Thibaut Noel

နိိဒါါန်းး�
၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့၌ အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍ မြ�န််မာာစစ််တပ််သည််
၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� လိုု�က််နာာမှုုရှိကြော�����ာင်းး� အငြ�င်းး�အခုံံ�ပြု�ုကာာ
၎င်းး�ကိုု�ယ််၎င်းး� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တရား�းဝင််အစိုးး��ရအဖြ�စ််ပုံံ�ဖော်�်�နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျက််ရှိိ�သည််။ မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရုုန်းး�ကန််
ရာာ၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အာာဏာာသည်် အင်္ဂါါ��ရပ််တစ််ခုုမျှှသာာ ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
စစ််တပ််၏အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုသည်် အဘယ််ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မညီီညွွတ််ဘဲဲ ရလဒ််
အနေ�ေဖြ�င့််� စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရနှှင့််� ၎င်းး�၏လုုပ််ရပ််များ��း၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအရ အာာဏာာမတည််ကြော��ာင်းး�ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ဖော်�်�ပြ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပေ�သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််� စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�
မညီီညွွတ််ကြော��ာင်းး� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� နား�းလည််သိိမြ�င််နိုု�င််စေ�ရန််ရည််ရွွယ််၍ ဤစာာတမ်းး�တိုု�ကိုု�
ရေး�းဆွဲဲ�ပြု�ုစုုထားး�ပါါသည််။ စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ၏ ၎င်းး�သည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအားး� လိုု�က််နာာမှုုရှိိ�သည််ဟူူသော�ာအဆိုု�ကိုု� မမှှန််ကန််ကြော��ာင်းး� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုု
နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအရေး�း�အတွွက်် ပါါဝင််လှုုပ််ရှား��းနေ�သည့််� အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� စနစ််
တကျျ ထော�ာက််ပြ�ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန််အတွွက်် အထော��ာက််အကူူပေး�းရန််အလို့့��ငှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််ဆန်းး�စစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထို့့��အပြ�င််
နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�က််အဝန်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အချျက််
အလက််အခြေ�ေ�ပြု�ု သုံးး��သပ််ရပ််တည််မှုုများ��း ချျမှှတ််နိုု�င််စေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူပေး�းလိုု�ခြ�င်းး�သည််
လည်းး� ဤစာာတမ်းး�တိုု�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််တစ််ရပ််ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ဤစာာတမ်းး�တိုု�ကိုု� အပိုု�င်းး�လေး�းပိုု�င်းး�ခွဲဲ�၍ တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အပိုု�င်းး� ၁ တွွင်် စစ််အာာဏာာ
သိိမ်း�း မှုုမဖြ�စ််ပွား��းမီအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု�
ီ
အသေး�း�စိိတ်ဖော်
် �်�ပြ�ထားး�သည််။ အပိုု�င်းး� ၂ တွွင်် စစ််အာာဏာာရှှင််
အစိုးး��ရ၏ ၎င်းး�သည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� လိုု�က််နာာသည််ဟူူသော�ာ အဆိုု�နှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဆန်းး�စစ််သုံးး�� သပ််ချျက််ကိုု�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ထား
် း�ပြီး��း စစ််တပ််၏
အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာခြ�င်းး�နှှင့်�် အာာဏာာသိိမ်း�း ယူူခြ�င်းး�တို့့��သည်် အဘယ််ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ညီီညွွတ််မှုုမရှိိ�သည််ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အပိုု�င်းး� ၃ တွွင်် အာာဏာာ
သိိမ်းး�ယူူပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍ စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�တို့့��၏အာာဏာာကိုု� ခိုု�င််မြဲ�ဲစေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�
အားး�ထုုတ််သည့််�လုုပ််ရပ််များ��းအကြော��ာ�င်းး� ဖော်�်�ပြ�ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�ပြီး�း� စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရနှှင့််�၎င်းး�၏
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် အဘယ််ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အာာဏာာမတည််ကြော��ာင်းး�
ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အပိုု�င်းး� ၄ တွွင်် လက််ရှိိ�ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
လေ�ဟာာနယ််အကြော��ာ�င်းး�နှှင့််� စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရကိုု�နှိိ�မ််နင်းး�၍ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််
မှုုနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု� ပြ�န််လည််အသက််သွွင်းး�ရန်် အမျိုး�း��သားး�ညီီညွွတ််ရေး�းအစိုးး��ရ
နှှင့််� မြ�န််မာာပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ဆဲဲ ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��းအကြော��ာ�င်းး�ကိုု�
ဆွေး�း�နွေး�း�၍ နိိဂုံးး��ချုု�ပ််ထားး�ပါါသည််။

၁။ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေ - ၂၀၂၀ အထွေထွေ��ေ��� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မှှသည််
စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုဆီီသို့့�
၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာ ၈ ရက််နေ့�့တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�နှှင့််�
တိုု�င်းး�နှှင့််�ပြ�ည််နယ်် လွှှတ််တော်�်� ၁၄ ရပ််အတွွက်် အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။
Covid-19 ဆိုု�င််ရာာ တားး�မြ�စ််ကန့််�သတ််ချျက််များ��း ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� လာာရော�ာက််မဲဲပေး�းသည့််�
မဲဲဆန္ဒဒရှှင််အရေ�ေအတွွက််မှာာ� မဲဲပေး�းနိုု�င််သူူဦးးရေ� စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၇၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� ကျော်�်��လွွန််ပြီး�း�
အလွွန််မြ�င့််�မား�းသည့််� ပမာာဏဟုု သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။ အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD)
သည်် မဲဲအပြ�တ််အသတ််ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အနိုု�င််ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�တွွင််
လွှှတ််တော်�်�အမတ််နေ�ရာာ ၇၉.၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� ရယူူနိုု�င််ခဲ့့�သည််။
အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�အပြီး�း�တွွင်် မြ�န််မာာစစ််တပ််နှှင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကြံ့�့�ခိုု�င််ရေး�းနှှင့််�
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းပါါတီီ (USDP) တို့့��က ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််၏ ယုံံ�ကြ�ည််
လက််ခံံနိုု�င််မှုုနှှင့််� မျှှတမှုုတို့့��ကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�သည့််� မဲဲစာာရင်းး�မသမာာမှုုနှှင့််� အမှား��းအယွွင်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�
ထုုတ််တွေ့�့�ရှိကြော�����ာင်းး�ကြေ��ညာာခဲ့့�သည််။ USDP ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ဆိုု�င််ရာာမသမာာမှုုဟုု ယူူဆနိုု�င််သည့််� ဖြ�စ််စဉ််ပေါ�ါင်းး� ၁၇၄ ခုုကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မ
ရှှင်် (UEC) ထံံသို့့�� တင််ပြ�တိုု�င််ကြား�း�ခဲ့့�သည််။
၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီ ၁၁ ရက််နေ့�့တွွင်် နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူပေါ�ါင်းး�
၆၆၄ ဦးးအနက်် (စစ််တပ််က ခန့််�အပ််သူူ ၁၆၀ ဦးး၊ USDP မှှ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အမတ််
(MP) ၃၆ ဦးး၊ ရခိုု�င််အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီမှှ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အမတ်် ၄ ဦးး၊ ညီီညွွတ််သော�ာ
အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ပါါတီီမှှ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အမတ်် ၁ ဦးးနှှင့််� တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ
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လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အမတ်် ၂ ဦးး အပါါအဝင််) ၂၀၃ ဦးးသည်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့တွွင််
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သတ််မှှတ််စီီစဉ််ထားး�သည့််� လွှှတ််တော်�်�အသစ််ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ဆိုု�င််ရာာ မသမာာမှုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� တိုု�င််ကြား�း�မှုုများ��းကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန််အတွွက်် အထူးး�
လွှှတ််တော်�်� အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု�ခေါ်�်ယူူရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ထံံ တော�ာင်းး�ဆိုု�လွှာာ�တင််ပြ�ခဲ့့�
သည််။ လွှှတ််တော်�်�နာာယကသည်် ဤတော�ာင်းး�ဆိုု�လွှာာ�ကိုု� နော�ာက််နေ့�့တွွင််ပယ််ချျခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၁
ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီ ၂၈ ရက််နေ့�့တွွင်် UEC က ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ��းကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည််အထိိ
ကြီး�း�လေး�းသော�ာ အမှား��းအယွွင်းး�များ��းမရှိိ�ခဲ့့�ဟူူသော�ာ အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ
မသမာာမှုုများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သည််ဟူူသော�ာ စွွပ််စွဲဲ�ချျက််များ��းကိုု� ပယ််ချျခဲ့့�သည်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�
ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် ၂၀၂၁)။
၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဇန််နဝါါရီီလတွွင်် USDP နှှင့််� (ယခင်် စစ််ဗိုု�လ််ချုု�ပ််ဟော�ာင်းး�များ��းက ဖွဲ့့��စည်းး�
တည််ထော�ာင််ထားး�သည့််� ပါါတီီသစ််ဖြ�စ််သော�ာ) ဒီီမိုု�ကရက််တစ််အမျိုး�း��သားး�ပါါတီီတို့့��သည်် သမ္မမတ၊
UEC ဥက္ကကဋ္ဌနှှင့််� UEC တာာဝန််ရှိိ�သူူ ၁၅ ဦးး ကိုု� ရုံးး��ရာာထူးး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ စစ််ဆေး�းစိိစစ််ခြ�င်းး�
ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရန်
် ် တရား�းရုံးး��တော်�်�ချုု�ပ််ထံံသို့့�� တင််ပြ�တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည်် (လွွတ််လပ်သော�ာ
်
အာာရှရေ��ေဒီီယိုု�
၂၀၂၁)။ အဆိုု�ပါါ တင််ပြ�တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းအားး� လက််ခံံအရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� ပြု�ုသင့််�၊
မပြု�ုသင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််အတွွက်် ပဏာာမစစ််ဆေး�းကြား�း�နာာခြ�င်းး�ကိုု� တရား�းရုံးး��တော်�်�ချုု�ပ််က ၂၀၂၁
ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီ ၂၉ ရက််နေ့�့တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� (စံံယမင်းး�အော�ာင်် ၂၀၂၁) ၎င်းး�ကိိစ္စစနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍
ရုံးး��တော်�်�က ၁၄ ရက််အတွွင်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။
အသစ််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော���ာ က််ထားး�သည့််� လွှှတ်တော်�
်
်�ကိုု� ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် ခေါ်�်ယူူရန််
စီီစဉ််သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့တွွင်် စစ််တပ််သည်် သမ္မမတဝင်းး�မြ�င့််�၊
နိုု�င််ငံံတော်�်�အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ်် အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််နှှင့််� အခြား��းရာာထူးး�ကြီး�း� NLD အရာာရှိိ�များ��း အပါါ
အဝင်် ရာာထူးး�ကြီး�း�အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ��းကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�ထိိန်းး�သိိမ်း�း ခဲ့့�သည််။ လွှှတ်တော်�
်
်�ဝန်းး�ကိုု� ပိိတ်ဆို့့�
် ကာာ
�
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အမတ််များ��းကိုု� နေ�ပြ�ည််တော်�်�ရှိိ� ၎င်းး�တို့့��တည်းး�ခိုု�သော�ာ
တည်းး�ရိိပ််သာာများ��းတွွင်် နေ�အိိမ််အကျျယ််ချုု�ပ််သဘော�ာ�ထားး�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ စစ််တပ််က ၎င်းး�တို့့��ခန့််�အပ််
ထားး�သည့််� (သမ္မမတရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲတွွင်
�
် ဒုုတိယမဲဲအများ��းဆုံးး
ိ
�� ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ) ပထမဦးးစား�းပေး�း ဒုု-သမ္မမတ
မြ�င့််�ဆွေ�ေကိုု� ယာာယီီသမ္မမတအဖြ�စ်် တင််မြှော��ာ�က််ကြော��ာင်းး�ကြေ��ညာာခဲ့့�သည််။ မြ�င့််�ဆွေ�ေက စစ််တပ််
အရာာရှိိ�များ��းနှှင့််� စစ််တပ််ကခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသာာတက််ရော�ာက််သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�
ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ (NDSC) အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု�ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပခဲ့့�ပြီး�း� အရေး�း�ပေါ်�်
အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််နှှစ်် ကြေ��ညာာကာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာ
သုံးး��ရပ််လုံးး��ကိုု� တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််ထံံ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခဲ့့�သည််။

၂။ စစ််တပ််၏ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာချျက််သည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ရာာကျျသည််
စစ််တပ််က ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့နှှင့််� ထိုု�ရက််မှှစ၍ ၎င်းး�တို့့��ဆော�ာင််ရွွက််
ခဲ့့�သော�ာလုုပ််ရပ််များ��းသည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ပုုဒ််မ ၄၊ ၆ ဃ၊ ၆ စ၊
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၇၃ က၊ ၄၁၇၊ ၄၁၈ နှှင့််� ၄၁၉ တို့့��နှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ကြေ��ညာာခဲ့့�သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏လုုပ််ရပ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ညီီညွွတ််ခြ�င်းး�မရှိကြော�����ာင်းး�ကိုု�
ဤစာာတမ်းး�တိုု�တွွင်် အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့တွွင််
ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည့််� အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာချျက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� မကိုု�က််ညီီဘဲဲ (အပိုု�င်းး� ၂.၁ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ) လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ
သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� လိုု�က််နာာမှုုမရှိသော����ာကြော��ာင့််� (အပိုု�င်းး� ၂.၂ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ) ၎င်းး�
ကြေ��ညာာချျက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ညီီညွွတ််ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။

၂.၁ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ချျမှှတ််ထားး�သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�
‘နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ဆူူပူူသော�ာင်းး�ကျျန်းး�မှုု၊ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့််� အဓမ္မမ
နည်းး�များ��းဖြ�င့််� ရယူူရန််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ပြို�ု�ကွဲဲ�စေ�မည့််�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုု ပြို�ု�ကွဲဲ�စေ�မည့််� သို့့��မဟုုတ်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ
လက််လွွတ််ဆုံးး��ရှုံးး��စေ�မည့််�’ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်ပေါ�ါက််ရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာအကြော��ာ�င်းး�
တွေ့�့�ရှိိ�လျှှင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတသည်် အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံရေး�းကော�ာင်
�
စီ
် နှ
ီ င့်
ှ �် ညှိိ�နှိုုင်း�း ပြီး��း
အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာပိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ပုုဒ််မ ၄၁၇ အရ ယာာယီီ
သမ္မမတသစ်် မြ�င့််�ဆွေ�ေသည်် အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၁/၂၀၂၁ ဖြ�င့််� အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ
ကြေ��ညာာခဲ့့�သည်် (မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၄၁၇)။ ဤအမိိန့််�စာာတွွင်် မြ�င့််�ဆွေ�ေ
သည်် လွွတ််လပ််၍တရား�းမျှှတပြီး�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာသော�ာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
UEC ၏ ပျျက််ကွွက််မှုုနှှင့််� UEC နှှင့််� အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� ဤပြ�ဿနာာကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ငြ�င်းး�ပယ််မှုုတို့့��သည််
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ‘အဓမ္မမနည်းး�ဖြ�င့််�ရယူူရန််’ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ရန််အလို့့��ငှာာ� ပုုဒ််မ ၄၁၇ ကိုု� ကိုးး��ကားး�ထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�သည်် (နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတရုံးး�� အမိိန့််�
ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၁/၂၀၂၁)။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�

အထူးး�အစည်းး�အဝေး�း�ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပကာာ

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�

မသမာာမှုုကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၂၀၃ ဦးးက တင််သွွင်းး�ခဲ့့�သည့််� အဆိုု�
တင််သွွင်းး�ချျက််ကိုု� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီလ ၁၁ ရက််နေ့�့တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�နာာယက
ပယ််ချျရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ညီီညွွတ််မှုု ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုု� တပ််မတော်�်�
ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််က ပြ�ည််သူူလူူထံံပြော��ာကြား�း�သည့််� မိိန့့်�ခွွန်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််
ခဲ့့�သည််။ တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််က ထို့့��နော�ာက်် အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဆက််လက််ဖော်�်�ပြ�
ခဲ့့�သည်် တပ််မတော်��်�အနေ�ေဖြ�င့််� “နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာသည်် နိုု�င််ငံံသားး�များ��းထံံမှှ
ဆင်းး�သက််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�တစ််ဝန်းး�လုံးး��၌ တည််စေ�ရန််” ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၄ ကိုု� လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ “စစ််မှှန််၍ စည်းး�ကမ်းး�ပြ�ည့််�ဝသော��ာ ပါါတီီစုံံ�ဒီီ
မိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ထွွန်းး�ကားး�ရေး�း” ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ပုုဒ််မ ၆ (ဃ) နှှင့််� ပုုဒ််မ ၇ တို့့��ကိုု�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ “နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အမျိုး�း��သားး�နိုု�င််ငံံရေး�း ဦးးဆော�ာင််မှုုအခန်းး�ကဏ္ဍတွွင််
တပ််မတော်��်�က ပါါဝင််ထမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င်ရေး�းတို့့�
်
ကိုု�
� အစဉ််တစိုု�က််ဦးးတည််သည််” ဟုု ဖော်�်�ပြ�

INTERNATIONAL IDEA

ထားး�သည့််� ပုုဒ််မ ၆ (စ) ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ၂၀၂၀
ပြ�ည့််�နှှစ်် အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�၌ ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ မဲဲမသမာာမှုုဖြ�စ််နိုု�င််သည့််�စာာရင်းး�
၁၀,၄၈၂,၁၁၆ အားး� တာာဝန််ရှိိ�သူူအဆင့််�ဆင့််�က ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းမှုုမရှိိ�ဘဲဲ လွှှတ််တော်�်�
အသီးး�သီးး�အားး� ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရဖွဲ့့��ရန်် ကြိုး�း��စား�းခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပုုဒ််မ ၄၀ နှှင့််� ပုုဒ််မ ၄၁၇ ပါါ “နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာကိုု� အဓမ္မမနည်းး�ဖြ�င့််� ရယူူရန််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�” ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤမိိန့််�ခွွန်းး�၏ စာာပိုု�ဒ်် ၈ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
(ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ) ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�လိုက်
ု� နာာဆော
်
�ာင််ရွက်
ွ ၍
် တပ််မတော်��်�သည််
ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ ၁ ရက််နေ့�့မှှစတင််၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တာာဝန််အရပ််ရပ််အားး� တာာဝန််ယူူ
ဆော�ာင််ရွွက််လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။
(တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််ရုံးး��၊ လူူထုုမိိန့််�ခွွန်းး�၊ ၂၀၂၁)
သို့့��ရာာတွွင်် ဤအဆိုု�များ��းသည်် ဥပဒေ�ေနှှင့််� ညီီညွွတ််မှုု ရှိိ�၊ မရှိိ�မှာာ�မူူ မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ဖွွယ််
ဖြ�စ််သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မသမာာမှုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သည််ဟူူသော�ာ ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
အလို့့��ငှာာ� အထူးး�အစည်းး�အဝေး�း�ခေါ်�်ယူူရန်် ငြ�င်းး�ပယ််ခဲ့့�သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်� နာာယက၏
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ညီီညွွတ််ပြီး�း� ထို့့��ကြော��ာင့််� ၎င်းး�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု�
အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေကြေ��ညာာရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�အဖြ�စ်် မသတ််မှှတ််နိုု�င််ပေ�။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပုုဒ််မ ၈၄ တွွင်် နာာယကသည်် ‘ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဦးးရေ�အနက်် အနည်းး�ဆုံးး��လေး�းပုံံ�တစ််ပုံံ�က တော�ာင်းး�ဆိုု�လျှှင်် အထူးး�အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု�
အမြ�န််ဆုံးး�� ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပရမည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� နော�ာက််ဆုံးး��
အတည််ပြု�ုချျမှှတ််ရမည့််�သူူမှာာ� နာာယကပင်် ဖြ�စ််သည််။ ပုုဒ််မ ၈၂ တွွင်် နာာယကသည်် ‘လိုု�အပ််လျှှင််’
အထူးး�အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပနိုု�င််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� သမ္မမတအနေ�ေဖြ�င့််�
ထိုု�သို့့��ခေါ်�်ယူူရန်် လိုု�အပ််သည််ဟုယူ
ု ဆ
ူ ၍ အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ရမည််ဖြ�စ််သည်် (ပုုဒ်မ
် ၈၃)။ ထို့့��ကြော��ာင့််�
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဦးးရေ�အနက်် လေး�းပုံံ�တစ််ပုံံ�က တော�ာင်းး�ဆိုု�သော်�်�လည်းး�
နာာယကအနေ�ေဖြ�င့််� အထူးး�အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပရန်် မဖြ�စ််မနေ�ေ မလိုု�အပ််ပေ�။ ထို့့��အပြ�င််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အာာဏာာသည်် UEC ထံံ၌သာာ
ရှိိ�ပြီး�း� (မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၃၉၉-ဆ၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််
ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် ၂၀၂၁) ဤအရေး�း�ကိိစ္စနှ
စ င့်
ှ �စပ်
် လျျ
် ဉ်းး�၍ UEC ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် ‘အပြီး��း အပြ�တ််
အတည််ဖြ�စ််သည််’ (မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၄၀၂-ခ)။ ထို့့��ကြော��ာင့််�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မသမာာမှုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သည််ဟူူသော�ာ ဖော်�်�ပြ�ချျက််
များ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အာာဏာာမရှိပေ���ေ။
ထို့့��အပြ�င်် စစ််တပ််ကလူူသိိရှှင််ကြား�း� ထုုတ််ဖော်�်�အဆိုု�ပြု�ု၍ ကန့််�ကွွက််မှုုများ��းကိုု� ထပ််ခါါ
တလဲဲ ဆော�ာင််ရွွက််သော်�်�လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မသမာာမှုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သည််ဟူူသော�ာ အချျက််နှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍ ခိုု�င််မာာသော�ာသက််သေ�အထော��ာက််အထားး� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိသေး����းပေ�။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊
ဇန််နဝါါရီီ ၂၈ ရက််နေ့�့တွွင်် UEC သည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ��းကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည််အထိိ
ကြီး�း�လေး�းသော�ာ အမှား��းအယွွင်းး�များ��း မရှိိ�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ကော်�်�မရှှင်် ၂၀၂၁၊ ပြ�ည့််�စုံံ�ဝင်းး� ၂၀၂၁)။ ထို့့��အပြ�င်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အနီးး�ကပ််
လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့်�ခဲ့့�သူ
်
များ��းကလည်းး
ူ
� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲဆိုု�င်
�
ရာာ
် ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင်တွွင်
်
် လိုု�အပ််ချျက််များ��း
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ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� မဲဲဆန္ဒဒရှင်
ှ များ��းသ
်
ည်် ၎င်းး�တို့့��၏ဆန္ဒဒကိုု� လွွတ််လပ်စွာာ�ဖော်
်
�်�ပြ�နိုု�င််ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� (ကာာတာာ
စင််တာာ ၂၀၂၀) နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ��းသည်် ယုံံ�ကြ�ည််လက််ခံံနိုု�င််ကာာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံပြ�ည််သူူ
များ��း၏ဆန္ဒဒကိုု� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�မှုုရှိကြော�����ာင်းး� (ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရေး�း ပြ�ည််တွွင်းး�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ၂၀၂၁၊ ANFREL ၂၀၂၁) ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ��းနှှင့််� အစီီရင််ခံံစာာများ��းကိုု� ရေး�းသားး�
ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�ကြ�သည််။ အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��မှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မသမာာမှုုသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ အချုု�ပ််
အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�သည့််� ‘အဓမ္မမနည်းး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�’ ဖြ�စ််သည််ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�
နိုု�င််စေ�မည့််�

ညွှှန််ပြ�ချျက််တစ််စုံံ�တစ််ရာာမျှှပင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌

မပါါရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဤစကားး�ရပ််ကိုု� အနက််ဖွွင့််�ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်် မပါါဝင််ဘဲဲ
ဆန္ဒဒရှိိ�သကဲ့့�သို့့�� အနက််ဖွွင့််�နိုု�င််သည့််� ဝေ�ဝေ�ဝါးး�ဝါးး�အခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�� ကျရော��ာ�က််နေ�သည််။ သို့့��ရာာတွွင််
ဤစကားး�ရပ််ကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာ၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�ကိုု�ယ််၌အပေါ်�်�
အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဖြ�စ််ရပ််နှှင့််�အချိုး�း��ကျျသုံးး��သပ််ခြ�င်းး� အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� အလေး�း�အနက်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းကာာ
ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ခြုံ�ံ�ငုံံ�ဖွွင့််�ဆိုု�မှုု မပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု သတ််မှှတ််နိုု�င််သည့််� အကြော��ာ�င်းး�
ရင်းး�များ��း ရှိိ�သည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၄၀-ဂ နှှင့််� ၄၁၇ တို့့��အရ
အရေး�း�ပေါ်�် အခြေ�ေ�အနေ�ေဟူူသည််မှာာ� နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ကြီး�း�လေး�းသော�ာအန္တတရာာယ််ဖြ�င့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရ
သည့််� အထူးး�အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ဆိုု�လိုု�ရင်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�မသမာာမှုုကိုု� ထိုု�သို့့��သော�ာ အရေး�း�ပေါ်�်
အခြေ�ေ�အနေ�ေဟုု သတ််မှတ်
ှ နိုု�င်
် မှု
် မရှိိ�ခြ�
ု
င်းး�သည်် အလွွန််ပင်ထင်
်
သာာ
် မြ�င်သာာရှိိ�လှ
်
သ
ှ ည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
မသမာာမှုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� တိုု�င််ကြား�း�မှုုများ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် အသေး�း�စိိတ််
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့့်� အခွွင့့်�အာာဏာာပိုု�င်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၃၉၉-ဆ)။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ရလဒ််များ��းနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��နှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ချျမှှတ််ထားး�သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန်် စစ််တပ််ကငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�ကိုု� အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ လက််လွွတ််ဆုံးး��ရှုံးး��
စေ�သည့့်�လုုပ််ရပ််အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။

၂.၂ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာခြ�င်းး�နှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ ချျမှှတ််ထားး�သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� လိုု�က််နာာမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�
ပုုဒ််မ ၄၁၇ တွွင်် အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာခြ�င်းး�အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�သတ််မှှတ််ထားး�သည့့်�အပြ�င်် ထိုု�သို့့��ကြေ��ညာာရာာတွွင်် လိုု�က််နာာ
ရမည့့်� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် - (၁) သမ္မမတသည်် NDSC အဖွဲ့့��ဝင််များ��း
အားး�လုံးး��နှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််၊ (၂) အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာပိုု�င််ခွွင့့်�သည်် သမ္မမတ
တစ််ဦးးတည်းး�ကသာာ ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာအခွွင့့်�အာာဏာာဖြ�စ််သည််၊ (၃) သမ္မမတသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်�ကိုု� အသိပေး��း�အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ရမည််။
NDSC နှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်းး�စည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�ကျျင်းး�ပရာာတွွင်် ကော�ာင််စီီအဖွဲ့့��ဝင််များ��းအားး�လုံးး�� ပါါဝင််တက််
ရော�ာက််ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။ ပုုဒ််မ ၄၁၇ အရ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာနှှင့့်� စစ််တပ််ကအမည််သွွင်းး�ခန့့်�အပ််ထားး�သည့့်�
အရာာရှိိ� ၆ ဦးးနှှင့့်� အရပ််ဘက်် အာာဏာာပိုု�င််အရာာရှိိ� ၅ ဦးးဖြ�င့့်�ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပြီး�း� စုုစုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��ဝင်် ၁၁
ဦးး ပါါဝင််သော�ာ NDSC နှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်းး�ပြီး�း�မှှသာာလျှှင်် သမ္မမတသည်် အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာနိုု�င််
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သည်် (မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပုုဒ််မ ၂၀၁)။ မြ�င့့်�ဆွေ�ေသည်် ၂၀၂၁
ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့တွွင်် NDSC အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ခေါ်�်ယူူခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အဆိုု�ပါါ
အစည်းး�အဝေး�း�တွွင်် ပါါဝင််တက််ရော�ာက််သူူများ��းမှာာ� စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��ဝင််များ��းသာာ ဖြ�စ််သည််။
ထိုု�အချိိ�န််တွွင်် အရပ််ဘက််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအနက်် အချို့့���မှာာ� ဖမ်းး�ဆီးး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခံံရပြီး�း�
ဖြ�စ််သည််။ ပုုဒ််မ ၄၁၇ အရ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ညှိိ�နှိုုင်းး�စည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�တွွင််
NDSC အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအားး�လုံးး�� စုံံ�စုံံ�ညီီညီီတက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�အတွွက်် ဤကြေ��ညာာချျက််သည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွွတ််မှုုမရှိပေ���ေ။ ပုုဒ််မ ၄၁၇ ကိုု� ဤသို့့�� အနက််ဖွွင့့်�ဆိုု�ရာာတွွင််
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�၊ ပြ�ည််နယ််၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််နိိမိိတ်် သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ရ နယ််မြေ�ေ
တွွင်် ‘အသက််၊ အိုးး��အိိမ််၊ စည်းး�စိိမ််’ ကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည့့်� အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့့်�
သီးး�ခြား��းအရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ််နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သည့့်� ပုုဒ််မ ၄၁၂ ကိုု� ထည့့်�သွွင်းး� စဉ်းး�စား�း
ထားး�သည််။ ညှိိ�နှိုုင်းး�စည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�သို့့�� NDSC အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအားး�လုံးး�� မတက််ရော�ာက််နိုု�င််ပါါက စစ််ဘက််
ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��ဝင််များ��း သီးး�သန့့်�ဖြ�င့့်�သာာ ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပနိုု�င််ကြော��ာင်းး� ပုုဒ််မခွဲဲ� ၄၁၂-ခ တွွင်် အတိိ
အလင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ပုုဒ််မ ၄၁၇ တွွင််မူူ ဤသို့့��ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််မပါါရှိိ�ဘဲဲ ညှိိ�နှိုုင်းး�
စည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�ကိုု� ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပလိုု�ပါါက NDSC အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအားး�လုံးး�� စုံံ�စုံံ�ညီီညီီတက််ရော�ာက််ရန််
လိုု�အပ််သည််ဟုုသတ််မှှတ််နိုု�င််ပြီး�း� ထိုု�သို့့��အစည်းး�အဝေး�း�ခေါ်�်ယူူ၍ ချျမှှတ််ရသော��ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း
မှာာ� အလွွန််အရေး�း�ပါါသည််ကိုု�ထော�ာက််ချျင့့်�၍ ဤသို့့�� အဖွဲ့့�� ဝင််များ��းအားး�လုံးး�� မျျက််နှာာ�စုံံညီ
� တ
ီ က််ရော�ာက််
စေ�ရန်် သတ််မှှတ််ချျက််မှာာ� ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ညီီညွွတ််သည််ဟုု ရှုုမြ�င််နိုု�င််သည််။
မြ�င့့်�ဆွေ�ေသည်် ယာာယီီသမ္မမတ မဟုုတ််သည့့်�အတွွက်် အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာ
ပိုု�င််သည့့်� အခွွင့့်�အာာဏာာ မရှိပေ���ေ။ ပုုဒ််မ ၄၁၇ အရ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာပိုု�င််ခွွင့့်�သည််
သမ္မမတတစ််ဦးးတည်းး�ကသာာ ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့့်� အခွွင့့်�အာာဏာာဖြ�စ််သည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ
၁ ရက််နေ့�့တွွင်် စစ််တပ််က သမ္မမတကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခဲ့့�သည််။ သမ္မမတ ဖမ်းး�ဆီးး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခံံရ
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� သမ္မမတရာာထူးး�နေ�ရာာသည်် လစ််လပ််သွားး��ပြီး�း� စစ််တပ််က တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သည့့်�
(သမ္မမတရွေး�း��ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဒုုတိိယမဲဲအများ��းဆုံးး�� ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ) ဒုု-သမ္မမတက ပုုဒ််မခွဲဲ� ၇၃-က အရ
ယာာယီီသမ္မမတအဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််ဟုု စစ််တပ််ကဖော်�်��ပြ�ထားး�သည််။ သို့့��ရာာတွွင််
ဤအဆိုု�သည်် ဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွွတ််မှုု ရှိိ�၊ မရှိိ�မှာာ�မူူ မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ဖွွယ််ဖြ�စ််သည််။ ပုုဒ််မ ၇၃-က
သည်် ‘ရာာထူးး�မှှ နုုတ််ထွွက််ခြ�င်းး�၊ အသက််ဆုံးး��ရှုံးး��ခြ�င်းး�၊ အမြဲ�ဲမသန််စွွမ်းး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း
အကြော��ာ�င်းး�တစ််စုံံ�တစ််ရာာ’ ကြော��ာင့့်� သမ္မမတရာာထူးး�လစ််လပ််ခြ�င်းး�ကိုု� ညွှှန်းး�ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ‘အခြား��းအကြော��ာ�င်းး�တစ််စုံံ�တစ််ရာာ’ ဟူူသည့့်� စကားး�ရပ််ကိုု� ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��စွာာ�
အနက််ဖွွင့့်�ဆိုု�ပါါက သမ္မမတအားး� ဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွွတ််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ရာာထူးး�မှှဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�နှှင့့်� ဖမ်းး�ဆီးး�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုသင့့်�ပေ�။ ပုုဒ််မခွဲဲ� ၇၃-က ကိုု� အသက််သွွင်းး�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့့်�
အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေကြေ��ညာာသည့့်� အမိိန့့်�စာာကိုု�ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့့်� ရက််စွဲဲ�အပြီး�း�
နှှစ််ရက််အကြာ�ာဖြ�စ််သည့့်� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၃ ရက််နေ့�့မှှသာာ သမ္မမတအားး� စွဲဲ�ဆိုု�ထားး�သည့့်�
ရာာဇဝတ််စွဲဲ�ချျက််များ��းကိုု�

စွဲဲ�ချျက််တင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့့်�

၎င်းး�တို့့��ကိုု�လည်းး�

သမ္မမတရာာထူးး�

လစ််လပ််စေ�သည့့်� ‘အခြား��းအကြော��ာ�င်းး�တစ််စုံံ�တစ််ရာာ’ အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ ပုုဒ််မခွဲဲ�
၇၃-က အားး� အနက််ဖွွင့့်�ဆိုု�ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�နှှင့့်� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ရှေ့�့�နော�ာက််ညီီညွွတ််မှုုအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ သမ္မမတအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�စဉ််
နှှင့့်�အညီီ ရာာထူးး�မှှထုုတ််ပယ််ရန််အဆိုု�ပြု�ုခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�
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သတ််မှှတ််ထားး�သည့့်� ပုုဒ််မခွဲဲ� ၇၁-က နှှင့့်�အညီီ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�သင့့်�သည်် (ပုုဒ််မခွဲဲ� ၇၁-ဆ)။
သမ္မမတအားး� စွဲဲ�ချျက််တင််ထားး�သည့့်� ရာာဇဝတ််စွဲဲ�ချျက််များ��း (မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််
ချျက််များ��းကိုု� ဖော�ာက််ဖျျက််ခြ�င်းး�နှှင့့်� သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�း ဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၂၅ အရ
Covid-19 ဆိုု�င််ရာာ ကန့့်�သတ််တားး�မြ�စ််ချျက််များ��းကိုု� ဖော�ာက််ဖျျက််ခြ�င်းး�စွဲဲ�ချျက််များ��း) သည်် သမ္မမတအားး�
ရာာထူးး�မှှဖယ််ရှား��းခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အစပြု�ုရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
သတ််မှှတ််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဟူူသော�ာ ငြ�င်းး�ခုံံ�ချျက််ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုလိုု�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
လွှှတ််တော်�်�သည်် သမ္မမတအားး� ရာာထူးး�မှှဖယ််ရှား��းခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�အစပြု�ုခြ�င်းး� (ပုုဒ််မခွဲဲ� ၇၁-ခ)
နှှင့့်� စွဲဲ�ချျက််များ��းသည်် အခြေ�ေ�အမြ�စ််ခိုု�င််မာာမှုု ရှိိ�၊ မရှိိ� အပြီး�း�သတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး� (ပုုဒ််မခွဲဲ� ၇၁-စ နှှင့့်�
၇၁-ဆ) ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည့့်� တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုု� ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ညှိိ�နှိုုင်းး�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� စိုးး��စဉ်းး�မျှှ မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ထံံ အသိပေး��း�အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ ပုုဒ််မ ၄၁၇ အရ
အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာပြီး�း�ပါါက သမ္မမတသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ထံံ အသိပေး��း�
အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ရန်် လိုု�အပ််သည််ဟုု ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည်် (ပုုဒ််မခွဲဲ�
၄၂၁-က)။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်� ပုံံ�မှှန််အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါက
သမ္မမတသည်် အရေး�း�ပေါ်�်အစည်းး�အဝေး�း� ခေါ်�်ယူူရမည််ဖြ�စ််သည်် (ပုုဒ််မခွဲဲ� ၄၂၁-က)။ ယာာယီီသမ္မမတ
မြ�င့့်�ဆွေ�ေသည်် ထိုု�သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာသည့့်� ၂၀၂၁
ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့တွွင်် ထိုု�သို့့��အသိပေး��း�အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ရန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�
မရှိိ� ဟူူသော�ာငြ�င်းး�ခုံံ�ချျက််ကိုု� စစ််တပ််က အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။
၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့တွွင်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာ ၈ ရက််နေ့�့
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၌ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံခဲ့့�ရသည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သည်် ၎င်းး�၏
သက််တမ်းး�ကိုု� အစပြု�ုခြ�င်းး�မရှိသေး����းပေ�။ အော�ာက််လွှှတ််တော်�်� (ပြ�ည််သူ့့�လွှှတ််တော်�်�) နှှင့့်� အထက််
လွှှတ််တော်�်� (အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�) နှှစ််ရပ််စလုံးး��၏ ငါးး�နှှစ််တာာသက််တမ်းး�သည်် ပထမဆုံးး��
အကြိ�ိမ်် အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�အစည်းး�အဝေး�း�ခေါ်�်ယူူသည့့်�ရက််စွဲဲ�တွွင်် အစပြု�ုသည်် (ပုုဒ််မ ၁၁၉၊
ပုုဒ််မခွဲဲ� ၁၅၄-က)။ အဆိုု�ပါါအစည်းး�အဝေး�း�များ��းကိုု� ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�သေး�းပေ�။ ထို့့��အပြ�င််
၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာ ၈ ရက််နေ့�့တွွင်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့့်� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၌ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််
ခံံခဲ့့�ရသည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�၏သက််တမ်းး�သည်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီ ၃၁ ရက််နေ့�့တွွင််
ကုုန်လွွန်
်
ခဲ့့�သ
်
ည််။ အဆိုု�ပါါ ပြ�ည််ထော�ာင်စု
် လွှ
ု တ်
ှ တော်�
်
်�၏သက််တမ်းး�သည်် ပထမအကြိ�ိမ်် လွှှတ်တော်�
်
်�
အစည်းး�အဝေး�း� ခေါ်�်ယူူခဲ့့�သည့့်� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့မှှ အစပြု�ု၍ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊
ဇန််နဝါါရီီ ၃၁ ရက််နေ့�့အထိိ ငါးး�နှှစ််တာာသက််တမ်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� လွှှတ််တော်�်�သက််တမ်းး�
နှှစ််ခုုအကြား�း� လစ််ဟာာနေ�သည့့်�ကာာလဖြ�စ််သော�ာ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််
ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််သည််။
အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ (ပုုဒ််မ ၄၁၇-၄၂၃) တွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သည််မှာာ� မည််သည့့်�အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေမဆိုု�
ကြေ��ညာာ၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာကိုု� တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််ထံံ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််
ပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်� အစည်းး�အဝေး�း�ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပခြ�င်းး�မရှိိ�လျှှင််ပင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
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လွှှတ်တော်�
်
်�ထံံ အသိပေး��း�အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ခြ�င်းး� ပြု�ုသင့့်�ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ပုုဒ်မခွဲဲ
် � ၄၂၁-က
တွွင်် သမ္မမတသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ထံံ အသိပေး��း�အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ရန်် လိုု�အပ််သည််ဟုု
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး�း� ထိုု�သို့့��အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ရန်် ပျျက််ကွွက််ပါါက အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာ
ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွွတ််မှုုမရှိကြော�����ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
ပုုဒ််မခွဲဲ� ၄၂၁-က သည်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာ ၈ ရက််နေ့�့တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံခဲ့့�ရသည့့်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သစ််သည််

အစည်းး�အဝေး�း�ခေါ်�်ယူူကျျင်းး�ပ၍

သက််တမ်းး�အစပြု�ုကာာ

(မြ�င့့်�ဆွေ�ေသည်် ယာာယီီသမ္မမတအဖြ�စ်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ပြီး�း� NDSC နှှင့့်� နည်းး�လမ်းး�တကျျ
ညှိိ�နှိုုင်းး�စည်းး�ဝေး�းခြ�င်းး�ပြု�ုသည််ဟုု မှှတ််ယူူပါါက) ၎င်းး�သည်် ပုုဒ််မ ၄၁၇ အရ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ
ကြေ��ညာာကြော��ာင်းး�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင်စု
် လွှ
ု တ်
ှ တော်�
်
်�ထံံ အသိပေး��း�အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ခြ�င်းး� ပြု�ုခဲ့့�သင့့်�သည််
ဟုု သွွယ််ဝိုု�က််ဆိုု�လိုု�ရင်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပုုဒ််မ ၄၁၇ အရ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာခြ�င်းး�သည််
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�း အာာဏာာအားး�လုံးး��ကိုု� တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�း
ဦးးစီးး�ချုု�ပ််ထံံ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�အားး�လုံးး��၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ဆိုု�င်းး�ငံ့့�
ခြ�င်းး� (ဖြ�စ််ကာာ သက််တမ်းး�များ��း ကုုန််လွွန််သွားး��ပါါက ၎င်းး�လွှှတ််တော်�်�များ��းကိုု� အလိုု�အလျော��ာ�က််
ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�) ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့့်� ပုုဒ််မခွဲဲ� ၄၂၁-က အားး�လျျစ််လျူူ�ရှုုခြ�င်းး�သည်် ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။
နိိဂုံးး��ချုု�ပ််ဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� စစ််တပ််၏ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာချျက်် (အမိိန့့်�အမှှတ််
၁/၂၀၂၁) သည်် အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာခြ�င်းး�နှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ ချျမှှတ််ထားး�သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့့်� မကိုု�က််ညီီဘဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�လည်းး� လိုု�က််နာာခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�အတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွွတ််မှုုမရှိပေ���ေ (Choudhry နှှင့့်� Welikala ၂၀၂၁ ကိုု�လည်းး�
ကြ�ည့့်�ပါါ)။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ချွွတ််ယွွင်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�မကျျ
သည့့်� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းပါါရှိသော်����်�လည်းး� စစ််တပ််အားး� ထိုု�သို့့��သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် အာာဏာာ
သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�ကိုု�မူူ ခွွင့့်�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။ စစ််တပ််သည်် အရပ််ဘက််အာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု� ဖြု�ုတ််ချျ
၍ အာာဏာာသိိမ်းး�ယူူရန််အလို့့��ငှာာ� ၎င်းး�တို့့��ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
ချိုး�း��ဖော�ာက််ခဲ့့�သည််။

၃။ စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရက ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့့်� လုုပ််ရပ််များ��း
နှှင့့်� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအားး�လုံးး��သည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွွတ််မှုု
မရှိပေ���ေ
၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့တွွင်် (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� မညီီညွွတ််ဘဲဲ)
အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာပြီး��း ချိိ�န််မှစ
ှ ၍ စစ််အာာဏာာရှှင်အစိုးး�
်
�ရအနေ�ေဖြ�င့့်� ၎င်းး�သည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာအခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� လက််ဝယ််ပိုု�င်ဆိုု�င်
်
သော�ာအစိုးး�
်
�ရအဖြ�စ််ပုံံဖော်
� �်�ကာာ အာာဏာာ
တည််မြဲ�ဲစေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ လျျ
် က််ရှိိ�သည််။ အာာဏာာသိိမ်း�း အစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ဆုံးး��ဖြ�တ််
ချျက််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်�

အခြား��းဥပဒေ�ေများ��းပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အမျိုး�း��မျိုး�း��အပေါ်�်�
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အခြေ�ေ�ခံံ၍ ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ကာာ ၎င်းး�တို့့��၏လုုပ််ရပ််များ��းသည်် ဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွွတ််မှုု
ရှိိ�သည််ဟုု သတ််မှှတ််နိုု�င််စေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််ခဲ့့�သည််။ တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််
နှှင့့်�

အာာဏာာသိိမ်းး�အစိုးး��ရ

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည််

ဥပဒေ�ေနှှင့့်�အညီီ

အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ

ကြေ��ညာာခြ�င်းး�ကိုု� ထိိန်းး�ကွွပ််သော�ာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၄၁၈ နှှင့့်� ၄၁၉
တို့့��ကိုု� ကိုးး��ကားး�ဖော်�်�ပြ�၍ ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ရပ််များ��းနှှင့့်� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအရ အာာဏာာတည််ကြော��ာင်းး� သတ််မှှတ််နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ပုုဒ််မခွဲဲ� ၄၁၈-က သည််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�း အာာဏာာများ��းကိုု� တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�း
ဦးးစီးး�ချုု�ပ််ထံံ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််သည််။ တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််က တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့့်�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာများ��းကိုု� သင့့်�လျော်�်��သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး� အသစ််
တစ််ရပ််ထံံ ထပ််မံံ၍လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းနိုု�င််ပြီး�း� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအာာဏာာကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ရာာတွွင်် အထော��ာက််
အကူူဖြ�စ််ရန််အတွွက်် ၎င်းး�က ဥက္ကကဋ္ဌအဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််ကိုု�
ချျမှှတ််ထူူထော�ာင််နိုု�င််သည်် (ပုုဒ််မ ၄၁၉)။ စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့့်� ၎င်းး�သည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� လိုု�က််နာာသည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��ဆော�ာင််ရွွက််သည့့်�
လုုပ််ရပ််များ��းနှှင့့်�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်�

မညီီညွွတ််သည့့်�

အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာချျက််အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ လုုပ်ဆော
် �ာင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့့်� စင််စစ််
တွွင််မူူ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွွတ််ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့့်� စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ
သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာအခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�၏လုုပ််ရပ််နှှင့့်�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း အားး�လုံးး��သည််လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွွတ််ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။
အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရသည်် အစိုးး��ရအလွှာာ�အသီးး�သီးး�၌ စီီမံံ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�သစ််များ��း ချျမှှတ််ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ�အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းနှှင့့်�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််သစ််များ��းခန့့်�အပ််ကာာ မိိမိိဘက််သားး�ဖြ�စ််စေ�ရန်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့��
ဆော�ာင််ရွွက််၍ ၎င်းး�တို့့��၏အာာဏာာကိုု� အခြေ�ေ�ခိုု�င််တည််မြဲ�ဲစေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျက််ရှိိ�သည်် (ပုံံ� ၁)။
ပုုဒ််မခွဲဲ� ၄၁၈-က နှှင့််� ပုုဒ််မ ၄၁၉ တို့့��ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ကိုးး��ကားး�၍ တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�း
ဦးးစီးး�ချုု�ပ််သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော�ာင််စီီ (SAC) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််
(တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ်် အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၉/၂၀၂၁၊ နှှင့််� SAC အမိိန့််�
ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၁၄/၂၀၂၁)။ SAC အဖွဲ့့��ဝင်် ၁၆ ဦးးကိုု� တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််က
ခန့််�အပ််ပြီး�း� ၎င်းး�က ကော�ာင််စီီဥက္ကကဋ္ဌအဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််သည််။ SAC ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််
တာာဝန််မှာာ� ၎င်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအာာဏာာကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာ၌ အထော��ာက််အကူူပေး�းရန်် ဖြ�စ််
သည််။ SAC သည်် ‘ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� ယာာယီီအစိုးး��ရ’ ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း�
(SAC အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၁၅၂/၂၀၂၁) ၎င်းး�၏တာာဝန််မှာာ� စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ၏ လမ်းး�ပြ�
မြေ�ေပုံံ�နှှင့််�အညီီ နိုု�င််ငံံတော်�်�တာာဝန််များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန်် ဖြ�စ််သည််။ ယာာယီီအစိုးး��ရကိုု�
တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််က နိုု�င််ငံံတော်�်�ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််အဖြ�စ်် ဦးးဆော�ာင််ကာာ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��
တွွင်် ဒုု-ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််တစ််ဦးး၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝန််ကြီး�း� ၂၇ ဦးး၊ တရား�းလွှှတ််တော်�်�ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််နှှင့််�
အမြဲ�ဲတမ်းး�အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းတို့့�� ပါါဝင််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် SAC သည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အဆင့််�များ��း (SAC အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၁၀/၂၀၂၁ နှှင့််� ၁၅၃/၂၀၂၁) အပြ�င်် ခရိုု�င််နှှင့််� မြို့�့��နယ််
အဆင့််�များ��း (SAC အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၁၆/၂၀၂၁) တွွင််လည်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�သစ််များ��း ချျမှှတ််
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ထူူထော�ာင််ကာာ ၎င်းး�တို့့��သည်် SAC ၏ ဩဇာာအာာဏာာခံံဖြ�စ််ပြီး�း� ထို့့��ကြော��ာင့််� တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�း
ဦးးစီးး�ချုု�ပ််ထံံ တာာဝန််ခံံရသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းပင်် ဖြ�စ််သည််။
အစိုးး��ရအလွှာာ�အသီးး�သီးး�တွွင်် အဖွဲ့့��အစည်းး�သစ််များ��း ချျမှှတ််ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�အပြ�င်် စစ််
အာာဏာာရှှင်အစိုးး�
် �ရသည်် တရား�းစီီရင်ရေး�းဆိုု�င်
်
ရာာ
် အင််စတီကျူးး
ီ ��ရှှင်း�း များ��းအပါါအဝင်် ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ� အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�မှုု (narrative) ကိုု� ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းကာာ SAC
ထံံ တာာဝန််ခံံသည့််� အဖွဲ့့��ဝင််သစ််များ��းကိုု� ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု�လည်းး�
မိိမိိဘက််သားး�ဖြ�စ််စေ�ရန်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�သည််။ SAC သည်် UEC သစ််တစ််ရပ်် (SAC အမိိန့််�ကြေ��ညာာ
စာာအမှှတ်် ၇/၂၀၂၁)၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု စာာရင်းး�စစ််ချုု�ပ််သစ််တစ််ဦးး (SAC အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ််
၂/၂၀၂၁)၊ ဗဟိုု�ဘဏ််ဥက္ကကဋ္ဌသစ််တစ််ဦးး (SAC အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာ အမှှတ်် ၈/၂၀၂၁)၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ရာာထူးး�ဝန််အဖွဲ့့��တွွင်် အရာာရှိိ�သစ််များ��း (အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၈/၂၀၂၁)၊ နှှင့််� တရား�းလွှှတ််တော်�်�
ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််သစ််တစ််ဦးး (SAC အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၁/၂၀၂၁) တို့့��ကိုု� တာာဝန််ပေး�းခန့််�အပ််ခဲ့့�
သည််။ တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််သည်် အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းကော်�်�မရှှင််
(တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�း ဦးးစီးး�ချုု�ပ််ရုံးး�� အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၃/၂၀၂၁) နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ကော်�်�မရှှင်် (တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�း ဦးးစီးး�ချုု�ပ််ရုံးး�� အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ််
၄/၂၀၂၁) တို့့��မှှ လက််ရှိိ�အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��ဝင််သစ််များ��း
ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ �် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ဆိုု�င််ရာာ အဆင့််မြ� �င့်တ
�် ရား�းရုံးး��များ��းမှှ လက််ရှိိ�တရား�းသူူကြီး�း�
များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် တရား�းသူူကြီး�း�သစ််များ��းခန့််�အပ်ခြ�
် င်းး� (တပ််မတော်��်�
ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််ရုံးး�� အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၂/၂၀၂၁) တို့့��ကိုု�လည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။
တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််မှှ လက််ရှိိ�တရား�းသူူကြီး�း�များ��းကိုု� ကနဦးးတွွင်် ပြ�န််လည််တာာဝန်ပေး
် �းခန့််�အပ််ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� (အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၁/၂၀၂၁) နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် လေး�းဦးးကိုု� ရာာထူးး�တာာဝန််မှှ
ဖယ််ရှား��းကာာ (SAC အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၂၄/၂၀၂၁) တရား�းသူူကြီး�း�သစ််နှှစ််ဦးးကိုု� အစား�းထိုးး��
ခန့််�အပ််ခဲ့့�သည်် (SAC အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၂၃/၂၀၂၁)။ အလားး�တူူပင်် SAC သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာခုံံ�ရုံးး��အတွွက်် တရား�းသူူကြီး�း�သစ််များ��းကိုု� ၂၀၂၁ ခုုနှစ်
ှ ၊် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၈ ရက််နေ့�့
တွွင်် ခန့််�အပ််ခဲ့့�ပြီး��း (SAC အမိိန့််�ကြေ��ညာာစာာအမှှတ်် ၃၈/၂၀၂၁) ထိုု�သို့့��မခန့််�အပ််မီီ လက််ရှိိ�တာာဝန််
ထမ်းး�ဆော�ာင််နေ�သည့််� တရား�းသူူကြီး�း�များ��းကိုု� တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််က ဖိိအားး�ပေး�း
နုုတ်ထွွ
် က််စေ�ခဲ့့�သည််ဟုု သိိရှိိ�ရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််သည်် အစိုးး��ရ
အလွှာာ�အသီးး�သီးး�တွွင်် အဖွဲ့့��အစည်းး�သစ််များ��း ချျမှှတ််ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အာာဏာာအခြေ�ေ�ခိုု�င််စေ�ရန််
အလျျင််အမြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း�စီးး�သည့့်�အပြ�င်် အမြ�င့််�ဆုံးး��တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအပါါအဝင်် တရား�းစီီရင််
ရေး�း

အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းကိုု�

သိိမ်းး�ပိုု�က််ပြီး�း�လည်းး�ဖြ�စ််သည််။

စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရသည််

တရား�းလွှှတ််တော်�်�ရှေ့�့�နေ�များ��းကိုု� လိုု�င််စင််ထုုတ််ပေး�းခြ�င်းး�/ ရုုပ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ တရား�းလွှှတ််တော်�်�ရှေ့�့�နေ�
များ��းကိုု� စည်းး�ကမ်းး�ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� တရား�းလွှှတ််တော်�်�ရှေ့�့�နေ�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ လက််ခံံရရှိိ�
သည့််� တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ��းကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််တာာဝန််ရှိိ�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�
ဖြ�စ််သော�ာ တရား�းလွှှတ််တော်�်�ရှေ့�့�နေ�များ��းကော�ာင််စီီ (ဘားး�ကော�ာင််စီီ) ကိုု�လည်းး� မိိမိိဘက််သားး�အဖြ�စ််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�သည််။ စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရက အော�ာက််တိုု�ဘာာ ၂၈ ရက််နေ့�့တွွင်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည့််�
တရား�းလွှှတ််တော်�်�ရှေ့�့�နေ�များ��းကော�ာင််စီီ အက််ဥပဒေ�ေမွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းအရ ကော�ာင််စီီအဖွဲ့့��ဝင််
များ��းကိုု� လိုု�င််စင််ရရှေ့�့��နေ�များ��းက ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည့််� အလေ့�့�အထကိုု� ဆက််လက််မကျျင့််�
သုံးး��ဘဲဲ တရား�းလွှှတ််တော်�်�ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််နှှင့််� တရား�းသူူကြီး�း�ချုု�ပ််က ခန့််�အပ််သည့််�စနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
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ကျျင့််�သုံးး��မည််ဖြ�စ််သည််။ ဤမွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ချျမှှတ််ထားး�
သော�ာ ကန့််�သတ််တားး�မြ�စ််ချျက််များ��းနှှင့််� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ��းကိုု� ယခုုထက််ပိုု�မိုု�၍ လက််ခံံလာာရနိုု�င််
သည့််� တရား�းလွှှတ််တော်�်�ရှေ့�့�နေ�များ��း၏ သီးး�ခြား��းလွွတ်လ
် ပ််မှုုအပေါ်�်� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး� မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံရှိိ� ဥပဒေ�ေပညာာရှှင််အချို့့���က သုံးး�� သပ််ထားး�ကြ�သည်် (ဧရာာဝတီီ ၂၀၂၁)။

ပုံံ� ၁ - ‘ယာာယီီအစိုးး��ရ’ ဟုု ကိုု�ယ််တိုု�င််သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ပြ�ဇယားး� (အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််
အသစ်် ထူူထော�ာင််ထားး�သည့််� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လည််ခန့််�အပ််ထားး�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း)

တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�း
အားး�ဏာာအားး�လုံးး��ကိုု� ကိုု�င််စွဲဲ�ထားး�သည််

အကြံ�ံပေး�းအဖွဲ့့��

ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�

ဒေ�သန္တတရ အဆင့့်�

ဒေ�သကြီး�း�အဆင့့်�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�

နိုု�င််ငံံတော်�်�စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော�ာင််စီီ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်�
ယာာယီီအစိုးး��ရ
SAC စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ကော်�်�မတီီကိုု� အစား�းထိုးး��၍
နိုု�င််ငံံတော်�်� တာာဝန််များ��းကိုု�
စစ််အာာဏာာရှှင်် အစိုးး��ရ၏
လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�နှှင့့်�အညီီ
ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန််
၀၁/၀၈/၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််

၀၂/၀၂/၂၀၂၁ တွွင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းတာာဝန််များ��းကိုု�
ပူးး�တွဲဲ�ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန််ဟုုဖော်�်�ပြ�သည််

စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ကော�ာင််စီီ၏
စာာနယ််ဇင်းး�
ထုုတ််ပြ�န််ချျက််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစာာရင်းး�စစ််ချုု�ပ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာခုံံ�ရုံးး��

ဗဟိုု�ဘဏ််

တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
စကားး�ဝိုု�င်းး� ကော်�်�မတီီ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ရာာထူးး�ဝန််အဖွဲ့့��

တရား�းသူူကြီး�း�

အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းကော်�်�မရှှင််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတရား�းလွှှတ််တော်�်�ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််

အမျိုး�း��သားး�လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ကော်�်�မရှှင််

ဘားး�ကော�ာင််စီီ

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း
၀၁/၀၈/၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််
နိုု�င််ငံံတော်�်�တာာဝန််များ��းကိုု� စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ၏
လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�နှှင့့်�အညီီ ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန််

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ရဒေ�ေသများ��း
စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော်�်�မတီီများ��း

ခရိုု�င််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော်�်�မတီီများ��း
မြို့�့��နယ််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော်�်�မတီီများ��း
နေ�ပြ�ည််တော်�်�ကော�ာင််စီီ

မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော�ာင််စီီများ��း
(ရန််ကုုန််နှှင့့်�မန္တတလေး�း)

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အဆင့့်�မြ�င့့်�တရား�းရုံးး��များ��း

ဇမ္ဗုု�သီီရိိခုံံ�ရုံးး��၊ မြို့�့��နယ််နှှင့့်� အထူးး�တရား�းရုံးး��များ��း

နိုု�င််ငံံရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းကိုု�သာာ
စစ််တပ််ကတရား�းစွဲဲ� အမှုုဖွွင့့်�ခြ�င်းး�ကိုု�
အဓိိကဆော�ာ�င််ရွွက််သည့့်�နေ�ရာာ

ခန့့်�အပ််သည််

ရင်းး�မြ�စ်် - ဤအချျက််အလက််ပြ�ပုံံ�ကိုု� International IDEA က အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� MyConstitution
စီီမံံကိိန်းး�က ရေး�းဆွဲဲ�ပြု�ုစုုထားး�ပါါသည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မညီီညွွတ််ဘဲဲ အာာဏာာသိိမ်းး�ယူူပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍ စစ််အာာဏာာရှှင််
အစိုးး��ရသည်် ရာာထူးး�မှှ ဖယ််ရှား��းထားး�သော�ာ အရပ််ဘက််အာာဏာာပိုု�င််များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
များ��းနှှင့််� စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုု� ရှုုတ််ချျဆန့််�ကျျင််သည့််� ပြ�ည််သူူများ��းအားး� ဥပဒေ�ေနှှင့််�မလျော်��်��ညီီစွာာ�
စွဲဲ�ချျက််တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည််။ သိိမ်းး�ပိုု�က််
ထားး�သော�ာတရား�းစီီရင််ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု�အသုံးး��ပြု�ု၍ လီီဆယ််ပုံံ�ဖော်�်�ထားး�သည့််� တရား�းခွွင််
ကြား�း�နာာမှုုများ��းဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အတိုု�င််ပင််ခံံပုုဂ္ဂိုု��လ်် ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
မသမာာမှုု၊ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရလျှို့့���ဝှှက််ချျက််အက််ဥပဒေ�ေ ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုု၊ လူူထုု
မငြိ�ိမ််မသက််ဖြ�စ််စေ�ရန်် သွေး�း�ထိုးး��လှုံ့့��ဆော်�်�မှုု၊ စကားး�ပြော��ာစက််များ��း တရား�းမဝင််တင််သွွင်းး�မှုုတို့့��ဖြ�င့််�
စွဲဲ�ချျက််တင််၍ စစ််ဆေး�းကြား�း�နာာလျျက််ရှိိ�သည်် (BBC သတင်းး�ဌာာန ၂၀၂၁)။ ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််
ကိုု� စုုစုုပေါ�ါင်းး�ထော�ာင််ဒဏ်် ၁၁၆ နှှစ််အထိိ ချျမှှတ််နိုု�င််သည့််� စွဲဲ�ချျက်် ၁၂ ချျက််ဖြ�င့််� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး�
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ဖြ�စ််သည်် (Myanmar Now ၂၀၂၁-က)။ သမ္မမတ ဝင်းး�မြ�င့််�သည်် မဲဲဆွွယ််စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ��းကိုု� ဖော�ာက််ဖျျက််ခြ�င်းး�နှှင့့်� သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ်် စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�း ဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ
၂၅ အရ Covid-19 ဆိုု�င််ရာာ ကန့့်�သတ််တားး�မြ�စ််ချျက််များ��းကိုု� ဖော�ာက််ဖျျက််ခြ�င်းး�အပြ�င်် အဂတိိ
လိုု�က််စား�းမှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းဥပဒေ�ေအရ အဂတိိလိုု�က််စား�းသည််ဟူူသော�ာ စွွပ််စွဲဲ�ချျက််များ��းဖြ�င့််� တရား�း
ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဒီီဇင််ဘာာ ၆ ရက််နေ့�့တွွင်် သမ္မမတနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အတိုု�င််ပင််ခံံ
နှှစ််ဦးးစလုံးး��ကိုု� လူူထုုမငြိ�ိမ််မသက််ဖြ�စ််စေ�ရန်် သွေး�း�ထိုးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�အတွွက်် ရာာဇသတ််ကြီး�း�
ဥပဒေ�ေအရ နှှင့််� Covid-19 ဆိုု�င််ရာာ ကန့််�သတ််တားး�မြ�စ််ချျက််များ��းကိုု� ဖော�ာက််ဖျျက််ခြ�င်းး�အတွွက််
သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််စီမံံခန့််�ခွဲဲ
ီ
ခြ�
� င်းး�ဥပဒေ�ေအရ ထော�ာင််ဒဏ်လေး�း
်
နှှစ်စီ
် ချျမှ
ီ တ်
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ည်် (Myanmar
Now ၂၀၂၁-ခ)။ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇန််နဝါါရီီ ၉ ရက််နေ့�့တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အတိုု�င််ပင််ခံံကိုု� ‘တရား�းမဝင််
တင််သွွင်းး�ထားး�သည့််�’ စကားး�ပြော��ာစက််များ��း လက််ဝယ််ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအတွွက်် ပို့့��ကုုန််သွွင်းး�ကုုန်် ဥပဒေ�ေ
နှှင့််� ဆက််သွွယ််ရေး�းဥပဒေ�ေအရ ထော�ာင််ဒဏ််လေး�းနှှစ်် ထပ််မံံချျမှှတ််ခဲ့့�သည််။ NLD ၏ ဗဟိုု�အလုုပ််
အမှုုဆော�ာင််ကော်�်�မတီီမှှ အကြီး�း�တန်းး�အဖွဲ့့��ဝင််တစ််ဦးးဖြ�စ််သူူ ဝင်းး�ထိိန််သည်် မီီဒီီယာာတွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�
န်းး�မှုုတစ််ခုုတွွင်် တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််၏ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုု� ရှုုတ််ချျခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််�
နိုု�င််ငံံတော်�်�အကြ�ည််ညိုု�ပျျက််စေ�မှုုဖြ�င့််� ၎င်းး�အားး� ရာာဇသတ််ကြီး�း�ဥပဒေ�ေအရ ထော�ာင််ဒဏ်် နှှစ်် ၂၀
ချျမှှတ််ခဲ့့�သည်် (Myanmar Now ၂၀၂၁-ဂ)။
အလားး�တူူပင်် အာာဏာာသိိမ်းး�အစိုးး��ရသည်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၏ ရလဒ််များ��းကိုု�
ဖျျက််သိိမ်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�သည််။ အသစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ UEC က ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဇူူလိုု�င်် ၂၆ ရက််
နေ့�့တွွင်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာ ၈ ရက််နေ့�့၌ ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည့််� အထွေထွေရွေး����း�����ကော�ာက််ပွဲဲ�၏ ရလဒ််
များ��းကိုု�ပယ််ဖျျက််ကြော��ာင်းး� ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာခဲ့့�သည်် (စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ၏ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကော်�်�မရှှင်် ၂၀၂၁)။ သို့့��ရာာတွွင်် SAC က ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မညီီညွွတ််သည့််�
အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာချျက််အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ UEC သစ််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််�
စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရ၏ အခြား��းသော�ာလုုပ််ရပ််များ��း၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းနှှင့််� အလားး�တူူပင်် UEC ၏
ဤဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည််လည်းး� ဥပဒေ�ေအရတရား�းဝင််ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။

၄။

နိိဂုံးး��
၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့၌ အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍ မြ�န််မာာစစ််တပ််သည််

အကြ�မ်းး�ဖက််အင်အားး
် �သုံးး��ကာာ အာာဏာာအခြေ�ေ�ခိုု�င််တည််မြဲ�ဲစေ�ရန်နှ
် င့်
ှ �် ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ၂၀၀၈ ခုုနှစ်
ှ ်
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�လိုု�က််နာာမှုုရှိကြော�����ာင်းး� အငြ�င်းး�အခုံံ�ပြု�ုကာာ ၎င်းး�ကိုု�ယ််၎င်းး� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
တရား�းဝင််အစိုးး��ရအဖြ�စ်် ပုံံ�ဖော်�်�နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျက််ရှိိ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ လက််ရှိိ�ဖြ�စ််ပွား��း
နေ�သော�ာ ပဋိိပက္ခခတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အာာဏာာသည်် အင်္ဂါါ��ရပ််တစ််ခုုမျှှသာာ
ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� စစ််တပ််၏ အဆိုု�ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းသည်် မမှှန််ကန််ကြော��ာင်းး� ထော�ာက််ပြ�ဖြေ�ေရှှင်းး�
ကာာ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုသည်် အဘယ််ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မညီီညွွတ််ဘဲဲ ရလဒ််
အနေ�ေဖြ�င့််� စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရနှှင့််� ၎င်းး�၏လုုပ််ရပ််များ��း၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအရ အာာဏာာမတည််ကြော��ာင်းး�ကိုု� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ငြ�င်းး�ခုံံ�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းမှှတစ််ဆင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�
ဖော်�်�ပြ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပေ�သည််။
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စစ််တပ််၏ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာချျက်် (အမိိန့့်�အမှှတ်် ၁/၂၀၂၁) သည််
အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာခြ�င်းး�နှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ ချျမှှတ််ထားး�သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့့်� မကိုု�က််ညီီဘဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ��းကိုု�လည်းး� လိုု�က််နာာခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�အတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွွတ််မှုုမရှိပေ���ေ။ ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� စစ််အာာဏာာရှှင််အစိုးး��ရသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အာာဏာာမရှိိ�ဘဲဲ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၁ ရက််နေ့�့ စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုမှှ အစပြု�ု၍
၎င်းး�တို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းနှှင့််� လုုပ််ရပ််များ��းအားး�လုံးး��သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေနှှင့့်� ညီီညွွတ််မှုုမရှိပေ���ေ။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ချွွတ််ယွွင်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်�
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�မကျျသည့့်� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပါါရှိသော်����်�လည်းး� စစ််တပ််က ထိုု�သို့့��သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေ
တွွင်် အာာဏာာသိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�ကိုု�မူူ ခွွင့့်�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။ စစ််တပ််သည်် အရပ််ဘက််အာာဏာာပိုု�င််
များ��းကိုု�ဖြု�ုတ််ချျ၍ အာာဏာာသိိမ်းး�ယူူရန််အလို့့��ငှာာ� ၎င်းး�တို့့��ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခဲ့့�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မညီီညွွတ််သော�ာ အာာဏာာသိိမ်းး�ယူူမှုုကိုု� တုံ့့��ပြ�န််သည့််�အနေ�ေ
ဖြ�င့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နိုု�ဝင််ဘာာလ ၈ ရက််နေ့�့ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အနိုု�င််ရခဲ့့�သော�ာ လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အချို့့���က

ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ

တရား�းဥပဒေ�ေအတိုု�င်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက််

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံလွှှတ််တော်�်�အမတ်် ၈၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�၏ သဘော�ာ�တူူထော�ာက််ခံံချျက််ကိုု� ရယူူပြီး�း�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုကော်�်�မတီီ (CRPH) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််။ CRPH ကိုု�
တည််ထော�ာင််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာစာာတွွင်် ၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�
သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာ
ချျက််အမှှတ်် ၂/၂၀၂၁၊ စာာပိုု�ဒ်် ၃)။ သို့့��ရာာတွွင်် စစ််တပ််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မညီီ
ညွွတ််သော�ာဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းနှှင့််� ပိုု�မိုု�မြ�င့််�တက််လာာသော�ာ ပဋိိပက္ခခတို့့��ကြော��ာင့််� ယခင််ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ
ပိုု�နေ�မြဲ�ဲ ကျားး��နေ�မြဲ�ဲ အခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�� ပြ�န််လည််ဦးးလှှည့််�ရန််မှာာ� မဖြ�စ််နိုု�င််သလော�ာ�က််ပင်် ဖြ�စ််သည််။
၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဆိုးး��ဆိုးး��ရွား��းရွား��း ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရပြီး�း� စစ််တပ််၏ အထိိန်းး�
အကွွပ််မဲ့့�လုုပ််ရပ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အာာဏာာကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�သည့််�အတွွက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လေ�ဟာာနယ််ကိုု� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�သည််။ နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� အကျိုးး���
သက််ဆိုု�င််သူူများ��းစွာာ�က လူူမှုုပဋိိညာာဉ််သည်် ကျိုးး���ပျျက််ပြီး�း�ဖြ�စ််ကာာ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေသည်် ၎င်းး�၏တရား�းဝင််မှုုကိုု� ဆုံးး��ရှုံးး��ရပြီး�း�ဖြ�စ််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််လက််ခံံထားး�ကြ�သည််။ ဤ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လေ�ဟာာနယ််ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�တုံ့့��ပြ�န််သည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� CRPH က
၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ မတ််လ ၃၁ ရက််နေ့�့တွွင်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပဋိိညာာဉ််ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။
ဤပဋိိညာာဉ််ကိုု� အခြား��းဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအရေး�း� လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖွဲ့့��
များ��းထံံ CRPH ၏ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် ‘ကမ်းး�လှှမ်းး�ချျက််’ အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နိုု�င််ပြီး�း� စစ််တပ််နှှင့််�
ရင််ဆိုု�င််ရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�းမဟာာမိိတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အသေး�း�စိိတ််အချျက််အလက််
များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ပဋိိညာာဉ််သည်် ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရတစ််ရပ််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အသစ််တစ််ရပ််ကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် တစိုု�က််
မတ််မတ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အနာာဂတ််အတွွက်် မျှော်�်��ရည််ချျက်် ချျမှှတ််ပေး�းထားး�သည််။
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