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NNNaaatttiiiooonnnaaalll   DDDeeemmmooocccrrraaatttiiiccc   PPPaaarrrtttyyy   fffooorrr   HHHuuummmaaannn   RRRiiiggghhhtttsss   (((iiinnn   eeexxxiiillleee)))   

12 B, Avenue de la Division de Leclerc, 93350, Le Bourget, Paris, France. 
                               Tel: +33 6 2925 8793, +33 1 4809 8641 E-mail: ndphr.inexile.central@gmail.com 

 
((NNaattiioonnaall  DDeemmooccrraattiicc  PPaarrttyy  ffoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  iiss  tthhee   mmaaiinn  ppoolliittiiccaall  ppaarrttyy   ooff  RRoohhiinnggyyaa  ee tthhnniicc  mmiinnoorriittyy  ggrroouupp  iinn  
BBuurrmmaa  aanndd  iitt   wwoonn  44  ppaarrlliiaammeennttaarryy  sseeaattss  iinn  11999900  eelleeccttiioonn..  NNDDPPHHRR  ((iinn  eexxiillee))  wwaass  ffoorrmmeedd  iinn  tthhee  yyeeaarr  22000033  iinn  eexxii llee  
wwii tthh  ii ttss  hheeaadd  oo ffffiiccee  iinn  FFrraannccee  bbyy  ssoommee  ooff  tthhee  ppaarrttyy  mmeemmbbeerrss  ll iivviinngg  iinn  eexxii llee ..  NNDDPPHHRR  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  
CCoommmmiitttteeee  RReepprreesseennttiinngg  PPeeooppllee ''ss  PPaarrlliiaammeenntt  ((CCRRPPPP))  ttoooo))  

  

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သတ္၍ သမၼတက ဖြဲ႔စည္းေပးလုိက္ေသာေကာ္မရွင္အေပၚ  

သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း 

 

Ref: NDPHR (IE) 007/2012               August 17, 2012 

၁။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည့္အတြက ္မူအရ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါသည္။  

၂။ သို႔ရာတြင္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ အခ်ဳိးက် ပါ၀င္သင့္သည့္ အေရအတြက္ 
အခ်ဳိးက် မပါရိွျခင္း၊ ရခုိင္ဖက္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္လွယ္စားေတာ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားဘက္မွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထည့္ထားျခင္း မရိွျခင္း၊ ပဋိပကၡစတင္ျဖစ္ပြားေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးခ့သဲည္ဟု နာမည္ဆုိးႏွင့္ 
ေက်ာ္ၾကားေနေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသား တိုးတုိက္ေရးပါတီမွ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က့သုိဲ႔ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာ 
မြတ္စလင္မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေခ်မႈန္းျဖစ္ရမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ၈၈ 
ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔မွ ဦးကုိကိုႀကီးက့သဲို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေရာက္ခုိက္ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံျခားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု၊ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ့ေဲသာ ဇာဂနာကဲ့သို႔ ပုဂိၢဳလ္မ်ား 
ပါ၀င္ေနျခင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယမွ္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် 
ပါ၀င္ျခင္း မရိွျခင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အခ်ဳ ိ႕ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ 
မည့္သည့္ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤေကာ္မရွင္ကုိ မည္သုိ႔မွ် လက္ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ဤေကာ္မရွင္မွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္သည္လည္း သင့္တင့္မွ်တ မွန္ကန္သည့္ ရလဒ္မ်ဳိး ျဖစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း 
ယူဆမိပါသည္။ 

၃။ ဤပဋိပကၡသည္ ဗုဒၶဘာသာရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
သို႔ရာတြင္ ေကာ္မရွင္တြင္ ဗုဒၶဘာသာရခုိင္ဖက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ရုိဟင္ဂ်ာဖက္မွ မည္သည္ ့
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပါ၀င္မႈ မရိွျခင္းသည္ ေလးစားယံုၾကည္အပ္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မွာ 
လည္း ရုိးသားျခင္းမရိွေၾကာင္း သက္ေသျပ ေနပါသည္။  

၄။ သို႔ျဖစ္၍ ယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္ေလာက္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုျဖစ္ေရးအတြက္ လက္ရွိေကာ္မရွင္မွ 
နာမည္ဆုိး စာရင္းထြက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေကာ္မရွငမွ္ ဖယ္ရွားေပးေရးႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ 
ပုဂိၢဳလ္မ်ား ေကာ္မရွင္တြင္ ပါ၀င္ေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ႏုိင္ငံျခားမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မ်ား 
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ျမန္မာႏုိင္ငံထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆုိသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤေကာ္မရွင္အား 
ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင္ ့ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ကို ကုိယ္စားျပဳေသာ ရုိဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 
သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္သို႔ အေလးအနက္ ေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္။  

၅။ ဤစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိ႔အား ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေသာ 
ရုိဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေကာ္မရွင္တြင္မပါ၀င္ပါက မိမိတို႔ဘက္မွ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္မွ ႏုတ္ထြက ္
ေပးၾကရန္ ေတာင္းဆိုလုိက္ပါသည္။  

 

 

ဦးလွေအာင္  

ဥကၠဌ 

ျပည္ပေရာက္အမ်ဳ ိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ  

ပါရီၿမိဳ႕၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ  

 


