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နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္က့ဲသုိ႕Uီးတည္လွဳပ္ရွားလွ်က္ရိွေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးAသင္းကုိ 

ဖ်က္သိမ္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းUပေဒေရးရာသံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 
 

၁။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးAသင္းသည္၁၉၉၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႕တြင္Aာဏာသိမ္း 
စစ္Aစိုးရျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳတည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႕(ယခုႏုိင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ျဖိဳး 
ေရးေကာင္စီ)၏ Uီးေဆာင္U ီးရြက္ျပဳဖြဲ႕စည္းမွဳေၾကာင့္ စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပား 
မွဳတည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႕ UပေဒAမွတ္၆/၈၈Aသင္းAဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာUပေဒAရ တည္ေထာင္ထား 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ သီးသန္႕ေဆာင္ရြက္မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ထဲ 
ေရး ၀န္ၾကီးဌာနတြင္မွတ္ပုံတင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
  
၂။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးAသင္းသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ Aသင္းAဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာ Uပေဒ 
ျဖင့္ကုိက္ညီမွဳမရိွေၾကာင္း ေAာက္ပါAတုိင္းေတြ႕ ရိွရသည္။ 
 ၁၉၈၈ခုႏွစ္ Aသင္းAဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာUပေဒAခန္း၃၊ ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရိွေသာAသင္းAဖြဲ႕မ်ားေခါင္း 
စU္ ပါပုဒ္မ- ၅ “ေAာက္ပါAသင္းAဖြဲ႕မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းျခင္းမျပဳရ၊ဖြဲ႕စည္းထားျပီးလွ်င္လည္းလွဳပ္ရွားျခင္းမျပဳရ၊ ဆက္ 
လက္ ရပ္တည္ခြင့္မရိွေစရ- 
 (က) --------------------------------------------------- 
 (ခ)   --------------------------------------------------- 
 (ဂ)  ---------------------------------------------------- 
 (ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ရိွျပည္သူ႕တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕စေသာ ကာကြယ္ 
ေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းAဖြဲ႕Aစည္းAသီိးသီး၊ႏို္င္ငံပုိင္စီးပြားေရးဘုတ္၊ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ Aဖြဲ႕Aစည္း 
Aသီးသီးမွ၀န္ထမ္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားျပီး ႏို္င္ငံေရးAသင္းAဖြဲ႕တခုခု၏ ၾသဇာခံံ 
ယူေသာ သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးAသင္းAဖြဲ႕တခုခုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ Aသင္းAဖြဲ႕”။ 
 ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးAသင္း၏ နာယက AပါA၀င္ Aသင္း၀င္မ်ားထဲတြင္ တပ္မေတာ္ 
သားမ်ား၊ ရတဲပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္Aုပ္စုစစ္Aာဏာရွင္ 
စနစ္၏တုိက္ရိုက္ၾသဇာခံAသင္းAဖြဲ႕ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ Aထက္ေဖၚျပပါ Uပေဒျပဌာန္းခ်က္ မ်ား  
ျဖင့္ ကုိက္ညီမွဳမရိွေၾကာင္း၊ Aထက္ေဖၚျပပါUပေဒျပဌာန္းခ်က္ကုိ ျပညေ္တာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးAသင္း ၏ 
နာယက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီးသန္းေရႊကုိယ္တုိင္ U ီးေဆာင္ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ 
 
၃။ Aသင္း၏မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကုိက္ညီမွဳမရိွေသာ လွဳပ္ရွားမွွဳမ်ားကုိေAာက္ပါAတုိင္း ေတြ႕ရိွရသည္ 
    ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးAသင္း၀င္မ်ားသည္ ၁၉၉၆ခုႏစ္ွ၊ ႏိုိ၀င္ဘာလ(၉)ရက္ေန႕တြင္ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ Aမွတ္(၂) AေျခခံပညာAထက္တန္းေက်ာင္း ေရွ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ ေမလ 
(၃၀)ရက္ေန႕တြင္ဒီပဲယင္း၌လည္းေကာင္း Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယUကၠဌUီးတင္Uီးႏွင့္ Aေထြေထြ 
Aတြင္းေရးမွဴးေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႕၏ ယာU ္တန္းကုိ၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခိုက္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾက သည္။ 



 ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊Eျပီလ (၁၈)ရက္ေန႕တြင္ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္Aုတ္ပုံေက်းရြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းAနီး၌လူ႕Aခြင့္္ 
Aေရးပညာေပးလွဳပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ U ီးျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ကုိေမာင္ေမာင္ေလးတုိ႕ကုိ ၀ိုင္း၀န္းတုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ 
ထုိ႕ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလံုး၌ ျပည္သူလူထုAမ်ားစု၏ လံုျခဳံမွဳကုိ Aၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ Aဆက္မျပတ္ 
က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေၾကာင္းတုိ႕ကုိ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွထုတ္လႊင့္ေပးမွဳ ေၾကာင့္ၾကားသိေနရသည္။ 
 Aထက္ေဖၚျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားAရ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးAသင္းသည္ ျပည္သူ႕ 
Aက်ဳိးျပဳလူမွဳေရးသီးသန္႕ကုိသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလံုး၀မဟုတ္သည့္Aျပင္ Aၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား 
ျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏Aက်ဳိးပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကုိစစ္AစုိးရAလုိက်၊ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္၏ႏိုင္ငံေရးခါးပိုက္    
ေဆာင္ Aသင္းAဖြဲ႕တစ္ရပ္Aေနျဖင့္ျပစ္မွဳေပါင္းမ်ားစြာကိုက်ဴးလြန္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရေပသည္။ 
 
၄။ Aသင္း၏မ်က္ေမွာက္ကာလလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကုိေAာက္ပါAတုိင္းေတြ႕ရိွရသည္။ 
 ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း ရိွျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင ္
ေရးႏွင့္ဖြံျဖိဳးေရးAသင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ “ႏိုင္ငံေရးAေျခAေနႏွင့္လူထု 
ဆႏၵ Aေပၚမူတည္ျပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံံ႕ျဖိဳးေရးAသင္းကုိႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္Aျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း 
ေကာင္း ဖြဲ႕စည္းမည္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးUီး ကေျပာဆုိရွင္းလင္းခဲ့သည္။ 
 ထုိ႕ျပင္ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေAာင္သိန္းလင္းမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးပုိင္ Aငွား 
ယာU ္ (CITY TAXI)မ်ားA ား ရန္ကုန္တုိင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးA သင္းကုိ ၂၀၀၈ခု၊ ဇြန္လ (၂၄) 
ရက္ေန႕တြင္ ႏုိင္ငံေရးစည္းရံုး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လႊဲေျပာင္းေပးA ပ္ လိုက္ေၾကာင္္း၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္  
ေA ာင္သိန္းလင္းသည္ပင္ A မ်ားျပည္သူထံမွေကာက္ခံထားသည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးA ဖြဲ႕ ပုိင္ေငြ 
မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးA သင္းကဖြဲ႕စည္း ယွU ္ျပိဳင္မည့္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိမဲေပးရန္ A ၾကိဳမဲဆြယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရွိ 
ရေပသည္။1 
 
၅။ Uပေဒေရးရာသံုးသပ္ခ်က္  

သုိ႕ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ - 
ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးA သင္းသည္- 

(က) ၁၉၀၈ခုႏွစ္မတရားသင္းUပေဒပုဒ္မ-၁၅- (၂)(က) ကုိခ်ဳိးေဖါက္ကာA ၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းမွဳမ်ားကုိက်ဴး 
လြန္ ခ့ဲေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း- ၁၉၈၈ခုႏွစ္A သင္းA ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာUပေဒပုဒ္မ- ၅  (ဃ) ကိုု 
ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ A ာဏာပိုင္မ်ားA ေနျဖင့္ တရားUပေဒစိုးမိုးေရးကုိ A မွန္တကယ္ 
ေလးစား ျမတ္ႏိုးသည္ ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးA သင္းကုိဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
 
(ခ) နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳတည္ေဆာက္ေရးA ဖဲြ႕ A မိန္႕A မွတ္ ၃/၈၈A ရ  မည္သည့္ ပါတီမွွျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ 
ျဖင့္ရပ္တည္လွဳပ္ရွားခြင့္ မရိွ၊ “ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ A ေပၚသစၥာထား ၊ျပည္သူ႕တာ၀န္ကုိသာ 
ထမ္းေဆာင္ရမည္။ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ A ဖြဲ႕A စည္း၀င္မွ်မျဖစ္ေစရ” “၀န္ထမ္းမ်ားပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းရွင္း 
စြာျပဳမူူေနထုိင္ျခင္း ဆိုင္ရာ န၀တ A မိန္႕ A မွတ္၁/၉၁” A ရလည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စၾုကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့့္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရး 
A သင္းသည္A ထက္ ေဖၚျပပါUပေဒႏွင့္ A မိန္႕တုိ႕ကုိ A ထင္A ရွားခ်ဳိး ေဖာက္က်ဴးလြန္လ်က္ ရွိပါသျဖင့္ တရား 
၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ A ျဖစ္ရပ္တည္ ႏိုင္ခြင့္ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Uပေဒေရးရာသံုးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္A ပ္္ 
ပါသည္။ 
 

                                          
1  ေခတ္ျပိဳင္သတင္းစU္ ၂၀၀၉ မတ္လ ၂၇ရက္ 
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