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၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အတြက္ ထူးျခားတဲ့ႏွစ္လုိ႔ 
ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ေအေအပီပီအေနနဲ႔ အတြင္းေရးမႈးနဲ႔ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈးတို႔ 
ဇန္န၀ါရီလမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ျပန္၀င္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဆုိရင္လည္း နယ္စပ္ကုိထြက္လာတ့ဲ ၁၆ 
ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ မွာ ပထမဆုံး ျပည္တြင္းကို ျပန္လည္ ေျခခ်ခ့ဲရတဲ့ႏွစ္ပါ။  

 

ေအေအပီပီအေနနဲ႔ ပထမအႀကိမ္ ၀င္ခြင့္ရတ့ဲ အခ်ိန္မွာပ ဲ
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္၊ ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ၿပီး 
ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြရဲ့ ဘ၀ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး 
တုိ႔အတြက္ သက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိ ႔ဳ၊ အစုိးရအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္ ေတြနဲ႔ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။

ေအေအပီပီအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါ၀င္တဲ့ လက္က်န္ႏုိင္ငံအက်ဥ္းသားစိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ့ စိစစ္ေတာင္းဆုိခ်က္နဲ႔ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတြလြတ္လာေပမယ့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကတိျပဳထားအတုိင္း ေတာ့ ျဖစ္မလာဘ ဲ ၂၀၁၃ အကုန္မွာ 
လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၀ ဦးဆက္ရိွေနခ့ဲတယ္။ ေအေအပီပီအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ရံုးခန္းဖြင့္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေအေအပီပီရ့ဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပိုမို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သလုိ အျခားမဟာမိတ္မ်ားနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ေတြရခဲ့တယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သိသာထင္ရွားတဲ့ တုိးတက္မႈေတြ 
မရိွေသးပါဘူး။ အခြင့္အေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚသူေတြ၊ ကူညီသူေတြကုိ ပုဒ္မ အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီး ဖမ္းဆီး၊ 
ေထာင္ခ်မႈေတြရိွေနတုန္းပါပ။ဲ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြ ရွိေနဆပဲါပ၊ဲ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေတြ၊  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈေတြ၊ လူကုန္ကူးမႈေတြ၊ မတရားအခြန္ေကာက္ခံမႈေတြ၊ လာဘ္စားမႈေတြ ရိွေနတုန္းပါပ။ဲ 

ေအေအပီပီအေနနဲ႔ကေတာ့ လာမည့္ႏွစ္မွာ လုပ္ရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို စနစ္တက်ေရးဆြဲထားၿပီး ဒီအစီအစဥ္ေတြကုိ 
မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သြားမွာပါ။ က်န္ရိွႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလုံးလြတ္ေျမာက္ေရး၊ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားနဲ႔ အက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြရဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ကိစၥေတြကို 
ဆက္လက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ 
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ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အေၾကာင္း 

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စြန္ခြာလာခ့ဲၾကေသာ ႏုိင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားေဟာင္းအခ်ိဳ႕သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မေဲဆာက္ၿမိ ႔ဳတြင္ အတူတကြ 

စုစည္းမိခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ 

ရရိွေရးအတြက္ စည္းရုံးလံူ႔ေဆာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရေသာ ၄င္းတို႔ႏွင့္ဘ၀တူ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကူညီေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းအခု 

တည္ေထာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။  

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (AAPP)ကုိ ၁၉၈၈ 

ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံကို ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံေနရေသာ 

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းကိုႏုိင္ကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သူေထာင္သြင္း 

အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည့္ (၁၁) ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး ဆရာႀကီး 

သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ၁၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ 

ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။  

ေအေအပီပီသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး ႁခြင္းခ်က္မရိွ 

လြတ္ေျမာက္မွသာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလ၏ဲ ပထမအဆင့္ 

ေျခလွမ္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ေျခလွမ္း စတင္သည္ဟု 

ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႁခြင္းခ်က္မရိွ 

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ကိုသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ 

ေအေအပီပီတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး ခြ်င္းခ်က္မရိွ 

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနကုိ ႏိုင္ငံတကာက 

သိလာေစရန္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား အင္တိုက္အားတုိက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ထုိသို႕ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေအေအပီပီသည္ ႏိုင္ငံတကာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကုိ သာမက 

သူတို႕၏ မိသားစု၀င္မ်ားကုိပါ စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပုိင္း ဒဏ္ရာမ်ား ရေစသည္ကုိ 

ေလ့လာေတြ႕ရိွပါသည္။ ထုိ႕အတြက္ေၾကာင့္လည္း ႏုိင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 

သူတို႕မိသားစု၀င္မ်ား အတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ေအေအပီပီမွ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီမူမ်ား ျပဳလုပ္ 

ေပးလ်က္ရိွပါသည္။  

 

 

 

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေအေအပီပီ 

ရုံးခ်ဳပ္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ ၀န္ထမ္း (၁၄) ဦး 

ရိွသည္။ ေအေအပီပ ီရုံးခြဲမ်ားကုိလည္း 

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး 

ရန္ကုန္ရုံးခြဲတြင္ ၀န္ထမ္းအင္အား ၂၅ 

ဦးႏွင့္ မႏၱေလးတြင္ ၅ ဦး ေအေအပီပီ၏ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ 

 

ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ 

ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လုပ္အားေပး (၈) ဦး 

ေအေအပီပီရံုးတြင္ လုပ္အားေပး ခဲ့သည္။  

 

ေအေအပီပီမ ွတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ 

လူအခြင့္အေရးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 

အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္စ္ 

အုိေဂ် ကင္တာနား၊ ေတာင္အာဖရိကမွ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး၊ 

အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ 

ကရင္တန္၊  ခရုိေအးရွား 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲအစည္းမ်ားမွ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ 

သုေတသီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 

ေတြဆံုခဲ့သည္။ 

 

ေအေအပီပီရံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပခန္းငယ္တခု ရွိၿပီး 

ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ား 

အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 

မ်ား၏အေျခအေနတုိကို ခင္းက်င္းျပသ 

ထားသည္။ ထုိျပခန္းသို႔ ၂၀၁၃ 

ခုႏွစ္အတြင ္ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့လာသူ 

၈၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္လည္ပတ္ 

 



5 
 

 

 

 

 

 

ရည္ရြယ္ခ်က္  

၁။  ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထတဲြင္ ရိွေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ညႇဥ္းပန္းခံေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သိရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ေဖာ္ထုတ္ရန္။ 

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ 
ေနမူမ်ားကုိ ဟန္႕တားႏုိင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းမွ စစ္အစုိးရ 
အား ဖိအားေပးလာေစရန္။ 

၃။ လက္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ 
၄င္းတုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္အေျခအေနမ်ားကုိ စနစ္တက် ကူညီေထာက္ပ့ံႏိုင္ရန္။ 

၄။ ျပစ္ဒဏ္ကုန္ဆုံး၍ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး နယ္ပယ္ 
အသီးသီးတြင္ ရပ္တည္ခြင့္မရေအာင္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ိဳးဟန္႔ 
တားေႏွာက္ယွက္ေနျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္။ 

၅။ ျပစ္ဒဏ္ကုန္ဆံုး၍ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ လြတ္ေျမာက္ လာသည့္ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ စိတ္ပုိင္း၊ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြကူညီသြားရန္။ 

 

 

 

 

 

 

က်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္  

ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္သည္ 
အေျခခံလူအခြင့္အေရးမ်ား၏ 
အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ 
 
 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏ 
မိသားစုမ်ား အားလုံးအတြက္ 
က်မၼာေရးကုသခံရမႈမ်ား 
ပညာသင္ယူႏုိင္မႈမ်ား ရရိွသင့္သည္။ 
 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားအားလုံးအား ခြ် င္းခ်က္မရိွ 
ျပန္မလႊတ္ေပးပါက အမ်ိဳးသား 
ျပန္လည္သင့့္ျမတ္ေရးမျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။  
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၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္လက္ လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အဓိကအေနျဖင့္ 
အက်ဥ္းသားမ်ား (၆) ၾကိမ္ လႊတ္ေပးခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း (၃၂၅) ေယာက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 
လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္သည္ ဆႏၵျပမႈ ျပႆနာမ်ား  
ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးေနသည့္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အမ်ားအားျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ပုဒ္မ-(၁၈) ျဖင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရားစြဲခံခဲ့ရေသာ 
မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ 
ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမႈ ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၂ လ ေက်ာ္ကာလအတြင္း 
ပုံမွန္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ပင္ လြန္စြာျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးဆႏၵျပမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပုဒ္မ (၁၈) ကုိ 
အာဏာပုိင္မ်ားမွ ပိုမုိအသုံးျပဳလာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈကုိ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေစပါသည္။  
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ ၎တို႔အေျခအေန မ်ားကုိ 
စိုးရိမ္ပူပန္ေနရမႈသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးလ်က္ရွိပါသည္။  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထုိႏွစ္အကုန္တြင္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၃၀) ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံေနရသည္ဟု ေအေအပီပီ မွ 
ခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမွတ္ ၅၁/၂၀၁၃ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးဆႏၵျပမႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
ပုဒ္မ (၁၈) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၅၀၅ (ခ)) အပါအဝင္ အျခားဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ တရားစြဲခံခဲ့ရေသာ မ်ားစြာေသာ 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား အမႈမ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့သလုိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၅) ဦးကုိလည္း ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္၊ ဒီဇဘၤာလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ေျမာက္လာေစခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔သည္ 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား တရားစြဲရန္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ထိုဥပေဒပုဒ္မမ်ာအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း (သို႔) 
ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကုိ မျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါ။  တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔အား 
ဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္ ထုိဥပေဒပုဒ္မမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရိွကာ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္မ်ားအား ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။   တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား လႊတ္ေပးလုိက္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သိသာထင္ရွား ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား 
ဆက္လက္ဖိႏွိပ္မႈ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ပုဒ္မ(၁၈)ကုိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖိႏိွပ္ေရး 
ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈ၊ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္မႈ ႏွင့္ 
ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈ အေရအတြက္ကုိ တိုးျမင့္ေစပါသည္။ ေက်ာ္ၾကားေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 
ေဒၚေနာ္အုန္းလွႏွင့္ ကိုထင္ေက်ာ္တို႔သည္ ပုဒ္မ (၁၈) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၅၀၅ (ခ)) တို႔ျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ 
ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရပါသည္္္္္္္္္္။  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ က်န္ရိွေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အကုန္လုံးအား 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းေလာက္တြင္ လႊတ္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား 
မ်ားအား လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရမွ သူတို႔ကတိတည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
(၃၀) ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီ စာရင္းအရ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္ရွိေနပါ 
ေသးသည္။  ထိုသူမ်ားႏွင့္အတူ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ (၁၀၀) ေက်ာ္သည္လည္း 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မရရိွခဲ့ၾကပါ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ကတိျဖစ္ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ေလာက္တြင္ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးအား လြတ္ေပးမည္ဆိုေသာ ကတိမတည္ခဲ့ပါ။ ယခုတရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။  
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၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မိမိတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈအား သမၼတမွ ကတိမတည္ အသိအမွတ္မျပဳသည့္အတြက္ 
မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ယခုအခ်ိန္္အထိလည္း ယခင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္္ ကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ 
ေအေအပီပီ အေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးအား  လုံးဝခြ် င္းခ်က္မရိွ 
လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ယခုထက္တုိင္ 
လ်စ္လ်ဴရႈခံထားရပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံးသည္ 
၎တုိ႔၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ အလြန္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အေျခအေနမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ- (၄၀၁) အရ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ 
ပုဒ္မ- (၄၀၁) ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခ့ဲျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္မွ အမွန္တကယ္လြတ္ေျမာက္မႈကို 
လုံးဝပ်က္ျပားေစသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ဂိတ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္တိုင္ 
၎တုိ႔အေပၚ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား မၿပီးဆုံးေသးပါ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု 
အသိအမွတ္မျပဳသည့္အတြက္ သူတို႔အေနျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈ မွတ္တမ္းရိွသူမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္စြာ 
ေနထိုင္ေနရပါသည္။ 

ထိုျဖစ္ရပ္သည္ ၎တုိ႔၏ဘဝ ႏွင့္ အနာဂတ္ အစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထိုမမွ်တ မမွန္ကန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမွတ္တမ္း ထင္က်န္ေနမႈေၾကာင့္  
ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ခရီးသြားလာခြင့္၊ အလုပ္အကုိင္ရရိွမႈ စသည္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား 
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရပါသည္။ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား 
ျငင္းဆန္ခံေနရမႈ ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အနာဂတ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အဓိကျဖစ္သည္ဟု 
မိမိတို႔ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားက့ဲသို႔ပင္ 
အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွသင့္ပါသည္။ 

 

ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကုိထင္ေက်ာ္သည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရး အဆက္ 
မျပတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအဖြဲ႕ (MDC) ႏွင့္ (MDCF) တုိ႔၏ ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း 
ရာဇသတ္ၾကီး ပုဒ္မ-(၁၈) ျဖင့္ (၁၀) ၾကိမ္၊ ပုဒ္မ- (၅၀၅ (ခ)) ျဖင့္ (၂) ၾကိမ္ တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ဒီဇဘာၤလ အစတြင္ သူသည္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ပုဒ္မ-(၁၈) တစ္ခုျဖင့္ 
ခ်က္ျခင္း ထပ္မံဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ခံရကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္ကုန္တြင္မွသာ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ကုိထင္ေက်ာ္သည္ အျခားရာဇဝတ္ပုဒ္မျဖင့္ 
တရားရင္ဆိုင္ေနရဆျဲဖစ္ပါသည္။ ကုိထင္ေက်ာ္၏ 
အမႈျဖစ္စဥ္သည္ အစုိးရမွ ပုဒ္မ-(၁၈) အား အသုံးျပဳၿပီး 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာ ဆက္လက္ 
ဖိႏွိပ္မႈကုိ သိသာထင္ရွားေစသည္ ဥပမာ တစ္ခုပင္ 
ျဖစ္သည္။   

ေဒၚေနာ္အုန္းလွသည္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ 
လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီမိုင္း စီမံကိန္းအား 
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ-(၁၈) ႏွင့္ (၅၀၅ (ခ)) 

 

 
ကုိထင္ေက်ာ္အားရုံးထုတ္စဥ္ 



8 
 
တို႔ျဖင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရားစြဲခံခဲ့ရပါသည္။ နယ္ေျမခံတို႔၏ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ 
ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ရမဲ်ား၏ ဖမ္းဆီးအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမ်ား 
ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ေဒၚေနာ္အုန္းလွအား ရမဲ်ားမွ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးစဥ္တြင္ သူမ၏အကႌ်မ်ားစုတ္ျပသဲြားခဲ့ကာ ပုဒ္မ-
(၁၈) ႏွင့္လည္း တရားရင္ဆိုင္ ခဲ့ရပါသည္။ သူမသည္ သူမအားစီရင္သည့္ တရားၾကားနာမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ 
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့ပါသည္။  

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ေျမယာသိမ္းမႈမ်ားကို 
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားမွ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးခံေနရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ခ်ိဳ႕၏ ဥပမာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ေျမယာအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား မေရာက္ရိွႏုိင္မႈ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွရန္ ခက္ခမဲႈတုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသူမ်ား၏  အေရအတြက္အတိအက်အား မသိရိွႏိုင္ေသးပါ။  

ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈသည္ မေပ်ာက္ကြယ္ေသးပဲ 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးုလုပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ခံေနရပါသည္။ 
ေဒၚေနာ္အုန္းလွ ႏွင့္ ၎ကုိေထာက္ခံသူမ်ား 
ဖမ္းဆီးခံရစဥ္တြင္ ရမဲ်ားမွ မတရား 
အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသား ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ 
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) နဲ႔ 
ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဆုိကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီး 
ခံခဲ့ရပါသည္။ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္ (KIA) ႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈ ရိွသည္ဟု သက္ေသ 
မျပႏိုင္ေသာ္လည္း သူအား အခ်ဳပ္ထတဲြင္ 
ဖမ္းဆီးထားစဥ္အတြင္း ႏိွပ္စက္ရုိက္ႏွက္ကာ 
အတင္းအၾကပ္ ဝန္ခံခိုင္းခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
သူ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း 
လေထာ္ဘရန္ေရွာင္မွ 
ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
လေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ဇူလိုင္လတြင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိ ႔ဳ ေရႊစက္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဘရန္ရုန္း၊ လဖုိင္ဂမ္၊ 
လရိန္ တို႔အား ဖမ္းဆီးၿပီး ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဆုိကာ သက္ေသမျပႏိုင္ဘ ဲညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ 
၀န္ခံခိုင္းရံုမက ေယာက ၤ်ားခ်င္း အတင္းအၾကပ္ လိင္တူ ဆက္ဆံခုိင္းသည္မွာ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ 
လုံး၀လက္မခံႏိုင္သည့္ အဆုိးရြားဆုံးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက ရာဇ၀တ္မႈ 
က်ဴးလြန္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား သတင္းေထာက္မ်ား လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အေျခအေနသည္ 
အျပင္ပန္းမွ ၾကည့္လွ်င္ တိုးတက္မႈရိွပံုေပၚေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ဖိႏိွပ္ညွင္းပမ္းမႈသည္ 
ရပ္တန္႔မသြားပ ဲဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမႈသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အမွန္တကယ္ ေဖါက္ဖ်က္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ စိတ္ပုိင္း ရုပ္ပိုင္းမ်ားအား 
ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေစကာ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ 
ဝန္းက်င္ေကာင္းကုိျဖစ္ေစရန္အတြက္လည္း အနည္းငယ္သာ အေထာက္အကူျဖစ္ေပၚေစပါသည္။    

“ကုိေနမ်ိဳးဇင္ရဲ့ အမႈဆိုရင္ ပုဒ္မ ၄၀၁ နဲ႔ လြတ္ေျမာက္လာတဲ ့

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ အၾကြင္းမဲ ့

မလြတ္ေျမာက္ ေသးဘူးဆိုတာကုိ တိက်ခုိင္မာေသာ သတင္းစကား 

ေပးပုိလိုက္ျခင္းပျဲဖစ္တယ္။ တဆက္တည္းမွာ ကုိေနမ်ိဳးဇင္ရဲ့ ေထာင္ဒဏ္ဟာ 

လြတ္ေျမာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္တာျဖစ္ၿပီး 

ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ သူတိုရဲ ့

လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ခြင့္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့္ကို တားျမစ္လိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။” 

တိတ္ႏုိင္ (အတြင္းေရးမႈး) 
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နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 

ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရရိွထားသည့္ အလွဴေငြမ်ား၏ မူေဘာင္အတြင္းမွ 

ကူညီေထာက္ပ့ံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  

ေအေအပီပီသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 

မိသားစုမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း 

ကူညီေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။ 

 

တကၠသုိလ္ႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္အတန္း တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ 

အတြက္ ၅၉  ဦးအားေထာက္ပ့ံႏုိင္ခဲ့သည္။  

 

ကြန္ျပဴတာသင္တန္းအပါအ၀င္ 

အသက္ေမြးေက်ာင္းပညာရပ္အတြက္ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၁၈၈ ဦးအား 

ကူညီေထာက္ပ့ံေပးခဲ့သည္။  

 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 

ေဟာင္းမ်ား၏ ကေလးမ်ား မူလတန္းမွ အထက္တန္း 

အထိ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၃၄ 

ဦးအား ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။  

 

ကေလးမ်ား၏ တကၠသုိလ္ ပညာေရးအတြက္ ၃၄ ဦးအား 

ကူညီေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္အက်ဥ္းေထာင္ 

အတြင္း က်ဆုံးသြားေသာ ႏိုင္/က်ဥ္းသားမိသားစုမ်ား 

အား ပထမ အႀကိမ္အျဖစ္ မိသားစု ၅၅ စုအား 

ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။  

ေအေအပီပီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လက္ရိွ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေထာင္၀င္စာအတြက္ ၁၈၈ ဦး၊ 

အေရအတြက္အားျဖင့္ ၄၃၈ ႀကိမ ္ကူညီေထာက္ပ့ံ 

ေပးခဲ့သည္။  

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လတ္တေလာ လြတ္ေျမာက္လာေသာ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၄၆ ဦးအား က်န္းမာေရး 

စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ အတြက္ ကူညီ ေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲသည္။  

 

ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစု ၁၆၅ ဦးအား 

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ေလွ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ စနစ္တက် 

ကူညီေျဖရွင္း ေပးခ့ဲသည္။  

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျပည္လည္ျမႇင့္တင္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 

စနစ္တက် ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္အတြက္ ေကာင္ဆယ္ လာ 

၁၃ ဦးအား သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးခ့ဲသည္။ 

က်န္မာေရးဆုိးရြားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းေဟာင္း ၁၀၇ ဦး 

အား ဆက္လက္ေဆး၀ါးကုသႏုိင္ရန္အတြက္ 

ကူညီေထာက္ပ့ံေပးခဲ့သည္။     

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား 

ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း 

တကၠသုိလ္အဆင့္ ံံံံ့ 

သားသမီးမ်ား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 

မိသားစုမ်ားအားကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား 

ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း 

ႏုိင္/က်ဥ္းေဟာင္း က်န္းမာေရး ံံံံ့ 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးေရးအစီအစဥ္ 

ေကာင္ဆယ္လာ သင္တန္း 

ေဆးကုသမႈအတြက္ကူညီျခင္း 
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လက္ရိွအက်ဥ္းက်ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔၏ ရုပ္ပုိင္း စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေကာင္းမြန္စိတ္ခ်ရေရးသည္ 
မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ ႏွင့္ မိမိတို႔အား ေထာက္ခံသူမ်ား/ေထာက္ပံ့ကူညီသူမ်ား၏ အဓိကအေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ားအတြင္းရိွ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ စနစ္သည္ ယခုထက္တုိင္ မမွ်တ လြန္စြာဆိုးဆုိးရြားရြားျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။  
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ထုိကာလတြင္ အက်ဥ္းက်ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ (၁၈၈) ဦးကုိ စုစုေပါင္း (၄၃၈) 
ႀကိမ္ ေအေအပီပီမွ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာအစုိးရ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း 
အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားသည္ စိတ္ပုိင္း ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ နာက်င္မႈေ၀ဒနာမ်ား ရိွေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔မွ 
အေထာက္အပ့ံအကူအညီမ်ားအား ပုံသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။     

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား  ေဝးကြာေသာေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း (သို႔) ၎တို႔အား ေထာင္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ားသည္ မိသားစု၀င္မ်ား စိတ္ခံစားမႈပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးပုိင္ဆုိင္ရာ အခက္အခမဲ်ား ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ တရားရံုးျဖစ္စဥ္သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာျခင္း၊ 
ေငြေၾကးအကုန္အက် မ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားသည္ မိသားစု၏အဓိက ပံုမွန္ဝင္ေငြမ်ားထဲမွ 
ထိုတရားရံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ အကုန္အက်ခံသံုးစြဲခဲ့ၾကရပါသည္။  ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ 
၎တုိ႔မတရားစြပ္စြဲခံရကာ ေထာင္ခ်ခံရမႈတို႔ေၾကာင့္ အပုိအျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား 
ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစသည္။ မိသားစုမ်ားမွ လက္ရွိကာလတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထံသုိ႔ ေထာင္ဝင္စာသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ေအေအပီပီမွ လက္လွမ္းမီသမွ်ကို 
ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ ေပးခဲ့သလို ထို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား 
သူတုိ႔၏ေထာင္တြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းမွ မိမိတို႔၏ ကြန္ရက္မ်ားကုိလည္း 
အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။  

အစိုးရမွ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ 
အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းပရိယာယ္မ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ႏိွပ္စက္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေထာင္ခ်ခံရမႈေၾကာင့္ 
ထိခုိက္နာက်င္ရယုံမွ်မက ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ား သူတို႔၏အနာဂတ္မ်ားပါ 
ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။  အာဏာရွင္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ား၏စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ႏုိင္ငံေရးအလုပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ 
မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ 
တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္လက္ေထာက္ပံ ့
ကူညီသြားမည္ျဖစ္ၿပီး  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား 
ထတဲြင္ အထီးက်န္ ျဖစ္ေနရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပ ဲႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ 
၎တုိ႔အား ေထာက္ခံေနေၾကာင္းကုိ မိမိတို႔မွ တတ္ႏုိင္သေလာက္ စည္းရုံး 
လႈံ႔ေဆာ္ၿပီး အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။   

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းတြင္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တ့ဲေနေသာ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႔ေအေအပီပီမွ သတင္းမ်ားရယူကာ လစဥ္သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။  
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရရိွျခင္း (သုိ႔) လံုးဝမရရိွၾကပ ဲ
လက္တေလာကာလတြင္ ထိုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လစ္လပ္ေနမႈကုိ  ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ အနည္းငယ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ေနၾကသည္။ 

 

“ျမန္မာႏုိင္ငံရိွႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ေတြဟာ 
ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွာ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ 

ျပည္လည္ ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ အလြန္ခက္ခပဲါတယ္။  
အက်ဥ္းေထာင္ထမွဲာေနရတာက  ဒီကေန႔ ေခတ္သစ္ 

ကမၻာႀကီးနဲ႔ ေ၀းကြာေနဆပဲါပဲ။  
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစု အမ်ားစုဟာ 

စား၀တ္ေနေရး အေတာ္ခက္ခေဲနတာေၾကာင့္ 
ေထာင္၀င္စာဆုိတာလည္း ပုံမွန္မေတြႏုိင္ၾကပါဘူး။. 

ဒါဟာသိပ္ကုိ ႀကီးမားတ့ဲ စိန္ေခၚမႈပါပ”ဲ 

ဘုိၾကည္(တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး) 
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ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ အေျခခံေဆးကုသမႈ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ေအေအပီပီမွ 
တတ္ႏုိင္သေလာက္ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈေပးခဲ့သည္။ မိမိတို႔မွ ထုိကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း 
ယုိယြင္းသြားခ့ဲေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား သက္သာလာႏိုင္မည္ဟု 
မိမိတုိ႔မွ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။  ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည့္ မည္သည့္ကာလတြင္မဆို အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြ 
လႈပ္ရွားသူတို႔၏ စိတ္အေျခအေနသည္ ၾကမ္းတမ္း ဆိုးရြားလွသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ေႏွာက္ယွက္ခံရမႈမ်ား ေအာက္တြင္ 
ရိွေနရပါသည္။  ဖတ္စရာစာအုပ္မ်ား၊ ေရးစရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မၾကာခဏ ပိတ္ပင္တားဆီးေနျခင္းသည္လည္း 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတုိ႔၏ အသိဥာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ မ်ားစြာထိခိုက္ေစသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔၏ မိသားစုမ်ား (သို႔) 
မိမိတို႔၏ ျပည္တြင္းကြန္ရက္အဆက္အသြယ္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ႏ္ုိင္ျခင္းျဖင့္ 
ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား မိမိတို႔၏ စုစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကို ျပသႏိုင္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။   

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ 
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား ရရိွရန္ ၎တုိ႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား တတ္ႏုိင္သေလာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ 
ျပည္တြင္းကြန္ရက္အုပ္စုမ်ားမွ ၎တို႔အားဆက္သြယ္၍ ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။  

 

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ေထာင္တြင္းတြင္ေနထိုင္ခဲ့ရမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ 

နာက်င္မႈမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ပစ္ပယ္ထား၍မရႏုိင္ေပ။  

ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ မတရားသျဖင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္၊ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ၾကရသည့္အတြက္ တိတိက်က် 

သတ္မွတ္ရန္ခက္ခေဲသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အနာတရျဖစ္မႈမ်ားကုိ ကာလၾကာရွည္စြာ မၾကာခဏ ခံစားၾကရေပသည္။ ထုိသို႔ 

ေထာင္က်ခဲ့ရသည့္အတြက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအခက္အခမဲ်ားကုိ ကူညီကုစားေပးႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ား 

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးေရးအစီအစဥ္ (Mental Health Assistance 

Program- MHAP) ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တုိးခ ဲ်႕ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခင္က ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 

စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္မႈကို နားလည္မႈအားနည္းခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအတြက္ ထုိသုိ႔စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

ေထာက္ပံ့ေပးမႈ အားနည္းခဲ့ရသည္။ ထိုသုိ႔ အားနည္းေနေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးေရးကို 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအေအပီပ ီ သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လ ေက်ာ္ကာလတြင ္ ျပည့္စုံေသာ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

ကူညီေပးမႈအစီအစဥ္တခုကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးေရး အစီအစဥ္သည္ 

ပထမဦးစြာ ဂြ် န္ေဟာ့ကင္း တကၠသုိလ္ (Johs Hopkins University) မွ ေဒသဆုိင္ရာ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဉ္းသားေဟာင္းမ်ားကုိ စိတ္က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေကာင္စယ္လာ (Coulselor) မ်ားျဖစ္ေစရန္ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကာလမွာ တိုက္ရိုက္သင္တန္းေပးျခင္း၊ အုပ္စုလုိက္ ကုထံုးမ်ားကို 

ျပန္လည္ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈ ကလုိင္းယန္႔ (Client) ကို ကုသမႈေပးျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၆) လ 

ခန္႔ၾကာျမင့္သည္။ ထုိသုိ႔ေလ့က်င့္မႈကာလတေလွ်ာက္လုုံးတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈး (Supervisor) မ်ားသည္ မိမိတို႔ 

အဖြဲ႔ရွိ ေကာင္ဆယ္လာမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အပတ္စဥ္ စူပါေဗးရွင္း အစည္းအေဝး (Supervision meeting) 

ျပဳလုပ္၍ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊  ကုသမႈဆုိင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အပတ္စဥ္တင္ျပ၍ အၾကံဉာဏ္မ်ားရယူျခင္း 

လုိအပ္ေသာ သင္ျပမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ရယူျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရသည္။ ကုသမႈဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္လည္း 
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အပတ္စဉ္အေျခအေနအေသးစိတ္ႏွင္ ့ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ျဖည့္သြင္းမႈမ်ားကုိ JHU မွ သင္တန္းဆရာမ်ားထံ skype 

မွ တဆင့္ အပတ္စဥ္ တင္ျပအစီရင္ခံရၿပီး လုိအပ္ေသာအၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူရပါသည္။ 

သင္တန္းၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ေကာင္စယ္လာမ်ားသည္ MHAP ဆန္းစစ္မႈ နည္းစနစ္အရ စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်မႈ  

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဉ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎ တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရိွစြာ 

သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ တဦးခ်င္းေကာင္စယ္လင္း (Individual Coulseling) ေပးျခင္းကို အေရအတြက္ တုိးခ ဲ်႕ 

လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ကုသမႈေပးခ်ိန္တြင္လည္း ေလ့က်င့္မႈကာလ နည္းတူ ေဒသဆုိင္ရာစူပါဗ္ုိက္ဆာမ်ားသည္ 

မိမိတုိ႔ အဖြဲ႔ရွိ ေကာင္စယ္လာမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အပတ္စဥ္ စူပါေဗးရွင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္၍ ကုသမႈဆုိင္ရာ 

အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊  ကုသမႈဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အပတ္စဥ္ တင္ျပ၍ အၾကံဉာဏ္မ်ားရယူျခင္း လုိအပ္ေသာ 

သင္ျပမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ရယူျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရသည္။ ကုသမႈဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္လည္း အပတ္စဥ္ 

အေျခအေနအေသးစိတ္ႏွင္ ့ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ျဖည့္သြင္းမႈမ်ားကုိ JHU မွ သင္တန္းဆရာမ်ားထံ skype မွတဆင္ ့

အပတ္စဥ္ တင္ျပအစီရင္ခံရၿပီး လုိအပ္ေသာအၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 

၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ မိတ္ေဆြ၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား ထံမ ွ စိတ္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စနစ္က်ေသာ၊ 

အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည့္ ေကာင္စယ္လင္းကုိ ရရိွႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 

ထုိသို႔ ေကာင္စယ္လာအသစ္မ်ားကုိ ထပ္မံသင္တန္းေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စိတ္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ကုိ 

ပုိမိုအင္အားေကာင္းမြန္ေစၿပီး တုိးခ ဲ်႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစပါသည္။ ထုိသင္တန္းတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ 

သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ ကုသမႈဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာင္စယ္လာမ်ား ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေအေအပီပ၏ီ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕တခု ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္ မွနည္းစနစ္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲသည္။  

ထို႔ျပင ္ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသုိလ္သည္ ထိုအစီအစဉ္၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္၊ လာမည့္ ၂ ႏွစ္တာ 

ကာလတြင ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈ 

ရိွေၾကာင္း ေသျခာေစရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ (Monitoring) ႏွင့္ အကျဲဖတ္မႈ (Evaluation) ကို ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ .  

ထုိသို႔ တန္ဘိုးရွိသည့္ စိတ္က်န္းမာေရးအစီအစဉ္ကို ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးၿမိ ႔ဳမ်ားတြင္ 

တုိးခ ဲ်႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ မေဲဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ ေအေအပီပီ ရံုးခ်ဳပ္မွ စီစဉ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ကုသမႈဆိုင္ရာၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး (၂) ဦး၊ ေကာင္စယ္လာအသစ္ (၈) ဦးကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လ က 

ထပ္မံခန္႔ထားခ့ဲသည္။  

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဟာ အက်ဥ္းေထာင္ထကဲ လြတ္ေျမာက္လာၾကေသာ္လည္း သူတုိရဲ့ အမႈတြဲေတြ၊ မိသားစုအခ်ိဳဟာ အက်ဥ္းထာင္မွာ 

က်န္ရစ္ေနတုန္းပါပ။ဲ ဒါဟာလည္း သူတိုကုိ စိတ္ဒဏ္ရာေတြည ရရိွေစတာျဖစ္ပါတယ္။                                            

ဘုိၾကည္(တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး) 
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ယခုအခါ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဉ္ကို ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသုိလ္ႏွင့္ပူးေပါင္းလွ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ္ 

ေဒသ ၂ ခုတြင္တုိးခ ဲ်႔ လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိသည္။  

ထုိ႔ျပင ္ ကုသမႈေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ AAPP-Bႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဉ္းသားေဟာင္းအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ဆက္ဆံေရးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခ့ဲပါသည္။  

ထုိ႔ျပင ္ဂၽြန္ေဟာ့ကင္း တကၠသုိလ္မွ နည္းျပဆရာမ်ားသည္ ေအေအပီပ ီစိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ကို 

သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းျပဆရာမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ 

သင္ၾကားေပးျခင္း သင္တန္း (Training of Trainer) ကို ၂၀၁၃- ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။  

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (Mental Health Assistance Program) သည္ ေအေအပီပီ၏ 

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာအစီအစဥ္တခုျဖစ္ၿပီး ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က ္ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ တိုးခ ဲ်႕ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေကာင္စယ္လာအသစ္မ်ားတိုးခ ဲ်႕ခန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုအစီအစဉ္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆး ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕႔တို႕တြင္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေကာင္စယ္လာအသစ္ (၁၆) ဦးႏွင့္ ကုသမႈဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အသစ္ (၄) ဦးကို ထပ္မ ံ

ခန္႔ထားခ့ဲပါသည္။  

ထိုကဲ့သို႔ ေကာင္စယ္လာအသစ္မ်ား ထပ္မံခန္႔ထားၿပီး တိုးခ ဲ်႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဉ္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ လိုအပ္ေနေသာ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ကုိ ပုိမိုရရိွႏုိင္ၾကမည္ 

ျဖစ္သည္။  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း ကလုိင္းယန္႔ (၁၆၅) ဦးကုိ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ေလွ်ာ့က် ေစရန္အတြက ္ စနစ္တက်  

ကူညီေျဖရွင္းေပးခ့ဲသည္။ 

  

MHAP ေကာင္စယ္လာသင္တန္း ျပဳလုပ္ေနစဥ္ 
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ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မတရားသျဖင့္ေထာင္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ဘဝမ်ားအား ျပည္လည္ 
တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ပညာေရးဆိုင္ရာေထာက္ပ့ံမႈမ်ား၊ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အရည္အေသြးပုိင္းဆိုင္ရာျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားအား 
မိမိတို႔ေအေအပီပီမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ပါသည္။  ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရၿပီးေနာက္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ပညာေရးပုိင္းဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ခရီးသြားလာခြင့္မ်ားႏွင့္ က်မၼာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
မရရိွေအာင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။  အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ 
ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ တကၠသိုလ္မ်ားေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ စာရင္းသြင္းျခင္းကုိ တားျမစ္ခံရကာ 
သူတုိ႔၏ပညာေရးကုိ ဆက္လက္ မသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။  ထိုလစ္လပ္ခံခဲ့ရသည့္ ကြက္လပ္ကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား သူတုိ႔၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ 
ပညာေရးမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ေအေအပီပီမွ ၎တုိ႔အား ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ ပညာေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွရန္ ႀကိဳးစားျဖည့္ဆည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။  

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား  

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ပညာေရးဆက္လက္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး မိမိတို႔မွ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္္က်င္းပခဲ့ပါသည္။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး မိမိတုိ႔မွ 
အရည္အေသြးဆိုင္ရာျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာသင္တန္း ေျမာက္မ်ားစြာ 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း (၂၄၇) ဦးသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
သင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ႏုိ္င္ခဲ့ၾကပါသည္။  

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ 141+ ရုံး တြင္ျပဳလုပ္ေသာ  ကြန္ျပဴတာသင္တန္း  

 

 

 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း (၅၉) ဦး 

တကၠသုိလ္ပညာေရးသုိ႔ 

ျပန္လည္တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ အျခား 

(၁၄) ဦးသည္ TOFEL ႏွင့္ CCNA 

သင္တန္းမ်ားအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား 

တက္ေရာက္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔႔ 

ေအေအပီပီမွ အကူအညီ 

အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးႏိုင္ခဲသ့ည္။   
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ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ပညာျပန္လည္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ကိုင္ေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးအား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား 
ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း 
ရရိွေစပါသည္။  ျပည္တြင္းေအေအပီပီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား 
ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္သည္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ 
ေရွ႕အနာဂတ္တြင္လည္း ထိုအစီအစဥ္အား ဆက္လက္တိုးခ ဲ်႕လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း (၁၂၈) ဦးသည္ ကြန္ျပဴတာသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 
တတ္ေျမာက္မႈသင္တန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသျဖင့္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ရေသာ သင္တန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ 
ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ဝင္ေငြရရိွႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အပုိင္းအတြက္ 
လုိအပ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ေအေအပီပီမွ အခုိင္အမာ ယံုၾကည္ပါသည္။  ထိုေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း အစီအစဥ္၏ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကားေမာင္းသင္တန္းမ်ားသုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း (၄၆) ဦးသည္ 
တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။    

စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း (၁၈၈) ဦးသည္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
ကြန္ျပဴတာသင္တန္း၊ ကားေမာင္းသင္တန္းႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။   

 

ေအေအပီပီႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကြန္ရက္ (အထက္ျမန္မာျပည္)တို႔ စီစဥ္ျပဳလုပ္ေသာ ကြန္ျပဴတာသင္တန္း 
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ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရး 

ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းသည္ ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသာ သက္ေရာက္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည္မဟုတ္ပ ဲ
မိသားစု ဝင္ေငြေလွ်ာ့နည္းသြားျခင္း (သို႔) ဝင္ေငြမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္လည္း 
ေက်ာင္းတက္ရန္ အခက္အခမဲ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရပါသည္။  မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့့္ အဓိကဝင္ေငြမရိွျခင္းျဖင့္ 
ပုံမွန္ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္အတြက္ အေျခခံပညာေရးအတြက္ပင္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ 
လက္ရိွအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ လြတ္ေျမာက္လာေသာ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတုိ႔၏ ကေလးဦးေရစုစုေပါင္း (၂၃၄) ဦး၏ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း ႏွင့္ 
အထက္တန္းပညာေရးမ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔မွ ပညာသင္စရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
ကေလး (၃၄) ဦးကုိ မႏၱေလးၿမိ ႔ဳတြင္ အခမ္းအနားႏွင့္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတို႔၏ ကေလး (၃) ဦး၊ ေတာင္ငူမွ ၇ ဦး အတြက္ကို္ယ္တိုင္ သြားေရာက္ကူညီခဲ့သည္။   

 

                       

မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ကေလးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးအပ္ေနစဥ္ 

 

ရန္ကုန္ၿမိ ႔ဳတြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ကေလးစုစုေပါငး္ (၁၂၉) ဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ပညာသင္စရိတ္ 
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးအပ္သည့္ပြဲကုိ  အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ေအေအပီပီ 
ပူးတြဲ၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ ကေလးမ်ားအား 
ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပ့ံကူညီ ေပးအပ္သည့္ပြဲကုိ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ႏွစ္ၿမိဳ႕စလုံးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ထုိပညာသင္စရိတ္ေငြသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဝတ္စုံ၊ ေက်ာင္းလခ၊ သင္ၾကားေရးေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ 
အစားအေသာက္ႏွင့္ သြားလာေရးစရိတ္တို႔အတြက္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။  လက္ရိွအက်ဥ္းေထာင္မ်ား 
အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 
အရြယ္ေရာက္ၿပီးကေလးမ်ားအတြက္ တကၠသုိလ္ပညာေရး ေထာက္ပံ့ေရးစရိတ္ကိုလည္း ကူညီခဲ့ကာ စုစုေပါင္း (၃၄) ဦးအား 
မိမိတို႔ေအေအပီပီမွ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးခံေနရသျဖင့္ လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းရွိ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာလြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 
ကေလးမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရသည့္ နာက်င္မႈမ်ား၊ ဒုကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ရန္မွာလည္း လိုအပ္လွပါသည္။  
လက္ရိွအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 
ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားသည္ လာမည့္ ၂၀၁၄ တြင္လည္း ဆက္လက္၍ လုိအပ္ေနေသးသည္။  
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က်ဆုံးသြားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔၏ မိသားစုမ်ားအား လူမႈေရးေထာက္ပ့ံကူညီမႈ  

မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ သုေတသနျပဳမႈအရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအနည္းဆုံး (၁၇၅) ဦးသည္ ေသဆုံးခဲ့ရပါသည္။  မိမိတုိ႔ 

ေအေအပီပီႏွင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းႏွင့္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ား 

အတြင္း ေသဆုံးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၅၅) ဦး၏ မိသားစုဝင္မ်ားမွ ဆက္သြယ္၍ ရရိွေသာ မိသားစု၀င္မ်ားမွ   

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္၊ ထုိေသဆုံးအက်ဥ္းသား (၅၅) ဦး၏ မိသားစုအသီးသီးအား 

ေထာက္ပံ့ကူညီေသာ အခမ္းအနားကုိ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ဇန္န၀ါရီလ ၂ 

ရက္ေန႔တြင္ ေထာက့္ပ့ံေသာ ေငြေၾကးအား ဘ႑ေရးဌာနမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ႀကိဳတင ္

ထုတ္ယူခဲ့ရသည္။ ထိုလူမႈေထာက္ပ့ံေၾကးေငြသည္ က်န္ရိွမိသားစုဝင္မ်ားအား မိမိတို႔မွ လူမႈေရးအကူအညီအျဖစ္္ 

ေပးအပ္ေသာေငြ ျဖစ္ပါသည္။  ထုိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အခမ္းအနားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ 

ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ျဖစ္လာေစရန္ အနစ္နာခံကာအသက္စြန႕္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ 

ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။  

 

က်ဆုံးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုအား 

ဦးခြန္ထြန္းဦး(SNLD) မွ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ေနစဥ္ 

က်ဆုံးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲ 

အခမ္းအနားသုိ႔တက္ေရာက္လာေသာ 

ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား

 

 



18 
 

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ေအေအပီပီ၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ 
ျပန္လည္၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းလက္ရိွအေနအထားအရ အားေကာင္းလာေသာ လူထုအေျချပဳအဝန္းအဝုိင္းႏွင့္ 
ေအေအပီပီတို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ပုိမုိအားေကာင္းလာေစသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္သည့္ခရီးစဥ္တြင္ ကိုတိတ္ႏွင့္ ကိုဘိုၾကည္တို႔အား ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ေတြ႔ရစဥ္ 

ေအေအပီပီသည္ ျမန္မာျပည္အတြင္းသုိ႔ ျပည္လည္၀င္ေရာက္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္ႏုိင္မႈသည္ 
မိမိတို႔ေအေအပီပီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  ပိုမုိသေဘာေပါက္သိရွိေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူထုအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား 
ဆက္လက္အားေကာင္းလာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကရက္တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ 
မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္အားထုတ္မႈမ်ားကုိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္ မိမိတုိ႔မွ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ 
ပါဝင္လုပ္ကုိင္ႏိုင္မႈသည္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အခန္းက႑အတြက္ မိမိတို႔အား တာ၀န္ပိုေစခဲ့သည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခြင့္တုိ႔သည္္ ေနာင္တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ေအေအပီပီ၏ တရားဝင္ရပ္တည္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ကုိတိတ္ႏုိင္ႏွင့္ ကုိဘုိၾကည္တုိ႔သည္ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ေနရာမ်ားစြာသုိ႔ 
သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အျခားသူတုိ႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးရႈ႕ျမင္ သံုးသပ္ပုံမ်ားကုိလည္း 
တုိက္ရိုက္ၾကားသိႏုိင္ခဲ့သည္။  

 



19 
 

အတြင္းေရးမႈးသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးထြက္ခဲ့ၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ ပင္လယ္ေရနက္စီမံကိန္း အေပၚ 
အကခဲတ္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာခ့ဲၿပီး ထုိစီမံကိန္းမွ 
ေဒသေနလူထုအား မည္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုကုိ စီမံကိန္းတြင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၊ 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဒသတြင္းေနထုိင္ေသာ လူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ပိုင္းသို႔ 
သြားေရာက္ေလ့လာမႈ ခရီးစဥ္တြင္  မႏၱေလးၿမိဳ႕ရိွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ 
သိရွိမွတ္သားခဲ့သလို အင္းေလးကန္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ေျမယာသိမ္းယူခံရသူ ေဒသခံျပည္သူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။  
မိမိတို႔ေအေအပီပီ အေနျဖင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားတုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး 
၎တို႔အား စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ အားေပးကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေအေအပီပီ၏ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ သက္ၾကီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ 
သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲကိုလည္း တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။   

ထုိ႔အျပင္ ေအေအပီပီမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ငူ၊ အင္းစိန္၊ သာယာဝတီႏွင့္ 
ထားဝယ္ေထာင္မ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ သြားကာ ထိုအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေငြေၾကးႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ား 
ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။  ထိုကဲ့သုိ႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံႏုိင္မႈသည္ အေရးပါလွၿပီး 
လက္ရိွအက်ဥ္းက်ေနေသာ မိမိတုိ႔၏ ရဲေဘာ္ရဖဲက္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့သလုိ 
၎တို႔အေျခခံေဆးကုသခံရမႈ ရိွ/မရိွ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရ/မရ ကုိပါ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ အေနျဖင့္ 
ေသခ်ာစြာသိရိွႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေအေအပီပီ အေနျဖင့္ ထုိကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ 
ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံစကားေျပာႏိုင္မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွန္မ်ားကုိ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာအခ်ိန္ကာလ 
(၁၂) လအတြင္း ေအေအပီပီ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပုိမိုေနထိုင္ႏုိင္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေရွ႕အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ မိမိတုိ႔အားအၾကံဥာဏ္ႏွင့္ အကူအညီမ်ား ေပးၾကသည့္ 
မိမိတို႔အား ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ား၊ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခြြင့္မ်ား ရခ့ဲသည္။  

 

ေအေအပီပီႏွင့္ ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔မွ မႏၱေလးေထာင္တြင္းရွိ ႏုိင္/က်ဥ္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံေငြသြားေရာက္ေပးအပ္သည့္ခရီးစဥ္ 
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ေအေအပီပီမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပဏာမ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္မႈသည္ 
လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ရန္ 
စတင္ေတာင္းဆိုႏုိင္ခဲ့သလုိ ထိုခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတရံုး ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးစုိးသိန္းတို႔ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုႏုိင္မႈသည္လည္း လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္  အစိုးရအား 
တုိက္တြန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ခရီးစဥ္အတြင္း လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေကာ္မတီ 
ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အျခားတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  

မိမိတုိ႔ေအေအပီပီသည္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၊ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (FPPS)၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ (SNLD)၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ 
အင္အားစု (NDF)၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(LPPs)၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားကြန္ရက္ 
(အထက္ဗမာျပည္) (Ex-PPs Network-Upper Burma) ရွမ္းျပည္နယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၊ ပအို႔အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕(PNLO) ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိပါ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီမွ 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတြ႔ဆံုႏိုင္မႈသည္ မိမိတို႔စုစည္းညီညြတ္မႈအတြက္ အေထာက္အပ့ံ 
ျဖစ္ေစၿပီး အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရးကိစၥအတြက္ ဆက္လက္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ 
ဆိုသည့္ ခုိင္မာအားေကာင္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေအေအပီပီအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သို႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕ဆုံႏိုင္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေအေအပီပီ၏ကြန္ရက္အား ပုိမုိအားေကာင္းေစၿပီး 
ယခင္ကမိမိတို႔ရရိွရန္ ခက္ခေဲသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔အျပားရိွ အေရးႀကီးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ရရိွေစပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေအေအပီပီႏွင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္တိက်ေသာ 
လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္ကို သိရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

"ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္သား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္" ကုိ တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္  အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲအား 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ လူထုအေျချပဳ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
"ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္" ကုိ ပဏာမ သေဘာတူ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကုိ  မတ္လ 
၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစိစစ္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။  

လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ 
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး မတုိင္မီတြင္ ေအေအပီပီ၏တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးမွ အထက္ပါ အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည့္ "ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္" ႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝး၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။  

ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ေကာ္မတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။ ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ အနည္းငယ္သာ ရိွၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရရန္လည္း 
လြန္စြာခက္ခဲ့ေစသည္။ အစုိးရဖက္မွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမွာ အားတက္သေရာမရိွသည္လည္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။  
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            ကိုဘိုၾကည္မွ "ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္" ႏွင့္ စီစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ 

                     လုပ္ငန္းစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တင္ျပစဥ္ 

 

ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္လည္း ခရီးစရိတ္၊ 
လက္ရိွႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေရးအတြက္ႏွင့္ အျခားအျခားေသာ 
ေကာ္မတီ၏ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္  ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးအား ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ 
မိမိတုိ႔၏ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ အကုန္အက်ခံခဲ့ရပါသည္။ မိမိတုိ႔နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လစဥ္သြားေရာက္၍ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ 
အစုိးရဖက္မွ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္အခါတုိင္း ခရီးစရိတ္၊ စားစရိတ္၊ 
တည္းခိုစရိတ္ တို႔ကုိ မိမိတုိ႔ဖက္မွပင္ စုိက္ထုတ္ခဲ့ရသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ 
အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအား ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။   

အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ထားရိွသင့္ၿပီး ေကာ္မတီ၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွသာ ကုန္က်ခံေနရမည္ဆိုပါလွ်င္  ေကာ္မတီ၏ 
အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီမွ 
ေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးသုိ႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္ ႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
အစုိးရထံမွ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ရရိွရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေျပာဆိုရန္တို႔အတြက္ 
ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ခရီးထြက္ရသည္မွာလည္း အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သြားေရာက္ခဲ့ရေသာ ခရီးမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္ႏွင့္ က်န္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္လြတ္ေျမာက္ေရး၊ 
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"ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္" ႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား 
စီစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝး၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ 
ေျပာဆိုတိုက္တြန္းရန္အတြက္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ အစုိးရဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ 
ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သြားခဲ့ရပါသည္။ မိမိတို႔မွ တိုက္တြန္းေျပာဆိုေသာ္လည္း အစိုးရမွ 
အႀကိမ္ေပါငး္မ်ားစြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ၊ တုန္႔ျပန္မႈ လြန္စြာအားနည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မတီ၏လုိအပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆုံးသတ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ေအေအပီပီ ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ားမွ 
ထိုအစုိးရအား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မည့္ ခရီးမ်ား ဆက္လက္သြားရန္မွာလည္း လုိအပ္ေနေသးသည္။   

ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လုံးဝမရိွေရးအတြက္ အာမခံလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
အစိုးရမွ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက ေက်နပ္သြားေအာင္ ယခင္ကလုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး 
မျဖစ္ေစပ ဲ အစိုးရမွ ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စစ္စစ္မွန္မွန္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာရန္အတြက္ပါ 
မိမိတို႔အေနျဖင့္ တုိက္တြန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေအေအပီပီအေနျဖင့္ 
ေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးမ်ားအား မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေပးရမည့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 
အမည္စာရင္းအား ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ လက္ရိွႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရိွေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ၏ ျပည္တြင္းတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး တက္ႂကြစြာ လႈ႔ံေဆာ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံမႈတုိ႔သည္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ 
အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။  

ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ ေအေအပီပီမွ ပိုမိုသြားေရာက္ေနႏုိင္၊ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား 
ေဟာင္းမ်ားႏွင့္၎ တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစပါသည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္ လတ္တေလာလြတ္ေျမာက္လာသည့္ နိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ သာသမီးမ်ား ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့အပ္သည့္ အခမ္းအနားကို 
မႏၱေလးတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ရန္ကုန္တြင္လည္းေကာင္း ပညာသင္စရိတ္ 
ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားကုိ ေအေအပီပီ အတြင္းေရမွဴး ကိုတိတ္ႏိုင္မွ ကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္ 
ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခြင့္ရမႈမ်ားသည္ ေအေအပီပီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနမႈမ်ားအား ေအေအပီပီကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ျပည္တြင္းတြင္ ရွင္းျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  ျပည္တြင္းမွ 
လူမ်ားႏွင့္ ေအေအပီပီမွ လြတ္လပ္စြာအလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈသည္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအားေကာင္းလာသလို ေအေအပီပီ၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ထုိလူမ်ား သိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။   

ေအေအပီပီသည္  လူ႔အခြင့္ေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) တြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကတည္းက 
ယေန႔အထိ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္   
လႈံ႕ေဆာ္ေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးဆိုင္ရာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္  အတူတကြဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေအေအပီပီ အတြင္းေရးမႈးမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ က်င္းပေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
မွတ္တမ္းကြန္ရက္၏ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သလုိ လူ႔အခြင့္ေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ 
(ျမန္မာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ DC-Cambodia တို႔မွ ပူးတြဲက်င္းပခ့ဲေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း 
အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။  မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
က်င္းပခဲ့ေသာ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ (၂၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ေငြရတုအခမ္းအနားသို႔လည္း 
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ ၈၈၈၈ ေငြရတု အခမ္းအနားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေအေအပီပီ 
အတြင္းေရးမွဴး ကိုတိတ္ႏိုင္မွ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ 
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အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏အခန္းက႑"  စာတမ္းအား တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ထုိစာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေမးအေျဖက႑ကုိလည္း ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ အမွန္တရားေဖၚထုတ္ေရးစင္တာ (ICTJ) သည္  ေအေအပီပီ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ တို႔ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးသင္တန္းကို ရန္ကုန္ၿမိ ႔ဳတြင္ သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းသည္ 
ေအေအပီပီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအဖြဲ႔တို႔မွ ၂၀၁၄ တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မွတ္တမ္းေကာက္ယူေရး အစီအစဥ္ကုိ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားအား ပုိမို ကူညီႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ တိက်ေသခ်ာသည့္ 
မွတ္တမ္းျပဳမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့ရသည္မ်ားကုိ ျပႏိုင္ရန္ ခိုင္မာေသာ 
သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထို သုေတသနျပဳမႈသည္ အနာဂတ္ 
အမွန္တရားေဖၚထုတ္ေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 
အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။  

အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္လည္း မိမိတုိ႔၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) 
အားဆက္လက္ၿပီး တိုးခ ဲ်႕လုပ္ကိုင္ရန္အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အမ်ားအျပားရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားမွ လုိအပ္လာေသာအခါတြင္ မိမိတုိ႔၏ 
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) မွ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
မိမိတို႔၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုထားသလိုပင္ (MHAP) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ တိုးခ ဲ်႕လုပ္ကိုင္ကာ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ဆက္လက္တိုးခ ဲ်႕ လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
မိမိတုိ႔၏ အစုိးရဝန္ႀကီးမ်ားထံသို႔ အေစာပုိင္းသြားေရာက္မႈမ်ားမွ ထုိ(MHAP) လုပ္ငန္းစဥ္တုိးခ ဲ်႕မႈကိစၥကုိ  
ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၿပီး စိတ္ဒဏ္ရာရရိွခံစားခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ထိုစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပန္လည္ 
ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မွ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ကုိင္ေပးမႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သက္ဆုိင္သူမ်ား ႏွင့္ 
အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားအား သိရွိေစသည္။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ 
မႏၱေလးခရီးစဥ္အတြင္း စိတ္ပညာ ပါေမာကၡေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ကုိကုိႀကီးႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၿပီး  ၎ထံမွ ထုိစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ အတြက္ ၎၏သေဘာထား 
အၾကံဥာဏ္မ်ားလည္း ရရိွခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ 
အမွန္တကယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ သိရွိေစရန္အတြက္ ထိုကဲ့သုိ႔ ေအေအပီပီမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရးအတြက္ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး လႈံ႔ေဆာ္ ႏုိင္မႈမ်ားသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွေပသည္။  ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ 
လူ႔အခြင့္ေရးမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ကဲ့သို႔ေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
မိမိတို႔၏အလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းတြင္ ေနထုိင္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား 
ပုိမုိထိေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရးအေျခအေနမ်ား၊ သူတုိ႔၏ ခရီးသြားႏိုင္မႈ၊ ပညာေရး ႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စာရင္းဇယားမ်ားကုိ မိမိတို႔၏ 
မွတ္တမ္းျပဳစုေနေသာ အဖြဲ႕အား ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထုိသူတုိ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံတကာ၏ဖိအားသည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ၏ ပဏာမေဆြးေႏြးမႈမွ 
သိရွိခဲ့ပါသည္။  မိမိတို႔ေအေအပီပီႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ အထင္ကရ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံမႈရွိၿပီး လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေျခအေနအားေဆြးေႏြးႏိုင္မႈသည္ ႏုိင္ငံတကာ 
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းတြင္ ထိုႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေရးကိစၥမွာ ဦးစားေပးအအေျခအေန ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း 
ေသခ်ာမႈျဖစ္ေစပါသည္။  ထုိ႕အျပင္ ထုိႏိုင္ငံတကာအစိုးရ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ 
မိမိတုိ႔၏ျပည္တြင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ေျမာက္မ်ားစြာကုိ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏ ကူညီေထာက္ပ့ံေရး 
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အစီအစဥ္မ်ားအား ဆက္လက္ခ ဲ်႕ထြင္ႏိုင္ရန္ National Endowment for Democracy (NED)၊ The Open Society 
Foundation (OSF)၊ The Bureau for Democracy၊ Human Rights and Labor (DRL) တို႔မွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္မႈသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ကူညီသူမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္အဆက္အသြယ္မ်ား 
ဆက္လက္ရိွႏုိင္ၿပီး၊ ဆက္ဆံေရးကုိလည္း ပုိမိုအားေကာင္းေစကာ ထိုသူတို႔၏ အားေပးေထာက္ခံကူညီမႈသည္ 
အလြန္အေရးပါလွသည္။ ေအေအပီပီမွကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းသုိ႔ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း 
ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။   

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ကေလးမ်ားအား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အကူအညီမ်ား အႀကိမ္မ်ားစြာ 
ေထာက္ပ့ံကူညီခဲ့သည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္းသည္လည္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား က်မၼာေရးစစ္ေဆးရန္ 
ကူညီေပးမႈမ်ားရိွသလုိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လူမႈအေထာက္အကူအဖြဲ႔) မွလည္း 
ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေပးခ့ဲသည္။  မိမိတို႔မွ ထိုကသုိဲ႔ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား မ်ားစြာ 
ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။  

ေအေအပီပီအတြင္းေရးမွဴး ကုိတိတ္ႏိုင္ႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ကုိဘုိၾကည္တုိ႔ႏွစ္ဦးလံုးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ျပည္တြင္းသတင္းဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ ဗြီအုိေအ၊ ဘီဘီစီ၊ ဒီဗီြဘီ မီဒီယာ၊ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ 
(အာအက္ဖ္ေအ)၊ ဧရာ၀တီ စသျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။  မိမိတို႔ေအေအပီပီမွ ျပည္တြင္းသတင္းဌာနမ်ားျဖင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆုံႏိုင္မႈသည္ 
ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေတြ႕ဆုံေျပာဆုိႏိုင္ခြင့္ကုိ ရေစပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုအခ်ိ ႔ဳသည္ 
မိမိတုိ႔၏အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကုိပင္ သိရိွမႈ မရိွၾကပါ။ ေအေအပီပီမွ 
ျပည္တြင္းသတင္းဌာနမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား ျဖင့္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
အေရးကိစၥမ်ားအား အလ်င္အျမန္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သလုိ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း 
ေဆြးေႏြးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

 

 

ကုိတိတ္ႏုိင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားမေဲဆာက္ရုံးတြင္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ 
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ေအေအပီပီ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဆြစ္စလန္၊ ေနာ္ေဝး၊ ခ်က္ရီပတ္ဘလစ္၊ 
ၾသစေတးလ်အပါအဝင္ သံရံုးမ်ားမွ သံအမတ္မ်ား၊ သံအရာရိွမ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ 
က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ ေအေအပီပီ 
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးကုိဘုိၾကည္သည္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး ႏွင့္ ခရုိေအးရွားႏိုင္ငံ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္း လီလ္ကလင္တန္ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း 
ကုိဘုိၾကည္မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢရံုး လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး The Office of 
the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန မ်ားကုိ ၎တုိ႔အား သိရိွေစသည္။ 
ေအေအပီပီ အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕ႀကီး (ICRC) ၏ အေထြေထြ ဒုတိယ 
ညြန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆုံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေျခအေန ႏွင့္ လက္ရိွ 
ျမန္မာအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ICRC ၏အလုပ္မ်ားမွ မည္ကဲ့သို႔ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ အေၾကာင္းကိုပါ 
ေဆြးေႏြးသိရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ဖမ္းဆီးခံႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အမႈမ်ားအတြက္ႏွင့္ ထုိသူမ်ား တရားရင္ဆုိင္ 
ေနရစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္  ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ႏွင့္ 
မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ၏ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာရန္အတြက္ရည္စူးၿပီး မိမိတုိ႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွ ေရွ႕ေနကြန္ရက္မွ 
ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ေရွ႕ေနကြန္ရက္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုမႈေၾကာင့္ 
၎ေရွ႕ေနမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အမႈမ်ားအေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ 
ပုိမုိမ်ားျပားလာသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေအေအပီပီမွ 
သိရွိ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အခြင့္အေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ 
ေတာမတ္စ္ကင္းတားနား၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရးကိစၥ ေျပာဆိုသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း 
ျမန္မာျပည္လတ္တေလာ ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ ေအေအပီပီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ကုိဘုိၾကည္မွ မစၥတာ 
ကင္တားနားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ မစၥတာကင္တားနားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ မေဲဆာက္ၿမိဳ႕တြင္လည္း 
ေအေအပီပီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ ၎၏အျမင္ႏွင့္ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရသည့္ အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝးတြင္လည္း မစၥတာ ကင္တားနားမွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရးကိစၥသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအသုိင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးပါသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ၿပီး ထားရိွသင့္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့ပါၿပီး ယခင္ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး အျမန္ဆံုးႏွင့္ခြ် င္းခ်က္မရိွ လြတ္ေျမာက္ေရးဆုိသည့္ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိလည္း ထပ္ေလာင္းေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေအေအပီပီ၏ တာ၀န္ရွိမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ႏိုင္မႈသည္ 
မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လြန္စြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစပါသည္။ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားအေရးကိစၥအတြက္ တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ဖိအားေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား 
စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္  ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရးကိစၥအား ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ 
ဦးစားေပးရမည့္ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ က်န္ရွိေနေစေနမည္ျဖစ္သည္။   
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မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း 
ဆက္လက္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရးကိစၥ 
ပံုမွန္ေဆြးေႏြးႏုိင္မႈတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ ႀကီးမားေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း မိမိတို႔ေအေအပီပီမွ 
ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ၿပီး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
ခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေမ့ေပ်ာက္မရႏုိင္သည့္  ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး ကိစၥမ်ားအား 
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စနစ္တက် ကူညီႏိုင္ရန္ 
တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

 

 

ေအေအပီပီႏွင့္ ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္းအဖြဲမွ မစၥတာကင္တာနားႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ 
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လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွစ၍ ေအေအပီပီအေနျဖင့္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 

အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိ ႔ဳႏွင့္ 

အစုိးရဖက္မွ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားကာ အဖြဲ႔၀င္ ၁၉ ဦး ပါ၀င္သည္။  

လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစီစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ 

(၁) ဦးစိုးသိန္း  ( ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၃))    ဥကၠ႒ 

(၂)ရခဲ်ဳပ ္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း  (ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာန)  အဖြဲ႔ဝင္ 

(၃)ဦးထြန္းထြန္းဦး (ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး)   အဖြဲ႔ဝင္ 

(၄)ဦးေအာင္ေစာဝင္း(ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန)  အဖြဲ႔ဝင္ 

(၅)ဦးသန္းေဌး (ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန)    အဖြဲ႔ဝင္ 

(၆)ဦးစစ္ၿမိဳင္ (ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္)    အဖြဲ႔ဝင္ 

(၇)ဦးၾကည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း)      အဖြဲ႔ဝင္ 

(၈)ဦးဘိုၾကည္(ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း)   အဖြဲ႔ဝင္ 

(၉)ဦးညိဳထြန္း(ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ)္    အဖြဲ႔ဝင္ 

(၁၀)ဦးရေဲအာင္(ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕)    အဖြဲ႔ဝင္ 

(၁၁)ဦးသူရ(House of Media Entertainment)     အဖြဲ႔ဝင္ 

(၁၂)ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္(ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ)္    အဖြဲ႔ဝင္ 

(၁၃)ဦးကိုကုိႀကီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)   အဖြဲ႔ဝင္ 

(၁၄)ဦးဥာဏ္ဝင္း(အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)     အဖြဲ႔ဝင္ 

(၁၅)ဦးလွေမာင္ေရႊ   Myanmar Egress      အဖြဲ႔ဝင္ 

(၁၆) ေဒါက္တာ၀င္းႏုိင္ (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု)    အဖြဲ႔၀င္ 

(၁၇) ဦးသိန္းညႊန္႔ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္)      အဖြဲ႔၀င္ 

(၁၈) ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ (ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ)     အဖြဲ႔၀င္ 

(၁၉) ဦးေအာင္သိမ္း (ဒု၀န္ႀကီး-သမၼတရုံး၀န္ႀကီးဌာန-၄)                    အတြင္းေရးမႈး 
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ေကာ္မတီ၏ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိ ႔ဳရွိ 

ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အစကနဦးေဆြးေႏြးမႈသည္ ခက္ခၿဲပီး တိုးတက္မႈမွာလည္း ေႏွးေကြးလွပါသည္။ 

ေကာ္မတီတြင္ပါရိွေသာ အစိုးရဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစည္းအေဝးအား ပံုမွန္မတက္ေရာက္ပ ဲ မိမိတုိ႔ဘက္မ ွ

ထပ္တလည္းလည္း ေတာင္းဆိုသည့္ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား/ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 

အေျခအေနႏွင္ ့ စာရင္းမ်ားအား ေျပာဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္အေဟာင္း ႏွင့္ 

စာရင္းအေဟာင္းမ်ားကုိသာ ေပးေလ့ရိွပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအသစ္မ်ားအတြက္ 

ေကာ္မတီ၏ အေရးပါမႈသည္ အဓိကက်ပါသည္။ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ ကုိယ္စားလွယ္မွ ေကာ္မတီ၏ 

အစည္းအေဝးမ်ားအား ပုံမွန္တက္ေရာက္ျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ခရီးအႀကိမ္ႀကိမ္ထြက္ရျခင္းျဖင့္ 

အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးခဲ့ရပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားမွ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ မိမိတို႔၏ 

လုပ္ေဖၚကုိင္ဘက္အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ သမၼတ ရံုးအရာရိွမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က်ဆက္ဆံေရး 

တည္ေဆာက္ႏိုင္ခြင့္မ်ား ရရိွခဲ့ပါသည္။  

မိမိတို႔ ေအေအပီပ ီ အေနျဖင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပဏာမလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

လုပ္ကုိင္စဥ္အတြင္း ခက္ခခဲဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ 

ပုိမုိလြယ္ကူခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ေအေအပီပီအေနျဖင့္/ေကာ္မတီအေနျဖင္ ့

အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ပူူးေပါင္းၿပီး  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရးကိစၥမ်ားကုိ ပ္ုိမုိျမွင့္တင္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ 

အခက္အခဲမ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆ ဲ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အားလုံး 

သေဘာတူထားသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံေနရသည္ 

ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ေကာ္မတီတြင ္ ပါရွိေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရးကိစၥအား 

လုံးဝအဆုံးသတ္ခ်င္ေနမႈ/ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသာ လံုးဝမရိွေတာ့ပါဟု ေျပာဆိုခ်င္ေနမႈကုိ မိမိတုိ႔ေအေအပီပ ီ အပါအဝင ္

က်န္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ အဆက္မျပတ္ သတိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။    

ေအေအပီပီ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ (FPPS) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ ္ (NLD) တို႔မွ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ စာရင္းျပဳစုထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အမည္မ်ားအား 

အာဏာပုိင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ယူကာ သမၼတ ထံသုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေကာ္မတီအေနျဖင္ ့

 

ေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ လြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ လက္ရိွႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား စိစစ္၍ လႊြတ္ေပးသင့္သူမ်ားအား 
လႊတ္ေပးေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္ 
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က်န္ရွိႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ မည္သည့္အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခဲ့သည္ဆိုသည္ကို စီစစ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အား က်န္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား 

အားလံုး ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က ္ ရရိွမႈသည္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား စုစည္းမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 

လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ျပသသည့္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းျဖစ္ပါသည္။  

လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားစြာႏွင့္အတူ 

အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးမွ 

အသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း သိရိွေစပါသည္။ 

မိမိတို႔အေနျဖင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရိွျခင္းသည္ အစိုးရအား 

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးေရးကိစၥကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းႏုိင္သလုိ အစိုးရႏွင့္ 

ေအေအပီပီအပါအဝင္ က်န္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ကာ အျခား 

ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွလည္း ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေအေအပီပီသည္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ဆုံးႏွင့္ လတ္တေလာရရိွထားေသာ 
သတင္းမ်ားကုိ ေကာ္မတီသို႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ မိမိတို႔၏ ကြန္ရက္မွလည္းေကာင္း 
ထိုင္းႏိုင္ငံ မေဲဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္းမ်ားအား 
စုေဆာင္းသည့္အဖြဲ႕မွလည္းေကာင္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔၏ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ားကုိ ေကာ္မတီသို႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ထုိသူတို႔၏ ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကုိ ေပးႏုိင္သည့္  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
မိမိတို႔ေအေအပီပီသည္ ခုိင္မာသည့္အဆက္အသြယ္ရိွၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
အမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္၎ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးရန္ အမည္စာရင္းမ်ား 
တင္သြင္းရာတြင္၎ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လြန္စြာအသုံးဝင္လွပါသည္။   

ေအေအပီပီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕သည္ ေကာ္မတီ၌ အဓိက အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိကာလအထိ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို 
ပုိမုိထင္သာျမင္သာ ရိွေရး၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းသို႔ 
သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေရး၊ လက္ရိွအက်ဥ္းက်ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ား အသိေပးႏိုင္ေရးတို႔ကို အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအား တုိက္တြန္း 
ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခရီးထြက္ရပါသည္။  လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
စီစစ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အမႈတြဲဖုိင္မ်ားအပါဝင္ ေနာက္ဆံုးရ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေရးသည္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ 
ထုိကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္မတီမွ 
ခြင့္ျပဳျခင္းမရိွခဲ့ေပ။  မိမိတို႔မွ အဓိက ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံမႈေၾကာင့့္ လက္ရိွကာလတြင္ ထုိအမႈတြဲမ်ားအား 
ေကာ္မတီမွရရိွထားပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာ္မတီႏွင့္ ၎၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အမွန္တကယ္ 
အသိအမွတ္ျပဳကာ ဆက္လက္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္မည္ဆိုပါက အနာဂတ္ကာလ ေကာ္မတီ၏ 
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အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိ ရည္မွန္းၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုိထက္ ပိုမုိတိုးတက္စြာ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု မိမိတို႔ေအေအပီပီ 
အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ထားခ့ဲသည္။    

ျမန္မာအစိုးရမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရိွေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ 
ယခုအခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၃၀) ဦး က်န္ရိွေနပါေသးသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား  
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အား  ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ေသာ သမၼတရံုးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးမွ 
သေဘာတူညီၾကပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္ 
ဆိုသည္ဘက္မွ အခုိင္အမာရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္သလုိ က်န္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၃၀) ဦး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 
ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေထာက္ခံလႈံ႔ေဆာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး 
အတြက္ အာဏာပုိင္မ်ား ကတိတည္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေကာ္မတီမွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးကာ အာဏာပုိင္တို႔၏ ႏုိင္ငံေရး                           
အက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား သေဘာတူညီမႈအေပၚ ဆက္လက္သတိေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတူညီ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာ အျမင္မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚကာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွ ရႈပ္ေထြးေသာအေရးကိစၥမ်ားစြာအား ေကာ္မတီမွ ပံုမွန္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ 
ထိုကဲ့သုိ႔အထူးအမႈတြဲမ်ားကုိ အစုိးရမွ အာရံုစုိက္လာေစရန္ အားထုတ္ခဲ့ၾကကာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။  ထုိသုိ႔ ထူးျခားေသာအမႈတြဲမ်ားသည္ ႏွစ္သစ္တြင္ ေကာ္မတီမွ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။  

 

တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးကုိဘုိၾကည္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေနစဥ္ 
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အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရိွေတာ့ေၾကာင္း မွားယြင္းစြာေၾကညာေသာ္လည္း ေကာ္မတီ၏ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္မႈအေရးလုပ္ေဆာင္မႈသည္ အဆုံးမသတ္ေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေထာင္မ်ားအတြင္း 
က်န္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ ႏွင့္ မိမိတို႔၏ 
လုပ္ေဖၚကုိင္ဘက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အစုိးရအား ဆက္လက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္လုပ္ကုိင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  

 

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္သည္ အခက္အခ ဲ အက်ပ္အတည္း တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ  ႏုိင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ားအေရးအား မိမိတုိ႔ေအေအပီပီအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရး 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊  ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္အတူ ပုိမိုေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ 

အေျပာင္းအလျဲဖစ္ေစေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အျဖစ္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  ထိုလႈပ္ရွားမႈအသစ္မ်ား 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရိွခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာအစုိးရ၏ ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္လာရန ္

တားျမစ္ထားသူမ်ား စာရင္းမွ ေအေအပီပီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ကိုတိတ္ႏုိင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး 

ကုိဘုိၾကည္တို႔အပါအ၀င္ အမႈေဆာင္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္လုိက္ေသာေၾကာင့္  သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 

မၾကာခဏ လြတ္လပ္စြာျပန္လည္သြားေရာက္ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ 

အထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံကာ အလုပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။   

သံရုံးမ်ားမွ သံအရာရိွမ်ား၊ သံအမတ္မ်ား စသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖင့္၎၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္တြင္ စိတ္ဓာတ္အင္အားေစ့ေဆာ္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့သလို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထင္ရွားသည့္ 

ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး ကဲ့သုိ႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တို႔၏ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ ေလ့လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ေအေအပီပ ီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရးကိစၥသည္ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 

အစီအစဥ္တြင္ အေရးႀကီး အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။  

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံျခင္းတုိ႔မ ွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရးကိစၥအား တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိႏိုင္ခြင့္မ်ား 

ရရိွလာခ့ဲပါသည္။  ထုိကဲ့သို႔ တုိက္ရုိက္ေတြ႔ဆုံျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 

အေျခအေနအေျပာင္းအလည္းအတြက္ ျမန္မာစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလုပ္ကုိင္ရာတြင္ အခက္အခမဲ်ားၾကံဳေတြ႕ပါက  

ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ မိမိတုိ႔မ ွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမွန္သမွ်အား ပံုမွန္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္း တုိက္ရိုက္ 

ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။   မိမိတို႔ေအေအပီပီမ ွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥအား တက္ႂကြစြာ 

ေထာက္ခံေျပာဆိုႏုိင္ခဲ့ၿပီး လြတ္ေပးမည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမည္မ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ကာ 

လက္ရိွဖမ္းဆီးခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုိမုိတိက်ခုိင္မာေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္အတြက္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအား 

တုိက္တြန္းေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။   
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပိုမိုေနထိုင္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံႏွင့္ ပုိမုိအားေကာင္းသည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ 
တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့မႈသည္ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရးကိစၥအား တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ ေျပာဆို 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အားေကာင္းေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးအား 
လြတ္လပ္စြာသြားေရာက္လည္ပတ္ ေလ့လာႏိုင္မႈ၊ ျပည္တြင္းမွ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ 
လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္မႈတုိ႔သည္  မိမိတို႔၏ ျပည္တြင္းကြန္ရက္အား 
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေစကာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ပုိမုိရရိွေစပါသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မည္မွ်ေနထိုင္ေနသနည္း ပညာေရး၊ က်မၼာေရး ႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၎တို႔ 
မည္မွ်ရရိွေနပါသနည္းဆုိသည္တုိ႔ကို သိရိွရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ရပ္အား 
တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ရရိွေစပါသည္။  

လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ေနာက္ဆုံးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေနေသာ 
မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသည္ မိမိတုိ႔၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား ဖတ္ရႈ႕သူတုိ႔အတြက္ 
ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိေစမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္လည္း စိတခ္်ယုံၾကည္ရဆုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအျဖစ္ 
ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေအေအပီပီအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား လစဥ္ ႀကိမ္ေရ (၂၅၀,၀၀၀) ခန္႔ 
၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။    မိမိတို႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ ္ စာမ်က္အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္အေကာင္အထည္ 
ေဖၚခ့ဲၿပီး မိမိတုိ႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာအား ပ်မ္းမွ်ျခင္း တစ္ပတ္လွ်င္ ႀကိမ္ေရ (၁၀၀၀) ေက်ာ္အထိ 
ၾကည့္ရႈ႕သူအေရအတြက္ ရိွေနပါသည္။ သတင္းဌာနမ်ားမွလည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ ႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသည္ 
အေရးႀကီးေသာ အဆက္အသြယ္ (Link) တစ္ခုအျဖစ္ဆက္လက္ အသုံးျပဳေနၾကပါသည္။  

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း မိမိတို႔ေအေအပီပီမ ွႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရႏုိင္သမွ် 

သုေတသနျပဳလုပ္ကာ ဆက္လက္ၿပီး စုေဆာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ လက္ခံရရိွလာသည့္ 

သတင္းမ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏  ျပည္တြင္းကြန္ရက္သို႔ သတင္းေပးပုိ႔သူမ်ား၏ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကုိလည္း 

မွန္ကန္တိက်ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ့ဲသည္။  မိမိတို႔၏ အေျခခံက်ေသာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ားသို႔ တိက်ရွင္းလင္းေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိေစရန္မွာ မိမိတုိ႔၏ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္သည့္ 

အလုပ္ကုိလည္း  မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိကလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 

ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလေဲနသည့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းလည္းမႈမ်ိဳးကုိမဆို မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ၏ 

သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးအဖြဲ႕မွ သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနၿပီး 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတို႔ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးခံေနရမႈကုိလည္း 

စာရင္းျပဳစုလ်က္ရွိပါသည္။ လစဥ္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မည္မွ် ဖမ္းခံခဲ့ရသည္၊ မည္မွ် ေထာင္ခ်ခံရသည္၊ 
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မည္မွ် လြတ္ေျမာက္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူအေရအတြက ္ မည္မွ်ရွိသည္ဆုိသည့္ 

လစဥ္ကိန္းဂဏန္းကို စာရင္းျပဳစုခဲ့သလုိ  ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အေရအတြက္မည္မွ်သည္ 

တရားစြဲခံရသည္၊ မည္မွ် တရားရင္ဆုိင္ေနရသည္ကိုပါ စာရင္းျပဳစ ုမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ 

  ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ လစဥ္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင္ ့

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

အေျခအေနအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အေျခအေနအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတိက်စြာ 

အစီအစဥ္အလုိက္ လစဥ္ေရးသား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

စာတမ္းမ်ား၊ စစ္တမ္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေရးသားျခင္းႏွင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းတို႔သည္လည္း 

ေအေအပီပီ ၏ အဓိကလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။  ထို သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္၍ 

အာဏာပုိင္မ်ားအား တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိမႈ မ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။     

အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အင္တာနက္သတင္းမ်ားကုိ ေရးသားထုတ္ျပန္ရန္၊ မိမိတုိ႔၏ 

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ အင္တာနက္ လူမႈသတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ထုိထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚျပရန္တို႔အတြက ္

ရုံးအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။   ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမ်ား အေရးကိစၥ၊ 

လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ ေမးျမန္းလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက 

ေျဖဆုိၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ 

ႏိုင္ငံတကာမွ မ်ားစြာေသာ သုေတသီမ်ား၊ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အလုပ္မ်ားကို 

ေအေအပီပီ၏သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအဖြဲ႔မွ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေစသည္။   

 

ေအေအပီပီရုံးတြင္ ခင္းက်င္းျပသထားေသာ ျပခန္း 
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ေအေအပီပီရုံးတြင္ ျပသထားေသာ ျပခန္းအား ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာစဥ္ 

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မေဲဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ ေအေအပီပီ ရံုးသုိ႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့လာသူ ဧည့္သည္ေပါင္း 

(၈၀၀) ေက်ာ္ လာေရာက္ ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ မေဲဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေအေအပီပ ီ ရုံးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းမ်ား၏ 

အႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ ပုံတူ ပုံစံငယ္မ်ား၊ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္၏အေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းမႈဘ၀မ်ား၊ 

ႏုိင္ငံတကာမွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းမ်ား  ကုိ   ျပသထားသည့္ 

ျပခန္းငယ္တခုကုိပါ  ထည့္သြင္းျပသထားပါသည္။  

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ၾသစေတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ႏုိင္ငံတုိ႔မ ွ

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မေဲဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ ေအေအပီပ ီ ရံုးသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး  ေအေအပီပ ီမည္သို႔ဖြဲ႔စည္း 

ေပၚေပါက္လာပုံ၊ ေအေအပီပီ၏ လႈပရွ္ားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေအေအပီပီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ ေထာက္ပ့ံကူညီေနပုံ စသျဖင့္ ေအေအပီပီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
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ေလ့လာျခင္း၊ ျပခန္းၾကည့္ရႈျခင္း၊ အျခားသိလုိသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၎တို႔ကူညီႏုိင္မည့္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

ထုိ႔အျပင ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီး၊ ၾသစေတးလ်သံရံုး၊ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔၊ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး အဖြဲ႕ (the Association for 

the Prevention of Torture ) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လက္ခံေတြ႔ဆုံ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သတင္းေထာက္မ်ား၊ 

မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသီမ်ားႏွင့္ အျခားျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရး စိတ္ဝင္စားသူမ်ားစြာသည္ မေဲဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ ေအေအပီပ ီ ရံုးသို႔ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ပိုမုိသိရိွႏိုင္ရန္ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။  

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သတင္းေထာက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ား၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 

သုေတသီမ်ားႏွင့္ အျခားျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရး စိတ္ဝင္စားသူ မ်ားစြာသည္လည္း 

မေဲဆာက္ရိွ ေအေအပီပီ ရုံးသုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ပုိမိုသိရွိႏုိင္ရန္ 

လာေရာက္ေလ့လာခ့ဲၾကပါသည္။  

ႏုိင္ငံတကာမွ မိတ္ေဆြမ်ား၊ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ား၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈ ေထာက္ခံအားေပးမႈတို႔သည ္

မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ၏ အလုပ္မ်ားအတြက္ လြန္စြာအဖိုးထုိက္တန္လွပါသည္။ မိမိတုိ႔အား ေထာက္ခံအားေပး 

ကူညီသူ ႏုိင္ငံတကာမိတ္ေဆြမ်ား၏ ၎တို႔၏အစိုးရမ်ားအေပၚ တြန္းအားေပးသည့္ လုပ္ရပ္အပါအဝင္ 

ကူညီလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ဖိအားမ်ား၊ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ႏုိင္ငံတကာမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအား 

မိမိတုိ႔ေအေအပီပ ီ မွ ႀကိဳဆုိလုိက္ၿပီး အနာဂတ္ကာလမ်ားထိတုိင္ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ မိမိတို႔ႏွင့္ တစ္သားတည္း 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား အတြက္လည္း မိမိတို႔မွ လိႈက္လိႈက္လွလဲွေဲက်းဇူး 

အထူးတင္ရိွပါသည္။  

 

ေအေအပီပီႏွင့္ပူးတြလုဲပ္ေဆာင္ေနေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား  

ေအေအပီပီသည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရး။ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပုိမိုအားေကာင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္းမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

အမွန္တရားေဖၚထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ (FPPS)၊ ၈၈ 

မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကြန္ရက္ (အထက္ဗမာျပည္)၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္၊ International Center for Transitional Justice (ICTJ)၊ Project 2049၊ 

Johns Hopkin Btoomberg School of Public Health တုိ႔ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး 

အျခားအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္လည္း ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထပ္မံတိုးခ ဲ်႔၍ 

လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
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မိမိတို႔အား ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံကူညီသူ အလွဴရွင္မ်ား မပါပ ဲ မိမိတို႔ေအေအပီပ ီ အေနျဖင့္ ထိုအေရးပါလွေသာ 

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိတုိ႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ကာလမွစ၍ 

ကူညီေထာက္ပံ့အားေပးခ့ဲသည့္ National Endowment for Democracy, The Open Society Foundation, The 

Prisoners of Conscience Fund, The Netherlands Embassy, Royal Norwegian Embassy in Thailand, 

Canada Fund, The Bureau of Democracy,  Rights and Labor,  People In Need and The Oak 

Foundation, အျပည္ျပည္ဆုိင္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႀကီး (ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ) အပါအဝင္ အျခားေသာ အလွဴရွင္မ်ား၊ 

မိမိတုိ႔ တစ္ႏွစ္တာ ကာလ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြမယူပ ဲ နည္းပညာအရ၊ အတတ္ပညာအရ 

ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခ့ဲသူမ်ားအားလုံးကုိ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီမွ လိႈက္လိႈက္လဲွလွ ဲ ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။ 

ထိုကူညီေထာက္ပံ့အားေပးလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ တန္ဖုိးရိွလွေသာ အကူအညီမ်ားမပါပဲ မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုံးဝ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။  

ထိုေထာက္ပံ့ကူညီသူ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုမ်ားဝင္မ်ား၏ မူလတန္း၊ 

အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ပညာေရးမ်ားအတြက္လည္ေကာင္း၊  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ 

တကၠသုိလ္အဆင့္ ပညာေရး အတြက္လည္းေကာင္း ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ လြန္စြာအေထာက္အကူျပဳ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွပါသည္။ မိမိတို႔အလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီမပါပဲ မိမိတို႔အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ 

ကူညီေရးအစီအစဥ္မ်ား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ အေရးပါလွသည့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ 

ျပဳလုပ္ေပးမည့္ စိတ္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားအား မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ တဖန ္

ထုိအလွဴေငြမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အမႈမ်ားအတြက္ တရားေရးဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လြန္စြာအေထာက္အကူ 

ျပဳပါသည္။ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီမ ွ အထက္ပါ အလုပ္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကး 

အားျဖင့္လည္းေကာင္း အၾကံဥာဏ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာအားျဖင့္လည္းေကာင္း အဆက္မျပတ္       

ကူညီၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားလုိပါသည္။    

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေငြေၾကး လွဴဒါန္းကူညီခဲ့ၾကသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ 

အလွဴရွင္မ်ားအားလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ထိုတစ္သီးပုဂၢလအလွဴရွင္မ်ား၏ 

ေငြေၾကးအကူအညီသည္ မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ထိုအလုပ္မ်ား ဆက္လက ္

လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။  

မိမိတို႔အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကူညီသူ အလွဴရွင္မ်ားအျပင္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (Human 

Rights Watch)၊ Freedom House, အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး (Amnesty International)၊ 

ယူေကႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး လႈ႕ံေဆာ္ကူညီသူမ်ား (Burma Campaign UK)၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ 

ျမန္မာ့အေရးလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ား (USCB) ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ 

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ မိမိတို႔၏ ႏုိင္င့ေရး အက်ဥ္းသားအားလုံး အျမန္ဆံုးႏွင့္ ခြ်င္းခ်က္မရိွလြတ္ေျမာက္ေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသူ အားလုံးအား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။   
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ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ မေဲဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ မိမိတို႔ေအေအပီပီ ရုံးခ်ဳပ္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္း (၁၄) ဦးရွိပါသည္။ 

ထိုအခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖစ္ကာ မိမိတို႔ေအေအပီပီရုံးခ်ဳပ္၏ 

ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရးက႑၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ျပဳစုေရးက႑၊ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရး ေထာက္ခံျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သုေတသန က႑၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုေရး ကြန္ရက္ ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္ စသည့္ က႑မ်ားတြင္ 

အသီးသီး အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ရုံးတြင္ (၂၅) ဦး၊ မႏၱေလးရုံးတြင္ (၅) ဦး အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ယူ 

လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

မိမိတို႔၏ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ အခေၾကးေငြမယူပ ဲ မိမိတို႔၏ အလုပ္မ်ားအား  ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ၾကသည့္ 

ႏိုင္ငံတကာမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း (၂) ဦးအားလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း 

ေျပာၾကားလုိပါသည္။   

မေဲဆာက္ရံုးခ်ဳပ္ရွိ အလုပ္တာဝန္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

အေတြ႔အၾကံဳ အၾကံဥာဏ္ အခ်ိန္ႏွင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား မပါရိွပ ဲ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၏ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိတုိ႔ေအေအပီပ ီ အေနျဖင့္ 

ထုိႏုိင္ငံတကာမွ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည့္ ေစတနာရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္း 

ေျပာၾကားခ်င္ပါသည္။  

 

 

 

ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္တုိက္လႊတ္ေပးျခင္းသည္ 
ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း  လြတ္ေျမာက္လာၿပီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ လတ္တေလာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ပုိမုိမ်ားျပားသလုိ အကူအညီမ်ား ပုိမိုလုိအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။  ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
အမ်ားစုသည္ အေျခခံပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အေျခခံလူအခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံသားတေယာက္၏ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ျငင္းပယ္ ခံေနရသည္။ ၎တုိ႔ေထာင္က်ေနစဥ္အတြင္း 
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနၾကသည္။  

မိမိတို႔၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အတြင္းမွ  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ 
တတ္ႏုိင္သေလာက္ ၾကိဳးစားဆက္သြယ္ကာ ဆက္လက္ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္သည္။  
ထိုေထာက္ပံ့ကူညီေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
က်န္းမာေရး ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရက တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္မေပးခဲ့ဘူးသည့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားကုိပါ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနမႈသည္ ယခုလက္ရိွအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
ႏ္ုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ ထားရိွသည့္ စိတ္သေဘာထားကုိ ျပသရာေရာက္ၿပီး ထုိလုပ္ရပ္သည္ 
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အတိတ္မွ မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အစိုးရမွ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္အပုိင္းမ်ားကုိ ပ်က္ကြက္ရာလည္းေရာက္ပါသည္။  မိမိတို႔ ေအေအပီပီ အေနျဖင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္   ဆက္လက္ကူညီလုပ္ေဆာင္ကာ ၎တုိ႔ႏွင့္ ၎တုိ႔ 
မိသားစုဝင္မ်ား၏ ဘ၀တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

ေအေအပီပီမွ ျမန္မာျပည္အတြင္း စိတ္က်န္းမာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္ (MHAP) 
ကို တိုးခ ဲ်႕လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ထုိအစီအစဥ္အားတိုးခ ဲ်႕လုပ္ကုိင္ရန္ ႏွင့္ 
ထုိအစီအစဥ္အတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကသဲူ၊ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္သူ ႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသူ အေရအတြက္ကုိလည္း တုိးျမွင့္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။  ယခုအခါတြင္ မိမိတို႔၏ 
စိတ္က်မၼာေရး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈ အဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ၎တုိ႔အတြက္ 
စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။  

ေအေအပီပီ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ယခင္အတုိင္း ဆက္လက္တည္ရိွေနမည္ၿပီး  မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ က်န္ရိွေနေသာ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ခြ် င္းခ်က္မရိွ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း လူသားဆန္စြာ 
ျပဳမူဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စီစစ္ေရးေကာ္မတီအတြင္း မိမိတို႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အစုိးရမွ 
"ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္" အား တရားအသိအမွတ္ျပဳရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသလုိ က်န္ရိွေနေသာ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားႏိုင္ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ 
အစိုးရမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး လႊတ္ေပးမည္ဆုိေသာ သူတို႔ေျပာဆုိသည့္ စကားအတိုင္း 
လုပ္ေဆာင္လာရန္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အစိုးရအား ဆက္လက္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္။  မိမိတို႔ 
ေအေအပီပီ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ 
မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မဆို ပုိမုိအားေကာင္းစြာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာရန္အတြက္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္။  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ အကူးအေျပာင္းတြင္ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ 
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရပ္တန္႕ရန္ ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
ဘဝရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ အာမခံေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္မႈမ်ားသည္ အဓိကက်လွပါသည္။  
ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အေရးၾကီးလွေသာ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိဥာဥ္ စာခ်ဳပ္၊ စာတမ္းမ်ားကုိ အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳ 
လုိက္နာ လိမ့္မည္ဟုလည္း မိမိတုိ႔ေအေအပီပီ မွ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။   ။ 

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) 
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အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ၎တုိ႔၏ ဘ၀မ်ားအား စြန္႔လႊတ္စေတး ခဲ့ၾကေသာ ႏ္ိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

ဘ၀မ်ား၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီး အခက္အခအဲက်ပ္အတည္းမ်ားၾကားမွ ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသူမ်ားအားလုံးကုိ မိမိတုိ႔ ေအေအပီပီမွ အသိအမွတ္ျပဳ 

မွတ္တမ္းတင္ရင္း ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္သည္အထိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း 

(ျမန္မာနိုင္ငံ)မွ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကတိျပဳလုိက္သည္။ 


