
၂ဝဝဂ အေျခခံ ဥပေဒ ထမဲွ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျပင္လုိေသာ အခ်က္(၇)ခ်က္

ဆလိုင္းမာန္ 

ဤစာတမ္းငယ္သည္ ဗမာ တိုင္းရင္းသား မ်ား အပါအဝင္ လူမ်ိဳးစုံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တရပ္လံုး၏အက်ဳိးစီးပြားကို အာမခံ ကာကြယ္
ေပးရန္ အတြက္ လက္ရွိ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒ ထဲမွ ျ ပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်က္ ႀကီး (ရ) ခ်က္ ကုိ အက်ဥ္းရံုး ကာတင္ျပထားျခင္း ျ ဖစ္ေၾကာင္း
ပထမ ဥးစြာ ေဖၚျပလိုပါသည္။ လူမ်ိဳးစံု တုိင္းရင္းသားမ်ားျပင္လုိေသာ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္(၇)ခ်က္သည္ တပ္မေတာ္ အင္အားစု အပါ အဝင္
မည္သည့္ အင္အားစု မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုမွ် မထိ ခိုက္ေစပ ဲ မလြဲမေသြ ျ ပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္ႀကီး (၇)ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တုိိင္းျပည္အက်ဳိးကို
လုိလား ေ သာ အရိုးခံ စိတ္ရင္း ကို ဥးထိပ္ထားၿပီး ျ ပည္ေထာင္စုဝါဒီ လူငယ္တဥး အေနျဖင့္ ေ ရးသားတင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တိုင္းရ င္းသားမ်ားျပင္လိုေသာ အေျခခံ ဥပေဒ ျ ပင္ဆင္ခ်က္(၇)ခ်က္သည္ ျ ပ ည္ေထာင္ စု ျ မ န္ မာႏို င္ ငံ ၏ သမို င္းေကာင္းတခုကို
စုိက္ထူႏိုိင္ေရးအတြက္ ဥးတည္ၿပီး အဆိုျပဳခ်က္ မ်ားျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ႀကဳိးပမ္း သူ မ်ား အတြက္ တစံုတရာ
အေထာက္အကူ ျပဳ ႏိုင္မည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္။ 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ႏွ စ္ေပါင္းမ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္ခံရေသာ ျ မန္မာျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအတြက္ လတ္တေလာထြက္ေပါက္အျဖစ္ ၂ဝဝဂ
အေျခခံ ဥပေဒ သည္ ယခင္ က တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး တုိ႕ကုိ အဖက္ဖက္ တုိးတက္မႈမရွိေအာင္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္
ဖိႏွပ္ ထား ေ သာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလထက္ အနည္းငယ္သက္သာ ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ မူလဒဏ္ရာမ်ားကို မကုစားႏို္င္ေသာေၾကာင့္
ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ျပႆနာ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ျပႆနာ စေသာ ႏုိိိင္ငံေရးျပသနာမ်ားကုိေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒကို
မျပင္ဆင္ပါက ႏုိ င္ငံေရး ျ ပႆနာမ်ား ပိုမုိႀကီးထြား လာဖြယ္ ရွိေပသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေ ဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တႏုိင္ငံလုံး
အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး အဆင့္ အထိ တက္လွမ္းႏိုင္ဖြယ္ အလားအလာမ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္ လည္း လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၊
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု မ်ား ႏွ င့္ လက္ရွိ ဥးသိန္းစိန္ အစုိးရအၾကား ႏို င္ငံေရးအဆင့္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားသို႔ တဆင့္ တက္လွမ္း ႏိို င္ေရး အတြက္ ၂ဝဝဂ
အေျခခံဥပေဒကုိ ျ ပင္ဆင္မွသာ အလားအလာ ေ ကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ မိဘ ျ ပည္သူ မ်ား လို လား လွ်င္ အေျခခံဥပေဒျပင္ေပးမည္၊
မိဘျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ အေပၚမူတည္သည္ ဟူေသာစကားမ်ိဳး ကို ၂ဝ၁ဝ ေ နာက္ပုိင္း ႏုိ င္ငံေတာ္အႀကီး အကဲမ်ားမွ ေျ ပာ ေ လ့ ရွိေသာ
စကားလည္းျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပည္လုံး ကၽြတ္ ေထာက္ခံ ခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ သျဖင့္ ယင္း အေျခခံဥပေဒ ကုိ ျပည္သူ မ်ားက
အမွန္တကယ္ မေထာက္ခံပ ဲျပင္ဆင္လုိပါက ျပည္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္က ျပင္ဆင္ခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရိွ ျ ပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ၂ဝဝဂ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၏ အဓိကျပသာနာမွာ သမိုင္းမလွျခင္း၊ ေ ပၚေပါက္ပုံ မမွန္ျခင္း
ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျ ငင္းကြယ္ ဖုံးဖိ၍ရမည္မထင္ပါ။ ေ ပၚေပါက္ပံုမမွန္ေသာေၾကာင့္၊ မိဘျပည္သူမ်ား၏ အမွန္အကန္ေထာက္ခံမႈကုိ မရခဲ့ေပ။
ထုိ႕ေၾကာင့္လည္း ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒမွာ အတည္ျပဳခဲ့သည္မွ စ၍ ယေန႔တိုင္အျငင္းပြားစရာ မ်ားစြာ၊ ရိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတႏိုင္ငံ ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ဟူသည္မွာ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးျပည့္စုံဖုိ႔ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ နာတာရွည္ ပဠိပကၡမ်ားကုိ ေျ ဖရွင္းႏုိင္သည့္
အေျခခံဥပေဒ တခု ေတာ့ျဖစ္ရေပမည္။ 

၂ဝဝဂ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ၏ အနာဂတ္ အလားအလာႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီးေရြးခ်ယ္စရာ လမ္း (၃) သြယ္ ရွိပါသည္။ တခုမွာ
ျပည္သူတုိ႕ ၏ အသံ ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒကုိ ဘာမွမျပင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္း မွာ ၂ဝဝဂ အေျခခံ ဥပေဒကို
အေပၚယံေက်ာမ်ွ ျပင္ဆင္ၿပီး ယင္း အေျခခံဥပေဒ၏ ဆိုးေမြမွန္သမွ်၊ ကို အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္ သစ္တို႕ ၏ လက္ထသဲို႔ ဆက္လက္ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ တတိယေရြးခ်ယ္စရာလမ္း မွာ မိဘျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကိုေထာက္ထားၿပီး တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ေ ကာင္းက်ဳိး အတြက္၊ ၂ဝဝဂ
အေျခခံ ဥပေဒထဲမွ အေျခခံက်ေသာ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ အဓိကအခ်က္ ႀကီး (၇) ခ်က္ ကို ျပင္ဆင္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႕ ျပင္ဆင္ျခင္း အား ျဖင့္
ႏ ိ ုင္ငံေရး ျ ပသနာ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေျ ဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ တရပ္ ကို ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရိွ ေ ရြးခ်ယ္ရာ
က်မည္ ျဖစ္သည္။

ယခု ကာလ တြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားမွ အက်ယ္ေလာင္ဆံုးေတာင္းဆုိေသာအသံမွာ ၂ဝဝဂ အေျခခံ ဥပေဒ ျ ပင္ဆင္ေရး
အသံပင္ျဖစ္ပါ သည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္၍ရသည္ဟူေသာ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျ ပင္ဆင္ရန္ခက္ခေဲသာ ၂ဝဝဂ အေျခခံ ဥပေဒအား
ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းထက္ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းသည္ လက္ေတြ႔ပုိက်မည္ဟုယူဆေသာ ႏို င္ငံေရးအင္အားစု
မ်ားလည္း ေ ပၚထြက္လာပါသည္။ ဤ ဒုတိယ အုပ္စု၏ အျမင္အရဟူမူ “အေပါက္အျပ ဲ တရာခန္႕ ရွိေနေသာ လံုခ်ည္ ကုိ ဖါေထးေနျခင္းထက္
လုံခ်ည္အသစ္ ဝယ္ဝတ္ လုိက္သည္က မွ ပိုမိုသင့္ေတာ္ ေ သာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္” ဟူ၏။ မၾကာေသးမီက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ရွစ္ေလးလုံး
ေငြရတုအခမ္းအနားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ႏို င္ငံ့အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားထဲတြင္ အေျခခံဥပေဒအသစ္ ျ ပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း
သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း ကို အဓိကလိုလားေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ ေၾကညာ ခ်က္မ်ား ကို အဓိက ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္လုိေသာ ႏို င္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏို င္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအနက္ ျ မန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႀကီးျဖစ္ေသာ
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွလည္း အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ျ ပင္ဆင္လိုေသာ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္လာပါသည္။ ထုိ႔အတူ ျ ပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ တြင္လည္း ၂ဝဝဂ အေျခခံ ဥပေဒ သုံးသပ္ေလ့လာေရးေကာ္မတီကို ၂ဝဝ၃ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းလုုိက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ၉ ဥးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ေ လ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ
ဖြဲ ႔စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေ လ့လာ သုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ၁ဝ၉ ဥးတြင္ ျ ပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္
ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၅၂ဥးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဥးတို႔က ေ ကာ္မတီဝင္ စုစုေပါင္း၏ ၇ဂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို



ကုိယ္စားျပဳေနပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ အေျခခံ ဥပေဒ ျ ပင္ဆင္လိုသူ မ်ားအေနျဖင့္ ျ ပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္သား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာ ဆႏၵအေပၚ မွီခုိရမည္ ဆုိသည္မွာ ေ သခ်ာသထက္ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ျ ပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ေနေသာ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ႏ ွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၏ အင္အားကုိရယူၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ အားယူရမည့္သေဘာျဖစ္ေနပါသည္။ 

အျခားတဖက္တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အင္အားသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဥးတည္
ေစႏိုင္ ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပမွ ႏုိင္ငံ့အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ လူထု၏အင္အားသည္ ၂ဝဝဂ အေျခခံ ဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရး၊ အသစ္ျပန္လည္
ေရးဆြဲ ေ ရး ဖက္ တြင္ အားသာ သြားေစႏုိင္သည္႔ အလားအလာမ်ား လည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ၊ ျ ပင္ရအလြန္ခက္ေသာ ၂ဝဝဂ
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ကိုျပင္ရန္ ႀကိဳးစား ေနျခင္း သည္ လက္ေတြ႔မက်ပဲ အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲမွသာ တုိင္းျပည္အတြက္ အဆင္ေျပမည္
ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ အေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ တည္ ေဆာက္ေရး တို႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲလုိ ေ ၾကာင္းကို ညီညႊတ္ေသာ
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ မွ လည္း မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

မၾကာေသးမီက ျ ပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ျ ဖစ္လာေသာ ျ ပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဥးေရႊမန္းမွလည္း အေျခခံဥပေဒ
မရိွသည့္ ကာလ သည္ မည္မွ် ေ ၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းေၾကာင္း၊ ထုိကာလမ်ားကို သင္ခန္းစာယူရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒ
ကုိဖ်က္ၿပီး အေျခခံအသစ္ေရးဆြမဲည့္ အစီအစဥ္ကို အားမေပး ေ ၾကာင္း၊ သေဘာပါသည့္စကားမ်ားကို မိန္႔ခြန္းတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္.
ယခင္ တပ္မ ေ တာ္အစိုးရ ေ ခတ္တြင္ နံပတ္ (၃) ေ ခါင္း ေ ဆာင္ျဖစ္ခဲ႔ေသာ ယခုျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ႀကီး သူရဥးေရႊမန္း၏
ဥးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ ျ ပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ေ ရး ကိစၥရပ္မ်ားးကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေ မွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂ဝဝဂ အေျခခံ ဥပေဒ အခင္းအက်င္း ထေဲရာက္ ေအာင္ေခၚေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း၊
မီဒီယာ ကန္႔သတ္မႈ ေျ ဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ ျ ခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားျဖင့္ နာမည္ ေ ကာင္းရ လာေသာ သမၼတႀကီး ဥးသိန္းစိန္ ဥးေဆာင္ျပသခဲ့ေသာ
စြမ္းေဆာင္မႈ မ်ဳိးထက္ သာလြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ျ ပသရန္မွာ ျ ပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ႀကီးအေနျဖင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ အေျခခံ ဥပေဒ ျ ပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ျ ပသရန္ လုိအပ္ ပါသည္။ ေ ဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ က လည္း
အေကာင္းျမင္တုန္႕ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ကမၻာ့ ႏုိ င္ငံမ်ား အလယ္ တြင္ အထီးက်န္ဘဝသို႕ ႏွ စ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာက် ေရာက္ခဲ့ေသာ ျ ပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏုိ င္ငံတကာ၏ စီးပြားေရး၊ ႏို င္ငံေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ား ကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္ အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ ကုိယ္တိုင္ကိုယ္က်
သြားေရာက္ကာ တိုက္တြန္းေပး ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္အနာဂတ္ေကာင္းဖို႔အတြက္ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္သား
ေဟာင္းၿပၿီပီ တံုးတုိက္တိုက္ က်ားကိုက္ကုိက္ ဥးေဆာင္ၿပီးစြမ္းေဆာင္ေပးပါရန္ႏွင့္ သမုိင္း တြင္မည့္ အခြင့္အေရးကို လက္မလႊတ္ သင့္ပါ ေ ၾကာင္း
နာယက ႀကီး အား ေမတၱာ ရပ္ခံလုိပါသည္။

ယခုကၽြန္ေတာ္ေရးသားတင္ျပေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးစာတမ္းသည္ တပ္မေတာ္အင္အားစု အပါအဝင္ ႏုိ င္ငံေရး အင္အားစု
အားလံုးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ ေစရန္ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ထုံးစံအတိုင္း ႏိုင္ငံေရး အေပးအယူလုပ္ၾကရာတြင္ ၊ အဆင္ေျပ ေစရန္
ရည္ရြယ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးသားျခင္းထက္ ျ ပင္ဆင္ရန္ခက္ေသာ (၂ဝဝဂ) အေျခခံဥပေဒကို ျ ပင္ဆင္ေရးကုိသာ ေဇာင္းေပးကာ ေရးသားၿပီး
အမ်ား ျ ပည္သူထံ တင္ျပရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတခုသာျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံ ဥပေဒ ကုိ အသက္ေပး ကာကြယ္လိုသူ မ်ားႏွင့္ျပင္ရအလြန္ခက္ေသာ
အေျခခံဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္ ရန္ ႀ ကိဳးပမ္း ေ န ျ ခ င္းထက္ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရး ဆြဲလုိ သူမ်ား အၾကား "ရွၪ့္လည္းေလွ်ာက္သာ
ပ်ားလည္းစြဲသာ"န ည္း မွာအေျခခံဥပေဒကို ႏွ စ္ဥးႏွစ္ဘက္ပူးေပါင္းၿပီး ျ ပင္ဆင္ၾကျခင္း သည္သာ အေကာင္းဆံုး ျ ဖစ္ပါသည္။ အေျခခံ ဥပေဒ
အသစ္ေရး ဆြဲျခင္း ထက္ ရွိၿပီးသား အေျခခံဥပေဒ ကိုမိဘျပည္သူမ်ား လိုလား သည့္ပုံစံ ျ ဖစ္လာေစရန္ ျ ပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ ၂ဝဝဂ
အေျခခံဥပေဒကို ပုံသြင္းျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အင္အား စုမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား အၾကားမွ်တေသာ အေပးအယူ ျ ပဳလုပ္မႈ တခုဟုယူဆၿပီး
တိုင္းျပည္အက်ဳိးကို ေ ရွးရႈကာ ကမာၻေပၚတြင္ အျပင္ရ အခက္ ဆံုးေသာ ၂ဝဝဂ ျ ပည္ေထာင္စု ျ မန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
ႏ ု ိင္ငံေရးအေျပာင္းအလတဲခုျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ၂ဝ၁၅ မတုိင္မီ ျပင္ဆင္ ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။

လက္ရိွ သမၼတ ျဖစ္ေနေသာ ဥးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစုိးရေခတ္တြင္ ဥးစီးက်င္းပခဲ့ေသာ ေညာင္ႏွစ္ပင္
အမ်ဳိးသား ညီလာခံမွ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး၊ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခေဲအာင္ တမင္တကာ ျပဳလုပ္ထားေသာ ၂ဝဝဂ အေျခခံ ဥပေဒကို ၊ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္
အမ်ားျပည္သူသိန္းခ်ီေသဆံုးခ်ိန္တြင္ မရမက အတည္ျပဳ ခဲ့ ျ ခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္တပ္မေတာ္အစုိးရ၏ အနာဂတ္အတြက္ အထူးအေရးႀကီးေသာ
ယင္း အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးသည္ ခက္ခဲ ေသာ္ လည္း လံုးဝမျဖစ္ႏုိင္ေသာ အရာေတာ့ မဟုတ္တန္ရာေပ။ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာ
ဆႏၵကုိ အေလး မထားပ ဲအုပ္စိုးသူမ်ားမွ တဖက္သတ္ ေရးဆြ ဲခဲ့ ေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆို မိဘျပည္သူ မ်ား အႀကိဳက္
ျပင္ဆင္ ျ ခင္း မရွိပါ က သက္ဆုိး ရွည္ေလ့မရွိသည္ကုိ ေ လ့လာ ေ တြ ႔ရွိရ ပါ သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ က်မ္းက်ိန္ ဆိုေသာ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ျ ပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္မကိုက္ညီပါက ျ ပည္သူ လူထုမ်ားမွ စကၠဴစုတ္သဖြယ္ စုတ္ၿဖဲနင္းေျခေလ့ရိွေၾကာင္း
သမုိုင္းလက္ေတြ ႕ ထဲတြင္ အႀကိမ္ ႀကိမ္ ေ တြ ႔ ခဲ့ ၾကရၿပီးျဖစ္ သည္။ လူဟူသည္မွာ မိ မိတုိ ႔အတြက္ ဘာမွ ရစရာ မရွိသည့္ စနစ္ကို
ေတာ္လွန္ၾကသည္မွာသဘာဝပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၆၂ တြင္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းအၿပီးတြင္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းခံရကာ ၁၉၇၄
အေျခခံဥပေဒသည္လည္း အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာဆႏၵကုိ အေလးမထား ဂရုမစုိက္ခဲ့ပေဲရးဆြဲခဲ့သည္ျဖစ္၍ ၁၉ဂဂ ခုႏွစ္တြင္ အဆုံးသတ္ ခဲ့ရသည္။
၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒကို မျပင္မဆင္ပ ဲဆက္လက္က်င့္သုံးပါ က ၂ဝ၁၅တြင္ ၄င္း ၂ဝ၂ဝတြင္ ၄င္း လည္းပ်က္စီးႏုိင္ပါသည္။ ျ ပည္ေထာင္စု ျ မန္မာ
ႏ ု ိင္ငံ ၏ အေျခခံ ဥပေဒ မ်ားသည္ သမိုင္း အစဥ္အလာအားျဖင့္ သက္ဆိုးမရွည္ၾကေပ။ (၁ဝ) ႏွစ္ေက်ာ္လ်ွင္ တခါပ်က္ေလ႔ရွိသည္႔အစဥ္အလာကုိ
ျပည္ ေ ထာင္စု ျ မန္မာ ႏုိ င္ငံသူ/သားမ်ား အသိျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒကုိ ေ ရးဆြဲရာတြင္ ျ ပည္သူမ်ား ႏွ င့္ အေျခခံ ဥပေဒ ပုံသြင္းသူ
မ်ားအၾကား (Win Win Solution) သူႏိုင္ကိုယ္ႏုိင္ပြဲ တခုအျဖစ္ ေ ဖၚေဆာင္ရန္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝဝဂ ျ ပည္ေထာင္စု ျ မန္္မာ ႏုိ င္ငံ
ဖြဲ ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မျပင္လုိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ အသိ ျ ဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒသည္ ျ ပည္သူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအေပၚ



အေျချပဳၿပီးေရးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေ သာ အခ်ိန္ကာလတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ အေျခခံဥပေဒပံုသြင္းခ့ဲသူမ်ားမွ
အမွန္တကယ္ လိုလားပါက ျ ပည္သူမ်ား၏အလိုအတိုင္း ၁ဝဝ မဟုတ္ေသာ္မွ ျ ပည္သူ ႔ စိတ္ တုိင္းက် ၅ဝ ရာခုိ င္ႏႈ န္း အနည္းဆုံး
ျပန္လည္ေရးဆြဲျပင္ဆင္ေပးမွသာ (Win Win Solution) သူႏုိင္ကိုယ္ႏုိင္ အေျခခံ ဥပေဒ ျ ဖစ္မည္ ျ ဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒကို
အသက္ေပးကာကြယ္လုိသူမ်ားကို ေျ ပာျပလိုပါသည္။ ၂ဝဝဂဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အနာဂတ္ ေျဖာင့္ျဖဴးေရး အတြက္ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒကို
အခ်ိန္မဆြဲပ ဲအျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ရန္ မိဘျပည္သူတရပ္လုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလုံးကို ေမတၱာ ရပ္ခံလို ပါသည္။ 

ဤ ၂ဝဝဂ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးစာတမ္းသည္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကုိ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ ျ ပင္ဆင္လုိျခင္း မ်ဳိး
မဟုတ္ပ ဲ ဗမာအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစံု မိဘျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ကုိ အာမခံခ်က္မေပးေသာေၾကာင့္ ျ ပင္ဆင္လုိရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
၂ဝဝဂ အေျခခံ ဥပေဒ ကို ျ ပင္ဆင္လိုသူအမ်ားျပည္သူ တုိ႕ အေန နွင့္ လည္း ယင္း အေျခခံ ဥပေဒ သည္ တုိင္းျပည္အက်ဳိး၊ အမ်ားျပည္သူ ၏
အက်ဳိးစီးပြားကုိ အာမ မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သာလ်င္ ျပင္ဆင္ လို ၾကျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္းထင္ရွားလွပါသည္။

ဤစာတမ္းငယ္အားျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ားထံ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒ ထဲမွ အမ်ားျပည္သူတုိ႕႔ ျပင္ဆင္လုိ ေသာ အခ်က္မ်ား ကို ကြ်န္ေတာ္
ေလ့လာ စုေဆာင္း မွတ္သား သမွ် ထမဲွ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒအား စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု အသြင္ သို႕ ျ ပင္ဆင္ေရးဆြဲ ရန္လိုအပ္ေသာ
အခ်ိ ႕ဳအခ်က္အလက္မ်ား ကိုသာဥးစားေပးၿပီးေဖၚျပထားပါသည္။ အမွန္မွာ အေသးစိတ္ ျပင္ဆင္မည္ဆုိလ်င္ ပုဒ္မေပါင္း (၁ဝဝ) ေက်ာ္ခန္႕ ရွိမည္ ျဖစ္
ေသာ္လည္း ဤ စာတမ္းငယ္တြင္ ျ ပည္ေထာင္စု ဆုိင္ရာ အေျခခံအခ်က္ (ရ) ခ်က္ကိုသာ အာရုံစိုက္ ၿပီး မီးေမာင္းထို္းျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သုိ႕ျဖစ္သျဖင့္ ဤစာတမ္းငယ္သည္ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟုမယူဆေစလုိပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ဟာကြက္မ်ား ရိွေနဥး မည္ သာျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ
၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒ ျ ပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို တနည္းတဖံု အေထာက္အကူ ျ ဖစ္မည္ ဟုယံုၾကည္သည့္ အေလ်ာက္ ဤစာတမ္းငယ္အား
ေရးသားျပဳစု ကာတင္ျပ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းရိုးသားစြာဝန္ခံလိုပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။


