
• နာဂစ် မုန်တိုင်းအပြီး ပြန်လည်ထူထထာင်ထေး
 ကြိုးြမ်းအြာလတွင် တြ်မထတာ်မှ ထေးဆွဲ
ထားထော ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေ
ြို အတည်ပြုေန် ပြည်လုံးြျွတ် ဆန္ဒခံယူြွဲ
ပြုလုြ်ခဲ့ပြီး  ထို၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းြုံအထပခခံ
ဥြထေအေ အမျ ိုးေားအထထွထထွ ထေေးထြာြ်ြွဲ
ြို ြျင်းြခဲ့ေည်။ အမျ ိုးေားေီမိုြထေစီအဖွဲ့
ချုြ် NLD မှ ထေေးထြာြ်ြွဲြို ေြိတ်ထမှာြ်ခဲ့
ေည်။

• ထေါ်ထအာင်ဆန်းစုကြည် ဦးထဆာင်ထော အမျ ိုးေား
ေီမိုြထေစီအဖွဲ့ချုြ် (NLD) ြါတီမှ အပြတ်အေတ်
အနိုင်ေခဲ့ထော ၂၀၁၅ ခုနှစ် ထေေးထြာြ်ြွဲအပြီး ၂၁
 ောစု ပငိမ်းချမ်းထေး ြင်လုံ ညီလာခံြို ြျင်းြခဲ့
ေည်။ 

• အမျ ိုးေမီးများအထြါ် လိင်ြိုင်းဆိုင်ောနှင့် ြျားမ
ထေးော ယုတ်ညံ့ေည့်ေထောထဆာင်ထောစြား
ေြ်များြါေှိေည့် တစ်နိုင်ငံလုံး အြစ်အခတ်ေြ်စဲ
ထေး ေထောတူညီချြ် အားပြင်ဆင်ေန်အြါအဝင်
 ပမန်မာ့ပငိမ်းချမ်းထေး လုြ်ငန်းစဉ်တွင် အမျ ိုးေမီး
များ ြိုမိုြါဝင်လာထစေန် ပြုပြင်ထပြာင်းလဲမှုများ
လုြ်ထဆာင်ေန်အတွြ် အမျ ိုးေမီးအဖွဲ့အစည်း
များမှ ထတာင်းဆို ခဲ့ကြေည်။

•  ဦးေိန်းစိန်ေည် နိုင်ငံတြာ ေန်ြုံထငွနှင့် ြံ့ြိုးြူညီမှု
များ ေေှိေန် ကြိုးြမ်းပြီး ပငိမ်းချမ်းထေး ပြုပြင်ထပြာင်းလဲ
မှုများြို စတင်လုြ်ထဆာင်ေည်။ ထိုြာလေည်ပမန်မာ
 နိုင်ငံ၏ ‘ပငိမ်းချမ်းထေးလုြ်ငန်းစဉ်’ အတွြ် ြနဦးအစ
ဟု အမှတ်အေားပြုခဲ့ေည်။

• လြ်နြ်ြိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တြ်ကြစွာ
 ထဆွးထနွးခဲ့ထော ပငိမ်းချမ်းထေးထဆွးထနွးမှုများေည်
 အတိတ်မှ ေထောထားြွဲလွဲေည့်မထြျနြ်ချြ်များ
ြို ပြန်လည်ထြါင်းစည်းေန်နှင့် အမျ ိုးေားပြန်လည်
ေင့်ပမတ်ထေးဆီေို့ ထပခလှမ်းများလှမ်းေန် ကြိုးြမ်းမှု
ပဖစ်ေည်။ 

• ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ပမန်မာစစ်တြ်၏
ေြ်စြ်ကြမ်းကြုတ်ထော နယ်ထပမေှင်းလင်း
ထေး စစ်ဆင်ထေးပဖင့် မတေားဖမ်းဆီးေတ်ပဖတ်
မှုများထကြာင့် ေိန်းနှင့်ချထီော ရိုဟင်ဂျာများမှာ
အိမ်နီးချင်း ေဂဂလားထေ့ေှ် နိုင်ငံေို့ ထွြ်ထပြး ခဲ့
ကြေေည်။ အကြမ်းဖြ် တိုြ်ခိုြ်မှုများေည်
စစ်အာဏာေှင်၏ ြာလကြာေှည် ပြစ်ေဏ်
ြင်းလွတ်ခွင့်ေထနပခင်း၏ ေြ်ထေောဓြ
ပဖစ်ေည်။ ထို့ထနာြ် ဂမ်ေီယာနိုင်ငံမှ လူမျ ိုး
တုံးေတ်ပဖတ်မှု တားဆီးထေးြဋိဉာဉ်အေ
ထိတ်လန့်ဖွယ်ထြာင်းထော အကြမ်းဖြ်
ြျူးလွန်မှုအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ော တေားရုံး
တွင် တေားစွဲဆိုအမှုတင်ေွင်းခဲ့ေည်။ 

• တစ်နိုင်ငံလုံး အြစ်အခတ်ေြ်စဲထေး ေထောတူ
စာချုြ်အား တိုင်းေင်းေား လြ်နြ်ြိုင်
 အဖွဲ့အစည်း ေှစ်ဖွဲ့ပဖင့် ထအာြ်တိုောလတွင် 
လြ်မှတ် ထေးထိုးခဲ့ထော်လည်း ြနဦး ညှိနှိုင်း
မှုတွင် ၁၆ ဖွဲ့ပဖင့် စတင်ခဲ့ပခင်းပဖစ်ေည်ေည်။
 လုြ်ငန်းစဉ်အထြါ် ယုံကြည်မှုြင်းမဲ့ပခင်းနှင့်
စည်းြမ်းချြ်များအထြါ် ေထောထားြွဲလွဲမှု
အချ ို ့တို့ထကြာင့် အများအပြား နှုတ်ထွြ်ခဲ့ကြ
ေည်။

• တစ်နိုင်ငံလုံး ြစ်ခတ်တိုြ်ခိုြ်မှု ေြ်စဲထေး
ေထောတူစာချုြ် (NCA)တွင် လားဟူ ေီမိုြ
 ေြ်တစ်အစည်းအရုံး နှင့် မွန်ပြည်ေစ်ြါတီ
တို့မှ ြါဝင်လြ်မှတ်ထေးထိုး လာထောအခါ
အမျ ိုးေားေီမိုြထေစီအဖွဲ့ချုြ်၏ ပငိမ်းချမ်းထေး
လုြ်ငန်းစဉ်အတွြ် ထအာင်ြွဲဟု လူအများြ
 ယူဆခဲ့ေည်။ 



• တေားဝင်နှင့် အလွတ်ေထော ပငိမ်းချမ်းထေး
ထဆွးထနွးမှုများ အနည်းဆုံး တစ်ေါဇင်ခန့် ြျင်းြ
ထော်လည်း လြ်ထတွ့တွင် ဆြ်လြ်ပဖစ်ြွား
ထနထော စစ်ထေးတင်းမာမှုများေည် လုြ်ငန်းစဉ်
တိုးတြ်မှုြို ထိခိုြ်ထစထောထကြာင့် ထအာင်ပမင်မှု
အနည်းငယ်ော ေှိခဲ့ေည်။ တေား၀င်ထတွ့ဆုံထဆွး
 ထနွးမှုများြို ထခတ္တေြ်ထားခဲ့ထော်လည်း အလုံးစုံ 
ေြ်တန့်ပခင်း မဟုတ်ြါ။ 

•  ေှမ်း၊ ေခိုင်၊ မွန်နှင့် ြချင်ပြည်နယ်တို့တွင်
 တိုင်းေင်းေား လြ်နြ်ြိုင်အဖွဲ့များနှင့် ပမန်မာ
စစ်တြ်တို့ကြား ြဋိြြ္ခများထကြာင့် အေြ်ေား 
၂၀၀,၀၀၀ ထြျာ် ထနေြ်စွန့်ခွာ ထွြ်ထပြးခဲ့ေေည်။ 

• အကြမ်းဖြ်စစ်ထခါင်းထဆာင် မင်းထအာင်လှိုင်
ေည် ပငိမ်းချမ်းထေးအထြာင်အထည်ထဖာ်ပခင်း
နှင့် ြတ်ေြ်၍  တိုင်းေင်းေားလြ်နြ်ြိုင်
အဖွဲ့အစည်းများအား နယ်ပခားထစာင့်တြ်အထန
 ပဖင့် အေွင်ထပြာင်းလဲေန်  ြမ်းလှမ်းအဆို ပြု
ခဲ့ေည်။ အစည်းအထဝးေို့ တြ်ထောြ်ခဲ့ကြ
ထော တိုင်းေင်းေား လြ်နြ်ြိုင်အဖွဲ့အစည်း
များြ ထိုြမ်းလှမ်းမှုအထြါ်စိတ်ြျြ်ခဲ့ကြပြီး
ေထောတူေည့် လြ္ခဏာများ ပြေခဲ့ပခင်းမေှိ
ြါ။  

• စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်ထထာင်စု ပငိမ်းချမ်းထေး ြင်
လုံညီလာခံြို ၂၀၂၀ခုနှစ် ကေဂုတ် ၁၉ ေြ်မှ
 ၂၁ ေြ်အထိ ထနပြည်ထတာ်တွင် ြျင်းြခဲ့ပြီး
ယခင်နှစ်များထြ် တြ်ထောြ်ေူနည်းြါးခဲ့
ေည်။  ပမန်မာနိုင်ငံ ပငိမ်းချမ်းထေး လုြ်ငန်းစဉ်
ြို အာေှထဖာင်ထေးေှင်း အြါအဝင် အဖွဲ့
အစည်းများမှ ‘လမ်းဆုံလမ်းခွ’  ( ထေှ့မတိုး
ော ထနာြ်မဆုတ်ော) အထပခအထနပဖစ်ေည်
ဟု မှတ်ချြ်ပြုခဲ့ေည်။ “တစ်နိုင်ငံလုံး အြစ်
အခတ်ေြ်စဲထေး ေထောတူညီချြ် (NCA) 
ေည် အလုံးစုံ ပငိမ်းချမ်းထေး ေထောတူညီ
ချြ်ေေှိေန် ယထန့အထိ ေည်မှန်းချြ်အပြည့်
ကြိုးြမ်းမှုြို ြိုယ်စားပြုထော်လည်း၊ ၂၀၁၅ခု
နှစ် လြ်မှတ်ထိုးပြီးထနာြ်ြိုင်း အချ ို ့ထော
ထေေများတွင် အကြမ်းဖြ်မှုအဆင့်ေည်
ယခင်ြထြ် ြိုမိုပမင့်မားလာခဲ့ပြီး တေားဝင်
ပငိမ်းချမ်းထေး ထဆွးထနွးြွဲများတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ
အထေှ့ထပမာြ်နှင့် အထနာြ်ေြ်တွင် ပဖစ်ြွား
ထနထော ြဋိြြ္ခများ၌ အဓိြြျထော ြါ၀င်
ေူများ၏ အခန်းြဏ္ဍများြို ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့
ေည်။

• အေြ်ေြ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံထေးအဖွဲ့
အစည်းများနှင့် အများပြည်ေူများ ြိုမိုြါဝင်
လာထစေန် နိုင်ငံထတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် ထေါ်
ထအာင်ဆန်းစုကြည်ေည် ‘ပငိမ်းချမ်းထေးဗိေုြာ
ေစ်’ ထေးဆွဲေန် အစီအစဉ်များြို ထကြပငာခဲ့
ေည်။ 

• ၂၀၂၁ ခုနှစ် ထဖထဖာ်ဝါေီလ ၁ ေြ်ထန့တွင်ပမန်မာ
စစ်တြ်ြ အာဏာေိမ်းပြီးထနာြ်တစ်နိုင်ငံလုံး
အတိုင်းအတာအထနပဖင့်အကြမ်းဖြ် နှိမ်နှင်းမှု
များလုြ်ထဆာင်ြာတိုင်းပြည်၏ ပငိမ်းချမ်းထေး
အလားအလာ အားလုံးြို အဆုံးေတ်ခဲ့ေည်။  


