ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥပရာမီလာပက္တန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္
ျပီးဆံုး ၊ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တာဆီးကာကြယ္ ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
အစုုိးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ားအား ခိုင္ခိုင္မာမာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုက္တြန္း

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ - ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္
(ရန္ကုန္/နယူးေယာက္၊ ၂၀၁၉ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္)
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ရန္ကုန္ႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၄ ရက္ၾကာ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ မိမအ
ိ တြက္ ယခု ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
သြားေရာက္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရၾကား
ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ တုုန႔ျ္ ပန္ေရး (CRSV) ဆိုင္ရာ
ပူးတြေ
ဲ ၾကညာခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပုိင္း သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
CRSV ပူးတြေ
ဲ ၾကညာခ်က္သည္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၁၀၆ (၂၀၁၃) ကို
အေျခခံသည့္ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို
တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ တိက်သည့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပဳထားသည့္ကတိကဝတ္မ်ား ႏွင့္
တပ္တြင္း ကြပ္ကဲမႈအဆင့္ဆင့္တြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ေၾကာင္း အမိန႕္ မ်ား
ထုတ္ျပန္ရန္၊ ထိုအမိန႕္ မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား တာဝန္ခံေစရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအားလံုးကို
အခ်ိန္မီ စံုစမ္းစစ္ေဆးေစရန္ စသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တိက်ခိုငမ
္ ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား
ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပူးတြေ
ဲ ၾကညာခ်က္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္
ဦးစားေပး “ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး” လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ေျခာက္ရပ္လည္း ပါရွိပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ
ဥပေဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္
တရားေရးက႑မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား
အသက္ကယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အခ်ိန္မီေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ ထိခုိက္ခံရသူ လူထုထံ
၀င္ေရာက္သြားလာခြင္႔မ်ားတိုးျမွင႔ေ
္ ပးေရး၊ အကူးအေျပာင္းကာလ တရားမွ်တမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အပါအဝင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြင္း CRSV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားတြင္
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား မပါဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
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ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္/အၾကမ္းဖက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ
လူကုန္ကူးမႈအႏၱရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ပါ၀င္ပါသည္။
မိမ၏
ိ ခရီးစဥ္အတြင္း အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရခဲ့ျပီး အထူးသျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ဝန္ႀကီးဌာနတိ႔မ
ု ွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ႏင
ွ ့္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္
ရခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရပ္ဘက္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ
အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ကုလသမဂၢအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားႏွင့္ သံတမန္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး၊ အစိုးရမွ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမအ
ိ ေနျဖင့္
အားတက္မိပါသည္။ ထိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ႏွင့္
ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို သီးျခား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေစရန္ အတြက္ မိမ၏
ိ
ရံုးႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖဲ႕ြ ႀကီးမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ လုုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ ႏွင့္
၎တုိ႔အား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္
တရားေရးက႑ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအၾကား လဲႊေျပာင္းညႊန္းပို႔မႈ စနစ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္
လက္ခံအတည္ျပဳထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သိရွိေအာင္ ျဖန္႕ေဝေပးရန္
တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းအား
ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝ ကိုက္ညီမႈရေ
ွိ စေရးႏွင့္ အျမန္ဆံုးအတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္
အစိုးရအား တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ပူးတြေ
ဲ ၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုမႈကို ထင္ရွားစြာျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမ၏
ိ ခရီးစဥ္အတြင္းပူးတြေ
ဲ ၾကညာခ်က္ပါ
အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစံု
ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုစတင္ရန္ အပါအဝင္ တိက်သည္႔ လုုပ္ေဆာင္ရန္အဆင္႔မ်ားကိုလည္း
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ႔ပ
ဲ ါသည္။
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သို႔ေသာ္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပာြ းေနဆဲ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈအား တားဆီးကာကြယ္ရန္ သက္ဆိုင္သည့္အဖဲ႕ြ မ်ားအားလံုးမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္
အလြန္ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အဖဲ႕ြ မ်ားအားလံုးကိုလည္း
အရပ္သားမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားၾကား ခဲျြ ခားေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ အရပ္သားမ်ားအား
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