
ျမန္မာႏုိင္ငံ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနအတြက္ အမ်ိဳးစုံေရာေနေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ 
ပ့ံပိုးမႈျဖင့္  ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္မ်ားအပါအ၀င္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ အစျပဳခ့ဲေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ဒီမုိကေရစီ 
နည္းက် အသြင္ကူးေျပာင္းေရးစသည္တုိ႔ႏွင့္အညီ တုိးတက္မႈတခ်ိဳ႕ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
တခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္မူ အႀကီးအက်ယ္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ဖြယ္ ဆုတ္ဆုိင္းမႈမ်ားကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရျပန္သည္။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ တုိးတက္မႈေကာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၌ အေရးႀကီးေသာ မွတ္တိုင္ 
တစ္တုိင္ျဖစ္ေလမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင ္က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားစတင္ျခင္း 
ပါ၀င္ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ေမလတြင္ ပထမဦးဆံုး လူ႔အခြင့္အေရး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပြဲကို 
က်င္းပခဲ့ၾကလ်က္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္ 
တစ္ရပ္ကုိ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကေလးစစ္သည္ တခ်ိဳ႕တစ္၀က္ကုိ လႊတ္ေပးခ့ဲသလုိ ကေလးစစ္သည္မ်ား 
စုေဆာင္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔က 
သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ စသည္မ်ားႏွင့္ 
စပ္္လ်ဥ္းၿပီး ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ဥပေဒ တခ်ိဳ႕တစ္၀က္ကို ျပန္လွန္သုံးသပ္ရာတြင္လည္း ခရီးေရာက္ခ့ဲပါသည္။ 
မတ္လတြင ္က်င္းပေသာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ (ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ပူးတြဲ ကမကထျပဳသည္) ႏုိ၀င္ဘာလက 
က်င္းပေသာ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံ တတိယေကာ္မတီတုိ႔တြင္ ဥေရာပက ကမကထျပဳေသာ ကုလသမဂၢမ ွ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တုိးတက္မႈကုိ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသလုိ အႀကီးအက်ယ္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရေသာ နယ္ပယ္မ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနမႈကုိ အေလးအနက္ထားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။  
 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
ကာကြယ္ေနသူမ်ားအား ေထာက္ခံပ့ံပိုးေရးတုိ႔ကုိ အေလးထားခဲ့သည္သာမက သည္းခံေရး၊ အမ်ိဳးစုံကြဲျပားေနသူမ်ားအား 
လက္ခံပါ၀င္ေစႏုိင္ေရးတုိ႔ကို တုိးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္လည္း အေလးထားခဲ့ပါသည္။  အာရွေဒသ ၀န္ႀကီး ဟ်ဴးဂုိး 
ဆိြဳ င္ယာက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းအပါအ၀င္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ၀င္ေရာက္ ေျပာဆုိ ႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား 
အထုိက္အေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပဋိပကၡၸအတြင္း လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး ေၾကညာ 
ခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ ကေလးစစ္သည္မ်ား စုေဆာင္းမႈ အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
လည္း ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသလုိ အတိုင္းအတာ 
တစ္စုံတစ္ရာအထိ တိုးတက္မႈမ်ားကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်္လင့္ထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ 
ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့သည့္တုိင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အဓိက 
ေထာက္ခံပ့ံပုိးသူအျဖစ္လည္း တည္ရိွေနခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္းေသာ ကုလ 
သမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ ထားရွိေရးကုိလည္း သက္တမ္းတုိးခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ ယန္(ဂ္)ဟီး လီကုိ ခန္႔ထားခ့ဲပါသည္။  
 
ဤတုိးတက္မႈမ်ားၾကားမွပင္ ေသာကျဖစ္ဖြယ္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ား တုိးပြားလာသည္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနခ့ဲသည္၊ မီဒီယာကုိ 
ဖိႏိွပ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေလသည္။ ႏွစ္အစပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ 
တုိးပြားခဲ့သလုိ ႐ုိဟင္ဂ်ာရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွာလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံရာေရာက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ရဆဲ 
ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္ခံရမည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ အေနအထားကုိလည္း ေရာက္ရွိ 
ေနခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အေျခအေနအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းမႈတစ္ခုကုိ ေဖြရ်ာရန္လည္းေကာင္း၊ 
လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ားကုိ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ကုိင္တြယ္ရန္လည္းေကာင္း အစုိးရအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးအတြင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္တုိက္တြန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ကို လႊမ္းမုိးထားပါလိမ့္မည္။ အျခားအဓိကက်ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ 



ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ အျငင္းပြားဖြယ္ ဘာသာေရး ဥပေဒ ေလးခု လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း၏ 
ေနာက္ထပ္ ရလဒ္မ်ား တုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ မူ၀ါဒမွာ စုိးရိမ္မကင္း 
ျဖစ္ရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္တုိ႔အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား မလြဲမေသြ ရွိလာေစေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔အတြက္ 
ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာလူထု၏ ဆႏၵကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ 
ယုံၾကည္လည္း ယုံၾကည္ထိုက္ အားလုံးလည္း ပါ၀င္မႈရိွသည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားေပးတုိက္တြန္း 
သြားပါမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ အလုိအပ္ဆုံးေနရာမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြ 
ေထာက္ပံ့ျခင္း အပါအ၀င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တိုက္႐ုိက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီကို ၂၀၁၅-၁၆ ၿဗိိတိန္ႏုိင္ငံဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ 
ေပါင္စတာလင္ ၈၂ သန္းအထိ တုိးျမႇင့္သြားပါမည္။ 
 
ေရြးေကာက္ပြဲ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အခ်က္အခ်ာ 
က်လွပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန၊ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ 
အတြက္ အသည္းအသန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိသာမကဘ ဲအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မည္။ အဆုိပါ အႏၲရာယ္မ်ား 
တြင္ မူစလင္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ကုိ မတရား အသုံးခ်မႈ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္ 
အစြန္းေရာက္ေသာ အာစလွ်ာစမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားမႈ စသည္တုိ႔က 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ၾကြင္းက်န္မႈ မရွိဘ ဲအားလုံးလည္း ပါ၀င္ႏုိင္၊ ယုံၾကည္လည္း ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ 
ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕လုိပါသည္။ 
 
ဤကိစၥတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက အထူးတလည္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလုိ ႏို၀င္ဘာလက က်င္းပခ့ဲေသာ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီး 
ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗွစ္(ဒ္) ခယ္မရာ(န္)က သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ့ဲပါ 
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအား ပံ့ပုိးျခင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဒီမုိကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာလာေစ 
ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္အတြက္ ေပါင္စတာလင္ ၂၅ သန္းခန္႔ကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကာ လ်ာထားသတ္မွတ္ထားပါ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၊ မဆဲႏၵရွင ္ပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္အား အကခဲတ္ျခင္းစသည္တုိ႔အတြက္ နည္းပညာ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးအပ္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ ့
ျခင္းတြင္လည္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ထည့္၀င္လွဴဒါန္းထားပါေသးသည္။ 
 
လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္ 
ပုဒ္မ ၁၉ [အာထစ္ခယ္(လ္) ၁၉] အဖြဲ႕၏ စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီဘ ဲေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီ 
ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေထာက္ခံပံ့ပုိးခဲ့ေသာ္လည္း ခရီးေရာက္မႈမွာ အမ်ိဳးစံု 
ျဖစ္ေနပါသည္။ ဥပမာ အသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒတြင္ ျပည္တြင္း အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္င ံ
တကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွတ္ပုံမတင္ျခင္းအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအား ႐ုတ္သိမ္းလိုက္ 
သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ား”ကုိ အေျခခံၿပီး မွတ္ပံုတင္သည့္အဖြဲ႕က 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ အကျဲဖတ္ရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ က်န္ရိွေနဆဲျဖစ္ေပရာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ စိစစ္ရာတြင္ တစ္ဖက္သတ္ 
ပယ္ခ်ႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေပၚေပါက္ေစလ်က္ရွိပါသည္။ အလားတူပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀း 
ျခင္း ဥပေဒၾကမ္းမွာလည္း ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်သလုိ ဆႏၵျပသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ 
ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ား မတရားအျမတ္ထုတ္ႏုိင္သည့္ လုိသလုိေကာက္ယူႏုိင္သည့္ စကားရပ္မ်ား ပါ၀င္ေန 
ေပရာ ေၾကာင့္ၾကမကင္းဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ မလြဲမေသြ ကာကြယ္ 



ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေလးအနက္ထား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံး 
က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသလုိ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒမ်ားက မလြဲမေသြ ေလးစားလာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စြမ္းရည္မ်ား တုိးတက္လာေစရန္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီး 
ဌာနမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔ေဘာင္၊ မီဒီယာစသည္တုိ႔ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။  
 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မီွခိုမႈကင္းရွင္းလြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာက ဆက္လက္ ေပၚထြန္းစျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ အနက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ညႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ ၁၄၅ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ အဆင့္ထက္ ေျခာက္ဆင့္ တက္လာခဲ့ပါသည္။) သုိ႔ရာတြင ္သတင္းေထာက္မ်ားအား ေထာင္သြင္း အက်ဥ္း 
ခ်ရာတြင္ အ႒မေျမာက္ အဖိႏိွပ္ဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီက 
သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။  ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္ကုိ အစုိးရက ဆက္လက္ ကန္႔သတ္တားဆီးထားသလုိ 
ႏုိင္ငံျခား စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားအား ျပည္၀င္ခြင့္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း တုိးျမႇင့္ထားပါသည္။  
 
စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံမွ သတင္းေထာက္ ေဇာ္ေဖအား ဧၿပီလတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ 
စစ္တပ္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုက ဓာတုလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ ပုံႏိွပ္ေဖာ္ျပၿပီး သတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ 
လုိက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းသတင္းစာတစ္ေစာင္မွ တာ၀န္ရွိသူ ငါးဦးအား ေက်ာ္နင္းမႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ကာ ဇူလိုင္လက 
အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားအား ေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵျပပြဲကုိ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ တခ်ိဳ႕ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားလည္း အဖမ္းခံခဲ့ရပါသည္။ ေအာက္တုိဘာလ 
တြင္ မြန္ျပည္နယ္ရိွ စစ္တပ္အခ်ဳပ္ထဲတြင ္အလြတ္တန္း စာနယ္ဇင္းဆရာ ကုိပါႀကီးမွာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ မီဒီယာ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရိွေစရန္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သလုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ေဆာင္ရြက္နည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ၾကား လူ႔အခြင့္အေရး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း အဖမ္းဆီးခံရေသာ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ား၏ 
အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သံ႐ံုးက ဆက္လက္ အေရးဆုိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေနသည့္တုိင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
အတြင္း စိတ္ပူစရာေကာင္းလွေသာ အမုန္းစကားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မူစလင္ဆန္႔က်င္ေရး အမုန္းစကားမ်ား ေပၚထြက္ေန 
ခဲ့ျခင္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ေၾကာင့္ၾကမကင္းျဖစ္ရဆဲလည္း ျဖစ္ေပသည္။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အမုန္းတရားမ်ား၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ လံႈ႔ေဆာ္ေနသူမ်ားအား မလြဲမေသြ အေရးယူရန္ အစုိးရကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 
 
လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္သူမ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္သူမ်ားအတြက ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အခင္းအက်င္းမွာ 
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အထိုက္အေလ်ာက္ တိုးတက္လာခဲ့လင့္ကစား ခက္ခဲေနဆဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ အထူး 
သျဖင့္ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ အပတြင္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမွ အခ်က္ 
အခ်ာ ေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္တကြ ဘာသာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကုိ 
ေျပာဆုိေနၾကသူမ်ားအတြက ္ခက္ခေဲနဆပဲင္ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ပထမဆုံး အစီရင္ခံစာ၌ ယန္(ဂ္)ဟီး လီက “အရပ္ဘက္လူ႔ေဘာင္၊ မီဒီယာတုိ႔ 
အတြက္ ေနရာမွာ ေလ်ာ့က်က်ံဳ႕၀င္လ်က္ရွိသည္”ဟု အကခဲတ္သူအမ်ားအျပားက ႐ႈျမင္ၾကေၾကာင္း စက္တင္ဘာလတြင ္
မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
 



၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ထပ္မံလႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင ္က်န္ရွိ 
ေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးကုိ လႊတ္ေပးမည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ကတိျပဳထားသည့္ ၾကားမွပင္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္တြင္ အထိမ္းသိမ္းခံ ၁၆၄ ဦး က်န္ရွိေနေသးသလုိ တရားစြဲဆိုခံထားရသူ ေနာက္ထပ္ ၂၀၃ ဦးလည္း က်န္ရိွ 
ေနဆ ဲျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)က ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ အဆုိပါ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ (ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိန္းသိမ္းထားခ့ဲသည့္) ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က 
ထက္ နည္းပါးသြားလင့္ကစား ထုိသို႔ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးကုိ လႊတ္ေပးမည္ဟူေသာ ကတိက၀တ္အား 
ထိန္းသိမ္းရမည့္အခ်က္မွာမူ ထင္ရွားေနဆလဲည္း ျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူစလင္မ်ားအား ေလ်ာ္ကန္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မဟုတ္ဘ ဲတစ္ဖက္သတ္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းတခ်ိဳ႕အတြက္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ရဆဲပင္။ သတင္းရရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားထတဲြင္ တခ်ိဳ႕မွာ ေလး၊ ငါးႀကိမ္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးခံရသလုိ 
တခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမွာလည္း အျပင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သတိထားမိပါသည္။ ဤ အေရး 
ကိစၥမွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအတြက္ ထိပ္တန္းဦးစားေပးအျဖစ္ က်န္ရိွေနဆဲ ျဖစ္သလုိ ဤကိစၥကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သာမကဘဲ 
လက္ရွိ အမႈမ်ား၊ အနာဂတ္အမႈမ်ားကုိ ျပန္လွန္သံုးသပ္သည့္ ယႏၲယားတစ္ရပ္ မလြဲမေသြ ထားရွိရန္အတြက္ပါ ျမန္မာ 
အာဏာပုိင္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆက္လက္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ မစၥတာ ဆြိဳင္ယာ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားသြားခဲ့ 
သည့္အတိုင္း “ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္ရွိေနၿပီဆုိရင္ကို လြန္လြန္းေနၿပီ”ျဖစ္ပါသည္။ 
 
တရားမွ်တမႈ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ရရွိေရး 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ရအဲရာရွိေပါင္း ၄,၀၀၀ ကုိ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း ရဲလုပ္ငန္း၊ အမ်ားျပည္သူ ၿငိမ၀္ပ္ပိျပားေရး 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံး က်င့္ထုံးမ်ားစသည္တုိ႔အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သလုိ ႏိုင္ငံတစ္လႊားတြင္ ႏိုင္ငံ 
တကာစံမ်ားကုိ ထူေထာင္သြားေရးအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ စီမံခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆက္လက္ ထည့္၀င္ပ့ံပိုးေပးခဲ့ပါသည္။  
အားတက္ဖြယ ္ကနဦး ေအာင္ျမင္မႈ လကၡဏာတခ်ိဳ႕မွာ ဇူလုိင္လအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ မူစလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္ 
မႈတြင ္ထိေရာက္ေသာ ရလဲုပ္ငန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 
 
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ ဘင္ဂမ္(မ္) ဗဟုိဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေသာ စီမံခ်က္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးျခင္းအပါအ၀င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီႏွင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္ ေပါင္းကူးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ထုိ႔အျပင ္လူ႔အခြင့္အေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား 
ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္လည္း ျမန္မာအစုိးရအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆက္လက္တုိက္တြန္းလ်က္ ရွိပါသည္။  ဇီ၀ လက္နက္မ်ား 
ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ အရပ္ဘက္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိဉာဥ္ကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ 
အေကာင္းဆုံး ပ့ံပိုေပးႏုိင္မည္ကုိ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိပါသည္။ 
 
ပဋိပကၡ၊ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
အသံစြာလွသည့္ လူနည္းစု ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္တုိ႔အပါအ၀င္ စိတ္မေအးဖြယ္ 
မူစလင္ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုးပြားလ်က္ရွိသည္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ရခုိင္ 
ျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ (ေအာက္မွ လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ား အပုိင္းကုိ ႐ႈ။) လူႏွစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး လူ ၁၂ ဦးေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခ့ဲ 
သည့္ မူစလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဇူလုိင္လက ျဖစ္ပြားခ့ဲသလုိ  မေကြးတိုင္းတြင္လည္း ဇြန္လ 
ႏွင့္ စက္တင္ဘာလတုိ႔တြင္ ေနာက္ထပ္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အနီးကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနသလုိ ဘာသာေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကား ရင္းႏွီးမႈ၊ နားလည္မႈ၊ သည္းခံမႈမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဘ႑ာေငြ ဆက္လက္ပ့ံပိုးလ်က္ ရိွပါသည္။ 
 



တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ၾကားမွ ပဋိပကၡမွာလည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ေသေက်ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ရပ္မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေပါင္းစံုမွ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ၂၃ ဦး 
ေသဆုံးခဲ့ရေသာ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သင္တန္းစခန္းအား လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။  ျဖစ္ပြားဆတုိဲက္ပြဲမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယားျပည္နယ္တို႔မွ တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ 
ထုိတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ႐ုိက္ခတ္မႈအတြက္လည္းေကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အထူးတလည္ စိတ္မေအး ျဖစ္ရပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး သေဘာ 
တူညီခ်ကရ္ရွိေရးအတြက္ အႏွစ္သာရရွိေသာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ရန္၊ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆက္လက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တုိးခ ဲ်႕သလုိ အသုိင္းအ၀ုိင္းအခ်င္းခ်င္းၾကား အၾကမ္းဖက္မႈကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ျပည္တြင္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပံ့ပုိးေပးရန္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ့ံပိုးမႈ ရန္ပံုေငြအေဖြဲ႕ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖြဲ႕စည္း 
ခဲ့ပါသည္။ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ အာရွတုိက္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာယ႐ုံး ၀န္ႀကီး ဟ်ဴးဂုိး ဆြိဳင္ယာသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ 
ျမန္မာ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရခ်ိန္မ ွစတင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ သြားေရာက္သည့္ ပထမဦးဆံုး ၿဗိတိသွ် 
၀န္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီး ဒက္(စ္)မန္(ဒ္) ေဆြး(န္)က ၾသဂုတ္လတြင ္သြားေရာက္ခဲ့ 
ျပန္ရာ သူက ဒုတိယျဖစ္လာခ့ဲပါသည္။  မစၥတာဆိြဳ င္ယာ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေျမာက္ပိုင္း 
တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးတုိ႔ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ အျမင့္ဆုံး အဆင့္အား ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ စုိးရိမ္မကင္း 
ျဖစ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ 
 
မၾကာေသးမီက တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူသားတုိ႔၏ သာယာ၀ေျပာမႈအေပၚ ႐ုိက္ခတ္ေနေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
ၿပီး ကုလသမဂၢႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဆက္သြယ ္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနခဲ့ ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔မွ အုိးပစ္အိမ္ပစ္ထြက္ေျပးရသူေပါင္း 
၁၀၀,၀၀၀ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ၏ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။  တစ္ႏိုင္ငံစီအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးလ်က္ရိွသည့္ 
အႀကီးဆုံး အလွဴရွင္မ်ားထဲတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ေဒသတုိင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီမ်ား အကန္႔အသတ္မရွိ ေပးအပ္ခြင့္ျပဳရန္ အစုိးရ၏ အျမင့္ဆံုးအဆင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဆက္လက္တုိက္တြန္း 
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ပဋိပကၡတြင ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆုံးသတ္ေရး ကတိက၀တ္ ေၾကညာခ်က္ကုိ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သလုိ ဇြန္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၃ ရက္အတြင္း က်င္းပေသာ ပဋိပကၡတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈ အဆုံးသတ္ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး 
ဦးသန္႔ေက်ာ္က တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ႀကိဳဆိုအပ္ေသာ အဆုိပါ အေျခအေနၾကားမွပင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
က်ား-မအေျခခံ အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ၫြန္းေနေသာ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ 
စတင္ကာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အထူးျပဳၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထား 
ရွိေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေပါင္း ၁၁၈ ခု ရိွသည္ဟု စြပ္စြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႏို၀င္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက ဇြန္လတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားခ့ဲေသာ ကတိ 
က၀တ္မ်ားကုိ လုိက္နာေၾကာင္း ျပသရန္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တုိက္တြန္းအားေပးလ်က္ရိွပါသည္။ အေျခခံ ဥပေဒ 
ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး၊ မိမိတို႔၏ နယ္ခံ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း 
မ်ားအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရာ၌  နယ္ခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပံ့ပုိးေရး စီမံခ်က္မ်ားကုိ 
လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ခ့ဲသလုိ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ က်ား-မ ခြဲျခားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 



ႏုိင္ငံတကာ စံမ်ား လုိက္နာမႈ တုိးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္သြားေရးအတြက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ 
 
ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ သက္၀င္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္ 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေရး အဖြဲ႕မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ အမုန္းစကားမ်ား တုိးပြားလာျခင္းတို႔ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘာသာေရး လူနည္းစုမ်ားအေပၚ မလုိမုန္းထားမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတုိ႔မွာ ပုိ၍ စုိးရိမ္မကင္းဖြယ္ 
ေကာင္းေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္လႊားမွ ေနရာေဒသ သုံး၊ ေလးခုရိွ မူစလင္အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ (အထက္မွ ပဋိပကၡ၊ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
အပုိင္းကုိ ႐ႈ။) ဤစိတ္မေအးဖြယ္ အေျခအေနကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိပါသည္။ ရင္းႏီွးမႈ၊ နားလည္မႈ 
မ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ စီမံခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘာသာေပါင္းစံု လုပ္ငန္းကုိ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ပ့ံပုိးခဲ့ပါ 
သည္။ ယင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတို႔တြင္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား 
အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားကုိ ကမၻာအႏံွ႔ ခရစ္ယာန္မ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ စီမံခ်က္ပါ၀င္သလုိ 
ဘာသာေရး သေဘာထားေသးသိမ္မႈကိ ုကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ သင္တန္းကုိလည္း ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ မူၾကမ္းအျဖစ္ လတ္တေလာ ေရာက္ရွိေနေသာ လူၿပိန္းႀကိဳက္ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈအေျခခံ 
ဥပေဒ ေလးရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တင္းမာမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိဥပေဒမ်ားသည္ ဘာသာေျပာင္းလျဲခင္း၊ 
လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဘာသာမတူသူမ်ား လက္ထပ္ျခင္း၊ မယားၿပိဳင္နစ္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔အား အတည္ျပဳျပ႒ာန္း 
လုိက္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရး သည္းခံမႈရွိေရးကုိ ထိခုိက္ေစသလုိ အမ်ိဳးစုံကြဲျပာျခင္းအား ေလးစားမႈကိုပါ 
ထိခိုက္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္ရာလည္း ေရာက္သြားႏုိင္ပါသည္။ အဆိုျပဳထားသည့္ အဆုိပါဥပေဒမ်ားႏွင္ ့
စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ခိုင္မာေသာ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္မႈကုိ ျမန္မာအစုိးရအားလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အားလည္းေကာင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲပ့ါသည္။ 
 
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး 
လူထုႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ လြန္စြာနည္းပါးလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရး၊ မိန္းကေလးမ်ား၏အခြင့္အေရးတုိ႔မွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခု 
ျဖစ္ေနဆဲပင္။ ေနာက္ဆုံး (၂၀၁၃ ခုႏွစ္) ကုလသမဂၢ က်ား-မ မညီမွ်မႈ ၫႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၁၈၇ ႏုိင္ငံအနက္ 
အဆင့္ ၁၅၀ အျဖစ္ ထားရွိသလုိ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအဆမွာလည္း ၆ % ထက္ေလ်ာ့နည္းေန 
ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ 
ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ႐ုိက္ခတ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမုိထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ေရးတုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္မ်ားကုိ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ပံ့ပုိးေပးခ့ဲ 
ပါသည္။ 
 
ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက စတင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဦးစားေပးေျခာက္ႏိုင္ငံထတဲြင္ 
ပါ၀င္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားအား ပဋိပကၡကုိ ကာကြယ္ ေျဖရွငး္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကုိ 
တုိးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္တံု႔ျပန္ေရးတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဗဟုိခ်က္ ၌ ထားရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံျခံဳေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပထမဆုံး အစီအစဥ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 



 
လူနည္းစု အခြင့္အေရး 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္းေသာ စုိးရိမ္မကင္းဖြယ္မ်ား အားလုံးအနက္တြင္ ရခုိင္ 
ျပည္နယ္မွ အေျခအေနသည္ စိတ္မေအးစရာ အေကာင္းဆုံးပင္ျဖစ္ေလသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူစလင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ 
စုေ၀းခြင့္၊ လက္ထပ္ျခင္း၊ ကေလးယူျခင္းစသည္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး တားဆီးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာကို ခံစားရသည့္အျပင္ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို အျပင္းအထန္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြးမႈ၊ ေက်ာင္းေနခြင့္၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ရပုိင္ခြင့္၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရာေနရာစသည္တို႔ကုိ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းမ်ား၊ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကုိလည္း ခံစားေနၾက 
ရပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျငင္းပယ္မႈက အေျခခံအက်ဆုံး အခြင့္အေရး 
မ်ားကုိ ပိတ္ပင္မႈအား ပုိမိုဆုိးရြားေစခဲ့ပါသည္။ 
 
ဇႏၷ၀ါရီလတြင ္အသစ္ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေသာ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ရအဲရာရွိ 
တစ္ဦးႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေပါင္း ၄၀ ခန္႔အထိ ေသဆုံးခဲ့ရသည္ဟု သတင္းရရွိခဲ့သလုိ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္လည္း နယ္စည္းမျခား 
ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕အား ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ ျမန္မာအစုိးရက အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ 
မတ္လအတြင္း ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးအပ္ေနသူ 
တုိ႔၏ ႐ံုးမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ားကုိ အဓိက ပစ္မွတ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
အစီအစဥ္မ်ား ယာယီ ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့သလုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ ဖယ္ရွားခဲ့ 
ရေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ အေျခအေနမွာ ပုိမိုယုိယြင္းပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္။ နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္ 
မ်ားအား ႏွင္ထုတ္ပစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးအပ္ေနမႈမွာ အႏၲရာယ္ရိွသည့္ 
အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၾသဂုတ္လတြင ္အစုိးရႏွင့္ 
နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့လင့္ကစား နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာလတြင္မွသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအဖြဲ႕သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအားလုံးအား 
က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္စြာ မလြဲမေသြ ေပးအပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အစုိးရအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ ဆက္လက္ ေျပာဆုိလ်က္ရိွပါသည္။ 
 
ဧၿပီလမွ စတင္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေရရွည္ျပႆနာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရက 
စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ရခုိင ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္း၊ 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ေရွ႕ေျပးစိစစ္မႈ လုပ္ငန္းကုိ ဇူလိုင္လ 
အတြင္း အုိးပစ္အိမ္ပစ္ထြက္ေပးရသည့္ စခန္း၌ လူေပါင္း ၁,၂၀၀ ေက်ာ္အား စိစစ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ 
အနက္မွ ၂၀၀ ခန္႔ကုိသာ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ အမ်ားစုမွာ အခြင့္အေရး ပုိမုိနည္းပါးေသာ ဧည့္ႏိုင္ငံသား 
အျဖစ္ကိုသာ ရရွိခဲ့ၿပီး လူနည္းစု အနည္းငယ္မွ်သာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္းရွိ၊ 
တစ္သမတ္တည္းလည္းျဖစ္၊ ၾကြင္းက်န္မႈမရွိဘ ဲအားလုံးလည္း ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳသလုိ ႏုိင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားလုံးက 
အျပည့္အ၀ နားလည္ေအာင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ ျဖန္႔က်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
အားေပးတုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲထားျခင္းကုိ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ တခ်ိဳ႕ထံ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးခ့ဲပါသည္။ ကနဦး စီမံခ်က္မွ အစိတ္အပုိင္းတခ်ိဳ႕အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ 
ဆုိပါက ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္လႊားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး အလားအလာမ်ားကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယူဆပါသည္။  အဆုိပါ စီမံခ်က္ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရန္ လုိအပ္ 
ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေလးအနက္ေျပာခဲ့ပါသည္။  



 
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ေပါင္စတာလင္ ၁၀ သန္း ထည့္၀င္ကူညီခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင ္လူတိုင္းသည္ 
မိမိတုိ႔၏ လူမ်ိဳးစု ဇာတိရင္းျမစ္ကုိ မိမိတို႔ဘာသာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရိွေစမည္ဟူေသာ ျမန္မာအစုိးရက အစဥ္တစုိက္ 
ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ကတိႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္မိရပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အဆင့္ျဖစ္သလုိ ၀န္ေဆာင္ပံ့ပုိးမႈ 
အလုိအပ္ဆံုးေနရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိေစလိမ့္မည္လည္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ေလ့လာသူမ်ားက စာရင္းေရးသြင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာ 
တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင ္႐ုိဟင္ဂ်ာအား ခ်န္လွပ္ထားၿပီး 
“ဘဂၤါလ”ီျဖင့္ အစားထုိးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားက မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ခြင့္ဘက္မွ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ရပ္တည္လ်က္ရိ်ပါသည္။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ေပၚေပါက္ေစကာ ျပည္နယ္အတြင္းမွ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္း 
မ်ား အားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ေရရွည္ အေျဖတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားမႈ အကူအညီအတြက္ အမ်ားဆုံး လွဴဒါန္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားထတဲြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ 
စတင္ၿပီး လူေပါင္း ၁၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက ္ေနစရာ၊ ေသာက္သုံးေရ၊ မိလႅာ၊ တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ 
အာဟာရႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊ အစားအေသာက္မဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားစသည္တုိ႔ကို 
ျဖည့္တင္းေပးသည့္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈတြင္ ေပါင္စတာလင္ ၁၂ သန္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ေထာက္ခ ံပ့ံပိုးလ်က္ရိွပါသည္။  
 
ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး 
ကေလးစစ္သည္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ စာရင္းထတဲြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပါရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။  မတ္လတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို သက္တမ္းတိုးရန္ 
သေဘာတူညီခ်က္အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ကေလးစစ္သည္မ်ားအား တပ္မ ွထပ္မံ လႊတ္ေပး 
ခဲ့မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လတြင္ ၉၁ ဦး၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ၁၀၉ ဦး၊ ႏို၀င္ဘာလတြင ္၈၀ ဦးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ကုလသမဂၢလုပ္ငန္းစဥ္အရ လႊတ္ေပးခဲ့သူမ်ား အေရအတြက္မွာ ၅၀၀ ေက်ာ္အထ ိ
ရွိလာခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ လက္လွမ္းမီ 
ရန္မွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရိွေနဆဲျဖစ္သလုိ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္သားသစ္အျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းမွာ ေလးလံ 
ေႏွးေကြးသြားသည့္တိုင္ လံုး၀ ရပ္ဆုိင္းမသြားေသးသည္ကိုမူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတိထားမိပါသည္။ အစုိးရတပ္မ်ားေရာ အစုိးရ 
မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားပါ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ မ်ားစြာ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ဆ ဲ
တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈကုိ အဆုံးသတ္ရန္၊ ထုိသို႔စုေဆာင္းျဖစ္ေစမည့္ မက္လုံးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္တို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 


