
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်န ေ့တွင် အင်ဒ ု  ီးရှ ီးန ုင်ငံ၊ Nusa Dua တွင် ကျင်ီးပခ ဲ့သညဲ့်  (၂၀၉) ကက မန် မ က် 

အမှုန  င်နက င်စ  အစညီ်းအန ီး (209th Session of IPU Governing Council) ၏ 

 မ ်မ လွှတ်နတ ်က ုယစ် ီးလှယ်မျ ီး၏ လ ူ့အခွငဲ့်အနရီးချ   ီးန  က်ခံရမှုမျ ီးနှငဲ့် စပ်လျဉ်ီးသညဲ့်  ံုီး  တ်ချက် 

 ၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ န ိုင့်ဝင့်ဘာလ ရရ ွေးရကာက့်ြ ွဲရလဒ့်အာွေး အသ အမှတ့်ပြြုရန့် ပငင့်ွေးဆ ိုခွဲ ပြ ွေးရနာက့် 

စစ့်တြ့်သည့် တစ့်နှစ့်သက့်တမ့်ွေး အရရွေးရြေါ်ရ ကညာချက့်က ို ထိုတ့်ပြန့်ခွဲ ပြ ွေး လွှတ့်ရတာ့်အသစ့် စတင့်မည ့် 

ရနေ့ပြစ့်သည ့် ၂၀၂၁ ခိုနှစ့်၊ ရြရြာ့်ဝါရ လ ၁ ရက့်ရနေ့တ င့် န ိုင့်ငံရတာ့်၏ အာဏာက ို အင့်အာွေးသံိုွေး သ မ့်ွေးယူခွဲ သည့်။ 

အဆ ိုြါ အရရွေးရြေါ်ရ ကညာချက့်က ို ၂၀၂၃ ခိုနှစ့် အကိုန့်တ င့် ရရ ွေးရကာက့်ြ ွဲတစ့်ရြ့် ကျင့်ွေးြရြွေးမည့်ဆ ိုရသာ 

ကတ နှင ့်အတူ ၂၀၂၂ ခိုနှစ့်၊ ဇန့်နဝါရ လ ၃၁ ရက့်ရနေ့တ င့် သက့်တမ့်ွေး တ ိုွေးပမြှင ့်ခွဲ ပြန့်သည့်။  

 အာဏာသ မ့်ွေးပြ ွေး အချ  န့်တ ိုအတ င့်ွေး လွှတ့်ရတာ့်ဥကကဋ္ဌမျာွေး၊ န ိုင့်ငံရတာ့်၏ အတ ိုင့်ြင့်ခံြိုဂ္ ြုလ့် 

ရဒေါ်ရအာင့်ဆန့်ွေးစို ကည့် အြါအဝင့် အမျ  ြုွေးသာွေးဒ မ ိုကရရစ အြ ွဲွဲ့ချြုြ့်မှ အပခာွေးရသာ လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့် 

(၆) ဦွေးက ို ရနအ မ့်အကျယ့်ချြုြ့်ပြင ့် ြမ့်ွေးဆ ွေးထ န့်ွေးသ မ့်ွေးခွဲ သည့်။ အပခာွေးရသာ လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့် (၂၀) ဦွေး 

က ိုလည့်ွေး အ ကမ့်ွေးြက့် ြမ့်ွေးဆ ွေးခွဲ ရ ကာင့်ွေး တ ိုင့် ကာွေးစာမျာွေးအရ  သ ရှ ရသည့်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ့်၊ ဒ ဇင့်ဘာလ ၁၄ ရက့် 

ရနေ့တ င့် ဦွေးရဝလင့်ွေးရအာင့်နှင ့် ရဒါက့်တာပြည ့်ပြ ြုွေးတ ိုေ့အာွေး ြမ့်ွေးဆ ွေးလ ိုက့်ပြ ွေးရနာက့် ြမ့်ွေးဆ ွေးထ န့်ွေးသ မ့်ွေးခံရသည ့် 

လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့် (၃၀) ဦွေး ရှ ပြ ပြစ့်သည့်။ ကိုလသမဂ္အထူွေးအစ ရင့်ခံစာတင့်သ င့်ွေးသူ၏ ပမန့်မာန ိုင့်ငံရှ  

လူူ့အခ င ့်အရရွေးချ  ြုွေးရြာက့်ခံရမှု အရပခအရနနှင ့် စြ့်လျဉ့်ွေးသည ့် အစ ရင့်ခံစာအရ အ ကမ့်ွေးြက့်ြမ့်ွေးဆ ွေးထ န့်ွေးသ မ့်ွေး 

ခရံသည့်  န ိုင့်ငံသာွေး (၁,၀၀၀) ဝန့်ွေးကျင့်သည့် အကျဉ့်ွေးရထာင့်မျာွေးတ င့် ရဆွေးဝါွေးကိုသခ င ့်နှင ့် ဥြရဒအကကံဉာဏ့် 

မျာွေး အနည့်ွေးငယ့်သာ (သ ိုေ့မဟိုတ့်) လံိုွေးဝ မရရှ ပခင့်ွေးတ ိုေ့နှင ့်အတူ ညြှဉ့်ွေးြန့်ွေးနှ ြ့်စက့်ပခင့်ွေးနငှ ့် ကကံြုရတ ွဲ့ရနရပြ ွေး 

ပြည ့်သ ြ့်ရနရသာ အကျဉ့်ွေးရထာင့် မျာွေး ၌ အဆက့်အသ ယ့်ပြတ့်ရတာက့်ထာွေး ခံရနရသည့်။  

 ၂၀၂၁ ခိုနှစ့်၊ န ိုဝင့်ဘာလ ၁၆ ရက့်ရနေ့တ င့် န ိုင့်ငံရတာ့်၏ အတ ိုင့်ြင့်ခံြိုဂ္ ြုလ့် ရဒေါ်ရအာင့်ဆန့်ွေးစို ကည့် 

နှင ့် ဝါရင ့်န ိုင့်ငံရရွေးသမာွေး ၁၅ ဦွေးအာွေး ရရ ွေးရကာက့်ြ ွဲမသမာမှုရှ သည့်ဆ ိုကာ တရာွေးစ ွဲဆ ိုခွဲ ပြ ွေး ယင့်ွေးက ိုယ့်စာွေး 

လှယ့်မျာွေးအာွေး ရထာင့်ဒဏ့်ချမှတ့်ပခင့်ွေး၊ န ိုင့်ငံရရွေးလိုြ့်ြ ိုင့်ခငွ့် မျာွေး ြ တ့်ြင့်ပခင့်ွေးနှင့်  အမျ  ြုွေးသာွေးဒ မ ိုကရရစ  

အြ ွဲွဲ့ချြုြ့်ြါတ အာွေး ြျက့်သ မ့်ွေးတ ိုေ့က ို ပြြုလိုြ့်ခွဲ သည့်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ့်၊ ဒ ဇင့်ဘာလ ၅ ရက့်ရနေ့တ င့် ရဒေါ်ရအာင့်ဆန့်ွေး 

စို ကည့်နှင ့် ဦွေးဝင့်ွေးပမင ့်တ ိုေ့အာွေး လူထှုမပင မ့်မသက့်ပြစ့်ရအာင့် လံှုွဲ့ရဆာ့်မှုပြင့်  ရထာင့်ဒဏ့် (၄) နှစ့်ချမှတ့်ခွဲ ပြ ွေး 

၂၀၂၂ ခိုနှစ့်၊ ဇန့်နဝါရ လ ၁၀ ရက့်ရနေ့တ င့် ရဒေါ်ရအာင့်ဆန့်ွေးစို ကည့် အရြေါ်၌ စ ွဲဆ ိုချက့် (၃) ခိုအတ က့် အပခာွေး 

ရသာ ပြစ့်ဒဏ့်က ို ချမှတ့်ခွဲ သည့်။ စိုစိုရြါင့်ွေးအာွေးပြင ့် သူမ အရြေါ်၌ ရထာင့်ဒဏ့် (၆) နှစ့် ချမှတ့်ခွဲ သည ့်အပြင့် 

ထြ့်မံ၍လည့်ွေး တရာွေးရင့်ဆ ိုင့်ရနရလျက့်ရှ သည့်။  

 ၂၀၂၁ ခိုနှစ့်၊ ရြရြာ့်ဝါရ လ ၄ ရက့်ရနေ့တ င့် အမျ  ြုွေးသာွေးဒ မ ိုကရရစ အြ ွဲွဲ့ချြုြ့်မှ ရရ ွေးရကာက့်ခံလွှတ့်ရတာ့် 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့် (၇၀) ဦွေးခန့်ေ့သည့် ပြည့်သူက အြ့်နှင့်ွေးထာွေးသည ့် အခ င ့်အာဏာက ို ကျင ့်သံိုွေးရန့်အတ က့် 
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ပမ ြုွဲ့ရတာ့်ရနပြည့်ရတာ့်တ င့် ကျမ့်ွေးသစစာကျ  မ့်ဆ ိုခွဲ ရ ကာင့်ွေး သ ရှ ရသည့်။ ရြရြာ့်ဝါရ လ ၅ ရက့်ရနေ့တ င့် 

လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့် (၃၀၀) ဦွေးသည့် အ န့်လ ိုင့်ွေးမှတဆင ့် အစည့်ွေးအရဝွေးရခေါ်ယူခွဲ ပြ ွေး ပြည့်ရထာင့်စို 

လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးပြြုရကာ့်မတ  (CRPH) က ို လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့် (၂၀) ဦွေးပြင ့် ြ ွဲွဲ့စည့်ွေးခွဲ သည့်။ 

စစ့်အာဏာရှင့်မျာွေးက CRPH အာွေး တရာွေးမဝင့်အြ ွဲွဲ့အစည့်ွေးအပြစ့် သတ့်မှတ့်ခွဲ ပြ ွေး CRPH သည့် စစ့်တြ့်မှ 

ြ ွဲွဲ့စည့်ွေးထာွေးသည ့် န ိုင့်ငံရတာ့်အိုြ့်ချြုြ့်ရရွေးရကာင့်စ အာွေး အ ကမ့်ွေးြက့်အြ ွဲွဲ့အပြစ့် သတ့်မှတ့်ကာ ၂၀၂၁ ခိုနှစ့်၊ 

မတ့်လ ၃၁ ရက့်ရနေ့တ င့် CRPH က တရာွေးဝင့် ကာွေးကာလအစ ိုွေးရအပြစ့် အမျ  ြုွေးသာွေးည ည တ့်ရရွေးအစ ိုွေးရ (NUG) 

အာွေး ြ ွဲွဲ့စည့်ွေးခွဲ သည့်။ CRPH ၏ အြ ွဲွဲ့ဝင့် (၂၀) ဦွေးသည့် ၎င့်ွေးတ ိုေ့၏ န ိုင့်ငံရရွေးရဆာင့်ရ က့်ချက့်မျာွေးရ ကာင ့် 

စစ့်တြ့်မ ှလက့်တံိုေ့ပြန့်မည့်က ို စ ိုွေးရ မ့်၍ ရရှာင့်ြိုန့်ွေးရနရရ ကာင့်ွေး သ ရှ ရသည့်။  

 CRPH အြ ွဲွဲ့ဝင့်မျာွေး၏ မ သာွေးစိုဝင့်မျာွေးသည့် စစ့်တြ့်၏ ထြ့်ခါထြ့်ခါ ရနှာက့်ယှက့်ပခင့်ွေးနှင ့် မတရာွေး 

ြ နှ ြ့်မှုမျာွေးက ို ခံစာွေးရနရပြ ွေး ဦွေးစည့်သူရမာင့်၏ ြခင့်က ိုလည့်ွေး ြမ့်ွေးဆ ွေးကာ ရသရစန ိုင့်ရလာက့်ရအာင့် နှ ြ့်စက့် 

ခွဲ ရ ကာင့်ွေး သ ရှ ရသည့်။ ယခင့် အမျ  ြုွေးသာွေးလွှတ့်ရတာ့်ဥကကဋ္ဌနှင ့် ယခို NUG ၏ ပြည့်ရထာင့်စိုဝန့်ကက ွေးချြုြ့်ပြစ့်သူ 

မန့်ွေးဝင့်ွေးခ ိုင့်သန့်ွေးသည့် န ိုင့်ငံတာ့်ြိုန့်ကန့်မှုပြင ့် တရာွေးစ ွဲဆ ိုခံရနရပြ ွေး အပခာွေး မျာွေးစ ာရသာ လွှတ့်ရတာ့် 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေးသည့်လည့်ွေး အ ကမ့်ွေးမြက့် အာဏာြ ဆန့်မှုအာွေး တ ိုက့်တ န့်ွေးခွဲ ပခင့်ွေးရ ကာင ့်  တရာွေးရင့်ဆ ိုင့် 

ရနရပြ ွေး အပခာွေးရသာ စ ြ့်စ ွဲချက့်မျာွေးပြင ့်လည့်ွေး ကက ွေးရလွေးရသာ ပြစ့်ဒဏ့်မျာွေး ချမှတ့်ခံရနရသည့်။  

 စစ့်တြ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးသည့် ြထမရက့်သတတြတ့်အနည့်ွေးငယ့်တ င့် န ိုင့်ငံတစ့်ဝှမ့်ွေး ပင မ့်ွေးချမ့်ွေးစ ာ 

ဆနဒပြသူမျာွေးအာွေး ခ င ့်ပြြုရြွေးခွဲ ရသာ့်လည့်ွေး စစ့်တြ့်မှ ပြည့်သူမျာွေးအရြေါ် ရသရစန ိုင့်ရသာ လက့်နက့်မျာွေးနှင ့် 

အလ ိုအရလျာက့် ရြါက့်က ွဲရစန ိုင့်သည ့် ဗံိုွေးမျာွေး အသံိုွေးပြြုခွဲ ရ ကာင့်ွေး တင့်ပြမှုမျာွေးနှင့် အတူ ၂၀၂၁ ခိုနှစ့်၊ မတ့်လ 

တ င့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံရှ  လူူ့အခ င ့်အရရွေးအရပခအရနမျာွေးသည့် အဆ ိုွေးရ ာွေးဆံိုွေးအရပခအရနသ ိုေ့ ရပြာင့်ွေးလွဲသ ာွေးခွဲ သည့်။ 

ကိုလသမဂ္အထူွေးအစ ရင့်ခံစာတင့်သ င့်ွေးသူသည့် အာဏာသ မ့်ွေးမှုအစမှစ၍ တြ့်မရတာ့်ဟို သ ရှ  ကသည ့် စစ့်တြ့် 

သည့် အ ကမ့်ွေးြက့်မှုမျာွေးက ို ကျယ့်ကျယ့်ပြနေ့့်ပြနေ့့်နှင ့် စနစ့်တစ့်ကျ လိုြ့်ရဆာင့်ခွဲ သည့်က ို  မှတ့်တမ့်ွေးတင့်ခွဲ  

သည့်။ ၎င့်ွေးတ ိုေ့ွေးကျ ွေးလ န့်မှုမျာွေးသည့် န ိုင့်ငံတကာဥြရဒအရ လူသာွေးမျ  ြုွေးန ယ့်အရြေါ် ကျ ွေးလ န့်သည ့် ရာဇဝတ့်မှု 

ပြစ့်သည့်ဟို ရ ကညာခွဲ သည့်။ ကိုလသမဂ္လံိုခခံြုရရွေးရကာင့်စ နှင ့် အပခာွေးရသာ န ိုင့်ငံတကာအစည့်ွေးအရဝွေးမျာွေး 

တ င့် ပမန့်မာစစ့်တြ့်၏ လိုြ့်ရဆာင့်ချက့်မျာွေးသည့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံအာွေး အိုြ့်ချြုြ့်န ိုင့်စ မ့်ွေးမရှ ပခင့်ွေးက ို ရထာက့်ပြ 

လျက့် ကျရံှုွေးန ိုင့်ငံဆ သ ိုေ့ ရလ ာက့်လှမ့်ွေးရနပြ ပြစ့်ရ ကာင့်ွေး ၎င့်ွေးတ ိုေ့၏ စ ိုွေးရ မ့်မှုမျာွေးက ို ကျွမ့်ွေးကျင့်သူအချ  ြုွဲ့က 

ထိုတ့်ရြာ့်ရပြာဆ ိုခွဲ သည့်။  

 ၂၀၂၁ ခိုနှစ့် ဧပြ လ (၂၄) ရက့်ရနေ့တ င့် အာဆ ယံက ရခါင့်ွေးရဆာင့်မျာွေးအစည့်ွေးအရဝွေးတစ့်ရြ့်က ို 

ကျင့်ွေးြခွဲ ပြ ွေး ပမန့်မာစစ့်တြ့်အာဏာြ ိုင့်အြ ွဲွဲ့မှ က ိုယ့်စာွေးလှယ့်တစ့်ဦွေးအာွေး ဘံိုအကျ  ြုွေးစ ွေးြ ာွေးနှင ့်စြ့်လျဉ့်ွေး၍ 

အဓ ကရဆ ွေးန ိုင့်ရန့် ြ တ့် ကာွေးခွဲ သည့်။ သက့်ဆ ိုင့်သူအြ ွဲွဲ့အစည့်ွေးအာွေးလံိုွေးနှင ့် ရတ ွဲ့ဆံိုန ိုင့်ရန့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံသ ိုေ့ 
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လာရရာက့်န ိုင့်ရရွေးအတ က့် အထူွေးက ိုယ့်စာွေးလှယ့်အာွေး အမည့်စာရင့်ွေးတင့်သ င့်ွေးရန့်နှင ့် အ ကမ့်ွေးြက့်မှုမျာွေး 

ချက့်ပခင့်ွေးရြ့်တနေ့့်ရန့် ရတာင့်ွေးဆ ိုချက့်မျာွေးြါဝင့်သည ့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံဆ ိုင့်ရာ ဘံိုသရဘာတူည ချက့် (၅) ရြ့်က ို 

အဆ ိုြါအစည့်ွေးအရဝွေးမှ ချမှတ့်ခွဲ သည့်။ စစ့်တြ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးက အထူွေးက ိုယ့်စာွေးလှယ့်အာွေး လက့်ခရံန့် 

ပငင့်ွေးဆ ိုခွဲ ပခင့်ွေးနှင ့် ဘံိုသရဘာတူည ချက့် (၅) ရြ့်က ို အရကာင့်အထည့်ရြာ့်ရဆာင့်ရ က့်ရန့် ဆနဒမရှ မှုက ို ပြသ 

ခွဲ ပခင့်ွေးရ ကာင ့် ၂၀၂၁ ခိုနှစ့်၊ ရအာက့်တ ိုဘာလတ င့် စစ့်တြ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးအာွေး အာဆ ယအံစည့်ွေးအရဝွေးမျာွေးမှ 

ြယ့်ကျဉ့်ထာွေးခွဲ ပြ ွေးပြစ့်သည့်။  

 ဦွေးရည့်မ န့် (ခ) ဦွေးတင့်သစ့်၊ ဦွေးလ င့်က ိုလတ့်၊ ရဒေါ်ဇင့်မာရအာင့်နှင ့် ရဒေါ်ပြ ပြ သင့်ွေးတ ိုေ့အာွေး ပမန့်မာန ိုင့်ငံ 

န ိုင့်ငံသာွေးဉြရဒ ြိုဒ့်မ (၁၆) က ို ရြာက့်ြျက့်ခွဲ ပခင့်ွေးရ ကာင ့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံ၏အကျ  ြုွေးစ ွေးြ ာွေးက ို ထ ခ ိုက့်ရအာင့် 

ပြြုလိုြ့်သည့်ဆ ိုသည ့် စ ြ့်စ ွဲချက့်ပြင ့် ၎င့်ွေးတ ိုေ့အာွေး န ိုင့်ငံသာွေးအပြစ့်မှ ရြ့်ဆ ိုင့်ွေးခွဲ ရ ကာင့်ွေး တင့်ပြလာရသာ 

ရနာက့်ဆံိုွေးအချက့်အလက့်မျာွေးအရ သ ရှ ရသည့်။ ၂၀၂၂ ခိုနှစ့် မတ့် လ တ င့် ကျင့်ွေးြခွဲ သည ့် IPU လွှတ့်ရတာ့် 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေးဆ ိုင့်ရာ လူူ့အခ င ့်အရရွေးရကာ့်မတ ၏  ကာွေးနာြ ွဲ၌ ကိုလသမဂ္အထူွေးအစ ရင့်ခံစာ တင့်သ င့်ွေးသူ 

က တြ့်မရတာ့်အရနပြင ့် ပြည့်သူ (၁၆၀၀) ရကျာ့်အာွေး သတ့်ပြတ့်ခွဲ ပြ ွေး ယင့်ွေးသည့် လူသာွေးမျ  ြုွေးန ယ့်ရြေါ် 

ကျ ွေးလ န့်သည ့် ရာဇဝတ့်မှုမျာွေးနှင ့် စစ့်ရာဇဝတ့်မှုမျာွေးအာွေး ကျ ွေးလ န့်ပခင့်ွေးပြစ့်ရ ကာင့်ွေး အစ ရင့်ခံတင့်ပြခွဲ ကာ 

န ိုင့်ငံတကာအသ ိုက့်အဝန့်ွေး တစ့်ခိုလံိုွေးမှ စစ့်တြ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးအရြေါ် ထ ရရာက့်ရသာြ အာွေးရြွေးမှုမျာွေးက ို 

ကျယ့်ကျယ့်ပြနေ့့်ပြနေ့့်ြ ိုမ ိုလိုြ့်ရဆာင့်ရန့် ထြ့်မံရတာင့်ွေးဆ ိုခွဲ သည့်။ ထ ိုေ့ပြင့် ပမန့်မာစစ့်တြ့်သည့် န ိုင့်ငံအချ  ြုွဲ့ထံမှ 

ပြည့်သူမျာွေးက ို သတ့်ပြတ့်မည ့် စစ့်လက့်န က်မျာွေးက ို လက့်ခံရရှ ခွဲ ပခင့်ွေးရ ကာင ့် ပမန့်မာစစ့်တြ့်အရြေါ် လက့်နက့် 

စ ွေးဆင့်ွေးမှုက ို ြ တ့်ြင့်တာွေးဆ ွေးရန့်လည့်ွေး ကိုလသမဂ္၏ရနာက့်ဆံိုွေးအစ ရင့်ခံစာတ င့် ထြ့်မံရတာင့်ွေးဆ ိုထာွေးသည့်။ 

တစ့်ချ  န့်တည့်ွေးတ င့် IPU အတ င့်ွေးရရွေးမှ ွေးချြုြ့်ရံိုွေးသည့် အမျ  ြုွေးသာွေးည ညွှတ့်ရရွေးအစ ိုွေးရအာွေး အ ကမ့်ွေးြက့်မှုမျာွေးနှင ့် 

မတည့်မပင မ့်ပြစ့်ရအာင့်လံှုရဆာ့်မှုမျာွေးရ ကာင ့် လူဦွေးရရ (၁၀၀၀) ရကျာ့် အသက့်ဆံိုွေးရံှုွေးခွဲ ရရ ကာင့်ွေး စ ြ့်စ ွဲချက့် 

ပြင့်  စစ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးထံမ ှ ရြွေးစာက ို လက့်ခံရရှ ထာွေးသည့်။ ထ ိုစာတ င့် ယံို ကည့်မှုနှင ့် ယံို ကည့်မှု 

တည့်ရဆာက့်ရရွေးလိုြ့်ငန့်ွေးမျာွေးအာွေး ဦွေးစာွေးရြွေးရဆာင့်ရ က့်ထာွေးလျက့်ရှ သည ့် ရဆ ွေးရန ွေးြ ွဲမျာွေး ပြန့်လည့်စတင့်ရန့် 

အလာွေးအလာနှင ့် ဘံိုသရဘာတူည ချက့် (၅) ရြ့်အာွေး အရကာင့်အထည့်ရြာ့်ရဆာင့်ရ က့်ရန့် ကတ ကဝတ့် 

ပြြုထာွေးပြ ွေး ယံို ကည့်မှုတည့်ရဆာက့်ရရွေးအတ က့် ရတ ွဲ့ဆံိုရဆ ွေးရန ွေးမှုမျာွေးက ို ပြန့်လည့်စတင့်န ိုင့်ရပခက ို ညွှန့်ပြ 

ရနသည့်။  

 ၂၀၉ ကက မ့်ရပမာက့် အမှုရဆာင့်ရကာင့်စ  အစည့်ွေးအရဝွေးက ပမန့်မာလွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေး၏ 

လူူ့အခ င ့်အရရွေး ချ  ြုွေးရြာက့်ခံရမှုနှင ့် စြ့်လျဉ့်ွေး၍ ရအာက့်ြါ ဆံိုွေးပြတ့်ချက့်မျာွေး ချမှတ့်ရတာင့်ွေးဆ ိုခွဲ သည့်-  

- ရကာ့်မတ မှတင့်ပြထာွေးရသာ ရမွေးခ န့်ွေးမျာွေးနှင ့်စြ့်လျဥ့်ွေး၍ ကိုလသမဂ္ဆ ိုင့်ရာ ပမန့်မာအပမွဲတမ့်ွေး 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်ရံိုွေးနှင ့် ဂျန ဗာပမ ြုွဲ့ရှ  အပခာွေး န ိုင့်ငံတကာအြ ွဲွဲ့အစည့်ွေးမျာွေးမှ ရထာက့်ြံ ရြွေးရသာ 
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သတင့်ွေးအချက့်အလက့်မျာွေးအာွေး လက့်ခံရရှ ရ ကာင့်ွေး၊ ၂၀၂၀ ခိုနှစ့်တ င့် ရရ ွေးရကာက့်ခံရရသာ 

ရနာက့်ထြ့် လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့် (၂) ဦွေးသည့် လ န့်ခွဲ ရသာလအနည့်ွေးငယ့်တ င့် ပြန့်လည့် 

လွှတ့်ရပမာက့်ခွဲ သည့်က ို သတ ပြြုမ ြါရ ကာင့်ွေး 

- စစ့်တြ့်မ ှ ခနေ့့်အြ့်ထာွေးသည ့် န ိုင့်ငံရတာ့်အိုြ့်ချြုြ့်ရရွေးရကာင့်စ သည့် လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့် 

အနည့်ွေးဆံိုွေး (၄) ဦွေးအာွေး န ိုင့်ငံသာွေးအပြစ့်မှအ ကမ့်ွေးြက့်ြျက့်သ မ့်ွေးမှုအရြေါ် စ ိုွေးရ မ့်ြါရ ကာင့်ွေး၊ န ိုင့်ငံ 

တကာဥြရဒမျာွေးအရ   န ိုင့်ငံသာွေးပြစ့်ခ င ့်က ို ရိုတ့်သ မ့်ွေးပခင့်ွေးသည့် အလ န့်ပြင့်ွေးထန့်ရသာ ရဆာင့် 

ရ က့်ချက့် တစ့်ခိုပြစ့်ပြ ွေး န ိုင့်ငံမွဲ အပြစ့်သ ိုေ့ ဦွေးတည့်ရစခွဲ ြါက တစ့်ဦွေးချင့်ွေး  ကာွေးနာပခင့်ွေးကွဲ သ ိုေ့ 

လိုြ့်ငန့်ွေးစဥ့်မျာွေးအာွေး ရလွေးစာွေးမှုအပြည့် ပြင့်  ပြည ့်ပြည ့်ဝဝ ရဆာင့်ရ က့်သင့် ရ ကာင့်ွေး၊ စစ့်တြ့် 

အာဏာြ ိုင့်မျာွေးထံမှ အဆ ိုြါအချက့်အလက့်မျာွေးနှင ့် ြတ့်သက့်သည ့် သတင့်ွေးအချက့်အလက့်မျာွေး 

က ိုရယူလ ိုရ ကာင့်ွေး၊ 

- ၎င့်ွေးတ ိုေ့၏ လိုြ့်ငန့်ွေးတာဝန့်မျာွေးက ို ရဆာင့်ရ က့်ပခင့်ွေးအတ က့် စစ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးက အရရွေးယူခွဲ  

သည ့် ပမန့်မာလွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့် (၆၂) ဦွေးသည့် ရဆွေးဝါွေးကိုသခ င ့် နှင ့် ဥြရဒအကကံဉာဏ့် 

မျာွေး အနည့်ွေးငယ့် (သ ိုေ့) လံိုွေးဝမရရှ ပခင့်ွေးနှင ့်အတူ လူမဆန့်ရသာြမ့်ွေးဆ ွေးထ န့်ွေးသ မ့်ွေးခံထာွေးရသည။် 

ညြှဉ့်ွေးြန့်ွေးနှ ြ့်စက့်ပခင့်ွေး၊ ကျာွေး-မ အရပခပြြု အ ကမ့်ွေးြက့်ခံရပခင့်ွေးနှင ့် နာမကျန့်ွေးမှုမျာွေးက ို  ကကံြုရတ ွဲ့ 

ရနရပြ ွေး အဆက့်အသ ယ့် ပြတ့်ရတာက့်ထာွေးကာ အကျဉ့်ွေးရထာင့်မျာွေး၌ ြမ့်ွေးဆ ွေးထ န့်ွေးသ မ့်ွေးခံထာွေးမှု 

အရြေါ် ထ တ့်လနေ့့်တိုန့်လှုြ့်မ ြါရ ကာင့်ွေး၊ လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့် တစ့်ဦွေးချင့်ွေးဆ အတ က့် 

လ တ့်လြ့်ပြ ွေး ထင့်သာပမင့်သာရှ ရသာ  ကာွေးနာမှုအြါအဝင့် ၎င့်ွေးတ ိုေ့၏ရရှွဲ့ရနမျာွေးနှင ့် လ  ြုွဲ့ဝှက့်စ ာ 

ရတ ွဲ့ဆံိုခ င ့်၊ မ သာွေးစိုနှင ့်ရတ ွဲ့ဆံိုခ င ့်၊ လူသာွေးဆန့်ပြ ွေး ရဘွေးကင့်ွေးလံိုခခံြုရသာ ြမ့်ွေးဆ ွေးထ န့်ွေးသ မ့်ွေး 

ခရံမှုနှင ့် ကျန့်ွေးမာရရွေးအရပခအရနမျာွေးအြါအဝင့် လက့်ရှ ဖမ််းဆ  ်းထ ိန််းသမိ််းထ ်းသည့်  လွှတ့်ရတာ့် 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်တစ့်ဦွေးချင့်ွေးဆ ၏ အရသွေးစ တ့် သတင့်ွေးအချက့်အလက့်မျာွေးက ို ရြွေးအြ့်ရန့် ပမန့်မာ 

စစ့်တြ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးအာွေး ထြ့်မံရတာင့်ွေးဆ ိုြါရ ကာင့်ွေး၊ န ိုင့်ငံတကာ ကက့်ရပခန အြ ွဲွဲ့မှ ြမ့်ွေးဆ ွေး 

ထ န့်ွေးသ မ့်ွေးခံထာွေးရသည ့် လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေးနှင ့် ရတ ွဲ့ဆံိုန ိုင့်ရရွေးအတ က့်ခ င ့်ပြြုရန့် 

ပမန့်မာစစ့်တြ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးအာွေး ရတာင့်ွေးဆ ိုြါရ ကာင့်ွေး၊ 

- အတင့်ွေးအဓမမ အာဏာသ မ့်ွေးမှုရနာက့်တ င့် ရြေါ်ရြါက့်လာခွဲ သည ့် စစ့်ရာဇဝတ့်မှုမျာွေးနှင ့် လူသာွေး 

မျ  ြုွေးန ယ့်ရြေါ်ကျ ွေးလ န့်သည ့် ရာဇဝတ့်မှုမျာွေးအြါအဝင့် အ ကမ့်ွေးြက့်မှုမျာွေးရ ကာင ့် လူအမျာွေးအပြာွေး 

ရသရ ကြျက့်စ ွေးခွဲ ရပခင့်ွေးအရြေါ် တိုန့်လှုြ့်မ ြါရ ကာင့်ွေး၊ အာဆ ယံမှ ချမှတ့်ခွဲ သည ့် ဘံိုသရဘာ 

တူည ချက့် (၅) ရြ့်က ို အရကာင့်အထည့်ရြာ့်ရဆာင့်ရ က့်ရန့်အတ က့် ကတ ကဝတ့်က ို ရလွေးစာွေး 

လ ိုက့်နာပြ ွေး အ ကမ့်ွေးြက့်မှုမျာွေးအာွေး ချက့်ခင့်ွေးရြ့်တန့်ေ့ရန့် စစ့်တြ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးအာွေး တ ိုက့်တ န့်ွေး 



5 
 

ြါရ ကာင့်ွေး၊ ဆနဒပြသူမျာွေးအရြေါ် အရရွေးယူရဆာင့်ရ က့်မှုမျာွေးသည့် အ ကမ့်ွေးြက့်မှု အဆံိုွေးသတ့်ရရွေး 

ကတ ကဝတ့်မျာွေးက ို အရကာင့်အထည့်ရြာ့်ရန့် ရပခလှမ့်ွေးမျာွေးအပြစ့် ရှုပမင့်ရမည့်ဟူရသာ စစ့်တ ပ် 

အာဏာြ ိုင့်မျာွေးက တင့်ပြသည ့် အယူအဆသည့် စ တ့်ရှုြ့်ရထ ွေးြ ယ့်ပြစ့်ြါရ ကာင့်ွေး၊ ဘံိုသရဘာ 

တူည ချက့် (၅) ရြ့်အပြင့် တရာွေးဥြရဒစ ိုွေးမ ိုွေးရရွေးနှင ့် လူအခ င ့်အရရွေးဆ ိုင့်ရာ န ိုင့်ငံတကာ စည့်ွေးမျဥ့်ွေး 

မျာွေးက ိုြါ ရလွေးစာွေးလ ိုက့်နာသည့်  အရနပြင့်  ရသရစန ိုင့်ရသာအင့်အာွေးအသံိုွေးပြြုပခင့်ွေးက ို ချက့်ချင့်ွေး 

ရြ့်တန့်ေ့ပြ ွေး မ မ တ ိုေ့၏ လူူ့အခ င ့်အရရွေးက ို အသံိုွေးချရနသူမျာွေးအရြေါ် စစ့်မှန့်ရသာ ချြုြ့်ချယ့်မှုက ိုသာ 

ရဆာင့်ရ က့်ရန့် စစ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးအာွေး တ ိုက့်တ န့်ွေးြါရ ကာင့်ွေး၊ ြမ့်ွေးဆ ွေးထ န့်ွေးသ မ့်ွေးခံရသည ့် 

လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေးက ို လွှတ့်ရြွေးပခင့်ွေးသည့် အ ကမ့်ွေးြက့်မှုရြ့်တနေ့့်ရရွေးနှင ့် ယံို ကည့်မှု 

တည့်ရဆာက့်န ိုင့်ရရွေးအတ က့် ဦွေးတည့်သည ့် အရရွေးြါရသာ လိုြ့်ငန့်ွေးစဥ့်တစ့်ရြ့်ပြစ့်ပြ ွေး ဘံိုသရဘာ 

တူည ချက့် (၅) ရြ့်တ င့် ရြာ့်ပြထာွေးသကွဲ သ ိုေ့ အ ကမ့်ွေးြက့်မှုမျာွေးရလျာ ကျပြ ွေး ရတ ွဲ့ဆံိုရဆ ွေးရန ွေးန ိုင့်မှု 

သ ိုေ့ ဦွေးလှည ့်သ ာွေးမည့်ပြစ့်ရ ကာင့်ွေး၊ 

- ၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ ရရ ွေးရကာက့်ြ ွဲမ ှ ရရ ွေးရကာက့်ခံလွှတ့်ရတာ့် က ိုယ့်စာွေးလှယ့်အာွေးလံိုွေး၏ လူူ့အခ င ့် 

အရရွေးက ို စစ့်တြ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးက ရလွေးစာွေးလ ိုက့်နာရန့်နှင့်  က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေးအရနပြင ့် 

စစ့်တြ့်မ ှအရရွေးယူမှုမျာွေးက ို ရ ကာက့်ရ ံွဲ့မှုမရှ ဘွဲ အပြန့်အလှန့်ဆက့်သ ယ့် ရဆာင့်ရ က့်ခ င ့်၊ စိုြ ွဲွဲ့ခ င ့်၊ 

စိုရဝွေးခ င ့်၊ အပမင့်မျာွေး ရြာ့်ပြခ င ့်၊ သတင့်ွေးအချက့်အလက့်မျာွေးအာွေး ရယ/ူရြွေးအြ့်ခ င့် ၊ လက့်တံိုေ့ 

ပြန့်ခံရပခင့်ွေးက ို ရ ကာက့်ရ ံွဲ့ပခင့်ွေးမရှ ဘွဲ သ ာွေးလာခ င့် တ ိုေ့က ို  စစ့်တြ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးက ြ တ့်ြင့်တာွေး 

ပမစ့်ပခင့်ွေးမပြြုရန့် ရတာင့်ွေးဆ ိုရ ကာင့်ွေး၊ ပြည့်ရထာင့်စိုလွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးပြြုရကာ့်မတ  (CRPH) 

အြ ွဲွဲ့ဝင့် ၂၀ ဦွေးနှင့်  အပခာွေးရသာ ၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ န ိုဝင့်ဘာလတ င့် ရရ ွေးရကာက့်ခံထာွေးရသည ့် 

လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေးအာွေး ၎င့်ွေးတ ိုေ့၏ လွှတ့်ရတာ့်လိုြ့်ငန့်ွေးတာဝန့်မျာွေး ရဆာင့်ရ က့်ရန 

ပခင့်ွေးနှင ့် ြတ့်သက့်၍ ရိုြ့်ြ ိုင့်ွေးဆ ိုင့်ရာနှင ့် ဥြရဒဆ ိုင့်ရာ အရရွေးယူရနမှုမျာွေးမှ ရြ့်တနေ့့်ရြွေးရန့် 

တ ိုက့်တ န့်ွေးရ ကာင့်ွေး၊ အဆ ိုြါအချက့်မျာွေးနှင ့် ြတ့်သက့်၍ အရသွေးစ တ့်သတင့်ွေးအချက့်အလက့် 

မျာွေးအာွေး အရရွေးရြေါ်ရရှ န ိုင့်ရန့် စစ့်တြ့်အာဏာြ ိုင့်မျာွေးအာွေး ရတာင့်ွေးဆ ိုရ ကာင့်ွေး၊ 

- CRPH အြ ွဲွဲ့ဝင့်မျာွေး အြါအဝင့် ၂၀၂၀ ပြည ့်နှစ့်၊ အရထ ရထ ရရ ွေးရကာက့်ြ ွဲမှ ရရ ွေးရကာက့်ခံ 

လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေးနှင ့် တည တည တ့်တည့်ွေး ရြ့်တည့်ရ ကာင့်ွေး ပြသရန့်နှင့်  ပမန့်မာ 

န ိုင့်ငံတ င့် ဒ မ ိုကရရစည့်ွေးမျဉ့်ွေးစည့်ွေးကမ့်ွေးမျာွေးနှင ့် လူူ့အခ င ့်အရရွေးမျာွေးအရြေါ် ရလွေးစာွေး လ ိုက့်နာရရွေး 

ရှ ရစရန့်အတ က့် IPU အြ ွဲွဲ့ဝင့်လွှတ့်ရတာ့်မျာွေး၊ အပမွဲတမ့်ွေးရလ လာသူမျာွေးနှင ့် အာဆ ယံ ြါလ မန့် 

မျာွေး ည လာခံ (AIPA) အြါအဝင့် လွှတ့်ရတာ့်ည လာခမံျာွေးက ြ အာွေးရြွေးရန့် ရတာင့်ွေးဆ ိုရ ကာင့်ွေး၊ 

အကျြ့်အတည့်ွေးရပြရှင့်ွေးရရွေးတ င့် အရထာက့်အကူပြစ့်ရစရန့် ယခိုအချ  န့်အထ  ရဆာင့်ရ က့်ခွဲ သည ့် 

လိုြ့်ရြ့်မျာွေးက ို ကက ြုဆ ိုပြ ွေး အရြ့်သာွေးမျာွေးအရြေါ် လက့်နက့်အသံိုွေးပြြုမှု ရြ့်တနေ့့်ရရွေး အြါအဝင့် 
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ယင့်ွေးက စစရြ့်မျာွေးတ င့် ြ ိုမ ိုလိုြ့်ရဆာင့်ရန့် အြ ွဲွဲ့ဝင့်လွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေးက ို ရတာင့်ွေးဆ ို 

ပါရ ကာင့်ွေး၊ 

- ပမန့်မာလွှတ့်ရတာ့်က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေးနှင ့် စည့်ွေးလံိုွေးည ည တ့်စ ာ  ရြ့်တည့်ရြွေးရသာ န ိုင့်ငံတကာ 

က န့်ရက့်အာွေး ြ ိုမ ို အာွေးရကာင့်ွေးလာရစရရွေးအတ က့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံအတ က့် န ိုင့်ငံတကာလွှတ့်ရတာ့် 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေး မ တ့်ြက့်အြ ွဲွဲ့ (IPAM) နှင ့်လက့်တ ွဲ၍ IPU အြ ွဲွဲ့ဝင့်လွှတ့်ရတာ့်မျာွေးနှင ့် 

အတ င့်ွေးရရွေးမှ ွေးချြုြ့်ရံိုွေးက လိုြ့်ရဆာင့်ရြွေးရန့်၊ ရဒသတ င့်ွေး တက့်ကက ရသာ န ိုင့်ငံတကာအြ ွဲွဲ့အစည့်ွေး 

မျာွေးနှင ့်အတူ ယခိုကွဲ သ ိုေ့ ကက ြုွေးြမ့်ွေးရဆာင့်ရ က့်မှုအာွေး အကူအည ရြွေးရာတ င့် ခ ိုင့်မာရသာ 

ရဆာင့်ရ က့်ချက့်မျာွေး လိုြ့်ရဆာင့်ရြွေးရန့်ရတာင့်ွေးဆ ိုရ ကာင့်ွေး၊ ထ ိုသ ိုေ့လိုြ့်ရဆာင့်န ိုင့်ရန့်အတ က့် 

အြ ွဲွဲ့ဝင့်လွှတ့်ရတာ့်မျာွေးအရနပြင့်  ရဆာင့်ရ က့်ရန့် ရှ သည့် အဆင့် မျာွေးက ို အသ ရြွေးတင့်ပြရန့် 

ကက ြုဆ ိုရ ကာင့်ွေး၊ 

- အရထ ရထ အတ င့်ွေးရရွေးမှ ွေးချြုြ့်အရနပြင ့် ယခိုဆံိုွေးပြတ့်ချက့်အာွေး စစ့်တြ့် အာဏာြ ိုင့်မျာွေး၊ 

တ ိုင့် ကာွေးသူနှင့် အတူ ဆ ရလျာ့်သည ့် သတင့်ွေးအချက့်အလက့်မျာွေး ရရှ န ိုင့်ရရွေးအတ က့်  ကာွေးခံ 

အြ ွဲွဲ့အစည့်ွေးထံသ ိုေ့ ရြွေးြ ိုေ့ရန့် ရတာင့်ွေးဆ ိုရ ကာင့်ွေး၊ ထ ိုေ့ပြင့် အရထ ရထ အတ င့်ွေးရရွေးမှ ွေးချြုြ့်အရနပြင့်  

ယခိုဆံိုွေးပြတ့်ချက့်ြါ က စစရြ့်မျာွေးအာွေး ထ ရရာက့်စ ာ ရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်ရန့်နှင့်  စ ိုွေးရ မ့်မှုမျာွေးအာွေး 

က ိုင့်တ ယ့်ရပြရှင့်ွေးရန့်အတ က့် ပြစ့်န ိုင့်သမ  အပခာွေးနည့်ွေးလမ့်ွေးမျာွေးက ို ရှာရြ ရြာ့်ထိုတ့်ရန့် 

ရတာင့်ွေးဆ ိုပါရ ကာင့်ွေး၊ 

- ရကာ့်မတ အရနပြင ့်လည့်ွေး ယခိုပြစ့်စဉ့်အာွေး ဆက့်လက့်စစ့်ရဆွေးသ ာွေးရန့်နှင့်  အချ  န့်နှင ့် တစ့်ရပြွေးည  

အစ ရင့်ခံတင့်ပြရန့် ရတာင့်ွေးဆ ိုပါရ ကာင့်ွေး။ 


