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ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ၊ ကျော�း�ကျောကု�က်ုပွဲး�ကုုု ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ ဩသိုဂု္ဂတ်လ် ၆ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ကုာင်း်�ပွဲခု�� ပြီးပွဲး� 
ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ၏ အကျော�ခုခံုမူျားများာ����စ််သိုည့်� ် (၁) ကျောကုာ�င်း်�သို��အခုးင်း� ်အကျောရ�နှှင်း� ် ဒီးမုုျားကုကျောရစ်း
ပွဲည့်�ကျောရ�၊ (၂) ဒီးမုုျားကုကျောရစ်းအ�ပွဲည့်� ်အဝကျောပွဲ်ကျောပွဲါက်ုကျောရ�နှှင်း� ် အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််ဆန်�်ကုာင်း်ကျောရ�၊ (၃) ပြီးငု်းမ်ျား�ခုာမ်ျား�ကျောရ�ကျော��်ကျောဆ�င်း်
ကျောရ� တုု�ကုုု ရပ်ွဲတည့််ကုုုင်း်စ်း�ကု� သိုများဂ္ဂဂလု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််များာ��၊ လု်ပ်ွဲရှှ��မုျားများာ��ကုုု ပြုပွဲလု်ပ်ွဲခု�� ဩကုပွဲါသိုည့််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စ်စ််တပ်ွဲ
အ�ဏာ�သုိုမ်ျား�ခုာုန််တးင်း်လ်ည့််� အကျောရ�ကျောပွဲ်ကျောဩကုည့်�ခုာက်ုတကျောစ်�င်း် ထုုတ်�ပွဲန််ကု� စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ်် အ�များစ််��တ်ကျောခုာမုျားန််�
ကျောရ�တုုက်ုပွဲး�ကုုု (၁) စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််အ�များစ််��တ်ကျောခုာမုျားန််�ကျောရ�၊ (၂) ၂၀၀၈ �း� �စ်ည့််�ပံုွဲအကျော�ခုခံုဉ်ပွဲကျောဒီ အပြီးပွဲး�တုုင်း်�ာက်ုသုိုမ်ျား�
ကျောရ�၊ (၃) ဒီးမုုျားကုကျောရစ်းအ�ပွဲည့်� ်အဝရရုှှကျောရ� ဟူူသိုည့်� ် မူျားဝါဒီ (၃) ခုာက်ု��င်း� ် အ�ုနုှှပ်ွဲခံုလူ်ထုုနှှင်း� ်အတူ ပူွဲကျောပွဲါင်း်�တုုက်ုပွဲး�ဝင်း်
လ်ာက်ုရုှှပွဲါသိုည့််။ သုုို�ပွဲါ၍ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် စ်စ််အ�ဏာ�သုိုမ်ျား�မုျားကျောန်�က်ုပုုွဲင်း်� ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��
သိုများဂ္ဂဂ၏ လု်ပ်ွဲကျောဆ�င်း်ခုာက်ုများာ��ကုုု ကျောကုာ�င်း်�သို��ထုု နှှင်း� ် �ပွဲည့််သူိုလူ်ထုုထံုသုုို� အစ်းရင်း်ခံုတင်း်�ပွဲအပ်ွဲပွဲါသိုည့််။ 
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၂၀၂၁ ခုုနှှစ််
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၁ ရက်ုကျောန်�တးင်း် စ်စ််အ�ဏာ�သုိုမ်ျား�မုျားကုုု ဆန်�်ကုာင်း်ကျောဩကု�င်း်� သိုများဂ္ဂဂတ�း� �တည့််� အကျောန်��င်း� ်လ်ည့််�ကျောကု�င်း်�၊ 
ကျောကုာ�င်း်�တးင်း်�အသိုင်း်�အ�း� �များာ��နှှင်း� ်အတူလ်ည့််�ကျောကု�င်း်� သိုကျော��ထု��ထုုတ်�ပွဲန််ခု��သိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၂ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ၏ စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ်် အ�များစ််��တ်
ကျောခုာမုျားန််�ကျောရ�တုုက်ုပွဲး�ကုုု မူျားဝါဒီ (၃) ခုာက်ု��င်း� ် ရပ်ွဲတည့််လု်ပ်ွဲကျောဆ�င်း်သိုး��များည့််��စ််ကျောဩကု�င်း်� အကျောရ�ကျောပွဲ်ကျောဩကုည့်�ခုာက်ုတ
ကျောစ်�င်း်ထုုတ်�ပွဲန််ခု��သိုည့််။ ဆရ�၊ ကျောကုာ�င်း်�သို��အသိုင်း်�အ�း� �များာ��နှှင်း� ်အတူ ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််မှျား ဝန််ထုမ်ျား�များာ��အ�� CDM 
ပြုပွဲလု်ပ်ွဲရန််အတးက်ုလ်ည့််� တုုက်ုတးန််�စ်� ပူွဲ�တး�ထုုတ်�ပွဲန််ခု��သိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၄ ရက်ုကျောန်�တးင်း် “အလံု်�စံု်ဒီးမုုျားကုကျောရစ်းရရုှှကျောရ�”ကုုု ဉ်း�တည့််ရန်် “ကျောရှှ�င်း်ရှှ��အပ်ွဲသိုည့်� ် တုမ်ျား�ညှွှတ်မုျား”ဟူူ
သိုည့်� ် ကျောဆ�င်း်�ပွဲါ�တုု�ကုုု ��န်�်ကျောဝခု��သိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၆ ရက်ုကျောန်�တးင်း် လူ်�ကျော��င်း်သိုစ််လူ်င်းယ််၊ ကျောတ�်လှ်န််ကျောသို�ဒီးမုုျားကုကျောရစ်းတပ်ွဲဉ်း�၊ �များန််များ�နုုှင်း်ငံ်းအကျောထုးကျောထုး
အလု်ပ်ွဲသိုများ��သိုများဂ္ဂဂများာ��အ�း� �ခုာ�ပ်ွဲ၊ ကျောသိုး�စ်ည့််�ည့်းညွှးတ်ကျောသို�သိုများဂ္ဂဂများာ�� အ�း� �ခုာ�ပ်ွဲတုု�နှှင်း� ်အတူ အလု်ပ်ွဲသိုများ��ထုုသိုပုွဲတ်
စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�တးင်း် ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�ပွဲါဝင်း်ခု�� ပြီးပွဲး� “စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်ဆန်�်ကုာင်း်ကျောရ�လူ်ထုုလု်ပ်ွဲရှှ��မုျား” မူျားဝါဒီများာ�� ��န်�်ကျောဝခု��သိုည့််။ ထုုု�ကျောန်�
တးင်း်ပွဲင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂသိုည့်် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောရှှ �မှျား လှ်ည့််�တန််�စု်န််ကျောဂ္ဂဟူ�ကျောရှှ �အထုု  ခုား
တက်ုကု� စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်ကုုု ဆန်�်ကုာင်း်ဆနှဒ�ပွဲခု�� ဩကုသိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၇ ရက်ုကျောန်� နံ်န်က်ုပုုွဲင်း်�တးင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂသိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�သိုည့်် စံ်
ရုပ်ွဲပြီးငု်းမ်ျားနှှင်း� ် လှ်ည့််�တန််�တုု�တးင်း် စ်စ််အ�ဏာ�သုိုမ်ျား�မုျားကုုု ဆန်�်ကုာင်း်ဆနှဒ�ပွဲခု�� ပြီးပွဲး� ဆနှဒ�ပွဲရင်း်� ကျောတး �ကြုံကံုလ်�နုုှင်း်သိုည့်� ် အနှ တရ�ယ််
များာ��အ�� ကု�ကုးယ််ရန််လ်က်ုစ်း�များာ��လ်ည့််� ��န်�်ကျောဝခု��သိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၈ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂသိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�သိုည့်် ရန််ကုုန််
တကုကသုုိုလ််ကျောရှှ �မှျား စ်တင်း်ကု� ကျော�များန်းကုုန််�အထုု �က်ုဆစ််စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််တုုက်ု�ာက်ုကျောရ�လု်ပ်ွဲရှှ��မုျားအ��စ်် ခုားတက်ုခု�� ဩကု
ရ� သုိုန််�ခုားကျောသို��ပွဲည့််သူိုလူ်ထုုသိုည့်် စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�တးင်း် ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�ပွဲါဝင်း်ခု�� ဩကုသိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၁၀ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ဗကုသိုများာ��အ�း� �ခုာ�ပ်ွဲ၊ ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂအပွဲါအဝင်း် 
တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��သိုများဂ္ဂဂများာ��၊ အလု်ပ်ွဲသိုများ��သိုများဂ္ဂဂများာ��ပွဲါဝင်း်ကျောသို� စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်အ�များစ််��တ်ကျောခုာမုျားန််�ကျောရ� သိုပုွဲတ်
စ်စ််ကျောဩကု�င်း်� သိုည့်် ကျော�များန်းကုုန််�မှျား ဆူ�ကျောလ်သုုို� ခုားတက်ုခု�� ဩကုပြီးပွဲး� ကျောကုာ�င်း်�သို��၊ အလု်ပ်ွဲသိုများ��ကျောခုါင်း်�ကျောဆ�င်း်များာ��ကု 
�ပွဲည့််သူိုလူ်ထုုကုုု စ်ည့််��ံု�ကျောဟူ�ကျော�ပွဲ�ခု�� ဩကုသိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၁၆ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂနှှင်း� ် ရန််ကုုန််အကျောရှှ �ပုုွဲင်း်�တကုကသုုိုလ််
ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ (ဗကုသို) သိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�တုု�သိုည့်် ဗဟုုူ�ဏာ်အန်း�တးင်း် စု်�ံု�ကျောန်ကျောသို� �ပွဲည့််သူိုများာ��နှှင်း� ် 
ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�ကု� CDM အရုှှန်�်မှျားင်း� ်တင်း်ကျောရ�လု်ပ်ွဲရှှ��မုျားအ��စ်် ကျော�ကု�ကျောဩကု�်သံိုများာ��၊ သံိုခုာပ်ွဲများာ��ကုုု �ပွဲည့််သူိုများာ��နှှင်း� ်အတူ �းတ်ဆုု
�ခုင်း်�၊ �ပွဲည့််သူိုလူ်ထုုကုုု စ်ည့််��ံု�ကျောဟူ�ကျော�ပွဲ��ခုင်း်�များာ�� ပြုပွဲလု်ပ်ွဲခု�� ဩကုသိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၁၇ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ သိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�သိုည့်် ပုွဲဇွးန််ကျောတ�င်း်
ပွဲန််��ခံုမှျား စ်တင်း်ထုးက်ုခုး�ခု�� ပြီးပွဲး� ရန််ကုုန််အကျောရှှ �ပုုွဲင်း်�တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ (ဗကုသို) သိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�နှှင်း� ် ပူွဲ
ကျောပွဲါင်း်�ကု� ဆူ�ကျောလ်သုုို� ခုားတက်ုခု��သိုည့််။ ထုုု�ကျောန်�က်ု ဆူ�ကျောလ်တးင်း် ဗကုသိုများာ��အ�း� �ခုာ�ပ်ွဲသိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�နှှင်း� ် ထုပ်ွဲမံျား
ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�ခု��သိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၂၀ ရက်ုကျောန်�တးင်း် စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ်် ဆန်�်ကုာင်း်တုုက်ု�ာက်ုကျောရ�ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်� သိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�ကုုု 
ည့်းကျောန်�င်း်သိုများဂ္ဂဂများာ��နှှင်း� ်အတူ ကျော�များန်းကုုန််�စု်ရပ်ွဲမှျား ဆူ�ကျောလ်သုုို� စု်ကျောပွဲါင်း်�ခုားတက်ုခု�� ဩကုသိုည့််။
o     ထုုုကျောန်�တးင်း်ပွဲင်း် စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််တုုက်ု�ာက်ုကျောရ�အကျောထုးကျောထုးသိုပုွဲတ်ကျောကု�်များတး (GSC) �း� �စ်ည့််�ရ�၌ ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�ပွဲါဝင်း်
ခု��သိုည့််။ 
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၂၂ ရက်ုကျောန်� ၂၂၂၂၂ အကျောထုးကျောထုးသိုပုွဲတ်ကျောန်�တးင်း်လ်ည့််� ဗကုသိုများာ��အ�း� �ခုာ�ပ်ွဲအပွဲါအဝင်း် ည့်းကျောန်�င်း်
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ကျောကုာ�င်း်�သို��သိုများဂ္ဂဂများာ��၊ အကျော�ခုခံုပွဲည့်�ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ၊ ဗများ�နုုှင်း်ငံ်းလံု်�ဆုုင်း်ရ� လူ်င်းယ််ကုဗာ�ဆရ�များာ��သိုများဂ္ဂဂ - 
ဗလ်ကုသိုတုု�နှှင်း� ် ပူွဲကျောပွဲါင်း်�ကု� စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်အ�များစ််��တ်ကျောခုာမုျားန််�ကျောရ�လူ်ထုုကျောဟူ�ကျော�ပွဲ�ပွဲး�ကုုု ဆူ�ကျောလ်တးင်း် ပြုပွဲလု်ပ်ွဲခု��သိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၂၃ ရက်ုကျောန်�တးင်း် များနှ တကျောလ်�တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂနှှင်း� ် ပူွဲကျောပွဲါင်း်�ကု� စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််
တုုက်ု�ာက်ုကျောရ� မူျားဝါဒီ ၃ ခုာက်ုပွဲါဝင်း်ကျောသို� ပူွဲ�တး�ကျောဩကုည့်�ခုာက်ုတကျောစ်�င်း် ထုုတ်�ပွဲန််ခု��သိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၂၅ ရက်ုကျောန်�တးင်း် စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်ဆန်�်ကုာင်း်ကျောရ�အရုှှန်�်မှျားင်း� ်လု်ပ်ွဲရှှ��မုျားအ��စ်် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််
အတးင်း်�သုုို� ခုားတက်ုဆနှဒ�ပွဲရ� စ်စ််ကျောကု�င်း်စ်းတပ်ွဲ�း� �များာ��ကု အဓုိပွဲတုလ်မ်ျား�၊ �း� �နှှင်း်�သို�င်း်ခုန််�များကျောရှှ �တးင်း် ပုွဲတ်ဆုု�တ��ဆး�ခု��
ကျောသို�်လ်ည့််� တကုကသုုိုလ််ဝန််ထုမ်ျား�များာ��၏ ဝန််�ရံကူုည့်းမုျား��င်း� ် ဆက်ုလ်က်ုခုားတက်ုကု� သိုများဂ္ဂဂရင်း်�ပွဲင်း်န်း၌ ရင်း်�ပွဲင်း်န်းကုများပည့််�
ကျောကုာ�က်ုစ်�တုုင်း် စုု်က်ုထူုခု�� ပြီးပွဲး� ကျောကုာ�င်း်�သို��ထုုအစ်ည့််�အကျောဝ�ကုာင်း်�ပွဲခု��သိုည့််။ သိုများဂ္ဂဂရင်း်�ပွဲင်း်န်းတးင်း် ကုာင်း်�ပွဲကျောသို� 
ကျောကုာ�င်း်�သို��ထုုအစ်ည့််�အကျောဝ�မှျား (၁) စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ်် အ�များစ််��တ်ကျောခုာမုျားန််�ကျောရ�နှှင်း� ် ဒီးမုုျားကုကျောရစ်းအ�ပွဲည့်� ်အဝရရုှှကျောရ�၊ 
(၂) ၂၀၀၈ ကျော�ခုဉ်�ာက်ုသုိုမ်ျား�ကျောရ�၊ (၃) စ်စ််ကုွန််ပွဲည့်�ကျောရ�ကုုု သိုပုွဲတ်ကျောမှျား�က်ုကျောရ�၊ (၄) စ်းဒီးအမ်ျားဝန််ထုမ်ျား�များာ��ကုုု ကူုည့်းပံွဲ� ပုုွဲ�
ကျောရ�တုု�အ�� ဆက်ုလ်က်ုလု်ပ်ွဲကျောဆ�င်း်ရန်် ဆံု���တ်ခု�� ဩကုသိုည့််။ အဓုိပွဲတုလ်မ်ျား�ထုုပ်ွဲရုှှ ပွဲင်း်များဂု္ဂတ်ဝတးင်း်လ်ည့််� ဗကုသိုများာ��အ�း� �
ခုာ�ပ်ွဲပွဲါဝင်း်ကျောသို� ကျောကုာ�င်း်�သို��သိုများဂ္ဂဂများာ��၊ ကျောကုာ�င်း်�သို��အ�း� �အစ်ည့််�များာ��နှှင်း� ် �ပွဲည့််သူိုများာ��ကု လ်�ကျောရ�က်ု ဝန််�ရံခု�� ဩကုသိုည့််။ 
ကျောကုာ�င်း်�သို��ထုုအစ်ည့််�အကျောဝ�ပြုပွဲလု်ပ်ွဲပြီးပွဲး�ကျောန်�က်ု ဝန််�ရံကျောစ်�င်း� ်ဆုုင်း်�ကျောန်ကျောသို� သိုများဂ္ဂဂစ်စ််ကျောဩကု�င်း်�များာ��နှှင်း� ်အတူ လှ်ည့််�တန််�
လ်မ်ျား�ဆံုသုုို� ဆက်ုလ်က်ုခုားတက်ုခု��သိုည့််။ ထုုု�ကျောန်�လု်ပ်ွဲရှှ��မုျားတးင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��အ�� မုျားမုျားတုု� တတ်နုုှင်း်
သိုများှ အစ်းမ်ျား�ကုုန််ကု�ကုးယ််ကျောပွဲ�ခု�� ကျောသို� ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ဝန််ထုမ်ျား�မုျားသို��စု်များာ��အ�� ကုွနှ်ု ပ်ွဲတုု�ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််
ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂမှျား ဤအစ်းရင်း်ခံုစ်�တးင်း်လ်ည့််� ထုပ်ွဲမံျားမှျားတ်တမ်ျား�တင်း်ဂု္ဂဏာ်ပြုပွဲအပ်ွဲပွဲါသိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၂၇ ရက်ုကျောန်�တးင်း် GSC ဉ်း�ကျောဆ�င်း်ကျောသို�သိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�နှှင်း� ်အတူ ကျော�များ�က်ုဉ်ကုကလ်�ပွဲမြို့မုျား �န်ယ််အတးင်း်� 
အ�ဏာ�ရှှင်း်ဆန်�်ကုာင်း်ကျောရ� ခုားတက်ုဆနှဒ�ပွဲကု� သိုပုွဲတ်တရ��ကျောဟူ��ခုင်း်�များာ�� ပြုပွဲလု်ပ်ွဲခု��သိုည့််။
o    ကျော�ကျော��်ဝါရးလ် ၂၈ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ရတကုသိုပွဲါဝင်း်သိုည့်� ် စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််တုုက်ု�ာက်ုကျောရ�အကျောထုးကျောထုးသိုပုွဲတ်
ကျောကု�်များတး(GSC)သိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�သိုည့်် တ�ကျောများးမှျား ပွဲန််�ဆုု�တန််�အထုု ခုားတက်ုဆနှဒ�ပွဲခု�� ဩကုသိုည့််။  ကျောကုာ�င်း်�သို��၊ 
ကုဗာ�ဆရ�၊ အလု်ပ်ွဲသိုများ�� ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�သိုည့်် တ�ကျောများးတးင်း် ပုွဲတ်ဆုု�ထု��ကျောသို� စ်စ််ကျောကု�င်း်စ်းတပ်ွဲ�း� �ဝင်း်များာ��ကုုု 
ကျော��က်ုထုးက်ုနုုှင်း်ခု��ကု� ပွဲန််�ဆုု�တန််�လ်မ်ျား�နှှင်း� ် များဟူ�ဗနုှ�လ်လ်မ်ျား�ကျောထု�င်း� ်တးင်း် ယ်�ယ်းသုိုမ်ျား�ပုုွဲက်ုပုွဲတ်ဆုု�ကု� များဟူ�မုျားတ်ပူွဲ
ကျောပွဲါင်း်�စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�များာ��နှှင်း� ်အတူ စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်ဆန်�်ကုာင်း်ကျောရ�သိုပုွဲတ်တရ��များာ�� ကျောဟူ�ကျော�ပွဲ�ပြုပွဲလု်ပ်ွဲခု�� ဩကုသိုည့််။ 
o    များတ်လ် (၁) ရက်ုကျောန်�တးင်း် GSC ဉ်း�ကျောဆ�င်း်ကျောသို�သိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�နှှင်း� ်အတူ သို�ကျောကုတမြို့မုျား �န်ယ််တးင်း် စ်စ််
အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််ကုာဆံု�ကျောရ� ခုားတက်ုဆနှဒ�ပွဲခု��သိုည့််။
o    များတ်လ် (၃) ရက်ုကျောန်�တးင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂပွဲါဝင်း်သိုည့်� ် စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််တုုက်ု�ာက်ုကျောရ�
အကျောထုးကျောထုးသိုပုွဲတ်ကျောကု�်များတး (GSC) သိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�သိုည့်် တ�ကျောများး၊ ကျောကုာ�က်ုကျော�များ�င်း်�မြို့မုျား �န်ယ််၌ အဩကုမ်ျား��က်ုအင်း်�
အ��သံုို�မြို့�ုခုး�ခံုရပြီးပွဲး� ကျောကုာ�င်း်�သို��ရ�နှှင်း� ်ခုား များတရ���မ်ျား�ဆး�ခံုခု�� ရသိုည့််။ များတရ���မ်ျား�ဆး�ခံုကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��အ�� အ�များန််
ဆံု�လှ်တ်ကျောပွဲ�ကျောရ� အတးက်ု မုျားတ်�က်ုည့်းကျောန်�င်း်သိုများဂ္ဂဂများာ��နှှင်း� ် ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�ကျောတ�င်း်�ဆုု�ခုင်း်�၊ �မ်ျား�ဆး�ခံုကျောကုာ�င်း်�သို��မုျား�များာ��နှှင်း� ်
ဆက်ုသိုးယ််�ခုင်း်�၊ သိုက်ုဆုုင်း်ရ�ဌာ�န်များာ��နှှင်း� ် ခုာုတ်ဆက်ု�ခုင်း်�တုု�ကုုုလု်ပ်ွဲကျောဆ�င်း်ခု��ကု� နုုှင်း်ငံ်းတကု�သံို�ံု�များာ��သုုို�လ်ည့််� အုတ်
�းင်း� ်ကျောပွဲ�စ်�ပုုွဲ�ခု��သိုည့််။ အဆုုပွဲါစ်စ််ကျောဩကု�င်း်�မှျား များတရ��အဩကုမ်ျား��က်ု�မ်ျား�ဆး�ခံုခု�� ရကျောသို� သိုများဂ္ဂဂဗဟုုူအလု်ပ်ွဲအမုျားကျောဆ�င်း် အ�း� �
ဝင်း် ကုုုကျောအ�င်း်�ုန််�ကျောများ�်ကုုု စ်စ််ကျောကု�င်း်စ်း၏ လုု်င်း်သို�ယ်�အကျောန်�က်ုမြို့မုျား �န်ယ််တရ���ံု�မှျား ပုွဲဒီ်များ ၅၀၅-ကု ��င်း� ် အလု်ပ်ွဲဩကုမ်ျား�
နှှင်း� ် ကျောထု�က်ုဒီဏာ် ၃ နှှစ်် ခုာမှျားတ်ခု�� ပြီးပွဲး� သိုများဂ္ဂဂဗဟုုူအလု်ပ်ွဲအမုျားကျောဆ�င်း် ကုုုကျောလ်ကျော�ပွဲစုု်�မုုျား�မှျား�လ်ည့််� ကျောထု�င်း်တးင်း်�သိုပုွဲတ်များာ��
တးင်း် ဉ်း�ကျောဆ�င်း်ပွဲါဝင်း်မုျားကျောဩကု�င်း� ် ကျောထု�င်း်အ�ဏာ�ပုုွဲင်း်များာ��၏ �ုုက်ုနှှက်ုနုှှပ်ွဲစ်က်ု�ခုင်း်�၊ တုုက်ုပုွဲတ်�ခုင်း်�များာ��ကုုု ခံုခု�� ရသိုည့််။ ကုုု
ကျောလ်ကျော�ပွဲစုု်�မုုျား�သိုည့််လ်ည့််� ယ်ခုုတုုင်း် အင်း်�စု်န််ကျောထု�င်း်တးင်း် များတရ���မ်ျား�ဆး�ခုာ�ပ်ွဲကျောနှှ�င်း်ခံုကျောန်ရဆ���စ််သိုည့််။
o    များတ်လ် ၁၅ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂသိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�သိုည့်် ရန််ကုုန််အကျောရှှ �ပုုွဲင်း်�
တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ (ဗကုသို)၊ ရန််ကုုန််ပွဲည့်�ကျောရ�တကုကသုုိုလ်် ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ (ဗကုသို) သိုပုွဲတ်
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စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�တုုနှှင်း� ်ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�ကု� သို�ကျောကုတမြို့မုျားန်ယ််အတးင်း်�လှ်ည့်� ်လ်ည့််ဆနှဒ�ပွဲခု��သိုည့််။ သိုများဂ္ဂဂပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�သိုပုွဲတ်စ်စ််ကျောဩကု�င်း်�
သိုည့်် သို�ကျောကုတ ကုများ�ဩကုည့််ထုုုင်း်သိုပုွဲတ်စ်ခုန််�၊ သို�ကျောကုတ ပွဲင်း်များသိုပုွဲတ်စ်ခုန််�တုု�နှှင်း� ်လ်ည့််� သိုး��ကျောရ�က်ု ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�ခု��
သိုည့််။
o    များတ်လ် ၂၂ ရက်ုကျောန်�တးင်း် စ်စ််ကုွန််ပွဲည့်�ကျောရ�စ်န်စ််ကျောအ�က်ုတးင်း် ဆက်ုလ်က်ုပွဲည့်�သိုင်း်ယူ်များည့််များဟုူတ်ကျောဩကု�င်း်�၊ ဆရ�
သိုများဂ္ဂဂ၊ ကျောကုာ�င်း်�သို��သိုများဂ္ဂဂများာ��၏ ကုုုယ််စ်��ပြုပွဲမုျားကု သိုက်ုဆင်း်�များည့်� ် တကုကသုုိုလ််ကုုုယ််စ်��ပြုပွဲအ�း� �နှှင်း� ်သို� ကျောဆ�င်း်�းက်ုသိုး��
များည့််��စ််ကျောဩကု�င်း်� ကျောဩကုည့်�ခု��သိုည့််။ ထုုုအ�ပွဲင်း် ��သို�ရပ်ွဲဌာ�န်အသိုး�သိုး�မှျား စ်စ််ကုွန််ပွဲည့်�ကျောရ�ကုုု သိုပုွဲတ်ကျောမှျား�က်ုသိုည့်� ် 
ကျောကုာ�င်း်�သို��ရ�ခုုုင်း်နုှန််�မှျား� ၉၃.၅၆% ရုှှကျောဩကု�င်း်�ကုုုလ်ည့််� တပွဲါတည့််�ထုုတ်�ပွဲန််ခု��သိုည့််။
o    များတ်လ် ၂၅ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ်် (ကုများ��းတ်န်ယ််ကျော�များ) ရုှှ �ခံုအမှျားတ် (၃၄)၊ ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််
ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ�ံု�ခုန််�ကုုု စ်စ််ကျောကု�င်း်စ်းအဩကုမ်ျား��က်ုအ�း� �ဝင်း်များာ�� ဝင်း်ကျောရ�က်ုစ်း�န်င်း်�ကု� �ံု�အတးင်း်�ရုှှ သိုများဂ္ဂဂပုုွဲင်း်
ပွဲစ်စည့််�များာ��ကုုု �ာက်ုဆး�ကု� သိုများဂ္ဂဂ�ံု�ကုုုလ်ည့််� ခုာုတ်ပုွဲတ်သိုး��ခု��သိုည့််။
o    များတ်လ် ၂၇ ရက်ုကျောန်�တးင်း် “အ��လံု်�စု်ကျောဝ� �က်ုဆစ််ကျောတ�်လှ်န််ကျောရ�” ကျော�ကု�ကျောဩကု�်သံို��င်း� ် ရန််ကုုန််အကျောရှှ �ပုုွဲင်း်�တကုကသုုိုလ််
ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ (ဗကုသို)၊ ဗများ�နုုှင်း်ငံ်းလံု်�ဆုုင်း်ရ�လူ်င်းယ််ကုဗာ�ဆရ�များာ��သိုများဂ္ဂဂ (ဗလ်ကုသို)၊ များဂ္ဂဂလ်�ကျောတ�င်း်ညွှးန်�်
မြို့မုျား �န်ယ််လံု်�ဆုုင်း်ရ�သိုပုွဲတ်ကျောကု�်များတး၊ ဩကုည့်� ်�များင်း်တုုင်း်လူ်င်းယ််တုု�နှှင်း� ် ပူွဲကျောပွဲါင်း်�၍ ဩကုည့်� ်�များင်း်တုုင်း်မြို့မုျား �န်ယ််အတးင်း်� �က်ုဆစ််
ဆန်�်ကုာင်း်ကျောရ� ခုားတက်ုကျော�ကု�ကျောဩကု�်ခု�� ဩကုသိုည့််။ 
o    များတ်လ် (၃၀) ရက်ုကျောန်�တးင်း် YUOPS နှှင်း� ်အတူ၊ ဧပြီးပွဲးလ် (၄) ရက်ုကျောန်�တးင်း် အ�ခု��သိုများဂ္ဂဂများာ��နှှင်း� ်အတူ၊ ဧပြီးပွဲးလ် (၉) 
ရက်ုကျောန်�တးင်း် များနှ တကျောလ်�တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ၊ ကျောဆ�တကုကသုုိုလ််(၁)ကျောကုာ�င်း်�သို��သိုများဂ္ဂဂ၊ အများာု��သို��စ်းမံျားခုန်�်ခုး�မုျား
ပွဲည့်�ဒီးဂ္ဂရးကျောကု�လု်ပ်ွဲ ကျောကုာ�င်း်�သို��သိုများဂ္ဂဂ၊ BBP- Resistance၊ CTHH၊ YUOPS၊ We Resist- Burma တုု�နှှင်း� ်အတူ 
ဩကု��ကု�လ်�း� �စ်ည့််�ပံုွဲအကျော�ခုခံုဉ်ပွဲကျောဒီ �ပွဲဌာ�န််�ရန်၊် ၂၀၀၈ �း� �စ်ည့််�ပံုွဲအကျော�ခုခံုဉ်ပွဲကျောဒီကုုု အပြီးပွဲး�တုုင်း်�ာက်ုသုိုမ်ျား�ရန်် CRPH အ�� 
အုတ်�းင်း� ်ကျောပွဲ�စ်�များာ�� ကျောပွဲ�ပုုွဲ�ခု��သိုည့််။
o    ဧပြီးပွဲးလ် ၁ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ဩကုည့်� ်�များင်း်တုုင်း်လူ်င်းယ််များာ��၊ ရန််ကုုန််အကျောရှှ �ပုုွဲင်း်�တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ (ဗကုသို) 
တုု�နှှင်း� ် ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�၍ စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််ဆန်�်ကုာင်း်လု်ပ်ွဲရှှ��မုျားအ��စ်် ၂၀၀၈ စ်စ််ကုွန််ဉ်ပွဲကျောဒီ ကုုု များး��ုု �ဆနှဒထုုတ်ကျော��်ခု��သိုည့််။
o    ဧပြီးပွဲးလ် ၄ ရက်ုကျောန်�တးင်း် တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��သိုများဂ္ဂဂများာ��နှှင်း� ်အတူ �ပွဲည့််ကျောထု�င်း်စု်လှ်တ်ကျောတ�်ကုုုယ််စ်��ပြုပွဲကျောကု�်များတး
ထံုသုုို� အခုာက်ု (၉) ခုာက်ုပွဲါဝင်း်ကျောသို� အန်�ဂ္ဂတ်ပွဲည့်�ကျောရ�ကုတုပြုပွဲလှ်�တကျောစ်�င်း် ကျောပွဲ�ပုုွဲ�ကျောတ�င်း်�ဆုုခု��သိုည့််။
o    ဧပြီးပွဲးလ် ၂၁ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ဆရ�၊ ဆရ�များများာ��သိုများဂ္ဂဂနှှင်း� ်အတူ ဩကု��ကု�လ်ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််
ကျောကု�င်း်စ်းကုုု �း� �စ်ည့််�ခု��သိုည့််။ ယ်ခုုအခုါတးင်း် ဩကု��ကု�လ်ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကု�င်း်စ်းအကျောန်��င်း� ် ကျောတ�်လှ်န််ကျောရ�ကုုု အကျော�ခုပြုပွဲ
ကျောသို� ကျော�များ�ပွဲင်း်ပွဲည့်�ကျောရ�ကျော��်ကျောဆ�င်း်နုုှင်း်ကျောရ�အတးက်ုလ်ည့််� ဆက်ုလ်က်ုကြိုးကုု�ပွဲမ်ျား�ကျောဆ�င်း်�းက်ုလ်ာက်ုရုှှသိုည့််။
o    ဧပြီးပွဲးလ် ၂၃ ရက်ုကျောန်�တးင်း် အဩကုမ်ျား��က်ုစ်စ််ကျောကု�င်း်စ်း၏ အကျော�ခုခံုပွဲည့်�ကျောကုာ�င်း်�များာ��၊ တကုကသုုိုလ််များာ�� �ပွဲန််လ်ည့််�းင်း� ်
လှ်စ််ရန်က်ြိုးကုု�ပွဲမ်ျား�ကျောန်မုျားအ�� ကုန်�်ကုးက်ု�ခုင်း်�နှှင်း� ် ဩကု��ကု�လ်အတးင်း်� အကျောကု�င်း်အထုည့််ကျော��်ကျောဆ�င်း်�းက်ုသိုး��များည့်� ် ပွဲည့်�ကျောရ�
ဆုုင်း်ရ� အကျော�ခုခံုမူျားများာ��နှှင်း� ်ပွဲတ်သိုက်ု၍ တကုကသုုိုလ််ဆရ�သိုများဂ္ဂဂများာ��ကုုုယ််စ်��ပြုပွဲကျောကု�်များတး၊များနှ တကျောလ်�တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��
များာ��သိုများဂ္ဂဂတုု�နှှင်း� ်အတူ ပူွဲ�တး� ကျောဩကုည့်�ခုာက်ုတကျောစ်�င်း် ထုုတ်�ပွဲန််ခု��သိုည့််။
o    ဧပြီးပွဲးလ် ၂၆ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ယူ်ကျောကုအစုု်�ရအကျောန်��င်း� ် အ�ဏာ�သုိုမ်ျား�စ်စ််ကျောကု�င်း်စ်းအ�� အဩကုမ်ျား��က်ုအ�း� �အ��စ်် သိုတ်မှျားတ်
အကျောရ�ယူ်ကျောရ� အစ်�င်းတ်ခံုဆနှဒ�ပွဲကျောတ�င်း်�ဆုုခု�� ဩကုကျောသို� ယူ်ကျောကုကျောရ�က်ု�များန််များ�ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��နှှင်း� ်အတူ ရပ်ွဲတည့််ကျောဩကု�င်း်� 
သိုကျော��ထု��ကျောဩကုည့်�ခုာက်ုကုုု �များန််များ�နုုှင်း်ငံ်းရုှှ တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��သိုများဂ္ဂဂများာ��နှှင်း� ်အတူ ထုုတ်�ပွဲန််ရပ်ွဲတည့််ခု��သိုည့််။
o    ကျောများလ် တးင်း် �က်ုဆစ််ကုွန််ပွဲည့်�ကျောရ�စ်န်စ််�ာက်ုသုိုမ်ျား�ကျောရ�၊ �ပွဲည့််သူို�ပွဲည့်�ကျောရ�ထူုကျောထု�င်း်ကျောရ�အတးက်ု Virtual Federal 
University (VFU) တည့််ကျောထု�င်း်ရ�တးင်း် ပွဲါဝင်း်ခု��သိုည့််။ 
o    ကျောများလ် ၁၁ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ၏ စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်ကျောတ�်လှ်န််ကျောရ� ရက်ု (၁၀၀) 
�ပွဲည့်� ်အထုုမ်ျား�အမှျားတ် စ်ကု��သံိုကုုု �က်ုဒီရယ်် FM မှျားတဆင်း� ် �ပွဲည့််သူိုလူ်ထုုထံု ထုုတ်လှ်င်း� ်တင်း်�ပွဲခု��သိုည့််။
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o    ကျောများလ် ၂၁ ရက်ုကျောန်�တးင်း် စ်စ််အစုု်�ရအဆက်ုဆက်ု၏ ရက်ုစ်က်ုယု်တ်များ�မုျားများာ��ကုုု မှျားတ်တမ်ျား�တင်း်ထု��သိုည့်� ် ကျောနှးဉ်း�
ကျောတ�်လှ်န််ကျောရ�ထု�ကု သိုများဂ္ဂဂရင်း်�ပွဲင်း်န်းကျောကုာ�က်ုတုုင်း် စုု်က်ုထူု�ခုင်း်� �ုပ်ွဲသံိုမှျားတ်တမ်ျား�ကုုု ထုုတ်လှ်င်း� ်ခု��သိုည့််။
o    ဇွးန််လ် ၂၆ ရက်ုကျောန်�တးင်း် စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်တုု� ကြိုးကုု�ကျောပွဲ�သိုတ်��တ်ခု�� ကျောသို� ခုာင်း်�အများာု��သို��ကျောကုာ�င်း်�သို��ကျောခုါင်း်�ကျောဆ�င်း် ဆ
လုု်င်း်�တင်း်ကျောများ�င်း်ဉ်း�ကျောန်� (၄၅) နှှစ််ကျော�များ�က်ု အခုမ်ျား�အန်��သုုို� ဆလုု်င်း်�တင်း်ကျောများ�င်း်ဉ်း�၏ ရပ်ွဲတည့််ခုာက်ုများာ��အတုုင်း်� �က်ုဆစ််
စ်န်စ််ကုာဆံု�သိုည့််အထုု ဆက်ုလ်က်ုတုုက်ုပွဲး�ဝင်း်သိုး��များည့််��စ််ကျောဩကု�င်း်� သိုဝဏာ်လှ်�တရပ်ွဲ ကျောပွဲ�ပုုွဲ�ခု��သိုည့််။
o    ဂ္ဂာ�လုု်င်း်လ် ၇ ရက်ုကျောန်�တးင်း်  (၅၉) နှှစ််ကျော�များ�က်ု ဆ�ဗင်း်�ဂ္ဂာ�လုု်င်း်ကျောန်� သိုကျော��ထု��တရပ်ွဲထုုတ်�ပွဲန််ခု��သိုည့််။ ဆ�ဗင်း်�ဂ္ဂာ�
လုု်င်း်နှှင်း� ် ပွဲတ်သိုက်ု၍ ကျောဆ�င်း်�ပွဲါ�များာ��၊ ကျောပွဲါ�ဒီ်ကုတ်စ််များာ��လ်ည့််� �ပွဲန််လ်ည့်် ထုုတ်လှ်င်း� ်ခု��သိုည့််။
o    ဂ္ဂာ�လုု်င်း်လ် ၂၃ ရက်ုကျောန်�တးင်း် အင်း်�စု်န််ကျောထု�င်း်တးင်း်� ဆနှဒ�ပွဲမုျားအကျောပွဲ် အကျောရ�ကျောပွဲ်ထုုတ်�ပွဲန််ခုာက်ုတကျောစ်�င်း် ထုုတ်�ပွဲန််ခု��
သိုည့််။
o    ဂ္ဂာ�လုု်င်း်လ် ၂၈ ရက်ုကျောန်�တးင်း် အုု�ကျောဝစ်�ကျောစ်�င်း်ကုုု ဗကုသိုများာ��အ�း� �ခုာ�ပ်ွဲနှှင်း� ်အတူ �ပွဲန််လ်ည့်် ထုုတ်ကျောဝများည့််��စ််ကျောဩကု�င်း်� 
ကျောဩကုည့်�ခု��သိုည့််။ ယ်ခုုအခုာုန််တးင်း် အုု�ကျောဝစ်�ကျောစ်�င်း် အတး� ၁၊ အမှျားတ် ၁၀ အထုု ထုးက်ုရုှှခု�� ပြီးပွဲး� အင်း်တ�န်က်ုလူ်မုျားကုးန််ယ်က်ု
တးင်း်သို�များကု ကျော�များ�ပွဲင်း်၌လ်ည့််� ဗကုသိုများာ��အ�း� �ခုာ�ပ်ွဲနှှင်း� ်အတူ ��န်�်ကျောဝလ်ာက်ုရုှှသိုည့််။ ကျောပွဲါ�ဒီ်ကုတ်စ်် အစ်းအစ်ဉ််��င်း� ်လ်ည့််� 
ကျော�ပွဲ�က်ုကုာ��ကျောရဒီးယုု်နှှင်း� ် ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�ကု� ထုုတ်လှ်င်း� ်��န်�်ကျောဝလ်ာက်ုရုှှသိုည့််။
o    စ်က်ုတင်း်��လ် ၁ ရက်ုကျောန်�တးင်း် စ်စ််ကုွန််ပွဲည့်�ကျောရ�ယ်နှ တရ��၏ စ်�ကျောများ�ပွဲး�ကျောအ�င်း်စ်�ရင်း်�ထုုတ်�ပွဲန်�်ခုင်း်�နှှင်း� ်ပွဲတ်သိုက်ု၍ 
တနုုှင်း်ငံ်းလံု်�ရုှှ ဝုဇွာ�၊ သုိုပွဲပံတကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ (၃၂) �း� �နှှင်း� ်အတူ  သိုကျော��ထု��ထုုတ်�ပွဲန််ကျောဩကုည့်�ခု��သိုည့််။
o    စ်က်ုတင်း်��လ် ၁၆ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ဒီးမုုျားကုကျောရစ်းအကျောရ�တုုက်ုပွဲး�ဝင်း်ကျောန်ကျောသို� ထုုုင်း်��ပွဲည့််သူိုများာ��နှှင်း� ်အတူ ရပ်ွဲတည့််ကျောဩကု�င်း်� 
နုုှင်း်ငံ်းကျောရ�အင်း်အ��စု်များာ��၊ သိုပုွဲတ်ဆုုင်း်ရ�အစု်အ�း� �များာ��၊ အရပ်ွဲ�က်ုအ�း� �အစ်ည့််�များာ��နှှင်း� ်အတူ ပူွဲ�တး�ကျောဩကုည့်�ခုာက်ု ထုုတ်
�ပွဲန််ခု��သိုည့််။
o    ကျောအ�က်ုတုု��လ် ၂ ရက်ုကျောန်�တးင်း် သိုများဂ္ဂဂ၏လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််များာ�� စ်န်စ််တကုာလ်ည့််ပွဲတ်နုုှင်း်ကျောစ်ရန််နှှင်း� ် ပုုွဲမုုျားထုုကျောရ�က်ုစ်း� 
ကျောဆ�င်း်�းက်ုနုုှင်း်ရန််အတးက်ု လ်က်ုရုှှကျောနှးဉ်း�ကု�လ်လုု်အပ်ွဲခုာက်ုများာ��အရ ဗဟုုူအလု်ပ်ွဲအမုျားကျောဆ�င်း်အ�း� �ကုုု အ�း� �ဝင်း် (၇) ဉ်း���င်း� ် 
�ပွဲင်း်ဆင်း်�း� �စ်ည့််�ကျောဆ�င်း်�းက်ုခု��သိုည့််။
o    ကျောအ�က်ုတုု��လ် ၁၆ ရက်ုကျောန်�တးင်း် �များစ််ကြီးကုး�န်��မြို့မုျား �န်ယ််အကျော�ခုခံုပွဲည့်�ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂနှှင်း� ် ရတကုသိုတုု� 
ကျောကုာ�င်း်�သို��သိုများဂ္ဂဂအခုာင်း်�ခုာင်း်� ပူွဲကျောပွဲါင်း်�ကျောဆ�င်း်�းက်ုများည့်� ်လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််များာ��၊ လု်ပ်ွဲရှှ��မုျားများာ��နှှင်း� ်ပွဲတ်သိုက်ု၍ ကျောဆး�ကျောနှး�တုုင်း်ပွဲင်း်
ခု�� ဩကုသိုည့််။
o    နုုှဝင်း်��လ် ၇ ရက်ုကျောန်�တးင်း် စ်စ််ကျောကု�င်း်စ်းလ်က်ုခုာက်ုကျောဩကု�င်း� ် များး�ကျောလ်�င်း်�ပွဲ�ကုာခု�� ရကျောသို� ထုန််တလ်န်မ်ြို့မုျား �အတးက်ု 
ကျောထု�က်ုပံွဲ� ကျောင်းးများာ�� ကျောပွဲ�ပုုွဲ�လ်ဒူီါန််�ခု��သိုည့််။
o    နုုှဝင်း်��လ် ၁၄ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ဩကု��ကု�လ်ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကု�င်း်စ်း၏ အစ်းအစ်ဉ််��င်း� ် လု်င်း်ပုုွဲင်း်�ဆုုင်း်ရ�အဩကုမ်ျား��က်ု
မုျား ကု�ကုးယ််ကျောရ�မူျားဝါဒီကုုု အတည့််ပြုပွဲထုုတ်�ပွဲန််ခု��သိုည့််။
o    ဒီးဇွင်း်��လ် ၃ ရက်ုကျောန်�တးင်း် Virtual Federal University၊ ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂနှှင်း� ် ကုရင်း်န်း
ကျောဒီသိုမှျား လူ်င်းယ််အ�း� �အစ်ည့််�တခုု��စ််သိုည့်� ် Karenni Guys တုု� ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�၍ ကုရင်း်န်း�ပွဲည့််န်ယ််ရုှှ စ်စ််ကျောရှှ�င်း်စ်ခုန််�ကျောလ်�ခုု
တးင်း် ကျောန်ထုုုင်း်ကျောန်ကျောသို�ကုကျောလ်�င်းယ််များာ��၏ ပွဲည့်�ကျောရ�အတးက်ု လုု်အပ်ွဲသိုည့််များာ��ကုုု ကူုည့်းပံွဲ� ပုုွဲ�ခု��သိုည့််။
o    ဒီးဇွင်း်��လ် ၁၃ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ဗကုသိုများာ��အ�း� �ခုာ�ပ်ွဲနှှင်း� ် ရတကုသိုတုု�ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�၍ အင်း်�စု်န််ကျောထု�င်း်အတးင်း်� နုုှင်း်ငံ်းကျောရ�
အကုာဉ််�သို��များာ��အ�� နုှှပ်ွဲစ်က်ုညှွှဉ််�ပွဲန််�ကျောန်မုျားနှှင်း� ်ပွဲတ်သိုက်ု၍ ပူွဲ�တး�သိုကျော��ထု��ထုုတ်�ပွဲန််ခု��သိုည့််။
o    ဒီးဇွင်း်��လ် ၁၇ ရက်ုကျောန်�တးင်း် Virtual Federal University၊ ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂနှှင်း� ် ကုရင်း်န်း
ကျောဒီသိုမှျား လူ်င်းယ််အ�း� �အစ်ည့််�တခုု��စ််သိုည့်� ် Karenni Guys တုု� ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�၍ စ်စ််ကျောရှှ�င်း်စ်ခုန််�တခုု၌ စ်�ဩကုည့်� ်တုုက်ု �းင်း� ်
လှ်စ််ကျောပွဲ�နုုှင်း်ခု��သိုည့််။
o    ဒီးဇွင်း်��လ် ၂၂ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ၉၁ နှှစ််�ပွဲည့်� ် ကျောတ�င်း်သူိုလ်ယ််သိုများ��ကျောန်� အထုုမ်ျား�အမှျားတ်အ��စ်် ကျောတ�င်း်သူိုလ်ယ််သိုများ��
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ထုုထံုသုုို� သိုဝဏာ်လှ်�ကျောပွဲ�ပုုွဲ�ထုုတ်�ပွဲန််ခု��သိုည့််။
o    ဒီးဇွင်း်��လ် ၂၇ ရက်ုကျောန်�တးင်း် စ်စ််ကျောကု�င်း်စ်း၏လ်က်ုခုာက်ု��င်း� ် စ်စ််ကျောဩကု�ကျောရ�၌ ဂု္ဂဏာ်ကျောရ�င်း်ကျော�ပွဲ�င်း်ကျော�များ�က်ုစ်း� ကုာဆံု�ခု��
ကျောသို� ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််၊ �ူမုျားကျောဗဒီဌာ�န်မှျား တတုယ်နှှစ််ကျောကုာ�င်း်�သို�� ကုုုကျောအ�င်း်�ုန််�ကျောကုာ�်အ�� ကျောကုာ�င်း်�သို��အ�ဇွ�န်ည့််
တဉ်း�အ��စ်် ဉ်း�ညှွှတ်အကျောလ်�ပြုပွဲကု� ဝမ်ျား�န်ည့််�ကျောဩကု�င်း်�သိုဝဏာ်လှ်�တရပ်ွဲ ထုုတ်�ပွဲန််ခု��သိုည့််။    

၂၀၂၂ ခုုနှှစ််
o    ဇွန််န်ဝါရးလ် ၄ ရက်ုကျောန်�တးင်း် စ်စ််ကျောကု�င်း်စ်းနှှင်း� ် ကျောတ�်လှ်န််ကျောရ�တပ်ွဲ�း� �များာ��အဩကု�� တုုက်ုပွဲး� �ပွဲင်း်�ထုန််ကျောန်ကျောသို� ကျောလ်�ကျောကု�
ကျောကု�်ကျောဒီသိုအတးင်း်�ရုှှ စ်စ််ကျော��ကျောရှှ�င်း်�ပွဲည့််သူိုများာ��အတးက်ု ကျောထု�က်ုပံွဲ� ကျောင်းးများာ��ကျောပွဲ�ပုုွဲ�လ်ဒူီါန််�ခု��သိုည့််၊
o    ဇွန််န်ဝါရးလ် ၁၁ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ဗကုသိုများာ��အ�း� �ခုာ�ပ်ွဲနှှင်း� ် ရတကုသိုတုု�မှျားပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�၍ လုု်င်း်သို�ယ်�မြို့မုျား �န်ယ််ရုှှ အုမ်ျားကျော�ခုယ်�
များ�� �ပွဲည့််သူိုများာ��အ�� သိုး��ကျောရ�က်ုကျောထု�က်ုပံွဲ� ခု��သိုည့််။
o    ဇွန််န်ဝါရးလ် ၁၄ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ဩကု��ကု�လ်ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကု�င်း်စ်း၏ အစ်းအစ်ဉ််��င်း� ် စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်ကျော��ကုုု 
ဩကံု� ဩကံု� ခံုကျောတ�်လှ်န််ကျောန်ဩကုကျောသို� CDM ဆရ�များာ��၊ ဝန််ထုမ်ျား�များာ��ကုုု အကူုအည့်းကျောပွဲ�နုုှင်း်ရန်် ရည့််�းယ််၍ သိုစ််ပုွဲပ်ွဲစ်��တ်ဝုုင်း်�
ကုုု စ်တင်း်ခု��သိုည့််။ 
o    ဇွန််န်ဝါရးလ် ၁၈ ရက်ုကျောန်�တးင်း် စ်စ််ကျောကု�င်း်စ်းနှှင်း� ် ကျောတ�်လှ်န််ကျောရ�တပ်ွဲ�း� �များာ��အဩကု�� တုုက်ုပွဲး� �ပွဲင်း်�ထုန််ကျောန်ကျောသို� ကုရင်း်န်း
�ပွဲည့််န်ယ််၊ လ်းု �င်း်ကျောကု�်မြို့မုျား �မှျား စ်စ််ကျော��ကျောရှှ�င်း်�ပွဲည့််သူိုများာ��အတးက်ု ကျောထု�က်ုပံွဲ� ကျောင်းးများာ��ကျောပွဲ�ပုုွဲ�လ်ဒူီါန််�ခု��သိုည့််။
o    ဇွန််န်ဝါရးလ် ၂၃ ရက်ုကျောန်�တးင်း် ဩကု��ကု�လ်ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကု�င်း်စ်းအစ်းအစ်ဉ််��င်း� ် ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််မှျား ဆရ�
များာ��၊ ဝန််ထုမ်ျား�များာ��၊ ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��၊ ကျောကုာ�င်း်�သို��ကျောဟူ�င်း်�များာ�� များတရ���မ်ျား�ဆး�ခံုရမုျားအကျော�ခုအကျောန်ကုုု မှျားတ်တမ်ျား�ပြုပွဲစု်ရန််
အတးက်ု စ်စ််တမ်ျား�တရပ်ွဲကျောကု�က်ုယူ်ခု��သိုည့််။

နိိဂုုံး� �ခုု�ပ််
မုျားမုျားတုု� ရတကုသို၏ တနှှစ််တ� တုုက်ုပွဲး�ဝင်း်ကျောဆ�င်း်�းက်ုခုာက်ုများာ��ကုုု ရင်း်�ပွဲင်း်န်းကျောကုာ�င်း်�သို��ထုုအစ်ည့််�အကျောဝ�မှျားခုာမှျားတ်ခု��
ကျောသို�လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််များာ��နှှင်း� ် ယှ်ဉ််ထုုု�၍ အနှှစ််ခုာ�ပ်ွဲလုု်ပွဲါသိုည့််။ လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ်် (၁) နှှင်း� ် (၂) ��စ််သိုည့်� ် စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််
အ�များစ််��တ်ကျောခုာမုျားန််�ကျောရ�နှှင်း� ်ဒီးမုုျားကုကျောရစ်းအ�ပွဲည့်� ်အဝရရုှှကျောရ�၊ ၂၀၀၈ ကျော�ခုဉ်�ာက်ုသုိုမ်ျား�ကျောရ�တုု�အတးက်ု လူ်ထုုဆနှဒ�ပွဲပွဲး�များာ��တးင်း်
ပူွဲ�ကျောပွဲါင်း်�ပွဲါဝင်း်�ခုင်း်�၊ အုု�ကျောဝစ်�ကျောစ်�င်း်ထုုတ်ကျောဝ�ခုင်း်�အပွဲါအဝင်း် အ�ခု��စ်ည့််��ံု�ကျောရ�လု်ပ်ွဲင်းန််�များာ��ကျောဆ�င်း်�းက်ု�ခုင်း်�၊ အ�ခု��
တုုက်ုပွဲး�ဝင်း်ရ�ကျော��်များာ��၊အ�း� �အစ်ည့််�များာ��နှှင်း� ် စ်စ််ကျော��ကျောရှှ�င်း်များာ��ကုုု ကူုည့်းကျောထု�က်ုပံွဲ� �ခုင်း်�များာ�� ပြုပွဲလု်ပ်ွဲခု�� ပွဲါသိုည့််။ ၂၀၀၈ 
အကျော�ခုခံုဉ်ပွဲကျောဒီကုုုမူျား လူ်ထုုအင်း်အ����င်း� ် အပြီးပွဲး�တုုင်း်�ာက်ုသုိုမ်ျား�နုုှင်း်ခု�� ပြီးပွဲးလ်ည့််���စ််သိုည့််။ လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ်် (၃) ��စ််သိုည့်� ် စ်စ််
ကုွန််ပွဲည့်�ကျောရ�သိုပုွဲတ်ကျောမှျား�က်ုကျောရ�အတးက်ု စ်ည့််��ံု�ကျောရ�များာ��ကျောဆ�င်း်�းက်ုခု�� ပြီးပွဲး� ကျောကုာ�င်း်�သို��ထုုအင်း်အ����င်း� ် ပွဲည့်�ကျောရ�
သိုပုွဲတ်သိုည့််ယ်ကျောန်�တုုင်း်တည့််တံ� ကျောန်သိုည့််ကုုု များာက်ုဝါ�ထုင်း်ထုင်း်ကျောတး ��များင်း်နုုှင်း်ပွဲါသိုည့််။ လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ်် (၄) ��စ််သိုည့်� ် CDM 
ကျောထု�က်ုပံွဲ� ကျောရ�လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််၌မူျား မုျားမုျားတုု�သိုည့်် ဆနှဒရုှှတုုင်း်�များလု်ပ်ွဲကျောဆ�င်း်နုုှင်း်ကျောသို�သိုည့််ကုုု ဝန််ခံုရပွဲါများည့််။ သုုို�ကျောသို�် ကျောရှှ �အ�ုု� ၌ 
CDM ဝန််ထုမ်ျား�များာ��ကုုု ကူုည့်းပံွဲ� ပုုွဲ�နုုှင်း်ကျောရ�အတးက်ု အစ်းမ်ျား�ကုုန်က်ြိုးကုု�စ်��လ်ာက်ုရုှှပွဲါသိုည့််။ ဤကျောန်ရ�၌ ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််
မှျား CDM ဝန််ထုမ်ျား�များာ��အတးက်ု ကူုည့်းကျောထု�က်ုပံွဲ� မုျားများာ��ပြုပွဲလု်ပ်ွဲကျောပွဲ�ကျောန်ကျောသို� YU CDM Support Team ကုုုလ်ည့််� မုျားမုျား
တုု� ရတကုသိုမှျား ကျောလ်�စ်��ဂု္ဂဏာ်ပြုပွဲကျောဩကု�င်း်� မှျားတ်တမ်ျား�တင်း်အပ်ွဲပွဲါသိုည့််။ ရင်း်�ပွဲင်း်န်းကျောကုာ�င်း်�သို��ထုုအစ်ည့််�အကျောဝ�မှျား ခုာမှျားတ်
ခု�� ကျောသို� လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််ကျောလ်�ရပ်ွဲအန်က်ု ၂၀၀၈ ကျော�ခုဉ်�ာက်ုသုိုမ်ျား�ကျောရ�လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််သိုည့်် လူ်ထုုအင်း်အ����င်း� ်ကျောအ�င်း်�များင်း်ခု�� ပြီးပွဲး�
��စ််ကျောသို�်လ်ည့််� ကုာန််လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််များာ��သိုည့်် များပြီးပွဲး��ပွဲတ်ကျောသို�ကျောသို�လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််များာ��အ��စ််ကုာန််ရုှှကျောန်ကျောသို�သိုည့််။ သုုို� ��စ််
ပွဲါ၍ ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂအကျောန်��င်း� ် ကျောရှှ �အ�ုု� ၌ ဤများပြီးပွဲး��ပွဲတ်ကျောသို�ကျောသို�လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််များာ��ကုုု ဆံု�ခုန််�
တုုင်း်ကျောအ�င်း် ဆက်ုလ်က်ုတုုက်ုပွဲး�ဝင်း်ကျောဆ�င်း်�းက်ုသိုး��များည့််��စ််ကျောဩကု�င်း်� အစ်းရင်း်ခံုအပ်ွဲပွဲါသိုည့််။
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ရတကသ ၏ ရှေ့�ှ �လုုပ််ငနိ်�စ်ဥ််များုး�
ယ်ခုုအခုါ ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ၏ ကျောရှှ �လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််များာ��ကုုု ကျောကုာ�င်း်�သို��ထုုနှှင်း� ် �ပွဲည့််သူိုလူ်ထုုထံု 
တင်း်�ပွဲအစ်းရင်း်ခံုလုု်ပွဲါသိုည့််။ စ်စ််အစုု်�ရ၊ စ်စ််အုပ်ွဲစု် နှှင်း� ် စ်စ််ဗာ��ုုကုကျောရစ်းယ်နှ တယ်�� ဟူူသိုည့်� ် စ်စ််သံုို�စ်စ််လံု်�ကုုု တုုက်ု�ာက်ုကျောခုာ
မုျားန််�နုုှင်း်မှျား စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််အ�များစ််�ပွဲတ်များည့််ဟုူ မုျားမုျားတုု� ခံုယူ်သိုည့််။ သုုို� ��စ််ပွဲါ၍ ရတကုသို ၏  လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််များာ��သိုည့််
လ်ည့််� စ်စ််သံုို�စ်စ််ကျောခုာမုျားန််�ကျောရ�လ်မ်ျား�စ်ဉ််ကုုုအ ကျော�ခုခံု၍ ကျောဆ�င်း်�းက်ုသိုး��များည့််��စ််ပွဲါသိုည့််။ 

(၁) သိုများဂ္ဂဂအင်း်အ��တည့််ကျောဆ�က်ုကျောရ�လု်ပ်ွဲင်းန််�
ကျောတ�်လှ်န််ကျောရ�ကု�လ်ရှှည့််ဩကု�လ်�သိုည့််နှှင်း� ်အများှ တုုက်ုပွဲး�ကုုုကျောရရှှည့််ဆင်း်နှှ�နုုှင်း်ရန််အတးက်ု သိုများဂ္ဂဂအင်း်အ��ကျောတ�င်း� ်တင်း်�
ကျောရ�သိုည့်် အကျောရ�ကြီးကုး�လ်�သိုည့််။ ဤကု�� သုုို� ကျောတ�်လှ်န််ကျောရ�ကု�လ်ရှှည့််ဩကု�လ်�သိုည့််နှှင်း� ်အများှ ရန််သူိုစ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်
တုု�၏ တန်�်ပွဲန််ကျောတ�်လှ်န််ကျောရ�လု်ပ်ွဲရပ်ွဲများာ��၊ အဩကုမ်ျား��က်ု�ုနုှှပ်ွဲမုျားများာ��သိုည့််လ်ည့််� ပုုွဲမုုျား�ပွဲင်း်�ထုန််လ်�၏။ ရန််သူိုတုု�များည့််များှ
အဩကုမ်ျား��က်ု�ုနုှှပ်ွဲသိုည့််��စ််ကျောစ် သိုများဂ္ဂဂ၏ခုးပ်ွဲကျောဒီါင်း်�ကျောအ�င်း်လံ်ကျောတ�်သိုည့််ကု�� �ယ််ကျောသို�အခုါများှ ကျော�များခုလု်များ� ်များည့််များဟုူတ်
ကျောခုာ။ အကျောဩကု�င်း်�မူျား ကျောကုာ�င်း်�သို��သိုများဂ္ဂဂဟူူသိုည့်် တဉ်း�တကျောယ်�က်ု၊ တစု်တ�း� �များဟုူတ်�� ကျောကုာ�င်း်�သို��ထုုတရပ်ွဲလံု်�ကုုု
အကျော�ခုတည့််ကျောသို�ကျောဩကု�င်း� ်တည့််�။ ဤသုုို�ကျောရရှှည့််ကျောတ�်လှ်န််ကျောရ�ကုုု များဆုတ်များန်စ််ဆင်း်နှှ�နုုှင်း်ရန်် နှှင်း� ် သိုများဂ္ဂဂ၏ ကျောကုာ�င်း်�သို��
ထုုအကျော�ခုခံုအင်း်အ��ခုုုင်း်များ�ကျောစ်ရန််အတးက်ု သိုများဂ္ဂဂအင်း်အ��တည့််ကျောဆ�က်ုကျောရ�ကုုု ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��
သိုများဂ္ဂဂသိုည့်် အထူု�ကြိုးကုု�ပွဲမ်ျား�ကျောဆ�င်း်�းက်ုသိုး��များည့််��စ််သိုည့််။
 
(၂) လူ်ထုုစ်ည့််��ံု�ကျောရ�လု်ပ်ွဲင်းန််�
လူ်ထုုသိုည့်် ယ်ခုုအခုါ စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််ဆန်�်ကုာင်း်ကျောရ�စု်တ်ဓိ�တ်များာ��ကုုန််�ကျောအ�င်း်�ကျောန်သိုည့်� ် ကျောတ�်လှ်န််ကျောသို�လူ်ထုု
��စ််သိုည့််။ ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ၏ လူ်ထုုစ်ည့််��ံု�ကျောရ�လု်ပ်ွဲင်းန််�များာ��သိုည့်် စ်စ််သံုို�စ်စ််တုုက်ု�ာက်ုကျောရ�
အယူ်အဆအကျောပွဲ် အကျော�ခုခံုများည့််��စ််သိုည့််။ စ်စ််ကုွန််ပွဲည့်�ကျောရ�ကုုုသိုပုွဲတ်ဆက်ုကျောမှျား�က်ုရန််လ်ည့််� လုု်အပ်ွဲသိုည့်� ် စ်ည့််��ံု�ကျောရ�
လု်ပ်ွဲင်းန််�များာ��ကျောဆ�င်း်�းက်ုသိုး��များည့််��စ််သိုည့််။

(၃) လူ်ထုုပွဲည့်�ကျောရ�နှှင်း� ် သုိုကျောတသိုန်လု်ပ်ွဲင်းန််�
တခုာုန််တည့််�၌ပွဲင်း် စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်ကျော��ဒီဏာ်ကျောဩကု�င်း� ် ဒုီကုခကျောရ�က်ုဩကုရကျောသို� ကုကျောလ်�င်းယ််များာ��၏ ပွဲည့်�သိုင်း်ဩကု��ကျောရ�
အတးက်ု ကျော�များ�ပွဲင်း်ပွဲည့်�ကျောရ�လု်ပ်ွဲရှှ��မုျားများာ��ကုုု လု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််တရပ်ွဲအကျောန်��င်း� ် ရတကုသို ကု ကျောဆ�င်း်�းက်ုများည့််��စ််သိုည့််။ ထုုု�
အ�ပွဲင်း် ကျောတ�်လှ်န််ကျောရ�ကုုု ပွဲည့်�ရပ်ွဲဆုုင်း်ရ�ကျောလ်�လ်�ဆန််�စ်စ််မုျားများာ����င်း� ် အကျောထု�က်ုအကူုပြုပွဲနုုှင်း်ရန််အတးက်ု သုိုကျောတသိုန်
လု်ပ်ွဲင်းန််�များာ��ကျော��်ကျောဆ�င်း်နုုှင်း်ရန််လ်ည့််� လု်ပ်ွဲကျောဆ�င်း်များည့််��စ််သိုည့််။ 

(၄) CDM ကျောထု�က်ုပံွဲ� ကျောရ�လု်ပ်ွဲင်းန််�များာ�� 
ယ်များန််နှှစ််ကု မုျားမုျားတုု� ရတကုသို အကျောန်��င်း� ် CDM ကျောထု�က်ုပံွဲ� ကျောရ�လု်ပ်ွဲင်းန််�များာ��ကုုု အ��ရကျောလ်�က်ု�းယ််များစ်းမ်ျား�ကျောဆ�င်း်နုုှင်း်ခု��
ကျောသို�်လ်ည့််� လ်�များည့်� ်နှှစ််တးင်း် CDM များာ��ကုုု ကျောထု�က်ုပံွဲ� မုျားပြုပွဲနုုှင်း်ရန််အတးက်ု အထူု�ကြိုးကုု�ပွဲမ်ျား�များည့််��စ််သိုည့််။ CDM လု်ပ်ွဲရှှ��မုျား
သိုည့်် စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်၏ ဗာ��ုုကုကျောရစ်းယ်နှ တယ်��ကုုု �ပွဲင်း်��ပွဲင်း်�ထုန််ထုန််ထုုု�နှှက်ုနုုှင်း်ကျောသို�လု်ပ်ွဲရှှ��မုျား��စ််သိုည့််။ CDM 
လု်ပ်ွဲရှှ��မုျားသိုက်ုသိုက်ု��င်း� ် စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််ကုုု အ�များစ််�ပွဲတ်များကျောခုာမုျားန််�နုုှင်း်ကျောသို�်လ်ည့််� စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််ကုုုအ�များစ််��တ်
ကျောခုာမုျားန််�ရန််အတးက်ုမူျားကု�� CDM လု်ပ်ွဲရှှ��မုျားသိုည့်် အလ်းန််အ��ကျောကု�င်း်�ကျောသို�ဓိ��တစ််လ်က်ုအ��စ််ရုှှကျောန်သိုည့််။ သုုို� ��စ််
ပွဲါ၍ CDM လု်ပ်ွဲရှှ��မုျား များမြို့ပုွဲလ်�ရန််အတးက်ု လုု်အပ်ွဲကျောသို�ကူုည့်းကျောထု�က်ုပံွဲ� မုျားများာ��၊ အ��ကျောပွဲ�စ်ည့််��ံု�မုျားများာ��ကုုု ရတကုသို မှျား 
ကျောဆ�င်း်�းက်ုသိုး��များည့််��စ််သိုည့််။ CDM များာ��န်ည့််�တူ တုုက်ုပွဲး�ဝင်း်ရ�ကျော��်များာ�� နှှင်း� ် စ်စ််ကျော��ဒီဏာ်သိုင်း� ်�ပွဲည့််သူိုများာ��ကုုုလ်ည့််� 
ကူုည့်းကျောထု�က်ုပံွဲ� နုုှင်း်ကျောရ�ကြိုးကုု�ပွဲမ်ျား�သိုး��များည့််��စ််သိုည့််။ 
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ရှေ့ကုးင်�သး�ရဲရှေ့�း်အရှေ့ပ်ါင်�တုိ�…

အထုက်ုပွဲါလု်ပ်ွဲင်းန််�စ်ဉ််များာ��ကုုု အကျောကု�င်း်အထုည့််ကျော��်နုုှင်း်ရန််မှျား� ကျောကုာ�င်း်�သို��ထုု၏အင်း်အ��သိုည့်် များာ��စ်း�အကျောရ�ပွဲါလှ်၏။ 
သုုို� ��စ််ပွဲါ၍ ရ�ကျော��်တုု�အကျောန်��င်း� ် သိုများဂ္ဂဂ၏ခုးပ်ွဲကျောဒီါင်း်�ကျောအ�င်း်လံ်ကျောအ�က်ု၌ စု်စ်ည့််�၍ တုုက်ုပွဲး�ဝင်း်ဩကုရန်် နုုှ�ကျောဆ�်လုု်သိုည့််။ 
ရတကုသို ဗဟုုူအလု်ပ်ွဲအမုျားကျောဆ�င်း်အ�း� �အကျောန်��င်း� ်လ်ည့််� ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ၏ ကျော�ပွဲ�င်း်ကျော�များ�က်ုလှ်
ကျောသို�သိုမုုျားင်း်�ဂု္ဂဏာ်ကျောရ�င်း်ကုုု ကျောစ်�င်း� ်သုို�မှျားင်း� ်တင်း်ရင်း်� စ်စ််အ�ဏာ�ရှှင်း်စ်န်စ််အ�များစ််��တ်ကျောခုာမုျားန််�ကျောရ�တုုက်ုပွဲး�ကုုု ဆံု�ခုန််�တုုင်း်
တုုက်ုပွဲး�ဝင်း်သိုး��များည့််��စ််ကျောဩကု�င်း်� ကျောလ်�န်က်ုစ်း�ကုတုပြုပွဲလုု်က်ုသိုည့််။

ရနိ်ကုနိ်တကကသုိလု်ရှေ့ကုးင်�သး�များုး�သများဂုံးဂ အဓွွနိ�်�ှည််တည််မြဲမဲျားပ်ါရှေ့စ်။

ဗဟုုူအလု်ပ်ွဲအမုျားကျောဆ�င်း်အ�း� �
ရန််ကုုန််တကုကသုုိုလ််ကျောကုာ�င်း်�သို��များာ��သိုများဂ္ဂဂ 




