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၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ။ ။ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၏ ျပည္နယ္မ်ား အေၾကာင္းအရာ  

     (အဆက္) 

ေရးသားသူ ။ ။ EPRP 

ထုတ္ေ၀သည္႔ရက္ ။ ။ ၁၅ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ 

 

EPRP ၏ယခင္ထုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာ အထင္အျမင္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါမ်ားမွာ 

• ၂၁ ရာစုပင္လံုႏွင္ ့၂၀၀၈ ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒ 

• ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခ ံ။ ။ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏ ျပည္နယ္မ်ားအေၾကာင္းအရာ 

 

ေကာက္ခ်က ္၂ ခုဆြဲထုတ္ရပါသည္။ 

၁။  ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရိွျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္ႏိူင္ပါကတိုငး္ရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏  

     ယံုၾကည္မႈကိုစတင္ရွိႏိူင္ယံုမက ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္လိုသည္႔အျမင့္မားဆံုးေသာ  

     ဆႏၵျပင္းျပမႈကိုျဖစ္ေပၚလာေစမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ဖြဲ႔စည္းပံအုေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန ္ 

     အတြက ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ ဲ၇၅% ေက်ာ္ ရရိွရန ္ 

     လိုအပ္ၿပီး တပ္မေတာက္ ၂၅% ရယူထားသည္႔အတြက ္ျပင္ဆင္ေရးမွာျဖစ္ႏိူငစ္ရာမရိွဟန ္ 

     တူပါသည္။ 
 

   ေရြးခ်ယရ္န ္၂ ခုရိွပါသည္။ 

• တပ္မေတာသ္ားကိုယ္စားလယွ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာမဲေပးရန္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အခ်ိဳ႕သည ္  

 ျပင္ဆင္ေရးအား သေဘာတူညီႏိူင္ပါသည္။ 

• အျခားခ်ဥ္းကပ္မႈတရပ္မာွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင ္စစ္တပ္ပါ၀င္ပါတ္သကမ္ႈ 

သည္ၿငိမး္ခ်မ္းေရးလုပင္န္းစဥ္ႏွင့္တေျပးညီပါ၀င္သင့္ေၾကာင္းအႀကံျပဳလိုပါသည္။တပ္မ 

ေတာ္သည ္မိမိရရိွထားေသာေ၀စုေနရာကိ ုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိငု္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  
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ႏွင့္ေ၀မွ်သင့္ပါသည္။ဥပမာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား  

တြင ္ရရိွထားေသာ ၂၅%ေနရာ၏ တ၀က္ကိ ုအပစ္ရပသ္ေဘာတညီမႈရရိွထားၿပီးေသာ  

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားခြဲေ၀ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ 

 

၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္ ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမျဖစ္မေနလိုအပ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာျပည္နယ္  
    အေျချပ  ဳသုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ရပ္အေျချပဳေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး  
   မ်ား ေပၚထြက္ေစရန္ အားေပးေထာက္ခံမႈေပးရမည္ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံ ု 
   ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အစိတ္အပိုင္း တခုအျဖစ ္ရံပံုေငြေထာက္ပံ႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

   ျပည္နယ္မ်ား အတြင္းရွိလူမ်ားကသာလွ်င္ မိမိတုိ႔ အလုိရွိမႈကုိ အျပည္႔အ၀တင္ျပေျပာဆုိ  
   ႏူိင္မည္ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ အဓိပၸါယ္ျပည္႔၀ၿပီး လုပ္ႏူိင္  
  ကုိင္ႏူိင္ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ 

 

ယခုေဆာငး္ပါးတြင ္အေရးႀကးီသည္႔အျခားတခ်က္ျဖစ္ေသာ အပစ္အခတရ္ပ္စဲေရးေဆာငရ္ြက္မႈကိ ု 

အသားေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အပစ္အခတရ္ပ္စဲေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္မွျပဳလုပ္ေသာ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစအုသိုက္အၿမံဳအားနစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားျဖစ ္

ေနရသည္ကိ ုတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည ္

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာရလာဒ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစမည္ဟ ုတိုင္းရင္းသားမ်ားယံုၾကည္ရန ္ဆႏၵျဖစ ္

ေနခ်ိန္တြင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုသိုက္ၿမံဳမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရသာေပ်ာက္ပ်က္လိမ္႔မည ္ျဖစသ္ည္။ 

 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစသုိုက္ၿမံဳမ်ားအတြက ္လတ္တေလာျပႆနာရပ္မ်ားမာွ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ေျမယာ 
ကိစၥမ်ား ျဖစ္ၿပးီ  တူညီမႈရိွထားၿပီး တႏိုင္ငလံံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ ္(NCA) ေရးထိုး 

ထားသည္႔တိုင ္ျမန္မာစစ္တပ္အား တိုင္းတပါးက်ဴးေက်ာ္ေရးအဖြဲ႔အျဖစ ္ဆက္လက္ရႈျမင္လွ်က္ရိွေန 

ၾကသည။္  
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၂၀၁၂ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငနး္ 

စဥ္အားလူထုယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈေရခ်ိန္မွာ အလြန္အမင္းဆက္လက္က်ဆင္းေနေသးသည္ကိုေတြ႔ရိ ွ

ရသည္။ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက ္အစိုးရအေနျဖင္ ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔နစ္နာမႈမ်ား၊ 

စိုးရိမပ္ူပန္မႈမ်ားကိ ု အေလးထားမႈထင္ဟပ္ေစမည္႔ အခရာက်ေသာေျဖေလ်ာ႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရမည ္

ဆုိသည္မွာ သိသာထငရ္ွားပါသည္။ထင္သာျမင္သာရိွေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာေျမယာအေရးႏွင့္ဘာသာ 

စကားတို႔ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ 

• ၂၀၁၂ ကအသစ္ျပဌာန္းလိုက္ေသာေျမယာဥပေဒသစ္သည ္အပစ္အခတရ္ပ္စဲေရးအသစ ္

ျပဳလပု္မႈမ်ား ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ပါတ္သက္ေနပါသည္။တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွဘ၀တြင္ဆက္လက ္

အေရးပါေနသည္႔ ဓေလ႔ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကိ ုဥပေဒသစ္တြင္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရိွပါ။ 

ထို႔ျပင္အာဏာရိွသူမ်ား သို႔မဟုတ ္အာဏာႏွင့္ဥပေဒကိုအလြဲသံုးစားျပဳေနသူမ်ား၏ ေျမယာ 

သိမ္းယမူႈမ်ားရိွေနပါသည္။ေျမယာဥပေဒမ်ားသည ္ဖက္ဒရယ္ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး 

အတြက ္ဥပေဒျပဳေရးကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီးျပည္နယ္မ်ား၏တာ၀န္ျဖစ္ကာ ဥပေဒမ်ားသည္ေဒသ 

ဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းႏွင့္အံခြင၀္င္က်ျဖစ္ရမည္သကဲ႔သို႔ ဓေလ႔ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကိုထည္႔ 

သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ေျမယာဥပေဒသစ္အသက၀္င္ေစေရးအား ေျမယာႏွင့္ပါတ္သကသ္ည္႔ 

ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမတိုင္မီအထ ိအစိုးရကဆိုင္ငံ႔ထားလိုက္ပါက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

စု မ်ားအတြက ္အသြင္သ႑နအ္ျဖစ္အလြန္ထငရ္ွားအေရးပါလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ 

 

• တခ်ိန္တည္းတြင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔အတြက ္ပညာေရးစနစ္အဦးပိုင္းတြင ္မိခင္ဘာသာ 

စကားသငၾ္ကားေရး၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔ဘာသာစကာအား အစိုးရကတရား၀င္အသ ိ

အမွတ္ျပဳေရးအပါအ၀င ္ဘာသာစကားကိစၥရပ္သည္လည္း အဓိကတြနး္အားျဖစ္ၿပီး လက္နက ္

ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လပုင္န္းစဥ္တြင ္ထည္႔သြင္းထားသင့္ပါသည္။အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေျဖေလ်ာ႔မႈမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစေုထာက္ခံရပ္တည္ေရးအုပ္စုမ်ားေၾကာင္ ့ေအာင္ျမင္မႈ 

ရရိွခဲ႔ပါသည္။အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင ္တိုင္းရင္းသာဘာသာစကားသင္ၾကားပို႔ခ်မႈမွာျဖစ္တန္ရာ 

ရိွေသာ္လည္း အေစာပိုင္းပညာေရးစနစ္တြင ္မိခင္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွာ အနည္းငယ ္

ေရွ႕ေရာက္လွ်က္ရိွပါသည္။တဖန ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစဘုာသာစကာတန္ဖိုးႏွင္ပ့ါတ္သက္၍ 

ေထာက္ပံ႔မႈရိွေၾကာင္းေၾကညာေပးျခင္းႏွင့္တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈတို႔သည ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚထြန္းေရးအတြက ္အရိနွ္အဟုန္ေကာင္းပါေစလိမ္႔မည္။ 
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ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာအခ်က္မ်ားသည ္လစ္ဟာေနေသာအခြင့္အေရးႏစွ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စတင္ရနေ္နာက္က်ျခင္း 

မရိွေသးပါ။ 

 

အျခားအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမာွ 

က။ အပစ္ရပထ္ားသည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ ္မရပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔အတြက ္     

     အရိွတရားမွာ တပ္မေတာအ္ားက်ဴးေက်ာ္သ ူရန္သူဟုသာသိထားၾကသည္။တပ္မေတာ္အေနျဖင္ ့  

  အပစ္အခတရ္ပ္စဲေရးအၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုျပည္နယ္မ်ားတြင္တပ္တည္ရိွေနမႈကိ ု 

  ေလ်ာ႔ခ်မည္ဟ ုအသိေပးေျပာၾကားမႈျပဳသင့္ပါသည္။ 

ခ။ အစိုးရသည ္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ားအဆံုးသတ္ေရးအတြက ္ 

   တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိငု္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အလ်င္အျမန္လုပ္ေဆာငရ္ပါမည္။ထိုကနဥးီ  

   အဆင့္မရိွဘဲအျခားေသာယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအား ရိုးသားမႈမရိွဟုထင္ျမင ္ 

   ခံရႏိူင္ဖြယ္ရိွၿပီး အပစ္ရပစ္ဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာတိုငး္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင္ ့ 

   မထိုးရေသးေသာအဖြဲ႕မ်ားၾကားသပ္လွ်ိႈမႈဟုထင္ျမင္ခံရဖြယ္ရိွပါသည္။ 

ဂ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႕ျဖန္႕က်က္ႏိူင္ရန္အတြက ္၎တို႔အားၾကားျဖတ ္ 

    ကာလအစီအမံမ်ားႏွင့္စပလ္်ဥ္း၍ တရား၀င္မႈအခ်ိဳ႕လႊဲေပးသကဲ႔သို႔ျပဳလုပ္ရပါမည္။ထိုအရာမ်ား  

    သည ္NCA စာခ်ဳပထ္ဲတြင္ရည္ညႊန္းထားေသာလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန ္ 

    အတြက္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါရိွပါ။ျပည္နယ္တြင္းလံုၿခံဳေရးမည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္ပံုမႈသည ္ႏိုင္ငံေတာ ္ 

    ေဆာင္ရြက္မႈထက ္ေဒသတြင္းေဆာင္ရြက္မႈကတဆင့္မည္သို႔ေအာင္ျမင္မႈရိွႏိူင္ပံုကိ ုအကဲျဖတ ္ 

    ႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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 ဃ။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည္႔ အစီအစဥ္မ်ားအား ေထာက္ပံ႔ကူညီရင္း အလႈရွင္မ်ား၊ကုလသမဂၢ  

      ေအဂ်င္စမီ်ားႏွင့္ႏိုငင္ံတကာအန္ဂ်ီအိုမ်ားအၾကားနားလည္မႈရိွေစရန္တြနး္အားေပးရမည္ျဖစ္ကာ     

      ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္မ်ားတြင္ယံုၾကည္္မႈတည္ေဆာကေ္ရးအား အစိုးရကဦးစားေပးလုပ္ေဆာင ္ 

      ရမည္ျဖစသ္ည။္အပစ္ရပစ္ဲေရးေဒသမ်ားတြင ္ႏိုင္ငံတကာ၏ေျမျပင္မ်က္ျမင္ကူညီမႈအား လိုအပ ္ 

      လွ်က္ရိွၿပီးထိုနည္းျဖင္ ့NCA စာခ်ဳပ္ထဲရိ ွၾကားျဖတက္ာလအစီအမံမ်ားကိုအေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစ  

      ပါသည္။ 

ေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ တတိယနိဂံုးေကာက္ခ်က ္

တခုမွာ ယံုၾကည္မႈလိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္းေျပာဆိုရသည္မွာလြယ္ကူေသာ္လည္း အေရးႀကးီေသာ 

ႀကိဳးပမး္အားထုတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန ္တာ၀န္၀တၱရားမွာယခုအခါအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္အေပၚတြင ္

တည္ရိွေနပါသည္။ 
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