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ကနွဦးစစ်တမ်း
၂၀၂၁ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုအကပါ်  ပပည်သူလူထု၏

သကောထား အပမင်မေား ( နိုင်ငံကရး ရှုကထာင့်) အစီရင်ခံစာ

■   ကကေးဇူးစကား

	 ပမန်မာနိုင်ငံ၏	 လတ်တပလာ	 ပဖစ်ပပါ်ပနသည့်	 အပပခအပနများကို	 ပလ့လာပစာင့်ြကည့်ပနပသာ	

ပပည်သူ့ေဝ	 ပလ့လာပရးစင်တာမှ	 “၂၀၂၁ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုအကပါ်  ပပည်သူလူထု၏ သကောထား 

အပမင်မေား (နိုင်ငံကရး ရှုကထာင့်) အစီရင်ခံစာ”	ကို	ထုတ်ပပန်လိုက်ပါသည်။	

	 ဤအစီရင်ခံစာကို	 	 ပမန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ	 နိုင်ငံသားများ၏	 အပမင်များအား	 အွန်လိုင်းမှ	 စစ်တမ်း	

ပကာက်ယူပခင်း	လုပ်ငန်းစဉ်ပဖင့်	ပဆာင်ရေက်ခဲ့ပါသည်။		

	 ယခုစစ်တမ်းတွင်	အခက်အခဲ	အမျ ိုးမျ ိုးြကားမှ	ဝင်ပရာက်ပပဖဆိုပပးပါပသာ	ပမန်မာနိုင်ငံ	တစ်ဝှမ်းလုံးမှ	

ပါဝင်ပပဖြကားသူများကို	 ပပည်သူ့ေဝပလ့လာပစာင့်ြကည့်ပရးစင်တာမှ	အထူးပကျးဇူးတင်ပါသည်။	ထို့အပပင်	

ယခု	 စစ်တမ်း	 ပဖစ်ပပမာက်ပရးအတွက်	 အေက်ေက်မှ	 ဝိုင်းဝန်းကူညီပပးပါပသာ	 မိတ်ပဆွများကိုလည်း	

ေီပနရာမှ	အထူးပကျးဇူးတင်ရှိပါပြကာင်း	ပဖာ်ပပအပ်ပါတယ်။	

နိဒါန်း

	 ပမန်မာနိုင်ငံတွင်	 (၁၉၄၈	ခုနှစ်)	လွတ်လပ်ပရးရငပီးပနာက်ပိုင်း	ပါလီမန်ေီမိုကပရစီ	စနစ်ပဖင့်	 (လူထုမှ	

အစိုးရကို	ပရေးချယ်	တင်ပပမောက်သည့်စနစ်)	ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်။	သို့ပသာ်	ဆယ်နှစ်အြကာ	၁၉၅၈	ခုနှစ်တွင်	

တပ်မပတာ်	 (စစ်တပ်)	 မှ	 အိမ်ပစာင့်အစိုးရအပဖစ်	 (၂)	 နှစ်ြကာ	 အာဏာရယူခဲ့ငပီး	 (၁၉၆၀)	 ခုနှစ်တွင်		

ပရေးပကာက်ပွဲကျင်းပ၍		အနိုင်ရပါတီအား		အာဏာ	ပပန်လည်လွှဲပပပာင်းပပးခဲ့သည်။	(၁၉၆၂)	ခုနှစ်	မတ်လတွင်	

တပ်မပတာ်	ကာကွယ်ပရးဦးစီးချုပ်	ဗိုလ်ချုပ်ကကီး	ပနဝင်းကအာဏာပပန်လည်	သိမ်းယူခဲ့ငပီး	ပါလီမန်	ေီမိုကပရစီ	

စနစ်		ဆိတ်သုဉ်းခဲ့သည်။	၂၆	နှစ်အြကာ	စစ်တပ်အရာရှိပဟာင်းများဦးပဆာင်သည့်	ပမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်	လမ်း	

စဉ်ပါတီ	 	 တစ်ပါတီစနစ်ပဖင့်	 နိုင်ငံကိုတံခါးပိတ်	 စနစ်ကျင့်သုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။	 (၁၉၈၈)	 ခုနှစ်တွင်	 (၈၈၈၈)	

ရှစ်ပလးလုံး	 ေီမိုကပရစီ	 အပရးပတာ်ပုံကကီး	 ပပါ်ပပါက်လာခဲ့သည်။	 လူထုက	 ပါတီစုံေီမိုကပရစီစနစ်ကို	

ပတာင်းဆိုခဲ့ြကသည်။		ထိုအခါ	စစ်တပ်မှ	လူထုအပရးပတာ်ပုံအား	ငဖိုခွဲ၍	အာဏာသိမ်းယူခဲ့ငပီး	ပရေးပကာက်ပွဲ	

ကျင်းပပပးမည်ဟု	ကတိပပုခဲ့သည်။	(၁၉၉၀)	ခုနှစ်တွင်	စစ်တပ်မှ	ပါတီစုံ	အပထွပထွပရေးပကာက်ပွဲ	ကျင်းပပပးခဲ့	

ပသာ်လည်း	 ပရေးပကာက်ပွဲတွင်	 အနိုင်ရပါတီ	 ပဖစ်ပသာ	 အမျ ိုးသား	 ေီမိုကပရစီ	 အဖွဲ့ချုပ်	 (NLD)	 ပါတီအား	

အပြကာင်း	 အမျ ိုးမျ ိုးပပ၍	 စစ်တပ်မှ	 အာဏာလွှဲပပးရန်	 ပငင်းဆန်ခဲ့သည်။	 နိုင်ငံပတာ်အာဏာကို	 (၂၀၁၀)	

ခုနှစ်အထိ	 စစ်တပ်ကပဲ	 ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။	 ပပည်သူလူထု၏	 ဆန္ဒကို	 မျက်ကွယ်ပပုခဲ့သည်။	
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ထိုသို့အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်ကာလအတွင်း	စစ်ပခါင်းပဆာင်များသည်	စစ်တပ်ကသာ	ချယ်လှယ်	လွှမ်းမိုးထားနိုင်သည့်	

ေီမိုကပရစီဟန်ပပ	ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ရပ်ကို	စိတ်တိုင်းကျ	ပရးဆွဲခဲ့ငပီး	(၂၀၀၈)	ခုနှစ်တွင်	တဖက်သတ်	အတည်ပပု	

ခဲ့ြကသည်။	

		 (၂၀၀၈)	ဖွဲ့စည်းပုံအပပခခံဥပပေပဖင့်	၂၀၁၀	ခုနှစ်တွင်	ပရေးပကာက်ပွဲပပုလုပ်ပပးခဲ့ငပီး	စစ်ပခါင်းပဆာင်	

ပဟာင်းများ	 ဦးပဆာင်ဖွဲ့စည်းထားပသာ	 စစ်တပ်	 ပကျာပထာက်ပနာက်ခံပပု	 ပပည်ပထာင်စုကကံ့ခိုင်ပရးနှင့်	

ဖွံ့ငဖိုးပရးပါတီ(ပပည်ခိုင်ငဖိုး)အား	 အနိုင်ရရှိရန်	 ကကိုးပမ်းငပီး	 စစ်တပ်လွှမ်းမိုးကကိုးကိုင်ပသာ	ဟန်ပပေီမိုကပရစီ	

စနစ်ကို	 စတင်အပကာင်အထည်	 ပဖာ်ခဲ့သည်။	 (၂၀၁၂)	 ခုနှစ်တွင်	 ကျင်းပသည့်	 	 ြကားပဖတ်ပရေးပကာက်ပွဲမှ	

စတင်ငပီး		ပနအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ	ပပန်လည်လွတ်ပပမာက်လာပသာ	အတိုက်အခံပခါင်းပဆာင်	ပေါ်ပအာင်ဆန်း	

စုြကည်	နှင့်	 ၎င်း၏	အမျ ိုးသားေီမိုအပရစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ	 (NLD)	မှ	 	 ြကားပဖတ်ပရေးပကာက်ပွဲတွင်	 ဝင်ပရာက်	

ယှဉ်ငပိုင်ခဲ့ရာ	အပပတ်အသတ်	အနိုင်ရခဲ့သည်။	ထို့ပနာက်		(၂၀၁၅)	ခုနှစ်	ေုတိယအကကိမ်	အပထွပထွ	ပရေးပကာက်	

ပွဲတွင်လည်း	ပေါ်ပအာင်ဆန်းစုြကည်နှင့်	(NLD)	ပါတီသည်	အလားတူ	အပပတ်	အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပပန်သည်။	

	 ၂၀၁၅	 ပရေးပကာက်ပွဲအနိုင်ရရှိမှုနှင့်အတူ	 ပေါ်ပအာင်ဆန်းစုြကည်	 ဦးပဆာင်သည့်	 NLD	 ပါတီသည်	

အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့သည်။		စစ်တပ်မှ	ဦးပဆာင်လွှမ်းမိုးပသာ	(၂၀၀၈)	ဖွဲ့စည်းပုံပအာက်	တွင်	ေီမိုကပရစီ	လိုလားပသာ	

အစိုးရတရပ်	 ပပါ်ပပါက်ခဲ့ပသာ်လည်း	 အမှန်တကယ်	 ပပည်သူလူထု	 လိုလားပသာ	 	 ဖက်ေရယ်	 ေီမိုကပရစီ		

နိုင်ငံပတာ်သစ်ကိုမူ	 	 မည်သို့မျှ	 	 မတည်ပဆာက်နိုင်ခဲ့ပပ။	 ပပည်သူလူထုမှ	 လိုလားပသာ	 (၂၀၀၈)	 ဖွဲ့စည်းပုံ	

အပပခခံဥပပေ	ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပရး	ကိုလည်း	(NLD)		ပါတီမှ	စွမ်းပဆာင်ပပးနိုင်ပခင်း	မရှိခဲ့ပပ။	

	 (၂၀၀၈)	 ဖွဲ့စည်းပုံ	 ပအာက်တွင်	 စစ်တပ်နှင့်	 အနိုင်ရပါတီြကား	 ပဋိပက္ခနှင့်အားငပိုင်မှုများသာ	

တပလျှာက်လုံး	ပဖစ်ပွားခဲ့သည်။	(၂၀၂၀)	ခုနှစ်	နိုဝင်ောလတွင်	အာဏာရ	(NLD)	အစိုးရမှ	ဦးပဆာင်၍	တတိယ	

အကကိမ်ပပမာက်	ပရေးပကာက်ပွဲပပုလုပ်ခဲ့ရာ	(NLD)	ပါတီကပင်	ပသာင်ငပို	ကမ်းငပို	အနိုင်ရခဲ့ပပန်သည်။	ထိုအခါ	

စစ်တပ်ပကျာပထာက်	ပနာက်ခံပပု	ကကံ့ခိုင်ပရးပါတီအပါအဝင်	ပါတီအချ ို့မှာ	ပရေးပကာက်ပွဲသည်	တရားမျှတမှု	

မရှိပြကာင်းနှင့်	 ပရေးပကာက်ပွဲ	 ပကာ်မရှင်အပနပဖင့်	 မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုများရှိပြကာင်း	 ပဝဖန်ပထာက်ပပငပီး	

ပရေးပကာက်ပွဲ	 ပပန်လုပ်ရန်	ပတာင်းဆိုပခင်းများ	 ပပုလုပ်ခဲ့သည်။	စစ်တပ်မှလည်း	ပရေးပကာက်ပွဲ	မဲစာရင်းများ	

မှားယွင်းမှုရှိပြကာင်း	သက်ဆိုင်ရာအစိုးရနှင့်	ပရေးပကာက်ပွဲ	ပကာ်မရှင်မှ	ထိုမှားယွင်းမှုများကို	ပပဖရှင်းပပးရန်	

တရားဝင်ထုတ်ပဖာ်	ပပပာဆိုလာခဲ့သည်။	အနိုင်ရ	(NLD)	အစိုးရနှင့်	ပရေးပကာက်ပွဲ	ပကာ်မရှင်ကလည်း	ထိုသို့မဲ

စာရင်းမှားယွင်းမှုများ၊	ပရေးပကာက်ပွဲဆိုင်ရာမပကျနပ်မှုများကို	(၂၀၀၈)	ဖွဲ့စည်းပုံပါ	ပပဌာန်းချက်များ	အတိုင်း		

ဥပပေအရ	ပတာင်းဆို	ပပဖရှင်းြကရန်	တုံ့ပပန်ခဲ့သည်။	စစ်တပ်နှင့်	တရားဝင်	ပတွ့ဆုံပဆွးပနွး	ပပဖရှင်းနိုင်ခဲ့ပခင်း	

ပတာ့	မရှိခဲ့ပါ။	

	 အနိုင်ရပါတီနှင့်	 စစ်တပ်တို့အြကား	 အပပန်အလှန်တင်းမာမှုများ	 ပဖစ်ပပါ်ခဲ့ငပီး	 ပရေးပကာက်ပွဲအနိုင်ရ	

လွှတ်ပတာ်ကိုယ်စားလှယ်များပဖင့်	 ကျင်းပမည့်	 တတိယအကကိမ်	 လွှတ်ပတာ်	 စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ပန့	 မနက်	

လင်းအားကကီး	အရုဏ်တက်ချနိ်တွင်	အစိုးရ	အဖွဲ့ပခါင်းပဆာင်များ၊	NLD	ပါတီပခါင်းပဆာင်များ၊	ပရေးပကာက်ပွဲ	

ပကာ်မရှင်ဝင်များ၊	နိုင်ငံပရးပခါင်းပဆာင်များ၊	ထင်ရှားပကျာ်ြကားသူများကို	ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။	ထိုပန့	မနက်	

(၈:၀၀)	နာရီတွင်	စစ်တပ်မှ	နိုင်ငံပတာ်	အပရးပပါ်အပပခအပနအပဖစ်	သတ်မှတ်ငပီး	နိုင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ပရး

ပကာင်စီအပနပဖင့်	အာဏာအရပ်ရပ်အား	ထိန်းသိမ်းလိုက်ပြကာင်း	ပြကညာခဲ့သည်။
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■   အစီရင်ခံစာ၏ ရည်ရွယ်ခေက်

	 ဤအစီရင်ခံစာ၏	အဓိကရည်ရေယ်ချက်ကို	ပအာက်ပါအတိုင်း	ချမှတ်ပဆာင်ရေက်ခဲ့ပါသည်။

	 ၁။	 ၂၀၂၁	ခုနှစ်	စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပပါ်	ပပည်သူများ၏	သပောထားအပမင်များကို			 	

	 	 စုစည်းပဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်။		

	 ၂။		 ပိုမိုပကာင်းမွန်သည့်	အနာဂတ်နိုင်ငံပတာ်တစ်ရပ်	ပဖာ်ပဆာင်ရာတွင်	ပပည်သူတို့၏		 	

	 	 သပောထားများကို	အပပခခံ၍	တည်ပဆာက်နိုင်ရန်။

■

■  အစီရင်ခံစာလွှမ်းခခုံမှုနှင့်အကန့်အသတ်မေား

	 ဤအစီရင်ခံစာကို	လက်ရှိပဖစ်ပပါ်ပနပသာ	နိုင်ငံပရးအပပခအပနများအရ	အွန်လိုင်းပဖင့်သာ	ပကာက်ယူ	

ခဲ့ရသည်။	ထိုကဲ့သို့	အွန်လိုင်းမှတဆင့်	ပကာက်ယူရသည့်အတွက်	ပေသ	တစ်ခုချင်းစီ၏	နမူနာလူဦးပရအတိုင်း	

ပကာက်ယူနိုင်ခဲ့ပခင်းမရှိခဲ့ပါ။	 သို့ပသာ်လည်း	 ပမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်	 ဆိုရှယ်မီေီယာတစ်ခုပဖစ်ပသာ									

Facebook	ကို	ကျွမ်းကျင်စွာ	သုံးစွဲပနြကပသာပြကာင့်	 ပကျးလက်၊	 ငမို့ပပ	 ပေသနှစ်ခုစလုံးရှိ	 ပပည်သူများ၏	

သပောထားများကို	စုစည်းနိုင်ခဲ့သလို	တိုင်းနှင့်ပပည်နယ်အားလုံး၏	သပောထားများကိုလည်း	ရရှိခဲ့ပါသည်။	

ထို့အပပင်	 ပပဖြကားသူများ၏	 အချက်အလက်များအရ	 ကျား/မ	 အချ ိုးအစားမှာလည်း	 ညီမျှမှု	 ရှိပနသည်ကို	

ပတွ့ရှိရပါသည်။	

	 ယခုစစ်တမ်းသည်	 သုပတသနစာတမ်းတစ်ခု၏	 စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်	 အပပည့်အဝ	 မကိုက်ညီ	

ပသာ်လည်း	စစ်တမ်းကို	ပပဖဆိုထားသည့်	သူများ၏	အချက်အလက်များအရ	အလွှာပပါင်းစုံမှ	ပါဝင်ပပဖဆိုထား	

သည်ကို	 ပတွ့ရသည့်အတွက်	 ပပည်သူများ၏	စိတ်ဆန္ဒများနှင့်	အနီးစပ်ဆုံးကိုက်ညီသည့်	 စစ်တမ်းတစ်ခုပဖစ်	

မည်ဟု	ယုံြကည်မိပါသည်။
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■  လူမှုပထဝီဆိုင်ရာကော်ပပခေက်

	 တိုင်းနှင့်ပပည်နယ်	(၁၄)	ခုစလုံးမှ	လူဦးပရ	၁၁၆၃	ဦး	ဤစစ်တမ်းကို	ဝင်ပရာက်	ပပဖဆိုထားသည်ကို	

ပတွ့ရပါသည်။	ငမို့ပပ၊	ပကျးလက်	(၂)	ခုစလုံးမှ	ပါဝင်ပပဖဆိုထားသည်ကို	ပတွ့ရှိရငပီး	ကပေဆိုသူ တစ်ဝက်နီးပါးမှာ 

အစိုးရဝန်ထမ်းမေား	ပဖစ်ပနသည်ကိုလည်း	ပတွ့ရှိရသည်။

ကဒသအလိုက်ကပေကကားကပးသူအကရအတွက်

ကချင်ပပည်နယ် ၂.၅၈% ၃၀	ဦး
ကယားပပည်နယ် ၁.၃၈% ၁၆	ဦး
ကရင်ပပည်နယ် ၁.၈၉% ၂၂	ဦး
ချင်းပပည်နယ် ၁.၈၉% ၂၂	ဦး
မွန်ပပည်နယ် ၈.၄၃% ၉၈	ဦး
ရခိုင်ပပည်နယ် ၁.၀၃% ၁၂	ဦး
ရှမ်းပပည်နယ် ၃.၅၃% ၄၁	ဦး	
စစ်ကိုင်းတိုင်း ၅.၂၅% ၆၁	ဦး
ပဲခူးတိုင်း ၂.၇၅% ၃၂	ဦး
မပကွးတိုင်း ၄.၂၁% ၄၉	ဦး
မန္တပလးတိုင်း ၂၀.၇၂% ၂၄၁	ဦး
တနသသာရီတိုင်း ၆.၈၈% ၈၀	ဦး
ရန်ကုန်တိုင်း ၃၁.၂၁% ၃၆၃	ဦး
ဧရာဝတီတိုင်း ၈.၂၅% ၉၆	ဦး
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ရပ်ကွက်/ကကေးရွာ

ရပ်ကွက်	 ၉၀၅	ဦး ၇၇.၈၂%
ပကျးရော ၂၅၈	ဦး ၂၂.၁၈%

လိင်

ကျား ၅၂၆	ဦး ၄၅.၂၈%
မ ၆၃၀	ဦး ၅၄.၁၇%
အပခား ၇	ဦး ၀.၆%

       

77.82%

22.18%

ရပ်ကကွ/် ေကျးရွာ

ရပ်ကကွ ်  ေကျးရွာ 

45.28%

54.17%

0.6%

လငိ်

ကျား  မ အြခား 
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အသက်အုပ်စု

၁၈	-	၃၀ ၅၂၄	ဦး ၄၅.၀၆%

၃၁	-	၅၀ ၅၈၆	ဦး ၅၀.၃၉%
၅၀	အထက် ၅၃	ဦး ၄.၅၆%

  

ပညာအရည်အခေင်း

အတန်းပညာ	မသင်ြကားေူးပါ ၁	ဦး ၀.၀၉%

အပပခခံပညာ ၇၄	ဦး ၆.၃၆%
တက္ကသိုလ် ၁၄၃	ဦး ၁၂.၃၀%
ေွဲ့ရ ၉၄၅	ဦး ၈၁.၂၆%

အတနး်ပညာ မသင�်ကားဘ�းပါ  
အေြခခပံညာ 

တက� သိ�လ ်
ဘွဲ�ရ 

၀ 

၅၀၀ 

၁၀၀၀ 

1

ပညာအရည်အချငး်

အတနး်ပညာ မသင�်ကားဘ�းပါ  အေြခခပံညာ တက� သိ�လ ် ဘွဲ�ရ 

45.06%

50.39%

4.56%

အသကအ်�ပ်စ�

၁၈ -၃၀ ၃၁ -၅၀ ၅၀ အထက ်
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အလုပ်အကိုင်

စီးပွားပရးလုပ်ငန်းရှင်	 ၃၇	ဦး ၃.၁၈%

အစိုးရဝန်ထမ်း ၅၁၇	ဦး ၄၄.၄၅%
ကုမ္ပဏီ၊ပုဂ္ဂလိက၊အပခား ၃၁၅	ဦး ၂၇.၀၉%
ပကျာင်းသား၊မှီခို ၇၁	ဦး ၆.၁၀%
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ၁၈၂	ဦး ၁၅.၆၅%
လက်လုပ်လက်စား	 ၄၁	ဦး ၃.၅၃%

ကိုးကွယ်သည့်ောသာ

ဗုေ္ဓ ၁၀၂၂	ဦး ၈၇.၈၈%

ခရစ်ယန် ၁၀၅	ဦး ၉.၀၃%
အစ္စလမ် ၂၁	ဦး ၁.၈၁%
ဟိန္ဒူ ၅	ဦး ၀.၄၃%
အပခား	 ၁၀	ဦး ၀.၈၆%

စီးပွားေရးလ�ပ်ငနး်��င ်

အစိ�းရဝနထ်မ်း 

က�မ�ဏ၊ီပ�ဂ�လကိ၊အြခား 

ေကျာငး်သား၊မ�ီခိ� 

ကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငနး် 

လကလ်�ပ်လကစ်ား 

၀ 

၁၀၀ 

၂၀၀ 

၃၀၀ 

၄၀၀ 

၅၀၀ 

၆၀၀ 

1

အလ�ပ်အကိ�င်
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■  စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအကပါ် ပပည်သူလူထုအပမင်

(က)  စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအကပါ် ပပည်သူလူထု၏ မှန်းဆခေက် 
	 ထိုကဲ့သို့	စစ်တပ်မှ	တပ်မပတာ်အာဏာ	သိမ်းယူခဲ့ပခင်း	လုပ်ပဆာင်မည်ကို	အများစုက	ပမျှာ်လင့်ထား	

ခဲ့ပခင်း	 ရှိ/မရှိ	 သိရှိနိုင်ရန်အတွက်	 စစ်တမ်း	 ပကာက်ယူခဲ့ရာ	 	 စစ်တမ်းပပဖဆိုသူများ၏	 (၁၈.၄၀%)	

ရာခိုင်နှုန်းခန့်က	အာဏာသိမ်းမည်ကို	 	 ကကိုတင်ပမျှာ်လင့်ထားခဲ့သည်ဟု	 ပပဖဆိုြကသည်။	 (၈၁.၆၀%)	ကမူ	

ထိုသို့	 အာဏာသိမ်းလိမ့်မည်ဟု	 ကကိုတင်ပမျှာ်လင့့််မထားခဲ့ြကပါဟု	 ပပဖဆိုခဲ့ြကသည်။	 ထို့ပြကာင့်	 ပပည်သူ	

အများစုက	ထိုသို့အာဏာသိမ်းမည်ဆိုသည်ကို	ကကိုတင်မမှန်းဆထားပြကာင်း	ပလ့လာပတွ့ရှိရပါသည်။	

 

18.4%

81.6%

စစတ်ပ်အာဏာသမ်ိးမ�အေပါ် ြပညသ်�လ�ထ�၏ မ�န်းဆချက ် 

အာဏာသမိး်မညက်ိ�  �က�ိတငေ်မ�ာ်လင့ထ်ား 

အာဏာသမိး်မညက်ိ�  �က�ိတငေ်မ�ာ်လင့မ်ထား 

၀ 

၂၀၀ 

၄၀၀ 

၆၀၀ 

၈၀၀ 

၁၀၀၀ 

၁၂၀၀ 

1

ကိ�းကယွသ်ည့ဘ်ာသာ

ဗ�ဒ� ခရစယ်န ် အစ�လမ ် ဟ�ိ�� အြခား 
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(ခ)  မဲစာရင်းမေားမှားယွင်းမှုကကကာင့်ဟု အာဏာသိမ်းယူပခင်း အကကကာင်းပပခေက်အကပါ် 
      ပပည်သူတို့ သကောထား

	 စစ်တပ်မှ	 အပရးပပါ်အပပခအပန	 ပြကညာ၍	 အာဏာထိန်း/သိမ်းရပခင်း	 ပဖစ်သည်ဟု	 အပြကာင်းပပ	

ချက်အပပါ်	 ပပည်သူတို့၏	 လက်ခံယုံြကည်မှုကို	 သိရှိနိုင်ရန်	 စစ်တမ်းပကာက်ယူခဲ့ရာ	 ထိုသို့မဲစာရင်း	

အပြကာင်းပပချက်ကို	လက်ခံသူမှာ	ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	(၁.၉၂%)	ခန့်ရှိငပီး	ထိုအပြကာင်းပပချက်ကို	လက်မခံ	

မယုံြကည်သူမှာ	(၉၈.၇၁%)	ခန့်ပဖစ်သည်။	ထို့ပြကာင့်	အများစုက	အပြကာင်းပပချက်အပပါ်	လက်မခံ	သပော	

မတူပြကာင်းပလ့လာပတွ့ရှိရသည်။

(ဂ) ၂၀၀၈ ေွဲ့စည်းပုံအကပခခံဥပကဒ နှင့် ကိုက်ညီ ပခင်း ရှိ/မရှိ

	 ယခုကဲ့သို့စစ်တပ်မှ	အာဏာသိမ်း/	ထိန်းပခင်းကို	(၂၀၀၈)	ဖွဲ့စည်းပုံအပပခခံဥပပေ	နှင့်အညီ	လုပ်ပဆာင်	

ခဲ့ပခင်းဟု	 ဆိုပသာ်လည်း	 ၎င်းအပပါ်	 လက်ခံသူ၊	 လက်မခံသူ	 အမျ ိုးမျ ိုးရှိြကသပဖင့်	 စစ်တမ်းပကာက်ယူ	

ြကည့်ရာတွင်	စစ်တမ်းပပဖဆိုသူအားလုံး၏	(၂.၅၈%)	က	ကိုက်ညီမှု	ရှိသည်ဟု	အပြကာင်းပပချက်ကို	လက်ခံ	

ပသာ်လည်း	 (၉၇.၄၂%)	 က	 ကိုက်ညီသည်ဟု	 လက်ခံယုံြကည်ပခင်း	 မရှိြကပပ။	 ထို့ပြကာင့်	 စစ်တပ်မှ	

အာဏာသိမ်းယူပခင်းသည်	 ၂၀၀၈	 ဖွဲ့စည်းပုံအပပခခံဥပပေနှင့်	 ကိုက်ညီမှုမရှိပြကာင်း	 ပပည်သူအများစုက	

မှတ်ချက်	ပပုြကသည်ကို	ပတွ့ရသည်။	

1.92%

98.71%

မစဲာရငး်များမ�ားယငွး်မ�ေ�ကာင့ဟ်� အာဏာသမိး်ယ�ြခငး် အေ�ကာငး်ြပချကအ်ေပါ် 

ြပညသ်�တိ�သ့ေဘာထား 

အေ�ကာငး်ြပချကက်ိ� လကခ်သံ� အေ�ကာငး်ြပချကက်ိ� လကမ်ခသံ� 
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(ဃ) စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူပခင်းအကပါ် ကထာက်ခံပခင်း၊ မကထာက်ခံပခင်း 

	 စစ်တပ်မှ	အပရးပပါ်အပပခအပန	ပြကညာ၍	အာဏာထိန်း/	အာဏာသိမ်းပခင်းအပပါ်	 ပပည်သူများ၏	

ပထာက်ခံမှုနှင့်	 ကန့်ကွက်မှုကို	 သိရှိနိုင်ရန်အတွက်	 စစ်တမ်းပကာက်ယူခဲ့ရာ	 စစ်တမ်းပပဖဆိုသူအားလုံး၏	

(၀.၇၇%)	 က	 အာဏာသိမ်း/အာဏာထိန်းပခင်းကို	 ပထာက်ခံသည်ဟု	 ပပဖဆိုငပီး	 (၉၉.၂၃%)	 က	

ပထာက်ခံပခင်းမရှိပြကာင်း	ပပဖဆိုြကသည်။	ထို့ပြကာင့်	 ပပည်သူအများစုက	အာဏာသိမ်းပခင်းကို	ပထာက်ခံမှု	

မရှိပြကာင်း	ပလ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

0.77%

99.23%

စစတ်ပ်မ� အာဏာသမ်ိးယ�ြခငး်အေပါ် ေထာကခံ်ြခငး်၊ မေထာကခံ်ြခငး် 

ေထာကခ်မံ� ကန ့က်ကွမ်� 

2.58%.

97.42%

၂၀၀၈ ဖဲွ�စည်းပံ�အေြခခံဥပေဒ ��င့ ်ကိ�ကည်ီ ြခငး် ��ိ/မ��ိ 

လကခ်သံ� လကမ်ခသံ� 
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(င) စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းရပခင်း အဓိက အကကကာင်းအရင်း 

	 စစ်တပ်မှ	 ယခုကဲ့သို့	 အာဏာသိမ်းယူရပခင်း	 ပဖစ်ခဲ့ရသည့်	 အဓိကအပြကာင်းအရင်း	 များထဲမှ	

ပဖစ်နိုင်ပပခရှိပသာ	 အပြကာင်းအရင်းအပဖစ်	 အပမင်အမျ ိုးမျ ိုး	 ကွဲပပားပနရာ	 ထိုအထဲမှ	 အဓိကပဖစ်နိုင်ပပခ	

အယူအဆသုံးမျ ိုးအပပါ်	စစ်တမ်း	ပကာက်ယူခဲ့ပါသည်။	ထိုအခါ	ပပဖဆိုသူများ၏	အပပဖအရ	

	 (၁)	 NLD	အစိုးရ၏	အားနည်းချက်ပြကာင့်ဟု	ပပဖဆိုသူမှာ	ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	(၂.၈၄%)	ပဖစ်ငပီး		

	 (၂)		 ပရေးပကာက်ပွဲပကာ်မရှင်၏	အားနည်းချက်ပြကာင့်ဟု	ပပဖဆိုသူများမှာ	(၁.၂၁%)	ရှိသည်။	

	 (၃)		 ထို့အပပင်	စစ်တပ်မှ	အာဏာရယူလို၍ဟု	ပပဖဆိုသူများမှာ	(၉၅.၉၅%)	ပဖစ်ပါ	သည်။	

	 ထို့ပြကာင့်	 ပပဖဆိုသူအားလုံးတွင်	အများစုမှာ	 	 (	 ၃	 )	 စစ်တပ်မှ	အာဏာ	ရယူလို၍ဟု	 ပပဖဆိုသပဖင့်	

ပပည်သူအများစုက	စစ်တပ်မှ	အာဏာရယူလို၍	သိမ်းပခင်းဟု	ယူဆပြကာင်း	ပလ့လာပတွ့ရှိရပါသည်။

■  အာဏာသိမ်းမှုအကပါ် ပပည်သူတို့၏ တုံ့ပပန်မှု

(က) အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကေင်သည့် ငငိမ်းခေမ်းစွာ ဆန္ဒပပမှုအကပါ် သကောထား
	 အာဏာသိမ်းမှုအပပါ်	ဆန့်ကျင်သည့်	 ပပည်သူများ၏	ငငိမ်းချမ်းစွာ	ဆန္ဒပပမှုအပပါ်	သပောထား	ရယူ	

ရာတွင်	 ငငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပပသည့်	 ပပည်သူတို့၏	 အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ပသာလှုပ်ရှားမှုကို	 စစ်တမ်း၏	

အပပဖများအရ	 ပထာက်ခံသူမှာ	 (၉၈.၈၀%)	 ရှိငပီး	ထိုအပပါ်တွင်	 ပထာက်ခံမှုမရှိပါဟု	 ပပဖဆိုသူမှာ	 (၁.၂၀%)	

သာ	ရှိပြကာင်းပတွ့ရှိ	ရသည်။

2.84% 1.21%

95.95%

 စစတ်ပ်မ� အာဏာသမ်ိးရြခငး် အဓိက အေ�ကာငး်အရငး်  

NLD အစိ�းရ၏ အားနညး်ချက ် ေရွးေကာကပ်ွဲေကာ်မ��င၏် အားနညး်ချက ်

စစတ်ပ်မ� အာဏာရယ�လိ�၍ သမိး်ြခငး် 
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(ခ) အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကေင်သည့် CDM လှုပ်ရှားမှုမေားအကပါ် သကောထား

	 အာဏာသိမ်းမှုအပပါ်	ဆန့်ကျင်သည့်	ဝန်ထမ်းများ၏	CDM	လုပ်ပဆာင်မှုအပပါ်	ပပည်သူများ	လက်ခံမှု	

လက်မခံမှု	 နှင့်ပတ်သက်၍	 သပောထား	 ကွဲလွဲမှုများ	 ရှိနိုင်သပဖင့်	 အမှန်အတိုင်း	 သိရှိနိုင်ရန်	 စစ်တမ်း	

ပကာက်ယူ	ပမးပမန်းခဲ့ရာ	ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	 (၉၈.၈၈%)	က	ထိုသို့	 CDM	လုပ်ရှားမှုကို	 ပထာက်ခံပြကာင်း	

ပဖာ်ပပြကငပီး	 (၁.၁၂%)	ကမူ	 	 	 CDM	 	လှုပ်ရှားမှုကို	 မပထာက်ခံပြကာင်းပဖာ်ပပြကသည်။	ထို့ပြကာင့်	 CDM	

လုပ်ရှားမှုအပပါ်		ပထာက်ခံသူမှာ	အများစုပဖစ်ပြကာင်း	ပတွ့ရှိရပါသည်။	

	 ထိုသို့	ဝန်ထမ်းများ၏	CDM	လုပ်ပဆာင်မှုသည်	၎င်းတို့	သပောဆန္ဒသက်သက်ပဖင့်	လုပ်ပဆာင်ပခင်း	

သို့မဟုတ်	 ပငွပြကးနှင့်	 အပခားပံ့ပိုးမှုရရှိ၍	 လုပ်ပဆာင်ပခင်း	 (သို့မဟုတ်)	 ဖိအားပပး	 အြကပ်ကိုင်ခံရ၍	

လုပ်ပဆာင်ပခင်း	ပဖစ်သည်ဟု		အယူအဆများ	ကွဲပပားနိုင်သပဖင့်	စစ်တမ်း	ပကာက်ယူ	ြကည့်ရာတွင်	ပပဖဆိုသူ	

98.80%

1.20%

ြပည်သ�တိ�၏့ အာဏာသမ်ိးဆန ့က်ျငေ်သာလ�ပ်��ားမ� 

ေထာကခ်သံ� ေထာကခ်မံ�မ��ိသ� 

98.88%

1.12%

CDM လ�ပ်��ားမ�များအေပါ် သေဘာထား 

ေထာကခ်သံ� ေထာကခ်မံ�မ��ိသ� 
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အားလုံး၏	 (၉၉.၁၄%)	 က	 ၎င်းတို့သပောဆန္ဒအရ	 လုပ်ပဆာင်ပခင်း	 ပဖစ်သည်ဟု	 မှတ်ချက်ပပးြကသည်။		

(၀.၃၄%)	ကမူ	ပငွပြကး	သို့မဟုတ်	အပခားပံ့ပိုးမှုရ၍	ပဆာင်ရေက်ြကသည်ဟု	ပပဖဆိုြကသည်။	(၀.၅၂%)	ကမူ	

ဖိအားပပး	 အြကပ်ကိုင်	 ခံရ၍	 လုပ်ပဆာင်ြကပခင်း	 ပဖစ်သည်ဟု	 ပပဖဆိုြကသည်။	 ထို့ပြကာင့်	 အများစုက	

ဝန်ထမ်းများ	 CDM	 လုပ်ပဆာင်ပခင်းသည်	 ၎င်းတို့	 သပောဆန္ဒအပလျှာက်	 လုပ်ပဆာင်ပခင်း	 ပဖစ်သည်ကို	

ပတွ့ရှိရပါသည်။	

	 ငငိမ်းချမ်းစွာ	ဆန္ဒပပမှုများ	သို့မဟုတ်	CDM	လုပ်ပဆာင်မှုများတွင်	ကိုယ်တိုင်	ပါဝင်ပဆာင်ရေက်သူ	(သို့)	

အားပပးကူညီသူ	 (သို့)	 မည်သို့မျှ	 ပူးပပါင်းပဆာင်ရေက်မှု	 မရှိသူဟူ၍	 ပယေုယျ	 သိရှိနိုင်ရန်အတွက်	

စစ်တမ်းပကာက်ယူြကည့်ရာ	ပပဖဆိုသူများ၏	(၇၇.၄၇%)	က	ကိုယ်တိုင်	ပါဝင်	ပဆာင်ရေက်	သူများ		ပဖစ်သည်ဟု	

ပပဖဆိုငပီး	(၁၉.၈၆%)	က	အားပပးကူညီ	ခဲ့သူများ	ပဖစ်သည်ဟု	ပပဖဆိုြကငပီး	(၂.၆၇%)	က	လုံးဝ	ပူးပပါင်းပါဝင်မှု	

မရှိပါဟု	 ပပဖဆိုခဲ့ြကသည်ကို	 ပတွ့ရသည်။	ထို့ပြကာင့်	 အများစုသည်	ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပဆာင်ရေက်သူများပဖစ်

ပြကာင်း	စစ်တမ်း၏	ပလ့လာမှုအရပတွ့ရှိရပါသည်။	

99.14%

0.34% 0.52%

CDM လ�ပ်��ားမ� အေ�ကာငး်အရငး်

သေဘာဆ��အရ လ�ပ်ေဆာငြ်ခငး် 

ေငေွ�ကး သိ�မ့ဟ�တ ်ပံပိ့�းမ�ရ၍ ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

ဖိအားေပး အ�ကပ်ကိ�င ်ခရံ၍ လ�ပ်ေဆာင�်ကြခငး် 

99.14%

0.34%

0.52%

�ငမ်ိးချမ်းစာွ ဆ��ြပမ�များ သိ�မ့ဟ�တ ်CDM လ�ပ်ေဆာငမ်�များ 

ကိ�ယတ်ိ�င ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကသ်�  အားေပးက�ညသီ�  

မညသ်ိ�မ့� ပ�းေပါငး် ေဆာငရွ်ကမ်� မ��ိသ� 
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■  ဆန္ဒပပမှုမေားကို တုံ့ပပန်ကပေရှင်းပခင်း

(က)  ဆန္ဒပပမှုမေားအကပါ် လုံခခုံကရးတပ်ေွဲ့ဝင်မေား၏ ဟန့်တားငေိုခွင်းမှုမေား 
	 ဆန္ဒပပမှုများအပပါ်	လုံခခုံပရး	တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏	ဟန့်တားငဖိုခွင်းမှုများသည်	ဥပပေနှင့်အညီ	ပဆာင်ရေက်	

ခဲ့ပခင်း	ပဖစ်သည်ဟု	လည်းပကာင်း	ဥပပေအထက်	အနည်းငယ်ပကျာ်လွန်	ပဆာင်ရေက်ခဲ့သည်ဟု	လည်းပကာင်း	

ဥပပေမဲ့	 ပရမ်းပတာ	 ပဆာင်ရေက်ခဲ့သည်ဟု	 လည်းပကာင်း	 အမျ ိုးမျ ိုးပသာ	 ဝိဝါေ	 ကွဲပပားမှုများ	 ရှိပနသပဖင့်	

ပပည်သူတို့၏	သပောထားအမှန်ကို	သိရှိနိုင်ရန်	စစ်တမ်း	ပကာက်ယူခဲ့သည်။	ထိုသို့	စစ်တမ်း	ပကာက်ယူခဲ့ရာတွင်	

ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	 (၁.၈၁%)	 က	 လုံခခုံပရးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်	 ဥပပေနှင့်အညီ	 ပဆာင်ရေက်ခဲ့သည်ဟု	

ပပဖဆိုြကငပီး	 (၁.၁၂%)	ကမူ	 ဥပပေအထက်	အနည်းငယ်	 ပကျာ်လွန်၍	 ပဆာင်ရေက်ြကသည်ဟုပပဖဆိုြကငပီး	

(၉၇.၀၈%)	ကမူ	ဥပပေမဲ့ပရမ်းပတာ	ပဆာင်ရေက်ြကသည်ဟု	မှတ်ချက်ပပု	ပပဖဆိုြကသည်ကို	ပတွ့ရှိရပါသည်။			

ထို့ပြကာင့်	 ပပည်သူ	 အများစုက	 လုံခခုံပရးတပ်ဖွဲ့၀င်များသည်	 ဥပပေမဲ့ပရမ်းပတာ	 ပဆာင်ရေက်သည်ဟု	

အပပည့်အဝယူဆပြကာင်း		ပလ့လာပတွ့ရှိရ	ပါသည်။

(ခ)  ဆန္ဒပပလူငယ်မေား၊ ပပည်သူမေားမှ လုံခခုံကရးတပ်ေွဲ့မေား၏ ငေိုခွင်းမှုကို ပပန်လည်ခုခံပခင်း၊  
       တားဆီးပခင်း 
	 ဆန္ဒပပလူငယ်များ၊	ပပည်သူများသည်	လုံခခုံပရးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏	ငဖိုခွင်းပခင်း၊	ရိုက်နှက်	ဖမ်းဆီးပခင်းကို	

တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန်	 လမ်းမများ	 လမ်းသွယ်များကို	 အကာအရံ	 အတားအဆီးများပဖင့်	 ပိတ်ဆို့၍	

ဆန္ဒပပပခင်း၊	 ေိုင်းကာများကာရံပခင်း၊	 မီးသတ်ပဆးဗူးများ	 အသုံးပပုပခင်း	 စသည်တို့ကို	 လုပ်ပဆာင်ပခင်းသည်	

မလုပ်သင့်ဟု	သုံးသပ်သူရှိသလို	လိုအပ်၍	လုပ်ပဆာင်ပခင်း	ပဖစ်သည်ဟု	သုံးသပ်သူလည်းရှိသည်။	ထို့ပြကာင့်	

စစ်တမ်း	 ပကာက်ယူ	 ပမးပမန်းခဲ့ရာ	 ပပဖဆိုသူ	 အားလုံး၏	 (၃.၂၇%)	 ကသာ	 မလုပ်ပဆာင်သင့်ဟု	

မှတ်ချက်ပပးြကငပီး	 (၉၆.၇၃%)	ကမူ	ထိုသို့	လုပ်ပဆာင်ပခင်းကို	လုပ်ပဆာင်သင့်သည်ဟု	ပထာက်ခံပြကာင်း	

မှတ်ချက်ပပး	 ပပဖဆို	 ြကသည်ကိုလည်း	 ပတွ့ရသည်။	 ထို့ပြကာင့်	 လုပ်ပဆာင်သင့်သည်ဟု	 ပထာက်ခံသူမှာ	

အများစု	ပဖစ်သည်ကို	ပတွ့ရသည်။

1.81% 1.12%

97.08%

�ငမ်ိးချမ်းစွာ ဆ��ြပမ�များ သိ�မ့ဟ�ဆ��ြပမ�များအေပါ် လံ�ြခံ�ေရးတပ်ဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ 

ဟန ့်တား�ဖိ�ခွငး်မ�များ 

လံ�ြခ�ံေရးတပ်ဖွဲ�ဝငမ်ျားသည ်ဥပေဒ��င့အ်ည ီေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည ်

ဥပေဒအထက ်အနညး်ငယ ်ေကျာ်လနွ၍် ေဆာငရွ်က�်ကသည ်

ဥပေဒမဲပ့ရမး်ပတာ ေဆာငရွ်က�်ကသည ်
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(ဂ) သပိတ်နှင့်ဆန္ဒပပမှုမေား ငေိုခွင်းရာတွင် လူအမေားကသဆုံးရပခင်း
	 သပိတ်များငဖိုခွင်းမှုပြကာင့်	 ဆန္ဒပပသူများပသဆုံးရပခင်းအပပါ်	 ကျည်အစစ်များ	 တိုက်ခိုက်ပရး	

လက်နက်များ	သုံးစွဲပခင်းပြကာင့်	 ပသဆုံးရသည်ဟူ၍	 ပဖာ်ပပြကသည်။	 စစ်ပကာင်စီေက်မှလည်း	ဆန္ဒပပသူ	

အချင်းချင်း	မပတာ်တဆ	ထိခိုက်မှုပြကာင့်ပဖစ်သည်ဟူ၍	လည်းပကာင်း	တိုက်ခိုက်ပရး	လက်နက်များမသုံးပဲ	

မျက်ရည်ယိုဗုံး၊	ရာောကျည်များ၊	ပရအပပမောက်များသာ	သုံးစွဲ၍	ပပဖရှင်းခဲ့ပြကာင်း	ပဖာ်ပပြကသည်။	ထို့ပြကာင့်	

စစ်တမ်းပကာက်ယူခဲ့ရာ	ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	(၉၉.၀၅%)	က	ကျည်အစစ်များ	တိုက်ခိုက်ပရး	လက်နက်	များ	

သုံးစွဲပခင်းပြကာင့်	 ပသဆုံးရသည်ဟု	 မှတ်ချက်ပပု	 ပပဖဆိုြကသည်။	 (၀.၄၃%)	 ကသာ	 	 အချင်းချင်း	

ထိခိုက်မှုပြကာင့်	 ပသဆုံးရသည်ဟု	 ပပဖဆိုြကငပီး	 (၀.၅၂%)	က	 ရာောကျည်နှင့်	 မျက်ရည်ယိုဗုံးများပြကာင့်	

ပသဆုံးရသည်ဟု	ပပဖဆိုြကသည်။	ထို့ပြကာင့်	ဆန္ဒပပသူများ	ပသဆုံးရပခင်းသည်	တိုက်ခိုက်ပရး	လက်နက်များ	

ကျည်အစစ်များ	သုံးစွဲပပဖရှင်းပခင်းပြကာင့်သာ	ပသဆုံးခဲ့ရသည်ဟု	 ပပည်သူအများစုက	 	ယုံြကည်ြကသည်ကို	

ပတွ့ရှိရသည်။	

3%

97%

ဆ��ြပလ�ငယမ်ျား၊ ြပညသ်�များမ� လံ�ြခံ�ေရးတပ်ဖွဲ�များ၏ �ဖိ�ခွငး်မ�ကိ� 

ြပနလ်ည ်ခ�ခံြခငး်၊ တားဆးီြခငး် 

မလ�ပ်ေဆာငသ်င့ ် လ�ပ်ေဆာငသ်င့သ်ည ်

99%

0.43% 0.52%

သပိတ�်ဖိ�ခငွး်ရာတငွ ်လ�အများေသဆံ�းရြခငး် 

ကျညအ်စစမ်ျား တိ�ကခ်ိ�ကေ်ရး လကန်က ်များ သံ�းစွြဲခငး်ေ�ကာင့ ်

အချငး်ချငး် ထခိိ�ကမ်�ေ�ကာင့ ်

ရာဘာကျည�်�င့ ်မျကရ်ညယ်ိ�ဗံ�းများေ�ကာင့ ်
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(ဃ) ဆန္ဒပပစဉ်အတွင်း အကဆာက်အဦးမေား ကားမေားေေက်ဆီးခံရပခင်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံမေား 
        မီးရှို့ခံရပခင်း၊ ရိုက်နှက်သတ်ပေတ်ပခင်း

	 ဆန္ဒပပစဉ်အတွင်း	 အပဆာက်အဦးများ၊	 ကားများဖျက်ဆီးခံရပခင်း၊	 စက်ရုံအလုပ်ရုံများ	 မီးရှို့ခံရပခင်း၊	

ရိုက်နှက်	သတ်ပဖတ်ပခင်းများ	စသည့်	အြကမ်းဖက်	လုပ်ရပ်များ	ပဖစ်ပပါ်လာပခင်း၏	အဓိက	အပြကာင်းအရင်းမှာ	

ဆန္ဒပပလူငယ်များ	သို့မဟုတ်	ရပ်ကွက်ပနပပည်သူများပြကာင့်	အဓိက	ပဖစ်ငပီး	လုံခခုံပရး	တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြကာင့်	

မဟုတ်ဟု	စစ်ပကာင်စီက	ပဖာ်ပပခဲ့ပသာ်လည်း	အချ ို့က	လုံခခုံပရးတပ်ဖွဲ့ဝင်များပြကာင့်	အဓိက	ပဖစ်ရသည်ဟု	

ပဖာ်ပပသူများလည်း	ရှိသည်။	

	 ထို့ပြကာင့်	ပပည်သူလူထု၏	အပမင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်	စစ်တမ်း	ပကာက်ယူြကည့်ရာတွင်	ပပဖဆိုသူအားလုံး	

၏	(၉၈.၄၅%)	က	လုံခခုံပရး	တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြကာင့်	အဓိကပဖစ်သည်ဟု	ပပဖဆိုသည်။	ဆန္ဒပပလူငယ်များပြကာင့်	

ပဖစ်သည်ဟု	ပပဖဆိုသူမှာ	(၁.၃၈%)		နှင့်	ရပ်ကွက်ပန	ပပည်သူများပြကာင့်	ပဖစ်သည်ဟု	ပပဖဆိုသူမှာ	(၀.၁၇%)	

ပဖစ်သည်။	ထို့ပြကာင့်	ပပည်သူအများစုက	လုံခခုံပရးတပ်ဖွဲ့ဝင်များပြကာင့်	ပဖစ်သည်ဟု	ပပဖဆိုသည်ကို	ပလ့လာ	

ပတွ့ရှိရပါသည်။

■  အာဏာသိမ်းစစ်ကကာင်စီ၏ ယကန့အထိကဆာင်ရွက်ခေက်မေားအကပါ်အပမင်

(က) လုပ်ကဆာင်မှုမေားအကပါ်သကောထား
	 အာဏာသိမ်းစစ်ပကာင်စီ၏	 ယန့အထိ	 ပဆာင်ရေက်ချက်များအပပါ်	 ပပည်သူတို့၏	 အပမင်များကို	

သိရှိနိုင်ရန်	စစ်တမ်းပကာက်ယူခဲ့ရာ	အာဏာသိမ်းစစ်ပကာင်စီ၏	လုပ်ပဆာင်မှု	များကို	 ပပဖဆိုသူအားလုံး၏		

(၀.၇၇%)	က		အပပည့်အဝ	ပထာက်ခံသည်ဟုပပဖဆိုငပီး၊	(၀.၂၆%)	ကမူ		ပထာက်ခံသည်ဟု	ပပဖဆိုြကသည်။	

(၂.၂၄%)	ကမူ	မပထာက်ခံပါဟု	ပပဖဆိုငပီး	(၉၆.၇၃%)	က	လုံးဝမ	ပထာက်ခံပါဟု	ပပဖဆိုသည်ကို	ပတွ့ရသည်။	

98.45%

1.38% 0.17%

ဆ��ြပစဉ်အတငွး် အေဆာကအ်ဦးများ ကားများဖျကဆ်းီခံရြခငး်၊ 

စက�ံ်�အလ�ပ်�ံ�များ မီး�� ိ �ခံရြခငး်၊ �ိ�က�်�ကသ်တြ်ဖတြ်ခငး်

လံ�ြခ�ံေရး တပ်ဖွဲ�ဝငမ်ျားေ�ကာင့ ် ဆ��ြပလ�ငယမ်ျားေ�ကာင့ ် 

ရပ်ကကွေ်န ြပညသ်�များေ�ကာင့ ် 
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ထို့ပြကာင့်	စစ်တမ်းအပပဖအရ	အာဏာသိမ်းစစ်ပကာင်စီကုိ	 ပပည်သူများအပနပဖင့်	ပထာက်ခံမှုမရှိသပလာက်	

ပဖစ်ပနသည်ကို	ပလ့လာပတွ့ရှိရပါသည်။	

(ခ)  နိုင်ငံကရးတည်ငငိမ်မှု တစ်နှစ်အတွင်း ရနိုင် မရနိုင် 
	 နိုင်ငံပရး	တည်ငငိမ်မှုရရှိရန်	 	 စစ်တပ်မှ	 ပဆာင်ရေက်	 ပပးနိုင်လိမ့်မည်ဟု	အပပည့်အဝ	ယုံြကည်သူမှာ	

စစ်တမ်းပပဖဆိုသူ	အားလုံး၏	(၀.၃၄%)	ခန့်ရှိငပီး	သာမန်	ယုံြကည်သူမှာ	(၀.၄၃%)	ရှိသည်။		တစ်နှစ်အတွင်း	

နိုင်ငံပရးတည်ငငိမ်မှု	 ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု	 မယုံြကည်သူမှာ	 (၃.၀၁%)	 ခန့်ရှိသည်။	 လုံးဝမယုံြကည်သူမှာ	

(၉၆.၂၂%)	 ခန့်ရှိသည်။	 ထို့ပြကာင့်	 ပပဖဆိုသူ	 အားလုံး၏	 ထင်ပမင်ချက်မှာ	 တစ်နှစ်အတွင်း	 နိုင်ငံပရး	

တည်ငငိမ်မှုရရှိပအာင်	ပဆာင်ရေက်ပပးနိုင်လိမ့်မည်ဟု	လုံးဝမယုံြကည်ပြကာင်း	ပဖာ်ပပခဲ့သည်။

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

�ိ�ငင်ေံရးတည်�ငမ်ိမ� တစ�်�စအ်တငွး် ရ�ိ�င ်မရ�ိ�င ် 

အြပည့အ်ဝ ယံ��ကညသ်� သာမန ်ယံ��ကညသ်� မယံ��ကညသ်� လံ�းဝမယံ��ကညသ်� 
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40%

60%

80%

100%

လ�ပ်ေဆာငမ်�များအေပါ်သေဘာထား 

အြပည့အ်ဝ ေထာကခ်သံည ် ေထာကခ်သံည ် မေထာကခ်ပံါ လံ�းဝမ ေထာကခ်ပံါ 
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(ဂ)  စစ်တပ်မှ ကတိကပးထားသည့်အတိုင်း သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကရွးကကာက်ပွဲမေား
       လုပ်ကပးမည် ဆိုသည့်အကပါ်အပမင်
	 စစ်တပ်မှ	ကတိပပးထားသည့်အတိုင်း	 သတ်မှတ်	ကာလအတွင်း	 ပရေးပကာက်ပွဲများကို	တရားမျှစွာ	

ပပန်လည်ကျင်းပ	 ပပးမည်ဆိုသည်ကို	 	 	 ပပည်သူများ၏	 ယုံြကည်မှုအပပါ်	 စစ်တမ်း	 ပကာက်ယူြကည့်ရာ	

အပပည့်အဝ	 ယုံြကည်မှုရှိသူမှာ	 ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	 	 (၀.၄၃%)	 ရှိသည်။	 သာမန်ယုံြကည်သူမှာ	 (၀.၅၂%)	

ခန့်ရှိသည်။	 	 မယုံြကည်ပါဟုပပဖဆိုသူမှာ	 (၃.၇၀%)	 ရှိငပီး	 လုံးဝမယုံြကည်ပါဟုပပဖဆိုသူမှာ	 (၉၅.၃၆%)	

ခန့်ရှိပါသည်။	 ထို့ပြကာင့်	 စစ်တပ်မှ	 ကတိပပးထားသည့်အတိုင်း	 ပရေးပကာက်ပွဲများ	 တရားမျှတစွာ	 ပပုလုပ်	

ပပးမည်	ဆိုသည်ကို	ပပည်သူ	အများစုမှလုံးဝ	ယုံြကည်မှု	မရှိပြကာင်းကို	ပဖာ်ပပပနပါသည်။	

(ဃ)  နိုင်ငံကတာ် စီမံအုပ်ခေုပ်မှုကကာင်စီနှင့် အေွဲ့ဝင်မေားကို ကထာက်ခံမှု၊ မကထာက်ခံမှု
	 အာဏာသိမ်းငပီးပနာက်	 ဖွဲ့စည်းပပါ်ပပါက်လာပသာ	 နိုင်ငံပတာ်	 စီမံအုပ်ချုပ်မှုပကာင်စီ	 အဖွဲ့နှင့်	

အဖွဲ့ဝင်များအပပါ်	 ပပည်သူများ၏	 	 ပထာက်ခံမှု၊	 မပထာက်ခံမှုကို	 စစ်တမ်းပကာက်ယူ	 ပမးပမန်းခဲ့ရာတွင်	

ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	 (၁.၂၉%)	 ကသာ	 ပထာက်ခံသည်ဟု	 ပပဖဆိုြကငပီး	 (၉၈.၇၁%)	 က	 မပထာက်ခံပါဟု	

ပပဖဆိုြကသည်။	 ထို့ပြကာင့်	 ပပည်သူအများစုက	 နိုင်ငံပတာ်	 စီမံအုပ်ချုပ်မှု	 ပကာင်စီနှင့်	 အဖွဲ့ဝင်များအပပါ်	

ပထာက်ခံမှု	မရှိပြကာင်း	ပတွ့ရှိရပါသည်။

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

စစတ်ပ်မ� ကတေိပးထားသည့အ်တိ�ငး် သတမ်�တက်ာလအတငွး် 

ေရွးေကာကပဲွ်များ လ�ပ်ေပးမည ်ဆိ�သည့အ်ေပါ်အြမင်

အြပည့အ်ဝ ယံ��ကညမ်���ိသ� သာမနယ်ံ��ကညသ်� 

မယံ��ကညပ်ါဟ�ေြဖဆိ�သ� လံ�းဝမယံ��ကညပ်ါဟ�ေြဖဆိ�သ� 
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(င) စစ်ကကာင်စီမှ ခန့်ထားကသာ အုပ်ခေုပ်ကရးမှူးမေားအကပါ် ပပည်သူ၏ ယုံကကည်လက်ခံမှု

	 စစ်ပကာင်စီမှ	 ခန့်ထားပသာ	 ရပ်ကွက်/ပကျးရော	 အုပ်ချုပ်ပရးမှူးများအပပါ်	 ပပည်သူ	 အများစု၏	

ယုံြကည်လက်ခံမှုကို	 သိရှိနိုင်ရန်	 စစ်တမ်း	 ပကာက်ယူ	 ြကည့်ရာ	 ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	 	 (၀.၄၃%)	 က	

ယုံြကည်လက်ခံသည်ဟု	ပပဖဆိုြကငပီး	(၉၉.၅၇%)	ကမူ	မယုံြကည်	လက်မခံဟူ၍	ပပဖဆိုြကသည်။	ထို့ပြကာင့်	

ပပည်သူအများစုက	မယုံြကည်	လက်မခံပြကာင်းကို	ပတွ့ရှိရပါသည်။

0.43%

99.57%

စစေ်ကာငစ်မီ� ခန ့်ထားေသာ အ�ပ်ချ�ပ်ေရးမ�းများအေပါ် 

ြပညသ်�၏ ယံ��ကညလ်ကခံ်မ� 

ယံ��ကညလ်ကခ်သံည ် မယံ��ကည ်လကမ်ခ ံ

1%

99%

�ိ�ငင်ေံတာ် စမံီအ�ပ်ချ�ပ်မ�ေကာငစ်�ီ�င့ ်အဖဲွ�ဝငမ်ျားကိ� ေထာကခံ်မ� မေထာကခံ်မ� 

အလနွအ်ားရ ေကျနပ်မ��� ိ အများအားြဖင့ ်အားရေကျနပ်မ��� ိ
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■  နိုင်ငံကရးအေွဲ့အစည်းမေားအကပါ် ပပည်သူလူထုအပမင်  

(က) လွှတ်ကတာ်ကိုယ်စားပပုကကာ်မတီ CRPH နှင့် အမေ ိုးသားညီညွတ်ကရးအစိုးရအကပါ်အပမင် 
	 CRPH	နှင့်	NUG	အပပါ်	ပပည်သူလူထု၏	ယုံြကည်ပထာက်ခံမှုအပပါ်	စစ်တမ်းပကာက်	ပလ့လာဆန်းစစ်	

ြကည့်သည့်အခါ	 ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	 (၉၇.၉၄%)	 မှာ	 ပထာက်ခံသည်ဟု	 ပပဖဆိုြကသည်။	 (၂.၀၆%)	 ကမှု	

မပထာက်ခံပြကာင်း	 ပဖာ်ပပြကသည်။	 ထို့ပြကာင့်	 NUG	 နှင့်	 CRPH	 အပပါ်	 ပပည်သူအများစုက	

ပထာက်ခံပြကာင်းကို	ပတွ့ရပါသည်။		

(ခ) ပပည်သူ့ကာကွယ်ကရးတပ် PDF နှင် ေက်ဒရယ်အာမီအကပါ် လူထုစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ကထာက်ခံမှု
	 PDF	 နှင့်	 ဖက်ေရယ်အာမီအပပါ်	 လူထုစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်	 ပထာက်ခံမှုကို	 စစ်တမ်း	 ပကာက်ယူ	

ြကည့်ရာတွင်	 ပပဖဆိုသူစုစုပပါင်း၏	 (၉၈.၄၅%)	 က	 စိတ်ဝင်စားငပီး	 ပထာက်ခံပြကာင်းကို	 ပဖာ်ပပြကငပီး၊	

(၁.၅၅%)		က		မပထာက်ခံပြကာင်း	ပဖာ်ပပြကသည်။			ထို့ပြကာင့်	ပပဖဆိုသူအများစုက	ပပည်သူ့ကာကွယ်ပရး	

တပ်ဖွဲ့	PDF	နှင့်	ဖက်ေရယ်အာမီကို	စိတ်ဝင်စား	ပထာက်ခံမှုရှိပြကာင်း	ပလ့လာပတွ့ရှိရပါသည်။

97.94%

2.06%

လ�တေ်တာ်ကိ�ယစ်ားြပ�ေကာ်မတ ီCRPH ��င့ ်အမျိ�းသားည�ွီတေ်ရးအစိ�းရအေပါ် အြမင ် 

ေထာကခ်သံည ် မေထာကခ် ံ

98.45%

1.55%

ြပညသ်�က့ာကယွေ်ရးတပ် PDF ��င ်ဖကဒ်ရယအ်ာမီအေပါ် လ�ထ�စတိဝ်ငစ်ားမ���င့ ်ေထာကခံ်မ� 

စတိဝ်ငစ်ား ေထာကခ် ံ မေထာကခ် ံ
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(ဂ) တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းမေား EAO မေား၏ ကဆာင်ရွက်ခေက်အကပါ်သကောထား
	 တိုင်းရင်းသား	 လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့်	 EAO	 များ၏	 လက်ရှိ	 ပနွဦးပတာ်လှန်ပရးတွင်	 ရပ်တည်	

ပဆာင်ရေက်ချက်များ	 အပပါ်	 ပပည်သူလူထု၏	 သပောထား	 အပမင်များကို	 စစ်တမ်း	 ပကာက်ယူြကည့်ရာ	

စစ်တမ်း	 ပပဖဆိုသူများ၏	 (၉၈.၈၀%)	 က	 သပောကျ	 ပထာက်ခံပြကာင်း	 ပပဖဆိုြကငပီး၊	 (၁.၂၀%)	 ကမူ	

သပောမကျ	 မပထာက်ခံပြကာင်း	 ပပဖဆိုြကသည်။	 ထို့ပြကာင့်	 ပပည်သူအများစုက	 ပထာက်ခံပြကာင်းကို	

ပလ့လာ	ပတွ့ရှိရပါသည်။	

(ဃ) NUG နှင့် CRPH ၏ လုပ်ကဆာင်ခေက်မေားအကပါ်အားရကကေနပ်မှုအကပခအကန
	 ပပည်သူများအပနပဖင့်	NUG	နှင့်	CRPH	၏လက်ရှိ	လုပ်ပဆာင်ပနမှုများကို	အားရပကျနပ်မှု	အပနအထား	

သိရှိနိုင်ရန်	စစ်တမ်းပကာက်ယူြကည့်ရာ	ပပဖဆိုသူများ	စုစုပပါင်း၏	(၃၆.၀၃%)	အလွန်အားရ	ပကျနပ်ပြကာင်း	

ပဖာ်ပပငပီး၊	 (၄၇.၂၉%)	 က	 အများအားပဖင့်	 အားရပကျနပ်မှု	 ရှိပြကာင်း	 ပပဖဆိုြကသည်။	 (၁၄.၃၆%)	 ကမူ		

အနည်းငယ်သာ	ပကျနပ်အားရမှု	မရှိပြကာင်း	ပပဖဆိုြကငပီး၊	 (၂.၃၂%)	က	လုံးဝပကျနပ်အားရမှု	မရှိပြကာင်း	

ပပဖဆိုြကသည်။	 ထိုအပပဖများကို	 နှိုင်းယှဉ်ြကည့်ရာမှ	 အများစုမှာ	 အထိုက်အပလျာက်	 	 ပကျနပ်အားရမှု	 ရှိ	

ပြကာင်း	ပလ့လာပတွ့ရှိရပသာ်လည်း	စစ်တမ်းအပပဖများအရ	ဆက်လက်ကကိုးစား	ပဆာင်ရေက်ရန်လိုအပ်ပသး	

သည်ကို	ပတွ့ရပါသည်။	

98.80%

1.20%

တိ�ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ�ငအ်ဖဲွ�အစညး်များ EAO များ၏ ေဆာငရွ်ကခ်ျက်အေပါ် သေဘာထား 

သေဘာကျ ေထာကခ် ံ သေဘာမကျ မေထာကခ် ံ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

NUG ��င့ ်CRPH ၏ လ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအေပါ်အားရေကျနပ်မ�အေြခအေန 

အလနွအ်ားရ ေကျနပ်မ��� ိ အများအားြဖင့ ်အားရေကျနပ်မ��� ိ

အနညး်ငယသ်ာ ေကျနပ်အားရမ� မ�� ိ လံ�းဝေကျနပ်အားရမ� မ��ိ 
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(င) တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းမေားမှ ပပည်သူလူထုအတွက် ခုခံတိုက်ခိုက် 
      ကပးမှုအကပါ် ပပည်သူလူထု၏ သကောထား
	 ပပည်သူလူထုအပနပဖင့်	တိုင်းရင်းသား	လက်နက်ကိုင်	အဖွဲ့အစည်းများ၏	ခုခံတိုက်ခိုက်	ပပးပနမှုများကို	

ပကျနပ်အားရမှု	အပနအထားကို	သိရှိနိုင်ရန်	 စစ်တမ်း	 ပကာက်ယူြကည့်ရာ	 ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	 (၆၂.၁၇%)	

က	အပပည့်အဝ	ပကျနပ်အားရမှု	ရှိပြကာင်း	ပပဖဆိုြကငပီး၊	(၃၁.၉၉%)	က	အထိုက်အပလျှာက်	ပကျနပ်အားရမှု	

ရှိပြကာင်း၊	 (၄.၈၂%)	 က	 ပကျနပ်အားရမှုအနည်းငယ်သာ	 ရှိပြကာင်း	 ပပဖဆိုြကငပီး၊	 (၁.၀၃%)	 ကမူ	

ပကျနပ်အားရမှု	လုံးဝမရှိပြကာင်း	ပပဖဆိုြကသည်။	ထို့ပြကာင့်	တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်	အဖွဲ့အစည်းများ၏	

လက်ရှိကာလ	 ပဆာင်ရေက်မှုများအပပါ်	 ပပည်သူအများစုက	 အပပည့်အ၀	 လက်ခံြကသည်ကို	 စစ်တမ်းအရ	

ပလ့လာပတွ့ရှိ	ရပါသည်။

(စ) ကဒသအသီးသီးရှိ ပပည်သူတို့၏ ခုခံ တိုက်ခိုက်မှုမေား 
	 ပေသအသီးသီးတွင်	 စစ်ပကာင်စီ	 တပ်များအား	 ပေသခံပပည်သူများမှ	 ခုခံတိုက်ခိုက်ပနမှုများအပပါ်	

ပပည်သူများ၏	 ပကျနပ်အားရမှု	 အပပခအပနကို	 သိရှိနိုင်ရန်	 စစ်တမ်း	 ပကာက်ယူြကည့်ရာတွင်	 ပပဖဆိုသူ	

အားလုံး၏	(၆၃.၂၀%)	က	အပပည့်အဝ	ပကျနပ်အားရမှု	ရှိပြကာင်း	ပပဖဆိုြကသည်။	(၂၉.၄၉%)	က	အထိုက်	

အပလျှာက်	ပကျနပ်အားရမှု	ရှိပြကာင်းနှင့်	(၅.၉၃%)	က	အနည်းငယ်ပကျနပ်အားရမှု	ရှိပြကာင်း	နှင့်(၁.၃၈%)	

က	လုံးဝ	 ပကျနပ်အားရမှု	 မရှိပြကာင်း	 ပပဖဆိုြကသည်။	ထို့ပြကာင့်	အများစုက	ပကျနပ်အားရမှု	 ရှိပြကာင်း	

ပလ့လာ	ပတွ့ရှိရပါသည်။	
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တိ�ငး်ရငး်သား လကန်ကက်ိ�င ်အဖဲွ�အစညး်များမ� ြပညသ်�လ�ထ�အတကွ ်ခ�ခံတိ�ကခိ်�က ် 

     ေပးမ�အေပါ် ြပညသ်�လ�ထ�၏ သေဘာထား 

အြပည့အ်ဝ ေကျနပ်အားရမ� �� ိ အထိ�ကအ်ေလ�ာက ်ေကျနပ်အားရမ� �� ိ
ေကျနပ်အားရ မ�အနညး်ငယသ်ာ �� ိ ေကျနပ်အားရမ� လံ�းဝမ��ိ 
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■   နိုင်ငံကရးပါတီမေား၊ နိုင်ငံတကာ အေွဲ့အစည်းမေားနှင့် ပပည်ပနိုင်ငံမေားအကပါ်  
     ပပည်သူတို့၏ သကောထား

(က) စစ်ကကာင်စီက ပပုလုပ်ကပးမည့် ကရွးကကာက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမေား ဝင်ကရာက် 
        ယှဉ်ငပိုင်သင့်၊ မသင့် 
	 ေီမိုကရက်တစ်ပါတီများအပနပဖင့်	 စစ်ပကာင်စီမှ	 ပပုလုပ်ပပးမည်ဆိုပသာ	 ပရေးပကာက်ပွဲတွင်	 ဝင်	

ပရာက်ယှဉ်ငပိုင်	သင့်၊	မသင့်ကို	 ပပည်သူများ	အပနပဖင့်	မည်သို့	သပောထားပြကာင်းကို	သိရှိနိုင်ရန်	ပလ့လာ	

ဆန်းစစ်ြကည့်ရာ	ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	(၄.၆၄%)	က	ဝင်ပရာက်	ယှဉ်ငပိုင်သင့်သည်ဟု	အပပည့်အဝ	ယုံြကည်	

ပြကာင်း	ပဖာ်ပပြကသည်။	(၂.၆၇%)	က	ဝင်ပရာက်ယှဉ်ငပိုင်	သင့်သည်ဟု	အထိုက်အပလျှာက်ယုံြကည်ပြကာင်း	

ပဖာ်ပပြကသည်။	(၄.၁၃%)	က	ဝင်ပရာက်	မယှဉ်ငပိုင်သင့်ပြကာင်း	ပပဖဆိုြကငပီး	(၈၈.၅၆%)	ဝင်ပရာက်ယှဉ်ငပိုင်	

ရန်	လုံးဝသပောမတူပြကာင်း	ပဖာ်ပပြကသည်။	ထို့ပြကာင့်	ပပဖဆိုသူအများစုမှာ	ပရေးပကာက်ပွဲတွင်	ဝင်ပရာက်	

ယှဉ်ငပိုင်ပခင်းကို	လုံး၀လက်မခံပြကာင်း	ပလ့လာပတွ့ရှိရပါသည်။	
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(ခ) ကုလသမဂ္ဂအကပါ်သကောထား
	 ကုလသမဂ္ဂ	အဖွဲ့အပနပဖင့်	ပမန်မာနိုင်ငံ	လက်ရှိအပပခအပနအပပါ်	ရပ်တည်ပဆာင်ရေက်	ပနမှုများအပပါ်	

ပပည်သူများ၏	 အားရပကျနပ်မှု	 အပနအထားကို	 သိရှိနိုင်ရန်အတွက်	 ပလ့လာဆန်းစစ်ြကည့်ရာ	 ပပဖဆိုသူ	

စုစုပပါင်း၏	 (၄.၀၄%)	က	 	အပပည့်အဝ	အားရပကျနပ်ပြကာင်း	 (	 ၈.၁၇%)	က	အထိုက်အပလျှာက်	အားရ	

ပကျနပ်ပြကာင်း	 (၃၄.၃၉%)	ပကျနပ်အားရမှုအနည်းငယ်သာ	 	ရှိပြကာင်းနှင့်	 (၅၃.၄၀%)	မှာ	 	လုံးဝပကျနပ်	

အားရမှု	 မရှိပြကာင်း	 ပပဖဆိုြကသည်။	 စစ်တမ်းပတွ့ရှိချက်အရ	 ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း၏	 ပမန်မာနိုင်ငံ	

အပရးအပပါ်	 ပါဝင်ပဆာင်ရေက်ပနမှုများကို	 အများစုက	 ပကျနပ်အားရမှု	 လုံး၀မရှိပြကာင်း	 ပလ့လာပတွ့ရှိ	

ရသည်။	

(ဂ) အာဆီယံအေွဲ့အကပါ် သကောထား
	 ပပည်သူများအပနပဖင့်	 အပရှ့ပတာင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း	 (အာဆီယံ)	 ၏	 ပမန်မာ့အပရး	 နှင့်	

ပတ်သက်သည့်	ပဆာင်ရေက်ချက်များ	အပပါ်	ပကျနပ်အားရမှု	အပပခအပနကို	သိရှိနိုင်ရန်	ပလ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ရာ	

စစ်တမ်းပပဖဆိုသူ	စုစုပပါင်း၏	(၁.၆၃%)	က	အပပည့်အဝ	ပကျနပ်အားရမှု	ရှိပြကာင်း	ပပဖဆိုြကငပီး	(၂.၁၅%)	

က	ပကျနပ်အားရမှု	အထိုက်အပလျှာက်ရှိပြကာင်းပပဖဆိုြကသည်။	(၉.၁၁%)	က	ပကျနပ်အားရမှုအနည်းငယ်

သာရှိပြကာင်း	 (၈၇.၁၀%)	က	လုံးဝပကျနပ်အားရမှုမရှိပြကာင်း	 ပပဖဆိုခဲ့သည်ကိုပတွ့ရပါသည်။	ထို့ပြကာင့်	

အများစုက	ပကျနပ်အားရမှု	လုံး၀မရှိပြကာင်း	ပလ့လာပတွ့ရှိရသည်။	
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(ဃ) အကမရိကန်နှင့် အီးယူနိုင်ငံမေားအကပါ်သကောထား
	 အပမရိကန်နှင့်	 အီးယူနိုင်ငံများ၏	 လက်ရှိပမန်မာ့အပရး	 ပဆာင်ရေက်	 ပနမှုများအပပါ်	 ပပည်သူတို့၏	

သပောထားကို	 သိရှိနိုင်ရန်	 စစ်တမ်း	 ပကာက်ယူြကည့်ရာ	 ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	 (၉.၂၀%)	 က	 အပပည့်အဝ	

ပကျနပ်အားရမှုရှိပြကာင်း	 ပပဖဆိုြကသည်။	 (၃၀.၈၇%)	 က	 အများအားပဖင့်	 ပကျနပ်အားရမှုရှိပြကာင်း	

ပပဖဆိုြကငပီး	(၃၈.၈၇%)	က	အနည်းငယ်	ပကျနပ်အားရမှုရှိပြကာင်းနှင့်	(၂၁.၀၇%)	က	လုံးဝ	ပကျနပ်အားရမှု	

မရှိပြကာင်းပပဖဆိုြကသည်။	 ထို့ပြကာင့်	 အပမရိကန်နှင့်	 အီးယူနိုင်ငံများ၏	 လက်ရှိပဆာင်ရေက်ရပ်တည်	

ချက်များအပပါ်	ပပည်သူများအပနပဖင့်	အပပည့်အဝ	ပကျနပ်အားရမှု	မရှိပသးပြကာင်းပတွ့ရှိရသည်။
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(င) တရုတ်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံ အကပါ်သကောထား
	 တရုတ်နှင့်	 ရုရှား	 နိုင်ငံများ၏	 လက်ရှိပမန်မာ့အပရး	 ပဆာင်ရေက်ပနမှုများအပပါ်	 ပပည်သူတို့၏	

သပောထားကို	သိရှိနိုင်ရန်	 စစ်တမ်း	 ပကာက်ယူ	 ြကည့်ရာ	 ပပဖဆိုသူအားလုံး၏	 (၀.၆၉%)	က	အပပည့််အဝ	

ပကျနပ်အားရမှု	 ရှိပြကာင်းပပဖဆိုြကသည်။	 (၀.၀၉%)	 က	 အများအားပဖင့်	 ပကျနပ်အားရမှု	 ရှိပြကာင်း	

ပပဖဆိုြကငပီး	(၁.၁၂%)	က	အနည်းငယ်သာ	ပကျနပ်အားရမှုရှိပြကာင်းနှင့်	(၉၈.၁၁%)	က	လုံးဝပကျနပ်အားရမှု	

မရှိပြကာင်း	ပပဖဆိုြကသည်။	ထို့ပြကာင့်	တရုတ်နှင့်	ရုရှား	နိုင်ငံများ၏	လက်ရှိပဆာင်ရေက်	ရပ်တည်ချက်များ	

အပပါ်	ပပည်သူများမှ	လုံးဝလက်သင့်	မခံသည့်	သပောသက်ပရာက်ပနသည်ကို	ပတွ့ရသည်။

■  လက်ရှိနိုင်ငံကရးပပဿနာမေား ကပေရှင်းနိုင်ကရး သကောထား

(က) လက်ရှိနိုင်ငံကရးပပဿနာအကပါ် အထိကရာက်ဆုံးကပေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်း
	 လက်ရှိနိုင်ငံပရး	ပပဿနာအပပါ်	ပပဖရှင်းနိုင်မည့်	နည်းလမ်းများထဲမှ	နှစ်ေက်ပတွ့ဆုံ	ပစ့စပ်ညေိနှိုင်းပရး	

နည်းလမ်း၊	 နိုင်ငံတကာမှ	 ပိတ်ဆို့	 အပရးယူ	 ဖိအားပပးသည့်	 နည်းလမ်း၊	 လက်နက်ကိုင်	 ပတာ်လှန်ပရးပဖင့်	

ပဆာင်ရေက်ပသာ	နည်းလမ်းများ	ရှိပနြကသည်။	ထိုနည်းလမ်း	(၃)	ခုထဲမှ		အဓိက	အကျဆုံး	နည်းလမ်းအပဖစ်	

ပပည်သူများမှ	 ပမျှာ်မှန်းသည့်	 နည်းလမ်းကို	 သိရှိနိုင်ရန်	 ပလ့လာဆန်းစစ်	 ခဲ့ပါသည်။	 စစ်တမ်းပပဖဆိုသူ	

စုစုပပါင်းတွင်	 (၆.၀၂%)	 မှာ	 နှစ်ေက်ပတွ့ဆုံ	 ပစ့စပ်ညေိနှိုင်းသည့်	 နည်းလမ်း၊	 (၅.၁၆%)	က	 	 နိုင်ငံတကာမှ	

ပိတ်ဆို့	အပရးယူ	ဖိအားပပးသည့်	နည်းလမ်း၊	(၈၈.၈၂%)	က	လက်နက်ကိုင်	ပတာ်လှန်ပရးပဖင့်	ပဆာင်ရေက်ပသာ	

နည်းလမ်းကို	 အဓိကအကျဆုံး	 နည်းလမ်းအပဖစ်	 ပပဖဆိုြကပါသည်။	 ထို့ပြကာင့်	 ပပည်သူ	 အများစုသည်	

လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်ပရး	 နည်းလမ်းကိုသာ	 အဓိကအကျဆုံး	 နည်းလမ်းအပဖစ်	 ပရေးချယ်ထားပြကာင်း	
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(ခ)  NUG နှင့် EAO အေွဲ့မေားပူးကပါင်း၍ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ခေုပ်ငငိမ်းကအာင် အဆုံးသတ်     
       ကဆာင်ရွက်နိုင်မှုအကပါ် ယုံကကည်မှု

	 NUG	 နှင့်	 EAO	 အဖွဲ့များပူးပပါင်း၍	 စစ်အာဏာရှင်စနစ်	 တိုက်ဖျက်ငပီး	 ဖက်ေရယ်	 ေီမိုကပရစီ	

နိုင်ငံပဖါ်ပဆာင်နိုင်လိမ့်မည်	 ဆိုပသာအချက်အပပါ်	 ပပည်သူများ၏	 ယုံြကည်မှု	 အပနအထားကို	 သိရှိနိုင်ရန်	

ပလ့လာ	 ဆန်းစစ်ြကည့်ရာ	 စစ်တမ်းပပဖဆိုသူ	 အားလုံး၏	 (၇၅.၉၂%)	 က	 အပပည့်အဝ	 ယုံြကည်ပြကာင်း	

(၂၂.၁၀%)	က	ယုံြကည်ပြကာင်း	(၁.၁၂%)	က	မယုံြကည်ပြကာင်းနှင့်	(၀.၈၆%)	က	လုံးဝ	မယုံြကည်ပြကာင်း	

ပပဖဆိုြကပါသည်။		ထို့ပြကာင့်	 ပပည်သူအများစု	အပနပဖင့်	NUG	နှင့်	EAO	အဖွဲ့များပူးပပါင်းပဆာင်ရေက်ပါက	

စစ်အာဏာရှင်ကို	အငပီးတိုင်	တိုက်ဖျက်နိုင်မည်ဟု	ယုံြကည်ပနပြကာင်း		ပလ့လာပတွ့ရှိရပါသည်။
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လက�်�ိ�ိ�ငင်ေံရးြပဿနာအေပါ် အထေိရာကဆ်ံ�းေြဖ��ငး်�ိ�ငမ်ည့န်ညး်လမ်း 

��စဘ်ကေ်တွ�ဆံ� ေစစ့ပ်ည��ိ �ငိး်သည့ ်နညး်လမး် 

�ိ�ငင်တံကာမ� ပိတဆ်ိ� ့ အေရးယ� ဖိအားေပးသည့ ်နညး်လမး် 

လကန်ကက်ိ�င ်ေတာ်လ�နေ်ရးြဖင့ ်ေဆာငရွ်ကေ်သာ နညး်လမး် 
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အြပည့အ်ဝ ယံ��ကည ် ယံ��ကည ် မယံ��ကည ် လံ�းဝ မယံ��ကည ်
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(ဂ) စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ေွဲ့ဝင်မေား ပပည်သူမေားနှင့်ပူးကပါင်းပါဝင်ရန်သင့်၊ မသင့်
	 စစ်တပ်နှင့်	ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်	လက်ရှိ	စစ်ပကာင်စီကို	ပုန်ကန်	ဆန့်ကျင်သည့်	ပပည်သူနှင့်	ပူးပပါင်း	

ပါဝင်သင့်သည်	(သို့)	မပူးပပါင်းသင့်ဆိုသည့်	ပပည်သူများ၏	ဆန္ဒနှင့်	ယုံြကည်မှု	အပပခအပနကို	ပလ့လာဆန်းစစ်	

ြကည့်ရာတွင်	 ပပဖဆိုသူ	 စုစုပပါင်း၏	 (၆၃.၅၄%)	 က	 ပပည်သူနှင့်	 ပူးပပါင်းပါဝင်	 သင့်သည်ဟု	 အပပည့်အဝ	

ယုံြကည်ြကငပီး	(၂၉.၇၅%)	က	အထိုက်အပလျှာက်	ယုံြကည်ြကသည်။	(၄.၃၀%)	က	မယုံြကည်ပါ	(၂.၄၁%)က	

လုံးဝမယုံြကည်	ပါဟု	ပပဖဆိုြကပါသည်။	

(ဃ) ေမ်းဆီးထားကသာ နိုင်ငံကရးကခါင်းကဆာင်မေား ပပန်လည်လွှတ်ကပးပခင်းပေင့် 
 လက်ရှိ နိုင်ငံကရး ပပဿနာမေား အားလုံး ကပပလည်နိုင်(သို့မဟုတ်) မကပပလည်နိုင်
	 လက်ရှိ	ဖမ်းဆီးထားပသာ	နိုင်ငံပရးပခါင်းပဆာင်များကို	ပပန်လည်လွှတ်ပပးပခင်းပဖင့်	နိုင်ငံပရးပပဿနာ	

များ	 ငပီးဆုံးပပပလည်သွားမည်	 (သို့မဟုတ်)	 မငပီးဆုံးနိုင်ဟု	ဆိုသည့်	အချက်အပပါ်ပပည်သူများ၏	ယုံြကည်မှု	

အပနအထားကို	 သိရှိနိုင်ရန်	 ပလ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ရာ	 စစ်တမ်းပပဖဆိုသူ	 စုစုပပါင်း၏	 (၈.၈၆%)	 က	 ပပပလည်	

သွားလိမ့်မည်ဟု	အပပည့်အဝ	ယုံြကည်	 ြကသည်။	 (၁၁.၀၉%)	က	အထိုက်အပလျှာက်	ယုံြကည်ပြကာင်းနှင့်	

(၄၄.၁၁%)	က	ထိုသို့	မယုံြကည်ပြကာင်း၊	(၃၅.၉၄%)	ကမူ	ပပပလည်သွားလိမ့်မည်ဟု	လုံးဝ	မယုံြကည်ပြကာင်း	

ပပဖဆိုြကသည်။	 ထို့ပြကာင့်	 နိုင်ငံပရး	 ပခါင်းပဆာင်များကို	 ပပန်လည်လွှတ်ပပးပခင်းပဖင့်	 လက်ရှိနိုင်ငံပရး	

ပပဿနာများအားလုံး	 ပပပလည်သွားလိမ့်မည်ဟု	 ဆိုပသာအပမင်မှာ	 ပပည်သူအများစုတွင်	 ရှိမပနပြကာင်း	

ပလ့လာပတွ့ရှိရပါသည်။	
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\

(င) အဓိကတာဝန်ရှိသူမေားကို ဥပကဒနှင့်အညီ အကရးယူသင့်၊ မသင့် 
	 အာဏာသိမ်းငပီးပနာက်	ပဖစ်ပပါ်ခဲ့သည့်	ပပဿနာများတွင်	အဓိက	တာဝန်ရှိသူများကို	တရားဥပပေနှင့်	

အညီ	 	အပရးယူသင့်၊	 မသင့်	 ပပည်သူများ၏	သပောထားကို	သိရှိနိုင်ရန်	 စစ်တမ်းပကာက်ယူခဲ့ရာ	 စစ်တမ်း	

ပပဖဆိုသူ	 အားလုံး၏	 (၈၇.၁၉%)	 က	 အပရးယူသင့်သည်ဟု	 အပပည့်အဝ	 ယုံြကည်ြကငပီး	 (၁၀.၉၂%)	 က	

အထိုက်အပလျှာက်	ယုံြကည်ြကသည်။	(၀.၅၂%)	က	အပရးယူသင့်သည်ဟု	မယူဆပြကာင်း	နှင့်(၁.၃၈%)	က		

အပရးယူသင့်သည်ဟု	လုံးဝမယူဆပြကာင်း	ပပဖဆိုြကသည်။	ထို့ပြကာင့်	တာဝန်ရှိသူများကို	တရားဥပပေနှင့်	

အညီ	 အပရးယူသင့်သည်ဟု	 ပပည်သူအများစုက	 ခိုင်ခိုင်မာမာ	 သပောထားရှိပနပြကာင်း	 ပလ့လာ	
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(စ) အနာဂတ်ပမန်မာနိုင်ငံကတာ်တွင် စစ်တပ်ပါဝင်မှုအကပါ် သကောထား
	 အနာဂတ်ပမန်မာနိုင်ငံ၏	 အုပ်ချုပ်ပရး	 ဥပပေပပုပရး	 အခန်းကဏ္ဍတွင်	 စစ်တပ်၏	 ပါဝင်မှုအပပါ်	

ပပည်သူလူထု၏	သပောထားကို	သိရှိနိုင်ရန်	အတွက်	 စစ်တပ်မှ	 (၁)	တစိတ်တပိုင်း	ယခုကဲ့သို့	 (၂၅%)	 ပဖင့်	

ပါဝင်သင့်ပြကာင်း	(၂)	စစ်တပ်ပါဝင်မှုကို	တပဖည်းပဖည်းပလျာ့ချငပီး	ပဆာင်ရေက်သင့်ပြကာင်း	(၃)	စစ်တပ်ပါဝင်မှု	

လုံးဝမရှိေဲ	ပပည်သူ	တင်ပပမောက်သူများပဖင့်သာ	ပဆာင်ရေက်	သင့်ပြကာင်း	(၃)	ခုထဲမှ	တစ်ခုကိုပရေးချယ်ပစခဲ့ရာ	

ပပဖဆိုသူအများ	စုစုပပါင်း၏	(၁.၀၃%)	မှာ	စစ်တပ်မှ	ယခုအတိုင်း	(၂၅%)	ပဖင့်	ဆက်လက်	ပါဝင်သင့်သည်ဟု	

ပပဖဆိုသည်၊	(၅.၇၆%)	မှာ	စစ်တပ်ပါဝင်မှုကို	တပဖည်းပဖည်းပလျာ့ချ	ပဆာင်ရေက်	သင့်သည်ဟု	ပပဖဆိုြကသည်။	

(၉၃.၂၁%)	 မှာ	 စစ်တပ်ပါဝင်မှု	 လုံးဝမရှိပစေဲ	 ပပည်သူတင်ပပမောက်သူများပဖင့်သာ	 အုပ်ချုပ်သင့်သည်ဟု	

ပပဖဆိုြကပါသည်။	ထို့ပြကာင့်	အနာဂတ်နိုင်ငံပတာ်၏	ဥပပေပပုပရး	အုပ်ချုပ်ပရး	အခန်းကဏ္ဍတွင်	စစ်တပ်၏	

ပါဝင်မှု	အခန်းကဏ္ဍကို	ပပည်သူအများစုက	လုံးဝ	လက်မခံပြကာင်း	စစ်တမ်း၏	အပပဖများအရ	ပတွ့ရှိရပါသည်။
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နိဂုံး

	 ယခုစစ်တမ်းသည်	၂၀၂၁	ခုနှစ်	ပဖပဖါ်ဝါရီလ	(၁)	ရက်ပန့	အာဏာသိမ်းပဖစ်စဉ်အပပါ်	ပပည်သူလူထု၏	

သပောထားအပမင်များကို	 သိရှိနိုင်ရန်	လွယ်ကူရှင်းလင်းပသာ	 ပမးခွန်းများပဖင့်	 အင်တာနက်ကို	 အသုံးပပု၍	

ပကာက်ယူခဲ့ပသာ	စစ်တမ်းတစ်ခုပဖစ်ပါသည်။	တိုင်းနှင့်ပပည်နယ်	အသီးသီးရှိ	ပပဖြကားသူများ၏		သပောထား	

များကို	ဖတ်ရှုသူများ	အလွယ်တကူ	သိရှိနားလည်နိုင်ရန်	ယခုစစ်တမ်း၏	အပရှ့ပိုင်းတွင်	ရိုးရှင်းပသာပုံစံပဖင့်	

ပဖာ်ပပထားပသာပြကာင့်	ပပည်သူများ၏	သပောထားကို	အနီးစပ်ဆုံးသိရှိနားလည်လိမ့်မည်ဟု	မိမိတို့အပနပဖင့်	

ယုံြကည်မိပါသည်။	 ပပည်သူတို့၏	 သပောထားကို	 ပကာင်းစွာသိရှိနားလည်ပခင်းပဖင့်	 အနာဂတ်အမျ ိုးသား	

တိုင်းပပည်	ထူပထာင်ရာတွင်	ပပည်သူ့ဆန္ဒနှင့်အညီ	မည်ကဲ့သို့	ပဆာင်ရေက်ရမည်ကိုလည်း	သိရှိနားလည်လိမ့်မည်	

ဟု	ယုံြကည်မိပါသည်။

	 စစ်တပ်မှ	 ၂၀၂၀	 ခုနှစ်	 အပထွပထွပရေးပကာက်ပဲွ	 မဲမသမာမှုများ	 ပဖစ်ပွားခဲ့ငပီး	 အနိုင်ရပါတီသည်	

နိုင်ငံပတာ်	အာဏာကို	မတရားနည်းပဖင့်	ရယူရန်ကကိုးစားခဲ့သည်ဟု	စွပ်စွဲကာ	တိုင်းပပည်ကို	ဖွဲ့စည်းပုံ	အပပခခံ	

ဥပပေနှင့်အညီ	အာဏာထိန်းယူခဲ့သည်ဟု		ပြကညာ၍	၂၀၂၁	ခုနှစ်	ပဖပဖါ်ဝါရီလ	(၁)	ရက်ပန့တွင်	နိုင်ငံပတာ်	

သမ္မတ၊	အတိုင်ပင်ခံ	အပါအဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အားလုံးနီးပါး	ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ငပီး	အာဏာကိုရယူခဲ့သည်။	

ထိုကဲ့သို့ပသာ	စစ်တပ်၏	အပြကာင်းပပချက်အား	ပပည်သူများအပနပဖင့်	လုံးဝလက်မခံပြကာင်းနှင့်	စစ်တပ်သည်	

အာဏာကို	 ရယူလိုပသာပြကာင့်	လက်နက်အားကိုးပဖင့်	အာဏာသိမ်းပခင်းသာ	 ပဖစ်သည်ဆိုပသာ	အချက်ကို	

ပပည်သူများက	 ချွင်းချက်မရှိ	 သိရှိနားလည်ထားငပီး	 ပဖစ်သည်ကိုလည်း	 ယခုစစ်တမ်း၏	 ပတွ့ရှိချက်များက	

ပဖါ်ပပပနပါသည်။	အာဏာသိမ်း	စစ်တပ်အပပါ်	ပပည်သူများမှ	နည်းလမ်းပပါင်းစုံပဖင့်	ဆန့်ကျင်သွားမည်ဆိုပသာ	

သပောထားလည်း	ထင်ထင်	ရှားရှား	ပတွ့ရှိရပါသည်။	

	 ပမန်မာနိုင်ငံ၏	ပနွဦးပတာ်လှန်ပရးသည်	တစ်ပါတီ၊	အစုအဖွဲ့တစ်ခု၊	မျ ိုးဆက်တစ်ခု၊	လူတန်းစားအလွှာ	

တစ်ခုမှ	အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ပတာ်လှန်ပရးမျ ိုး	မဟုတ်ေဲ	တစ်တိုင်းပပည်လုံးပါဝင်ပသာ	လူထုပတာ်လှန်ပရး	

တစ်ခုသာပဖစ်	ပြကာင်း	 ပပည်သူ့ေဝပလ့လာ	ပစာင့်ြကည့်ပရးစင်တာမှ	ယခုစစ်တမ်း၏	ရလေ်များအပပါ်တွင်	

အပပခခံ၍	ထပ်ပလာင်း	တင်ပပလိုက်ပါသည်။

	 ဤစစ်တမ်းကို	၂၀၂၁	ခုနှစ်	ဩဂုတ်လ	၃၁	ပန့	အတွင်း	အငပီးသပ်ပကာက်ယူခဲ့ပသာ	စစ်တမ်းတစ်ပစာင်	

ပဖစ်ပသာ်လည်း	အခက်အခဲအမျ ိုးမျ ိုးပြကာင့်	ယခုအချနိ်မှ	ထုတ်ပပန်နိုင်ခဲ့ပခင်းကို	နားလည်ခွင့်လွှတ်ပပးပါရန်	

အပလးအနက်	ပမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်၊၊

         ကကေးဇူးတင်ပါသည်။

			ပပည်သူ့ေ၀ပလ့လာပစာင့်ြကည့်ပရးစင်တာ


