မိိတ််ဆက််
၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖေါ်�်ဝါါရီီလ ၁ ရက််နေ့�့တွွင်် မြ�န််မာာစစ််တပ််သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာကိုု�
သိိမ်းး�ယူူလိုု�က််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�သွေ�ေဖည််၍ တစ််နှှစ််တာာ “အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ”
ကြေ��ညာာကာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာအားး�လုံးး��ကိုု� ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််ထံံ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခဲ့့�
သည််။ ကြေ��ညာာထားး�သော�ာ "အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ" ကိုု� ၂၀၂၂ ခုုနှစ်
ှ ် သြ�ဂုုတ်လ
် အထိိ နော�ာက််ထပ််
ခြော��ာက််လ သက််တမ်းး�တိုးး��ထားး�သည််။ အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�စဉ််မှှစ၍ မြ�န််မာာစစ််တပ််သည်် အာာဏာာ
ကိုု�စုုစည်းး�ရန်် အင််အားး�သုံးး��၍ ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မကိုု�က််ညီီသော�ာ
စစ််တပ််၏အာာဏာာသိိမ်းး�ယူူမှုု (Noel 2022 ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ) အားး� တုံ့့��ပြ�န််သည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််
နိုု�ဝင််ဘာာလရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ လွှှတ််တော်�်�အမတ််တစ််စုု
သည်် တရား�းဝင််လွှှတ််တော်�်�အားး�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၈၀
ရာာခိုုင်
� နှု
် န်းး
ု �က တာာဝန််ပေး�းအပ််သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုလွှှတ်
ု
တော်�်�ကို
်
�ယ်
ု စား�းပြု�ုကော်�်�မတီ
်
ီ (CRPH) ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး�မှာာ�ပင်် အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ��း၊ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းနှှင့််� သာာမန််ပြ�ည််သူူလူူထုု အများ��းအပြား�း�သည်် နိုု�င််ငံံအနှံ့့�� အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုု (CDM)
ဖြ�င့််� စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု� ဆန့််�ကျျင််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့�� (EAOs) ၂၀ ခန့််�
ရှိိ�သည့််�အနက််မှှ ၅ ဖွဲ့့��ခန့််�သည်် မြ�န််မာာစစ််တပ််နှှင့််�တိုု�က််ပွဲဲ�များ��း ပြ�န််လည််စတင််ခဲ့့�ကြ�ကာာ အများ��းစုု
မှာာ� ကချျင််၊ ကရင််၊ ချျင်းး�နှှင့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တို့့��တွွင််ဖြ�စ််သည််။
၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ မတ််လ ၃၁ ရက််နေ့�့တွွင်် CRPH သည်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပဋိိညာာဉ််
(နော�ာင််တွွင်် ပဋိိညာာဉ်် သို့့��မဟုုတ်် FDC ဟုုသုံးး��နှုုန်းး�မည််) (CRPH 2021a) ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။
ပဋိိညာာဉ််ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာသည့််�အချိိ�န််တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် လူူထုုဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�များ��းနှှင့််�
လျှှပ််တပြ�က်် ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��း၊ အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းဖြ�င့််� အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုု� ဆန့််�ကျျင််
သည့််� နွေ�ေဦးးတော်�်�လှှန််ရေး�း (နော�ာင််တွွင်် တော်�်�လှှန််ရေး�းဟုုသုံးး��နှုုန်းး�မည််) ၏ အစော�ာ�ဆုံးး��အဆင့််�တွွင််
ရှိနေ���ေသေး�းသည််။ စစ််တပ််၏ အကြ�မ်းး�ဖက််ဖြို�ု�ခွွင်းး�မှုုနှှင့််� တစ််ဖက််သတ်် ရက််စက််ကြ�မ်းး�ကြု�ုတ််မှုု
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များ��း ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းလာာသော�ာကြော��ာင့််� အရပ််သားး�ပြ�ည််သူူများ��းသည်် စစ််တပ််လွှှမ်းး�မိုးး��ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုကိုု�
တွွန်းး�လှှန််ရန်် မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ခုုခံံကာာကွွယ််ရေး�းအတွွက်် အပတ််တကုုတ်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာကြ�သည််။
တော်�်�လှှန််ရေး�းသည်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလတွွင်် လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအဆင့််�သို့့��
ရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ပဋိိညာာဉ််နှှင့််�အညီီ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ (NUG) ကိုု� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊
ဧပြီ�ီလ ၁၆ ရက််နေ့�့တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရသည်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ မေ�လ
၅ ရက််နေ့�့တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့�� (PDF) ကိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလ
၇ ရက််နေ့�့တွွင်် ခုံံ�ခံံကာာကွွယ််ရေး�းစစ််ပွဲဲ� စတင််ကြော��ာင်းး�ကြေ��ညာာခဲ့့�သည််။ တော်�်�လှှန််ရေး�းစတင််ချိိ�န််
မှှစ၍ မြ�န််မာာစစ််တပ််သည်် ၎င်းး�နှှင့််� သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��းအပေါ်�်� ရက််စက််ကြ�မ်းး�တမ်းး�စွာာ�
နှိိ�မ််နင်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� PDF နှှင့််� ၎င်းး�၏မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� အကြ�မ်းး�ဖက််အဖွဲ့့��များ��း
အဖြ�စ််ကြေ��ညာာကာာ ဖြို�ု�ခွွင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�ရေး�း၊ စစ််ဆင််ရေး�းများ��းလုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါနိုု�င််ငံံရေး�း
အကျျပ််အတည်းး�နှှင့််� အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ချိိ�န််တွွင်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ မတ််လ ၈ ရက််နေ့�့၌
ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သော�ာ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�း အတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ (NUCC) ဟုု အမည််တွွင််သည့််�
တော်�်�လှှန််ရေး�း၏ အကျျယ််ပြ�န့််�ဆုံးး��အမျိုး�း��သားး� ညီီညွွတ််ရေး�းအင််အားး�စုုသည်် အဆိုု�ပါါပဋိိညာာဉ််အားး�
ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ ၂၇ ရက််နေ့�့မှှ ၂၉ ရက််နေ့�့အထိိ ကျျင်းး�ပသော��ာ
ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံတွွင်် အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။
ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� ပဋိိညာာဉ််သည်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ထော�ာင််
ရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု�ဖော်�်�ပြ�ရာာတွွင််
ယခင််ပဋိိညာာဉ််ထက်် ပိုု�မိုု�ရှှင်းး�လင်းး�အသေး�း�စိိတ််ပြီး�း� ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� အမြဲ�ဲ
တမ်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ရန််အတွွက်် ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ််သော�ာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��း
ပါါရှိိ�သည််။ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် အစိိတ််အပိုု�င်းး�နှှစ််ပိုု�င်းး�ပါါဝင််သည််။ အစိိတ််အပိုု�င်းး� (၁) တွွင်် အထူးး�သဖြ�င့််�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် “ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု” ဖြ�စ််လာာမည််ဟူူသော�ာ အယူူအဆအပါါ
အဝင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ပေး�းသည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း
ပါါဝင််သည််။ အစိိတ််အပိုု�င်းး� (၂) တွွင်် ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ကြား�း�ကာာလအတွွင်းး�
အဆိုု�ပါါအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းပြ�ည့််�မီီရမည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းအပါါအဝင်် အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေသစ််တစ််ခုု အသေး�း�စိိတ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းပါါဝင််သည််။
ဤမှှတ််စုုတိုု�သည်် ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််ပါါ အဓိိကပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ကိုု�လေ့�့လာာ၍ အဓိိကအချျက််များ��းကိုု�ထော�ာက််ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််သော�ာနေ�ရာာများ��းတွွင်် အချို့့���အရေး�း�
ကိိစ္စစများ��းအားး� မည််သို့့��ချျဉ်းး�ကပ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မေး�းခွွန်းး�များ��းထုုတ််ထားး�ပါါသည််။ ဤမှှတ််စုု
တိုု�ကိုု� အဓိိကအခန်းး�သုံးး��ခန်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ အခန်းး� ၁ တွွင်် ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆွဲဲ�၊ ပြ�င််ဆင််
ခြ�င်းး�လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ကို�ု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� အခန်းး� ၂ တွွင်် ပဋိိညာာဉ််၏ နိုုင်
� ငံ
် ရေး�းရ
ံ
ည််ရွွယ်ချျ
် က််
နှှင့််� ဥပဒေ�ေသဘော�ာ�သဘာာဝကိုု�လေ့�့လာာ၍ အခန်းး� ၃ တွွင်် ပဋိိညာာဉ််ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�
အဓိိကထားး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပဋိိညာာဉ််ကိုု� ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် ထုုတ််ပြ�န််ပြီး�း�
နော�ာက်် International IDEA Myanmar မှှ ရေး�းသားး�သည့််� ယခင််မှှတ််စုုတိုု�အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဤ
မှှတ််စုုတိုု�ကိုု� ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�န််လည််ရရှိရေး���း�အတွွက််
စိိတ််ဝင််စား�းသော�ာ၊

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ အဓိိကပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဤ
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ပဋိိညာာဉ််၏ ရည််ရွွယ််ချျက််၊ အစပြု�ုဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပုံံ�နှှင့််� ပါါဝင််သည့််�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�
ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� နား�းလည််နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် ယခုုမှှတ််စုုတိုု�အားး� နော�ာက််ဆုံးး��ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််
ထားး�သည့််� ဖက််ဒရယ်ဒီ
် မို
ီ �ကရေ�ေစီ
ု
ပ
ီ ဋိိညာာဉ််ပါါအချျက််များ��း ထင််ဟပ််ပါါဝင််စေ�လျျက်် ပြု�ုစုုထားး�ပါါ
သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု� ပြ�န််လည််
ထူူထော�ာင််ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််� ပဋိိညာာဉ််၊ CRPH နှှင့််� NUCC တို့့��၏ အားး�ထုုတ််မှုုအပေါ်�်� လှုုပ််ရှား��း
ပါါဝင််သူူများ��းမှှ သိိရှိိ�နား�းလည််ပြီး�း� မိိမိိတို့့��၏ သက််ဆိုု�င််ရာာအခန်းး�ကဏ္ဍအတွွက်် ပြ�င််ဆင််ထားး�နိုု�င််
ကြ�စေ�ရန််ဟူူသည့််� မျှော်�်��လင့််�ချျက််ဖြ�င့််� ဤမှှတ််စုုတိုု�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ကြား�း�ကာာလ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ (အထူးး�သဖြ�င့််� NUCC ၏) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�း
ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ရန််အတွွက်် ဥပဒေ�ေနှှင့််�နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ စဉ်းး�စား�းရမည့််�အချျက််
များ��းကိုု�လည်းး� ဤမှှတ််စုုတိုု�တွွင်် အလေး�း�ပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

၁။ ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှာာ� ဘာာကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် လိုု�အပ််တာာလဲဲ။
အသစ််ရွေး�း�ချျယ််တင််မြှော��ာ�က််လိုု�က််သည့််�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�

ပထမအကြိ�ိမ််

အစည်းး� အဝေး�း�ကျျင်းး�ပမည့််�နေ့�့ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက်် နံံနက််ခင်းး�တွွင်် စစ််တပ််က
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ်် ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််နှှင့််� သမ္မမတ ဦးးဝင်းး�မြ�င့််�အပါါအဝင််
အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််မှှ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၊ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််ဝန််ကြီး�း�များ��း၊ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ��းနှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုရွေး�း
ု �ကော�ာက််ပွဲဲကော်�်�မရှ
�
င်
ှ ကဲ့့
် သို့့�
� သော�
�
ာ အဓိိကအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ
အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကို�ု ဖမ်းး�ဆီးး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုုက်
� သ
် ည််။ စစ််တပ််က အမည််စာာရင်းး�တင််ထားး�သည့််� (သမ္မမတ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဒုုတိိယမဲဲအများ��းဆုံးး��ရသူူ) ဒုုတိိယသမ္မမတဦးးမြ�င့််�ဆွေ�ေအားး� ယာာယီီသမ္မမတအဖြ�စ််
စစ််တပ််က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� သွေ�ေဖည််ကာာကြေ��ညာာခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အမျိုး�း��သားး�
ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ (NDSC) အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု�ကျျင်းး�ပရန်် ဦးးမြ�င့််�ဆွေ�ေတွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အခွွင့််�အာာဏာာမရှိပေ���ေ။ ထိုု�အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကော�ာင််စီီ (NDSC) အားး� စစ််ဘက််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��မှှ အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း
သာာ တက််ရော�ာက််ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၄၁၇ အရ တစ််နှှစ််တာာအရေး�း�ပေါ်�်
အခြေ�ေ�အနေ�ေကြေ��ညာာကာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� တရား�းစီီရင််ရေး�း အာာဏာာများ��းကိုု�
တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််ထံံ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခဲ့့�သည််။
ပုုဒ််မ ၄၁၇ အရ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ဆူူပူူသော�ာင်းး�ကျျန်းး�မှုု၊ အကြ�မ်းး�
ဖက််မှုုနှှင့််� အဓမ္မမနည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ရယူူရန််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပြို�ု�ကွဲဲ�စေ�မည့််�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််ရေး�း ပြို�ု�ကွဲဲ�စေ�မည့််�
သို့့��မဟုုတ်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ လက််လွွတ််ဆုံးး��ရှုံးး��စေ�မည့််�ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုု ရှိိ�လာာမှှသာာ အရေး�း�ပေါ်�်
အခြေ�ေ�အနေ�ေကြေ��ညာာခွွင့််�ပြု�ုသည််။ ယနေ့�့�အချိိ�န််အထိိ စစ််တပ််သည်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ ဆုံးး��ရှုံးး��
စေ�လော�ာက််သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာထိိ ကြီး�း�မား�းသော�ာမဲဲမသမာာမှုုသက််သေ� တိိတိိကျျကျျမပြ�နိုု�င််
သေး�းပါါ။ ထို့့��ပြ�င်် မဲဲမသမာာမှုုအားး� 'မတရား�းသော�ာ အဓမ္မမနည်းး�လမ်းး�များ��း' ဟုု အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�နိုု�င််ခြ�င်းး�
ရှိိ�မရှိိ�မှာာ�လည်းး� တရား�းဥပဒေ�ေအရ သံံသယဖြ�စ််ဖွယ်
ွ ရှိိ�
် သည််။ ထို့့��ပြ�င်် နိုုင်
� ငံ
် တော်�်�
ံ
သမ္မမတက နိုုင်
� ငံ
် တော်�်�
ံ

4

ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ (NDSC) အဖွဲ့့��ဝင််အားး�လုံးး��နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််
ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတကသာာ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေကြေ��ညာာနိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�၍
နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သို့့�� အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ရမည််ဟုု ပုုဒ််မ ၄၁၇ တွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ကိုု�လည်းး� လိုု�က််နာာခဲ့့�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။
တကယ််တမ်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ (NDSC) အစည်းး�အဝေး�း�အားး�
အဖွဲ့့��ဝင််အားး�လုံးး��နှှင့််� မကျျင်းး�ပခဲ့့�ပေ�။ ဦးးမြ�င့််�ဆွေ�ေသည်် ယာာယီီသမ္မမတ မဟုုတ််သော�ာကြော��ာင့််�
အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေကြေ��ညာာနိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အာာဏာာမရှိိ�သကဲ့့�သို့့�� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�
ကိုု� အသိပေး��း�ခြ�င်းး�လည်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ စစ််တပ််သည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည့််� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ကိုု�ယ််တိုု�င််ပြ�န််လည််ချိုး�း��ဖော�ာက််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� မည််သို့့��ပင််အကြော��ာ�င်းး�ပြ�
စေ�ကာာမူူ ၎င်းး�၏ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းနှှင့််� ခန့််�ထားး�မှုုများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေနှှင့််� မညီီသကဲ့့�သို့့�� တရား�းဝင််ခြ�င်းး�လည်းး�မရှိိ�ပါါ။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မကိုု�က််ညီီသော�ာ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု (Noel 2022) သည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� တရား�းမဝင််ဖြ�စ််သွားး��စေ�ပြီး�း� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ခြ�င်းး�လည်းး�မရှိတော့����့�သည့််�
အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� လက််ရှိိ�တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ်် လိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�သည််။

ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပဋိိညာာဉ်် (FDC) သည်် ယာာယီီဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�စ််ပါါ
သလားး�။
မဖြ�စ််ပါါ။ ၎င်းး�၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ တွွင်် ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််ပါါ
ရှိသော်����်�လည်းး� ပဋိိညာာဉ််၏ နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�သဘာာဝဆန််မှုုကြော��ာင့််� ဥပဒေ�ေစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�ထက််
နိုု�င််ငံံရေး�းမူူဘော�ာင််စာာတမ်းး�အဖြ�စ််သာာ အကော��ာင်းး�ဆုံးး��နား�းလည််နိုု�င််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်�
ပဋိိညာာဉ််တွွင်် အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းစွာာ�အတွွက်် တိိကျျရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသေး����းသည့််�
အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုလည်းး� မပါါဝင််ပါါ (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�
၎င်းး�၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� လေး�းစာာလိုု�က််နာာမှုုရှိစေ���ေရန်် မည််သည့််�တရား�းရုံးး��ကမှှ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
အာာဏာာမရှိိ�ပါါ)။ ထို့့��ပြ�င်် လုုပ်ပို
် င်
�ု ခွ
် င့််�
ွ အာာဏာာသည်် အကြီး�း�မား�းဆုံးး��အတိုုင်
� ပ
် င််ခံအဖွဲ့့
ံ
�� ဖြ�စ််သည့််� NUCC
နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံတွွင််သာာ စုုစည်းး�တည််ရှိနေ���ေပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ တင်းး�တင်းး�ကျျပ််ကျျပ်် ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ထက်် နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ� တူူညီီမှုုရရှိိ�ရန််
ကိုု�သာာ အလေး�း�ပေး�းထားး�ပါါသည််။

ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် မည််သူူတို့့��ပါါဝင််ခဲ့့�သနည်းး�။
အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုအားး� ဆန့််�ကျျင််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း
အတိုု�က််အခံံများ��းကိုု� စစ််တပ််က အကြ�မ်းး�ဖက််နှိိ�မ််နင်းး�မှုုစတင််နေ�ချိိ�န်် CRPH ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� ရက််
သတ္တတပတ််အချို့့���အကြာ�ာတွွင်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�တွွင််ပါါဝင််သူူများ��းအတွွက်် အလွွန််စိုးး��ရိိမ််ဖွွယ််ရာာလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
အခြေ�ေ�အနေ�ေကြော��ာင့််� ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�ပတ််သက််၍ အချျက််အလက််
အနည်းး�ငယ််သာာ သိိရှိိ�ရသည််။ ပဋိိညာာဉ််ကိုု� အဓိိကရေး�း�ဆွဲဲ�ခဲ့့�သူူမှာာ� CRPH ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ထင််ရှား��း
သော်�်�လည်းး� CRPH ၏အဖွဲ့့��ဝင််များ��းနှှင့််� အသစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ
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(NUG) အဖွဲ့့��ဝင််များ��းက ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် စုုပေါ�ါင်းး�စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု�ရှေး�း�ရှုု၍ အားး�လုံးး��
ပါါဝင််သည့််�နည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုုဆိုု�သည််။ ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊
မတ််လ၌ ပဋိိညာာဉ််အားး� ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် “ပဋိိညာာဉ််ကိုု� CRPH ကပဲဲ လုံးး��လုံးး��
လျားး��လျားး��ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့တာ
� ာ မဟုုတ်ပါ
် ါဘူးး�။ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံလွှှတ်
ံ
တော်�်�ကို
်
�ယ်
ု စား�းလှ
်
ယ်
ှ များ��းနဲ့့�
်
နိုုင်
� ငံ
် ရေး�း
ံ
ပါါတီီများ��း၊ CDM (အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုု) အဖွဲ့့��၊ လူူငယ််အဖွဲ့့��များ��းအပါါအဝင်် အနည်းး�ဆုံးး��
အဖွဲ့့��လေး�းဖွဲ့့��က ရေး�းဆွဲဲ�အတည််ပြု�ုခဲ့့�ကြ�တာာပါါ။ NUCC (အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအတိုု�င််ပင််ခံံ
ကော�ာင််စီီ) ကိုု�လည်းး� ထိုု�အဖွဲ့့��လေး�းဖွဲ့့��အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�သွားး��မှာာ�ပါါ” ဟုု CRPH ၏ ပြော��ာရေး�း
ဆိုု�ခွွင့််�ရှိိ�သူူ ဦးးရည််မွွန််က မှှတ််ချျက််ပေး�းခဲ့့�သည်် (Irrawaddy 2021)။ အလားး�တူူပင်် ပြ�ည််သူ့့�
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နှှင့််� CRPH အဖွဲ့့��ဝင်် ဦးးလွွင််ကိုု�လတ််က BBC နှှင့််� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ရာာ
တွွင်် ‘ကျွွန််တော်�်�တို့့�� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး� (EAOs) များ��း၊

နိုု�င််ငံံတော်�်�စီီမံံ

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော�ာင််စီီ (SAC) နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မရှိိ�တဲ့့� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ သပိိတ််
ကော်�်�မတီီခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၊ CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၊ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနဲ့့�
ရက််ပေါ�ါင်းး� ၂၀ ကြာ�ာဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ပြီး�း� CRPH မှှဦးးဆော�ာင််ကာာ ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရ ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ရေး�း
အတွွက်် ဤပဋိိညာာဉ််ကိုု�အားး�လုံးး��သဘော�ာ�တူူ အတည််ပြု�ုဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�တာာဖြ�စ််ပါါတယ််’ ဟုု ပြော��ာ
ကြား�း�ခဲ့့�သည်် (BBC 2021)။
ပဋိိညာာဉ််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ ထက်် အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ အပေါ်�်� လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််သူူ
များ��းက ပိုု�မိုု�သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�သည််။ သပိိတ််ကော်�်�မတီီအဖွဲ့့��ဝင််အချို့့���၏အဆိုု�အရ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁
ကိုု� နယ််ပယ််အသီးး�သီးး�မှှ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းက ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ကာာ သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�
သော်�်�လည်းး� အစိိတ််အပိုု�င်းး�၂ နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အချို့့���သော�ာပါါဝင််ပတ််သက််သူူများ��း (ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ�
သပိိတ််ကော်�်�မတီီများ��း) ကိုု� အပြ�ည့််�အဝတိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ၊ သို့့��မဟုုတ်် (အချို့့��� EAO များ��း) က
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ NUG ၏ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရေး�းရာာဝန််ကြီး�း� ဒေါ�ါက််တာာ လျျန််မှုုန်းး�
ဆာာခေါ�ါင်းး�က ပဋိိညာာဉ််အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ ကိုု�မကြေ��ညာာမီီ အချိိ�န််ကပ််၍ ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�
အတည််ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� ထို့့��ကြော��ာင့််�ပင်် အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ ကဲ့့�သို့့�� ပြ�တ််ပြ�တ််သားး�သားး� အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံမှုု
မရရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ကြော��ာင်းး�နှှင့််� အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ ကိုု� ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ရန််ဆန္ဒဒရှိကြော�����ာင်းး� NUG
ကိုု�ယ််စား�း အသိပေး��း�ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည်် (VOA News 2021)။ အရှှင်းး�လင်းး�အပြ�တ််သားး�ဆုံးး�� လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့််�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တရား�းဝင််မှုု ရရှိိ�ထားး�သည့််� CRPH သည်် ပဋိိညာာဉ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�င််ဆင််သည့််�
ကနဦးးအဆင့််�များ��းတွွင်် ဦးးဆော�ာင််လှုပ်
ု ရှား��းသူ
်
အဖြ
ူ �စ််ပါါဝင််ခဲ့့သ
� ည််။ ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� �အားး� CRPH
တစ််ဦးးတည်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အခြား��းနိုု�င််ငံံရေး�းနယ််ပယ််မှှသူူများ��းနှှင့််� တိုု�င််ပင််ဆော�ာင််
ရွွက််ရန််၊ ထိုု�သူူများ��းလည်းး�ပါါဝင််လာာစေ�ရန်် ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� NUCC သည်် ပဋိိညာာဉ််
အားး� ကနဦးးအစပိုု�င်းး�ကပင်် နယ််ပယ်အသီးး
်
�သီးး�မှှ ပါါဝင််လှုပ်
ု ရှား��းသူ
်
များ��းက
ူ
သဘော�ာ�တူူထားး�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�
ကြေ��ညာာခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ မေ�လ ၂၄ ရက််နေ့�့တွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ်် စတင််ခဲ့့�သည်် (Women of Burma 2021)။ CRPH သည်် NUCC အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�သည့််�
မူူလအစုုအဖွဲ့့�� ဝင်် လေး�းဖွဲ့့��အနက််မှှ တစ််ဖွဲ့့�� ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံအမတ်
ံ
များ��း
် နှှင့််� နယ််ပယ််
အသီးး�အသီးး�မှှ ပါါဝင််လှုပ်
ု ရှား��းသူ
်
များ��းအကြား�း
ူ
�ချိိ�တ််ဆက််မှုသ
ု ည်် အစကတည်းး�ကပင််တည််ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။
ပဋိိညာာဉ််ကိုု� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ မတ််လ ၃၁ ရက််နေ့�့၌ စတင််ကြေ��ညာာသည့််�အချိိ�န််တွွင်် တော်�်�လှှန််ရေး�း
သည်် နှှစ််လမျှှသာာ ကြာ�ာမြ�င့််�သေး�းသည််။ ပဋိိညာာဉ််ကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�၍ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းမှာာ�
ကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� နှှင့််� ပါါဝင််နိုု�င််သမျှှသူူအားး�လုံးး�� ပါါဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�သဘော�ာ�တူူ
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နိုု�င််စေ�ရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပါါက အလွွန််အမင်းး�အန္တတရာာယ််များ��းမည််ဖြ�စ််သည််။ ယခင််ပဋိိညာာဉ််မူူကွဲဲ�
ရေး�းဆွဲဲ�နေ�ချိိ�န်် ရက််သတ္တတပတ််များ��းအတွွင်းး�တွွင်် ပါါဝင််လှုုပ််ရှား��းသူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် NUCC ၏
အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််လာာမည့််� အဖွဲ့့��ဝင််အများ��းအပြား�း�သည်် NUCC တွွင်် တရား�းဝင််မပါါဝင််ကြ�သေး�းပါါ။
ပဋိိညာာဉ််အားး� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာပဋိိညာာဉ််ကိုု� အတည််
ပြု�ုခဲ့့�သည့််� ပထမအကြိ�ိမ််ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံအားး� ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလတွွင်် သက််ဆိုု�င််သူူများ��း
ပိုု�မိုု�ပါါဝင််လာာသည့််� NUCC က ကျျင်းး�ပခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�၏
မပြ�င််ဆင််မီီနှှင့််� ပြ�င််ဆင််ပြီး�း�မူူကွဲဲ�နှှစ််ခုုလုံးး��တွွင်် 'ပဋိိညာာဉ််တွွင််ပါါဝင််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း' ဟုု
ခေါ်�်ဆိုု�သည့််� ကြား�း�ကာာလပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််/တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီများ��း ပါါဝင််
ထည့််�သွွင်းး�ပြီး�း� NUCC ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု� အဖွဲ့့��ဝင််အစုုအဖွဲ့့��လေး�းဖွဲ့့��မှှ ငါးး�ဖွဲ့့��အထိိတိုးး��ချဲ့့��ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� အဆင့််�အမြ�င့််�ဆုံးး��အတိုု�င််ပင််ခံံကော်�်�မတီီသည်် ပိုု�မိုု�ပါါဝင််ပြီး�း�ပိုု�မိုု�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိိ�လာာ
သည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာလ ၁၆ ရက််နေ့�့၌ ပထမဆုံးး�� သတင်းး�စာာရှှင်းး�လင်းး�ပွဲဲ�ပြု�ုလုုပ််သော�ာ
အခါါတွွင်် အဖွဲ့့��ဝင်် ၂၈ ဖွဲ့့��ရှိိ�သည််ဟုု NUCC က ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ အမည််မဖော်�်��လိုု�သည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့�� အစည်းး� (EAOs) သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�
(EROs) ၈ ဖွဲ့့��ပါါဝင််လာာ၍ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလတွွင်် NUCC အစုုအဖွဲ့့��ဝင််အရေ�ေအတွွက်် ၃၃ ဖွဲ့့��
အထိိ ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။

ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် မည််သည့််�စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းကိုု� ကိုးး��ကားး�ခဲ့့�သနည်းး�။
အထူးး�သဖြ�င့််� ပဋိိညာာဉ််၏ အစိိတ််အပို�င်းး
ု � ၁ ဖြ�စ််သည့််� ဖက််ဒရယ်ဒီ
် မို
ီ �ကရေ�ေစီ
ု
ပြ�
ီ ည််ထော�ာင််စုု
ကြေ��ညာာစာာတမ်းး� (မူူရင်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� မူူ ၂ မျိုး�း��စလုံးး��) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းနှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းကော်�်�မတီီ (FCDCC) ၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းဖြ�စ််သည့််� အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
အဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD) လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��များ��းမှှ
၁၉၉၀/၂၀၀၀ ခုုနှှစ််များ��းအတွွင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနယ််စပ််ဒေ�သတွွင််ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁၂ ရက််၊
၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည့််� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး� (မြ�န််မာာနှှင့််�အင်္ဂဂ�လိိပ််ဗား�းရှှင်းး�ကိုု� FCDCC 2008 တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ) အပေါ်�်�
အခြေ�ေ�ခံံထားး�သည််။ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ (ကြား�း�ကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း)
ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် မည််သည့််�စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသော�ာနှိုုင်းး�ယှှဉ််ချိိ�န််ဆနိုု�င််
သည့််� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းကိုု� ကိုးး��ကားး�ထားး�ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�မသိိရှိိ�ရပေ�ေ။
အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ တွွင်် EAOs များ��း၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�
လိုု�က််လျော�ာ�မှုုပေး�းကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််စနစ််၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�
သက််ဆိုု�င််သည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းစွာာ�ပါါဝင််သည််။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အပြီး�း�တိုု�င််
ဖျျက််သိိမ်းး�ရန်် မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေအကြော��ာ�င်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင်် ဆက််လက််တည််ရှိိ�
နေ�မှုု မတွေ့��့�ရပေ�ေ။ ဤအချျက််မှာာ� လက််တွေ့�့�နှှင့််� ကွာာ�ခြား��းနေ�သေး�းသည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်�
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှှ သတ််မှှတ််ပေး�းလိုု�က််သည့််� အချို့့���အရာာများ��းသည်် အတိုု�င်းး�အတာာ
တစ််ခုုအထိိ ဆက််လက််တည််ရှိနေ���ေသေး�းသည််ဟုု လက််တွေ့�့�တွွင်် ယူူဆနိုု�င််သည့််�အတွွက််ဖြ�စ််
သည််။ ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွင်
ွ ် အနာာဂတ််တွင်
ွ ပေါ်�
် ်ပေါ�ါက််လာာမည့််� အမြဲ�ဲတမ်းး�
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မည့််� နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ဖော်�်�ပြ�
ရာာတွွင်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ တိုးး��တက််မှုုများ��းကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�ရပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အားး� အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ
ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု သမ္မမတမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
များ��းမှှသာာမက အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့််� အလုုပ််သမား�းအခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ
NUCC ၏ EAO မဟုုတ်သော�
်
ာ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းထံံမှှ တင််ပြ�ချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စာာတမ်းး�တစ််ခုုတွွင််
ကလေး�း�သူူငယ််အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လွွတ််လပ််စွာာ�အသင်းး�အဖွဲ့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ
ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�နှှင့််� စည်းး�ရုံးး��ခွွင့််�အားး� အကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�းဆိုု�င််ရာာကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� (ILO Convention
87)၊ စည်းး�ရုံးး��ခွွင့််�နှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး�ညှိိ�နှိုုင်းး�ပိုု�င််ခွွင့််� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� (ILO Convention 98) များ��းကိုု� သက််
ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေအရင်းး�အမြ�စ််များ��းအဖြ�စ်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထိုု�သို့့��ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�သည််
အနာာဂတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အခြား��းဥပဒေ�ေများ��းကိုု�
ဆိုု�င််ရာာ ကိုးး��ကားး�ချျက််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။

ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�ကိုု� ပြ�န််လည်ပြ�င်
် ဆ
် င််မည်လော�
်
ာ သို့့��မဟုုတ်် လက််ရှိိ�ပုံံ�စံသ
ံ ည်် အပြီး�း�သတ််
ဖြ�စ််ပါါသလော�ာ�။
မူူလပဋိိညာာဉ််အားး� ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ရန်် ဒီီဇိုု�င်းး�ချရေး��း�ဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� လက််ရှိိ�
ပုံံ�စံံသည််လည်းး� ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ရန််လမ်းး�ဖွွင့််�ထားး�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ ပဋိိညာာဉ််အားး� အတည််ပြု�ုရန််အတွွက််
ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံသို့့��မတင််ပြ�မီီ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ ကိုု�ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ရန်် NUCC အားး� တာာဝန််
ပေး�းခဲ့့�သည််။ ပဋိိညာာဉ််ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာချိိ�န််မှှစ၍ CRPH သည်် အထူးး�သဖြ�င့််� ပဋိိညာာဉ််
အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� တိုု�င််ပင််ညှိိ�နှိုုင်းး�၍ ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််လိုု�သည့််�ဆန္ဒဒကိုု�
ပြ�သခဲ့့�သည််။ NUG ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရေး�းရာာဝန််ကြီး�း� ဒေါ�ါက််တာာ လျျန််မှုုန်းး�ဆာာခေါ�ါင်းး�က
တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခန်းး�တစ််ခုုတွွင်် - "ပဋိိညာာဉ််ရဲ့့� အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ ဟာာ လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစရပ််ဖြ�စ််တဲ့့�
အတွွက်် ကျွွန််တော်�်�တို့့��လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နေ�စဉ််အတွွင်းး� သင့််�လျော်�်��သလိုု�
ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ဖြ�ည့််�စွွက််သွားး��ပါါမယ််" ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�သည်် (VOA News 2021)။ ပဋိိညာာဉ််
(အစိိတ်် အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၇၊ အပိုု�ဒ်် ၄) တွွင်် 'မဟာာဗျူူ�ဟာာလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း' ကိုု� ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� အဆိုု�ပါါစကားး�ရပ််ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သဖြ�င့််� ပဋိိညာာဉ််၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ တစ််ရပ််လုံးး��ကိုု�ရည််ညွှှန်းး�သည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််သည််။ ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ
ပဋိိညာာဉ််တွွင်် NUCC သည်် ကြား�း�ကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း (အစိိတ််
အပိုု�င်းး� ၂ ကိုု� ညွှှန်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််) ကိုု� ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ပြီး�း� ထိုု�ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုရန််
အတွွက်် ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံသို့့�� တင််သွွင်းး�ရမည််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂၊
အခန်းး� ၁၀၊ အပိုု�ဒ်် ၅၉)။ အဆိုု�ပါါပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််သည်် ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ အတွွက််ပါါ အကျုံးး���ဝင််မှုု ရှိိ�မရှိိ� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� မသိိရသော��ာကြော��ာင့််� အနာာဂတ််
အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းရန််ရည််ရွွယ််သည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူ
များ��းအားး� ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ�မှာာ� မရှှင်းး�လင်းး�ပါါ။ ပဋိိညာာဉ််အားး� နော�ာင််တွွင်် ပြ�ည််လည််ပြ�င််ဆင််
ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�များ��းရှိစေ���ေကာာမူူ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက််
လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် ပဋိိညာာဉ််သည််သာာ ရှေ့�့�ဆက််လှှမ်းး�နိုု�င််မည့််� အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
ကတိိကဝတ််ပြု�ုလျျက်် CRPH သည်် ပဋိိညာာဉ််ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံ၍ ခိုု�င််မာာသော�ာလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု�
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(ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� NUG ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�) လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ NUCC သည်် FDC ကိုု� ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််
သို့့��မဟုုတ်် ချဲ့့��ထွွင််၍ အဆိုု�ပါါပြ�င််ဆင််ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�ည့််�စွွက််ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံသို့့��
အတည််ပြု�ုချျက််ရယူူရန်် တင််ပြ�ရမည််ဖြ�စ််သည်် (အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ ၊ အခန်းး� ၁၀၊ အပိုု�ဒ်် ၅၉)။

၂။ ပဋိိညာာဉ််၏ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း
ပဋိိညာာဉ််၏ အဓိိကရည််ရွွယ််ချျက််များ��းမှာာ� "(၁) စစ််အာာဏာာရှှင််စနစ်် အပါါအဝင််
အာာဏာာရှှင််စနစ်် အားး�လုံးး��ပပျော��ာ�က််ရေး�း၊ (၂) ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အပြီး�း�သတ််
ဖျျက််သိိမ်းး�ရေး�း၊ (၃) ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက််ရေး�း နှှင့််� (၄) အရပ််သားး�
ပြ�ည််သူ့့�အစိုးး��ရပေါ်�်�ထွွန်းး�ရေး�း"(ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� FDC၊ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁၊
အခန်းး� ၁)တို့့��ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု� ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ပဋိိညာာဉ််သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််�
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််နှှစ််မျိုး�း��လုံးး�� ပါါဝင််သည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််သည််။

နိုု�င််ငံံရေး�းရည််ရွွယ််ချျက််များ��း
ပဋိိညာာဉ််မူူကြ�မ်းး�ကိုု� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ မတ််လမှှ စတင််ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလ
တွွင်် ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ထုုတ််ပြ�န််ချိိ�န််နှှင့််� ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ မတ််လတွွင်် အပြီး�း�သတ််ပဋိိညာာဉ််ထုုတ််ဝေ�
သည့််�အချိိ�န််ထိိ ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် တစ််နှှစ််ကျော်�်��ကြာ�ာမြ�င့််�ခဲ့့�သည််။ ပဋိိညာာဉ််
သည်် အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမဆိုု�ထားး�နှှင့််� ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတစ််ခုုပင်် မဟုုတ််ပါါ။ သို့့��သော်�်� ပဋိိညာာဉ််သည်် နွေ�ေဦးးတော်�်�လှှန််ရေး�း မည််ကဲ့့�သို့့��ရှေ့�့�ဆက််
မည််နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် မည််သို့့��သော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံပြ�ည််ထော�ာင််စုု (သို့့��) နိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု� တည််ထော�ာင််
သွားး��မည််ဆိုု�သည့််�အပေါ်�်� စိိတ််ဝင််စား�းပါါဝင််ပတ််သက််နေ�သည့််� မတူူညီီသော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းအုုပ််စုုများ��း
အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််ဖြ�စ််သည််။ မူူရင်းး�ပဋိိညာာဉ််ကိုု� EAO များ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��း၊
ပါါတီီများ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��းအားး� စစ််တပ််ကိုု�ရင််ဆိုု�င််တုုန့််�ပြ�န််ရန်် မဟာာ
မိိတ််ဖွဲ့့�� ရေး�းအတွွက်် CRPH မှှ ကမ်းး�လှှမ်းး�ချျက််အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််နိုင်
�ု သ
် ည််။ ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ
ပဋိိညာာဉ််သည်် ယခုု NUCC တွွင်် ပါါဝင််လာာသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းဦးးဆော�ာင််လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းအကြား�း�
ညှိိ�နှိုုင်းး�၍ရရှိိ�လာာသော�ာ ရလဒ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ NUCC ၏လက််ရှိိ�အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် ပဋိိညာာဉ််ကိုု�
ဆက််လက််ရေး�းဆွဲဲ�နေ�ချိိ�န််တွွင်် ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််သည်် NUCC ၏
အနာာဂတ််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအတွွက်် ရည််ညွှှန်းး�စာာတမ်းး�အဖြ�စ်် တည််ရှိနေ���ေသည််။ NUCC တွွင်် ၎င်းး�၏
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းနှှင့််� အနာာဂတ််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအတွွက်် ရည််ညွှှန်းး�သတ််မှှတ််ချျက််များ��း ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�
ဖြ�စ််သည််။
မြ�န််မာာစစ််တပ််ကိုု� စစ််ရေး�းအရရော�ာ� နိုု�င််ငံံရေး�းအရပါါ ထိရော��ာ�က််စွာာ�တိုု�က််ဖျျက််နိုု�င််သည့််�
တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််/တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့�� (EAOs/
EROs) များ��း၊ (တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�) နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ အခြား��းပေါ်�်ထွွန်းး�လာာသော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုု
များ��း၊ အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�ဟုု ရည််ညွှှန်းး�သော�ာအဖွဲ့့��များ��း မဟာာမိိတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�သာာဖြ�စ််သည််
ဟုု မြ�န််မာ့့�နိုု�င််ငံံရေး�း အကျျပ််အတည်းး�ကိုု� လေ့�့လာာသူူအများ��းအပြား�း�က ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ ၎င်းး�
တွွင်် စစ််တပ််ထံံမှှ တရား�းမဝင််အမိိန့််�ကိုု�လက််မခံံသော�ာ အရပ််ဘက််ဝန််ထမ်းး�များ��းလည်းး� ပါါဝင််

INTERNATIONAL IDEA

သည််။ အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�စဉ်းး�စား�းကြ�ည့််�ပါါက နွေ�ေဦးးတော်�်�လှှန််ရေး�းသည်် NLD
နှှင့််� ၎င်းး�၏ထော�ာက််ခံံသူူများ��းကိုု�ကျော်�်��လွွန််၍ အခြား��းသော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��း ပေါ်�်ထွွန်းး�
လာာရေး�းအတွွက်် အခွွင့််�အလမ်းး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ထိုု�အင််အားး�စုုများ��းကိုု�လည်းး� မြ�န််မာာစစ််တပ််နှှင့််�
ဆန့််�ကျျင််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းမဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဥပမာာအားး�
ဖြ�င့််� အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုု CDM သည်် ယခုုအချိိ�န််အထိိ အမည််ရနိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း
သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အမှီီ�အခိုု�ကင်းး�စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အပြ�င််ဘက််ရှိိ� (အထူးး�သဖြ�င့််� လူူငယ််များ��းအားး� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုုရှိသော����ာ) အားး�ကော�ာင်းး�သစ််လွွင််သည့််�
နိုုင်
� ငံ
် ရေး�းလှု
ံ
ပ်
ု ရှား��းမှု
်
တ
ု စ််ခုဖြု �စ််သည််။ မူူလပဋိိညာာဉ််သည်် အာာဏာာဖီီဆန််လှုပ်
ု ရှား��းမှု
်
ု CDM ပေါ်�်ထွွန်းး�
လာာခြ�င်းး�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ကာာလကြာ�ာရှှည််စွာာ�တည််ရှိိ�ပြီး�း�နှှင့််� အသစ််ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာသော�ာ ဒီီမိုု�
ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��းအကြား�း� ညွွန့််�ပေါ�ါင်းး�တည််ဆော�ာက််ရန်် ကမ်းး�လှှမ်းး�ချျက််ကိုု�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပြီး�း�
CDM ပါါဝင််သူများ��းကို
ူ
ဂု
�ု ဏ်
ု ပြု�ုရန်
်
နှ
် င့််�
ှ ကြား�း�ကာာလအုုပ်ချု
် ု�ပ််မှုအစီ
ု
အစ
ီ
ဉ််တွင်
ွ ် CDM ကိုု�ထည့််�သွင်းး
ွ �ရန််
ကတိိကဝတ််ပြု�ုသည််။ CDM အဖွဲ့့��များ��းသည်် ယခုုတွွင်် NUCC ၌ပါါဝင််ကြ�ပြီး�း� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််
ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််၏ပြု�ုပြ�င််ထားး�သည့််� ၁၂ ဆင့််�ပါါသော�ာလမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ� (ပုံံ� ၁ ၊ အဆင့််� ၁ ကိုု� ကြ�ည့််�
ပါါ) ၏ ပထမအဆင့််�တွွင်် CDM နှှင့််� ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ��းကိုု� စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�၊ အားး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�များ��း
လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ကတိိပြု�ုထားး�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ပဋိိညာာဉ််သည်် ဤမဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��အတွွက်် ကမ်းး�လှှမ်းး�ချျက််အဖြ�စ်် ရှိနေ���ေဆဲဲ
ဖြ�စ််သည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖွဲ့့��များ��း၏ နှှစ််ရှှည််လများ��းတော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းဖြ�စ််သည့််� ပိုု�မိုု�လုုပ််ပိုု�င််
ခွွင့််�ရှိသော����ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�နှှင့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု များ��းစွာာ�လျှော့�့��ချျထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််
အပြ�င်် ဘာာသာာရေး�းနှှင့််�မရော�ာ�ယှှက််သည့််�နိုု�င််ငံံရေး�း၊ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု၊ လူ့့�အခွွင့််�
အရေး�း�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် မြှ�ှင့််�တင််မှုုကဲ့့�သို့့��သော�ာ တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းကိုု� ဖြ�ည့််�
ဆည်းး�ရာာ၌ ယုံံ�ကြ�ည််လော�ာက််သည့််� ကတိိကဝတ််ရရှိစေ���ေရေး�းအတွွက်် NLD အားး� လူူသိိရှှင််ကြား�း�
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရန်် ကမ်းး�လှှမ်းး�ချျက််စည်းး�ကမ်းး�များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�
တစ််ခုုပုံံ�စံံအဖြ�စ်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့��ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ််တော်�်�
CRPH တွွင်် အများ��းစုုပါါဝင််သည့််� NLD (CRPH အဖွဲ့့��ဝင််စုုစုုပေါ�ါင်းး� ၂၀ ဦးးတွွင်် ၁၇ ဦးးသည်် NLD
မှှဖြ�စ််) နှှင့််� EAOs/EROs နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းအကြား�း� ရှိသော����ာ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုယိုု�ယွွင်းး�မှုု
များ��းအပါါအဝင်် သမိုု�င်းး�အစဉ််အဆက်် ယိုု�ယွွင်းး�ခဲ့့�သည့််�ယုံံ�ကြ�ည််မှုု များ��းကိုု�ကျော်�်��လွှားး��ရန်် ရည််ရွွယ််
ရင်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ NLD သည်် (၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င််အားး� အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းကိုု� ဖော်�်�
ဆော�ာင််ပေး�းမည့််� ပါါတီီတစ််ခုုအသွွင််သို့့�� ဆော�ာင််ထားး�သော်�်�လည်းး�) ပြီး�း�ခဲ့့�သည့််� သက််တမ်းး�အတွွင်းး�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းဖြ�စ််သည့််� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုတ
ု ည််ထော�ာင််ရေး�းနှှင့််�
ပိုု�မိုု�လွွတ််လပ််သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရရှိရေး���း�တို့့��ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အစား�း စစ််တပ််
နှှင့််�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းကိုု�သာာ အလေး�း�ပေး�းဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သူူအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�ခံံရပြီး�း� NLD ပါါတီီအပေါ်�်� တိုု�
င်းး�ရင်းး�သားး�နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� EAO များ��းမှှ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကင်းး�မဲ့့�နေ�ကြ�သည််။ မြ�န််မာ့့�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
လိုု�လားး�သူူ မဟာာမိိတ််အင််အားး�စုု၏ အရေး�း�ပါါသည့််�အစုုအဖွဲ့့��ဖြ�စ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖွဲ့့��များ��း၏
တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� NLD မှှ ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းအတွွက်် လူူသိိရှှင််ကြား�း� ကတိိကဝတ််
ပြု�ုမှုုရှိစေ���ေရန်် ဤပဋိိညာာဉ််အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ််
ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
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	ပုံံ�(၁) - အဆင့််� ၁၂ ဆင့််�ပါါ လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�

1
2
3

စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု အဆုံးး��သတ််နိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု ထူူထော�ာင််ရေး�းအတွွက်် စစ််အာာဏာာရှှင််စနစ််အပါါအဝင််

အာာဏာာရှှင််စနစ််မှှန််သမျှှ ပြု�ုတ််ကျျသည််အထိိ ဝန််ထမ်းး�များ��း၏ CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းအပါါအဝင်် လူူထုု အထွေ�ေ�ထွွသပိိတ််လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းကိုု�
အဆက််မပြ�တ်် ဆက််လက််လှုုပ််ရှား��း ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရေး�း စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�၊ အားး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ကူူညီီခြ�င်းး�

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ကော်�်�မတီီများ��းဖွဲ့့��စည်းး�၍ ကဏ္ဍအလိုု�က်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�။

နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာသဘော�ာ�တူူချျက််များ��း ဆွေး�း�နွေး�း�အတည််ပြု�ုနိုု�င််ရေး�းနှှင့််� ရှေ့�့�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရေး�း

အတွွက်် မိိတ််ဖက််နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� သမဂ္ဂဂများ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််နှှင့််� လူူနည်းး�စုု
ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပါါအဝင်် အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� အခင်းး�အကျျင်းး�ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�

4

ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပဋိိညာာဉ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�

5

ဤပဋိိညာာဉ််နှှင့််�အညီီ ကြား�း�ကာာလအမျိုး�း��သာာညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ (Interim National Unity Government) ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း

6

အာာဏာာရှှင််စနစ်် အပြီး�း�တိုု�င််ချုု�ပ််ငြိ�ိမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုနိုု�င််ငံံ တည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် ဘုံံ�ပန်းး�တိုု�င််တူူ

7

အာာဏာာရှှင််စနစ်် ပပျော��ာ�က််ရေး�း၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဖျျက််သိိမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု တည််ဆော�ာက််ရေး�း

8

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�

9

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�

နှှင့််� တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာမဏ္ဍိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�

အင််အားး�စုုအားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံတစ််ရပ်် ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပခြ�င်းး�

အတွွက်် မဟာာဗျူူ�ချျမှှတ််၍ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

10

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုညီီလာာခံံ (Constituent Assembly) ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပပြီး�း� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

11

တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုညီီလာာခံံက ရေး�းဆွဲဲ�အတည််ပြု�ုထားး�သည့််� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� လူူထုုဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပပြီး�း�

12

အတည််ပြု�ု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�က််သည့််� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� တရား�းစီီရင််ရေး�း

ရေး�းဆွဲဲ�အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�

အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�

မဏ္ဍိုု�င််များ��းကိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ်် (Constitutionalism) အရ လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�

CRPH/NUCC သည်် ပဋိိညာာဉ််တွွင်် သဘော�ာ�တူူထားး�သည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း၊ မျှော်�်��မှှန်းး�
ချျက််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းလမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�ကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုအားး�လုံးး��နှှင့််�အတူူ စုုပေါ�ါင်းး�ခေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််မှုုဖြ�င့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ကိုု�ယ််တိုု�င််ကတိိကဝတ််ပြု�ု
ထားး�သည််။ CRPH/NUCC မှှ မြ�န််မာာစစ််တပ််ကိုု�ရင််ဆိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းမဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��အတွွက််
ကမ်းး�လှှမ်းး�ချျက််တစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့််� ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရနှှင့််� အနာာဂတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�း

INTERNATIONAL IDEA

ဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��များ��း (NUCC အပါါအဝင််)သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအားး� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖြ�စ်် ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�စေ�ရန််အတွွက်် ပဋိိညာာဉ််ဖြ�င့််�ထိိန်းး�ကွွပ််ထားး�သည််။ အစိိတ််
အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၄ သည်် ဤကတိိကဝတ််အပေါ်�်� များ��းစွာာ�အကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေ�သည််။ မကြာ�ာ
သေး�းမီီက ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံများ��းတွွင်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််�
NLD အစိုးး��ရမှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�တွွင််တင််သွွင်းး�ခဲ့့�သော�ာ ပြ�င််ဆင််ရေး�းအဆိုု�
ပြု�ုချျက််များ��းထက််ပင်် ကျော်�်��လွွန််သော�ာ EAO များ��း၏ နှှစ််ရှှည််လများ��း တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� ဤ
ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�တွွင်် လိုု�က််လျော�ာ�ထားး�သည််။ (ဥပဒေ�ေကြ�မ်းး�နှှစ််ခုုအပေါ်�်� လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််
အသေး�း�စိိတ််ကိုု� International IDEA 2019 တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ)။ မူူလပဋိိညာာဉ််တွွင်် NLD ၏ ပြ�န််လည််
ပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ ရပ််တည််ချျက််ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််ဟုု ယူူဆရသော��ာ CRPH သည်် အာာဏာာ
အများ��းစုုအားး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု (ဖက််ဒရယ််)အဆင့််�တွွင််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�အစား�း ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�များ��းတွွင််
တည််ရှိစေ���ေခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု နက််နက််ရှိုုင်းး�ရှိိ�င်းး�လျှော့�့��ချျထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�သည််။ ဤအချျက််က CRPH သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖွဲ့့��များ��း၏
ဖက််ဒရယ််မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ကတိိကဝတ််မြ�င့််�မြ�င့််�
မား�းမား�းထားး�ရှိိ�ရန်် အရေး�း�ပါါကြော��ာင်းး�ကိုု� အသိိအမှှတ်ပြု�ုရာ
်
ာရော�ာက််ပြီး�း� EAO များ��း၏ လက််ရှိိ�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုု
အပေါ်�်� တုုန့််�ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဤနိုု�င််ငံံရေး�း ကမ်းး�လှှမ်းး�ချျက််နှှင့််�
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုသည်် ပိုု�မိုု�အဆင့််�မြ�င့််�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် တည််ငြိ�ိမ််သော�ာအဆင့််�သို့့�� စုုစည်းး�ထားး�ပြီး�း�
ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ယင်းး�ကိုု� ထင််ဟပ််ပြ�သထားး�သည််။

ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေ
ပဋိိညာာဉ််သည်် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပျျက််ပြ�ယ််မှုုကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််နှှင့််� နွေ�ေဦးးတော်�်�လှှန််ရေး�းကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန််အခွွင့််�အလမ်းး�ကိုု� အမိိအရဖမ်းး�ဆုုပ််ရန်် CRPH/NUCC ၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု
တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ပြ�င်းး�ထန််လာာသော�ာ အကျျပ််အတည်းး�များ��း၊ မြ�န််မာာစစ််တပ််၏၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဆိုးး��ရွား��းစွာာ�ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အာာဏာာသက််ရော�ာက််မှုုကိုု�
ယိုု�ယွွင်းး�စေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ ကဏ္ဍပေါ�ါ�င်းး�
များ��းစွာာ� အထူးး�သဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သော�ာ၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််�အပြ�င််
ကာာကွွယ််မှုုရယူူထားး�သော�ာ မြ�န််မာာစစ််တပ််တို့့��အကြား�း� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုု ပုံံ�သေ�နည်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�
သည့််� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််မှုုသို့့�� ပြ�န််လည််ဦးးလှှည့််�
ရန််မှာာ� ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေမရှိိ�ပါါ။
ပဋိိညာာဉ််ကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် CRPH သည်် (က) မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဦးးဆော�ာင််ရန်် နှှင့််� (ခ) ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ရန််
အတွွက်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး� ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မှှရရှိိ�ထားး�သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတရား�းဝင််မှုုကိုု�
ကနဦးးတွွင်် အားး�ထားး�ခဲ့့�သည််။ CRPH သည်် EAO/ERO အများ��းအပြား�း�နှှင့််� အခြား��းသော�ာ တော်�်�လှှန််
ရေး�းအင််အားး�စုုများ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူခဲ့့�ပြီး�း� NUCC ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ NUCC သည််
ပဋိိညာာဉ််အားး� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ခြ�င်းး�များ��းဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််�အပြ�င်် ယခုုအခါါတွွင်် ကြား�း�ကာာလ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကြား�း�တွွင်် အကျျယ််ပြ�န့််�ဆုံးး��နှှင့််� ပါါဝင််နိုု�င််ဆုံးး��သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�အဖြ�စ်် ဆော�ာင််
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ရွွက််နေ�ပြီး�း� NUG အားး� မူူဝါါဒလမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းပေး�း၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဦးးစီးး�ဦးးဆော�ာင််ပြု�ုလျျက််ရှိိ�သည််။ သတိိပြု�ုသင့််�သည််မှာာ� မည််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ရေး�းကိုု�မဆိုု� ဗီီတိုု�အာာဏာာဖြ�င့််�ပယ််ချျနိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အာာဏာာအပြ�င််၂၀၀၈
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ စစ််တပ််ကရရှိိ�ထားး�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�
အာာမခံံချျက််များ��းကြော��ာင့််� ဤမျှှအတိုု�င်းး�အတာာရှိိ�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�
အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုမတိုု�င််မီီ လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�မှှတဆင့််� ပြ�င််ဆင််နိုု�င််မည််မဟုုတ််ပေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ပိုု�မိုု�
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ပြီး�း� အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုု�င််သော�ာ အနာာဂတ််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင်းး�
ဆုံးး��ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ထူးး�ခြား��းသော�ာအခွွင့််�
အရေး�း�တစ််ခုု မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််ရှိနေ���ေသည််။ ဤအခိုု�က််အတန့််�ကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ပုံံ�နှှင့််� ဖမ်းး�ဆုုပ််ထားး�မှုု
သည်် နိုု�င််ငံံ၏ အနာာဂတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအစီီအမံံ၏ တရား�းဝင််မှုုနှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�မှုု
အပေါ်�်� ရေ�ရှှည််သက််ရော�ာက််မှုုများ��း ရှိိ�လာာမည််ဖြ�စ််သည််။
ဥပဒေ�ေအကျုံးး���ဝင််မှုု၊ တရား�းဥပဒေ�ေဆက််လက််တည််ရှိိ�မှုုနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ပဋိိညာာဉ််တွွင််
တိိတိိကျျကျျ ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပဋိိညာာဉ််၏အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း
နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိသော����ာ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး�လုံးး��မှှလွဲဲ�၍ တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေများ��း
အားး�လုံးး��သည်် အသက််ဝင််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� NUG မှှ ရှှင်းး�လင်းး�ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််။ အာာဏာာ
သိိမ်းး�ချိိ�န််မှှစ၍ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာအာာဏာာပိုု�င််များ��း ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သော�ာ "ဥပဒေ�ေများ��း" အားး�လုံးး��သည််
လည်းး� တရား�းဝင််မှုုလုံးး��ဝမရှိိ�ဟုု သတ််မှှတ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ထိုု�သို့့��သတ််မှှတ််ချျက််များ��းက
တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုင်
�ု ရာ
် ာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအပြ�င်် မှှတ်ပုံံ�တ
်
င််ခြ�င်းး�၊ ရော�ာင်းး�
ဝယ််ဖော�ာက််ကားး�မှုုများ��း၊ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုခေါ�ါင်းး�စဉ််များ��း စသည််တို့့��အပေါ်�်� မည််သို့့��အကျိုးး���သက််ရော�ာက််
ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�မသိိရှိိ�ရသော��ာကြော��ာင့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ မရေ�ေရာာမှုုများ��းစွာာ� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။

ပဋိိညာာဉ််သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ်် ဖြ�စ််ပါါသလားး�
ပဋိိညာာဉ််အားး� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် မတ််လ၌ ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာစဉ််ကတည်းး�ကပင်် ပဋိိညာာဉ််
သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် သို့့��မဟုုတ်် ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််အဖြ�စ််ပင်် ရည််ရွွယ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�တွေ့�့�နိုု�င််
သည််။ ယခုု ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််အရ ထိုု�သို့့��ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ကြော��ာင်းး�
အတည််ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််၏ ၁၂ ဆင့််� လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�၏
အဆင့််� ၈ နှှင့််� အဆင့််� ၁၀ တွွင်် နွေ�ေဦးးတော်�်�လှှန်ရေး�း
် ပြီး�း�ဆုံးး��ချိိ�န််မှှ ဖက််ဒရယ်ဒီ
် မို
ီ �ကရေ�ေစီ
ု
ပြ�
ီ ည််ထော�ာင််စုု
တည််ထော�ာင််ချိိ�န်် အချိိ�န််ကာာလအတွွက်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုုအခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််
ရေး�းဆွဲဲ�ရန််နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအတွွက်် အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရန်် တိိတိိကျျကျျ
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည်် (ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� FDC၊ အစိိတ််အပို�င်းး
ု � ၁၊ အခန်းး� ၃)။
International IDEA သည်် ကြား�း�ကာာလအစီီအမံံများ��း (ဥပမာာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််
များ��းတွွင်တွေ့�့
်
�ရသော��ာ အစီီအမံများ��းကဲ့့
ံ
သို့့�
� )� နှှင့််� ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� သီးး�ခြား��း
စီီဖြ�စ််သည််ဟုု သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ပြီး�း� ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�သည်် 	ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုသ
� ည််မှာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ကာာ ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော�ာ
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အပြီး�း�သတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ကိုု� အတည််ပြု�ုမပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရသေး��းမီီ အချိိ�န််
ကာာလတစ််ခုုအတွွက်် ဥပဒေ�ေအရအဆင့််�အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုု၊ တရား�းဝင််မှုုရှိိ�သည့််�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင်
� ရာ
် ာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�တစ််ခုဖြု �စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ကြား�း�ကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� (အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ) အစိုးး��ရတစ််ရပ်် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််
ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ 'အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�' တစ််ရပ််အဖြ�စ်် နား�းလည််နိုင်
�ု သ
် ည််။ ထို့့��ပြ�င််
၎င်းး�တွွင်် (က) စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�တွွင်် တရား�းဝင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဥပဒေ�ေအရ အဆင့််�အမြ�င့််�
ဆုံးး��သော�ာ လွှှမ်းး�မိုးး��တရား�းဝင််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး� (ခ) အချိိ�န််ကာာလအားး�ဖြ�င့််� ယာာယီီ ကန့််�သတ််ထားး�
ခြ�င်းး� (ဂ) အနာာဂတ််ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းဆိုင်
�ု ရာ
် ာလုုပ်ငန်းး
် �စဉ််များ��း အတွွက််
ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။
(Zulueta-Fülscher 2015: 9)
ဤအဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််နှှင့််�အညီီ စဉ်းး�စား�းပါါက ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဟုုယူူဆနိုု�င််သည့််� အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းစွာာ� ပဋိိညာာဉ််တွွင််တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မူူလပဋိိညာာဉ််နှှင့််�
ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ၎င်းး�သည်် ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တစ််ခုုဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�

မရှိိ�သည့််�အပြ�င််

ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��

အစည်းး�များ��းနှှင့််� အနာာဂတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက််
၎င်းး�၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမှာာ�လည်းး� ရှှင်းး�လင်းး�မှုုမရှိိ�ဘဲဲဝေ�ဝါးး�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနှှင့််�
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတို့့��၏ ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�ပါါက ဤအချျက််
သည်် အထူးး�သိိသာာသည််။ စာာတမ်းး�တွွင်် အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ကသာာ ထိုု�စာာတမ်းး�သည််
ဥပဒေ�ေရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�လျှှင်် မည််သည့််�အသွွင််ဆော�ာင််ကြော��ာင်းး� သတ််မှှတ််သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�
မဟုုတ််ပါါ။ ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းနေ�စဉ်် ရေး�းဆွဲဲ�ရသည့််�အခါါ “ပါးး�လွှာာ�သော�ာ” ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� မြ�င််တွေ့�့�ရခြ�င်းး�မှာာ� အဆန်းး�မဟုုတ််ပါါ။
ပဋိိညာာဉ််နှှင့််� (အော�ာက််တွွင််သုံးး��သပ််ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�) ၎င်းး�၏အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�
မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ခြ�င်းး�ကိုု�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ပဋိိညာာဉ််အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကြို�ု� မျှော်�်��ရည််ချျက််စာာတမ်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းကတိိကဝတ််အဖြ�စ်် ရည််ရွွယ််ရေး�းသားး�
ထားး�ပုံံ�ရသည််။ အချို့့���သော�ာပဋိိပက္ခခများ��းတွွင်် မျှော်�်��ရည််ချျက််စာာတမ်းး�သည်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�
တူူညီီချျက််ဖြ�စ််နိုု�င််ပြီး�း� ထို့့��နော�ာက််မှှ ၎င်းး�အားး� ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအဖြ�စ်် ပိုု�မိုု�
အသေး�း�စိိတ်် ပြ�င််ဆင််ရေး�းဆွဲဲ�သည််များ��းလည်းး�ရှိိ�သည်် (ဥပမာာ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ)။ သို့့��သော်�်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
တွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� ဤနည်းး�ဖြ�င့််� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရန််အတွွက်် ထိုု�ယေ�ဘုုယျမျှော်��်���ရည််ချျက်် ပေး�း
နိုု�င််သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်် မရှိိ�ပါါ။
ထို့့��ကြော��ာင့််� (မူူရင်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ) ပဋိိညာာဉ််အားး� ဤရည််ရွွယ််
ချျက််ကိုု�ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကြို�ု�စာာတမ်းး�အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််နိုု�င််ပြီး�း� ပြ�င််ဆင််
တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ်် (အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၅) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�
၎င်းး�သည်် အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� အပြီး�း�သတ်် သို့့��မဟုုတ်် အမြဲ�ဲတမ်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုု ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအတွွက်် လမ်းး�ခင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််
နည်းး�များ��းအားး�

နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာမှုုအရ ဤကဲ့့�သို့့��သော�ာစာာတမ်းး�သည်် မကြုံ�ံ�ဖူးး�မကြား�း�ဖူးး�သည့််�

ပုံံ�စံံမျိုး�း�� မဟုုတ််ပါါ။ ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှစ််ခုုကိုု�
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ရေး�းသားး�ရန််အတွွက်် ၁၂ ဆင့််� လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�တွွင်် အဆင့််� ၂ ဆင့််� ပါါရှိိ�ပါါသည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ရေး�းကာာလအတွွက်် အစီီအမံံများ��းဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� ပဋိိညာာဉ််၏
အခန်းး� ၉ အရ NUCC သည်် ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�အတည််ပြု�ုပြီး�း� အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံတစ််ခုုထံံသို့့�� အတည််
ပြု�ုချျက််ရယူူပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် တင််သွွင်းး�ရမည််ဖြ�စ််သည်် (အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၉၊ ပုုဒ််မ ၅၄-၅၅)။

ပဋိိညာာဉ််သည်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအပေါ်�်� မည််သို့့��အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပါါ
သနည်းး�။
CRPH သည်် ပဋိိညာာဉ််ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာသည့််�နေ့�့တွွင််ပင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ကြော��ာင်းး� သီးး�ခြား��းကြေ��ညာာချျက််တစ််ရပ်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည်် (CRPH 2021b)။
CRPH အနေ�ေဖြ�င့််� ဤဆော�ာင််ရွွက််မှုု နှှစ််ခုုအားး� သီးး�ခြား��းစီီဆော�ာင််ရွွက််သည််ကိုု� ထော�ာက််ချျင့််�၍
ပဋိိညာာဉ််သည်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� အတိုု�ချုံ့့���ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ပဋိိညာာဉ််ဖြ�င့််� အလိုု�လျော�ာ�က််အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�မဟုုတ််ကြော��ာင်းး�
ယူူဆနိုု�င််သည််။ လူူမှုုပဋိိညာာဉ််ရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�လျှှင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််
စစ််တပ််၏ တရား�းမဝင််သော�ာလုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းကြော��ာင့််� သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းပျျက််ပြ�ယ််ကာာ
ဩဇာာမရှိတော့����့�ဘဲဲ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ 'သေ�ဆုံးး��ပြီ�ီ' သို့့��မဟုုတ်် တရား�းမဝင််ဟုု ယူူဆနိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်�
လည်းး� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�လျှှင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� မည််သို့့��မည််ပုံံ�
ဖျျက််သိိမ်းး�ပြီး�း� တရား�းဝင််ဖျျက််သိိမ်းး�ရန်် မည််သည့််�အာာဏာာလိုု�အပ််မည််ကိုု� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� မသိိ
ရပေ�ေ။
ပဋိိညာာဉ််၏ အင်္ဂါါ��ရပ််အချို့့���နှှင့််� NUG နှှင့််� CRPH အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ��းသည််
အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ဖြ�င့််� အစား�းထိုးး��သည််အထိိ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေသည်် ဥပဒေ�ေအရ (အနည်းး�ဆုံးး�� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�) အသက််ဝင််ဆဲဲဖြ�စ််သည််ဟုု အသိိအမှှတ််
ပြု�ုသည့််�ဟန်် တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� (မူူရင်းး�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ) ပဋိိညာာဉ််
ကိုု�ယ််၌တွွင််ပင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပြီး�း�တိုု�င်် ဖျျက််သိိမ်းး�ရေး�းအားး� ရည််မှှန်းး�ချျက််
တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� (အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၁ တွွင်် ဇော�ာင်းး�ပေး�းထည့််�သွွင်းး�
ထားး�) ပဋိိညာာဉ််အားး� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းအတွွက်် ရှေ့�့�ဆက််လှှမ်းး�မည့််� ခြေ�ေလှှမ်းး�ကိုု�
'အာာဏာာရှှင််စနစ််ပပျော��ာ�က််ရေး�း၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ဖက််ဒရယ််
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု တည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် မဟာာဗျူူ�ဟာာချျမှှတ််၍ အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (မူူရင်းး�တွွင်် အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၅ နှှင့််�
ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာပဋိိညာာဉ််တွွင်် အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၇)။ ထို့့��ကြော��ာင့််�
ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အတိိအလင်းး�ဖျျက််သိိမ်းး�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�မထားး�
သည််မှာာ� ရှှင်းး�လင်းး�သော်�်�လည်းး� ပဋိိညာာဉ််အားး� ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာပြီး�း�နော�ာက်် CRPH မှှ ထုုတ််ပြ�န််
လိုု�က််သည့််� ကြေ��ညာာချျက််သည်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� အမှှန််တကယ်် ဖျျက််သိိမ်းး�
စေ�ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ�မှာာ� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််စရာာဖြ�စ််နေ�သေး�းသည််။ ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါက ပြ�ည််သူူလူူထုု၏
ဆန္ဒဒကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��း၏ ရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�လျှှင်် ပဋိိညာာဉ််အားး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကနဦးးပင််မစာာတမ်းး�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။

INTERNATIONAL IDEA

ဤအဆိုု�ပြု�ုချျက််သည်် ဂရုုပြု�ုဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းနှှင့််� မသေ�ေချာ�ာမရေ�ေရာာမှုု
များ��းစွာာ� ရှိိ�နိုု�င််သည််။

ပဋိိညာာဉ််ကိုု� (ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရ) မည််သို့့�� အာာဏာာတည််စေ�မည််နည်းး�။
ပဋိိညာာဉ််သည်် အထက််တွွင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� ကြား�း�ကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ၏ ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာများ��းစွာာ�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီသော်�်�လည်းး� ၎င်းး�၏ ဥပဒေ�ေအရအာာဏာာတည််မှုု
နှှင့််�ပတ််သက််၍ မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ဖွွယ််ရာာကြီး�း�ကြီး�း�မား�းမား�း ရှိနေ���ေပါါသေး�းသည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�
တူူညီီချျက််များ��း၊ အခြား��းသော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအစီီအမံံများ��းနှှင့််�ကွာာ�ခြား��းသည့််� ကြား�း�ကာာလ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း၏ အဓိိကအင်္ဂါါ��ရပ််မှာာ� တရား�းဥပဒေ�ေအရ အာာဏာာတည််စေ�နိုု�င််စွွမ်းး�
ဖြ�စ််သည််။ မူူလပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဥပဒေ�ေအရ အာာဏာာတည််စေ�နိုု�င််မှုု မပါါရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူပေး�းရေး�းကွွန််ရက််က ပဋိိညာာဉ််တွွင်် အသက််ဝင််အာာဏာာ
တည််စေ�ရေး�းယန္တတရား�းများ��း မပါါဝင််မှုုအပေါ်�်� စိုးး��ရိိမ််ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပြီး�း� ပဋိိညာာဉ််အားး� မည််သို့့��
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မည််၊ လိုု�က််နာာအော�ာင််မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််ကိုု� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ထားး�သည််
(ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူပြု�ုကွွန််ရက်် ၂၀၂၁)။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအရ CRPH သို့့��မဟုုတ််
NUG သည်် က)၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် မေ�လအထိိ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏နေ�ရာာအနှံ့့��အပြား�း�တွွင်် ထိရော��ာ�က််စွာာ�
အုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�က််ရိုု�က််အာာဏာာကိုု� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ခ) ပဋိိညာာဉ််တွွင််
ပဋိိညာာဉ််အာာဏာာတည််စေ�ရေး�းကိုု� အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� စာာရွွက််ပေါ်�်တွွင်် ထော�ာက််ကူူပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််မည့််�
တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပါါဝင််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ထော�ာက််ချျင့််�ပါါက ဤစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းသည််
အလွွန််ကြီး�း�မား�းသည််။ ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�သည်် အသက််ဝင််အာာဏာာတည််စေ�နိုု�င််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ လိုု�က််နာာ
ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ရေး�း ယန္တတရား�းများ��း မရှိိ�သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
ဖျျက််သိိမ်းး�လိုု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါက မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဥပဒေ�ေအရ မသေ�ေချာ�ာမရေ�ေရာာမှုုများ��းပြား�း�သည့််�
ကာာလ သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ လေ�ဟာာနယ််တစ််ခုုဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့််� အန္တတရာာယ််ရှိိ�
ပါါသည််။
NUG နှှင့််� NUCC တို့့��သည်် ကြား�း�ကာာလတရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍအတွွက်် မူူဝါါဒများ��းကိုု�
ပူးး�တွဲဲ�ရေး�းဆွဲဲ�မည််ဟုု မူူရင်းး�ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�၏ အခန်းး� ၆ ရှိိ� အပိုု�ဒ််တစ််ခုုတွွင််သာာ ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�
ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််စာာတမ်းး�၏ အခန်းး� ၇ တွွင်် ကြား�း�ကာာလတရား�းစီီရင််ရေး�း
ကဏ္ဍနှှင့််� ပတ််သက််သည့််� အပိုု�ဒ််ခြော��ာက််ခုုပါါရှိကြော�����ာင်းး� သတိိပြု�ုသင့််�သည််။ NUG မှှ အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ အရပ််ဘက််တရား�းရုံးး��များ��းနှှင့််� EAOs/EROs ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက်် နယ််မြေ�ေ
များ��းရှိိ� EAO/ERO တို့့��၏တည််ရှိိ�ပြီး�း�သားး� တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််များ��းသည်် တရား�းဝင််ဖြ�စ််သည််ဟုု
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� NUCC သည်် ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််များ��းအတွွင်းး� ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� တရား�းစီီရင််
ရန််အတွွက်် ပူးး�တွဲဲ�တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းကော်�်�မတီီများ��းကိုု�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််ဖြ�စ််
ကြော��ာင်းး� ပဋိိညာာဉ််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင်် တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� FDC၊ အစိိတ််
အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၇၊ ပုုဒ််မ ၄၇-၄၉)။ သို့့��သော်�်� NUCC မှှ ယခုုအချိိ�န််အထိိ အရပ််ဘက််တရား�းရုံးး��
တစ််ခုုကိုု�မျှှ အတိိအလင်းး�အသိိအမှှတ််မပြု�ုသေး�းဘဲဲ လက််ရှိိ� EAO/ERO များ��း၏ တရား�းစီီရင််ရေး�း
စနစ််များ��းဆိုု�သည််မှာာ� အမှှန််တကယ််မည််သည််ကိုု� ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�
မသိိရပေ�ေ။ ပိုု�၍အရေး�း�အကြီး�း�သည််မှာာ� NUCC မှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ အရပ််ဘက််တရား�းရုံးး��
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များ��း (၎င်းး�တို့့��ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာအခါါ) နှှင့််� EAO/ERO တို့့��၏ တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််များ��းသည််
ဤကြား�း�ကာာလတွွင်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� မည််သို့့��အာာမခံံနိုု�င််မည််နည်းး�ဆိုု�သည့််� မေး�းခွွန်းး�ဖြ�စ််
သည််။
အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရန်် တရား�းစီီရင််ရေး�း
အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုအားး� မည််သည့််�အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�မျှှ ပေး�းအပ််မည့််�ဟန်် ပဋိိညာာဉ််တွွင််မတွေ့��့�ရပါါ။
အများ��းသဘော�ာ�ဆန္ဒဒတူူညီီမှုုရရှိိ�ရန််နှှင့််�

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််နိုု�င််ရန််အတွွက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ကြား�း�ကာာလစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အနက်် နယ််ပယ််အသီးး�အသီးး�မှှ သက််ဆိုု�င််သူူများ��းပါါဝင််မှုု အများ��းဆုံးး��ဖြ�စ််သည့််� NUCC တွွင််သာာ
ဆွေး�း�နွေး�း�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မှာာ� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ
(အနည်းး�ဆုံးး��စာာရွွက််ပေါ်�်တွွင််) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေခုံံ�ရုံးး��ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််၏အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� လိုု�က််နာာသော�ာစနစ််များ��းတွွင်် ဖြေ�ေရှှင်းး�သကဲ့့�သို့့�� ပဋိိညာာဉ််ပါါ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� လွွတ််လပ််သော�ာ တရား�းစီီရင််ရေး�း အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းမှှ ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�အားး�တားး�ဆီးး�ရန်် ရည််ရွွယ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သဘော�ာ�အရ ပဋိိညာာဉ််
တွွင်် ကနဦးးဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းကိုု� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�မြ�င််တွေ့�့�ရပြီး�း� လွွတ််
လပ််သော�ာ တရား�းစီီရင််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�ထက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာပြ�ဿနာာများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ညှိိ�နှိုုင်းး�
ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုများ��းဖြ�င့််�သာာ အဓိိကညှိိ�နှိုုင်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�မည််ဖြ�စ််သည််။

၃။ ပဋိိညာာဉ််ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း
ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆွဲဲခြ�င်းး
� �လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််နှင့််�
ှ စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််� ပဋိိညာာဉ််၏
ရည််ရွွယ်ချျ
် က််နှင့််�
ှ သက််ဆိုင်
�ု သ
် ည့််� အခြေ�ေ�ခံံမေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ပြီး�း�နော�ာက်် ပဋိိညာာဉ််ပါါ
အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� လေ့�့လာာကာာ မှှတ််ချျက််ပြု�ုသင့််�သည့််� ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ကိုု� ဤမှှတ််စုုတိုု�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ပါါမည််။၁

၁	စာာဖတ််သူများ��းအနေ�ေဖြ
ူ
�င့််� အထူးး�သဖြ�င့််� ဤအပိုု�င်းး�အတွွက်် ကြို�ု�တင််သိိထားး�သင့််�သည့့်�အချျက််အချို့့���ရှိိ�ပါါသည််။ (၁) လူူမှုု
ကွွန််ရက််တွွင််ဖြ�န့််�ဝေ�ခဲ့့�သည့််� အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာဖြ�င့််� တရား�းဝင််ပြ�န််ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််သော�ာ ပဋိိညာာဉ််အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ
၍ ဤမှှတ််စုုတိုု�ကိုု� ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာပြ�န််ကိုု� မူူရင်းး�မြ�န််မာာဘာာသာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�ထားး�
သည့််� ပဋိိညာာဉ််ဖြ�င့််� တိုု�က််ဆိုု�င််စစ််ဆေး�းပြီး�း�သော်�်�လည်းး� ရေ�ရာာမှုုမရှိိ�သည့််�အချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းတစ််ခုု
နှှင့််�တစ််ခုု ဆီီလျှော်�်��မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�တွေ့�့�ရပါါက ဘာာသာာပြ�န််ဆိုု�ခြ�င်းး�၏အားး�နည်းး�ချျက််ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာရခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသည််။ (၂) ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ကြ�ည့််�ပါါက ပဋိိညာာဉ််ကိုု�ယ််၌သည််ပင််လျှှင်် သေ�ချာ�ာရေ�ရာာမှုုနည်းး�
သည့််� စာာတမ်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တင််ပြ�ထားး�သည့််�စနစ််များ��းကိုု� အသေး�း�စိိတ််လေ့�့လာာရန််ခက််ခဲဲပါါသည််။ ဥပမာာအားး�
ဖြ�င့််� ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာ၌ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��းကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိစေ���ေရန်် ကတိပေး��း�ထားး�သော်�်�
လည်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််ပုံံ�စံံများ��းအရ ထိုု�သို့့��ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိစေ���ေရန်် မည််သို့့��မည််ပုံံ�
ဆော�ာင််ရွွက််မည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�မထားး�ပေ�။ (၃) ဥပဒေ�ေရေး�းရာာရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�လျှှင်် ပဋိိညာာဉ််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�သည်် အနည်းး�
ငယ်် ရှုုပ််ထွေး�း�နေ�သည််။ အစိိတ််အပိုု�င်းး�နှှစ််ပိုု�င်းး�သည်် ဥပဒေ�ေအားး�ဖြ�င့််� တစ််ပိုု�င်းး�နှှင့််�တစ််ပိုု�င်းး� မည််သို့့��ဆက််စပ််နေ�သည််မှာာ�
မရှှင်းး�လင်းး�ပါါ (ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��ကိုု� အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ ရှိိ�
လူူအခွွင့််�အရေး�း�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းဖြ�င့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�ပါါသလားး�)။
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အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ - အပြီး�း�သတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ်် ရေး�းဆွဲဲ�ပုံံ�ဒီီဇိုု�င်းး�နှှင့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း
ပဋိိညာာဉ််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ သည်် အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ််
အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ်် ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အပြ�င်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
ကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််မှုုပေး�းရန်် အထူးး�
အလေး�း�ပေး�းထားး�ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််၌သာာမက အကြော��ာ�င်းး�အရာာ
အရပါါ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းပါါရှိိ�သည််။ အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး�
အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ ၏ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖွဲ့့��များ��း၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းအားး�
သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ� လိုု�က််လျော�ာ�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းကိုု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� အများ��းစုုမှာာ� အနာာဂတ််
ဖက််ဒရယ််စနစ််၏ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း၊ နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််�
တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းဖြ�စ််သည််။
အနာာဂတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�င််ဆင််
တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� ပဋိိညာာဉ််၏အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ တွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရန််၊ အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု
ညီီလာာခံံခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပခြ�င်းး�နှှင့််� အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််ကိုု� အတည််ပြု�ုရန်် လူူထုု
ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး� (အခန်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၁၁) စသည့််� ကတိိကဝတ််များ��း ပါါဝင််သည်် (အခန်းး� ၃၊
အပိုု�ဒ်် ၈၊ ၁၀၊ ၁၁)။ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�ပတ််သက််သည့််� နော�ာက််ထပ််အသေး�း�စိိတ််အချျက််အလက််များ��းကိုု� အစိိတ််
အပိုု�င်းး� ၂ တွွင််တွေ့�့�ရပြီး�း� ထပ််ဆော�ာင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�ထားး�သည််။ NUCC သည်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
ကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဦးးဆော�ာင််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ပြီး�း�
အတည််ပြု�ုချျက််ရယူူရန်် ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံသို့့�� တင််သွွင်းး�ရုံံ�သာာမက အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််ကိုု�လည်းး�ချျမှှတ််မည််ဖြ�စ််သည်် (အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၃၊
အပိုု�ဒ်် ၁၇(ဆ၊ ဇ))။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� NUCC သည်် နော�ာင််ကျျင်းး�ပလာာမည့််� တိုု�င်းး�ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ု
ညီီလာာခံံတွွင််လည်းး� ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�၍ ဆက််လက််ပါါဝင််နေ�မည််ဟုုနား�းလည််နိုု�င််သည််။ ပြ�င််ဆင််
တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် NUCC ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��တွွင််
အဖွဲ့့��ဝင််မည််မျှှပါါဝင််မည််ကိုု� သတ််မှှတ််မထားး�သကဲ့့�သို့့�� အဆိုု�ပါါအဖွဲ့့��ဝင််များ��းအားး� မည််သို့့��ရွေး�း�ချျယ််
မည်် (သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််မည််) ကိုု� ဖော်�်�ပြ�မထားး�ပေ�။ သို့့��ရာာတွွင်် NUCC သည််
၎င်းး�၏ အဖွဲ့့��ငါးး�ဖွဲ့့��မှှ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ အကြံ�ံဉာာဏ််များ��းကိုု� အဓိိကထားး�ရယူူမည််ဟုု ယူူဆပါါက
မမှား��းနိုု�င််ပေ�။ NUCC သည်် ၎င်းး�၏တာာဝန််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် လိုု�အပ််သလိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သည့််� နည်းး�ပညာာအထော��ာက််အကူူအဖွဲ့့��များ��းထံံမှှလည်းး� အကြံ�ံဉာာဏ််များ��းရယူူနိုု�င််သည််
(အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၁၇ (ဋ))။
မူူလပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််စပ််ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရအဖွဲ့့��၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုု
များ��းကိုု� (၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််နှှင့််� အချိိ�န််ကန့််� သတ််ချျက််များ��းကြော��ာင့််�) NLD က လွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�
သည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အများ��း
သဘော�ာ�တူူထားး�သည့််� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရေး�းနှှင့််� အနာာဂတ််ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့််�ပတ််သက််သည့််� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းအပေါ်�်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖွဲ့့��ငယ််
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များ��းနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��းက အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသော��ာ သြ�ဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိစေ���ေရေး�းအတွွက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််�ယန္တတရား�းတွွင််လည်းး� ကျျယ််
ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�ပါါဝင််မှုုရှိိ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�မည််ဖြ�စ််သည််။ ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််
တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ များ��း
ကိုု�ရေး�းသားး�ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််� ပြီး�း� ပိုု�မိုု�ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ NUCC အားး� ဦးးဆော�ာင််အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ
ပါါဝင််ရန်် အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ပထမခြေ�ေ�လှှမ်းး�ဖြ�စ််သည််။ အစိိတ််အပိုု�င်းး� (၁)
အခန်းး� (၄) တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အာာဏာာအများ��းစုုကိုု� ဗဟိုု� (ဖက််ဒရယ််) အစိုးး��ရထံံတွွင််မထားး�ဘဲဲ
ပြ�ည််နယ်အစိုးး�
် �ရ အဆင့််�အသီးး�သီးး�တွွင်် ထားး�ရှိိ�သည််ဆိုသ
�ု ည့််� ဖက််ဒရယ်အခြေ�ေ�ခံ
်
မူ
ံ များ��းအရ
ူ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ်ငန်းး
် �စဉ််နှင့််�
ှ အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�
တွွင်် ထိုု�ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� အဓိိကအခန်းး�ကဏ္ဍ ပေး�းအပ််မည််ဟုုယူူဆနိုု�င််သည််။
အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အကြ�မ်းး�
ဖျျင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အပြ�င်် ဖက််ဒရယ်ဒီ
် မို
ီ �ကရေ�ေစီ
ု
ပြ�
ီ ည််ထော�ာင််စုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�
ရန််အတွွက်် ပဓာာနလိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ကာာ အများ��းစုုကိုု� အစိိတ််အပိုု�င်းး� (၁)၊
အခန်းး� (၄) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အခန်းး� ၄ ကိုု� 'ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမျှော်�်��ရည််ချျက််နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
စံံတန််ဖိုးး��များ��း၊ 'ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံ
မူူများ��း' နှှင့််� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက််ရေး�း အခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒများ��း' ဟူူ၍
အပိုု�င်းး�သုံးး��ပိုု�င်းး� ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ထားး�ကာာ အပြီး�း�သတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပါါရှိိ�ရမည့််�
အဓိိကလိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ မူူလပဋိိညာာဉ််တွွင်် လိုု�အပ််ချျက်် ၃၇ ချျက််ရှိိ�ရာာမှှ
ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ၆၃ ချျက်် သို့့�� တိုးး��မြှ�ှင့််�ထားး�သည််။ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
အခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒများ��းအနက်် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အချို့့���မူူဝါါဒများ��းသည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််များ��းစွာာ�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အချို့့���မှာာ�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံရေး�းအခင်းး�အကျျင်းး�နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
ဖြ�စ််စေ�ရန်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် (ဥပမာာ မျှော်�်��ရည််ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ပုံံ�စံံ)။
အချုု�ပ််ဆိုု�ရသော်��်� အခန်းး� ၄ သည်် အော�ာက််ပါါအဓိိကအင်္ဂါါ��ရပ််များ��းပါါရှိိ�သည့််� အနာာဂတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််ကိုု� မျှော်�်��ရည််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
•

အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််များ��း ("အဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��း") နှှင့််� ထိုု�
ပြ�ည််နယ််များ��းရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုုက ပိုု�င််ဆိုု�င််သည်် - အနာာဂတ်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
မြ�န််မာာနိုုင်
� ငံ
် ရှိိ�
ံ ပြ�ည််ထော�ာင််စုအဖွဲ့့
ု
�� ဝင််ပြ�ည််နယ်၏
် အာာဏာာသဘော�ာ�သဘာာဝကိုု� ပဋိိညာာဉ််
တွွင်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာသည်် နိုု�င််ငံံသားး�များ��း
ထံံမှှ ဆင်းး�သက််သည်် (အပိုု�ဒ်် ၄) ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေနှှင့််�ဆန့််�ကျျင််စွာာ�ပင်် ပဋိိညာာဉ််တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� နိုု�င််ငံံများ��းပေါ�ါင်းး�စုုထားး�ခြ�င်းး�
အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��းမှှ ပြ�ည််သူူလူူထုုက
၎င်းး�တို့့��၏ သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းမှှတစ််ဆင့််� 'အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု�မူူရင်းး�
ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��း' ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဆိုု�ထားး�သည််။ ထိုု�သို့့��သော�ာအယူူအဆသည်် အချုု�ပ််အခြာ�ာ
အာာဏာာပိုု�င််ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််များ��း၏ အတူူတကွပေါ��ါ�င်းး�စည်းး�မှုု (ကွွန််) ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး�
သဘော�ာ�ပုံံ�စံံရှိိ�ပြီး�း� ဗဟိုု�အဆင့််�သည်် အဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��းမှှ ပေး�းအပ််ထားး�သော�ာ တာာဝန််

INTERNATIONAL IDEA

ဝတ္တတရား�းများ��းကိုု�သာာ တိိတိိကျျကျျ ထမ်းး�ဆော�ာင််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� အရေး�း�ကြီး�း�သည််မှာာ�
ထိုု�ပြ�ည််သူလူ
ူ ထု
ူ နှ
ု င့််�
ှ ပြ�ည််နယ်များ��း
် သည်် မည််သူမ
ူ ည််ဝါါဖြ�စ််သည််ဆိုသ
�ု ည််ကို�ု အတိိအကျျ
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာကြော��ာင့််� ယင်းး�အားး� နော�ာင််တွွင််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန််လိုု�အပ််
မည့််� ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််အဖွဲ့့��ဝင််အရေ�ေအတွွက်် သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိိ�သကဲ့့�သို့့�� ထိုု�ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� မည််သည့််�စံံနှုုန်းး�များ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ သတ််မှှတ််မည််
ဆိုု�သည််ကိုု�လည်းး� မဖော်�်��ပြ�သည့််�အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််အဖွဲ့့��ဝင််အသစ််များ��းကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုမည််
သို့့��မဟုုတ်် အသစ််ဖွဲ့့��ရန််တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�ရှိိ�မရှိိ�တို့့��အားး� ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�မထားး�ပေ�။
ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ�သတ််မှှတ််ချျက််များ��းအတိုု�င်းး� ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သော်�်�လည်းး� (ဥပမာာအားး�
ဖြ�င့််�) ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��းကြား�း� ခြား��းနား�းမှုုကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�
မည််၊ မထားး�မည််မှာာ� မရှှင်းး�လင်းး�ပါါ။ ဖက််ဒရယ််နယ််နိိမိိတ်် သို့့��မဟုုတ်် မြို့�့��တော်�်�တည််
နေ�ရာာကိိစ္စစရပ််နှှင့််�ပတ််သက််၍ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး�� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။
•

ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ်် - ထူးး�ခြား��းသည််မှာာ� ပဋိိညာာဉ််အရ
အာာဏာာအားး�လုံးး��ကိုု� ဗဟိုု� (ဖက််ဒရယ််) အစိုးး��ရနှှင့််� ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််အစိုးး��ရများ��း ခွဲဲ�ဝေ�
ကျျင့််�သုံးး��မည််ဖြ�စ််သည်် (ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း)။ ဗဟိုု�အဆင့််�
နှှင့််� ဖက််ဒရယ်ယူ
် န
ူ စ််အဆင့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� တာာဝန််ခွဲဲဝေ�ရာ
�
ာတွွင်် မူူဝါါဒပြ�ဿနာာ
တစ််ရပ််ကိုု� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််မည့််� အနိိမ့််�ဆုံးး��အစိုးး��ရထံံသို့့�� အာာဏာာ
ပေး�းအပ််သည့််� Principle of Subsidiarity (ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� အနီးး�ကပ််ဆုံးး��အစိုးး��ရ
အဆင့််�က လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််အထိိ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပြု�ုသော�ာစနစ််) ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံကျျင့််�သုံးး��
မည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု (ဗဟိုု�) အစိုးး��ရထံံတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင််
ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ဘုံံ�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် ကျျင့််�သုံးး��ရန််လိုု�အပ််သည့််� အခွွင့််�အာာဏာာ
များ��း(သာာ) ရှိိ�ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််အဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��းသည်် ကျျန််ရှိသော����ာ အကြွ�င်းး�အကျျန််
အာာဏာာအားး�လုံးး��ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည်် (အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၄၊ အပိုု�င်းး� ၃၊
အပိုု�ဒ်် ၆)။ ယင်းး�အစီီအမံံသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််များ��းအတွွက်် ပိုု�မိုု�လွွတ််လပ််
သော�ာ၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကိုု� နှှစ််ရှှည််လများ��း တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုု
များ��းအတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ လိုု�က််လျော�ာ�မှုုတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ 'အဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��း'
(ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််များ��း) အားး�လုံးး��သည်် 'တန်းး�တူူအခွွင့််�အရေး�း�' ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အားး�လုံးး��
တန်းး�တူူသော�ာ အချိုး�း��တူူဖက််ဒရယ်စန
် စ််ကျျင့််�သုံးး��မည််ဟုု ယူူဆနိုုင်
� သ
် ည််။ အစိုးး��ရ အချျင်းး�
ချျင်းး�ဆက််ဆံံရေး�းကိုု�လည်းး� ပဋိိညာာဉ််တွွင််ထည့််�သွွင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ဖက််ဒရယ််
ယူူနစ််များ��းသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အခွွန််ဘဏ္ဍာာ ကော�ာက််ခံံရေး�းယန္တတရား�းများ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ရှိိ�နိုု�င််
သည််ဟုု ပဋိိညာာဉ််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖက််ဒရယ််စနစ််
အတွွက်် အစီီအမံံများ��းကိုု� (ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�မည့််�
အစား�း) ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�မှှတဆင့််� ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််မည််ဖြ�စ််သည််။
မြေ�ေယာာနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုုက ပိုု�င််ဆိုု�င််
ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းက စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မည််ဖြ�စ််ကာာ ဤအချျက််သည်် EAO/ERO များ��း
နှှစ််ရှှည််လများ��းတော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုနော�ာက််တစ််ရပ််ကိုု� လိုု�က််လျော�ာ�ခြ�င်းး�ပင််
ဖြ�စ််သည််။ သတိိပြု�ုရမည််မှာာ� ပြ�ည််နယ်အစိုးး�
်
�ရများ��းတွွင်် ကိုု�ယ်ပို
် င်
�ု ဖွဲ့့
် �� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ဤအချျက််သည်် ၂၁ ရာာစုု ပင််လုံံ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ
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များ��းတွွင်် အငြ�င်းး�ပွား��းခဲ့့�ရသည့််� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုု ရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ်် (NCA) လက််မှတ်
ှ ရေး�းထိုးး�
်
�ထားး�သော�ာ EAO များ��း နှှစ်ရှ
် ည်
ှ လ
် များ��း တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့သ
� ည့််�
အဓိိကတော�ာ�င်းး�ဆိုု�ချျက််တစ််ခုုပင််ဖြ�စ််သည််။ မူူလ FDC တွွင်် ဒေ�သန္တတရအဆင့််�အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
သည်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�သွားး��မည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ပြ�င််ဆင််တည်းး�
ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ FDC တွွင်် ဒေ�သန္တတရအဆင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအကြော��ာ�င်းး� မဖော်�်��ပြ�ထားး�ပါါ။
ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််များ��း၏ အခွွင့််�အာာဏာာတွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�ပေး�းခြ�င်းး�လည်းး� ပါါဝင််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း�
ဤအချျက််သည်် လုုပ်ထုံးး�
် �လုုပ်နည်းး
်
�များ��းအားး� နှိုုင်းး�ယှှဉ်လေ့�့လာ
်
ာမှုုရှုထော�
ု
ာင့််�မှှကြ�ည့််�သော်�်�
တစ််မူူထူးး�ခြား��းသည့််� အချျက််ဖြ�စ််သည််။
•

အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�နှှင့််� အထက််လွှှတ််တော်�်�အကြား�း� အာာဏာာတူူညီီစွာာ� ထားး�ရှိိ�သည့််�
လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ်် - ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ လက််ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး��နေ�သော�ာ အစီီ
အမံံနှင့််�
ှ နှိုုင်းး�ယှှဉ်ပါ
် ါက ဤအချျက််သည်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျရာာတွွင်် ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််များ��း၏ ဩဇာာလွှှမ်းး�မိုးး��မှုု
ကိုု� ဤအစီီအမံံဖြ�င့််� ပိုု�မိုု�မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််ကော�ာင်းး�သည််
မှာာ� အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� 'မြို့�့��နယ်် သို့့��မဟုုတ်် လူူဦးးရေ�အပေါ်�်�
အခြေ�ေ�ခံံ' (၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အကြွ�င်းး�အကျျန််အငွေ့�့��အသက််) ၍
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�

အထက််လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု�

'အဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််များ��းမှှ ရွေး�း�ချျယ််စေ�လွှှတ််' ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််များ��း၏ ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�များ��းမှှတဆင့််� သွွယ််ဝိုု�က််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််
မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��က ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ကိုု�ပင်် ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််သည့််� လမ်းး�စပေါ်�်�လာာမည််ဖြ�စ််သည််။ အဖွဲ့့��ဝင််ပြ�ည််နယ််အားး�လုံးး��တွွင်် ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််အရေ�ေအတွွက်် တူူညီီစွာာ�ရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�နှှင့််� ပတ််သက််၍
အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရန်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
လက််ရှိိ�မြို့�့��နယ်် ၃၃၀ ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�မှုုအားး� ကျျင့််�သုံးး��မည််လော�ာ သို့့��မဟုုတ်် လူူဦးးရေ�
စာာရင်းး�ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််မည််ဆိုု�ပါါက မည််သည့််�လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�
အားး� အသုံးး��ပြု�ုပါါမည််လဲဲဆိုု�သည့််� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််စရာာတစ််ခုု ရှိိ�ပါါသည််။
•

အစိုးး��ရအသွွင််ပုံံ�စံံ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� - ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�တွွင်် 'ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််
သော�ာစနစ်် (Parliamentary System)' ထူူထော�ာင််ရန်် ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအားး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဦးးသျှော�ာ�င်် သို့့��မဟုုတ်် သမ္မမတတစ််ဦးးပါါရှိိ�
သည့််� ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််ဦးးဆော�ာင််သော�ာ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ကဦးးဆော�ာင််မည််ဖြ�စ််သည််။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
တာာဝန််ရှိိ�သူူကိုု� ရာာထူးး�မှှဖြု�ုတ််ချျရန်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�င့််� မဟုုတ််ဘဲဲ အယုံံ�
အကြ�ည််မရှိကြော�����ာင်းး� အဆိုု�တင််သွွင်းး�၍ မဲဲခွဲဲ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖယ််ရှား��းနိုု�င််သည့််�အတွွက််
၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ယခင််စနစ််နှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပါါက
ဤပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

•

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့််� ကာာကွွယ််ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� - လူူသားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အယူူဝါါဒကိုု� ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ စစ််တပ််အပါါအဝင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��

INTERNATIONAL IDEA

အားး�လုံးး��သည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တို့့��၏ ကွွပ််ကဲဲမှုုအပါါအဝင််
အရပ််သားး�အစိုးး��ရ၏ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲမှုု အော�ာက််
တွွင််ရှိိ�ရမည််ဟုု ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ဤကတိိကဝတ််သည်် NLD ၏
နှှစ််ရှှည််လများ��းတော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� အကွဲဲ�လွဲဲ�ဆုံးး��အချျက််များ��းအနက်် တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့််�ကာာကွွယ်ရေး�းက
်
ဏ္ဍတွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုင်
�ု ရန်
် ် ပဋိိညာာဉ််တွင်
ွ ် ကတိိကဝတ််
ပြု�ုထားး�သော်�်�လည်းး� ဤဖော်�်�ပြ�ချျက််သည်် EAOs များ��းကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့််� ကာာကွွယ််ရေး�း
ကဏ္ဍတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မည််ဟုု ဆိုု�လိုု�ရင်းး�ဟုုတ််သည််၊ မဟုုတ််သည််မှာာ�
မရှှင်းး�လင်းး�ချေ�ေ။ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျရန််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� EAO များ��း နှှစ််ရှှည််လများ��းတော�ာင်းး�ဆိုု�ထားး�သည့််� ပြ�ည််နယ််
အဆင့််�စစ််တပ််များ��းဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု�ဆိုု�လိုု�ရင်းး� ဟုုတ််မဟုုတ်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိပေ���ေ။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့််� ပြ�ည််နယ််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််စွာာ�
ဖွဲ့့��စည်းး�မည််ဖြ�စ််သည််။
•

တရား�းစီီရင််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း - ပဋိိညာာဉ််တွွင်် တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာများ��းနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််
မှုုအတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််အရေး�း�ပါါသော�ာ တရား�းစီီရင််ရေး�းအရပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊ စာာချွွန််
တော်�်� အသနား�းခံံစာာများ��းလျှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််� တရား�းရုံးး��တော်�်�၌ ရုံးး��တင််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�
အတွွက်် ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး�� မပါါရှိပေ���ေ။
ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််များ��းအချျင်းး�ချျင်းး�
အကြား�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� လွွတ််လပ််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာတရား�းရုံးး��
သို့့��မဟုုတ်် ခုံံ�ရုံးး��ဖြ�င့််�ဖြေ�ေရှှင်းး�မည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ကြား�း�ကာာလ သို့့��မဟုုတ််
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလအတွွက်် မည််သည့််�တရား�းရုံးး��ကိုု�မျှှ မတည််ထော�ာင််ထားး�ရ
သေး�းပေ�။ (အခန်းး� ၄၊ အပိုု�င်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၃ နှှင့််� ၉ တို့့��အရ) ဖက််ဒရယ််အဆင့််�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််
တစ််ခုုစီီတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််တရား�းရုံးး��များ��း သီးး�ခြား��းစီီထားး�ရှိိ�စီီရင််သော�ာ တရား�းရုံးး��ပြို�ု�င််စနစ််ကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��မည့််�အလားး�အလာာ ပဋိိညာာဉ််တွင်
ွ တွေ့�့
်
�ရသည််။ ဤအချျက််သည််လည်းး� တရား�းရုံးး��
စနစ််တစ််ခုုသာာ ထားး�ရှိိ�စီီရင််သော�ာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ကွဲဲ�လွဲဲ�သည််။

•

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း - ပဋိိညာာဉ််တွွင်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� တစ််ဦးးချျင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�
နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� လူူအားး�လုံးး��ခံံစား�းခွွင့််�ရှိိ�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�
များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��း၏ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ထားး�ပုံံ�ရသည််။
ဤသို့့��ခွဲဲ�ခြား��းထားး�သော်�်�လည်းး� မည််သည့််�အမျိုး�း��အစား�းတွွင်် မည့််�သည့််�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
ရှိိ�သည််ကိုု�မူူ အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ အလားး�တူူစွာာ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��
စုုဝင််နိုု�င််ငံံသားး�များ��းသည်် တစ််ဦးးချျင်းး�နှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ အခြား��း နိုု�င််ငံံသားး�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ တစ််ဦးးချျင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခွွင့််�တို့့�ကို
� �ု ခံံစား�းရမည််ဟုဖော်
ု �်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� 'တစ််ဦးးချျင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း'၊ 'စုုပေါ�ါင်းး�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��း'၊ 'အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��း' နှှင့််� 'ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခွွင့််�'ဆိုု�သည့််� ခေါ�ါင်းး�စဉ််အော�ာက််တွွင်် မည််သည််များ��းပါါရှိိ�သည််ကိုု� အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�
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ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

တိိတိိပပဖော်�်��ပြ�ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခွွင့််�အရေး�း�အချို့့���ရှိိ�ပြီး�း�

လူူနည်းး�စုုများ��းအတွွင်းး�မှှ လူူနည်းး�စုုများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ကာာ
ကွွယ််ရန််အတွွက်် ယေ�ဘုုယျျအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းလည်းး� ပါါဝင််သည််။ ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််
ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ပပျော��ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အချျက််များ��းမှာာ� ကျျယ််ပြ�န့််�မှုုရှိိ�ပြီး�း� လူူမျိုး�း��ရေး�း၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ ကျားး��/မ၊ မသန််
စွွမ်းး�မှုု၊ လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှုုနှှင့််� အခြား��းသော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုပုံံ�စံံများ��းကိုု�ပါါ ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းထားး�သည််။ “တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းသည်် လူူမှုုစီးး�ပွား��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�
အရေး�း�များ��း၊ သာာတူူညီီမျှှစွာာ� ခံံစား�းခွွင့််�ရရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� တိုးး��တက််မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းသည့််�
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း (Progressive actions/Affirmative Actions) များ��းကိုု�လည်းး�
ခံံစား�းခွွင့််�ရရှိစေ���ေရမည််” ဟုု ပဋိိညာာဉ််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�(၁) တွွင်် အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သော်�်�လည်းး� မည််သို့့��မည််ပုံံ� လုုပ််ဆော�ာင််မည််ဆိုု�သည့််�အပေါ်�်� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�
မသိိရပေ�ေ (အခန်းး� ၄၊ အပိုု�င်းး� (၃)၊ ပုုဒ််မ ၄၆)။ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ နိုု�င််ငံံသားး�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ လူူတစ််ဦးးချျင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�
များ��းအပြ�င်် စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ သတင်းး�
လွွတ််လပ််ခွွင့််�၊ သတင်းး�အချျက််အလက််ရယူူခွွင့််�နှှင့််� ဖြ�န့််�ဝေ�ခွွင့််�၊ ကလေး�း�သူူငယ််အခွွင့််�
အရေး�း�များ��း၊ အလုုပ််သမား�းအခွွင့််�အရေး�း�များ��း လယ််သမား�းအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� သဘာာဝ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
လည်းး� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�အာာမခံံထားး�ပါါသည််။
ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဤပိုု�မိုု�ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
ပေါ�ါင်းး�စုုပါါရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ တိုးး��တက််မှုုတစ််ခုုပင််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�
ပဋိိညာာဉ််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�

ဘာာသာာစကားး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည််

ယေ�ဘုုယျျ

ဆန််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပြီး�း� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ရန်် ကန့််�သတ််ချျက််များ��း ရှိနေ���ေသေး�းသည််။ လူ့့�အခွွင့််�
အရေး�း�ကဏ္ဍတွွင််မူူ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏ အမျိုး�း��သားး�လက္ခခဏာာနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပါါအဝင်် သမိုု�င်းး�
တလျှော��ာ�က််ရှိိ�ခဲ့့သော�
�
ာ မြ�န််မာာနိုုင်
� ၏
် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင်
� ရာ
် ာ အစီီအမံများ��း
ံ ၏ အယူူ
အဆများ��းကိုု� ဆက််လက််သယ််ယူူလာာကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ထိုု�အစီီအမံံများ��းကြော��ာင့််�
အတိိတ််တွွင်် ပြ�ဿနာာများ��းပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သည့့်�အတွွက်် ထပ််ဆော�ာင်းး�ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််မှုု
လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။
•

လွွတ််လပ််သော�ာကော်�်�မရှှင််များ��း - မူူလပဋိိညာာဉ််တွွင်် လွွတ််လပ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််
အသစ််များ��းတည််ထော�ာင််ရန်် မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ
ပဋိိညာာဉ််တွွင်် လွွတ််လပ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််အရေ�ေအတွွက််သည်် သုံးး��ဆတိုးး��လာာသည််။
အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု
ပပျော��ာ�က််ရေး�း၊ သတင်းး�ရယူူခွွင့််�၊ ဂျျန််ဒါါအခြေ�ေ�ပြု�ုနှှင့််� အိိမ််တွွင်းး�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုဆိုု�င််ရာာ
မူူလကော်�်��မရှှင်် ငါးး�ခုုအပြ�င်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ တရား�းမျှှတမှုုကော်�်�မရှှင််၊
အမှှန််တရား�းနှှင့််� ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�းကော်�်�မရှှင််၊ လူူနည်းး�စုုအခွွင့််�အရေး�း� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းကော်�်�မရှှင််၊
သူူငယ််အခွွင့််�အရေး�း�ကော်�်�မရှှင််၊

အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း�ကော်�်�မရှှင််၊

နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�သူူများ��း

ကလေး�း�

ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�း

INTERNATIONAL IDEA

ကော်�်�မရှှင််၊ အလုုပ််သမား�းနှှင့််� လယ််သမား�းအခွွင့််�အရေး�း�ကော်�်�မရှှင််တို့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််
ဖြ�စ််သည််။ သတိိပြု�ုရမည််မှာာ� အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� လွွတ််လပ််သော�ာ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ထိိန်းး�
ကျော�ာ�င်းး�သည့််�အဖွဲ့့��အဖြ�စ်် ယူူဆနိုု�င််သည့််� စာာရင်းး�စစ််ချုု�ပ််ရုံးး��၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��း၊
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ သီးး�ခြား��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�မထားး�ပါါ။
•

ဘာာသာာရေး�းနှှင့််�မရော�ာ�ယှှက််သည့််�နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ်် - ပဋိိညာာဉ််တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� ဘာာသာာ
ရေး�းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ရှိိ�ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�ပါါသည်် (ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� လူူအများ��းစုု
ကိုးး��ကွွယ််သော�ာ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘာာသာာ အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
အခွွင့််�ထူးး�ခံံ အဆင့််�အတန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�များ��း မဆော��ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါ)။ ဤကတိိကဝတ််သည််
'ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံသားး�အများ��းစုု ကိုးး��ကွွယ််ရာာဖြ�စ််သော�ာ ဂုုဏ််ထူးး�
ဝိသေ��ေသနှှင့််�ပြ�ည့််�စုံံ�သည့််� ဘာာသာာသာာသနာာဖြ�စ််သည််' (အပိုု�ဒ်် ၃၆၁) ဟုု အသိိအမှှတ််
ပြု�ုထားး�သော�ာ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�ကွဲဲ�ပြား�း�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါအပိုု�ဒ််သည်် ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု အချို့့���တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖွဲ့့��များ��းက ဝေ�ဖန််ခဲ့့�ကြ�သည််။
ခြုံ�ံ�ငုံံ�ကြ�ည့််�ပါါက အခန်းး� ၄ တွွင်် အပြီး�း�သတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ရွေး�း�ချျယ််မှုုတွွင်် လိုု�က််နာာရမည့််� လမ်းး�ညွှှန််အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� သတ််
မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလိုု�လားး�သူူများ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုအဖွဲ့့��များ��းအားး�လုံးး��မှှ
ပဋိိညာာဉ််အားး�လက််ခံံသဘော�ာ�တူူညီီစေ�ရန်် အချို့့���အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််
ပြီး�း� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းသည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� EAOs များ��း နှှစ််ရှှည််လများ��းတော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည့််�
အဓိိကတော�ာ�င်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� သိိသိိသာာသာာလိုု�က််လျော�ာ�ထားး�ခြ�င်းး�မှာာ� ပေါ်�်လွွင််သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် ဤအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� လက််ရှိဖော်���်��ပြ�ထားး�သည််ထက်် များ��းစွာာ�အကျျယ််တဝင့််�
ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရန်် လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သတိိချျပ််ရန််အရေး�း�ကြီး�း�ပြီး�း� ဤသို့့��ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�
ရာာတွွင်် အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ပဋိိညာာဉ််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�သည်် ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််ပြီး�း�ဆုံးး��စဉ််ကတည်းး�ကပင််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းခရီးး�ရှှည််တစ််လျှော�ာ�က်် ထိိရှှလွွယ််သော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာတစ််ရပ်် ဖြ�စ််ခဲ့့�
သည််။ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် 'ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�'ကိုု� ကတိိပြု�ုထားး�သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင်် မည််သို့့��
မည််ပုံံ�ဖြ�စ််မည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ဟူူသည််မှာာ� အမျိုး�း��အမျိုး�း��အဖုံံ�ဖုံံ�
နား�းလည််သဘော�ာ�ပေါ�ါက််၍ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�နိုု�င််သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� (အဆုံးး��စွွန််ဆုံးး��
ဖြ�စ််သည့််�) ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမှှ ခွဲဲ�ထွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�သည််လည်းး� ယင်းး�စကားး�ရပ််တွွင်် အပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််
(Cats-Bari 2018)။ ရှှမ်းး�၊ ကချျင််နှှင့််� ကရင််နီီ (ကယားး�) ပြ�ည််နယ််များ��းအားး� ထိုု�ခွဲဲ�ထွွက််ခွွင့််�
အတိိအလင်းး�ပေး�းအပ််ခဲ့့�သည့််� ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ကိုးး��ကားး�၍ ဤနှှစ််များ��း
တလျှော��ာ�က််တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းစွာာ�က ၎င်းး�စကားး�ရပ််ကိုု� ထိုု�ကဲ့့�သို့့��နား�းလည််
ကိုု�င််စွဲဲ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ သတိိပြု�ုရမည််မှာာ� မှှတ််ချျက််ပေး�းသူူအချို့့���၏အဆိုု�အရ ရှှမ်းး�ပြ�ည််တွွင်းး�ရှိိ� ပအိုု�ဝ့််�
သို့့��မဟုုတ်် ဝ ကဲ့့�သို့့��သော�ာ လူူနည်းး�စုုများ��းမှှ ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းတော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာမည််ကိုု�
စိုးး��ရိိမ််ကြော��ာင်းး�၊ 'ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�အားး� အပြ�ည့််�အဝအာာမခံံချျက််' ၏ တိိကျျရှှင်းး�လင်းး�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�
အပေါ်�်� စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််ကြော��ာင်းး� ရှှမ်းး�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််က ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာကြား�း�
ခဲ့့�သည််ဟုု သိိရသည််။ မူူလပဋိိညာာဉ််ရှိိ� 'အပြ�ည့််�အဝ' ဆိုု�သည့််�စာာသားး�အားး� 'ပြ�ည့််�ဝသော��ာ တန်းး�တူူ
ရေး�းနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�' ဟုု ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� ပဋိိညာာဉ််၏ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာ
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ပြ�န််မူူတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ (ပဋိိညာာဉ််၏ မြ�န််မာာဘာာသာာမူူတွွင်် မပြ�င််ဆင််မီီနှှင့််� ပြ�င််ဆင််
တည်းး�ဖြ�တ််ပြီး�း�မူူ နှှစ်မျိုး�း
် ��စလုံးး��၌ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲမရှိိ�ပါါ)။ သို့့��သော်�်� ထိုု�သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုုက်
� သော်�်�
်
လည်းး�
အထက််တွွင််နား�းလည််သကဲ့့�သို့့�� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပေါ်�်နေ�သေး�းပြီး�း� အဆိုု�ပါါ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််သည််
နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် NLD နှှင့််� အခြား��းအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��း ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။
မူူလ (ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ခြ�င်းး� မပြု�ုရသေး��းသည့််�) ပဋိိညာာဉ်် အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ ၏ နိိဂုံးး��တွွင််
ပဋိိညာာဉ််အားး� သဘော�ာ�တူူလက််ခံံခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ခွဲဲ�ထွွက််
ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝစွွန့််�လွှှတ််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််ဟုု သွွယ််ဝိုု�က််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာကြော��ာင့််� အထက််ပါါ
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ဿနာာများ��းပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�အချျက််သည််
'ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကိုု�တည််ထော�ာင််မည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် မိိမိိတို့့��၏ သီးး�ခြား��း
ပြ�ည််ထော�ာင််များ��း တည််ထော�ာင််ခွွင့််�ကိုု�စွွန့််�လွှှတ််၍ ပြ�ည််ထော�ာင််များ��းစုုစည်းး�ထားး�သည့််� ဖက််ဒရယ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ထော�ာင််ရန်် ၁၉၄၇ ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��သည််' ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သော�ာ ဗိုု�လ််ချုု�ပ််အော�ာင််ဆန်းး�နှှင့််� ကချျင််၊ ချျင်းး�နှှင့််� ရှှမ်းး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းက ၁၉၄၇ ခုုနှှစ််
ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁၂ ရက််နေ့�့တွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည့််� ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ ၏ နိိဂုံးး��တွွင်် အထက််ပါါ အငြ�င်းး�ပွား��း
ဖွွယ််ရာာစကားး�ရပ််အားး� "သူူတို့့�� [တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း]သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််များ��း
စုုစည်းး�ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည််" ဟုု ပြော��ာင်းး�လဲဲ
သည််မှာာ� သတိိပြု�ုဖွွယ််ရာာဖြ�စ််သည််။

အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ - ကြား�း�ကာာလစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အစီီအမံံများ��း။
ပဋိိညာာဉ််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ တွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတစ််ရပ်် မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မီီအထိိ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရန််အတွွက်် ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််၏ အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�း
ကာာလ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြီး�း�နော�ာက်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�သည််အထိိ ပဋိိညာာဉ််သည်် ယာာယီီစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�သာာဖြ�စ််သည််ဟုု အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂
တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (အခန်းး� ၁၁၊ အပိုု�ဒ်် ၆၀)။ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့််� လွွတ််လပ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့််�
အုုပ်ချု
် ု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍို�ု င််များ��း၏ အဓိိကလုုပ်ငန်းး
် �ဆော�ာင််တာာများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ မူူလပဋိိညာာဉ််၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ သည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�
မရှိသော်����်�လည်းး� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းနှှင့််� ပတ််
သက််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့���ပါါရှိိ�သည််။ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ တွွင်် တရား�းဥပဒေ�ေဆက််လက််တည််ရှိိ�
မှုုအပေါ်�်� ရှှင်းး�လင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ ပဋိိညာာဉ််၏ အဓိိကအခြေ�ေ�ခံံမူူအဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
စနစ််ကို�ဖော်
ု �်�ဆော�ာင််ရန်် အတိိအလင်းး� ကတိိကဝတ််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ဥပဒေ�ေအရရှှင်းး�လင်းး�
ရေ�ရာာမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် ဤကတိိကဝတ််နှှင့််� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ဆန့််�ကျျင််နေ�သည််။
ပဋိိညာာဉ််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ကြား�း�ကာာလစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််တွွင်် အော�ာက််ပါါအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းပါါဝင််သည််။
•

အာာဏာာတူူညီီသည့််� လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််ပါါရှိသော����ာ လွှှတ််တော်�်�စနစ််ဖြ�စ််သည့််� ဖက််ဒရယ််
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ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�) ဟုု ခေါ်�်တွွင််မည့််� 'ကြား�း�ကာာလ
ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�' ပါါဝင််သည််။ လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််စလုံးး��တွွင်် မြ�န််မာာစစ််တပ််နှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရသည့််�
လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းပါါဝင််ပြီး�း� စစ််တပ််မှှခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ဖယ််ထုုတ််ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်� လက််တွေ့�့�တွွင််မူူ ထိုု�လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် တစ််ခုုတည်းး�အဖြ�စ်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်�တွွင််သာာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းလုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် CRPH သည်် ထိုု�
လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ထားး�သည့််�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုု�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု

လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�နှှစ််ရပ််စလုံးး��မှှ ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သည့််� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းပါါဝင််သည််။ ကြား�း�ကာာလဥပဒေ�ေ
ပြု�ုလွှှတ််တော်�်�တွွင်် အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လှုုပ််ရှား��းပါါဝင််သူူများ��း (ဥပမာာ EAOs/EROs၊
CDM၊ သပိိတ််ကော်�်�မတီီများ��း၊ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�) များ��း ထည့််�သွွင်းး�ရန််
တရား�းဝင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််ကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတရား�းဝင််မှုုကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�သည့််�ဆန္ဒဒ
ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ (ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အများ��းစုုမှာာ� အကျျဉ်းး�ကျျခံံနေ�ရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ပုုန်းး�အော�ာင်းး�နေ�ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�) ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ခေါ်�်ယူူရန်် အခက််အခဲဲရှိိ�သည့််�
အတွွက်် CRPH အားး� (NUCC နှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရယူူလျျက််) ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဥပဒေ�ေများ��း
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�ထိိန်းး�ညှိိ�ရန််၊ အထော��ာက််အကူူပြု�ု ကော်�်�မတီီ
များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ရန််၊ သမ္မမတ၊ ဒုုသမ္မမတနှှင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��များ��းခန့််�ထားး�ရန်် အခန်းး� ၅ တွွင််
အခွွင့််�အာာဏာာအပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� CRPH သည်် ပဋိိညာာဉ််တွွင််ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည့််� ကြား�း�ကာာလအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အစီီအမံံများ��း၏ပြ�င််ပတွွင်် ကျရော��ာ�က််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််
သည််။ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် CRPH ၏ အဖွဲ့့��ဝင််ဦးးရေ�သတ််မှှတ််ချျက််၊ အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််မှုုနှှင့််�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� မသတ််မှှတ််ထားး�ပေ�။ ယေ�ဘုုယျျ
အားး�ဖြ�င့််�ဆိုု�ရသော်��်� CRPH မည််ကဲ့့�သို့့��လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည်် သို့့��မဟုုတ်် မည််သို့့��
ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််မည််ကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုအနေ�ေဖြ�င့််� အနည်းး�ငယ််သာာသိိရှိိ�ပြီး�း� CRPH
ကိုု� မည််သည့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် မည််သည့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��း ကန့််�သတ်် သို့့��မဟုုတ်် ထိိန်းး�ကွွပ််ထားး�သည််ဆိုု�သည််မှာာ�လည်းး� မရှှင်းး�လင်းး�ပေ�။
မူူလပဋိိညာာဉ််တွွင်် NUG သည်် CRPH ထံံ တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�သည််ဟုု ညွှှန်းး�ဆိုု�ထားး�ပြီး�း�
CRPH သည်် NUG အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််ခန့််�အပ််မှုုများ��းအပေါ်�်� အပြီး�း�သတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းနိုု�င််
သည့််� အခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�သည််။ ပဋိိညာာဉ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် CRPH နှှင့််�
ပိုု�မိုု�ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ NUCC (CRPH သည်် NUCC ၏ အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််သည််) အကြား�း�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�
သည််။ သတိိပြု�ုရမည််မှာာ� အခန်းး� ၈ တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��း/ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််များ��းအတွွက််
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းယန္တတရား�းများ��းကိုု� မူူအားး�ဖြ�င့််�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
များ��း၊ ပါါဝင််မည့််�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၊ သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။
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ဇယားး�ကွွက်် ၁ - အမျိူး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ (NUG) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် မေ�လအထိိ သမ္မမတဦးးဝင်းး�မြ�င့််�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််
ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််တို့့�� လက််ရှိိ�တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ယာာယီီသမ္မမတ
ဒူူဝါါလရှီးး��လ၊ ဝန််ကြီး�း�ချူူ�ပ်် မန်းး�ဝင််ခိုု�င််သန်းး�တို့့�� ဦးးဆော�ာင််သည့််� NUG အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင််
ဝန််ကြီး�း� ၃၃ ဦးးနှှင့််� ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ၁၈ ခုုရှိိ�သည််။ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင်် ဝန််ကြီး�း� ၃၃ ဦးးအနက်် ၂၄
ဦးး (၇၃% ခန့််�) သည်် NLD ပါါတီီဝင််များ��း မဟုုတ််ကြ�ပါါ။ ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည်် အပါါ
အဝင်် ဝန််ကြီး�း� ၉ ဦးး (၂၇% ခန့််�) သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းဖြ�စ််သည််။ ယနေ့�့�အထိိ NCA
လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ EAO များ��းနှှင့််� အခြား��းသူူများ��းက NUG ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ရာာတွွင််
၎င်းး�တို့့��နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�အတည််ပြု�ုထားး�ပြီး�း� အဓိိက တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖွဲ့့��
နှှစ််ဖွဲ့့��မှှမပါါဝင််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ထားး�သည််။ NUG အဖွဲ့့��ဝင််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အသေး�း�စိိတ််
သိိရှိိ�ရန်် နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ၁ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

•	ကြား�း�ကာာလတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အဖြ�စ်် တာာဝန််ထမ်းး�
ဆော�ာင််ရန်် ကြား�း�ကာာလ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�း အစိုးး��ရ (NUG) ပါါဝင််သည််။ CRPH
သည်် NUCC ၏ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ဖြ�င့််� NUG အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု�ခန့််�ထားး�ရန်် အခွွင့််�အာာဏာာ
ရှိိ�သည််။၂ ပဋိိညာာဉ််အရ NUG တွွင်် သမ္မမတ၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ်် (ယခုု
အချိိ�န််အထိိ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပါါဝင််လာာမည််ဟုု အတိိအလင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ခြ�င်းး�မရှိသေး����းသော�ာ ရာာထူးး�)၊ ဒုုတိိယသမ္မမတနှှစ််ဦးး၊ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််တစ််ဦးးနှှင့််� အစိုးး��ရ
အဖွဲ့့��ဝင်် ဝန််ကြီး�း�များ��း၊ ဒုုတိိယဝန််ကြီး�း�များ��း၊ ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််နှှင့််� စာာရင်းး�စစ််ချုု�ပ််တို့့�� ပါါဝင််
သည််။ သမ္မမတနှှင့််� ဒုုတိိယသမ္မမတများ��းသည်် နိုု�င််ငံ့့�ဦးးသျှော�ာ�င််များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� ၀န််ကြီး�း�ချုု�ပ််
သည်် NUG ၏ အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််သည််။ NUG သည်် NUCC နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံထံံ
တာာဝန််ခံမှု
ံ ရှိိ�
ု သည််။ ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််သည်် အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပို�င်းး
ု � အထိိမ်းး�
သိိမ်းး�ခံံနေ�ရသော��ာကြော��ာင့််� NUG တွွင်် တက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ရှိိ�မရှိိ� မသိိရ
သော်�်�လည်းး� သူူမအားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််အဖြ�စ်် CRPH မှှ ၎င်းး�၏
ပထမဆုံးး�� ဥပဒေ�ေပြု�ုဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းထဲဲမှှ တစ််ခုုတွွင််ကြေ��ညာာခဲ့့�သည််။ ပြ�င််ဆင််တည်းး�
ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််၏ သက််တမ်းး�သည််
ကြား�း�ကာာလ အဆုံးး��ဖြ�စ််သည့််� NUG ၏ သက််တမ်းး�နှှင့််�အတူူတူူဖြ�စ််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ပြီး�း� ထို့့��နော�ာက််တွွင်် အသေး�း�စိိတ််မရေး�း�ဆွဲဲ�ရသေး��းသော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အုုပ််ချုု�ပ််သည့််� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလ ရော�ာက််ရှိိ�လာာ
မည််ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််သည်် ပဋိိညာာဉ််နှှင့််�အညီီ NUG အားး�
အကြံ�ံပေး�းရန်် တာာဝန််ရှိသော်����်�လည်းး� အထိိန်းး�သိိမ်းး�ခံံရနေ�ေချိိ�န််တွွင်် ဤလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််
တာာအားး� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။၃ ထို့့��ကြော��ာင့််� NUG ၌ သူူမအားး�
ခန့််�ထားး�မှုုသည််တရား�းဝင််မှုုနှှင့််�ပြ�ယုုဂ််အရ နား�းလည််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�ကျျမှုု
ရှိိ�မရှိိ� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််စရာာဖြ�စ််စေ�သည််။ NUG ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တွွင်် ဒုုသမ္မမတနှှစ််ဦးးခန့််�အပ််
၂	ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� FDC အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၆၊ ပုုဒ််မ ၃၅
၃	ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� FDC အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၆၊ ပုုဒ််မ ၄၁
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INTERNATIONAL IDEA

ခြ�င်းး�အားး� ဆက််လက််ဆော�ာင််ယူူလာာခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏
အငွေ့�့��အသက််များ��း တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည််။ NUG သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ဖြ�စ််ပြီး�း� မြ�န််မာ့့�
နွေ�ေဦးးတော်�်�လှှန််ရေး�း၏ မျျက််နှာာ�စာာအဖြ�စ်် ထမ်းး�ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််။
•

အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ(NUCC) သည်် ကြား�း�ကာာလအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းထဲဲမှှ အဆင့််�အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ ကြား�း�ကာာလနိုု�င််ငံံရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�အဖြ�စ်် ပေါ်�်ထွွက််
လာာခဲ့့�ပြီး�း� ခြော��ာက််လတစ််ကြိ�ိမ််ကျျင်းး�ပသည့််� ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံထံံသို့့�� တာာဝန််ခံံရသည််။
၎င်းး�၏ အဓိိကအခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ� “မူူဝါါဒလမ်းး�ညွှှန််မှုု၊ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုနှှင့််� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင််
ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရန််ဖြ�စ််သည််”။၄ NUCC သည်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် မတ််လမှှ
စတင််၍ လက််ရှိိ�နှှင့််� နော�ာင််လာာလတ္တံ့့��သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းလှုုပ််ရှား��းသူူများ��းအကြား�း� စေ့�့စပ််
ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုရပ််ဝန်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ NUCC သည်် စစ််
အာာဏာာရှှင််ကိုု�ဆန့််�ကျျင််ပြီး�း� ပဋိိညာာဉ််၏ ဦးးတည််ချျက််များ��းနှှင့််� လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�အပေါ်�်�
သဘော�ာ�တူူသည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုများ��းပါါဝင််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ပါါဝင််သည့််�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှာာ� "က) CRPH အပါါအဝင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
များ��း၊ ခ) နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ ဂ) သမဂ္ဂဂများ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��များ��း၊ လူူငယ််နှှင့််� လူူနည်းး�စုု
အရေး�း�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််�

အဖွဲ့့��များ��းအပါါအဝင််

အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည််များ��း၊

အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ��းအပါါအဝင်် စစ််အာာဏာာရှှင််စနစ််ကိုု� တိုု�က််ထုုတ််နေ�သော�ာ အဏာာ
ဖီီဆန််လှုုပ််ရှား��းမှုုအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� သပိိတ််အဖွဲ့့��များ��း၊ ဃ) တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းနှှင့််� င) ကြား�း�ကာာလ ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယူူနစ်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအဖွဲ့့��များ��း/
ွ ် NUCC ၏ အဖွဲ့့��ဝင််အဖွဲ့့�� အစည်းး�အရေ�ေအတွွက််
ကော်�်�မတီီများ��းဖြ�စ််သည််။"၅ ပဋိိညာာဉ််တွင်
ကိုု� ဖော်�်�ပြ�မထားး�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�၏ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၏ အဆိုု�အရ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််
ဇန််နဝါါရီီလတွွင်် အစုုအဖွဲ့့��ဝင််အဖွဲ့့��အစည်းး� ၃၃ ဖွဲ့့�� ရှိကြော�����ာင်းး�သိိရသည််။ ပြ�ည််သူ့့�
ညီီလာာခံံအပြ�င်် NUCC သည်် CDM၊ သပိိတ််ကော်�်�မတီီများ��းနှှင့််� အခြား��းပေါ်�်ထွွန်းး�လာာ
သည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��းကိုု� ပါါ၀င််ထည့််�သွွင်းး�ရန်် တိိတိိကျျကျျ ကတိိကဝတ််
ပြု�ုထားး�သည့််� တစ််ခုတည်းး
ု
�သော�ာအဖွဲ့့��ဖြ�စ််သည််။ မူူလပဋိိညာာဉ််တွင်
ွ ် ၎င်းး�အတွွက်် တိိကျျ
ပြ�တ််သားး�သော�ာအာာဏာာများ��း မဖော်�်��ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ
ပဋိိညာာဉ််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ တွွင်် ၎င်းး�အတွွက်် သီးး�သန့််�အခန်းး�တစ််ခန်းး� ပါါရှိိ�သည််။
NUCC အားး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလိုု�လားး�သော�ာ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအတွွက်် "စည်းး�ရုံးး��၊
ဆွေး�း�နွေး�း�၊ ညှိိ�နှိုုင်းး�" ရန်် ဖိုု�ရမ််တစ််ခုုပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသည့််� အကြံ�ံပေး�းအဖွဲ့့��တစ််ခုုအဖြ�စ််သာာ မူူလ
ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ရည််မှှန်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာပဋိိညာာဉ််တွွင််
NUCC အားး� ဦးးဆော�ာင််မှုုအခန်းး�ကဏ္ဍ ပေး�းအပ််ထားး�သည််။ NUCC သည်် ပဋိိညာာဉ််အားး�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် မူူဝါါဒလမ်းး�ညွှှန််မှုုပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းဖော်�်�
ဆော�ာင််ခြ�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း� ပဋိိညာာဉ််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း ပြ�ည့််�မီီ
အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဟုု ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�
၄	ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� FDC အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၆၊ ပုုဒ််မ ၁၇ (င)
၅	ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည့််� FDC အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၆၊ ပုုဒ််မ ၁၅
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သည်် (အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၁၇)။ NUCC ၏ ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ရမှှသာာ CRPH
က ဥပဒေ�ေများ��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ပြီး�း� ခန့််�အပ််မှုုများ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� ပြ�င််ဆင််တည်းး�
ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် NUCC အားး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့််� အခန်းး�ကဏ္ဍလည်းး�
ပေး�းအပ််ထားး�သည်် (အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၅၊ အပိုု�ဒ်် ၃၁ နှှင့််� အခန်းး� ၆၊ အပိုု�ဒ်် ၃၅)။
ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အသစ််များ��း ထည့််�သွွင်းး�ထားး�
သော်�်�လည်းး� NUCC ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းမှာာ� ရှှင်းး�လင်းး�မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ဖြ�စ််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလတွွင်် သပိိတ််ကော်�်�မတီီများ��းနှှင့််� ပေါ်�်ထွွန်းး�
လာာသည့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအင််အားး�စုုများ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍသည်် အနှှစ််သာာရမပါါရှိိ�ဘဲဲ ဟန််ပြ�
သက််သက််သာာမဟုုတ််ကြော��ာင်းး�သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် မည််သို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ကိုု� စဉ်းး�စား�းရန််
အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ NUCC သည်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော်�်�လည်းး� CRPH သည်် NUCC ၏ နော�ာက််ကွွယ််မှှ ထိုု�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ ဦးးဆော�ာင််ပါါဝင််သူူအဖြ�စ်် အများ��းက လက််ခံံယုံံ�ကြ�ည််ထားး�ကြ�သည််။
NUCC တွွင််ပါါဝင််သည့််� အချို့့���သော�ာသက််ဆိုု�င််သူူများ��းက NUCC သည်် NUG ၏ အာာဏာာ
ရင်းး�မြ�စ််ဖြ�စ််သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ပြီး�း� အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည််နှှင့််�အမျှှ CRPH လက််ရှိိ�တာာဝန််ယူူ
ထားး�သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင််အစား�းထိုးး��ကာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ််
ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသင့််�ကြော��ာင်းး� အကြံ�ံပြု�ုကြ�သည််။ NUCC ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပါါဝင််သူူများ��းနှှင့််�
ကြား�း�ကာာလအုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််အတွွင်းး� ၎င်းး�၏အခန်းး�ကဏ္ဍသည်် ကြား�း�ကာာလအုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းစနစ််၏ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုနှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုကိုု�အကဲဲဖြ�တ််ရန်် သင့််�လျော်�်��သည့််�
စံံနှုုန်းး�များ��းဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�လည်းး� ပဋိိညာာဉ််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ NUCC ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ
နှှင့််� အခွွင့််�အာာဏာာအပေါ်�်� ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာအမြ�င််များ��းရှိနေ���ေခြ�င်းး�သည်် အဖွဲ့့��အသီးး�သီးး�အကြား�း�
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိိ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််လျှော�ာ�က််လမ်းး�နေ�ကြ�ဆဲဲဖြ�စ််ပြီး�း� အနာာဂတ််တွွင််
ကြား�း�ကာာလအဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုုင်
� ရာ
် ာ အသေး�း�စိိတ််အချျက််အလက််များ��းကို�ု ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််
ရနိုု�င််သည််ဟူူသော�ာအချျက််ကိုု� ထော�ာက််ပြ�နေ�သည််။ သို့့��သော်�်� ပြ�င််ဆင််တည်းး� ဖြ�တ််ထားး�
သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် NUCC ၏ ဦးးဆော�ာင််မှုုအခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သော်�်�လည်းး� ထိုုဦး
� းဆော�ာင််မှုကို
ု �ု အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုအနေ�ေဖြ
ု
�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် NUCC
တွွင်် စွွမ်းး�ရည််ပြ�ည့််�ပြ�ည့််�ဝဝမရှိသေး����းပါါ။
•	ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််တွွင်် NUCC ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ NUG
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းပါါဝင််သော�ာ ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းကော်�်�မတီီများ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�မှုုကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၃၊ အပိုု�ဒ်် ၁၈) ။ ပဋိိညာာဉ််၏ ဦးးတည််ချျက််
များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန်် NUCC မှှ ချျမှှတ််ထားး�သည့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု� (NUG မှှ)
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် NUCC နှှင့််� NUG ၏ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းအကြား�း� ဆက််
သွွယ််မှုုနှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုရှိစေ���ေရန်် ထိုု�ကော်�်�မတီီများ��း ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။
မူူလပဋိိညာာဉ််တွွင်် ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ ကြား�း�ကာာလအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအစီီအမံံများ��းသည်် CRPH
၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျနိုု�င််သော�ာအာာဏာာနှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� မှေး�း�မှိိ�န််သွားး��စေ�သည့််�ဟန်် မပေါ်�်�
သော်�်�လည်းး� NUCC (ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� CRPH နှှင့််� အခြား��းအဓိိက သက််ဆိုု�င််သူူများ��းပါါဝင််သော�ာ)
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သည်် ဦးးဆော�ာင််အာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��အဖြ�စ်် ပေါ်�်ထွွက််လာာသည််။ ပဋိိညာာဉ််၏ ဦးးတည််ချျက််များ��းကိုု�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အတူူတကွွ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�၊ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�၊ စုုပေါ�ါင်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�များ��းဖြ�စ််စေ�ရန်် မည််သို့့��သော�ာ တာာဝန််
ခံံမှုုပုံံ�စံံများ��း ချျမှှတ််ထားး�ရှိိ�မည််ဆိုု�သည့််�အပေါ်�်� ကြံ�ံဆတွေး�း��တော�ာထားး�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဥပမာာ
ကြား�း�ကာာလ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် လက််ရှိိ�ခန့််�အပ််ရေး�း လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းတွွင််
ယခုုထက်် ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�သော�ာအဖွဲ့့��များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််နိုု�င််စေ�သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းရှိိ�သည််။
မတူူညီီသော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း မည််ကဲ့့�သို့့�� အပြ�န််အလှှန်် ချိိ�တ််ဆက််
ကြ�မည််နှှင့််� လက််တွေ့�့�တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း မည််သို့့��မည််ပုံံ�ချျမှှတ််မည််ကိုု� ပဋိိညာာဉ််တွွင်် ရှှင်းး�
လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းအတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ��းနှှင့််� ဆက််နွွယ််မှုုများ��းကိုု� အချိိ�န််ပေး�းရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။
အပြီး�း�သတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ရန်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာခုံံ�ရုံးး��ကိုု� ပြ�င််ဆင််တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပဋိိညာာဉ််
တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� အဆိုု�ပါါ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�
မည့််�ပုံံ�မတွေ့��့�ရပါါ။ သတိိပြု�ုရမည််မှာာ� အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂ အခန်းး� ၇ တွွင်် NUG အစိုးး��ရမှှ အသိိအမှှတ််
ပြု�ုသည့််� အရပ််ဘက််တရား�းရုံးး��များ��းနှှင့််� ERO များ��း၏ တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််သည်် ကြား�း�ကာာလတရား�း
စီီရင််ရေး�းဖြ�စ််သည််ဟုု (အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၂၊ အခန်းး� ၇၊ အပိုု�ဒ်် ၄၇) ဆိုု�ထားး�သော်�်�လည်းး� ယခုုအချိိ�န််ထိိ
မည််သည့််�အရပ််ဘက််တရား�းရုံးး��မှှ NUG က ပေါ်�်ပေါ်�်ထင််ထင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�မရှိသေး����းဘဲဲ
ERO များ��း၏ တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််ဆိုု�သည််မှာာ�လည်းး� မည််သည််ကိုု�ဆိုု�လိုု�ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�မှုုမရှိိ�
သေး�းပေ�။ NUG အသိိအမှှတ််ပြု�ုတရား�းရုံးး��များ��း (၎င်းး�တို့့��ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာအခါါ) နှှင့််� EROs
များ��း၏ တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််များ��းသည်် ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� မည််သို့့��
အာာမခံံမည််ဆိုု�သည််မှာာ� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ဖွွယ််ရာာဖြ�စ််သည််။

ထို့့��ကြော��ာင့််� ကြား�း�ကာာလနှှင့််� အသွွင််

ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလတွွင်် တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာ၏ ပုံံ�စံံအတိိအကျျမှာာ� ဝေ�ဝါးး�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလတွွင်် ကြား�း�ကာာလအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ အာာဏာာကျျင့််�သုံးး��မှုုကိုု� စစ််
ဆေး�းရန်် တရား�းစီီရင််ရေး�းယန္တတရား�းများ��း ချျမှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သဖြ�င့််� တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေရန််နှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�
အရေး�း�ကာာကွွယ််မှုုရှိစေ���ေရန်် မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််မည််နည်းး�ဟုု မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််နိုု�င််သည််။ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််
သာာမှုု၊ လူူထုုပါါဝင််မှုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��း လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��မရှိသေး����းပါါ။ ပိုု�မိုု�
ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ပဋိိညာာဉ််ဖြ�စ််စေ�ရေး�းအတွွက်် ခိုု�င််မာာသော�ာ 'အပြ�န််အလှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရေး�း'
ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဤပြ�ဿနာာများ��းအနက်် အချို့့���ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည််။

၄။ နိိဂုံးး��
မြ�န််မာာနိုုင်
� ငံ
် သ
ံ ည်် မကြုံ�ံ�စဖူးး� ကသော�ာ�င်းး�ကနင်းး�ဖြ�စ််နေ�သော�ာ အချိိ�န််ကာာလကိုု� ဖြ�တ််သန်းး�
နေ�ရပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််လည််ထူူထော�ာင််ရန််အတွွက်် စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုု� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက််
တန််ပြ�န််ရန်် ဆန်းး�သစ််တီီထွွင််မှုုနှှင့််� လျျင််မြ�န််ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုု လိုု�အပ််နေ�ချိိ�န််ဖြ�စ််
သည််။ ထို့့��ပြ�င်် အာာဏာာမသိိမ်းး�မီီက တည််ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ စစ််တပ််နှှင့််�အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�အုုပ််ချုု�ပ််သည့််� ပိုု�နေ�
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မြဲ�ဲ ကျားး��နေ�မြဲ�ဲ အခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့��ပြ�န််သွားး��ရန််မှာာ� မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ။ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ပါါဝင််လှုုပ််ရှား��းသူူ
များ��းကြား�း� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� လက််ခံံထားး�သည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််မှာာ� စစ််အာာဏာာရှှင််များ��း ကြီး�း�စိုးး��
အုုပ််ချုု�ပ််သည့််� သမိုု�င်းး�တစ််ခတ််ကိုု� ပြ�တ််ပြ�တ််သားး�သားး�အဆုံးး��သတ််၍ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� ဖက််ဒရယ််
အခြေ�ေ�ခံံမူများ��းပေါ်�
ူ
်တွွင်အခြေ�ေ�ခံ
်
၍
ံ တိုု�င်းး�ပြ�ည််ကို�ပြ�န်
ု လ
် ည််ထူထော�
ူ
ာင််ရန်ဖြ် �စ််သည််။ ထိုု�သို့့�ထူ
� ထော�
ူ
ာင််
နိုု�င််ရန််အတွွက်် မြ�န််မာာစစ််အာာဏာာရှှင််ကိုု� ဆန့််�ကျျင််တော်�်�လှှန််နေ�ကြ�သည့််� အင််အားး�စုုများ��း ညွွန့််�
ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��ကိုု� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလတလျှော��ာ�က်် စုုစုုစည်းး�စည်းး�ရှိစေ���ေရန်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး�၊ မဟာာဗျူူ�ဟာာချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�များ��း လိုု�အပ််သည််။ ပဋိိညာာဉ််သည်် ထိုု�သို့့��လုုပ််
ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််ပင််ဖြ�စ််သည််။
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလများ��း သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ်် အစ
ပြု�ုသည့််�ကာာလများ��းတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််�အတိုု�င်းး� ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာသော�ာ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််သူူ
များ��းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၏ တရား�းဝင််မှုုရင်းး�မြ�စ််နှှင့််� အခွွင့််�
အာာဏာာအပေါ်�်� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််မှုုများ��းရှိိ�သလိုု� အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုမတိုု�င််မီီက တည််ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ဥပဒေ�ေ
ရေး�းရာာမူူဘော�ာင််နှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်လည်းး� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််မှုု
များ��းစွာာ�ရှိိ�သည််။ ဤမေး�းခွွန်းး�များ��းအနက််မှှအချို့့���ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�ရန််မဖြ�စ််နိုု�င််သော်�်�လည်် ပဋိိညာာဉ််ကိုု�
ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာလိုု�က််ခြ�င်းး�သည်် စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုအပေါ်�်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဆန့််�ကျျင််ခုုခံံမှုုနှှင့််�
နိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��းအတွွက်် ခြေ�ေလှှမ်းး�သစ််
တစ််ရပ်် လှှမ်းး�လိုု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�ထင််ရှား��းစွာာ� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည််။ စစ််အာာဏာာရှှင််ကိုု�
ဆန့််�ကျျင််သော�ာ လှုုပ််ရှား��းပါါဝင််သူူများ��းအကြား�း� ခိုု�င််မာာကျျယ််ပြ�န့််� ၍ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိိ�သည့််� မဟာာ
မိိတ််အဖွဲ့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ရန််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံလိုု�အပ််ချျက််အဖြ�စ်် ပဋိိညာာဉ််သည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရေး�း စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံစနစ််သို့့�� ခြေ�ေ
လှှမ်းး�လှှမ်းး�လိုု�က််ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။
ပဋိိညာာဉ််သည်် အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး� အများ��းအပြား�း�ပါါဝင််သည့််� မဟာာမိိတ််
ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုအတွွက်် အရှိိ�န််အဟုုန််ဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�အတွွက််ပင််
အော�ာင််မြ�င််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသည််နှှင့််�
အမျှှ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း လိုု�အပ််လာာနိုု�င််သည််။ ဤဆန်းး�စစ််ချျက််တွွင်် အကြံ�ံပြု�ုထားး�သည့််�
အတိုု�င်းး� ကြား�း�ကာာလအချိိ�န််အတွွက်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� အဓိိကအရေး�း�ကိိစ္စစအချို့့���ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�
တို့့��တွွင်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုနှှင့််� တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းလိုု�အပ််
ချျက််နှှင့််� ဟန််ချျက််ညီီစေ�ခြ�င်းး�၊ ပဋိိညာာဉ််အရ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အကြား�း� အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံရေး�းများ��းနှှင့််� NUG နှှင့််�ပြ�ည််သူူလူူထုုအကြား�း�ဆက််ဆံံရေး�းတို့့�� ပါါဝင််
သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ဘုံံ�ရန််သူူဖြ�စ််သည့််�စစ််တပ််ကိုု� အခြေ�ေ�ပြု�ု၍ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ ညီီညွွတ််ရေး�းသည််
ပျျက််ပြ�ယ််နိုု�င််သည်် (သို့့��မဟုုတ်် စစ််တပ််က ကြံ�ံစည််သွေး�း�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ပျျက််ပြား�း�နိုု�င််သည််) ကိုု�
ထော�ာက််ရှုု၍လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရား�းများ��းနှှင့််� အဆိုု�ပါါ
ဥပဒေ�ေသစ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပါါအဝင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အနာာဂတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပ
ဒေ�အစီီအမံံနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အသေး�း�စိိတ််အချျက််များ��း လိုု�အပ််လာာသည််ကိုု�ထော�ာက််ရှုု၍ လည်းး�
ကော�ာင်းး� အဓိိကလှုုပ််ရှား��းပါါဝင််သူူများ��းအကြား�း� နက််နက််နဲဲနဲဲညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�၊ အပြ�န််အလှှန််
အလျှော့��့��ပေး�းခြ�င်းး� နှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိိ�ရန်် အသင့််�ပြ�င််ဆင််ထားး�ခြ�င်းး�များ��း

INTERNATIONAL IDEA

လိုု�အပ််လာာနိုု�င််သည််။ ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� မြ�န််မာာပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းက
ဦးးဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသများ��း
ကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််လျျက်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရဘက််မလိုု�က််ခြ�င်းး�၊ ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််မှုုမရှိစေ���ေ
ခြ�င်းး�အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၂၀) ကိုု� စေ့�့စပ််စွာာ�ချိိ�န််ညှိိ�ပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� ပြ�င််ပအကူူ
အညီီများ��းသည်် အသုံးး��ဝင််ပါါလိိမ့််�မည််။
ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပဋိိညာာဉ််သည်် စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု�ချုု�ပ််ငြိ�ိမ်းး�စေ�၍ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုု
ထင််ဟပ််စေ�ပြီး�း� သမိုု�င်းး�တလျှော��ာ�က််ရှိိ�ခဲ့့သော�
�
ာ မကျေ��ေနပ််မှုများ��းကို
ု
�ု ဖြေ�ေရှှင်းး�သည့််�နည်းး�ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််
ကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််လိုု�သော�ာ မြ�န််မာာပြ�ည််သူူများ��း၏ဆန္ဒဒကိုု� ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ပင််
ဖြ�စ််သည််။ ပဋိိညာာဉ််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တစ််ခုုမဟုုတ််သော်�်�လည်းး� ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အသုံးး��မဝင််တော့�့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံမူူဘော�ာင််ကိုု� အစား�းထိုးး��ပြီး�း� တရား�းဝင််
အာာဏာာကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန််နှှင့််� ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံမူူဘော�ာင််သစ််ဆီီသို့့�� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပုံံ�ဖော်�်�
ရန််အတွွက်် တရား�းဝင််အခြေ�ေ�ခံံတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ FDC သည်် ခက််ခဲဲသော�ာပြ�ဿနာာရပ််များ��းနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီရေး�း လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းစွာာ�၏ မကြုံ�ံ�စဖူးး�သော�ာ ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုစွွမ်းး�ရည််
ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာကြော��ာင့််� ချီးး��ကျူးး��ဖွွယ််ကော�ာင်းး�သည့််�အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််ပြ�န််လည််ရရှိိ�သည််ကိုု� မြ�င််တွေ့�့�လိုု�သူူတိုု�င်းး� ကြို�ု�ဆိုု�၊ ဂုုဏ််ပြု�ု၊ အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံ
သင့််�သည််။ တချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ တရား�းဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ မသေ�ေချာ�ာမရေ�ေရာာမှုု
သည်် တော်�်�လှှန််ရေး�းကာာလ၏ အင်္ဂါါ��ရပ််တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� အချိိ�န််အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ တည််ရှိိ�
နေ�နိုု�င််ဖွွယ််ရှိိ�သည််။
ကြား�း�ကာာလအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် နော�ာက််ထပ််အရေး�း�တကြီး�း� စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ရပ််မှာာ�
FDC နှှင့််� ၎င်းး�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�သစ််တည််ထော�ာင််မည့််�အကြော��ာ�င်းး� မြ�န််မာာပြ�ည််သူူ
လူူထုုထံံ ဖြ�န့််�ဝေ�အသိပေး��း�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��သို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် နား�းလည််ရလွွယ််ကူူမည့််�
အပြ�င်် လူူတိုု�င်းး�လက််လှှမ်းး�မီီသော�ာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာပေါ်�်
တွွင်် စာာသားး�မျှဝေ��ေရုံံ�ထက်် ပိုု�မိုု�လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။ ဗမာာနိုု�င််ငံံ လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�ကတည်းး�က
နှှစ််ရှှည််လများ��း မြ�န််မာာပြ�ည််သူူအများ��းစုု တော�ာင်းး�ဆိုု�တော�ာင့််�တခဲ့့�ကြ�သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�မှုု၊ တန်းး�တူူ
ညီီမျှှမှုုနှှင့််� တရား�းမျှှတမှုု၊ ဟန််ချျက််ညီီသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုနှှင့််� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းတို့့��ကိုု�
အဆင့််�တိုု�င်းး�တွွင်် ထိရော��ာ�က််ပြီး�း� တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ဖော်�်�ဆော�ာင််မည််ဟုု FDC
တွွင်် ကတိိပြု�ုထားး�သည််။ ကြား�း�ကာာလတွွင်် ပြ�ည််သူူများ��းအားး� တတ််နိုု�င််သမျှှ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း
ပေး�းဆော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျက်် အထက််ပါါရည််မှှန်းး�ချျက််ပြ�ည့််�မီီရန််အလို့့��ငှာာ� ကြား�း�ကာာလအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း (NUCC၊ CRPH နှှင့််� NUG) တွွင်် အမှှန််တကယ်် မဟာာဗျူူ�ဟာာရှိနေ���ေပြီ�ီဖြ�စ််သည့််�အတွွက််
နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ယခုုအချိိ�န််တွွင်် စိိတ််ချျယုံံ�ကြ�ည််နိုု�င််ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ နွေ�ေဦးးတော်�်�လှှန််ရေး�း
စတင််ချိိ�န််မှှစ၍ "ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီလိုု�ချျင််သည််" ဟုု မြ�န််မာာပြ�ည််သူူများ��း တော�ာင်းး�ဆိုု�နေ�သည့််�
အတိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သည့််� အထူးး�အခွွင့််�အရေး�း�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံ
တကာာမှှ အကူူအညီပေး�း
ီ သည့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အပြ�ည့််�အဝ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််သင့််�ပါါသည််။
ယခုု နော�ာက််ဆုံးး��တွွင််တော့�့� ထိုု�သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အစီီအစဉ််ရှိနေ���ေပြီ�ီဖြ�စ််သည််။
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	နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ၁ - (၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် မေ�လအထိိ) NUG ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
သမ္မမတ

ဦးးဝင်းး�မြ�င့််� (NLD)

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ််

ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည်် (NLD)

ဒုုတိိယသမ္မမတနှှင့််� ယာာယီီသမ္မမတ

ဒူူဝါါလရှီးး��လ (ကချျင််နိုု�င််ငံံရေး�း ကြား�း�ကာာလညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့�� – KPICT,
ကချျင်် အမျိုး�း��သားး�များ��းအတိုု�င််ပင််ခံံအဖွဲ့့��- Kachin National Consultative
Assembly)

ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််

မန်းး�ဝင်းး�ခိုု�င််သန်းး� (NLD)

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဝန််ကြီး�း�များ��း
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဒေါ်�်ဇင််မာာအော�ာင်် (NLD)

ပြ�ည််ထဲဲရေး�းနှှင့််� လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဦးးလွွင််ကိုု�လတ်် (NLD)

ကာာကွွယ််ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဦးးရည််မွွန်် (NLD)

ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဒေါ�ါက််တာာလျျန််မှုုန်းး�ဆာာခေါ�ါင်းး� (ချျင်းး�အမျိုး�း��သားး�တပ််ဦးး၊
ကြား�း�ကာာလချျင်းး�အမျိုး�း��သားး� အတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ - ICNCC)

စီီမံံကိိန်းး�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ဦးးတင််ထွွန်းး�နိုု�င်် (NLD)
လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�ရေး�းနှှင့််�

ဒေါ�ါက််တာာဝင်းး�မြ�တ််အေး�း (NLD)

ဘေး�းအန္တတရာာယ််ဆိုု�င််ရာာစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန
အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း

ဒေါ�ါက််တာာဆာာဆာာ (NLD)

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန
ပညာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဒေါ�ါက််တာာဇော်�်�ဝေ�စိုးး�� (တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ)

ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဒေါ�ါက််တာာဇော်�်�ဝေ�စိုးး�� (တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ)

သယံံဇာာတနှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််

ဒေါ�ါက််တာာတူးး�ခေါ�ါင်် (KPICT/တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ )

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန
အမျိုး�း��သမီးး�၊ လူူငယ််နှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််ရေး�းရာာ

နော်�်�စူူစန််နာာ လှှလှှစိုးး�� (NLD)

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဦးးအော�ာင််မျိုး�း��မင်းး� (တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ /Equality Myanmar)

ဆက််သွွယ််ရေး�း၊ သတင်းး�အချျက််အလက််နှှင့််�နည်းး�ပ

ထင််လင်းး�အော�ာင်် (တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ)၊

ညာာဝန််ကြီး�း�ဌာာန
တရား�းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဦးးသိိန်းး�ဦးး (NLD)၊

လျှှပ််စစ််နှှင့််�စွွမ်းး�အင််ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

စိုးး��သူူရထွွန်းး� (NLD)၊

အလုုပ််သမား�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

နိုု�င််ထွွန်းး�ဖေ� (ခေါ်�်) နိုု�င််သုုဝဏ္ဏဏ (မွွန််ညီီညွွတ််ရေး�းပါါတီီအဖွဲ့့��ဝင််ဟော�ာင်းး�)

စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ခင််မမမျိုး�း�� (တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ)

ဒုုဝန််ကြီး�း�များ��း
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဦးးမိုးး��ဇော်�်�ဦးး (NLD)

ပြ�ည််ထဲဲရေး�းနှှင့််� လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ခူးး�ထဘူူ (ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�တိုးး��တက််ရေး�းပါါတီီ)၊
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INTERNATIONAL IDEA

ကာာကွွယ််ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

နိုု�င််ကော�ာင်းး�ရွွက်် (MSICC) (မွွန််ပြ�ည််သစ််ပါါတီီ အဖွဲ့့��ဝင််ဟော�ာင်းး�

ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဦးးချျစ််ထွွန်းး� (ကရင််နီီအမျိုး�း��သားး�လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းတပ််ဦးး)

ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာန

မိုု�င်းး�ဝင်းး�ထူးး� (တအာာင်းး�အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီ)၊

စီီမံံကိိန်းး�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ဦးးမင်းး�ဇေ�ယျာာ�ဦးး (မွွန််ညီီညွွတ််ရေး�းပါါတီီ အဖွဲ့့��ဝင််ဟော�ာင်းး�)
လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�ရေး�းနှှင့််� ဘေး�းအန္တတရာာ

နော်�်�ထူးး�ဖော�ာ (တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ)

ယ််ဆိုု�င််ရာာစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန
အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း

ခေါ�ါင််နော်�်� (KPICT/Independent)

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန
ပညာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဒေါ�ါက််တာာစိုု�င်းး�ခိုု�င််မျိုး�း��ထွွန်းး� (တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ)
ဂျာ�ာထွွယ််ပန်် (KPICT/Independent)

ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဒေါ�ါက််တာာရွှေ�ေပုံံ� (NLD)

သယံံဇာာတနှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််

ခွွန််ဘီီ (ကယန်းး�အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီ)

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန
အမျိုး�း��သမီးး�၊ လူူငယ််နှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််ရေး�းရာာ

ဒေါ်�်အိိသဉ္ဇာာ�မော�ာင်် (လူ့့�ဘော�ာင််သစ်် ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ပါါတီီ အဖွဲ့့��ဝင််ဟော�ာင်းး�)

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဗဟမ််တန်် (ကယန်းး�အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီ)

လျှှပ််စစ််နှှင့််�စွွမ်းး�အင််ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

လဖိုု�င််မော်�်�ထွွန်းး�အော�ာင်် (တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ)

အလုုပ််သမား�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဦးးကျော်�်��နီီ (မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�းသမဂ္ဂဂများ��းအဖွဲ့့��ချုု�ပ််)၊
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နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ၂ - မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကြား�း�ကာာလစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအစီီအစဉ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ကြား�း�ကာာလ အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ
ကြား�း�ကာာလ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
အတိုု�င််ပင််ခံံ ပုုဂ္ဂိုု��လ််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�

ဒုုသမ္မမတ ၂ ဦးး

ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံ

သမ္မမတ
နိုု�င််ငံ့့�ဦးးသျှော�ာ�င််

တာာဝန််ခံံသည််

NUG အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု လွှှတ််တော်�်�

FDC၏ ဦးးတည််ချျက််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း၊ မူူဝါါဒများ��း
နှှင့််� ဗျူူ�ဟာာများ��းအားး� ဆွေး�း�နွေး�း�အတည််ပြု�ုသည််။
၆ လတစ််ကြိ�ိမ်် ကျျင်းး�ပသည််။

အရပ််ဘက်် တရား�းရုံးး��များ��း၊
အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�

EROs များ��း၏

အထက််လွှှတ််တော်�်�

တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််

တာာဝန််ခံံသည််

အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ
FDC ၏ ဦးးတည််ချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ ဗျူူ�ဟာာများ��း
နှှင့််� မူူဝါါဒလမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းပေး�းသည််။
CRPH, နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ CDM
အဖွဲ့့��များ��း၊ EROs များ��းနှှင့််� ကြား�း�ကာာလ ပြ�ည််နယ််ကော်�်�မတီီများ��းဖြ�င့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။

အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝန််ကြီး�း�များ��း
FDC၏ လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�နှှင့််�ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန်် NUCC
မှရေး��း�ဆွဲဲ�ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�သည််။

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ

NUCC နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ခန့််�အပ််သည််

ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််သည်် NUG ၏ အကြီး�း�အကဲဲဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ဝန််ကြီး�း� ၁၆ ဦးး နှှင့််� ဒုုဝန််ကြီး�း� ၁၆ ဦးး

ဥပဒေ�ေရေး�းရာာတာာဝန််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််သည််

NUCC နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံ၏

တာာ
၂၀၂

ဝန််ခံ

ံသည်

၀ ရွေး�း�ကော�ာ
်
အခြေ�ေ�
က််ပွဲဲ
�ကိုု�
ခံံသ
ည််

မြ�န််မာာ
ပြ�ည််သူူလူူထုု

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အဆင့််�

သဘော�ာ�တူူမှုုရယူူလျျက်် ခန့််�အပ််သည််

ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယူူနစ်် အစိုးး��ရများ��း

ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယူူနစ်် လွှှတ််တော်�်�များ��း

လိုု�အပ််သလိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််

လိုု�အပ််သလိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််

ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််
တရား�းစီီရင််ရေး�း
လိုု�အပ််သလိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ၃ - အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီ (NUCC) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌  ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််သည့််� ဦးးဆော�ာင််လှုုပ််ရှား��းသူူများ��း
၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မှှတစ််ဆင့််�
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည််

မြ�န််မာာပြ�ည််သူူလူူထုု
ပြ�ည််သူ့့�ညီီလာာခံံ (၂၇-၂၉/၁/၂၀၂၂ တွွင််ကျျင်းး�ပသည််)

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု လွှှတ််တော်�်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ

နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း

အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တော်�်�လှှန််ရေး�း

ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယူူနစ််

CDM နှှင့််� သပိိတ််ကော်�်�မတီီများ��း

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း

အတိုု�င််ပင််ခံံကော�ာင််စီီများ��း

ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာသည််

အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�း 

ပူးး�တွဲဲ�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�း
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