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နိိဒါါနိး�

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့၌ အာ်ဏာ်သိိမ်း်�ပြီး�ီ�ခုိ�ိ်မ်းှစ်၍ မြမ်း�်မ်း်စ်စ််တ�်သိည်် 

၎င်း်�တို�အာဖေ�မြ�င်း်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေက်ို လိုိုက််�်မ်းုရီှိဖေ�က််င်း်� အာမြင်းင်း်�အာခုု�မြ�ုက်် 

၎င်း်�က်ိုယ််၎င်း်� နှိုင်း်င်း�ဖေတ််၏ တရီ်�ဝါင်း်အာစ်ို�ရီအာမြ�စ််�ု�ဖေ�််နှိုင်း်ရီ�် ကြိုးက်ို��မ်း်�လိုိက််ရီှိသိည််။ မြမ်း�်မ်း် 

နှိုင်း်င်း�တ့င်း် ေီမ်းိုက်ဖေရီစ်ီ�ည််�က်ိ စ်ီမ်း�အာု�်ခုို�်မ်းုက်ို မြ��်လိုည််ဖေ�််ဖေ�်င်း်ရီ�် ကြိုးက်ို��မ်း်�ရုု�်�က်�်  

ရီ်၌ �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် အာခု့င်း််အာ်ဏာ်သိည်် အာါ�ါရီ�်တစ််ခုုမ်းှသိ် မြ�စ််ဖေသိ််လိုည််� 

စ်စ််တ�်၏အာ်ဏာ်သိိမ်း်�မ်းုသိည်် အာဘယ််ဖေ�က််င်း်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် မ်းည်ီညွ့တ်ဘ� ရီလိုေ် 

အာဖေ�မြ�င်း်် စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီနှှင်း်် ၎င်း်�၏လိုု�်ရီ�်မ်းိ်�၊ �ု��မြ�တ်ခုိက််မ်းိ်�သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု� 

ဥ�ဖေေအာရီ အာ်ဏာ်မ်းတည််ဖေ�က််င်း်�က်ို ဖေ�့�ဖေနှ့�ဖေ�််မြ�ရီ�် အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�ဖေ�သိည််။ 

မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း�တ့င်း် မြ�စ််�့်�ခု�်သိည််် စ်စ််အာ်ဏာ်သိိမ်း်�မ်းုသိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် 

မ်းည်ီညွ့တ်ဖေ�က််င်း်� �ိုမ်းိုဖေက််င်း်�မ်း့�်စ့်် �်�လိုည််သိိမြမ်းင်း်နှိုင်း်ဖေစ်ရီ�်ရီည််ရီွယ််၍ ဤစ််တမ်း်�တိုက်ို 

ဖေရီ��့�မြ�ုစ်ုထား်��ါသိည််။ စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီ၏ ၎င်း်�သိည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု� 

ဥ�ဖေေအာ်� လိုိုက််�်မ်းုရီှိသိည််ဟူူဖေသိ်အာ�ိုက်ို မ်းမ်းှ�်က်�်ဖေ�က််င်း်� နှိုင်း်င်း�အာတ့င်း်�ရီှိ မြ�ည််သိူလိုူထားု 

နှှင်း်် ေီမ်းိုက်ဖေရီစ်ီအာဖေရီ�အာတ့က်် �ါဝါင်း်လိုု�်ရီှ်�ဖေ�သိည််် အာက်ိ ို �သိက််�ိုင်း်သိူမ်းိ်�အာဖေ�မြ�င်း်် စ်�စ်် 

တက်ိ ဖေထား်က််မြ�ဖေမြ�ရီှင်း်�နှိုင်း်ရီ�်အာတ့က်် အာဖေထား်က််အာက်ူဖေ��ရီ�်အာလိုို�င်းှ် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု� 

ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် အာဖေသိ�စ်ိတ်��်�စ်စ််သို��သိ�်မြခုင်း်�က်ို ဖေ�်င်း်ရီွက််ဖေ�််မြ�ထား်�သိည််။ ထားို�အာမြ�င်း် 

နှိုင်း်င်း�တက််အာသိိုက််အာဝါ�်�အာဖေ�မြ�င်း်် မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း�၏ လိုက််ရီှိအာဖေမြခုအာဖေ�နှှင်း််စ်�်လိုိဉ်း်�၍ အာခုိက်် 

အာလိုက််အာဖေမြခုမြ�ု သို��သိ�်ရီ�်တည််မ်းုမ်းိ်� ခုိမ်းှတ်နှိုင်း်ဖေစ်ရီ�် အာဖေထား်က််အာက်ူဖေ��လိုိုမြခုင်း်�သိည်် 

လိုည််� ဤစ််တမ်း်�တို၏ ရီည််ရီွယ််ခုိက််တစ််ရီ�်�င်း် မြ�စ််�ါသိည််။ 
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ဤစ််တမ်း်�တိုက်ို အာ�ိုင်း်�ဖေလို��ိုင်း်�ခ့ု�၍ တင်း်မြ�ထား်��ါသိည််။ အာ�ိုင်း်� ၁ တ့င်း် စ်စ််အာ်ဏာ် 

သိိမ််း�မု်းမ်းမြ�စ််�့်�မီ်းအာဖေမြခုအာဖေ�မ်းိ်�ကုိ် အာဖေသိ�စိ်တ်ဖေ�််မြ�ထား်�သိည််။ အာ�ုိင််း� ၂ တ့င််း စ်စ််အာ်ဏာ်ရှီင််း 

အာစ်ို�ရီ၏ ၎င်း်�သိည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေအာ်� လိုိုက််�်သိည််ဟူူဖေသိ် အာ�ိုနှှင်း်် 

စ်�်လိုိဉ််း�၍ �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ုိင််းရီ် ��်�စ်စ််သုိ��သိ�်ခုိက််ကုိ်ဖေ�်င််းရွီက််ထား်�ပြီး�ီ� စ်စ််တ�်၏ 

အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််မြခုင််း�နှှင်််း အာ်ဏာ်သိိမ််း�ယူ်မြခုင််း�တုိ�သိည်် အာဘယ််ဖေ�က််င်််း �့��စ်ည််��ု� 

အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မ်းုမ်းရီှိသိည််က်ို ရီှင်း်�လိုင်း်�ဖေ�််မြ�ထား်��ါသိည််။ အာ�ိုင်း်� ၃ တ့င်း် အာ်ဏာ် 

သိိမ်း်�ယ်ူပြီး�ီ�ခုိ�ိ်မ်းှစ်၍ စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီသိည်် ၎င်း်�တို�၏အာ်ဏာ်က်ို ခုိုင်း်ပြီးမ်း�ဖေစ်ရီ�် ကြိုးက်ို��မ်း်� 

အာ်�ထားုတ်သိည်််လိုု�်ရီ�်မ်းိ်�အာဖေ�က််င်း်� ဖေ�််မြ�ဖေ�့�ဖေနှ့�ထား်�ပြီး�ီ� စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီနှှင်း််၎င်း်�၏ 

�ု��မြ�တ်ခုိက််မ်းိ်�သိည်် အာဘယ််ဖေ�က််င်း်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေအာရီ အာ်ဏာ်မ်းတည််ဖေ�က််င်း်� 

က်ို ရီှင်း်�လိုင်း်�ဖေ�််မြ�ထား်�သိည််။ အာ�ိုင်း်� ၄ တ့င်း် လိုက််ရီှိမြ�စ််ဖေ�်ဖေ�သိည််် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ 

ဖေလိုဟူ်�ယ််အာဖေ�က််င်း်�နှှင်း်် စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီက်ိုနှှိမ်း်�င်း်�၍ ေီမ်းိုက်ဖေရီစ်ီ�ည််�က်ိ စ်ီမ်း�အာု�်ခုို�် 

မ်းုနှှင်း်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေစ်�စ််က်ို မြ��်လိုည််အာသိက််သိ့င်း်�ရီ�် အာမ်းိ ို �သိ်�ည်ီညွ့တ်ဖေရီ�အာစ်ို�ရီ 

နှှင်း်် မြမ်း�်မ်း်မြ�ည််သူိလိုူထားု၏ �က််လိုက််ဖေ�်င်း်ရီွက််�� ကြိုးက်ို��မ်း်�အာ်�ထားုတ်မ်းုမ်းိ်�အာဖေ�က််င်း်�က်ို 

ဖေ�့�ဖေနှ့�၍ �ိါု��ခုို�်ထား်��ါသိည််။ 

၁။ နောနိာက်းခံံအခြေနောေခံအခြေနောနိ - ၂၀၂၀ အခြေနော�ေနော�ေ နော�း�နောက်ာက်းပွဲေ�မှှသည်း 

စစးအခြောဏာာသိမှး�မှုဆီီသိ��

၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နှိုဝါင်း်ဘ် ၈ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း�၌ မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််နှှင်း်် 

တိုင်း်�နှှင်း််မြ�ည််�ယ်် လိုှတ်ဖေတ်် ၁၄ ရီ�်အာတ့က်် အာဖေထား့ဖေထား့ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�မ်းိ်�က်ို က်ိင်း်��ခု�်သိည််။ 

Covid-19 �ိုင်း်ရီ် တ်�မြမ်းစ််က်�့်သိတ်ခုိက််မ်းိ်� ရီှိဖေ�ဖေသိ််လိုည််� လို်ဖေရီ်က််မ်း�ဖေ��သိည််် 

မ်း��နှဒရီှင်း်အာဖေရီအာတ့က််မ်းှ် မ်း�ဖေ��နှိုင်း်သိူဦး�ဖေရီ စ်ုစ်ုဖေ�ါင်း်�၏ ၇၁ ရီ်ခုိုင်း်နှု�်�က်ို ဖေက်ိ််လို့�်ပြီး�ီ� 

အာလို့�်မြမ်းင်း််မ်း်�သိည််် �မ်း်ဏာဟူု သိတ်မ်းှတ်နှိုင်း်သိည််။ အာမ်းိ ို �သိ်�ေီမ်းိုက်ဖေရီစ်ီအာ�့��ခုို�် (NLD) 

သိည်် မ်း�အာမြ�တ်အာသိတ်မြ�င်း်် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�တ့င်း် အာနှိုင်း်ရီရီှိခု�်ပြီး�ီ� မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််တ့င်း် 

လိုှတ်ဖေတ််အာမ်းတ်ဖေ�ရီ် ၇၉.၅ ရီ်ခုိုင်း်နှု�်�က်ို ရီယ်ူနှိုင်း်ခု�်သိည််။ 

အာဖေထား့ဖေထား့ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�အာပြီး�ီ�တ့င်း် မြမ်း�်မ်း်စ်စ််တ�်နှှင်း်် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုကြံ့က်�်ခုိုင်း်ဖေရီ�နှှင်း်် 

�့��ပြီး�ို�ဖေရီ��ါတီ (USDP) တို�က် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း်နှှင်း်် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�ရီလိုေ်၏ ယ်ု��က်ည်် 

လိုက််ခု�နှိုင်း်မ်းုနှှင်း်် မ်းှတမ်းုတို�က်ို ထားိခုိုက််ဖေစ်သိည််် မ်း�စ််ရီင်း်�မ်းသိမ်း်မ်းုနှှင်း်် အာမ်းှ်�အာယ့်င်း်�မ်းိ်�က်ို ဖေ�််

ထားုတ်ဖေတ့�ရီှိဖေ�က််င်း်�ဖေ�က်ည််ခု�်သိည််။ USDP က်ိုယ််စ််�လိုှယ််ဖေလို်င်း်�မ်းိ်�သိည်် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့� 

�ိုင်း်ရီ်မ်းသိမ်း်မ်းုဟူု ယ်ူ�နှိုင်း်သိည််် မြ�စ််စ်ဉ်း်ဖေ�ါင်း်� ၁၇၄ ခုုက်ို မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုဖေရီွ�ဖေက််က််�့�ဖေက်််မ်း

ရီှင်း် (UEC) ထား�သိို� တင်း်မြ�တိုင်း်�က််�ခု�်သိည််။ 

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဇ�်�ဝါါရီီ ၁၁ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် နှိုင်း်င်း�တ့င်း်�ရီှိ ဥ�ဖေေဖေရီ��့�ခုိမ်းှတ်သိူဖေ�ါင်း်�  

၆၆၄ ဦး�အာ�က်် (စ်စ််တ�်က် ခု�့်အာ�်သိူ ၁၆၀ ဦး�၊ USDP မ်းှ လိုှတ်ဖေတ််က်ိုယ််စ််�လိုှယ််အာမ်းတ် 

(MP) ၃၆ ဦး�၊ ရီခုိုင်း်အာမ်းိ ို �သိ်��ါတီမ်းှ လိုှတ်ဖေတ််က်ိုယ််စ််�လိုှယ််အာမ်းတ် ၄ ဦး�၊ ည်ီညွ့တ်ဖေသိ် 

အာမ်းိ ို �သိ်�ေီမ်းိုက်ရီက််တစ််�ါတီမ်းှ လိုှတ်ဖေတ််က်ိုယ််စ််�လိုှယ်် အာမ်းတ် ၁ ဦး�နှှင်း်် တစ််သိီ��ုါဂလို 
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လိုှတ်ဖေတ််က်ိုယ််စ််�လိုှယ််အာမ်းတ် ၂ ဦး� အာ�ါအာဝါင်း်) ၂၀၃  ဦး�သိည်် ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် 

ဖေ�်င်း်ရီွက််ရီ�် သိတ်မ်းှတ်စ်ီစ်ဉ်း်ထား်�သိည််် လိုှတ်ဖေတ််အာသိစ််ဖေခု်ယ်ူမြခုင်း်�မ်းတိုင်း်မ်းီ ဖေရီွ�ဖေက််က််�့� 

�ိုင်း်ရီ် မ်းသိမ်း်မ်းုနှှင်း််စ်�်လိုိဉ်း်�သိည််် တိုင်း်�က််�မ်းုမ်းိ်�က်ို စ်ု�စ်မ်း်�စ်စ််ဖေ��ရီ�်အာတ့က်် အာထားူ� 

လိုှတ်ဖေတ်် အာစ်ည််�အာဖေဝါ�က်ိုဖေခု်ယ်ူရီ�် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််ထား� ဖေတ်င်း်��ိုလိုှ်တင်း်မြ�ခု�် 

သိည််။ လိုှတ်ဖေတ််�်ယ်က်သိည်် ဤဖေတ်င်း်��ိုလိုှ်က်ို ဖေ�်က််ဖေ�့တ့င်း်�ယ််ခုိခု�်သိည််။ ၂၀၂၁ 

ခုုနှှစ််၊ ဇ�်�ဝါါရီီ ၂၈ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် UEC က် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�ရီလိုေ်မ်းိ်�က်ို ထားိခုိုက််ဖေစ်နှိုင်း်သိည််အာထားိ 

ကြိုးက်ီ�ဖေလို�ဖေသိ် အာမ်းှ်�အာယ့်င်း်�မ်းိ်�မ်းရီှိခု�်ဟူူဖေသိ် အာဖေ�က််င်း်�မြ�ခုိက််မြ�င်း်် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့��ိုင်း်ရီ် 

မ်းသိမ်း်မ်းုမ်းိ်� ဖေ�်ဖေ�ါက််ခု�်သိည််ဟူူဖေသိ် စ့်�်စ့်�ခုိက််မ်းိ်�က်ို �ယ််ခုိခု�်သိည်် (မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုဖေရီွ�

ဖေက််က််�့�ဖေက်််မ်းရီှင်း် ၂၀၂၁)။ 

၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဇ�်�ဝါါရီီလိုတ့င်း် USDP နှှင်း်် (ယ်ခုင်း် စ်စ််ဗိုိုလို်ခုို�်ဖေဟူ်င်း်�မ်းိ်�က် �့��စ်ည််� 

တည််ဖေထား်င်း်ထား်�သိည််် �ါတီသိစ််မြ�စ််ဖေသိ်) ေီမ်းိုက်ရီက််တစ််အာမ်းိ ို �သိ်��ါတီတို�သိည်် သိမ်းမတ၊ 

UEC ဥက်ကဋ္ဌနှှင်း်် UEC တ်ဝါ�်ရီှိသိူ ၁၅ ဦး� က်ို ရုု��ရီ်ထားူ��ိုင်း်�ိုင်း်ခု့င်း််�ိုင်း်ရီ် စ်စ််ဖေ��စ်ိစ်စ််မြခုင်း်� 

ဖေ�်င််းရွီက််ရီ�် တရီ်�ရုု��ဖေတ််ခုို�်ထား�သုိိ� တင််းမြ�ဖေတ်င််း��ုိခု�သ်ိည်် (လ့ိုတ်လို�်ဖေသိ် အာ်ရှီဖေရီေီယုိ် 

၂၀၂၁)။ အာ�ို�ါ တင်း်မြ�ဖေတ်င်း်��ိုခုိက််မ်းိ်�အာ်� လိုက််ခု�အာဖေရီ�ယ်ူဖေ�်င်း်ရီွက််မြခုင်း်� မြ�ုသိင်း််၊ 

မ်းမြ�ုသိင်း်် �ု��မြ�တ်ရီ�်အာတ့က်် �ဏာ်မ်းစ်စ််ဖေ���က််��်မြခုင်း်�က်ို တရီ်�ရုု��ဖေတ််ခုို�်က် ၂၀၂၁ 

ခုုနှှစ််၊ ဇ�်�ဝါါရီီ ၂၉ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် လိုု�်ဖေ�်င်း်ခု�်ပြီး�ီ� (စ်�ယ်မ်းင်း်�ဖေအာ်င်း် ၂၀၂၁) ၎င်း်�က်ိစ်စနှှင်း််စ်�်လိုိဉ်း်�၍ 

ရုု��ဖေတ််က် ၁၄ ရီက််အာတ့င်း်� �ု��မြ�တ်ခုိက််ခုိမ်းှတ်ရီမ်းည်် မြ�စ််သိည််။ 

အာသိစ််ဖေရွီ�ဖေက််က််တင််းဖေမြမ်းာ် က််ထား်�သိည််် လှိုတ်ဖေတ််ကုိ် �ထားမ်း�ု��အာကြိုးကိ်မ််း ဖေခု်ယူ်ရီ�် 

စ်ီစ်ဉ်း်သိတ်မ်းှတ်ထား်�သိည််် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် စ်စ််တ�်သိည်် သိမ်းမတဝါင်း်�မြမ်းင်း််၊ 

နှိုင်း်င်း�ဖေတ််အာတိုင်း်�င်း်ခု��ုါဂိုလို် ဖေအာ်င်း်��်�စ်ု�က်ည််နှှင်း်် အာမြခု်�ရီ်ထားူ�ကြိုးကီ်� NLD အာရီ်ရီှိမ်းိ်� အာ�ါ 

အာဝါင််း ရီ်ထူား�ကြိုးကီ်�အာစုိ်�ရီအာရီ်ရိှီမ်းိ်�ကုိ် �မ််း��ီ�ထိား�်�သိိမ််း�ခု�သ်ိည််။ လှိုတ်ဖေတ််ဝါ�်�ကုိ် �ိတ်�ုိ�က်် 

ဖေရီွ�ဖေက််က််ခု�လိုှတ်ဖေတ််က်ိုယ််စ််�လိုှယ််အာမ်းတ်မ်းိ်�က်ို ဖေ�မြ�ည််ဖေတ််ရီှိ ၎င်း်�တို�တည််�ခုိုဖေသိ် 

တည််�ရီိ�်သိ်မ်းိ်�တ့င်း် ဖေ�အာိမ်း်အာက်ိယ််ခုို�်သိဖေဘ်ထား်�ရီှိခု�်သိည််။ စ်စ််တ�်က် ၎င်း်�တို�ခု�့်အာ�် 

ထား်�သိည််် (သိမ်းမတဖေရွီ�ဖေက််က််�့�တ့င််း ေုတိယ်မ်း�အာမ်းိ်��ု��ရီရိှီခု�ဖ်ေသိ်) �ထားမ်းဦး�စ််�ဖေ�� ေု-သိမ်းမတ 

မြမ်းင်း််ဖေ�့က်ို ယ််ယ်ီသိမ်းမတအာမြ�စ်် တင်း်ဖေမြမ်းာ်က််ဖေ�က််င်း်�ဖေ�က်ည််ခု�်သိည််။ မြမ်းင်း််ဖေ�့က် စ်စ််တ�် 

အာရီ်ရီှိမ်းိ်�နှှင်း်် စ်စ််တ�်က်ခု�့်အာ�်ထား်�ဖေသိ် အာ�့��ဝါင်း်မ်းိ်�သိ်တက််ဖေရီ်က််သိည််် နှိုင်း်င်း�ဖေတ်် 

က််က့်ယ််ဖေရီ�နှှင်း်် လိုု�ခြုံခုု�ဖေရီ�ဖေက််င်း်စ်ီ (NDSC) အာစ်ည််�အာဖေဝါ�က်ိုဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��ခု�်ပြီး�ီ� အာဖေရီ�ဖေ�် 

အာဖေမြခုအာဖေ�တစ််နှှစ်် ဖေ�က်ည််က်် ဥ�ဖေေမြ�ုဖေရီ�၊ အာု�်ခုို�်ဖေရီ�နှှင်း်် တရီ်�စ်ီရီင်း်ဖေရီ�အာ်ဏာ် 

သို��ရီ�်လိုု��က်ို တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်ထား� လိုှ�ဖေမြ�်င်း်�ဖေ��ခု�်သိည််။

၂။ စစးတပွဲး၏ အခြေနော��နောပွဲ်အခြေနောေခံအခြေနောနိ နော�က်ည်ာခံျက်းသည်း ၂၀၀၈ ခံ�နှှစး 

ေမှနိးမှာနှိ�င်းင်ံ ဖွဲ့ေ��စည်း�ပွဲ�ံအခြေနောေခံခံံဥပွဲနောဒါက်ိ� ခံျ�ိ�နောဖွဲ့ာက်း�ာက်ျသည်း

စ်စ််တ�်က် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့နှှင်း်် ထားိုရီက််မ်းှစ်၍ ၎င်း်�တို�ဖေ�်င်း်ရီွက်် 

ခု�်ဖေသိ်လိုု�်ရီ�်မ်းိ်�သိည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ၊ အာထားူ�သိမြ�င်း်် �ုေ်မ်း ၄၊ ၆ ဃ၊ ၆ စ်၊ 

https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/GNLM2021-01-29-red.pdf
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/supreme-court-01052021193026.html
https://www.irrawaddy.com/elections/myanmars-supreme-court-hears-election-misconduct-claims-president-suu-kyi.html
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၇၃ က်၊ ၄၁၇၊ ၄၁၈ နှှင်း်် ၄၁၉ တို�နှှင်း််အာည်ီ ဖေ�်င်း်ရီွက််မြခုင်း်�မြ�စ််ဖေ�က််င်း်� ဖေ�််မြ�ဖေ�က်ည််ခု�်သိည််။ 

သိို�ရီ်တ့င်း် ၎င်း်�တို�၏လိုု�်ရီ�်မ်းိ်�သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မြခုင်း်�မ်းရီှိဖေ�က််င်း်�က်ို 

ဤစ််တမ်း်�တိုတ့င်း် အာဖေသိ�စ်ိတ်ဖေ�််မြ�ထား်��ါသိည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် 

ထားုတ်မြ��်ခု�်သိည််် အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််ခုိက််သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် 

လိုိုအာ�်ခုိက််မ်းိ်�နှှင်း်် မ်းက်ိုက််ည်ီဘ� (အာ�ိုင်း်� ၂.၁ က်ို �က်ည်််�ါ) လိုု�်ထားု��လိုု�်�ည််��ိုင်း်ရီ် 

သိတ်မ်းှတ်ခုိက််မ်းိ်�က်ိုလိုည််� လိုိုက််�်မ်းုမ်းရီှိဖေသိ်ဖေ�က််င်း်် (အာ�ိုင်း်� ၂.၂ က်ို �က်ည်််�ါ) ၎င်း်� 

ဖေ�က်ည််ခုိက််သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မြခုင်း်� မ်းရီှိဖေ�။  

၂.၁ အခြေနော��နောပွဲ်အခြေနောေခံအခြေနောနိ နော�က်ည်ာေခံင်း�နှှင််းစပွဲးလျျဉ်းး�၍ ခံျမှှတး�ာ�သည်း် ဖွဲ့ေ��စည်း�ပွဲ�ံ 
အခြေနောေခံခံံဥပွဲနောဒါဆီိ�င်း�ာ လျိ�အခြေပွဲးခံျက်းမှျာ�နှှင််း က်ိ�က်းည်ီမှုမှ�ှိေခံင်း�

‘နှိုင်း်င်း�ဖေတ််၏ အာခုို�်အာမြခု်အာ်ဏာ်က်ို �ူ�ူဖေသိ်င်း်�က်ိ�်�မ်းု၊ အာ�က်မ်း်��က််မ်းုနှှင်း်် အာဓမ်းမ 

�ည််�မ်းိ်�မြ�င်း်် ရီယ်ူရီ�်ဖေ�်င်း်ရီွက််မြခုင်း်� သိို�မ်းဟူုတ် ကြိုးက်ို��မ်း်�အာ်�ထားုတ်မြခုင်း်�ဖေ�က််င်း်် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ု 

ပြီး�ိုက့်�ဖေစ်မ်းည်််၊ တိုင်း်�ရီင်း်�သိ်�စ်ည််�လိုု��ည်ီညွ့တ်မ်းု ပြီး�ိုက့်�ဖေစ်မ်းည််် သိို�မ်းဟူုတ် အာခုို�်အာမြခု်အာ်ဏာ် 

လိုက််လို့တ်�ု��ရုု��ဖေစ်မ်းည်််’ အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ�ဖေ�်ဖေ�ါက််ရီ�် လိုု�ဖေလို်က််ဖေသိ်အာဖေ�က််င်း်� 

ဖေတ့�ရိှီလိုှင််း နုိှင််းင်း�ဖေတ််သိမ်းမတသိည်် အာမ်းိ ို �သိ်�က််က့်ယ််ဖေရီ�နှှင်််း လုို�ခြုံခု �ုဖေရီ�ဖေက််င််းစီ်နှှင်််း ည်ာနုိှင််း�ပြီး�ီ� 

အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််�ိုင်း်ခု့င်း််ရီှိဖေ�က််င်း်� မြ�ဋ္ဌ်�်�ထား်�သိည််် �ုေ်မ်း ၄၁၇ အာရီ  ယ််ယ်ီ 

သိမ်းမတသိစ်် မြမ်းင်း််ဖေ�့သိည်် အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၁/၂၀၂၁ မြ�င်း်် အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� 

ဖေ�က်ည််ခု�်သိည်် (မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း� �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ၊ �ုေ်မ်း ၄၁၇)။ ဤအာမ်းိ�့်စ််တ့င်း် မြမ်းင်း််ဖေ�့ 

သိည်် လို့တ်လို�်၍တရီ်�မ်းှတပြီး�ီ� �့င်း််လိုင်း်�မြမ်းင်း်သိ်ဖေသိ် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�က်ို စ်ီစ်ဉ်း်ဖေ�်င်း်ရီွက််ရီ�် 

UEC ၏ �ိက််က့်က််မ်းုနှှင်း်် UEC နှှင်း်် အာစ်ို�ရီအာဖေ�မြ�င်း်် ဤမြ�ဿ�်က်ို ဖေမြ�ရီှင်း်�ရီ�် မြင်းင်း်��ယ််မ်းုတို�သိည်် 

နှိုင်း်င်း�ဖေတ််၏ အာခုို�်အာမြခု်အာ်ဏာ်က်ို ‘အာဓမ်းမ�ည််�မြ�င်း််ရီယ်ူရီ�်’ ဖေ�်င်း်ရီွက််မြခုင်း်�မြ�စ််ဖေ�က််င်း်� 

ဖေ�််မြ�ရီ�်အာလိုို�င်းှ် �ုေ်မ်း ၄၁၇ က်ို က်ို�က််�ထားည်််သိ့င်း်�ခု�်သိည်် (နှိုင်း်င်း�ဖေတ််သိမ်းမတရုု�� အာမ်းိ�့် 

ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၁/၂၀၂၁)။ 

မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ်် အာထားူ�အာစ်ည််�အာဖေဝါ�ဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��က်် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့� 

မ်းသိမ်း်မ်းုက်ိုဖေမြ�ရီှင်း်�ဖေ��ရီ�် လိုှတ်ဖေတ််က်ိုယ််စ််�လိုှယ်် ၂၀၃ ဦး�က် တင်း်သိ့င်း်�ခု�်သိည််် အာ�ို 

တင်း်သိ့င်း်�ခုိက််က်ို ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ ဇ�်�ဝါါရီီလို ၁၁ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််�်ယ်က် 

�ယ််ခုိရီ�် �ု��မြ�တ်ခု�်မြခုင်း်�သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မ်းု ရီှိ၊ မ်းရီှိက်ို တ�်မ်း ဖေတ်် 

က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်က် မြ�ည််သိူလိုူထား�ဖေမြ�်�က််�သိည််် မ်းိ�့်ခု့�်�တ့င်း် ထားည်််သိ့င်း်�ဖေမ်း�ခု့�်�ထားုတ် 

ခု�်သိည််။ တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်က် ထားို�ဖေ�်က်် ဖေအာ်က််�ါအာတိုင်း်� �က််လိုက််ဖေ�််မြ� 

ခု�်သိည်် - 

 တ�်မ်းဖေတ််အာဖေ�မြ�င်း်် “နှိုင်း်င်း�ဖေတ််၏ အာခုို�်အာမြခု်အာ်ဏာ်သိည်် နှိုင်း်င်း�သိ်�မ်းိ်�ထား�မ်းှ 

�င်း်�သိက််ပြီး�ီ� နှိုင်း်င်း�ဖေတ််တစ််ဝါ�်�လိုု��၌ တည််ဖေစ်ရီ�်” ဟူု ဖေ�််မြ�ထား်�သိည််် �့��စ်ည််��ု� 

အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ �ုေ်မ်း ၄ က်ို လိုည််�ဖေက််င်း်�၊ “စ်စ််မ်းှ�်၍ စ်ည််�က်မ်း်�မြ�ည်််ဝါဖေသိ် �ါတီစ်ု�ေီ

မ်းိုက်ဖေရီစ်ီစ်�စ််ထား့�်�က််�ဖေရီ�” ဟူု ဖေ�််မြ�ထား်�သိည််် �ုေ်မ်း ၆ (ဃ) နှှင်း်် �ုေ်မ်း ၇ တို�က်ို 

လိုည််�ဖေက််င်း်�၊ “နှိုင်း်င်း�ဖေတ််၏ အာမ်းိ ို �သိ်�နှိုင်း်င်း�ဖေရီ� ဦး�ဖေ�်င်း်မ်းုအာခု�်�က်ဏ္ဍတ့င်း် 

တ�်မ်းဖေတ််က် �ါဝါင််းထားမ််း�ဖေ�်င််းနုိှင််းဖေရီ�တုိ�ကုိ် အာစ်ဉ််းတစုိ်က််ဦး�တည််သိည််” ဟုူ ဖေ�််မြ� 



INTERNATIONAL IDEA 5

ထား်�သိည််် �ုေ်မ်း ၆ (စ်) က်ိုလိုည််�ဖေက််င်း်�လိုိုက််�်ဖေ�်င်း်ရီွက််လိုိက််ရီှိ�ါသိည််။ ၂၀၂၀ 

မြ�ည်််နှှစ်် အာဖေထား့ဖေထား့ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�၌ မြ�စ််�့်�ခု�်ဖေသိ် မ်း�မ်းသိမ်း်မ်းုမြ�စ််နှိုင်း်သိည်််စ််ရီင်း်� 

၁၀,၄၈၂,၁၁၆ အာ်� တ်ဝါ�်ရီှိသိူအာ�င်း််�င်း််က် ဖေမြ�ရီှင်း်�ဖေ��မ်းုမ်းရီှိဘ� လိုှတ်ဖေတ်် 

အာသိီ�သိီ�အာ်� ဖေခု်ယ်ူမြခုင်း်�၊ အာစ်ို�ရီ�့��ရီ�် ကြိုးက်ို�စ််�မြခုင်း်�သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ 

�ုေ်မ်း ၄၀ နှှင်း်် �ုေ်မ်း ၄၁၇ �ါ “နှိုင်း်င်း�ဖေတ််အာ်ဏာ်က်ို အာဓမ်းမ�ည််�မြ�င်း်် ရီယ်ူရီ�် 

ဖေ�်င်း်ရီွက််မြခုင်း်�” မြ�စ််သိည််။ ထားို�ဖေ�က််င်း်် ဤမ်းိ�့်ခု့�်�၏ စ််�ိုေ် ၈ တ့င်း် ဖေ�််မြ�ထား်�သိည််် 

(�့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ) မြ�ဋ္ဌ်�်�ခုိက််မ်းိ်�ကုိ်လုိိုက််�်ဖေ�်င််းရွီက််၍ တ�်မ်းဖေတ််သိည်် 

ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီလို ၁ ရီက််ဖေ�့မ်းှစ်တင်း်၍ နှိုင်း်င်း�ဖေတ််၏ တ်ဝါ�်အာရီ�်ရီ�်အာ်� တ်ဝါ�်ယ်ူ 

ဖေ�်င်း်ရီွက််လိုိက်် ရီှိ�ါသိည််။ 

 (တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်ရုု��၊ လိုူထားုမ်းိ�့်ခု့�်�၊ ၂၀၂၁) 

သိို�ရီ်တ့င်း် ဤအာ�ိုမ်းိ်�သိည်် ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မ်းု ရီှိ၊ မ်းရီှိမ်းှ်မ်းူ ဖေမ်း�ခု့�်�ထားုတ်�့ယ်် 

မြ�စ််သိည််။ ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�မ်းသိမ်း်မ်းု ဖေ�်ဖေ�ါက််ခု�်သိည််ဟူူဖေသိ် ဖေ�််မြ�ခုိက််မ်းိ်�က်ို ဖေမြ�ရီှင်း်�ရီ�် 

အာလိုို�င်းှ် အာထားူ�အာစ်ည််�အာဖေဝါ�ဖေခု်ယ်ူရီ�် မြင်းင်း်��ယ််ခု�်သိည််် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ်် �်ယ်က်၏ 

�ု��မြ�တ်ခုိက််သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်ပြီး�ီ� ထားို�ဖေ�က််င်း်် ၎င်း်��ု��မြ�တ်ခုိက််က်ို 

အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ�ဖေ�က်ည််ရီ�် လိုု�ဖေလို်က််ဖေသိ်အာဖေ�က််င်း်�ရီင်း်�အာမြ�စ်် မ်းသိတ်မ်းှတ်နှိုင်း်ဖေ�။ 

�့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ �ုေ်မ်း ၈၄ တ့င်း် �်ယ်က်သိည်် ‘မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််က်ိုယ််စ််�လိုှယ်် 

စ်ုစ်ုဖေ�ါင်း်�ဦး�ဖေရီအာ�က်် အာ�ည််��ု��ဖေလို��ု�တစ််�ု�က် ဖေတ်င်း်��ိုလိုှင်း် အာထားူ�အာစ်ည််�အာဖေဝါ�က်ို 

အာမြမ်း�်�ု�� ဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��ရီမ်းည််’ ဟူု ဖေ�််မြ�ထား်�ဖေသိ််လိုည််� ယ်င်း်��ု��မြ�တ်ခုိက််က်ို ဖေ�်က််�ု��

အာတည််မြ�ုခုိမ်းှတ်ရီမ်းည်််သိူမ်းှ် �်ယ်က်�င်း် မြ�စ််သိည််။ �ုေ်မ်း ၈၂ တ့င်း် �်ယ်က်သိည်် ‘လိုိုအာ�်လိုှင်း်’ 

အာထားူ�အာစ်ည််�အာဖေဝါ�က်ို ဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��နှိုင်း်ဖေ�က််င်း်� ဖေ�််မြ�ထား်�ဖေသိ််လိုည််� သိမ်းမတအာဖေ�မြ�င်း်် 

ထုိားသုိိ�ဖေခု်ယူ်ရီ�် လုိိုအာ�်သိည််ဟုူယူ်�၍ အာဖေ�က််င််း��က််�ရီမ်းည််မြ�စ််သိည်် (�ုေ်မ်း ၈၃)။ ထုိား�ဖေ�က််င်််း 

လိုှတ်ဖေတ််က်ိုယ််စ််�လိုှယ်် စ်ုစ်ုဖေ�ါင်း်�ဦး�ဖေရီအာ�က်် ဖေလို��ု�တစ််�ု�က် ဖေတ်င်း်��ိုဖေသိ််လိုည််� 

�်ယ်က်အာဖေ�မြ�င်း်် အာထားူ�အာစ်ည််�အာဖေဝါ�က်ို ဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��ရီ�် မ်းမြ�စ််မ်းဖေ� မ်းလိုိုအာ�်ဖေ�။ ထားို�အာမြ�င်း် 

ဖေရီွ�ဖေက််က််�့��ိုင်း်ရီ် အာမြင်းင်း်��့်�မု်းမ်းိ်�က်ို ဖေမြ�ရီှင်း်�နှိုင်း်သိည််် အာခု့င်း််အာ်ဏာ်သိည်် UEC ထား�၌သိ် 

ရီှိပြီး�ီ� (မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ၊ �ုေ်မ်း ၃၉၉-�၊ မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုဖေရီွ�ဖေက််က်် 

�့�ဖေက်််မ်းရှီင််း ၂၀၂၁) ဤအာဖေရီ�ကိ်စ်စနှှင်််းစ်�်လိုိဉ််း�၍ UEC ၏ �ု��မြ�တ်ခုိက််မ်းိ်�သိည်် ‘အာပြီး�ီ�အာမြ�တ် 

အာတည််မြ�စ််သိည််’ (မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ၊ �ုေ်မ်း ၄၀၂-ခု)။ ထားို�ဖေ�က််င်း်် 

မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််သိည်် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�မ်းသိမ်း်မ်းု ဖေ�်ဖေ�ါက််ခု�်သိည််ဟူူဖေသိ် ဖေ�််မြ�ခုိက်် 

မ်းိ်�က်ိုဖေမြ�ရီှင်း်�ရီ�် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် အာခု့င်း််အာ်ဏာ်မ်းရီှိဖေ�။ 

ထားို�အာမြ�င်း် စ်စ််တ�်က်လိုူသိိရီှင်း်�က််� ထားုတ်ဖေ�််အာ�ိုမြ�ု၍ က်�့်က့်က််မ်းုမ်းိ်�က်ို ထား�်ခုါ 

တလို� ဖေ�်င်း်ရီွက််ဖေသိ််လိုည််� ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�မ်းသိမ်း်မ်းု ဖေ�်ဖေ�ါက််ခု�်သိည််ဟူူဖေသိ် အာခုိက််နှှင်း်် 

စ်�်လိုိဉ်း်�၍ ခုိုင်း်မ်း်ဖေသိ်သိက််ဖေသိအာဖေထား်က််အာထား်� ဖေ�််မြ�နှိုင်း်မြခုင်း်�မ်းရီှိဖေသိ�ဖေ�။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ 

ဇ�်�ဝါါရီီ ၂၈ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် UEC သိည်် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�ရီလိုေ်မ်းိ်�က်ို ထားိခုိုက််ဖေစ်နှိုင်း်သိည််အာထားိ 

ကြိုးက်ီ�ဖေလို�ဖေသိ် အာမ်းှ်�အာယ့်င်း်�မ်းိ်� မ်းရီှိခု�်ဖေ�က််င်း်�ထားုတ်မြ��်ခု�်သိည်် (မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ု ဖေရီွ�ဖေက််က််�့� 

ဖေက်််မ်းရီှင်း် ၂၀၂၁၊ မြ�ည်််စ်ု�ဝါင်း်� ၂၀၂၁)။ ထားို�အာမြ�င်း် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း်က်ို အာ�ီ�က်�် 

ဖေလ်ိုလို်ဖေစ််င်််း�က်ည်််ခု�သူ်ိမ်းိ်�က်လိုည််� ဖေရွီ�ဖေက််က််�့��ုိင််းရီ် ဥ�ဖေေမူ်းဖေဘ်င််းတ့င််း လုိိုအာ�်ခုိက််မ်းိ်� 

https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/GNLM2021-01-29-red.pdf
https://apnews.com/article/aung-san-suu-kyi-elections-myanmar-cc1b225b806c27dda748d3ab51d0e47f
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ရိှီခု�ဖ်ေသိ််လိုည််� မ်း��နှဒရှီင််းမ်းိ်�သိည်် ၎င််း�တုိ�၏�နှဒကုိ် လ့ိုတ်လို�်စ့််ဖေ�််မြ�နုိှင််းခု�ဖ်ေ�က််င််း� (က််တ် 

စ်င်း်တ် ၂၀၂၀) နှှင်း်် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�ရီလိုေ်မ်းိ်�သိည်် ယ်ု��က်ည််လိုက််ခု�နှိုင်း်က်် မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း�မြ�ည််သိူ 

မ်းိ်�၏�နှဒက်ို ထားင်း်ဟူ�်ဖေ�််မြ�မ်းုရီှိဖေ�က််င်း်� (ဖေရီွ�ဖေက််က််�့� ဖေလို်လို်ဖေစ််င်း််�က်ည်််ဖေရီ� မြ�ည််တ့င်း်� 

အာ�့��အာစ်ည််�မ်းိ်� ၂၀၂၁၊ ANFREL ၂၀၂၁) ထားုတ်မြ��်ခုိက််မ်းိ်�နှှင်း်် အာစ်ီရီင်း်ခု�စ််မ်းိ်�က်ို ဖေရီ�သိ်� 

ထားုတ်မြ��်ခု�်�က်သိည််။ အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ��ု��မ်းှ် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�မ်းသိမ်း်မ်းုသိည်် မြ�ည််သိူလိုူထားု၏ အာခုို�် 

အာမြခု်အာ်ဏာ်က်ို ထားိခုိုက််ဖေစ်သိည််် ‘အာဓမ်းမ�ည််�မြ�င်း်် ဖေ�်င်း်ရီွက််မြခုင်း်�’ မြ�စ််သိည််ဟူု အာ�က််�့င်း််�ို 

နှိုင်း်ဖေစ်မ်းည််် ညွှ�်မြ�ခုိက််တစ််စ်ု�တစ််ရီ်မ်းှ�င်း် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ၌ မ်း�ါရီှိမြခုင်း်�မြ�စ််သိည််။ 

၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေတ့င်း် ဤစ်က််�ရီ�်က်ို အာ�က််�့င်း််ရီှင်း်�လိုင်း်�ခုိက်် မ်း�ါဝါင်း်ဘ� 

�နှဒရီှိသိက်�်သိို� အာ�က််�့င်း််နှိုင်း်သိည််် ဖေဝါဖေဝါဝါါ�ဝါါ�အာဖေမြခုအာဖေ�သိို� က်ိဖေရီ်က််ဖေ�သိည််။ သိို�ရီ်တ့င်း် 

ဤစ်က််�ရီ�်က်ို အာ�က််�့င်း််�ိုရီ်၌ �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ါ မြ�ဋ္ဌ်�်�စ််သိ်�က်ိုယ််၌အာဖေ�် 

အာဖေမြခုခု�၍ မြ�စ််ရီ�်နှှင်း််အာခုိ ို �က်ိသို��သိ�်မြခုင်း်� အာဖေမြခုခု�မ်းူက်ို အာဖေလို�အာ�က်် ထားည်််သိ့င်း်�စ်ဉ်း်�စ််�က်် 

က်ိယ််မြ��့်စ့််ခြုံခုု�င်းု��့င်း််�ိုမ်းု မ်းမြ�ုမြခုင်း်�သိည်် ဖေက််င်း်�မ်း့�်သိည််ဟူု သိတ်မ်းှတ်နှိုင်း်သိည််် အာဖေ�က််င်း်� 

ရီင်း်�မ်းိ်� ရီှိသိည််။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ၏ �ုေ်မ်း ၄၀-ါ နှှင်း်် ၄၁၇ တို�အာရီ 

အာဖေရီ�ဖေ�် အာဖေမြခုအာဖေ�ဟူူသိည််မ်းှ် နှိုင်း်င်း�ဖေတ််သိည်် ကြိုးက်ီ�ဖေလို�ဖေသိ်အာနှတရီ်ယ််မြ�င်း်် ကြံ့က်ု�ဖေတ့�ရီ 

သိည််် အာထားူ�အာဖေမြခုအာဖေ�က်ို �ိုလိုိုရီင်း်�မြ�စ််ပြီး�ီ� ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�မ်းသိမ်း်မ်းုကုိ် ထားိုသိို�ဖေသိ် အာဖေရီ�ဖေ�် 

အာဖေမြခုအာဖေ�ဟုူ သိတ်မှ်းတ်နုိှင််းမု်းမ်းရိှီမြခုင််း�သိည်် အာလ့ို�်�င််းထားင််းသိ်မြမ်းင််းသိ်ရိှီလှိုသိည််။ ဖေရွီ�ဖေက််က််�့� 

မ်းသိမ်း်မ်းု ဖေ�်ဖေ�ါက််ခု�်ဖေ�က််င်း်� တိုင်း်�က််�မ်းုမ်းိ်�က်ို က်ိုင်း်တ့ယ််ဖေမြ�ရီှင်း်�ရီ�်အာတ့က်် အာဖေသိ�စ်ိတ် 

လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း်မ်းိ်�နှှင်း်် အာခု့င်း််အာ်ဏာ်�ိုင်း် အာင်း်စ်တီက်ိ��ရီှင်း်�မ်းိ်�က်ို ဖေရီ��့�ခုိမ်းှတ်က်် �့��စ်ည််��ု� 

အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေတ့င်း် ထားည်််သိ့င်း်�ဖေ�််မြ�ထား်�သိည်် (မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု� 

ဥ�ဖေေ၊ �ုေ်မ်း ၃၉၉-�)။ ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�ရီလိုေ်မ်းိ်�နှှင်း်် ၎င်း်�တို�နှှင်း််စ်�်လိုိဉ်း်�၍ ဖေ�်ဖေ�ါက််လို်ဖေသိ် 

အာမြင်းင်း်��့်�မ်းုမ်းိ်�က်ိုဖေမြ�ရီှင်း်�ရီ�် ခုိမ်းှတ်ထား်�သိည််် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း် 

မ်းိ်�က်ို ဖေလို�စ််�လိုိုက််�်ရီ�် စ်စ််တ�်က်မြင်းင်း်��ယ််မြခုင်း်�က်ို အာခုို�်အာမြခု်အာ်ဏာ် လိုက််လို့တ်�ု��ရုု�� 

ဖေစ်သိည်််လိုု�်ရီ�်အာမြ�စ်် သိတ်မ်းှတ်နှိုင်း်သိည််။ 

၂.၂ အခြေနော��နောပွဲ်အခြေနောေခံအခြေနောနိ နော�က်ည်ာေခံင်း�နှှင်း်စပွဲးလျျဉ်းး�၍ ခံျမှှတး�ာ�သည်း် ဖွဲ့ေ��စည်း�ပွဲ�ံ 
အခြေနောေခံခံံဥပွဲနောဒါဆီိ�င်း�ာ လျ�ပွဲး��ံ�လျ�ပွဲးနိည်း�မှျာ�က်ိ� လျိ�က်းနိာမှုမှ�ှိေခံင်း�

�ုေ်မ်း ၄၁၇ တ့င်း် အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််မြခုင်း်�အာတ့က်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ 

�ိုင်း်ရီ် လိုိုအာ�်ခုိက််မ်းိ်�က်ို ဖေ�််မြ�သိတ်မ်းှတ်ထား်�သိည်််အာမြ�င်း် ထားိုသိို�ဖေ�က်ည််ရီ်တ့င်း် လိုိုက််�် 

ရီမ်းည််် လိုု�်ထားု��လိုု�်�ည််�မ်းိ်�က်ိုလိုည််� ဖေ�််မြ�ထား်�သိည်် - (၁) သိမ်းမတသိည်် NDSC အာ�့��ဝါင်း်မ်းိ်� 

အာ်�လိုု��နှှင်း်် ည်ာိနှုင်း်�ဖေ�်င်း်ရီွက််ရီမ်းည််၊ (၂) အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််�ိုင်း်ခု့င်း််သိည်် သိမ်းမတ 

တစ််ဦး�တည််�က်သိ် �ိုင်း်�ိုင်း်ဖေသိ်အာခု့င်း််အာ်ဏာ်မြ�စ််သိည််၊ (၃) သိမ်းမတသိည်် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ု 

လိုှတ်ဖေတ််က်ို အာသိိဖေ��အာဖေ�က််င်း်��က််�ရီမ်းည််။

NDSC နှှင်း် ည်ိိနှုင်း�စည်း�နော��ပွဲေ�က်ျင်း�ပွဲ�ာတေင်း နောက်ာင်းစီအခြေဖွဲ့ေ���င်းမှျာ�အခြော�လျ�ံ� ပွဲါ�င်းတက်း 

နော�ာက်းေခံင်း� မှ�ှိနောပွဲ။ �ုေ်မ်း ၄၁၇ အာရီ စ်စ််ဘက််�ိုင််းရီ်နှှင်း်် စ်စ််တ�်က်အာမ်းည််သိ့င််း�ခု�့်အာ�်ထား်�သိည််် 

အာရီ်ရီှိ ၆ ဦး�နှှင်း်် အာရီ�်ဘက်် အာ်ဏာ်�ိုင်း်အာရီ်ရီှိ ၅ ဦး�မြ�င်း််�့��စ်ည််�ထား်�ပြီး�ီ� စ်ုစ်ုဖေ�ါင်း်�အာ�့��ဝါင်း် ၁၁ 

ဦး� �ါဝါင်း်ဖေသိ် NDSC နှှင်း်် ည်ာိနှုင်း်�ပြီး�ီ�မ်းှသိ်လိုှင်း် သိမ်းမတသိည်် အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််နှိုင်း် 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/myanmar-preliminary-statement-112020.pdf
https://anfrel.org/wp-content/uploads/2021/05/ANFREL_Democracy-Under-Attack-F.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eLc0m-nFWorVCbucKBa8E9E2IsZo4_uW/preview
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သိည်် (မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ၊ �ုေ်မ်း ၂၀၁)။ မြမ်းင်း််ဖေ�့သိည်် ၂၀၂၁ 

ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့တ့င််း NDSC အာစ်ည််�အာဖေဝါ�က်ို ဖေခု်ယ်ူခု�်ဖေသိ််လိုည််� အာ�ို�ါ 

အာစ်ည််�အာဖေဝါ�တ့င်း် �ါဝါင်း်တက််ဖေရီ်က််သိူမ်းိ်�မ်းှ် စ်စ််ဘက််�ိုင်း်ရီ်အာ�့��ဝါင်း်မ်းိ်�သိ် မြ�စ််သိည််။ 

ထားိုအာခုိ�ိ်တ့င်း် အာရီ�်ဘက််က်ိုယ််စ််�မြ�ု အာ�့��ဝါင်း်မ်းိ်�အာ�က်် အာခုိ ို �မ်းှ် �မ်း်��ီ�ထားိ�်�သိိမ်း်�ခု�ရီပြီး�ီ� 

မြ�စ််သိည််။ �ုေ်မ်း ၄၁၇ အာရီ အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််မြခုင်း်�မ်းမြ�ုမ်းီ ည်ာိနှုင်း်�စ်ည််�ဖေဝါ��့�တ့င်း် 

NDSC အာ�့��ဝါင်း်မ်းိ်�အာ်�လိုု�� စ်ု�စ်ု�ည်ီည်ီတက််ဖေရီ်က််မြခုင်း်�မ်းရီှိသိည်််အာတ့က်် ဤဖေ�က်ည််ခုိက််သိည်် 

�့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မ်းုမ်းရီှိဖေ�။ �ုေ်မ်း ၄၁၇ က်ို ဤသိို� အာ�က််�့င်း််�ိုရီ်တ့င်း် 

တိုင်း်�ဖေေသိကြိုးက်ီ�၊ မြ�ည််�ယ််၊ မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ု�ယ််�ိမ်းိတ် သိို�မ်းဟူုတ် က်ိုယ််�ိုင်း်အာု�်ခုို�်ခု့င်း််ရီ �ယ််ဖေမြမ်း 

တ့င်း် ‘အာသိက််၊ အာို�အာိမ်း်၊ စ်ည််�စ်ိမ်း်’ က်ို ထားိခုိုက််ဖေစ်နှိုင်း်သိည််် အာဖေမြခုအာဖေ�နှှင်း်် ကြံ့က်ု�ဖေတ့�ရီသိည်််   

သိီ�မြခု်�အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ�တစ််ရီ�်နှှင်း်် သိက််�ိုင်း်သိည််် �ုေ်မ်း ၄၁၂ က်ို ထားည်််သိ့င်း်� စ်ဉ်း်�စ််� 

ထား်�သိည််။ ည်ာိနှုင်း်�စ်ည််�ဖေဝါ��့�သိို� NDSC အာ�့��ဝါင်း်မ်းိ်�အာ်�လိုု�� မ်းတက််ဖေရီ်က််နှိုင်း်�ါက် စ်စ််ဘက်် 

�ိုင်း်ရီ်အာ�့��ဝါင်း်မ်းိ်� သိီ�သိ�့်မြ�င်း််သိ် ဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��နှိုင်း်ဖေ�က််င်း်� �ုေ်မ်းခု့� ၄၁၂-ခု တ့င်း် အာတိ 

အာလိုင်း်� ဖေ�််မြ�ထား်�သိည််။ သိို�ရီ်တ့င်း် �ုေ်မ်း ၄၁၇ တ့င်း်မ်းူ ဤသိို�မြ�ဋ္ဌ်�်�ခုိက််မ်း�ါရီှိဘ� ည်ာိနှုင်း်� 

စ်ည််�ဖေဝါ��့�က်ို ဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��လိုို�ါက် NDSC အာ�့��ဝါင်း်မ်းိ်�အာ်�လိုု�� စ်ု�စ်ု�ည်ီည်ီတက််ဖေရီ်က််ရီ�် 

လိုိုအာ�်သိည််ဟူုသိတ်မ်းှတ်နှိုင်း်ပြီး�ီ� ထားိုသိို�အာစ်ည််�အာဖေဝါ�ဖေခု်ယ်ူ၍ ခုိမ်းှတ်ရီဖေသိ် �ု��မြ�တ်ခုိက််မ်းိ်� 

မှ်း် အာလ့ို�်အာဖေရီ��ါသိည််ကုိ်ဖေထား်က််ခုိင်််း၍ ဤသုိိ� အာ�့��ဝါင််းမ်းိ်�အာ်�လုို�� မ်းိက််နှှ်စု်�ညီ်တက််ဖေရီ်က်် 

ဖေစ်ရီ�် သိတ်မ်းှတ်ခုိက််မ်းှ် က်ိ ို �ဖေ�က််င်း်�ည်ီညွ့တ်သိည််ဟူု ရုုမြမ်းင်း်နှိုင်း်သိည််။

ေမှင်း်နောဆီေသည်း ယာာယာီသမှမတ မှဟု�တးသည်း်အခြေတေက်း အခြေနော��နောပွဲ်အခြေနောေခံအခြေနောနိ နော�က်ည်ာ 

ပွဲိ�င်းသည်း် အခြေခံေင်း်အခြောဏာာ မှ�ှိနောပွဲ။ �ုေ်မ်း ၄၁၇ အာရီ အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််�ိုင်း်ခု့င်း််သိည်် 

သိမ်းမတတစ််ဦး�တည််�က်သိ် �ိုင်း်�ိုင်း်သိည််် အာခု့င်း််အာ်ဏာ်မြ�စ််သိည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ    

၁ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် စ်စ််တ�်က် သိမ်းမတက်ို �မ်း်��ီ�ထားိ�်�သိိမ်း်�ခု�်သိည််။ သိမ်းမတ �မ်း်��ီ�ထားိ�်�သိိမ်း်�ခု�ရီ

မြခုင်း်�ဖေ�က််င်း်် သိမ်းမတရီ်ထားူ�ဖေ�ရီ်သိည်် လိုစ််လို�်သိ့်�ပြီး�ီ� စ်စ််တ�်က် တင်း်ဖေမြမ်းာ်က််ထား်�သိည််် 

(သိမ်းမတဖေရီွ�ဖေက််က််�့�တ့င်း် ေုတိယ်မ်း�အာမ်းိ်��ု�� ရီရီှိခု�်ဖေသိ်) ေု-သိမ်းမတက် �ုေ်မ်းခု့� ၇၃-က် အာရီ 

ယ််ယ်ီသိမ်းမတအာမြ�စ်် တ်ဝါ�်ယ်ူဖေ�်င်း်ရီွက််ခု�်သိည််ဟူု စ်စ််တ�်က်ဖေ�််မြ�ထား်�သိည််။ သိို�ရီ်တ့င်း် 

ဤအာ�ိုသိည်် ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မ်းု ရီှိ၊ မ်းရီှိမ်းှ်မ်းူ ဖေမ်း�ခု့�်�ထားုတ်�့ယ််မြ�စ််သိည််။ �ုေ်မ်း ၇၃-က် 

သိည်် ‘ရီ်ထားူ�မ်းှ နှုတ်ထား့က််မြခုင်း်�၊ အာသိက််�ု��ရုု��မြခုင်း်�၊ အာပြီးမ်း�မ်းသိ�်စ့်မ်း်�မြ�စ််မြခုင်း်� သိို�မ်းဟူုတ် အာမြခု်� 

အာဖေ�က််င်း်�တစ််စ်ု�တစ််ရီ်’ ဖေ�က််င််း် သိမ်းမတရီ်ထားူ�လိုစ််လို�်မြခုင်း်�က်ို ညွှ�်��ိုဖေ�််မြ�ထား်�မြခုင်း်� 

မြ�စ််သိည််။ ‘အာမြခု်�အာဖေ�က််င်း်�တစ််စ်ု�တစ််ရီ်’ ဟူူသိည််် စ်က််�ရီ�်က်ို က်ိ ို �ဖေ�က််င်း်��ီဖေလိုိ််စ့်် 

အာ�က််�့င်း််�ို�ါက် သိမ်းမတအာ်� ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မ်းုမ်းရီှိဘ� ရီ်ထားူ�မ်းှ�ယ််ရီှ်�မြခုင်း်�နှှင်း်် �မ်း်��ီ� 

ထားိ�်�သိိမ်း်�မြခုင်း်�က်ို ထားည်််သိ့င်း်�မြခုင်း်�မ်းမြ�ုသိင်း််ဖေ�။ �ုေ်မ်းခု့� ၇၃-က် က်ို အာသိက််သိ့င်း်�က်ိင်း််သို��မြခုင်း်�နှှင်း်် 

အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ�ဖေ�က်ည််သိည််် အာမ်းိ�့်စ််က်ိုထားုတ်မြ��်မြခုင်း်� မြ�စ််�့်�ခု�်သိည််် ရီက််စ့်�အာပြီး�ီ� 

နှှစ််ရီက််အာ�က််မြ�စ််သိည််် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၃ ရီက််ဖေ�့မ်းှသိ် သိမ်းမတအာ်� စ့်��ိုထား်�သိည််် 

ရီ်ဇဝါတ်စ့်�ခုိက််မ်းိ်�က်ို စ့်�ခုိက််တင်း်မြခုင်း်�မြ�စ််ဖေသိ်ဖေ�က််င်း်် ၎င်း်�တို�ကိ်ုလိုည််� သိမ်းမတရီ်ထားူ� 

လိုစ််လို�်ဖေစ်သိည််် ‘အာမြခု်�အာဖေ�က််င်း်�တစ််စ်ု�တစ််ရီ်’ အာမြ�စ်် သိတ်မ်းှတ်နှိုင်း်မြခုင်း်�မ်းရီှိဖေ�။ �ုေ်မ်းခု့� 

၇၃-က် အာ်� အာ�က််�့င်း််�ိုရီ်တ့င်း် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ါ မြ�ဋ္ဌ်�်�စ််သိ်�နှှင်း်် မြ�ဋ္ဌ်�်�ခုိက််မ်းိ်� 

ဖေရီှ�ဖေ�်က််ည်ီညွ့တ်မ်းုအာဖေ�်အာဖေမြခုခု�၍ သိမ်းမတအာ်� �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ်လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း် 

နှှင်း််အာည်ီ ရီ်ထားူ�မ်းှထားုတ်�ယ််ရီ�်အာ�ိုမြ�ုမြခုင်း်� လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း်အာတ့က်် လိုိုအာ�်ခုိက််မ်းိ်�က်ို ဖေ�််မြ� 
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သိတ်မ်းှတ်ထား်�သိည််် �ုေ်မ်းခု့� ၇၁-က် နှှင်း််အာည်ီ အာ�က််�့င်း််�ိုသိင်း််သိည်် (�ုေ်မ်းခု့� ၇၁-�)။ 

သိမ်းမတအာ်� စ့်�ခုိက််တင်း်ထား်�သိည််် ရီ်ဇဝါတ်စ့်�ခုိက််မ်းိ်� (မ်း��့ယ််စ်ည််�ရုု��ဖေရီ��ိုင်း်ရီ် လိုမ်း်�ညွှ�် 

ခုိက််မ်းိ်�က်ို ဖေ�်က််�ိက််မြခုင်း်�နှှင်း်် သိဘ်ဝါဖေဘ�အာနှတရီ်ယ််စ်ီမ်း�ခု�့်ခု့�ဖေရီ� ဥ�ဖေေ၏ �ုေ်မ်း ၂၅ အာရီ 

Covid-19 �ုိင််းရီ် က်�့်သိတ်တ်�မြမ်းစ််ခုိက််မ်းိ်�ကုိ် ဖေ�်က််�ိက််မြခုင််း�စ့်�ခုိက််မ်းိ်�) သိည်် သိမ်းမတအာ်� 

ရီ်ထူား�မှ်း�ယ််ရှီ်�မြခုင််း� လုို�်င်း�်�စ်ဉ််းက်ို အာစ်မြ�ုရီ�် လုို�ဖေလို်က်ဖ်ေသိ် အာဖေ�က််င််း�အာဖေမြခုခု�မြ�စ််ဖေ�က််င််း� 

သိတ်မ်းှတ်နှိုင်း်မြခုင်း်�မ်းရီှိဟူူဖေသိ် မြင်းင််း�ခုု�ခုိက််က်ို အာ�ိုမြ�ုလိုိုသိည််။ ထားို�အာမြ�င်း် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ု 

လိုှတ်ဖေတ််သိည်် သိမ်းမတအာ်� ရီ်ထားူ�မ်းှ�ယ််ရီှ်�မြခုင်း်� လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း်က်ိုအာစ်မြ�ုမြခုင်း်� (�ုေ်မ်းခု့� ၇၁-ခု) 

နှှင်း်် စ့်�ခုိက််မ်းိ်�သိည်် အာဖေမြခုအာမြမ်းစ််ခုိုင်း်မ်း်မ်းု ရီှိ၊ မ်းရီှိ အာပြီး�ီ�သိတ်�ု��မြ�တ်မြခုင်း်� (�ုေ်မ်းခု့� ၇၁-စ် နှှင်း်် 

၇၁-�) က်ို ဖေ�်င်း်ရီွက််�ိုင်း်ခု့င်း််ရီှိသိည််် တစ််ခုုတည််�ဖေသိ် အာင်း်စ်တီက်ိ��ရီှင်း်�မြ�စ််ဖေသိ််လိုည််� 

လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း်တစ််ဖေလိုှ်က််တ့င်း် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််က်ို ဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��မြခုင်း်� သိို�မ်းဟူုတ် 

ည်ာိနှုင်း်�တိုင်း်�င်း်မြခုင်း်� စ်ို�စ်ဉ်း်�မ်းှ မ်းရီှိခု�်ဖေ�။ 

ေပွဲည်းနော�ာင်းစ�လျှတးနောတား�ံ အခြေသိနောပွဲ�အခြေနော�က်ာင်း��က်ာ�ေခံင်း� မှ�ှိခံ�်နောပွဲ။ �ုေ်မ်း ၄၁၇ အာရီ 

အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််ပြီး�ီ��ါက် သိမ်းမတသိည်် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််ထား� အာသိိဖေ�� 

အာဖေ�က််င်း်��က််�ရီ�် လိုိုအာ�်သိည််ဟူု �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေတ့င်း် မြ�ဋ္ဌ်�်�ထား်�သိည်် (�ုေ်မ်းခု့� 

၄၂၁-က်)။ မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ်် �ု�မ်းှ�်အာစ်ည််�အာဖေဝါ�က်ို ဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��မြခုင်း်� မ်းရီှိ�ါက် 

သိမ်းမတသိည်် အာဖေရီ�ဖေ�်အာစ်ည််�အာဖေဝါ� ဖေခု်ယ်ူရီမ်းည််မြ�စ််သိည်် (�ုေ်မ်းခု့� ၄၂၁-က်)။ ယ််ယ်ီသိမ်းမတ 

မြမ်းင်း််ဖေ�့သိည်် ထားိုသိို�ဖေ�်င်း်ရီွက််ခု�်မြခုင်း်� မ်းရီှိဖေ�။ အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််သိည််် ၂၀၂၁ 

ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် ထားိုသိို�အာသိိဖေ��အာဖေ�က််င်း်��က််�ရီ�် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ်် 

မ်းရီှိ ဟူူဖေသိ်မြင်းင်း်�ခုု�ခုိက််က်ို စ်စ််တ�်က် အာသို��မြ�ုနှိုင်း်သိည််။ 

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နှိုဝါင်း်ဘ် ၈ ရီက််ဖေ�့ 

ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�၌ ဖေရီွ�ဖေက််က််တင်း်ဖေမြမ်းာ်က််ခု�ခု�်ရီသိည််် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််သိည်် ၎င်း်�၏ 

သိက််တမ်း်�က်ို အာစ်မြ�ုမြခုင်း်�မ်းရီှိဖေသိ�ဖေ�။ ဖေအာ်က််လိုှတ်ဖေတ်် (မြ�ည််သိူ�လှိုတ်ဖေတ််) နှှင်း်် အာထားက်် 

လိုှတ်ဖေတ်် (အာမ်းိ ို �သိ်�လိုှတ်ဖေတ််) နှှစ််ရီ�်စ်လိုု��၏ င်းါ�နှှစ််တ်သိက််တမ်း်�သိည်် �ထားမ်း�ု�� 

အာကြိုးက်ိမ်း် ဖေအာ်က််လိုှတ်ဖေတ််အာစ်ည််�အာဖေဝါ�ဖေခု်ယ်ူသိည်််ရီက််စ့်�တ့င်း် အာစ်မြ�ုသိည်် (�ုေ်မ်း ၁၁၉၊ 

�ုေ်မ်းခု့� ၁၅၄-က်)။ အာ�ို�ါအာစ်ည််�အာဖေဝါ�မ်းိ်�က်ို ဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��မြခုင်း်� မ်းရီှိခု�်ဖေသိ�ဖေ�။ ထားို�အာမြ�င်း် 

၂၀၁၅ ခုုနှှစ််၊ နှိုဝါင်း်ဘ် ၈ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် က်ိင်း်��ခု�်သိည််် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�၌ ဖေရီွ�ဖေက််က််တင်း်ဖေမြမ်းာ်က်် 

ခု�ခု�်ရီသိည််် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််၏သိက််တမ်း်�သိည်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဇ�်�ဝါါရီီ ၃၁ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် 

ကု်�်လ့ို�်ခု�သ်ိည််။ အာ�ုိ�ါ မြ�ည််ဖေထား်င််းစု်လှိုတ်ဖေတ််၏သိက််တမ််း�သိည်် �ထားမ်းအာကြိုးကိ်မ််း လှိုတ်ဖေတ်် 

အာစ်ည််�အာဖေဝါ� ဖေခု်ယ်ူခု�်သိည််် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့မ်းှ အာစ်မြ�ု၍ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ 

ဇ�်�ဝါါရီီ ၃၁ ရီက််ဖေ�့အာထားိ င်းါ�နှှစ််တ်သိက််တမ်း်�မြ�စ််သိည််။ ထားို�ဖေ�က််င်း်် လိုှတ်ဖေတ််သိက််တမ်း်� 

နှှစ််ခုုအာ�က််� လိုစ််ဟူ်ဖေ�သိည်််က််လိုမြ�စ််ဖေသိ် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့က်ို ဖေရီွ�ခုိယ်် 

ခု�်မြခုင်း်�မြ�စ််သိည််ဟူု ယ်ူ�နှိုင်း်သိည််။ 

အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ��ိုင်း်ရီ် မြ�ဋ္ဌ်�်�ခုိက််မ်းိ်�နှှင်း််စ်�်လိုိဉ်း်�၍ �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု� 

ဥ�ဖေေ (�ုေ်မ်း ၄၁၇-၄၂၃) တ့င်း် သိတ်မ်းှတ်ထား်�သိည််မ်းှ် မ်းည််သိည်််အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ�မ်း�ို 

ဖေ�က်ည််၍ နှိုင်း်င်း�ဖေတ််အာ်ဏာ်က်ို တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်ထား� လိုှ�ဖေမြ�်င်း်�ဖေ��အာ�် 

�ါက် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ်် အာစ်ည််�အာဖေဝါ�ဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��မြခုင်း်�မ်းရီှိလိုှင်း်�င်း် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ု 
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လှိုတ်ဖေတ််ထား� အာသိိဖေ��အာဖေ�က််င််း��က််�မြခုင််း� မြ�ုသိင်််းဖေ�က််င််း�ဖေ�််မြ�ထား်�သိည််။ �ုေ်မ်းခ့ု� ၄၂၁-က် 

တ့င်း် သိမ်းမတသိည်် မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််ထား� အာသိိဖေ��အာဖေ�က််င်း်��က််�ရီ�် လိုိုအာ�်သိည််ဟူု 

မြ�ဋ္ဌ်�်�ထား်�ပြီး�ီ� ထားိုသိို�အာဖေ�က််င်း်��က််�ရီ�် �ိက််က့်က််�ါက် အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည်် 

မြခုင်း်�သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မ်းုမ်းရီှိဖေ�က််င်း်� ဖေ�််မြ�ထား်�သိည််။ ထားို�ဖေ�က််င်း်် 

�ုေ်မ်းခု့� ၄၂၁-က် သိည််  ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နှိုဝါင်း်ဘ် ၈ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် ဖေရီွ�ဖေက််က််တင်း်ဖေမြမ်းာ်က််ခု�ခု�်ရီသိည််် 

မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််သိစ််သိည်် အာစ်ည််�အာဖေဝါ�ဖေခု်ယ်ူက်ိင်း်��၍ သိက််တမ်း်�အာစ်မြ�ုက်် 

(မြမ်းင်း််ဖေ�့သိည်် ယ််ယ်ီသိမ်းမတအာမြ�စ်် တ်ဝါ�်ထားမ်း်�ဖေ�်င်း်ပြီး�ီ� NDSC နှှင်း်် �ည််�လိုမ်း်�တက်ိ 

ည်ာိနှုင်း်�စ်ည််�ဖေဝါ�မြခုင်း်�မြ�ုသိည််ဟူု မ်းှတ်ယ်ူ�ါက်) ၎င်း်�သိည်် �ုေ်မ်း ၄၁၇ အာရီ အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� 

ဖေ�က်ည််ဖေ�က််င််း�ကုိ် မြ�ည််ဖေထား်င််းစု်လှိုတ်ဖေတ််ထား� အာသိိဖေ��အာဖေ�က််င််း��က််�မြခုင််း� မြ�ုခု�သ်ိင်််းသိည်် 

ဟူု သိ့ယ််ဝါိုက််�ိုလိိုုရီင်း်�မြ�စ််သိည််။ �ုေ်မ်း ၄၁၇ အာရီ အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််မြခုင်း်�သိည်် 

ဥ�ဖေေမြ�ုဖေရီ�၊ အာု�်ခုို�်ဖေရီ�နှှင်း်် တရီ်�စ်ီရီင်း်ဖေရီ� အာ်ဏာ်အာ်�လိုု��က်ို တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ� 

ဦး�စ်ီ�ခုို�်ထား� လိုှ�ဖေမြ�်င်း်�ဖေ��အာ�်ပြီး�ီ� လိုှတ်ဖေတ််အာ်�လိုု��၏ ဥ�ဖေေမြ�ု�ိုင်း်ခု့င်း််အာ်ဏာ်က်ို �ိုင်း်�င်း�် 

မြခုင်း်� (မြ�စ််က်် သိက််တမ်း်�မ်းိ်� က်ု�်လို့�်သိ့်��ါက် ၎င်း်�လိုှတ်ဖေတ််မ်းိ်�က်ို အာလိုိုအာဖေလိုိ်က်် 

�ိက််သိိမ်း်�မြခုင်း်�) မြ�စ််ဖေသိ်ဖေ�က််င်း်် �ုေ်မ်းခု့� ၄၂၁-က် အာ်�လိုိစ််လိုိ�ရုုမြခုင်း်�သိည်် ဤ�့��စ်ည််��ု� 

အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် သိတ်မ်းှတ်ခုိက််က်ို ထားိခုိုက််ဖေစ်မြခုင်း်��င်း် မြ�စ််သိည််။

�ိါု��ခုို�်ဖေ�််မြ�ရီဖေသိ်် စ်စ််တ�်၏ အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််ခုိက်် (အာမ်းိ�့်အာမ်းှတ် 

၁/၂၀၂၁) သိည်် အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််မြခုင်း်�နှှင်း််စ်�်လိုိဉ်း်�၍ ခုိမ်းှတ်ထား်�သိည််် �့��စ်ည််��ု� 

အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် သိတ်မ်းှတ်ခုိက််မ်းိ်�နှှင်း်် မ်းက်ိုက််ည်ီဘ� �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် 

လိုု�်ထားု��လိုု�်�ည််�မ်းိ်�က်ိုလိုည််� လိုိုက််�်မြခုင်း်�မ်းရီှိသိည်််အာတ့က်် မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း�၏ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် 

�့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မ်းုမ်းရီှိဖေ� (Choudhry နှှင်း်် Welikala ၂၀၂၁ က်ိုလိုည််� 

�က်ည်််�ါ)။ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေတ့င်း် ခုွတ်ယ့်င်း်�ခုိက််မ်းိ်�နှှင်း်် ေီမ်းိုက်ဖေရီစ်ီ�ည််�မ်းက်ိ 

သိည််် မြ�ဋ္ဌ်�်�ခုိက််မ်းိ်��ါရီှိဖေသိ််လိုည််� စ်စ််တ�်အာ်� ထားိုသိို�ဖေသိ်အာဖေမြခုအာဖေ�တ့င်း် အာ်ဏာ် 

သိိမ်း်�ယ်ူမြခုင်း်�က်ိုမ်းူ ခု့င်း််မြ�ုထား်�မြခုင်း်� မ်းရီှိဖေ�။ စ်စ််တ�်သိည်် အာရီ�်ဘက််အာ်ဏာ်�ိုင်း်မ်းိ်�က်ို မြ�ုတ်ခုိ 

၍ အာ်ဏာ်သိိမ်း်�ယ်ူရီ�်အာလိုို�င်းှ် ၎င်း်�တို�ဖေရီ��့�မြ�ဋ္ဌ်�်�ထား်�သိည််် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေက်ို 

ခုိ ို �ဖေ�်က််ခု�်သိည််။

၃။ စစးအခြောဏာာ�ှင်းအခြေစိ���က် ဆီက်းလျက်းနောဆီာင်း�းက်းခံ�်သည်း် လျ�ပွဲး�ပွဲးမှျာ� 

နှှင်း ် ဆီ��ံေဖွဲ့တးခံျက်းမှျာ�အခြော�လျ��ံသည်း ဖွဲ့ေ��စည်း�ပွဲ�အံခြေနောေခံခံံဥပွဲနောဒါနှှင်း ် ညီ်ညွေတးမုှ 

မှ�ှိနောပွဲ

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် (�့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်််း မ်းည်ီညွ့တ်ဘ�) 

အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််ပြီး�ီ�ခုိ�်ိမှ်းစ်၍ စ်စ််အာ်ဏာ်ရှီင််းအာစုိ်�ရီအာဖေ�မြ�င်််း ၎င််း�သိည်် �့��စ်ည််��ု� 

အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ုိင််းရီ်အာခ့ုင်််းအာ်ဏာ်ကုိ် လိုက််ဝါယ််�ုိင််း�ုိင််းဖေသိ်အာစုိ်�ရီအာမြ�စ််�ု�ဖေ�််က်် အာ်ဏာ် 

တည််ပြီးမ်း�ဖေစ်ရီ�် ကြိုးကိ်ု��မ််း�ဖေ�်င််းရွီက််လိုိက််ရိှီသိည််။ အာ်ဏာ်သိိမ််း�အာစုိ်�ရီသိည်် ၎င််း�တုိ�၏�ု��မြ�တ် 

ခုိက််မ်းိ်�က်ို �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် အာမြခု်�ဥ�ဖေေမ်းိ်��ါ မြ�ဋ္ဌ်�်�ခုိက််အာမ်းိ ို �မ်းိ ို �အာဖေ�် 
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အာဖေမြခုခု�၍ ခုိမ်းှတ်မြခုင်း်�မြ�စ််ဖေ�က််င်း်�ဖေ�််မြ�က်် ၎င်း်�တို�၏လိုု�်ရီ�်မ်းိ်�သိည်် ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မ်းု 

ရီှိသိည််ဟူု သိတ်မ်းှတ်နှိုင်း်ဖေစ်ရီ�် ကြိုးက်ို��မ်း်�အာ်�ထားုတ်ခု�်သိည််။ တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်

နှှင်း်် အာ်ဏာ်သိိမ်း်�အာစ်ို�ရီ အာ�့��အာစ်ည််�မ်းိ်�သိည်် ဥ�ဖေေနှှင်း််အာည်ီ အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� 

ဖေ�က်ည််မြခုင်း်�က်ို ထားိ�်�က့်�်ဖေသိ် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ၏ �ုေ်မ်း ၄၁၈ နှှင်း်် ၄၁၉ 

တို�က်ို က်ို�က််�ဖေ�််မြ�၍ ၎င်း်�တို�၏ လိုု�်ရီ�်မ်းိ်�နှှင်း်် �ု��မြ�တ်ခုိက််မ်းိ်�သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု� 

ဥ�ဖေေအာရီ အာ်ဏာ်တည််ဖေ�က််င်း်� သိတ်မ်းှတ်နှိုင်း်ရီ�် ကြိုးက်ို��မ်း်�ခု�်�က်သိည််။ �ုေ်မ်းခု့� ၄၁၈-က် သိည်် 

အာု�်ခုို�်ဖေရီ�၊ ဥ�ဖေေမြ�ုဖေရီ�နှှင်း်် တရီ်�စ်ီရီင်း်ဖေရီ� အာ်ဏာ်မ်းိ်�က်ို တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ� 

ဦး�စ်ီ�ခုို�်ထား� လိုှ�ဖေမြ�်င်း်�ဖေ��အာ�်သိည််။ တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်က် တရီ်�စ်ီရီင်း်ဖေရီ�နှှင်း်် 

အာု�်ခုို�်ဖေရီ�အာ်ဏာ်မ်းိ်�က်ို သိင်း််ဖေလိုိ််သိည််် အာ�့��အာစ်ည််� သိို�မ်းဟူုတ် အာင်း်စ်တီက်ိ��ရီှင်း်� အာသိစ်် 

တစ််ရီ�်ထား� ထား�်မ်း�၍လိုှ�ဖေမြ�်င်း်�ဖေ��နှိုင်း်ပြီး�ီ� ဥ�ဖေေမြ�ုဖေရီ�အာ်ဏာ်က်ို က်ိင်း််သို��ရီ်တ့င်း် အာဖေထား်က်် 

အာက်ူမြ�စ််ရီ�်အာတ့က်် ၎င်း်�က် ဥက်ကဋ္ဌအာမြ�စ်် တ်ဝါ�်ယ်ူဖေ�်င်း်ရီွက််သိည််် အာ�့��အာစ်ည််�တစ််ရီ�်က်ို 

ခုိမ်းှတ်ထားူဖေထား်င်း်နှိုင်း်သိည်် (�ုေ်မ်း ၄၁၉)။ စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီအာဖေ�မြ�င်း်် ၎င်း်�သိည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် 

�့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေက်ို လိုိုက််�်သိည််ဟူု ဖေ�််မြ�ထား်�ဖေသိ််လိုည််� ၎င်း်�တို�ဖေ�်င်း်ရီွက််သိည််် 

လိုု�်ရီ�်မ်းိ်�နှှင်း်် �ု��မြ�တ်ခုိက််မ်းိ်�အာ်�လိုု��က်ို �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် မ်းည်ီညွ့တ်သိည််် 

အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််ခုိက််အာဖေ�်အာဖေမြခုခု�၍ လုို�်ဖေ�်င််းခု�မ်ြခုင််း�မြ�စ််ဖေသိ်ဖေ�က််င်််း စ်င််းစ်စ်် 

တ့င်း်မ်းူ �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မြခုင်း်�မ်းရီှိဖေ�။ ရီလိုေ်အာဖေ�မြ�င်း်် စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီ 

သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ်အာခု့င်း််အာ်ဏာ်က်ို �ိုင်း်�ိုင်း်မြခုင်း်�မ်းရီှိဘ� ၎င်း်�၏လိုု�်ရီ�်နှှင်း်် 

�ု��မြ�တ်ခုိက််မ်းိ်� အာ်�လိုု��သိည််လိုည််� �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မြခုင်း်�မ်းရီှိဖေ�။ 

အာ်ဏာ်သိိမ်း်�ပြီး�ီ�ဖေ�်က်် စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီသိည်် အာစ်ို�ရီအာလိုှ်အာသိီ�သိီ�၌ စ်ီမ်း� 

အာု�်ခုို�်ဖေရီ� အာ�့��အာစ်ည််�သိစ််မ်းိ်� ခုိမ်းှတ်ထားူဖေထား်င်း်မြခုင်း်�နှှင်း်် ရီှိရီင်း်�စ့်�အာင်း်စ်တီက်ိ��ရီှင်း်�မ်းိ်�နှှင်း်် 

လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း်မ်းိ်�တ့င်း် အာ�့��ဝါင်း်သိစ််မ်းိ်�ခု�့်အာ�်က်် မ်းိမ်းိဘက််သိ်�မြ�စ််ဖေစ်ရီ�် ဖေမြ�်င်း်�လို�မြခုင်း်�တို� 

ဖေ�်င်း်ရီွက််၍ ၎င်း်�တို�၏အာ်ဏာ်က်ို အာဖေမြခုခုိုင်း်တည််ပြီးမ်း�ဖေစ်ရီ�် ကြိုးက်ို��မ်း်�လိုိက််ရီှိသိည်် (�ု� ၁)။ 

�ုေ်မ်းခု့� ၄၁၈-က် နှှင်း်် �ုေ်မ်း ၄၁၉ တို�က်ို ရီည််ညွှ�်�က်ို�က််�၍ တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ� 

ဦး�စ်ီ�ခုို�်သိည်် နှိုင်း်င်း�ဖေတ််စ်ီမ်း�အာု�်ခုို�်ဖေရီ�ဖေက််င်း်စ်ီ (SAC) က်ို �့��စ်ည််�တည််ဖေထား်င်း်ခု�်သိည်် 

(တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�် အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၉/၂၀၂၁၊ နှှင်း်် SAC အာမ်းိ�့် 

ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၁၄/၂၀၂၁)။ SAC အာ�့��ဝါင်း် ၁၆ ဦး�က်ို တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်က် 

ခု�့်အာ�်ပြီး�ီ� ၎င်း်�က် ဖေက််င်း်စ်ီဥက်ကဋ္ဌအာမြ�စ်် တ်ဝါ�်ယ်ူဖေ�်င်း်ရီွက််သိည််။ SAC ၏ ရီည််ရီွယ််ခုိက်် 

တ်ဝါ�်မ်းှ် ၎င်း်�အာဖေ�မြ�င်း်် ဥ�ဖေေမြ�ုဖေရီ�အာ်ဏာ်က်ို က်ိင်း််သို��ရီ်၌ အာဖေထား်က််အာက်ူဖေ��ရီ�် မြ�စ်် 

သိည််။ SAC သိည်် ‘မြ�ည််သိူ�သိမ်းမတ မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း�ဖေတ်် ယ််ယ်ီအာစ်ို�ရီ’ က်ို �့��စ်ည််�တည််ဖေထား်င်း်ခု�်ပြီး�ီ� 

(SAC အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၁၅၂/၂၀၂၁) ၎င်း်�၏တ်ဝါ�်မ်းှ် စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီ၏ လိုမ်း်�မြ� 

ဖေမြမ်း�ု�နှှင်း််အာည်ီ နှိုင်း်င်း�ဖေတ််တ်ဝါ�်မ်းိ်�က်ို မြ�ည်််�ည််�ထားမ်း်�ဖေ�်င်း်ရီ�် မြ�စ််သိည််။ ယ််ယ်ီအာစ်ို�ရီက်ို 

တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်က် နှိုင်း်င်း�ဖေတ််ဝါ�်ကြိုးက်ီ�ခုို�်အာမြ�စ်် ဦး�ဖေ�်င်း်က်် အာစ်ို�ရီအာ�့�� 

တ့င်း် ေု-ဝါ�်ကြိုးက်ီ�ခုို�်တစ််ဦး�၊ မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုဝါ�်ကြိုးက်ီ� ၂၇ ဦး�၊ တရီ်�လိုှတ်ဖေတ််ဖေရီှ�ဖေ�ခုို�်နှှင်း်် 

အာပြီးမ်း�တမ်း်�အာတ့င်း်�ဖေရီ�မ်းှ��တို� �ါဝါင်း်သိည််။ ထားို�အာမြ�င်း် SAC သိည်် မြ�ည််�ယ််နှှင်း်် တိုင်း်�ဖေေသိကြိုးက်ီ� 

အာ�င်း််မ်းိ်� (SAC အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၁၀/၂၀၂၁ နှှင်း်် ၁၅၃/၂၀၂၁) အာမြ�င်း် ခုရုိုင်း်နှှင်း်် ပြီးမ်းို��ယ်် 

အာ�င်း််မ်းိ်� (SAC အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၁၆/၂၀၂၁) တ့င်း်လိုည််� အာ�့��အာစ်ည််�သိစ််မ်းိ်� ခုိမ်းှတ် 
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ထားူဖေထား်င်း်က်် ၎င်း်�တို�သိည်် SAC ၏ ဩဇ်အာ်ဏာ်ခု�မြ�စ််ပြီး�ီ� ထားို�ဖေ�က််င်း်် တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ� 

ဦး�စ်ီ�ခုို�်ထား� တ်ဝါ�်ခု�ရီသိည််် အာ�့��အာစ်ည််�မ်းိ်��င်း် မြ�စ််သိည််။ 

အာစ်ို�ရီအာလိုှ်အာသိီ�သိီ�တ့င်း် အာ�့��အာစ်ည််�သိစ််မ်းိ်� ခုိမ်းှတ်ထားူဖေထား်င်း်မြခုင်း်�အာမြ�င်း် စ်စ်် 

အာ်ဏာ်ရှီင််းအာစုိ်�ရီသိည်် တရီ်�စီ်ရီင််းဖေရီ��ုိင််းရီ် အာင််းစ်တီက်ိ��ရှီင််း�မ်းိ်�အာ�ါအာဝါင််း ရိှီရီင််း�စ့်� အာင််းစ်တီ 

က်ိ��ရီှင်း်�မ်းိ်�တ့င်း် ၎င်း်�တို�၏ ဇ်တ်ဖေ�က််င်း်�ဖေ�််မ်းု (narrative) က်ို ဖေထား်က််ခု�အာ်�ဖေ��က်် SAC 

ထား� တ်ဝါ�်ခု�သိည််် အာ�့��ဝါင်း်သိစ််မ်းိ်�က်ို ခု�့်အာ�်မြခုင်း်�မြ�င်း်် အာ�ို�ါ အာင်း်စ်တီက်ိ��ရီှင်း်�မ်းိ်�က်ိုလိုည််� 

မ်းိမ်းိဘက််သိ်�မြ�စ််ဖေစ်ရီ�် ဖေမြ�်င်း်�လို�ခု�်သိည််။ SAC သိည်် UEC သိစ််တစ််ရီ�် (SAC အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည်် 

စ််အာမ်းှတ် ၇/၂၀၂၁)၊ မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ု စ််ရီင်း်�စ်စ််ခုို�်သိစ််တစ််ဦး� (SAC အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် 

၂/၂၀၂၁)၊ ဗိုဟူိုဘဏာ်ဥက်ကဋ္ဌသိစ််တစ််ဦး� (SAC အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ်် အာမ်းှတ် ၈/၂၀၂၁)၊ မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ု 

ရီ်ထားူ�ဝါ�်အာ�့��တ့င်း် အာရီ်ရီှိသိစ််မ်းိ်� (အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၈/၂၀၂၁)၊ နှှင်း်် တရီ်�လိုှတ်ဖေတ်် 

ဖေရီှ�ဖေ�ခုို�်သိစ််တစ််ဦး� (SAC အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၁/၂၀၂၁) တို�က်ို တ်ဝါ�်ဖေ��ခု�့်အာ�်ခု�် 

သိည််။ တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်သိည်် အာါတိလိုိုက််စ််�မ်းု တိုက််�ိက််ဖေရီ�ဖေက်််မ်းရီှင်း် 

(တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ� ဦး�စ်ီ�ခုို�်ရုု�� အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၃/၂၀၂၁) နှှင်း်် အာမ်းိ ို �သိ်� 

လိုူ�အာခု့င်း််အာဖေရီ�ဖေက်််မ်းရီှင်း် (တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ� ဦး�စ်ီ�ခုို�်ရုု�� အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ်    

၄/၂၀၂၁) တို�မ်းှ လိုက််ရီှိအာ�့��ဝါင်း်မ်းိ်�က်ို မြ��်လိုည််ခု�့်အာ�်မြခုင်း်�နှှင်း််/သိို�မ်းဟူုတ် အာ�့��ဝါင်း်သိစ််မ်းိ်� 

ခု�့်အာ�်မြခုင််း�၊ မြ�ည််�ယ််နှှင်််း တုိင််း�ဖေေသိကြိုးကီ်��ုိင််းရီ် အာ�င်််းမြမ်းင်််းတရီ်�ရုု��မ်းိ်�မှ်း လိုက််ရိှီတရီ်�သူိကြိုးကီ်� 

မ်းိ်�က်ို မြ��်လိုည််ခု�့်အာ�်မြခုင်း်� နှှင်း််/သိို�မ်းဟူုတ် တရီ်�သိူကြိုးက်ီ�သိစ််မ်းိ်�ခု�့်အာ�်မြခုင််း� (တ�်မ်းဖေတ််

က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စီ်�ခုို�်ရုု�� အာမိ်း�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမှ်းတ် ၂/၂၀၂၁) တို�က်ိုလိုည််� ဖေ�်င်း်ရီွက််ခု�်သိည််။ 

တရီ်�လိုှတ်ဖေတ််ခုို�်မ်းှ လိုက််ရီှိတရီ်�သိူကြိုးက်ီ�မ်းိ်�က်ို က်�ဦး�တ့င််း မြ��်လိုည််တ်ဝါ�်ဖေ��ခု�့်အာ�်ခု�်

ဖေသိ််လိုည််� (အာမိ်း�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမှ်းတ် ၁/၂၀၂၁) ဖေ�်က််�ုိင််း�တ့င််း ဖေလို�ဦး�က်ို ရီ်ထားူ�တ်ဝါ�်မ်းှ 

�ယ််ရီှ်�က်် (SAC အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၂၄/၂၀၂၁) တရီ်�သိူကြိုးက်ီ�သိစ််နှှစ််ဦး�က်ို အာစ််�ထားို� 

ခု�့်အာ�်ခု�်သိည်် (SAC အာမ်းိ�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမ်းှတ် ၂၃/၂၀၂၁)။ အာလို်�တူ�င်း် SAC သိည်် �့��စ်ည််��ု� 

အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ်ခုု�ရုု��အာတ့က်် တရီ်�သိူကြိုးက်ီ�သိစ််မ်းိ်�က်ို ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၈ ရီက််ဖေ�့ 

တ့င််း ခု�့်အာ�်ခု�ပ်ြီး�ီ� (SAC အာမိ်း�့်ဖေ�က်ည််စ််အာမှ်းတ် ၃၈/၂၀၂၁) ထားိုသိို�မ်းခု�့်အာ�်မ်းီ လိုက််ရီှိတ်ဝါ�် 

ထားမ်း်�ဖေ�်င်း်ဖေ�သိည််် တရီ်�သိူကြိုးက်ီ�မ်းိ်�က်ို တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စီ်�ခုို�်က် �ိအာ်�ဖေ�� 

နုှတ်ထ့ားက််ဖေစ်ခု�သ်ိည််ဟုူ သိိရိှီရီသိည််။ ထုိား�ဖေ�က််င်််း တ�်မ်းဖေတ််က််က်ယ့််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်သိည်် အာစ်ို�ရီ 

အာလိုှ်အာသိီ�သိီ�တ့င်း် အာ�့��အာစ်ည််�သိစ််မ်းိ်� ခုိမ်းှတ်ထားူဖေထား်င်း်မြခုင်း်�မြ�င်််း အာ်ဏာ်အာဖေမြခုခုိုင်း်ဖေစ်ရီ�် 

အာလိုိင်း်အာမြမ်း�်ဖေ�်င်း်ရီွက််ပြီး�ီ�စ်ီ�သိည်််အာမြ�င်း် အာမြမ်းင်း််�ု��တရီ်�ရုု��ဖေတ််မ်းိ်�အာ�ါအာဝါင်း် တရီ်�စ်ီရီင်း် 

ဖေရီ� အာင်း်စ်တီက်ိ��ရီှင်း်�မ်းိ်�က်ို သိိမ်း်��ိုက််ပြီး�ီ�လိုည််�မြ�စ််သိည််။ စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီသိည်် 

တရီ်�လိုှတ်ဖေတ််ဖေရီှ�ဖေ�မ်းိ်�က်ို လိုိုင်း်စ်င်း်ထားုတ်ဖေ��မြခုင်း်�/ ရုု�်သိိမ်း်�မြခုင်း်�၊ တရီ်�လိုှတ်ဖေတ််ဖေရီှ�ဖေ� 

မ်းိ်�က်ို စ်ည််�က်မ််း��က်�်မ်းတ်မြခုင်း်�နှှင်း်် တရီ်�လိုှတ်ဖေတ််ဖေရီှ�ဖေ�မ်းိ်�နှှင်း််စ်�်လိုိဉ်း်�၍ လိုက််ခု�ရီရီှိ 

သိည််် တိုင်း်�က််�ခုိက််မ်းိ်�က်ို စ်ု�စ်မ်း်�စ်စ််ဖေ��မြခုင်း်�တို� ဖေ�်င်း်ရီွက််ရီ�်တ်ဝါ�်ရီှိသိည််် အာ�့��အာစ်ည််� 

မြ�စ််ဖေသိ် တရီ်�လိုှတ်ဖေတ််ဖေရီှ�ဖေ�မ်းိ်�ဖေက််င်း်စ်ီ (ဘ်�ဖေက််င်း်စ်ီ) က်ိုလိုည််� မ်းိမ်းိဘက််သိ်�အာမြ�စ်် 

ဖေမြ�်င်း်�လို�ခု�်သိည််။ စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီက် ဖေအာ်က််တိုဘ် ၂၈ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် ထားုတ်မြ��်ခု�်သိည််် 

တရီ်�လိုှတ်ဖေတ််ဖေရီှ�ဖေ�မ်းိ်�ဖေက််င်း်စ်ီ အာက််ဥ�ဖေေမ်း့မ်း်�မ်း�မြ�င်း်�င်း်ခုိက််မ်းိ်�အာရီ ဖေက််င်း်စ်ီအာ�့��ဝါင်း် 

မ်းိ်�က်ို လိုိုင်း်စ်င်း်ရီဖေရီှ�ဖေ�မ်းိ်�က် ဖေရီွ�ဖေက််က််တင်း်ဖေမြမ်းာ်က််သိည််် အာဖေလို်အာထားက်ို �က််လိုက််မ်းက်ိင်း်် 

သို��ဘ� တရီ်�လိုှတ်ဖေတ််ဖေရီှ�ဖေ�ခုို�်နှှင်း်် တရီ်�သိူကြိုးက်ီ�ခုို�်က် ခု�့်အာ�်သိည်််စ်�စ််သိို� ဖေမြ�်င်း်�လို� 
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ကျျင့််�သုံးး��မည်�ဖြ�စ်�သုံးည်�။ ဤမွမ��မ�ဖြ�င့်�ဆင့်�ချျကျ�သုံးည်� နိုုးင့်�င့်�ရေး���ည်��ွယ်�ချျကျ�ဖြ�င့််� ချျမှတ်�ထားး� 

ရေးသုံးး ကျန့်�်သုံးတ်�တ်း�ဖြမစ်�ချျကျ�မျး�နိုှင့််� ညွှှန့်�ကြားကျး�ချျကျ�မျး�ကျုး ယ်ချးထားကျ��ုးမုး၍ လကျ�ချ�လး�နိုုးင့်� 

သုံးည််� တ်�း�လှတ်�ရေးတ်း�ရေး�ှ�ရေးန့်မျး�၏ သုံးး�ဖြချး�လွတ်�လ��မုအပေါ်ရေး�� ထုားခုျးကျ�ရေးစ်နုိုးင့်�ရေးကြားကျးင့်�� ဖြမန့်�မး 

နုိုးင့်�င့်��ုှ ဥ�ရေးေ�ည်း�ှင့်�အပေါ်ချျ�ု�ကျ သုံးး��သုံး��ထားး�ကြားကျသုံးည်� (ဧ�းဝတ်း ၂၀၂၁)။ 

ပုံံ� ၁ - ‘ယာာယာီအစိုးးံ�ရ’ ဟုံ ကိုးံယာ်တိုးံင််သတို်မှှတို်ထားာ�သည့််် စိုးစိုး်အာဏာာရှင််အစိုးးံ�ရ၏ ဖွဲ့့��စိုးည့််�ပုံံ�ပြပုံဇယာာ� (အာဏာာသးမှ်�ပြီးပုံီ�နော�ာကို် 

အသစိုး် ထားူနောထားာင််ထားာ�သည့််် နှှင်််/သးံ�မှဟုံတို် ပြပုံ�်လည့််ခ�််အပုံ်ထားာ�သည့််် အဖွဲ့့��အစိုးည့််�မှ�ာ�) 

�င့်��ဖြမစ်� - ဤအပေါ်ချျကျ�အပေါ်လကျ�ဖြ��း�ကျုး International IDEA ကျ အပေါ်ရေးကျးင့်�အပေါ်ထားည်�ရေး�း� ရေးဆးင့်��ွကျ�ရေးန့်သုံးည််� MyConstitution 

စ်းမ�ကျုန့်��ကျ ရေး��ဆွ�ဖြ��စ်းထားး��ါသုံးည်�။

�ွ��စ်ည်���း�အပေါ်ရေးဖြချချ�ဥ�ရေးေနိုှင့််� မည်းညွှွတ်�ဘဲ� အပေါ်းဏားသုံးုမ��ယ်ူပြီး�း�ချျနု့်�မှစ်၍ စ်စ်�အပေါ်းဏား�ှင့်� 

အပေါ်စ်ုး��သုံးည်� �းထားူ�မှ �ယ်��ှး�ထားး�ရေးသုံးး အပေါ်���ဘဲကျ�အပေါ်းဏား�ုးင့်�မျး�၊ နိုုးင့်�င့်�ရေး��ရေးချါင့်��ရေးဆးင့်� 

မျး�နိုှင့််� စ်စ်�အပေါ်းဏားသုံးုမ��မုကျုး ရှုုတ်�ချျဆန့်�်ကျျင့်�သုံးည််� ဖြ�ည်�သုံးူမျး�အပေါ်း� ဥ�ရေးေနိုှင့််�မရေးလျး�ည်းစ်ွး 

စ်ွ�ချျကျ�တ်င့်�ဖြချင့်��နိုှင့််� ဖြ�စ်�ေဏာ�ချျမှတ်�ဖြချင့်��မျး�ကျုး ဆကျ�လကျ�ရေးဆးင့်��ွကျ�လျကျ��ှုသုံးည်�။ သုံးုမ���ုးကျ� 

ထားး�ရေးသုံးးတ်�း�စ်း�င့်�ရေး�� အပေါ်�ွ��အပေါ်စ်ည်��မျး�ကျုးအပေါ်သုံးး��ဖြ��၍ လးဆယ်��း�ရေး�း�ထားး�သုံးည််� တ်�း�ချွင့်� 

ကြားကျး�န့်းမုမျး�ဖြ�င့််� နိုုးင့်�င့်�ရေးတ်း�အပေါ်တ်ုးင့်��င့်�ချ��းဂ္ဂိုုု�လ� ရေးေ�ရေးအပေါ်းင့်�ဆန့်��စ်းကြားကျည်�ကျုး ရေး�ွ�ရေးကျးကျ��ွ� 

မသုံးမးမု၊ အပေါ်ဂ္ဂိုတ်ုလုးကျ�စ်း�မု၊ နိုုးင့်�င့်�ရေးတ်း�အပေါ်စ်ုး��လ့�ု�ဝှကျ�ချျကျ�အပေါ်ကျ�ဥ�ရေးေ ချျ�ု�ရေး�းကျ�မု၊ လူထားး 

မပြီးင့်ုမ�မသုံးကျ�ဖြ�စ်�ရေးစ်�န့်� ရေးသုံးွ�ထားုး�လု�်ရေးဆး�မု၊ စ်ကျး�ရေးဖြ�းစ်ကျ�မျး� တ်�း�မဝင့်�တ်င့်�သုံးွင့်��မုတ်ုး�ဖြ�င့််� 

စ်ွ�ချျကျ�တ်င့်�၍ စ်စ်�ရေးဆ�ကြားကျး�န့်းလျကျ��ှုသုံးည်� (BBC သုံးတ်င့်��ဌားန့် ၂၀၂၁)။ ရေးေ�ရေးအပေါ်းင့်�ဆန့်��စ်းကြားကျည်� 

ကျုး စ်းစ်းရေး�ါင့်��ရေးထားးင့်�ေဏာ� ၁၁၆ နိုှစ်�အပေါ်ထားု ချျမှတ်�နိုုးင့်�သုံးည််� စ်ွ�ချျကျ� ၁၂ ချျကျ�ဖြ�င့််� တ်�း�စ်ွ�ဆုးထားး�ဖြချင့်�� 
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တိုပုံ်မှနောတိုာ်ကိုာကို့ယာ်နောရ�ဦး�စိုးီ�ခ��ပုံ်
အပေါ်း��ချျ���ရေး��၊ ဥ�ရေးေဖြ��ရေး��နိုှင့်�် တ်�း�စ်း�င့်�ရေး��

အပေါ်း�ဏားအပေါ်း�လး��ကျုး ကျုးင့်�စ်ွ�ထားး�သုံးည်�

အကြံကို�နောပုံ�အဖွဲ့့��

နှးံင််င်�နောတိုာ်စိုးီမှ�အံပုံ်ခ��ပုံ်နောရ�နောကိုာင််စိုးီ
၀၂/၀၂/၂၀၂၁ တ်ွင့်��ွ��စ်ည်��ချ�်သုံးည်�

အပေါ်း��ချျ���ရေး��နိုှင့်�် ဥ�ရေးေဖြ��ရေး��တ်းဝန့်�မျး�ကျုး 
�ူ�တ်ွ�ထားမ��ရေးဆးင့်��န့်�ဟုးရေး�း�ဖြ�သုံးည်�ပြပုံည့််နောထားာင််စိုးံသမှမတို 

ပြမှ�်မှာနှးံင််င်�နောတိုာ် 
ယာာယာီအစိုးးံ�ရ

SAC စ်းမ�အပေါ်း��ချျ���ရေး�� 
ရေးကျး�မတ်းကျုး အပေါ်စ်း�ထားုး�၍ 
နိုုးင့်�င့်�ရေးတ်း� တ်းဝန့်�မျး�ကျုး 
စ်စ်�အပေါ်းဏား�ှင့်� အပေါ်စ်ုး��၏ 

လမ��ဖြ�ရေးဖြမ�း�နိုှင့်�်အပေါ်ည်း 
ထားမ��ရေးဆးင့်��န့်�

၀၁/၀၈/၂၀၂၁ ချးနိုှစ်�တ်ွင့်� 
�ွ��စ်ည်��ချ�်သုံးည်�

တိုးံင််�နော�သကြီးကိုီ� သးံ�မှဟုံတို် ပြပုံည့််�ယာ်အစိုးးံ�ရမှ�ာ�
၀၁/၀၈/၂၀၂၁ ချးနိုှစ်�တ်ွင့်� ဖြ�န့်�လည်��ွ��စ်ည်��ချ�်သုံးည်�
နိုုးင့်�င့်�ရေးတ်း�တ်းဝန့်�မျး�ကျုး စ်စ်�အပေါ်းဏား�ှင့်�အပေါ်စ်ုး��၏ 

လမ��ဖြ�ရေးဖြမ�း�နိုှင့်�်အပေါ်ည်း ထားမ��ရေးဆးင့်��န့်�

ဖြ�ည်�ရေးထားးင့်�စ်းစ်း�င့်��စ်စ်�ချျ��� �ွ��စ်ည်���း�အပေါ်ရေးဖြချချ�ဥ�ရေးေဆုးင့်��းချး�ရှုး��

တ်�း�လှတ်�ရေးတ်း�ချျ���

တ်�း�သုံးူကြီးကျး�

ဖြ�ည်�ရေးထားးင့်�စ်းတ်�း�လှတ်�ရေးတ်း�ရေး�ှ�ရေးန့်ချျ���

ဖြ�ည်�န့်ယ်�/တ်ုးင့်��ရေးေသုံးကြီးကျး�
အပေါ်ဆင့်�်ဖြမင့်�်တ်�း�ရှုး��မျး�

ဇမု�သုံးး�ုချး�ရှုး��၊ ပြီးမု��န့်ယ်�နိုှင့်�် အပေါ်ထားူ�တ်�း�ရှုး��မျး�
နိုုးင့်�င့်�ရေး��ရေးချါင့်��ရေးဆးင့်�မျး�ကျုးသုံးး 
စ်စ်�တ်��ကျတ်�း�စ်ွ� အပေါ်မု�ွင့်�်ဖြချင့်��ကျုး 

အပေါ်ဓိုကျရေးဆးင့်��ွကျ�သုံးည်�်ရေးန့်�း

ခ�််အပုံ်သည့််

ဖြ�ည်�ရေးထားးင့်�စ်းရေး�ွ�ရေးကျးကျ��ွ�ရေးကျး�မ�ှင့်�

ဖြ�ည်�ရေးထားးင့်�စ်း �းထားူ�ဝန့်�အပေါ်�ွ��

အပေါ်ဂ္ဂိုတ်ုလုးကျ�စ်း�မုတ်ုးကျ��ျကျ�ရေး��ရေးကျး�မ�ှင့်�

အပေါ်မျ�ု�သုံးး�လူ�အပေါ်ချွင့်�်အပေါ်ရေး��ရေးကျး�မ�ှင့်�

ဘဲး�ရေးကျးင့်�စ်း

ဗဟုုးဘဲဏာ�

ကိုးံယာ်ပုံးံင််အံပုံ်ခ��ပုံ်ခ့င်််ရနော�သမှ�ာ�
စိုးီမှ�အံပုံ်ခ��ပုံ်နောရ�နောကိုာ်မှတိုီမှ�ာ�

ခရိုးံင််စိုးီမှ�အံပုံ်ခ��ပုံ်နောရ�နောကိုာ်မှတိုီမှ�ာ�

ပြီးမှး���ယာ်စိုးီမှ�အံပုံ်ခ��ပုံ်နောရ�နောကိုာ်မှတိုီမှ�ာ�

နော�ပြပုံည့််နောတိုာ်နောကိုာင််စိုးီ
ပြီးမှး��နောတိုာ်စိုးည့််ပုံင််သာယာာနောရ�နောကိုာင််စိုးီမှ�ာ�

(ရ�်ကိုံ�်နှှင်််မှနှတနောလ�)

စ်းမ�အပေါ်း��ချျ���ရေး�� 
ရေးကျးင့်�စ်း၏
စ်းန့်ယ်�ဇင့်�� 

ထားးတ်�ဖြ�န့်�ချျကျ�

ပြီးင့်ုမ��ချျမ��ရေး�� 
စ်ကျး�ဝုးင့်�� ရေးကျး�မတ်း

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-places-lawyers-back-under-control-of-military-regime.html#:%7E:text=Myanmar%E2%80%99s%20military%20regime%20has%20amended%20the%20Bar%20Council,enabling%20the%20regime%20to%20appoint%20the%20legal%20body.
https://www.bbc.com/news/world-asia-57449884
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မြ�စ််သိည်် (Myanmar Now ၂၀၂၁-က်)။ သိမ်းမတ ဝါင်း်�မြမ်းင်း််သိည်် မ်း��့ယ််စ်ည််�ရုု��ဖေရီ��ိုင်း်ရီ် 

လိုမ်း်�ညွှ�်ခုိက််မ်းိ်�က်ို ဖေ�်က််�ိက််မြခုင်း်�နှှင်း်် သိဘ်ဝါဖေဘ�အာနှတရီ်ယ်် စ်ီမ်း�ခု�့်ခု့�ဖေရီ� ဥ�ဖေေ၏ �ုေ်မ်း 

၂၅ အာရီ Covid-19 �ိုင်း်ရီ် က်�့်သိတ်တ်�မြမ်းစ််ခုိက််မ်းိ်�က်ို ဖေ�်က််�ိက််မြခုင်း်�အာမြ�င်း် အာါတိ 

လိုိုက််စ််�မ်းုတိုက််�ိက််ဖေရီ�ဥ�ဖေေအာရီ အာါတိလိုိုက််စ််�သိည််ဟူူဖေသိ် စ့်�်စ့်�ခုိက််မ်းိ်�မြ�င်း်် တရီ်� 

ရီင်း်�ိုင်း်ဖေ�ရီသိည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ေီဇင်း်ဘ် ၆ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် သိမ်းမတနှှင်း်် နှိုင်း်င်း�ဖေတ််အာတိုင်း်�င်း်ခု� 

နှှစ််ဦး�စ်လိုု��က်ို လိုူထားုမ်းပြီးင်းိမ်း်မ်းသိက််မြ�စ််ဖေစ်ရီ�် ဖေသိ့�ထားို�လိုု�့ဖေ�််မြခုင်း်�အာတ့က်် ရီ်ဇသိတ်ကြိုးက်ီ� 

ဥ�ဖေေအာရီ နှှင်း်် Covid-19 �ိုင်း်ရီ် က်�့်သိတ်တ်�မြမ်းစ််ခုိက််မ်းိ်�က်ို ဖေ�်က််�ိက််မြခုင်း်�အာတ့က်် 

သိဘ်ဝါဖေဘ�အာနှတရီ်ယ််စီ်မ်း�ခု�့်ခ့ု�မြခုင််း�ဥ�ဖေေအာရီ ဖေထား်င််းေဏ်ာဖေလို�နှှစ််စီ်ခုိမှ်းတ်ခု�သ်ိည်် (Myanmar 

Now ၂၀၂၁-ခု)။ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ ဇ�်�ဝါါရီီ ၉ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် နှိုင်း်င်း�ဖေတ််အာတိုင်း်�င်း်ခု�က်ို ‘တရီ်�မ်းဝါင်း် 

တင်း်သိ့င်း်�ထား်�သိည်််’ စ်က််�ဖေမြ�်စ်က််မ်းိ်� လိုက််ဝါယ််�ိုင်း်�ိုင်း်မ်းုအာတ့က်် �ို�က်ု�်သိ့င်း်�က်ု�် ဥ�ဖေေ 

နှှင်း်် �က််သိ့ယ််ဖေရီ�ဥ�ဖေေအာရီ ဖေထား်င်း်ေဏာ်ဖေလို�နှှစ်် ထား�်မ်း�ခုိမ်းှတ်ခု�်သိည််။ NLD ၏ ဗိုဟူိုအာလိုု�် 

အာမ်းုဖေ�်င်း်ဖေက်််မ်းတီမ်းှ အာကြိုးက်ီ�တ�်�အာ�့��ဝါင်း်တစ််ဦး�မြ�စ််သိူ ဝါင်း်�ထားိ�်သိည်် မ်းီေီယ််ဖေတ့��ု�ဖေမ်း�မြမ်း

�်�မ်းုတစ််ခုုတ့င်း် တ�်မ်းဖေတ််က််က့်ယ််ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုို�်၏ အာ်ဏာ်သိိမ်း်�မ်းုက်ို ရုုတ်ခုိခု�်ဖေသိ်ဖေ�က််င်း်် 

နှိုင်း်င်း�ဖေတ််အာ�က်ည််ည်ို�ိက််ဖေစ်မ်းုမြ�င်း်် ၎င်း်�အာ်� ရီ်ဇသိတ်ကြိုးက်ီ�ဥ�ဖေေအာရီ ဖေထား်င်း်ေဏာ် နှှစ်် ၂၀ 

ခုိမ်းှတ်ခု�်သိည်် (Myanmar Now ၂၀၂၁-ါ)။ 

အာလို်�တူ�င်း် အာ်ဏာ်သိိမ်း်�အာစ်ို�ရီသိည်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�၏ ရီလိုေ်မ်းိ်�က်ို 

�ိက််သိိမ်း်�ရီ�် ကြိုးက်ို��မ်း်�ခု�်သိည််။ အာသိစ််�့��စ်ည််�ထား်�ဖေသိ် UEC က် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဇူလိုိုင်း် ၂၆ ရီက်် 

ဖေ�့တ့င်း် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နှိုဝါင်း်ဘ် ၈ ရီက််ဖေ�့၌ က်ိင်း်��ခု�်သိည််် အာဖေထား့ဖေထား့ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�၏ ရီလိုေ် 

မ်းိ်�က်ို�ယ််�ိက််ဖေ�က််င်း်� ထားုတ်မြ��်ဖေ�က်ည််ခု�်သိည်် (စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီ၏ မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ု 

ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�ဖေက်််မ်းရီှင်း် ၂၀၂၁)။ သိို�ရီ်တ့င်း် SAC က် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် မ်းည်ီညွ့တ်သိည််် 

အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််ခုိက််အာဖေ�်အာဖေမြခုခု�၍ UEC သိစ််က်ို �့��စ်ည််�ခု�်ဖေသိ်ဖေ�က််င်း်် 

စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီ၏ အာမြခု်�ဖေသိ်လိုု�်ရီ�်မ်းိ်�၊ �ု��မြ�တ်ခုိက််မ်းိ်�နှှင်း်် အာလို်�တူ�င်း် UEC ၏ 

ဤ�ု��မြ�တ်ခုိက််သိည််လိုည််� ဥ�ဖေေအာရီတရီ်�ဝါင်း်မြခုင်း်� မ်းရီှိဖေ�။ 

၄။ နိိဂုံး�ံ�

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့၌ အာ်ဏာ်သိိမ်း်�ပြီး�ီ�ခုိ�ိ်မ်းှစ်၍ မြမ်း�်မ်း်စ်စ််တ�်သိည်် 

အာ�က်မ််း��က််အာင််းအာ်�သုိ��က်် အာ်ဏာ်အာဖေမြခုခုိုင််းတည််ပြီးမ်း�ဖေစ်ရီ�်နှှင်််း ၎င််း�တုိ�အာဖေ�မြ�င်််း ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် 

�့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေက်ိုလိုိုက််�်မ်းုရီှိဖေ�က််င်း်� အာမြင်းင်း်�အာခုု�မြ�ုက်် ၎င်း်�က်ိုယ််၎င်း်� နှိုင်း်င်း�ဖေတ််၏ 

တရီ်�ဝါင်း်အာစ်ို�ရီအာမြ�စ်် �ု�ဖေ�််နှိုင်း်ရီ�် ကြိုးက်ို��မ်း်�လိုိက််ရီှိသိည််။ မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း�၌ လိုက််ရီှိမြ�စ််�့်� 

ဖေ�ဖေသိ် �ဋိိ�က်ခတ့င်း် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် အာခု့င်း််အာ်ဏာ်သိည်် အာါ�ါရီ�်တစ််ခုုမ်းှသိ် 

မြ�စ််ဖေသိ််လိုည််� စ်စ််တ�်၏ အာ�ိုမြ�ုဖေ�််မြ�ခုိက််မ်းိ်�သိည်် မ်းမ်းှ�်က်�်ဖေ�က််င်း်� ဖေထား်က််မြ�ဖေမြ�ရီှင်း်� 

က်် အာ်ဏာ်သိိမ်း်�မ်းုသိည်် အာဘယ််ဖေ�က််င်း်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် မ်းည်ီညွ့တ်ဘ� ရီလိုေ် 

အာဖေ�မြ�င်း်် စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီနှှင်း်် ၎င်း်�၏လိုု�်ရီ�်မ်းိ်�၊ �ု��မြ�တ်ခုိက််မ်းိ်�သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု� 

ဥ�ဖေေအာရီ အာ်ဏာ်မ်းတည််ဖေ�က််င်း်�က်ို ဥ�ဖေေဖေရီ�ရီ် မြင်းင်း်�ခုု�ဖေ�််မြ�ခုိက််မ်းိ်�မ်းှတစ််�င်း်် ဖေ�့�ဖေနှ့� 

ဖေ�််မြ�ရီ�် အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�ဖေ�သိည််။ 

https://myanmar-now.org/en/news/suu-kyi-hit-with-new-corruption-charge
https://myanmar-now.org/en/news/junta-sentences-suu-kyi-win-myint-to-four-years-in-prison-each
https://www.myanmar-now.org/en/news/nld-party-stalwart-win-htein-sentenced-to-20-years-in-prison-for-sedition
https://uec.gov.mm/news_preview_detail.php?action=news_detail1&news_id=zr2hN2ZEo9aO04yiu%2B6fLq%2F0GNg81lY3KWuWZ9GBCvs%3D
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စ်စ််တ�်၏ အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််ခုိက်် (အာမ်းိ�့်အာမ်းှတ် ၁/၂၀၂၁) သိည်် 

အာဖေရီ�ဖေ�်အာဖေမြခုအာဖေ� ဖေ�က်ည််မြခုင်း်�နှှင်း််စ်�်လိုိဉ်း်�၍ ခုိမ်းှတ်ထား်�သိည််် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ 

�ိုင်း်ရီ် သိတ်မ်းှတ်ခုိက််မ်းိ်�နှှင်း်် မ်းက်ိုက််ည်ီဘ� �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် လိုု�်ထားု��လိုု�်�ည််� 

မ်းိ်�က်ိုလိုည််� လိုိုက််�်မြခုင်း်�မ်းရီှိသိည်််အာတ့က်် မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း�၏ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု� 

ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မ်းုမ်းရီှိဖေ�။ ရီလိုေ်အာဖေ�မြ�င်း်် စ်စ််အာ်ဏာ်ရီှင်း်အာစ်ို�ရီသိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ 

�ိုင်း်ရီ် အာခု့င်း််အာ်ဏာ်မ်းရီှိဘ� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၁ ရီက််ဖေ�့ စ်စ််အာ်ဏာ်သိိမ်း်�မ်းုမ်းှ အာစ်မြ�ု၍ 

၎င်း်�တို�လိုု�်ဖေ�်င်း်ခု�်သိည််် �ု��မြ�တ်ခုိက််မ်းိ်�နှှင်း်် လိုု�်ရီ�်မ်းိ်�အာ်�လုို��သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု� 

ဥ�ဖေေနှှင်း်် ည်ီညွ့တ်မ်းုမ်းရီှိဖေ�။  ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေတ့င်း် ခုွတ်ယ့်င်း်�ခုိက််မ်းိ်�နှှင်း်် 

ေီမ်းိုက်ဖေရီစ်ီ�ည််�မ်းက်ိသိည််် မြ�ဋ္ဌ်�်�ခုိက််မ်းိ်� �ါရီှိဖေသိ််လိုည််� စ်စ််တ�်က် ထားိုသိို�ဖေသိ်အာဖေမြခုအာဖေ� 

တ့င်း် အာ်ဏာ်သိိမ်း်�ယ်ူမြခုင်း်�က်ိုမ်းူ ခု့င်း််မြ�ုထား်�မြခုင်း်�မ်းရီှိဖေ�။ စ်စ််တ�်သိည်် အာရီ�်ဘက််အာ်ဏာ်�ိုင်း် 

မ်းိ်�က်ိုမြ�ုတ်ခုိ၍ အာ်ဏာ်သိိမ်း်�ယ်ူရီ�်အာလိုို�င်းှ် ၎င်း်�တို�ဖေရီ��့�မြ�ဋ္ဌ်�်�ထား်�သိည််် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု� 

ဥ�ဖေေက်ို ခုိ ို �ဖေ�်က််ခု�်သိည််။

�့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် မ်းည်ီညွ့တ်ဖေသိ် အာ်ဏာ်သိိမ်း်�ယ်ူမ်းုက်ို တု��မြ��်သိည်််အာဖေ� 

မြ�င်း်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊ နှိုဝါင်း်ဘ်လို ၈ ရီက််ဖေ�့ ဖေရီွ�ဖေက််က််�့�တ့င်း် အာနှိုင်း်ရီခု�်ဖေသိ် လိုှတ်ဖေတ်် 

က်ိုယ််စ််�လိုှယ််အာခုိ ို �က် ခုိမ်းှတ်ထား်�ဖေသိ် တရီ်�ဥ�ဖေေအာတိုင်း်� ဖေ�်င်း်ရီွက််ရီ�်အာတ့က်် 

ဖေရီွ�ဖေက််က််ခု�လိုှတ်ဖေတ််အာမ်းတ် ၈၀ ရီ်ခုိုင်း်နှု�်�၏ သိဖေဘ်တူဖေထား်က််ခု�ခုိက််က်ို ရီယ်ူပြီး�ီ� 

မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ်် က်ိုယ််စ််�မြ�ုဖေက်််မ်းတီ (CRPH) က်ို �့��စ်ည််�ခု�်သိည််။ CRPH က်ို 

တည််ဖေထား်င်း်ဖေ�က််င်း်� ဖေ�က်ည််စ််တ့င်း် ၂၀၀၈ �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း််အာည်ီ �့��စ်ည််�ထား်� 

သိည််ဟူု ဖေ�််မြ�ထား်�သိည်် (မြ�ည််ဖေထား်င်း်စ်ုလိုှတ်ဖေတ််က်ိုယ််စ််�လိုှယ််မ်းိ်�၊ ထားုတ်မြ��်ဖေ�က်ည်် 

ခုိက််အာမ်းှတ် ၂/၂၀၂၁၊ စ််�ိုေ် ၃)။ သိို�ရီ်တ့င်း် စ်စ််တ�်၏ �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေနှှင်း်် မ်းည်ီ 

ညွ့တ်ဖေသိ်ဖေ�်င်း်ရီွက််ခုိက််မ်းိ်�နှှင်း်် �ိုမ်းိုမြမ်းင်း််တက််လို်ဖေသိ် �ဋိိ�က်ခတို�ဖေ�က််င်း်် ယ်ခုင်း်ရီှိခု�်ဖေသိ် 

�ိုဖေ�ပြီးမ်း� က်ိ်�ဖေ�ပြီးမ်း� အာဖေမြခုအာဖေ�သိို� မြ��်လိုည််ဦး�လိုှည်််ရီ�်မ်းှ် မ်းမြ�စ််နှိုင်း်သိဖေလို်က််�င်း် မြ�စ််သိည််။ 

၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေသိည်် �ို��ို�ရီွ်�ရီွ်� ခုိ ို �ဖေ�်က််ခု�ရီပြီး�ီ� စ်စ််တ�်၏ အာထားိ�်� 

အာက့်�်မ်း�်လိုု�်ရီ�်မ်းိ်�သိည်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ၏ အာ်ဏာ်က်ို ထားိခုိုက််ဖေစ်သိည်််အာတ့က်် 

�့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် ဖေလိုဟူ်�ယ််က်ို ဖေ�်ဖေ�ါက််လို်ဖေစ်သိည််။ နှိုင်း်င်း�တ့င်း်�ရီှိ အာက်ိ ို � 

သိက််�ိုင်း်သိူမ်းိ်�စ့််က် လိုူမ်းု�ဋိိည််ဉ်း်သိည်် က်ိ ို ��ိက််ပြီး�ီ�မြ�စ််က်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု� 

ဥ�ဖေေသိည်် ၎င်း်�၏တရီ်�ဝါင်း်မ်းုက်ို �ု��ရုု��ရီပြီး�ီ�မြ�စ််သိည််ဟူု ယ်ု��က်ည််လိုက််ခု�ထား်��က်သိည််။ ဤ 

�့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် ဖေလိုဟူ်�ယ််က်ို မြ�ည်််�ည််�တု��မြ��်သိည်််အာဖေ�မြ�င်း်် CRPH က် 

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ မ်းတ်လို ၃၁ ရီက််ဖေ�့တ့င်း် �က််ေရီယ််ေီမ်းိုက်ဖေရီစ်ီ�ဋိိည််ဉ်း်က်ို ထားုတ်မြ��်ခု�်သိည််။ 

ဤ�ဋိိည််ဉ်း်က်ို အာမြခု်�ေီမ်းိုက်ဖေရီစ်ီအာဖေရီ� လိုု�်ရီှ်�ဖေ�်င်း်ရီွက််သိူမ်းိ်�နှှင်း်် တိုင်း်�ရီင်း်�သိ်�အာ�့�� 

မ်းိ်�ထား� CRPH ၏ ည်ာိနှုင်း်�ဖေ�့�ဖေနှ့�ရီ�် ‘က်မ်း်�လိုှမ်း်�ခုိက််’ အာမြ�စ်် သိတ်မ်းှတ်နှိုင်း်ပြီး�ီ� စ်စ််တ�်နှှင်း်် 

ရီင်း်�ိုင်း်ရီ�်အာတ့က်် နှိုင်း်င်း�ဖေရီ�မ်းဟူ်မ်းိတ်မြ�ုမြခုင်း်�နှှင်း််စ်�်လိုိဉ်း်�သိည််် အာဖေသိ�စ်ိတ်အာခုိက််အာလိုက်် 

မ်းိ်�က်ို ထားည်််သိ့င်း်�ဖေ�််မြ�ထား်�သိည််။ �ဋိိည််ဉ်း်သိည်် �က််�က််လိုအာစ်ို�ရီတစ််ရီ�်က်ို �့��စ်ည််�က်် 

ေီမ်းိုက်ဖေရီစ်ီ�ည််�က်ိ �က််ေရီယ််�့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ အာသိစ််တစ််ရီ�်က်ိုဖေရီ��့�ရီ�် တစ်ိုက်် 

မ်းတ်မ်းတ်ဖေ�်င်း်ရီွက််မြခုင်း်�မြ�င်း်် အာ�်ါတ်အာတ့က်် ဖေမ်းှ််ရီည််ခုိက်် ခုိမ်းှတ်ဖေ��ထား်�သိည််။ 
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က်ိင်း််သို��မြခုင်း်��ိုင်း်ရီ် လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း်မ်းိ်� စ်ီမ်း�က်ိ�်�မ်းှ တ့��က််စ်ီမ်း�က်ိ�်�အာရီ်ရီှိ မြ�စ််�ါသိည််။ ၎င်း်�သိည်် 

မြမ်း�်မ်း်နှိုင်း်င်း�နှှင်း်် အာမြခု်�နှိုင်း်င်း�မ်းိ်�မ်းှ �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ တည််ဖေ�်က််က်ိင်း််သို��မြခုင်း်� လိုု�်င်း�်� 

စ်ဉ်း်မ်းိ်�တ့င်း် �ါဝါင်း်လိုု�်ဖေ�်င်း်ဖေ�သိည််် အာက်ိ ို �သိက််�ိုင်း်သိူမ်းိ်�က်ို အာဖေထား်က််အာက်ူဖေ��ရီ�် 

အာလိုို�င်းှ် �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ�ိုင်း်ရီ် ေီဇိုင်း်�ဖေရီ��့�မ်းုအာ်� နှုင်း်�ယ်ှဉ်း်ဖေလို်လို်ခုိက်် သိုဖေတသိ� 

မ်းိ်� ဖေ�်င်း်ရီွက််�ါသိည််။ 

နောက်ျ�ဇူ�တင်း�ှိေခံင်း�

ဤ��်�စ်စ််သုိ��သိ�်ခုိက််ကုိ် ဖေရီ�သိ်�မြ�ုစု်သိည််် လုို�်င်း�်�စ်ဉ််းတစ််ဖေလိုှ်က််တ့င််း Marcus 

Brand၊ Amanda Cats-Baril၊ Sujit Choudhry၊ Kimana Zulueta-Fulscher နှှင်း်် Asanga 

Welikala တို�က် အာက်ူအာည်ီမ်းိ်�စ့်် ဖေ��အာ�်ခု�်�ါသိည််။

International IDEA အခြေနော�က်ာင်း�

ေီမုိ်းက်ဖေရီစီ်နှှင်််း ဖေရွီ�ဖေက််က််�့��ုိင််းရီ် အာကူ်အာညီ်ဖေ��ဖေရီ� နုိှင််းင်း�တက််အာ�့�� (International 

IDEA) သိည်် ေီမ်းိုက်ဖေရီစ်ီက်ို လိုူသိ်�တို�၏ ဘု�ရီည််မ်းှ�်�ခုိက််နှှင်း်် ဖေရီရီှည််တည််တ�်နှိုင်း်ဖေသိ် �့��ပြီး�ို� 

တုိ�တက််မု်းအာတ့က်် လိုမ််း�တစ််ခုုအာမြ�စ်် က်မ်းာ် တဝါ�်�တ့င််းမြမ်းာင်််းတင််းရီ�် ရီည််မှ်း�်�ခုိက််ခုိက်် လုို�်င်း�်� 

ဖေ�်င်း်ရီွက််ဖေသိ် အာစ်ို�ရီမ်းိ်�အာ�က််� ခုိတိ်�က််ဖေ�်င်း်ရီွက််ဖေသိ် အာ�့��အာစ်ည််�မြ�စ််�ါသိည််။ 

ဤသိို�ဖေ�်င်း်ရီွက််ရီ်တ့င်း် ေီမ်းိုက်ဖေရီစ်ီ�ည််�က်ိ နှိုင်း်င်း�ဖေရီ�အာင်း်စ်တီက်ိ��ရီှင်း်�မ်းိ်�နှှင်း်် လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း် 

မ်းိ်�က်ို အာ�င်း််အာသိီ�သိီ�၌ တည််ဖေ�်က််မြခုင်း်�၊ ခုိုင်း်မ်း်လို်ဖေစ်ရီ�်အာ်�မြ�ည်််မြခုင်း်�နှှင်း်် ဖေဘ��ီ�ရီ�် 

က််မြခုင်း်�တို�အာတ့က်် ဖေထား်က််��်က်ူည်ီဖေ��မြခုင်း်�မြ�င်း်် လိုု�်ဖေ�်င်း်�ါသိည််။ က်ွနှ်ု�်တို�၏ ဖေမ်းှ််မ်းှ�်� 

ခုိက််ရူု�ါရုု�မှ်း် ေီမုိ်းက်ဖေရီစီ်�ည််�က်ိလုို�်င်း�်�စ်ဉ််းမ်းိ်�၊ �ါဝါင််းလုို�်ဖေ�်င််းသူိမ်းိ်�နှှင်််း အာင််းစ်တီက်ိ��ရှီင််း� 

မ်းိ်�တ့င်း် အာ်�လိုု��အာက်ို��ဝါင်း်�ါဝါင််းမ်းုနှှင်း်် တ်ဝါ�်ခု�မ်းုရီှိက်် ဖေရီရီှည််တည််တ�်နှိုင်း်ဖေသိ် �့��ပြီး�ို� 

တို�တက််မ်းုက်ို လိုူသိ်�အာ်�လိုု��အာတ့က်် ဖေ�်င်း်�က်ဉ်း်�ဖေ�််ဖေ�်င်း်ဖေ��နှိုင်း်သိည််် က်မ်းာ် ဖေလို်က် 

တစ််ရီ�်�င်း် မြ�စ််�ါသိည််။ 

က်ွနှး�ပွဲးတိ��၏ လျ�ပွဲးင်နိး�မှျာ�

က်ွနှ်ု�်တို�သိည်် လိုု�်င်း�်�ဖေ�်င်း်ရီွက််ရီ်တ့င်း် အာဓိက်�ယ််�ယ််သို��ခုုက်ို အာဖေလို�ထား်� 

ဖေ�်င်း်ရီွက််ပြီး�ီ� ၎င်း်�တို�မ်းှ် ဖေရီွ�ဖေက််က််�့��ိုင်း်ရီ် လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း်မ်းိ်�၊ �့��စ်ည််��ု�အာဖေမြခုခု�ဥ�ဖေေ တည်် 

ဖေ�်က််က်ိင်း််သို��မြခုင်း်� လိုု�်င်း�်�စ်ဉ်း်မ်းိ်�နှှင်း်် နှိုင်း်င်း�ဖေရီ�အာရီ �ါဝါင်း်ဖေ�်င်း်ရီွက််မြခုင်း်�နှှင်း်် က်ိုယ််စ််�မြ�ု 

�ါဝါင်း်မြခုင်း်�တို� မြ�စ််�ါသိည််။ က်ွနှ်ု�်တို� လိုု�်င်း�်�ဖေ�်င်း်ရီွက််သိည််် �ယ််�ယ််မ်းိ်�အာ်�လိုု��တ့င်း် 

က်ိ်�-မ်း ဖေရီ�ရီ်နှှင်း်် အာ်�လိုု��အာက်ို��ဝါင်း်�ါဝါင်း်မ်းု၊ �ဋိိ�က်ခအာ်�ထားည်််သိ့င်း်�တ့က််ခုိက်် ဖေ�်င်း်ရီွက်် 

မြခုင်း်�နှှင်း်် ဖေရီရီှည််တည််တ�်နှိုင်း်ဖေသိ် �့��ပြီး�ို�တို�တက််မ်းု�ိုင်း်ရီ် အာဖေ�က််င်း်�အာရီ်မ်းိ်�က်ို တစ်ိုက်် 

မ်းတ်မ်းတ် ထားည်််သိ့င်း်�ဖေ�်င်း်ရီွက််�ါသိည််။
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