တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးကို ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မလား
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
စုစည္းတင္ျပခ်က္
"ျမန္မာျပည္ဟာ နာတာရွည္ လူနာလိုပဲ။ ျမန္မာျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေဆးက တိုင္းရင္းသားအားလံုး လိုခ်င္တဲ့
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ေရာဂါေပ်ာက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အစိုးရက မွန္ကန္တဲ့ေဆး သံုးမွရမယ္။" ကရင္အရပ္ဘက္
လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းကိုယ္စားလွယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ။

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အခင္းအက်င္းေအာက္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ
အေရးပါမႈႏွင့္

၎ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ

အျမင္သေဘာထားမ်ားကို

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္

ရည္ရြယ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

လူဦးေရ၏ အနည္းဆံုး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တိုင္းရင္းသား ေဒသ
မ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ဤေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီကာလတြင္
တင္ျပေပးရန္ အထူးလို အပ္လွေပသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔ ရရွိရန္ လိုအပ္မႈ
စသည့္ အေျခခံကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အရပ္ဘက္လူထု အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားတုိ႔မွ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာတူၾကေၾကာင္း ဤအစီရင္ခံစာအရ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဗဟိုမွ ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ အစိုးရပံံုစံႏွင့္၊
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ ေက်ာ္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အထက္စီးယူထားေသာ
အေနအထားႏွင့္ အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ထားမႈ တို႔ကိုၾကည့္လွ်င္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ရရွိေရး လုိအပ္ခ်က္တို႔ကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပက
ြဲ
ေျဖရွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏
အရင္းခံက်ေသာ အေဆာက္အအံုပိုင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကသာလွ်င္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ ဘဝမ်ားအတြက္ အဓိက
က်သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္အာဏာ မရွိေၾကာင္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ၂၀၀၈
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား ၁ ႏွင့္ ဇယား ၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ေဒသႏၱရအဆင့္သို႔ တာဝန္အလြန္နည္းပါးစြာ
ခြေ
ဲ ပးထားသလို ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း သမၼတကသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။
တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ယင္းဗဟိုဦးစီး အစိုးရစနစ္၏ ထိေရာက္မႈ မရွိပံုကုိ ေကာင္းစြာ
သိရွိေနၾကၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အျခားျပႆနာရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ မူဝါဒ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ဆုိလွ်င္ ယင္းဖဲ႔စ
ြ ည္းတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္လိုသည္ဟု အမ်ားစုက ဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (General Administration Department - GAD) မွတဆင့္ ေန႔တဓူဝ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမတ္ေနရာ
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၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ခြယ
ဲ ူထားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အေရးပါသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎တို႔၏ အာဏာကို ပုိမုိခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသည္။
တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးအတြက္ ယင္းဖဲ႔စ
ြ ည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ အဟန္႔အတား ၂ ခုျဖစ္ေသာ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈ
ႏွင့္အစုိးရမွ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ွ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ ဟူသည့္ သေဘာထားအား
တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားတန္းတူေရးႏွင့္
ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၁ ခု လတ္တေလာ၌
ရွိေနသည္ကိုလည္း မေမ့ေလ်ာ့ရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္း အမ်ားအျပားအတြက္မူ ယင္း
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယေန႔ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသို႔ဆိုျခင္း ေၾကာင့္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပသ
ြဲ ည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ အေရးမႀကီး သို႔မဟုတ္ မသက္ဆုိင္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။
ဤေရြးေကာက္ပြဲသည္

အသစ္ဖဲြ႔ကာစ

သုိ႔မဟုတ္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္

ျပည္ပႏွင့္

ေျမေအာက္တြင္

လွ်ိဳ႕၀ွက္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးရင့္က်က္မႈ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေစရန္ အက်ဳိးရွိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္
လည္း ဤသမိုင္းဝင္ ေရြးေကာက္ပျြဲ ဖစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္အမင္း အမႊမ္းတင္ အေကာင္းျမင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကမႈမ်ားၾကား
တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း၌ အေျခခံက်သည့္ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုပိုင္း စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား မရွိေသးသေရြ႕ တိုင္းရင္းသား
လူထုမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ ွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္

"အခုဆုိ ျပည္သူအမ်ားစုက ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ေၾကာင္း မသိၾကဘူး။ စိတ္လည္းမဝင္စားၾကဘူး။"

ပအို၀္းအရပ္ဘက္လူထု

အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုယ္စားလွယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ အျမင္ကို ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ စိတ္၀င္စားမႈ ကင္းမဲ့
ေနၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိျခင္းႏွင့္ အေကာင္းျမင္မႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းတုိ႔မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ေပၚ လႊမ္းမိုး
ေနေသာ ပင္မလကၡဏာမ်ား ျဖစ္လာေနသည္။ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အသက္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဘဝမ်ားသည္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနသည္မွာ ရွင္းလင္းလွသည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ (Union Solidarity and Development Party - USDP) ႏွင့္ပတ္သက္
လွ်င္ မႏွစ္သက္မႈႏွင့္ မယံုၾကည္မႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ရိွေနသည္။ စစ္အာဏာအေမြႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေနရာ
အမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ရရွိေစေရးအတြက္ ေငြႏွင့္ အာဏာ အသံုးခ်ကာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မက္လံုးမ်ား အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား
ကဲ့သုိ႔ မသမာသည့္နည္းမ်ား သံုးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ိုင္ရာ အသိပညာ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ ေပါင္းလိုက္သည့္အခါ
ယခု ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ USDP က လုပ္ေဆာင္လာမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ရပ္ရြာလူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူထု
အဖြဲ႔အစည္း (Civil Society Organizations - CSO) လုပ္သားမ်ားက သတိမထားဘဲ ေန၍မရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာ
သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ (National League for Democracy - NLD) ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏
ေမွ်ာ္လင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရန္ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုရေအာင္ လုပ္မလုပ္
ဆုိသည့္ NLD ၏ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ သိသိသာသာ အယံုအၾကည္ ကင္းမဲမ
့ ႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားအတြက္မူ ပါတီမ်ားအၾကား အကဲအ
ြ ၿပဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ USDP ႏွင့္ NLD တို႔ အမတ္ေနရာပိုရေစမည့္ အခြင့္အေရး
ရရွိသြားမည္ကုိ အရပ္ဘက္လူထု အသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ မလိုလားသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔ဘာလုပ္
ေပးႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေပးခ်င္စိတ္ ရွိမရွိတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လူအမ်ားအျပားမွာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္
ျဖစ္ေနၾကသည္။
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တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ၎တို႔အတြက္ လုပ္ကုိင္ေပးႏိုင္စြမ္းအေပၚ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပအ
ဲြ ေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ မရွိျခင္း တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ေသာအျမင္မ်ား ေပၚေပါက္လာရျခင္းမွာ
တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အာဏာရွိသည့္အခ်ိန္မွာပင္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေပးႏိုင္သည့္
နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ က်ဥ္းက်ဥ္းေလးသာ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အာဏာႏွင့္
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အနည္းငယ္သာ ရွိသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက အမတ္ေနရာ မည္မွ်ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ မထူးျခားေတာ့ေပ။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားသည္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားလြန္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေဒသခံအမတ္သည္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမွ
ျဖစ္ေစ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေတြ႔ရသလို တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီက ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္၌ ေနရာအမ်ားစု အႏုိင္ရ
ထားသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ စစ္တပ္ကသာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ က်ယ္ျပန္႔စြာ
ထိုးေဖာက္ ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန ရွိေနသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ဆင္းရဲမြေ
ဲ တမႈ၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မူးယစ္ေဆး
ျပႆနာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကရင္ျပည္နယ္မွ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈ စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးတြင္ အရပ္ဘက္လူထု
အသုိင္းအ၀ုိင္းက တင္ျပသည့္ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္မွာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ စနစ္ပိုင္းႏွင့္ အေဆာက္အအံု
ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဤကိစၥမွာ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ CSO မ်ားကပါ ေဖာ္ျပၾကသည့္
ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အားျဖင့္

အာဏာဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

ဖ်က္သိမ္းေရးသာမက

ျမန္မာစစ္တပ္၏

ၾသဇာအာဏာအား

ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပါ သက္ဆုိင္ေနပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ထူေထာင္ေရးတို႔ လံုးဝလိုအပ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေရာ
အရပ္ဘက္လူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းကပါ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္
အဓိက အဟန္႔အတားႀကီး တစ္ခုမွာ စစ္တပ္၏ အာဏာပင္ ျဖစ္သည္။
ဖဲ႔စ
ြ ည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာအဟန္႔အတားမ်ား
အာဏာဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈ

"ျပည္နယ္အဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရအာဏာ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဘာမွ
မလုပ္ႏိုင္ဘူး။” မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ။
၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး
အာဏာတုိ႔အား မဆုိစေလာက္သာ ေပးအပ္ထားသည္ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို သမၼတမွ တုိက္ရုိက္ခန္႔အပ္ျခင္း



ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေသာ အခြင့္အာဏာ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး အၿပီးအျပတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ေပးႏုိင္ေရးမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌သာ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္အား ၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၏ ဇယား ၁ ႏွင့္
ဇယား ၂ တုိ႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ ႀကီးစုိးမႈ
၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္
စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသီးသန္႔ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ
၄၃၆ တြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္လုိပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း
ေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးမွသာ ျပင္သင့္မျပင္သင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပႏုိင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ထုိ႔အျပင္ အေရးပါေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး
ဌာန ၃ ခုတုိ႔ကိုလည္း စစ္တပ္၏ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္အထိ ေန႔တဓူ၀ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား တုိက္ရုိက္ကုိင္တြယ္ေရးအတြက္
သာမက ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစုိးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားကပါ မွီခုိအားထားေနရသည့္အတြက္ GAD သည္
အလြန္ၾသဇာအာဏာႀကီးေသာဌာန ျဖစ္ပါသည္။ GAD သည္ စစ္တပ္မွ တုိက္ရုိက္ကုိင္တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား

တန္းတူေရးႏွင့္

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္

ရရွိေရး၊

ႏိုင္ငံကို

အရပ္ဘက္မွ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ထူေထာင္ေရးတုိ႔အတြက္ သက္ဆိုင္သူအားလံုး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္ 

၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ တိုင္းျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အေဆာက္အအံုပုိင္း
ဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အျမန္ဆံုး စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ ေအာက္ပါတို႔
ပါဝင္သင့္သည္ 

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ စစ္တပ္၏ ဗီတိုအာဏာအား အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈
ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္တပ္၏ အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊



ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား ၁ ႏွင့္ ဇယား ၂ တို႔ကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ပိုမုိေပးအပ္ကာ ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို အာဏာပိုမိုေပးအပ္ရန္၊



ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ၎တို႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ကုိယ္တုိင္ ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ခြင့္ေပးရန္၊ ႏွင့္



အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ စစ္ဘက္ကထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၊

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ကို

အရပ္ဘက္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ေအာက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားရွိရန္။
တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား


အမတ္ေလာင္းစာရင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အနည္းဆံုး ၃ ပံု ၁ ပံု ခဲတ
ြ မ္းခ် ေနရာေပးရန္၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ႏွင့္
အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီရာထူးမ်ား အပါအဝင္ ပါတီအေဆာက္အအံုအဆင့္တိုင္းတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အတြက္ ခြတ
ဲ မ္းမ်ားထားေပးရန္၊



မဟာမိတ္ဖြဲ႔ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တည္ရွိၿပီးသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု မဟာမိတ္ အစုအဖြဲ႔မ်ား ခိုင္မာ
ေတာင့္တင္းေစရန္တုိ႔အတြက္ တူညီသည့္ မူဝါဒရပ္တည္ခ်က္ရွိၿပီး လူမ်ဳိးတူ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ဘံုအေျခခံ
ရပ္တည္ခ်က္ ထူေထာင္ရန္၊



ေဒသႏၱရ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြင္းရိွ အရပ္ဘက္လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု
မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ခိုင္ခံ့ၿပီး အသားက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊



ပါတီမူမ်ား ေၾကညာျခင္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္
သည့္ ပိုအေသးစိတ္က် ျပည့္စံုျခံဳငံုမႈရွိေသာ မူဝါဒရပ္တည္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေၾကညာစာတမ္းမ်ား ေရးဆြဲ
ထုတ္ျပန္ရန္၊ ႏွင့္



သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားထုတ္ျပန္ျခင္းအပါအဝင္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္၍
ယင္းမူဝါဒမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုမ်ား အလြယ္တကူသိရွိ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅
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တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးကို အေျခမခံေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား


တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သို႔ ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ မူဝါဒမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္၊



ပါတီ၏ လႈပ္ရွားလည္ပတ္မႈ၊ မူဝါဒလမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ေဒသႏၱရပါတီဌာနခြမ
ဲ ်ားႏွင့္
႐ံုးမ်ား၊

အထူးသျဖင့္

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ႐ံုးမ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္

ရေစရန္အတြက္

ပါတီတြင္း

ဖဲ႔စ
ြ ည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားတြင္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ႏွင့္


တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား အေျချပဳ
အရပ္ဘက္လူထု အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္း
(ethnic armed organizations - EAO) မ်ားတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား
ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြက္ ေပၚထြက္လာမည့္ လက္ရွိ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ အစိုးရ


မည္သည့္အစိုးရ သက္တမ္းတြင္မဆို ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္
ထားရွိျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊



EAO မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကို တန္းတူရည္တူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ေဖာ္က်ဴးသည့္ ေရရွည္
တည္တံ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္ ရရွိေရးကို ရည္ရြယ္လ်က္ အားလံုးပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိႏွင့္ အေျခခံက်စြာ က်င္းပေရး အာမခံရန္၊



အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ားလံုး လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေရးကို အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္
ပြစ
ဲ ံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ႏွင့္



အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ားလံုး၌

တစ္ႏွစ္ႀကိဳတင္၍

မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္

ျပည့္စံုျခံဳငံုမႈရွိသည့္

ႏိုင္ငံလံုးကၽြတ္

မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ (Union Election Commission) ၏ နည္းနာႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစေရး အာမခံရန္။
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း


တိုင္းရင္းသားလူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ ပန္းတုိင္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ အေျခ
မခံေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္၊



ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ အာမခံၿပီး စစ္တပ္၏ အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်မည့္ ျပည့္စံုျခံဳငံုမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး၊
အေဆာက္အအံုပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္

ဥပေဒေရးရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အေကာင္အထည္ေရး

ျမန္မာအစိုးရအား

တိုက္တြန္းရန္၊


EAO မ်ားႏွင့္ အစိုးရသို႔ တေျပးညီ အေထာက္အကူေပးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးကူညီရန္၊



မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ေကာင္း၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသား CSO မ်ားအတြက္
တိုက္႐ိုက္ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား တိုက္ရိုက္ေပးရန္၊ ႏွင့္



တိုင္းရင္းသား

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ဖဲ႔စ
ြ ည္းတည္ေဆာက္မႈ

ခိုင္မာေစေရး

အားေပးကူညီရန္အတြက္

နည္းပညာ

အေထာက္အကူ ပံ့ပုိးေပးရန္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅
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