


 ပဋိပကၡပြားေစေသာ မီးလ်ွမံ်ား
   ရခိုင့္ဘဝမ်ားကိုေလာင္ၿမိဳက္ေနေသာ ရင္းႏွ ီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ား

ရခိုင္ျပည္အေျခအေနကိုၿခံဳငံု သံုးသပ္တင္ျပထားသည္ - ဇူလိႈင္ ၂၀၂၀

ရခိုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ ဲ႕ (AOW) သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ရခိုင္ျပည္ရွေိရနံႏွင္႔သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ 
စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွ ီးျမပ္ႏွမံႈစီမံကိန္းမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔လာေနေသာအဖြ ဲ႔ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေရနံ 
ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးအဖြ ဲ႔သည္ ဗမာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အလုပ္ဖြ ဲ႕ (Burma Environmental Working Group) ႏွင္႔ 
Oil Watch South East Asia (OilWatch SEA) တို႔၏ အဖြ ဲ႔ဝင္အဖြ ဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္အပါအဝင္ ျမန္မာ 
တႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ တရားမ်ွတမႈွႏွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္း ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ 
သဘာဝသယံဇာတစီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္  လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြ ဲ႔လည္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ 
ေရနံေစာင္႔ၾကည္႔ေရးအဖြ ဲ႔၏ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို www.oilwatcharakan.org တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္၊  ၊ infoarakanoilwatch@gmail.com



မာတိကာ

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ ္-------------------------------------------------------------------------------------------- ၁

လက္နက္ကိုင္စြ ဲ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၾကျခင္း ----------------------------------------------------------------------- ၃

 ကမၻာ့ကပေ္ရာဂါ Covid-19 က်ေရာက္စဥ္ကာလအတြငး္ စစ္ပြမဲ်ား အရွနိအ္ဟုနျ္မွင့္တက္လာျခငး္ ------- ၃ 

ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား  ------------------------------------------------------ ၄

 ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔အတြက္ ရငး္ႏွ ီးျမွပ္ႏွမံႈမ်ားမွ ႏုငိ္ငံေတာ္က ရရွေိသာ အခြန္ ဘ႑ာမ်ား --------- ၆

 ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွမံႈမ်ား ----------------------------------------------------- ၆

 ရခုိင္ကမ္းလြန္မွ ထြက္ရွေိသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕------------------------------------------------------------ ၇

 တရုတ္၏ ကုန္သြယ္ေရးဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာမည့္ ရခုိငေ္ဒသ ------------------------------------------------- ၉

 Covid-19 ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ေရနံတင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ေက်ာက္ျဖဴသုိ႔ 

 အဆက္ မျပတ္ ဆုိက္ေရာက္ေနၾကျခင္း ------------------------------------------------------------------- ၉

 အိႏၵယိ၏ကုန္သြယ္းေရ ဗဟုိခ်က္ျဖစ္လာမည့္ ရခုိငေ္ဒသ ------------------------------------------------ ၁၂

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈက ပဋိပကၡမီးေတာက္ကို ပိုမိုေတာက္ ေလာင္ေစျခင္း ----------------- ၁၃

ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအေပၚ ရခုိင္ျပည္သူလူထု၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား ---- ၁၄

အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေကာက္ႏႈတ္သံုးသပ္ခ်က ္------------------------------------------------------------------------၁၉

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ------------------------------------------------------------------------------------------------ ၂၀
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အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္

Covide-19 ကပ္ေရာဂါဆိုး၏ အက်ပ္အတည္းကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနၾကရသည့္ကာလအတြင္း 
ျမန္မာျပည္အေနာက္ဖက္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ မႀကံဳစဖူးအေနအ 
ထားသို႔ အခ်နိ္ျမွင့္တင္လ်က္ရွေိနသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာအစိုးအရႏွင့္ ႏုငိ္ငံတကာမွ ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွမံႈ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၾကြယ္၀လွသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား အတင္း 
အဓမၼ တူးေဖာ္ထုတ္ယူေနမႈမ်ားကို အေဆာတလ်င္ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ပစ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ယင္းကဲ့သို႔ တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ားသည္ ေဒသ 
တြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို မီးထုိးေပးရာေရာက္သည္သာမက ေဒသတြင္း ျပည္သူ 
လူထုကို ခိုကိုးရာမဲ့ဘ၀သို႔ ထပ္မံတြန္းပို႔ေပးေနသည္။

ဌာေနျပည္သူမ်ား၏ သေဘာတူလက္ခံမႈကိုမရရွသိည့္ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ 
စစ္ေတြႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴမွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇံုႏွင့္ ဆက္ 
စပ္ေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးစၾကၤမံ်ားအပါအ၀င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ တန္ 
ဖိုးရွသိည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွေိသာ  
လက္သည္မ်ားမွာ တရုတ္၊ အိႏၵယိႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏုငိ္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ 

ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ားသည္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားမွ မည္သည့္အက်ဳးိအျမတ္ကိုမွ မရရွသိည့္အျပင္ 
၄င္းတို႔၏ ေျမယာမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဆံုးရႈ ံးၾကရၿပီး သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ လက္ရွ ိ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ 
Covid-19 အား ႀကံ့ႀကံံ့ခံျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းကို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး က်ဆင္းေစသည္။ 

ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စစ္ပြမဲ်ားျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွသိည့္အျပင္ Covid-19 ေၾကာင့္ 
ျမန္မာျပည္၏ အျခားေသာ နယ္စပ္အ၀င္ဂိတ္မ်ားအား ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ထား ေသာ္လည္း 
ေက်ာက္ျဖဴမွ မေဒးကၽြန္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေရနံတင္သေဘၤာႀကီးမ်ား အဆက္မျပတ္ 
ဆိုက္ေရာက္ကာ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္မည့္ ေရနံမ်ားအား ကုန္ခ်ေနခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ 
Covid-19 ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ 
တာဝန္ရွသိူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းရွမိရွကိို မသိရသည့္အတြက္ အနီး၀န္းက်င္မွ ျပည္သူလူထု 
မွာ ေရာဂါကူးစက္ခံရမည္ကို အထူးပင္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြ ံ႕လ်က္ရွေိနၾကသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ျပည္သူလူထုု၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲအတင္း အဓမၼ 
တူးေဖာ္ထုတ္ယူေနၾကျခင္းတြင္ အေနာက္ႏုငိ္ငံမ်ားမွ ေရနံေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္လ်က္ရွသိည္။ ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းမွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ၾကျခင္း၌ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ ႏုငိ္ငံျခားကုမၸဏီ (၁၃) ခု ပါ၀င္ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွခံဲ့ၾကသည္။ Australia Wood-
side Energy ႏွင့္ French Total ေရနံကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွ ိၿပီး အသစ္ေတြ႔ရွေိသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားမွ ထုိင္းႏုငိ္ငံႏွင့္ 
တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ားတင္ပုိ႔ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံခ်ေီသာ သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွသိည္။ မၾကာေသးမီ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက 
သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ 

၄င္းႏုငိ္ငံျခားရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွမံႈမ်ားမွ ရရွေိသာ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွေိအာင္ ထုတ္ျပန္ 
ထားျခင္းမရွသိည့္ ျပည္ပအကူအညီ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ေနျပည္ 
ေတာ္အစိုးရ၏ တစ္ျပည္ေထာင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္စိုးမိုးမႈဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အမွသီဟဲ ျပဳကာ 
မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအား တိုက္ေနသည့္ စစ္ပြကဲို ေထာက္ပံ့ေနလ်က္ရွသိည္။

ရခုိင့္တပ္ေတာ္ (AA) အား အျပဳတ္တုိက္ေရးဟူသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာသည္ မရႈ 
မလွက်ရႈ ံးလ်က္ရွေိၾကာင္း သိသိသာသာ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယခုကာလသည္ 
ႏုငိ္ငံျခားအစိုးရမ်ား၊ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေစ့စပ္ 
ညိွႏႈငိ္းေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္ သူျပည္သားမ်ား၏ ဆံုးရႈ ံးနစ္နာရမႈမ်ား 



2
ကို အေလးဂရုျပဳ စဥ္းစားၾကသင့္သည့္ အခ်နိ္အခါပင္ျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ - ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွမံႈ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနမ်ား၊ 
ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တုိ
က္ပြ၀ဲင္ရမႈမ်ား၊ ျပည္းတြင္းပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ႏိုင္မည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္တခုျဖစ္သည့္ - 
အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား 
မည္သို႔ကိုင္တြယ္ စီမံခန္႔ခြ ဲၾကမည္နည္းဟူေသာ အေျဖထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏုငိ္ငံေရးတြင္ 
ဦးေဆာင္ပါ၀င္ၾကသူမ်ား၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ႏြေဲနမႈမ်ားအား ခ်က္ 
ခ်င္းရပ္တန္႔ၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကို 
ဦးတည္သည့္ ႏုငိ္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ 
အားတုိက္တြန္းသည္။

လက္ရွ ိျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအဆံုးသတ္ႏုငိ္ေစရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္  တုိင္း 
ရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွမံႈႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးကို အနာဂတ္ 
တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 
ေထာင္စုဖြ ဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား 
အတည္ျပဳျပဌာန္း အသက္၀င္သည္အထိ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ႏုငိ္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွ ီးျမွပ္ 
ႏွမံႈကုမၸဏီမ်ားအား  တုိက္တြန္းသည္။



3
လက္နက္ကိုင္စြ ဲ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၾကျခင္း

ၿပးီခဲ့သည့္ႏွစအ္တြငး္၌ ရခုိငျ္ပည္နယေ္ျမာက္ပုိငး္ႏွင့္ ခ်ငး္ျပည ္
နယေ္တာင္ပုိငး္တြင ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္စြပဲဋပိကၡ 
မ်ားသည ္ ျမန္မာျပည္တြင ္ ယခင္ဆယ္စႏုွစ္မ်ားစြာႀကံဳေတြ႕ခဲ့ 
ၾကရသည့္အျပငး္ထနအ္ဆိုး၀ါးဆုံးေသာ အေျခအေနသို႔ အရွနိ ္
ျမွင့္တက္လာခဲ့သည။္ အေၾကာငး္မွာ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္သည ္
ရခုိင့္တပေ္တာ္ (AA) ၏ စစေ္ရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထနိး္ခ်ဳပႏု္ငိ္ရန ္
အျပငး္အထန ္ရနုး္ကနေ္နရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည။္

ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္သည ္ ျမန္မာျပည၏္ အျခားစစ္တုိငး္ေဒသ 
မ်ားမ ွ တပ္မ်ားကိုေခၚယျူဖန႕္က်ကၿ္ပးီ ဂ်က္တုိကေ္လယာဥ္မ်ား 
ရဟတ္ယာဥ္မ်ား စစ္သေဘၤာမ်ားေပၚမ ွပစ္ခတျ္ခငး္၊ ေျမျပင္မွ ဒုံး 
က်ညအ္မ်ဳးိမ်ဳးိျဖင့္ ပစ္ခတျ္ခငး္ျဖင့္ နညး္အမ်ဳးိမ်ဳးိသုံးကာ ရခုိင့္ 
တပေ္တာ္ (AA) အား အျပငး္အထန ္ထိုးစစ္ဆငႏ္ႊလဲ်က္ရွသိည။္ 

ရခုိင့္တပေ္တာ္ (AA) ၏ အလြယ္တကတူပေ္ဖ်ာကေ္ရြ႕လ်ားႏုငိ ္
သည့္ ျမင့္မားေသာ ေပ်ာက္က်ားစြမး္ရညႏ္ွင့္ ရခုိငျ္ပည္သလူထူ၏ု 
တစ္ခဲနက ္ေထာက္ခံမႈ၊ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ယနုေ္တာငေ္ျပး၊ 
ေခြးေမ်ာက္လုိက္သည့္ပမာ မရႈမလွခံေနရေသာ ျမန္မာအစိုးရစစ ္
တပ္သည ္ ၾကြက္မႏုငိ ္ က်ကီိုမးီႏွင့္ ရိႈ႕ဆိုသကဲ့သို႔ လဦူးေရထ ူ
ထပေ္သာ အရပ္သားေက်းရြာပစ္မွတ္မ်ားအား မဆင္မျခင္ရမး္ 
သမး္ပစ္ခတ္မႈမ်ားကို ျပဳလပု္လာသည့္အတြက ္၂၀၁၈ ခႏုွစ ္ဒဇီင ္
ဘာလမ ွ ယေန႔အထ ိ အနညး္ဆုံး အရပ္သား (၂၅၇) ဦးေက်ာ္ 
ေသဆုံးၿပးီ ၅၆၀ ေက်ာ္ ထခိုိက္ဒါဏ္ရာရခဲ့ၾကသည။္ 1

ဤကာလအတြင္းမွာပင္ ေက်းရြာ (၁၀) ရြာခန္႕ မးီရိႈ႕ဖ်က္စီးခံရၿပီးျဖစ္ 
သည။္ ေက်းရြာေပါငး္ႏွစ္ရာေက်ာ္မ ွအုိးအိမ္စြန႕္ခြာ စစေ္ဘး ေရွာင ္
ခဲ့ၾကရေသာ ရခုိငႏ္ွင့္ ခ်ငး္ရြာသားမ်ားမွာ (၂၅၀၀၀၀) ေက်ာ္အထ ိ
ရွလိာခဲ့ၿပးီျဖစ္သည။္2 ထိုအထဲတြင္ အနည္းဆံုး ၁၅၆၀၀၀ ဦးမွာ 
စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္လ်က္ရွသိည္။ 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွနယ္ေျမရွင္း 
လင္းေရးအစီမံမ်ားေၾကာင္႔ ရေသ႔ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ေက်ာက္တန္း 
ေက်းရြာအုပ္စုမွ အနည္းဆံုးရြသား တစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ ၎တို႔ 
၏ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြါထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။3 

၂၀၁၇ ခနုွစ္က ရခိုငျ္ပည္နယေ္ျမာက္ပိုငး္တြင ္ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ ္
သည ္ မဆူလငအ္စြမး္ေရာက္ဆိုသမူ်ားအား နယေ္ျမရွငး္လငး္ 
ေရးျပဳလပု္ခဲ့ရာ၌ ရာခ်ေီသာ မဆူလငေ္က်းရြာမ်ားမွာ မးီရႈ ိ႕ဖ်က္ဆးီ 
ခံခဲ့ၾကရသည။္ မဆူလငဦ္းေရ (၇) သနိး္ေက်ာ္ခန္႔ အ စအုျပံဳလိုက ္
အိမ္နးီခ်ငး္ ဘဂၤလားေဒ့ရွန္ိုင္ငံသို႔ ထြကေ္ျပးခိုလႈခံဲ့ရသည့္အျဖစ္မ် ိဳး
ကို ယခရုခိုငျ္ပည္သမူ်ားက ထပ္မံၾကံဳေတြ႔ ေနရျခငး္ပငျ္ဖစ္သည။္ 
လက္ရွ၌ိ ျမန္မာနုိင္ငံတြငး္ရွ ိ IDP စခနး္မ်ားတြင ္ မဆူလငဦ္းေရ 
(၁၃၀၀၀၀) ခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ရွ ိၾကသည။္ 4

ကမၻာ့ကပေ္ရာဂါ Covid-19 က်ေရာက္စဥ္ကာလအတြငး္ 
စစ္ပြမဲ်ား အရွနိအ္ဟနုျ္မွင့္တက္လာျခငး္

ျမန္မာအစိုးရနွင့့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည ္ရခိုင္တပေ္တာ္(AA) ႏွင့္ 
အေလးအနက္သေဘာေဆာငေ္သာမည္သည့္ အပစအ္ခတ္ရပ ္

မတ္လ ၂၂ ရက္ ႏွင့္ ၂၃ ရက္တုိ႔တြင္ တင္းမေက်းရြာရွ ိ အိမ္ေျခေပါင္း ၁၄၀ ခန္႔ မီးရိႈ႔ခံခဲ့ရေၾကာင္း 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ ၿဂိဳလ္တုမွတဆင့္ရုိက္ယူထားေသာ ဓါတ္ပံမု်ားက ေဖာ္ျပသည္။ 
(Source: Human Rights Watch/Planet Labs 2020)    

ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA  တုိ႔၏ စစ္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ရေသ႔ေတာင္ျမိ ႔ဳနယ္ရွေိဒသခံျပည္သူမ်ား 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြါထြက္သြားေနၾကစဥ္ 

(Photo: BAR CAR)

ျမန္မာအစုိးရ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွသူိ ဦးေဇာ္ေဌး၏ ေျပၾကားခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကီးအက ဲဦးမင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ ဇြန္နဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေတြ႔ဆံမႈအၿပီးတြင္ 
သမတၲရုံးမွ ျမန္မာတပ္မေတာ္အား ရခုိင့္တပ္ေတာ္ ကုိ အၿပီးသတ္ေခ်မႈးရန္ ေျပာၾကားထား 
ေၾကာင္းဆုိသည္။(Photo: Internet)



4
စဲျခငး္မ် ိဳး၊ မည္သည့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ် ိဳးကိုမ ွ မျပဳလပု္သည့္အ ျပင၊္ ထိုသို႔ျပဳလပု္ရန ္
ႏွစေ္ပါငး္မ်ားစြာ ျငငး္ဆနေ္နခဲ့သည။္ ျငမိး္ခ်မး္ ေရးေလသံကို တြင္တြင္ပစ္ရငး္ ထိုးစစ္ကိုသာ 
အရွနိျ္မွင့္ေန ခဲ့သည။္

၂၀၁၉ ခနုွစ ္ဇႏၷ၀ါရလီတြင ္ျမန္မာအစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရွသိ ူဦးေဇာ္ေဌးမ ွ“အၾကမး္ဖကေ္သာငး္က်နး္ 
သမူ်ား အျမစျ္ဖတေ္ခ်မႈနး္ရန ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား သမၼတရုံးမ ွ ညႊနၾ္ကားေၾကာငး္” 5 ေျပာဆိုခဲ့ 
ျပးီေနာက၊္ ယငး္နွစ ္ဇြန္လတြင ္စစ္ပြ ဲျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာျပည ္အေနာက္ဖကေ္ဒသမ ွျမိဳ ႕နယ ္(၉) 
ခအုား အင္တာနက ္သုံးစြမဲႈ ကို ပတိ္ပင္ခဲ့သည။္6

Covid-19 ကပ္ဆိုးက်ေရာက္စဥ္ ၂၀၂၀ခနုွစ ္ မတ္လ (၂၃)ရကေ္န႔၌ ျမန္မာအစိုးရသည ္
ရခိုင့္တပေ္တာ္ (AA) အား အၾကမး္ဖကအ္ဖြ ဲ႕အစညး္အျဖစ ္ ပုံေဖာ္ခဲ့ျပးီ မတရားအသငး္အျဖစ ္
ေၾကညာခ႔ဲသည။္ ၀က္ဘ္ဆိုကေ္ပါငး္ (၂၃၀) ကိုလညး္ ပတိေ္စခဲ့သည။္ 7 ယငး္ေနာက ္မၾကာမ၌ီပင ္
ျပည္တြငး္မ ွ သတငး္စာဆရာမ်ားနွင့္ တကၾ္ကြလႈပ္ရွားသမူ်ား အမ်ားအျပားပင ္ ဖမး္ဆးီခံရသည။္ 
ရခိုင့္တပေ္တာ္ (AA) အား အင္တာဗ်ဴးျပဳလပု္သည၊္ သို႔မဟတု ္ (AA) မ ွတာ၀န္ရွသိမူ်ားနွင့္ ဆက ္
သြယ္မႈ၊ ဆကႏ္ြယ ္မႈရွသိည္ဟ ုစြပ္စြကဲာ ဖမး္ဆးီခံရျခငး္ျဖစ္သည။္ 8

၂၀၂၀ ခနုွစ ္ေမလ (၃) ရကေ္န႔တြင ္ရခိုင့္တပေ္တာ္ (AA) ပါ၀င္သည့္ တိုငး္ရငး္သားလက္နက္ကိုင ္
အဖြ ဲ႔အစညး္မ်ား (၃) ခ ု မဟာမတိျ္ပဳထားေသာ ညေီနာင္မဟာမတ္ိ(၃)ဖြ ဲ႔သည ္တစ္ဖက္သတအ္ပစ ္
အခတ္ရပ္စဲေၾကာငး္ သတူို႔ ယခင္ထတုျ္ပန္ထားသည့္ကာလကို Covid-19 ကပေ္ရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ 
အေၾကာငး္ေၾကာင့္ ေမလကနု ္သညအ္ထ ိတိုးျမွင့္လိုကေ္ၾကာငး္ထတုျ္ပန္ခဲ့သည။္

ယငး္သို႔ထတုျ္ပနျ္ပးီ တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာ ေမလ (၉) ရကေ္န႔တြင ္ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္သည ္
တုိငး္ရငး္သားမ်ားႏွင့္ တစျ္ပည္လုံးတြင ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြမဲ်ားအား ၄ငး္တုိ႔ဖက္မွ (၄) လၾကာ 
တစ္ဖက္သတ္ရပ္စဲေၾကာငး္ ထတ္ုျပန္ခဲ့ေသာ္လညး္ ျမန္မာျပညအ္ေနာက္ဖကျ္ခမး္ေဒသကိုမ ူ ခ်န ္
လွပ္ထားခဲ့သည။္

ေမလ (၁၁) ရကေ္န႔တြင ္ ညေီနာင္မဟာမတိ(္၃)ဖြ ဲ႔ မ ွ Covid-19 ေရာဂါျပန္႔ႏွ ံ႔မႈကို ထနိး္ခ်ဳပ္ကာ 
ကြယႏ္ိုင္ရနအ္တြက ္ ရခုိငေ္ဒသကုိ တစႏု္ငိ္ငံလုံး အပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးမ ွ ဖယ္ထတု္မထားခဲ့ရန ္
ေတာငး္ဆိုခဲ့သည။္9 ကလုသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွ ိ ႏုငိ္ငံတကာသံအမတ္မ်ားမွလညး္ တစႏု္ငိ္ငံလုံး 
ပါ၀ငေ္သာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကို ေတာငး္ဆိုေၾကာငး္ အသးီသီးထတုျ္ပန္ခဲ့ၾကသည။္ သို႔ရာတြင ္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည ္ယငး္အား “လက ္ေတြ႕မဆနေ္သာ ေတာငး္ဆိုမႈ” ဟ ုသတ္မွတ္ခဲ့သည။္ 

ေမလကနု္ပုိငး္တြင ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည ္ေက်းရြာ (၂) ရြာမ ွအိမေ္ျခ (၂၇၀) ခန္႔ကို မးီရႈ ိးဖ်က္စးီခဲ့ရာ 
- ေမလ (၁၆) ရကေ္န႕တြင ္ ေျမာကဦ္းၿမိဳ ႕နယ္လကၠာေက်းရြာမ ွ အိမေ္ျခ (၂၀၀) ခန္႔ႏွင့္ ေမလ 
(၂၆)ရကေ္န႔တြင ္ ပလက၀္ၿမိဳ ႕နယ ္ မးီလက၀္ေက်းရြာမ ွ ရြာသားမ်ား စြန္႔ခြာထားပစ္ခဲ့ရသည့္ 
အိမေ္ျခ (၇၀) ခန္႔တို႔ျဖစ္သည။္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည ္ ယငး္လုပ္ရပအ္ား ရခုိင္တပေ္တာ္ (AA) 
ကို လႊခဲ်ပစ္ခဲ့ေသာ္လညး္ မ်ကျ္မင္သကေ္သမ်ား၏ ေျပာဆို ခ်က္မ်ားအရ အိမ္မ်ားမးီခ်ဳးိမခံရမကီ 
အနးီတ၀ုိက္တြင ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္ဟဆုိုသည။္ 10

စစ္ပြမဲ်ား၏ အတဒိကုၡမ်ားကို ခံစားေနၾကရေသာ ရခုိငျ္ပည္နယေ္ျမာက္ပုိငး္မ ွ ျပည္သမူ်ားအား 
Covid-19 က တစ္ဖန ္ ၿခမိး္ေျခာက္လာျပန္သည။္ လဦူးေရ ျပြတ္သပိေ္နထုိငၾ္ကရသည့္ 
IDP စခနး္မ်ားႏွင့္ စစေ္ဘးေရွာင္စခနး္မ်ားတြင ္ Covid 19 ေရာဂါပုိးသည ္ အလ်ငအ္ျမန္ပင ္
ကးူစက္ပ်ႏံွ ံ႔ႏုငိေ္ျခရွေိနသည။္ အင္တာနက္သုံးစြမဲႈ ပတိ္ပင္ထားရျခငး္သည ္ Covid-19 အား ထနိး္ 
ခ်ဳပ္ကန္႔သတႏု္ငိ္ရန ္ႀကိဳ းပမး္ရာ၌ ႀကးီစြာေသာ အခကအ္ခဲကို ျဖစေ္စလ်က္ရွသိည။္
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Source: Community Analysis Support System (CASS), April 9, 2020
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 ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔အတြက္ ရငး္ႏွ ီးျမွပ္ႏွမံႈမ်ားမွ ႏုငိ္ငံေတာ္က ရရွေိသာ အခြန္ ဘ႑ာမ်ား

ျမန္မာအစိုးရသည ္ကမး္လြန္သဘာ၀ ဓါတေ္ငြ႔စမံီကနိး္ (၄) ခ ု ျဖစေ္သာ ရတနာ၊ ရဲတံခြန၊္ ေရႊႏွင့္ ေဇာတကိ 
တို႔မ ွထြက္ရွေိသာ သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔မ်ားကို ထုိငး္ႏုငိ္ငံႏွင့္ တရတုႏု္ငိ္ငံသို႔ တင္ပုိ႔ျခငး္အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အေမရ ိ
ကနေ္ဒၚလာ (၃) ဘလီယံီေက်ာ္ ရရွေိနသည။္ 11 ယငး္သည ္တုိငး္ျပည၏္ ျပည္ပပို႔ကနု ္စစုေုပါငး္မ ွရရွေိသာ 
အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား၏ (၅၀%)ခန႕္ ရွေိနသညျ္ဖစ္ရာ ျပည္ပသို႔သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔တင္ပုိ႔ျခငး္မ ွရရွေိသာ အခြန ္
၀ငေ္ငြအေပၚ၌ အလြနအ္မငး္ မွခီိုေနရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွေိနသည။္ တိုငး္ျပည္မွ ထြက္ရွေိသာ 
သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔မ်ား၏ (၁၇%) ခန္႔ကိုသာ ျပည္တြငး္၌ သုံးစြလဲ်က္ရွသိည။္12 

ျမန္မာျပည္တြင ္ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ ္(၃၀) အတြငး္၌ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔က႑ ႏုငိ္ငံျခားမ ွတုိက္ရိုက္ရငး္ႏွ ီးျမွပ ္
ႏွ ံျခငး္က႑ (FDI) တြင ္ အႀကီးမားဆုံး အရငး္အျမစျ္ဖစၿ္ပးီ အေမရကိနေ္ဒၚလာ (၂၂) ဘလီယံီအထ ိ
ရရွခိဲ့ၿပးီျဖစ္သည။္13 ယငး္သည ္ ျမန္မာျပည္တြင ္ ႏိုင္ငံျခားမ ွ တုိက္ရိုက္ရငး္ႏွ ီးျမွပႏ္ွ ံ႔မႈ စစုေုပါငး္၏ (၃၀%) 
နးီပါးရွ ိၿပးီ တရတ္ု၊ အိႏၵယိႏွင့္ ေတာင္ကုိးရးီယား အျပင ္ျပင္သစ္မွ Total ကမုၸဏႏီွင့္ အေမရကိနျ္ပညေ္ထာင္စမု ွ
Chevron ကဲ့သို႔ အေနာကႏု္ငိ္ငံ ကမုၸဏမီ်ားလညး္ ပါ၀င္သည။္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွမံႈမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွ ိ သဘာဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ားထဲမွတခုျဖစ္ေသာ ေရႊသဘဝဓါတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းသည္ ရခိုင္ျပည္သူ 
လူထုအတြက္ အက် ိဳးတစံုတရာခံစားခြင့္ မရွသိည္႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရရွရိန္
တခုတည္းအတြက္ ျပည္ပေရာင္းကုန္သက္သက္သာျဖစ္လာခဲ့ျပီး မၾကာေသးမွကီ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အသစ္ 
ေတြ႔ရွထိားေသာ တျခားေသာသဘာဝဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ားမွာလည္း ၄င္းအတိုင္းသာ ျဖစ္လာဖြယ္ရွသိည္။

ေရႊသဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔စမံီကနိး္သည ္တရတုေ္ရနံပုိက္လုိငး္၊ စစေ္တြႏွင့္ ေက်ာကျ္ဖဴမ ွေရနက္ဆပိ္ကမး္စမံီ ကနိး္၊ 
တရတုႏ္ွင့္ အိႏၵယိသို႔ ကနု္သြယေ္ရးစႀကၤ လံမး္မ်ားအပါအ၀င ္ အေမရကိနေ္ဒၚလာ ဘလီယံီေပါငး္မ်ားစြာ 
တနေ္သာ စမံီကနိး္မ်ားအတြက ္လမး္ဖြင့္ေပးခဲ့သည။္ 

Shwe gas project offshore platform (Source: POSCO International) 
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ရခုိင္ကမ္းလြန္မွ ထြက္ရွေိသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕

“ ေရႊ ” ကမး္လြန္သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔စမံီကနိး္ကို ေတာင္ကိုးရးီယားႏွင့္ အိႏၵယိ ႏွစႏု္ငိ္ငံပးူေပါငး္လပုေ္ဆာင္
သည့္ POSCO  မ ွ တာ၀န္ယလူပု္ကိုငၿ္ပးီ ျမန္မာျပည္ကိုျဖတ္လ်က ္ တရတုႏ္ိုင္ငံသို႔ သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႕မ်ား 
တင္ပို႔ေရာငး္ခ်ျခငး္အတြက ္ ျမန္မာအစိုးရသည ္အနညး္ဆုံး အေမရိကနေ္ဒၚလာ (၁.၅) ဘလီယံီအထ ိရရွေိစ 
ခဲ့သည။္ 14

ယငး္သည္္ ျမန္မာျပည္မွထြက္ရွေိသာ သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔အားလုံးအေပၚတြင္ရရွသိည့္ အခြန္ဘ႑ာ၏ ထက ္
၀က္မွ်ရွသိည။္ ၂၀၂၀ ခႏုွစ ္အေစာပုိငး္တြင ္ယငး္အဖြ ဲ႔သည္ပင ္ “ ေရႊ”  လပု္ကြက္ထဲ၌ ေနာက္ထပ္သဘာ၀ 
ဓါတေ္ငြ႔သိုက္တစ္ခ ုထပ္မံေတြ႔ ရွေိၾကာငး္ ၄ငး္တို႔လပု္ပုိင္ခြင့္ရရွထိားေသာ ေနရာတစ၀ုိ္က၌္ စးူစမး္ရွာဖြယ္မႈမ်ား 
ဆက္လကျ္ပဳလပု္သြားမညျ္ဖစေ္ၾကာငး္ ေၾကညာခဲ့သည။္ 15

၂၀၁၄ ခႏုွစ္က ေနာက္ဆုံးျပဳလပု္ခဲ့ေသာ အစိုးရတင္ဒါပြတဲြင ္ ရခုိင့္ကမး္လြန၌္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႕မ်ား 
စးူစမး္ရွာေဖြခြင့္ အတြက ္ႏုငိ္ငံျခားကမုၸဏ ီ(၁၃) ခ ုပါ၀င္ရငး္ႏွ ီးျမွပႏ္ွခံဲ့ၾကသည။္ ၂၀၁၇ ခႏုွစႏ္ွင့္ ၂၀၁၉ ခႏုွစ ္
အတြငး္တြင ္ လပု္ကြက ္ (၅) ခအုား စးူစမး္ရွာေဖြၾကည့္ရာ၌ ရလဒ္မေကာငး္သည့္အတြက ္ ကမုၸဏမီ်ားမ ွ
လကေ္လွ်ာ့ခဲ့ၾကသည။္ Australia Energy ႏွင့္ Dutch – British Shell ကမုၸဏတီို႔သည ္ ႀကးီႀကးီမားမား 
ရငး္ႏွ ီးျမွပႏ္ွခံဲ့ၾကၿပးီ အေစာပုိငး္တြင ္ A-6 လပု္ကြကႏ္ွင့္ AD-7 လပု္ကြက္မ်ားမ ွ အဆမတန္မ်ားျပားေသာ 
သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႕သိုက္မ်ားကို ေတြ႕ရွခိဲ့ၾကသည။္ 

လပု္ကြက ္ A-6 မ ွ သဘာဓါတေ္ငြ႕မ်ားကို ထတု္ယေူရာငး္ခ်ရန ္ ၂၀၁၉ ခႏုွစ ္ ဒဇီင္ဘာလတြင ္ ျမန္မာအစိုး 
ရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ ၾကၿပးီ အမ်ားစကုို ထုိငး္ႏုငိ္ငံသို႔ တင္ပို႔ရန္ရည္ရြယ္သည။္ ၂၀၂၃ ခႏုွစ္ခန္႔၌  ရတနာ 
သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔စမံီကနိး္တြင ္သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔မ်ား ေလ်ာ့နညး္ကနု္ခမး္လာသည့္အခါ ယငး္ေနရာ၌ အစားထုိး 
ရနျ္ဖစ္သည။္ 

“ရတနာ“ သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔စမံီကိနး္ကို အဓကိတာ၀န္ယလူပု္ကိုင္သည့္ ျပင္သစ္ကမုၸဏ ီ Total သည ္ A-6 
လပု္ကြက္တြင္လညး္ Woodside ကမုၸဏကီဲ့သို႔ ရွာယ္ယာ (၄၀%) ကို ပုိင္ဆုိင္သည။္ A-6 မ ွ ထြက္ရွသိည့္ 
သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔၏ (၂၅%) ကို သာလွ်င ္ျမန္မာျပည္တြငး္၌ သုံးစြမဲညျ္ဖစၿ္ပးီ “ ရတာနာစမံီကနိး္ “ မ ွရန္ကနု္သို႔ 
သြယ္တနး္ထားၿပးီေသာ ပုိက္လုိငး္မ ွတစ္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္မညျ္ဖစ္သည။္ AD-7 လပု္ကြက္မွ ထတု္ယရူရွသိည့္ 
သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔မ်ားကို “ ေရႊသဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔ ပုိက္လုိငး္” မ ွ တစ္ဆင့္ တရတုႏု္ငိ္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာငး္ခ်ရန ္
အလားအလာရွေိၾကာငး္ Woodside ကမုၸဏမီ ွအရပိအ္ျမြက ္ေျပာဆိုခဲ့သည။္ 16 
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ဗဟိုခ်ဳပ္ကိငု္မႈလြန္ကဲၿပီး တရားမွ်တမႈမရွေိသာ စီမံကနိ္းမ်ားက ပဋိပကၡကို ႀကီးထြား လာေစျခင္း

ရခုိငျ္ပည္နယ္သည ္ျမန္မာတစႏု္ငိ္ငံလုံး၏ စြမး္အင္တးူေဖာ္ထတု္လပု ္
မႈမ ွ ရရွေိသာ အခြန္ဘ႑ာေငြ၏ အရငး္အျမစျ္ဖစ္သည။္ သို႔ရာတြင ္
တရား၀င္ထတုျ္ပန္ခ်က္မ်ားအရ ရခုိငျ္ပည္နယ္သည ္ ဆငး္ရဲ 
မြေဲတမႈႏႈနး္ (၄၁.၆ %) ျဖင့္ ျမန္မာႏုငိ္ငံ၏ ဒတုယိအဆငး္ရဲဆုံး 
ျပည္နယျ္ဖစေ္နသည။္ ယငး္သည္ ျမန္မာတစႏု္ငိ္ငံလုံး၏ ပ်မး္မွ်ဆငး္ 
ရဲမြေဲတမႈႏႈနး္ျဖစ္သည့္ (၂၄.၈%)၏ ႏွစ္ဆမွ်ရွေိနသည့္အျပင ္လွ်ပ္စစ ္
သုံးစြမဲႈႏႈနး္မွာလညး္ တစႏု္ငိ္ငံလုံးတြင ္အနညး္ဆုံးျဖစ္သည္။

ရခုိငျ္ပည္နယအ္စိုးရတြင ္ မမိျိပည္နယ၏္ သဘ၀သယံဇာတရငး္ျမစ ္
မ်ားအေပၚ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ထနိး္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ စမံီခန္႔ခြပဲုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ မမိျိပည ္
နယအ္တြက ္ ဖြ႔ ံၿဖိဳ းတိုးတကေ္ရး အစအီမံမ်ားကို လပုေ္ဆာင ္ ႏုငိ္ရန ္
ႏုငိ္ငံေရးအရ လပု္ပုိင္ခြင့္မရွေိပ။ ယငး္သည ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဦးစားေပးၿပးီ စစ္တပႀ္ကးီစိုးေသာ ဖြ ဲ႕႔စညး္ပုံ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ဆိုးက်ဳးိရလဒ္တစ္ချုဖစ္သည။္ ယငး္မညမီွ်မႈမ်ားက ရခုိငျ္ပည္သျူပည္သားမ်ားအား ခိုကိုးရာ 
မဲ့ေသာ ဆငး္ရဲမြတဲည္သည့္ဘ၀သို႔ က်ေရာကေ္စလ်က၊္ လက္ရွ ိျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋပိကၡမးီေတာက္ကို 
ပိုမိုေတာငေ္လာငေ္စခဲ့သည။္ 

ျမန္မာဗဟိုအစိုးရသည ္ ယငး္မညမီွ်မႈမ်ားႏွင့္ အာဏာခြေဲ၀ေလ်ာ့ခ်ေပးရန ္ တုိငး္ရငး္သားမ်ား၏ ေတာငး္ဆို 
မႈမ်ားအား မ်က္ကြယျ္ပဳခဲ့သည့္သာမက ကမၻာ့ဘဏ္စသည့္ ႏုငိ္ငံတကာအဖြ ဲ႕အစညး္မ်ားမ ွရရွေိသာ ေထာက ္
ပ့ံေငြမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားအား ျပည္မေဒသဖြ႔ ံၿဖိဳ းတိုးတကေ္ရးစမံီကနိး္မ်ားကိုသာ အထးူဦးစားေပးလပုေ္ဆာင္လ်က ္
ရွသိည။္ 

ထိုကဲ့သို႔ ဖြ ံ႔ၿဖိဳ းတိုးတကေ္ရး စမံီကိနး္မ်ားကို ဗဟိုအစိုးရက ထနိး္ခ်ဳပ္စမံီေနသည့္အတြက ္ ႏိုင္ငံတကာ အက ူ
အညအီေထာကအ္ပ့ံမ်ားသည ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္စိုးမိုးမႈကို အားေပးအားေျမွာကျ္ပဳေနရာ ေရာက္သည့္အျပင ္
ယငး္သည ္ျမန္မာႏုငိ္ငံတြင ္ျပည္တြငး္စစ ္ျဖစ္ပြားရျခငး္၏ မလူဘတူ အေၾကာငး္အရငး္တစ္ချုဖစၿ္ပးီ၊ ျပည္တြငး္ 
ပဋပိကၡမ်ားကို သက္ဆိုးရွညေ္စသည။္

ျမန္မာအစိုးရသည ္ Covid-19 ကပေ္ရာဂါေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခြင့္အေရးကို လက္မလြတ္တမး္ 
အသုံးခ်ၿပးီ “Covid-19” ေၾကာင့္ ျဖစေ္ပၚလာႏုငိ္သည့္ စးီပြားေရးသကေ္ရာက္မႈမ်ားအေပၚ ကစုားေရးစမံီခ်က ္
(CERP) အတြက ္အေမရကိနေ္ဒၚလာ (၂) ဘလီယံီ လိုအပေ္ၾကာငး္ ထတုျ္ပန္ခဲ့သည။္

ယငး္အေပၚ ႏုငိ္ငံတကာေငြေၾကးအဖြ ဲ႕အစညး္ (IMF) ကမၻာ့ဘဏႏ္ွင့္ ဂ်ပနႏ္ိုင္ငံမ ွ (JICA) ကဲ့သို႔ အဖြ ဲ႔ 
အစညး္မ်ားက ေခ်းေငြပုံစံျဖင့္ ထတုေ္ခ်းမညျ္ဖစေ္ၾကာငး္ တနု္႔ျပန္ခဲ့သည့္အတြက ္ ယငး္ေခ်းေငြကို လာမည့္ 
မ်ဳးိဆက္သစ္မ်ားက ျပန္လည ္ ေပးဆပ္ရေတာ့မညျ္ဖစ္သည။္ CERP သည ္ ႏုငိ္ငံတကာမ ွ ရငး္ႏွ ီးျမွပႏ္ွမံည့္ 
စမံီကနိး္မ်ားအား အလ်ငအ္ျမန္ပင ္အနံ႔ခံကာ ေျခရာေကာက္လ်က္ရွေိနသည။္ သို႔ရာတြင ္ယငး္တို႔သည ္ျပည ္
တြငး္ပဋပိကၡမ်ားကို အရွနိအ္ဟနုျ္မွင့္တကေ္စရနအ္တြက ္တြနး္အား၊ ဖအိားမ်ားသာျဖစေ္နသည။္

မလူအစအီစဥ္အားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည ္ ၂၀၁၉ ခႏုွစ္တြင ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔ဆုိင္ရာ ေနာက္ထပ ္
ရွာေဖြမႈမ်ား အတြက ္တင္ဒါေခၚယရူန္ရွေိသာ္လညး္ ေရနံဥပေဒၾကမး္အသစ ္(The Exploration Prospecting 
Development and Production Petroleum Bill) အတြက ္မၾူကမး္ေရးဆြရဲာတြင ္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနမႈႏွင့္ 
Covid-19 ကပေ္ရာဂါ ျဖစ္ပြားလာ မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၁ ခႏုွစ္သို႔ ေရႊ႕ဆိုငး္လုိကျ္ခငး္ျဖစႏု္ငိ္သည။္

လက္ရွတိင္သြငး္မည့္ ဥပေဒမၾူကမး္အရဆိုလွ်င ္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔လပု္ငနး္ (MOGE) သည ္
၄ငး္၏ စမံီခန္႔ခြ ဲ ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြဆုိင္ရာလပု္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို မခိင၀္နႀ္ကးီဌါနျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစႏ္ွင့္စြနး္ 
အင၀္နႀ္ကးီဌါန (MOEE) သို႕ လြေဲျပာငး္ေပးရဖြယ္ရွေိနသည။္ MOEE သည ္ အခြန္ဘ႑ာကစိၥရပ္မ်ားကို 
ပိုမိုပြင့္လငး္ျမင္သာရွလိာရန ္ အားထတု္ဖြယ္ရွေိနသည့္တုိင ္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႕အခနး္က႑တြင ္ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ပုိမုိခိုင္မာ တငး္က်ပ္လာေစမညျ္ဖစ္သည။္ 
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တရုတ၏္ ကုန္သြယ္ေရးဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာမည့္ ရခုိငေ္ဒသ

တရတု္ရငး္ႏွ ီးျမွဳပႏ္ွမံႈမ်ားသည ္ ေရႊသဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔ပုိက္လုိငး္ျဖင့္ တပဦ္းျပဳကာ ေက်ာကျ္ဖဴေဒသကို ဗဟိုျပဳ 
လ်က ္ရခုိငျ္ပည ္ထဲသို႔ ကနု္သြယေ္ရးထုိးစစျ္ပဳလာသည။္ ေက်ာကျ္ဖဴတြင ္ေရနံပိုက္လိုငး္၊ ေရနက္ဆပိ္ကမး္ႏွင့္ 
ေရနံပို႔လႊတ္ဂတိ္တို႕ကို တညေ္ဆာကၿ္ပးီစးီ၍ ေနာက္ထပေ္ရနက္ဆပိ္ကမး္သစ္မ်ားႏွင့္ အထးူစးီပြားေရးဇုံတို႔ကို 
ဆက္လကအ္ေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွရိာ ယငး္စမံီကနိး္မ်ားအားလုံးကို တရတုႏ္ိုင္ငံမ ွ ထနိး္ 
ခ်ဳပ္ထားသည။္ 

၂၀၁၇ ခႏုွစေ္ႏွာငး္ပုိငး္ကပင ္ အေရွ႕အလယ္ပုိငး္ေဒသ (အထးူသျဖင့္ ေဆာ္ဒအီာေရဗးီယား)မ ွ ေရနံ မ်ားကို 
တရတုႏု္ငိ္ငံ ယနူနျ္ပည္နယ္သို႔ ေက်ာကျ္ဖဴေရနက္ဆပိ္ကမး္မွတစ္ဆင့္ ပို႕ေဆာငႏု္ငိ္ရန ္ေရႊသဘာ၀ ဓါတေ္ငြ႕ 
ပုိက္လုိငး္ႏွင့္ ယွဥ္လ်က ္ေရနံပုိက္လုိငး္ကိုတညေ္ဆာကၿ္ပးီျဖစ္သည။္ 

ေက်ာကျ္ဖဴေရနက္ဆပိ္ကမး္ႏွင့္ ေရနံလက္ခံပုိ႔ေဆာငေ္ရးဂတိ ္ (oil terminal) မ်ားမွာ မေဒက်ြနး္မ ွ
ေတာင္သလူယ္သမားမ်ား၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လပု္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့ၾကေသာ ေျမယာမ်ား၌တည ္
ေဆာက္ထားျခငး္ျဖစ္သည။္ ထုိ႔အျပင ္အပတ္စဥ္၀ငေ္ရာကေ္နၾကေသာ မတီာ (၃၃၀) ရွည္လ်ားၿပးီ ေရနံတန ္
ခ်နိ ္ (၃၂၀၀၀၀) ပါသည့္ ေရနံတင္သေဘၤာႀကးီမ်ားက ေဒသခံမ်ား၏ ငါးသယံဇာတ ၾကြယ၀္လွေသာ 
ငါးဖမး္ကြက္မ်ားကို ပ်က္စးီေစသည။္ ေရျပင္ညစ္ညမး္ျခငး္ႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳၾကရႏိုင္သည့္ ေရနံဖတိ္စင္မႈမ်ားက 
ပတ၀္နး္က်င္ရွ ိ က်ယျ္ပားလွသည့္ လမေုတာႀကးီမ်ားႏွင့္ ‘အပငႏ္ွင့္သက္ရွဇိဝီမ် ိဳးစုံမ် ိဳးကြမဲ်ားအတြက ္
အသကေ္သြးေၾကာျဖစ္သည့္’ ဝမေ္ဘာက္လမေုတာၾကးီမ်ားကိုပါ ထပ္မံၿခမိး္ေျခာကေ္နျပန္သည။္17 ဝမ ္
ေဘာက္လမေုတာၾကးီသည ္ International Union for Conservation of Nature (IUCN) မ ွ မ် ိဳးျပဳတ ္
မည္႔အႏၲရယ္ရွေိနသည့္ မ် ိဳးစတိ္မ်ားဟ ု အသအိမွတျ္ပဳထားသည့္ ပင္လယ္လပိၾ္ကးီမ်ားႏွင့္လမေုတာေရခ် ိဳ 
လပိ္ငယ္မ်ားအတြက ္အဓကိက်က္စားေနထိုင္ရာေနရာျဖစ္သည။္ 18

ေဒသခံျပည္သမူ်ားအတြက ္အမ်ဳးိမ်ဳးိေသာ ဆိုးက်ဳးိမ်ားကိုသာ ရရွေိစသည့္တုိင၊္ ၄ငး္ေရနံျဖတ္သနး္ခအတြက ္
ေနျပညေ္တာ္ အစိုးရမ ွ ရရွေိသာ အခြနေ္ငြမွာ နညး္ပါးလွသည္။ ၂၀၁၉ ခႏုွစ္တြင ္ ျမန္မာအစိုးရသည ္
ေရနံျဖတ္သနး္ခအျဖစ ္ အေမရကိန ္ ေဒၚလာ (၂၄.၃) သနး္သာရွခိဲ့ရာ ယငး္မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျဖတ္သနး္ 
သြားေသာ ေရနံတန္ဖိုးျဖစ္သည။္ အေမရကိနေ္ဒၚလာ (၅.၅) ဘလီယံီ၏ (၀.၅%) မွ်သာရွသိည။္ 19 

ေက်ာကျ္ဖဴေရနက္ဆပိ္ကမး္သစႏ္ွင့္ ေက်ာကျ္ဖဴအထးူစးီပြားေရးဇုံ စမံီကနိး္မ်ားအား “(BRI)“၏ အဓကိ 
ေဒါက္တုိင္မ်ား (၃) ခ ုထဲမ ွတစ္ခအုျဖစ ္တရတု္က သတ္မွတ္ထားသည။္ ယငး္စမံီကနိး္မ်ားကို အေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ရနအ္တြက္လညး္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တရတု၏္ (CITIC) ေကာ္ပိုေရးရွငး္သည ္ ၂၀၁၅ ခ ု ႏွစ္ကနု္ပုိငး္ႏွင့္ 
၂၀၂၀ ခႏုွစ ္အေစာပုိငး္ကာလအတြငး္က သေဘာတညူမီႈမ်ားစြာ ရယထူားၿပးီျဖစ္သည။္

၂၀၂၀ ခႏုွစ ္ ေဖဖ၀ါရလီတြင ္ ျမန္မာႏုငိ္ငံ ကနု္သြယေ္ရး ဒ-ု၀နႀ္ကးီ ဦးေအာင္ထးူက အနာဂတ္တြင ္ ခ်႕ဲထြင ္
လာမည့္ စမံီကနိး္သစ္မ်ားအပါအ၀င ္ CITIC ၏ စမံီကနိး္ႀကးီတစ္ခလုံုးသည ္ အေမရကိနေ္ဒၚလာ ဘလီယံီ 
(၃၀) ခန္႔ တနေ္ၾကးရွေိၾကာငး္ ျပညေ္ထာင္စလုႊတေ္တာ္သို႔ အစရီင္ခံခဲ့သည။္ 

စမံီကနိး္ပထမအဆင့္၌ ဧကေပါင္း (၄၃၀၀) ေက်ာ္ အသုံးျပဳမညျ္ဖစ္သည။္ ၄ငး္တြင ္စက္ရုံအလပု္ရုံအတြက ္
ဧကေပါငး္ (၂၅၀၀) ၊ ေရနက္ဆပိ္ကမး္သစ ္(၂) ခအုတြက ္ဧကေပါငး္ (၆၀၀) ႏွင့္ လေူနအိမ္ရာမ်ားအတြက ္
ဧကေပါငး္ (၁၂၀၀) ကို သုံးစြမဲညျ္ဖစ္သည။္ ကနဦး ရငး္ႏွ ီးျမွဳပႏ္ွမံႈအျဖစ ္အေမရကိနေ္ဒၚလာ (၁.၃) ဘလီယံီအား 
မေဒးက်ြနး္၏ ေျမာက္ဖက္ရွ ိ ဒေီရေတာမ်ားႏွင့္ ငါးသယံဇာအလြနၾ္ကြယ၀္သည့္ ငါးဖမး္ကြကေ္နရာမ်ားတြင ္
ေရနက္ဆပိ္ကမး္သစ္ကို စတင္တညေ္ဆာက ္ရာ၌ အသုံးျပဳမညျ္ဖစ္သည။္ 20 

တရတု ္ - ျမန္မာ ကနု္သြယေ္ရး စႀကၤလံမး္၏ တစ္စတိ္တစေ္ဒသအျဖစ ္ ေက်ာကျ္ဖဴမ ွ ေနျပညေ္တာ္ႏွင့္ 
မႏၱေလးကို ျဖတ္ကာ တရတုျ္ပည္သုိ႔ ဆက္သြယေ္ဖာက္လပု္မည့္ ရထားလမး္ႏွင့္ အေ၀းေျပးလမး္စမံီကနိး္မ်ားကို 
ရႏိုင္သမွ်ေသာ ေလ့လာမႈမ်ား ကို စတင္လပုေ္ဆာငေ္နၿပျီဖစ္သည။္ 

Covid-19 ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ေရနံတင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ေက်ာက္ျဖဴသို႔ အဆက္ 
မျပတ္ ဆိုက္ေရာက္ေနၾကျခင္း

ျမန္မာအစိုးရသည ္ Covid-19 ေရာဂါပ်႕ံႏွ ံ႔မႈကို ထနိး္ခ်ဳပႏု္ငိ္ရန ္ ၂၀၂၀ ခႏုွစ ္ မတ္လ (၃၀) ရကေ္န႔တြင ္
ႏုငိ္ငံတကာခရးီသည္တင ္ေလေၾကာငး္လုိငး္မ်ား ဆငး္သက္ခြင့္ကို ရပ္ဆုိငး္လုိက္သည။္ သုိ႔ရာတြင ္တရတုျ္ပည ္
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အတြက ္ အေရွ႕အလယ္ပုိငး္မ ွ ေရနံမ်ားတငေ္ဆာင္လာေသာ တရတုေ္ရနံတင ္ သေဘၤာႀကးီမ်ားသည ္
ေက်ာကျ္ဖဴ မေဒးဆပိ္ကမး္သို႔ ယခငအ္တိုငး္ ဆိိုက္ကပ္ၿမဲ ဆိုက္ကပ္ကာ ကနု္ခ်ေနခဲ့သည။္ ဧၿပလီႏွင့္ ေမလ 
အတြငး္၌ ေရနံတင္သေဘၤာ (၆) စးီအထ ိဆပိ္ကပ္ကာ ကနု္ခ်ခဲ့ၿပီး တစ္စးီ လွ်င ္ (၂) ရက္မွ (၃) ရကအ္ထ ိ
ၾကာျမင့္သည။္

ေရနံတင္သေဘၤာအမ်ားစသုည ္ ေဆာ္ဒအီာေရးဗးီယားႏုငိ္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ Ju’aymah ၊ Ras 
Tanura တို႕ႏွင့္ က၀ိူတႏု္ငိ္ငံ၏ Mina’Al Ahmadi ဆပိ္ကမး္မ်ားမ ွ ေရနံမ်ားတငေ္ဆာင္ကာ ေက်ာကျ္ဖဴ၊ 
မေဒးေရနက္ဆပိ္ကမး္သို႔ အႀကမိ ္ႀကမိ ္ကးူသနး္ေနခဲ့သည။္ ၄ငး္ႏွစႏု္ငိ္ငံသည ္Covid-19 ေရာဂါကးူစက္မႈႏႈနး္၌ 
ျမန္မာႏုငိ္ငံတြင္ ကူးစက္ခံရသည့္လူနာ (၃၀၆) ဦး ထကျ္မင့္မားၿပးီ ဇြန္လ (၁၂) ရက ္ စာရငး္အရ 
ေဆာ္ဒအီာေရးဗးီယား ႏုငိ္ငံ၌ ေရာဂါကးူစက္ခံရသ ူ(၁၉၇၀၀၀) ႏွင့္ က၀ိူတႏု္ငိ္ငံ၌ (၄၈၀၀၀) ရွသိည။္ 21

မေဒးကၽြနး္ေရနက္ဆပိ္ကမး္၌ အလပု္သမားမ်ား (၄၀၀) ခန္႔ရွရိာ အမ်ားစမုွာ တရတုႏု္ငိ္ငံသားမ်ားျဖစၾ္ကၿပးီ 
ေက်ာကျ္ဖဴၿမိဳ ႕သို႔ အပတ္စဥ္ အုပ္စလုုိက ္ ေစ်း၀ယ္ထြကေ္လ့ရွသိည္။ ေက်ာကျ္ဖဴတြင ္ ေရနက္ဆပိ္ကမး္ႏွင့္ 
သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔စတင္ပို႔လႊတ ္ရာဂတိ္မ်ားကို ေဆာက္လပုေ္နစဥ္ကတညး္က ေမွာင္ခိုျပည့္တန္ဆာ ေစ်းကြက ္
ေပၚေပါက္လာခဲ့သည။္ Covid-19 ေရာဂါ အႏၱရာယၿ္ခမိး္ေျခာက္မႈမ်ားရွေိနသည့္တုိင ္ေဒသခံအမ်ဳးိသမးီမ်ားမွာ 
မေဒးက်ြနး္ေရနက္ဆပိ္ကမး္သို႔ အလပု္ဆငး္ၾကဆဲပငျ္ဖစ္သည။္ 

ေက်ာကျ္ဖဴတြင ္Covid-19 ကးူစက္ခံရသ ူယခအုခ်နိ္ထ ိ
မရွေိသးေသာ္ျငားလညး္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပေ္ရးအာဏာ 
ပုိငအ္ဖြ ဲ႕၏ စညး္မ်ဥ္းစညး္ကမး္မ်ားမွာလညး္ မျပတ္မ 
သားရွသိည့္အတြက ္ ေရနံတင္သေဘၤာမ်ား ပုံမွန ္
ဆိုက္ကပ္ကာ ကနု္ခ်ေနသည့္အေပၚ Covid-19 ေရာဂါပ်႕ံ 
ႏွ႔ကံးူစက္လာမည္ကို ေဒသေနလထူမု ွ စိုးရမိ္မႈျမင့္တက ္
လ်က္ရွသိည။္

ဧၿပလီ (၇) ရကေ္န႔တြင ္ေရနံတင္သေဘၤာမ်ား အဆက ္
မျပတ ္ ဆုိကေ္ရာကေ္နမႈအေပၚ Covid-19 ေရာဂါပ်႕ံ 
ႏွ ံ႔ကးူစက္မည္ကို လထူကု စိုးရမိ္ပပူနေ္ၾကာငး္ထတုေ္ဖာ္ 
ျပသည့္ ကန္႔ကြက္ပြ ဲ အေသးစားတစ္ခကုိုျပဳလပု္ခဲ့သည။္ 
စိုးရမိ္ပပူနေ္နေသာ လထူကုို လက္ရွအိေျခအေနသတငး္ 
အခ်ကအ္လက္မ်ားကို ရွငး္လငး္ေျပာျပျခငး္မျပဳလပု္ဘဲ 
လထူစုိးုရိမေ္ၾကာင့္ၾကမႈကုိ ေဖာ္ျပရန္ဦးေဆာင္ခဲ့သမူ်ားကုိ 
ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားက တရားစြ ဲ ဆိုခဲ့သည။္

ေဒသခံတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ကမၳာ့အႏွ ံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ Covid-19 ကာလတြင္ ေက်ာက္ 
ျဖ ၿဴမိဳ႕နယ္ မေဒးကြ်န္းေရနက္ဆိပ္ ကမ္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသည္႔ တရုတ္ေရနံတင္သေဘၤာအား ကန္႔ 
ကြက္ဆႏၵျပေနစဥ္  (Photo: Myo Lwin)

China's an Oil tanker docks at the Maday Oil port, Kyauk Phyu. (Photo : AOW)
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အိႏၵယိ၏ကုန္သြယ္းေရ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာမည့္ ရခုိငေ္ဒသ

ပထ၀ီႏုငိ္ငံေရးအရ ရခုိငေ္ဒသအား ထနိး္ခ်ဳပႏု္ငိ္ရန ္ ယွဥ္ၿပိဳ ငႀ္ကိဳ းပမး္ၾကရာ၌ တရတု္သည ္ အိႏၵယိအား 
ေျခတစ္လွမး္အသာျဖင့္ ေနာက္ခ်န္ထားႏုငိ္ခဲ့သည။္ 

မလူက ေရႊသဘာ၀ဓါတေ္ငြ႔ပုိက္လုိငး္အား အိႏၵယိႏိုင္ငံသို႔ သြယ္တနး္ရနျ္ဖစ္သည။္ သို႔ရာတြင ္ ႏုငိ္ငံေတာ္ 
ေအးခ်မး္သာယာေရးႏွင့္ ဖြ ံ႕ၿဖိဳ းေရးေကာင္စေီခတ၊္ ၂၀၀၇ ခႏုွစ ္ ဇႏၷ၀ါရလီတြင ္ ကလုသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာ
င္စအီစညး္အေ၀း၌ ျမန္မာႏုငိ္ငံအေပၚ အေရးယေူဆာင္ရြက္ရနအ္ဆိုအား တရတု္က ဗတီိုအာ ဏာႏွင့္ 
ပယ္ခ်၍ ကာကြယေ္ပးၿပးီသည့္ေနာက ္ တရတု္သည ္ MOU  ထုိးခြင့္ရခဲ့၏။ 22 အိႏၵယိသည ္ ေရႊသဘာ 
၀ဓါတေ္ငြ႕စမံီကနိး္တြင ္(၂၅%) ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္ထားသည့္အျပင ္ကလုားတန ္စမံီကနိး္ (kaladan Multi-Modal 
Transit Transport Project) ကုိ အာရုံစိုက္လာခဲ့သည။္ ယငး္စမံီကနိး္မွာ စစေ္တြတြင ္အေမရကိနေ္ဒၚလာ 
(၄၈၄) သနး္ တန္ဖိုးရွေိသာ ေရနက္ဆပိ္ကမး္ကိုတညေ္ဆာက္ကာ ကာလ ကတၱားသို႔ ပင္လယေ္ရေၾကာငး္မ ွ

ဆက္သြယ္ရနျ္ဖစ္သည။္ ၄ငး္ျပင ္ကလုားတနျ္မစေ္ၾကာငး္မွတစ္ဆင့္ ကနုး္လမး္ေၾကာငး္ျဖင့္ စစေ္တြႏွင့္အိႏၵယိ 
အေရွ႕ေျမာကျ္ပည္နယျ္ဖစေ္သာ မဇီိုရမ္သို႔ ဆက္သြယ္ရနျ္ဖစ္သည။္23

စစေ္တြေရနက္ဆပိ္ကမး္၊ ကလုားတနျ္မစအ္တြငး္ ေသာင္တးူျခငး္ႏွင့္ ပလက၀္တြင ္ ဆပိ္ကမး္တစ္ခ ု
တညေ္ဆာကျ္ခငး္တို႔ကုိ ေဆာင္ရြကၿ္ပးီစးီ၍ ပလက၀္မ ွ အိႏၵယိနယ္စပ္ရွ ိ Zorinpui သို႔ ဆက္သြယ ္
မည့္ ကုနး္လမး္ေၾကာငး္သာ ေဆာက္လပု္ဆဲ ျဖစ္သည။္ စမံီကနိး္တစ္ခလုံုးမွာ ၂၀၂၀ ခႏုွစ္တြင ္ အၿပးီ 
သတ္ရနျ္ဖစေ္သာ္လညး္ ရခုိင့္တပ္ေတာ္ (AA) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တို႔အၾကား ကလုားတနျ္မစေ္ၾကာငး္ 
တစေ္လ်ွာက ္တိုက္ပြ ဲျပငး္ထန္လာသည့္အတြက ္လမး္ေဖာက္လပုျ္ခငး္မွာ လုံး၀ဥႆုံ နးီပါး ရပ္ဆုိငး္ခဲ့ရသည။္ 
၂၀၁၉ ခႏုွစ ္ ႏို၀င္ဘာလတြင ္ ရခုိင့္တပေ္တာ္ (AA) သည ္ ကလုားတန္စမံီကနိး္အတြက ္ ေဆာက္လပုေ္ရး 
ကနုၾ္ကမး္ပစၥညး္မ်ား သယေ္ဆာင္လာေသာ စကေ္လွတစ္စးီအား ၾကားျဖတ္တုိက္ခုိက္ကာ အိႏၵယိလမူ်ဳးိ 
ကမုၸဏ၀ီန္ထမး္ (၅) ဦးအပါအ၀င ္လ ူ(၁၀) ဦးအား ဖမး္ဆးီေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည။္ အိႏၵယိကမုၸဏ၀ီန္ထမး္မ်ား 
ျပန္မလႊတ္မ ီတစ္ရကအ္လုိတြင ္တစဦ္းမွာ ဖမး္ဆးီခံထားရစဥ္အတြငး္၌ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသည။္ 24

အိႏၵယိ၏ ကုလားတန္စီမံကိန္း တစိတ္တပုိင္းျဖစ္ေသာ စစ္ေတြေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း (Photo: AOW) 
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ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈက ပဋိပကၡမီးေတာက္ကို ပိုမိုေတာက္ ေလာင္ေစျခင္း

ေက်ာကျ္ဖဴတြင ္ သဘာ၀ဓါတေ္ငြ႕တးူေဖာ္ထတု္လပုျ္ခငး္ႏွင့္ အျခားေသာ ရငး္ႏွ ီးျမွဳပႏ္ွမံႈစမံီကနိး္မ်ားက ဗဟုိ 
အစိုးရအား အခြန္ဘ႑ာအျဖစ ္ အေမရကိနေ္ဒၚလာ ဘလီယံီေပါငး္မ်ားစြာရရွေိစခဲ့ေသာ္လညး္ ရခုိငျ္ပည ္
နယအ္စိုးရႏွင့္ ရခိုငျ္ပည္သလူထုူသည ္ ေဖာ္ျပပါစမံီကနိး္မ်ားအား တစ္စုံတစ္ရာ ၀ငေ္ရာက္ဆုံးျဖတ ္ ပုိင္ခြင့္ 
မရွေိပ။ ရလဒအ္ေနျဖင့္ ရခုိငျ္ပည္သလူထူမုွာ မရိိုးဖလာ လပု္ကိုင္စားေသာက္လာေသာ လယ္ယာမ်ား၊ ငါးဖမး္ 
ကြက္မ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးအနညး္ငယ ္သို႔မဟတု ္ေလ်ာ္ေၾကးလုံး၀မရရွဘိဲ ဆုံးရွ ု ံးရျခငး္၊ ႏုငိ္ငံျခားကမုၸဏမီ်ား၊ 
ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပဋပိကၡျဖစ္ပြားရျခငး္မ်ားသာ အဖတ္တင္ရရွခိဲဲသ့ည။္ 

ျမန္မာႏုငိ္ငံတြင ္ ျပည္တြငး္စစျ္ဖစ္ပြားရျခငး္၏ အေျခခံအက်ဆုံးေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို 
လြန္ကဲစြာ အသားေပးထားေသာ ၂၀၀၈ ခႏုွစ ္ ႏုငိ္ငံေတာ္ဖြ ဲ႕စညး္ပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္သည။္ ရခုိငျ္ပည္သလူ ူ
ထသုည ္ အျခားေသာ တုိငး္ရငး္သားမ်ားႏွင့္အတ ူ ဖက္ဒရယ္ဒမီိုကရတစျ္ပညေ္ထာင္စျုဖစ္လာရနအ္တြက ္
ကိုယ္ပုိငျ္ပဌါနး္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပုိငအု္ပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေတာငး္ဆိုလာခဲ့ၾကသည္မွာ ဆယ္စႏုွစ္မ်ားစြာ ရွခိဲ့ၿပးီျဖစ္သည။္ 

၂၀၀၈ ခႏုွစ ္ႏုငိ္ငံေတာ္ဖြ ဲ႕စညး္ပုံအေျခခံဥပေဒ ပဒု္မ (၃၇) တြင ္၃၇ ..

(က) ႏုငိ္ငံေတာ္သည ္ႏုငိ္ငံေတာ္ရွ ိ ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက၊္ ေရေပၚေရေအာကႏ္ွင့္ ေလထ ုအတြငး္ရွ ိ 
သယံဇာတပစၥညး္အားလုံး၏ ပင္ရငး္ပုိင္ရွငျ္ဖစ္သည။္

(ခ) ႏုငိ္ငံေတာ္သည ္ ႏုငိ္ငံပုိင ္သယံဇာတပစၥညး္မ်ားအား စးီပြားေရးအငအ္ားစမု်ားက ထတု္ယ ူ သုံးစြ ဲျခငး္ကို 
ကြပ္ကဲႀကးီၾကပႏ္ိုင္ရန ္လိုအပ္သည့္ ဥပေဒျပဌါနး္ရမည။္

ဟျုပဌာနး္ထားရာ - ယငး္သည ္ဗစိုအစိုးရအား ႏုငိ္ငံတြငး္ရွ ိ ေျမအားလုံးႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ အားလုံးအား 
အျပည့္အ၀ပုိင္ဆုိငၿ္ပးီ အျပည့္အ၀ထနိး္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စမံီခန္႔ခြပဲုိင္ခြင့္တို႔ကို ေပးအပ္လုိက္သည့္အျပင ္ယငး္တို႔ 
ႏွင့္ ပတ္သက၍္ ဥပေဒျပဌာနး္ပုိင္ခြင့္၊ အခြနေ္ကာက္ခံပုိင္ခြင့္၊ ေရာငး္ခ်ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္စသည့္ 
လပု္ပုိင္ခြင့္အားလုံးကို ရယထူားျခငး္ျဖစ္သည။္ ဤကဲ့သို႔ ဗဟိုအစိုးရ၏ အလြနအ္မငး္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈသည ္
တရားမွ်တမႈႀကးီစြာကငး္မဲ့ျခငး္၊ တနး္တညူမီွ်မႈ လုံး၀မရွ ိျခငး္ႏွင့္ လက္နက္စြကဲိုင္ပဋပိကၡမ်ား၊ အၾကမး္ဖက္မႈ 
မ်ားျဖစ္ပြားရျခငး္ဟသူည့္ သံသရာကိုသာ ဆက္လက္လည္ပတေ္စေအာင ္ မးီထိုးေပးေနခဲ့သည။္ ထို႔ျပင ္ တုိ
ငး္ျပညအ္နာဂတ္မ်ဳးိဆက္သစ္မ်ားအတြက ္ အမွန္တကယ္ခိုင္လုံေသာ စးီပြားေရးအေျခခံအရငး္ အျမစျ္ဖစ ္
လာႏုငိေ္သာ ျပန္လညအ္စားထိုးမရရွႏုိငိ္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ေလ်ာ့ပါးကနု္ခမ္းလာေစရန္သာ ျဖစ ္
ေပၚေစမညျ္ဖစ္သည။္ 
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ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအေပၚ ရခုိင္ျပည္သူလူထု၏ ရပ္တည္ခ်က္ 
သေဘာထား

ရခုိင္လမူႈအသိုငး္အ၀ိုငး္တစ္ခလုံုးမ ွႏုငိ္ငံေရးႏွင့္ အရပ္ဖကေ္ခါငး္ေဆာင္မ်ားသည ္ဖက္ဒရယျ္ပညေ္ထာင္စအုုပ ္
ခ်ဳပ္မႈေဘာငအ္တြငး္ မမိတိို႔၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို မမိတိို႔ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ထနိး္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ စမံီပုိင္ခြင့္တို႔ 
ကို ျပတျ္ပတ္သားသား ဆုံးျဖတ္ေတာငး္ဆိုခဲ့ၾကသည။္ ရခုိင့္လက္နက္ကိုငအ္ဖြ ဲ႕အစညး္မ်ားသည္လညး္ 
ယငး္သေဘာထားရပ္တည္ခ်ကအ္တုိငး္ပင ္ ထတုျ္ပန္ခ်က္မ်ား ထတ္ုျပန၍္လညး္ေကာငး္၊ ဗဟိုအစိုးရ၊ အစိုး 
ရစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္လညး္ေကာငး္ ေတာငး္ဆိုခဲ့ၾကသည။္ ရခုိင့္ႏုငိ္ငံေရးပါတ ီ မ်ား 
သည္လညး္ ယငး္တို႔ကို လႊတေ္တာ္ႏွင့္ လထူေုဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင ္ ေတာငး္ဆိုခဲ့ၾကသည။္ အရပ္ဖကအ္ဖြ ဲ႕ 
အစညး္မ်ားႏွင့္ စမံီကနိး္နယေ္ျမမ ွ ျပည္သလူထူမု်ားသည္လညး္ စနစ္တက် သေုတသနႏွင့္ ခြ ဲျခမး္စတိ ္
ျဖာေလ့လာသုံးသပ္ထားေသာ အစရီင္ခံစာမ်ား ထတုေ္၀ျခငး္မ်ား၊ လထူဆုႏၵထတုေ္ဖာ္ျခငး္မ်ား၊ လက ္
မွတေ္ကာက္ခံျခငး္မ်ား၊ အိပ္ဖြင့္ေပးစာမ်ား ေပးပို႔တင္သြငး္ျခငး္မ်ားကို ျပဳလပု္ကာ မမိတိို႔ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို 
ေတာငး္ဆိုခဲ့ၾကသည။္ 

အရပ္ဖကအ္ဖြ ဲ႕အစညး္မ်ားႏွင့္ စမံီကနိး္နယေ္ျမမ ွ ျပည္သလူထူမု်ားသည္လညး္ သေုတသနႏွင့္ ခြ ဲျခမး္စပိျ္ဖာ 
သည္႔ အစရီင္ခံစာမ်ား ထတုေ္၀ျခငး္မ်ား၊ လထူဆုႏၵထတုေ္၀ျခင္းမ်ားႏွင့္ အသားနားခံစာမ်ား တင္သြငး္ 
ျခငး္မ်ားကို ျပဳလပု္ကာ မမိတိို႔ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ေတာငး္ ဆိုခဲ့ၾကသည။္ 

ေအာကေ္ဖာ္ျပပါမ်ားမွာ ရခိုငအ္ေရးဦးေဆာင္ပါ ဝင္သမူ်ား၏ သေဘာ ထားရပ္တည ္ခ်က္မ်ားကို ေကာကႏ္ႈတ ္
တငျ္ပထားျခငး္ျဖစ္သည။္

ရခိုငအ္မ် ိဳးသားပါတီ (ANP)

• သဘာဝသယံဇာတမ်ား အားလံုးကို ထိုသဘာဝသယံဇာ တမ်ားတည္ရွရိာ 
သက္ဆိုင္ရာအမ် ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာအမ် ိဳးသားျပည္ 
နယ္မ်ားက စီမံထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲခြင့္ရွသိည္။

• သက္ဆိုင္ရာအမ် ိဳးသားျပည္နယ္သည္ မိမိ၏ သဘာဝသယံ ဇာတမ်ားအား 
ထုတ္ယူသံုးစြပဲိုင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ရွသိည့္အျပင္၊ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကို ကိုင္ 
တြယ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရသို႔ ခြေဲဝေပးျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာအမ် ိဳးသား ျပည္နယ္က 
ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္တာ ၁ ရက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ၇ာစုပင္လံု 
ညီလာခံ)သို႔ တင္သြင္းသည့္ အၾကံျပဳစာတမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။)

ရခိုငျ္ပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)

• ျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
မရွေိသာ တရားဝင္ မူေဘာင္အျဖစ္ ျပည္နယ္သားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
အပါအဝင္ျဖစ္ေစရန္။

• ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖြ ဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုက္ညီ 
မည့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ေရးဆြ ဲျပဌာန္း က်င့္သံုးပိုင္ 
ခြင့္ရွရိမည္။

(ဒုတိယအၾကိမ္ ေျမယာႏွင့္ သာဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ညွႏိႈငိ္းအစည္းအေဝးတြင္  
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၈) ဖြ ဲ႔၏  ပူးတြေဲတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။ ၄င္းအစည္း 
အေဝးတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။  ရခိုင္ျပည္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီသည္ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို 
လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာအဖြ ဲ႔ျဖစ္သည္။)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီ 
လာခံသုိ႔ ရခုိင္အမ် ိဳးသားပါတီမွ တင္သြင္းသည့္ စာတမ္းအား 
ေဒါက္တာ ေအးေမာင္မွ ဖတ္ၾကားစဥ္
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ရခိုင့္သယံဇာတႏွင္သ့ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကြန္ရက္ (ရခိုင္ျပည္နယ္ရွ ိ ျမိဳ႔႕ 
နယ္ (၁၇) ခုမွ အရက္ဖက္လမူႈအဖြ ဲ႔စည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမွအ
ဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ဖြ ဲ႔စည္းထားေသာ ကြန္ရက္ျဖစ္သည္)

• ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြ ဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သယံဇာတ 
မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြပဲိုင္ 
ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအာဏာရပ္မ်ားအားတိတိက်က် ေရးဆြ ဲျပ႒ာန္းရမည္။

• ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွ ိ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ 
နယ္အစိုးရမ်ားက ဥပေဒေရးဆြ ဲျပ ႒ာန္းခြင့္ ရွရိမည္။

• ၎ဥပေဒမ်ားေရးဆြ ဲျပ႒ာန္းအတည္ျပဳ မၿပီးမခ်င္း သယံဇာတတူး 
ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။

• ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွ ိ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္း ခ်ျခင္း 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ရရွလိာေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ အခြန္အခမ်ားကို ျပည္နယ္ 
အစိုးရမွ တိုက္ရိုက္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွရိမည္။

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ- သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံသို႔ ေပးပို႔ေသာ အိပ္ဖြင္႔ပီးစာမွ 
ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။)

ရခိုင့္သယံဇာတမႈဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြသဲို႔ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ထပိ္ပိုင္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ(္၁ရ)ျမိဳ႔နယ္မွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ ဲ႔အ စည္း 
ေခါငး္ေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားတြင္ ရခိုင္အမ် ိဳးသားပါတီ (ANP)၊ ရခိုင္ဒီမို ကေရစီအဖြ ဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD)၊ ရခိုင့္ 
ဦးေဆာင္ပါတီ (AFP)၊ ျမိဳအမ် ိဳးသားမ်ားဖြ ံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (MNDP) တို႔ပါဝင္သည္။

• ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ လက္ရွအိေကာင္ အထည္ေဖာ္ 
ေနဆဲ ကုလားတန္စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားၾကီး မားေသာ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ 
ႏွမံႈစီမံကိန္းမ်ားမွာ ဗဟိုအစိုးရက တိုက္ရိုက္ ဆံုးျဖတ္စီမံခန္႔ခြေဲနျခင္းျဖစ္ရာ 
ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ စိုးစဥ္းမ်ွမရွသိည့္အတြက္ လက္ 
ရွအိေျခအေနတြင္ ထိုစီမံကိန္းမ်ားအား ဆိုင္းင့ံထားရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သံုး 
သပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည္။

• ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွ ိ သယံဇာတမ်ား၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္သည္ ျပည္ 
နယ္အတြင္းရွ ိ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
ဖြ ဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည္႔သြင္း ေရးဆြရဲမည္။ ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္နယ္လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏သယံဇာ 
တမ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြပဲိုင္ခြင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အာဏာ 
ရပ္မ်ားလည္း တိတိက်က် ေရးဆြ ဲျပဌာန္းရမည္။

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္စြ ဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွ 
ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။)

ေက်ာက္ျဖဴေက်းလက္ေဒသ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း (KRDA) (ေက်ာက္ျဖဴေဒသရွ ိ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာၾကရေသာ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ေရလုပ္
သားမ်ားျဖင္႔ စုေပါင္းဖြ ဲ႔စည္းထားသည္။

“ျမန္မာအစိုးရအားေတာင္းဆိုသည္” “ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရေျမယာပိုင္ 
ဆိုင္မႈကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ေဒသခံျပည္သူလူထုထံမွ 
သေဘာထားမ်ားကို ရယူၿပီးသည္အထိ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို 
ဆိုင္းငံ့ထားရန္”

(၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွ 
ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။)

သမတၲဦးဝင္းျမင္႔ထံသုိ႔ ရခုိင့္သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ဆုိင္ရာကြန္ရက္မွ ေပးပုိ႔ေသာ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏု၀ိင္ဘာတြင္ ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိပင္ စစ္ေတြမွ ေက်ာက္ျဖဴသုိ႔ 
မိုင္ (၃၀၀) ေက်ာ္ ရွည္လ်ားၿပီး တစ္ပတ္ၾကာေသာ လူထုခ်တီက္ပြကုိဲ အရပ္ဖက္ 
အဖြ ဲ႕အစည္းမွ (ANREN) ဦးေဆာင္စုစည္းကာ ခ်တီက္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ တစ္ပတ္ 
ၾကာျမင့္သည့္ ယင္းလူထုခ်တီက္ပြကဲာလအတြင္း ေဒသခံျပည္သူေပါင္း (၅၀၀၀၀) 
ခန္႕ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခ်တီက္ခဲ့ ၾကသည္။ 

၂၀၁၈ ခု ႏိ၀ုင္ဘာလတြင္ ႏုင္ိငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရခိုင့္သယံဇာတ လူထုခ်တီက္ပြ ဲ (၂) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္း 
အမွတ္အျဖစ္ စုေ၀းခဲ့ၾကၿပီး ေထာင္ခ်ေီသာျပည္သူမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ ေျမယာႏွင့္ 
သဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ႏိင္ုငံေတာ္သမၼတ 
ဦး၀င္းျမင့္ ထံသုိ႕ ၄င္းေတာင္းဆုိ ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကုိ 
ေပးပုိ႔ခဲ့ၾကသည္။

မေဒးကြ်န္းေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက  သူတုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားအား 
မေဒးကြ်န္းေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ေမလ 
၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္  ေတာင္းဆုိဆႏၵျပေနၾကစဥ္(Photo: KRDA)

ေက်ာက္ျဖ ၿဴမိ ႔ဳနယ္အတြင္းရွ ိ ေဒသခံေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားက တရုတ္ႏိင္ုငံပုိင္ 
ေရနံကုမၸဏီ CNPC အား ထြက္ခြါသြားရန္ မတ္လ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္း 
ဆုိဆႏၵျပေနၾကစဥ္(Photo: Myo Lwin)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း ရခိုင့္သယံဇာတႏွင့္ ေျမယာကုိ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား 
ကုိယ္တိုင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ႏွင့္ စီမံပိုင္ခြင့္ကုိ ရခိုင္တစ္ျပည္နယ္လုံးမွ ျပည္သူ 
(၃) သိန္း နီးပါး လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆုိခဲၾ့ကသည္။ 

ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ား က သူတုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ကုိ ထိခုိက္ေစေသာ 
တရုတ္ေရနံတင္သေဘ๎ာမ်ားႏွင့္ မေဒးကြ်န္းေရးနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေမလ 
၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနစဥ္. (Photo: KRDA)

ေဒသတြငး္ျပည္သူလထူုမ်ား အရပ္ဖက္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
စနစ္အတြင္း ပုိမိုတိက်ေသာ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတဆုိင္ရာ စမီံခန္႕ခြမဲႈ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 

လူထလုႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာ စုေ၀းျပဳလုပ္ၾကျခင္း
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ျပည္သလူူထု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေသာ ေက်ာက္ျဖဴမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 
ဖမ္းဆးီခံရျခင္း

ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အဓိကက်ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို 
ဦးတည္သည့္ ေတြ႕ဆံုညိွႏႈငိ္းအေျဖရွာျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ရန္ ႏုငိ္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုး 
ရသည္ မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုငိ္ရန္အတြက္ စိုင္းျပင္းခဲ့သည္။ ယင္း 
သို႕လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ရန္ ၄င္းစီမံကိန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္မ်ားအား 
အေၾကာင္းျပဳလ်က္ အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စြခဲ်က္တင္ဖမ္းဆီးကာ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈ ၿငိမ္သက္ 
ပေပ်ာက္သြားေစရန္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ 

ေအာက္ပါတို႔မွာ ေက်ာက္ျဖဴေဒသမွ အရပ္ဖက္လူမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့စြာ ဖမ္းဆီးစြခဲ်က္ 
တင္ ခံရမႈမ်ားျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၃) ရက္ ။ ။ ေက်ာက္ျဖဴေက်းလက္ေဒသ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (KRDA) 
မွ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ထြန္းၾကည္ႏွင့္ ခ်မ္းေမာင္ႏုတို႔အား ေက်ာက္ျဖဴအေထြေထြအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးဌါနမွ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ (၁၉) ကို ေဖာက္ဖ်က္မႈ ျဖင့္ တရားစြဆဲိုခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ မတ္လ 
(၂၀) ရက္ေန႔က ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇံုစီမံကိန္းႏွင့္ပါတ္သတ္၍ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကို ဦး 
တည္သည့္ ေဆြးေႏြးပြအဲတြက္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ တံငါသည္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေဒသခံ 
(၄၇၀) ဦးကို ဦးေဆာင္ စုေ၀းခဲ့သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲွ အမ်ားျပည္သူသို႔ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ - ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး (SEZ) စီမံကိန္းသည္ ဌါေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
မိရိုးဖလာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ဓေလ့ကို အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွ ိျခင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပက္သတ္၍ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပမႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ ေျမယာမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
မ်ား ဆံုးရႈ ံးရျခင္းႏွင့္ပက္သတ္၍ တာ၀န္ယူမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုလား 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္း မျပဳလုပ္မခ်င္း ၄င္းစီမံကိန္းတို႔အား ရပ္တန္႔ 
ထားရန္တို႔ကို အေလးေပးေဖာ္ျပပါရွသိည္။ KRDA မွ ၄င္းေခါင္းေဆာင္ (၂) ဦးမွာ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ 
တရားရံုးတက္ကာ အမႈရင္ဆုိင္ေနလ်က္ရွသိည္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၂) ရက္။ ။ Covid-19 ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္ေနသည့္အတြင္း ဧၿပီလ 
(၇) ရက္ေန႕က ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးက်ြန္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ တရုတ္ေရနံတင္သေဘၤာမ်ား 
အဆက္မျပတ္၀င္ေရာက္ေနမႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င္ဆုိင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ မ်ဳးိလြင္ႏွင့္ သိန္းညႊန္႔တို႔အား  ၿငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ (၁၉) ျဖင့္ 
တရားစြဆဲိုျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္ျဖဴမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့စြာ တရားစြဆဲိုျခင္းခံခဲ့ရ 
သည့္    အလားတူျဖစ္ရပ္မွာ ....

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၉) ရက္ ။ ။ ေက်ာက္ျဖဴေဒသ မေဒးက်ြန္းရွ ိ CNPC ၏ စီမံကိန္းမ်ားအား ကန္႔ကြက္ 
ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္မႈကို ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရြာသား (၆) ဦးမွာ ဖမ္းဆီးတရားစြဆဲိုျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ရြာသူရြာသား 
(၅၀၀) ခန္႔သည္ CNPC ၏ ေရနံတင္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရနံပို႔လြတ္ေရးဂိတ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေရွ႕သို႔ 
ခ်တီက္ကာ ၄င္းတုိ႔၏ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား ဆုံးရႈ ံးရျခင္းအတြက္ နာရီေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာ 
ေအာင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

Chan Maung Nu

(Photo: Htun Kyi)



18

• ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁) ရက။္ ။ ေက်ာက္ျဖဴေဒသရွ ိ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈ ၿပီးသြားေသာ စီမံကိန္းမ်ား အေပၚ 
ဟုတ္တုိင္းမွန္ရာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေျပာဆိုေလ့ရွသိူ၊ ေက်ာက္ျဖဴေက်းလက္ေဒသဖြ ံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း၏ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေမာင္ေအးအား ရခုိင့္တပ္ေတာ္ (AA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ 
အေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးကာ မတရားအသင္း ပုဒ္မ (၁၇) (၁) ျဖင့္ စြခဲ်က္တင္ခဲ့သည္။ သူ သည္ 
ေက်ာက္ျဖဴေထာင္၌ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ 
လာခဲ့သည္။ 

• ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာင္တိုဘာ (၁) ရက္။ ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ဳးိလြင္ 
အား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ (၆၆) (ဃ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဆဲို ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္း မွာ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဂံုးေကာင္အေသမ်ား ေက်ာက္ေျမာင္းအုပ္စု လင္ပန္းက်ေက်းရြာ က်ား 
ေအာ္ေခ်ာင္းရြာ အနီး သံစစ္ျမစ္ထဲ၌ ေမ်ာပါေန ၾကသည္ကို စင္တာဘာလအတြင္းက Facebook ၌ 
သတင္းႏွင့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား တင္ခဲ့သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ မ်ဳးိလြင္သည္ ေက်းရြာသား (၁၆၇) ဦးမွာ ဂံုး 
မ်ားေကာက္ၿပီးသည့္ေနာက္ အေရျပားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားၾကေၾကာင္း ခုိင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ား 
စုေဆာင္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ သံစစ္ျမစ္ေရအား အရပ္ဖက္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဓါတ္ခြစဲစ္ေဆးၾကည့္ 
သည့္အခါ ခဲႏွင့္ ဖီေနာ (ကာေဘာ္လစ္) ပါ၀င္ႏႈန္း အလြန္ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွရိသည္။ ယင္းမွာ 
ေရနံတင္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ သံစစ္ျမစ္ရွ ိ မေဒးေရနက္ဆိပ္ကမ္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရ 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အရပ္ဖက္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားမွ ယူဆၾကသည္။25 ျမန္မာအစိုးရကမူ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ 
မိုးႀကီးလြန္းျခင္းႏွင့္ ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့ သည္။ မ်ဳးိလြင္သည္ ယခု (၂) 
ႏွစ္ၾကာျမင့္သည္အထိ တစ္လလွ်င္ (၂) ႀကိမ္ တရားရံုးတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ 
ပုဒ္မ (၁၉) ျဖင့္ ထပ္မံတရားစြဆဲိုျခင္း ခံထားရသည္။ 
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ပဋိပကၡမ်ား အရွနိ္အဟုန္ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ေသာ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈမ်ားက ရခုိင္ 
ျပည္သူလူထုအား အလံုးစံု ပ်က္သုဥ္းျခင္း ေခ်ာက္နက္ထဲသို႔ တြန္းခ်ေနသည္။ ရခုိင့္တပ္ေတာ္ (AA) 
အား တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း၊ စစ္ေရးထိုးစစ္ 
အျပင္းအထန္ ဆင္ႏႊ ဲျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
ရခုိင့္သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမပါပဲ တူးေဖာ္ထုတ္ယူ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ဆက္ 
လက္ျပဳလုပ္ေနၿပီး ယင္းမွ ရရွေိသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားအား ရခုိင္ျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ႏွပိ္ကြပ္ရန္ လက္ 
နက္မ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳေနျခင္းက လူထု၏ နာက်ည္းေဒါသယမ္းပံုအား မီးရႈ ိ႕ကာ ပဋိပကၡမီးေတာက္ကို 
ဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ဆိုးရြားလွေသာ ဒုကၡကပ္ေဘးႀကီး ဆိုက္ေရာက္ေနၿပီး ထိခုိက္ 
ေသေက်ဒါဏ္ရာရမႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳးိေဖာက္ေစာ္ကားခံရမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္အျပင္ 
ယခုအခါ Covid-19 ကပ္ေရာဂါ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုပါ ထပ္မံရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ႏုငိ္ငံျခားအစိုးရအဖြ ဲ႕မ်ား 
ႏုငိ္ငံတကာအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားသည္ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ ကုိင္စိုးမိုးမႈကို အားေကာင္းေစကာ ျမန္မာ 
ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြား လာေစသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါတာ၀န္ရွသိူမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုငိ္ငံတြင္း၌ ၾကာရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားတိုးျမွင့္ရရွႏိိုင္ေစရန္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို 
ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္လ်က္ တိက်၍ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို (ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း 
ပဋိပကၡမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မရႏုငိ္ေအာင္ ေပါက္ကြ ဲ ပြင့္ထြက္သြားၿပီး အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္မံမဆံုးရႈ ံးရခင္၌) 
ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာေ္ဆာင္ရြက္သင့္သည္ 

(၁) ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအား စစ္ေရးထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားအဆံုးသတ္ရန္ ႏုငိ္ငံသားမ်ား၏ အသက္ အိုးအိမ္ 
စည္းစိမ္မ်ား ထပ္မံမဆံုးရႈ ံးေစရန္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ တစ္ႏုငိ္ငံလံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေၾကျငာရန္၊ Covid-19  ကပ္ေရာဂါတုိက္ 
ဖ်က္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္။

(၂) NCA လက္္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးသည့္အဖြ ဲ႕မ်ား အားလံုးပါ၀င္ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ 
အဖြ ဲ႕မ်ားအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚၿပီး လက္ရွ ိၿငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔ေလ့လာ ေဆြးေႏြးၾက ရန္၊ ယင္းသည္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရေသာ အေျခခံရင္းျမစ္ကို ဦးတည္သည့္ ၾကာရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္ ႏုငိ္ငံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲ စတင္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ရည္ရြယ္ရမည္။ 

(၃) ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇံုအပါအ၀င္ လက္ရွႏိွင့္အသစ္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈ ႀကီးမား 
ေသာစီမံကိန္းမ်ားအား အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဖြ ဲ႕ 
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား အတည္ျပဳ အသက္၀င္သည္အထိ ဆုိင္းငံ့ထားရန္။

(၄) Covid-19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ တရုတ္ေရနံတင္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေရနံကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္သမား 
မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းထားရန္။ 

(၅) ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ 
ျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဆဲိုျခင္းခံေနရေသာ ေက်ာက္ျဖဴအပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းလံုးမွ အရပ္ဖက္အဖြ ဲ႕အစည္း ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားအား မတရားဥပေဒမ်ားျဖင့္ စြဆဲိုထားေသာအမႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္းရုတ္သိမ္းေပးရန္။

(၆) ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင္႔အေရးစံခ်နိ္စံညြန္းမ်ားအရ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင္႔မ်ားရရွႏိိုင္ရန္ ရခိုင္ႏွင္႔ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ 
အိမ္တင္နက္ ျဖတ္ေတာက္ထားမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေပးရန္။

ႏုငိ္ငံတကာအစိုးရအေနျဖင္ ့

(၁) တစ္ႏုငိ္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ရခုိင္ျပည္အပါအ၀င္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚသက္၀င္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ 
ႏွင့္ ပူးတြလဲုပ္ေဆာင္ရန္၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္စဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ ၀ုိင္း၀န္း 
ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ရန္။ 

(၂) ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားသို႔ ရည္ရြယ္သည့္ ပမာဏမ်ားျပားေသာ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကူညီေထာက္ 
ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအား ဗဟိုအစိုးရထဲသို႔ ေပးအပ္ျခင္းကို ဆုိင္းငံ့ထားရန္။ 

၄င္းအေထာက္အပံ့မ်ားအေပၚတြင္ မွခီိုအားထားေနရျခင္းႏွင့္ပက္သတ္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့လာသံုးသပ္မႈကို ျပန္လည္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ လက္ရွ ိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 
အက်ဳးိသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္။

(၃) ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုံကဲ့သို႕ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား ရခုိင္ 
ျပည္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအားလံုး၌ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အညီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြ ဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မေပၚေပါက္မခ်င္း ရပ္ဆုိင္းထားရန္။ 
အေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔သည္ ပဋိပကၡကို ပိုမိုႀကီးထြားေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ႏုငိ္ငံတကာစးီပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာပါ၀င္သူ ကုမၸဏမီ်ားအေနျဖင့္ -- 

(၁) တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္ရွလိုပ္ေဆာင္ေနေသာ သို႕မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ထားေသာ ေရႊသဘာ၀ 
ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇံုကဲ့သို႔ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ 
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြ ဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္ မေပၚေပါက္မခ်င္း ရပ္ဆုိင္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ လက္တြႏဲိုင္မည့္ ဆက္ဆံေရးကို 
ထူေထာင္ရန္။ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြ ဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ေသာ  ရခုိင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ (AOW) သည္ ရခုိင္ေဒသတြင္း ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈစီမံ 
ကိန္းမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ဆုိင္ရာ ရင္းႏွ ီးျမွဳပ္ႏွမံႈမ်ားကို အထူးျပဳအာရံုစိုက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ 
ျမန္မာျပည္အတြင္း ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ ေပၚလာမည့္ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ သဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ျပဳစုေရးသားခဲ့သည္။ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို www.oilwatcharakan.org တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

http://www.oilwatcharakan.org


21
(Endnotes)
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