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NCA လက်မတှ်ရ ေးထ  ေး ထော ေးရ  ော  EAOs (၈ ) ဖ  ွဲ့ မှ  စစ်ရ ကော င်စီနှင ် ရ ဆ  ေးရ န ေးရ  ေး အ ဆ   ပ ြုမှုအရ  ေါ် 

ရ လေး နက်စ ောဆ င်ပြင် န် ပမ န်မော ပ ည်အ   ်ဘကလ်ူထ အ ဖ  ွဲ့အ စည်ေး  ၁၉၁ ဖ  ွဲ့မှ  တ ရ ေး  အ  တဖ် င ်ရ ေး စော 

၂၀၂၁ ခုနှစ ်မေလ  ၃၀ ရက ်

မေလ ၁၁ ရကမ် ေ့တငွ် NCA လက်ေှတမ်ရေးထ ုေးခ ဲ့သညဲ့် EAOs ၈ ဖွ ွဲ့ေ ှ လက်ေှတ်ထ ုေးကာ NCA စာခ ျုပ် 

ခ ျုပ်ဆ ုရာတငွ် သက်မသအဖဖစ်ပါဝင်ခ ဲ့သညဲ့် န ငု်ငံေ ာေး သ ုေ့ေဟုတ် ပုဂ္ ျုလ်ေ ာေးထံသ ုေ့ စစ်မကာင်စနီှငဲ့် ကကာေးဝင်ည  န ှိုင်ေးရ ် 

မပေးပ ုေ့မသာစာသည် တ ုင်ေးဖပည်၏ မရရှည်ငင ေ်ေးခ ေ်ေးမရေးနှငဲ့် န ုင်ငမံရေးမကာင်ေးက  ျုေးထက် ဆ ုေးက   ေးက ုသာ 

ပ ုေ ုဦေးတညဖ်ဖစမ်ပေါ်လာမစေည်က  ု မလေး က်စာွဆင်ဖခင်ရ ် ေ ေ တ ုေ့အရပ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အစည်ေးေ ာေးေှ  သတ မပေး 

အ တ်ဖွငဲ့မ်ပေးစာ မပေးပ ုေ့လ ုကပ်ါသည်။  

ဦေးသ  ်ေးစ  ် ဦေးမဆာင်သညဲ့ ် အရပ်သာေးတစ်ပ ငု်ေးအစ ေုးရေှ စတင်ခ ဲ့သညဲ့် အပစ်အခတ်ရပ်စ မရေးသမဘာတူ 

စာခ ျုပ် NCA သည် ၂၀၀၈  ာဂစ်ဖွ ွဲ့စည်ေးပုံအမဖခခဥံပမေနှငဲ့် ဖေ ေ်ာစစတ်ပ်၏ လက်စွ ရင်နှစ်သည်ေးခ ာဖဖစမ်သာ 

ေ ုေ့တာဝ အ်မရေးသုံေးပါေးဆ ုင်ရာ အမဖခခံေူေ ာေးက ု မရေှးရှိုလ က် စစ်အုပ်စု၏ န ငု်ငမံရေးထွက်မပါက်အဖဖစ် န ုငင်တံကာ ၏ 

ဖ အာေးေ ာေးေှ လွတမ်ဖောက်ရ  ်မဖာ်မဆာင်ခ ဲ့သည် ငင ေ်ေးခ ေ်ေးမရေးလုပ်င ်ေးစဉ်သက်သက်သာ ဖဖစသ်ည်က ု လွ ်ခ ဲ့သည်ဲ့ 

၁၀ နစှ်တာကာလ ငင ေေ်းခ ေ်ေးမရေးမဖာမ်ဆာင်မရေးလုပ်င ်ေးစဉတ်မလ ာက်ေှ သကမ်သဖပခ ဲ့ငပီေးဖဖစသ်ည်။ 

NCA လက်ေှတမ်ရေးထ ုေးသညဲ့ ် အခ   ်ေှစ၍ ဖေ ေ်ာစစ်တပ်အမပေါ် န ုငင်ံတကာဖ အာေးေ ာေး မလ ာဲ့က သွာေးငပီေး 

စစ်တပ်အမ ဖဖငဲ့် ၎င်ေးတ ုေ့၏ အက  ျုေးစေီးပွာေးလုပ်င ်ေးေ ာေးက ု ဖပည်တငွ်ေးဖပည်ပတွင် တရာေးဝင် ခ  ွဲ့ထွင်လုပ်မဆာင် 

ခ ဲ့ဖခင်ေးဖဖငဲ့် စစတ်ပ်သည် ဘဏ္ဍာမရေးဆ ုင်ရာ အင်အာေးပ ုေ မုတာငဲ့်တင်ေးခ ုင်ောလာငပေီး ကကည်ေး၊ မလ၊ မရ တပ်ေ ာေးအတကွ် 

နှစ်ေ  ျုေးသုံေးနှငဲ့် ဆ ုကဘ်ာမထာက်လှေ်ေးမရေး က ရ ယာေ ာေးအပါအဝင် စစ်မရေးလက် က်အင်အာေးေ ာေးက ု သ သ သာသာ 

တ ုေးခ  ွဲ့ခ ဲ့သည်။ ထ ုေ့မ ာက ် NCA လက်ေှတမ်ရေးထ ုေးထာေးမသာ EAOs  ယမ်ဖေေ ာေးအမပေါ်တွင် ဖံွွဲ့ငဖ ျုေးမရေးက ု 

အမကကာင်ေးဖပျုလ က် စစမ်ရေးနှငဲ့် အုပ်ခ ျုပ်မရေး ယမ်ဖေေ ာေး တ ုေးခ  ွဲ့ဖခင်ေး၊ စစမ်ရေး ည်ေးပညာေ ာေးက ု အသုံေးဖပျုလ က် 

စစ်မရေးအတွက် အခ က်အခ ာက မသာ EAOs  ယမ်ဖေေ ာေးအာေး စဉ်ဆက်ေဖပတ် မထာက်လှေ်ေး စံုစေ်ေးဖခင်ေးတ ုေ့က ု 

လုပ်မဆာငခ် ဲ့သည်။ ထ ုေ့အဖပင် NCA လက်ေှတ် ေမရေးထ ုေးထာေးသညဲ့ ် အဖခာေးမသာ EAOs ေ ာေးအမပေါ်တငွ်ေူ 

မဖပာင်မဖပာငတ်င်ေးတင်ေး စစ်မရေးတ ကု်ခ ုက်ေှိုေ ာေးက ု NCA အပစ်အခတ်ရပ်စ မရေးကာလ တမလ ာက်လုံေးတငွ် 

လုပ်မဆာငမ် ခ ဲ့သည်။  

ထ ုေ့အဖပင် NCA အပစ်အခတရ်ပ်စ မရေးကာလတမလ ာက် ဖေ ်ောစစတ်ပ်ေှ တ ုင်ေးရင်ေးသာေး ယမ်ဖေေ ာေးတွင် 

လူအခွင်ဲ့အမရေးခ  ျုေးမဖာက်ေှိုေ ာေးဖဖစသ်ညဲ့် ဖပည်သူေ ာေးအာေး ဖေ်ေးဆီေးဖခင်ေး၊ နှ ပ်စက်ဖခင်ေး၊ သတ်ဖဖတ်ဖခင်ေး၊ ပစစည်ေးဥစစာေ ာေး 

လုယူဖခင်ေး၊ လက် က်ကကီေးေ ာေးဖဖငဲ့် ရေ်ေးသ ်ေးပစ်ခတ်ေှိုမကကာငဲ့် ရ ာသာေးေ ာေး၏ အ ုေးအ ေ်နှငဲ့် လုပ်က ငု်စာေးမသာက်ရာ 

မ ရာေ ာေး ထ ခ ုကပ် က်စီေးဖခငေ်း၊ တ ုင်ေးရင်ေးသာေးေ ာေး ေလ ုလာေးသညဲ့် ဗ ုလ်ခ ျုပ်မအာင်ဆ ်ေး ရုပ်တကု ု အတင်ေးစ ကု်ထူငပီေး 

၎င်ေးတ ုေ့ အထွတအ်ဖေတ်ထာေးမသာ ရုပ်တုေ ာေးက ုေူ စ ုကထူ်ခငွဲ့် ေဖပျုဖခင်ေး၊ အေ  ျုေးသေီေးေ ာေးအမပေါ် လ င်ပ ငု်ေးဆ ုင်ရာ 

က  ေးလွ ်မစာ်ကာေးဖခင်ေးေ ာေး ဆက်လက်က ျုေးလွ မ် သညဲ့အ်ဖပင် ရ ုဟင်ဂ ာလူေ  ျုေးေ ာေးအမပေါ်တငွ် လူေ  ျုေးတံုေးသတ်ဖဖတ် 
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ဖခင်ေးေ ာေးပင် လုပ်မဆာင်ခ ဲ့သည်။ NCA သည် အဆ ုပါဆ ုေးဝါေးမသာ လူအခငွဲ့်အမရေး ခ  ျုေးမဖာက်ေှိုေ ာေးအာေး တစ်စံတုရာ 

တာေးဆီေးအမရေးယနူ ုင်ဖခင်ေး အလ င်ေးေရှ ခ ဲ့ပါ။ ထ ုေ သာေက က  ေးလွ ်ခံရသညဲ့် တ ငု်ေးရင်ေးသာေးဖပည်သူေ ာေးအမပေါ် 

ကုစာေးန ုင်ေညဲ့် အခွငဲ့်အလေ်ေးက ုလည်ေး ဖ ်တီေးမဖာ်မဆာငန် ုင်စွေ်ေး လုံေး၀ေရှ ခ ဲ့မပ။ သ ုေ့ဖဖငဲ့် NCA စာခ ျုပ်သည် ဥပမေအရ 

စည်ေးမနာှငအ်ာေး ေရှ သက ဲ့သ ုေ့ ဖပစ်ေှိုက  ေးလွ ်သူေ ာေးက ုလညေ်း အမရေးယူ အဖပစမ်ပေးန ုငမ်သာ စာခ ျုပတ်စ်ခ ုေဟတုမ်ပ။ 

စင်စစ်ေူ တစ်န ငုင်ံလံုေးအတ ငု်ေးအတာ အပစ်အခတ်ရပ်စ မရေးဟမူသာ NCA သည ် လက်ေှတ်စတင ်

မရေးထ ုေးသညဲ့် အခ   ်ေှစတင်ငပီေး အလုံေးစံုမသာ တ ုင်ေးရင်ေးသာေးလက် ကက် ငု်မတာ်လှ မ်ရေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးေ ာေး (EAOs) 

အာေးလုံေး သမဘာတူညီေှို ေရှ သညဲ့်ကကာေးထ ေှ မရေးထ ုေးခ ဲ့မသာ စာခ ျုပတ်စ်ခသုာ ဖဖစသ်ည။် NCA စာခ ျုပ်သည် EAOs 

အာေးလုံေး၏ ဘုံသမဘာတညူေီှိုဆနဒဖဖငဲ့် မပေါ်မပါက်လာသညဲ့် စာခ ျုပတ်စ်ခေုဟုတ်ဘ  ဦေးသ  ်ေးစ  ် ဦေးမဆာငမ်သာ 

အစ ုေးရေှ စစ်တပ်၏ အက  ျုေးစေီးပွာေးအတကွ် ဦေးတည်ငပေီး သမနေေေှ ်ဘ  ဖဖစတ်ည်လာဖခင်ေး ဖဖစ်သဖဖငဲ့် တ ငု်ေးရင်ေးသာေးေ ာေး 

လ ုလာေးသညဲ့် ဖယေ်ရယ်ေေီ ုကမရစီပ ်ေးတ ုင်ေးနငှဲ့် ကာွမဝေးမစခ ဲ့သည်သာေက တ ငု်ေးရင်ေးသာေး အင်ေးအာေးစုေ ာေး 

အကကာေးတွင်လည်ေး အင်အာေးခ    ေ့မစခ ဲ့ကာ အကွ ကွ အငပ ငပ ဖဖငဲ့် မ ာက်ဆံုေးတွင ် EAOs ၁၀ ဖွ ွဲ့ဖဖငဲ့်သာ လက်ေှတ်ထ ုေး 

န ုင်ခ ဲ့သည်။ လွ ်ခ ဲ့သညဲ့် ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်ေး ငင ေ်ေးခ ေ်ေးမရေးမဖာ်မဆာငမ်ရေးလုပ်င ်ေးစဉ်သည် ဟ တုယ်နငှဲ့် 

စာေးပွ မပေါ်တွင် မဆွေးမနွေးလုပ်မဆာင်သညဲ့ ်ငင ေ်ေးခ ေ်ေးမရေးအတုအမယာငအ်ဖဖစသ်ာ ရှ မ ခ ဲ့သည်။  

ယခုအခ   ် ဖေ ေ်ာစစတ်ပ်အာဏာသ ေ်ေးေှိုမကကာငဲ့် ဖဖစမ်ပေါ်လာမသာ န ုငင်ံမရေးအမဖခအမ ေ ာေးက ု NCA 

ေှတစ်ဆငဲ့် ကုစာေးန ုင်ရ အ်တွက် NCA အာေး လက်ေှတ်မရေးထ ုေးထာေးမသာ EAOs ၁၀ ဖွ ွဲ့ထ ေှ ၈ ဖွ ွဲ့သည် NCA 

စာခ ျုပ်ခ ျုပ်ဆ ုရာတငွ် ပါဝင်ခ ဲ့မသာ ေ က်ဖေင်သက်မသေ ာေးအာေး ကကာေးဝငမ်ဖဖရှင်ေးမပေးရ  ် မတာင်ေးဆ ုေှိုသည် 

ဖပည်သူူ့ထံေှ အတင်ေးအဓေမ အာဏာလုယူဖခင်ေး၊ ဖပညသူ်ေ ာေးအာေး ေတရာေးဖေ်ေးဆီေးည ဉ်ေးဆ ဖခင်ေး၊ နှ ပ်စက်ဖခင်ေး၊ 

သတ်ဖဖတ်ဖခင်ေး၊ လ င်ပ ငု်ေးဆ ုင်ရာက  ေးလွ ်ဖခင်ေး၊ စာသင်မက ာင်ေးနငှဲ့် မဆေးမပေးခ ်ေးေ ာေး ပစ်ခတ်ဖ က်ဆီေးဖခငေ်း၊ 

မလမကကာင်ေးေ ာေးဖဖငဲ့် အရပ်သာေးေ ာေးအာေး ပစ်ေှတ်ထာေးပစ်ခတ်ဖခင်ေး စသညဲ့် ရာဇဝတ်ေှိုမပါင်ေးေ ာေးစာွအာေး 

ဆက်လက်က  ေးလွ မ် မသာ ဖေ ေ်ာစစ်မခါင်ေးမဆာငတ် ုေ့၏ လုပ်ရပ်ေ ာေးက ု NCA ေှတစဆ်ငဲ့် EAOs ေ ာေးေှ တရာေးဝင် 

မထာက်ခအံာေးမပေးသက ဲ့သ ုေ့ဖဖစ်ငပီေး စစ်အာဏာရငှ် အဓ ွေ့်ရှည်မရေးနငှဲ့် ၎င်ေးတ ုေ့၏ ဖပည်သူအမပေါ်က  ေးလွ ်သညဲ့် 

ရာဇဝတ်ေှိုေ ာေးက  ုလွတ်ရာလွတ်မကကာင်ေးကညူီရာမရာက်ငပီေး အဓေမက  ုတဖက်လက်နငှဲ့်ကညူီရာမရာက်သည် သာေက 

တ ုင်ေးရင်ေးသာေးဖပည်သူေ ာေးေှ မေွေးဖွါေးလာသညဲ့် မတာ်လှ မ်ရေး ေဟာေ တ်ေ ာေးနှငဲ့် လက်ရှ မတာ်လှ မ်ရေး 

ရ မဘာ်ေ ာေးက ုလည်ေး တရာေးဝင် မစာ်ကာေးရာမရာက်သည်။ 

NCA လေ်ေးမကကာင်ေးက ု အသက်သွင်ေးဖခင်ေးသည် EAOs အကကာေး န ုင်ငမံရေးဆုံခ က်ပ ုေ ု အလှေ်ေးမဝေးသွာေးမစ 

န ုင်သည်။ တစ်ဘကတ်ွင ် န ုင်ငမံရေးက  ု မဖဖရှင်ေးေညဆ် ုလ င် ဗောေဟတု်သညဲ့ ် တ ုင်ေးရင်ေးသာေးေ ာေးအတွကေူ် 

က ုယ်ပ ုငဖ်ပဌာ ်ေးခွငဲ့န်ငှဲ့် တ ုင်ေးရင်ေးသာေးတ ်ေးတမူရေးသည် ဖဖစတ်ည်လာမသာ တ ုင်ေးရင်ေးသာေးလက် ကက် ုင် 

မတာ်လှ မ်ရေး၏ အမဖခခအံုတ်ဖေစဖ်ဖစသ်ည်။ သ ုေ့မသာ် NCA လေ်ေးမကကာင်ေးသည် သူခ ုေးဓာေးရ ုေးကေ်ေးသညဲ့် 

အသွင်မဆာငမ်သာ န ုင်ငမံရေးလေ်ေးမကကာင်ေးသ ုေ့သာ ဦေးတည်ေညဖ်ဖစသ်ည်။ အဆ ပုါလုပ်ရပ်၏ လာေးရာသည် 

တ ုင်ေးရင်ေးသာေးဖပည်သူေ ာေး၏ မေ ာ်ေှ ်ေးခ က်ပ ်ေးတ ုင်ဖဖစသ်ညဲ့် ဖယ်ေရယ် ေီေ ကုမရစနီှငဲ့် န ုင်ငံ၏ စည်ေးလုံေးညညီတွ်ေှိုက  ု
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ပ ုေ ုလ င်ဖေ စ်ွာ ဖ က်ဆီေးပစ်န ငု်သညဲ့ ်အကမ်ကကာင်ေးေ ာေးက ု ထပ်ေံလုပ်မဆာင်ဖခင်ေးသာဖဖစသ်ည်။ ထ ုေ့ဖပင် ဖပည်သူေ ာေး၏ 

ရင်တငွ်ေးတငွ် ဖဖစမ်ပေါ်လ ကရ်ှ သညဲ့်  ာက ငမ် မသာ ခံစာေးခ က်ေ ာေးက ု လ စ်လ  ရှိုဖခင်ေးသည် ဖပည်သူေ ာေးေှ EAOs 

အမပေါ်တွင် ထာေးရှ မသာ ယံုကကည်ေှိုက  ု ထာ၀စဉ် ပ က်သုဉေ်းသွာေးမစေည်ဖဖစ်ငပီေး  ာက ည်ေးေှိုဖဖငဲ့် ဖပည်သူေ ာေး၏ 

အမရေးယူေဏ်ခတ်ဖခင်ေးက ုလည်ေး ဖဖစ်မပေါ်မစန ုင်သည်။  

ယခုအခ   ်သည် စစအ်ာဏာရငှ်အာေး အငပေီးတ ငု်ဖဖျုတ်ခ မရေးနှငဲ့် အ ာဂတ်ဖက်ေရယ်ေီေ ုကမရစစီ စ် 

မပေါ်ထွ ်ေးမရေးတ ုေ့အတွက် အခွငဲ့်အခါမကာင်ေးပင် ဖဖစသ်ည။် ဤအခွငဲ့်အမရေးက  ု အေ အရဆုပ်က ငု်ငပီေး တ ုင်ေးရင်ေးသာေး 

လူေ  ျုေးေ ာေး၏ အေ  ျုေးသာေးလွတ်မဖောကမ်ရေးမတာ်လှ ်မရေးနှငဲ့် ေီေ ုကမရစအီင်အာေးစ ု အသီေးသီေးတ ုေ့ အာေးလုံေးေှ 

တညတီညတွတ်ည်ေး ဝ ုင်ေးဝ ေ်းပူေးမပါင်ေး တ ုကပွ် ဝင်ေှသာ မအာင်ဖေင်ေညဟ်ု ေ ေ တ ုေ့ အရပ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အစည်ေးေ ာေးေှ 

ယံုကကည်သည်။ ထ ုေ့အဖပင ် ယခုအခ   ်သည် EAOs အမ ဖဖငဲ့် တ ငု်ေးရင်ေးသာေးဖပည်သူတစ်ရပ်လုံေးေှ 

လ ုလာေးမတာငဲ့တ်မ မသာ စစ်ေှ ်သညဲ့် ဖကေ်ရယအ်ုပ်ခ ျုပ်ေှိုစ စ်သည် EAOs ၏ ရညေှ် ်ေးခ က်နငှဲ့် တစ်ထပ်တည်ေး 

ဖဖစမ်ကကာင်ေးနငှဲ့် ေ ေ တ ုေ့သည ် ဖပည်မထာင်စု တညမ်ဆာက်မရေးအတကွ် တ ်ေးတူေ တ်ဖက်ေ ာေး ဖဖစမ်ကကာင်ေးက ု 

ဖေ ေ်ာဖပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံေးေှ  ာေးလည်လာမစရ န်ငှဲ့် အာေးလုံေးပူေးမပါင်ေးပါဝင်လာမစရ  ် ဦေးမဆာင်အမကာင် 

အထည်မဖာ်ရေညဲ့် အခ   ်မကာင်ေးပင် ဖဖစ်မပသည်။ 

ထ ုေ့အဖပင် ဖေ ေ်ာန ငု်ငတံငွ် ဖေ ေ်ာစစတ်ပ်ေှ အာဏာသ ေ်ေးခ ဲ့သည်ေှာ ကက ေ်ဖ ်ေ ာေးစာွ ရှ ခ ဲ့ငပီဖဖစ်သဖဖငဲ့် 

အာဏာသ ေ်ေး စစအ်ာဏာရငှ်နှငဲ့် န ငု်ငမံရေးမဆွေးမနွေးေှိုေှတစ်ဆငဲ့် ဖက်ေရယ်ေီေ ကုမရစစီ စ် မဖာမ်ဆာင်ရ ် 

ေဖဖစန် ုင်သည်ေှာ အထင်အရာှေးပင်ဖဖစ်သည်။ လူထုတ ကု်ပွ နငှဲ့်အတူ ပူေးမပါင်ေးမဖာမ်ဆာင်ေှိုသည်သာလ င် ေဟာ 

လူေ  ျုေးကကေီးဝါေနှငဲ့် စစ်အာဏာရငှ်စ စက် ု အဖေစဖ်ပတမ်ခ ေှို ်ေးန ုင်ေည်ဖဖစ်သညဲ့အ်ဖပင် ဖကေ်ရယ်ေီေ ကုမရစစီ စ် 

မပေါ်ထွ ်ေးရ အ်တွက်လည်ေး တစ်ခတုည်ေးမသာလေ်ေး ဖဖစသ်ည်။ ထ ုေ့မကကာငဲ့ ် ဘုံရညေှ် ်ေးခ က် ပ ်ေးတ ငု်တညူီငပေီး 

ဘုံရ ်သူဖဖစသ်ညဲ့် စစ်အာဏာရငှ်စ စ် အဖေ ဆုံ်ေးအဆုံေးသတ်န ငု်ရ ်နငှဲ့် ဖက်ေရယ်ေီေ ုကမရစ ီ မဖာမ်ဆာင်န ငု် 

ရ အ်တကွ် ေ ေ တ ုေ့ အရပ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အစည်ေးေ ာေးေှ NCA လက်ေှတမ်ရေးထ ုေးခ ဲ့မသာ EAOs အပါအဝင် EAOs 

အာေးလုံေးမအာက်ပါအခ က်ေ ာေး လုပ်မဆာင်ရ ် မလေး က်စာွ တ ုကတ်ွ ်ေးလ ုကသ်ည်။  

• EAOs အမ ဖဖငဲ့် ေ ေ တ ုေ့ က ုယ်ပ ုငဖ်ပဌာ ်ေးခွငဲ့် အဖပညဲ့အ်၀ရှ မသာ သက်ဆ ငု်ရာ ယ်မဖေအသီေးသီေးတငွ် 

ေ ေ တ ုေ့သည်သာလ င် တရာေးဝင်အာဏာပ ုင်အဖွ ွဲ့အစည်ေး ဖဖစသ်ည်ဟု တရာေးဝငမ်ကကဖငာငပေီး  ယမ်ဖေ 

လုံခချံုမရေး၊ အုပ်ခ ျုပ်မရေး၊ တရာေးဥပမေစ ုေးေ ုေးမရေး စသညဲ့် ဖက်ေရယစ် စ်က ု အမဖခခမံသာ လုပ်မဆာင်ေှို 

ေ ာေးအာေး အရှ  ဖ်ေ ငဲ့တ်ငမ်ဆာင်ရ ကရ် ၊် 

• ဖေ ေ်ာန ုငင်ံတငွ် ဖပည်သူလူထုက  ု ကာကယွ်မပေးမသာ ေည်သညဲ့်အစ ေုးရအဖွ ွဲ့အစည်ေးေှ ေရှ မတာဲ့ဘ  

အကကေေ်းဖက ် စစ်အာဏာရငှ်အုပ်စုသာရှ ငပေီး ၎င်ေးတ ုေ့၏ အုပ်ခ ျုပ်ေှိုမအာက်တငွ် ေည်သညဲ့ ် ဖပည်သူေှ 

လုံခချံုေှိုေရှ သညဲ့်အမဖခအမ တွင် EAOs အမ ဖဖငဲ့် အဖေ ်ဆုံေး မတွွဲ့ဆံုကာ လကမ်တွွဲ့က မသာ ဖကေ်ရယ် 

တပ်ေမတာက် ု အဖေ ဆုံ်ေး ဖွ ွဲ့စည်ေးထူမထာင်ငပီေး  ဖပည်သူေ ာေး၏ အသက၊် အ ုေးအ ေ်၊ စည်ေးစ ေ်ေ ာေးက ု ကာကယွ် 

မပေးရ ၊်  
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• တ ုင်ေးရင်ေးသာေးလက် ကက် ုငမ်တာ်လှ မ်ရေး ယ်မဖေေ ာေးသ ုေ့ ဝင်မရာက်ခ ုလံှိုမ မသာ CDM ဝ ထ်ေ်ေးေ ာေးအာေး 

အကာအကယွ်မပေးရ အ်ဖပင ် စစ်အာဏာရငှ်၏ အုပ်ခ ျုပ်မရေးနှငဲ့် စီေးပွာေးမရေးလုပ်င ်ေးယနတရာေးေ ာေး ေလည် 

ပတ်န ငုမ်စမရေး က ာေးက က်ညူီမ သညဲ့် CDM ဝ ေ်းထေ်ေးေ ာေးအပါအဝင် အဖခာေးအငအ်ာေးစုေ ာေးအာေး ပံဲ့ပ ုေး 

ကူညီရ ်၊ 

• ဖေ ေ်ာန ုငင်ံတငွ် လူူ့အခငွဲ့်အမရေးစံနှို ေ်းေ ာေးအမပေါ် အမဖခခငံပေီး တ ုင်ေးရင်ေးသာေးေ ာေးလ ုလာေးမသာ တ ်ေးတမူရေး 

နှငဲ့် က ယု်ပ ုင်ဖပဌာ ်ေးခငွဲ့်က ု အာေခံမပေးသညဲ့် စစ်ေှ မ်သာ ဖက်ေရယေ်ီေ ကုမရစ ီ ဖွ ွဲ့စည်ေးပုံအမဖခခဥံပမေနငှဲ့် 

ဖက်ေရယစ် စ် မပေါ်ထွ ်ေးမရေးအတွက ် ဗောတ ုင်ေးရင်ေးသာေးဖပည်သူေ ာေး အပါအဝင် တ ုင်ေးရင်ေးသာေးဖပည ်

သူလူထုေ ာေးနှငဲ့် အေ  ျုေးသာေးမတာ်လှ မ်ရေးအင်အာေးစု၊ ေီေ ကုရက်တစ်အင်အာေးစုေ ာေး အာေးလုံေးနှငဲ့ ်

ပူေးမပါင်ေးမဆာင်ရ ကရ် ။် 

မ ာက်ဆုံေးအာေးဖဖငဲ့် လက်ရှ  NCA လက်ေှတ်မရေးထ ုေးထာေးမသာ EAO ေ ာေးအမ ဖဖငဲ့ ် NCA ေှတစ်ဆငဲ့ ်

ငင ေ်ေးခ ေ်ေးမရေး မဖာမ်ဆာင်ရ ် ေဖဖစန် ုင်မတာဲ့မကကာင်ေး NCA သည် ပ က်ဖပယ်သွာေးငပီေးဖဖစမ်ကကာင်ေး တရာေးဝငမ်ကကဖငာငပေီး 

ဤတစ်ကက ေ်တငွ် စစ်အာဏာရငှ်စ စ် အငပေီးတ ငု် အဖေစ်ဖဖတ်ပ က်သုဉေ်းမရေးအတွက ် စစ်မရေး၊ န ုငင်မံရေးအာေးဖဖငဲ့် 

ဖက်ေရယေ်ီေ ကုမရစစီ စ်မပေါ်မပါက်ရ ် အာေးထုတ်ကက ျုေးပေ်ေးလ က်ရှ မသာ အငအ်ာေးစုေ ာေးနှငဲ့် ပူေးမပါင်ေးလက်တွ ငပေီး 

အမကာငအ်ထညမ်ဖာ် မဆာင်ရ ကရ်  ် ေ ေ တ ုေ့အရပ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အစည်ေးေ ာေးေှ သတ မပေး အ တ်ဖွငဲ့်မပေးစာ 

မပေးပ ုေ့လ ုကသ်ည်။   

 

မလေးစာေးစွာဖဖငဲ့ ်

အရပ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အစည်ေး ၁၉၁ ဖွ ွဲ့၏က ုယစ်ာေး 

ကရင်ငင ေ်ေးခ ေ်ေးမရေးအမထာကအ်ကူဖပျုကွ ်ရက ်

ဆက်  ယ ် န် - kpsn14@gmail.com 

ေှတ်ခ က ် - လုံခချံုမရေးမကကာငဲ့် လက်ေှတမ်ရေးထ ုေးထာေးသညဲ့် အရပ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အစည်ေးေ ာေး၏ အေညက်  ု

ဤအ တ်ဖွငဲ့်မပေးစာတငွ် မဖာ်ဖပထာေးဖခင်ေး ေရှ ပါ။ လက်ေှတ်မရေးထ ုေးသညဲ့် အဖွ ွဲ့ေ ာေးသည် ဖေ ေ်ာန ုငင်ံတဝေ်ှေးရှ  

လူအခွငဲ့်အမရေး၊ ကမလေးအခွငဲ့်အမရေး၊ အေ  ျုေးသေီေးအခွငဲ့်အမရေးနှငဲ့် အေ  ျုေးသေီေးမရေးရာ၊ LGBTQI အမရေး၊ 

တရာေးဥပမေစ ုေးေ ုေးမရေး၊ လူေှိုမရေးတရာေးေ တေှို၊ ေီေ ကုမရစီနငှဲ့် ဖကေ်ရယမ်ပေါ်မပါက်မရေး၊ ငင ေ်ေးခ ေ်ေးမရေး၊ 

န ုင်ငမံရေးအက ဉ်ေးသာေး ကူညီမစာငဲ့်မရာှကမ်ရေး၊ ပညာမရေး၊ က  ်ေးောမရေး၊ လူထုအမဖခဖပျုဖံွွဲ့ငဖ ျုေးမရေး၊ 

သဘာ၀ပတ်ဝ ်ေးက င် ထ  ်ေးသ ေ်ေးကာကယွ်မရေး၊ မကာင်ေးေွ ်မသာ သယဇံာတစီေံခ ေ့်ခွ မရေး၊ မဖေယာဆ ုင်ရာအခွငဲ့် 

အမရေး၊ သစမ်တာနငှဲ့်ရာသဦတ ု ထ  ်ေးသ ေ်ေးကာကယွမ်ရေး စသညဲ့်မရေးရာကဏ္ဍအသီေးသီေးေ ာေးတွင် တက်ကကွစာွ 

လှိုပ်ရှာေးပါဝင်လုပ်မဆာင်မ ကကမသာ အရပ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အစည်ေးေ ာေး ဖဖစက်ကသည်။ 

mailto:kpsn14@gmail.com

