
ေလ လလေ  တြ႔ရ ွိခ္်က အစီြ႔င္ွံစလ 
 

 

ဖခ္်ကဒြ႔ယ္စနစ၊္ ၿင မး္ွိမး္ေြ႔းေဖစစ္ဖ္္ ရင္  ္  ငင္ေံြ႔း ပါ ီမိလး၊ 

အြ႔ပဘ္ခ္်ကလူမႈအဖ ြဲတအစည္းမိလး ပးူေပါငး္ေ လငြ္႔ ခ္်ကေြ႔း ္ရးီေ္ရလဖလရယ္ပ ြဲ 

         

     

(၂၀၁၇) ွ ္ ရစ ္ဧၿပလီ (၆) ြ႔ခ်က ္

ေမလ္လၿမ မငၿ္မ မိ၊ မ နေ္ပညန္ယ္္။ 
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 မပူ  င္ - Hanns Seidel Foundation (HSF), June 2017 

 

ေပမစ ုူမိလး  

အလွင္းမ န္တ၊ ဌလေနခ်က  ယ္စလးလရယ္၊ ဟန္း   င္ဒယ္ေဖလင္ေဒးြ႔ရင္း၊ ေမန္မလ္။ 

ေအလင္စ  းမင္း၊ ပ႐ို  ဂြ႔မ္မန္ေနဂိလ၊ ဟန္း   င္ဒယ္ေဖလင္ေဒးြ႔ရင္း၊ ေမန္မလ္။ 

ေမလြ႔စဖ္င္ ၊ စီမံခ်က န္းလခ်က္ေ လခ္်က၊ ဟန္း   င္ဒယ္ေဖလင္ေဒးြ႔ရင္း၊ ေမန္မလ္။ 

 

ဟနး္   ငဒ္ယေ္ဖလငေ္ဒးြ႔ရငး္ 

အွန္း (၇)၊ အင္းလိလးလ  ္ဟ   ယ္ 

အမရ ္ (၃၇)၊ ခ်ကမၻလေအးဘ ြ႔လးလမ္း 

ြ႔န္ခ်က န္၊ ေမနမ္လ္။ 

အီးေမးလ္ - myanmar@hss.de 

Web: http://www.hss.de/southeastasia/en/myanmar.html 

 

ဟန္း   င္ဒယ္ေဖလင္ေဒးြ႔ရင္း (HSF) ုည္ ္  င္ငံ ခ်ကလမရ ပူးေပါင္းေ လင္ြ႔ ခ်က္မႈမိလး၊ 
နည္းပညလမိလးခ်က   ယင္း၏ စီမခံ်က န္းမိလး မရ စ္ င္  ေမန္မလ  ္ င္ငံ  င္ ု ခ်က္လခ်က္၍ 
  ေြ႔လခ်က္စ လပံ ပ  းြ႔န္ ြ႔ညြ္႔ ယ္ပါုည္္။ ေဖလင္ေဒးြ႔ရင္းုည္သ၁္္၁၉ ွ ရ္စ္ခ်က  
 ည္းခ်က ေမန္မလ္  င္ငံ၏ ္  င္ငေံွလးေြ႔း ဝန္ႀခ်ကီးဌလနအလး စ မ္းေ လင္ြ႔ည္ညမရင္  င္ 
ေွင္းမိလး  င္ ပါဝင္ခ်ကူညီေပးေွငး္ေဖင္  ဖ ံတၿဖ မးေြ႔း    င္ြ႔လ ပ မ ံ းလ ပ္ငန္းစဖ္မိလး ခ်က   

စ င္ွြဲ ပါုည္္။    ခ်ကလလုည္ ေမန္မလ  ္ င္ငံခ်က အလ ီယံအဖ ြဲတု  တ ဝင္ေြ႔လခ်က္္  င္ေြ႔း ေပင္ င္ေန ြဲခ်ကလလေဖစ္ပါုည္္။ သ၂၀၁၂၉ 
ွ ရ္စ္မရစ၍  ေမန္မလ  ္ င္ငံ  င္  ဌလေနခ်က  ယ္စလးလရယ္႐ိုံ းဖ င္ လရစ္ွြဲ ၿပီး ေမန္မလ  ္ င္ငံ  င္း ႐ိုံ းွ ြဲဖ င္ လရစ္ွြဲ ုည္  ပ မ ံ း  ္  င္ငံေြ႔း 
အေေွေပမ ဂိလမန္ ေဖလင္ေဒးြ႔ရင္းေဖစ္ပါုည္္။ 

 

HSF ၏ မူပ  င္အေဖစ္    ္ေဝုည္္။ ဤစလ မ္း၏  စ္စ  ္ စ္ပ  င္းခ်က  ေဖစ္ေစ၊ အ ရ္စ္ွိမပ္ခ်က  ေဖစေ္စ ခ်ကူးယူေဖဖေပ   ္ေဝလ  လရိင္ 
မူပ  င္ွ င္ အလး အု အမရ ္ေပမေဖဖေပ၍    ္ေဝမည္  စလ မ္းမ  တၱ စ္ေစလင္္ရင္ အ ူ  
အ ခ်က္  င္ေဖဖေပ လးေုလလ ပ္စလု  တေပးပ  တၿပီး လ  ္လပ္စ လ   ္ေဝ္  င္ပါုည္္။ အေပည္ အစံ  ေပန္လည္   ္ေဝေွင္း၊ 
ဘလုလေပန္      ္ေဝေွင္း ေပမလ ပ္လ  ပါခ်က ွ င္ ေပမွိခ်က္ေ လင္းွံြ႔ပါမည္္။  

အ  င္း  င္ေဖဖေပ လးေုလ အွိခ်က္အလခ်က္မိလးုည္ (၂၀၁၇) ွ ရ္စ္ ဇ န္လ  င္ စ စည္းေပမစ  လးေုလ အွိခ်က္ 
အလခ်က္မိလးေဖစ္ပါုည္္။ အေွလးေုလအေေွအေနမိလး၊ အေွလးေုလြ႔ည္ြ႔ ယ္ွိခ်က္မိလးအ  ခ်က္ ဤအွိခ်က္အလခ်က္မိလး ခ်က   
အုံ းေပမေွင္းေ ခ်ကလင္  ေနလခ်က္ ခ်က္  ြဲအခ်ကိ မးုခ်က္ေြ႔လခ်က္မႈမိလးအ  ခ်က္ HSF   င္  လဝန္မြ႔ရ ပါ္။ 

 



 

ေလ လလေ  တြ႔ရ ွ ိခ်က ္အစြီ႔င္ွ စံလ   -   Page 3 of 21 

ေလ လလေ  တြ႔ရ ွ ိခ်ကမ္ိလးအေပဖ ေွမံငံ  ုံ းုပ္ွ ိခ်က ္

ဤေလ လလမႈအလး (၂၀၁၇)ွ ္ရစ္ ဧၿပီလ (၆) ြ႔ခ်က္ေနတ  င ္ မ န္ေပည္နယ္၊ ေမလ္လၿမ မင္ၿမ မိဳခ်ကိင္းပုည္  ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္၊ 

ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းေဖစ္စဖ္္ရင္ ္  င္ငံေြ႔းပါ ီမိလး၊ အြ႔ပ္ဘခ်က္လူမႈအဖ ြဲတအစည္းမိလးပူးေပါင္းေ လင္ြ႔ ခ်ကေ္ြ႔း ္ရီးေ္ရလဖလရယ္ပ ြဲ  င္ 

ု ေ ုနေပမွြဲ ေွင္းေဖစ္ပါုည္္။ ္ရီးေ္ရလဖလရယ္ပ ြဲအလး ေပည္ေ လင္စ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းေ  းေ္ းမႈ ပူး  ြဲေခ်ကလ္မ ီဝင္ 

္  င္ငံေြ႔းပါ ီမိလးအစ အဖ ြဲတ၊ ေမန္မလ ဒီမ  ခ်ကေြ႔စီအင္စ ီခ်ကိမ (MID) ္ရင္  ဟန္း   င္ဒယ္ေဖလင္ေဒးြ႔ရင္း (HSF)    တပူးေပါင္း 

ခ်ကိင္းပွြဲ  ခ်ကၿပီး မ န္ေပည္နယ္  င္းြ႔ရ  ္  င္ငံေြ႔းပါ ီအုီးုီးမရပါ ီဝင္မိလး၊ အြ႔ပ္ဘခ်က္လူမႈအဖ ြဲတအစည္းမိလး ္ရင္  ေပည္ုူမိလး 

 ခ်က္ေြ႔လခ်က္ွြဲ  ခ်ကပါုည္္။ 

ေလ လလေ  တြ႔ရ ွိခ်က္မိလးေပဖ ေွမံငံ ုံ းုပ္ေဖဖေပွိခ်က္္ရင္  အေြ႔းပါေုလအွိခ်က္အလခ်က္မိလးမရလ -  

• ေလ လလေ  တြ႔ရ ွိခ်က္အြ႔ ေ  းေ္ းပ ြဲ ခ်က္ေြ႔လခ်က္လလ ခ်ကုူအမိလးစ ခ်က ေမန္မလ  ္ င္ငံ၏ လ ္ ေလလ ္  င္ငံေြ႔း 

အေေွအေနုည္ ဒီမ  ခ်ကေြ႔စလီမ္းေ ခ်ကလင္း ခ်က္ အလဏလြ႔ရငစ္နစ္ဘခ်က္ု  တ ပ  မ  ေြ႔လခ်က္ြ႔ရ ေနုည္ဟ  ႐ိုႈေမင္ ခ်ကပါုည္္။ 

အ ူးုေဖင္  အုခ်က္ (၁၀) ေအလခ်က္ပ ဂဂ မလ္မိလးခ်က အုခ်က္ (၁၀) အ ခ်က္ ပ ဂဂ မလ္မိလး  ခ်က္ အ ခ်က္ပါ႐ိုႈေမင္ပံ ခ်က   

ပ  မ  ေဖဖေပွြဲ  ခ်ကပါုည္္။ 

• အမိလးစ ုည္ ေပညေ္ လင္စ အလး စ ဖ ြဲတြ႔လ  င္    င္းြ႔င္းုလးလူမိ မးမိလးခ်က   အေေွွံေုလ ေပညန္ယ္မိလးေဖင္  စ ဖ ြဲတြ႔န္ ပ  မ   

္ရစ္ုခ်က္ ခ်ကပါုည္္။ ေေဖ   ုူစ စ ေပါင္း၏ (၅၈%) ခ်က    ု  တ ုေဘလ လးြ႔ရ ၿပီး ပ ဝီဝင္ ေဒုေပဖအေေွေပမေုလ 

ေပည္နယ္မိလးေဖင္  စ ဖ ြဲတလ  ေ ခ်ကလင္းေေဖ ခ်ကလး ခ်ကုူမိလးမရလ (၃၈%) ြ႔ရ ပါုည္္။   

• ေမန္မလ  ္ ္င္ငံ၏ ပဋ ပခ်ကၡမိလးခ်က   ေေဖြ႔ရင္းြ႔န္အ  ခ်က္ ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ုည္ အေြ႔းပါုည ္ ဟ  (၈၀%) နီးပါးခ်က 

ယူ  ခ်ကပါုည္္။  

• ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ု  တအု င္ခ်ကူးေေပလင္းေြ႔းအ  ခ်က္ လခ်က္ြ႔ရ ၿင မး္ွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္ုည္   ေြ႔လခ်က္မႈြ႔ရ ုည္ ဟ  

႐ိုႈေမင္ုူမရလ (၁၀%) ွန္တုလြ႔ရ ပါုည္္။ (၂၀%) ွန္တမရလ ဤေမးွ န္းအေပဖ  ခ်ကလးေနုည္  ုေဘလ လး 

မိလး ေပးွြဲ  ခ်ကပါုည္္။  

• ေမးွ န္းမိလးေေဖ ခ်ကလးေပးုူ  စ္ဝခ်က္နီးပါး (၁၈%)ခ်က လခ်က္ြ႔ရ အစ  းြ႔ုည္ ေမန္မလ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းအ  ခ်က္ 

  ေြ႔လခ်က္စ လစ မ္းေ လင္္  င္စ မ္း မြ႔ရ  ဟ  ယူ  ခ်ကပါုည္္။ ု  တေုလ္ ုံ းပံ  စ္ပံ နီးပါးေဖစ္ုည္  (၂္%) ေုလ 

ပ ဂဂ မလ္မိလးခ်ကမူ အစ  းြ႔၏ စ မ္းေ လင္ြ႔ည္အေပဖ   ေြ႔လခ်က္ုည္ဟ  ယူ  ခ်ကပါုည္္။ စ  ္ဝင္စလးဖ ယ္ြ႔လမရလ 

အုခ်က္အြ႔ ယ္ငယ္ုူမိလးုည္ လခ်က္ြ႔ရ အစ  းြ႔၏စ မ္းေ လင္ြ႔ည္ခ်က   ပ  မ  ယံ  ခ်ကည္ေန ခ်ကေ ခ်ကလင္း  ေ  တြ႔ရ  ြ႔ပါုည္္။   

• ေမးွ န္းမိလးေေဖ ခ်ကလးေပးုူမိလးခ်က ေမန္မလ ဖခ်က္ဒြ႔ယ္ေပည္ေ လင္စ   င္  ပ္မေ လ္၏ အွန္းခ်ကကအေပဖ 

ုေဘလ လးေဖဖေပ ခ်ကြ႔လဳ  ပ္မေ လ္ုည္ ခ်ကလခ်က ယ္ေြ႔း လဝန္ြ႔ရ ုည္ဟ ေဖဖေပမႈ (၈၃%)၊ အမိ မးုလး 

လံ ေွံမေြ႔းအ  ခ်က္  လဝန္ြ႔ရ ုည္ဟ ေဖဖေပမႈ (၅၂%)၊ ္ရင္  နယ္စပ္ေြ႔းြ႔လ  င္  လဝနြ္႔ရ ု ည္ဟ ေဖဖေပမႈ (၁၅%) 

အုီးုီး ြ႔ရ ွြဲ ပါုည္္။ 

• ေမးွ န္းမိလးေေဖ ခ်ကလးေပးုူအလးလံ းနီးပါး (္၆%)ခ်က ေပည္ေ လင္စ အ  င္းြ႔ရ  ွိမ္းုလ ခ်က ယ္ဝေုလေပည္နယ္ 

/   င္းေဒုႀခ်ကီးမိလးုည္ ဖ ံတၿဖ မးမႈနည္းပါးေုလ ေပည္နယ္/   င္းေဒုႀခ်ကီးမိလးအလး အေ လခ်က္အပံ ေပး ုင္ ုည္ဟ  

ယူ  ခ်ကပါုည္္။   

• ေမးွ န္းမိလးေေဖ ခ်ကလးေပးုူအလးလံ းနီးပါး (္၁%)ခ်က    င္းြ႔င္းုလး္  ္င္ငံေြ႔းပါ ီမိလးအေနေဖင္  ္  ္င္ငံေ လ္ အ င္   င္ 

ပ  မ  ပူးေပါင္းေ လငြ္႔ ခ်က္ုင္ ုည္ဟ  ႐ိုႈေမင္ ခ်ကပါုည္္။  
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• (၇၀%) ေခ်ကိလ္၏ အေမင္အြ႔ ေမန္မလ  ္ င္ငံ  င္    ယေေမလခ်က္ ပါ ီႀခ်ကီး စ္ွ  ြ႔ရ ုင္ ပါုည္္။  

• ေလ လလေ  တြ႔ရ ွိခ်က္အြ႔ ေမးွ န္းမိလးေေဖ ခ်ကလးေပးုူမိလးအနခ်က္ (၁၀%) ွန္တခ်ကုလ  စ္္  ္င္ငံလံ း 

ပစ္ွ ္   ခ်က္ွ  ခ်က္မႈြ႔ပ္စြဲေြ႔းုေဘလ ူစလွိမပ္ (NCA) အလး အေပည္ အစံ ဖ ္႐ိုႈ လး ခ်ကပါုည္္။  

• ပင္လံ စလွိမပ္အလး အေပည္ အစံ ဖ ္႐ိုႈဖူးုူမရလ (၂၇%) ုလြ႔ရ ေ ခ်ကလင္းေ  တြ႔ရ ြ႔ပါုည္္။   

• ေမန္မလ  ္ င္ငံ၏ လ ္ ေလလ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းေဖစစ္ဖ္အေပဖ အွိ န္္ရင္  ေေပးညီ ု င္းအွိခ်က္အလခ်က္မိလး ြ႔ြ႔ရ ္  င္ု ူ

(၁၂%) ြ႔ရ ေ ခ်ကလင္းေ  တြ႔ရ ြ႔ပါုည္္။  

• ေမးွ န္းေေဖ ခ်ကလးေပးုူ (၈၈%)ခ်က အမိ မးုလးအ င္ ္  င္ငံေြ႔းေ  းေ္ းပ ြဲ စ္ွ ွ   င္ မ မ ခ်က  ယ္   င္ 

ပါဝင္ေ  းေ္ းွ င္ ြ႔ရ ုည္ ဟ  ွံယူ ခ်ကပါုည္္။   

• ု  တြ႔လ  င္ အမိလးစ ေဖစေ္ုလ (၈၀%)ုည္ မည္ုည္ အမိ မးုလးအ င္ ္  င္ငံေြ႔းေ  းေ္ းပ ြုဲ   တမရ 

 ခ်က္ေြ႔လခ်က္ွ င္ မြ႔ွြဲ ေ ခ်ကလင္း ေ  တြ႔ရ ြ႔ပါုည္္။  

• လခ်က္ြ႔ရ  လႊ ္ေ လ္  င္ ေြ႔ းေခ်ကလခ်က္ွံခ်က  ယ္စလးလရယ္ြ႔ရ ေနေုလ ္  င္ငံေြ႔းပါ ီမိလးုည္ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔း လ ပ္ငန္းစဖ္  င ္

ညရ ္ ႈင္းေပးေုလအွန္းခ်ကကမရ ပါဝင္ုင္ ေ ခ်ကလင္း (၈၁%)ေုလ ပ ဂဂ မလ္မိလးခ်က အွ  င္အမလ ေဖဖေပ ခ်ကပါုည္္။  

• ပ  မ  မိလးေပလးေုလ အွိ မးအစလးေဖစ္ုည္  (၈၁%) ေုလ ပ ဂဂ မလ္မိလးခ်က ုေဘလ လးေပး ခ်ကုည္မရလ 

အြ႔ပ္ဘခ်က္လူမႈအဖ ြဲတအစည္းမိလးုည္ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔း လ ပ္ငန္းစဖ္  င္ ညရ ္ ႈင္းေပးေုလအွန္းခ်ကကမရ 

ပါဝင္ုင္ ေ ခ်ကလင္းပင္ေဖစ္ပါုည္္။  

• (၁၂%)ေုလ ပ ဂဂ မလ္မိလးုည္ လခ်က္ြ႔ရ  ေပည္ေ လင္စ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းေ  းေ္ းမႈ ပူး  ြဲေခ်ကလ္မ ီ၏ စ မ္းေ လင္ြ႔ည္အေပဖ 

ယံ  ခ်ကည္ ခ်ကပါုည္္။  

• ေမးွ န္းမိလးေေဖ   ေပး ခ်ကုူ ုံ းပံ  ္ရစ္ပံ ေခ်ကိလ္ (၆္%) ၏အေမင္  င္ ေမနမ္လ  ္ င္ငံဳ  အလးလံ းပါဝင္ေုလ 

ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းုေဘလ ူညီမႈြ႔ြ႔ရ ြ႔န္ အနည္း ံ း ေနလခ်က္ ပ္ အွိ န္(၅)္ရစ္ ု  တမဟ  ္    တ ခ်က္ပ  ၍ 

အွိ န္ ခ်ကလ  ္ င္ုည္ဟ  ႐ိုႈေမင ္ခ်ကပါုည္္။   

• ေ  းေ္ းပ ြဲ ခ်က္ေြ႔လခ်က္လလ ခ်ကုူ  စ္ဝခ်က္ေခ်ကိလ္ (၅၇%)ခ်က လခ်က္ြ႔ရ ဖ ြဲတစည္းပံ အေေွွံဖပေဒခ်က   

ုံ းုပ္ေပင္ င္ုင္ ေ ခ်ကလင္း အ ခ်ကံေပမၿပီး (၃္%) ခ်က အုစ္ေြ႔း  ြဲြ႔န္ အ ခ်ကံေပမ လး ခ်ကပါုည္္။  

• အမိလးစ  (၇၁%) ၏အေမင္  င္ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္အ  င္း ညရ ္ ႈင္းေပးေုလအွန္းခ်ကကမရပါဝငြ္႔န္ 

ုမလုမ ္ခ်ကိေုလ ္  င္ငံ ခ်ကလမရ လူပ ဂဂ မလ္ ု  တမဟ  ္ အဖ ြဲတအစည္း စ္ြ႔ပ္ လ  အပ္ပါုည္္။  
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ေနလခ်က္ွ အံေေွအေန 

ဟန္း   င္ဒယ္ေဖလင္ေဒးြ႔ရင္း၏ လ ပ္ငန္းစဖ္မိလးုည္ ေမန္မလ  ္ င္ငံ  င္ လ ္ ေလလေဖစ္ေပဖေနေုလ  ္ င္ငံေြ႔း၊ စီးပ လးေြ႔း္ရင္  

အ ပ္ွိမပ္ေြ႔း   င္ြ႔လ ေပမေပငေ္ေပလင္းလြဲမႈမိလးခ်က   အေ လခ်က္အခ်ကူေပမေစြ႔န္ ြ႔ည္ြ႔ ယ္ပါုည္္။ ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္္ရင္  

ဗဟ  ွိမပ္ခ်က  ငမ္ႈေလရိလ ွိေွင္း   တ္ရင္ ပ ္ုခ်က္၍ အု ပညလဗဟ ု  ေဖန္တေဖၱးေွင္း၊ အြ႔ည္အေု းေမရင္  ုင္ န္းမိလး 

ပ  တွိေွင္း္ရင္  ေ  တ ံ ေ  းေ္ းပ ြဲမိလးစီစဖေ္ပးေွင္း   တုည္အ္ ခ်ကခ်ကိေုလ လ ပ္ငန္းစဖ ္  စ္ွ ေဖစ္ပါုည္္။ ဤခ်ကြဲ ု  တ 

အေ လခ်က္အခ်ကူေပမေပးေွင္းုည္ ္  င္ငံေြ႔းေ  းေ္ းပ ြဲမိလး ရ္င္  ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ု  တအု င္ခ်ကူးေေပလင္းေြ႔း    င္ြ႔လ ေ  းေ္ း 

ညရ ္ ႈင္းမႈမိလး  င္ ခ်ကကစံ မရ ပါဝင္ုူမိလးအေနေဖင္ ပ  မ   ခ်က္ ခ်က စ လပါဝင္ ေ လင္ြ႔ ခ်က္္  င္ွ င္ ြ႔ေြ႔း အ  ခ်က္ြ႔ည္ြ႔ ယ္ပါုည္္။ 

ေမန္မလ  ္ င္ငံ၏ လခ်က္ြ႔ရ အေေွအေနအြ႔ ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ု  တအု င္ခ်ကူးေေပလင္းေြ႔းုည္  စ္္  ္င္ငံလံ း ပစ္ွ ္   ခ်က္ွ  ခ်က္မႈ 

ြ႔ပ္စြဲေြ႔းုေဘလ ူစလွိမပ္ (NCA)၏ ေနလခ်က္ပ  င္း ေပဖေပါခ်ကလ္လေုလ ္  ္င္ငေံြ႔း ေ  းေ္ းပ ြဲမိလးေပဖ  င္ မူ ည္ ေနပါုည္္။ 

(၂၀၁၆)ွ ္ ရစ္  ုဂ  ္လခ်က န္မရ စခ်က္ င္ဘလလ န္း  ခ်ကိင္းပွြဲ ေုလ ေပညေ္ လင္စ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းညီလလွံ -(၂၁)ြ႔လစ  

ပင္လံ ုည္ ေဒဖေအလင္ န္းစ  ခ်ကည္ဖီးေ လင္ေုလ အစ  းြ႔၏ အေြ႔းပါေုလ ေ လင္ြ႔ ခ်က္ွိခ်က္ စ္ွ   ေဖစ္ွြဲ ပါုည္္။ အ   ပါ 

ညီလလွံအၿပီး  င္ ေပညန္ယ္္ရင္     င္းေဒုႀခ်ကီးအွိ မိဳ အမိ မးုလးအ င္ ္  င္ငံေြ႔းေ  းေ္ းပ ြဲမိလး ခ်ကိင္းပလလ  ္ င္ွြဲ ပါုည္္။ 

ု  တြ႔လ  င္    ေ  းေ္ းပ ြဲမိလး  င္ ေပည္ုူအမိလးပါဝင္္  င္မႈမရလ မေြ႔ြ႔လေုလ အေေွအေန  ေဖစ္ေနပါေုးုည္္။    မရိမခ်က 

ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းေဖစ္စဖ္္ရင္  ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ု  တ အု င္ခ်ကူးေေပလင္းေြ႔း လ ပ္ငန္းစဖ္မိလး ရ္င္   ခ်က္စပ္ေုလ ု င္း 

အွိခ်က္အလခ်က္မိလးခ်က    ေပည္ုူအမိလးု ြ႔ရ  ္ င္မႈမရလလည္း အခ်ကန္တအု ္ေဖင္ ုလြ႔ရ ေန ပါေုးုည္္။ 

ဤအေေွအေန  င္ ေပည္ေ လင္စ  ၿင မ္းွိမ္းေြ႔း ေ  းေ္ းမႈပူး  ြဲေခ်ကလ္မ ီဝင္ ္  င္ငံေြ႔းပါ မီိလးအစ အဖ ြဲတ၊  ေမန္မလ  ဒီမ  ခ်ကေြ႔စီ 

အင္စ ီခ်ကိမ   တ္ရင္  ပူးေပါင္းခ်ကလ ဟန္း   င္ဒယ္ေဖလင္ေဒးြ႔ရင္းုည္ ္ရီးေ္ရလဖလရယ္ပ ြဲ စ္ွ ခ်က   ခ်ကိင္းပွြဲ ပါုည္္။     

္ရီးေ္ရလဖလရယ္ပ ြဲခ်က   မ န္ေပည္နယ္  င္ ခ်ကိင္းပွြဲ ၿပီး ေပညန္ယ္  င္းြ႔ရ  ္  င္ငံေြ႔းပါ ီဝင္မိလး၊ အြ႔ပ္ဘခ်က္လူမႈအဖ ြဲတအစည္းမိလး ္ရင္  

ေပည္ုူမိလးခ်က   ဖ  ္ ခ်ကလးွြဲ ပါုည္္။ 

္ရးီေ္ရလဖလရယပ္ ြဲ၏ ြ႔ညြ္႔ ယ္ွ ိခ်က္္ ရင္  ပံ ုကလန ္

္ရီးေ္ရလဖလရယ္ပ ြဲ၏ အ္ ခ်ကြ႔ည္ြ႔ ယ္ွိခ်က္မရလ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငနး္စဖ္၏ ေနလခ်က္ွံအေေွအေန ရ္င္  လ ္ ေလလ ေဖစ္ေပဖမႈမိလးခ်က   

အမိလးေပည္ုူအလး အွိခ်က္အလခ်က္မရိေဝြ႔န္ေဖစ္ပါုည္္။ အစီအစဖ္အလး ္ရစပ္  င္းွ ြဲ၍ ခ်ကိင္းပွြဲ ပါုည္္။ ပ မပ  င္းုည္ 

လ ္ ေလလအေေွအေနမိလး၊ မူေဘလင္မိလးအေ ခ်ကလင္း အွိခ်က္အလခ်က္ေဝမရိြ႔န္ေဖစ္ၿပီး၊ ဒ   ယပ  င္း  င္ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔း္ရင္  

 ခ်က္စပ္ေုလ ခ်ကကအုီးုီး  င္ ပါဝင္လ ပ္ေ လင္ေန ခ်ကုူ (၁) ဖီး၏ မိခ်က္္ရလစံ ညီေ  းေ္ းမႈခ်က   

 င္ ခ်က္ွြဲ ပါုည္္။ ေ  းေ္ းပ ြဲအၿပီး  င္ ခ်က္ေြ႔လခ်က္လလ ခ်ကုူမိလးခ်က ေမးွ န္းမိလး ေမးေမန္းေွင္း၊ ေပန္လရန္ေ  းေ္ း ေွင္းမိလး 

 ေပမလ ပ္္  င္ွ ြဲ  ခ်ကပါုည္္။   

အေ ခ်ကလငး္အြ႔လ 

္ရီးေ္ရလဖလရယ္ပ ြဲ၏ ပ မပ  င္းအေဖစ ္ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္အေ ခ်ကလင္း င္ေပြ႔လ  င္  ေပညေ္ လင္စ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔း  ေ  းေ္ းမႈ 

ပူး  ြဲေခ်ကလ္မ ီ၊ ္  င္ငံေြ႔းပါ ီမိလးအစ အဖ ြဲတမရ အ  င္းေြ႔းမရၱ ္ရစဖ္ီးခ်က  

 

• ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္   ငြ္႔လ အ္ ခ်ကအွိခ်က္အလခ်က္မိလး၊ အမိ မးုလးအ င္ ္  င္ငံေြ႔းေ  းေ္ းပ ြ္ဲ ရင္   ေပည္ေ လင္စ  

ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းညီလလွံ 



 

ေလ လလေ  တြ႔ရ ွ ိခ်က ္အစြီ႔င္ွ စံလ   -   Page 6 of 21 

• ေမန္မလ ပဋ ပခ်ကၡ္ရင္  ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ 

   တခ်က    င္ေပေ  းေ္ းွြဲ  ခ်ကပါုည္္။ 

ပ မေ  းေ္ းွိခ်က္  င္ ေပည္ု ူတလႊ ္ေ လ္ ဖပေဒ ခ်ကမ္းေခ်ကလ္မ ီ ဖခ်ကၠဌ ဖီး  န္း  န္းဟ န္မရ ေမနမ္လ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္ 

အစေပမွိ န္မရ ယေနတ   အွိခ်က္အလခ်က္မိလးခ်က   ေပည္ စံ စ လ င္ေပွြဲ ပါုည္္။  င္ေပွိခ်က ္ြဲ  င္ အလဏလြ႔ အမိ မးုလး 

ဒီမ  ခ်ကေြ႔စီအဖ ြဲတွိမပ္၏ မဝူါဒေဖစ္ေုလ “ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းဟူုည္မရလ ညီည  ္ေွင္းခ်က      လ  ုည္္။ ညီည  ္မရၿင မ္းွိမ္းုည္္။ 

ပါဝင္ုင္ ပါဝင္   ခ်က္ုူအလးလံ းပါဝင္ြ႔န္အေြ႔းႀခ်ကီးုည္္။” ဟ  အေလးအနခ်က္  ည္ ု င္း  ေေပလ ခ်ကလးွြဲ ပါုည္္။  

ဒ   ယေ  းေ္ းွိခ်က္ုည္ လ ္ ေလလေမန္မလ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္အ  ခ်က္ စ န္ေွဖမႈမိလး ရ္င္  ဖခ်က္ဒြ႔ယ္ေပည္ေ လင္စ  

 ည္ေ လင္ေြ႔း ရ္င္ စပ္လိဖ္း၍ ခ်ကလလ လြ႔ရညစ္ လ ည္ြ႔ရ ွြဲ ေုလပဋ ပခ်ကၡမိလးခ်က   အ္ ခ်က လး  င္ေပေ  းေ္ း 

ွြဲ ပါုည္္။ ေ  းေ္ း င္ေပု ူ စ  င္းေခ်ကိလ္ည န္တခ်က ္  င္ငံေြ႔းေ  းေ္ းပ ြဲမိလးခ်က   ဖီးေ လင္ု ူမိလး၏ အွန္းခ်ကကခ်က  လည္း 

အေလးအနခ်က္ လး  င္ေပေ  းေ္ းု လးပါုည္္။ 

မိခ်က္္ရလစံ ညီေ  းေ္ းပ ြဲ  င္ ခ်ကကအုီးုီးမရ ခ်ကၽ မ္းခ်ကိင္ုူမိလးပါဝင္ ခ်ကပါုည္္။ ၎   တမရလ ္  ငင္ံေြ႔းပါ ီမရ စ  င္းေခ်ကိလ္ည န္တ၊ 

ေမန္မလ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းေဖစ္စဖ္အလး ု ေ ုနေပမေနု ူ ဖီးမင္းဇင္၊ စစဖ္ခ်က္-အြ႔ပ္ဖခ်က္ ခ်က္ ံေြ႔းခ်ကက္ရင္  

လံ ေွံမေြ႔းခ်ကကအ  ခ်က ္ ေ လင္ြ႔ ခ်က္ေနု ူ ဖီးြ႔ြဲမိ မးဟ နး္ ္ရင္  အြ႔ပ္ဘခ်က္လူမႈအဖ ြဲတအစည္း စ္ွ ၏ ဖီးေ လင္ု ူ 

 ေဒါခ်က္ လေခ်ကိလ္ုူ    တေဖစ ္ခ်ကပါုည္္။ ေ  းေ္ း ခ်ကုူအုီးုီးခ်က ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္  င္ ပါဝင္ုည္  

အေ ခ်ကလင္းအြ႔လမိလးေဖစ္ ခ်ကုည္  လခ်က္ြ႔ရ လ ပ္ ံ းလ ပ္နည္းမိလး၊ အမိလးပါဝငမ္ႈ၊ စစ္ဖခ်က္-အြ႔ပ္ဖခ်က္ ခ်က္ ံေြ႔း ္ရင္  

္  င္ငံေ လ္ ည္ေ လခ်က္ေြ႔း    တ္ရင္  စပ္လိဖ္းေုလ ၎   တ၏ အေမင္မိလးခ်က   ေ  းေ္ းွြဲ  ခ်ကပါုည္္။ 

ေ  းေ္ းပ ြဲအၿပီး  င္  ခ်က္ေြ႔လခ်က္လလ ခ်ကုူမိလးအေနေဖင္  ဖီးေ လင္ေ  းေ္ းုူမိလး္ရင္  ေပည္ေ လင္စ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းေ  းေ္ းမႈ 

ပူး  ြဲေခ်ကလ္မ ီဝင္မိလး ံု  တ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္္ရင္  ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ု  တ အု င္ခ်ကူးေေပလင္းေြ႔း   တ္ရင္  စပ္လိဖ္းေုလ ေမးွ န္း 

မိလးေမးေမန္းွြဲ  ခ်ကပါုည္္။    တေပင ္  ခ်က္ေြ႔လခ်က္လလ ခ်ကုူမိလးုည္ ၎   တ၏အေမင္မိလးခ်က  လည္း  ေဖဖ   ္ေ  းေ္ း 

ွြဲ  ခ်ကပါုည္္။ ္ရီးေ္ရလဖလရယ္ပ ြုဲ   တ  ခ်က္ေြ႔လခ်က္လလ ခ်ကုူမိလးမရလ အေြ႔အ  ခ်က္ (၂၀၀) ေခ်ကိလ္ြ႔ရ ုေဖင္   စ္ဖီးွိင္းစခီ်က 

 ေ  းေ္ းြ႔န ္ အွိ န္မလံ ေလလခ်က္ပါ္။ ု  တေဖစ္၍ ၎   တ၏ အေမင္ုေဘလ လးမိလးခ်က   အေွလးနည္းေဖင္  ေဖဖေပ  ္ င္ြ႔န္အ  ခ်က္ 

စစ္ မ္းေခ်ကလခ်က္ယူုည္ ပံ စံ ေမးွ န္းလႊလ စ္ေစလင္ခ်က   ေပမစ  ေဖန္တေဝွြဲ ပါုည္္။    ေမးွ န္းလႊလအလးေေဖ ခ်ကလး ခ်ကေွင္းအေပဖေ  တြ႔ရ   

ွိခ်က္အေုးစ  ္ခ်က   ေအလခ်က္  င ္ င္ေပ လးပါုည္္။ 
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ေမးွ နး္ေေဖ ခ်ကလးမႈအေပဖေ  တြ႔ရ ွ ိခ်ကမ္ိလး 

္ရီးေ္ရလဖလရယ္ပ ြုဲ   တ ခ်က္ေြ႔လခ်က္လလ ခ်ကုူ (၂၁၀) အနခ်က္ (၁၅၀) ဖီးုည္ စစ္ မ္းေခ်ကလခ်က္ယူုည္  ေမးွ န္းမိလးခ်က   

ေေဖ ခ်ကလးေပးွြဲ  ခ်ကပါုည္္။ ေမးွ န္းမိလး  င ္ ေြ႔ းွိယ္မႈေမးွ န္းမိလး္ရင္  လ  ္လပ္စ လ 

ုေဘလ လးေပး္  င္ုည္ ေမးွ န္းမိလးပါဝင္ပါုည္္။ ေမးွ န္း စ္ွ ွိင္းစီအေပဖ ေ  တြ႔ရ ွိခ်က္မိလးခ်က    င္ေပ လးပါုည္္။  

 

 
ေေဖ ခ်ကလးုမူိလး၏ အုခ်ကအ္ြ႔ ယ ္

 
 

 

 

 

 

 

 

၃၁% ုည္ အုခ်က ္၁၀ ္ရစ္ ္ရင္  ေအလခ်က္ ေဖစ္ ခ်ကုည္္။            ၆္% ုည္ အုခ္်က ၁၀ ္ရစ္အ ခ်က္ေဖစ္ ခ်ကုည္္။ 

 

ေေဖ ခ်ကလးုမူိလး၏ ခ်က  ယစ္လးေပမ အဖ ြဲတအစညး္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အုခ်က္ ၂၀ ေအလခ်က္လူငယ္မိလးုည္ မည္ုည္ ္  င္ငံေြ႔းပါ ီ၊ မည္ုည္    င္းြ႔င္းုလးလခ်က္နခ်က္ခ်က  င္အဖ ြဲတအစည္းဝင္ မရ 

မဟ  ္ေ ခ်ကလင္းေ  တြ႔ရ ြ႔ုည္္။ ပါ ီ၊ အဖ ြဲတအစည္းဝင္မိလးခ်က  အုခ်က္အြ႔ ယ္ႀခ်ကီးုူမိလး  င္ ပ  မ  ေ  တြ႔ရ ြ႔ုည္္။ 

 

48%

37%

4%

11%

Political Parties CSO EAO Others

7%
10%

14%
17%

52%

Under 20 20 - 30 31 - 40 41 - 50 50 and above
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ခ်ကိလး/မ ပါဝငမ္ႈအွိ မးအစလး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

အမိ မးုလးပါဝင္မႈ ၁ ပံ  ၃ ပံ နီးပါးြ႔ရ ေ ခ်ကလင္းေ  တြ႔ရ ြ႔ပါုည္္။ ငယ္ြ႔ ယ္ုူမိလးအ ခ်ကလး  င္ ခ်ကိလး/မ ပါဝင္မႈအွိ မး ပ  မ   ညမီရိုည္္။   

 

၁္။ ေမနမ္လ  ္ ငင္ံု ည ္လ  ္ေလလအေေွအေန  ငမ္ည္ု ည္ အ   ငး္အ လအ   ဒမီ  ခ်ကေြ႔စ ီနညး္ခ်ကိပါုနညး္္။ 

(အလဏလြ႔ရင္စနစ္ – ဒီမ  ခ်ကေြ႔စီ) 

 

ေယဘ ယိအလးေဖင္  ေမန္မလ လ ္ ေလလအေေွအေနုည္ ဒမီ  ခ်ကေြ႔စီစနစ္ဘခ်က္ု  တ ပ  မ  နီးစပ္ုည္ ဟ  မ႐ိုႈေမင္ ခ်ကပါ္။ 

 

 

 

73%

27%

Male Female

62%

19% 19%

authoritarian neutral democratic
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၂္။ ေပညန္ယမ္ိလးခ်က   မည္ု ည္ အေပဖအေေွွမံညန္ညး္္။    ငး္ြ႔ငး္ုလးအေေွေပမေလလ၊ ပ ဝဝီငေ္ဒုအေေွေပမေလလ္။ 

 

 
ေမန္မလ  ္ င္ငံအလး ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ု  တအု င္ခ်ကူးေေပလင္းြ႔လ  င္ ေပည္ေ လင္စ အလး    င္းြ႔င္းုလးအေေွေပမေပည္နယ္မိလး ေဖင္  

ဖ ြဲတစည္းမည္ေလလ၊ ေဒုအေေွေပမေပည္နယ္မိလးေဖင္ ဖ ြဲတစည္းမည္ေလလ ဟူုည္မရလ ေ  းေ္ းြ႔မည္  အေနအ လး ေဖစပ္ါုည္္။ 

ေေဖ   ုူ  စ္ဝခ်က္ေခ်ကိလ္ခ်က ပ ဝီဝင္ေဒု အေေွေပမေပည္နယ္ ခ်က္    င္းြ႔င္းုလးအေေွေပမ ေပညန္ယ္မိလးခ်က   ပ  မ   

လ  လလး ခ်ကပါုည္္။  

၃္။ ဖခ်ကဒ္ြ႔ယစ္နစ္ု ည ္ေမနမ္လ  ပဋ ပခ်ကၡမိလး ေေဖြ႔ရငး္ြ႔လ  င ္မညမ္ရိ  အေြ႔းပါုနညး္္။ 

(အေြ႔းမႀခ်ကီးပါ – အလ န္အေြ႔းပါ ပါုည္) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
အုခ်က္အြ႔ ယ္အစ ေပဖမူ ည၍္ ေွလးနလးမႈမြ႔ရ ဘြဲ၊ေေဖ ခ်ကလးုူ ၁ ပံ  ၃ ပံ  ေခ်ကိလ္၏ အေမင္  င ္ ေမန္မလ ပဋ ပခ်ကၡမိလး ေေဖြ႔ရင္းေြ႔း 

အ  ခ်က္ ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ုည ္အေြ႔းအပါ ံ းေဖစ္ုည္ ဟ  ယ ူ ခ်ကပါုည္္။  

58%
Ethnicity

38%
Territory

4% Don't know

12% 10%

77%

not at all neutral very important
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၁္။ ေမနမ္လ  ္ ငင္၏ံ ဖခ်ကဒ္ြ႔ယစ္နစ္ု   တ အု ငခ္်ကးူေေပလငး္မႈေအလငေ္မငေ္ြ႔းအ  ခ်ကလ္  ္ေလလ ၿင မး္ွိမး္ေြ႔း  လ ပင္နး္စဖမ္ိလး၏   

  ေြ႔လခ်ကမ္ႈခ်က  မည္ု   တအခ်ကြဲေဖ ္္   ငပ္ါမညန္ညး္္။ 

 (လံ းဝမ  ေြ႔လခ်က္ပါ – အလ န္ေခ်ကလင္းမ န္ပါုည္) 

 

 

 

ေမန္မလ  ္ င္ငံ လ ္ ေလလ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္မိလး၏  ေြ႔လခ်က္မႈခ်က   အခ်ကြဲေဖ ္ ခ်ကြ႔လ  င္ အေမင္အမိ မးမိ မး ခ်က ြဲေပလး 

 ခ်ကပါုည္္။ ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ု  တ အု င္ခ်ကူးေေပလင္းေြ႔းအ  ခ်က္ လခ်က္ြ႔ရ လ ပ္ငန္းစဖ္ုည္   ေြ႔လခ်က္မႈမြ႔ရ  ဟ  ယူ ုူ ၁၀% 

ြ႔ရ ေနပါုည္္။ ၁၁% ခ်က လခ်က္ြ႔ရ လ ပ္ငန္းစဖ္ုည္ အလ န္ေခ်ကလင္းမ န္ုည္ ဟ  ယူ  ခ်ကပါုည္္။ ၁္% ခ်ကမူ အလယ္အလ ္ 

ုေဘလ လးမိ မး ႐ိုႈေမင္ ခ်ကပါုည္္။ 

 

၅္။ လခ်ကြ္႔ရ အစ  းြ႔ုည ္ေမနမ္လ ၿင မး္ွိမး္ေြ႔းအ  ခ်က ္မညမ္ရိ စ မး္ေ လင္္   ငပ္ါုနညး္္။ 

(မစ မ္းေ လင္္  ငပ္ါ – အလ န္စ မ္းေ လင္္  င္ပါုည္) 

 
ေေဖ ခ်ကလးုူ စ္ဝခ်က္ွန္တခ်က လခ်က္ြ႔ရ အစ  းြ႔ုည္ ေမန္မလ ၿင မ္းွိမး္ေြ႔းအ  ခ်က္   ေြ႔လခ်က္စ လစ မ္းေ လင္္  င္စ မ္းမြ႔ရ  ဟ  ႐ိုႈေမငပ္ါုည္္။ 

 

၆္။ အနလဂ  ္ဖခ်ကဒ္ြ႔ယေ္မနမ္လ  ္ ငင္ေံ လ္  င ္ ပမ္ေ လ္၏ အွနး္ခ်ကက မိလးမရလ မည္ု ည္(   တ)နညး္္။ 

48%

23%
29%

not capable neutral very capable

40%

19%

41%

not at all neutral very good
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အမိလးစ  ခ်က ေမန္မလ ဖခ်က္ဒြ႔ယ္ေပည္ေ လင္စ   င္  ပ္မေ လ္ုည္ ခ်ကလခ်က ယ္ေြ႔း လဝန္ြ႔ရ ုည္ဟ  ေေဖ    ခ်ကပါုည္္။ 

 စ္ဝခ်က္ွန္တခ်က အမိ မးုလး လံ ေွံမေြ႔း ရ္င္  နယ္စပ္ေြ႔းြ႔လအ  ခ်က္  လဝန္ြ႔ရ ုည္ဟ ေဖဖေပ၍  အနည္းငယ္ွန္တခ်က 

ေပည္ ြဲေြ႔းအ  ခ်က္လည္း  လဝန္ြ႔ရ ုည္ဟ  ေဖဖေပ ခ်ကပါုည္္။ စီးပ လးေြ႔း္ရင္  ္  င္ငံေွလးေြ႔း  လဝန္ြ႔ရ ုည္ ဟ  

ယူ ုူမိလးလည္း ြ႔ရ ေနပါုည္္။  

၇္။ စးီပ လးေြ႔းပ  မ  ဖ ံတၿဖ မးေုလ ေပညန္ယ္/   ငး္ေဒုႀခ်ကးီမိလးုညဖ္ ံတၿဖ မးမႈ နညး္ေုလ ေပညန္ယ္/   ငး္ေဒုမိလးအလး  ေ လခ်ကပ္ံ ု င္  

ပါုလလး္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96%
Yes

3% No

1%
Don't know

83%

52%

45%

27%

12%
9% 8% 7%

4%
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ွိမ္းုလေုလေပည္နယ္မိလးခ်က ဖ ံတၿဖ မးမႈနည္းေုလ ေပည္နယ္မိလးအလး  စ္စ  ္ စ္ပ  င္းေ လခ်က္ပံ ေပးုင္ ေ ခ်ကလင္း အလးလံ းနီးပါးခ်က 

႐ိုႈေမင္ ခ်ကုည္္။ 

 

၈္။    ငး္ြ႔ငး္ုလး  ္ ငင္ေံြ႔းပါ မီိလးုည ္ေပညေ္ လငစ္ အ င္   င ္ပ  မ  ပးူေပါငး္ေ လငြ္႔ ခ်က္ု င္ ပါုလလး္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဤအွိခ်က္ေပဖ  င္လည္း အလးလံ းနီးပါး ုေဘလ လး ူညီ ခ်ကၿပီး    င္းြ႔င္းုလး္  င္ငံေြ႔းပါ မီိလး၏ ေပည္ေ လင္စ အ င္   င္ 

ပ  မ   ပူးေပါင္းမႈခ်က   လ  လလး ခ်ကပါုည္္။ 

္္။ NLD ္ရင္  USDP အေပင ္   ယေေမလခ်က ္ပါ ႀီခ်ကးီ စ္ွ   လ  အပပ္ါုလလး္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94%
Yes

4% No

2%
Don't know

70%
Yes

19%
No

11%
Don't know
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လခ်က္ြ႔ရ အေေွအေန  င္ ေမန္မလ္  င္ငံဳအ္ ခ်က ပါ ီႀခ်ကီး ၂ ပါ ီု လ ြ႔ရ ေနၿပီး    ယပါ ီႀခ်ကီး စ္ွ ြ႔ရ ုင္ ေ ခ်ကလင္း အမိလးစ ခ်က  

ုေဘလ လးြ႔ရ  ခ်ကပါုည္္။ 

၁၀္။  စ္္   ငင္လံံ းပစ္ွ   ္  ခ်က္ွ   ခ်ကမ္ႈြ႔ပစ္ြဲေြ႔းုေဘလ စူလွိမပ ္(NCA) အလး ယွငခ္်က ေပည္ ေပည္ စံ စံ   ဖ ဖ္းူပါုလလး္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လခ်က္ြ႔ရ  NCA ုည္ ေပည္ုူအမိလး ခ်ကလး ပိံိ ရ္ံတေြ႔လခ်က္ြ႔ရ မႈ နည္းပါးုည္ဟ  ယူ ဖ ယ္ြ႔လြ႔ရ ပါုည္္။ ၆၀% ွန္တေုလ ပ ဂဂ မလမ္ိလးခ်က 

NCA ခ်က   မဖ ္ဖူးေ ခ်ကလင္း ေေဖ    ခ်ကပါုည္္။ 

၁၁္။ ပငလ္ံ စလွိမပ ္အလး ယွငခ္်က ေပည္ ေပည္ စံ စံ   ဖ ဖ္းူပါုလလး္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေေဖ   ုူ ၁ ပံ  ၃ ပံ  နီးပါးခ်က ပင္လံ စလွိမပ္ခ်က   မဖ ္ဖူးေ ခ်ကလင္း ေဖဖေပ ခ်ကပါုည္္။ 

27%

73%

Yes No

40%

59%

1%

Yes No Don't know
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၁၂္။ၿင မး္ွိမး္ေြ႔းေဖစစ္ဖ္္ ရင္  စပလ္ိဖး္၍ ု ငး္အွိခ်ကအ္လခ်ကမ္ိလးခ်က   အွိ န္္ ရင္   ေေပးညမီည္ု ည္ ေနြ႔လမိလးမရြ႔ယပူါုနညး္္။  

အ ခ်က္ပါပံ ခ်က ေဖဖေပေနုည္မရလ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔း ရ္င္  စပ္လိဖ္းုည္  ု င္းအွိခ်က္အလခ်က္မိလး ြ႔ယူ္  င္ုည္  

အြ႔င္းအေမစ္မိလးေဖစ္ ခ်ကပါုည္္။  စ္ဝခ်က္ွန္တုည္ လူမႈခ်က န္ယခ်က္မရ ု င္းြ႔ယူ ခ်ကပါုည္္။ 

 

၁၃္။ ၿင မး္ွိမး္ေြ႔းေဖစစ္ဖ္္ ရင္  စပလ္ိဖး္ေုလ ု ငး္အွိခ်ကအ္လခ်ကမ္ိလးခ်က   အလ ယ ္ခ်ကြူ႔  ္ င္ု ညဟ္   ငပ္ါုလလး္။ 

 (အလ န္လ ယ္ခ်ကူပါုည္ – အလ န္ွခ်က္ွြဲပါုည္)  

 

 

ေေဖ ခ်ကလး ခ်ကုူ ၁၂% ခ်က ၿင မ္းွိမ္းေြ႔း္ရင္  ခ်က္စပ္ေုလု င္းအွိခ်က္အလခ်က္မိလးအလ ယ္ ခ်ကူမြ႔  ္ င္ေ ခ်ကလင္းေဖဖေပပါုည္္။ 

43%

36% 35%
31%

23%

6%

Social Media TV Internet Website Newspaper Radio Others

39%

18%

42%

very easy neutral very difficult
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၁၁္။ အမိ မးုလးအ င္ ္  ငင္ေံြ႔းေ  းေ္ းပ ြဲ စ္ွ  ွ    ငပ္ါဝငြ္႔နမ္ရလ ုင္  အွ င္ အေြ႔းေဖစေ္ ခ်ကလငး္ ယ ူပါုလလး္။ 

  

 ခ်က္ေြ႔လခ်က္လလ ခ်ကုူအမိလးစ ခ်က အမိ မးုလးအ င္ ္  င္ငံေြ႔းေ  းေ္ းပ ြဲ စ္ွ ွ  (ေဒုအလ  ခ်က္၊ လူမိ မးအလ  ခ်က္၊ 

အေ ခ်ကလင္းအြ႔လအလ  ခ်က္)   င ္ပါဝင္ြ႔န္မရလ ၎   တ၏အွ င္ အေြ႔းေဖစ္ုည္ဟ  ယံ  ခ်ကည္ ခ်ကပါုည္္။ 

 

၁၅္။ အမိ မးုလးအ င္ ္  ငင္ေံြ႔းေ  းေ္ းပ ြဲ စ္ွ  ွ    င္ ုင ္ပါဝငေ္  းေ္ းွြဲ ဖးူပါုလလး္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88%

8%
4%

Yes No Don't know

20%

80%

Yes No
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ေမးွ န္းေေဖ ခ်ကလး ခ်ကုူမိလးခ်က အမိ မးုလးအ င္ ္  င္ငံေြ႔းေ  းေ္ းပ ြဲ  င္ ခ်က  ယ္   င္ပါဝင္ြ႔နမ္ရလ မ မ အွ င္ အေြ႔းေဖစ္ုည္ဟ  

ယံ  ခ်ကည္ေုလ္လည္း ယင္း   တအနခ်က္ ၈၀%မရလ မည္ုည္ အမိ မးုလးအ င္ ္  င္ငံေြ႔းေ  းေ္ းပ ြုဲ   တမရ 

 ခ်က္ေြ႔လခ်က္ေ  းေ္ းွြဲ ဖူးေွင္းမြ႔ရ ေ ခ်ကလင္းေဖဖေပွြဲ  ခ်ကုည္္။ ဤအွိခ်က္မရလ အုခ်က္အြ႔ ယ္အစ အုီးုီး  င္ 

 ူညီစ လေ  တြ႔ေုလအွိခ်က္ေဖစပ္ါုည္္။    အလ န္နည္းပါးေုလ အွိ မးအစလးြ႔ရ ုည္ ပ ဂဂ မလ္မိလးုလ အမိ မးုလးအ င္  

္  င္ငံေြ႔းေ  းေ္ းပ ြဲ စ္ွ အလး  ခ်က္ေြ႔လခ်က္ေ  းေ္ းွြဲ ဖူးပါုည္္။ 

 

၁၆္။ လခ်ကြ္႔ရ  လႊ ေ္ လ္  ငး္ခ်က  ယစ္လးေပမေနေုလ ္  ငင္ေံြ႔းပါ မီိလးုည ္ၿင မး္ွိမ္းေြ႔းအ  ခ်က ္

ေ  းေ္ းညရ ္  ႈငး္ေုလ အွနး္ခ်ကကမရ ပါဝင္ု င္ ုညဟ္  ယ ူပါုလလး္။  

(မယူ ပါ – အေပည္ အဝယူ ပါုည္) 

  

 

 

 

 

 

 

 

လခ်က္ြ႔ရ  လႊ ္ေ လ္  င္းခ်က  ယ္စလးေပမေနေုလ ္  င္ငံေြ႔းပါ ီမိလးုည္ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းအ  ခ်က္ ေ  းေ္ း ညရ ္ ႈင္းေုလ အွန္း 

ခ်ကကမရ ပါဝင္ုင္ ုည္ဟ  ယူ ုူ အမိလးခ်က  ေ  တြ႔ရ ြ႔ပါုည္္။ 

 

၁၇္။ အြ႔ပဘ္ခ်ကလ္မူႈအဖ ြဲတအစညး္မိလးုည ္ၿင မး္ွိမး္ေြ႔းအ  ခ်က ္ ေ  းေ္ းညရ ္  ႈငး္ေုလ အွနး္ခ်ကကမရ 

ပါဝင္ု င္ ုညဟ္  ယ ူပါုလလး္။ (မယ ူပါ – အေပည္ အဝယ ူပါုည)္   

11% 8%

81%

not at all neutral totally agree
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အမိလးစ ုည ္ အြ႔ပ္ဘခ်က္လူမႈအဖ ြဲတအစည္းမိလးအေနေဖင္  ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းအ  ခ်က္ ေ  းေ္ းညရ ္ ႈင္းေုလ အွန္းခ်ကကမရ 

ပါဝင္ုင္ ေ ခ်ကလင္း အေပည္ အဝယူ  ခ်ကပါုည္္။  

 

၁၈္။ လခ်ကြ္႔ရ  UPDJC ၏ စ ဖ ြဲတတတပံ ုည ္  ေြ႔လခ်က၍္ လ ပင္နး္  ငခ္်ကိယ္ု ညဟ္  ယ ူပါုလလး္။ 

(မယူ ပါ – အေပည္ အဝယူ ပါုည္)   

 

 

 

 

 

 

 

ဤအွိခ်က္ခ်က   ၃ ပံ  ၁  ပံ ခ်က ုေဘလမ ူေုလ္လည္း ေေဖ   ုူ  စ္ဝခ်က္နီးပါးခ်က လခ်က္ြ႔ရ  UPDJC ၏ စ ဖ ြဲတပံ အေပဖ  

ယံ  ခ်ကည္မႈြ႔ရ  ခ်ကပါုည္္။ 

33%

25%

42%

not at all neutral totally agree

10%
6%

84%

not at all neutral totally agree
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၁္္။ အလးလံ းပါဝငေ္ုလ ၿင မး္ွိမး္ေြ႔း ုေဘလ ညူီွ ိခ်က ္ြ႔ြ႔ရ ြ႔န ္ွန္တမရနး္ေေွအလးေဖင္   အွိ နမ္ညမ္ရိ   ခ်ကလ  ္ ငပ္ါေုးုနညး္္။ 

 

အလးလံ းပါဝင္ေုလ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းုေဘလ ူညီွိခ်က္ြ႔ြ႔ရ ြ႔န္ အွိ န ္ ၅ ္ရစ္ ခ်က ္ ပ  ၍ ခ်ကလေမင္ ္  င္ုည္ဟ  ယူ ု ူ ၇၀% 

ွန္တေ  တြ႔ရ ြ႔ပါုည္္။  

၂၀္။ အေေွွဖံပေဒ ရ္င္  စပလ္ိဖး္၍ -  

အ ခ်က္ပါဇယလးအြ႔ အေေွွဖံပေဒခ်က   ေပန္လည္ုံ းုပ္ေပင္ င္ြ႔န္ လ  လလးု ူ ၅၇% ေ  တြ႔ၿပီး အုစေ္ြ႔း  ြဲလ  ုူ 

၃္% ေ  တြ႔ရ ြ႔ပါုည္္။  

9%
coming 3 

Years

23%
3 - 5 Years

34%
5-10 Years

35%
more than 10 

Years

57%

39%

4%

review/amend
constitution

draft new constitution Don't know
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၂၁္။ ၿင မး္ွိမး္ေြ႔းလ ပင္နး္စဖ ္ င္ ညရ ္  ႈငး္ေပးေုလအွနး္ခ်ကကမရပါဝငြ္႔န္ ္  ငင္ ံခ်ကလမရ ပ ဂဂိ  လ၊္ အဖ ြဲတအစညး္ လ  အပပ္ါုလလး္။  

၇၁% ေုလ ေေဖ   ုူမိလးခ်က ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္  င္ ညရ  ္ႈင္းေပးေုလ အွန္းခ်ကကမရ ပါဝင္ြ႔န္ 

ုမလုမ ္ခ်ကိေုလ ္  င္ငံ ခ်ကလမရ လူပ ဂဂ မလ္/အဖ ြဲတအစည္း အလး လ  အပ္ေ ခ်ကလင္း ေဖဖေပ ခ်ကပါုည္္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

24%

1%

Yes No Don't know
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အေွလးေုလ ေမးွ နး္မိလး 

ေမန္မလ  ္ င္ငံ၏ ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ု  တ အု င္ခ်ကူးေေပလင္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္အ  ခ်က္ အွ င္ အလမ္း မိလးအနခ်က္မရ (၃) 

ွ ခ်က  ေဖဖေပြ႔န္ ေမးေမန္းွြဲ ပါုည္္။ ေေဖ ခ်ကလးုူမိလး၏ အေမင္ုေဘလ လးမိလးမရာ အမိ မးမိ မး ေွလးနလး ခ်ကေုလ္လည္း 

အမိလး ံ းေဖဖေပ ခ်ကုည္ အွိခ်က္မိလးမရလေအလခ်က္ပါ   တေဖစ္ ခ်ကပါုည္္။  

အမိလး ံ းေဖဖေပ ခ်ကေုလအေမငမ္ိလး - မိလးြ႔လမရ နညး္ြ႔လု  တ စစီဖ ္လးေွငး္  

၁္။ အြ႔ပ္ဘခ်က္လူမႈအဖ ြဲတအစည္းမိလး ပ  မ  အလးေခ်ကလင္းလလေွင္း (၂၅) 

၂္။ ေပည္ုူခ်က ေြ႔ းေခ်ကလခ်က္ င္ေေမရလခ်က္ေုလ အစ  းြ႔ြ႔ရ ေနေွင္း (၁၅) 

၃္။ အစ  းြ႔ ရ္င္     င္းြ႔င္းုလးလခ်က္နခ်က္ခ်က  င္အဖ ြဲတအစည္းမိလး ခ်ကလး ေ  းေ္ းညရ  ္ႈင္းမႈ ြ႔ရ လလေွင္း (၁၁) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

၁္။ အန မ္  ံ းအလးေဖင္  NCA လမ္းေ ခ်ကလင္းအြ႔ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းေ  းေ္ းပ ြဲမိလး ခ်ကိင္းပလလေွင္း (္) 

၅္။ မိ မး ခ်က္ုစ္ေွါင္းေ လင္မိလးေပဖ  ခ်က္လလေနေွင္း (္) 

၆္။ အလဏလြ႔ပါ ီုည ္ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္  င္ ဖီးေ လင္မႈခ်ကကမရပါဝင္ေနေွင္း (၆) 

၇္။ ေပည္ုူမိလးခ်က ္  င္ငံေြ႔းခ်က   ပ  မ  စ  ္ဝင္စလးလလ ခ်ကေွင္း (၅) 

 

ေနလခ်က္ ပ္ေမးွ န္း စ္ွ မရ ဖခ်က္ဒြ႔ယ္စနစ္ု  တ အု င္ခ်ကူးေေပလင္းေြ႔းအ  ခ်က္ စ န္ေွဖမႈမိလးခ်က   ေဖဖေပြ႔န္ေဖစ္ုည္္။ 

ေေဖ    ခ်ကုူမိလး၏ အေမင္မရလ ေအလခ်က္ပါအ   င္းေဖစ္ပါုည္္။ 

 

အမိလး ံ းေဖဖေပ ခ်ကေုလအေမငမ္ိလး - မိလးြ႔လမရ နညး္ြ႔လု  တ စစီဖ ္လးေွငး္  

 

၁္။ ေပည္  င္းစစ္ြ႔ရ ေနေုးေွင္း (၁၅) 

၂္။ လူမိ မးေြ႔း၊ ဘလုလေြ႔း အစ န္းေြ႔လခ်က္ဝါဒ အလးေခ်ကလင္းလလေွင္း (၁၅) 

၃္။  ပ္မေ လ္၏ အွန္းခ်ကက (၁၁) 

--------------------------------------------------------------------------- 

၁္။ ၂၀၀၈ ဖ ြဲတစည္းပံ အေေွွံဖပေဒ အ ခ်ကပ္အ ည္း (၁၁) 

၅္။  ြ႔လးဖပေဒစ  းမ  းမႈမြ႔ရ ေွင္း (၁၁) 

၆္။    င္းြ႔င္းုလးမိလးအ ခ်ကလး ညီည  ္မႈအလးနည္းေွင္း (၁၁) 

၇္။ လႊ ္ေ လ္  င္ ပါ ီ စ္ွ  ည္းုလ အလးေခ်ကလင္းေနေွင္း (၇) 

၈္။ ္  င္ငံုလးမိလးအ ခ်ကလး အွ င္ အေြ႔း ညီမရိမႈမြ႔ရ ေွင္း (၇) 

္္။ အစ  းြ႔အ င္    င္း  င္  လဝန္ယူမႈ၊  လဝန္ွံမႈ အလးနည္းေွင္း (၁) 

၁၀္။ ေပည္နယ္/   င္းေဒုႀခ်ကီး အစ  းြ႔မိလး ရ္င္  လႊ ္ေ လ္မိလး၏ လ ပ္ပ  င္ွ င္ မိလး အခ်ကန္တအု ္မိလးေွင္း (၃) 
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ေေဖ    ခ်ကုူမိလး၏ အေမင္အြ႔ ေမန္မလ ဒီမ  ခ်ကေြ႔စီွြ႔ီးအ  ခ်က္ အဟန္တအ လးမိလးမရလ - 

 

အမိလး ံ းေဖဖေပ ခ်ကေုလအေမငမ္ိလး - မိလးြ႔လမရ နညး္ြ႔လု  တ စစီဖ ္လးေွငး္  

၁္။ ၂၀၀၈ အေေွွဖံပေဒ (၂၈) 

၂္။  န္း ူညီမရိမႈ ရ္င္   ြ႔လးဖပေဒစ  းမ  းမႈမြ႔ရ ေွင္း (၁၁) 

၃္။ လူမိ မးေြ႔း၊ ဘလုလေြ႔းွ ြဲေွလးမႈမိလး ြ႔ရ ေနေွင္း (၁၁) 

---------------------------------------------------------------- 

၁္။ အစ  းြ႔အ င္ အုီးုီး  င္ ဗဟ  ွိမပ္ခ်က  ငမ္ႈ အလးေခ်ကလင္းလ န္းေနေွင္း (၁၀) 

၅္။ လခ်က္နခ်က္ခ်က  င္   ခ်က္ပ ြဲမိလး ြ႔ရ ေနေုးေွင္း (္) 

၆္။ အစ န္းေြ႔လခ်က္အမိ မးုလးေြ႔းဝါဒ အလးေခ်ကလင္းစေပမလလေွင္း (္) 

၇္။ အဂ  လ  ခ်က္စလးမႈမိလး (္) 

၈္။ အစ  းြ႔မရ  ပ္မေ လ္အေပဖ မခ်က ပ္ခ်ကြဲ္  င္ေွင္း (္) 

္္။ လႊ ္ေ လ္မိလး၏  ံ းေဖ ္ွိခ်က္ွိမရ ္ေွင္း လ ပ္ ံ းလ ပ္နည္းမိလး (လႊ ္ေ လ္ ၂ ြ႔ပ ္အလဏလမ ူေွင္း) (၅) 

 

ေနလခ်က္ ံ း  င္ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပင္န္းစဖ္  င္ ပါဝင္ပ ္ုခ်က္ေနုူမိလးအလး ေပးလ  ေုလ အ ခ်ကံဖလဏ္မိလးခ်က   ဖ  ္ေွဖွြဲ ပါုည္္။  

အမိလး ံ းေပးွြဲ  ခ်ကေုလ အ ခ်ကံဖလဏ္မိလးမရလ - 

၁္။ အမိလးပါဝင္မႈခ်က   ေမရင္  င္ုင္ ပါုည္္။ 

၂္။ ေပည္နယ္/   င္းေဒုႀခ်ကီးဝန္ႀခ်ကီးွိမပ္မိလးခ်က   ုခ်က္   င္ြ႔လေဒုေန မြဲ ၵ္ြ႔ရင္မိလးခ်က    ခ်က္႐ို  ခ်က္ေြ႔ းွိယ္    

ုင္ ပါုည္္။ 

၃္။ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းုည္ အစ  းြ႔ ရ္င္     င္းြ႔င္းုလးလခ်က္နခ်က္ခ်က  င္အဖ ြဲတအစည္းမိလး ရ္င္  ုလ ုခ်က္   င္ုည္မဟ  ္ပါ္။ 

္  င္ငံုလး   င္းအ  ခ်က္  ြ႔လးမရိ မႈ ရ္င္   န္း ူညီမရိမႈြ႔ြ႔ရ ြ႔န္ ပ  မ  ုခ်က္   င္ပါုည္္။ 

၁္။ လခ်က္ြ႔ရ ဖ ြဲတစည္းပံ အေေွွံဖပေဒခ်က   မေပင္ င္္   င္လရိင္ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္  ခ်ကလေမင္ ္  င္ေ ခ်ကလင္း ု  ေပမ 

ြ႔ပါမည္္။ 

၅္။ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္  င္ ေ လင္ြ႔ ခ်က္ေုလ ုေဘလ ူညီွိခ်က္   င္းုည္ ုခ်က္   င္ြ႔လေပည္ုူမိလး၏ 

လ  လလးွိခ်က္္ရင္  လ  အပ္ွိခ်က္မိလး္ရင္  ခ်က  ခ်က္ညီြ႔ပါမည္္။ ေပည္ုခူ်က   ဗဟ  ေပမြ႔ပါမည္္။ 

၆္။ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔း လ ပ္ငန္းစဖ္ုည္ ေပည္ုူမိလး၏ အလ   ္ၵမိလး၊ စ  ္ွံစလးမႈမိလး ရ္င္  ခ်က  ခ်က္ညီုင္ ပါုည္္။ 

၇္။ လ ပ္ငန္းစဖ္အ  င္း ေပည္ု ူမိလးပါဝင္ုင္ ပါုည္္။ (ဖပမလ - အ ခ်ကပ္အ ည္း ခ်ကံမလလွိ န္  င္ ေပည္ုူတ ၵ္ 

ွံယူပ ြဲ ခ်ကိင္းပေွင္း) 

၈္။ ၿင မ္းွိမ္းေြ႔းလ ပ္ငန္းစဖ္အလး ေပည္ုူမိလး ု ြ႔ရ ပ  င္ွ င္ ြ႔ရ ၿပီး အွိ န္္ရင္  ေေပးညီ အု ေပးြ႔ပါမည္္။ 

 

 

စစ ္မး္ေခ်ကလခ်ကယ္ူွ ြဲ ေုလေမးွ နး္မိလးခ်က   ေနလခ်က ္ခ်က ္ ြဲအေဖစေ္ဖဖေပ လးပါုည္္။ 

 

 



 

ေန ာက္ ာက္ တြဲ 
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ဖကဒ္ရယစ္နစ၊္ ၿငမိး္ခ မး္ ရးေဖစစ္ဖစ္စဥ ္ႏွ င္င့္ ႏွိ ငင္  ရးံေရးမ တး၊ အရံဘ္ကလ္မူႈအဖ ြဲ႔အစညး္မ တး 

ံးူ ံေငး္  တငရ္ က ္ရး ႏွ းး ႏွ တဖလ ယ္ံ  ြဲ 

 
ေအ ာက္ပါါက္ တက္းာက္ိ ု  ကဖါညာကေု ြက္ေ္္း္ပိုကိ ေတ္ါ ိ္က  ္ပာ က္ိအြါကဖာ္ကတအ္ ကေ္္းိတ ကဖ ိ

ေုိ တမ ္း္ညါကိ အေိ္း္ပတမအ္က္ါက္းအ္ ာက္ိအနိမ္႔   း း(၁) တအအေမင္င့္   ္း ၇) အၾာ ္းေိည္း မ်ကေ္္း္ပိုက္  

 ေတ္း ညုက္းတမ ္းအ္ညာကိောမ္းက ္းု္ူးိအော္းါက္ ကေိ္းာ ္းေ  ကု္ေ္္း္ပ္ိ ောမ္းက ္း္ါက္ ပာ က္ 

 

ေု ြကာ္ သူ၏ အာာကအိည် ကိ-    ာမ ္း/တိ-  

အ ညြဲ႔အါ က္း -  
ႏိုက္ါကါ ေိ္း္ပ္ီ        အိ္ကဘာကလ တမအ ညြဲ႔အါ က္း          

က္္ါက္းိါက္းာ ္းလာကုာကာကါ္ကအ ညြဲ႔အါ က္း        အု  ္း 

    (အ ညြဲ႔အါ က္းအတမကူ္းအါ ္းေ္ေိအတအ္ကအာ ္းု္ူေ္္း္ပိုက္ိအ ညြဲ႔အါ က္းအတ ကာက္ ေ ေု္ိုကတလက္္ ပ္။) 

 
 
း(၁။ုတုကတ ႏိုက္ါကါ ာ ကိလ က္္ေလ အေု အေု ည္ါကတ ကာ ကဖအ က္ါ္က္းအ္ အ က္ိတီတက္ာေိါီို က္းာမ္ပာု က္း္

                း(၁          ၂           ၃             ၄            ၅              ၆         ၇ 

အတဏတရ င္စနစ ္            ဒးမိ က ရစး 

၂။ အု ဂ က္ဖက္ဒရယ္ုတုကတ ႏိုက္ါကါ သူ၏ို္ ကု က်တမ ္းာက္ိ က္ါ္က္းိါက္းာ ္းလ တမကူ္းတမ ္း အေ္ေိအေု ု္ူု ါက္းာ ိ

ာါကဖေလမ ကတ ကေလ ္ိ္္၊၊ီါကေတာအေ္ေိအေု ု္ူု ါက္းာိာါကဖေလမ ကမည ္လတ။ 

ရိ င္းရင္းသတး ံးအ ေခေံျေခငး္              ံထဝးဝင္ ဒသ ံးအ ေခေံျေခငး္               မသိံေ   

 

၃။  ာကတိ က်ါုါကာ ကိ ုတုကတ ဖိ္ပက္ာကတမ ္းိေု ိအါက္းိ ည္ါကိ တ ကတအမိအေိ္း္ပာ ကိ သ္ိ  ်ြ္ပာနညး္။ 

        း(၁        ၂          ၃           ၄            ၅            ၆           ၇ 
အ ရးမႀကးးံေ          အလ နအ္ ရးံေ ံေသည ္

 

၄။ ေမန္မတႏိွ ငင္ ္  ဖက္ဒရယ္စနစသိ္ ႔ အသ င္ကးူ ေံတင္းမႈ အတင္ေမင ္ရးအရ က္ လရ္ရ လတ ၿင

ၿငိမး္ခ မ္း ရး လ ံ ္ငနး္စဖစ္စဥမ္ တး္ ထိ ရတက္မႈကိ  မည္သိ ႔ အကြဲေဖရ္ႏွိ င္ံ ေမညန္ညး္။ 

    း(၁         ၂            ၃           ၄            ၅           ၆            ၇ 

လ  းဝမထိ ရတက္ံေ             အလ န ္ကတင္းမ န္ံ ေသည ္
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၅။ လက္ရ အိစိ းရသည ္ေမနမ္တင့္ၿငိမး္ခ မ္း ရးအရ က္ မည္မ  စ မ္း  တငႏ္ွိ င္ံ ေသနညး္။ 

   း(၁         ၂            ၃          ၄            ၅          ၆          ၇ 

မစ မး္  တငႏ္ွိ င္ံ ေ            အလ နစ္ မး္  တင္ႏွိ င္ံ ေသည္  

၆။ အနတဂရ္ ဖက္ဒရယ္ေမန္မတႏိွ င္င  ရတ္ရ င ္ရံမ္ ရတ္္ အခန္းက အခန္းက႑ မ တးမ တ 

မညသ္ည ္ရိ ႔)နည္း။  ရ းခ ယ္ ံးံေ၊ ရစခ္ ထက္ံိ ပလည္း  ရ းခ ယ္ႏွိ င္ံ ေသည။္ 

ကတက ယ္ ရး     လူမႈဝန္ထမ္း       ေံည္ထြဲ ရး         ကယ္ ယ္ ရးႏွ င္င့္ ေံန္လည္ထူ ထတင ္ရး 

အမ ိျးသတးလ  ေခ ျ ရး  စးးံ တး ရးးကူးသနး္ ရတငး္ဝယ္ ရး  စက္မႈလ ံ ္ငနး္   

ႏွိ ငင္ ေခတး ရး  နယ္စံ ္ရးရတ 

၇။   လရ္ရ လတအ ေခအ နရ င္  ာကတိ က်ါုါကအရ က္ိတ ကာ ကဖအခ င္င့္အလမ္းမ တးိအကာ ကသ္ိာါကိ

္ါကုတါက္ ပာု က္း္   အမ တး   း ၃ ခ ကိ  ဖးေံံေ။) 

 း(၁။----------------------------------------------- 

 ၂။----------------------------------------------- 

 ၃။----------------------------------------------- 

၈။   လရ္ရ လတအ ေခအ နရ င္  ာကတိ က်ါုါကအရ က္ိတ ကာ ကဖစိန ္ခးမႈမ တးိအကာ ကသ္ိာါကိ

္ါကုတါက္ ပာု က္း္   အမ တး   း ၃ ခ ကိ  ဖးေံံေ။) 

 း(၁။----------------------------------------------- 

 ၂။----------------------------------------------- 

 ၃။----------------------------------------------- 

၉။ စးးံ တး ရးံိ မိ ဖ  ႔ၿဖိျး သတ ေံည္နယ္းရိ င္း ဒသႀကးးမ တးသည္ ဖ  ႔ၿဖိျးမႈ နညး္ သတ  ေံညန္ယ္းရိ င္း ဒသမ တး  

ံိ မိ ဖ  ႔ၿဖိျးလတ စရန ္ဘ အခန္းက႑တ ရးအရ ရစစ္ိရ္ရစ္ံ ိ င္း ထတက္ံ င့္သင္င့္သည္င  ယူ ံေသလတး။ 

ယူ ံေသည ္    မယူ ံေ    မသိံေ 

 

း(၁၀။ ရိ ငး္ရင္းသတး ႏွိ ငင္  ရးံေရးမ တးသည ္ေံည္ ထတင္စ အ င္င့္ရ င ္ံိ

ံိ မိ ံ းူ ံေင္း  တင္ရ က္သင္င့္သည္င   ထင္ံ ေသလတး။ 

ံူး ံေင္းသင္င့္သည ္   မံးူ ံေင္းသင္င့္ံေ    မသိံေ 

 

း(၁း(၁။ NLD ႏွ င္င့္ USDP အေံင ္ေမနမ္တႏွိ င္င အရ က္ ရရိယ ေမတက္ ႏွိ ငင္  ရးံေရးႀကးးရစရ္ံ္ လိ အံ္ံ ေသလတး။ 

လိ အံ္ံ ေသည ္    မလိ အံ္ံေ    မသိံေ 
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း(၁၂။ ုတုကတ ဖိ တီတကာ္ေိါီိအာညါကာ ္းေု္ ါက္းေိ္း္ညါကိအြကာိအသုက႔အ္ ္းတမ ္းတအ ိအဘ က္် က္ ႔နည္း။  

 အမ တး   း ၃ ခ ကိ  ဖးေံံေ။) 

 း(၁။----------------------------------------------- 

 ၂။----------------------------------------------- 

 ၃။----------------------------------------------- 

 

း(၁၃။ ရစႏ္ွိ င္င လ  းံစခ္ရ္ရိ က္ခိ က္မႈရံစ္ြဲ ရးသ ဘတရူစတခ ျံ ္ NCA) အတး ယခင္က ေံည္င့္ေံည္င့္စ  စ    ဖရ

ဖရ္ဖူးံေသလတး။ 

ဖရ္ဖူးံေသည ္    မဖရ္ဖးူံေ    မသိံေ 

 

း(၁၄။ ံင္လ  စတခ ျံ္ အတး ယခငက္ ေံည္င့္ေံည္င့္စ  စ    ဖရ္ဖးူံေသလတး။ 

ဖရ္ဖူးံေသည ္    မဖရ္ဖးူံေ    မသိံေ 

 

း(၁၅။ ၿါကတက္း မတက္းေိ္းု ါကါဖကႏိုအါကဖိါ္ကလမဖက္းးိာ္ါက္းအ မာကအလာကတမ ္းာက္ိ အ မကု ကႏိုအါကဖိ္ေု္္း ီ ိိ

တ ကာ ကဖေုိ တမ ္းတအိ ိယူံေသနည္း။   ရ းခ ယ္ ံးံေရန)္ 

သရငး္စတ   ရဒးယိ    ႐ ံ္ေမင္သ ံကတး           အငရ္တနက္  

လူမႈက န္ယက္  အေခတး   ဖးေံ ံးံေ)        ……………………………. 

 

း(၁၆။ ၿငိမး္ခ မ္း ရးေဖစစ္ဖစ္စဥ္ႏွ င္င့္ စံ္လ ဖစ္စဥး္ သတ သရင္းအခ က္အလက္မ တးကိ  အလ ယ္ရကူ ရႏွ

ရႏိွ င္သည္င   ယူ ံေသလတး။ 

         း(၁          ၂           ၃         ၄         ၅          ၆           ၇ 

အလ န္လ ယ္ကူံေသည ္             အလ န္ခက္ခြံဲ ေသည ္

 

း(၁၇။ အမ ိျးသတးအ င္င့္ႏွိ ငင္  ရး   း ႏွ းံ ြဲ ရစခ္ ခ ရ င ္ံေဝငရ္နမ္ တ သင္္  အခ

အခ င္င့္အ ရးေဖစ္သည္င   သငယူ္ ံေသလတး။ 

ယူ ံေသည ္    မယူ ံေ    မသိံေ 

 
း(၁၈။ အမ ိျးသတးအ င္င့္ႏွိ ငင္  ရး   း ႏွ းံ ြဲ ရစခ္ ခ ရ င ္သင ္ံေဝင ္  း ႏွ းခြဲင့္ဖူးံေသလတး။ 

ံေဝငခ္ြဲင့္သည ္    မံေဝင္ခြဲငံ့္ ေ    မသိံေ 
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း(၁၉။ လက္ရ  ိလႊရ္ ရတ္ရ ငး္ကိ ယ္စတးေံျ န သတ ႏွိ င္င  ရးံေရးမ တးသည္ ၿင

ၿငိမး္ခ မ္း ရးအရ က္    း ႏွ းည ိႏိွႈင္း သတ အခနး္က အခန္းက႑မ  ံေဝငသ္င္င့္သညင္  ယူ ံေသလတး။ 

         း(၁          ၂          ၃         ၄          ၅          ၆           ၇ 

     မယူ ံေ                    အေံည္င့္အဝ ယူ ံေသည ္

 

၂၀။ အရံ္ဘက္လူမႈအဖ ြဲ႔အစည္းမ တးသည္ ၿငမိ္းခ မး္ ရးအရ က္   

    း ႏွ းည ႏိိွႈင္း သတ အခနး္က အခန္းက႑မ  ံေဝင္သင္င့္သည္င  ယူ ံေသလတး။ 

         း(၁          ၂           ၃         ၄         ၅          ၆           ၇ 

     မယူ ံေ                    အေံည္င့္အဝ ယူ ံေသည ္

၂း(၁။ လက္ရ  ိUPDJC  ေံည ္ထတငစ္ ၿငမိ္းခ မ္း ရး   း ႏွ းမႈ ံးူရ ြဲ ကတ္မရး)္ စ ဖ ြဲ႔ံ  သည ္ထိ

ထိ ရတက္ပ လ ံ ္ငန္းလ ံ ္ တငရ္တရ င္ ေမန ္န၊္ ရ ငက္ ယ္သည ္င  ယူ  ံေသလတး။ 

         း(၁          ၂          ၃          ၄         ၅          ၆           ၇ 

     မယူ ံေ                    အေံည္င့္အဝ ယူ ံေသည ္

၂၂။ အတးလ  းံေဝင ္သတ ၿငမိး္ခ မ္း ရး သ ဘတရူညးခ က္ ရရ ရိန ္ခန

ခန္႔မ န္း ေခအတးေဖင္င့္  အခ ိနမ္ည္မ   ံကတႏိွ င္ံေ သးသနည္း။  

၃ ႏွ စအ္ရ င္း  ၃ ႏွ စမ္  ၅ ႏွ စ ္  ၅ ႏွ စမ္  း(၁၀ ႏွ စ ္  း(၁၀ ႏွ စ္ အထက္  

 

၂၃။ အ ေခခ ဖစ္စဥံ ဒႏွ င္င့္ စံ္လ ဖစ္စဥ္းပ သင္္ အေမငမ္ တ -  

ေံန္လည္သ  းသံ္ပ ေံင္ ငရ္န ္  အသစ ္ရး  ြဲရန ္   မသိံေ 

 

၂၄။ ၿငိမး္ခ မ္း ရးလ ံ င္န္းစဖစ္စဥရ္ င ္ည ႏိိွႈင္း ံး သတ အခန္းက အခန္းက႑မ  ံေဝင္ရန ္သမတသမရ္က  သတ ႏွိ

ႏွိ ငင္ ရကတမ  လူံ ဂပိျလ္းအဖ ြဲ႔အစညး္ အတး လိ အံ္ံ ေသလတး။ 

လိ အံ္ံ ေသည ္    မလိ အံ္ံေ    မသိံေ 

 

၂၅။ ၿငိမး္ခ မ္း ရးလ ံ င္န္းစဖစ္စဥရ္ င ္ံေဝင္ံရ္သက္ နသူမ တးအတး မညသ္ည္င့္ အံက ဖစ္စဥတဏ္မ တး 

  ံးလိ ံေသနည္း။ အ သးစရ္ိ  ဖးေံႏိွ င္ံ ေသည္။ 
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