
မိိတ််ဆက််

၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖေ�်ဝါါရီီလ ၁ ရီက််ဖေ�့တွွင်် မြ��်�ာစ်စ််တွပ််သည်် နှုုင််င်ံဖေတွာ်အာာဏာာက်ုု 

သု�်�ယူူလုုက််ပြီးပ်ီ� �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုုဖေသွ�ည််၍ တွစ််နှှစ််တွာ “အာဖေရီ�ဖေပ််အာဖေမြခုအာဖေ�” 

ဖေ�က်ည်ာက်ာ နှုုင််င်ံဖေတွာ်အာာဏာာအာာ�လုံ�က်ုု က်ာက်ွယူ်ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုု�ပ််ထံံ လဲ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေပ်�အာပ််ခု�� 

သည််။ ဖေ�က်ည်ာထံာ�ဖေသာ "အာဖေရီ�ဖေပ််အာဖေမြခုအာဖေ�" ကုု် ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် �သဂုုတ်ွလအာထုံ ဖေ�ာက််ထံပ်် 

ဖေမြခုာက််လ သက််တွ�်�တွုု�ထံာ�သည််။ အာာဏာာသု�်�ပြီးပ်ီ�စ်ဉ််�ှစ်၍ မြ��်�ာစ်စ််တွပ််သည်် အာာဏာာ 

က်ုုစ်ုစ်ည််�ရီ�် အာင််အာာ�သုံ�၍ ကြိုးက်ု��ပ်�်�ခု��သည််။ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေနှှင်�် �က်ုုက််ည်ီဖေသာ 

စ်စ််တွပ််၏အာာဏာာသု�်�ယူူ�ု (Noel 2022 က်ုု�က်ည်�်ပ်ါ) အာာ� တွုံ�မြပ်�်သည်�်အာဖေ�မြ�င်�် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် 

နှုုဝါင််ဘာာလဖေရီ��ဖေက်ာက််ပ်ွ�တွွင်် ဖေရီ��ဖေက်ာက််တွင််ဖေမြ�ာာက််မြခုင််�ခုံရီဖေသာ လဲတွ်ဖေတွာ်အာ�တွ်တွစ််စ်ု 

သည်် တွရီာ�ဝါင််လဲတွ်ဖေတွာ်အာာ�က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်�ရီ�် ဖေရီ��ဖေက်ာက််ခုံလဲတ်ွဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ် ၈၀ 

ရီာခုုုင််နုှ�်�က် တွာဝါ�်ဖေပ်�အာပ််သည်� ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စု်လဲတ်ွဖေတွာ်ကုု်ယ်ူစ်ာ�မြပ်�ဖေက်ာ်�တီွ (CRPH) ကုု် 

�ွ��စ်ည််�ခု��သည််။ တွစ််ပြီးပ်ု�င််�က််တွည််��ှာပ်င်် အာစ်ုု�ရီဝါ�်ထံ�်��ုာ�၊ အာရီပ််ဘာက််လူ�ုအာ�ွ��အာစ်ည််� 

�ုာ�နှှင်�် သာ��်မြပ်ည််သူလူထံု အာ�ုာ�အာမြပ်ာ�သည်် နှုုင််င်ံအာနှှံ� အာာဏာာ�ီဆ�်ဖေရီ�လုပ််ရီှာ��ု (CDM) 

မြ�င်�် စ်စ််အာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ�က်ုု ဆ�့်က်ုင််ခု���က်ပြီးပ်ီ� တွုုင််�ရီင််�သာ�လက််�က််က်ုုင််အာ�ွ�� (EAOs) ၂၀ ခု�့် 

ရီှုသည်�်အာ�က််�ှ ၅ �ွ��ခု�့်သည်် မြ��်�ာစ်စ််တွပ််နှှင်�်တွုုက််ပ်ွ��ုာ� မြပ်�်လည််စ်တွင််ခု���က်က်ာ အာ�ုာ�စ်ု 

�ှာ က်ခုုင််၊ က်ရီင််၊ ခုုင််�နှှင်�် ရီှ�်�မြပ်ည််�ယူ်တွုု�တွွင််မြ�စ််သည််။ 

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ �တွ်လ ၃၁ ရီက််ဖေ�့တွွင်် CRPH သည်် �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ ပ်ဋိုည်ာဉ်် 

(ဖေ�ာင််တွွင်် ပ်ဋိုည်ာဉ်် သုု��ဟုုတွ် FDC ဟုုသုံ�နှု�်��ည််) (CRPH 2021a) က်ုု ထံုတွ်မြပ်�်ခု��သည််။ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု ထံုတွ်မြပ်�်ဖေ�က်ည်ာသည်�်အာခုု�ု်တွွင်် မြ��်�ာနှုုင််င်ံသည်် လူထံုဆနှဒမြပ်ပ်ွ��ုာ�နှှင်�် 

လှပ််တွမြပ်က်် ဆနှဒမြပ်�ု�ုာ�၊ အာာဏာာ�ီဆ�်ဖေရီ�လုပ််ရီှာ��ု�ုာ�မြ�င်�် အာာဏာာသု�်��ုက်ုု ဆ�့်က်ုင်် 

သည်�် ဖေနှွဦး�ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ� (ဖေ�ာင််တွွင်် ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�ဟုုသုံ�နှု�်��ည််) ၏ အာဖေစ်ာဆုံ�အာဆင်�်တွွင်် 

ရီှုဖေ�ဖေသ�သည််။ စ်စ််တွပ််၏ အာ�က်�်��က််ပြီး�ု�ခုွင််��ုနှှင်�် တွစ််�က််သတွ် ရီက််စ်က််�က်�်��က်�တွ်�ု 
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�ုာ� ပ်ုု�ုုဆုု�ရီ�ာ�လာဖေသာဖေ�က်ာင်�် အာရီပ််သာ�မြပ်ည််သူ�ုာ�သည်် စ်စ််တွပ််လဲ�်��ုု�ခုု�ပ််က်ုုင််�ုက်ုု 

တွွ�်�လှ�်ရီ�် �ု�ုက်ုုယူ်က်ုု ခုုခုံက်ာက်ွယူ်ဖေရီ�အာတွွက်် အာပ်တွ်တွက်ုတွ် ကြိုးက်ု��ပ်�်�လာ�က်သည််။ 

ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�သည်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စ်က််တွင််ဘာာလတွွင်် လက််�က််က်ုုင််ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�အာဆင်�်သုု� 

ဖေရီာက််ရီှုခု��သည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််နှှင်�်အာည်ီ အာ�ု�ု�သာ�ည်ီညွွတွ်ဖေရီ�အာစ်ုု�ရီ (NUG) က်ုု ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ 

ဧပြီးပ်ီလ ၁၆ ရီက််ဖေ�့တွွင်် �ွ��စ်ည််�ခု��သည််။ အာ�ု�ု�သာ�ည်ီညွွတွ်ဖေရီ�အာစ်ုု�ရီသည်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�လ 

၅ ရီက််ဖေ�့တွွင်် မြပ်ည််သူ�က်ာက်ွယူ်ဖေရီ�တွပ််�ွ�� (PDF) က်ုု�ွ��စ်ည််�ခု��ပြီးပ်ီ� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ စ်က််တွင််ဘာာလ 

၇ ရီက််ဖေ�့တွွင်် ခုုံခုံက်ာက်ွယူ်ဖေရီ�စ်စ််ပ်ွ� စ်တွင််ဖေ�က်ာင််�ဖေ�က်ည်ာခု��သည််။ ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�စ်တွင််ခုု�ု် 

�ှစ်၍ မြ��်�ာစ်စ််တွပ််သည်် ၎င််�နှှင်�် သဖေဘာာထံာ�က်ွ�လွ��ု�ုာ�အာဖေပ်် ရီက််စ်က််�က်�်�တွ�်�စ်ွာ 

နှှု�်�င််�ခု��ပြီးပ်ီ� အာထံူ�သမြ�င်�် PDF နှှင်�် ၎င််�၏�ုတွ်�က််အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�အာာ� အာ�က်�်��က််အာ�ွ���ုာ� 

အာမြ�စ််ဖေ�က်ည်ာက်ာ ပြီး�ု�ခုွင််�ရီှင််�လင််�ဖေရီ�၊ စ်စ််ဆင််ဖေရီ��ုာ�လုပ််ဖေဆာင််ခု��သည််။ အာဆုုပ်ါနှုုင််င်ံဖေရီ� 

အာက်ုပ််အာတွည််�နှှင်�် အာသွင််ဖေမြပ်ာင််�လ�မြခုင််�မြ�စ််ဖေပ််ဖေ�ခုု�ု်တွွင််  ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ �တွ်လ ၈ ရီက််ဖေ�့၌ 

�ွ��စ်ည််�ခု��ဖေသာ အာ�ု�ု�သာ�ည်ီညွွတွ်ဖေရီ� အာတွုုင််ပ်င််ခုံဖေက်ာင််စ်ီ (NUCC) ဟုု အာ�ည််တွွင််သည်�် 

ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�၏ အာက်ုယူ်မြပ်�့်ဆုံ�အာ�ု�ု�သာ� ည်ီညွွတွ်ဖေရီ�အာင််အာာ�စ်ုသည်် အာဆုုပ်ါပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� 

မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ခု��ပြီးပ်ီ� ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဇ�်�ဝါါရီီလ ၂၇ ရီက််ဖေ�့�ှ ၂၉ ရီက််ဖေ�့အာထံု က်ုင််�ပ်ဖေသာ 

မြပ်ည််သူ�ည်ီလာခုံတွွင်် အာတွည််မြပ်�ခု��သည််။ 

မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�သည်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် �က််ေရီယူ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုတွည််ဖေထံာင််

ဖေရီ�နှှင်�်  နှုုင််င်ံသာ��ုာ�၏ အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�အာတွွက်် စ်ံနှု�်��ုာ�နှှင်�် အာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ�က်ုုဖေ�ာ်မြပ်ရီာတွွင်် 

ယူခုင််ပ်ဋိုည်ာဉ််ထံက်် ပ်ုု�ုုရီှင််�လင််�အာဖေသ�စ်ုတွ်ပြီးပ်ီ� �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေနှှင်�် အာပြီး�� 

တွ�်� �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု ဖေရီ�ဆွ�ရီ�်အာတွွက်် ပ်ုု�ုုအာဖေသ�စ်ုတွ်ဖေသာ လ�်�ညွဲ�်ခုုက််�ုာ� 

ပ်ါရီှုသည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််�နှှစ််ပ်ုုင််�ပ်ါဝါင််သည််။ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� (၁) တွွင်် အာထံူ�သမြ�င်�် 

မြ��်�ာနှုုင််င်ံသည်် “�က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီမြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု” မြ�စ််လာ�ည််ဟုူဖေသာ အာယူူအာဆအာပ်ါ 

အာဝါင်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ�လုပ််င်�်�စ်ဉ််က်ုု ထံု�်�ဖေက်ုာင််�ဖေပ်�သည်�် အာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ� 

ပ်ါဝါင််သည််။ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� (၂) တွွင်် �က်ာ�က်ာလအာစ်ုု�ရီ အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�နှှင်�် �က်ာ�က်ာလအာတွွင််� 

အာဆုုပ်ါအာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�မြပ်ည်�်�ီရီ�ည်�် ရီည််�ှ�်�ခုုက််�ုာ�အာပ်ါအာဝါင်် အာပြီး��တွ�်��ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေသစ််တွစ််ခုု အာဖေသ�စ်ုတွ်ဖေရီ�ဆွ�မြခုင််� လုပ််င်�်�စ်ဉ််�ုာ�ပ်ါဝါင််သည််။ 

ဤ�ှတွ်စ်ုတွုုသည်် မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််ပ်ါ အာဓိုက်မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ� 

က်ုုဖေလ�လာ၍  အာဓိုက်အာခုုက််�ုာ�က်ုုဖေထံာက််မြပ်ပြီးပ်ီ� သက််ဆုုင််ဖေသာဖေ�ရီာ�ုာ�တွွင်် အာခုု�ု�အာဖေရီ� 

က်ုစ်စ�ုာ�အာာ� �ည််သုု�ခုုဉ််�က်ပ််ဖေမြ�ရှီင််�ထံာ�ဖေ�က်ာင််� ဖေ��ခုွ�်��ုာ�ထံုတွ်ထံာ�ပ်ါသည််။ ဤ�ှတွ်စ်ု 

တွုုက်ုု အာဓိုက်အာခု�်�သုံ�ခု�်�မြ�င်�် �ွ��စ်ည််�ထံာ�သည််။ အာခု�်� ၁ တွွင်် ပ်ဋိုည်ာဉ််ဖေရီ�ဆွ�၊ မြပ်င််ဆင်် 

မြခုင််�လုပ််င်�်�စ်ဉ််အာက်ုဉ််�ခုု�ပ််ကုု် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ပြီးပီ်� အာခု�်� ၂ တွွင်် ပ်ဋုိည်ာဉ််၏ နုုှင််ငံ်ဖေရီ�ရီည််ရီ�ယ်ူခုုက်် 

နှှင်�် ဥပ်ဖေေသဖေဘာာသဘာာဝါက်ုုဖေလ�လာ၍ အာခု�်� ၃ တွွင်် ပ်ဋိုည်ာဉ််ပ်ါ အာဖေ�က်ာင််�အာရီာ�ုာ�က်ုု 

အာဓိုက်ထံာ� ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ပ်ါသည််။ 

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု ပ်ထံ�ဆုံ�အာကြိုးက်ု�် ထံုတွ်မြပ်�်ပြီးပ်ီ� 

ဖေ�ာက်် International IDEA Myanmar �ှ ဖေရီ�သာ�သည်�် ယူခုင််�ှတ်ွစ်ုတွုုအာဖေပ််အာဖေမြခုခုံ၍ ဤ 

�ှတွ်စ်ုတွုုက်ုု ဖေရီ�သာ�ထံာ�မြခုင််�မြ�စ််ပ်ါသည််။ မြ��်�ာနှုုင််င်ံေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ မြပ်�်လည််ရီရီှုဖေရီ�အာတွွက်် 

စ်ုတွ်ဝါင််စ်ာ�ဖေသာ၊  ပ်ါဝါင််ဖေဆာင််ရီ�က််ဖေ�ဖေသာ အာဓိုက်ပ်ါဝါင််ပ်တွ်သက််သူ�ုာ�အာဖေ�မြ�င်�် ဤ 
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ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ ရီည််ရီ�ယူ်ခုုက််၊ အာစ်မြပ်�မြ�စ််ဖေပ််လာပ်ုံနှှင်�် ပ်ါဝါင််သည်�်အာဖေ�က်ာင််�အာရီာ�ုာ�က်ုု ပ်ုု�ုု 

ဖေက်ာင််��ွ�်စ်ွာ �ာ�လည််နှုုင််ဖေစ်ရီ�်အာတွွက်် ယူခုု�ှတွ်စ်ုတွုုအာာ� ဖေ�ာက််ဆုံ�မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ် 

ထံာ�သည်� ် �က််ေရီယ်ူေီ�ုုက်ဖေရီစီ်ပ်ဋုိည်ာဉ််ပ်ါအာခုုက််�ုာ� ထံင််ဟုပ််ပ်ါဝါင််ဖေစ်လုက်် မြပ်�စု်ထံာ�ပ်ါ 

သည််။  မြ��်�ာနှုုင််င်ံတွွင်် ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ�နှှင်�် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေစ်�စ််က်ုု မြပ်�်လည်် 

ထံူဖေထံာင််ရီ�်ကြိုးက်ု��ပ်�်�သည်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််၊ CRPH နှှင်�် NUCC တွုု�၏ အာာ�ထံုတွ်�ုအာဖေပ်် လုပ််ရီှာ� 

ပ်ါဝါင််သူ�ုာ��ှ သုရီှု�ာ�လည််ပြီးပ်ီ� �ု�ုတွုု�၏ သက််ဆုုင််ရီာအာခု�်�က်ဏ္ဍအာတွွက်် မြပ်င််ဆင််ထံာ�နှုုင်် 

�က်ဖေစ်ရီ�်ဟုူသည်�် ဖေ�ှာ်လင်�်ခုုက််မြ�င်�် ဤ�ှတွ်စ်ုတွုုက်ုု မြပ်င််ဆင််ထံာ�ပ်ါသည််။ ထံုု�မြပ်င်် �က်ာ�က်ာလ 

အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�၏ (အာထံူ�သမြ�င်�် NUCC ၏) �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ တွည််ဖေဆာက််ဖေရီ� 

ကြိုးက်ု��ပ်�်�အာာ�ထံုတွ်�ု�ုာ�က်ုု ပ်ံ�ပ်ုု�ရီ�်အာတွွက်် ဥပ်ဖေေနှှင်�်နှုုင််င်ံဖေရီ�ဆုုင််ရီာ စ်ဉ််�စ်ာ�ရီ�ည်�်အာခုုက်် 

�ုာ�က်ုုလည််� ဤ�ှတွ်စ်ုတွုုတွွင်် အာဖေလ�ဖေပ်�ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ပ်ါသည််။

၁။ ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆဲ�ခြ�င်း်း လုုပ်င်းန်း်းစဉ်် 

ခြမိန်း်မိာနိုိုင်း်င်းံမိာာ ဘာာရေး�က်ာင်း်် ဖွဲ့ဲ��စညာ်းပုံအခြေရေးခြ��ံဥပရေးေသစ် လုိုအခြေပ်တ်ာလု�။

အာသစ််ဖေရီ��ခုုယူ်တွင််ဖေမြ�ာာက််လုုက််သည်�် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုလဲတွ်ဖေတွာ် ပ်ထံ�အာကြိုးက်ု�် 

အာစ်ည််� အာဖေဝါ�က်ုင််�ပ်�ည်�်ဖေ�့ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�ာ်ဝါါရီီလ ၁ ရီက်် �ံ�က််ခုင််�တွွင်် စ်စ််တွပ််က်    

နှုုင််င်ံဖေတွာ်၏ အာတွုုင််ပ်င််ခုံပ်ုဂုုု�လ် ဖေေ်ဖေအာာင််ဆ�်�စ်ု�က်ည််နှှင်�် သ�မတွ ဦး�ဝါင််�မြ�င်�်အာပ်ါအာဝါင်် 

အာ�ု�ု�သာ�ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာ�ွ��ခုု�ပ််�ှ ဖေခုါင််�ဖေဆာင််�ုာ�၊ အာစ်ုု�ရီအာ�ွ��ဝါင််ဝါ�်ကြိုးက်ီ��ုာ�၊ တွုုင််�ဖေေသကြိုးက်ီ� 

ဝါ�်ကြိုးကီ်�ခုု�ပ််�ုာ�နှှင်� ် မြပ်ည််ဖေထံာင််စု်ဖေရီ��ဖေက်ာက််ပွ်�ဖေက်ာ်�ရှီင််က်��သုု�ဖေသာ အာဓုိက်အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ��ှ 

အာ�ွ��ဝါင််�ုာ�ကုု် ��်�ဆီ�ထုံ�်�သု�်�လုုက််သည််။ စ်စ််တွပ််က် အာ�ည််စ်ာရီင််�တွင််ထံာ�သည်� ်(သ�မတွ 

ဖေရီ��ဖေက်ာက််ပ်ွ�တွွင်် ေုတွုယူ��အာ�ုာ�ဆုံ�ရီသူ) ေုတွုယူသ�မတွဦး�မြ�င်�်ဖေဆွအာာ� ယူာယူီသ�မတွအာမြ�စ်် 

စ်စ််တွပ််က် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေနှှင်�် ဖေသွ�ည််က်ာဖေ�က်ည်ာခု��သည််။ ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် အာ�ု�ု�သာ� 

က်ာက်ွယူ်ဖေရီ�နှှင်�် လုံခြုံခု�ံဖေရီ�ဖေက်ာင််စ်ီ (NDSC) အာစ်ည််�အာဖေဝါ�က်ုုက်ုင််�ပ်ရီ�် ဦး�မြ�င်�်ဖေဆွတွွင်် 

�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာရီ အာခုွင်�်အာာဏာာ�ရီှုဖေပ်။ ထံုုအာ�ု�ု�သာ�က်ာက်ွယူ်ဖေရီ�နှှင်�် လုံခြုံခု�ံဖေရီ� 

ဖေက်ာင််စ်ီ (NDSC) အာာ� စ်စ််ဘာက််နှှင်�် ၎င််�တွုု��ှ အာ�ည််စ်ာရီင််�တွင််သွင််�ထံာ�ဖေသာ အာ�ွ��ဝါင််�ုာ� 

သာ တွက််ဖေရီာက််ခု��ပြီးပ်ီ� ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ပ်ုေ်� ၄၁၇ အာရီ တွစ််နှှစ််တွာအာဖေရီ�ဖေပ်် 

အာဖေမြခုအာဖေ�ဖေ�က်ည်ာက်ာ ဥပ်ဖေေမြပ်�ဖေရီ�၊ အာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ�နှှင်�် တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ� အာာဏာာ�ုာ�က်ုု 

တွပ််�ဖေတွာ်က်ာက်ွယူ်ဖေရီ�ဦး�စ်ီ�ခုု�ပ််ထံံ လဲ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေပ်�အာပ််ခု��သည််။

ပ်ုေ်� ၄၁၇ အာရီ နှုုင််င်ံဖေတွာ်၏အာခုု�ပ််အာမြခုာအာာဏာာက်ုု ဆူပ်ူဖေသာင််�က်ု�်��ု၊ အာ�က်�်� 

�က််�ုနှှင်�် အာဓိ�မ�ည််�လ�်��ုာ�မြ�င်�် ရီယူူရီ�်ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််� သုု��ဟုုတွ် ကြိုးက်ု��ပ်�်�အာာ�ထံုတွ် 

မြခုင််�ဖေ�က်ာင်�် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုပြီးပ်ု�က်ွ�ဖေစ်�ည်�်၊ တွုုင််�ရီင််�သာ� စ်ည််�လုံ�ည်ီညွွတွ်ဖေရီ� ပြီးပ်ု�က်ွ�ဖေစ်�ည်�် 

သုု��ဟုုတွ် အာခုု�ပ််အာမြခုာအာာဏာာ လက််လွတွ်ဆုံ�ရှုံးုံ�ဖေစ်�ည်�်ပြီးခုု�်�ဖေမြခုာက််�ု ရီှုလာ�ှသာ အာဖေရီ�ဖေပ်် 

အာဖေမြခုအာဖေ�ဖေ�က်ည်ာခုွင်�်မြပ်�သည််။ ယူဖေ�့အာခုု�ု်အာထံု စ်စ််တွပ််သည်် အာခုု�ပ််အာမြခုာအာာဏာာ ဆုံ�ရှုံးုံ� 

ဖေစ်ဖေလာက််သည်�် အာတွုုင််�အာတွာထံု ကြိုးက်ီ��ာ�ဖေသာ���သ�ာ�ုသက််ဖေသ တွုတွုက်ုက်ု�မြပ်နှုုင်် 

ဖေသ�ပ်ါ။ ထံုု�မြပ်င်် ���သ�ာ�ုအာာ� '�တွရီာ�ဖေသာ အာဓိ�မ�ည််�လ�်��ုာ�' ဟုု အာဓိုပ်ါါယူ်�ွင်�်ဆုုနှုုင််မြခုင််� 

ရုှီ�ရုှီ�ှာလည််� တွရီာ�ဥပ်ဖေေအာရီ သံသယူမြ�စ််�ွယ်ူရုှီသည််။ ထုုံ�မြပ်င်် နုုှင််ငံ်ဖေတွာ်သ�မတွက် နုုှင််ငံ်ဖေတွာ် 
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က်ာက်ွယူ်ဖေရီ�နှှင်�် လုံခြုံခု�ံဖေရီ�ဖေက်ာင််စ်ီ (NDSC) အာ�ွ��ဝါင််အာာ�လုံ�နှှင်�် ည်ာုနှုင််�ဖေဆာင််ရီ�က််ရီ�ည်် 

မြ�စ််ပြီးပ်ီ� နှုုင််င်ံဖေတွာ်သ�မတွက်သာ အာဖေရီ�ဖေပ််အာဖေမြခုအာဖေ�ဖေ�က်ည်ာနှုုင််သည်�် အာခုွင်�်အာာဏာာရီှု၍ 

နှုုင််င်ံဖေတွာ်သ�မတွက် မြပ်ည််ဖေထံာင််စု်လဲတွ်ဖေတွာ်သုု� အာဖေ�က်ာင််��က်ာ�ရီ�ည််ဟုု ပ်ုေ်� ၄၁၇ တွွင်် 

ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေ လုပ််ထံုံ�လုပ််�ည််�က်ုုလည််� လုုက််�ာခု��မြခုင််��ရီှုဖေပ်။   

တွက်ယူ်တွ�်�တွွင်် အာ�ု�ု�သာ�က်ာက်ွယူ်ဖေရီ�နှှင်�် လုံခြုံခု�ံဖေရီ�ဖေက်ာင််စ်ီ (NDSC) အာစ်ည််�အာဖေဝါ�အာာ� 

အာ�ွ��ဝါင််အာာ�လုံ�နှှင်�် �က်ုင််�ပ်ခု��ဖေပ်။ ဦး�မြ�င်�်ဖေဆွသည်် ယူာယူီသ�မတွ �ဟုုတွ်ဖေသာဖေ�က်ာင်�် 

အာဖေရီ�ဖေပ််အာဖေမြခုအာဖေ�ဖေ�က်ည်ာနှုုင််သည်�် အာခုွင်�်အာာဏာာ�ရီှုသက်��သုု� မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုလဲတွ်ဖေတွာ် 

က်ုု အာသုဖေပ်�မြခုင််�လည််� �ရီှုခု��ပ်ါ။ စ်စ််တွပ််သည်် ၎င််�တွုု�က်ုုယူ်တွုုင်် ဖေရီ�ဆွ�ခု��သည်�် ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု က်ုုယူ်တွုုင််မြပ်�်လည််ခုု�ု�ဖေ�ာက််ခု��သည််။ ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် �ည််သုု�ပ်င််အာဖေ�က်ာင််�မြပ် 

ဖေစ်က်ာ�ူ ၎င််�၏ ဖေ�ာက််ဆက််တွွ�ဆုံ�မြ�တွ်ခုုက််�ုာ�နှှင်�် ခု�့်ထံာ��ု�ုာ�သည်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေနှှင်�် �ည်ီသက်��သုု� တွရီာ�ဝါင််မြခုင််�လည််��ရီှုပ်ါ။

�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေနှှင်�် �က်ုုက််ည်ီဖေသာ အာာဏာာသု�်��ု (Noel 2022) သည်် 

�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာာ� တွရီာ��ဝါင််မြ�စ််သွာ�ဖေစ်ပြီးပ်ီ�  က်ုင်�်သုံ�နှုုင််မြခုင််�လည််��ရီှုဖေတွာ�သည်�် 

အာဖေမြခုအာဖေ�က်ုု မြ�စ််ဖေစ်ခု��သည််။ ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် လက််ရီှုတွွင်် မြ��်�ာနှုုင််င်ံသည်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေသစ််တွစ််ရီပ်် လုုအာပ််လုက််ရီှုသည််။ 

ဖွဲ့က််ေ�ယ််ေီမိိုက်ရေး�စီပဋိိညာာဉ်် (FDC) သညာ် ယ်ာယ်ီဖွဲ့ဲ��စညာ်းပုံ အခြေရေးခြ��ံဥပရေးေခြဖွဲ့စ်ပါ 
သလုား။

�မြ�စ််ပ်ါ။ ၎င််�၏ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ တွွင်် �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ�ူဖေဘာာင််ပ်ါ

ရီှုဖေသာ်လည််� ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ နှုုင််င်ံဖေရီ�သဖေဘာာသဘာာဝါဆ�်�ုဖေ�က်ာင်�် ဥပ်ဖေေစ်ာခုု�ပ််စ်ာတွ�်�ထံက်် 

နှုုင််င်ံဖေရီ��ူဖေဘာာင််စ်ာတွ�်�အာမြ�စ််သာ အာဖေက်ာင််�ဆုံ��ာ�လည််နှုုင််သည််။ အာဘာယူ်ဖေ�က်ာင်�်ဆုုဖေသာ် 

ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် အာဖေရီ�က်ုစ်စ�ုာ�စ်ွာအာတွွက်် တွုက်ုရီှင််�လင််�စ်ွာ ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််��ရီှုဖေသ�သည်�် 

အာမြပ်င်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ စ်ုစ်စ််ထံု�်�ဖေက်ုာင််��ုလည််� �ပ်ါဝါင််ပ်ါ (ဥပ်�ာအာာ�မြ�င်�်    

၎င််�၏ မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ�က်ုု ဖေလ�စ်ာလုုက််�ာ�ုရီှုဖေစ်ရီ�် �ည််သည်�်တွရီာ�ရှုံးုံ�က်�ှ လုပ််ပ်ုုင််ခုွင်�် 

အာာဏာာ�ရုှီပ်ါ)။ ထုုံ�မြပ်င်် လုပ််ပုု်င််ခွုင်�အ်ာာဏာာသည်် အာကြိုးကီ်��ာ�ဆံု�အာတုုွင််ပ်င််ခံုအာ�ွ��မြ�စ််သည်� ်NUCC 

နှှင်�် မြပ်ည််သူ�ည်ီလာခုံတွွင််သာ စ်ုစ်ည််�တွည််ရီှုဖေ�ပြီးပ်ီ� �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက်် 

�ုာ�က်ုု ဥပ်ဖေေနှှင်�်အာည်ီ တွင််�တွင််�က်ုပ််က်ုပ်် က်ုင်�်သုံ�မြခုင််�ထံက်် နှုုင််င်ံဖေရီ�သဖေဘာာ တွူည်ီ�ုရီရီှုရီ�် 

က်ုုသာ အာဖေလ�ဖေပ်�ထံာ�ပ်ါသည််။  

ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆဲ�ခြ�င်း်းလုုပ်င်းန်း်းစဉ််တ်ဲင်း် မိညာ်သူတ်ို�ပါဝင်း်��်သန်းညာ်း။

အာာဏာာသု�်�ပြီးပ်ီ�ဖေ�ာက််ပ်ုုင််�တွွင်် အာာဏာာသု�်��ုအာာ� ဆ�့်က်ုင််ဖေသာ နှုုင််င်ံဖေရီ� 

အာတွုုက််အာခုံ�ုာ�က်ုု စ်စ််တွပ််က် အာ�က်�်��က််နှှု�်�င််��ုစ်တွင််ဖေ�ခုု�ု် CRPH က်ုု �ွ��စ်ည််�ပြီးပ်ီ� ရီက်် 

သတွတပ်တွ်အာခုု�ု�အာ�က်ာတွွင်် ဖေရီ�ဆွ�မြခုင််�တွွင််ပ်ါဝါင််သူ�ုာ�အာတွွက်် အာလွ�်စ်ုု�ရီု�်�ွယူ်ရီာလုံခြုံခု�ံဖေရီ� 

အာဖေမြခုအာဖေ�ဖေ�က်ာင်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််ဖေရီ�ဆွ�မြခုင််�ဆုုင််ရီာ လုပ််င်�်�စ်ဉ််နှှင်�်ပ်တွ်သက််၍ အာခုုက််အာလက်် 

အာ�ည််�င်ယူ်သာ သုရီှုရီသည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု အာဓိုက်ဖေရီ�ဆွ�ခု��သူ�ှာ CRPH မြ�စ််ဖေ�က်ာင််� ထံင််ရီှာ� 

ဖေသာ်လည််� CRPH ၏အာ�ွ��ဝါင််�ုာ�နှှင်�် အာသစ််�ွ��စ်ည််�ထံာ�ဖေသာ အာ�ု�ု�သာ�ည်ီညွွတွ်ဖေရီ�အာစ်ုု�ရီ 
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(NUG) အာ�ွ��ဝါင််�ုာ�က် ပ်ဋိုည်ာဉ််ဖေရီ�ဆွ�ရီာတွွင်် စ်ုဖေပ်ါင််�စ်ီ�ံအာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ�က်ုုဖေရီှ�ရှုံးု၍ အာာ�လုံ� 

ပ်ါဝါင််သည်�်�ည််�ဟု�်မြ�င်�် ဖေရီ�ဆွ�ခု��မြခုင််�မြ�စ််သည််ဟုုဆုုသည််။ ဥပ်�ာဆုုရီဖေသာ် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ 

�တွ်လ၌ ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� ထံုတွ်မြပ်�်ဖေ�က်ည်ာပြီးပ်ီ�ဖေ�ာက််တွွင််  “ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု CRPH က်ပ်� လုံ�လုံ� 

လုာ�လုာ�ဖေရီ�ဆွ�ခု��တွာ �ဟုုတ်ွပ်ါဘူာ�။ ဖေရီ��ဖေက်ာက််ခံုလဲတ်ွဖေတွာ်ကုု်ယ်ူစ်ာ�လှယ်ူ�ုာ���့   နုုှင််ငံ်ဖေရီ� 

ပ်ါတွီ�ုာ�၊ CDM (အာာဏာာ�ီဆ�်ဖေရီ�လုပ််ရီှာ��ု) အာ�ွ��၊ လူင်ယူ်အာ�ွ���ုာ�အာပ်ါအာဝါင်် အာ�ည််�ဆုံ� 

အာ�ွ��ဖေလ��ွ��က် ဖေရီ�ဆွ�အာတွည််မြပ်�ခု���က်တွာပ်ါ။ NUCC (အာ�ု�ု�သာ�ည်ီညွွတွ်ဖေရီ�အာတွုုင််ပ်င််ခုံ

ဖေက်ာင််စ်ီ) က်ုုလည််� ထံုုအာ�ွ��ဖေလ��ွ�� အာဖေပ််အာဖေမြခုခုံပြီးပ်ီ� �ွ��စ်ည််�သွာ��ှာပ်ါ” ဟုု CRPH ၏ ဖေမြပ်ာဖေရီ� 

ဆုုခုွင်�်ရီှုသူ ဦး�ရီည််�ွ�်က် �ှတွ်ခုုက််ဖေပ်�ခု��သည်် (Irrawaddy 2021)။ အာလာ�တွူပ်င်် မြပ်ည််သူ� 

လဲတွ်ဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်နှှင်�် CRPH အာ�ွ��ဝါင်် ဦး�လွင််က်ုုလတွ်က် BBC နှှင်�် ဖေတွွ�ဆုံဖေ��မြ��်�ရီာ 

တွွင်် ‘က်ွ�်ဖေတွာ်တွုု� တွုုင််�ရီင််�သာ�လက််�က််က်ုုင််အာ�ွ��အာစ်ည််� (EAOs) �ုာ�၊  နှုုင််င်ံဖေတွာ်စ်ီ�ံ 

အာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ�ဖေက်ာင််စ်ီ (SAC) နှှင်�် ပ်ူ�ဖေပ်ါင််�ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််��ရီှုတွ�� နှုုင််င်ံဖေရီ�ပ်ါတွီ�ုာ�၊ သပ်ုတွ် 

ဖေက်ာ်�တွီဖေခုါင််�ဖေဆာင််�ုာ�၊ CDM လုပ််ရီှာ��ုဖေခုါင််�ဖေဆာင််�ုာ�၊ လဲတွ်ဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ���့ 

ရီက််ဖေပ်ါင််� ၂၀ �က်ာဖေဆွ�ဖေနှွ�ခု��ပြီးပ်ီ� CRPH �ှဦး�ဖေဆာင််က်ာ �က်ာ�က်ာလအာစ်ုု�ရီ �ွ��စ်ည််�နှုုင််ဖေရီ� 

အာတွွက်် ဤပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုုအာာ�လုံ�သဖေဘာာတွူ အာတွည််မြပ်�ဆုံ�မြ�တွ်ခု��တွာမြ�စ််ပ်ါတွယူ်’ ဟုု ဖေမြပ်ာ 

�က်ာ�ခု��သည်် (BBC 2021)။

ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ ထံက်် အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ အာဖေပ်် လုပ််ရီှာ�ဖေဆာင််ရီ�က််သူ 

�ုာ�က် ပ်ုု�ုုသဖေဘာာတွူခု���က်သည််။ သပ်ုတွ်ဖေက်ာ်�တွီအာ�ွ��ဝါင််အာခုု�ု�၏အာဆုုအာရီ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ 

က်ုု �ယူ်ပ်ယူ်အာသီ�သီ��ှ လုပ််ရီှာ�ဖေဆာင််ရီ�က််သူ�ုာ�က် ည်ာုနှုင််�ဖေဆွ�ဖေနှွ�က်ာ သဖေဘာာတွူခု���က် 

ဖေသာ်လည််� အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််�၂ နှှင်�်စ်ပ််လုဉ််�၍ အာခုု�ု�ဖေသာပ်ါဝါင််ပ်တွ်သက််သူ�ုာ� (ဆုုလုုသည််�ှာ 

သပ်ုတွ်ဖေက်ာ်�တွီ�ုာ�) က်ုု အာမြပ်ည်�်အာဝါတွုုင််ပ်င််မြခုင််��ရီှုဖေပ်၊  သုု��ဟုုတွ် (အာခုု�ု� EAO �ုာ�) က် 

သဖေဘာာတွူည်ီ�ု�ရီှုခု��ဖေပ်။  NUG ၏ �က််ေရီယူ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုဖေရီ�ရီာဝါ�်ကြိုးက်ီ� ဖေေါက််တွာ လု�်�ု�်� 

ဆာဖေခုါင််�က် ပ်ဋိုည်ာဉ််အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ က်ုု� ဖေ�က်ည်ာ�ီ အာခုု�ု်က်ပ််၍ မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််ခု��ဖေ�က်ာင််� 

အာတွည််မြပ်�ခု��ပြီးပ်ီ� ထံုု�ဖေ�က်ာင်�်ပ်င်် အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ က်��သုု�  မြပ်တွ်မြပ်တွ်သာ�သာ� အာာ�ဖေပ်�ဖေထံာက််ခုံ�ု 

�ရီရီှုမြခုင််�မြ�စ််နှုုင််ဖေ�က်ာင််�နှှင်�် အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ က်ုု မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််ရီ�်ဆနှဒရီှုဖေ�က်ာင််� NUG 

က်ုုယူ်စ်ာ� အာသုဖေပ်�ဖေမြပ်ာ�က်ာ�ခု��သည်် (VOA News 2021)။ အာရီှင််�လင််�အာမြပ်တွ်သာ�ဆုံ� လုပ််ပ်ုုင်် 

ခုွင်�်နှှင်�် ဖေရီ��ဖေက်ာက််ပ်ွ�တွရီာ�ဝါင််�ု ရီရီှုထံာ�သည်�် CRPH  သည်် ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု ဖေရီ�ဆွ�မြပ်င််ဆင််သည်�် 

က်�ဦး�အာဆင်��်ုာ�တွွင်် ဦး�ဖေဆာင််လုပ််ရှီာ�သူအာမြ�စ််ပ်ါဝါင််ခု��သည််။ ပ်ဋုိည်ာဉ််ဖေရီ�ဆွ�မြခုင််�အာာ� CRPH 

တွစ််ဦး�တွည််� လုပ််ဖေဆာင််နှုုင််ဖေသာ်လည််� အာမြခုာ�နှုုင််င်ံဖေရီ��ယူ်ပ်ယူ်�ှသူ�ုာ�နှှင်�် တွုုင််ပ်င််ဖေဆာင်် 

ရီ�က််ရီ�်၊ ထံုုသူ�ုာ�လည််�ပ်ါဝါင််လာဖေစ်ရီ�် ဖေရီ��ခုုယ်ူခု��သည််။  ထုုံ�ဖေ�က်ာင်� ်NUCC သည်် ပ်ဋုိည်ာဉ်် 

အာာ� က်�ဦး�အာစ်ပုု်င််�က်ပ်င်် �ယ်ူပ်ယ်ူအာသီ�သီ��ှ ပ်ါဝါင််လုပ််ရှီာ�သူ�ုာ�က် သဖေဘာာတူွထံာ�ခု��ဖေ�က်ာင််� 

ဖေ�က်ည်ာခု��ပြီးပ်ီ� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�လ ၂၄ ရီက််ဖေ�့တွွင်် အာာ�လုံ�ပ်ါဝါင််ဖေသာ မြပ်�်လည််သုံ�သပ််မြခုင််� 

လုပ််င်�်�စ်ဉ်် စ်တွင််ခု��သည်် (Women of Burma 2021)။ CRPH သည်် NUCC အာာ� �ွ��စ်ည််�သည်�် 

�ူလအာစု်အာ�ွ��ဝါင်် ဖေလ��ွ��အာ�က််�ှ တွစ််�ွ��မြ�စ််ဖေသာဖေ�က်ာင်� ်ဖေရီ��ဖေက်ာက််ခံုအာ�တ်ွ�ုာ�နှှင်� ်�ယ်ူပ်ယ်ူ 

အာသီ�အာသီ��ှ ပ်ါဝါင််လုပ််ရှီာ�သူ�ုာ�အာ�က်ာ�ခုုတ်ုွဆက််�ုသည်် အာစ်က်တွည််�က်ပ်င််တွည််ရုှီခု��သည််။ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ �တွ်လ ၃၁ ရီက််ဖေ�့၌ စ်တွင််ဖေ�က်ည်ာသည်�်အာခုု�ု်တွွင်် ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ� 

သည်် နှှစ််လ�ှသာ �က်ာမြ�င်�်ဖေသ�သည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုုဖေရီ�ဆွ�၍ ပြီးင်ု�်�ခုု�်�ဖေသာအာဖေမြခုအာဖေ��ုာ��ှာ

က်��သုု� မြ�စ််နှုုင််သ�ှက်ုယူ်က်ုယူ်မြပ်�့်မြပ်�့်နှှင်�် ပ်ါဝါင််နှုုင််သ�ှသူအာာ�လုံ� ပ်ါဝါင််ဖေဆွ�ဖေနှွ�သဖေဘာာတွူ 
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နှုုင််ဖေစ်ဖေရီ�လုပ််ဖေဆာင််ဖေ�ပ်ါက် အာလွ�်အာ�င််�အာနှတရီာယူ်�ုာ��ည််မြ�စ််သည််။ ယူခုင််ပ်ဋိုည်ာဉ််�ူက်ွ� 

ဖေရီ�ဆ�ွဖေ�ခုု�ု် ရီက််သတွတပ်တွ်�ုာ�အာတွွင််�တွွင်် ပ်ါဝါင််လုပ််ရီှာ�သူ�ုာ� သုု��ဟုုတွ် NUCC ၏ 

အာ�ွ��ဝါင််မြ�စ််လာ�ည်�် အာ�ွ��ဝါင််အာ�ုာ�အာမြပ်ာ�သည်် NUCC တွွင်် တွရီာ�ဝါင််�ပ်ါဝါင််�က်ဖေသ�ပ်ါ။ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်မြခုင််�နှှင်�် မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု အာတွည်် 

မြပ်�ခု��သည်�် ပ်ထံ�အာကြိုးက်ု�်မြပ်ည််သူ�ညီ်လာခုံအာာ� ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဇ�်�ဝါါရီီလတွွင်် သက််ဆုုင််သူ�ုာ� 

ပ်ုု�ုုပ်ါဝါင််လာသည်�် NUCC က် က်ုင််�ပ်ခု��မြခုင််�မြ�စ််သည််။ တွခုု�ု်တွည််��ှာပ်င်် ပ်ဋိုည်ာဉ််စ်ာတွ�်�၏ 

�မြပ်င််ဆင််�ီနှှင်�် မြပ်င််ဆင််ပြီးပ်ီ��ူက်ွ�နှှစ််ခုုလုံ�တွွင်် 'ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််ပ်ါဝါင််သည်�် အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�' ဟုု 

ဖေခု်ဆုုသည်�် �က်ာ�က်ာလမြပ်ည််�ယ်ူ/�က််ေရီယူ်/တွုုင််�ရီင််�သာ� က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်�ဖေက်ာ်�တွီ�ုာ� ပ်ါဝါင်် 

ထံည်�်သွင််�ပြီးပ်ီ� NUCC ၏ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံက်ုု အာ�ွ��ဝါင််အာစ်ုအာ�ွ��ဖေလ��ွ���ှ င်ါ��ွ��အာထံုတွုု�ခုု���ွ��စ်ည််�ခု��သည််။ 

ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် အာဆင်�်အာမြ�င်�်ဆုံ�အာတွုုင််ပ်င််ခုံဖေက်ာ်�တွီသည်် ပ်ုု�ုုပ်ါဝါင််ပြီးပ်ီ�ပ်ုု�ုုက်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်��ုရီှုလာ 

သည််။ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ နှုုဝါင််ဘာာလ ၁၆ ရီက််ဖေ�့၌ ပ်ထံ�ဆုံ� သတွင််�စ်ာရီှင််�လင််�ပ်ွ�မြပ်�လုပ််ဖေသာ 

အာခုါတွွင်် အာ�ွ��ဝါင်် ၂၈ �ွ��ရီှုသည််ဟုု NUCC က် ဆုုခု��သည််။ အာ�ည််�ဖေ�ာ်လုုသည်�် တွုုင််�ရီင််�သာ� 

လက််�က််က်ုုင််အာ�ွ�� အာစ်ည််� (EAOs) သုု��ဟုုတွ် တွုုင််�ရီင််�သာ�ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�အာ�ွ��အာစ်ည််� 

(EROs) ၈ �ွ��ပ်ါဝါင််လာ၍ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဇ�်�ဝါါရီီလတွွင်် NUCC အာစ်ုအာ�ွ��ဝါင််အာဖေရီအာတွွက်် ၃၃ �ွ�� 

အာထံု မြ�စ််လာခု��သည််။

ပဋိိညာာဉ််ရေး�းဆဲ��ာတ်ဲင်း် မိညာ်သညာ််စာ�ွက််စာတ်မိ်းမိ�ားက်ို က်ိုးက်ား��်သန်းညာ်း။

အာထူံ�သမြ�င်� ်ပ်ဋုိည်ာဉ််၏ အာစု်တ်ွအာပုု်င််� ၁ မြ�စ််သည်� ်�က််ေရီယ်ူေီ�ုုက်ဖေရီစီ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စု် 

ဖေ�က်ည်ာစ်ာတွ�်� (�ူရီင််�နှှင်�် မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�သည်�် �ူ ၂ �ု�ု�စ်လုံ�) တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် 

�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ ေီဇုုင််�အာဂု�ါရီပ််�ုာ�သည်် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ 

ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ�နှှင်�် ည်ာုနှုင််�ဖေရီ�ဖေက်ာ်�တီွ (FCDCC) ၏ အာ�ွ��ဝါင််�ုာ�မြ�စ််သည်�် အာ�ု�ု�သာ�ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ 

အာ�ွ��ခုု�ပ်် (NLD) လဲတွ်ဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�နှှင်�် တွုုင််�ရီင််�သာ�လက််�က််က်ုုင််အာ�ွ���ုာ��ှ 

၁၉၉၀/၂၀၀၀ ခုုနှှစ််�ုာ�အာတွွင််� မြ��်�ာနှုုင််င်ံ�ယူ်စ်ပ််ဖေေသတွွင််ဖေရီ�ဆွ�ခု��ပြီးပ်ီ� ဖေ�ဖေ�ာ်ဝါါရီီ ၁၂ ရီက််၊ 

၂၀၀၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အာတွည််မြပ်�ခု�� သည်�် �က််ေရီယူ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုသ�မတွမြ��်�ာနှုုင််င်ံ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ�ူ�က်�်� (မြ��်�ာနှှင်�်အာဂု�လုပ််ဗားာ�ရီှင််�က်ုု FCDCC 2008 တွွင််�က်ည်�်ပ်ါ) အာဖေပ်် 

အာဖေမြခုခုံထံာ�သည််။  အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ (�က်ာ�က်ာလ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ အာစ်ီအာ�ံ�ုာ�) 

က်ုု ဖေရီ�ဆွ�ရီာတွွင်် �ည််သည်�်စ်ာရီ�က််စ်ာတွ�်��ုာ� သုု��ဟုုတွ် အာမြခုာ�ဖေသာနှုင််�ယူှဉ််ခုု�ု်ဆနှုုင်် 

သည်�် အာဖေတွွ�အာကြုံက်�ံ�ုာ�က်ုု က်ုု�က်ာ�ထံာ�ဖေ�က်ာင််� ရီှင််�လင််�စ်ွာ�သုရီှုရီဖေပ်။ 

အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ တွွင်် EAOs �ုာ�၏ ဖေတွာင််�ဆုုခုုက််�ုာ�က်ုု ရီှင််�ရီှင််�လင််�လင််� 

လုုက််ဖေလုာ�ုဖေပ်�ဖေ�က်ာင််� ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ပြီးပ်ီ� �က််ေရီယူ်စ်�စ််၊ ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီနှှင်�် အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�နှှင်�် 

သက််ဆုုင််သည်�် အာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ�စ်ွာပ်ါဝါင််သည််။ ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု အာပြီးပ်ီ�တွုုင်် 

�ုက််သု�်�ရီ�် ဖေ�ှာ်�ှ�်�ထံာ�သည်�် အာဖေမြခုအာဖေ�အာဖေ�က်ာင််� ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ်လည််� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် 

�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက် ခုု�ှတွ်ထံာ�ဖေသာ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ�ူဖေဘာာင်် ဆက််လက််တွည််ရီှု 

ဖေ��ု �ဖေတွွ�ရီဖေပ်။ ဤအာခုုက််�ှာ လက််ဖေတွွ�နှှင်�် က်ွာမြခုာ�ဖေ�ဖေသ�သည််။ အာဘာယူ�်ဖေ�က်ာင်�်ဆုုဖေသာ် 

၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ�ှ သတွ်�ှတွ်ဖေပ်�လုုက််သည်�် အာခုု�ု�အာရီာ�ုာ�သည်် အာတွုုင််�အာတွာ 

တွစ််ခုုအာထံု ဆက််လက််တွည််ရီှုဖေ�ဖေသ�သည််ဟုု လက််ဖေတွွ�တွွင်် ယူူဆနှုုင််သည်�်အာတွွက််မြ�စ်် 

သည််။  မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တ်ွထံာ�ဖေသာ ပ်ဋုိည်ာဉ််တွွင်် အာ�ာဂုတ်ွတွွင််ဖေပ််ဖေပ်ါက််လာ�ည်� ်အာပြီး��တွ�်� 
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�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေတွွင်် မြပ်ဋ္ဌာာ�်��ည်�် နှုုင််င်ံသာ�နှှင်�် ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�အာာ� ဖေ�ာ်မြပ် 

ရီာတွွင်် သုသာထံင််ရီှာ�ဖေသာ တွုု�တွက််�ု�ုာ�က်ုုဖေတွွ�ရီှုရီပြီးပ်ီ� ၎င််�တွုု�အာာ� အာထံက််ဖေ�ာ်မြပ်ပ်ါ     

�က််ေရီယူ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု သ�မတွမြ��်�ာနှုုင််င်ံ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ�ူ�က်�်�၏ မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက်် 

�ုာ��ှသာ�က် အာ�ု�ု�သ�ီ�နှှင်�် အာလုပ််သ�ာ�အာခုွင်�်အာဖေရီ�ဆုုင််ရီာ အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�က်��သုု�ဖေသာ 

NUCC ၏ EAO �ဟုုတ်ွဖေသာ အာ�ွ��ဝါင််�ုာ�ထံံ�ှ တွင််မြပ်ခုုက််�ုာ�အာဖေပ်် အာဖေမြခုခံုထံာ�မြခုင််�မြ�စ််သည််။ 

မြ��်�ာနှုုင််င်ံတွွင်် ပ်ထံ�ဆုံ�အာကြိုးက်ု�်အာမြ�စ်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ စ်ာတွ�်�တွစ််ခုုတွွင်် 

က်ဖေလ�သူင်ယူ်အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�နှှင်�် လွတွ်လပ််စ်ွာအာသင််�အာ�ွ�� �ွ��စ်ည််�ခုွင်�်ဆုုင််ရီာ က်ုလသ�ဂုု 

က်ွ�်ဗားင််�ရီှင််�နှှင်�် စ်ည််�ရှုံးုံ�ခုွင်�်အာာ� အာက်ာအာက်ွယူ်ဖေပ်�ဖေရီ�ဆုုင််ရီာက်ွ�်ဗားင််�ရီှင််� (ILO Convention 

87)၊  စ်ည််�ရှုံးုံ�ခုွင်�်နှှင်�် စ်ုဖေပ်ါင််�ည်ာုနှုင််�ပ်ုုင််ခုွင်�် က်ွ�်ဗားင််�ရီှင််� (ILO Convention 98) �ုာ�က်ုု သက်် 

ဆုုင််ရီာ ဥပ်ဖေေအာရီင််�အာမြ�စ််�ုာ�အာမြ�စ်် အာတွုအာလင််�ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည််။ ထံုုသုု�ဖေ�ာ်မြပ်မြခုင််�သည်် 

အာ�ာဂုတွ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေတွွင်် နှုုင််င်ံတွက်ာလူ�အာခုွင်�်အာဖေရီ�ဆုုင််ရီာ အာမြခုာ�ဥပ်ဖေေ�ုာ�က်ုု 

ဆုုင််ရီာ က်ုု�က်ာ�ခုုက််�ုာ�အာဖေ�မြ�င်�် ထံည်�်သွင််�နှုုင််သည်�် အာခုွင်�်အာလ�်�မြ�စ််နှုုင််ပ်ါသည််။ 

ပဋိိညာာဉ််စာတ်မ်ိးကုိ် ခြပန််းလုည်ာခြပင််းဆင််းမိည်ာရေးလုာ သုိ�မိဟုုတ်် လုက််�ာပံုိစံသည်ာ အခြေပြီးပီးသတ်် 
ခြဖွဲ့စ်ပါသရေးလုာ။ 

�ူလပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််နှုုင််ရီ�် ေီဇုုင််�ခုုဖေရီ�ဆွ�ထံာ�မြခုင််�မြ�စ််ပြီးပ်ီ�  လက််ရီှု 

ပ်ုံစ်ံသည််လည််� မြပ်င််ဆင််နှုုင််ရီ�်လ�်��ွင်�်ထံာ�ဆ�မြ�စ််သည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� အာတွည််မြပ်�ရီ�်အာတွွက်် 

မြပ်ည််သူ�ည်ီလာခုံသုု��တွင််မြပ်�ီ  အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ က်ုုမြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််ရီ�် NUCC အာာ� တွာဝါ�် 

ဖေပ်�ခု��သည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု ထံုတွ်မြပ်�်ဖေ�က်ည်ာခုု�ု်�ှစ်၍ CRPH သည်် အာထံူ�သမြ�င်�် ပ်ဋိုည်ာဉ်် 

အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ ပ်ါ မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ�က်ုု တွုုင််ပ်င််ည်ာုနှုင််�၍ မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််လုုသည်�်ဆနှဒက်ုု 

မြပ်သခု��သည််။  NUG �က််ေရီယူ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုဖေရီ�ရီာဝါ�်ကြိုးက်ီ� ဖေေါက််တွာ လု�်�ု�်�ဆာဖေခုါင််�က် 

ဖေတွွ�ဆုံဖေ��မြ��်�ခု�်�တွစ််ခုုတွွင်် - "ပ်ဋိုည်ာဉ််ရီ�� အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ ဟုာ လုပ််င်�်�က်ုစ်စရီပ််မြ�စ််တွ�� 

အာတွွက်် က်ွ�်ဖေတွာ်တွုု�လုပ််င်�်��ုာ�က်ုု အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ဖေ�စ်ဉ််အာတွွင််� သင်�်ဖေလုာ်သလုု 

မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််မြ�ည်�်စ်ွက််သွာ�ပ်ါ�ယူ်" ဟုု ဖေမြ��က်ာ�ခု��သည်် (VOA News 2021)။ ပ်ဋိုည်ာဉ်် 

(အာစ်ုတွ် အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၇၊ အာပ်ုုေ် ၄) တွွင်် '�ဟုာဗားု�ဟုာလုပ််င်�်�စ်ဉ််�ုာ�' က်ုု မြပ်င််ဆင််နှုုင််ဖေ�က်ာင််� 

ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ်လည််� အာဆုုပ်ါစ်က်ာ�ရီပ််က်ုု အာဓိုပ်ါါယူ်�ွင်�်ဆုုထံာ�မြခုင််��ရီှုသမြ�င်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ 

အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ တွစ််ရီပ််လုံ�က်ုုရီည််ညွဲ�်�သည််ဟုု ယူူဆနှုုင််သည််။ မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် NUCC သည်် �က်ာ�က်ာလ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ အာစ်ီအာ�ံ�ုာ� (အာစ်ုတွ် 

အာပ်ုုင််� ၂ က်ုု ညွဲ�်�ဆုုမြခုင််�မြ�စ််နှုုင််သည််) က်ုု မြပ်င််ဆင််နှုုင််ပြီးပ်ီ� ထံုုမြပ်င််ဆင််ခုုက််�ုာ�က်ုု အာတွည််မြပ်�ရီ�် 

အာတွွက်် မြပ်ည််သူ�ည်ီလာခုံသုု� တွင််သွင််�ရီ�ည််သည််ဟုု ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်် (အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂၊ 

အာခု�်� ၁၀၊ အာပ်ုုေ် ၅၉)။ အာဆုုပ်ါမြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််သည်် မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တ်ွထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ 

အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ အာတွွက််ပ်ါ အာက်ု�ံ�ဝါင််�ု ရီှု�ရီှု ရီှင််�ရီှင််�လင််�လင််� �သုရီဖေသာဖေ�က်ာင်�် အာ�ာဂုတွ် 

အာပြီးပ်ီ�သတွ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု ထံု�်�ဖေက်ုာင််�လ�်�ညွဲ�်ဖေပ်�ရီ�်ရီည််ရီ�ယူ်သည်�် အာဖေမြခုခုံ�ူ 

�ုာ�အာာ� မြပ်င််ဆင််နှုုင််မြခုင််� ရီှု�ရီှု�ှာ �ရီှင််�လင််�ပ်ါ။ ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� ဖေ�ာင််တွွင်် မြပ်ည််လည််မြပ်င််ဆင်် 

မြခုင််� သုု��ဟုုတွ် ပ်ယူ်�ုက််မြခုင််� သုု��ဟုုတွ် အာစ်ာ�ထံုု�မြခုင််��ုာ�ရီှုဖေစ်က်ာ�ူ မြ��်�ာနှုုင််င်ံအာတွွက်် 

လက််ရီှုအာခုု�ု်တွွင်် ပ်ဋိုည်ာဉ််သည််သာ ဖေရီှ�ဆက််လှ�်�နှုုင််�ည်�် အာဖေမြခုခုံအာုတွ်မြ�စ််မြ�စ််ဖေ�က်ာင််� 

က်တွုက်ဝါတွ်မြပ်�လုက်် CRPH သည်် ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုုအာဖေမြခုခုံ၍ ခုုုင််�ာဖေသာလုပ််ဖေဆာင််ခုုက််�ုာ�က်ုု 
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(ဆုုလုုသည််�ှာ NUG �ွ��စ်ည််�မြခုင််�) လုပ််ဖေဆာင််ခု��သည််။   NUCC သည်် FDC က်ုု မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင်် 

သုု��ဟုုတွ် ခုု��ထံွင််၍ အာဆုုပ်ါမြပ်င််ဆင််ခုုက်် သုု��ဟုုတွ် မြ�ည်�်စ်ွက််ခုုက််�ုာ�က်ုု မြပ်ည််သူ�ည်ီလာခုံသုု� 

အာတွည််မြပ်�ခုုက််ရီယူူရီ�် တွင််မြပ်ရီ�ည််မြ�စ််သည်် (အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂   ၊ အာခု�်� ၁၀၊ အာပ်ုုေ် ၅၉)။

၂။ ပဋိိညာာဉ််၏ နိုိုင်း်င်းံရေး�းနိုာင်း်် ဥပရေးေဆိုင်း်�ာ �ညာ်�ွယ််��က််မိ�ား 

ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ အာဓိုက်ရီည််ရီ�ယူ်ခုုက််�ုာ��ှာ "(၁) စ်စ််အာာဏာာရီှင််စ်�စ်် အာပ်ါအာဝါင်် 

အာာဏာာရီှင််စ်�စ်် အာာ�လုံ�ပ်ဖေပ်ုာက််ဖေရီ�၊ (၂) ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု အာပြီးပ်ီ�သတွ် 

�ုက််သု�်�ဖေရီ�၊ (၃) �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုတွည််ဖေဆာက််ဖေရီ� နှှင်�် (၄)  အာရီပ််သာ� 

မြပ်ည််သူ�အာစ်ုု�ရီဖေပ််ထံွ�်�ဖေရီ�"(မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�သည်�် FDC၊ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁၊ 

အာခု�်� ၁)တွုု�မြ�စ််သည််။ ထံုုရီည််ရီ�ယူ်ခုုက််�ုာ�က်ုု �က်ည်�်မြခုင််�အာာ�မြ�င်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် နှုုင််င်ံဖေရီ�နှှင်�် 

ဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ ရီည််ရီ�ယူ်ခုုက််နှှစ််�ု�ု�လုံ� ပ်ါဝါင််သည််ဟုု ယူူဆနှုုင််သည််။

နိုိုင်း်င်းံရေး�း�ညာ်�ွယ််��က််မိ�ား

ပ်ဋိုည်ာဉ််�ူ�က်�်�က်ုု ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ �တွ်လ�ှ စ်တွင််ဖေရီ�ဆွ�ခု��ပြီးပ်ီ� ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဇ�်�ဝါါရီီလ 

တွွင်် မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််ထံုတွ်မြပ်�်ခုု�ု်နှှင်�် ၂၀၂၂ ခုုနှှစ််၊ �တွ်လတွွင်် အာပြီးပ်ီ�သတွ်ပ်ဋိုည်ာဉ််ထံုတွ်ဖေဝါ

သည်�်အာခုု�ု်ထံု ပ်ဋိုည်ာဉ််ဖေရီ�ဆွ�မြခုင််�လုပ််င်�်�စ်ဉ််သည်် တွစ််နှှစ််ဖေက်ုာ်�က်ာမြ�င်�်ခု��သည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ်် 

သည်် အာပြီး��တွ�်��ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ�ဆုုထံာ�နှှင်�် မြပ်ည်�်စ်ုံဖေသာ �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေတွစ််ခုုပ်င်် �ဟုုတွ်ပ်ါ။ သုု�ဖေသာ် ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် ဖေနှွဦး�ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ� �ည််က်��သုု�ဖေရီှ�ဆက်် 

�ည််နှှင်�်/သုု��ဟုုတွ် �ည််သုု�ဖေသာ မြ��်�ာနှုုင််င်ံမြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု (သုု�) နှုုင််င်ံဖေတွာ်က်ုု တွည််ဖေထံာင်် 

သွာ��ည််ဆုုသည်�်အာဖေပ်် စ်ုတွ်ဝါင််စ်ာ�ပ်ါဝါင််ပ်တွ်သက််ဖေ�သည်�် �တွူည်ီဖေသာနှုုင််င်ံဖေရီ�အာုပ််စ်ု�ုာ� 

အာတွွက်် အာဖေမြခုခုံအာုတွ်မြ�စ််မြ�စ််သည််။ �ူရီင််�ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု EAO �ုာ�၊ တွုုင််�ရီင််�သာ�အာုပ််စ်ု�ုာ�၊ 

ပ်ါတွီ�ုာ�နှှင်�် အာမြခုာ�ဖေသာေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာင််အာာ�စ်ု�ုာ�အာာ� စ်စ််တွပ််က်ုုရီင််ဆုုင််တွု�့်မြပ်�်ရီ�် �ဟုာ 

�ုတ်ွ�ွ��ဖေရီ�အာတွွက်် CRPH �ှ က်�်�လှ�်�ခုုက််အာမြ�စ်် ရုှုံးမြ�င််နုုှင််သည််။  မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တ်ွထံာ�ဖေသာ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် ယူခုု NUCC တွွင်် ပ်ါဝါင််လာဖေသာ နှုုင််င်ံဖေရီ�ဦး�ဖေဆာင််လုပ််ရီှာ�သူ�ုာ�အာ�က်ာ� 

ည်ာုနှုင််�၍ရီရီှုလာဖေသာ ရီလေ်တွစ််ခုုမြ�စ််သည််။ NUCC ၏လက််ရီှုအာ�ွ��ဝါင််�ုာ�သည်် ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု 

ဆက််လက််ဖေရီ�ဆွ�ဖေ�ခုု�ု်တွွင်် မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် NUCC ၏ 

အာ�ာဂုတွ်အာ�ွ��ဝါင််�ုာ�အာတွွက်် ရီည််ညွဲ�်�စ်ာတွ�်�အာမြ�စ်် တွည််ရီှုဖေ�သည််။ NUCC တွွင်် ၎င််�၏ 

လုပ််ဖေဆာင််ခုုက််�ုာ�နှှင်�် အာ�ာဂုတွ်အာ�ွ��ဝါင််�ုာ�အာတွွက်် ရီည််ညွဲ�်�သတွ်�ှတွ်ခုုက််�ုာ� ရီှုနှှင်�်ပြီးပ်ီ� 

မြ�စ််သည််။ 

မြ��်�ာစ်စ််တွပ််က်ုု စ်စ််ဖေရီ�အာရီဖေရီာ နှုုင််င်ံဖေရီ�အာရီပ်ါ ထံုဖေရီာက််စ်ွာတွုုက််�ုက််နှုုင််သည်�် 

တွစ််ခုုတွည််�ဖေသာ �ည််�လ�်�သည်် တွုုင််�ရီင််�သာ�လက််�က််က်ုုင််/ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�အာ�ွ�� (EAOs/

EROs) �ုာ�၊ (တွုုင််�ရီင််�သာ�) နှုုင််င်ံဖေရီ�ပ်ါတွီ�ုာ�၊ အာမြခုာ�ဖေပ််ထံွ�်�လာဖေသာ ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာင််အာာ�စ်ု 

�ုာ�၊ အာရီပ််ဘာက််အာ�ွ��အာစ်ည််�ဟုု ရီည််ညွဲ�်�ဖေသာအာ�ွ���ုာ� �ဟုာ�ုတွ်�ွ��စ်ည််�မြခုင််�သာမြ�စ််သည်် 

ဟုု မြ��်�ာ�နှုုင််င်ံဖေရီ� အာက်ုပ််အာတွည််�က်ုု ဖေလ�လာသူအာ�ုာ�အာမြပ်ာ�က် ယူုံ�က်ည််�က်သည််။ ၎င််� 

တွွင်် စ်စ််တွပ််ထံံ�ှ တွရီာ��ဝါင််အာ�ု�့်က်ုုလက််�ခုံဖေသာ အာရီပ််ဘာက််ဝါ�်ထံ�်��ုာ�လည််� ပ်ါဝါင်် 
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သည််။ အာဖေမြခုအာဖေ�က်ုု က်ုယူ်က်ုယူ်မြပ်�့်မြပ်�့်စ်ဉ််�စ်ာ��က်ည်�်ပ်ါက် ဖေနှွဦး�ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�သည်် NLD 

နှှင်�် ၎င််�၏ဖေထံာက််ခုံသူ�ုာ�က်ုုဖေက်ုာ်လွ�်၍ အာမြခုာ�ဖေသာ ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာင််အာာ�စ်ု�ုာ� ဖေပ််ထံွ�်� 

လာဖေရီ�အာတွွက်် အာခုွင်�်အာလ�်�ဖေပ်�ခု��သည််။ ထံုုအာင််အာာ�စ်ု�ုာ�က်ုုလည််� မြ��်�ာစ်စ််တွပ််နှှင်� ်

ဆ�့်က်ုင််သည်�် နှုုင််င်ံဖေရီ��ဟုာ�ုတွ်အာ�ွ��တွွင်် ထံည်�်သွင််�စ်ဉ််�စ်ာ�ရီ�် လုုအာပ််သည််။ ဥပ်�ာအာာ� 

မြ�င်�် အာာဏာာ�ီဆ�်ဖေရီ�လုပ််ရီှာ��ု CDM သည်် ယူခုုအာခုု�ု်အာထံု အာ�ည််ရီနှုုင််င်ံဖေရီ�ပ်ါတွီ�ုာ� 

သုု��ဟုုတွ် အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�နှှင်�် အာ�ှီအာခုုုက်င််�စ်ွာလုပ််ဖေဆာင််ဖေ�ပြီးပ်ီ� နှုုင််င်ံဖေရီ�ပ်ါတွီ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာမြပ်င််ဘာက််ရီှု (အာထံူ�သမြ�င်�် လူင်ယူ်�ုာ�အာာ� ဆွ�ဖေဆာင််�ုရီှုဖေသာ) အာာ�ဖေက်ာင််�သစ််လွင််သည်�် 

နုုှင််ငံ်ဖေရီ�လုပ််ရှီာ��ုတွစ််ခုုမြ�စ််သည််။ �ူလပ်ဋုိည်ာဉ််သည်် အာာဏာာ�ီဆ�်လုပ််ရှီာ��ု CDM ဖေပ််ထွံ�်� 

လာမြခုင််�က်ုု အာသုအာ�ှတွ်မြပ်�၍ က်ာလ�က်ာရီှည််စ်ွာတွည််ရီှုပြီးပ်ီ�နှှင်�် အာသစ််ဖေပ််ထံွ�်�လာဖေသာ ေီ�ုု 

က်ဖေရီစ်ီအာင််အာာ�စ်ု�ုာ�အာ�က်ာ� ညွွ�့်ဖေပ်ါင််�တွည််ဖေဆာက််ရီ�် က်�်�လှ�်�ခုုက််က်ုုက်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်�ပြီးပ်ီ� 

CDM ပ်ါဝါင််သူ�ုာ�ကုု်ဂုုဏ်ာမြပ်�ရီ�်နှှင်� ်�က်ာ�က်ာလအုာပ််ခုု�ပ််�ုအာစီ်အာစ်ဉ််တွွင်် CDM ကုု်ထံည်�သွ်င််�ရီ�် 

က်တွုက်ဝါတွ်မြပ်�သည််။ CDM အာ�ွ���ုာ�သည်် ယူခုုတွွင်် NUCC ၌ပ်ါဝါင််�က်ပြီးပ်ီ� မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ် 

ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋုိည်ာဉ််၏မြပ်�မြပ်င််ထံာ�သည်� ်၁၂ ဆင်�ပ််ါဖေသာလ�်�မြပ်ဖေမြ�ပံု် (ပံု် ၁ ၊ အာဆင်� ်၁ ကုု် �က်ည်� ်

ပ်ါ) ၏ ပ်ထံ�အာဆင်�်တွွင်် CDM နှှင်�် ဆနှဒမြပ်�ု�ုာ�က်ုု စ်ည််�ရှုံးုံ�မြခုင််�၊ အာာ�ဖေပ်�မြခုင််�၊ ပ်ံ�ပ်ုု�မြခုင််��ုာ� 

လုပ််ဖေဆာင််ရီ�် က်တွုမြပ်�ထံာ�သည််။

ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် ဤ�ဟုာ�ုတွ်အာ�ွ��အာတွွက်် က်�်�လှ�်�ခုုက််အာမြ�စ်် ရီှုဖေ�ဆ� 

မြ�စ််သည််။ တွုုင််�ရီင််�သာ�အာ�ွ���ုာ�၏ နှှစ််ရီှည််လ�ုာ�ဖေတွာင််�ဆုုခုုက််�ုာ�မြ�စ််သည်�် ပ်ုု�ုုလုပ််ပ်ုုင်် 

ခုွင်�်ရီှုဖေသာ က်ုုယူ်ပ်ုုင််အာုပ််ခုု�ပ််ခုွင်�်နှှင်�် ဗားဟုုုခုု�ပ််က်ုုင််�ု �ုာ�စ်ွာဖေလှာ�ခုုထံာ�ဖေသာ �က််ေရီယူ်စ်�စ်် 

အာမြပ်င်် ဘာာသာဖေရီ�နှှင်�်�ဖေရီာယူှက််သည်�်နှုုင််င်ံဖေရီ�၊ �တွူက်ွ�မြပ်ာ��ုနှှင်�် အာာ�လုံ�ပ်ါဝါင််�ု၊ လူ�အာခုွင်�် 

အာဖေရီ�နှှင်�် အာ�ု�ု�သ�ီ��ုာ�၏စ်ွ�်�ဖေဆာင််ရီည်် မြ�ာင်�်တွင််�ုက်��သုု�ဖေသာ ဖေတွာင််�ဆုု�ု�ုာ�က်ုု မြ�ည်�် 

ဆည််�ရီာ၌ ယူုံ�က်ည််ဖေလာက််သည်�် က်တွုက်ဝါတွ်ရီရီှုဖေစ်ဖေရီ�အာတွွက်် NLD အာာ� လူသုရီှင််�က်ာ� 

ထံု�်�ဖေက်ုာင််�ရီ�် က်�်�လှ�်�ခုုက််စ်ည််�က်�်��ုာ�အာာ� �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေ စ်ာခုု�ပ််စ်ာတွ�်� 

တွစ််ခုုပ်ုံစ်ံအာမြ�စ်် မြပ်�လုပ််ထံာ�မြခုင််�မြ�စ််သည််။ ထံုုသုု�မြပ်�လုပ််မြခုင််�တွွင်် ဖေရီ��ဖေက်ာက််ခုံလဲတွ်ဖေတွာ် 

CRPH တွွင်် အာ�ုာ�စ်ုပ်ါဝါင််သည်�် NLD (CRPH အာ�ွ��ဝါင််စ်ုစ်ုဖေပ်ါင််� ၂၀ ဦး�တွွင်် ၁၇ ဦး�သည်် NLD 

�ှမြ�စ််) နှှင်�် EAOs/EROs နှှင်�် တွုုင််�ရီင််�သာ�နှုုင််င်ံဖေရီ�ပ်ါတွီ�ုာ�အာ�က်ာ� ရီှုဖေသာ ယူုံ�က်ည််�ုယူုုယူွင််��ု 

�ုာ�အာပ်ါအာဝါင်် သ�ုုင််�အာစ်ဉ််အာဆက်် ယူုုယူွင််�ခု��သည်�်ယူုံ�က်ည််�ု �ုာ�က်ုုဖေက်ုာ်လဲာ�ရီ�် ရီည််ရီ�ယူ် 

ရီင််�မြ�စ််ပ်ါသည််။ NLD သည်် (၎င််�တွုု�က်ုုယူ်တွုုင််အာာ� အာာ�လုံ�ပ်ါဝါင််သည်�် ပြီးင်ု�်�ခုု�်�ဖေရီ�က်ုု ဖေ�ာ် 

ဖေဆာင််ဖေပ်��ည်�် ပ်ါတွီတွစ််ခုုအာသွင််သုု� ဖေဆာင််ထံာ�ဖေသာ်လည််�) ပြီးပ်ီ�ခု��သည်�် သက််တွ�်�အာတွွင််� 

တွုုင််�ရီင််�သာ��ုာ�၏ ဖေတွာင််�ဆုု�ု�ုာ�မြ�စ််သည်�် �က််ေရီယူ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စု်တွည််ဖေထံာင််ဖေရီ�နှှင်�် 

ပ်ုု�ုုလွတွ်လပ််ဖေသာ က်ုုယူ်ပ်ုုင််အာုပ််ခုု�ပ််ခုွင်�်ရီရီှုဖေရီ�တွုု�က်ုု ဖေမြ�ရီှင််�ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််�အာစ်ာ� စ်စ််တွပ်် 

နှှင်�်ည်ာုနှုင််�ဖေရီ�က်ုုသာ အာဖေလ�ဖေပ်�ဖေဆာင််ရီ�က််ခု��သူအာမြ�စ်် ရှုံးုမြ�င််မြခုင််�ခုံရီပြီးပ်ီ�  NLD ပ်ါတွီအာဖေပ်် တွုု

င််�ရီင််�သာ�နှုုင််င်ံဖေရီ�ပ်ါတွီ�ုာ�နှှင်�် EAO �ုာ��ှ ယူုံ�က်ည််�ုက်င််����ဖေ��က်သည််။ မြ��်�ာ�ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ 

လုုလာ�သူ �ဟုာ�ုတွ်အာင််အာာ�စ်ု၏ အာဖေရီ�ပ်ါသည်�်အာစ်ုအာ�ွ��မြ�စ််ဖေသာ တွုုင််�ရီင််�သာ�အာ�ွ���ုာ�၏ 

ဖေတွာင််�ဆုုခုုက််�ုာ�က်ုု NLD �ှ မြ�ည်�်ဆည််�ဖေဆာင််ရီ�က််ဖေရီ�အာတွွက်် လူသုရီှင််�က်ာ� က်တွုက်ဝါတွ် 

မြပ်��ုရီှုဖေစ်ရီ�် ဤပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ စ်ာခုု�ပ််စ်ာတွ�်�တွစ််ခုုအာမြ�စ်် 

မြပ်�စ်ုထံာ�မြခုင််�မြ�စ််သည််။  
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 ပုံ(၁) - အခြေဆင်း်် ၁၂ ဆင်း််ပါ လုမိ်းခြပရေးခြမိပုံ

စ်စ််အာာဏာာသု�်��ု အာဆုံ�သတွ်နှုုင််ဖေရီ�နှှင်�် �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီမြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု ထံူဖေထံာင််ဖေရီ�အာတွွက်် စ်စ််အာာဏာာရီှင််စ်�စ််အာပ်ါအာဝါင်် 
အာာဏာာရီှင််စ်�စ််�ှ�်သ�ှ မြပ်�တွ်က်ုသည််အာထံု ဝါ�်ထံ�်��ုာ�၏ CDM လုပ််ရီှာ��ု�ုာ�အာပ်ါအာဝါင်် လူထံု အာဖေထံွထံွသပ်ုတွ်လုပ််ရီှာ��ု�ုာ�က်ုု 
အာဆက််�မြပ်တွ် ဆက််လက််လုပ််ရီှာ�  ဖေဆာင််ရီ�က််နှုုင််ဖေရီ� စ်ည််�ရှုံးုံ�လုံ့ဖေဆာ်မြခုင််�၊ အာာ�ဖေပ်�မြခုင််�နှှင်�် က်ူည်ီမြခုင််� 

အာာဏာာရီှင််စ်�စ်် ပ်ဖေပ်ုာက််ဖေရီ�၊ ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ �ုက််သု�်�ဖေရီ�နှှင်�် �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီမြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု တွည််ဖေဆာက််ဖေရီ� 
အာတွွက်် �ဟုာဗားု�ခုု�ှတွ်၍ အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််�

�က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု ဖေရီ�ဆွ�အာတွည််မြပ်�မြခုင််�

တွုုင််�မြပ်�မြပ်ည််မြပ်�ည်ီလာခုံ (Constituent Assembly) ဖေခု်ယူူက်ုင််�ပ်ပြီးပ်ီ�  �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီမြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ 
ဖေရီ�ဆွ�အာတွည််မြပ်�မြခုင််�

ဖေရီ��ဖေက်ာက််ခုံ လဲတွ်ဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�မြ�င်�် လဲတွ်ဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်� ဖေက်ာ်�တွီ�ုာ��ွ��စ်ည််�၍ က်ဏ္ဍအာလုုက်် ပ်ူ�ဖေပ်ါင််� 
ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််�။

အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�မြခုင််�

ဤပ်ဋိုည်ာဉ််နှှင်�်အာည်ီ �က်ာ�က်ာလအာ�ု�ု�သာည်ီညွွတွ်ဖေရီ�အာစ်ုု�ရီ (Interim National Unity Government) �ွ��စ်ည််�မြခုင််�၊ ဥပ်ဖေေမြပ်�ဖေရီ�  
နှှင်�် တွရီာ�ဖေရီ�ဆုုင််ရီာ�ဏ္ဍု�င််အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�က်ုု �ွ��စ်ည််�မြခုင််� 

တွုုင််�မြပ်�မြပ်ည််မြပ်�ည်ီလာခုံက် ဖေရီ�ဆွ�အာတွည််မြပ်�ထံာ�သည်�် �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု လူထံုဆနှဒခုံယူူပ်ွ�က်ုင််�ပ်ပြီးပ်ီ� 
အာတွည််မြပ်�မြပ်ဋ္ဌာာ�်�မြခုင််�နှှင်�် ဖေရီ��ဖေက်ာက််ပ်ွ�က်ုင််�ပ်မြခုင််�

နှုုင််င်ံဖေရီ�ဆုုင််ရီာသဖေဘာာတွူခုုက််�ုာ� ဖေဆွ�ဖေနှွ�အာတွည််မြပ်�နှုုင််ဖေရီ�နှှင်�် ဖေရီှ�လုပ််င်�်�စ်ဉ််�ုာ� အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ဖေဆာင််ရီ�က််နှုုင််ဖေရီ� 
အာတွွက်် �ုတွ်�က််နှုုင််င်ံဖေရီ�ပ်ါတွီ�ုာ�၊ တွုုင််�ရီင််�သာ�ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�နှှင်�် သ�ဂုု�ုာ�၊ အာ�ု�ု�သ�ီ��ုာ�၊ လူင်ယူ်နှှင်�် လူ�ည််�စ်ု 
ဆုုင််ရီာ အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�အာပ်ါအာဝါင်် အာရီပ််ဘာက််လူ�ုအာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ� လက််တွွ�ဖေဆာင််ရီ�က််နှုုင််သည်�် အာခုင််�အာက်ုင််�ဖေ�ာ်ဖေဆာင််မြခုင််� 

အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလ အာစ်ုု�ရီ�ွ��စ်ည််�မြခုင််�

အာာဏာာရီှင််စ်�စ်် အာပြီးပ်ီ�တွုုင််ခုု�ပ််ပြီးင်ု�်�ဖေရီ�နှှင်�် �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီမြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုနှုုင််င်ံ တွည််ဖေဆာက််ဖေရီ�အာတွွက်် ဘာုံပ်�်�တွုုင််တွူ 
အာင််အာာ�စ်ုအာာ�လုံ�ပ်ါဝါင််ဖေသာ မြပ်ည််သူ�ည်ီလာခုံတွစ််ရီပ်် ဖေခု်ယူူက်ုင််�ပ်မြခုင််� 

အာတွည််မြပ်� မြပ်ဋ္ဌာာ�်�လုုက််သည်�် �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာရီ ဥပ်ဖေေမြပ်�ဖေရီ�၊ အာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ�နှှင်�် တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ� 
�ဏ္ဍု�င််�ုာ�က်ုု�ွ��စ်ည််�ပြီးပ်ီ� �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေစ်�စ်် (Constitutionalism) အာရီ လုုက််�ာက်ုင်�်သုံ�မြခုင််� 
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CRPH/NUCC သည်် ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် သဖေဘာာတွူထံာ�သည်�် ရီည််�ှ�်�ခုုက််�ုာ�၊ ဖေ�ှာ်�ှ�်� 

ခုုက််�ုာ�နှှင်�် နှုုင််င်ံဖေရီ�လ�်�မြပ်ဖေမြ�ပ်ုံက်ုု ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာင််အာာ�စ်ုအာာ�လုံ�နှှင်�်အာတွူ စ်ုဖေပ်ါင််�ဖေခုါင််� 

ဖေဆာင််�ုမြ�င်�် အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်�ည််မြ�စ််ဖေ�က်ာင််� ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် က်ုုယူ်တွုုင််က်တွုက်ဝါတွ်မြပ်� 

ထံာ�သည််။ CRPH/NUCC �ှ မြ��်�ာစ်စ််တွပ််က်ုုရီင််ဆုုင််သည်�် နှုုင််င်ံဖေရီ��ဟုာ�ုတွ်အာ�ွ��အာတွွက်် 

က်�်�လှ�်�ခုုက််တွစ််ရီပ််အာဖေ�မြ�င်�် �က်ာ�က်ာလအာစ်ုု�ရီနှှင်�် အာ�ာဂုတွ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဖေရီ�
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ဆွ�ဖေရီ�အာ�ွ�� သုု��ဟုုတွ် အာ�ွ���ုာ� (NUCC အာပ်ါအာဝါင််)သည်် မြ��်�ာနှုုင််င်ံအာာ� �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ 

မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုအာမြ�စ်် မြပ်�်လည််�ွ��စ်ည််�ဖေစ်ရီ�်အာတွွက်် ပ်ဋိုည်ာဉ််မြ�င်�်ထံု�်�က်ွပ််ထံာ�သည််။ အာစ်ုတွ် 

အာပ်ုုင််� ၁၊ အာခု�်� ၄ သည်် ဤက်တွုက်ဝါတွ်အာဖေပ်် �ုာ�စ်ွာအာက်ု�ု�သက််ဖေရီာက််ဖေစ်သည််။  ��က်ာ 

ဖေသ��ီက် မြပ်�လုပ််ခု��ဖေသာ ပြီးင်ု�်�ခုု�်�ဖေရီ�ည်ီလာခုံ�ုာ�တွွင်် သဖေဘာာတွူခု��ဖေသာ အာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ�နှှင်�် 

NLD အာစ်ုု�ရီ�ှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ဖေနှှာင််�ပ်ုုင််�တွွင်် လဲတွ်ဖေတွာ်တွွင််တွင််သွင််�ခု��ဖေသာ မြပ်င််ဆင််ဖေရီ�အာဆုု 

မြပ်�ခုုက််�ုာ�ထံက််ပ်င်် ဖေက်ုာ်လွ�်ဖေသာ EAO �ုာ�၏ နှှစ််ရီှည််လ�ုာ� ဖေတွာင််�ဆုုခုုက််�ုာ�က်ုု ဤ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််စ်ာတွ�်�တွွင်် လုုက််ဖေလုာထံာ�သည််။ (ဥပ်ဖေေ�က်�်�နှှစ််ခုုအာဖေပ်် ဖေလ�လာသုံ�သပ််ခုုက်် 

အာဖေသ�စ်ုတွ်က်ုု International IDEA 2019 တွွင််�က်ည်�်ပ်ါ)။ �ူလပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် NLD ၏ မြပ်�်လည်် 

မြပ်င််ဆင််ထံာ�ဖေသာ ရီပ််တွည််ခုုက််ကု်ု က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်�သည််ဟုု ယူူဆရီဖေသာ CRPH သည်် အာာဏာာ 

အာ�ုာ�စ်ုအာာ� မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု (�က််ေရီယူ်)အာဆင်�်တွွင််ထံာ�ရီှုမြခုင််�အာစ်ာ� မြပ်ည််�ယူ်/တွုုင််��ုာ�တွွင်် 

တွည််ရီှုဖေစ်မြခုင််�မြ�င်�် ဗားဟုုုခုု�ပ််က်ုုင််�ု �က််�က််ရှုံးုင််�ရီှုင််�ဖေလှာ�ခုုထံာ�ဖေသာ �က််ေရီယူ်စ်�စ််ဖေ�ာ် 

ဖေဆာင််ရီ�် က်တွုက်ဝါတွ်မြပ်�ထံာ�သည််။ ဤအာခုုက််က် CRPH သည်် တွုုင််�ရီင််�သာ�အာ�ွ���ုာ�၏ 

�က််ေရီယူ်မြ��်�ာနှုုင််င်ံ ဖေ�ှာ်�ှ�်�ခုုက််က်ုု အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ရီာတွွင်် က်တွုက်ဝါတွ်မြ�င်�်မြ�င်�်

�ာ��ာ�ထံာ�ရုှီရီ�် အာဖေရီ�ပ်ါဖေ�က်ာင််�ကုု် အာသုအာ�ှတ်ွမြပ်�ရီာဖေရီာက််ပြီးပီ်� EAO �ုာ�၏ လက််ရုှီလဲ�်��ုု��ု 

အာဖေပ်် တွု�့်မြပ်�်ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််�မြ�စ််ဖေ�က်ာင််� သုရီှုနှုုင််သည််။ ဤနှုုင််င်ံဖေရီ� က်�်�လှ�်�ခုုက််နှှင်�် 

သဖေဘာာတွူည်ီ�ုသည်် ပ်ုု�ုုအာဆင်�်မြ�င်�်ဖေသာ သုု��ဟုုတွ် တွည််ပြီးင်ု�်ဖေသာအာဆင်�်သုု� စ်ုစ်ည််�ထံာ�ပြီးပ်ီ� 

မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ယူင််�က်ုု ထံင််ဟုပ််မြပ်သထံာ�သည််။ 

ဥပရေးေရေး�း�ာ အခြေရေးခြ�အခြေရေးန်း

ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် အာာဏာာသု�်��ုဖေ�က်ာင်�် မြ�စ််ဖေပ််လာဖေသာ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ 

ပ်ုက််မြပ်ယူ်�ုက်ုု ဖေမြ�ရီှင််�ရီ�်နှှင်�် ဖေနှွဦး�ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�ဖေ�က်ာင်�်မြ�စ််ဖေပ််လာဖေသာ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေအာသစ််ဖေရီ�ဆွ�ရီ�်အာခုွင်�်အာလ�်�က်ုု အာ�ုအာရီ��်�ဆုပ််ရီ�် CRPH/NUCC ၏ ကြိုးက်ု��ပ်�်��ု 

တွစ််ခုုမြ�စ််သည််။ မြပ်င််�ထံ�်လာဖေသာ အာက်ုပ််အာတွည််��ုာ�၊  မြ��်�ာစ်စ််တွပ််၏၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု ဆုု�ရီ�ာ�စ်ွာခုု�ု�ဖေ�ာက််မြခုင််�နှှင်�် အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ၏ အာာဏာာသက််ဖေရီာက််�ုက်ုု 

ယူုုယူွင််�ဖေစ်မြခုင််�တွုု�ဖေ�က်ာင်�် ဖေရီ��ဖေက်ာက််ခုံက်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�နှှင်�် မြပ်ည််သူ�ဖေရီ�ရီာ က်ဏ္ဍဖေပ်ါင််� 

�ုာ�စ်ွာ အာထံူ�သမြ�င်�် လုံခြုံခု�ံဖေရီ�က်ဏ္ဍက်ုု ထံု�်�ခုု�ပ််ထံာ�ဖေသာ၊ က်ုုယူ်ပ်ုုင််အာုပ််ခုု�ပ််ခုွင်�်ရီှုသည်�်အာမြပ်င်် 

က်ာက်ွယူ်�ုရီယူူထံာ�ဖေသာ မြ��်�ာစ်စ််တွပ််တွုု�အာ�က်ာ� အာာဏာာခုွ�ဖေဝါ�ု ပ်ုံဖေသ�ည််�မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ထံာ� 

သည်�် ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာရီ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာုပ််ခုု�ပ််�ုသုု� မြပ်�်လည််ဦး�လှည်�် 

ရီ�်�ှာ မြ�စ််နှုုင််ဖေမြခု�ရီှုပ်ါ။  

ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုုဖေရီ�ဆွ�ရီာတွွင်် CRPH သည်် (က်) မြ��်�ာနှုုင််င်ံအာတွွက်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေသစ််ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ� လုပ််င်�်�စ်ဉ််က်ုု ဦး�ဖေဆာင််ရီ�် နှှင်�် (ခု) ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံက်ုု �ုက််သု�်�ရီ�် 

အာတွွက်် လုပ််ပ်ုုင််ခုွင်�်ရီှုဖေ�က်ာင််� ၂၀၂၀ ဖေရီ��ဖေက်ာက််ပ်ွ��ှရီရီှုထံာ�ဖေသာ ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီတွရီာ�ဝါင််�ုက်ုု 

က်�ဦး�တွွင်် အာာ�ထံာ�ခု��သည််။ CRPH သည်် EAO/ERO အာ�ုာ�အာမြပ်ာ�နှှင်�် အာမြခုာ�ဖေသာ ဖေတွာ်လှ�် 

ဖေရီ�အာင််အာာ�စ်ု�ုာ�နှှင်�် သဖေဘာာတွူည်ီ�ုရီယူူခု��ပြီးပ်ီ� NUCC က်ုု �ွ��စ်ည််�နုှုင််ခု��သည််။ NUCC သည်် 

ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်မြခုင််��ုာ�ဖေဆာင််ရီ�က််ခု��သည်�်အာမြပ်င်် ယူခုုအာခုါတွွင်် �က်ာ�က်ာလ 

အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ��က်ာ�တွွင်် အာက်ုယူ်မြပ်�့်ဆုံ�နှှင်�် ပ်ါဝါင််နှုုင််ဆုံ�ဖေသာအာ�ွ��အာစ်ည််�အာမြ�စ်် ဖေဆာင်် 
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ရီ�က််ဖေ�ပြီးပ်ီ� NUG အာာ� �ူဝါါေလ�်�ညွဲ�်ခုုက််�ုာ�ဖေပ်�၍ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ� 

လုပ််င်�်�စ်ဉ််က်ုု ဦး�စ်ီ�ဦး�ဖေဆာင််မြပ်�လုက််ရီှုသည််။ သတွုမြပ်�သင်�်သည််�ှာ �ည််သည်�် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ မြပ်င််ဆင််ဖေရီ�က်ုု�ဆုု ဗားီတွုုအာာဏာာမြ�င်�်ပ်ယူ်ခုုနှုုင််သည်�် အာခုွင်�်အာာဏာာအာမြပ်င််၂၀၀၈ 

�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာရီ စ်စ််တွပ််က်ရီရီှုထံာ�သည်�် နှုုင််င်ံဖေရီ�အာာဏာာနှှင်�် က်ုုယူ်ပ်ုုင််အာုပ််ခုု�ပ််ခုွင်�် 

အာာ�ခုံခုုက််�ုာ�ဖေ�က်ာင်�် ဤ�ှအာတွုုင််�အာတွာရီှုသည်�် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ဖေမြပ်ာင််�လ��ုက်ုု 

အာာဏာာသု�်��ု�တွုုင််�ီ လဲတွ်ဖေတွာ်တွွင််��ှတွဆင်�် မြပ်င််ဆင််နှုုင််�ည််�ဟုုတွ်ဖေပ်။ ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် ပ်ုု�ုု 

ပြီးင်ု�်�ခုု�်�ပြီးပ်ီ� အာာ�လုံ�ပ်ါဝါင််နှုုင််ဖေသာ အာ�ာဂုတွ်အာတွွက်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု အာဖေက်ာင််� 

ဆုံ�ဖေရီ�ဆွ�နှုုင််ရီ�် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေသစ််က်ုု အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ရီ�် ထံူ�မြခုာ�ဖေသာအာခုွင်�် 

အာဖေရီ�တွစ််ခုု မြ��်�ာနှုုင််င်ံတွွင််ရီှုဖေ�သည််။ ဤအာခုုုက််အာတွ�့်က်ုု က်ုုင််တွွယူ်ပ်ုံနှှင်�် ��်�ဆုပ််ထံာ��ု 

သည်် နှုုင််င်ံ၏ အာ�ာဂုတွ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာစ်ီအာ�ံ၏ တွရီာ�ဝါင််�ုနှှင်�် ဖေရီရီှည််တွည််တွံ��ု 

အာဖေပ်် ဖေရီရီှည််သက််ဖေရီာက််�ု�ုာ� ရီှုလာ�ည််မြ�စ််သည််။ 

ဥပ်ဖေေအာက်ု�ံ�ဝါင််�ု၊ တွရီာ�ဥပ်ဖေေဆက််လက််တွည််ရီှု�ုနှှင်�် စ်ပ််လုဉ််�၍ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် 

တွုတွုက်ုက်ု ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််��ရီှုဖေပ်။ ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ၊ ပ်ဋိုည်ာဉ််၏အာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ� 

နှှင်�် က်ုုက််ည်ီ�ု�ရီှုဖေသာ ဥပ်ဖေေ�ုာ�နှှင်�် မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ�အာာ�လုံ��ှလွ�၍ တွည််ဆ�ဥပ်ဖေေ�ုာ� 

အာာ�လုံ�သည်် အာသက််ဝါင််ဖေ�ဆ�မြ�စ််ဖေ�က်ာင််� NUG �ှ ရီှင််�လင််�ဖေမြပ်ာ�က်ာ�ခု��သည််။ အာာဏာာ 

သု�်�ခုု�ု်�ှစ်၍ စ်စ််ဘာက််ဆုုင််ရီာအာာဏာာပ်ုုင််�ုာ� ထံုတွ်မြပ်�်ထံာ�ဖေသာ "ဥပ်ဖေေ�ုာ�" အာာ�လုံ�သည်် 

လည််� တွရီာ�ဝါင််�ုလုံ�ဝါ�ရီှုဟုု သတွ်�ှတွ်သည််။ သုု�ဖေသာ်လည််� ထံုုသုု�သတွ်�ှတွ်ခုုက််�ုာ�က် 

တွရီာ�စီ်ရီင််ဖေရီ�ဆုုင််ရီာ ဖေဆာင််ရီ�က််ခုုက််�ုာ�နှှင်� ်ဆံု�မြ�တ်ွခုုက််�ုာ�အာမြပ်င်် �ှတ်ွပံု်တွင််မြခုင််�၊ ဖေရီာင််� 

ဝါယူ်ဖေ�ာက််က်ာ��ု�ုာ�၊ ပ်ုုင််ဆုုင််�ုဖေခုါင််�စ်ဉ််�ုာ� စ်သည််တွုု�အာဖေပ်် �ည််သုု�အာက်ု�ု�သက််ဖေရီာက်် 

ဖေ�က်ာင််� ရီှင််�လင််�စ်ွာ�သုရီှုရီဖေသာဖေ�က်ာင်�် ဥပ်ဖေေဖေရီ�ရီာ �ဖေရီရီာ�ု�ုာ�စ်ွာ မြ�စ််ဖေပ််ဖေစ်သည််။ 

ပဋိိညာာဉ််သညာ် ခြမိန်း်မိာနိုိုင်း်င်းံ၏ ဖွဲ့ဲ��စညာ်းပုံအခြေရေးခြ��ံဥပရေးေအခြေသစ် ခြဖွဲ့စ်ပါသလုား 

ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် �တွ်လ၌ ထံုတွ်မြပ်�်ဖေ�က်ည်ာစ်ဉ််က်တွည််�က်ပ်င်် ပ်ဋိုည်ာဉ်် 

သည်် မြ��်�ာနှုုင််င်ံအာတွွက်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေသစ်် သုု��ဟုုတ်ွ �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေသစ််အာမြ�စ််ပ်င်် ရီည််ရီ�ယူ်ဖေရီ�ဆွ�ထံာ�မြခုင််��ဟုုတွ်ဖေ�က်ာင််� ရီှင််�လင််�စ်ွာဖေတွွ�နှုုင်် 

သည််။ ယူခုု မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််အာရီ ထံုုသုု�ဖေရီ�ဆွ�ထံာ�မြခုင််��ဟုုတွ်ဖေ�က်ာင််� 

အာတွည််မြပ်�နှုုင််သည််။ မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ ၁၂ ဆင်�် လ�်�မြပ်ဖေမြ�ပ်ုံ၏ 

အာဆင်� ်၈ နှှင်� ်အာဆင်� ်၁၀ တွွင််  ဖေနွှဦး�ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�ပြီးပီ်�ဆံု�ခုု�်ု�ှ �က််ေရီယ်ူေီ�ုုက်ဖေရီစီ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စု် 

တွည််ဖေထံာင််ခုု�ု် အာခုု�ု်က်ာလအာတွွက်် အာက်ူ�အာဖေမြပ်ာင််�က်ာလ �ွ��စ်ည််�ပ်ုအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေတွစ််ရီပ်် 

ဖေရီ�ဆွ�ရီ�်နှှင်�် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုအာတွွက်် အာပြီး��တွ�်��ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဖေရီ�ဆွ�ရီ�် တွုတွုက်ုက်ု 

ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ပ်ါသည်် (မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တ်ွထံာ�သည်� ်FDC၊ အာစု်တ်ွအာပုု်င််� ၁၊ အာခု�်� ၃)။ 

International IDEA သည်် �က်ာ�က်ာလအာစ်ီအာ�ံ�ုာ� (ဥပ်�ာ ပြီးင်ု�်�ခုု�်�ဖေရီ�သဖေဘာာတွူည်ီခုုက််

�ုာ�တွွင််ဖေတွွ�ရီဖေသာ အာစီ်အာ�ံ�ုာ�က်��သုု�) နှှင်� ်�က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပံု်အာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေ�ုာ�ကုု် သီ�မြခုာ� 

စ်ီမြ�စ််သည််ဟုု သတွ်�ှတွ်�ွင်�်ဆုုပြီးပ်ီ� �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု ဖေအာာက််ပ်ါအာတွုုင််� 

အာဓိုပ်ါါယူ်�ွင်�်ဆုုသည်် - 

 �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပံု်အာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေဆုုသည််�ှာ ဖေဆွ�ဖေနွှ�ည်ာနုုှင််�က်ာ ဖေရီ�ဆွ�ထံာ�ဖေသာ 
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အာပြီးပ်ီ�သတွ် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေတွစ််ရီပ််က်ုု အာတွည််မြပ်��မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ရီဖေသ��ီ အာခုု�ု် 

က်ာလတွစ််ခုုအာတွွက်် ဥပ်ဖေေအာရီအာဆင်�်အာမြ�င်�်ဆုံ�ဖေသာ လဲ�်��ုု��ု၊ တွရီာ�ဝါင််�ုရီှုသည်�် 

အာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ စ်ာခုု�ပ််စ်ာတွ�်�တွစ််ခုုမြ�စ််သည််။ ထုုံ�ဖေ�က်ာင်� ်�က်ာ�က်ာလ �ွ��စ်ည််�ပံု် 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု (အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလ) အာစ်ုု�ရီတွစ််ရီပ်် �ွ��စ်ည််�တွည််ဖေဆာက်် 

မြခုင််�ဆုုင််ရီာ 'အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေစ်ာခုု�ပ််စ်ာတွ�်�' တွစ််ရီပ််အာမြ�စ်် �ာ�လည််နုုှင််သည််။ ထုုံ�မြပ်င်် 

၎င််�တွွင်် (က်) စ်ာခုု�ပ််စ်ာတွ�်�တွွင်် တွရီာ�ဝါင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် ဥပ်ဖေေအာရီ အာဆင်�်အာမြ�င်�် 

ဆုံ�ဖေသာ လဲ�်��ုု�တွရီာ�ဝါင််�ုရီှုမြခုင််� (ခု) အာခုု�ု်က်ာလအာာ�မြ�င်�် ယူာယူီ က်�့်သတွ်ထံာ� 

မြခုင််� (ဂု) အာ�ာဂုတ်ွ�ွ��စ်ည််�ပံု်အာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ�ဆုုင််ရီာလုပ််င်�်�စ်ဉ််�ုာ� အာတွွက်် 

ပ်ံ�ပ်ုု�မြခုင််�တွုု� ပ်ါဝါင််သည််။

 (Zulueta-Fülscher 2015: 9)

ဤအာဓိုပ်ါါယူ်�ွင်�်ဆုုခုုက််နှှင်�်အာည်ီ စ်ဉ််�စ်ာ�ပ်ါက် �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ 

ဟုုယူူဆနှုုင််သည်�် အာဂု�ါရီပ််�ုာ�စ်ွာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််ဖေတွွ�ရီှုရီသည််။ သုု�ဖေသာ်လည််� �ူလပ်ဋိုည်ာဉ််နှှင်�် 

မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ၎င််�သည်် �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ 

တွစ််ခုုမြ�စ််ဖေ�က်ာင််� ရီှင််�လင််�စ်ွာဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််� �ရီှုသည်�်အာမြပ်င်် �က်ာ�က်ာလအာစ်ုု�ရီအာ�ွ�� 

အာစ်ည််��ုာ�နှှင်�် အာ�ာဂုတွ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဖေရီ�ဆွ�မြခုင််�ဆုုင််ရီာ လုပ််င်�်�စ်ဉ််�ုာ�အာတွွက်် 

၎င််�၏ မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ��ှာလည််� ရီှင််�လင််��ု�ရီှုဘာ�ဖေဝါဝါါ�ဖေ�ဆ�မြ�စ််သည််။ ဖေတွာင််အာာ�ရီုက်နှှင်�် 

�ီဖေပ်ါနှုုင််င်ံတွုု�၏ �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ�ုာ�နှှင်�် နှုင််�ယူှဉ််�က်ည်�်ပ်ါက် ဤအာခုုက်် 

သည်် အာထံူ�သုသာသည််။ စ်ာတွ�်�တွွင်် အာဖေသ�စ်ုတွ်ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််�က်သာ ထံုုစ်ာတွ�်�သည်် 

ဥပ်ဖေေရှုံးုဖေထံာင်�်�ှ�က်ည်�်လှင်် �ည််သည်�်အာသွင််ဖေဆာင််ဖေ�က်ာင််� သတွ်�ှတွ်သည််ဟုု ဆုုလုုမြခုင််� 

�ဟုုတွ်ပ်ါ။ ပ်ဋိုပ်က်ခမြ�စ််ပ်ွာ�ဖေ�စ်ဉ်် ဖေရီ�ဆွ�ရီသည်�်အာခုါ “ပ်ါ�လဲာဖေသာ” �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ�ုာ�က်ုု မြ�င််ဖေတွွ�ရီမြခုင််��ှာ အာဆ�်��ဟုုတွ်ပ်ါ။ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််နှှင်�် (ဖေအာာက််တွွင််သုံ�သပ််ထံာ�သည်�်အာတွုုင််�) ၎င််�၏အာဖေ�က်ာင််�အာရီာ�ုာ�က်ုု 

�ူ�က်�်�ဖေရီ�ဆွ�မြခုင််�နှှင်�် မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်မြခုင််�က်ုု�က်ည်�်မြခုင််�အာာ�မြ�င်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာကြိုးက်ု� ဖေ�ှာ်ရီည််ခုုက််စ်ာတွ�်�နှှင်�် နှုုင််င်ံဖေရီ�က်တွုက်ဝါတွ်အာမြ�စ်် ရီည််ရီ�ယူ်ဖေရီ�သာ� 

ထံာ�ပ်ုံရီသည််။ အာခုု�ု�ဖေသာပ်ဋိုပ်က်ခ�ုာ�တွွင်် ဖေ�ှာ်ရီည််ခုုက််စ်ာတွ�်�သည်် ပြီးင်ု�်�ခုု�်�ဖေရီ�သဖေဘာာ 

တွူည်ီခုုက််မြ�စ််နှုုင််ပြီးပ်ီ� ထံုု�ဖေ�ာက််�ှ ၎င််�အာာ� �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာမြ�စ်် ပ်ုု�ုု 

အာဖေသ�စ်ုတွ် မြပ်င််ဆင််ဖေရီ�ဆွ�သည််�ုာ�လည််�ရီှုသည်် (ဥပ်�ာ �ီဖေပ်ါနှုုင််င်ံ)။ သုု�ဖေသာ် မြ��်�ာနှုုင််င်ံ 

တွွင်် ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီစ်�စ််သုု� ဤ�ည််�မြ�င်�် က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ရီ�်အာတွွက်် ထံုုဖေယူဘာုယူုဖေ�ှာ်ရီည််ခုုက်် ဖေပ်� 

နှုုင််သည်�် ပြီးင်ု�်�ခုု�်�ဖေရီ�သဖေဘာာတွူည်ီခုုက်် �ရီှုပ်ါ။ 

ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် (�ူရီင််�နှှင်�် မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ) ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� ဤရီည််ရီ�ယူ် 

ခုုက််က်ုုမြ�ည်�်ဆည််�ဖေပ်�သည်�် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာကြိုးက်ု�စ်ာတွ�်�အာမြ�စ်် ရှုံးုမြ�င််နှုုင််ပြီးပ်ီ� မြပ်င််ဆင်် 

တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ်် (အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁၊ အာခု�်� ၅) တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�်အာတွုုင််�     

၎င််�သည်် အာက်ူ�အာဖေမြပ်ာင််�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေနှှင်�် အာပြီးပ်ီ�သတွ် သုု��ဟုုတွ် အာပြီး��တွ�်�

�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ တွစ််ခုု ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ�အာတွွက်် လ�်�ခုင််�ဖေပ်�မြခုင််�မြ�စ််သည််။ လုပ််ထံုံ�လုပ်် 

�ည််��ုာ�အာာ�  နှုင််�ယူှဉ််ဖေလ�လာ�ုအာရီ ဤက်��သုု�ဖေသာစ်ာတွ�်�သည်် �ကြုံက်�ံ�ူ���က်ာ��ူ�သည်�် 

ပ်ုံစ်ံ�ု�ု� �ဟုုတွ်ပ်ါ။ မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေနှှစ််ခုုက်ုု 



14

ဖေရီ�သာ�ရီ�်အာတွွက်် ၁၂ ဆင်�် လ�်�မြပ်ဖေမြ�ပ်ုံတွွင်် အာဆင်�် ၂ ဆင်�် ပ်ါရီှုပ်ါသည််။ အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််� 

ဖေရီ�က်ာလအာတွွက်် အာစ်ီအာ�ံ�ုာ�ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တ်ွထံာ�သည်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ 

အာခု�်� ၉ အာရီ NUCC သည်် ဤ�က်ာ�က်ာလအာတွွင််� အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု ဖေရီ�ဆွ�အာတွည််မြပ်�ပြီးပ်ီ� ဖေအာာက််ဖေ�ာ်မြပ်ပ်ါ မြပ်ည််သူ�ည်ီလာခုံတွစ််ခုုထံံသုု� အာတွည်် 

မြပ်�ခုုက််ရီယူူမြပ်ဋ္ဌာာ�်�ရီ�် တွင််သွင််�ရီ�ည််မြ�စ််သည်် (အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၉၊ ပ်ုေ်� ၅၄-၅၅)။ 

ပဋိိညာာဉ််သညာ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ဲ��စညာ်းပုံအခြေရေးခြ��ံဥပရေးေအခြေရေးပ� မိညာ်သို�အခြေက်��ိးသက််ရေး�ာက််မို�ာိပါ
သန်းညာ်း။ 

CRPH သည်် ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု ထံုတွ်မြပ်�်ဖေ�က်ည်ာသည်�်ဖေ�့တွွင််ပ်င်် ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေက်ုု �ုက််သု�်�ဖေ�က်ာင််� သီ�မြခုာ�ဖေ�က်ည်ာခုုက််တွစ််ရီပ်် ထံုတွ်မြပ်�်ခု��သည်် (CRPH 2021b)။ 

CRPH အာဖေ�မြ�င်�် ဤဖေဆာင််ရီ�က််�ု နှှစ််ခုုအာာ� သီ�မြခုာ�စ်ီဖေဆာင််ရီ�က််သည််က်ုု ဖေထံာက််ခုုင်�်၍  

ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာာ� အာတွုုခုု�ံ�ဖေရီ�သာ�ထံာ�မြခုင််� သုု��ဟုုတွ် 

၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာာ� ပ်ဋိုည်ာဉ််မြ�င်�် အာလုုဖေလုာက််အာစ်ာ�ထံုု�မြခုင််��ဟုုတွ်ဖေ�က်ာင််� 

ယူူဆနှုုင််သည််။ လူ�ုပ်ဋိုည်ာဉ််ရှုံးုဖေထံာင်�်�ှ�က်ည်�်လှင်် ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေသည်် 

စ်စ််တွပ််၏ တွရီာ��ဝါင််ဖေသာလုပ််ဖေဆာင််�ု�ုာ�ဖေ�က်ာင်�် သတွ်�ှတွ်မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ�ပ်ုက််မြပ်ယူ်က်ာ 

ဩဇာ�ရီှုဖေတွာ�ဘာ� နှုုင််င်ံဖေရီ�အာရီ 'ဖေသဆုံ�ပြီးပ်ီ' သုု��ဟုုတွ် တွရီာ��ဝါင််ဟုု ယူူဆနှုုင််သည််။ သုု�ဖေသာ် 

လည််� ဥပ်ဖေေဖေရီ�ရီာရှုံးုဖေထံာင်�်�ှ�က်ည်�်လှင်် ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု �ည််သုု��ည််ပ်ုံ 

�ုက််သု�်�ပြီးပ်ီ� တွရီာ�ဝါင််�ုက််သု�်�ရီ�် �ည််သည်�်အာာဏာာလုုအာပ််�ည််က်ုု ရီှင််�ရီှင််�လင််�လင််� �သု 

ရီဖေပ်။ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ အာဂု�ါရီပ််အာခုု�ု�နှှင်�် NUG နှှင်�် CRPH အာ�ွ��ဝါင််�ုာ�၏ ထံုတွ်မြပ်�်ခုုက််�ုာ�သည်် 

အာပြီး��တွ�်��ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာသစ််မြ�င်�် အာစ်ာ�ထံုု�သည််အာထံု ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေသည်် ဥပ်ဖေေအာရီ (အာ�ည််�ဆုံ� တွစ််စ်ုတွ်တွစ််ပ်ုုင််�) အာသက််ဝါင််ဆ�မြ�စ််သည််ဟုု အာသုအာ�ှတွ် 

မြပ်�သည်�်ဟု�် ဖေတွွ�ရီသည််။ ဥပ်�ာအာာ�မြ�င်�် (�ူရီင််�နှှင်�် မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ) ပ်ဋိုည်ာဉ်် 

က်ုုယူ်၌တွွင််ပ်င်် ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ အာပြီးပ်ီ�တွုုင်် �ုက််သု�်�ဖေရီ�အာာ� ရီည််�ှ�်�ခုုက်် 

တွစ််ရီပ််အာမြ�စ်် ထံည်�်သွင််�ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ပြီးပ်ီ� (အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁၊ အာခု�်� ၁ တွွင်် ဖေဇာင််�ဖေပ်�ထံည်�်သွင််� 

ထံာ�) ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ဖေရီ�အာတွွက်် ဖေရီှ�ဆက််လှ�်��ည်�် ဖေမြခုလှ�်�က်ုု 

'အာာဏာာရီှင််စ်�စ််ပ်ဖေပ်ုာက််ဖေရီ�၊ ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု �ုက််သု�်�ဖေရီ�နှှင်�် �က််ေရီယူ် 

ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီမြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု တွည််ဖေဆာက််ဖေရီ�အာတွွက်် �ဟုာဗားု�ဟုာခုု�ှတွ်၍ အာဖေက်ာင််အာထံည်် 

ဖေ�ာ်ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််�’ ဟုု ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်် (�ူရီင််�တွွင်် အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁၊ အာခု�်� ၃၊ အာပ်ုုေ် ၅ နှှင်�် 

မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁၊ အာခု�်� ၃၊ အာပ်ုုေ် ၇)။ ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် 

ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု အာတွုအာလင််��ုက််သု�်�ဖေ�က်ာင််�  ဖေ�ာ်မြပ်�ထံာ� 

သည််�ှာ ရီှင််�လင််�ဖေသာ်လည််� ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� ထံုတွ်မြပ်�်ဖေ�က်ည်ာပြီးပ်ီ�ဖေ�ာက်် CRPH �ှ ထံုတွ်မြပ်�် 

လုုက််သည်�် ဖေ�က်ည်ာခုုက််သည်် ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာာ� အာ�ှ�်တွက်ယူ် �ုက််သု�်� 

ဖေစ်မြခုင််� ရီှု�ရီှု�ှာ ဖေ��ခုွ�်�ထံုတွ်စ်ရီာမြ�စ််ဖေ�ဖေသ�သည််။ �ုက််သု�်�မြခုင််�မြ�စ််ပ်ါက် မြပ်ည််သူလူထံု၏ 

ဆနှဒက်ုု က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်�သည်�် ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာင််အာာ�စ်ု�ုာ�၏ ရှုံးုဖေထံာင်�်�ှ�က်ည်�်လှင်် ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� 

မြ��်�ာနှုုင််င်ံ၏ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ က်�ဦး�ပ်င််�စ်ာတွ�်�အာမြ�စ်် သတွ်�ှတွ်နှုုင််သည််။ 
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ဤအာဆုုမြပ်�ခုုက််သည်် ဂုရှုံးုမြပ်�ဖေမြ�ရီှင််�ရီ�ည်�် ဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ စ်ု�်ဖေခု်�ု�ုာ�နှှင်�် �ဖေသခုုာ�ဖေရီရီာ�ု 

�ုာ�စ်ွာ ရီှုနှုုင််သည််။ 

ပဋိိညာာဉ််က်ို (ဥပရေးေရေး�က်ာင်း်းအခြေ�) မိညာ်သို� အခြောဏာာတ်ညာ်ရေးစမိညာ်န်းညာ်း။

ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် အာထံက််တွွင််ဖေဆွ�ဖေနှွ�ခု��သည်�်အာတွုုင််� �က်ာ�က်ာလ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေ၏ ဝါုဖေသသလက်ခဏာာ�ုာ�စ်ွာနှှင်�် က်ုုက််ည်ီဖေသာ်လည််� ၎င််�၏ ဥပ်ဖေေအာရီအာာဏာာတွည််�ု 

နှှင်�်ပ်တွ်သက််၍ ဖေ��ခုွ�်�ထံုတွ်�ွယူ်ရီာကြိုးက်ီ�ကြိုးက်ီ��ာ��ာ� ရီှုဖေ�ပ်ါဖေသ�သည််။ ပြီးင်ု�်�ခုု�်�ဖေရီ�သဖေဘာာ 

တွူည်ီခုုက််�ုာ�၊ အာမြခုာ�ဖေသာ အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�အာစ်ီအာ�ံ�ုာ�နှှင်�်က်ွာမြခုာ�သည်�် �က်ာ�က်ာလ 

�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ�ုာ�၏ အာဓိုက်အာဂု�ါရီပ််�ှာ တွရီာ�ဥပ်ဖေေအာရီ အာာဏာာတွည််ဖေစ်နှုုင််စ်ွ�်� 

မြ�စ််သည််။  �ူလပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ဥပ်ဖေေအာရီ အာာဏာာတွည််ဖေစ်နှုုင််�ု �ပ်ါရီှုမြခုင််�နှှင်�်ပ်တွ်သက််၍  

မြ��်�ာနှုုင််င်ံ ဥပ်ဖေေအာဖေထံာက််အာကူ်ဖေပ်�ဖေရီ�က်ွ�်ရီက််က် ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် အာသက််ဝါင််အာာဏာာ 

တွည််ဖေစ် ဖေရီ�ယူနှတရီာ��ုာ� �ပ်ါဝါင််�ုအာဖေပ်် စ်ုု�ရီု�်ဖေ�က်ာင််�ဖေ�ာ်မြပ်ခု��ပြီးပ်ီ� ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� �ည််သုု� 

အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်�ည််၊ လုုက််�ာဖေအာာင််�ည််သုု�ဖေဆာင််ရီ�က််�ည််က်ုု ဖေ��ခုွ�်�ထံုတွ်ထံာ�သည်် 

(ဥပ်ဖေေအာဖေထံာက််အာက်ူမြပ်�က်ွ�်ရီက်် ၂၀၂၁)။ လုံခြုံခု�ံဖေရီ�အာဖေမြခုအာဖေ��ုာ�အာရီ CRPH သုု��ဟုုတွ် 

NUG သည်် က်)၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဖေ�လအာထံု မြ��်�ာနှုုင််င်ံ၏ဖေ�ရီာအာနှှံ�အာမြပ်ာ�တွွင်် ထံုဖေရီာက််စ်ွာ 

အာုပ််ခုု�ပ််နှုုင််�ု�ရီှုမြခုင််� သုု��ဟုုတွ် တွုုက််ရှုံးုုက််အာာဏာာက်ုု က်ုင်�်သုံ�နှုုင််�ု�ရီှုမြခုင််�၊ ခု) ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် 

ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာဏာာတွည််ဖေစ်ဖေရီ�က်ုု အာ�ည််�ဆုံ�အာဖေ�မြ�င်�် စ်ာရီ�က််ဖေပ််တွွင်် ဖေထံာက််က်ူပ်ံ�ပ်ုု�နှုုင််�ည်�် 

တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�ဆုုင််ရီာ �ွ��စ်ည််�ပ်ါဝါင််�ု�ရီှုမြခုင််�တွုု�က်ုု ဖေထံာက််ခုုင်�်ပ်ါက် ဤစ်ု�်ဖေခု်�ု�ုာ�သည်် 

အာလွ�်ကြိုးက်ီ��ာ�သည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််စ်ာတွ�်�သည်် အာသက််ဝါင််အာာဏာာတွည််ဖေစ်နှုုင််�ု�ရီှုဘာ� လုုက််�ာ 

ဖေဆာင််ရီ�က််ဖေစ်ဖေရီ� ယူနှတရီာ��ုာ� �ရီှုသည်�်အာဖေမြခုအာဖေ�တွွင််  ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု 

�ုက််သု�်�လုုက််မြခုင််�မြ�စ််ပ်ါက် မြ��်�ာနှုုင််င်ံတွွင်် ဥပ်ဖေေအာရီ �ဖေသခုုာ�ဖေရီရီာ�ု�ုာ�မြပ်ာ�သည်�် 

က်ာလ သုု��ဟုုတွ် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ဖေလဟုာ�ယူ်တွစ််ခုုမြ�စ််ဖေပ််လာသည်�် အာနှတရီာယူ်ရီှု 

ပ်ါသည််။ 

NUG နှှင်�် NUCC တွုု�သည်် �က်ာ�က်ာလတွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�က်ဏ္ဍအာတွွက်် �ူဝါါေ�ုာ�က်ုု 

ပ်ူ�တွွ�ဖေရီ�ဆွ��ည််ဟုု �ူရီင််�ပ်ဋိုည်ာဉ််စ်ာတွ�်�၏ အာခု�်� ၆ ရီှု အာပ်ုုေ်တွစ််ခုုတွွင််သာ ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ပြီးပ်ီ� 

မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််စ်ာတွ�်�၏ အာခု�်� ၇ တွွင်် �က်ာ�က်ာလတွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ� 

က်ဏ္ဍနှှင်�် ပ်တွ်သက််သည်�် အာပ်ုုေ်ဖေမြခုာက််ခုုပ်ါရီှုဖေ�က်ာင််� သတွုမြပ်�သင်�်သည််။ NUG �ှ အာသု 

အာ�ှတွ်မြပ်�ထံာ�ဖေသာ အာရီပ််ဘာက််တွရီာ�ရှုံးုံ��ုာ�နှှင်�်  EAOs/EROs ထံု�်�ခုု�ပ််�ုဖေအာာက်် �ယူ်ဖေမြ� 

�ုာ�ရီှု EAO/ERO တွုု�၏တွည််ရီှုပြီးပ်ီ�သာ� တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�စ်�စ််�ုာ�သည်် တွရီာ�ဝါင််မြ�စ််သည််ဟုု 

ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ပြီးပ်ီ�  NUCC သည်် မြပ်ည််�ယူ်/�က််ေရီယူ်ယူူ�စ််�ုာ�အာတွွင််� က်ုစ်စရီပ််�ုာ�က်ုု တွရီာ�စ်ီရီင်် 

ရီ�်အာတွွက်် ပ်ူ�တွွ�တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�ဆုုင််ရီာ ည်ာုနှုင််�ဖေရီ�ဖေက်ာ်�တွီ�ုာ�က်ုုလည််� �ွ��စ်ည််��ည််မြ�စ်် 

ဖေ�က်ာင််� ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်် (မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင်် တွည််�မြ�တွ်ထံာ�သည်�် FDC၊ အာစ်ုတွ် 

အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၇၊ ပ်ုေ်� ၄၇-၄၉)။ သုု�ဖေသာ် NUCC �ှ ယူခုုအာခုု�ု်အာထံု အာရီပ််ဘာက််တွရီာ�ရှုံးုံ� 

တွစ််ခုုက်ုု�ှ အာတွုအာလင််�အာသုအာ�ှတွ်�မြပ်�ဖေသ�ဘာ� လက််ရီှု EAO/ERO �ုာ�၏ တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ� 

စ်�စ််�ုာ�ဆုုသည််�ှာ အာ�ှ�်တွက်ယူ်�ည််သည််က်ုု ဆုုလုုမြခုင််�မြ�စ််ဖေ�က်ာင််� ရီှင််�ရီှင််�လင််�လင််� 

�သုရီဖေပ်။ ပ်ုု၍အာဖေရီ�အာကြိုးက်ီ�သည််�ှာ NUCC �ှ အာသုအာ�ှတွ်မြပ်�ထံာ�ဖေသာ အာရီပ််ဘာက််တွရီာ�ရှုံးုံ� 
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�ုာ� (၎င််�တွုု�ဖေပ််ဖေပ်ါက််လာဖေသာအာခုါ) နှှင်�် EAO/ERO တွုု�၏ တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�စ်�စ််�ုာ�သည်် 

ဤ�က်ာ�က်ာလတွွင်် တွရီာ�ဥပ်ဖေေစ်ုု��ုု�ဖေရီ�က်ုု �ည််သုု�အာာ�ခုံနှုုင််�ည််�ည််�ဆုုသည်�် ဖေ��ခုွ�်�မြ�စ်် 

သည််။  

အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�ဆုံ��ှာ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက်ုု မြပ်�်လည််သုံ�သပ််ရီ�် တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ� 

အာ�ွ��အာစ်ည််�တွစ််ခုုအာာ� �ည််သည်�်အာခု�်�က်ဏ္ဍက်ုု�ှ ဖေပ်�အာပ််�ည်�်ဟု�် ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််�ဖေတွွ�ရီပ်ါ။ 

အာ�ုာ�သဖေဘာာဆနှဒတွူည်ီ�ုရီရီှုရီ�်နှှင်�် ပ်ူ�ဖေပ်ါင််�ဆုံ�မြ�တွ်ခုုက််ခုု�ှတွ်နှုုင််ရီ�်အာတွွက်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ အာမြင်င််�ပ်ွာ��ု�ုာ�အာာ�လုံ�က်ုု �က်ာ�က်ာလစ်ီ�ံအာုပ််ခုု�ပ််�ုအာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�

အာ�က်် �ယူ်ပ်ယူ်အာသီ�အာသီ��ှ သက််ဆုုင််သူ�ုာ�ပ်ါဝါင််�ု အာ�ုာ�ဆုံ�မြ�စ််သည်�် NUCC တွွင််သာ 

ဖေဆွ�ဖေနှွ�ဖေမြ�ရီှင််�ရီ�ည််မြ�စ််သည််။ ထံုုသုု�ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််��ှာ ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာရီ 

(အာ�ည််�ဆုံ�စ်ာရီ�က််ဖေပ််တွွင််) �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေခုုံရှုံးုံ�မြ�င်�် ဖေမြ�ရီှင််�မြခုင််�က်��သုု�၊ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေစ်�စ််၏အာဖေမြခုခုံ�ူက်ုု လုုက််�ာဖေသာစ်�စ််�ုာ�တွွင်် ဖေမြ�ရီှင််�သက်��သုု� ပ်ဋိုည်ာဉ််ပ်ါ 

မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ�အာဖေပ််အာဖေမြခုခုံ၍ ဖေတွာင််�ဆုုခုုက််�ုာ�က်ုု လွတွ်လပ််ဖေသာ တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ� အာ�ွ�� 

အာစ်ည််��ုာ��ှ ဖေမြ�ရီှင််�မြခုင််�အာာ�တွာ�ဆီ�ရီ�် ရီည််ရီ�ယူ်မြခုင််�မြ�စ််သည််။ ထံုုသဖေဘာာအာရီ ပ်ဋိုည်ာဉ်် 

တွွင်် က်�ဦး��ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ၏ အာဂု�ါရီပ််�ုာ�က်ုု ရီှင််�ရီှင််�လင််�လင််�မြ�င််ဖေတွွ�ရီပြီးပ်ီ� လွတွ် 

လပ််ဖေသာ တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�အာ�ွ��အာစ်ည််�က် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ�က်ုု 

အာဓိုပ်ါါယူ်�ွင်�်ဆုုမြခုင််�ထံက်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာမြပ်ဿ�ာ�ုာ�က်ုု နှုုင််င်ံဖေရီ�အာရီ ည်ာုနှုင််� 

ဖေမြ�ရီှင််��ု�ုာ�မြ�င်�်သာ အာဓိုက်ည်ာုနှုင််� ဖေမြ�ရီှင််��ည််မြ�စ််သည််။

၃။ ပဋိိညာာဉ််ပါ အခြေရေး�က်ာင်း်းအခြေ�ာမိ�ား

ပ်ဋုိည်ာဉ််ဖေရီ�ဆွ�မြခုင််�လုပ််င်�်�စ်ဉ််နှှင်� ်စ်ပ််လုဉ််�သည်� ်အာဖေရီ�မြပ်ဿ�ာ�ုာ�နှှင်� ်ပ်ဋုိည်ာဉ််၏ 

ရီည််ရီ�ယ်ူခုုက််နှှင်�သ်က််ဆုုင််သည်� ်အာဖေမြခုခံုဖေ��ခွု�်��ုာ�ကုု် မြပ်�်လည််သံု�သပ််ပြီးပီ်�ဖေ�ာက်် ပ်ဋုိည်ာဉ််ပ်ါ 

အာဖေ�က်ာင််�အာရီာ�ုာ�က်ုု ဖေလ�လာက်ာ �ှတွ်ခုုက််မြပ်�သင်�်သည်�် မြပ်ဿ�ာ�ုာ�နှှင်�် မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ� 

က်ုု ဤ�ှတွ်စ်ုတွုုတွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ပ်ါ�ည််။၁ 

၁ စ်ာ�တ်ွသူ�ုာ�အာဖေ�မြ�င်� ်အာထူံ�သမြ�င်� ်ဤအာပုု်င််�အာတွွက်် ကြိုးကု်�တွင််သုထံာ�သင်�သ်ည််�အာခုုက််အာခုု�ု�ရုှီပ်ါသည််။ (၁) လူ�ု 

က်ွ�်ရီက််တွွင််မြ��့်ဖေဝါခု��သည်�် အာဂု�လုပ််ဘာာသာမြ�င်�် တွရီာ�ဝါင််မြပ်�်ဆုုထံာ�မြခုင််��ဟုုတွ်ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််အာဖေပ်် အာဖေမြခုခုံ 

၍ ဤ�ှတွ်စ်ုတွုုက်ုု ဖေရီ�သာ�ထံာ�မြခုင််�မြ�စ််သည််။ ထံုုအာဂု�လုပ််ဘာာသာမြပ်�်က်ုု �ူရီင််�မြ��်�ာဘာာသာမြ�င်�်ဖေရီ�သာ�ထံာ�

သည်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််မြ�င်�် တွုုက််ဆုုင််စ်စ််ဖေဆ�ပြီးပ်ီ�ဖေသာ်လည််� ဖေရီရီာ�ု�ရီှုသည်�်အာခုုက််�ုာ� သုု��ဟုုတွ် မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ�တွစ််ခုု 

နှှင်�်တွစ််ခုု ဆီဖေလှာ်�ု�ရီှုမြခုင််�ဖေတွွ�ရီပ်ါက် ဘာာသာမြပ်�်ဆုုမြခုင််�၏အာာ��ည််�ခုုက််ဖေ�က်ာင်�် မြ�စ််ဖေပ််လာရီမြခုင််�မြ�စ််ဖေ�က်ာင််� 

က်ွနှ်ုပ််တွုု� အာသုအာ�ှတွ်မြပ်�ပ်ါသည််။ (၂) ခြုံခု�ံင်ုံသုံ�သပ််�က်ည်�်ပ်ါက် ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုုယူ်၌သည််ပ်င််လှင်် ဖေသခုုာဖေရီရီာ�ု�ည််� 

သည်�် စ်ာတွ�်�တွစ််ခုုမြ�စ််ပြီးပ်ီ� ၎င််�တွင််မြပ်ထံာ�သည်�်စ်�စ််�ုာ�က်ုု အာဖေသ�စ်ုတွ်ဖေလ�လာရီ�်ခုက််ခု�ပ်ါသည််။  ဥပ်�ာအာာ� 

မြ�င်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ဆုံ�မြ�တွ်ခုုက််ခုု�ှတွ်ရီာ၌ တွုုင််�ရီင််�သာ�လူ�ု�ု�စ်ု�ုာ�က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်��ုရုှီဖေစ်ရီ�် က်တွုဖေပ်�ထံာ�ဖေသာ် 

လည််� အာ�ွ��အာစ်ည််�ဆုုင််ရီာ သုု��ဟုုတွ် ဖေရီ��ဖေက်ာက််ပ်ွ�စ်�စ််ပ်ုံစ်ံ�ုာ�အာရီ ထံုုသုု�က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်��ုရီှုဖေစ်ရီ�် �ည််သုု��ည််ပ်ုံ 

ဖေဆာင််ရီ�က််�ည််က်ုု ဖေ�ာ်မြပ်�ထံာ�ဖေပ်။ (၃) ဥပ်ဖေေဖေရီ�ရီာရှုံးုဖေထံာင်�်�ှ�က်ည်�်လှင်် ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံသည််  အာ�ည််� 

င်ယူ် ရှုံးုပ််ဖေထံွ�ဖေ�သည််။ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််�နှှစ််ပ်ုုင််�သည်် ဥပ်ဖေေအာာ�မြ�င်�် တွစ််ပ်ုုင််�နှှင်�်တွစ််ပ်ုုင််� �ည််သုု�ဆက််စ်ပ််ဖေ�သည််�ှာ 

�ရီှင််�လင််�ပ်ါ (ဆုုလုုသည််�ှာ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ တွွင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ �က်ာ�က်ာလအာစ်ုု�ရီအာ�ွ��က်ုု အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ ရီှု 

လူအာခုွင်�်အာဖေရီ�မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ�မြ�င်�် ထံု�်�ခုု�ပ််ထံာ�ပ်ါသလာ�)။
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အခြေစိတ််အခြေပိုင်း်း ၁ - အခြေပြီးပီးသတ်် ဖွဲ့ဲ��စညာ်းပုံအခြေရေးခြ��ံဥပရေးေတ်စ်�ပ် ရေး�းဆဲ�ပုံေီဇိုိုင်း်းနိုာင်း်် 
ဖွဲ့ဲ��စညာ်းပုံအခြေရေးခြ��ံဥပရေးေရေး�းဆဲ�ရေး�း လုုပ်င်းန်း်းစဉ််အခြေတ်ဲက်် အခြေရေးခြ��ံမိူမိ�ား

ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ သည်် အာပြီးပ်ီ�သတွ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ သုု��ဟုုတွ် 

အာပြီး��တွ�်��ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာသစ်် ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ�လုပ််င်�်�စ်ဉ််အာမြပ်င်် အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ� 

က်ာလ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ� လုပ််င်�်�စ်ဉ််�ုာ�အာတွွက်် လ�်�ညွဲ�်�ုဖေပ်�ရီ�် အာထံူ� 

အာဖေလ�ဖေပ်�ထံာ�ပြီးပီ်� �ွ��စ်ည််�ပံု်အာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေဖေရီ�ဆွ�ရီာတွွင်် လုပ််င်�်�စ်ဉ််၌သာ�က် အာဖေ�က်ာင််�အာရီာ 

အာရီပ်ါ ထံည်�်သွင််�စ်ဉ််�စ်ာ�ရီ�ည်�် အာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ�ပ်ါရီှုသည််။ အာထံက််တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ခု��သည်�်အာတွုုင််� 

အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ ၏ အာဖေ�က်ာင််�အာရီာ�ုာ�တွွင်် တွုုင််�ရီင််�သာ�အာ�ွ���ုာ�၏ ဖေတွာင််�ဆုု�ု�ုာ�အာာ� 

သုသာထံင််ရီှာ�စ်ွာ လုုက််ဖေလုာသဖေဘာာတွူည်ီ�ု�ုာ�က်ုုဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ပြီးပ်ီ� အာ�ုာ�စ်ု�ှာ အာ�ာဂုတွ် 

�က််ေရီယူ်စ်�စ််၏ အာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ�၊ နှုုင််င်ံသာ�နှှင်�် ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�နှှင်�်စ်ပ််လုဉ််�သည်�် 

ဖေတွာင််�ဆုု�ု�ုာ�မြ�စ််သည််။ 

အာ�ာဂုတွ် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ�လုပ််င်�်�စ်ဉ််နှှင်�်စ်ပ််လုဉ််�၍ မြပ်င််ဆင်် 

တွည််�မြ�တွ်ထံာ�သည်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််၏အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ တွွင်် အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�ရီ�်၊  အာပြီး��တွ�်��ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေတွစ််ရီပ််ဖေရီ�ဆွ�ရီ�် တွုုင််�မြပ်�မြပ်ည််မြပ်� 

ည်ီလာခုံဖေခု်ယူူက်ုင််�ပ်မြခုင််�နှှင်�် အာပြီး��တွ�်��ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေသစ််က်ုု အာတွည််မြပ်�ရီ�် လူထံု 

ဆနှဒခုံယူူပ်ွ�က်ုင််�ပ်မြခုင််� (အာခု�်� ၃၊ အာပ်ုုေ် ၁၁) စ်သည်�် က်တွုက်ဝါတွ်�ုာ� ပ်ါဝါင််သည်် (အာခု�်� ၃၊ 

အာပ်ုုေ် ၈၊ ၁၀၊ ၁၁)။ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ တွွင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ ဤ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဖေရီ�ဆွ�

ဖေရီ�လုပ််င်�်�စ်ဉ််နှှင်�်ပ်တွ်သက််သည်�် ဖေ�ာက််ထံပ််အာဖေသ�စ်ုတွ်အာခုုက််အာလက််�ုာ�က်ုု အာစ်ုတွ် 

အာပ်ုုင််� ၂ တွွင််ဖေတွွ�ရီပြီးပ်ီ� ထံပ််ဖေဆာင််�ရီှင််�လင််�ထံာ�သည််။ NUCC သည်် အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ� 

က်ာလ �ွ��စ်ည််�ပု်ံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ�လုပ််င်�်�စ်ဉ််က်ုု ဦး�ဖေဆာင််အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ပြီးပ်ီ� 

အာတွည််မြပ်�ခုုက််ရီယူူရီ�် မြပ်ည််သူ�ည်ီလာခုံသုု� တွင််သွင််�ရှုံးုံသာ�က် အာပြီးပ်ီ�သတွ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ�လုပ််င်�်�အာစ်ီအာစ်ဉ််က်ုုလည််�ခုု�ှတွ်�ည််မြ�စ််သည်် (အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၃၊ 

အာပ်ုုေ် ၁၇(ဆ၊ ဇ))။ ဆုုလုုသည််�ှာ NUCC သည်် ဖေ�ာင််က်ုင််�ပ်လာ�ည်�် တွုုင််�မြပ်�မြပ်ည််မြပ်� 

ည်ီလာခုံတွွင််လည််� ဩဇာလဲ�်��ုု��ုရီှု၍ ဆက််လက််ပ်ါဝါင််ဖေ��ည််ဟုု�ာ�လည််နှုုင််သည််။ မြပ်င််ဆင်် 

တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် NUCC ၏ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ�အာ�ွ��တွွင်် 

အာ�ွ��ဝါင််�ည််�ှပ်ါဝါင််�ည််က်ုု သတွ်�ှတွ်�ထံာ�သက်��သုု� အာဆုုပ်ါအာ�ွ��ဝါင််�ုာ�အာာ� �ည််သုု�ဖေရီ��ခုုယူ် 

�ည်် (သုု��ဟုုတွ် ဖေရီ��ဖေက်ာက််တွင််ဖေမြ�ာာက််�ည််) က်ုု ဖေ�ာ်မြပ်�ထံာ�ဖေပ်။ သုု�ရီာတွွင်် NUCC သည််  

၎င််�၏ အာ�ွ��င်ါ��ွ���ှ အာ�ွ��ဝါင််�ုာ�၏ အာကြုံက်ံဉာာဏာ်�ုာ�က်ုု အာဓိုက်ထံာ�ရီယူူ�ည််ဟုု ယူူဆပ်ါက် 

��ှာ�နှုုင််ဖေပ်။ NUCC သည်် ၎င််�၏တွာဝါ�်�ုာ�က်ုု အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ရီ�် လုုအာပ််သလုု 

�ွ��စ်ည််�နှုုင််သည်�် �ည််�ပ်ည်ာအာဖေထံာက််အာက်ူအာ�ွ���ုာ�ထံံ�ှလည််� အာကြုံက်ံဉာာဏာ်�ုာ�ရီယူူနှုုင််သည်် 

(အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၃၊ အာပ်ုုေ် ၁၇ (ဋိ))။ 

�ူလပ်ဋိုည်ာဉ််ဖေရီ�ဆွ�မြခုင််�နှှင်�် ဆက််စ်ပ််�က်ာ�က်ာလအာစ်ုု�ရီအာ�ွ��၏ ကြိုးက်ု��ပ်�်�အာာ�ထံုတွ်�ု 

�ုာ�က်ုု (၂၀၂၀ ဖေရီ��ဖေက်ာက််ပ်ွ�ရီလေ်နှှင်�် အာခုု�ု်က်�့်သတွ်ခုုက််�ုာ�ဖေ�က်ာင်�်) NLD က် လဲ�်��ုု�ထံာ� 

သည််ဟုု ယူူဆနှုုင််ဖေသာ်လည််� အာပြီးပ်ီ�သတွ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေသည်် အာ�ုာ�အာာ�မြ�င်�် အာ�ုာ� 

သဖေဘာာတူွထံာ�သည်� ်စ်ာခုု�ပ််စ်ာတွ�်�မြ�စ််ဖေ�က်ာင််� ဖေသခုုာဖေစ်ဖေရီ�နှှင်� ်အာ�ာဂုတ်ွ�ွ��စ်ည််�ပံု်အာဖေမြခုခံု 

ဥပ်ဖေေပ်ါ အာဖေ�က်ာင််�အာရီာနှှင်�်ပ်တွ်သက််သည်�် ဖေစ်�စ်ပ််ည်ာုနှုင််��ု�ုာ�အာဖေပ်် တွုုင််�ရီင််�သာ�အာ�ွ��င်ယူ် 
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�ုာ�နှှင်�် ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာင််အာာ�စ်ု�ုာ�က် အာဓိုပ်ါါယူ်မြပ်ည်�်ဝါဖေသာ �သဇာလဲ�်��ုု��ုရီှုဖေစ်ဖေရီ�အာတွွက်် 

�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ�အာ�ွ��နှှင်�် ဆုံ�မြ�တွ်ခုုက််ခုု�ှတွ်သည်�်ယူနှတရီာ�တွွင််လည််� က်ုယူ် 

က်ုယူ်မြပ်�့်မြပ်�့်ပ်ါဝါင််�ုရီှုရီ�် အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ��ည််မြ�စ််သည််။ မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ်် 

တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�ဆုုင််ရီာနှှင်�် အာပြီး��တွ�်��ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ �ုာ� 

က်ုုဖေရီ�သာ�ရီာတွွင်် ပ်ုု�ုုက်ုယူ်မြပ်�့်ပြီးပ်ီ� ပ်ုု�ုုပ်ါဝါင််�ုရီှုဖေသာ NUCC အာာ� ဦး�ဖေဆာင််အာခု�်�က်ဏ္ဍ�ှ 

ပ်ါဝါင််ရီ�် အာပ််နှှင််�မြခုင််�သည်် အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�ဖေသာ ပ်ထံ�ဖေမြခုလှ�်�မြ�စ််သည််။ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� (၁) 

အာခု�်� (၄) တွွင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် အာာဏာာအာ�ုာ�စ်ုက်ုု ဗားဟုုု (�က််ေရီယ်ူ) အာစ်ုု�ရီထံံတွွင််�ထံာ�ဘာ� 

မြပ်ည််�ယ်ူအာစုု်�ရီ အာဆင်�အ်ာသီ�သီ�တွွင်် ထံာ�ရုှီသည််ဆုုသည်� ်�က််ေရီယ်ူအာဖေမြခုခံု�ူ�ုာ�အာရီ �ွ��စ်ည််�ပံု် 

အာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�မြခုင််�လုပ််င်�်�စ်ဉ််နှှင်� ် အာပြီးပီ်�သတ်ွ�ွ��စ်ည််�ပံု်အာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေကုု် အာတွည််မြပ်�မြခုင််� 

တွွင်် ထံုုမြပ်ည််�ယူ်�ုာ�အာာ� အာဓိုက်အာခု�်�က်ဏ္ဍ ဖေပ်�အာပ််�ည််ဟုုယူူဆနှုုင််သည််။   

အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ တွွင်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေသစ်် ဖေရီ�ဆွ�ဖေရီ�လုပ််င်�်�စ်ဉ််က်ုု အာ�က်�်� 

�ုင််�ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�အ်ာမြပ်င်် �က််ေရီယ်ူေီ�ုုက်ဖေရီစီ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စု် �ွ��စ်ည််�ပံု်အာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ� 

ရီ�်အာတွွက်် ပ်ဓိာ�လုုအာပ််ခုုက််�ုာ�က်ုုလည််� မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ထံာ�က်ာ အာ�ုာ�စ်ုက်ုု အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� (၁)၊ 

အာခု�်� (၄) တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည််။ အာခု�်� ၄ က်ုု 'မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုဖေ�ှာ်ရီည််ခုုက််နှှင်�် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု 

စ်ံတွ�်�ုု��ုာ�၊ '�က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီမြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုတွည််ဖေဆာက််ဖေရီ�ဆုုင််ရီာ လ�်�ညွဲ�်အာဖေမြခုခုံ 

�ူ�ုာ�' နှှင်�် �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုတွည််ဖေဆာက််ဖေရီ� အာဖေမြခုခုံ�ူဝါါေ�ုာ�' ဟုူ၍ 

အာပ်ုုင််�သုံ�ပ်ုုင််� ခုွ�မြခုာ�သတွ်�ှတွ်ထံာ�က်ာ အာပြီးပ်ီ�သတွ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေတွွင်် ပ်ါရီှုရီ�ည်�် 

အာဓိုက်လုုအာပ််ခုုက််�ုာ�က်ုု ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည််။ �ူလပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် လုုအာပ််ခုုက်် ၃၇ ခုုက််ရီှုရီာ�ှ 

မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ၆၃ ခုုက်် သုု� တွုု�မြ�ာင်�်ထံာ�သည််။ ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် 

အာဖေမြခုခုံ�ူဝါါေ�ုာ�အာ�က်် အာာဏာာခုွ�ဖေဝါရီ�် က်တွုက်ဝါတွ်မြပ်�မြခုင််�က်��သုု�ဖေသာ အာခုု�ု��ူဝါါေ�ုာ�သည်် 

�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာဖေမြခုမြပ်� ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီစ်�စ််�ုာ�စ်ွာတွွင်် ဖေတွွ�ရီှုနှုုင််ဖေသာ်လည််� အာခုု�ု��ှာ 

မြ��်�ာနှုုင််င်ံ၏ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ နှုုင််င်ံဖေရီ�အာခုင််�အာက်ုင််�နှှင်�် လုုက််ဖေလုာည်ီဖေထံွ 

မြ�စ််ဖေစ်ရီ�် �ွ�်��ံမြပ်င််ဆင််ထံာ�မြခုင််�မြ�စ််သည်် (ဥပ်�ာ ဖေ�ှာ်ရီည််ထံာ�ဖေသာ �က််ေရီယူ်စ်�စ််ပ်ုံစ်ံ)။ 

အာခုု�ပ််ဆုုရီဖေသာ် အာခု�်� ၄ သည်် ဖေအာာက််ပ်ါအာဓိုက်အာဂု�ါရီပ််�ုာ�ပ်ါရီှုသည်�် အာ�ာဂုတွ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ�ူဖေဘာာင််က်ုု ဖေ�ှာ်ရီည််ထံာ�မြခုင််�မြ�စ််သည််။

• အာခုု�ပ််အာမြခုာအာာဏာာက်ုု �က််ေရီယူ်ယူူ�စ််�ုာ� ("အာ�ွ��ဝါင််မြပ်ည််�ယူ်�ုာ�") နှှင်�် ထံုု 

မြပ်ည််�ယူ်�ုာ�ရီှု မြပ်ည််သူလူထံုက် ပ်ုုင််ဆုုင််သည်် -  အာ�ာဂုတွ် �က််ေရီယူ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု

မြ��်�ာနုုှင််ငံ်ရုှီ မြပ်ည််ဖေထံာင််စု်အာ�ွ��ဝါင််မြပ်ည််�ယ်ူ၏ အာာဏာာသဖေဘာာသဘာာဝါကုု် ပ်ဋုိည်ာဉ်် 

တွွင်် အာဓိုပ်ါါယူ်�ွင်�်ဆုုထံာ�မြခုင််�မြ�စ််သည််။ အာခုု�ပ််အာမြခုာအာာဏာာသည်် နှုုင််င်ံသာ��ုာ� 

ထံံ�ှ ဆင််�သက််သည်် (အာပ်ုုေ် ၄) ဟုု မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ထံာ�သည်�် ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေနှှင်�်ဆ�့်က်ုင််စ်ွာပ်င်် ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် မြ��်�ာနှုုင််င်ံက်ုု နှုုင််င်ံ�ုာ�ဖေပ်ါင််�စ်ုထံာ�မြခုင််� 

အာမြ�စ်် ရှုံးုမြ�င််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ပြီးပ်ီ� မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုအာ�ွ��ဝါင််မြပ်ည််�ယူ်�ုာ��ှ  မြပ်ည််သူလူထံုက်   

၎င််�တွုု�၏ သက််ဆုုင််ရီာမြပ်ည််�ယူ်အာစ်ုု�ရီ�ုာ��ှတွစ််ဆင်�် 'အာခုု�ပ််အာမြခုာအာာဏာာက်ုု�ူရီင််�

ပ်ုုင််ဆုုင််သူ�ုာ�' မြ�စ််ဖေ�က်ာင််� ဆုုထံာ�သည််။ ထံုုသုု�ဖေသာအာယူူအာဆသည်် အာခုု�ပ််အာမြခုာ

အာာဏာာပ်ုုင််�က််ေရီယူ်ယူူ�စ််�ုာ�၏ အာတွူတွက်ွဖေပ်ါင််�စ်ည််��ု (က်ွ�်) �က််ေဖေရီ�ရီှင််� 

သဖေဘာာပ်ုံစ်ံရီှုပြီးပ်ီ� ဗားဟုုုအာဆင်�်သည်် အာ�ွ��ဝါင််မြပ်ည််�ယူ်�ုာ��ှ ဖေပ်�အာပ််ထံာ�ဖေသာ တွာဝါ�် 
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ဝါတွတရီာ��ုာ�က်ုုသာ တွုတွုက်ုက်ု ထံ�်�ဖေဆာင််ခုွင်�်ရီှုသည််။ သုု�ဖေသာ် အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�သည််�ှာ 

ထုုံမြပ်ည််သူလူထုံနှှင်� ်မြပ်ည််�ယ်ူ�ုာ�သည်် �ည််သူ�ည််ဝါါမြ�စ််သည််ဆုုသည််ကုု် အာတုွအာက်ု 

ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််��ရီှုဖေသာဖေ�က်ာင်�် ယူင််�အာာ� ဖေ�ာင််တွွင််ဖေဆွ�ဖေနှွ�ည်ာုနှုင််�ရီ�်လုုအာပ်် 

�ည်�် မြပ်ဿ�ာတွစ််ရီပ််မြ�စ််သည််။ မြပ်ည််�ယူ်အာ�ွ��ဝါင််အာဖေရီအာတွွက်် သတွ်�ှတွ်ထံာ�မြခုင််� 

�ရီှုသက်��သုု� ထံုုမြပ်ည််�ယူ်�ုာ�အာာ� �ည််သည်�်စ်ံနှု�်��ုာ�အာဖေပ််အာဖေမြခုခုံ၍ သတွ်�ှတွ်�ည်် 

ဆုုသည််က်ုုလည််� �ဖေ�ာ်မြပ်သည်�်အာမြပ်င်် မြပ်ည််�ယူ်အာ�ွ��ဝါင််အာသစ််�ုာ�က်ုု ခုွင်�်မြပ်��ည်် 

သုု��ဟုုတွ် အာသစ််�ွ��ရီ�်ဖေတွာင််�ဆုုမြခုင််�ရီှု�ရီှုတွုု�အာာ� ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်�ထံာ�ဖေပ်။  

ရီှုရီင််�စ်ွ�သတွ်�ှတွ်ခုုက််�ုာ�အာတွုုင််� ဆက််လက််က်ုင်�်သုံ�နှုုင််ဖေသာ်လည််� (ဥပ်�ာအာာ� 

မြ�င်�်) မြပ်ည််�ယူ်နှှင်�် တွုုင််�ဖေေသကြိုးက်ီ��ုာ��က်ာ� မြခုာ��ာ��ုက်ုု ဆက််လက််ထံု�်�သု�်�ထံာ� 

�ည််၊ �ထံာ��ည််�ှာ �ရီှင််�လင််�ပ်ါ။ �က််ေရီယူ်�ယူ်�ု�ုတွ် သုု��ဟုုတွ် ပြီး�ု��ဖေတွာ်တွည်် 

ဖေ�ရီာက်ုစ်စရီပ််နှှင်�်ပ်တွ်သက််၍ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် လုံ�လုံ�လုာ�လုာ� ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််��ရီှုဖေပ်။ 

• ဗားဟုုုခုု�ပ််က်ုုင််�ုဖေလှာ�ခုုထံာ�ဖေသာ �က််ေရီယူ်စ်�စ်် - ထံူ�မြခုာ�သည််�ှာ ပ်ဋိုည်ာဉ််အာရီ 

အာာဏာာအာာ�လုံ�က်ုု ဗားဟုုု (�က််ေရီယူ်) အာစ်ုု�ရီနှှင်�် �က််ေရီယူ်ယူူ�စ််အာစ်ုု�ရီ�ုာ� ခုွ�ဖေဝါ 

က်ုင်�်သုံ��ည််မြ�စ််သည်် (ဥပ်ဖေေမြပ်�ဖေရီ�၊ တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�နှှင်�် အာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ�)။ ဗားဟုုုအာဆင်�် 

နှှင်� ်�က််ေရီယ်ူယူူ�စ််အာဆင်�အ်ာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�အာ�က်ာ� တွာဝါ�်ခွု�ဖေဝါရီာတွွင်် �ူဝါါေမြပ်ဿ�ာ 

တွစ််ရီပ််က်ုု အာဖေက်ာင််�ဆုံ�က်ုုင််တွွယ်ူဖေမြ�ရီှင််�နှုုင််�ည်�် အာ�ု��်ဆုံ�အာစ်ုု�ရီထံံသုု� အာာဏာာ 

ဖေပ်�အာပ််သည်�် Principle of Subsidiarity (မြပ်ည််သူလူထံုနှှင်�် အာ�ီ�က်ပ််ဆုံ�အာစ်ုု�ရီ 

အာဆင်�်က် လုပ််ဖေဆာင််နှုုင််သည််အာထံု လုပ််ပ်ုုင််ခုွင်�်မြပ်�ဖေသာစ်�စ််) က်ုု အာဖေမြခုခုံက်ုင်�်သုံ� 

�ည််မြ�စ််သည််။ ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု (ဗားဟုုု) အာစ်ုု�ရီထံံတွွင်် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုအာ�ွ��ဝါင်် 

မြပ်ည််�ယူ်�ုာ�၏ ဘာုံအာက်ု�ု�စ်ီ�ပ်ွာ�အာတွွက်် က်ုင်�်သုံ�ရီ�်လုုအာပ််သည်�် အာခုွင်�်အာာဏာာ 

�ုာ�(သာ) ရီှုပြီးပ်ီ� �က််ေရီယူ်အာ�ွ��ဝါင််မြပ်ည််�ယူ်�ုာ�သည်် က်ု�်ရီှုဖေသာ အာကြွက်င််�အာက်ု�် 

အာာဏာာအာာ�လုံ�က်ုု ပ်ုုင််ဆုုင််�ည််မြ�စ််သည်် (အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁၊ အာခု�်� ၄၊ အာပ်ုုင််� ၃၊ 

အာပ်ုုေ် ၆)။ ယူင််�အာစ်ီအာ�ံသည်် ၎င််�တွုု�၏ �က််ေရီယူ်ယူူ�စ််�ုာ�အာတွွက်် ပ်ုု�ုုလွတွ်လပ်် 

ဖေသာ၊ က်ုုယူ်ပ်ုုင််အာုပ််ခုု�ပ််ခုွင်�်က်ုု နှှစ််ရီှည််လ�ုာ� ဖေတွာင််�ဆုုခု��ဖေသာ တွုုင််�ရီင််�သာ�အာုပ််စ်ု 

�ုာ�အာတွွက်် အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�ဖေသာ လုုက််ဖေလုာ�ုတွစ််ရီပ််မြ�စ််သည််။ 'အာ�ွ��ဝါင််မြပ်ည််�ယူ်�ုာ�' 

(�က််ေရီယူ်ယူူ�စ််�ုာ�) အာာ�လုံ�သည်် 'တွ�်�တွူအာခုွင်�်အာဖေရီ�' ရီရီှု�ည််မြ�စ််ပြီးပ်ီ� အာာ�လုံ� 

တွ�်�တူွဖေသာ အာခုု�ု�တူွ�က််ေရီယ်ူစ်�စ််က်ုင်�သံု်��ည််ဟုု ယူူဆနုုှင််သည််။ အာစုု်�ရီ အာခုုင််� 

ခုုင််�ဆက််ဆံဖေရီ�က်ုုလည််� ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််ထံည်�်သွင််� ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည််။ �က််ေရီယူ် 

ယူူ�စ််�ုာ�သည်် က်ုုယူ်ပ်ုုင််အာခုွ�်ဘာဏ္ဍာ ဖေက်ာက််ခုံဖေရီ�ယူနှတရီာ��ုာ� �ွ��စ်ည််�ထံာ�ရီှုနှုုင်် 

သည််ဟုု ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ်လည််� ဘာဏ္ဍာဖေရီ�ဆုုင််ရီာ �က််ေရီယူ်စ်�စ်် 

အာတွွက်် အာစ်ီအာ�ံ�ုာ�က်ုု (�က််ေရီယူ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံ အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေတွွင်် မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ထံာ��ည်�် 

အာစ်ာ�) ဥပ်ဖေေမြပ်�မြခုင််��ှတွဆင်�် ပ်ုု�ုုအာဖေသ�စ်ုတွ် မြပ်ဋ္ဌာာ�်�သတွ်�ှတွ်�ည််မြ�စ််သည််။ 

ဖေမြ�ယူာနှှင်�် သဘာာဝါသယူံဇာတွ�ုာ�က်ုု မြပ်ည််�ယူ်အာတွွင််�ရီှု မြပ်ည််သူလူထံုက် ပ်ုုင််ဆုုင်် 

ပြီးပ်ီ� မြပ်ည််�ယူ်အာစ်ုု�ရီ�ုာ�က် စ်ီ�ံခု�့်ခုွ��ည််မြ�စ််က်ာ ဤအာခုုက််သည်် EAO/ERO �ုာ� 

နှှစ််ရီှည််လ�ုာ�ဖေတွာင််�ဆုုခု��ဖေသာ ဖေတွာင််�ဆုု�ုဖေ�ာက််တွစ််ရီပ််က်ုု လုုက််ဖေလုာမြခုင််�ပ်င်် 

မြ�စ််သည််။ သတုွမြပ်�ရီ�ည််�ှာ မြပ်ည််�ယ်ူအာစုု်�ရီ�ုာ�တွွင်် ကုု်ယ်ူပုု်င််�ွ��စ်ည််�ပံု်အာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေ 

မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုွင်�် ရီရီှု�ည််မြ�စ််သည််။ ဤအာခုုက််သည်် ၂၁ ရီာစ်ု ပ်င််လုံပြီးင်ု�်�ခုု�်�ဖေရီ�ည်ီလာခုံ
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�ုာ�တွွင်် အာမြင်င််�ပ်ွာ�ခု��ရီသည်�် တွစ််နှုုင််င်ံလုံ� ပ်စ််ခုတွ်တွုုက််ခုုုက််�ု ရီပ််စ်�ဖေရီ�သဖေဘာာတွူ 

စ်ာခုု�ပ်် (NCA)   လက််�ှတ်ွဖေရီ�ထုုံ�ထံာ�ဖေသာ EAO �ုာ� နှှစ််ရှီည််လ�ုာ� ဖေတွာင််�ဆုုခု��သည်�် 

အာဓိုက်ဖေတွာင််�ဆုုခုုက််တွစ််ခုုပ်င််မြ�စ််သည််။ �ူလ FDC တွွင်် ဖေေသနှတရီအာဆင်�်အာုပ််ခုု�ပ််�ု 

သည်် မြပ်ည််�ယူ်အာစ်ုု�ရီ�ုာ�၏ လုပ််ပ်ုုင််ခုွင်�်မြ�စ််ပြီးပ်ီ� မြပ်ည််�ယူ်�ုာ�၏ က်ုုယူ်ပ်ုုင််�ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေမြ�င်�် ထံု�်�ဖေက်ုာင််�သွာ��ည််ဟုု ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ်လည််� မြပ်င််ဆင််တွည််� 

မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ FDC တွွင်် ဖေေသနှတရီအာဆင်�် အာုပ််ခုု�ပ််�ုအာဖေ�က်ာင််� �ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ပ်ါ။  

�က််ေရီယူ်ယူူ�စ််�ုာ�၏ အာခုွင်�်အာာဏာာတွွင်် နှုုင််င်ံသာ�ဖေပ်�မြခုင််�လည််� ပ်ါဝါင််�ည််မြ�စ််ပြီးပ်ီ� 

ဤအာခုုက််သည်် လုပ််ထံုံ�လုပ််�ည််��ုာ�အာာ� နုှင််�ယှူဉ််ဖေလ�လာ�ုရုှုံးဖေထံာင်��ှ်�က်ည်�ဖ်ေသာ် 

တွစ််�ူထံူ�မြခုာ�သည်�် အာခုုက််မြ�စ််သည််။ 

• ဖေအာာက််လဲတွ်ဖေတွာ်နှှင်�် အာထံက််လဲတွ်ဖေတွာ်အာ�က်ာ� အာာဏာာတွူည်ီစ်ွာ ထံာ�ရီှုသည်�် 

လဲတွ်ဖေတွာ်နှှစ််ရီပ်် - ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာရီ လက််ရီှုက်ုင်�်သုံ�ဖေ�ဖေသာ အာစ်ီ 

အာ�ံနှှင်� ်နုှင််�ယှူဉ််ပ်ါက် ဤအာခုုက််သည်် ကြိုးကီ်��ာ�ဖေသာ အာဖေမြပ်ာင််�အာလ�တွစ််ရီပ််မြ�စ််သည််။ 

မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုအာဆင်�် ဆုံ�မြ�တွ်ခုုက််ခုုရီာတွွင်် �က််ေရီယူ်ယူူ�စ််�ုာ�၏ ဩဇာလဲ�်��ုု��ု 

က်ုု ဤအာစ်ီအာ�ံမြ�င်�် ပ်ုု�ုုမြ�ာင်�်တွင််ဖေပ်�နှုုင််�ည််မြ�စ််သည််။ စ်ုတွ်ဝါင််စ်ာ��ွယူ်ဖေက်ာင််�သည်် 

�ှာ ဖေအာာက််လဲတွ်ဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�က်ုု 'ပြီး�ု���ယူ် သုု��ဟုုတွ် လူဦး�ဖေရီအာဖေပ်် 

အာဖေမြခုခုံ' (၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ၏ အာကြွက်င််�အာက်ု�်အာဖေင်ွ�အာသက််) ၍ 

ဖေရီ��ဖေက်ာက််တွင််ဖေမြ�ာာက််ရီ�ည််မြ�စ််ပြီးပ်ီ� အာထံက််လဲတွ်ဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�က်ုု 

'အာ�ွ��ဝါင််မြပ်ည််�ယူ်�ုာ��ှ ဖေရီ��ခုုယူ်ဖေစ်လဲတွ်' ရီ�ည််မြ�စ််သည််။ ထံုုသုု�ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််� 

မြ�င်�် မြပ်ည််�ယူ်�ုာ�၏ မြပ်ည််�ယူ်လဲတွ်ဖေတွာ်�ုာ��ှတွဆင်�် သွယူ်ဝါုုက််ဖေရီ��ဖေက်ာက််တွင််

ဖေမြ�ာာက််မြခုင််� သုု��ဟုုတွ် မြပ်ည််�ယူ်အာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ�အာ�ွ��က် ခု�့်အာပ််မြခုင််�က်ုုပ်င်် ဖေဆာင််ရီ�က်် 

နှုုင််သည်�် လ�်�စ်ဖေပ််လာ�ည််မြ�စ််သည််။ အာ�ွ��ဝါင််မြပ်ည််�ယူ်အာာ�လုံ�တွွင်် က်ုုယူ်စ်ာ� 

လှယူ်အာဖေရီအာတွွက်် တွူည်ီစ်ွာရီှုရီ�ည််မြ�စ််သည််။ ဖေအာာက််လဲတွ်ဖေတွာ်နှှင်�် ပ်တွ်သက််၍ 

ဖေအာာက််လဲတွ်ဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�က်ုု ဖေရီ��ဖေက်ာက််တွင််ဖေမြ�ာာက််ရီ�် မြ��်�ာနှုုင််င်ံ၏ 

လက််ရီှုပြီး�ု���ယူ် ၃၃၀ မြ�င်�် �ွ��စ်ည််�ထံာ��ုအာာ� က်ုင်�်သုံ��ည််ဖေလာ သုု��ဟုုတွ် လူဦး�ဖေရီ 

စ်ာရီင််�က်ုု အာဖေမြခုခုံ၍ဖေရီ��ဖေက်ာက််တွင််ဖေမြ�ာာက််�ည််ဆုုပ်ါက် �ည််သည်�်လူဦး�ဖေရီစ်ာရီင််� 

အာာ� အာသုံ�မြပ်�ပ်ါ�ည််လ�ဆုုသည်�် ဖေ��ခုွ�်�ထံုတွ်စ်ရီာတွစ််ခုု ရီှုပ်ါသည််။

• အာစ်ုု�ရီအာသွင််ပ်ုံစ်ံ ဖေမြပ်ာင််�လ�မြခုင််� - မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုအာဆင်�်တွွင်် 'ဝါ�်ကြိုးက်ီ�ခုု�ပ််ဦး�ဖေဆာင်် 

ဖေသာစ်�စ်် (Parliamentary System)' ထံူဖေထံာင််ရီ�် ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည််။ 

�က််ေရီယူ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုအာာ� မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုဦး� ဖေသှာင်် သုု��ဟုုတွ် သ�မတွတွစ််ဦး�ပ်ါရီှု 

သည်�် ဝါ�်ကြိုးက်ီ�ခုု�ပ််ဦး�ဖေဆာင််ဖေသာ အာစ်ုု�ရီအာ�ွ��က်ဦး�ဖေဆာင််�ည််မြ�စ််သည််။ အာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ� 

တွာဝါ�်ရီှုသူက်ုု ရီာထံူ��ှမြ��တွ်ခုုရီ�် တွရီာ�စ်ွ�ဆုုမြခုင််�လုပ််င်�်�စ်ဉ််မြ�င်�် �ဟုုတွ်ဘာ� အာယူုံ 

အာ�က်ည််�ရီှုဖေ�က်ာင််� အာဆုုတွင််သွင််�၍ ��ခုွ�ဆုံ�မြ�တွ်မြခုင််�မြ�င်�် �ယူ်ရီှာ�နှုုင််သည်�်အာတွွက်် 

၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေက် မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ထံာ�သည်�် ယူခုင််စ်�စ််နှှင်�် နှုင််�ယူှဉ််ပ်ါက် 

ဤဖေမြပ်ာင််�လ��ုသည်် အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�ဖေသာ အာဖေမြပ်ာင််�အာလ�တွစ််ခုုမြ�စ််သည််။ 

• လုံခြုံခု�ံဖေရီ�နှှင်�် က်ာက်ွယူ်ဖေရီ�က်ဏ္ဍ မြပ်�မြပ်င််ဖေမြပ်ာင််�လ�မြခုင််� - လူသာ�လုံခြုံခု�ံဖေရီ�ဆုုင််ရီာ 

အာယူူဝါါေက်ုု ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ထံာ�သည််။ စ်စ််တွပ််အာပ်ါအာဝါင်် လုံခြုံခု�ံဖေရီ�တွပ််�ွ�� 
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အာာ�လုံ�သည်် တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�နှှင်�် ဥပ်ဖေေမြပ်�ဖေရီ��ဏ္ဍု�င််တွုု�၏ က်ွပ််က်��ုအာပ်ါအာဝါင်် 

အာရီပ််သာ�အာစ်ုု�ရီ၏ စ်ီ�ံအာုပ််ခုု�ပ််�ုနှှင်�် ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ�ည််�က်ု ကြိုးက်ီ��က်ပ််က်ွပ််က်��ု ဖေအာာက်် 

တွွင််ရီှုရီ�ည််ဟုု ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည််။ ဤက်တွုက်ဝါတွ်သည်် NLD ၏ 

နှှစ််ရီှည််လ�ုာ�ဖေတွာင််�ဆုုခု��ဖေသာ ဖေတွာင််�ဆုုခုုက််တွစ််ရီပ််မြ�စ််ပြီးပ်ီ� ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ�နှှင်�် အာက်ွ�လွ�ဆုံ�အာခုုက််�ုာ�အာ�က်် တွစ််ခုုမြ�စ််သည််။ 

လံုခြုံခု�ံဖေရီ�နှှင်�က််ာကွ်ယ်ူဖေရီ�က်ဏ္ဍတွွင်် အာာ�လံု�ပ်ါဝါင််နုုှင််ရီ�် ပ်ဋုိည်ာဉ််တွွင်် က်တုွက်ဝါတ်ွ 

မြပ်�ထံာ�ဖေသာ်လည််� ဤဖေ�ာ်မြပ်ခုုက််သည်် EAOs �ုာ�က်ုု လုံခြုံခု�ံဖေရီ�နှှင်�် က်ာက်ွယူ်ဖေရီ� 

က်ဏ္ဍတွွင်် ထံည်�်သွင််�ဖေပ်ါင််�စ်ည််��ည််ဟုု ဆုုလုုရီင််�ဟုုတွ်သည််၊ �ဟုုတွ်သည််�ှာ 

�ရီှင််�လင််�ဖေခုု။ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် လုံခြုံခု�ံဖေရီ�တွပ််�ွ���ုာ�က်ုု ဗားဟုုုခုု�ပ််က်ုုင််�ုဖေလှာ�ခုုရီ�် 

ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ်လည််� EAO �ုာ� နှှစ််ရီှည််လ�ုာ�ဖေတွာင််�ဆုုထံာ�သည်�် မြပ်ည််�ယူ် 

အာဆင်�်စ်စ််တွပ််�ုာ��ွ��စ်ည််�မြခုင််�က်ုုဆုုလုုရီင််� ဟုုတွ်�ဟုုတွ် ထံည်�်သွင််�ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််� 

�ရီှုဖေပ်။ မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုရီ�တွပ််�ွ��နှှင်�် မြပ်ည််�ယူ်ရီ�တွပ််�ွ���ုာ�က်ုု သီ�မြခုာ�လွတွ်လပ််စ်ွာ 

�ွ��စ်ည််��ည််မြ�စ််သည််။ 

• တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ� - ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် တွရီာ�စ်ီရီင်် ဖေရီ�အာာဏာာ�ုာ�နှှင်�် 

စ်ပ််လုဉ််�၍ ရီှင််�လင််�စ်ွာဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််��ရီှုဘာ� လူ�အာခုွင်�်အာဖေရီ� က်ာက်ွယူ်ဖေစ်ာင်�်ဖေရီှာက်် 

�ုအာတွွက်် �ရီှု�မြ�စ််အာဖေရီ�ပ်ါဖေသာ တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�အာရီမြပ်�်လည််သုံ�သပ််မြခုင််�၊ စ်ာခုွ�် 

ဖေတွာ် အာသ�ာ�ခုံစ်ာ�ုာ�ဖေလှာက််ထံာ�မြခုင််�နှှင်�် တွရီာ�ရှုံးုံ�ဖေတွာ်၌ ရှုံးုံ�တွင််စ်စ််ဖေဆ�မြခုင််� 

အာတွွက်် ရီှင််�လင််�မြပ်တွ်သာ�ဖေသာ မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ� လုံ�လုံ�လုာ�လုာ� �ပ်ါရီှုဖေပ်။ 

�က််ေရီယူ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုနှှင်�် မြပ်ည််�ယ်ူ�ုာ�အာ�က်ာ� သုု��ဟုုတွ် မြပ်ည််�ယူ်�ုာ�အာခုုင််�ခုုင််� 

အာ�က်ာ� အာမြင်င််�ပွ်ာ��ု�ုာ�က်ုု လွတွ်လပ််ဖေသာ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာတွရီာ�ရှုံးုံ� 

သုု��ဟုုတွ် ခုုံရှုံးုံ�မြ�င်�်ဖေမြ�ရီှင််��ည််ဟုု ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ်လည််� �က်ာ�က်ာလ သုု��ဟုုတွ် 

အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလအာတွွက်် �ည််သည်�်တွရီာ�ရှုံးုံ�က်ုု�ှ �တွည််ဖေထံာင််ထံာ�ရီ 

ဖေသ�ဖေပ်။ (အာခု�်� ၄၊ အာပ်ုုင််� ၃၊ အာပ်ုုေ် ၃ နှှင်�် ၉ တွုု�အာရီ) �က််ေရီယူ်အာဆင်�်နှှင်�် မြပ်ည််�ယူ် 

တွစ််ခုုစ်ီတွွင်် က်ုုယူ်ပ်ုုင််တွရီာ�ရှုံးုံ��ုာ� သီ�မြခုာ�စ်ီထံာ�ရီှုစ်ီရီင််ဖေသာ တွရီာ�ရှုံးုံ�ပြီးပ်ု�င််စ်�စ််က်ုု 

က်ုင်�သံု်��ည်�အ်ာလာ�အာလာ ပ်ဋုိည်ာဉ််တွွင််ဖေတွွ�ရီသည််။ ဤအာခုုက််သည််လည််� တွရီာ�ရံုှုံး� 

စ်�စ််တွစ််ခုုသာ ထံာ�ရီှုစ်ီရီင််ဖေသာ ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေနှှင်�် က်ွ�လွ�သည််။ 

• လူ�အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ� - ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် စ်ုဖေပ်ါင််�အာခုွင်�်အာဖေရီ�နှှင်�် တွစ််ဦး�ခုုင််�အာခုွင်�်အာဖေရီ� 

နှှစ််�ု�ု�လုံ�က်ုု အာသုအာ�ှတွ်မြပ်�ပြီးပ်ီ� လူအာာ�လုံ�ခုံစ်ာ�ခုွင်�်ရီှုသည်�် အာဖေမြခုခုံအာခုွင်�်အာဖေရီ� 

�ုာ�နှှင်�် နှုုင််င်ံသာ��ုာ�၏ အာဖေမြခုခုံအာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�က်ုု ခုွ�မြခုာ�သတွ်�ှတွ်ထံာ�ပ်ုံရီသည််။ 

ဤသုု�ခုွ�မြခုာ�ထံာ�ဖေသာ်လည််� �ည််သည်�်အာ�ု�ု�အာစ်ာ�တွွင်် �ည်�်သည်�်အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�

ရီှုသည််က်ုု�ူ အာဖေသ�စ်ုတွ်ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််��ရီှုဖေပ်။ အာလာ�တွူစ်ွာ တွုုင််�ရီင််�သာ� လူ�ု�ု� 

စ်ုဝါင််နှုုင််င်ံသာ��ုာ�သည်် တွစ််ဦး�ခုုင််�နှှင်�် စ်ုဖေပ်ါင််�အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�၊ အာမြခုာ� နှုုင််င်ံသာ� 

အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�၊ တွစ််ဦး�ခုုင််�အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�နှှင်�် ယူဉ််ဖေက်ု��ုဆုုင််ရီာ က်ုုယူ်ပ်ုုင််မြပ်ဋ္ဌာာ�်� 

ခွုင်�တုု်ွ�ကုု် ခံုစ်ာ�ရီ�ည််ဟုုဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ်လည််� 'တွစ််ဦး�ခုုင််�အာခွုင်�အ်ာဖေရီ��ုာ�'၊ 'စု်ဖေပ်ါင််� 

အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�'၊ 'အာဖေမြခုခုံအာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�' နှှင်�် 'ယူဉ််ဖေက်ု��ုဆုုင််ရီာက်ုုယူ်ပ်ုုင််မြပ်ဋ္ဌာာ�်�

ခုွင်�်'ဆုုသည်�် ဖေခုါင််�စ်ဉ််ဖေအာာက််တွွင်် �ည််သည််�ုာ�ပ်ါရီှုသည််က်ုု အာဖေသ�စ်ုတွ်ဖေ�ာ်မြပ် 
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ထံာ�မြခုင််� �ရီှုပ်ါ။  တွုတွုပ်ပ်ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ တွုုင််�ရီင််�သာ�အာခုွင်�်အာဖေရီ�အာခုု�ု�ရီှုပြီးပ်ီ� 

လူ�ည််�စ်ု�ုာ�အာတွွင််��ှ လူ�ည််�စ်ု�ုာ�က်ုု မြပ်ည််�ယူ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေမြ�င်�် က်ာ 

က်ွယူ်ရီ�်အာတွွက်် ဖေယူဘာုယူုအာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ�လည််� ပ်ါဝါင််သည််။ မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ် 

ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် ခုွ�မြခုာ�ဆက််ဆံ�ု ပ်ဖေပ်ုာက််ဖေရီ�ဆုုင််ရီာ 

အာခုုက််�ုာ��ှာ က်ုယူ်မြပ်�့်�ုရီှုပြီးပ်ီ� လူ�ု�ု�ဖေရီ�၊ က်ုု�က်ွယူ်ယူုံ�က်ည််�ု၊ က်ုာ�/�၊ �သ�် 

စ်ွ�်��ု၊ လုင််စ်ုတွ်တွု�်�ညွဲတွ်�ုနှှင်�် အာမြခုာ�ဖေသာ ခုွ�မြခုာ�ဆက််ဆံ�ုပ်ုံစ်ံ�ုာ�က်ုုပ်ါ ထံည်�်သွင််� 

စ်ဉ််�စ်ာ�ထံာ�သည််။ “တွုုင််�ရီင််�သာ��ုာ�သည်် လူ�ုစ်ီ�ပ်ွာ�၊ ယူဉ််ဖေက်ု��ုဆုုင််ရီာ အာခုွင်�် 

အာဖေရီ��ုာ�၊ သာတွူည်ီ�ှစ်ွာ ခုံစ်ာ�ခုွင်�်ရီရီှုရီ�ည််မြ�စ််ပြီးပ်ီ� တွုု�တွက််မြ�ာင်�်တွင််ဖေပ်�သည်�် 

ဖေဆာင််ရီ�က််ခုုက််�ုာ� (Progressive actions/Affirmative Actions) �ုာ�က်ုုလည််� 

ခုံစ်ာ�ခုွင်�်ရီရီှုဖေစ်ရီ�ည််” ဟုု ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််�(၁) တွွင်် အာတွုအာလင််�ဖေ�ာ်မြပ် 

ထံာ�ဖေသာ်လည််�  �ည််သုု��ည််ပ်ုံ လုပ််ဖေဆာင််�ည််ဆုုသည်�်အာဖေပ်် ရီှင််�ရီှင််�လင််�လင််� 

�သုရီဖေပ် (အာခု�်� ၄၊ အာပ်ုုင််� (၃)၊ ပ်ုေ်� ၄၆)။ အာဖေမြခုခုံအာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�၊ နှုုင််င်ံသာ� 

အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�၊ လူတွစ််ဦး�ခုုင််�အာခုွင်�်အာဖေရီ�နှှင်�် တွုုင််�ရီင််�သာ�စ်ုဖေပ်ါင််�အာခုွင်�်အာဖေရီ� 

�ုာ�အာမြပ်င်် စ်ီ�ပ်ွာ�ဖေရီ�၊ လူ�ုဖေရီ�နှှင်�် ယူဉ််ဖေက်ု��ုဆုုင််ရီာ အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�၊ သတွင််� 

လွတွ်လပ််ခုွင်�်၊ သတွင််�အာခုုက််အာလက််ရီယူူခုွင်�်နှှင်�် မြ��့်ဖေဝါခုွင်�်၊ က်ဖေလ�သူင်ယူ်အာခုွင်�် 

အာဖေရီ��ုာ�၊ အာလုပ််သ�ာ�အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ� လယူ်သ�ာ�အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�နှှင်�် သဘာာဝါ 

ပ်တွ်ဝါ�်�က်ုင််ဆုုင််ရီာ အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�အာပ်ါအာဝါင်် အာမြခုာ�ဖေသာ အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�က်ုု 

လည််� မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်အာာ�ခုံထံာ�ပ်ါသည််။ 

မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ဤပ်ုု�ုုမြပ်ည်�်စ်ုံဖေသာ အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ� 

ဖေပ်ါင််�စ်ု ပ်ါရီှုမြခုင််�သည်် သုသာထံင််ရှီာ�ဖေသာ တွုု�တွက််�ုတွစ််ခုုပ်င််မြ�စ််သည််။ သုု�ဖေသာ် 

ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် ဘာာသာစ်က်ာ�အာခုွင်�်အာဖေရီ��ုာ�သည်် ဖေယူဘာုယူု 

ဆ�်ဖေ�ဆ�မြ�စ််ပြီးပ်ီ� အာဓိုပ်ါါယူ်�ွင်�်ဆုုရီ�် က်�့်သတွ်ခုုက််�ုာ� ရီှုဖေ�ဖေသ�သည််။ လူ�အာခုွင်�် 

အာဖေရီ�က်ဏ္ဍတွွင််�ူ နှုုင််င်ံသာ�မြ�စ််ခုွင်�်နှှင်�် တွုုင််�ရီင််�သာ�တွုု�၏ အာ�ု�ု�သာ�လက်ခဏာာနှှင်�် 

စ်ပ််လုဉ််�ဖေသာ ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေပ်ါ မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ�အာပ်ါအာဝါင်် သ�ုုင််� 

တွဖေလှာက််ရုှီခု��ဖေသာ မြ��်�ာနုုှင််၏ �ွ��စ်ည််�ပံု်အာဖေမြခုခံုဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ အာစီ်အာ�ံ�ုာ�၏ အာယူူ 

အာဆ�ုာ�က်ုု ဆက််လက််သယူ်ယူူလာဖေ�က်ာင််� ဖေတွွ�ရီှုရီသည််။ ထံုုအာစ်ီအာ�ံ�ုာ�ဖေ�က်ာင်�် 

အာတွုတွ်တွွင်် မြပ်ဿ�ာ�ုာ�ဖေပ််ဖေပ်ါက််ခု��သည််�အာတွွက်် ထံပ််ဖေဆာင််�မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််�ု 

လုုအာပ််နှုုင််သည််။ 

• လွတွ်လပ််ဖေသာဖေက်ာ်�ရီှင််�ုာ� - �ူလပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် လွတွ်လပ််ဖေသာ ဖေက်ာ်�ရီှင်် 

အာသစ််�ုာ�တွည််ဖေထံာင််ရီ�် ဖေ�ှာ်�ှ�်�ထံာ�သည်�အ်ာတုုွင််� မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တ်ွထံာ�ဖေသာ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် လွတွ်လပ််ဖေသာ ဖေက်ာ်�ရီှင််အာဖေရီအာတွွက််သည်် သုံ�ဆတွုု�လာသည််။ 

အာဂုတွုလုုက််စ်ာ��ု တွုုက််�ုက််ဖေရီ�၊ ဖေရီ��ဖေက်ာက််ပ်ွ�၊ လူ�အာခုွင်�်အာဖေရီ�နှှင်�် ခုွ�မြခုာ�ဆက််ဆံ�ု 

ပ်ဖေပ်ုာက််ဖေရီ�၊ သတွင််�ရီယူူခုွင်�်၊ ဂုု�်ေါအာဖေမြခုမြပ်�နှှင်�် အာု�်တွွင််�အာ�က်�်��က််�ုဆုုင််ရီာ    

�ူလဖေက်ာ်�ရီှင်် င်ါ�ခုုအာမြပ်င်် အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလ တွရီာ��ှတွ�ုဖေက်ာ်�ရီှင််၊ 

အာ�ှ�်တွရီာ�နှှင်�် မြပ်�်လည််သင်�်မြ�တ်ွဖေရီ�ဖေက်ာ်�ရီှင််၊ လူ�ည််�စ်ုအာခုွင်�်အာဖေရီ� က်ာက်ွယူ် 

ဖေစ်ာင်�်ဖေရီှာက််မြ�ာင်�်တွင််ဖေရီ�ဖေက်ာ်�ရီှင််၊ အာ�ု�ု�သ�ီ�အာခုွင်�်အာဖေရီ�ဖေက်ာ်�ရီှင််၊ က်ဖေလ� 

သူင်ယူ်အာခုွင်�်အာဖေရီ�ဖေက်ာ်�ရီှင််၊ ဖေ�ရီပ််စ်ွ�့်ခုွာသူ�ုာ� မြပ်�်လည််ဖေ�ရီာခုုထံာ�ဖေရီ� 
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ဖေက်ာ်�ရီှင််၊ အာလုပ််သ�ာ�နှှင်�် လယူ်သ�ာ�အာခုွင်�်အာဖေရီ�ဖေက်ာ်�ရီှင််တွုု�ကုု် �ွ��စ်ည််��ည်် 

မြ�စ််သည််။ သတွုမြပ်�ရီ�ည််�ှာ အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�သည်�် လွတွ်လပ််ဖေသာ ဖေစ်ာင်�်�က်ည်�်ထံု�်�

ဖေက်ုာင််�သည်�်အာ�ွ��အာမြ�စ်် ယူူဆနှုုင််သည်�် စ်ာရီင််�စ်စ််ခုု�ပ််ရှုံးုံ�၏ လုပ််င်�်�ဖေဆာင််တွာ�ုာ�၊ 

လုပ််ပ်ုုင််ခုွင်�်�ုာ�နှှင်�်စ်ပ််လုဉ််�၍ သီ�မြခုာ�မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််�ုာ� ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်�ထံာ�ပ်ါ။

•  ဘာာသာဖေရီ�နှှင်�်�ဖေရီာယူှက််သည်�်နှုုင််င်ံဖေရီ�စ်�စ်် - ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် နှုုင််င်ံဖေရီ�နှှင်�် ဘာာသာ 

ဖေရီ�က်ုု ခုွ�မြခုာ�ထံာ�ရီှုရီ�် က်တွုက်ဝါတွ်မြပ်�ထံာ�ပ်ါသည်် (ဆုုလုုသည််�ှာ လူအာ�ုာ�စ်ု 

က်ုု�က်ွယူ်ဖေသာ ဗားုေဓဘာာသာက်ုု နှုုင််င်ံဖေတွာ်ဘာာသာ အာမြ�စ််သတွ်�ှတွ်မြခုင််� သုု��ဟုုတွ် 

အာခုွင်�်ထံူ�ခုံ အာဆင်�်အာတွ�်�ဖေပ်�မြခုင််��ုာ� �ဖေဆာင််ရီ�က််နှုုင််ပ်ါ)။ ဤက်တွုက်ဝါတွ်သည်် 

'ဗားုေဓဘာာသာသည်် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု၏ နှုုင််င်ံသာ�အာ�ုာ�စ်ု က်ုု�က်ွယူ်ရီာမြ�စ််ဖေသာ ဂုုဏာ်ထံူ� 

ဝါုဖေသသနှှင်�်မြပ်ည်�်စ်ုံသည်�် ဘာာသာသာသ�ာမြ�စ််သည််' (အာပ်ုုေ် ၃၆၁) ဟုု အာသုအာ�ှတွ် 

မြပ်�ထံာ�ဖေသာ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေနှှင်�်က်ွ�မြပ်ာ�ပြီးပ်ီ� အာဆုုပ်ါအာပ်ုုေ်သည်် ခုွ�မြခုာ� 

ဆက််ဆံမြခုင််�မြ�စ််သည််ဟုု အာခုု�ု�တွုုင််�ရီင််�သာ�အာ�ွ���ုာ�က် ဖေဝါ��်ခု���က်သည််။ 

ခြုံခု�ံင်ုံ�က်ည်�်ပ်ါက် အာခု�်� ၄ တွွင်် အာပြီးပ်ီ�သတွ် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေအာတွွက်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ ေီဇုုင််�ဖေရီ��ခုုယူ်�ုတွွင်် လုုက််�ာရီ�ည်�် လ�်�ညွဲ�်အာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ�က်ုု သတွ် 

�ှတွ်ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည််။ ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီလုုလာ�သူ�ုာ�နှှင်�် တွုုင််�ရီင််�သာ�လူ�ု�ု�စ်ုအာ�ွ���ုာ�အာာ�လုံ��ှ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ�လက််ခုံသဖေဘာာတွူည်ီဖေစ်ရီ�် အာခုု�ု�အာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ�က်ုု ထံည်�်သွင််�ထံာ�မြခုင််�မြ�စ််နှုုင်် 

ပြီးပ်ီ� အာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ�သည်် ဖေယူဘာုယူုအာာ�မြ�င်�် EAOs �ုာ� နှှစ််ရီှည််လ�ုာ�ဖေတွာင််�ဆုုခု��သည်�် 

အာဓိုက်ဖေတွာင််�ဆုုခုုက််�ုာ�က်ုု သုသုသာသာလုုက််ဖေလုာထံာ�မြခုင််��ှာ ဖေပ််လွင််သည််။ 

သုု�ရီာတွွင်် ဤအာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ�က်ုု လက််ရီှုဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည််ထံက်် �ုာ�စ်ွာအာက်ုယူ်တွဝါင်�် 

ရီှင််�လင််�ဖေ�ာ်မြပ်ရီ�် လုုအာပ််�ည််မြ�စ််ဖေ�က်ာင််� သတွုခုုပ််ရီ�်အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�ပြီးပီ်� ဤသုု�ရီှင််�လင််�ဖေ�ာ်မြပ် 

ရီာတွွင်် အာမြင်င််�ပ်ွာ��ွယူ်�ုာ� ကြုံက်�ံဖေတွွ�ရီနှုုင််သည််။ ဥပ်�ာအာာ�မြ�င်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် 

က်ုုယူ်ပ်ုုင််မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုွင်�်က်ုု အာက်ာအာက်ွယူ်ဖေပ်�မြခုင််�သည်် က်ုုလုု�ီဖေခုတွ်ပြီးပ်ီ�ဆုံ�စ်ဉ််က်တွည််�က်ပ်င်် 

မြ��်�ာနှုုင််င်ံ ပြီးင်ု�်�ခုု�်�ဖေရီ�ခုရီီ�ရီှည််တွစ််ဖေလှာက်် ထံုရီှလွယူ်ဖေသာ အာဖေရီ�မြပ်ဿ�ာတွစ််ရီပ်် မြ�စ််ခု�� 

သည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် 'က်ုုယူ်ပ်ုုင််မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုွင်�်'က်ုု က်တွုမြပ်�ထံာ�ဖေသာ်လည််� လက််ဖေတွွ�တွွင်် �ည််သုု� 

�ည််ပ်ုံမြ�စ််�ည််က်ုု ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််��ရီှုဖေပ်။ က်ုုယူ်ပ်ုုင််မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုွင်�်ဟုူသည််�ှာ အာ�ု�ု�အာ�ု�ု�အာ�ုံ�ုံ 

�ာ�လည််သဖေဘာာဖေပ်ါက််၍ အာဓိုပ်ါါယူ်�ွင်�်ဆုုနှုုင််ဖေသာ အာခုွင်�်အာဖေရီ�တွစ််ရီပ််မြ�စ််ပြီးပ်ီ� (အာဆုံ�စ်ွ�်ဆုံ� 

မြ�စ််သည်�်) မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု�ှ ခုွ�ထံွက််ပ်ုုင််ခုွင်�်သည််လည််� ယူင််�စ်က်ာ�ရီပ််တွွင်် အာပ်ါအာဝါင််မြ�စ််သည်် 

(Cats-Bari 2018)။ ရီှ�်�၊ က်ခုုင််နှှင်�် က်ရီင််�ီ (က်ယူာ�) မြပ်ည််�ယ်ူ�ုာ�အာာ� ထံုုခုွ�ထံွက််ခုွင်�် 

အာတွုအာလင််�ဖေပ်�အာပ််ခု��သည်�် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေကုု် က်ုု�က်ာ�၍ ဤနှှစ််�ုာ� 

တွဖေလှာက််တွွင်် တွုုင််�ရီင််�သာ�အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�စ်ွာက် ၎င််�စ်က်ာ�ရီပ််က်ုု ထံုုက်��သုု��ာ�လည်် 

က်ုုင််စ်ွ�ခု���က်သည််။ သတွုမြပ်�ရီ�ည််�ှာ �ှတွ်ခုုက််ဖေပ်�သူအာခုု�ု�၏အာဆုုအာရီ ရီှ�်�မြပ်ည််တွွင််�ရီှု ပ်အာုုဝါ�် 

သုု��ဟုုတွ် ဝါ က်��သုု�ဖေသာ လူ�ည််�စ်ု�ုာ��ှ ခုွ�ထံွက််ဖေရီ�ဖေတွာင််�ဆုု�ု�ုာ� မြ�စ််ဖေပ််လာ�ည််က်ုု 

စ်ုု�ရီု�်ဖေ�က်ာင််�၊ 'က်ုုယူ်ပ်ုုင််မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုွင်�်အာာ� အာမြပ်ည်�်အာဝါအာာ�ခုံခုုက််' ၏ တွုက်ုရီှင််�လင််��ု�ရီှုမြခုင််� 

အာဖေပ်် စ်ုု�ရီု�်ပ်ူပ်�်ဖေ�က်ာင််� ရီှ�်�တွုုင််�ရီင််�သာ��ုာ� ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာ�ွ��ခုု�ပ််က် ထံုတွ်ဖေ�ာ်ဖေမြပ်ာ�က်ာ� 

ခု��သည််ဟုု သုရီသည််။ �ူလပ်ဋိုည်ာဉ််ရီှု 'အာမြပ်ည်�်အာဝါ' ဆုုသည်�်စ်ာသာ�အာာ� 'မြပ်ည်�်ဝါဖေသာ တွ�်�တွူ 

ဖေရီ�နှှင်�် က်ုုယူ်ပ်ုုင််မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုွင်�်' ဟုု မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�သည်�် ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ အာဂု�လုပ််ဘာာသာ 
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မြပ်�်�ူတွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည််။ (ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ မြ��်�ာဘာာသာ�ူတွွင်် �မြပ်င််ဆင််�ီနှှင်�် မြပ်င််ဆင်် 

တွည််�မြ�တ်ွပြီးပီ်��ူ နှှစ််�ု�ု�စ်လံု�၌ အာဖေမြပ်ာင််�အာလ��ရုှီပ်ါ)။ သုု�ဖေသာ် ထုုံသုု�ဖေမြပ်ာင််�လ�လုုက််ဖေသာ်လည််� 

အာထံက််တွွင််�ာ�လည််သက်��သုု� အာဓိုပ်ါါယူ်ဖေပ််ဖေ�ဖေသ�ပြီးပ်ီ� အာဆုုပ်ါ အာဓိုပ်ါါယူ်�ွင်�်ဆုုခုုက််သည်် 

ဖေ�ာက််ဆုံ�တွွင်် NLD နှှင်�် အာမြခုာ�အာ�ွ���ုာ�အာ�က်ာ� သဖေဘာာထံာ�က်ွ�လွ��ု�ုာ� မြ�စ််လာနှုုင််သည််။ 

�ူလ (မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်မြခုင််� �မြပ်�ရီဖေသ�သည်�်) ပ်ဋိုည်ာဉ်် အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ ၏ �ုဂုုံ�တွွင်် 

ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� သဖေဘာာတွူလက််ခုံမြခုင််�မြ�င်�် တွုုင််�ရီင််�သာ�လူ�ု�ု�စ်ု�ုာ�သည်် ၎င််�တွုု�၏ ခုွ�ထံွက်် 

ပ်ုုင််ခုွင်�်က်ုု အာမြပ်ည်�်အာဝါစ်ွ�့်လဲတွ်ပြီးပ်ီ�မြ�စ််သည််ဟုု သွယူ်ဝါုုက််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာဖေ�က်ာင်�် အာထံက််ပ်ါ

အာဓိုပ်ါါယူ်�ွင်�်ဆုုခုုက််နှှင်�်စ်ပ််လုဉ််�၍ မြပ်ဿ�ာ�ုာ�ဖေပ််ဖေပ်ါက််လာနှုုင််ပ်ါသည််။ ထံုုအာခုုက််သည်် 

'မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုက်ုုတွည််ဖေထံာင််�ည်�် တွုုင််�ရီင််�သာ�ဖေခုါင််�ဖေဆာင််�ုာ�သည်် �ု�ုတွုု�၏ သီ�မြခုာ� 

မြပ်ည််ဖေထံာင််�ုာ� တွည််ဖေထံာင််ခုွင်�်ကုု်စ်ွ�့်လဲတွ်၍ မြပ်ည််ဖေထံာင််�ုာ�စ်ုစ်ည််�ထံာ�သည်�် �က််ေရီယူ် 

မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုတွည််ဖေထံာင််ရီ�် ၁၉၄၇ ပ်င််လုံစ်ာခုု�ပ််က်ုု လက််�ှတွ်ဖေရီ�ထုံု�သည််' ဟုု ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ� 

ဖေသာ ဗားုုလ်ခုု�ပ််ဖေအာာင််ဆ�်�နှှင်�် က်ခုုင််၊ ခုုင််�နှှင်�် ရီှ�်�က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�က် ၁၉၄၇ ခုုနှှစ်် 

ဖေ�ဖေ�ာ်ဝါါရီီလ ၁၂ ရီက််ဖေ�့တွွင်် ခုု�ပ််ဆုုခု��သည်�် ပ်င််လုံစ်ာခုု�ပ််အာဖေပ်် အာဖေမြခုခုံထံာ�မြခုင််�မြ�စ််သည််။   

မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၁ ၏ �ုဂုုံ�တွွင်် အာထံက််ပ်ါ အာမြင်င််�ပ်ွာ� 

�ွယူ်ရီာစ်က်ာ�ရီပ််အာာ� "သူတွုု� [တွုုင််�ရီင််�သာ�လူ�ု�ု�စ်ုဖေခုါင််�ဖေဆာင််�ုာ�]သည်် မြပ်ည််ဖေထံာင််�ုာ� 

စ်ုစ်ည််�ထံာ�ဖေသာ �က််ေရီယူ်မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုတွည််ဖေဆာက််ရီ�် ကြိုးက်ု��ပ်�်�ခု��သည််" ဟုု ဖေမြပ်ာင််�လ� 

သည််�ှာ သတွုမြပ်��ွယူ်ရီာမြ�စ််သည််။

အခြေစိတ််အခြေပိုင်း်း ၂ - �က်ားက်ာလုစီမိံအခြေုပ်���ပ်ရေး�း အခြေစီအခြေမိံမိ�ား။

ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ တွွင်် အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ 

ဥပ်ဖေေတွစ််ရီပ်် �မြပ်ဋ္ဌာာ�်��ီအာထံု မြ��်�ာနှုုင််င်ံက်ုု စ်ီ�ံအာုပ််ခုု�ပ််ရီ�်အာတွွက်် �က်ာ�က်ာလ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ �ူဖေဘာာင််၏ အာဂု�ါရီပ််�ုာ�က်ုု မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ထံာ�သည််။ အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ� 

က်ာလ �ွ��စ်ည််�ပု်ံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေပြီးပ်ီ�ဖေ�ာက်် �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီမြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ 

မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ပြီးပ်ီ�သည််အာထံု ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် ယူာယူီစ်ာခုု�ပ််စ်ာတွ�်�သာမြ�စ််သည််ဟုု အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ 

တွွင်် ရီှင််�လင််�စ်ွာဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်် (အာခု�်� ၁၁၊ အာပ်ုုေ် ၆၀)။ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ တွွင်် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု 

အာဆင်�် လွတွ်လပ််ဖေသာအာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ� သုု��ဟုုတွ် မြပ်ည််�ယူ်အာစ်ုု�ရီ�ုာ�၏ ဥပ်ဖေေမြပ်�ဖေရီ�နှှင်�် 

အုာပ််ခုု�ပ််ဖေရီ��ဏု္ဍ�င််�ုာ�၏ အာဓုိက်လုပ််င်�်�ဖေဆာင််တွာ�ုာ�ကုု် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည််။ �ူလပ်ဋုိည်ာဉ််၏ 

အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ သည်် တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�က်ဏ္ဍ၏ လုပ််င်�်�တွာဝါ�်�ုာ�နှှင်�်စ်ပ််လုဉ််�၍ ဖေ�ာ်မြပ်မြခုင််� 

�ရီှုဖေသာ်လည််� မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် တွရီာ�ဥပ်ဖေေစ်ုု��ုု�ဖေရီ�နှှင်�် ပ်တွ် 

သက််သည်�် မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််အာခုု�ု�ပ်ါရီှုသည််။ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ တွွင်် တွရီာ�ဥပ်ဖေေဆက််လက််တွည််ရီှု 

�ုအာဖေပ်် ရီှင််�လင််�ထံာ�မြခုင််��ရီှုဖေပ်။ ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ အာဓိုက်အာဖေမြခုခုံ�ူအာမြ�စ်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ 

စ်�စ််ကုု်ဖေ�ာ်ဖေဆာင််ရီ�် အာတုွအာလင််� က်တုွက်ဝါတ်ွမြပ်�ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ်လည််� ဥပ်ဖေေအာရီရှီင််�လင််� 

ဖေရီရီာ�ု�ရီှုမြခုင််�သည်် ဤက်တွုက်ဝါတွ်နှှင်�် အာတွုုင််�အာတွာတွစ််ခုုအာထံု ဆ�့်က်ုင််ဖေ�သည််။ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် �က်ာ�က်ာလစ်ီ�ံအာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ�စ်�စ််တွွင်် ဖေအာာက််ပ်ါအာ�ွ�� 

အာစ်ည််��ုာ�ပ်ါဝါင််သည််။ 

• အာာဏာာတွူည်ီသည်�် လဲတွ်ဖေတွာ်နှှစ််ရီပ််ပ်ါရီှုဖေသာ လဲတွ်ဖေတွာ်စ်�စ််မြ�စ််သည်�် �က််ေရီယူ် 
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မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုလဲတွ်ဖေတွာ် (မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုလဲတွ်ဖေတွာ်)  ဟုု ဖေခု်တွွင််�ည်�် '�က်ာ�က်ာလ 

ဥပ်ဖေေမြပ်�လဲတွ်ဖေတွာ်' ပ်ါဝါင််သည််။ လဲတွ်ဖေတွာ်နှှစ််ရီပ််စ်လုံ�တွွင်် မြ��်�ာစ်စ််တွပ််နှှင်�် 

ပ်ူ�ဖေပ်ါင််�ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််��ရီှုဖေသာ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖေရီ��ဖေက်ာက််တွင််ဖေမြ�ာာက််ခုံရီသည်�် 

လဲတွ်ဖေတွာ် က်ုုယ်ူစ်ာ�လှယူ်�ုာ�ပ်ါဝါင််ပြီးပ်ီ� စ်စ််တွပ််�ှခု�့်အာပ််ထံာ�ဖေသာ လဲတွ်ဖေတွာ် 

က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�က်ုု �ယူ်ထံုတွ်ထံာ�သည််။ သုု�ဖေသာ် လက််ဖေတွွ�တွွင််�ူ ထံုုလဲတွ်ဖေတွာ် 

က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�သည်် တွစ််ခုုတွည််�အာမြ�စ်် ဖေပ်ါင််�စ်ည််�ထံာ�သည်�် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု 

လဲတွ်ဖေတွာ်တွွင််သာ ဖေဆွ�ဖေနှွ��ု�ုာ�လုပ််ဖေဆာင််�က်သည််။ ထံုု�အာမြပ်င်် CRPH သည်် ထံုု 

လဲတွ်ဖေတွာ်နှှစ််ရီပ််ပ်ူ�ဖေပ်ါင််�ထံာ�သည်�် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုလဲတွ်ဖေတွာ်က်ုု က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်� 

လုက််ရီှုပြီးပ်ီ� မြပ်ည််သူ�လဲတွ်ဖေတွာ်နှှင်�် အာ�ု�ု�သာ�လဲတွ်ဖေတွာ်နှှစ််ရီပ််စ်လုံ��ှ ဖေရီ��ဖေက်ာက်် 

တွင််ဖေမြ�ာာက််ထံာ�သည်�် လဲတွ်ဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�ပ်ါဝါင််သည််။ �က်ာ�က်ာလဥပ်ဖေေ 

မြပ်�လဲတွ်ဖေတွာ်တွွင်် အာစ်ုု�ရီ�ဟုုတွ်ဖေသာ လုပ််ရီှာ�ပ်ါဝါင််သူ�ုာ� (ဥပ်�ာ EAOs/EROs၊ 

CDM၊ သပ်ုတွ်ဖေက်ာ်�တွီ�ုာ�၊ အာရီပ််ဘာက််လူ�ုအာ�ွ��အာစ်ည််�) �ုာ� ထံည်�်သွင််�ရီ�် 

တွရီာ�ဝါင််မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ထံာ�မြခုင််��ရီှုဘာ� ၂၀၂၀ ဖေရီ��ဖေက်ာက််ပ်ွ�ရီလေ်က်ုု ဖေလ�စ်ာ�လုုက််�ာမြခုင််� 

မြ�င်�် အာ�ွ��အာစ်ည််�၏ ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီတွရီာ�ဝါင််�ုက်ုု ဆက််လက််ထံု�်�သု�်�လုုသည်�်ဆနှဒ

ဖေ�က်ာင်�် မြ�စ််နှုုင််သည််။ (က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်အာ�ုာ�စ်ု�ှာ အာက်ုဉ််�က်ုခုံဖေ�ရီမြခုင််� သုု��ဟုုတွ် 

ပ်ု�်�ဖေအာာင််�ဖေ�ရီမြခုင််�ဖေ�က်ာင်�်) မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုလဲတွ်ဖေတွာ်ဖေခု်ယူူရီ�် အာခုက််အာခု�ရီှုသည်�် 

အာတွွက်် CRPH အာာ� (NUCC နှှင်�် သဖေဘာာတွူည်ီ�ုရီယူူလုက််) မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ု 

လဲတွ်ဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ� ဆက််လက််ဖေဆာင််ရီ�က််ရီ�်၊ မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုအာဆင်�် ဥပ်ဖေေ�ုာ� 

မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ရီ�်၊ ဥပ်ဖေေမြပ်�ဖေရီ�လုပ််င်�်�စ်ဉ််အာာ�ထံု�်�ည်ာုရီ�်၊ အာဖေထံာက််အာကူ်မြပ်� ဖေက်ာ်�တွီ 

�ုာ� �ွ��စ်ည််�ရီ�်၊ သ�မတွ၊ ေုသ�မတွနှှင်�် အာစ်ုု�ရီအာ�ွ���ုာ�ခု�့်ထံာ�ရီ�် အာခု�်� ၅ တွွင်် 

အာခုွင်�်အာာဏာာအာပ််နှှင််�ထံာ�သည််။ သုု�ဖေသာ်လည််� CRPH သည်် ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််ဖေ�ာ်မြပ် 

ထံာ�သည်�် �က်ာ�က်ာလအာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ� အာစ်ီအာ�ံ�ုာ�၏မြပ်င််ပ်တွွင်် က်ုဖေရီာက််ဖေ�ဆ�မြ�စ်် 

သည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် CRPH ၏ အာ�ွ��ဝါင််ဦး�ဖေရီသတွ်�ှတွ်ခုုက််၊ အာ�ွ��ဝါင််မြ�စ််�ုနှှင်�် 

ဆုံ�မြ�တွ်ခုုက််ခုု�ှတွ်မြခုင််�ဆုုင််ရီာ စ်ည််��ုဉ််��ုာ�က်ုု �သတွ်�ှတွ်ထံာ�ဖေပ်။ ဖေယူဘာုယူု 

အာာ�မြ�င်�်ဆုုရီဖေသာ် CRPH �ည််က်��သုု�လုပ််င်�်�ဖေဆာင််ရီ�က််ခု��သည်် သုု��ဟုုတွ် �ည််သုု� 

ဆက််လက််ဖေဆာင််ရီ�က််�ည််က်ုု မြပ်ည််သူလူထံုအာဖေ�မြ�င်�် အာ�ည််�င်ယူ်သာသုရီှုပြီးပ်ီ� CRPH 

က်ုု �ည််သည်�်အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ� သုု��ဟုုတွ် �ည််သည်�်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေမြပ်ဋ္ဌာာ�်� 

ခုုက််�ုာ� က်�့်သတွ် သုု��ဟုုတွ် ထံု�်�က်ွပ််ထံာ�သည််ဆုုသည််�ှာလည််� �ရီှင််�လင််�ဖေပ်။ 

�ူလပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် NUG သည်် CRPH ထံံ တွာဝါ�်ခုံ�ုရီှုသည််ဟုု ညွဲ�်�ဆုုထံာ�ပြီးပ်ီ� 

CRPH သည်် NUG အာစ်ုု�ရီအာ�ွ��ဝါင််ခု�့်အာပ််�ု�ုာ�အာဖေပ်် အာပြီးပ်ီ�သတွ်ဆုံ�မြ�တွ်ဖေပ်�နှုုင်် 

သည်�် အာခုွင်�်အာာဏာာရီှုသည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ရီာတွွင်် CRPH နှှင်�် 

ပ်ုု�ုုပ်ါဝါင််�ုရီှုဖေသာ NUCC (CRPH သည်် NUCC ၏ အာ�ွ��ဝါင််မြ�စ််သည််) အာ�က်ာ� 

ပ်ူ�ဖေပ်ါင််�ဖေဆာင််ရီ�က််ရီ�် မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ထံာ� 

သည််။ သတွုမြပ်�ရီ�ည််�ှာ အာခု�်� ၈ တွွင်် မြပ်ည််�ယူ်�ုာ�/�က််ေရီယူ်ယူူ�စ််�ုာ�အာတွွက်် 

ဥပ်ဖေေမြပ်�ဖေရီ�ယူနှတရီာ��ုာ�က်ုု �ူအာာ�မြ�င်�်ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ်လည််� ၎င််�တွုု�၏ လုပ််ပ်ုုင််ခုွင်�် 

�ုာ�၊ ပ်ါဝါင််�ည်�်က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�၊ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ၊ သုု��ဟုုတွ် လုပ််င်�်�ဖေဆာင််ရီ�က််ဖေရီ� 

ဆုုင််ရီာ လုပ််ထံုံ�လုပ််�ည််��ုာ�က်ုု အာဖေသ�စ်ုတွ်ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််��ရီှုဖေပ်။ 



26

 ဇိုယ်ားက်ဲက်် ၁ - အခြေမိ��ိးသားညာီညွဲတ််ရေး�းအခြေစိုး� (NUG) ဖွဲ့ဲ��စညာ်းပုံ 

 ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် ဖေ�လအာထံု  သ�မတွဦး�ဝါင််�မြ�င်�်နှှင်�် နှုုင််င်ံဖေတွာ်၏ အာတွုုင််ပ်င််ခုံပ်ုဂုုု�လ် 

ဖေေ်ဖေအာာင််ဆ�်�စ်ု�က်ည််တွုု� လက််ရီှုတွာဝါ�်ထံ�်�ဖေဆာင််နှုုင််မြခုင််��ရီှုဘာ� ယူာယူီသ�မတွ 

ေူဝါါလရီှီ�လ၊ ဝါ�်ကြိုးက်ီ�ခုု�ပ်် ��်�ဝါင််ခုုုင််သ�်�တွုု� ဦး�ဖေဆာင််သည်�် NUG အာစ်ုု�ရီအာ�ွ��တွွင်် 

ဝါ�်ကြိုးက်ီ� ၃၃ ဦး�နှှင်�် ဝါ�်ကြိုးက်ီ�ဌာာ� ၁၈ ခုုရီှုသည််။ အာစ်ုု�ရီအာ�ွ��ဝါင်် ဝါ�်ကြိုးက်ီ� ၃၃ ဦး�အာ�က်် ၂၄

 ဦး� (၇၃% ခု�့်) သည်် NLD ပ်ါတွီဝါင််�ုာ� �ဟုုတွ်�က်ပ်ါ။ ဖေေ်ဖေအာာင််ဆ�်�စ်ု�က်ည်် အာပ်ါ 

အာဝါင်် ဝါ�်ကြိုးက်ီ� ၉ ဦး� (၂၇% ခု�့်) သည်် အာ�ု�ု�သ�ီ��ုာ�မြ�စ််သည််။ ယူဖေ�့အာထံု NCA 

လက််�ှတွ်ဖေရီ�ထံုု�ထံာ�ဖေသာ EAO �ုာ�နှှင်�် အာမြခုာ�သူ�ုာ�က် NUG က်ုု �ွ��စ်ည််�ရီာတွွင်် 

၎င််�တွုု�နှှင်�် ည်ာုနှုင််�ဖေဆွ�ဖေနှွ�ခု��ဖေ�က်ာင််�အာတွည််မြပ်�ထံာ�ပြီးပ်ီ� အာဓိုက် တွုုင််�ရီင််�သာ�အာ�ွ�� 

နှှစ််�ွ���ှ�ပ်ါဝါင််ရီ�် ဆုံ�မြ�တွ်ထံာ�သည််။ NUG အာ�ွ��ဝါင််�ုာ�နှှင်�် စ်ပ််လုဉ််�၍ အာဖေသ�စ်ုတွ် 

သုရီှုရီ�် ဖေ�ာက််ဆက််တွွ� ၁ က်ုု �က်ည်�်ပ်ါ။

• �က်ာ�က်ာလတွွင်် မြပ်ည််ဖေထံာင််စ်ုအာဆင်�် စ်ီ�ံအာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ��ဏ္ဍု�င််အာမြ�စ်် တွာဝါ�်ထံ�်� 

ဖေဆာင််ရီ�် �က်ာ�က်ာလ အာ�ု�ု�သာ�ည်ီညွွတွ်ဖေရီ� အာစ်ုု�ရီ (NUG) ပ်ါဝါင််သည််။ CRPH 

သည်် NUCC ၏ခုွင်�်မြပ်�ခုုက််မြ�င်�် NUG အာစ်ုု�ရီအာ�ွ��ဝါင််�ုာ�က်ုုခု�့်ထံာ�ရီ�် အာခုွင်�်အာာဏာာ 

ရီှုသည််။၂ ပ်ဋိုည်ာဉ််အာရီ NUG တွွင်် သ�မတွ၊ နှုုင််င်ံဖေတွာ်၏အာတွုုင််ပ်င််ခုံပ်ုဂုုု�လ် (ယူခုု 

အာခုု�ု်အာထံု �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေတွွင်် ပ်ါဝါင််လာ�ည််ဟုု အာတွုအာလင််� ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ� 

မြခုင််��ရီှုဖေသ�ဖေသာ ရီာထံူ�)၊ ေုတွုယူသ�မတွနှှစ််ဦး�၊ ဝါ�်ကြိုးက်ီ�ခုု�ပ််တွစ််ဦး�နှှင်�် အာစ်ုု�ရီ 

အာ�ွ��ဝါင်် ဝါ�်ကြိုးက်ီ��ုာ�၊ ေုတွုယူဝါ�်ကြိုးက်ီ��ုာ�၊ ဖေရီှ�ဖေ�ခုု�ပ််နှှင်�် စ်ာရီင််�စ်စ််ခုု�ပ််တွုု� ပ်ါဝါင်် 

သည််။ သ�မတွနှှင်�် ေုတွုယူသ�မတွ�ုာ�သည်် နှုုင််င်ံ�ဦး�ဖေသှာင််�ုာ�မြ�စ််ပြီးပ်ီ� ၀�်ကြိုးက်ီ�ခုု�ပ်် 

သည်် NUG ၏ အာကြိုးက်ီ�အာက်�မြ�စ််သည််။ NUG သည်် NUCC နှှင်�် မြပ်ည််သူ�ည်ီလာခုံထံံ 

တွာဝါ�်ခံု�ုရုှီသည််။ ဖေေ်ဖေအာာင််ဆ�်�စု်�က်ည််သည်် အာာဏာာသု�်�ပြီးပီ်�ဖေ�ာက််ပုု်င််� အာထုံ�်� 

သု�်�ခုံဖေ�ရီဖေသာဖေ�က်ာင်�် NUG တွွင်် တွက််ကြွက်စ်ွာပ်ါဝါင််ဖေဆာင််ရီ�က််�ု ရီှု�ရီှု �သုရီ 

ဖေသာ်လည််� သူ�အာာ� နှုုင််င်ံဖေတွာ်၏အာတွုုင််ပ်င််ခုံပ်ုဂုုု�လ်အာမြ�စ်် CRPH �ှ ၎င််�၏ 

ပ်ထံ�ဆုံ� ဥပ်ဖေေမြပ်�ဆုံ�မြ�တွ်ခုုက််�ုာ�ထံ��ှ တွစ််ခုုတွွင််ဖေ�က်ည်ာခု��သည််။ မြပ်င််ဆင််တွည််� 

မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် နှုုင််င်ံဖေတွာ်၏အာတွုုင််ပ်င််ခုံပ်ုဂုုု�လ်၏ သက််တွ�်�သည်် 

�က်ာ�က်ာလ အာဆုံ�မြ�စ််သည်�် NUG ၏ သက််တွ�်�နှှင်�်အာတွူတွူမြ�စ််သည််ဟုု ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ� 

ပြီးပ်ီ� ထံုု�ဖေ�ာက််တွွင်် အာဖေသ�စ်ုတွ်�ဖေရီ�ဆွ�ရီဖေသ�ဖေသာ အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�ဆုုင််ရီာ 

�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေမြ�င်�် အာုပ််ခုု�ပ််သည်�် အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလ ဖေရီာက််ရီှုလာ 

�ည််မြ�စ််သည််။ နှုုင််င်ံဖေတွာ်၏အာတွုုင််ပ်င််ခုံပ်ုဂုုု�လ်သည်် ပ်ဋိုည်ာဉ််နှှင်�်အာည်ီ NUG အာာ� 

အာကြုံက်ံဖေပ်�ရီ�် တွာဝါ�်ရီှုဖေသာ်လည််� အာထံု�်�သု�်�ခုံရီဖေ�ခုု�ု်တွွင်် ဤလုပ််င်�်�ဖေဆာင်် 

တွာအာာ� ထံုထံုဖေရီာက််ဖေရီာက်် က်ုင်�်သုံ�နှုုင််မြခုင််��ရီှုပ်ါ။၃ ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် NUG ၌ သူ�အာာ� 

ခု�့်ထံာ��ုသည််တွရီာ�ဝါင််�ုနှှင်�်မြပ်ယူုဂု်အာရီ �ာ�လည််နှုုင််ဖေသာ်လည််� လက််ဖေတွွ�က်ု�ု 

ရီှု�ရီှု ဖေ��ခုွ�်�ထံုတွ်စ်ရီာမြ�စ််ဖေစ်သည််။ NUG ၏ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံတွွင်် ေုသ�မတွနှှစ််ဦး�ခု�့်အာပ်် 

၂ မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�သည်�် FDC အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၆၊ ပ်ုေ်� ၃၅

၃ မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�သည်�် FDC အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၆၊ ပ်ုေ်� ၄၁
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မြခုင််�အာာ� ဆက််လက််ဖေဆာင််ယူူလာမြခုင််� အာပ်ါအာဝါင်် ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ၏ 

အာဖေင်ွ�အာသက််�ုာ� ဖေတွွ�မြ�င််နှုုင််သည််။ NUG သည်် အာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ��ဏ္ဍု�င််မြ�စ််ပြီးပ်ီ� မြ��်�ာ� 

ဖေနှွဦး�ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�၏ �ုက််နှှာစ်ာအာမြ�စ်် ထံ�်�ဖေဆာင််လုက််ရီှုသည််။ 

• အာ�ု�ု�သာ�ည်ီညွွတွ်ဖေရီ�အာတွုုင််ပ်င််ခုံဖေက်ာင််စ်ီ(NUCC) သည်် �က်ာ�က်ာလအာ�ွ��အာစ်ည််� 

�ုာ�ထံ��ှ အာဆင်�်အာမြ�င်�်ဆုံ�ဖေသာ �က်ာ�က်ာလနှုုင််င်ံဖေရီ�အာ�ွ��အာစ်ည််�အာမြ�စ်် ဖေပ််ထံွက်် 

လာခု��ပြီးပ်ီ� ဖေမြခုာက််လတွစ််ကြိုးက်ု�်က်ုင််�ပ်သည်�် မြပ်ည််သူ�ည်ီလာခုံထံံသုု� တွာဝါ�်ခုံရီသည််။  

၎င််�၏ အာဓိုက်အာခု�်�က်ဏ္ဍ�ှာ “�ူဝါါေလ�်�ညွဲ�်�ု၊ ကြိုးက်ီ��က်ပ််�ုနှှင်�် �က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် �ဟုာဗားု�ဟုာ�ုာ� အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ရီာတွွင််  

ည်ာုနှုင််�ဖေဆာင််ရီ�က််�ု�ုာ� ပ်ံ�ပ်ုု�ဖေပ်�ရီ�်မြ�စ််သည််”။၄ NUCC သည်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် �တွ်လ�ှ 

စ်တွင််၍ လက််ရီှုနှှင်�် ဖေ�ာင််လာလတွတံ�ဖေသာ နှုုင််င်ံဖေရီ�လုပ််ရီှာ�သူ�ုာ�အာ�က်ာ� ဖေစ်�စ်ပ်် 

ည်ာုနှုင််��ု�ုာ�မြပ်�လုပ််သည်�် ဖေဆွ�ဖေနှွ��ုရီပ််ဝါ�်�တွစ််ခုုမြ�စ််သည််။ NUCC သည်် စ်စ်် 

အာာဏာာရီှင််က်ုုဆ�့်က်ုင််ပြီးပ်ီ� ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ ဦး�တွည််ခုုက််�ုာ�နှှင်�် လ�်�မြပ်ဖေမြ�ပ်ုံအာဖေပ်် 

သဖေဘာာတွူသည်�် နှုုင််င်ံဖေရီ�အာင််အာာ�စ်ု�ုာ�ပ်ါဝါင််သည်�် အာ�ွ��အာစ်ည််�မြ�စ််ပြီးပ်ီ� ပ်ါဝါင််သည်�် 

အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ��ှာ "က်) CRPH အာပ်ါအာဝါင်် ဖေရီ��ဖေက်ာက််ခုံလဲတွ်ဖေတွာ်က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်

�ုာ�၊ ခု) နှုုင််င်ံဖေရီ�ပ်ါတွီ�ုာ�၊ ဂု) သ�ဂုု�ုာ�၊ အာ�ု�ု�သ�ီ�အာ�ွ���ုာ�၊ လူင်ယူ်နှှင်�် လူ�ည််�စ်ု 

အာဖေရီ�ဖေဆာင််ရီ�က််ဖေ�သည်�် အာ�ွ���ုာ�အာပ်ါအာဝါင်် အာရီပ််ဘာက််လူ�ုအာ�ွ��အာစ်ည််�ုာ�၊ 

အာစ်ုု�ရီဝါ�်ထံ�်��ုာ�အာပ်ါအာဝါင်် စ်စ််အာာဏာာရီှင််စ်�စ််က်ုု တွုုက််ထံုတွ်ဖေ�ဖေသာ အာဏာာ 

�ီဆ�်လုပ််ရီှာ��ုအာ�ွ���ုာ�နှှင်�် သပ်ုတွ်အာ�ွ���ုာ�၊ ဃ) တွုုင််�ရီင််�သာ� ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�အာ�ွ�� 

အာစ်ည််��ုာ�နှှင်�် င်) �က်ာ�က်ာလ မြပ်ည််�ယူ်/�က််ေရီယူ်ယူူ�စ်် က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်�အာ�ွ���ုာ�/

ဖေက်ာ်�တီွ�ုာ�မြ�စ််သည််။"၅   ပ်ဋုိည်ာဉ််တွွင်် NUCC  ၏ အာ�ွ��ဝါင််အာ�ွ��အာစ်ည််�အာဖေရီအာတွွက်် 

က်ုု ဖေ�ာ်မြပ်�ထံာ�ဖေသာ်လည််� ၎င််�၏က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�၏ အာဆုုအာရီ ၂၀၂၂ ခုုနှှစ်် 

ဇ�်�ဝါါရီီလတွွင်် အာစ်ုအာ�ွ��ဝါင််အာ�ွ��အာစ်ည််� ၃၃ �ွ�� ရီှုဖေ�က်ာင််�သုရီသည််။ မြပ်ည််သူ� 

ည်ီလာခုံအာမြပ်င်် NUCC သည်် CDM၊ သပ်ုတွ်ဖေက်ာ်�တွီ�ုာ�နှှင်�် အာမြခုာ�ဖေပ််ထံွ�်�လာ 

သည်�် ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာင််အာာ�စ်ု�ုာ�က်ုု ပ်ါ၀င််ထံည်�်သွင််�ရီ�် တွုတွုက်ုက်ု က်တွုက်ဝါတွ် 

မြပ်�ထံာ�သည်� ်တွစ််ခုုတွည််�ဖေသာအာ�ွ��မြ�စ််သည််။ �ူလပ်ဋုိည်ာဉ််တွွင်် ၎င််�အာတွွက်် တုွက်ု 

မြပ်တွ်သာ�ဖေသာအာာဏာာ�ုာ� �ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ်လည််� မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ တွွင်် ၎င််�အာတွွက်် သီ�သ�့်အာခု�်�တွစ််ခု�်� ပ်ါရီှုသည််။ 

NUCC အာာ� ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီလုုလာ�ဖေသာ လုပ််ရီှာ�ဖေဆာင််ရီ�က််သူ�ုာ�အာတွွက်် "စ်ည််�ရှုံးုံ�၊ 

ဖေဆွ�ဖေနှွ�၊ ည်ာုနှုင််�" ရီ�်  �ုုရီ�်တွစ််ခုုပ်ံ�ပ်ုု�ဖေပ်�သည်�် အာကြုံက်ံဖေပ်�အာ�ွ��တွစ််ခုုအာမြ�စ််သာ �ူလ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ရီည််�ှ�်�ထံာ�ဖေသာ်လည််� မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် 

NUCC အာာ� ဦး�ဖေဆာင််�ုအာခု�်�က်ဏ္ဍ ဖေပ်�အာပ််ထံာ�သည််။ NUCC သည်် ပ်ဋိုည်ာဉ််အာာ� 

အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ရီ�်အာတွွက်် �ူဝါါေလ�်�ညွဲ�်�ုဖေပ်�မြခုင််�နှှင်�် �ဟုာဗားု�ဟုာ�ုာ�ဖေ�ာ် 

ဖေဆာင််မြခုင််�လုပ််ဖေဆာင််ပြီးပ်ီ� ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် ရီည််�ှ�်�ခုုက််�ုာ� မြပ်ည်�်�ီ 

ဖေအာာင်် ဖေဆာင််ရီ�က််ရီ�ည််ဟုု မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ� 

၄ မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�သည်�် FDC အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၆၊ ပ်ုေ်� ၁၇ (င်) 

၅ မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�သည်�် FDC အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၆၊ ပ်ုေ်� ၁၅
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သည်် (အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၃၊ အာပ်ုုေ် ၁၇)။ NUCC ၏ ခုွင်�်မြပ်�ခုုက််ရီ�ှသာ CRPH 

က် ဥပ်ဖေေ�ုာ�မြပ်ဋ္ဌာာ�်�နှုုင််ပြီးပ်ီ� ခု�့်အာပ််�ု�ုာ� လုပ််ဖေဆာင််နှုုင််ဖေသာဖေ�က်ာင်�် မြပ်င််ဆင််တွည််� 

မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် NUCC အာာ� ဆုံ�မြ�တွ်ပ်ုုင််ခုွင်�် အာခု�်�က်ဏ္ဍလည််� 

ဖေပ်�အာပ််ထံာ�သည်် (အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၅၊ အာပ်ုုေ် ၃၁ နှှင်�် အာခု�်� ၆၊ အာပ်ုုေ် ၃၅)။ 

မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် မြပ်ဋ္ဌာာ�်�ခုုက််အာသစ််�ုာ� ထံည်�်သွင််�ထံာ� 

ဖေသာ်လည််� NUCC ၏ လုပ််ပ်ုုင််ခုွင်�်�ုာ��ှာ ရီှင််�လင််��ု�ရီှုဘာ� မြ�စ််ဖေ�ဆ�မြ�စ််သည််။ 

ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် ဤအာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလတွွင်် သပ်ုတွ်ဖေက်ာ်�တွီ�ုာ�နှှင်�် ဖေပ််ထံွ�်� 

လာသည်�် ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီအာင််အာာ�စ်ု�ုာ�၏ အာခု�်�က်ဏ္ဍသည်် အာနှှစ််သာရီ�ပ်ါရီှုဘာ� ဟု�်မြပ်

သက််သက််သာ�ဟုုတွ်ဖေ�က်ာင််�ဖေသခုုာဖေစ်ရီ�် �ည််သုု�လုပ််ဖေဆာင််ရီ�ည််က်ုု စ်ဉ််�စ်ာ�ရီ�် 

အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�ပ်ါသည််။ NUCC သည်် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််တွွင်် အာာ�လုံ�ပ်ါဝါင််ဖေသာ ည်ာုနှုင််�ဖေရီ� 

လုပ််င်�်�စ်ဉ််က်ုု ဖေဆာင််ရီ�က််ဖေ�ဖေသာ်လည််� CRPH သည်် NUCC ၏ ဖေ�ာက််က်ွယူ်�ှ ထံုု 

လုပ််င်�်�စ်ဉ််�ုာ�၏ ဦး�ဖေဆာင််ပ်ါဝါင််သူအာမြ�စ်် အာ�ုာ�က် လက််ခုံယူုံ�က်ည််ထံာ��က်သည််။ 

NUCC တွွင််ပ်ါဝါင််သည်�် အာခုု�ု�ဖေသာသက််ဆုုင််သူ�ုာ�က် NUCC သည်် NUG ၏ အာာဏာာ 

ရီင််�မြ�စ််မြ�စ််သည််ဟုု ရှုံးုမြ�င််ပြီးပ်ီ� အာခုု�ု်�က်ာလာသည််နှှင်�်အာ�ှ CRPH လက််ရီှုတွာဝါ�်ယူူ 

ထံာ�သည်�် အာခု�်�က်ဏ္ဍတွွင််အာစ်ာ�ထံုု�က်ာ က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်�အာ�ွ��အာစ်ည််�တွစ််ရီပ််အာမြ�စ်် 

ဖေမြပ်ာင််�လ�လာသင်�်ဖေ�က်ာင််� အာကြုံက်ံမြပ်��က်သည််။ NUCC ၏ �ွ��စ်ည််�ပ်ါဝါင််သူ�ုာ�နှှင်�် 

�က်ာ�က်ာလအာုပ််ခုု�ပ််�ုစ်�စ််အာတွွင််� ၎င််�၏အာခု�်�က်ဏ္ဍသည်် �က်ာ�က်ာလအာုပ််ခုု�ပ်် 

ဖေရီ�စ်�စ််၏ စ်ည််�လုံ�ည်ီညွွတွ်�ုနှှင်�် အာာ�လုံ�ပ်ါဝါင််�ုက်ုုအာက်�မြ�တွ်ရီ�် သင်�်ဖေလုာ်သည်�် 

စ်ံနှု�်��ုာ�မြ�စ််ဖေ�က်ာင််�လည််� ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည််။ NUCC ၏ အာခု�်�က်ဏ္ဍ 

နှှင်� ်အာခွုင်�အ်ာာဏာာအာဖေပ်် ကွ်�မြပ်ာ�ဖေသာအာမြ�င််�ုာ�ရုှီဖေ�မြခုင််�သည်် အာ�ွ��အာသီ�သီ�အာ�က်ာ� 

သဖေဘာာတွူည်ီ�ုရီရီှုရီ�် ဖေဆာင််ရီ�က််ဖေလှာက််လ�်�ဖေ��က်ဆ�မြ�စ််ပြီးပ်ီ� အာ�ာဂုတွ်တွွင်် 

�က်ာ�က်ာလအာ�ွ��အာစ်ည််�ဆုုင််ရီာ အာဖေသ�စု်တ်ွအာခုုက််အာလက််�ုာ�ကုု် မြပ်�်လည််မြပ်င််ဆင်် 

ရီနှုုင််သည််ဟုူဖေသာအာခုုက််က်ုု ဖေထံာက််မြပ်ဖေ�သည််။ သုု�ဖေသာ် မြပ်င််ဆင််တွည််� မြ�တွ်ထံာ� 

ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် NUCC ၏ ဦး�ဖေဆာင််�ုအာခု�်�က်ဏ္ဍက်ုု ရီှင််�ရီှင််�လင််�လင််� ဖေ�ာ်မြပ် 

ထံာ�ဖေသာ်လည််� ထုုံဦး�ဖေဆာင််�ုကုု် အာ�ွ��အာစ်ည််�တွစ််ခုုအာဖေ�မြ�င်� ်ဖေဆာင််ရီ�က််ရီ�် NUCC 

တွွင်် စ်ွ�်�ရီည််မြပ်ည်�်မြပ်ည်�်ဝါဝါ�ရီှုဖေသ�ပ်ါ။ 

• မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် NUCC က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�၊ NUG 

က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�ပ်ါဝါင််ဖေသာ ဖေပ်ါင််�စ်ပ််ည်ာုနှုင််�ဖေရီ�ဖေက်ာ်�တွီ�ုာ� �ွ��စ်ည််�ထံာ��ုက်ုု 

ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်် (အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၃၊ အာပ်ုုေ် ၁၈) ။ ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ ဦး�တွည််ခုုက်် 

�ုာ�က်ုု မြ�ည်�်ဆည််�ရီ�် NUCC �ှ ခုု�ှတွ်ထံာ�သည်�် �ဟုာဗားု�ဟုာ�ုာ�က်ုု (NUG �ှ) 

အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ရီာတွွင်် NUCC နှှင်�် NUG ၏ ဝါ�်ကြိုးက်ီ�ဌာာ��ုာ�အာ�က်ာ� ဆက်် 

သွယူ်�ုနှှင်�် ဖေပ်ါင််�စ်ပ််ည်ာုနှုင််��ုရီှုဖေစ်ရီ�် ထံုုဖေက်ာ်�တွီ�ုာ� �ွ��စ်ည််�တွည််ဖေထံာင််မြခုင််� 

မြ�စ််သည််။ 

�ူလပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ခုု�ှတွ်ထံာ�ဖေသာ �က်ာ�က်ာလအာုပ််ခုု�ပ််�ုအာစ်ီအာ�ံ�ုာ�သည်် CRPH 

၏ ဆုံ�မြ�တွ်ခုုက််ခုုနှုုင််ဖေသာအာာဏာာနှှင်�် လုပ််ပ်ုုင််ခုွင်�်�ုာ�က်ုု ဖေ�ှ��ှု�်သွာ�ဖေစ်သည်�်ဟု�် �ဖေပ်် 

ဖေသာ်လည််� NUCC (ဆုုလုုသည််�ှာ CRPH နှှင်�် အာမြခုာ�အာဓိုက် သက််ဆုုင််သူ�ုာ�ပ်ါဝါင််ဖေသာ) 
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သည်် ဦး�ဖေဆာင််အာာဏာာပ်ုုင််အာ�ွ��အာမြ�စ်် ဖေပ််ထံွက််လာသည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််၏ ဦး�တွည််ခုုက််�ုာ�က်ုု 

အာဖေက်ာင််အာထံည််ဖေ�ာ်ရီာတွွင်် လုပ််ထံုံ�လုပ််�ည််�ပ်ုုင််�ဆုုင််ရီာ အာတွူတွက်ွ ပ်ူ�ဖေပ်ါင််�ဖေဆာင််ရီ�က်် 

မြခုင််�၊ အာာ�လုံ�ပ်ါဝါင််�ုရီှုမြခုင််�၊ စ်ုဖေပ်ါင််�ဖေခုါင််�ဖေဆာင််�ုရီှုမြခုင််��ုာ�မြ�စ််ဖေစ်ရီ�် �ည််သုု�ဖေသာ တွာဝါ�် 

ခုံ�ုပ်ုံစ်ံ�ုာ� ခုု�ှတွ်ထံာ�ရီှု�ည််ဆုုသည်�်အာဖေပ်် ကြုံက်ံဆဖေတွွ�ဖေတွာထံာ�ရီ�် အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�သည််။ ဥပ်�ာ 

�က်ာ�က်ာလ အာစ်ုု�ရီအာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�အာတွွက်် လက််ရီှုခု�့်အာပ််ဖေရီ� လုပ််ထံုံ�လုပ််�ည််��ုာ�တွွင်် 

ယူခုုထံက်် ပ်ုု�ုု�ုာ�မြပ်ာ�ဖေသာအာ�ွ���ုာ�က်ုု ထံည်�်သွင််�ပ်ါဝါင််နှုုင််ဖေစ်သည်�် �ည််�လ�်��ုာ�ရီှုသည််။ 

�တွူည်ီဖေသာ အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလအာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ� �ည််က်��သုု� အာမြပ်�်အာလှ�် ခုုတုွ်ဆက်် 

�က်�ည််နှှင်�် လက််ဖေတွွ�တွွင်် ဆုံ�မြ�တွ်ခုုက််�ုာ� �ည််သုု��ည််ပ်ုံခုု�ှတွ်�ည််က်ုု ပ်ဋိုည်ာဉ််တွွင်် ရီှင််� 

လင််�စ်ွာဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််��ရီှုဖေသာဖေ�က်ာင်�် လုပ််င်�်�ဖေဆာင််ရီ�က််ဖေရီ�အာတွွက်် လုပ််ထံုံ�လုပ််�ည််� 

�ုာ�နှှင်�် ဆက််နှွယူ်�ု�ုာ�က်ုု အာခုု�ု်ဖေပ်�ဖေရီ�ဆွ�ခုု�ှတွ်ရီ�် လုုအာပ််သည််။ 

အာပြီးပ်ီ�သတွ် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ ဖေရီ�ဆွ�ရီာတွွင်် ထံည်�်သွင််�ရီ�် ဖေရီ��ဖေက်ာက််ပ်ွ� 

ဖေက်ာ်�ရီှင််နှှင်�် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာခုုံရှုံးုံ�က်ုု မြပ်င််ဆင််တွည််�မြ�တွ်ထံာ�ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ်် 

တွွင်် ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�ဖေသာ်လည််� ဤ�က်ာ�က်ာလအာတွွင််� အာဆုုပ်ါ အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�အာာ� �ွ��စ်ည််� 

�ည်�်ပ်ုံ�ဖေတွွ�ရီပ်ါ။ သတွုမြပ်�ရီ�ည််�ှာ အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂ အာခု�်� ၇ တွွင်် NUG အာစ်ုု�ရီ�ှ အာသုအာ�ှတွ် 

မြပ်�သည်�် အာရီပ််ဘာက််တွရီာ�ရှုံးုံ��ုာ�နှှင်�် ERO �ုာ�၏ တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�စ်�စ််သည်် �က်ာ�က်ာလတွရီာ� 

စ်ီရီင််ဖေရီ�မြ�စ််သည််ဟုု (အာစ်ုတွ်အာပ်ုုင််� ၂၊ အာခု�်� ၇၊ အာပ်ုုေ် ၄၇) ဆုုထံာ�ဖေသာ်လည််� ယူခုုအာခုု�ု်ထံု 

�ည််သည်�်အာရီပ််ဘာက််တွရီာ�ရှုံးုံ��ှ NUG က် ဖေပ််ဖေပ််ထံင််ထံင်် အာသုအာ�ှတွ်မြပ်�မြခုင််��ရီှုဖေသ�ဘာ� 

ERO �ုာ�၏ တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�စ်�စ််ဆုုသည််�ှာလည််� �ည််သည််က်ုုဆုုလုုဖေ�က်ာင််� ရီှင််�လင််��ု�ရီှု 

ဖေသ�ဖေပ်။ NUG အာသုအာ�ှတွ်မြပ်�တွရီာ�ရှုံးုံ��ုာ� (၎င််�တွုု�ဖေပ််ဖေပ်ါက််လာဖေသာအာခုါ) နှှင်�် EROs 

�ုာ�၏ တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�စ်�စ််�ုာ�သည်် ဤ�က်ာ�က်ာလအာတွွင််� တွရီာ�ဥပ်ဖေေစ်ုု��ုု�ဖေရီ�က်ုု �ည််သုု� 

အာာ�ခုံ�ည််ဆုုသည််�ှာ  ဖေ��ခုွ�်�ထံုတွ်�ွယူ်ရီာမြ�စ််သည််။  ထံုု�ဖေ�က်ာင်�် �က်ာ�က်ာလနှှင်�် အာသွင်် 

က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလတွွင်် တွရီာ�စီ်ရီင််ဖေရီ�အာာဏာာ၏ ပ်ုံစ်ံအာတွုအာက်ု�ှာ ဖေဝါဝါါ�ဖေ�ဆ�မြ�စ််သည််။ 

အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလတွွင်် �က်ာ�က်ာလအာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�၏ အာာဏာာက်ုင်�်သုံ��ုက်ုု စ်စ်် 

ဖေဆ�ရီ�် တွရီာ�စ်ီရီင််ဖေရီ�ယူနှတရီာ��ုာ� ခုု�ှတွ်ထံာ�မြခုင််��ရီှုသမြ�င်�် တွာဝါ�်ခုံ�ုရီှုဖေစ်ရီ�်နှှင်�် လူ�အာခုွင်�် 

အာဖေရီ�က်ာက်ွယူ်�ုရီှုဖေစ်ရီ�် �ည််သုု�ဖေဆာင််ရီ�က််�ည််�ည််�ဟုု ဖေ��ခုွ�်�ထုံတွ်နှုုင််သည််။ ပ်ွင်�်လင််�မြ�င်် 

သာ�ု၊ လူထံုပ်ါဝါင််�ုနှှင်�်စ်ပ််လုဉ််�၍ စ်ည််��ုဉ််�စ်ည််�က်�်��ုာ� လုံ�လုံ�လုာ�လုာ��ရီှုဖေသ�ပ်ါ။ ပ်ုု�ုု 

ဖေက်ာင််��ွ�်ဖေသာ ပ်ဋိုည်ာဉ််မြ�စ််ဖေစ်ဖေရီ�အာတွွက်် ခုုုင််�ာဖေသာ 'အာမြပ်�်အာလှ�်ထံု�်�ဖေက်ုာင််�ဖေရီ�' 

ယူနှတရီာ��ုာ�နှှင်�် အာာ�လုံ�ပ်ါဝါင််ဖေသာဆုံ�မြ�တွ်ခုုက််ခုု�ှတွ်ဖေရီ�ဆုုင််ရီာ စ်ည််�က်�်�ခုုက််�ုာ� ဖေရီ�ဆွ� 

ခုု�ှတွ်မြခုင််�မြ�င်�် ဤမြပ်ဿ�ာ�ုာ�အာ�က်် အာခုု�ု�က်ုု ဖေမြ�ရီှင််�နှုုင််သည််။

၄။ န်းိဂုံးုံး

မြ��်�ာနုုှင််ငံ်သည်် �ကြုံက်�ံစ်�ူ� က်ဖေသာင််�က်�င််�မြ�စ််ဖေ�ဖေသာ အာခုု�်ုက်ာလကုု် မြ�တ်ွသ�်� 

ဖေ�ရီပြီးပ်ီ� ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီမြပ်ည််လည််ထံူဖေထံာင််ရီ�်အာတွွက်် စ်စ််အာာဏာာသု�်��ုက်ုု ထံုထံုဖေရီာက််ဖေရီာက်် 

တွ�်မြပ်�်ရီ�် ဆ�်�သစ််တွီထံွင််�ုနှှင်�် လုင််မြ��်ထံုဖေရီာက််စ်ွာဖေဆာင််ရီ�က််နှုုင််�ု လုုအာပ််ဖေ�ခုု�ု်မြ�စ်် 

သည််။ ထံုု�မြပ်င်် အာာဏာာ�သု�်��ီက် တွည််ရီှုခု��ဖေသာ စ်စ််တွပ််နှှင်�်အာာဏာာခုွ�ဖေဝါအာုပ််ခုု�ပ််သည်�် ပ်ုုဖေ� 
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ပြီး�� က်ုာ�ဖေ�ပြီး�� အာဖေမြခုအာဖေ�သုု�မြပ်�်သွာ�ရီ�်�ှာ �မြ�စ််နှုုင််ပ်ါ။ �တွူက်ွ�မြပ်ာ�ဖေသာ ပ်ါဝါင််လုပ််ရီှာ�သူ 

�ုာ��က်ာ� က်ုယူ်က်ုယူ်မြပ်�့်မြပ်�့်လက််ခုံထံာ�သည်�် ရီည််�ှ�်�ခုုက််�ှာ စ်စ််အာာဏာာရီှင််�ုာ� ကြိုးက်ီ�စ်ုု� 

အာုပ််ခုု�ပ််သည်�် သ�ုုင််�တွစ််ခုတွ်က်ုု မြပ်တွ်မြပ်တွ်သာ�သာ�အာဆုံ�သတွ်၍ ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီနှှင်�် �က််ေရီယူ် 

အာဖေမြခုခံု�ူ�ုာ�ဖေပ််တွွင််အာဖေမြခုခံု၍ တုုွင််�မြပ်ည််ကုု်မြပ်�်လည််ထူံဖေထံာင််ရီ�်မြ�စ််သည််။ ထုုံသုု�ထူံဖေထံာင်် 

နှုုင််ရီ�်အာတွွက်် မြ��်�ာစ်စ််အာာဏာာရီှင််က်ုု ဆ�့်က်ုင််ဖေတွာ်လှ�်ဖေ��က်သည်�် အာင််အာာ�စ်ု�ုာ� ညွွ�့် 

ဖေပ်ါင််�အာ�ွ��က်ုု အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလတွဖေလှာက်် စ်ုစ်ုစ်ည််�စ်ည််�ရီှုဖေစ်ရီ�် ပ်ူ�ဖေပ်ါင််�ဖေဆာင်် 

ရီ�က််မြခုင််�၊ �ဟုာဗားု�ဟုာခုု�ှတွ်ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််��ုာ� လုုအာပ််သည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် ထံုုသုု�လုပ်် 

ဖေဆာင််ရီ�်အာတွွက်် အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�ဖေသာ အာဖေမြခုခုံအာုတွ်မြ�စ််ပ်င််မြ�စ််သည််။

အာသွင််က်ူ�ဖေမြပ်ာင််�ဖေရီ�က်ာလ�ုာ� သုု��ဟုုတွ် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေသစ််တွစ််ရီပ်် အာစ် 

မြပ်�သည်�်က်ာလ�ုာ�တွွင်် ကြုံက်�ံဖေတွွ�ရီသည်�်အာတွုုင််� ဖေပ််ထံွ�်�လာဖေသာ လုပ််ရီှာ�ဖေဆာင််ရီ�က််သူ 

�ုာ�နှှင်�် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ စ်ာခုု�ပ််စ်ာတွ�်��ုာ�၏ တွရီာ�ဝါင််�ုရီင််�မြ�စ််နှှင်�် အာခုွင်�် 

အာာဏာာအာဖေပ်် ဖေ��ခုွ�်�ထံုတွ်�ု�ုာ�ရီှုသလုု အာာဏာာသု�်��ု�တွုုင််�ီက် တွည််ရီှုခု��ဖေသာ ဥပ်ဖေေ 

ဖေရီ�ရီာ�ူဖေဘာာင််နှှင်�် အာ�ွ��အာစ်ည််�ဆုုင််ရီာ အာစ်ီအာ�ံ�ုာ�၏ အာဖေမြခုအာဖေ�ဖေပ််လည််� ဖေ��ခုွ�်�ထံုတွ်�ု 

�ုာ�စ်ွာရီှုသည််။ ဤဖေ��ခုွ�်��ုာ�အာ�က််�ှအာခုု�ု�က်ုု ဖေမြ�ဆုုရီ�်�မြ�စ််နှုုင််ဖေသာ်လည်် ပ်ဋိုည်ာဉ််က်ုု 

ထံုတွ်မြပ်�်ဖေ�က်ည်ာလုုက််မြခုင််�သည်် စ်စ််အာာဏာာသု�်��ုအာဖေပ်် မြ��်�ာနှုုင််င်ံ၏ ဆ�့်က်ုင််ခုုခုံ�ုနှှင်�် 

နှုုင််င်ံဖေတွာ်က်ုု မြပ်�်လည််တွည််ဖေဆာက််ရီ�် ကြိုးက်ု��ပ်�်�အာာ�ထံုတွ်�ု�ုာ�အာတွွက်် ဖေမြခုလှ�်�သစ်် 

တွစ််ရီပ်် လှ�်�လုုက််မြခုင််�မြ�စ််ဖေ�က်ာင််� ရီှင််�လင််�ထံင််ရီှာ�စ်ွာ ဖေတွွ�မြ�င််နှုုင််သည််။ စ်စ််အာာဏာာရီှင််က်ုု 

ဆ�့်က်ုင််ဖေသာ လုပ််ရီှာ�ပ်ါဝါင််သူ�ုာ�အာ�က်ာ� ခုုုင််�ာက်ုယူ်မြပ်�့်၍ အာာ�လုံ�ပ်ါဝါင််�ုရီှုသည်�် �ဟုာ 

�ုတွ်အာ�ွ�� �ွ��စ်ည််�ရီ�်အာတွွက်် အာဖေမြခုခုံလုုအာပ််ခုုက််အာမြ�စ်် ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် အာဖေရီ�ကြိုးက်ီ�ဖေသာ 

ယူုံ�က်ည််�ုတွည််ဖေဆာက််ဖေရီ� စ်ာခုု�ပ််စ်ာတွ�်�မြ�စ််ပြီးပ်ီ� ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံစ်�စ််သုု� ဖေမြခု

လှ�်�လှ�်�လုုက််မြခုင််�ပ်င််မြ�စ််သည််။ 

ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် အာ�ု�ု��ု�ု�ဖေသာအာ�ွ��အာစ်ည််� အာ�ုာ�အာမြပ်ာ�ပ်ါဝါင််သည်�် �ဟုာ�ုတွ် 

�ွ��စ်ည််��ုအာတွွက်် အာရီှု�်အာဟုု�်��်တွီ�ဖေပ်�နှုုင််ခု��ပြီးပ်ီ� �က်ာ�က်ာလအာစ်ုု�ရီ�ွ��စ်ည််�မြခုင််�အာတွွက််ပ်င်် 

ဖေအာာင််မြ�င််ဖေအာာင်် ဖေဆာင််ရီ�က််နှုုင််ခု��သည််။ သုု�ဖေသာ် အာဖေမြခုအာဖေ��ုာ� ဖေမြပ်ာင််�လ�လာသည််နှှင်�် 

အာ�ှ မြပ်�မြပ်င််ဖေမြပ်ာင််�လ��ု�ုာ� လုုအာပ််လာနှုုင််သည််။ ဤဆ�်�စ်စ််ခုုက််တွွင်် အာကြုံက်ံမြပ်�ထံာ�သည်�် 

အာတွုုင််� �က်ာ�က်ာလအာခုု�ု်အာတွွက်် ထံည်�်သွင််�စ်ဉ််�စ်ာ�ရီ�ည်�် အာဓိုက်အာဖေရီ�က်ုစ်စအာခုု�ု�ရီှုပြီးပ်ီ� ၎င််� 

တွုု�တွွင်် ပ်ွင်�်လင််�မြ�င််သာ�ုနှှင်�် တွာဝါ�်ခုံ�ုရီှုဖေစ်မြခုင််�၏ အာက်ု�ု�ဖေက်ု�ဇူ��ုာ�က်ုု လုံခြုံခု�ံဖေရီ�လုုအာပ်် 

ခုုက််နှှင်�် ဟု�်ခုုက််ည်ီဖေစ်မြခုင််�၊ ပ်ဋိုည်ာဉ််အာရီ �ွ��စ်ည််�တွည််ဖေထံာင််ထံာ�ဖေသာ အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ� 

အာ�က်ာ� အာမြပ်�်အာလှ�်ဆက််ဆံဖေရီ��ုာ�နှှင်�် NUG နှှင်�်မြပ်ည််သူလူထံုအာ�က်ာ�ဆက််ဆံဖေရီ�တွုု� ပ်ါဝါင်် 

သည််။ ထံုု�မြပ်င်် ဘာုံရီ�်သူမြ�စ််သည်�်စ်စ််တွပ််က်ုု အာဖေမြခုမြပ်�၍ ဖေပ််ဖေပ်ါက််လာဖေသာ ည်ီညွွတွ်ဖေရီ�သည်် 

ပ်ုက််မြပ်ယူ်နှုုင််သည်် (သုု��ဟုုတွ် စ်စ််တွပ််က် ကြုံက်ံစ်ည််ဖေသွ�ခုွ�မြခုင််�ဖေ�က်ာင််� ပ်ုက််မြပ်ာ�နှုုင််သည််) က်ုု 

ဖေထံာက််ရှုံးု၍လည််�ဖေက်ာင််�၊ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေသစ််ပ်ါ အာဖေ�က်ာင််�အာရီာ��ုာ�နှှင်�် အာဆုုပ်ါ 

ဥပ်ဖေေသစ််က်ုု ဖေရီ�ဆွ�မြခုင််�လုပ််င်�်�စ်ဉ််အာပ်ါအာဝါင်် မြ��်�ာနှုုင််င်ံ၏ အာ�ာဂုတွ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်

ဖေေအာစ်ီအာ�ံနှှင်�်စ်ပ််လုဉ််�သည်�် အာဖေသ�စ်ုတွ်အာခုုက််�ုာ� လုုအာပ််လာသည််က်ုုဖေထံာက််ရှုံးု၍ လည််� 

ဖေက်ာင််� အာဓိုက်လုပ််ရီှာ�ပ်ါဝါင််သူ�ုာ�အာ�က်ာ� �က််�က််����ည်ာုနှုင််�ဖေဆွ�ဖေနှွ�မြခုင််�၊ အာမြပ်�်အာလှ�် 

အာဖေလှာ�ဖေပ်�မြခုင််� နှှင်�် အာာ�လုံ�ပ်ါဝါင််ဖေသာ သဖေဘာာတွူည်ီ�ုရီရီှုရီ�် အာသင်�်မြပ်င််ဆင််ထံာ�မြခုင််��ုာ� 
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လုုအာပ််လာနှုုင််သည််။ ဤလုပ််င်�်�စ်ဉ််က်ုု မြ��်�ာမြပ်ည််သူလူထံုနှှင်�် ၎င််�တွုု�၏ က်ုုယူ်စ်ာ�လှယူ်�ုာ�က် 

ဦး�ဖေဆာင််ရီ�ည််မြ�စ််ဖေသာ်လည််� တွရီာ�ဥပ်ဖေေစ်ုု��ုု�ဖေရီ�နှှင်�် လူ�အာခုွင်�်အာဖေရီ� အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေသ�ုာ� 

က်ုု က်ာက်ွယူ်ဖေစ်ာင်�်ဖေရီှာက််လုက်် နှုုင််င်ံဖေရီ�အာရီဘာက််�လုုက််မြခုင််�၊ ဝါင််ဖေရီာက််စ်ွက််�က််�ု�ရီှုဖေစ်

မြခုင််�အာဖေမြခုခုံ�ူ�ုာ� (က်ုလသ�ဂုု ၂၀၂၀) က်ုု ဖေစ်�စ်ပ််စ်ွာခုု�ု်ည်ာုမြပ်င််ဆင််ထံာ�သည်�် မြပ်င််ပ်အာက်ူ 

အာည်ီ�ုာ�သည်် အာသုံ�ဝါင််ပ်ါလု��်�ည််။ 

�က််ေရီယူ်ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် စ်စ််အာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ�က်ုုခုု�ပ််ပြီးင်ု�်�ဖေစ်၍ �တွူက်ွ�မြပ်ာ��ု 

ထံင််ဟုပ််ဖေစ်ပြီးပီ်� သ�ုုင််�တွဖေလှာက််ရုှီခု��ဖေသာ �ဖေက်ု�ပ််�ု�ုာ�ကုု် ဖေမြ�ရှီင််�သည်��်ည််�မြ�င်� ်တုုွင််�မြပ်ည်် 

က်ုု မြပ်�်လည််တွည််ဖေဆာက််လုုဖေသာ မြ��်�ာမြပ်ည််သူ�ုာ�၏ဆနှဒက်ုု ဖေရီ�သာ�ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�မြခုင််�ပ်င်် 

မြ�စ််သည််။ ပ်ဋိုည်ာဉ််သည်် �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ တွစ််ခုု�ဟုုတွ်ဖေသာ်လည််� ၂၀၀၈ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံ 

အာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ၏ အာသုံ��ဝါင််ဖေတွာ�ဖေသာ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ�ူဖေဘာာင််က်ုု အာစ်ာ�ထံုု�ပြီးပ်ီ� တွရီာ�ဝါင်် 

အာာဏာာက်ုု က်ုင်�်သုံ�ရီ�်နှှင်�် �က််ေရီယူ်�ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံ�ူဖေဘာာင််သစ််ဆီသုု� လ�်�ဖေ�က်ာင််�ပ်ုံဖေ�ာ် 

ရီ�်အာတွွက်် တွရီာ�ဝါင််အာဖေမြခုခုံတွစ််ခုုမြ�စ််သည််။ FDC သည်် ခုက််ခု�ဖေသာမြပ်ဿ�ာရီပ််�ုာ�နှှင်�် 

စ်ပ််လုဉ််�၍ ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီဖေရီ� လုပ််ရီှာ�ဖေဆာင််ရီ�က််သူ�ုာ�စ်ွာ၏ �ကြုံက်�ံစ်�ူ�ဖေသာ ည်ာုနှုင််��ုစ်ွ�်�ရီည်် 

က်ုု က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်�ဖေသာဖေ�က်ာင်�် ခုု�ီက်ု���ွယူ်ဖေက်ာင််�သည်�်အာမြပ်င်် မြ��်�ာနှုုင််င်ံတွွင်် ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ    

အာုပ််ခုု�ပ််ဖေရီ�စ်�စ််မြပ်�်လည််ရီရီှုသည််က်ုု မြ�င််ဖေတွွ�လုုသူတွုုင််� ကြိုးက်ု�ဆုု၊ ဂုုဏာ်မြပ်�၊ အာာ�ဖေပ်�ဖေထံာက််ခုံ 

သင်�်သည််။ တွခုု�ု်တွည််��ှာပ်င်် သုသာထံင််ရီှာ�ဖေသာ တွရီာ�ဥပ်ဖေေဆုုင််ရီာ �ဖေသခုုာ�ဖေရီရီာ�ု 

သည်် ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ�က်ာလ၏ အာဂု�ါရီပ််တွစ််ရီပ််မြ�စ််ပြီးပ်ီ� အာခုု�ု်အာတွုုင််�အာတွာတွစ််ခုုအာထံု တွည််ရီှု 

ဖေ�နှုုင််�ွယူ်ရီှုသည််။ 

�က်ာ�က်ာလအာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�အာတွွက်် ဖေ�ာက််ထံပ််အာဖေရီ�တွကြိုးက်ီ� စ်ု�်ဖေခု်�ုတွစ််ရီပ််�ှာ 

FDC နှှင်�် ၎င််�တွွင််ဖေ�ာ်မြပ်ထံာ�သည်�် နှုုင််င်ံဖေတွာ်သစ််တွည််ဖေထံာင််�ည်�်အာဖေ�က်ာင််� မြ��်�ာမြပ်ည််သူ 

လူထံုထံံ မြ��့်ဖေဝါအာသုဖေပ်�မြခုင််�မြ�စ််သည််။ ထံုု�သုု�လုပ််ဖေဆာင််ရီာတွွင်် �ာ�လည််ရီလွယူ်က်ူ�ည်�် 

အာမြပ်င်် လူတွုုင််�လက််လှ�်��ီဖေသာ�ည််�လ�်�မြ�င်�် လုပ််ဖေဆာင််ရီ�ည််မြ�စ််ပြီးပ်ီ� ဆုုရီှယူ်�ီေီယူာဖေပ်် 

တွွင်် စ်ာသာ��ှဖေဝါရှုံးုံထံက်် ပ်ုု�ုုလုပ််ဖေဆာင််သင်�်သည််။ ဗား�ာနှုုင််င်ံ လွတွ်လပ််ဖေရီ�ရီပြီးပ်ီ�က်တွည််�က် 

နှှစ််ရီှည််လ�ုာ� မြ��်�ာမြပ်ည််သူအာ�ုာ�စ်ု ဖေတွာင််�ဆုုဖေတွာင်�်တွခု���က်သည်�် ပြီးင်ု�်�ခုု�်��ု၊ တွ�်�တွူ 

ည်ီ�ှ�ုနှှင်�် တွရီာ��ှတွ�ု၊ ဟု�်ခုုက််ည်ီဖေသာ �ွံ�ပြီး�ု��တွုု�တွက််�ုနှှင်�် တွရီာ�ဥပ်ဖေေစ်ုု��ုု�ဖေရီ�တွုု�က်ုု 

အာဆင်�်တွုုင််�တွွင်် ထံုဖေရီာက််ပြီးပ်ီ� တွာဝါ�်ခုံ�ုရီှုဖေသာ အာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�က် ဖေ�ာ်ဖေဆာင််�ည််ဟုု FDC 

တွွင်် က်တွုမြပ်�ထံာ�သည််။ �က်ာ�က်ာလတွွင်် မြပ်ည််သူ�ုာ�အာာ� တွတွ်နှုုင််သ�ှ ဝါ�်ဖေဆာင််�ု�ုာ� 

ဖေပ်�ဖေဆာင််ရီ�် ကြိုးက်ု��ပ်�်�လုက်် အာထံက််ပ်ါရီည််�ှ�်�ခုုက််မြပ်ည်�်�ီရီ�်အာလုု�င်ှာ �က်ာ�က်ာလအာ�ွ�� 

အာစ်ည််��ုာ� (NUCC၊ CRPH နှှင်�် NUG) တွွင်် အာ�ှ�်တွက်ယူ် �ဟုာဗားု�ဟုာရီှုဖေ�ပြီးပ်ီမြ�စ််သည်�်အာတွွက်် 

နှုုင််င်ံသာ��ုာ�အာဖေ�မြ�င်�် ယူခုုအာခုု�ု်တွွင်် စ်ုတွ်ခုုယူုံ�က်ည််နှုုင််ပြီးပ်ီမြ�စ််သည််။ ဖေနှွဦး�ဖေတွာ်လှ�်ဖေရီ� 

စ်တွင််ခုု�ု်�ှစ်၍ "က်ွနှ်ုပ််တွုု�ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီလုုခုုင််သည််" ဟုု မြ��်�ာမြပ်ည််သူ�ုာ� ဖေတွာင််�ဆုုဖေ�သည်�် 

အာတွုုင််� မြ��်�ာနှုုင််င်ံက်ုု မြပ်�်လည််�ွ��စ်ည််�နှုုင််သည်�် အာထံူ�အာခုွင်�်အာဖေရီ�မြ�စ််ဖေသာဖေ�က်ာင်�် နှုုင််င်ံ 

တွက်ာ�ှ အာကူ်အာညီ်ဖေပ်� သည်�အ်ာ�ွ��အာစ်ည််��ုာ�အာဖေ�မြ�င်� ်အာမြပ်ည်�အ်ာဝါ ပူ်�ဖေပ်ါင််�ပ်ါဝါင််သင်�ပ််ါသည််။ 

ယူခုု ဖေ�ာက််ဆုံ�တွွင််ဖေတွာ� ထံုုသုု�ဖေဆာင််ရီ�က််ရီ�် အာစ်ီအာစ်ဉ််ရီှုဖေ�ပြီးပ်ီမြ�စ််သည််။  
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 ရေးန်းာက််ဆက််တ်ဲ� ၁ - (၂၀၂၂ �ုနိုာစ် ရေးမိလုအခြေထိိ) NUG ဖွဲ့ဲ��စညာ်းပုံ

သမိမတ် ဦး�ဝါင််�မြ�င်�် (NLD)

နိုိုင်း်င်းံရေးတ်ာ်၏အခြေတ်ိုင်း်ပင်း်�ံပုဂုံးုိ�လု် ဖေေ်ဖေအာာင််ဆ�်�စ်ု�က်ည်် (NLD)

ေုတ်ိယ်သမိမတ်နိုာင်း်် ယ်ာယ်ီသမိမတ် ေူဝါါလရီှီ�လ  (က်ခုုင််နှုုင််င်ံဖေရီ� �က်ာ�က်ာလည်ာုနှုင််�ဖေဆာင််ရီ�က််�ုအာ�ွ�� – KPICT,  

က်ခုုင်် အာ�ု�ု�သာ��ုာ�အာတွုုင််ပ်င််ခုံအာ�ွ��- Kachin National Consultative 

Assembly) 

ဝန်း်ကြီးက်ီး���ပ် ��်�ဝါင််�ခုုုင််သ�်�  (NLD)

ခြပညာ်ရေးထိာင်း်စု ဝန်း်ကြီးက်ီးမိ�ား

နိုိုင်း်င်းံခြ�ားရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဖေေ်ဇင််�ာဖေအာာင််  (NLD)

ခြပညာ်ထိ�ရေး�းနိုာင်း်် လုူဝင်း်မိုကြီးက်ီး�က်ပ်ရေး�း ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဦး�လွင််က်ုုလတွ်  (NLD)

က်ာက်ဲယ််ရေး�း ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဦး�ရီည််�ွ�်  (NLD)

ဖွဲ့က််ေ�ယ််ခြပညာ်ရေးထိာင်း်စုရေး�း�ာဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဖေေါက််တွာလု�်�ု�်�ဆာဖေခုါင််�  (ခုုင််�အာ�ု�ု�သာ�တွပ််ဦး�၊ 

�က်ာ�က်ာလခုုင််�အာ�ု�ု�သာ� အာတွုုင််ပ်င််ခုံဖေက်ာင််စ်ီ - ICNCC) 

စီမိံက်ိန်း်း၊ ဘာဏ္ဍာာရေး�းနိုာင်း်် �င်း်းနိုာီးခြမို�ပ်နိုာံမို ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဦး�တွင််ထံွ�်�နှုုင်် (NLD)

လုူသား��င်း်းစာန်းာရေးထိာက််ထိားရေး�းနိုာင်း်် 

ရေးဘားအခြေနိုတ�ာယ််ဆိုင်း်�ာစီမိံ�န်း််�ဲ�ရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း

ဖေေါက််တွာဝါင််�မြ�တွ်ဖေအာ� (NLD)

အခြေခြပညာ်ခြပညာ်ဆိုင်း်�ာ ပူးရေးပါင်း်းရေးဆာင်း်�ွက််ရေး�း 

ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း

ဖေေါက််တွာဆာဆာ (NLD)

ပညာာရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဖေေါက််တွာဖေဇာ်ဖေဝါစ်ုု� (တွစ််သီ�ပ်ုဂုုလ)

က်�န်း်းမိာရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဖေေါက််တွာဖေဇာ်ဖေဝါစ်ုု� (တွစ််သီ�ပ်ုဂုုလ)

သယ်ံဇိုာတ်နိုာင်း်် သဘာာဝပတ််ဝန်း်းက်�င်း် 

ထိိန်း်းသိမိ်းရေး�း ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း

ဖေေါက််တွာတွူ�ဖေခုါင်် (KPICT/တွစ််သီ�ပ်ုဂုုလ )

အခြေမိ��ိးသမိီး၊ လုူင်းယ််နိုာင်း်် က်ရေးလုးသူင်းယ််ရေး�း�ာ 

ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း

ဖေ�ာ်စ်ူစ်�်�ာ လှလှစ်ုု� (NLD)

လုူ�အခြေ�ဲင်း််အခြေရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဦး�ဖေအာာင််�ု�ု��င််�  (တွစ််သီ�ပ်ုဂုုလ /Equality Myanmar) 

ဆက််သဲယ််ရေး�း၊ သတ်င်း်းအခြေ��က််အခြေလုက််နိုာင်း််န်းညာ်းပ

ညာာဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း

 ထံင််လင််�ဖေအာာင်် (တွစ််သီ�ပ်ုဂုုလ)၊

တ်�ားရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း  ဦး�သု�်�ဦး� (NLD)၊

လုှပ်စစ်နိုာင်း််စဲမိ်းအခြေင်း်ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း  စ်ုု�သူရီထံွ�်� (NLD)၊

အခြေလုုပ်သမိားဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း နှုုင််ထံွ�်�ဖေ� (ဖေခု်) နှုုင််သုဝါဏာဏ  (�ွ�်ည်ီညွွတွ်ဖေရီ�ပ်ါတွီအာ�ွ��ဝါင််ဖေဟုာင််�) 

စီးပဲားရေး�းနိုာင်း််က်ူးသန်း်းရေး�ာင်း်းဝယ််ရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ခုင််���ု�ု� (တွစ််သီ�ပ်ုဂုုလ)

ေုဝန်း်ကြီးက်ီးမိ�ား

နိုိုင်း်င်းံခြ�ားရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဦး��ုု�ဖေဇာ်ဦး� (NLD)

ခြပညာ်ထိ�ရေး�းနိုာင်း်် လုူဝင်း်မိုကြီးက်ီး�က်ပ်ရေး�း ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ခုူ�ထံဘာူ (က်ရီင််�ီအာ�ု�ု�သာ�တွုု�တွက််ဖေရီ�ပ်ါတွီ)၊
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က်ာက်ဲယ််ရေး�း ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း နှုုင််ဖေက်ာင််�ရီ�က်် (MSICC) (�ွ�်မြပ်ည််သစ််ပ်ါတွီ အာ�ွ��ဝါင််ဖေဟုာင််�

ဖွဲ့က််ေ�ယ််ခြပညာ်ရေးထိာင်း်စုရေး�း�ာဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဦး�ခုုစ််ထံွ�်�  (က်ရီင််�ီအာ�ု�ု�သာ�လွတွ်ဖေမြ�ာက််ဖေရီ�တွပ််ဦး�)

ဖွဲ့က််ေ�ယ််ခြပညာ်ရေးထိာင်း်စုရေး�း�ာဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း �ုုင််�ဝါင််�ထံူ� (တွအာာင််�အာ�ု�ု�သာ�ပ်ါတွီ)၊

စီမိံက်ိန်း်း၊ ဘာဏ္ဍာာရေး�းနိုာင်း်် �င်း်းနိုာီးခြမို�ပ်နိုာံမို ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဦး��င််�ဖေဇယူုာဦး�  (�ွ�်ည်ီညွွတွ်ဖေရီ�ပ်ါတွီ အာ�ွ��ဝါင််ဖေဟုာင််�) 

လုူသား��င်း်းစာန်းာရေးထိာက််ထိားရေး�းနိုာင်း်် ရေးဘားအခြေနိုတ�ာ

ယ််ဆိုင်း်�ာစီမိံ�န်း််�ဲ�ရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း

ဖေ�ာ်ထံူ�ဖေ�ာ (တွစ််သီ�ပ်ုဂုုလ)

အခြေခြပညာ်ခြပညာ်ဆိုင်း်�ာ ပူးရေးပါင်း်းရေးဆာင်း်�ွက််ရေး�း 

ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း

ဖေခုါင််ဖေ�ာ် (KPICT/Independent)

ပညာာရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဖေေါက််တွာစ်ုုင််�ခုုုင််�ု�ု�ထံွ�်� (တွစ််သီ�ပ်ုဂုုလ) 

ဂုုာထံွယူ်ပ်�်  (KPICT/Independent)

က်�န်း်းမိာရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဖေေါက််တွာဖေရီေပ်ုံ (NLD)

သယ်ံဇိုာတ်နိုာင်း်် သဘာာဝပတ််ဝန်း်းက်�င်း် 

ထိိန်း်းသိမိ်းရေး�း ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း

ခုွ�်ဘာီ (က်ယူ�်�အာ�ု�ု�သာ�ပ်ါတွီ)

အခြေမိ��ိးသမိီး၊ လုူင်းယ််နိုာင်း်် က်ရေးလုးသူင်းယ််ရေး�း�ာ 

ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း

ဖေေ်အာုသဉ္ဇာာာဖေ�ာင်် (လူ�ဖေဘာာင််သစ်် ေီ�ုုက်ရီက််တွစ််ပ်ါတွီ အာ�ွ��ဝါင််ဖေဟုာင််�)

လုူ�အခြေ�ဲင်း််အခြေရေး�းဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဗားဟု�်တွ�်  (က်ယူ�်�အာ�ု�ု�သာ�ပ်ါတွီ) 

လုှပ်စစ်နိုာင်း််စဲမိ်းအခြေင်း်ဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း လ�ုုင််ဖေ�ာ်ထံွ�်�ဖေအာာင်် (တွစ််သီ�ပ်ုဂုုလ)

အခြေလုုပ်သမိားဝန်း်ကြီးက်ီးဌာာန်း ဦး�ဖေက်ုာ်�ီ (မြ��်�ာနှုုင််င်ံလုံ�ဆုုင််ရီာ အာလုပ််သ�ာ�သ�ဂုု�ုာ�အာ�ွ��ခုု�ပ််)၊
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	 နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�	၂	-	မြ��်�ာနိုု�င််င်ံ၏	ကြားက်ာ�က်ာလစီီ�ံအု�ပ််ချုု�ပ််�ုအုစီီအုစီဉ််	ဖွဲ့ဲ��စီည်း်�ပ်�ံ

	 နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�	၃	-	အု�ု�ု�သားာ�ည်းီညွဲတွဲ်နော��အုတွဲု�င််ပ်င််ချုံနောက်ာင််စီီ	(NUCC)	ဖွဲ့ဲ��စီည်း်�ပ်�ံ

ကြားက်ာ�က်ာလ	အု�ပ််ချုု�ပ််နော��

အု�ု�ု�သားာ�ည်းီညွဲတွဲ်နော��အုစီု���

သမ္မမတ

နိုု�င််င့်�ဦးးသျှောသာ�င််

ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််သျှော��င််စု� လွှှတ်သျှောတ�်

ပြ�
ည်

်သျှော�
�င်

်စု�အ
ဆ

င်�်
ပြ�

ည်
်နယ်

်/တ
ု�င််း

 အ
ဆ

င်�်

NUG အသုအမ္မှတ်ပြ�ု 

အရ�်ဘက်် တရ�းရုံး�့းမ္မ��း၊

 EROs မ္မ��း၏ 

တရ�းစုီရင််သျှောရးစုနစု်

ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယ်ူနစု် လွှှတ်သျှောတ�်မ္မ��း

လွှု�အ�်သလွှု� ဖ့��စုည််းမ္မည််

ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယ်ူနစု် 

တရ�းစုီရင််သျှောရး

လွှု�အ�်သလွှု� ဖ့��စုည််းမ္မည််

ပြမ္မန်မ္မ� 

ပြ�ည််သူလွှူ��

ပြ�ည််သျှော��င််စု�လွှှတ်သျှောတ�် 

က်ု�ယ််စု�းပြ�ုသျှောက်�်မ္မတီ

ပြမ္မန်မ္မ�ပြ�ည််သူလွှူ��

အု�ု�ု�သားာ�ည်းီညွဲတွဲ်နော��	

အုတွဲု�င််ပ်င််ချုံနောက်ာ်စီီ

ပြ�ည််သျှော��င််စု� လွှှတ်သျှောတ�်

ပြ�ည််သျှော��င််စု� လွှှတ်သျှောတ�် 

က်ု�ယ််စု�းပြ�ုသျှောက်�်မ္မတီ

ပြ�ည််သူ�ည်ီလွှ�ခံ့ (၂၇-၂၉/၁/၂၀၂၂ တ့င််က်�င််း�သည််)

အစုု�းရအဖ့��ဝန်ကြီးက်ီးမ္မ��း

FDC၏ လွှမ္မ်းပြ�သျှောပြမ္မ��့နိုှင်�်ရည််ရွယ််ခံ�က််မ္မ��းက်ု� ပြဖည်�်ဆည််းရန် NUCC 

မ္မှသျှောရးဆ့���းသည်�် လွှ��်င်န်းအစုီအစုဉ််မ္မ��းက်ု� အသျှောက်�င််အ�ည်် 

သျှောဖ�်သည််။

ဝန်ကြီးက်ီးခံ�ု�်သည်် NUG ၏ အကြီးက်ီးအက်�ပြဖစု်သည််။  ပြ�ည််သျှော��င််စု� 

ဝန်ကြီးက်ီး ၁၆ ဦးး နိုှင်�် ဒ�ဝန်ကြီးက်ီး ၁၆ ဦးး

သျှောအ�က််လွှှတ်သျှောတ�်

ဥ�သျှောဒသျှောရးရ�တ�ဝန်မ္မ��း သျှောဆ�င််ရွက််သည််
NUCC နိုှင်�် �ူးသျှော�ါင််းသျှောဆ�င််ရွက််၍ ခံန််အ�်သည််

NUCC နိုှင်�် �ူးသျှော�ါင််းသျှောဆ�င််ရွက််၍ ပြ�ည််သူ�ည်ီလွှ�ခံ့၏

သသျှောဘ�တူမ္မုရယ်ူလွှ�က်် ခံန််အ�်သည််

၂၀၂၀ သျှောရွးသျှောက်�က််�့�မ္မှတစု်ဆင်�် 

��တ်ပြ�န်သျှော�က်ည်�သည််

သျှောရွးသျှောက်�က််တင််သျှောပြမ္မာ�က််သည်် 

နိုု�င််င့်သျှောရး�ါတီမ္မ��း
အရ�်ဘက််အဖ့��အစုည််းမ္မ��း၊ 

CDM နိုှင်�် သ�ုတ်သျှောက်�်မ္မတီမ္မ��း

ဖက််ဒရယ််ဒီမ္မု�က်သျှောရစုီ �ဋိုည်�ဉ််

ပြ�င််ဆင််တည််းပြဖတ် - ၂၉/၁/၂၀၂၂

သျှောဆ့းသျှောနို့းည်ာုနိုုင််းခံ��သည််
၂၉/၁/၂၀၂၂ တ့င်် 
အတည််ပြ�ုသည််

�ူးတ့�ည်ာုနိုုင််းသျှောရး 
သျှောက်�်မ္မတီမ္မ��း

ဖက််ဒရယ််ဒီမ္မု�က်သျှောရစုီ �ဋိုည်�ဉ််
မ္မူလွှ - ၃၁/၃/၂၀၂၁

တု�င််းရင််းသ�းသျှောတ�်လွှှန်သျှောရး

အဖ့��အစုည််းမ္မ��း

ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယ်ူနစု် 

အတု�င််�င််ခံ့သျှောက်�င််စုီမ္မ��း

အ�က််လွှှတ်သျှောတ�်

ပြ�ည််သူ�ည်ီလွှ�ခံ့
FDC၏ ဦးးတည််ခံ�က််မ္မ��းနိုှင်�် စု�လ်ွှ�ဉ််းသည်�် အသျှောပြခံခံ့မ္မူမ္မ��း၊ မ္မူဝါဒမ္မ��း 

နိုှင်�် ဗျူ��ဟာ�မ္မ��းအ�း သျှောဆ့းသျှောနို့းအတည််ပြ�ုသည််။
၆ လွှတစု်ကြီးက်ုမ္မ် က်�င််း�သည််။

အမ္မ� ုု းသ�းည်ီညွ့တ်သျှောရးအတု�င််�င််ခံ့သျှောက်�င််စုီ
FDC ၏ ဦးးတည််ခံ�က််မ္မ��းက်ု� အသျှောက်�င််အ�ည််သျှောဖ�်ရ�၌ ဗျူ��ဟာ�မ္မ��း 

နိုှင်�် မ္မူဝါဒလွှမ္မ်းညွှန်ခံ�က််မ္မ��းသျှော�းသည််။
CRPH, နိုု�င််င့်သျှောရး�ါတီမ္မ��း၊ အရ�်ဘက််အဖ့��အစုည််းမ္မ��း၊ CDM 

အဖ့��မ္မ��း၊ EROs မ္မ��းနိုှင်�် �က်�းက်�လွှ ပြ�ည််နယ််သျှောက်�်မ္မတီမ္မ��းပြဖင်�် 
ဖ့��စုည််း��းသည််။

တ�ဝန်ခံ့သည်် တ�ဝန်ခံ့သည််

တ�ဝန်ခံ့သည််၂၀၂၀ သျှောရွးသျှောက်�က််�့�က်ု� 
အသျှောပြခံခံ့သည််

ပြ�ည််နယ််/ဖက််ဒရယ််ယ်ူနစု် အစုု�းရမ္မ��း

လွှု�အ�်သလွှု� ဖ့��စုည််းမ္မည််

နိုု�င််င့်သျှောတ�်၏ 

အတု�င််�င််ခံ့ ��ဂ္ဂိုုုုလွှ်

ဒ�သမ္မမတ ၂ ဦးး

မြ��်�ာနိုု�င််င်ံ	ကြားက်ာ�က်ာလ	အု�ု�ု�သားာ�ည်းီညွဲတွဲ်နော��အုစီု���

ဖွဲ့က််ဒ�ယ််ဒီ�ု�က်နော�စီီပ်ဋိုည်းာဉ််နော��ဆဲ��ာ၌		နောဆဲ�နောနိုဲ�ည်းိုနိုုင််��ု�ုာ�တွဲဲင််	ပ်ါဝင််သားည်း််	ဦး�နောဆာင််လုပ််��ာ�သားူ�ုာ�
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�ုာ�တွွင်် အာာ�လုံ�အာက်ု�ံ�ဝါင််ပ်ါဝါင််�ုနှှင်�် တွာဝါ�်ခုံ�ုရီှုက်ာ ဖေရီရီှည််တွည််တွံ�နှုုင််ဖေသာ �ွံ�ပြီး�ု�� 

တွုု�တွက််�ုက်ုု လူသာ�အာာ�လုံ�အာတွွက်် ဖေဆာင််�က်ဉ််�ဖေ�ာ်ဖေဆာင််ဖေပ်�နှုုင််သည်�် က်�ာာဖေလာက် 

တွစ််ရီပ််ပ်င်် မြ�စ််ပ်ါသည််။ 

က်ွနို်ုပ်တ်ို�၏ လုုပ်င်းန်း်းမိ�ား

က်ွနှ်ုပ််တွုု�သည်် လုပ််င်�်�ဖေဆာင််ရီ�က််ရီာတွွင်် အာဓိုက်�ယူ်ပ်ယူ်သုံ�ခုုက်ုု အာဖေလ�ထံာ� 

ဖေဆာင််ရီ�က််ပြီးပ်ီ� ၎င််�တွုု��ှာ ဖေရီ��ဖေက်ာက််ပ်ွ�ဆုုင််ရီာ လုပ််င်�်�စ်ဉ််�ုာ�၊ �ွ��စ်ည််�ပ်ုံအာဖေမြခုခုံဥပ်ဖေေ တွည်် 

ဖေဆာက််က်ုင်�်သုံ�မြခုင််� လုပ််င်�်�စ်ဉ််�ုာ�နှှင်�် နှုုင််င်ံဖေရီ�အာရီ ပ်ါဝါင််ဖေဆာင််ရီ�က််မြခုင််�နှှင်�် က်ုုယူ်စ်ာ�မြပ်� 

ပ်ါဝါင််မြခုင််�တွုု� မြ�စ််ပ်ါသည််။ က်ွနှ်ုပ််တွုု� လုပ််င်�်�ဖေဆာင််ရီ�က််သည်�် �ယူ်ပ်ယူ်�ုာ�အာာ�လုံ�တွွင်် 

က်ုာ�-� ဖေရီ�ရီာနှှင်�် အာာ�လုံ�အာက်ု�ံ�ဝါင််ပ်ါဝါင််�ု၊ ပ်ဋိုပ်က်ခအာာ�ထံည်�်သွင််�တွွက််ခုုက်် ဖေဆာင််ရီ�က်် 

မြခုင််�နှှင်�် ဖေရီရီှည််တွည််တွံ�နှုုင််ဖေသာ �ွံ�ပြီး�ု��တွုု�တွက််�ုဆုုင််ရီာ အာဖေ�က်ာင််�အာရီာ�ုာ�က်ုု တွစ်ုုက်် 

�တွ်�တွ် ထံည်�်သွင််�ဖေဆာင််ရီ�က််ပ်ါသည််။

International IDEA သည်် က်�ာာတွဝါ�်�နှှင်�် ဖေေသတွွင််� ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီဆုုင််ရီာ ဦး�တွည်် 

လ�်�ဖေ�က်ာင််��ုာ�အာာ� စ်ုတွ်မြ�ာခုွ�မြခု�်��ု�ုာ� လုပ််ဖေဆာင််မြခုင််�၊ ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ�ည််�က်ု အာဖေလ�အာထံ 

�ုာ�အာဖေပ်် နှုင််�ယူှဉ််ဖေလ�လာခုုက်် အာသုပ်ည်ာ�ုာ���်တွီ�မြခုင််�၊ ေီ�ုုက်ဖေရီစ်ီ�ည််�က်ု လုပ််င်�်�စ်ဉ်် 
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