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အ�စ်ှချုပ် 

ြမနမ်ာ�ိငုင်ေံြမာကပိ်ုငး် ကချငြ်ပည်နယ်�ိှ 

ဖားကန်ေ့ဒသသည် ကမ�ာ ့အ�ကီးမားဆံုး 

ေကျာကစ်မိ်းတွငး်များ တည်�ိှသည် ့ေဒသတစ်ခ ု

ြဖစသ်ည်။ ထိေုကျာကစ်မိ်းတငွး်များ�ငှ် ့

�စှစ်ဉ်တူးေဖာ်ေနေသာ ဘလီယီံချီသည် ့ေကျာက်စမိ်းမ ှ

ဝငေ်ငသွည် ြမနမ်ာြပည် ေြမာက်ပိုငး်ကို 

ဆယစ်ု�စှမ်ျားစွာ �ုိကခ်တလ်ျက်�ိှ�ပီး �ိငုင်၏ံ 

�ိငုင်ေံရးေဘာဂေဗဒအေပါ် လ�မ်းမိုးေနေသာ 

ေခါငး်ပံြုဖတ ်အြမတထ်တုမ်��ငှ် ့ပဋပိက� 

အဆိုးသသံရာ၏ ဗဟိခုျကအ်ြဖစ ်တည်�ိှေနပါသည်။ 

ေကျာကစ်မိ်းမဝှငေ်ငသွည် လက်နကက်ိုင ်

အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ် ့ြမနမ်ာ�ိငုင်တံွငး် 

ပဋပိက�များအတွငး် ပါဝငပ်တသ်ကေ်န�ပီး  ၎ငး်တို၏့ 

အားေကာငး်ေသာ မတိ်ဖကမ်ျားအား များြပားသည် ့

ေငေွ�ကးပမာဏကို ေထာကပံ်ေ့ပးေနပါသည်။ 

ဤအဆိုးသသံရာသည် ြမနမ်ာစ့စ်တပ်ြဖစေ်သာ 

တပ်မေတာ်�ငှ် ့၁၉၉၉ ခု�စှတ်ငွ ်

ြမနမ်ာေ့ကျာကစ်မိ်းနယေ်ြမကိ ုထနိး်ချုပ်�ပီးေနာက်ပိုငး် 

ရ�ိှလာသည် ့ေကျာကစ်ိမ်းထတု်လပ်ုမ�၏ �ကီးမားေသာ 

အကျိုးအြမတ် ဝနး်ကျငတ်ွင ်လည်ပတေ်နပါသည်။ 

ထိသုို ့ ထနိး်ချုပ်�ပီးေနာက်ပိုငး် ဆယစ်ု�စှမ်ျားစွာ 

ကချငလ်တွ်လပ်ေရးအဖွဲ�ချုပ် / 

ကချငလ်တွ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် �ငှ် ့

အကျိုးအြမတပ်ဋပိက�များ ြဖစပ်ွားေနခဲပ့ါသည်။  

လက်နကက်ိုငတ်ပ်ဖွဲ�များ�ငှ် ့၎ငး်တို၏့ 

မဟာမတိ်များသည် ဆကလ်က်ြဖစပ်ွားေနသာ 

ပဋပိက�များအတကွ် ရနပံ်ေုင ွ�ှာေဖွရန�်ငှ် ့

၎ငး်တိုက့ိယုတ်ိုင ်ချမ်းသာ�ကယ်ဝေစရန ်

�ကိုးပမ်းလာြခငး်ေ�ကာင် ့ထိပုဋပိက�များ�ငှ် ့၎ငး်တို ့ 

ကျူးလွနခ်ဲေ့သာ ဥပေဒမဲ ့ေဆာငရွ်က်မ�များသည် 

အကျင်ပ့ျက်ြခစားမ�ကို �ကာ�ှည်စွာ ြဖစ်ေပါ်ေစ�ပီး 

အ��ရာယ်�ိှသည် ့ေကျာက်မျက် တူးေဖာ်မ� အေလအ့ထ 

များဆသီို ့  ဦးတည်ေစပါသည်။ 

ေကျာကစ်မိ်းလပ်ုငနး်၏ ေငေွ�ကးအကျိုးအြမတ် 

အနည်းငယသ်ာလ�င ်ေဒသတငွး် ေနထိငုသ်မူျား 

အပါအဝင ်ကချငြ်ပည်နယအ်တွက ်ရ�ိှေနပါသည်။  

သိုေ့သာ် ဥပေဒမဲေ့ဆာငရွ်ကမ်�များ �ငှ် ့

အကျင်ပ့ျက်ြခစားမ�များတွင ်စစ်တပ်ဖွဲ�စည်းပံ၏ု 

အြမင်ဆ့ံုး အဆင်မ့ျားမပှင ်ပါဝငေ်န�ပီး စစတ်ပ်သည် 

၎ငး်ကျူးလနွမ်�များ၏ ပိရမစထ်ပ်ိဆံုးတွင ်ေနရာယူ 

ထားပါသည်။ ၎ငး်အကျင်ပ့ျကြ်ခစားမ�တွင ်

ဗိုလ်ချုပ်မ�း�ကီး မငး်ေအာငလ်�ငိ၏် မိသားစ ု

ပါဝငေ်နပါသည်။ ဤအစီရငခ်စံာတွင ်ဗိလု်ချုပ်မ�း�ကီး 

မငး်ေအာငလ်�ိင ်ြမနမ်ာလ့က်နက်ကိုငတ်ပ်ဖွဲ�များ၏ 

ေခါငး်ေဆာင ်ြဖစလ်ာ�ပီးေနာက်ပိုငး်  ေကျာကစ်မိ်း�ငှ် ့

ဆကစ်ပ်သည် ့အြမတထ်တုမ်�များတွင ်

၎ငး်၏သားြဖစသ် ူပါဝငပ်ါတသ်ကမ်�များကို 

အချကအ်လကအ်သစမ်ျားြဖင် ့ေဖာ်ြပထားပါ သည်။  

အမျိုးသား ဒမီိုကေရစအီဖွဲ�ချုပ်၏ အစိုးရသက်တမ်း 

ငါး�စှြ်ပည်�့ပီးေနာက ်တပ်မေတာ်၏ �ိငုင်ကံိ ု

ြပနလ်ည်ထနိး်ချုပ်ရန ်�ကိုးပမး်မ� တစခ်ုြဖစသ်ည် ့

ေဖေဖာ်ဝါရီ (၁) ရကေ်န ့ အာဏာသမိ်းမ�သည် 

ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်မ�က�အတွငး် စစတ်ပ်၏ 

အကျင်ပ့ျက ်ြခစားမ�များကိ ုပိမုိုြဖစေ်ပါ်လာေစရန ်

�ခိမ်းေြခာက်လျက်�ိှပါသည်။ ၎ငး်သည် 

ေကျာကစ်မိ်း�ငှ် ့ပဋပိက�အ�ကား ဆကစ်ပ်မ�၏ 

ခိုငမ်ာေသာ သေဘာသဘာဝကို 

ထပ်မံေဖာ်ြပေနပါသည်။  
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Global Witness ၏ ၂၀၁၅ ခ�ုစှ ်အစီရငခ်စံာ 

�စှခ်ုြဖစ်ေသာ "ေကျာက်စမိ်း- ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ 

�ကီးမားေသာ �ိငုင်အံဆင် ့လျို� ဝှကခ်ျက ်"( Jade: 

Myanmar’s ‘Big State Secret’) �ငှ် ့

"ေကျာကစ်မိ်းအ�ှငသ်ခငမ်ျား" (Lords of Jade) 

အစရီငခ်စံာတိုတ့ွင ် ေကျာကစ်မိ်း တူးေဖာ်မ� 

လုပ်ငနး်�ငှ် ့တပ်မေတာ်အ�ကား နက်�� ိငး်သည် ့

ချိတ်ဆကမ်�များကို ေဖာ်ြပခဲသ့ည်။ 

ထိအုစီရငခ်စံာများတွင ်NLD ဦးေဆာငသ်ည့ ်အစိုးရ 

ထသံို ့ အာဏာလ�ဲေြပာငး်စ ကာလအတွငး် 

စစ်တပ်�ကီးစိုးသည် ့ဆယစ်ု�စှမ်ျားစွာမ ှ

အကျိုးအြမတ်ရ�ိှခဲ့ေသာ စစတ်ပ် အသိုငး်အဝိုငး်မှ 

အထကတ်နး်လ�ာများ၊ အေမရိကနက် 

ပိတဆ်ိုအ့ေရးယူထားသည် ့မူးယစရ်ာဇာများ၊ 

လက်နကက်ိုင ်တပ်ဖွဲ� များ�ငှ် ့ခ�ုိနကီမု�ဏမီျားက 

ြမနမ်ာေ့ကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်မ�က�ကို မည်သို ့ 

လျို� ဝကှစ်ွာ ထနိး်ချုပ်ခဲ့သည်ကို ေဖာ်ထတု်ခဲပ့ါသည်။ 

အစရီငခ်စံာ များတွင ်�ိငုင်တံိုးတကမ်�ကို 

အဟန်အ့တားြဖစ်ေစေသာ လက်နကက်ိုင ်အဖွဲ�များ၏ 

ထနိး်ချုပ်မ��ငှ် ့အကျင်ပ့ျကြ်ခစားမ� ေပါများြခငး်ကိ ု

ကိုငတ်ယွ်ရန ်ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်မ� က�အတငွး်  

အေရး�ကီးသည် ့ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲမ�များ 

လိုအပ်ေနေ�ကာငး် ေဆွးေ�းွခဲသ့ည်။  

NLD သည် အလားတ ူအကဲြဖတ်မ�တစ်ခကုိ ု

ေဆာငရွ်က်ခဲ့�ပီး ၂၀၁၆ ခု�စှ်တငွ ်

အာဏာကိရုယသူည်အ့ခါ ေကျာက်စမိ်းတူးေဖာ်မ� 

က�ကို ကိုငတ်ယွ်ေြဖ�ှငး်ရန ်ရည်ရွယသ်ည် ့

ကျယြ်ပန်ေ့သာ ေကျာကစ်မိ်းက� 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး အစီအမတံစရ်ပ်ကိ ု

စတငခ်ဲ့သည်။ ဤအစီရငခ်ံစာ (ေကျာကစ်ိမ်း�ငှ် ့

ပဋပိက�- ြမနမ်ာအ့ဆိုးသသံရာ) သည် အာဏာရယူ�ပီး 

မ�ကာမ ီေကျာကစ်မိ်း�ငှ် ့ေကျာက်မျက်ရတနာလိုငစ်င ်

အသစခ်ွင်ြ့ပုမ� အားလံုးကို ဆိငုး်ငံထ့ားရန ်

ဆံုးြဖတခ်ျက ်စတငသ်ည်မစှ၍ NLD ၏ ြပုြပင ်

ေြပာငး်လဲေရး �ကိုးပမ်းမ��ငှ် ့၎ငး်၏ 

အကျိုးသက်ေရာကမ်� များကို ဆနး်စစ်ထားပါသည်။ 

ထိုအ့ြပင ်ဤအစရီငခ်စံာတွင ်တပ်မေတာ်သည် 

ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်မ�တွင ်၎ငး်၏ 

ဦးေဆာငမ်�အခနး်က� ကိ ု

ဆကလ်ကထ်နိး်သမိ်းထားရန ်�ကိုးစားပံု၊ 

ြမနမ်ာေ့ကျာကစ်မိ်းကုနသ်ယွမ်�အေပါ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

အာဏာသမိ်းမ�၏ အကျိုးသက်ေရာကမ်� များ�ငှ် ့

ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်မ� အတွငး် ဆကလ်က ်

လ�ပ်�ှားေနေသာ အဓကိလကန်က်ကိုငအ်ဖွဲ� 

တစခ်ုချငး်ကိ ုေဖာ်ထတု်၍ တငြ်ပထားပါသည်။  

ေကျာကမ်ျကတ်ူးေဖာ်မ� လိုငစ်ငမ်ျားကို 

ဆိုငး်ငံလ့ိုက်�ပီးေနာက ်NLD သည် ေကျာကစ်မိ်း�ငှ် ့

ေကျာကမ်ျကရ်တနာဆိုငရ်ာ ြမနမ်ာ ့စမီံအပ်ုချုပ်မ� 

ဥပေဒများကိ ုြပနလ်ည်သံုးသပ်ခဲ့�ပီး အမျိုးသား 

ေကျာကမ်ျကရ်တနာ မဝူါဒ တစ်ခကုိ ုေရးဆွရဲန ်

ပတသ်က် ဆက်�ယွသ်ူ ေပါငး်စံပုါဝငေ်သာ 

အဖွဲ�တစခ်ုကိ ုဖွဲ�စည်းခဲ့သည်။  ေကျာကစ်မိ်း�ငှ် ့

ေကျာကမ်ျကတ်ူးေဖာ်ေရး လပ်ုငနး်ခွငမ်ျားအတကွ ်

ဖွံ� �ဖိုးေရး�ငှ် ့သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

စမီံခနခ်ွမဲ�များကိလုည်း ေဆာငရွ်က်ခဲသ့ည်။ 

ေကျာကမ်ျကဥ်ပေဒအသစ်ကိ ုေရးဆွခဲဲ့ 

(ေနာက်ပိုငး်တွင၂်၀၁၉ ၌ အတည်ြပုခဲ)့ �ပီး 

ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ� ပိမုို�ိှေစရန ်

အကျိုးအြမတ်ရ�ိှသမူျား၏ ပိငုဆ်ိုငမ်� မတှပံ်ုတငက်ို 

လူသ�ှိင�်ကား ထတု်ြပနရ်န ်စစီဉ်ခဲ့ြခငး်အပါအဝင ်
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အေရးပါသည် ့သယံဇာတ 

တူးေဖာ်မ�က�တစခ်ုလံုးအတကွ်  စမီအံပ်ုချုပ်ေရး 

ဆိုငရ်ာ ြပုြပင ်ေြပာငး်လဲမ�များကို စတငခ်ဲသ့ည်။  

NLD ၏ �ကိုးပမ်းအားထတုမ်�များ �ိှေသာ်လည်း 

ဤအစီရငခ်စံာတွင ်NLD ၏ ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး 

အစအီစဉ်များ ရပ်တန်သ့ွားခဲ့�ပီး 

ေကျာကစ်မိ်းတွငး်များတွင ်အလုပ်လပ်ု 

ေနထိငု�်ကသည် ့သာမာနလ် ူ

ေထာငေ်ပါငး်များစွာအတွက ်ပိမုိုဆိုးဝါးလာေနစဉ် 

လက်နကက်ိုငတ်ပ်ဖွဲ�များ�ငှ် ့(အထးူသြဖင်)့ 

တပ်မေတာ်သည် ၎ငး်တို၏့ ေကျာကစ်ိမ်းတူးေဖာ်မ� 

လုပ်ငနး်အေပါ် ထနိး်ချုပ်မ�ကိ ုမည်သိုခ့ိုငမ်ာေအာင ်

လုပ်ေဆာင�်ိငုခ်ဲ့သည်ကိ ုေဖာ်ြပထားပါသည်။  

ေနြပည်ေတာ်၌ ေကျာက်မျကလ်ုပ်ငနး်တွင ်

ပါဝငေ်နသမူျားက မဝူါဒအေြပာငး်အလဲများကိ ု

ခုခံဆန်က့ျငေ်န�ကစဉ် သယဇံာတ တူးေဖာ်ေရး 

ကုမ�ဏမီျား�ငှ် ့တပ်မေတာ် ဦးေဆာငသ်ည် ့

လက်နကက်ိုင ်တပ်ဖွဲ�များသည် ေအာကေ်ြခ�ိှ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရးကိ ုအားနည်းေစခဲ့�ပီး  

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး �ကိုးပမ်းမ�များမှာ NLD ၏ 

ဦးစားေပးအစအီစဉ် ကငး်မဲ့မ�အလယ်တွင ်မ�ပီးဆံုးဘ ဲ

ထေိရာက်မ�မ�ိှ ကျန�ိှ်ေနခဲသ့ည်ကို 

ဤအစီရငခ်စံာတွင ်ေဖာ်ထတုခ်ဲ့ပါသည်။ 

ဤခိုငမ်ာလာေသာ လက်နကက်ိုငအ်ဖွဲ�၏ 

ထနိး်ချုပ်မ�သည် တရားမဝင ်သယဇံာတ တူးေဖာ်ြခငး်၊ 

လာဘေ်ပးလာဘယ်ူြခငး် �ငှ် ့

ေမှာငခ်ိုလပ်ုငနး်များေဆာငရွ်က်ြခငး် များကိ ု

လွယက်စူွာ ေဆာငရွ်က်�ိငုေ်စရန ်တပ်မေတာ်၊ KIO/A 

�ငှ် ့UWSA/P တိုအ့�ကား တိကု�ုိ်က် 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�မ ှြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့ြခငး် 

ြဖစ�်ိငုပ်ါသည်။ ထိသုိုေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်သည် 

ထိအုဖွဲ�သံုးခလုံုး�ငှ် ့၎ငး်တို၏့ မဟာမတိ်များက 

ကချငြ်ပည်နယမ်ှ ေကျာကစ်မိး်�ကယဝ်မ�၏ ေဝစကုိ ု

ဆကလ်က်ရ�ိှေစရန ်ေသချာေအာင ်

ေဆာငရွ်က်ြခငး်လည်း ြဖစပ်ါသည်။ 

NLD ၏ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရး အစအီစဉ်များသည် 

ပထမအ�ကမိ ်အစိုးရသကတ်မ်းအတွငး် 

ပျက်ြပားခဲရ့ေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ခု�စှ် ေရွးေကာကပ်ွဲတွင ်

NLD အြပတ်အသတ် အ�ိငုရ်�ိှြခငး်သည် 

ေကျာကစ်မိ်းက��ငှ် ့သဘာဝသယဇံာတ 

စမီံအပ်ုချုပ်မ�အေပါ် ြပနလ်ည်အာ�ုံစူးစိကု်ရန ်

အခွင်အ့လမ်းတစ်ရပ် ြဖစ်ေစခဲပ့ါသည်။ သိုေ့သာ် 

စစ်တပ်သည် အေမှာငမ်ိုကဆ်ံုး စစအ်စိုးရ အုပ်ချုပ်မ� 

ဆသီို ့ ေနာက်ြပနလ်ှည်ရ့ငး် ဆ��ြပသမူျား�ငှ် ့လထူကုိ ု

ရကစ်က်�ကမ်း�ကုတ်စွာ �ှမိ်နငး်ခဲ့ရာ တပ်မေတာ် 

အာဏာသမိ်းမ�သည် တိုငး်ြပည်ကို ဆယစ်ု�စှမ်ျားစွာ 

ေနာက်ြပနဆု်တသ်ွားေစခဲ့သည်။ ၎ငး်တွင ်

ေကျာကစ်မိ်းက� ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွက ်

မည်သည် ့အခွင်အ့ေရးကိမုဆိ ုထေိရာက်စွာ 

အဆံုးသတလ်ိုက်ြခငး်လည်း ပါဝငပ်ါသည်။ 

အကျင်ပ့ျက်ြခစားမ� များ�ငှ် ့��ပ်ေထးွမ�များ �ိှေနေသာ 

ေကျာကစ်မိ်းက�၏ အဓကိ 

အကျိုးအြမတ်ရ�ိှသူြဖစသ်ည် ့အားေလျာ်စွာ 

တပ်မေတာ်သည် ေကျာကစ်ိမ်းလုပ်ငနး် အတွငး် ၎ငး်၏ 

�သဇာအာဏာကို ေလျာက့ျေစမည် ့

အလားအလာ�ိှေနသည် ့ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရးကို 

ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်က်ရန ်စတိ်ဝငစ်ားမ� နည်းပါသည်။  

အာဏာသမိ်းမ�သည် တပ်မေတာ်၏ အငအ်ားကိ ု

တိုးြမ�င်ေ့ပး�ပီး ၎ငး်၏ အဆိုးဝါးဆံုး ဥပေဒမဲ့ 

လုပ်ရပ်များကိ ုအကာအကယွ်ြပု ေပးမည် ့စီးပွားေရး 
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အကျိုးအြမတ်များ�ိှရာ အခနး်က�ကို 

ြပနလ်ည်အာ�ုံစိုကလ်ာခဲသ့ည်။ ၎ငး်တွင ်

ေကျာကစ်မိ်းလပ်ုငနး် ပါဝင�်ပီး ဤအစီရငခ်စံာတွင ်

အာဏာသမိ်းမ�သည် တပ်မေတာ်�ငှ် ့KIO/A တို ့ 

ဖားကန်�့ငှ် ့ကချငြ်ပည်နယက်ိ ုထနိး်ချုပ်ရန ်

တိုကခ်ိုကရ်ာမ ှေကျာကစ်မိ်းတွငး်များ�ငှ် ့

အနးီဝနး်ကျငတ်ွင ်ပဋပိက�များကို မည်သို ့ ြပနလ်ည် 

ြဖစေ်ပါ်ေစခဲ့သည်ကိ ုေဖာ်ြပထားသည်။ 

�ှမ်းြပည်နယ်ေြမာကပိ်ုငး်�ိှ တေကျာြ့ပန ်

လက်နကက်ိုင ်ပဋပိက�သည် အဓကိ ကုနသ်ယွ်ေရး�ငှ် ့

တ�ုတ�်ိငုင်သံို ့ ေမှာငခ်ိကုုနသ်ယွ်သည် ့

လမ်းေ�ကာငး်ကိုလည်း 

အေ�ာှင်အ့ယကှ်ြဖစေ်စခဲသ့ည်။ ထို ့ြပင ်ပဋပိက�သည် 

ဖားကန်တ့ွင ်�ိှေနခဲသ့ည် ့ထလိယွ်�ှလယွသ်ည် ့

ဟနခ်ျက်ညီမ�ကိ ုကေမာကက်မ ြဖစ်ေစခဲေ့သာေ�ကာင် ့

ေကျာကစ်မိ်း လပ်ုငနး်တွင ်မေရရာေသာ အေြခအေန 

တစခ်ုကိ ုြဖစေ်ပါ်ေစခဲ့ပါသည်။  

အဏာသမိ်းမ�သည် ေကျာကစ်မိ်းလပ်ုငနး်တွင ်ယခင ်

စစ်အပ်ုချုပ်ေရး ကာလကဲသ့ိုေ့သာ 

အေြခအေနမျိုးအတကွ် ကျယြ်ပန်စ့ွာ တံခါးဖွင်ေ့ပး 

လိုက်ြခငး်လည်း ြဖစပ်ါသည်။ တပ်မေတာ်သည် 

လိုငစ်င�်ငှ် ့စည်းမျဉ်းဥပေဒဆိငုရ်ာ ဗျူ�ုိကေရစကီို 

အြပည်အ့ဝ ထနိး်ချုပ်လိကု်ြခငး်�ငှ်အ့တူ 

ေကျာကစ်မိ်းလပ်ုငနး်သည် 

ြမနမ်ာစ့စအ်စိုးရသစအ်တွက ်လကေ်တွ� 

အေထာက်အပံ့ြပုမည် ့အရငး်အြမစ�်ငှ် ့တရားမဝင ်

ရနပံ်ေုင ွြဖစ်လာ�ိငုသ်ည် ့အ��ရာယ်�ိှေနပါသည်။ 

ေကျာကစ်မိ်းေရာငး်ဝယမ်��ငှ် ့အခွနေ်ကာက်ခမံ� များမှ 

ဝငေ်ငသွည် တပ်မေတာ်ကိ ုြမနမ်ာ�ိငုင်သံားများအေပါ် 

ရကစ်ကေ်သာ ဖိ�ှပ်ိမ�များေဆာငရွ်က်�ိငုရ်န ်

အေထာက်အပံ ့ြပုေနပါသည်။ တပ်မေတာ်သည် 

�ိငုင်ေံရး ေထာကခ်မံ�ရ�ိှေစရန ်

အြပနအ်လှနသ်ေဘာြဖင် ့၎ငး်၏ကိယုပိ်ုင ်

ကုမ�ဏမီျား�ငှ် ့�ိငုင်ေံရးမဟာမိတ ်များကို 

လိုငစ်ငခ်ွင်ြ့ပုေပးသည် ့ယခင ်အေလအ့ကျင်မ့ျားကိ ု

ြပနလ်ည်လုပ်ေဆာငလ်ာ�ိငုပ်ါသည်။  

ဤအစီရငခ်စံာသည် အဓပိ�ါယြ်ပည်ဝ့ေသာ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအတွက ်ြဖစ်�ိငုေ်ြခကိ ု

အာဏာသမိ်းမ�က ဖျက်ဆးီလိကု်ြခငး်�ငှ် ့အတ ူ

အထးူသြဖင် ့ယခအုချိနတ်ွင ်ေကျာကစ်ိမ်း-ပဋပိက� 

ဆကစ်ပ်မ�အတွက ်လယွက်ူေသာ အေြဖမ�ိှေ�ကာငး် 

ေဖာ်ြပေနပါသည်။ ြပည်တွငး်�ငှ် ့�ိငုင်တံကာ 

အသိုငး်အဝိုငး်�စှ်ခလုံုး၏ အာ�ုံစိကု်မ�သည် 

တရားဝငအ်စိုးရထ ံအာဏာြပနလ်ည် 

အပ်�ငှး်�ိငုေ်ရး�ငှ် ့ြမနမ်ာြပည်သမူျားကိ ု၎ငး်တို၏့ 

အနာဂတအ်တကွ် �ကိုးပမ်းေနရာ၌ ေထာကပံ့်ေပးရန ်

�ိှရေပမည်။ ဆိုလိသုည်မှာ ေကျာကစ်ိမ်း လပ်ုငနး်တွင ်

စီးပွားေရးပိတ်ဆိုမ့�များ�ငှ် ့သငွး်ကုနပိ်တပ်ငမ်�များမ ှ

တဆင် ့ေကျာကစ်ိမ်းမဝှငေ်ငကွိ ုစစ်တပ်ဆသီို ့ 

စီးဆငး်ြခငး်အား ြဖစ်�ိငုသ်မ� တားဆးီရန ်

ေဆာငရွ်က်ရမည်။  

သိုေ့သာ် အချို�ေသာ အရာများကို ြပည်တွငး်၌ပင ်

ေဆာငရွ်က်�ိငုပ်ါသည်။ အာဏာသမိး်မ�ကိ ု

ဆန်က့ျငေ်သာ အမျိုးသားညီ�ွတ်ေရး အစိုးရသည် 

�ိငုင်၏ံ အနာဂတအ်တကွ် ၎ငး်၏ ေမ�ာ်မှနး်ချက်ကိ ု

ဖကဒ်ရယ ်ြပည်ေထာငစ်ုအြဖစ် ေဖာ်ြပထားရာ 

သဘာဝ သယဇံာတ စမီအံုပ်ချုပ်မ�ကိ ု

အထးူဦးစားေပးေနရာတွင ်ထား�ိှေဆာငရွ်က်�ိငုမ်ည် ့

အခွင်အ့လမ်းတစ်ရပ် �ိှေနပါသည်။ လက�ိှ် 

ြမနမ်ာ�ိငုင်တံွင ်ြဖစပ်ျကေ်နသမ� အရာအားလံုးကို 
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စဉ်းစားသံုးသပ်သည်အ့ခါ ေကျာက်စမိ်းက�ကိ ု

အနာဂတအ်တကွ် ကယ်တငရ်န ်အေရးမ�ကီးသည် ့

အေ�ကာငး်အရာတစ်ခ ုအသွငေ်ဆာငေ်န�ိငုပ်ါသည်။ 

၎ငး်သည် အမှားတစ်ခ ုြဖစပ်ါသည်။ 

အမျိုးသားညီ�ွတ်ေရး အစိုးရသည် �ကာ�ှည်စွာ 

အြမတထ်တုခ်ံထားရသည် ့တိငုး်ရငး်သား 

လူနည်းစုများ အထးူသြဖင် ့ကချင�်ငှ်�ှ့မ်းတို ့ ထမံ ှ

ေထာကခ်မံ��ငှ် ့ခိုငမ်ာစွာ ေနရာရယူလိပုါက 

ြမနမ်ာသ့ဘာဝအရငး်အြမစမ်ျားကိ ုစီမခံန်ခ့ွဲရာတွင ်

ပိမုိုမ�တ၍ အားလံုးပါဝင�်ပီး တာဝနယ်မူ��ိှေသာ 

စနစ်တစခ်ု ေပါ်ထကွ်လာေရးကို 

အာ�ုံစိုကသ်င်ပ့ါသည်။ ၎ငး်တငွ ်ေဒသခံ�ငှ် ့

ဌာေနအသိုငး်အဝိုငး် တို၏့ အခွင်အ့ေရးများကိ ု

စစ်မနှသ်ည် ့ဖကဒ်ရယစ်နစ ်တစခ်ုအတွငး် 

အထးူဦးစားေပး ထည်သ့ွငး်ထားရန ်လိအုပ်ပါသည်။ 

ေသနတ် ကိုငေ်ဆာငထ်ားသမူျားသည် ြမနမ်ာ ့

အ�ကယဝ်ဆံုး သဘာဝသယဇံာတဘ�ာတိကု် 

တစခ်မု ှရ�ိှေသာ �ကယ်ဝလသှည် ့စည်းစမိ်ဥစ�ာကို 

ထနိး်ချုပ်ထားသမ� မည်သည်အ့ခါမ� �ငမိ်းချမ်းမ� 

�ိှမည်မဟုတသ်ည်မှာ အမှနပ်င ်ြဖစပ်ါသည်။ သိုေ့သာ် 

ယခကုာလသည် အနာဂတ်အတွက ်

အစအီစဉ်ေရးဆွရဲမည် ့အချိနပ်င ်ြဖစ်ပါသည်။ 

အဓိကေတွ� �ိှချကမ်ျားအေပါ် 

သံးုသပ်ချက ်

ေကျာကစ်မ်ိး�ငှ် ့NLD 

ေကျာကစ်ိမ်းတးူေဖာ်ေရး လပ်ုငန်းသည် ြမန်မာ�ိငုင်�ိှံ 

ပဋပိက�များကိ ုေငေွ�ကးေထာကပ့ံ်လျက�ိှ်ေသာ 

�ှည်လျားလသှည့် တရားမဝင ်စီးပွားေရး 

သမုိငး်ေ�ကာငး်တစ်ခု၏ အစတိအ်ပုိငး်ြဖစ်�ပီး  

တိငုး်ြပည်ကိ ုဖိစီး�ှပ်ိစကလ်ျက�ိှ်သည့် လကန်ကက်ိငု ်

ပဋပိက�များ�ငှ် ့နက�်� ိငး်စွာ ဆကစ်ပ်လျက�ိှ်ပါသည်။ 

ဤအစရီင◌ခ်စံာတွင ်ေဖာ်ြပသည်အ့တိုငး် 

ေကျာကစ်မိ်း လပ်ုငနး်မ ှဝငေ်ငသွည် 

ြမနမ်ာြပည်ေြမာကပိ်ုငး်မ ှလက်နကက်ိုငပ်ဋပိက�များကိ ု

ေငေွ�ကးေထာကပံ့်လျက�ိှ်သည်။ 

ေကျာကစ်မိ်းဝငေ်ငသွည် ဘက်တစ်ခ ု

တည်းကိသုာမဟတု်ဘ ဲြမနမ်ာြပည်ေြမာကပိ်ုငး်�ိှ 

လက်နကက်ိုင ်အဖွဲ�အားလံုးနးီပါး၏ 

ဘ�ာတိုကမ်ျားဆသီို ့ ေထာက်ပံေ့ပးလျက ်�ိှသည်။ 

ထိအုဖွဲ�များတွင ်တပ်မေတာ်၊ ကချငလ်တွ်ေြမာက်ေရး 

တပ်မေတာ်၊ ဝြပည်ေသွးစည်းညီ�ွတေ်ရး 

တပ်မေတာ်၊ ြမနမ်ာအမျိုးသား ဒမီိကုရက်တစ ်

မဟာမတိ်တပ်မေတာ်၊ ရက�ိုင်တ့ပ်ေတာ် တိုအ့ြပင ်

များြပားလသှည် ့ြပည်သူစ့စ ်အဖွဲ�ငယမ်ျား�ငှ် ့

နယ်ြခားေစာင် ့တပ်များပါမကျန ်ပါဝငေ်နပါသည်။ 

ထိအုဖွဲ�များအားလံုး၏ ေကျာက်စမိ်းလုပ်ငနး်မ ှ

ဝငေ်ငအွေပါ် မှခီိုေနရမ�သည် သဘာဝသယဇံာတ 

အုပ်ချုပ်ေရး၏ အေရးပါမ�ကိ ုေဖာ်ြပလျက်�ိှ�ပီး 

၎ငး်က�အေပါ် ြပုြပင ်ေြပာငး်လဲေရး ဆိုငရ်ာ 

��ပ်ေထးွမ�များ သည်လည်း ြမ�င်တ့ကလ်ျက်�ိှပါသည်။  

အမျိုးသားဒမုိီကေရစအီဖဲွ�ချုပ်အစိုးရသည် 

ေကျာကစ်ိမ်းတးူေဖာ်မ�က�ကိ ု

တိးုတကေ်ကာငး်မွန်ေအာင ်ေဆာငရွ်ကရ်န် 

ကတကိဝတမ်ျားြဖင် ့အာဏာရ�ိှလာခ့ဲေသာ်လည်း 

လကန်ကက်ိငုအ်ဖဲွ�များ�ငှ် ့(အထးူသြဖင်)့ 

တပ်မေတာ်သည် ြမန်မာ့ ေကျာကစ်ိမ်းတငွး်များအေပါ် 

၎ငး်တို၏့ ထနိ်းချုပ်မ�ကိ ုပုိမုိခုိငမ်ာေအာင ်

ေဆာငရွ်က�်ိငုခ့ဲ်သည်။ ၂၀၁၆ ခု�စှ်တွင ်
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အာဏာရ�ိှ�ပီးေနာက ်NLD သည် 

ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်မ� လိုငစ်ငအ်သစ်ခွင်ြ့ပုြခငး်အား 

ဆိုငး်ငံခ့ဲ့�ပီး စည်းကမ်းထမိ်းသမိ်းရန�်ငှ် ့

ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်မ�မ ှြဖစေ်ပါ်လာေသာ 

သဘာဝပတဝ်နး်ကျင၊် လူမ�ေရး�ငှ် ့စီးပွားေရး 

ထခိိုကမ်�များကိ ုကိုငတ်ွယေ်ြဖ�ှငး်ရန ်

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို 

စတငခ်ဲပ့ါသည်။ သိုေ့သာ် ေကျာက်စမိ်းတူးေဖာ်မ� 

လုပ်ငနး်အတွငး်�ိှ အကျိုးအြမတ် ရ�ိှသမူျားက 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအား ခုခဆံန်က့ျငခ်ဲသ့ည်အ့တွက ်

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး အစီအစဉ်များသည် ရပ်တန် ့ 

သွားခဲ့ရပါသည်။ အစိုးရ၏ အာ�ုံစူးစိုကမ်� 

ကငး်မဲ့ြခငး်သည်လည်း အမျိုးသား 

ေကျာကမ်ျကဥ်ပေဒအား ဗျူ�ုိကေရစ ီ

ယ��ယားေအာက်တငွ ်သံုးသပ်သည်အ့ဆင်၌့ 

ေသာငတ်ငေ်နေစခဲပ့ါသည်။ အကျိုးဆကအ်ေနြဖင် ့

ေကျာကစ်မိ်းလပ်ုငနး်သည် ��ပ်ေထးွ၍ 

ချို�ယွငး်ချကမ်ျားြပားေသာ စည်းမျဉ်းဥပေဒများ�ငှ် ့ 

ဥပေဒချိုးေဖာကမ်�များ၊ ညံဖ့ျငး်သည် ့

ကိုငတ်ယွပံ်ုများအ�ကား လည်ပတေ်နခဲ့ပါသည်။ 

လက်နကက်ိုငအ်ဖွဲ�များသည် ဖားကန်�့ငှ် ့

ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်ေရး လပ်ုငနး်အေပါ် ၎ငး်တို၏့ 

ထနိး်ချုပ်မ� တိုးြမင်လ့ာေစရန ်ဆကလ်က ်

ြဖစေ်ပါ်ေနေသာ အာဏာ လစလ်ပ်ေနမ�ကိ ု

အြမတထ်တု်�ိငုခ်ဲ့�ကသည်။ ယငး်အချက်သည် 

အထးူသြဖင် ့ြမနမ်ာစ့စ်တပ်အတွက ်မနှက်နပ်ါသည်။ 

NLD အပ်ုချုပ်သည် ့ငါး�စှ်တာကာလအတွငး် 

ြမနမ်ာေ့ကျာကစ်မိ်းတွငး်များ အေပါ် 

လက်နကက်ိုငအ်ဖွဲ�များ၏ ချုပ်ကိုငမ်�သည် 

ပိမုိုခိုငမ်ာလာခဲ့ပါသည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ရကေ်န ့ အာဏာသမ်ိးမ�သည် 

ေနာကသ်ကတ်မ်းတငွ ်

အမှန်တကယြ်ပုြပငေ်ြပာငး်လ�ဲိငုမ်ည့် ြဖစ်�ိငုေ်ြခကိ ု

ေချဖျက ်လိကုြ်ခငး်ြဖစ်�ပီး တချိန်တည်းမှာပင ်

ေကျာကစ်ိမ်းတးူေဖာ်မ�လပ်ုငနး်ကိ ု

စစ်အာဏာ�ှငအ်ပ်ုချုပ်သည့် အေမှာငေ်ခတဆ်သီို ့ 

ဆယစ်ု�စှ်တစ်ခုစာ ေနာကြ်ပန်လည့်ှသာွးေစခ့ဲသည်။ 

NLD သည်  အာဏာရ�ိှခဲသ့ည် ့၂၀၁၆-၂၀၂၁ 

ပထမသကတ်မ်းအတွငး် ၎ငး်၏ ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး 

ကတကိဝတက်ို ြဖည်ဆ့ည်းေပး�ိငုစ်မွ်း မ�ိှခဲေ့ပ။ 

သိုေ့သာ်လည်း ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပွဲတွင ်

အြပတအ်သတ ် အ�ိငုရ်�ိှ�ပီးေနာက် သဘာဝ 

သယဇံာတ အုပ်ချုပ်ေရးဆိုငရ်ာ ြပုြပငေ်ြပာငး်လမဲ�ကိ ု

NLD က ြပနလ်ည်အာ�ုံစိကု်ရန�်ငှ် ့ရ�ိှထားသည် ့

တိုးတက်မ�များကိ ုခိုငမ်ာေအာငေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်

ေမ�ာ်လင်ခ့ျက ်�ိှလာခဲသ့ည်။ တပ်မေတာ်၏ �ိငုင်ကံိ ု

အ�ကမး်ဖက်၍ ြပနလ်ည်ထနိး်ချုပ်ရန ်

�ကိုးပမ်းမ��ငှ်အ့တူ NLD ၏ ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး 

အစအီစဉ်မှာ ယခအုချိနတ်ွင ်ကျဆံုးသွား�ပီ ြဖစသ်ည်။ 

ထိုအ့ြပင ်တပ်မေတာ်�ငှ် ့KIO/A အ�ကား ဖားကန်�့ငှ် ့

ခ��းီ တဝိကုတ်ွင ်ြပငး်ထနသ်ည် ့တိကု်ပွဲများ 

ြဖစပ်ွားလာသည်အ့တကွ် အာဏာသမိ်းမ�သည် 

ြမနမ်ာေ့ကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်ေရး ေဒသများတွင ်

အ�ကမ်းဖကမ်�များ ြမ�င်တ့ကလ်ာေစခဲသ့ည်။ 

�ှမ်းြပည်နယ် ေြမာကပိ်ုငး်�ိှ 

ြပငး်ထနသ်ည်တ့ိုကပ်ွဲများကလည်း ပငမ် 

ေကျာကစ်မိ်းကနုသ်ယွမ်� �ငှ် ့မဆူယ-်ေရ�လ ီနယ်စပ်မှ 

တ�ုတ�်ိငုင်ထံသဲို ့ ဝငေ်ရာက်ေသာ 

ေမှာငခ်ိုလမ်းေ�ကာငး်ကိ ု

အေ�ာှက်အယကှ်ြဖစ်ေစပါသည်။ အာဏာသမိ်းမ�သည် 

နက်နက်�� ိငး်�� ိငး် အြမစတ်ယွ် ေနေသာ ေကျာက်စမိ်း-
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ပဋပိက� ဆကစ်ပ်မ� သေဘာသဘာဝကိ ုထပ်ေလာငး် 

အတည်ြပုခဲ့ပါသည်။  

တပ်မေတာ်သည ်၎ငး်၏ ချုပ်ကိငုမ်�ကိ ု

တုိးြမ�င်ခ့ဲသ့ည ်

စစ်တပ်ပုိင ်လပ်ုငန်းစ�ုကးီများသည် ၂၀၁၆ ခု�စှ ်

အေစာပုိငး်တငွ ်စစ်တပ်�ငှ် ့ချတိဆ်ကမ်��ိှေသာ 

အစိုးရထမှံ လိငုစ်င ်ရာေပါငး်များစာွ 

ရယထူားခ့ဲြခငး်အားြဖင် ့NLD လကေ်အာက�ိှ် 

ေကျာကစ်ိမ်းလပ်ုငန်းကိ ုဆကလ်ကလ်�မ်းမုိးထားဆ ဲ

ြဖစ်သည်။ လိုငစ်ငခ်ွင်ြ့ပုေပးမ� ရပ်တန်ထ့ားသည် ့

ကာလတွင ်စစ်တပ်ပိုင ်လုပ်ငနး်စု�ကီးြဖစ်ေသာ 

ြမနမ်ာစ့ီးပွားေရးဦးပိုငလ်မီိတက် �ငှ် ့၎ငး်၏ 

လကေ်အာက်ခကံမု�ဏမီျားသည် �ိငုင်အံတွငး်�ိှ 

အြခားမည်သည် ့ကမု�ဏမီျားထကမ်ဆိ ု

ေကျာကစ်မိ်းလိုငစ်ငမ်ျား ကိုငေ်ဆာငထ်ား �ကပါသည်။ 

ထိလုိုငစ်ငအ်များစသုည် ၂၀၁၅ ခု�စှ ်

ေရွးေကာကပ်ွဲေနာကပိ်ုငး် သနိး်စိနအ်စိုးရလက်ထက် 

၂၀၁၆ ခ�ုစှ ်ပထမ သံုးလအတငွး် MEHL 

လကေ်အာက်ခကံမု�ဏမီျားထသံို ့ 

ခွင်ြ့ပုေပးခဲ့ြခငး်ြဖစ်�ပီး NLD အစိုးရ မတကမ် ီ

တပ်မေတာ်အတကွ် �ကီးမားသည် ့

ေငေွ�ကးအကျိုးအြမတတ်စခ်ု ြဖစခ်ဲသ့ည်။ 

ေကျာကစ်မ်ိးလပ်ုငန်းမှ အကျင်ပ့ျက ်ြခစားမ�သည် 

အာဏာသမ်ိးချိန်တငွ ်ဗုိလခ်ျုပ်မ�း�ကးီ 

မငး်ေအာငလ်�ငိ၏် မိသားစ ု အပါအဝင ်တပ်မေတာ်၏ 

ထပ်ိပုိငး်အထ ိပျံ� �ှံေ့နပါသည်။ NLD 

အစိုးရလက်ထက်တွငပ်င ်အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမ�သည် 

တပ်မေတာ်အတငွး် ြမ�င်တ့ကလ်ျက်�ိှေနခဲပ့ါသည်။ 

အ�ကီးတနး်အရာ�ိှများသည် များြပားလှေသာ 

လာဘေ်ငမွျားကိ ုရ�ိှ�ိငု�်ပီး ၎ငး်တို၏့ မဟာမိတမ်ျား 

ပိုငဆ်ိုငသ်ည် ့ကမု�ဏမီျားကိ ု

လိုငစ်ငမ်ျားခွဲေဝေပး�ိငုသ်ည် ့

ေြမာကပိ်ုငး်တိုငး်စစဌ်ာနချုပ် �ငှ် ့ဖားကန်�ိှ့ နယ်ေြမ 

(၁၀၁) တပ်မ�း ရာထးူကိ ုခိုငမ်ာေစရန ်

ေငေွ�ကးအေြမာကအ်များ ေပးခဲ့�ကသည်။  

ဤအစီရငခ်စံာတွင ်ဒိငုး်နမိုက ်တငသ်ွငး်ခွင် ့ရေစရန ်

လာဘေ်င ွများကို ဗိုလခ်ျုပ်�ကီး မငး်ေအာငလ်�ိင၏် သား 

ေအာငြ်ပည်စ့ံ ု�ငှ်ဆ့ကစ်ပ်လျက ်ေြမာကပိ်ုငး်တိုငး် 

စစ်ဌာနချုပ်သို ့ ေပးခဲ့ရ�ကာငး် ယံု�ကည်ေလာကသ်ည် ့

စပ်ွစွခဲျကမ်ျားကိ ုတငြ်ပထားသည်အ့တိုငး် 

အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ�များသည် တပ်မေတာ် ထပ်ိဆံုး 

အဆင်အ့ထ ိေရာက်�ိှေနပါသည်။  

ေကျာကစ်ိမ်းတးူေဖာ်မ� လပ်ုငန်းသည် 

အာဏာသမ်ိး�ပီးေနာကပုိ်ငး် စစ်အပ်ုချုပ်ေရးကိ ု

ေထာကက်ေူပး�ိငုေ်သာ �ိငုင်ေံရးေထာကပ့ံ်မ� 

အရငး်အြမစ်�ငှ် ့တပ်မေတာ၏် သးီြခားရန်ပုံေင ွ

ြဖစ်လာမည့် အ��ရာယ ်�ိှေနပါသည်။ 

အာဏာသမိ်းမ�သည် တပ်မေတာ်အား ြမနမ်ာ ့

ေကျာကမ်ျကရ်တနာ ေရာငး်ဝယ်ေရး လပ်ုငနး် 

အပါအဝင ်ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်ေရးလပ်ုငနး်အေပါ် 

ထနိး်ချုပ်မ�အာဏာ�ငှ် ့လိုငစ်ငခ်ွင်ြ့ပုေပးသည် ့

ဗျူ�ုိကေရစီယ��ယားကိ ုတိကု�ုိ်က် 

ြပနလ်ည်ထနိး်ချုပ်ရန ်ခွင်ြ့ပုေပးခဲပ့ါသည်။ 

လိုငစ်ငခ်ွင်ြ့ပုြခငး်ကိ ုယခ ုအစရီငခ်ံစာ 

ေရးသားစဉ်ကာလတွင ်စတငြ်ခငး် 

မ�ိှေသးေသာ်လည်း တပ်မေတာ်သည် 

လိုငစ်ငခ်ွင်ြ့ပုေပးြခငး်ကိ ုြပနလ်ည်စတင�်ပီး ၎ငး်တို၏့ 

လုပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအတကွ် ရနပံ်ေုငရွ�ိှရန ်

လိုငစ်ငအ်များအြပားကို ေရာငး်ထတုမ်ည် ့အ��ရာယ် 
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�ိှေနပါသည်။ ထို ့ြပင ်ယခငစ်စအ်စိုးရသည် 

�ိငုင်ေံရး�ငှ် ့စစ်ေရး ေထာကခ်မံ�အတကွ ်

အလအဲလယှ်အြဖစ် အြမတထ်တုသ်ည်အ့ေနြဖင် ့

လိုငစ်ငမ်ျားကို ခွင်ြ့ပုေပးခဲ့ြခငး်�ငှ် ့ဝငေ်ငအွတွက ်

သဘာဝသယဇံာတများကိ ုေရာငး်ချခဲ့သည် ့

�ှည်လျားေသာ သမိုငး်ေ�ကာငး်တစခ်ု �ိှေနခဲ့ပါသည်။ 

တပ်မေတာ်သည် တိုငး်ြပည်ကိ ုထနိး်ချုပ်မ�ခိုငမ်ာေစရန ်

�ကိုးစားေနစဉ် ၎ငး်သည် �ိငုင်ေံရးေထာက်ခမံ�ကို 

ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်မ� လိုငစ်ငြ်ဖင် ့ဝယယ်ူရန ်

ြပနလ်ည်�ကိုးစားလာမည် ့သသိာထင�ှ်ားသည် ့

အ��ရာယ် �ိှေနပါသည်။ 

တုိငး်ရငး်သားလကန်ကက်ိငု ်အဖွဲ�များ�ငှ် ့

ေကျာကစ်မ်ိး 

ဖားကန်အ့နီးတဝိကု�ိှ် ဥပေဒမ့ဲ ပတဝ်န်းကျငသ်ည် 

အကျင်ပ့ျကြ်ခစားမ�များကိ ု

အေထာကအ်ကြူပုလျက�ိှ်�ပီး ကာလ�ှည်�ကာ 

တိကုခုိ်ကခ့ဲ်�ကသည့် ရန်ဘကမ်ျားအား ၎ငး်တို၏့ 

လိငုစ်ငမ်ျား သကတ်မ်းမကန်ုမီ ပုိမုိြမနဆ်န ်

အ��ရာယ�ိှ်စာွ တးူေဖာ်ရန ်အတလူကတ်ွ ဲ

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ ုြဖစ်ေပါ်ေစခ့ဲပါသည်။ ၎ငး်တိုသ့ည် 

ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ အြခားေနရာများတွင ်တိကုပ်ွဲများ 

ဆင�်ွေဲန�ကေသာ်လည်း လကန်က်ကိုငအ်ဖွဲ�များ 

အတကွ် ဖားကန်သ့ည် အတပူူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေရး 

ေဒသတစခ်ု ြဖစလ်ာခဲပ့ါသည်။ ဤအစီရငခ်စံာသည် 

တပ်မေတာ်၊ KIA၊ UWSA  �ငှ် ့များြပားလှေသာ အြခား 

လကန်ကက်ိုငအ်ဖွဲ�များသည် ေကျာကစ်ိမ်းအေပါ် 

အခွနေ်ကာကခ်ြံခငး်�ငှ် ့အကျိုးအြမတ် ရယရူန ်မည်သို ့ 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကခ်ဲ့သည်ကိ ုေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ထိပုူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�ကိ ုအစုလိကု် 

အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ�များ အထးူသြဖင် ့

တူးေဖာ်ခွင်လ့ိုငစ်ငမ်ျား�ငှ် ့တရားဝင�်ငှ် ့တရားမဝင ်

အခွန�်စှရ်ပ်စလံုး ေကာက်ခမံ�များက 

အားြဖည်ေ့ပးခဲ့ပါသည်။ လိုငစ်ငသ်ကတ်မ်း မကုနမ် ီ

အြမနဆ်ံုး ေကျာကစ်ိမ်းတူးေဖာ်ရန ်

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�သည် မ�ကာခဏ 

တရားဝငမ်�အေပါ် သသံယြဖစဖ်ွယ်�ိှေသာ 

တူးေဖာ်ေရး အစီအစဉ်များကိ ုေတွ� �ိှရ�ပီး 

ကုမ�ဏမီျားအား လေူသ�ိငုေ်သာ 

ေနာကဆ်ကတ်ွဲြဖစ်ရပ်များ�ိှေနသည် ့

အ��ရာယ်မကငး်ေသာ တူးေဖာ်မ� 

အေလအ့ကျင်မ့ျားဆသီို ့ ဦးတည်ေစခဲသ့ည်။ 

အာဏာမသမ်ိးမီကာလတငွ ်ေကျာကစ်ိမ်းမှ 

ဝငေ်ငသွည် ြမန်မာ့�ိငုင်�ိှံ ပဋပိက�ေပါငး်စံုကိ ု

အားြဖည့်ေပးေနသည့် လကန်ကေ်ရာငး်ဝယမ်�တငွ ်

တိကု�ုိ်က ်ပါဝငပ်တသ်ကေ်နခ့ဲပါသည်။ UWSA သည် 

၎ငး်၏ ကိုယပိ်ုငစ်က်�ုံမှ ထတုလ်ုပ်သည် ့

လက်နကမ်ျားအား ေပးအပ်ြခငး်အားြဖင် ့KIA ထသံို ့ 

ေကျာကစ်မိ်း�ငှ်ဆ့က်�ယွ်သည် ့အခွနမ်ျားကို 

ထမ်းေဆာငခ်ဲပ့ါသည်။ ထိုေ့နာက် KIA သည် 

ထိလုကန်ကမ်ျားကိ ု(တခါတရံေလျာေ့စျးြဖင်)့ 

ရက�ိုင်တ့ပ်ေတာ်သို ့ ေရာငး်ချခဲပ့ါသည်။ ဤ 

"လက်နက်အတကွ် ေကျာကစ်မိ်း" စီးပွားေရးသည် 

ေကျာကစ်မိ်း-ပဋပိက� ဆက်�ယွ်မ�၏ အြမငသ်ာဆံုး 

ေဖာ်ြပချက်တစ်ခ ုြဖစ�်ိငု�်ပီး ြမနမ်ာ�့ငမိ်းချမ်းေရး 

ြဖစစ်ဉ်�ငှ် ့သဘာဝသယံဇာတ စမီံအပ်ုချုပ်မ� 

အေရးကစိ�များ ချိတဆ်က်ြခငး်၏ အေရးပါမ�ကိ ု

�ှငး်လငး်စွာ ြပသခဲ့သည်။ အာဏာသမိ်း�ပီးေနာက်ပိုငး် 

လက်နကလ်ိုအပ်ချကမ်ျား ြမင်တ့ကလ်ာသည်�ငှ်အ့မ� 
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လက်နကအ်တကွ် ေကျာက်စမိ်း အေပးအယူ များသည် 

ဆကလ်က်ြဖစ်ေပါ်ေနမည် ့သေဘာ�ိှပါသည်။ 

KIO/A အတငွး် အကျင်ပ့ျကြ်ခစားမ��ငှ် ့အကျိုးစီးပွား 

ပဋပိက�သည် ြပဿနာတစ်ရပ် ြဖစ်ခ့ဲပါသည်။ 

ဤအစီရငခ်စံာသည် ေကျာကစ်မိ်းတံုးများကို 

တနဘ်ိုးေလျာခ့ျတွကခ်ျကရ်န ်

(ထိုေ့�ကာင်အ့ခွနလ်ည်းေလျာက့ျသွားေစရန)် 

လာဘယ်ူခဲသ့ည်ဟု စပ်ွစွဲခ ံထားရသည် ့KIA ၏ 

ေကျာကစ်မိ်း ရာြဖတ်ေကာ်မတီ၏ 

အကျငပ်ျက်ြခစားမ��ငှ် ့ဆက်စပ်ေသာ 

သကေ်သအသစမ်ျား ကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ KIO/A 

သည် အခနွဝ်ငေ်င�ွငှ် ့လပ်ုပိုငခ်ွင်အ့ခေ�ကးေင ွ

ရ�ိှေစရန ်ကမု�ဏမီျားသို ့ တူးေဖာ်ခွင် ့ပါမစမ်ျား 

ထတု်ေပးခဲပ့ါသည်။ KIO/A အရာ�ိှများသည် 

အပိဝုငေ်ငရွ�ိှေစရန ်များေသာအားြဖင် ့တစ်ဦးချငး်မှ 

အကျိုးအြမတ် ရ�ိှ�ိငုေ်သာ လိငုစ်ငမ်ဲ ့

ေကျာကစ်မိ်းလပ်ုကွက ်သိုမ့ဟတု ်ကုမ�ဏြီဖစသ်ည် ့

၎ငး်တို၏့ ကိယုပိ်ုင ်ေကျာက်စမိ်းတူးေဖာ်ြခငး်မှ 

အကျိုးစီးပွားများကိ ုထနိး်ချုပ်ထားပါသည်။ ၎ငး်တွင ်

KIA ဥက� ဌ N'Ban La ပါဝင�်ပီး ၎ငး်၏ မသိားစသုည် 

ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်မ� လုပ်ငနး်မျိုးစံု 

ပိုငဆ်ိုငေ်နပါသည်။  

ေကျာကစ်ိမ်းတးူေဖာ်မ�လပ်ုငန်းသည် ရက�ို င်တ့ပ်ေတာ် 

အငအ်ား�ကးီထာွးလာမ�ကိ ု

အေထာကအ်ကြူပုခ့ဲပါသည်။ ရက�ိုင်တ့ပ်ေတာ်သည် 

ေကျာကစ်မိ်းက� အတွငး် အေရးပါေသာ 

ကစားသမားအသစအ်ြဖစ ်ေပါ်ထကွ်လာခဲပ့ါသည်။ 

ဤေလလ့ာမ�တွင ်ေကျာကစ်မိး်လုပ်ငနး်မ ှေငမွျားကို 

ရက�ိုင်တ့ပ်ေတာ်သည် ေငစွီးဆငး်မ� 

လမ်းေ�ကာငး်ေပါငး်စံမုှတဆင် ့

မည်သိုရ့�ိှလာခဲသ့ည်ကို ေဖာ်ထတု်ထားပါသည်။ 

၎ငး်တွင ်ေရမေဆးေကျာက်�ှာသည် ့လပ်ုငနး်များ၊ 

ရခိုငလ်မူျိုးပိုင ်ကမု�ဏမီျား�ငှ် ့

ရခိုငေ်ကျာကတ်ူးသမားများထမံှ တရားမဝငအ်ခနွ ်

ေကာက်ခံြခငး်များ �ငှ် ့KIA �ငှ် ့

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�များ ပါဝငပ်ါသည်။ ၎ငး်သည် 

ရ�ိှသည်ဝ့ငေ်ငမွျားကိ ုရခိငု�်ငှ် ့ချငး်ြပည်နယ်တွင ်

တပ်မေတာ်ကို ဆန်က့ျငမ်ည် ့၎ငး်၏ ရည်မှနး်ချကက်ို 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်အသံုးြပုခဲ့ပါသည်။ 

ထိပုဋပိက�အတွငး် ၂၀၁၈ ခု�စှမ်စှ၍ လူေပါငး် 

၁၃၀၀၀၀ ေကျာ် အိုးအမိစ်ွန်ခ့ွာ ထကွေ်ြပးခဲ့ရပါသည်။ 

ရက�ိုင်တ့ပ်ေတာ်သည် အားကိးုရာမဲ့ြဖစေ်နေသာ 

ေရမေဆးသမားများ၊ ဖားကန်သ့ိုေ့ကျာကတ်ူးရန ်

သွားေသာ်လည်း ဆိုးဝါးသည် ့ေြမ�ပိုမ�များ၊ 

မူးယစေ်ဆး�ငှ် ့မိုငး်တွငး်ေနစ့ဉ်ဘဝ၏ 

အစတိအ်ပိုငး်ြဖစေ်သာ ပဋပိက�များ�ငှ် ့ရငဆ်ိုင ်

ေတွ�ေနရသမူျားအ�ကား တပ်သားသစ် 

စုေဆာငး်မ�များကို ေဆာငရွ်ကခ်ဲ့ပါသည်။  

ဝြပည် ေသးွစည်းညီ�ွတေ်ရး တပ်မေတာ်သည် 

ဖားကန်တ့ငွ ်အေရးပါသည့် အငအ်ား�ကးီ အဖဲွ�တစ်ခု 

ြဖစ်လာခ့ဲပါသည်။ ၁၉၉၉ ခု�စှမ်ျားအတွငး် 

စစ်အစိုးရထမံ ှေကျကစ်မိ်းတူးေဖာ်ခွင် ့ပါမစ်ရ�ိှခဲသ့ည် ့

ပထမဆံုးအဖွဲ�များထမဲ ှတစဖ်ွဲ� ြဖစသ်ည် ့UWSA သည် 

လွနခ်ဲသ့ည် ့ငါး�စှအ်တွငး် ဖားကန်တ့ွင ်၎ငး်၏ 

ဦးေဆာငမ်�က�ကိ ု

ခိုငမ်ာေအာငတ်ည်ေဆာကခ်ဲသ့ည်။ ဤအဖွဲ�သည် 

ြမနမ်ာေ့ကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်ေရး ေဒသများတွင ်ကမု�ဏ ီ

ဒါဇငေ်ပါငး်များစွာကို စမီံလျက်�ိှ�ပီး KIA �ငှ် ့

တပ်မေတာ်အ�ကား တူးေဖာ်ြခငး်�ငှ် ့အခနွေ်ကာကခ်ံမ� 

အစအီစဉ်များအတွက ်အဓကိ �ကားခဲအ့ြဖစ ်
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ေဆာငရွ်က်လျက�ိှ်ပါသည်။ လိုငစ်ငခ်ွင်ြ့ပုေပးြခငး် ကို 

ဆိုငး်ငံလ့ိုကသ်ည်ေ့နာကပိ်ုငး် အဖွဲ�များအ�ကား 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်� ြမ�င်တ့က်လာသည်အ့တကွ် 

၎ငး်၏ က�သည် ပိုမိ ုအေရးပါလာခဲ့သည်။  

လိငုစ်ငခ်ွင်ြ့ပုြခငး်ကိ ု

ဆိငုး်ငံ�့ပီးေနာကပိ်ုငး် 

ေမှာငခုိ်လပ်ုငန်းများ အလန်ွများြပားလျက�ိှ်�ပီး 

ကိဗုစ-်၁၉ အ�ကပ်အတည်း�ငှ် ့အာဏာသမ်ိးမ� 

ြဖစ်ရပ်များသည် ေကျာကစ်ိမ်းလပ်ုငန်း 

အေြခအေနကိ ုပုိမုိဆိးုဝါးေစမည့် 

အ��ရာယ�ိှ်ေနပါသည်။ ဤအစီရငခ်စံာတွင ်

အာဏာမသမိ်းမ ီကာလ အတငွး် ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ 

တရားဝင ်မည်သည် ့အပ်ုချုပ်ေရး ယ��ရားကိမု� 

ြဖတသ်နး်ြခငး်မ�ိှဘ ဲေကျာကစ်မိ်းတွငး်အားလံုး၏ 

၇၀% မ ှ၉၀% မှာ တိုငး်ြပည်ြပငပ်�ငှ် ့တ�ုတ်ြပည်ဆသီို ့ 

ေမှာငခ်ိုတငပိ်ုခ့ဲေ့�ကာငး် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၎ငး်သည် 

လိုငစ်ငထ်တုေ်ပးမ� ဆိုငး်ငံြ့ခငး် မတိုငမ်ီ ေမှာငခ်ို 

တငပိ်ုသ့ည် ့ေကျာကစ်မိ်း၏ ခန်မ့ှနး်ေြခ ၅၀-၇၀% မ ှ

ြမင့တ်ကလ်ာခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ ကချငြ်ပည်နယ်၏ 

သယဇံာတများသည် လုယခူံေနရ�ပီး ပညာေရး�ငှ် ့

ကျနး်မာေရးကဲသ့ိုေ့သာ အေရး�ကီးသည် ့

လိုအပ်ချကမ်ျားကို ေထာကပံ်ေ့ပးရန ်အသံုးြပု�ိငုမ်ည် ့

ကချငြ်ပည်နယ ်သိုမ့ဟတု ်ကချငလ်ူမျိုးများအတကွ်မ ူ

အနည်းငယမ်�ေသာ အကျိုးအြမတက်ိသုာ 

ရ�ိှေစပါသည်။ ကိဗုစ်-၁၉ အ�ကပ်အတည်းေ�ကာင် ့

တရားဝင ်ေကျာကစ်မိ်းြပပွဲများကို 

ပိတပ်ငထ်ားြခငး်သည် ကနုသ်ည်များအတွက ်

တနဖိ်ုးြမင် ့ေကျာက်စမိ်းများကို တရားဝင ်ေရာငး်ချရန ်

နည်းလမ်းမ�ိှေတာဘ့ ဲေမှာငခ်ိလုုပ်ငနး်အေပါ် 

စိတဝ်ငစ်ားမ�များကိသုာ ြမ�င်တ့က ်ေစခဲပ့ါသည်။ 

လိငုစ်ငထ်တုေ်ပးမ� ဆိငုး်ငံ�့ပီးေနာကပုိ်ငး် 

ကမု�ဏီများက အ��ရာယမ်ကငး်ေသာ တးူေဖာ်မ� 

အေလ့အထများကိ ုကျင်သ့ံးုမ� ြမ�င်တ့ကလ်ာြခငး်သည် 

ဖားကန်တ့ငွအ်လပ်ုလပ်ုေန�ကေသာ ေရမေဆး 

လပ်ုသားများအ�ကား အသကဆ်ံးု�� ံးမ�များ�ငှ် ့

ြပငး်ထန်သည့် မေတာ်တဆမ�များကိ ု

ြဖစ်ေပါ်ေစခ့ဲပါသည်။ ကိဗုစ-်၁၉ �ငှ် ့

အာဏာသမိ်းမ�မတိုငမ် ီေရမေဆးလပ်ုသားဟု 

ေခါ် �ကသည် ့လတွ်လပ်သည် ့

ေကျာကစ်မိ်း�ှာေဖွ�ကသ ူ၄၀၀၀၀၀ ေကျာ်သည်  

စားဝတေ်နေရးအတကွ် ေငေွ�ကး�ှာေဖရွန ်ဖားကန်သ့ို ့ 

�စှစ်ဉ်သွားေရာက်�ကပါသည်။ လိုငစ်ငထ်တု်ေပးမ� 

ဆိုငး်ငံြ့ခငး်သည် ကမု�ဏမီျားအား ၎ငး်တို၏့ 

လိုငစ်ငမ်ျား သကတ်မး် မကုနမ် ီေကျာက်စမိ်းပိမုို 

တူးေဖာ်ေရးအတွက ်ေဘးကငး်လံုြခံုေရး 

အစအီမမံျားကို မျကက်ွယြ်ပုရန ်တွနး်အားေပးသည် ့

မေလျာ်ကနသ်ည် ့သက်ေရာကမ်�ကိ ု

ြဖစေ်ပါ်ေစခဲ့ေသာေ�ကာင် ့ထိလုုပ်သားများသည် ပို၍ 

အ��ရာယ်များသည် ့အေြခအေနများတွင ်အလုပ် 

လုပ်ေနခဲ့ရပါသည်။ ထိသုို ့ အ��ရာယမ်ကငး်သည် ့

တူးေဖာ်မ�များသည် ၂၀၁၉ ခု�စှ် ဧ�ပီလ�ငှ် ့၂၀၂၀ ခု�စှ် 

ဇူလိုငလ်တိုတ့ွင ်ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ လူ၂၀၀ေကျာ် 

ေသဆံုးခဲ့ရသည် ့ေြမ�ပိုမ��စှ်ခကုို တိုက�ုိ်က ်

ြဖစပ်ွားေစခဲ့ပါသည်။  
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အ�ကြံပုချကမ်ျား 

�ကးီမားသည့် ြမငက်ငွး် 

Global Witness က ဤအစရီငခ်ံစာအတကွ် 

သုေတသနြပုသည်အ့ချိနမ်စှ၍ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ 

�ိငုင်ေံရးအေြခအေနသည် အ�ကီးအကျယ် 

ေြပာငး်လဲသွားခဲသ့ည်။ NLD ၏ ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး 

အစအီစဉ်သည် လိအုပ်ချကမ်ျားစွာ 

�ိှေနေသးေသာ်လည်း ေကျာက်စမိ်းက�သည် 

တေြဖးေြဖး လမ်းမှနေ်ပါ်သို ့ ေရာက်�ိှေနသည်မှာ 

သသံယြဖစဖ်ွယမ်�ိှေပ။ ထိုေ့�ကာင် ့Global Witness 

သည် ဤအစီရငခ်စံာကိ ုNLD အား 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး အေပါ် ြပနလ်ည်ဦးစားေပးေရး�ငှ် ့

၎ငး်၏ ကနဦးအဆင်တ့ွင ်လျစလ်ျူ��ခဲေ့သာ 

ြပဿနာများကိ ုေြဖ�ှငး်ေရး တွနး်အားေပးရန ်

အခွင်အ့လမ်း တစ်ရပ်အြဖစ် ��ြမငခ်ဲပ့ါသည်။ 

တိကျေသာ မဝူါဒ ဆိုငရ်ာ အ�ကံြပုချကမ်ျားအြပင ်

Global Witness သည် အေြပာငး်အလဲကိ ု

အဟန်အ့တားြဖစ်ေစေသာ ကျယ်ြပန်ေ့သာ ဖွဲ�စည်း 

တည်ေဆာကပံ်ဆုိုငရ်ာ ြပဿနာ ေလးခုကိ ု

ေဖာ်ထတု်ခဲပ့ါသည်။ ထိြုပဿနာများကို 

ေြဖ�ှငး်ြခငး်သည် ေကျာကစ်မိး်-ပဋပိက� ဆကစ်ပ်မ�ကိ ု

ချိုးဖျက်ရနအ်တကွ် အခရာကျသည် ့

အချကြ်ဖစပ်ါသည်။  

ပထမအချကအ်ေနြဖင် ့ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည် 

ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ မဝူါဒေရးဆွသဲမူျားမှ 

အစိုးရထပ်ိပိုငး်အထ ိအားလံုးအတကွ် အထးူဦးစားေပး 

လုပ်ငနး်စဉ်ြဖစ်ရန ်လိအုပ်ပါသည်။ ြမနမ်ာ ့

ေရွးေကာကခ်ံေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ ေဆာငရွ်က်မ� 

မပါ�ိှပါက များစွာ ဆံုး�� ံး�စှ်နာမည် ့

ပါဝငပ်တသ်ကသ်မူျားစွာသည် NLD လကေ်အာက်တွင ်

၎ငး်တို ့ လပ်ုခဲသ့ည်အ့တိုငး် အဓပိ�ါယ်ြပည်ဝ့ေသာ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရးကိ ု��ေထာငး်တိုငး်မှ 

အားနည်းေအာငေ်ဆာငရွ်ကပ်ါလိမ်မ့ည်။  

ဒတုယိအချကအ်ေနြဖင် ့သဘာဝသယဇံာတ 

စမီံအပ်ုချုပ်မ��ငှ် ့စမီံခန်ခ့ွမဲ�သည် �ငမိ်းချမ်းေရး 

ြဖစစ်ဉ်၏ အေြခခံ ကျေသာ အစိတအ်ပိုငး်တစ်ခအုြဖစ ်

ထည်သ့ွငး်စဉ်းစားရန ်လိအုပ်ပါသည်။ သဘာဝ 

သယဇံာတများသည် ြမနမ်ာ�ိငုင်�ိှံ လူနည်းစ ု

တိုငး်ရငး်သား အများအြပား၏ 

ဆံုး�� ံးနစန်ာမ�များအတကွ ်အေရးပါသည် ့

အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ခ ုြဖစေ်နပါသည်။ ပိုငဆ်ိုငမ်�များ၊ 

ရ�ိှရမည် ့အခွင်အ့ေရးများ�ငှ် ့ပတသ်က်ေသာ 

အြငငး်ပွားမ�များသည် ရာစု�စှဝ်ကအ်တွငး် 

ြဖစပ်ွားခဲေ့သာ ြပည်တွငး် ပဋပိက�များ၏ 

တစခ်ုတည်းေသာ အေ�ကာငး်ရငး် မဟုတေ်သာ်လည်း 

အနမိ့်ဆံုးအားြဖင် ့၎ငး်တိုသ့ည် အေရး�ကီးေသာ 

အချကတ်စ်ချက် ြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာ ့

�ငမိ်းချမ်းေရးြဖစစ်ဉ်တွင ်

သဘာဝသယဇံာတများအေပါ် အပစအ်ခတ် 

ရပ်စဲ�ပီးေနာက် ေဆွးေ�းွရန ်လိုအပ်သည် ့

အလယ်အလတ်အဆင် ့ြပဿနာများအြဖစ ်

သတမ်တှ်၍ အေလးမထားြခငး်ကို ရပ်တန် ့�ပီး 

�ငမိ်းချမ်းေရး ေဆွးေ�းွပွဲများတွင ်အထးူဦးစားေပး 

ေဆွးေ�းွသင်ပ့ါသည်။  

တတယိအချကအ်ေနြဖင် ့လက်နကက်ိုငမ်ျားသည် 

ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်ေရးက��ငှ် ့ပိမုိုကျယ်ြပန်သ့ည် ့

စပီွားေရးနယပ်ယမ်ှ ထကွခ်ွာရန ်သိုမ့ဟုတ ်

ဖယ်ထတုပ်စ်ရန ်လိအုပ်ေနပါသည်။ 

အေရးအ�ကီးဆံုးအေနြဖင် ့ယငး်အချကတ်ွင ်
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တပ်မေတာ်၏ အဖွဲ�အစည်းလိကု ်သာမက အဆင်ြ့မင် ့

အရာ�ိှတစဦ်းချငး် �ငှ် ့ေကျာက်စမိ်း ကမု�ဏမီျား၊ 

လုပ်ကကွ်များကိ ုပိုငဆ်ိုငထ်ားသည် ့၎ငး်တို၏့ 

မိသားစဝုငမ်ျားပါ ပါဝငပ်ါသည်။ အေရး�ကီးေသာ 

စီးပွားေရး က�များတေလျာက် တပ်မေတာ်၏ 

ပျံ� �ှံေ့နရာယူ ထားြခငး်သည် ဒမီိုကေရစီ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရးကိ ုထခိိကု်ေစ�ပီး ပဋပိက�ကိ ု

ပိမုိုဆိုးဝါးေစပါသည်။ အာဏာသမိး်မ�သည် 

ယငး်အချက် မှနက်နေ်�ကာငး်ကို 

ထပ်ေလာငး်အတည်ြပုခဲပ့ါသည်။ သဘာဝ သယဇံာတ 

စမီံအပ်ုချုပ်မ�ကိ ုေသချာစွာ ထည်သ့ွငး် 

စဉ်းစားထားသည် ့ခိုငမ်ာေသာ �ငမိ်းချမ်းေရး 

သေဘာတညီူမ�သည် တိုငး်ရငး်သား 

အဖွဲ�အစည်းများကိ ုစစေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�များ ရပ်တန်ရ့န ်

သိုမ့ဟတု ်၎ငး်တို၏့ အုပ်ချုပ်ေရးေဆာငရွ်က်မ�များ�ငှ် ့

လက်နကက်ိုင ်အငအ်ားများကိ ုနယစ်ပ်လံုြခံုေရး�ငှ် ့

အစိုးရယ��ယားတွင ်ေပါငး်စပ်ရန ်

ခွင်ြ့ပုေပး�ိငုပ်ါသည်။  

ေနာကဆ်ံုးအေနြဖင် ့တပ်မေတာ်၏အာဏာကိ ု

ေလ�ာခ့ျေရး�ငှ် ့ြပည်စ့ံေုသာ �ငမိ်းချမ်းေရး 

သေဘာတညီူမ�တစ်ခ၏ု မေူဘာငအ်တွငး် 

ဗဟိုချုပ်ကိုငမ်� ေလျာခ့ျထားေသာ 

ဖကဒ်ရယအ်စိုးရစနစ် တစ်ရပ် ြဖစ်ေပါ်လာေစေရး 

�စှ်ရပ်လံုးအတွက ်ဖွဲ�စည်းပံ ုအေြခခံ ဥပေဒကိ ု

ြပငဆ်ငရ်န ်လိုအပ်ပါသည်။ တိုငး်ြပည် ေ�ှ�သို ့ 

ဆကလ်ကခ်ျီတက်�ိငုေ်ရးအတွက ်၂၀၀၈ 

ဖွဲ�စည်းပံအုေြခခ ံဥပေဒကိ ုမြဖစမ်ေန ြပငဆ်ငရ်န ်

လိုအပ်ပါသည်။  

ဤဖွဲ�စည်းမ�ဆိုငရ်ာ အတားအဆးီ ေလးခလုံုးသည် 

ယေနအ့ေြခအေန�ငှ် ့ကိုက်ညီမ��ိှေနဆ ဲြဖစပ်ါသည်။ 

ကံဆိုးသည်မှာ အာဏာသမိ်းမ�သည် ထိြုပဿနာများ၏ 

မည်သည် ့အချက်ကိမု� ေြဖ�ှငး်ေပး�ိငုရ်န ်

ြဖစ�်ိငုေ်ြခမ�ိှဟ ုဆိလုိုေနပါသည်။ အနမိ့်ဆံုးအေနြဖင် ့

တပ်မေတာ်မှ ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ အပ်ုချုပ်ေရးကို 

ဆကလ်ကထ်နိး်ချုပ်ထားသမ� မြဖစ်�ိငုေ်ပ။ သိုေ့သာ် 

ေကျာကစ်မိ်း-ပဋပိက� ဆက်စပ်မ�ကိ ုေြဖ�ှငး်ရန ်

�ကိုးပမ်းေန�ကသမူျားအား ေမ�ာ်လင်ခ့ျက ်

ကုနဆ်ံုးသည်အ့ေြခအေနတွင ်မထားရစ်ခဲသ့င်ပ့ါ။ 

အာဏာသမိ်းမ�သည် တပ်မေတာ်ကိ ုပံပိ့ုးေပးေနသည် ့

စီးပွားေရး အကျိုးစီးပွားကိ ုြပနလ်ည်သတိြပုမိေစခဲ�့ပီး 

တပ်မေတာ်မှ အာဏာကိ ု

လကလ်ွတလ်ိုကရ်သည့်အချိနတ်ွင ်၎ငး်တိုက့ိ ု

အေရးတ�ကီး ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲရန ်လိအုပ်ေနေ�ကာငး် 

မီးေမာငး်ထိးုြပခဲပ့ါသည်။ တပ်မေတာ်ကိ ု

ချက်ချငး်ေရတိ ုကာလအတွငး် ဆန်က့ျငရ်န�်ငှ် ့

ေကျာကစ်မိ်းလပ်ုငနး်၏ အနာဂတအ်တွက ်

ေမ�ာ်မှနး်ချက်အသစ် တစ်ခကုိ ုေရးဆွထဲားရန ် 

ဆကစ်ပ်ပါဝငေ်နသမူျား ေဆာငရွ်က်�ိငုမ်ည် ့

အလပ်ုများစွာ �ိှေနပါသည်။  

�ိငုင်တံကာ အသိငုး်အဝိငုး်အတွက ် 

ဆ��ြပသမူျား�ငှ် ့လကန်ကက်ိငု ်အဖွဲ�များ၏ ဆန်က့ျငမ်� 

တိုးြမ�င်လ့ာစဉ် တပ်မေတာ်သည် အာဏာသမိ်းမ� 

ဆန်က့ျငေ်ရး လ�ပ်�ှားမ� များကို �ဖိုခွငး်ရန ်

�ကိုးစားေနပါသည်။ ထိုေ့�ကာင် ့ တပ်မေတာ်က 

ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအပ်ုချုပ်ေရးက�ကို 

ကျယ်ြပန်စ့ွာထနိး်ချုပ် ထား�ိငုသ်မ� ကာလပတလ်ံုး 

ေကျာကစ်မိ်းက�တွင ်ြဖစပ်ွားလာ�ိငုသ်ည် ့

လူဆ့ငး်ရဲဒကု� အများအြပားကိ ုေလ�ာခ့ျ�ိငုမ်ည် ့

အေရး�ကီးသည် ့ြပုြပင ်ေြပာငး်လဲမ�အတကွ် 

ေမ�ာ်လင်ခ့ျက ်မ�ိှသေလာကပ်င ်ြဖစပ်ါသည်။ 
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ထိုေ့�ကာင် ့�ိငုင်တံကာ အသိုငး်အဝိုငး်၏ အဓိက 

ဦးစားေပးမ�သည် တပ်မေတာ်ကို 

အာဏာစွန်လ့�တ်ေစရန�်ငှ် ့ြမနမ်ာြပည်သူများ 

လကခ်ံ�ိငုမ်ည် ့တရားဝင ်အစိုးရသစ် တစ်ရပ်ကိ ု

ဖွဲ�စည်းေရးအတကွ် ကူညီရာတွင ်ထား�ိှသင်ပ့ါသည်။ 

ဤမဟာဗျူဟာ၏ အဓကိကျေသာအချကမ်ှာ 

ေကျာကစ်မိ်းလပ်ုငနး်�ငှ် ့အြခား တရားဝင�်ငှ် ့

တရားမဝင ်သဘာဝ သယဇံာတများမှ အကျိုးအြမတ် 

ရယူ�ိငုစ်မွ်းကိ ုကန်သ့တ်မည် ့မဝူါဒများကို ကျင်သ့ံုး 

သင်ပ့ါသည်။  

�ိငုင်တံကာ အသိုငး်အဝိုငး်သည် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ 

ေနာကဆ်ကတ်ွဲအချကမ်ျားကိ ုတိကျစွာ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သင်ပ့ါသည်။ 

၁။ တပ်မေတာ်၏ ဥပေဒ�ငှ် ့ဆန်က့ျငေ်သာ 

အာဏာသမိ်းမ�ကို တရားဝငေ်�ကာငး် 

အသအိမှတမ်ြပုရန-် �ိငုင်မံျား၊ �ိငုင်တံကာ 

အဖွဲ�အစည်းများ၊ စုေပါငး် အသငး်အဖွဲ�များ၊ 

ေဒသဆိုငရ်ာ အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ် ့

အြခားအဖွဲ�များသည် စစတ်ပ်၏ �ိငုင်ေံတာ် 

စမီံအပ်ုချုပ်ေရးေကာငစ်ီ (SAC) ကို 

ဥပေဒ�ငှ်ညီ့�ွတေ်သာ သိုမ့ဟုတ် တရားဝငေ်သာ 

ြမနမ်ာအစိုးရတစ်ရပ်အြဖစ် အသအိမှတ် 

မြပုရန�်ငှ် ့ြဖစစ်ဉ်တိုငး်တွင ်၎ငး်တို၏့ 

ကိုယစ်ားြပုမ��ငှ် ့တရားဝငအ်သအိမတှ်ြပုမ�ကိ ု

ြငငး်ပယသ်င်ပ့ါသည်။  

၂။  အမျိုးသား ညီ�ွတေ်ရး အစိုးရ (NUG) ကို 

ေဒသတွငး်�ငှ် ့�ိငုင်တံကာ 

ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွပွဲများတွင ်ပါဝငခ်ွင်ြ့ပုရန-် 

�ိငုင်မံျားသည် NUG အစိုးရကိ ုတရားဝင ်

အစိုးရအြဖစ် သတံမနေ်ရးရာအရ အြပည်အ့ဝ 

အသအိမှတ်ြပုေပး�ိငုရ်န ်ြပငဆ်ငထ်ားြခငး် 

မ�ိှ�ိငုေ်သးေသာ်လည်း အနမိ်ဆ့ံုးအေနြဖင် ့

�ိငုင်တံကာ�ငှ် ့ေဒသတွငး် 

ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွပွဲများတွင ်NUG ၏ 

ကိုယစ်ားလယှမ်ျားကို ပါဝငေ်စသင်ပ့ါသည်။ 

ယငး်အချက်သည် အထးူသြဖင် ့ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ 

အနာဂတအ်တကွ် ည�ိ��ငိး်ေဆွးေ�းွရာတွင ်

တိုက်�ုိက် သကဆ်ိုငသ်ည် ့အာဆယီကံဲသ့ိုေ့သာ 

အဖွဲ�အစည်းများအတွက် မှနက်နပ်ါသည်။  

၃။  ကုလသမဂ� လံုြခံုေရးေကာငစ်၏ီ 

လက်နက်ေရာငး်ချမ� ပိတပ်ငြ်ခငး် �ငှ် ့

ေရွးေကာကခ်ံ အရပ်သားအစိုးရဆသီို ့ လျငြ်မန၍် 

�ငမိ်းချမ်းေသာ အကူးအေြပာငး်တစခ် ု

ြဖစေ်ပါ်လာေစ�ိငုေ်သာ ေြဖ�ှငး်ချက်တစ်ခကုို 

ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်အားြဖင် ့အာ�ှတိကု၏် 

ဗဟိတုွင ်ပျက်သုနး်�ိငုင်တံစ်ခ ု

ေပါ်ထကွလ်ာ�ိငုသ်ည် ့အေြခအေနသည် 

ေဒသတွငး်သာမက �ိငုင်တံကာ �ငမိ်းချမ်းေရး�ငှ် ့

လံုြခံုေရးတို ့ အတကွ် ေဘးအ��ရာယ် တစခ် ု

ြဖစလ်ာ�ိငုသ်ည်အ့ေပါ် အေလးထား တံု ့ြပနရ်န။်  

၄။  အာဏာသမိ်းမ��ငှ် ့ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ 

ြဖစပ်ွား�ပီးေနာက် ြဖစေ်ပါ်လာသည် ့

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ 

အေရးေပါ် အေြခအေန ြမင်တ့က်လာြခငး်ကို 

ေြဖ�ှငး်ရန ်စစအ်စိုးရကို 

အသအိမှတ်ြပုြခငး်မ�ိှဘ ဲ

ေထာကပံ်က့ူညီမ�များကို တိုးြမ�င်ေ့ပးရန။် 

၅။  အေရးယူေဆာငရွ်ကြ်ခငး် မြပုရေသးသည် ့

�ိငုင်မံျားသည် ြမနမ်ာြ့ပည်သမူျားအေပါ် 

သကေ်ရာကမ်�အနည်းဆံုး ြဖစေ်စ�ပီး စစ်တပ်၏ 
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စီးပွားေရး လမ်းေ�ကာငး်များကို ဦးတည်သည် ့

စီးပွားေရးပိတ်ဆိုမ့�များကို အသံုးြပု၍ 

ကုမ�ဏမီျားကို စစတ်ပ်�ငှ် ့

စစ်တပ်ပိုငက်မု�ဏမီျားအား ပစ�ည်းပံ့ပိုးေပးြခငး် 

သိုမ့ဟတု ်စီးပွားေရး လကတ်ွေဲဆာငရွ်က်ြခငး် မ ှ

တားဆးီသင်ပ့ါသည်။ ထိသုိုေ့ဆာငရွ်က်ရာတွင-် 

(က) စစ်တပ်ပိုင ်ကမု�ဏမီျားြဖစ်သည် ့

ြမနမ်ာစ့ီးပွားေရးေကာ်ပိေုရး�ှငး် �ငှ် ့

ြမနမ်ာစ့ီးပွားေရးဦးပိုငလ်မီိတက်၊ 

(ခ) 

ြမနမ်ာေ့ကျာကမ်ျကရ်တနာေရာငး်ဝယ်ေရး

လုပ်ငနး် �ငှ် ့ယခအုခါ စစ်တပ်ကို 

ေငေွ�ကးပံပိ့ုးေနသည် ့ြမနမ်ာေ့ရန�ံငှ် ့

သဘာဝဓာတေ်ငွ� လုပ်ငနး်ကဲသ့ို ့ �ိငုင်ပိံုင ်

အြခားစီးပွားေရးလပ်ုငနး်များ၊  

(ဂ) စစ်ေကာငစ်ကီိ ုလက်နက်များ၊ 

ေစာင်�့ကည် ့စစေ်ဆးသည် ့နည်းပညာများ 

ြမနမ်ာြပည်သမူျားကို ဖိ�ှပ်ိရန ်လိုအပ်သည် ့

အြခားအရငး်အြမစမ်ျား အပါအဝင ်၎ငး်၏ 

အုပ်ချုပ်ေရး�ငှ် ့လပ်ုပိုငခ်ွင်က့ိ ု

တည်�မဲေစရန ်မ�ိှမြဖစလ်ိအုပ်သည် ့

�ိငုင်ြံခားေင ွရ�ိှေစရန ်ကူညီေပးေနသည် ့

ေငေွ�ကးဝနေ်ဆာငမ်�လုပ်ငနး်များ၊ �ငှ် ့ 

(ဃ) အရာ�ိှတစ်ဦးချငး်�ငှ် ့စစေ်ကာငစ်ီတွင ်

ပါဝငေ်သာ တစဦ်ချငး်အြပင ်

၎ငး်တို၏့အရငး်�ှးီဆံုးမသိားစမုျား ပါ 

ပါဝငရ်ပါမည်။  

၆။  ြမနမ်ာေ့ကျာက်စမိ်း�ငှ် ့ေကျာက်မျက်ရတနာ 

လုပ်ငနး်များတွင ်စစတ်ပ်၏ ပျံ� �ှံလ့�မ်းမိုးေနမ�ကို 

အသအိမှတ်ြပု၍ ြမနမ်ာ �ိငုင်မံ ှေကျာက်စမိ်း�ငှ် ့

ေကျာကမ်ျကရ်တနာ တငပိ်ုမ့�အားလံုးကိ ုတားြမစ် 

ပိတပ်ငရ်န။် 

၇။  NUG �ငှ် ့အရပ်ဘက ်အဖွဲ�အစည်းများက 

လူနည်းစု တိုငး်ရငး်သားများ အားလံုးပါဝင�်ပီး 

သယဇံာတများကိ ုမည်သို ့ စမီ ံခန်ခ့ွမဲည်ကိ ု

ဆံုးြဖတရ်ာတွင ်ေဒသခမံျားအား 

အဓပိ�ါယ်ြပည်ဝ့ေသာ အခနး်က�မှ 

ေသချာထည်သ့ွငး်ထားသည် ့ေကျာကစ်ိမ်း 

လုပ်ငနး်၏ အနာဂတအ်တွက ်

စမီံချကေ်ရးဆွရဲာတွင ်အားေပးကူညီရန။်  

အမျိုးသားည�ွီတ်ေရး အစိုးရအတွက ်

၁။ NUG သည် သယဇံာတအေပါ် အေြခခသံည် ့

ပဋပိက�များ၏ အေ�ကာငး်ရငး်များကို ေြဖ�ှငး်ရန ်

အေလးအနကထ်ားမ�ကိ ုေဖာ်ြပသည် ့ဖကဒ်ရယ် 

မူေဘာငတ်စခ်ုအတွငး် ဘကေ်ပါငး်စံပုါဝငေ်သာ 

သဘာဝ သယဇံာတ စမီအံုပ်ချုပ်ေရး အတွက ်

စမီံချက ်တစရ်ပ်ကိ ုေရးဆွသဲင်ပ့ါသည်။ ထိုအ့ြပင ်

လူနည်းစုတိုငး်ရငး်သားများအား ၎ငး်တို၏့ 

စိုးရိမ်မ��ငှ် ့ဦစားေပးမ�များကို NUG ၏ 

မဝူါဒဆိုငရ်ာ ဦးစားေပးမ�များတငွ ်

ထည်သ့ွငး်သွားမည်ကို 

အာမခံချက်ေပးသင်ပ့ါသည်။ 

ထိသုိုဆ့ာငရွ်က်ရာတွင ်NUG သည် 

ေအာက်ပါအချကမ်ျားကို ေဆာငရွ်က်�ိငုပ်ါသည်။ 

(က) NUG ၏ သယဇံာတ�ငှ့ ်

သဘာဝပတဝ်နး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရး 

ဝန�်ကီးဌာနအတွငး် ေကျာကစ်မိ်း၊ 

ေကျာကမ်ျကရ်တနာ�ငှ် ့အြခား သဘာဝ 
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သယဇံာတများ အတကွ် NUG ၏ မဝူါဒကိ ု

ေရးဆွရဲာတွင ်ဦးေဆာင�်ိငုမ်ည် ့

လုပ်ငနး်အဖွဲ�တစ်ခ ုဖွဲ�စည်းြခငး်  

(ခ) သဘာဝ သယံဇာတ စမီအံပ်ုချုပ်ေရးကိ ု

NUG ၏ အဓပိ�ါယ ်ြပည်ဝ့သည် ့အနာဂတ ်

ဖကဒ်ရယစ်နစ ်အတကွ် အစအီစဉ် 

ေရးဆွရဲာတွင ်ပါဝငေ်စေရး 

ေသချာေစရနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် 

(ဂ) ကချင�်ငှ် ့�ှမ်းြပည်နယ်�ိှ 

ဆကစ်ပ်ပါဝငသ်မူျား၏ 

ကိုယစ်ားလယှမ်ျားပါဝငသ်ည် ့

ေဆွးေ�းွပွဲများတွင ်ေကျာက်စမိ်း�ငှ် ့

ေကျာကမ်ျကရ်တနာ 

စမီံခန်ခ့ွမဲ�အေရးကစိ�ကို ထည်သ့ွငး်ြခငး် 

၂။ အာဏာသမိ်း�ပီး ေနာက်ဆကတ်ွဲ ြပဿနာများကိ ု

ေြဖ�ှငး်ရာတွင ်စစ်တပ်၏ အပ်ုချုပ်မ� ခိုငမ်ာေစရန ်

�ငှ် ့အငအ်ား ြဖည်တ့ငး်ရန ်

ေထာကက်ူေပး�ိငုသ်ည် ့ေကျာက်စမိ်း�ငှ် ့

ေကျာကမ်ျကရ်တနာက�တငွ ်စစ်ေကာငစ်ီ၏ 

ေဆာငရွ်က်မ�များကိ ုေအာကပ်ါအတိုငး် တံု ့ြပနရ်န ်

(က) စစ်တပ်�ငှ် ့ဆက်�ယွ်ေနသည် ့

ကုမ�ဏမီျားသည် ေကျာကမ်ျက်တူးေဖာ်မ� 

လိုငစ်ငရ်�ိှရနအ်တကွ် အရည်အချငး် 

မြပည့မ်ှီေတာေ့�ကာငး်၊ 

ေကျာကမ်ျကလ်ပ်ုငနး်အတငွး် 

စစ်တပ်�ငှ်စ့ီးပွားဖက ်ကမု�ဏမီျားအား 

တရားမဝင ်ကမု�ဏမီျားအြဖစ် 

သတမ်တှ်မည် ြဖစ်ေ�ကာငး် ေ�ကြငာြခငး်၊ 

(ခ) လိုငစ်ငမ်ျားြပနလ်ည် 

ခွင်ြ့ပုေပးြခငး်သည် ဥပေဒ�ငှ် ့

မညီ�ွတ်ေ�ကာငး်�ငှ် ့စစ်ေကာငစ်ီက 

ထတု်ေပးသည် ့လိုငစ်ငမ်ျားသည် 

တရားမဝငေ်�ကာငး် ေ�ကြငာ၍ 

စစ်ေကာငစ်မီှ ဝငေ်င ွလျငြ်မနစ်ွာရ�ိှေစရန ်

လိုငစ်င ်ြပနလ်ည်စတင ်ခွင်ြ့ပုေပးမည် ့

အ��ရာယ်ကိ ု�ကိုတငက်ာကယွ် 

တားဆးီြခငး်၊ 

(ဂ) စစ်ေကာငစ်မီ ှကျငး်ပသည် ့

ေကျာကစ်မိ်း�ငှ် ့ေကျာက်မျကရ်တနာ 

ြပပွဲများကို သပိတေ်မှာက်ရန ်ြပည်တွငး် 

ကုမ�ဏမီျားကို တိုကတ်ွနး်အားေပးြခငး်၊ 

(ဃ) စစ်ေကာငစ်မီ ှစီမသံည် ့

လိုငစ်ငက်ိစ�ရပ်များ�ငှ် ့

ေရာငး်ချြခငး်များတွင ်

ပါဝငသ်ည်က့မု�ဏမီျားအတကွ ်

အနာဂတတ်ွင ်လိုငစ်ငေ်လ�ာက်ထားရန ်

နာမည်ပျကစ်ာရငး် 

ထည်သ့ွငး်ြခငး်ကဲသ့ိုေ့သာ 

သကေ်ရာကမ်�များကိ ု�ှငး်လငး်တငြ်ပြခငး်၊  

၃။ NUG ၏ မဝူါဒများသည် အတတိ်ကာလမ ှNLD ၏ 

မဝူါဒများ၊ စစ်ေကာငစ်၏ီ မဝူါဒများ�ငှ် ့မည်သို ့ 

ကွဲြပားသည်ကို ေဖာ်ြပ၍ မဝူါဒ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး အဆိုြပုချကမ်ျားအေပါ် 

အာ�ုံစိုက်ရန-် ထိသုိုေ့ဆာငရွ်က်ရာတွင ် 

(က) NLD အစိုးရ လက်ထကတ်ွင ်

ဆိုငး်ငံထ့ားခဲ့သည် ့အမျိုးသား 

ေကျာကမ်ျကရ်တနာ မဝူါဒ ြပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ် ့
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အ�ပီးသတ်ြခငး်- NUG သည် 

ဆကစ်ပ်ပတသ်ကသ် ူေပါငး်စံပုါဝငသ်ည် ့

မဝူါဒ ေရးဆွေဲရး အစအီစဉ်ေအာကတ်ွင ်

ြပနလ်ည် ေဆာငရွ်ကသ်င်ပ့ါသည်။  

(ခ) ေကျာကမ်ျကလ်ပ်ုငနး်အတွငး် 

ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမ� �ိှေစေရး �ငှ် ့

ြမနမ်ာေ့ကျာကမ်ျကရ်တနာ 

ေရာငး်ဝယ်ေရးလပ်ုငနး်အတွငး် 

အကျိုးစီးပွား ပဋပိက�များကိ ု

ေလ�ာခ့ျေရးတိုအ့တကွ် NUG က မည်သို ့ 

ရည်ရွယသ်ည်ကို ေဖာ်ြပရန ်

လိုငစ်ငခ်ွင်ြ့ပုေပးသည် ့လပ်ုငနး်စဉ်အား 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လမဲည်ကိ ုေ�ကြငာြခငး်၊  

(ဂ) သဘာဝ ပတဝ်နး်ကျင ်

ကာကယွ်ေစာင်ေ့�ှာက်ေရး�ငှ် ့

ထခိိုကန်စန်ာခဲ့ရသည် ့ဌာေန 

လူအ့သိုငး်အဝိုငး်များ၏  

အခွင်အ့ေရးများကို 

ဦးစားေပးမည်ြဖစေ်�ကာငး် ကတိြပုြခငး် �ငှ် ့ 

(ဃ) စက်မ� ယ��ယားအသံုးြပု၍ 

ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်ြခငး် �ငှ် ့

အ�ကီးစားထတု်လပ်ုမ� အားလံးုကို တားြမစ် 

ပိတပ်ငြ်ခငး် 

ကချငလ်တ်ွလပ်ေရးအဖွဲ �ချုပ် / 

ကချငလ်တ်ွေြမာကေ်ရးတပ်မေတာ ်

အတွက ်

စစ်အာဏာသမိ်းမ� ကျဆံုး၍ တရားဝင ်

အုပ်ချုပ်ေရးဆိုငရ်ာ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွက ်

အခွင်အ့လမ်း �ိှလာပါက သိုမ့ဟုတ ်KIO/A သည် 

ဖားကန်က့ိ ုြပနလ်ည်ရယူ�ပီး ဆကလ်က ်

ထနိး်ချုပ်ထား�ိငုပ်ါက KIO/A တွင ်ေကျာကစ်မိ်းအေပါ် 

ပိမုိုတာဝနယ်မူ��ိှေသာ ချဉ်းကပ်မ��ိှေ�ကာငး် 

ေဖာ်ြပ�ိငုရ်န ်အခွင်အ့လမ်းများ �ိှလာမည် ြဖစသ်ည်။ 

အထကပ်ါ အေြခအေနများ ြဖစ်လာခဲ့ပါက KIA 

ေဆာငရွ်က်သင်သ့ည်မှာ - 

(က)  အရပ်ဖက် လူအ့ဖွဲ�အစည်းများ၊ ေဒသခ ံ

အသိုငး်အဝိုငး်များ၊ �ိငုင်ေံရး ပါတီများ�ငှ် ့

ပူးေပါငး်၍ အရပ်သား ထနိး်ချုပ်မ�ေအာကတ်ွင ်

ေရ�ှည်တည်တံသ့ည် ့သယဇံာတ 

စမီံခန်ခ့ွမဲ�အတွက ်အဖွဲ�၏ေမ�ာ်မှနး်ချက်ကိ ု

ေဖာ်ြပထားသည် ့ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်ေရး မဝူါဒ 

တစရ်ပ် အပါအဝင ်ကချငြ်ပည်နယမ်ှ 

ြပည်သူလထူကုိ ုအကျိုးြဖစ်ထနွး်ေစ�ပီး 

သဘာဝပတဝ်နး်ကျငက်ိ ု

ကာကယွ်ေစာင့ေ်�ှာကသ်ည့ ်သဘာဝသယဇံာတ 

ဖယဒ်ရယ ်စနစ်အတကွ် အေသးစတိ် 

အစအီစဉ်ေရးဆွရဲန ် 

(ခ)  သဘာဝ သယဇံာတ�ငှ် ့ပတသ်က်သည် ့ပိမုိ ု

ကျယ်ြပန်စ့ွာပါဝငေ်သာ အနာဂတအ်တွက ်

အထးူသြဖင် ့ကချငြ်ပည်နယတ်ွင ်ေပါများသည် ့

ေကျာကစ်မိ်း�ငှ် ့သစ်ထတု်ေရး ကဲသ့ို ့ 

သယဇံာတများတွင ်NUG၏ ေမ�ာ်မှနး်ချကက်ို 

အားြဖည်ေ့ပးရနအ်တွက ်NUG �ငှ် ့

ထေိတွ�ဆကဆ်ရံန ် 

(ဂ)  ြပစမ်�ကျူးလနွသ်မူျားကိ ုအေရးယူရန ်

အ�ကီးတနး်ေခါငး်ေဆာငမ်ျား �ငှ် ့အမိန်ေ့ပး 

ေစခိုငး်သမူျားအပါအဝင ်KIA/O တာဝန�ိှ်သမူျား 

ပါဝငေ်နသည် ့အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ�ဆိုငရ်ာ 
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စပ်ွစွခဲျကမ်ျားကိ ုစံစုမ်းစစေ်ဆး�ိငုေ်ရးအတွက ်

ယံု�ကည်စတိခ်ျ ရေသာ စနစ ်ယ��ယားတစ်ရပ် 

တည်ေဆာကရ်န ် 

(ဃ) KIO/A ၏ အခွနစ်ည်းမျဉ်း၊ 

လိုငစ်ငသ်တမ်တှ်ချက်များ၊ ၀ ငေ်င၊ွ 

အသံုးစရိတ်�ငှ့ ်�ကီး�ကပ်ေရးယ��ရားများ၏ 

အေသးစတိ် အချက်အလက်များ အပါအဝင ်

ေကျာကစ်မိ်းက� စမီံခန်ခ့ွမဲ�ဆိုငရ်ာ 

အချကအ်လကမ်ျားကို EITI မ ှချမတှ်ထားသည် ့

စံချိနစ်ံ��နး်များ�ငှ် ့အညီ အများသ�ိှိ�ိငုရ်န ်

ထတု်ြပနေ်ရးအတွက ်ြပငဆ်ငထ်ားရန၊် 

(င)  တပ်မေတာ်အား အာဏာမ ှဖယ်�ှားခံရပါက 

ေကျာကစ်မိ်းတူးေဖာ်ေရး လပ်ုငနး်အပါအဝင ်

သဘာဝ သယဇံာတ က�မ ှ

ထကွ်ခွာမည်ြဖစ်ေ�ကာငး် လသူ�ှိင�်ကား 

ကတိြပုရန။် 

ြပညတွ်ငး် ေကျာကစ်မ်ိးတူးေဖာ်ေရး�ငှ် ့

ကနု်သယ်ွေရး ကမု�ဏီများ အတွက ်

၁။ ေကျာကမ်ျက ်တူးေဖာ်ေရးလပ်ုငနး်များကို 

ချက်ချငး်ြပနလ်ည်သံုးသပ်�ပီး ြမနမ်ာ�ိငုင်ဥံပေဒ 

သိုမ့ဟတု ်�ိငုင်တံကာ စခံျိနစ်�ံ�နး်များကိ ု

ချိုးေဖာက်ေနသည် ့လုပ်ငနး်စဉ်များကိ ုရပ်တန်ရ့န၊်  

စမီံအပ်ုချုပ်ေရး၊ သဘာဝပတဝ်နး်ကျင၊် လမူ�ေရး၊ 

လူအ့ခွင်အ့ေရး�ငှ် ့

အလပ်ုသမားအခွင်အ့ေရးဆိုငရ်ာ 

စံချိနစ်ံ��နး်များ�ငှ်အ့ညီ လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကရ်န။်  

၂။ တူးေဖာ်ေရးလပ်ုငနး်များကို 

ချက်ချငး်ြပနလ်ည်သံုးသပ်�ပီး တာဝနယ်မူ��ိှေသာ 

ထတု်လပ်ုေရး စနစအ်တကွ်  OECD ၏ 

တင�်ကိုလံုလ့စိုကထ်တုေ်လလ့ာမ� 

လမ်း��နခ်ျကမ်ျား�ငှ် ့အညီ 

ြမနမ်ာေ့ကျာကစ်မိ်းေြမတွင ်လ�ပ်�ှားေနသည် ့

တပ်မေတာ် သိုမ့ဟုတ ်အြခားလက်နကက်ိုင ်

အဖွဲ�အစည်းများကိ ုရနပံ်ုေင ွ

ေထာကပံ်ေ့နြခငး်အား ရပ်တန်ရ့န။်  

၃။ ကုမ�ဏသီည် ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ 

ထတု်ြပနခ်ျကမ်ျားအတကွ်  လက်�ိှ 

သတမ်တှ်အဆင်က့ိ ုမှမီမှ ီ

ထည်သ့ွငး်စဉ်းစားြခငး်မ�ိှဘ ဲ

ေကျာကစ်မိ်းစာချုပ်များ၊ လိုငစ်ငသ်ကတ်မ်းများ 

အပါအဝင ်အကျိုးအြမတ်ခစံားခွင် ့ပိုငဆ်ိုငမ်� 

အချကအ်လကမ်ျား၊ အခွန၊် ေငေွပးေချမ��ငှ် ့

ထတု်လပ်ုမ� အချကအ်လကမ်ျားကို EITI ၏ 

လိုအပ်ချက် များ�ငှ်အ့ညီ စမီကံိနး်အလိုက ်

ထတု်ြပနေ်�ကြငာရန ်-  

ထိထုတု်ြပနေ်�ကြငာချက်များသည် 

မမိိဆ��အေလျာက ်ေဆာငရွ်က်�ိငု�်ပီး လက်�ိှ 

MEITI ဆိုငး်ငံထ့ားချိနအ်တွငး် ကုမ�ဏမီျားက 

ကိုယတ်ိုင ်ထတု်ြပနေ်�ကြငာ�ိငုပ်ါသည်။ 

၄။ စစ်ေကာငစ်မီှ လိုငစ်ငခ်ွင်ြ့ပုေပးြခငး်ကို 

ြပနလ်ည်စတငပ်ါက ေကျာကစ်မိ်း�ငှ် ့

ေကျာကမ်ျကရ်တနာ တူးေဖာ်ေရးလိုငစ်င ်

မေလ�ာက်ြခငး်ြဖင်လ့ည်းေကာငး် ေကျာကစ်မိ်း�ငှ် ့

ေကျာကမ်ျကရ်တနာ ြပပွဲများတွင ်ပါဝငရ်န ်

ြငငး်ဆနြ်ခငး်ြဖင်လ့ည်းေကာငး် စစ်ေကာငစ်ီ၏ 

ဝငေ်ငရွရန ်�ကိုးပမ်းမ�ကိ ုဆန်က့ျငရ်န။် 

၅။ ေကျာကစ်မိ်းက� �ငှ် ့ပတသ်က်သည် ့NUG ၏ 

လမ်း��နခ်ျကမ်ျား မဝူါဒများကို လိုက်နာရန။်  
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�ိငုင်ြံခား ကမု�ဏီများ၊ 

ရငး်�ှးီြမ�ပ်�ှသံမူျား�ငှ် ့

ဝယ်ယူသံးုစွသဲမူျားအတွက ်

၁။ ြမနမ်ာစ့စတ်ပ်၏ စီးပွားေရး အကျိုးစီးပွားများကို 

ေဖာ်ြပထားေသာ ကုလသမဂ�၏ 

ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာ လတွလ်ပ်ေသာ �ိငုင်တံကာ 

အချကလ်က် �ှာေဖေွရး မစ်�ှင ်၂၀၁၈ ခု�စှ ်

အစရီငခ်စံာ ြပနလ်ည်သံုးသပ်ရန၊် ထိုေ့နာက် 

၎ငး်တွငပ်ါဝငေ်သာ အ�ကံြပုချက်များကိ ု

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန။်  

၂။ သယဇံာတများသည် အကျင့ပ်ျက် ြခစားမ�များ 

အပါအဝင ်လက်နကက်ိုင ်အဖွဲ�များ၏ 

လကေ်အာက်ခ ံသိုမ့ဟုတ ်ဖက်စပ်လပ်ုငနး် 

သိုမ့ဟတု ်တပ်မေတာ်၏ အ�ငမိ်းစား သိုမ့ဟုတ ်

တာဝနထ်မ်းေဆာငဆ် ဲအ�ကီးတနး်အရာ�ိှတစ ်ဦး 

ချငး်�ငှ် ့တပ်မေတာ် သိုမ့ဟတု ်အြခား 

လက်နကက်ိုင ်အဖွဲ�များမှ ေရာငး်ချခဲ့ြခငး် 

သိုမ့ဟတု ်ထတုလ်ုပ်ခဲ့ြခငး် သိုမ့ဟတု ်ေငေွ�ကး 

အကျိုးအြမတ် မရ�ိှခဲ့ေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်

ြမနမ်ာ�ိငုင်မံ ှထကွ်�ိှသည် ့

ေကျာကမ်ျကရ်တနာများ ပါဝငေ်သာ အ��ရာယ် 

ြမင်မ့ားသည် ့ထတု်လပ်ုမ�စနစမ်ျား အေပါ်တွင ်

တငး်�ကပ်သည် ့

တင�်ကိုလံုလ့စိုကထ်တုေ်လလ့ာမ�ကို 

ေဆာငရွ်က်ရန။် အ��ရာယ် ြမ�င်မ့ားေသာ 

ေဒသများ�ငှ် ့ပဋပိက� ဒဏသ်င် ့ေဒသများမ ှ

တွငး်ထကွမ်ျား၏ တာဝနခ်ံေသာ ထတုလ်ုပ်မ�စနစ် 

ြဖစေ်စေရးအတကွ်  ကုမ�ဏမီျားသည် OECD ၏ 

တင�်ကိုလံုလ့စိုကထ်တုေ်လလ့ာမ� 

လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ုကိုးကားေဆာငရွ်က်သင် ့

ပါသည်။ 

၃။ ြမနမ်ာစစတ်ပ် သိုမ့ဟတု ်အြခားလက်နက်ကိုင ်

အဖွဲ�များ အကျိုးအြမတရ်�ိှသည် ့ေကျာကစ်မိ်း�ငှ် ့

ေကျာကမ်ျကရ်တနာ များကို ဝယ်ယူြခငး်မ ှ

ေ�ှာင�ှ်ားရန ်�ငှ် ့ေကျာကစ်မိ်း-ပဋပိက� 

ဆကစ်ပ်မ�ြဖစ်ေစေသာ 

ဥပေဒချိုးေဖာကမ်�များအား ကညီူြခငး်မ ှ

ေ�ှာင�ှ်ားရန။် ဆိုလိသုည်မှာ စစ်တပ်သည် 

အာဏာကိ ုထနိး်ချုပ်ထားသမ�ကာလပတလ်ံုး 

ြမနမ်ာ�ိငုင်မံ ှထကွ်�ိှေသာ မည်သည် ့

ေကျာကစ်မိ်း�ငှ် ့ရတနာများကိ ုမဆိ ုဝယ်ယြူခငး်မ ှ

ေ�ှာင�ှ်ားသင်ပ့ါသည်။  


