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English text
Introduction
Emerging as the first act of defiance after the military coup on 1 February 2021, the
Civil Disobedience Movement (CDM) is a general strike mobilisation spearheaded by
hundreds of thousands of civil servants. The CDM has become the centre of focus for all
parties involved in the post-coup era in Myanmar. To those opposing the coup and the
military, the CDM is not only an anti-coup campaign but also a foundation from which
to replace the military-controlled administrations. For the military and its supporters,
the CDM was a surprise, and represents a threat to maintaining coercive and central
power in the post-coup era – a threat that needs to be dealt with through the strongest
measures available.
This report explains the CDM in three different phases—emergence, growth, and
consolidation—by highlighting the significant developments, campaigns, and
relationships among key political actors and organisations involved; it will also explain
the measures taken against the CDM by the military to consolidate its grip. Like in many
other authoritarian countries, the civil disobedience campaign in Myanmar comprises
a wide range of forms including banging pots and pans, street protests, refusal to
pay bills, and boycotting state-sponsored lottery and military-affiliated businesses.
However, this paper mainly focuses on the actions and roles of CDM civil servants,
locally known as the CDMers, as the civil disobedience campaign is widely referred to
the act of civil servants pledging not to work under the military.
The movement began with healthcare workers refusing to go to work on the day after
the coup. The movement has rapidly become the country’s largest social movement
since 1988 uprising, crippling all major government functions and the country’s
economy. The movement grew exponentially, with some CDMers becoming leaders
of the National Unity Government (NUG), an alternative government to the State
Administration Council (SAC) formed by the military. Protesters have resorted to
both persuasive and coercive tactics, including a controversial “social punishment”
campaign, to strengthen the movement. Having the highest volumes of CDM
participants, the health and education sectors have become the NUG’s strongest
alternative administrative mechanisms delivering services to the people. However, when
the third wave of the COVID-19 pandemic struck the country in mid-June, the effects of
the CDM and the military’s crackdown against the CDM backfired, creating what may
be the country’s worst humanitarian crisis to date. Despite a reduction in pace over the
seven months since the coup, recent events have shown that the CDM still possesses
popular support at home and afar, indicating the rivalry centred around the CDM will
continue to intensify.
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The Military Coup
After allegations of irregularities and poll fraud in the November 8 general election in
which the National League for Democracy (NLD) won more than 80 percent of the total
votes, the military (Tatmadaw), led by the commander-in-chief senior general Min Aung
Hlaing, staged a coup d’état on 1 February, the same day that the Pyithu Hluttaw (House
of Representatives) was set to confirm and certify the results of the election.
The military arrested State Counsellor Aung San Suu Kyi, President U Win Myint, and
many other NLD leaders—along with prominent NLD supporters—in pre-dawn raids.
The former general and military-appointed Vice President U Myint Swe declared a
one-year state of emergency and transferred power to the military, despite this process
having no constitutional basis.
The coup was almost universally unpopular, sparking mass protests and boycotts
against military-affiliated businesses, but also creating renewed fighting with
several ethnic armed organisations, including signatories to the Nationwide Ceasefire
Agreement (NCA).
As of 27 August 2021, over 1000 protesters and bystanders, including more than 70
children, have been killed and nearly 8,000 people have been arrested by the military. A
total of 65 people has been sentenced to death, including two under the age of 18.
Due to renewed fighting and violence across the country, about 22,000 people have
fled to the neighbouring countries and 206,000 people have been forcibly displaced
within the country since 1 February.

The Emergence of the Civil Disobedience Movement
The first week of the coup was critical for the emergence of the CDM. In his first
interview with the local media on 1 February, U Win Htein, a patron of the NLD, urged
the public to create a non-violent movement to protest against the coup, referring to the
civil disobedience movement of India led by Mahatma Gandhi. On 2 February, Min Ko
Naing, a protest leader of the 1988 uprising, used social media to call for the launch of a
“no recognition and no participation” campaign.
A prominent physician from the Myitkyina General Hospital, Kachin State, is believed
to be the first civil servant and healthcare professional to refuse to go to work.
Subsequently, a group of medical doctors from Mandalay hospital and other hospitals
created a network and launched the online campaign by circulating a statement
condemning the military coup.
Minister of Health and Sports Dr Myint Htwe, appointed by the NLD government, was
one of the first high-ranking officials to resign without being arrested in pre-dawn raids.
His trip to Yangon from Naypyidaw on the morning of 3 February, after announcing his
resignation, attracted nationwide attention. A day after the coup, healthcare workers
from about forty hospitals, medical institutes, and COVID-19 testing centres announced
their decision to join the movement and stop work indefinitely.
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Figure (1) Numbers of Public Offices, Hospitals, and Schools involved in the CDM Campaign in Five
Days after the Coup

Source: Civil Disobedience Movement Facebook Page

The Growing Popularity of the Civil Disobedience Movement
The movement gained momentum with the onset of street protests. As street protests
intensified across the country – following the protest led by Dr. Tayzar San in Mandalay
and the one led by Ei Thinzar Maung and Esther Ze Naw Bamvo in Yangon – so did the
calls for CDM and participation in the movement. Along with other slogans such as
“release all detained leaders,” “say no to military coup,” and “federal democracy,” the
“CDM” and “Don’t go to office, break away” became some of the most popular slogans
of the anti-coup demonstrations across the country. The call for the CDM became
an integral part of protesters’ speeches, writings, and visual communications. While
some portrayed the CDM as the best bulwark in defence against the military-rule,
some further described the CDM as a silver bullet that could entirely end the military’s
dominance in politics.
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Protest in support of the CDM in Yangon. Photo Credit: Maung Sun on Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

The online campaigns of some healthcare workers attracted thousands of views and
reactions. The Civil Disobedience Movement Facebook page, which was launched on the
afternoon of 2 February, attracted more than 100,000 followers in a few hours. Two days
after the coup, more than 110 public hospitals and health departments in 50 townships
joined the campaign. Some local news sources estimated that 90% of the total number
of healthcare workers joined the CDM in the first month.
Wearing red ribbons as a gesture of defiance, thousands of teachers and administrative
staff from educational institutions and ministries echoed calls to walk away from their
work. As of the first week of May, the Myanmar Teachers’ Federation (MTF) estimated
60 percent of of 35,000 tertiary education staff and 27 percent of a total of 450,000
workers in primary and secondary education joined the CDM.
Declaring themselves “CDM universities”, hundreds of universities and colleges, which
had been closed for a year due to the pandemic, refused a military order to reopen.
Among the twenty-five ministries, the Ministry of Education has one of the highest
proportions of CDM participation in all states and regions. In Chin, Kachin, Kayah
(Karenni), and Sagaing, 50 to 65 percent of teaching staff joined the movement.
Student and teacher unions also campaigned against reopening schools in June,
claiming the military was using the education system as propaganda to show the
country is back to normal regardless of the ongoing COVID-19 outbreak. As a result,
about 90 percent of 9 million primary and high students did not enrol for the new intake.
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Healthcare Workers Protesting with Three Finger Salute in Front of a Private Hospital in Yangon.
Photo Credit: Maung Sun on Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Volunteers from Covid quarantine centres protesting the military coup. Photo Credit: Kummari
(New Mandala)
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A large number of civil servants from Ministry of Transport and Communications,
Ministry of Electricity and Energy, Ministry of Social Welfare, Ministry of Planning
and Finance, and private and public bank employees actively took part in the CDM
campaign, leading to closure of the railway network, international airports, border trade,
and the banking system. Most CDM civil servants are at junior levels, but hundreds
of gazetted officials, such as deputy directors, assistant directors, and staff officers
joined the movement as well. The protest of local administrators under the General
Administration Department (GAD), which is mostly made up of retired army personnel,
has attracted much public attention. Many ward and village tract administrators
closed their offices and hung posters with “CDM office.” In some townships in Yangon
and Mandalay, CDM participation among ward offices is as high as 100%, leaving the
military completely in the dark.
Despite the strict control, there were police participating in the CDM as early as 2
February. Two brothers serving in the police force in Kyangin Township, Ayeyarwady
Region, are known as the first “CDM police”. Out of 84,000 police officers nationwide,
about 60 police officers in Kayah State, 45 in Chin State, and more than 100 in Nay
Pyi Taw, Mandalay, and Pago regions were participating in the CDM within a month of
the coup. By the first week of March, over 880 police had defected across the country,
including 173 from Kayah (Karenni) State.
However, many of them were from State and Regional Police forces, not from the
Combat Police Battalions, locally known as “Lon Htein,” responsible for cracking down
on protests. One of the first army officers to defect, Captain Lin Htet Aung, estimated
that around 1500 soldiers had defected by mid-August and that between 50 and 60
soldiers a day ask for his help to join the CDM.
Like the police force, many of the CDM soldiers are not from army battalions, but from
the Navy, the Air Force, artillery units, as well as support units and arms factories.
As of July, all of them are low-ranking, with the highest ranks being the acting Police
Colonel Tin Min Tun from Yangon’s Special Intelligence Department (Special Branch)
and a few Army Majors, including Major Nyunt Naing from the Kalaw-based No. (7)
Infantry Battalion. According to a press conference given by the NUG’s Union Minister
of Planning and Finance, U Tin Tun Naing, on 24 August, more than 410,000 of about
one million civil servants have participated in the CDM since the coup.
The popularity of the CDM movement has extended beyond the country. U Kyaw Moe
Tun, the Permanent Representative of Myanmar to the United Nations, made a shocking
speech at the UN General Assembly on 26 February, urging the international community
to use “any means necessary” against the military, and to restore democracy. His action
seemed to pave the way for diplomats and staffers at Myanmar’s embassies around the
world to join the CDM. By 7 March, a total of 30 embassy staffers from seven countries
including the United States, Switzerland, Germany, Israel and Japan, had denounced the
coup and joined the CDM.
In addition, six academics at the University of Oslo in Norway nominated the CDM for
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the 2022 Nobel Peace Prize on 22 March, reinforcing public confidence in the impact
of the CDM. The nomination stated: “the Civil Disobedience Movement strives to create
a united stand against the military’s divide and rule tactics and for federal democracy.
If successful, this holds the potential of ending Myanmar’s long legacy of direct and
indirect military rule and intrastate armed conflicts.”

Consolidating the Civil Disobedience Movement
Having witnessed the crackdown on the protests and impact of the CDM over the
military’s administrative capability, protesters have resorted to various methods to
increase and sustain the CDM movement. Not only did they patiently persuade civil
servants and reward the CDM participants, but they also employed coercive and
ethically controversial approaches, such as social punishment campaigns, threats,
and intimidation against those who refused to join the CDM. Moreover, supporting the
CDM has become a priority for all groups opposing the military coup: especially for
the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) and the NUG, the CDM is
perceived as the most important pillar to boost its domestic support.
When the street protests escalated, the facades of government offices turned into
regular gathering places for protesters. While some protesters begged staff not to
come to the office, others built barriers to block the offices’ entrances and embarrassed
those attending work on social media. Led by the CDM civil servants and the tech-savvy
youth known as Generation Z, a “Social Punishment” online campaign was launched
and grew exponentially since the third week of February. Social media platforms such
Facebook, Instagram, and Tiktok have been used to identify and shame those who
refuse to join the CDM, supporters and relatives of military officers, and those who have
not condemned the coup. More than 160 people are listed on a website called “Social
Punishment” as traitors. Lists collected by universities’ alumni and students number
in the hundreds. Protesters also carried pictures of non-CDM civil servants and posted
them in public spaces. Despite debate over whether these coercive approaches were
ethical and in line with principles of non-violence, many campaigners considered such
actions effective and justifiable in response to military violence.
The “social punishment” campaign poses a great threat to non-CDM civil servants,
those close to the military, and military-affiliated businesses. There have been a number
of instances demonstrating the impacts of the social punishment campaign, ranging
from the deactivation of target’s social media accounts, to running away from their
residences, to the permanent closure of their businesses and even (in some cases) death
threats and murders. Moreover, some civil servants, including high-ranking healthcare
workers, announced their participation in the CDM after their names were added to the
lists. Although street protests and CDM participation have been significantly reduced
due to the deadly crackdowns, many people are still actively engaging in the campaign,
reaching more than two hundred thousand posts using hashtag #socialpunishment on
Facebook alone as of the end of July.
The CRPH has identified the CDM movement as one of its primary missions since its
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formation on 5 February. Even though there was criticism over the CRPH’s political
ambiguity and over-reliance on the NLD party, the CRPH has been recognised for its
quick response to the CDM. In order to boost the CDM participation, the CPRH has
designated “the CDM Week” since the second week of February and began collecting
donations from the public via a website called “We Pledge CDM Myanmar”. Two days
after launching the website, the CRPH announced that the CDM civil servants would
be supported monthly and formed the CRPH-CDM Supporting Team to compile a list
of CDM participants. The CRPH – CDM Supporting Team social media page states that
each participant receives a regular payment of 50,000 to 100,000 Kyat (AUD 50 to 100)
per month and on some days, a total payment sent to the participants amounted to
more than 200 million Kyat (AUD 200,000). Although the exact number of civil servants
receiving the CRPH’s support has never been disclosed, it is estimated that the CRPH
is supporting more than five thousand people regularly. According to statements of the
CRPH, majority of the financial support comes from Myanmar diaspora communities
in foreign countries such as the United States, the United Kingdom, South Korea,
Japan, Singapore, and Australia. On 26 April, the CRPH introduced the CRPH – Official
Fundraising Program, providing official fundraiser certificates to organisations and
individuals outside of the country. As of the second week of August, 163 organisations
and individuals from 22 countries have been certified as regular fundraisers on behalf
of the CRPH.
Figure (2) Webpage of the CRPH Fundraising
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Apart from the CRPH-led CDM support activities, there are several community-led CDM
supporting programs that have emerged since early February. Many of these
fundraising activities are led by existing charity groups and civil society organisations,
including religious organisations. One-to-One CDM campaign and Wine Gyi Chote
(WGC) Campaign are two of the most well-known and resilient campaigns aiming to
support the CDM. In the One-to-One CDM campaign, individuals or groups make one off
or regular donations to the fundraisers. Organisers of this campaign announced that
1786 CDM civil servants have been receiving a monthly allowance since February, but
the funding incoming to the One-to-One has gradually decreased starting from May. In
the WGC program, one CDM civil servant is being supported directly by five to ten
people in his/her vicinity with the facilitation of the fundraising groups. In the first few
days after its formation, more than 1200 million kyats were raised and about 9700 CDM
civil servants were supported, members of the WGC announced on 8 March. A variety of
methods are being used to send support for the CDM. Declining confidence in the
banking system and the military’s restrictions on remittances, as well as strict
surveillance, have led expatriates to revive the once popular “hundi” or “hawala” system,
an informal remittance system operated by unlicensed financial brokers.
For sending cash domestically, mobile financial services such as Wave Money and
KBZPay are widely used in the country, even though the service charges up to 10% per
transaction.
Figure (3) CRPH’s online registration form for CDM Civil Servants
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However, there are criticisms of CRPH’s approaches and capability to support the
CDM. It has been criticised for undermining community-led CDM supporting groups,
accused of monopolising CDM supporting activities without proper consultation with
civil society, and over-reliance on the NLD’s network. Activists claimed that many
community-led activities have been discontinued as local and foreign donors are less
interested in them and become more reliant on the CRPH-led program. Moreover,
despite the large percentage of the CDM participation rate, the CRPH has been
criticised for being unable to provide regular support in ethnic areas.
In addition to providing support to CDM civil servants, there have been efforts to
develop alternative administrative mechanisms to challenge the military’s rule, with
the assistance of CDM civil servants. When the NUG was formed, some prominent CDM
civil servants were appointed to senior positions. Dr. Zaw Wai Soe, the Rector of the
University of Medicine 1, was assigned Union Minister for the Ministry of Education
and Ministry of Health, and Dr. Sai Khaing Myo Tun, a professor at Yangon University,
was appointed Deputy Minister of Education. The NUG’s alternative administrative
mechanisms are strongest in the health and education sectors, not only because the
ministers themselves are influential CDM civil servants but also because these sectors
have the highest level of CDM participation. The NUG’s Ministry of Education announced
its Interim Academic Program and appointed teaching staff and volunteers for program
implementation. Online courses have been delivered regularly in collaboration with
local and international scholars, academic networks, and universities. According
to the statement of the NUG Ministry of Education, a total of 145 Interim University
Administrative University Councils or Interim Councils, which are made up of teachers’
unions and students’ unions, have signed up to work with the NUG and 18 universities
have been designated as universities operating under the NUG’s Ministry of Education
as of end of June.
Like education, the health sector is one of the NUG’s strongest alternative
administrative mechanisms. The NUG is able to implement a wide range of health
services and in particular, since the third wave of COVID struck in June, the NUG’s
Ministry of Health has expanded its operations, conducting online lectures and training,
opening call centres, and providing mobile clinics and home-based health care services.
The “Tele-clinic program” was launched with about 500 healthcare workers in June,
providing free online counselling and treatment for COVID-19 patients. The NUG’s
Ministry of Health also stated that volunteers are working with charities and the NLD
network on the ground to provide oxygen, food and medicine. According to the NUG’s
announcement on 22 July, a COVID-19 Task Force (CTF) has been formed in collaboration
with ethnic health organisations. Led by Dr. Cynthia Maung, chair of the Ethnic Health
Committee and founder of the Mae Tao Clinic on the Thai-Myanmar border, this task
force aims to procure COVID-19 vaccines and other medical support and equipment
from the international community. However, there is also criticism of the NUG for
inadequately supporting displaced civilians and those helping them in conflict areas. In
these areas individual CDM healthcare workers, with the support of local communities
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and civil society groups, are providing medical treatment to Internally Displaced
Persons.
The security sector is another noticeable area of collaboration between the NUG and
the CDM participants. Defected soldiers and police are known for conducting training
for the People’s Defence Forces under the guidance of the NUG, liaising with those keen
to defect, and leaking information about military affairs to the press and the NUG. In
collaboration with the People’s Embrace, which is said to be made up of CDM soldiers,
the NUG’s Ministry of Defence announced on 29 July that it will issue CDM code
numbers (service numbers) for both CDM security forces and those who have not yet
been able to join CDM for various reasons. As of the first week of August, 719 security
forces had registered as CDM participants via its Telegram channel. Moreover, military
strategies and policies for the People’s Defense Forces (PDF), including the Soldier’s
Rules, have been reportedly developed as part of their collaboration.

Responses of the Military
Surprised by the impact and popularity of the CDM, the military has used all the tools
at its disposal to weaken and co-opt the movement. In the early days of the coup, the
military did not take strong action against those involved in the CDM, but only asserted
authority through intimidation and warnings via their subordinates. The CDM civil
servants were also persuaded that they could return to the office and that no action
would be taken against them. Promotions and benefits were given to those did not
participate in the CDM. However, the military’s use of soft approaches did not last long,
and forceful tactics on CDM participants and their supporters began even before the
violent crackdown on street protests in early March. To intimidate the CDM participants
and their supporters, soldiers and police have carried out lethal and extra-lethal
violence such as dragging dead bodies on the streets, posting footages of torture and
killings, and mutilating dead bodies before sending them to family members.
The military-controlled ministries set deadlines for CDM participants to return to office
and also ordered them to repay the two months’ advance salary that was provided as
COVID-19 assistance under the NLD administration. Thousands of CDM civil servants
across the country, including about 1,000 railway workers and their families, have been
evicted from the public housing.
While the NUG and the protesters compiled and published social punishment lists,
the military and its subordinate ministries also announced the dismissal of CDM civil
servants on a daily basis. Many were suspended under the Civil Service Law due to
unauthorised absences and negligence. As of 22 May, 19,500 of the 35,000 teaching
staff at the tertiary level and 125,900 of 450,000 teaching staff at the primary and
secondary level were suspended, according to the Teachers’ Federation.
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Figure (4) Webpage of the military-controlled media declaring charges against CDM Healthcare
Workers and Education Staff

Hundreds of CDM civil servants, including at least 600 healthcare workers, as well as
individuals and groups assisting them, have been charged under Section 505 (a) of the
Penal Code, which carries a maximum sentence of three years in prison.
Although a few activists and CDM civil servants were released on 2 August, more than
150 people, including 48 doctors, were still is custody in connection with the CDM in the
second week of August.
The military also announced that the medical licences of CDM doctors would be
revoked, and instructed private hospital and clinics not to employ CDM healthcare
workers. Between 1 February and 31 July, there were at least 252 attacks against
healthcare workers and medical facilities, resulting in 25 deaths.
According to the Assistance Association for Political Prisoners, 76 family members,
including those of CDM civil servants, were taken hostage by the military.
Moreover, NLD party members believed to be linked to the CDM movement have also
been arrested and tortured to death during interrogation. By the first week of August
324 NLD party members, including 98 members of parliament, had been arrested and
at least three died in custody.
Figure (5) Attacks against healthcare workers and medical facilities

Source: 01 February – 31 July 2021 Violence Against Health Care in Myanmar Data

Four Cs – Coup, CDM, COVID, Crisis
The continuing military oppression and the resurgence of the COVID-19 pandemic has
had an impact on the tempo of the CDM movement. In the face of imminent threats
and financial hardships, some participants decided to return to their previous work.
Some have returned due to offers of dropping charges against them. When the third
wave of COVID-19 struck, some public hospitals and Covid quarantine centres in cities
reopened as healthcare workers returned to their workplaces. Unlike before the third
wave, there was no strong public backlash to the reopening of some health services.
Taking advantage of the outbreak, the military has been accused of attempting to revive
its local administration by shutting down medical facilities run by CDMers, controlling
oxygen supply plants, and forcing the public to seek the approval of the militaryappointed local authorities to fill their oxygen tanks.
Both the structural damage caused by the CDM and the military’s actions against the
CDMers backfired and hurt everyone as the country plunged into devastating COVID-19
third wave, leading toward the country’s worst humanitarian crisis in modern times. The
country’s public health care system has collapsed with the rise of the CDM movement.
The military announced that the system could be restored with military doctors and
nurses but was unable to deliver on this promise. While the military-controlled media,
citing military-controlled government sources, announced around 300 COVID-19-caused
deaths per day in July, independent local media assessed information from voluntary
funeral service operators and reported that at least 600 people died from the virus
each day in Yangon alone. It is estimated that about half of Myanmar’s 54 million people
could be infected with COVID-19 and 6.2 million people could also be facing hunger
within months.
There is also growing concern that Myanmar could become a new COVID hub in the
region. Moreover, COVID outbreaks in prisons and shelters accommodating more
than 220,000 newly-displaced people across the country are truly alarming, and
exacerbating their existing troubles. Sexual and reproductive health services and
maternal and child health services, led by international organisations and civil society
organisations, have almost come to a standstill. About 250 pregnant women are
estimated to die each month due to lack of access to emergency obstetric care.
However, thousands of CDM civil servants, especially healthcare workers, are still
reluctant to return to military-controlled workplaces. Footage of healthcare workers
and emergency responders being beaten and threatened at gun point, the arrest of
prominent doctors and professors from medical schools, and the death of imprisoned
surgeons due to COVID-19 infections have prevented the majority of young and middleaged CDM healthcare workers from reversing their decisions.
There is little or no room for dialogue, or neutrality, in post-coup Myanmar. The military,
which sees the CDM as a major obstacle to maintaining its political power and coercive
and centralised rule, will continue to take the strongest possible measures against
the movement and its supporters. The targeting of healthcare workers and medical
facilities associated with the CDM, even during the pandemic, is evident. The recent
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assassination attempt against U Kyaw Moe Tun, Myanmar’s ambassador to the United
Nations, and intimidation of CDM diplomats and civil servants studying abroad are a
clear indication of how far the military will go to maintain its coercive power.
Recent activities indicate that popular consent for the CDM has not yet diminished. The
public perception of CDM civil servants as champions sacrificing their livelihoods for
the many have changed little. When the NUG created a social media page to promote
online lottery tickets raising funds for the CDM civil servants, more than four hundred
thousand people liked the page within hours. When tickets went on sale on 15 August,
more than 50,000 tickets worth a hundred million kyats (AUD 100,000) were sold in
one hour, and the same thing happened on the second day. In addition, the rate of
CDM participation in security forces has increased by about 50 percent in the last two
months. As of June, there were just over 1,000 CDM soldiers and police participating
in CDM, but by the end of August, the number increased to about 2,500, according to
those assisting CDM soldiers and police.
Moreover, in August in Kayah (Karenni) State, which has the largest number of CDM
police, groups opposing the coup formed a state police force comprised of 300 CDM
police as part of an alternative governing force. As of 2 September, there are over
52,000 CDM civil servants in the ethnic states: Chin, Kachin, Kayah (Karenni), Karen,
Mon, and Shan. Chin State has the highest number of CDM participants, accounting for
72 percent of the total civil servants.
Despite the deadly outbreak and deepening crises, tensions between the military
and CDM civil servants and their supporters are unlikely to ease. The health and
education sectors in particular are more severely affected by the adverse effects of this
competition. With the escalation of the civil war following the NUG’s call for defensive
war against the military, the humanitarian and socio-economic situations are likely to
worsen. High-need areas have been expanding quickly. Not only war-torn ethnic areas,
but areas predominantly Burman or Bamar, and urban cities, are increasingly suffering
from the collapse of the economy and the health system. People are reportedly trying
to sell kidneys, an uncommon phenomenon in the country before the coup. In July alone,
more than twenty people from various regions, including Yangon, Magway, Ayeyarwady,
and Naypyidaw, advertised their willingness to sell their kidneys on social media.

Conclusion
This paper describes the Myanmar Civil Disobedience Movement that emerged after
the military coup in three stages—emergence of the movement, its growing public
support, and struggles to consolidate the movement—as well as action taken by the
military to weaken the movement. With the belief that the CDM can eventually end the
military dictatorship, the CDM movement, which was initiated the day after the coup by
healthcare workers, has grown exponentially overnight, crippling all major government
functions and the economy. Led by civil servants and tech-savvy youths, the movement
has unified across ethnicities, religions, gender and generations, involving more than
400,000 out of one million civil servants in one of the largest popular movements since
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the 1988 uprising.
With the highest volumes of participants, the Health and Education Sectors have
become the most resilient alternative governing mechanisms for the NUG. Strong
cooperation between the NUG and CDM security forces also poses a major threat to the
military. However, the pace of the movement reduced as many returned to work because
of the military’s extreme measures, a lack of financial support, and the devastating
COVID third wave that began in mid-June. Thousands of CDM civil servants are either in
hiding or detained in prisons. Along with NLD loyalists, strike leaders, the NUG/CRPH
and PDF members, CDM civil servants will continually be the primary targets of the
military. The military, which sees the CDM as a significant threat to its coercive and
centralised power, has and will continue to use all the tools at its disposal to crackdown
the movement.
However, the popularity of the CDM is unlikely to decline as long as it is accepted as a
struggle that can actually overthrow the dictatorship. Regardless of their differences
and disagreements, all actors opposing the military will continue to support the
CDM and sympathise with CDM participants. Moreover, tens of thousands of CDM
participants will remain steadfast in their decision as long as the military is in power,
leaving little or no room for neutrality or political solutions.
The damage caused by the coup and the pandemic are unprecedented. There is an
urgent need for the international community to mitigate this multitude of crises.
Responding to escalating hunger and medical assistance should be prioritised, but the
issues of mental health and educational support should not be overlooked for much
longer. However, it is crucial for the international community and agencies operating
in the country to have a clear understanding of public perceptions of the CDM and the
CDMers. Any attempt to carry out humanitarian work without the recognition of the
CDM or prioritising localisation will provoke public distrust and rejection, as admiration
of the CDM is deeply ingrained in the post-coup Myanmar society.
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Burmese Translation
မြန်မာနိုင်ငံ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း အကြမ်းမဖက်အာဏာ
ဖီဆန်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု (CDM) ၏ အချက်အချာကျမှု
နိိဒါါန်းး�

ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ (၁) ရက််နေ့့ စစ််
� � ပထမဆုံးး��သော�ာလူူထုအာ
ု ာဏာာဖိိဆန််မှုအဖြ�စ်
ု
်
� တပ််အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုုင်းး
ပေါ်�်ထွွက်လာ
် ာခဲ့့သည့့်
� သိိန်းး�နှှင့််�ချီီ�သော�ာ ပြ�ည််သူ့့ဝန််
�
� ထမ်းး�များ�း�ဦးးဆော�ာင််သော�ာ အကြ�မ်းး�မဖက််အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�း
လူူထုုလှုုပ််ရှား�းမှု
� ု (Civil Disobedience Movement) သည်် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုအလွန်
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ု� ငံ
် များ�း
ံ �နည်းး�တူူ မြ�န််မာာနိုုင်
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မြ�န််မာာနိုုင်
� ငံ
် ံ
�
�
တွွင် ် “အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလူူထုုလှုုပ််ရှား�းမှု
� ”ု ဟုုဆိုုရာ
� ာတွွင် ် ပြ�ည််သူ့့ဝန််
ု
ာက််တွင်
ွ ်
� ထမ်းး�များ�း�၏ စစ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုအော�
အလုုပ််လုုပ််ရန််ငြ�င်းး�ဆန််သည့့်လုုပ်
�
်ရပ််ကိုု� အများ�း�ဆုံးး��ညွှှန်းး�ဆိုုကြ� �ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သဖြ�င့့်� ဤအစီီရင််ခံစာ
ံ ာသည််
CDMers များ�း�ဟုု ပြ�ည််တွင်းး
ွ �တွွင်ခေါ်�
် ်ဆိုုကြ� �သော�ာ ပြ�ည််သူ့့ဝန််
� ထမ်းး�များ�း�၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�နှှင့််� အခန်းး�
ကဏ္ဍများ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား�းမှု
� များ�း
ု �ကိုုစ
� တင််ရန်် နိုုင်
� ငံ
် ရေး
ံ �းသမား�းများ�း�နှှင့််� တက််ကြွ�လှုပ်
ု ်ရှား�းသူ
�
များ�း
ူ �၏ စည်းး�ရုံးး�� လှုံံ�
ဆော်�်�ခြ�င်းး�သည််အရေး�းပါါသည််။ သို့့�သော်�်�
CDM သည်် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုနော�ာက််တစ််နေ့့တွွ
� င် ် လုုပ််ငန်းး�ခွွင် ် ဝင််ရန််
�
ငြ�င်းး�ဆန််ခဲ့့ကြသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ဆောင်ရွ���������
�
������ွ����
�
�����������က််
မှု
မှှ
ု
အစပြု
�
ုခဲ့့
ခြ�င်းး
�ဖြ�စ််
သည်
။် အဆိုုပါ
� ါ လှုုပ််ရှား�းမှု
� ု
�
�
သည်် အချိိ�န််တိုအတွ
ု�
င်းး
ွ � ၁၉၈၈ ခုုနှှစ်် ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီအရေး�း လူူထုုအုံံ�ကြွ�မှုနော
ု �ာက််ပိုုင်းး
� � တိုုင်းး
� �ပြ�ည််၏ အကြီး�း�ဆုံးး��
လူူထုုလှုုပ််ရှား�းမှု
� တ
ု စ််ခုုဖြ�စ််လာာပြီး�း� အရေး�းကြီး�း�သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််မှုယန္တ
ု
ရား�းများ�း
တ
�နှှင့့်� တိုုင်းး
� �ပြ�ည််၏ စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု�
အလုံးး��စုံံနီး
� �း ပါးး�ရပ််တန့့်သွားး��စေ�ခဲ့့
သည်
။် လမ်းး�ပေါ်�်ထွွက်ဆ
် န္ဒဒပြ�မှုုများ�း� စတင််လာာခြ�င်းး�နှှင့့်အတူ
ူ နိုုင်
� ငံ
် တ
ံ စ််
�
�
�
ဝှှမ်းး�၌စစ််သားး�များ�း�နှှင့််� ရဲဲများ�း�အပါါအ၀င်် ပြ�ည််သူ့့ဝန််
ထမ်းး
�များ�း�၏
ပါါဝင််
မှု
သည်
ု
်
အားး�ကော�ာင်းး�လာာခဲ့့
ပြီး� �း� ၎င်းး�တို့့� �
�
ထဲဲမှှအချို့့���သည်် ထင််ရှား�းသော�
�
ာတက််ကြွ�လှုပ်
ု ်ရှား�းသူ
�
များ�း
ူ �နှှင့််� စစ််တပ််မှှဖွဲ့့�စည်းး�ထားး�သော�ာ နိုုင်
� ငံ
် တော်�်�
ံ
စီီမံံ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကော�ာင််စီီ (SAC) အားး� ယှှဥ််ပြို�ု�င််ရန််ဖွဲ့့�စည်းး�ထားး�သော�ာ အမျိုး�း��သားး�စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ်မှု
် အစိုးး
ု
�� ရ
(NUG) ၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�ပင်် ဖြ�စ််လာာခဲ့့သည်
။် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုဆ
ု� န့််�ကျျင််သော�ာအင််အားး�စုုများ�း�သည််
�
CDM လှုုပ််ရှား�းမှု
� ု အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�ရန််အတွက်
ွ ် ဆွဲဲ�ဆော�ာင််သော�ာနည်းး�လမ်းး�များ�း�သာာမက ဖိိအားး�ပေး�းသည့့်�
နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုုလ
� ည်းး� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့ကြ� �သည််ကိုတွေ့�့
ု�
�ရသည်။် CDM ပါါဝင််သူအများ�း
ူ
�ဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာ
ကျျန်းး�မာာရေး�း နှှင့််�ပညာာရေး�းကဏ္ဍများ�း�သည်် NUG ၏ အင််အားး�အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� စင််ပြို�ု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�း
များ�း� ဖြ�စ််လာာသည််။ သို့့�သော်�်�ဇွွ
န်လလ
်
ယ််တွင်
ွ ် ကိုုဗ
� စ််ကူးး�စက််တတိိယလှိုု�င်းး� ရိုု�က်ခတ်
်
ခဲ့့
် သည့့်
အချိိ�
�
န််မှှစ၍
�
�
CDM ၏ သက််ရော�ာက််မှုများ�း
ု �သာာမက CDM တွွင် ် ပါါဝင််သူများ�း
ူ �အပေါ်�် စစ််တပ််မှှကျူးး��လွွန်သည့့်
်
�
အကြ�မ်းး�ဖက််ဖြို�ု�ခွင်းး
ွ �မှုု များ�း�က လူူတိုင်းး
ု� �အားး�အထိိနာာစေ�ခဲ့့ပြီး� �း� နိုုင်
� ငံ
် ၏
ံ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုင်
�ု ရာ
် ာ အဆိုးး��ရွား��း
ဆုံးး��သော�ာအကျျပ််အတည်းး� တစ််ရပ််သို့့� ဦးးတည််
သွားး��စေ�ခဲ့့သည်
။် CDM ၏ အရှိိ�န််အဟုုန်သည်
်
် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုု
�
�
များ�း�နှှင့််� ကပ််ရော�ာဂါါကြော��ာင့််� အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း� ခုုနှှစ််လအတွင်းး
ွ �ကျျဆင်းး�ခဲ့့သော်�်�လ
ည်းး�ဘဲဲ လတ််တလော�ာ
�
အဖြ�စ််အပျျက််များ�း�က CDM သည်် ပြ�ည််တွင်းး
ွ �ပြ�ည််ပတွင်
ွ ် လူူကြို��ု က််များ�း�လျျက််ပင်် ရှိိ�နေေသေး�းကြော��ာင်းး�၊
စစ််တပ််အနေေဖြ�င့့်လ
ု �အားး� ရပ််တန့့်လိုု
� �မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�နေေသည််။ အနိုုင်
� ရရေး
် �း
� ည်းး� ၎င်းး�၏ ဖိိနှိိ�ပ််မှုများ�း
� ခြ�င်းး
သည််သာာလျှှင်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ရွေး�း �ချျယ််စရာာအဖြ�စ်် နှှစ််ဖက််စလုံးး��က လက််ခံထားး
ံ
�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� လက််ရှိိ�
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အချိိ�န််အထိိ ကြား�း�နေေရေး�းဝါါဒနှှင့့်� နိုုင်
� ငံ
် ရေး
ံ �းနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့့်အဖြေ�ေရှာာ�ခြ�င်းး
�တို့့�အတွွ
က်် ဖြ�စ််နိုင်
ု� ချေ�ေမရှိိ�သည်
်
ကို
် ု�
�
�
တွေ့�့�ရသည်။်

စစ််တပ်် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု

မဲဲမသာာမှုုရှိိ�သည်ဟု
် ု စွွပ််စွဲဲ�၍ အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD) က မဲဲ (၈၀) ရာာခိုုင်
� နှု
် န်းး
ု �ကျော်�်�� အနိုုင်
� ရခဲ့့
် �
သော�ာ နိုုဝ
� င််ဘာာ (၈) ရက်် အထွေ�ေထွေ�ေရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲဲ�အားး� တပ််မတော်�်�ကာာကွွယ်ရေး
် �း ဦးးစီးး�ချုု�ပ်် ဗိုု�လ်ချုု�ပ်
်
်မှူး�း
ကြီး�း�မင်းး�အော�ာင််လှိုင်
ု� မှှ
် ဦးးဆော�ာင််၍ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ (၁) ရက််နေ့့တွွ
။် အဆိုုပါ
� ါနေ့့ �
� င် ် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့သည်
�
သည်် ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲဲ�ပြီး�း�နော�ာက်် ပြ�ည််သူ့့လွှှ
်
� ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််ကျျင်းး�ပ၍ ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲဲ� ရလဒ််
� တ်တော်�်�အားး
အားး� အတည််ပြု�ုရန််သတ်မှှတ်
်
ထားး
်
�သော�ာနေ့့ ဖြ�စ််
� ငံ
် တော်�်�
ံ
၏ အတိုုင်
� ပ
် င််ခံပုုဂ္ဂို
ံ ��လ်
ု ် ဒေါ်�်
� သည်။် စစ််တပ််က နိုုင်
အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််၊ သမ္မမတဦးးဝင်းး�မြ�င့််�၊ အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�နှှင့််� ပါါတီီ၏ အမာာ
ခံံထော�ာက််ခံသူ
ံ များ�း
ူ � နံံနက််အရုုဏ်မ
် တက််မီီစီးး�နင်းး�မှုုများ�း�တွွင် ် ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံခဲ့့ရသည်
။် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအခြေ�ေခံ
�
ဥပဒေေ
ံ
နှှင့့်�
�
ကိုုက်
� ညီီခြ�င်းး
်
�မရှိိ�သော်�်�လည်းး� စစ််တပ််က ခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ ဗိုု�လ်ချုု�ပ်
်
်ဟော�ာင်းး� ဒုုတိိယသမ္မမတဦးးမြ�င့််�ဆွေ�ေက
တနှှစ််အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေေကြေ��ညာာခဲ့့ပြီး� �း� စစ််တပ််သို့့အာာဏာာလွှဲဲ�
��
ပြော��ာင်းး�ပေး�းခဲ့့သည်
။်
�
အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုသည်် လူူအများ�း�ကြား�း�မကျေ�ေနပ််မှုများ�း
ု �စွာာ�ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့သည်
။် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကြော��ာင့့်� ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း�၊
�
စစ််တပ််နှှင့််�ဆက််နွယ်
ွ သော�
်
ာစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� သပိိတ််မှော�ာ�က််ခြ�င်းး�များ�း�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည််သာာမက
တစ််နိုင်
ု� ငံ
် လုံးး
ံ �� အပစ််အခတ်် ရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာတူူစာာချုု�ပ်် (NCA) လက််မှှတ်ရေး
် �းထိုးး��ထားး�သော�ာအဖွဲ့့��များ�း�
အပါါအဝင်် တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�တော်�်�လှှန််ရေး�းလက််နက််ကိုင်
ု� အဖွဲ့့
်
�အစည်းး�များ�း�နှှင့့်� စစ််တပ််အကြား�း� တကြော့��့ပြ� �န််
စစ််ပွဲဲ�များ�း�ဖြ�စ််ပွား��းစေ�ခဲ့့သည်
။် ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် သြ�ဂုုတ််လ (၂၇) ရက််နေ့့အထိိ
စစ််တပ််၏ ဖြို�ု�ခွင်းး
ွ �မှုုများ�း�ကြော��ာင့့်�
�
�
ကလေး�းသူူငယ်် (၇၀) ကျော်�်��အပါါအ၀င်် အရပ််သားး� (၁၀၀၀) ကျော်�်�� အသတ််ခံခဲ့့
ံ ရ
� ပြီး�း� (၈၀၀၀) နီးး�ပါးး�ဖမ်းး�ဆီးး�
ခံံခဲ့့ရသည်
။် အသက်် (၁၈) နှှစ််အော�ာက်် ကလေး�းငယ််နှှစ််ဦးးအပါါအ၀င်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၆၅) ဦးးကိုု� သေ�ဒဏ််ချျမှှတ််
�
ခဲ့့သည်
။် နိုုင်
� ငံ
် တ
ံ စ််ဝှှမ်းး�ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့သော�
ာ တိုုက်
� ပွဲဲ
် �များ�း�နှှင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုများ�း
ု �ကြော��ာင့််� ပြ�ည််သူူ (၂၂,၀၀၀) ခန့််�သည််
�
�
အိိမ််နီး�း ချျင်းး�နိုုင်
� ငံ
် များ�း
ံ �သို့့�ထွွ
် �းတိိမ်းး�ရှော�ာ�င််ခဲ့့ရ
နေေရပ််စွန့့်
ွ ခွာာ�ထွွ
က်ပြေး�
် �းတိိမ်းး�ရှော�ာ�င််
� ပြီး�း� (၂၀၆,၀၀၀) ခန့့်သည််
�
�
� က်ပြေး�
ခဲ့့� ရသည််။

အကြ�မ်းး�မဖက််အာာဏာာဖီီ ဆန််ရေး�းလူူထုလှု
ု ပ်
ု ် ရှား��းမှုု (CDM) ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�

အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုပထမအပတ်သည်
်
် CDM ပေါ်�်ပေါ�ါက််ရေး�းအတွွက်အရေး
်
�းပါါသော�ာ ကာာလဖြ�စ််သည်။် မဟတ္တတမ
ဂန္ဓီီ� ဦးးဆော�ာင််ခဲ့့သော�
ာ အိိန္ဒိိ�ယနိုုင်
� ငံ
် ၏
ံ အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလှုုပ််ရှား�းမှု
� ကို
ု ရည်
ု�
ညွှ
် ှန်းး�ပြီး�း� NLD ပါါတီီ၏ နာာယက ဦးး
�
ဝင်းး�ထိိန််က အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုု� အကြ�မ်းး�မဖက််သော�ာနည်းး�ဖြ�င့့်ဆ
� န့််�ကျျင််ရန်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ (၁) ရက်် နေ့့တွွ
� င် ်
ပြ�ည််တွင်းး
ွ �မီီဒီီယာာများ�း�နှှင့််�ပြု�ုလုုပ််သော�ာ တွေ့�့�ဆုံမေး
�ံ �းမြ�န်းး�မှုုတွင်
ွ တို
် က်
ု� တွ
် န်းး
ွ �ခဲ့့သည်
။် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ (၂) ရက််နေ့့ �
�
တွွင် ် ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််လူထု
ူ ုအုံံ�ကြွ�မှုတွ
ု င်
ွ ် ဦးးဆော�ာင််ခဲ့့သူ
� င်
ု� သည်
်
် လူူမှုကွ
ု န်
ွ ရ
် က််တွင်
ွ ် “အသိိအမှှတ််မပြု�ု
� ူ မင်းး�ကိုုနို
ရေး�း၊ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ခြ�င်းး�မပြု�ုရေး�း” ဟူူသော�ာ လှုုပ််ရှား�းမှု
� တ
ု စ််ခုုကိုစ
ု� တင််ရန်် လှုံံ�ဆော်�်�ခဲ့့သည်
။် ကချျင််ပြ�ည််နယ််
�
မြ�စ််ကြီး��း နား�းအထွေ�ေထွေ�ေဆေး�းရုံံ�မှှ ထင််ရှား�းသော�
�
ာဆရာာ၀န််တစ််ဦးးသည်် အလုုပ််သွားး��ရန်် ငြ�င်းး�ဆိုုခြ�င်းး
� �ဖြ�င့််�
လှုုပ််ရှား�းမှု
� ကို
ု အ
ု� စပြု�ုခဲ့့သူ
ူ ်သည်ဟု
် ုယုံံကြ� �ည််ရသည်။် နော�ာက််ပိုုင်းး
� �တွွင် ် မန္တတလေး�းဆေး�းရုံ� ံနှှင့််�အခြား�း�ဆေး�းရုံံ�များ�း�
� ဖြ�စ်
မှှ ဆရာာဝန််များ�း�က ကွွန်ယ
် က််တစ််ခုုဖန််တီး�း ၍ စစ််တပ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုရှု
ု� ု တ်ချ
် ျသည့််� ကြေ��ညာာချျက််ကိုု� လူူမှုု
ကွွန်ယ
် က််တွင်
ွ ဖြ�န့််�ဝေ�ခဲ့့
်
ကြ� �သည််။ NLD အစိုးး��ရမှှ ခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�အားး�ကစား�းဝန််ကြီး��း
ဒေါ�ါက််တာာမြ�င့််�ထွေး�း�သည်် အရုုဏ််ဦးးစီးး�နင်းး�မှုုများ�း�တွွင် ် အဖမ်းး�မခံံရဘဲဲ ရာာထူးး�မှှနုုတ််ထွက်
ွ သည့််�
်
ပထမဆုံးး��
အဆင့််�မြ�င့််�အရာာရှိိ�တစ််ဦးးဖြ�စ််လာာသည််။ ၎င်းး�ရာာထူးး�မှုု နုုတ််ထွက်
ွ ကြော��
်
ာင်းး� ကြေ��ငြာ�ာပြီး�း�နော�ာက်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ (၃)
ရက််နံန
ံ က််တွင်
ွ ် နေေပြ�ည််တော်�်�မှှ ရန််ကုုန််မြို့�့��သို့့ပြ�န််
� � လာာသော�ာ ၎င်းး�၏ ခရီးး�စဥ််သည်် တစ််နိုင်
ု� ငံ
် လုံးး
ံ �� ၏အာာရုံံ�စိုုက်
� မှု
် ု
ကိုုရခဲ့့
� သည်
။် ထို့့�ဖြ�င့့်
ွ ် ဆေး�းရုံံ�များ�း�၊ ကုုသရေး�းနှှင့့်ဆို
�ု သော�
်
ာကျော�ာ�င်းး�များ�း�နှှ
�
� င်
� � အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််တစ််ရက််တွင်
င့့်� ကိုုဗ
� စ််စစ််ဆေး�းရေး�းစင််တာာ စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၄၀) ခန့့်က
� တွ
ု င်
ွ ပါ
် ါ၀င််ကြော��ာင်းး� စစ််အာာဏာာရှှင်် မ
� CDM လှုုပ််ရှား�းမှု
ကျျဆုံးး��မချျင်းး� လုုပ််ငန်းး�ခွွင်ပြ် �န််ဝင််မည်မ
် ဟုုတ််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့ကြ� �သည််။

Policy Briefing – SEARBO

23

ပုံံ� (၁) အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ငါးး�ရက််အတွင်းး
ွ � CDM လှုုပ််ရှား�းမှု
� တွ
ု င်
ွ ပါ
် ါ၀င််ကြ�သော�ာ အစိုးး��ရရုံး� း�များ�း�၊ ဆေး�းရုံံ�များ�း�နှှင့််� ကျော�ာ�င်းး�
များ�း�

ကိုးး��ကားး� Civil Disobedience Movement Facebook Page

အကြ�မ်းး�မဖက််အာာဏာာဖီီ ဆန််ရေး�းလူူထုလှု
ု ပ်
ု ် ရှား��းမှုု (CDM) ကျော်�်��ကြား�း�လာာခြ�င်းး�

CDM လှုုပ််ရှား�းမှု
� သည်
ု
် လမ်းး�ပေါ်�်ထွွက်ဆ
် န္ဒဒပြ�မှုုများ�း�စတင််ခြ�င်းး�နှှင့််�အတူူအရှိိ�န််ရလာာခဲ့့သည်
။် မန္တတလေး�းမြို့�့��တွင်
ွ ်
�
ဒေါ�ါက််တာာတေ�ဇာာဆန်းး� ဦးးဆော�ာင််သော�ာဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�နှှင့််� ရန််ကုုန််မြို့�့��တွင်
ွ ် အိိသဉ္ဇာာမော�ာင််နှှင့့်� အက််စတာာဘီီဇနော�ာတို့့� �
ဦးးဆော�ာင််သော�ာဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�များ�း�အပြီး�း� တစ််နိုင်
ု� ငံ
် လုံးး
ံ �� ၌လမ်းး�ပေါ်�်ထွွက်ဆ
် န္ဒဒပြ�မှုုများ�း� အရှိိ�န််အဟုုန်ဖြ�င့့်
် � ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာသည််နှှင့််�အမျှှ CDM ပြု�ုလုုပ််ရန််တော�ာင်းး�ဆိုုမှု
� များ�း
ု �နှှင့််� ပါါ၀င််မှုများ�း
ု �အားး�ကော�ာင်းး�လာာခဲ့့သည်
။် “ဖမ်းး�ဆီးး�ထားး�
�
သော�ာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�ချျက််ချျင်းး�လွှှတ်”် “အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုအလိုမရှိိ�
ု� ” “ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီ” ဟူူသည့့်�
ကြွေး��းကြော်��်�သံံများ�း�နှှင့့်အတူ
ူ “CDM” နှှင့််� ”ရုံးး��မတက််နဲ့့ ရုုန်းး�ထွွ
က်”် ဟူူသော�ာ ကြွေး��းကြော်��်�သံံများ�း�သည်် လူူ
�
�
ကြို�ု�က်် အများ�း�ဆုံးး��ကြွေး��းကြော်��်�သံံများ�း�ဖြ�စ််လာာခဲ့့သည်
။
်
CDM
ပါါဝင််
ရန််လှုံံ�ဆော်�်�ခြ�င်းး�သည်် ဆန္ဒဒပြ�သူူများ�း�၏
�
မိိန့််�ခွွန်းး�များ�း�၊ ရေး�းသားး�ချျက််များ�း�နှှင့််� သရုုပ််ဖော်�်�မှုများ�း
ု �တွွင် ် အရေး�းပါါသော�ာအစိိတ််အပိုုင်းး
� �တစ််ခုုဖြ�စ််လာာခဲ့့သည်
။်
�
အချို့့���ကCDM သည်် စစ််တပ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုကို
ု ု� ခုုခံံကာာကွွယ်ရာ
် ာတွွင် ် အကော�ာင်းး�ဆုံးး��သော�ာခံံတပ််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ပုံံ�
ဖော်�်�သကဲ့့�သို့့� အချို့့���
က CDM သည်် နိုုင်
� ငံ
် ရေး
ံ �းတွွင် ် စစ််တပ််၏ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုကိုု� အလုံးး��စုံံအဆုံးး
�
�� သတ််စေ�နိုုင်
� သော�
်
ာ
�
လူူထုုလှုုပ််ရှား�းမှု
� ု ဖြ�စ််သည်ဟု
် ုပင်် ညွှှန်းး�ဆိုုကြ� �သည််။

24

The Centrality of the Civil Disobedience Movement (CDM) in Myanmar’s Post-Coup Era

CDM ကိုုထော�
�
ာက််ခံသည့့်
ံ
အနေေဖြ�င့့်
�
ွ ပြု် �ုလုုပ််သော�ာ ဆန္ဒဒပြ�မှုု Photo Maung Sun on Wikimedia (CC
� ရန််ကုုန််မြို့�့��တွင်
BY-SA 4.0)

ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့့်� စေ�တနာ့့ဝ
် င်းး
ု� �လှုံ့့��ဆော်�်�မှုများ�း
ု �သည်် လူူထုုအကြား�း� အလျှှင််
� န််ထမ်းး�အချို့့���၏ အွွန်လို
အမြ�န််ပင််ပျံ့့�� နှံ့့�သွားး��ခဲ့့
သည်
။် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ (၂) ရက််မွန်းး
ွ �လွဲဲ�ပိုုင်းး
� �တွွင်စ
် တင််ခဲ့့သော�
ာ Civil Disobedience
�
�
�
Movement Facebook စာာမျျက််နှာာ�သည်် နာာရီီပိုုင်းး
� �အတွွင်းး� သုံးး��စွဲဲ�သူူ တစ််သိိန်းး�ကျော်�်��ကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််နိုင်
ု� ခဲ့့
် �
သည််။ အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း� (၂) ရက််အကြာ�ာတွွင် ် မြို့�့��နယ်် (၅၀) ရှိိ� ပြ�ည််သူ့့ဆေး�းရုံံ
�
များ�း
�နှှင့််�
ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာန
(၁၁၀)
�
ကျော်�်�� သည်် လှုုပ််ရှား�းမှု
� တွ
ု င်
ွ ် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ခဲ့့သည်
။် ပြ�ည််တွင်းး
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မေ�လပထမအပတ််အထိိ အဆင့််�မြ�င့််� ပညာာရေး�း၀န််ထမ်းး� စုုစုုပေါ�ါင်းး�
(၃၅,၀၀၀) ၏ (၆၀) ရာာခိုုင်
� နှု
် န်းး
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် �အဖြ�စ််ကြေ��ငြာ�ာပြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�ပြ�န််ဖွွင့့်ရ
ု� �ဆန််ခဲ့့ကြ� �သည််။
� န်် စစ််တပ််၏ အမိိန့််�ပေး�းမှုုကိုငြ�င်းး
ဝန််ကြီး��း ဌာာန (၂၅) ခုုအနက်် ပညာာရေး�း၀န််ကြီး��း ဌာာနသည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုုင်းး
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တွွ
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ရန််ကုုန််မြို့�့�� ရှိိ�ပုုဂ္ဂဂလိိကဆေး�းရုံံ�တစ််ခုုရှေ့�့ တွ
� င်
ွ ် ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�များ�း� လက််ညိုးး��သုံးး��ချော�ာ�င်းး�ထော�ာင််၍ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုအားး�
ဆန့််�ကျျင််ဆန္ဒဒပြ�နေေစဥ််။ Maung Sun on Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

စစ််အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုအားး� ကိုးး��ဗစ််ကုုသရေး�းစင််တာာမှှ စေ�တနာ့့ဝ
� န််ထမ်းး�များ�း�က ဆန္ဒဒပြ�နေေစဥ််။ Credit: Kummari (New
Mandala)
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The Centrality of the Civil Disobedience Movement (CDM) in Myanmar’s Post-Coup Era
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ွ ရေး
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အပါါအဝင်် ရာာနှှင့််�ချီီ�သော�ာ ပြ�န််တမ်းး�ဝင််အရာာရှိိ�အဆင့့်များ�း
�စွာာ�လည်းး
�
ပါါဝင််
ခဲ့့
ကြ
�သည််
။
အငြိ�ိမ်းး�စား�းစစ််
သားး�များ�း�
�
�
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် ည်းး� ပြ�ည််သူများ�း
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� � �များ�း�ကိုုပိိတ်
ချိိ�တ််ဆွဲဲခဲ့့
� ကြ� �ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်။် ရန််ကုုန််နှှင့််�မန္တလေး�းရှိိ�
တ
အချို့�့�� မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင် ် CDM ပါါဝင််မှုသည်
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ု
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ရှိိ�သည့််� အနက်် ကယားး�ပြ�ည််နယ််တွင်
ွ ် ရဲဲအရာာရှိိ� (၆၀) ခန့််�၊ ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််တွင်
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ွ ကြော��
်
ာင်းး� CDM ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့သူ
် �း လင်းး�ထက််အော�ာင််၏ ပြော��ာဆိုုချ
� ျက််အရသိိရှိိ�ရသည််။
� ူ ဗိုု�လ်ကြီး�
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�ကဲ့့သို့့
� � CDM
စစ််သည်အများ�း
်
�စုုသည််လည်းး� တပ််ရင်းး�တပ််ဖွဲ့့�များ�း�မှှမဟုုတ််ဘဲဲ ရေ�တပ််၊ လေ�တပ််၊
�
အမြော��ာက််တပ််များ�း�၊ ထော�ာက််ပံ့့ရေး
�းတပ််
ရင်းး�များ�း�နှှင့့်� လက််နက််စက််ရုံ� ံများ�း�မှှဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�သိိရသည််။ ဇူူလိုင်
ု� လ
်
�
အထိိ အချျက််အလက််များ�း�အရ အများ�း�စုုသည်် အငယ််တန်းး�အရာာရှိိ�များ�း�ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� ရန််ကုုန််သတင်းး�တပ််ဖွဲ့့�၏
ယာာယီီ ရဲဲမှူးး�ကြီး�း�တင််မင်းး�ထွွန်းး�နှှင့််� ဗိုု�လ်မှူး
် �း ညွှှန့့်နိုု� င်
� အပါ
်
ါအဝင်် ဗိုု�လ်မှူး
် �း အချို့့���သည်် အမြ�င့့်ဆုံးး
� �� ရာာထူးး�များ�း�ဖြ�စ််ကြ�
သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည်။် NUG ၏ စီီမံံကိိန်းး�နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန်းး�ကြီး�း�ဌာာန ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၀န််ကြီး��း ဦးးတင််ထွန်းး
ွ �
နိုုင်
� ၏
် သတင်းး�စာာရှှင်းး�လင်းး�ပွဲဲ�အရ အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�ချိိ�န််မှှစ၍ အစိုးး��ရ၀န််ထမ်းး� တစ််သန်းး�ခန့််�တွွင် ် ဝန််ထမ်းး�
(၄၁၀,၀၀၀) ကျော်�်��သည်် CDM တွွင်ပါ
် ါဝင််ကြော��ာင်းး�သိိရသည််။

အကြ�မ်းး�မဖက််အာာဏာာဖီီ ဆန််ရေး�းလူူထုလှု
ု ပ်
ု ် ရှား��းမှုု (CDM) စုုစည်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ခြ�င်းး�

ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း�အပေါ်�်အကြ�မ်းး�ဖက််နှိိ�မ််နင်းး�မှုုနှှင့််� စစ််တပ််၏အုုပ််ချုု�ပ််မှုစွ
ု မ်းး
ွ �ရည််အပေါ်�် CDM ၏ ရိုု�က်ခတ်
်
မှု
် ကို
ု ု�
မျျက််မြ�င််တွေ့�့� ခဲ့့ရ
� ု ပိုုများ�း
� �အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန််နှှင့််� ရေ�ရှှည််
� ပြီး�း�နော�ာက်် ဆန္ဒဒပြ�သူူများ�း�သည်် CDM လှုုပ််ရှား�းမှု
တည််တံ့့စေ�ရ
�
န််အတွက်
ွ ် နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုုအသုံးး
�
�� ပြု�ုခဲ့့ကြ� �သည််။ ပြ�ည််သူ့့ဝန််
်
ဖြ�င့့်
် �
� ထမ်းး�များ�း� စိိတ််ရှှည်ရှှည်
စွဲဲ�ဆော�ာင််စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�သာာမက Social punishment ကဲ့့�သို့့� ကျျင့့်
ဝ
� �ဆိုုင်
� ရာ
် ာ အငြ�င်းး�ပွား��းစရာာရှိိ�သော�ာ
� တ််ပိုုင်းး
�
နည်းး�လမ်းး�များ�း� အတင်းး�အကြ�ပ််ဖိိအားး�ပေး�းသော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုုလ
� ည်းး� တွေ့�့�ရသည်။် CDM ကိုု� အားး�ပေး�း
ထော�ာက််ပံ့့ခြ�င်းး
သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အားး�လုံးး��၏ ဦးးစား�းပေး�း
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�
ပါါဝင််သော�ာ ဆရာာဝန််များ�း�အပါါအဝင်် ဝန််ထမ်းး�အချို့့���ကလည်းး� ၎င်းး�တို့့�အနေေဖြ�င့့်
� CDM တွွင် ် ပါါဝင််ကြော��ာင်းး�
�
လူူမှုကွ
ု န်
ွ ယ
် က််မှှတစ််ဆင့့်� ပြ�န််လည်ကြေ��ညာ
်
ာခဲ့့သည့့်
� ဖြ�စ််ရပ််များ�း�စွာာ�လည်းး�ရှိိ�ခဲ့့သည်
။် ဖြို�ု�ခွင်းး
ွ �မှုုများ�း�နှှင့််� ဖမ်းး�ဆီးး�
�
�
မှုုများ�း�ကြော��ာင့််� လမ်းး�ပေါ်�်ထွွက်် ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း�နှှင့််� CDM ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု သိိသိိသာာသာာလျော့�့�ကျ
� ျသွားး��
သော်�်�လည်းး� ဇူူလိုင်
ု� လကုု
်
န််အထိိ ဖေ့�့စ််ဘွတ်
ွ ခ်
် လူ
် မှု
ူ စာ
ု ာမျျက််နှာာ�တစ််ခုုတည်းး�၌ #socialpunishment ကိုု� သုံးး��
ထားး�သော�ာ ပို့့�စ််� ပေါ�ါင်းး�နှှစ််သိိန်းး�အထိိရှိိ�နေေခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်။်
CRPH စတင််ဖွဲ့့�စည်းး�သည့့်� ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၅) ရက််နေ့့မှှစ၍
CDM လှုုပ််ရှား�းမှု
� သည်
ု
် CRPH နှှင့့်� NUG
�
အတွွက်် အထူးး�အလေး�းပေး�းရသော�ာ လှုုပ််ရှား�းမှု
� တ
ု စ််ခုုအနေေဖြ�င့့်� ရှိိ�နေေသည််။ CRPH ၏ နိုုင်
� ငံ
် ရေး
ံ �းရည််ရွွယ်ချ
် ျက််
များ�း� မပြ�တ််သားး�ခြ�င်းး�၊ NLD ပါါတီီအပေါ်�် မှီီ�ခိုုလွ
� န်းး
ွ �ခြ�င်းး�များ�း�အတွွက်် ဝေ�ဖန််မှုများ�း
ု �ရှိိ�လင့့်ကစား�း
စတင််ဖွဲ့့�စည်းး�
�
စဥ်် ကတည်းး�က CDM လှုုပ််ရှား�းမှု
� အားး
ု � ၎င်းး�၏အရေး�းပါါသော�ာလုုပ််ငန်းး�စဥ််တစ််ခုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ်လုုပ်
်
်ဆော�ာင််
ခဲ့့� သည််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကြ�သည််။ ၎င်းး�အနေေဖြ�င့့်� ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၁၅) ရက််နေ့့မှှစတင််
၍ CDM
�
သီီတင်းး�ပတ်် အဖြ�စ််သတ်မှှတ်
်
ပြီး် �း� ဝန််ထမ်းး�များ�း� ရုံးး��မတက််ဘဲဲ ရုုန်းး�ထွွက်ကြ် �ရန်် လှုံ့့��ဆော်�်�မှုများ�း
ု �စတင််ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�
သည််။ CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� ထော�ာက််ပံ့့နို
ု� ရ
် န််အတွက်
ွ ် “We Pledge CDM Myanmar” ဟုုခေါ်�်သော�ာ
� င်
၀က််ဘ်ဆို
် က်
�ု မှှ
် တဆင့််�လူထု
ူ ုထံံမှှအလှူူငွေေ�များ�း�ကိုုစ
� တင််စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့သည်
။် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၂၃) ရက််နေ့့တွွ
�
� င် ်
CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�အနေေဖြ�င့့်� ပြ�န််လည်ရုံး
် � း�တက််စရာာ မလိုုအပ်
�
်ကြော��ာင်းး� ၎င်းး�တို့့�အတွွ
က်် CRPH မှှ လစဥ််
�
လစာာ ပေး�းပို့့�ပေး�းမည််
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာခဲ့့ပြီး� �း� CDM ပြု�ုလုုပ််နေေသော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ အမည််စာာရင်းး�များ�း�
�
အားး� CRPH ၏ ပြ�န််ကြား�း�ရေး�းဌာာနက ဦးးဆော�ာင််၍ CRPH - CDM Supporting Team
ဟူူ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� စတင်် ကော�ာက််ယူခဲ့့
ူ သည်
။် CRPH - CDM Supporting Team လူူမှုကွ
ု န်
ွ ရ
် က််စာာမျျက််နှာာ�
�
တွွင် ် လက််ခံရရှိိ�သော�
ံ
ာ အလှူူငွေေ�များ�း�ကိုုဖော်�်�ပြ
�
�ထားး�ပြီး�း� ဒေေသအသီးး�သီးး�သို့့� ပုံံ
� န််ထော�ာက််ပံ့့ပေး
� �းနေေကြော��ာင်းး�
� မှှ
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ပါါဝင််သူူ တစ််ဦးးစီီသည်် လစဉ်ပုံံမှှ
� န််ငွေေ� ၅၀,၀၀၀ မှှ ၁၀၀,၀၀၀ (AUD ၅၀ မှှ ၁၀၀) အထိိ
ရရှိိ�နေေကြော��ာင်းး�၊ အချို့့���သော�ာနေ့့ များ�း�တွွ
င် ် ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� ပေး�းပို့့�သော�ာ
စုုစုုပေါ�ါင်းး�ငွေေ�မှာာ� ကျျပ််သန်းး� ၂၀၀
�
�
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(AUD 200,000) ကျော်�်��ရှိိ�သည််။ ထော�ာက််ပံ့့မှု
ု လ
ု� က််ခံရရှိိ�သော�
ံ
ာ ၀န််ထမ်းး�စုုစုုပေါ�ါင်းး�အရေ�အတွွက်ကို
် ု�
� ကို
ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာကြား�း�ခြ�င်းး� မရှိိ�သော်�်�လည်းး� လှူူဒါါန်းး�မှုုများ�း�အားး�ပေး�းပို့့�သည့့်�
စာ
ာရင်းး�များ�း�အရ
CRPH
သည််
�
ဝန််ထမ်းး�ငါးး�ထော�ာင််ထက််မနည်းး�ကိုု� ပုံံမှှ
� န််ထော�ာက််ပံ့့� ပေး�းနေေသည််ဟုု ခန့််�မှှန်းး�နိုုင်
� သည်
်
။် ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ�း�အရ
ငွေေ�ကြေး��းအများ�း�စုုသည်် အမေ�ရိိကန််၊ ဗြိ�ိတိိန််၊ တော�ာင််ကိုရီး
ု� း�ယားး�၊ ဂျျပန််၊ စင်္ကာာ�ပူနှှင့််�
ူ သြ�စတြေး��းလျျကဲ့့�သို့့သော�ာ
��
ပြ�ည််ပနိုုင်
� ငံ
် များ�း
ံ �ရှိိ� မြ�န််မာာလူူထုုထံံမှှ ရရှိိ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည်။် ဧပြီ�ီလ ၂၆ ရက််နေ့့မှှစ၍
တရား�းဝင််ရန််ပုံံငွေေ�ရှာာ�ဖွေ�ေ
�
�
ခြ�င်းး�အစီီအစဉ်ကိုု� မိိတ််ဆက််ခဲ့့ပြီး� �း� နိုုင်
� ငံ
် ပြံ �င််ပမှှ အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ်များ�း
် �အားး� တရား�းဝင််ရန််ပုံံငွေေ�ရှာာ�ဖွေ�ေပေး
�
�း
သူူများ�း�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ်ထားး
်
�သည််။ သြ�ဂုုတ််လ ဒုုတိိယအပတ်် မှှစ၍ နိုုင်
� ငံ
် ပေါ
ံ �ါင်းး� ၂၂ နိုုင်
� ငံ
် မှှ
ံ အဖွဲ့့��အစည်းး�
၁၆၃ ခုုသည်် CRPH အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ တရား�းဝင််ရန််ပုံံငွေေ�ရှာာ�ဖွေ�ေသူ
�
များ�း
ူ �အဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ပုံံ� (၂) CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�အတွွက်် CRPH ၏ အွွန်လို
် င်းး
ု� �မှှတ််ပုံံတ
� င််ပုံံစံ
� ံ

CRPH ဦးးဆော�ာင််သော�ာ CDM ပံ့့ပိုးး
� �� မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း�အပြ�င်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလဆန်းး�မှှစ၍ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ ပြ�ည််
သူူများ�း�နှှင့််� အရပ််ဘက််အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�၏ ဦးးဆော�ာင််မှုဖြ�င့့်
ု � ကိုုယ်
� ထူ
် ကို
ူ ယ်
ု� ထပြု
် �ုလုုပ််ထားး�သည့့်� ရပ််ရွာာ�
အခြေ�ေပြု�ု CDM ကူူညီီပံ့့ပိုးး
� ံနှှင့််� ပတ််သက််ပါါက One-to-One
� �� မှုုအစီီအစဉ်များ�း�စွာာ�လည်းး�ရှိိ�သည််။ လှူူဒါါန်းး�မှုုပုံံစံ
CDM campaign နှှင့့်� ဝိုုင်းး
� �ကြီး�း�ချုု�ပ််ဟူသည့့်
ူ
� အစီီအစဥ််များ�း�သည်် လူူသိိများ�း�ပြီး�း� လက််ရှိိ�အချိိ�န််အထိိ သက််ဝင််
လှုုပ််ရှား�းနေေသော�
�
ာ အစီီအစဥ််များ�း�ဖြ�စ််သည်။် One-to-One CDM campaign တွွင် ် တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ သို့့�မဟုုတ််
�
အဖွဲ့့��များ�း�က အလှူူငွေေ�ကော�ာက််ခံသူ
ံ များ�း
ူ �မှှတစ််ဆင့့်� လှူူဒါါန်းး�ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်။် အဆိုုပါ
� ါလှုုပ််ရှား�းမှု
� အားး
ု � ဦးး
ဆော�ာင််သူများ�း
ူ �၏ အဆိုုအရ
�
CDM ၀န််ထမ်းး� (၁၇၈၆) အားး� ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလမှှစ၍ လစဉ်ထော�ာက််ပံ့့ကြေး��း
�
ပေး�းအပ််နေေကြော��ာင်းး� ပြော��ာဆိုုသော်�်�လ
�
ည်းး� မေ�လမှှစ၍ ထော�ာက််ပံ့့ငွေေ�များ�း
�နည်းး�ပါးး�လာာနေေကြော��ာင်းး�သိိရသည််။
�
ဝိုုင်းး
� �ကြီး�း�ချုု�ပ်် အစီီအစဉ်တွွင် ် CDM ဝန််ထမ်းး�တစ််ဦးးသည်် ရန််ပုံံငွေေ�ရှာာ�ဖွေ�ေရေး
�
�းအဖွဲ့့��များ�း�၏ ပံ့့ပိုးး
ု
� �� ကူူညီီမှုဖြ�င့််�
၎င်းး�၏အနီးး�အနား�းရှိိ� လူူငါးး�ဦးးမှှဆယ််ဦးးက တိုုက်
� ရို
် � ုက်ထော�
်
ာက််ပံ့့ခြ�င်းး
� �ဖြ�စ််သည်။် အစီီအစဥ််စတင််ဖွဲ့့�စည်းး�ပြီး�း�
ပထမရက််အနည်းး�ငယ််တွင်
ွ ် ငွေေ�ကျျပ််သန်းး� (၁၂၀၀) ကျော်�်��ရရှိိ�ခဲ့့ပြီး� �း� CDM ဝန််ထမ်းး� (၉၇၀၀) ခန့််�ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�
ပေး�းခဲ့့သည်
ဟု
် ု မတ််လ (၈) ရက််နေ့့တွွ
်
ာခဲ့့သည်
။် CDM ပြု�ုလုုပ််သူများ�း
ူ �အတွွက်် ငွေေ�ကြေး��းလွဲဲ�ပြော��ာင်းး�
�
� င်ကြေ��ငြာ�
�
ရာာတွွင်လ
် ည်းး� နည်းး�လမ်းး�ပေါ�ါင်းး�စုံံကို
� ု� အသုံးး��ပြု�ုလာာကြ�သည််။ ဘဏ််စနစ််အပေါ်�် ယုံံကြ� �ည််မှုလျေ့ာ�ာ
ု
��နည်းး�လာာ
ခြ�င်းး�နှှင့့်အတူ
ူ စစ််တပ််၏ ငွေေ�သွွင်းး�ငွေေ�ထုုတ််မှုု ပမာာဏကန့့်သတ််
မှုနှှင့့်
ု � တင်းး�ကြ�ပ််သော�ာစော�ာင့့်ကြ� �ည့့်�မှုများ�း
ု �
�
�
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ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််ပမှှ ပြ�ည််တွင်းး
ွ �သို့့� ငွေေ�လွဲဲ�
ရာာတွွင် ် မြ�န််မာာလူူမျိုး�း��များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�ယခင််
က ရင်းး�နှီးး��ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့့်�
�
�
တရား�းဝင််လိုင်
ု� စ
် င််ဖြ�င့့်� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ယုံံကြ� �ည််မှုအခြေ�ေခံ
ု
တ
ံ ည််ဆော�ာက််ထားး�သော�ာ ဟွွန်ဒီီခေါ်�
်
် တစ််ဆ
င့့်ခံ
ံ
မှု
� များ�း
ု �ကိုု� ပြ�န််လည်မှီီ�ခို
် လာ
ု� ာကြ�သည််။ ထို့့�အပြ�င််
ပြ�ည််တွင်းး
ွ �တွွင် ် အများ�း�အပြား�း�အသုံးး��ပြု�ုနေေ ကြ�သော�ာ
� ငွေေ�လွဲဲ
�
မိုုဘို
� င်းး
�ု �ကွွန်ယ
် က်် အခြေ�ေခံံသော�ာ Wave Money နှှင့််� KBZPay ကဲ့့�သို့့သော�ာ
��
ငွေေ�လွဲဲ�မှုစ
ု နစ််များ�း� အသုံးး��ပြု�ု၍
ပြ�ည််တွင်းး
ွ �တွွင် ် အလှူူခံံခြ�င်းး�များ�း�နှှင့့်� ငွေေ�လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�များ�း�ပြု�ုလုုပ််နေေကြ�သည််ကိုတွေ့�့
ု�
�ရသည်။် ငွေေ�လွဲဲ�မှုတ
ု စ််
ကြိ�ိမ််အတွက်
ွ ် ဝန််ဆော�ာင််မှုအားး
ု � (၁၀) ရာာခိုုင်
� နှု
် န်းး
ု �အထိိ ပေး�းဆော�ာင််ရခြ�င်းး�များ�း�ရှိိ�နေေသော်�်�လည်းး� အလှူူငွေေ�များ�း�
အားး� ပေး�းပို့့�နေေကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည်။်
�

ပုံံ� (၃) CRPH ရန််ပုံံငွေေ�ရှာာ�ဖွေ�ေမှု
�
အတွ
ု
က်
ွ ် ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ အင််တာာနက််စာာမျျက််နှာာ�
CDM ထော�ာက််ပံံမှုနှှင့််�ပတ်
ု
သ
် က််၍ CRPH ၏ လုုပ််နိုင်
ု� စွ
် မ်းး
ွ �များ�း�နှှင့့်� နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုုလ
� ည်းး� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််မှုု
များ�း� လည်းး� ရှိိ�နေေသည််။ CRPH ၏ လုုပ််ရပ််သည်် CDM ထော�ာက််ပံံရေး�းလှုုပ််ရှား�းမှု
� များ�း
ု �အားး� လက််ဝါးး�ကြီး�း�အုုပ််
သော�ာ လုုပ််ရပ််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� စွွပ််စွဲဲ�မှုများ�း
ု �လည်းး�ရှိိ�နေေသည််။ ၎င်းး�တို့့�အနေေဖြ�င့့်
� များ�း
ု �နှှင့့်�
� ရပ််ရွာာ�အခြေ�ေပြု�ု လှုုပ််ရှား�းမှု
�
ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာစေ့�့စပ််ညှိိ�နှို �င်းး
ု �မှုုများ�း�မပြု�ုလုုပ််ကြော��ာင်းး�၊ အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုုကရေ
�
�စီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ််၏ ရှိိ�ပြီး�း�သော�ာ ကွွန် ်
ယက််များ�း�ကိုု� အလွွန်အမင်းး
်
�မှီီ�ခိုုနေေကြော��
�
ာင်းး�ဝေ�ဖန််ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်။် CRPH ၏ အစီီအစဥ််များ�း�အားး�
အလွွန်အမင်းး
်
�အားး�ကိုးး��လာာကြ�ခြ�င်းး�၊ အလှူူရှှင််များ�း�က ရပ််ရွာာ�အခြေ�ေပြု�ုလှုုပ််ရှား�းမှု
� များ�း
ု �အပေါ်�် စိိတ််ဝင််စား�းမှုများ�း
ု �
နည်းး�ပါးး�သွားး��ပြီး�း� လှူူဒါါန်းး�မှုုများ�း�နည်းး�ပါးး�လာာခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့့်
� များ�း
ု �သည်် ရပ််တန့့်သွားး��
� ရပ််ရွာာ�အခြေ�ေပြု�ု လှုုပ််ရှား�းမှု
�
�
သည််ဟုု တက််ကြွ�လှုပ်
ု ်ရှား�းသူ
�
များ�း
ူ �က ဝေ�ဖန််ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်။်
CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� ထော�ာက််ပံ့့ခြ�င်းး
� �အပြ�င်် CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏အင််အားး�ဖြ�င့့်� စင််ပြို�ု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ယန္တတရား�းများ�း�တည််ဆော�ာက််နိုင်
ု� ရေး
် �း ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက်လျ
် ျက််ရှိိ�သည်ကို
် တွေ့�့
ု�
�ရသည်။် NUG ကိုုဖွဲ့့
� �စည်းး�သော�ာ
အခါါ ထင််ရှား�းသော�
�
ာ CDM ဝန််ထမ်းး�အချို့့���သည်် အကြီး�း�တန်းး�ရာာထူးး�များ�း� ခန့််�အပ််ခံခဲ့့
ံ ရသည်
။် ဆေး�းတက္ကကသိုုလ်
� ်
�
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(၁) ၏ ပါါမော�ာက္ခခချုု�ပ်် ဒေါ�ါက််တာာဇော်�်�ဝေ�စိုးး��နှှင့့်� ရန််ကုုန််တက္ကကသိုုလ်
� မှှ
် ပါါမော�ာက္ခခဒေါ�ါက််တာာစိုုင်းး
� �ခိုုင်
� မျိုး�း�
် �ထွွန်းး�
တို့့�သည််
NUG
၏
ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်
ပညာာရေး�းပြ�ည််
ထော�
ာင််
စုု
၀န််
ကြီး�
�
း
များ�း�
ဖြ�စ််
လာ
ာသည််
။
၎င်းး�တို့့�
ကိုု
� တို
် င်
ု� က
်
�
�
� ယ်
သြ�ဇာာတိိက္ကကမရှိိ�သော�ာ CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�ဖြ�စ််နေေသည်သာ
် ာမက CDM ပါါ၀င််မှုအ
ု မြ�င့််�ဆုံးး��ဖြ�စ််နေေသော�ာ
ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�ပညာာရေး�းကဏ္ဍများ�း�ကြော��ာင့့်� အဆိုုပါ
� ါကဏ္ဍနှှစ််ခုုသည်် NUG ၏ စင််ပြို�ု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ယန္တတရား�း
များ�း�အနက်် အခိုုင်
� မာ
် ာဆုံးး��ဖြ�စ််သည်။် NUG ၏ ပညာာရေး�း၀န််ကြီး��း ဌာာနသည်် ၎င်းး�၏ယာာယီီပညာာရေး�း အစီီအစဉ်
ကိုု� ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့ပြီး� �း�နော�ာက်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�အကော�ာင််အထည်ဖော်�်�
်
နိုုင်
� ရေး
် �းအတွွက်် သင််ကြား�း�ရေး�း ၀န််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််�
စေ�တနာ့့ဝ
။် ပြ�ည််တွင်းး
ွ �ပြ�ည််ပပညာာရှှင််များ�း�၊ ပညာာရေး�း ကွွန်ယ
် က််များ�း�၊
� န််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� ခန့််�အပ််ခဲ့့သည်
�
တက္ကကသိုုလ်
� များ�း
် �နှှင့််�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍လည်းး� အွွန်လို
် င်းး
ု� �သင််တန်းး�များ�း�ကိုုကျ
� ျင်းး�ပပေး�းခဲ့့သည်
။် ၎င်းး�၏ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််
�
များ�း�အရ ဇွွန်လကုု
်
န််အထိိ ဆရာာများ�း�သမဂ္ဂဂနှှင့့်ကျော�ာ�င်းး
�သားး�များ�း�သမဂ္ဂဂများ�း�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ယာာယီီ
�
တက္ကကသိုုလ်
� အုုပ်
်
်ချုု�ပ််ရေး�းကော�ာင််စီီ (၁၄၅) ခုုဖြ�င့့်� ချိိ�တ််ဆက််ထားး�ကြော��ာင်းး�၊ တက္ကကသိုုလ်
� ပေါ
် �ါင်းး� (၁၈) ခုုသည််
၎င်းး�၏အုုပ််ချုု�ပ််မှုအော�
ု
ာက််မှှ လှုုပ််ရှား�းနေေကြော��
�
ာင်းး� သိိရသည််။
ပညာာရေး�းကဏ္ဏဏနည်းး�တူူ ကျျန်းး�မာာရေး�းကဏ္ဏဏသည််လည်းး� CDM ဝန််ထမ်းး�အများ�း�အပြား�း�ဖြ�င့််� NUG က
အရှိိ�န််အဟုုန်ဖြ�င့့်
် � လုုပ််ဆော�ာင််နေေသော�ာ စင််ပြို�ု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းတစ််ခုုဖြ�စ််သည်။် NUG အနေေဖြ�င့့်�
ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုုင်
� ရာ
် ာလုုပ််ငန်းး�များ�း�စွာာ�ကိုု� အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�နိုုင်
� နေေသည်
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ကို
် တွေ့�့
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�ရသည်။် အထူးး�သဖြ�င့့်� ကိုု�
ဗစ််တတိိယလှိုု�င်းး�စတင််ပြ�င်းး�ထန််လာာသော�ာ ဇွွန်လလ
်
ယ််မှှစ၍ NUG ၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ကြီး��း ဌာာနသည််
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�တိုးး��ချဲ့့��လာာခဲ့့ပြီး� �း� အွွန်လို
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်
စွဲဲ
�
၍
နိုု
င်
�
ငံ
်
ဝ
ံ
န််
ထမ်းး
�ဥပဒေေအရ
ဝန််
ထမ်းး
�
ထော�ာင််
ပေါ
�ါင်းး�များ�း�စွာာ�အားး�
ယာာယီီ
တာာဝန််
� �
ရပ််ဆိုင်းး
�ု �ခြ�င်းး�များ�း�ပြု�ုလုုပ််နေေသည်။် မေ�လ (၂၂) ရက််အထိိ စာာရင်းး�များ�း� အရ အဆင့််�မြ�င့့်ပညာ
ာရေး�းဝန််ထမ်းး�
�
(၃၅၀၀၀) အနက််မှှ (၁၉၅၀၀) နှှင့််� မူူလတန်းး�နှှင့််�အလယ််တန်းး�အဆင့််� သင််ကြား�း�ရေး�း၀န််ထမ်းး� (၄၅၀၀၀၀)
အနက်် (၁၂၅၉၀၀) သည်် အလုုပ််မှှရပ််ဆိုင်းး
�ု �ခံံထားး�ရကြော��ာင်းး� သိိရသည််။
ပုံံ� (၄) CDM ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့့်� ပညာာရေး�း ၀န််ထမ်းး�များ�း�အပေါ်�် တရား�းစွဲဲ�ဆိုထားး
�ု �မှုုများ�း�ကိုု� ကြေ��ငြာ�ာထားး�သည့််�
စစ််တပ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သော�ာ အင််တာာနက််စာာမျျက််နှာာ�
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ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး� (၆၀၀) ခန့့်အပါါအ၀င််
CDM ၀န််ထမ်းး�ရာာပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့�အားး�ကူူ
ညီီပေး�းနေေ
�
�
သော�ာ လူူပုုဂ္ဂို��လ်
ု များ�း
် �နှှင့််�အဖွဲ့့��များ�း�သည်် အမြ�င့််�ဆုံးး��ထော�ာင််ဒဏ်သုံးး
် �� နှှစ််အထိိချျမှှတ််နိုင်
ု� သည့့်
်
� ရာာဇသတ််ကြီး��း
ဥပဒေေပုုဒ််မ ၅၀၅ (က) ဖြ�င့့်� တရား�းစွဲဲ�ခံထားး
ံ
�ရသည််။ သြ�ဂုုတ််လ (၂) ရက််နေ့့တွွ
် က််ကြွ�လှုပ်
ု ်ရှား�းသူ
�
များ�း
ူ �နှှင့််�
� င်တ
CDM ဝန််ထမ်းး� အနည်းး�ငယ်် အကျျဥ်းး�ထော�ာင််မှှပြ�န််လွတ်
ွ လာ
် ာသော်�်�လည်းး� သြ�ဂုုတ််လဒုုတိိယအပတ်အထိိ
်
စာာရင်းး�များ�း�အရ ဆရာာဝန်် (၄၈) ဦးးအပါါအ၀င်် လူူ (၁၅၀) ကျော်�်��သည်် CDM နှှင့််� ဆက််စပ််၍ ချုု�ပ််နှော�ာ�င််ခံနေေရ
ံ
ဆဲဲဖြ�စ််သည်။် ထို့့�အပြ�င််
CDM
ဆရာာဝန််
များ�း
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ဆေး�းကုုသခွွ
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�
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စ
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်
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ာင်းး�၊
�
�
CDM ကျျန်းး�မာာရေး�း ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� ပုုဂ္ဂဂလိိကဆေး�းရုံံ�ဆေး�းပေး�းခန်းး�များ�း�တွွင် ် အလုုပ််မခန့့်ရန််
� စစ််တပ််က
ကြေ��ငြာ�ာထားး�သည််။ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ (၁) ရက််မှှ ဇူူလိုင်
ု� ် (၃၁) ရက််အတွင်းး
ွ � ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� ဆေး�း
ဘက််ဆိုင်
�ု ရာ
် ာ အဆော�ာက််အအုံ�များ�း
ံ � တိုုက်
� ခို
် က်
ု� ခံ
် ရမှု
ံ ု အနည်းး�ဆုံးး�� (၂၅၂) ကြိ�ိမ််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့ပြီး� �း� (၂၅) ဦးး သေ�ဆုံးး��ခဲ့့ရ
�
သည််။ နိုုင်
� ငံ
် ရေး
ံ �း အကျျဉ်းးသားး�များ�း� ကူူညီီစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းအသင်းး�၏ အဆိုုအရ
�
CDM ဝန််ထမ်းး�များ�း�
အပါါအဝင်် တိိမ်းး�ရှော�ာ�င်် လျျက််ရှိိ�သူများ�း
ူ �၏ မိိသားး�စုုဝင်် ၇၆ ဦးးကိုု� စစ််တပ််ကဓား�းစာာခံံအဖြ�စ််ဖမ်းး�ဆီးး�ထားး�
ကြော��ာင်းး�သိိရသည််။ ထို့့�အပြ�င််
CDM လှုုပ််ရှား�းမှု
� နှှင့််�
ု ဆက််နွှ ှယ််သည်ဟု
် ုယူူဆရသော�ာ NLD ပါါတီီဝင််များ�း�သည််
�
လည်းး� ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရခြ�င်းး�၊ စစ််ဆေး�း မေး�းမြ�န်းး�စဉ် သေ�ဆုံးး��သည််အထိိနှိိ�ပ််စက််ညှှဉ်းးပန်းး�ခံံရခြ�င်းး�များ�း�ကြုံ�ံ�တွေ့�့� ခဲ့့ရ
�
သည််။ သြ�ဂုုတ််လပထမပတ်အထိိ
်
စာာရင်းး�များ�း�အရ လွှှတ်တော်�်�အမတ်
်
် (၉၈) ဦးးအပါါအ၀င်် NLD ပါါတီီဝင််
(၃၂၄) ဦးး ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံခဲ့့ရ
ွ �သေ�ဆုံးး��ခဲ့့သည်
။်
� ပြီး�း� အနည်းး�ဆုံးး�� သုံးး��ဦးး ထော�ာင််အတွင်းး
�
ပုံံ� (၅) ကျျန်းး�မာာရေး�းလုုပ််သားး�များ�း�နှှင့််� ဆေး�းဘက််ဆိုင်
�ု ရာ
် ာအဆော�ာက််အအုံများ�း
�ံ �အားး� တိုုက်
� ခို
် က်
ု� မှု
် ု

Source: 01 February – 31 July 2021 Violence Against Health Care in Myanmar Data

အာာဏာာသိိမ်းး�မှုု၊ အာာဏာာဖီီ ဆန််ရေး�းလူူထုလှု
ု ပ်
ု ် ရှား��းမှုု၊ ကိုု�ဗစ််ကူးး�စက််ရော�ာဂါါနှှင့့်� အကျျပ်် အတည်းး�
စစ််တပ််၏ အဆက််မပြ�တ််ဖိိနှိိ�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုးး��ဗစ််ကူးး�စက််မှုုတကြော့��့ပြ� �န််ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�သည်် CDM
လှုုပ််ရှား��းမှုု၏ အရှိိ�န််အဟုုန်ကို
် ု� ထိိခိုု�က််စေ�ခဲ့့�သည််။ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုများ�း�နှှင့််� ငွေေ�ကြေး��းအခက််အခဲဲများ�း�ရင််ဆို�ုင် ်

နေေရသဖြ�င့့်� ဝန််ထမ်းး�အချို့့���သည်် ၎င်းး�တို့့�၏
� ယခင််အလုုပ််ကိုပြု� �န််သွားး��ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့ကြ� �သလိုု� တချို့့���က ၎င်းး�
တို့့�အပေါ်�်
စွဲဲ�ဆို�ထားး
ု
�သော�ာ အမှုုများ�း�ရုုပ််သိိမ်းး�ပေး�းမည််ဆို�သည့့်
ု
� ကမ်းး�လှှမ်းး�မှုုများ�း�ကြော��ာင့့်� လုုပ််ငန်းး�ခွွင်ပြ် �န််ဝင််
�
ကြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ကိုးး��ဗစ််တတိိယလှိုု�င်းး�ရိုု�က််ခတ််လာာသော�ာအခါါ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�အချို့့��� လုုပ််ငန်းး�ခွွင် ်
ပြ�န််ဝင််သဖြ�င့့်� မြို့�့�� ကြီး�း�များ�း�ရှိိ�ပြ�ည််သူ့့ဆေး�းရုံံ
� များ�း�နှှင့််� ကိုးး��ဗစ််စင််တာာအချို့့��� ပြ�န််လည််အသက််ဝင််ခဲ့့�သည််ကိုု�
�
တွေ့�့�ရသည််။ တတိိယလှိုု�င်းး�မတိုု�င်မီီကာ
်
ာလနှှင့််�မတူူဘဲဲ အဆိုု�ပါါကျျန်းး�မာာရေး�း ၀န််ဆော�ာင််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း�
ပြ�န််လည််ဖွွင့််�လှှစ််မှုု အပေါ်�် ပြ�ည််သူူများ�း�အကြား�း� ပြ�င်းး�ထန််သော�ာဝေ�ဖန််မှုုများ�း�မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ သို့့�သော်�်�
စစ််တပ််
�
သည်် ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းမှုုကိုု� အခွွင့််�ကော�ာင်းး�ယူူ၍ CDMers များ�း�၏ ဆေး�းဘက််ဆို�ုင်ရာ
် ာအဆော�ာက််အအုံ�များ�း
ံ �ကိုု�
ပိိတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ အော�ာက််ဆီီဂျျင််ထုုတ််လုုပ််သော�ာစက််ရုံ� ံများ�း�ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အော�ာက််စီီဂျျင််ဖြ�ည့့်တ
� င်းး�လိုု�
သော�ာ ပြ�ည််သူူများ�း�ကိုု� ၎င်းး�ခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�များ�း�ထံံမှှ ထော�ာက််ခံံစာာများ�း� တော�ာင်းး�ခံံစေ�ခြ�င်းး�
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ဖြ�င့့်� ဒေေသန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ�း� ပြ�န််လည််လည််ပတ််စေ�ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�ကြော��ာင်းး� စွွပ််စွဲဲ�မှုုများ�း�လည်းး�ရှိိ�ခဲ့့�
သည််။
ပြ�င်းး�ထန််ဆိုးး��ရွား��းသော�ာ ကိုးး��ဗစ််ကပ််ရော�ာဂါါတဖန််ဖြ�စ််ပွား��းလာာသည့့်�အချိိ�န််တွွင် ် CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုကြော��ာင့့်�
ယိုု�ယွွင်းး� ပျျက််ဆီးး�သွားး��သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ�း�ကြော��ာင့့်သာ
� ာမက CDMers များ�း�အပေါ်�် စစ််တပ််၏
အကြ�မ်းး�ဖက်် တုံ့့�ပြ�န််
မှု
ု
များ�း
�က
အဆိုးး�
�
ရွား��းဆုံးး�
�
လူူ
သားး
�အကျျပ််
အ
တည်း
း�ဆီီသို့့�ဦးးတည််
သွားး��စေ�ခဲ့့ပြီး� �း� မည််သူူကိုု�
�
�
မဆိုု�ထိိခိုု�က််စေ�ခဲ့့� သည််။ တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုစနစ််သည်် အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုအစော�ာပိုု�င်းး�
နေ့့များ�း�ကတည်း
း�က CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုအရှိိ�န််မြ�င့််�တက််လာာခြ�င်းး�နှှင့့်အတူ
ူ ပြို�ု�လဲဲခဲ့့ပြီး� �း�ဖြ�စ််သည််။
�
�
စစ််တက္ကကသိုု�လ််များ�း�မှှ ဆရာာဝန််များ�း�၊ သူူနာာပြု�ုများ�း�ဖြ�င့််� စနစ််အားး�ပြု�ုပြ�င််နိုင်
ု� လိိမ့််�မည်
်
်ဟုု စစ််တပ််က ဝါါကြွား�း�ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး�ဘဲဲ လက််တွေ့�့�တွွင် ် ဆော�ာင််ရွွက််နိုင်
ု� ခြ�င်းး
် �လုံးး��ဝမရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ စစ််တပ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သော�ာသတင်းး�
ရင်းး�မြ�စ််များ�း�အရ ဇူူ လိုု�င်လအတွ
်
ွင်းး� တစ််ရက််လျှှင်် ကိုးး��ဗစ််ကြော��ာင့့်� လူူ ၃၀၀ ခန့််�သေ�ဆုံးး��ကြော��ာင်းး�ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�
သော်�်�လည်းး�ဘဲဲ လွွတ််လပ််သော�ာ ပြ�ည််တွွင်းး�သတင်းး�မီီဒီီယာာများ�း�၏ တင််ပြ�မှုုအရ ရန််ကုုန််မြို့�့��တစ််မြို့�့��ထဲဲတွွင် ်
ပင်် တစ််ရက််လျှှင်် အနည်းး�ဆုံးး��လူူ ၆၀၀ သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�သိိရသည််။ မြ�န််မာာနိုုင်
� ငံ
် ရှိိ�
ံ လူူဦးးရေ� ၅၄ သန်းး�၏
ထက််ဝက််ခန့််�သည်် ကိုးး��ဗစ််ကူးး�စက််ခံံရ နိုုင်
� ကြော��
်
ာင်းး�၊ ၆.၂ သန်းး�သော�ာပြ�ည််သူူများ�း�သည််လည်းး� လ
အနည်းး�ငယ််အတွွင်းး� ငတ််မွွတ််ခေါ�ါင်းး�ပါးး�မှုုကိုု� ရင််ဆို�ုင်ရ
် နိုုင်
� ကြော��
်
ာင်းး�ခန့့်မှှန်းး�ထားး�ကြ�သည််
။ မြ�န််မာာနိုုင်
� ငံ
် သည်
ံ
်
�
ဒေေသတွွင်းး�၌ ကိုးး��ဗစ်် ဗဟိုု�ချျက််အသစ််ဖြ�စ််လာာနိုုင်
� ဖွ
် ွယ်် ရှိိ�ကြော��ာင်းး� စိုးး��ရိိမ််မှုုများ�း�လည်းး�ရှိိ�နေေသည််။ ထို့့�အပြ�င််
�
နိုုင်
� ငံ
် တ
ံ စ််ဝှှမ်းး�ရှိိ� အကျျဉ်းးထော�ာင််များ�း�နှှင့််� နေေရပ််စွွန့့်ခွာာ�
� ထွွက််ပြေး��းတိိမ်းး�ရှော�ာ�င််နေေရသူူ ၂၂၀,၀၀၀ ကျော်�်��အားး�
လက််ခံံထားး�ရှိိ�သော�ာ ကယ််ဆယ််ရေး�းစခန်းး�များ�း�တွွင်လ
် ည်းး� ရော�ာဂါါကူးး�စပ််မှုုများ�း�ဖြ�စ််ပွား��းနေေသည့့်အခြေ�ေအနေေ
�
များ�း�ကြော��ာင့့်� စိုးး��ရိိမ််ထိိန့့်လန့့်
်
်နေေပြီး�း� ၎င်းး�တို့့�၏
� ဖွွ� ယ်ဖြ�စ်
� အခက််အခဲဲများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းစေ�သည််။ အပြ�ည််
ပြ�ည််ဆို�ုင်ရာ
် ာ အဖွဲ့့� �အစည်းး�များ�း�နှှင့််� အရပ််ဘက််လူူမှုု အဖွဲ့့� �အစည်းး�များ�း� ဦးးဆော�ာင််ပြု�ုလုုပ််သော�ာ လိိင််ပိုု�င်းး�
ဆိုု�င်ရာ
် ာနှှင့််� မျိုး�း��ဆက််ပွား��းကျျန်းး�မာာရေး�း၀န််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၊ မိိခင််နှှင့််�ကလေး�း ကျျန်းး�မာာရေး�း၀န််ဆော�ာင််မှုုများ�း�သည််
လည်းး� နေေရာာအနှံ့့�အပြား�း�တွွ
င် ် ရပ််တန့််�သွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ အရေး�းပေါ်�် သားး�ဖွား��းကုုသမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� လစဉ်
�
ကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင််အမျိုး�း��သမီးး� (၂၅၀) ခန့််�သေ�ဆုံးး��နိုုင်
� ချေ�ေ
်
ရှိိ�နေေသည််။ မည််သို့့�ပင််
ု
ာမူူ ထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�
� ဆို�စေ�ကာ
များ�း�စွာာ� သော�ာ CDM ၀န််ထမ်းး�များ�း� အထူးး�သဖြ�င့််�ကျျန်းး�မာာရေး�း ၀န််ထမ်းး�များ�း�သည်် စစ််တပ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�
သော�ာ အလုုပ််များ�း�သို့့� ပြ�န််
� ရန််တွွန့််�ဆုုတ််နေေဆဲဲဖြ�စ််သည််။ ကျျန်းး�မာာရေး�း ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� အရေး�းပေါ်�်
ကယ််ဆယ််ရေး�း လုုပ််သားး�များ�း�အားး�ရိုု�က််နှှက််ခြ�င်းး�၊ သေ�နတ််များ�း�ဖြ�င့််�ပစ််ခြ�င်းး�၊ ထင််ရှား��းသော�ာဆရာာဝန််များ�း�နှှင့််�
ဆေး�းကျော�ာ�င်းး�များ�း�မှှ ပါါမော�ာက္ခခများ�း�ကိုု�ဖမ်းး�ဆီးး�ခြ�င်းး�၊ ကိုးး��ဗစ််ရော�ာဂါါကြော��ာင့််� ဆရာာ၀င််များ�း� အကျျဥ်းး�ထော�ာင််
အတွွင်းး� မသေ�ဆုံးး��သင့့်ဘဲ
� ဲ သေ�ဆုံးး��ရခြ�င်းး�စသည့့်�အဖြ�စ််အပျျက််များ�း�ကြော��ာင့့်� လူူငယ််နှှင့််�လူူလတ််ပိုု�င်းး� အများ�း�
စုုဖြ�စ််သော�ာ CDM ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�တို့့�သည််
လုုပ််ငန်းး�ခွွင်ပြ် �န််လည်် ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး�အားး� ခါးး�ခါးး�သီးး�သီးး�
�
ငြ�င်းး�ပယ််ကြ�သည််။
အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�မြ�န််မာာနိုုင်
� ငံ
် မှာာ�တွေ့�့
ံ
�ဆုံ�ဆွေး�း
ံ
�နွေး�း�ရေး�းနှှင့့်� ကြား�း�နေေရေး�းအတွွက်် အခွွင့့်အရေး
�းမရှိိ�
�
သလော�ာက််ပင််ဖြ�စ််သည််။ CDM သည်် ၎င်းး�၏နိုုင်
� ငံ
် ရေး
ံ �းဂုုဏ််သိိက္ခာာ�နှှင့််� အာာဏာာထိိန်းး�ချုု�ပ််ရန််အတွွက််
အဓိိက အတားး�အဆီးး�ဟုုရှုုမြ�င််ထားး�သော�ာ စစ််တပ််သည်် အဆိုု�ပါါလှုုပ််ရှား��းမှုုနှှင့််� ထော�ာက််ခံံသူူများ�း�အားး�
အပြ�င်းး�ထန််ဆုံးး�� သော�ာ အရေး�းယူူမှုုများ�း�ကိုု�ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််လိိမ့််�မည်ဖြ�စ်
် ်သည််။ ကပ််ရော�ာဂါါကာာလ

အတွွင်းး�တွွင်ပ
် င်် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု၀န််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� ဆေး�းဘက််ဆို�ုင်ရာ
် ာအဆော�ာက််အအုံ�များ�း
ံ �ကိုု�
ပစ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�က သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာဖြ�စ််ရပ််ပင််ဖြ�စ််သည််။ ကုုလသမဂ္ဂဂဆိုု�င်ရာ
် ာမြ�န််မာာသံံအမတ်ကြီး�
် း�
ဦးးကျော်�်��မိုးး��ထွွန်းး�အားး� မကြာ�ာသေး�းမီီကလုုပ််ကြံ�ံသတ်ဖြ�တ်
်
်ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုနှှင့််� ပြ�ည််ပရှိိ� CDM သံံတမန််များ�း�နှှင့််�
ပညာာသင််ကြား�း�နေေ ကြ�သော�ာ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး�ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး�က စစ််တပ််အနေေဖြ�င့့်� ၎င်းး�၏
အာာဏာာကိုု�ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုုင်
� ရေး
် �း အတွွက်် အဆုံးး��စွွန်ထိိလုုပ်
်
်ဆော�ာင််မည်ဖြ�စ်
် ်ကြော��ာင်းး� သိိသာာထင််ရှား��းစေ�သည််။
လတ််တလော�ာဖြ�စ််ပျျက််ခဲ့့�သော�ာ အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�က CDM အပေါ်�် ပြ�ည််သူူများ�း�၏ အားး�ပေး�းမှုုသည််
လျှော့�့�ကျ
� ျခြ�င်းး�မရှိိ�သေး�းကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရသည််။ CDM ၀န််ထမ်းး�များ�း�သည်် အများ�း�အကျိုးး���အတွွက်် ၎င်းး�တို့့�၏
�
အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကိုု�စွွန့််�လွှှတ််အနစ််နာာခံံသူူများ�း�အဖြ�စ်် လက််ခံံထားး�သော�ာအမြ�င််များ�း�သည်် များ�း�စွာာ�
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ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ NUG သည်် CDM ၀န််ထမ်းး�များ�း�အားး�ထော�ာက််ပံ့့�ရန််အတွွက်် ထီီလက််မှှတ််များ�း�
ရော�ာင်းး�ချျမည့့်� ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာစာာမျျက််နှာာ�တစ််ခုုကိုု� ဖန််တီးး�သော�ာအခါါ နာာရီီပိုု�င်းး�အတွွင်းး� လူူလေး�းသိိန်းး�ကျော်�်��
က ထိုု�စာာမျျက််နှာာ�ကိုု� နှှစ််ခြို�ု�က််ကြော��ာင်းး�ပြ�သခဲ့့�သည််။ လက််မှှတ််များ�း�ကိုု� ရက််နေ့့တွွ
် တင််ရော�ာင်းး�ချျသည့့်�
� င်စ
သြ�ဂုုတ််လ (၁၅) ရက််နေ့့က
� တစ််နာာရီီအတွွင်းး� ကျျပ််သန်းး�တစ််ရာာ (AUD 100,000) တန််ဖိုးး��ရှိိ�လက််မှှတ််
(၅၀,၀၀၀) ကျော်�်��ကိုု� ရော�ာင်းး�ချျခဲ့့�ရသည််။ ဒုုတိိယနေ့့တွွ
် ည်းး�အလားး�တူူပင််ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ထို့့�အပြ�င််
� င်လ
�
လုံံခြုံ�
� ံ�ရေး�း တပ််ဖွဲ့့�များ�း�၏ CDM ပါါဝင််မှုုနှုန်းး
ု �သည်် ပြီး�း�ခဲ့့�သည့််�နှှစ််လအတွွင်းး� ၅၀ ရာာခိုု�င်နှု
် န်းး
ု �ခန့််�မြ�င့််�တက််လာာခဲ့့�
သည််။ ဇွွ န်လ
် အထိိ CDM စစ််သားး�နှှင့််�ရဲဲ ၁၀၀၀ ကျော်�်��သာာရှိိ�သော်�်�လည်းး� သြ�ဂုုတ််လကုုန််တွွင် ် CDM
စစ််သားး�များ�း�နှှင့််� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�ကိုု� ကူူညီီသူူများ�း�၏အဆိုု�အရ အရေ�အတွွက််အားး�ဖြ�င့််� ၂၅၀၀ ခန့််�အထိိတိုးး��လာာပီီ
ဖြ�စ််သည််။ ထို့့�အပြ�င််
CDM ရဲဲအရေ�အတွွက််အများ�း�ဆုံးး��ရှိိ�သော�ာ ကယားး� (ကရင််နီီ) ပြ�ည််နယ််တွွင် ်
�
အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုကိုု�ဆန့််�ကျျင််သော�ာ အုုပ််စုုများ�း�က ဒေေသတွွင်းး�အာာဏာာထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုင်
ု� ရေး
် �း ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအဖြ�စ်် သြ�
ဂုုတ််လတွွင် ် CDM တွွင်ပါ
် ါဝင််သူူ ရဲဲ ၃၀၀ ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�ကိုု� ဖွဲ့့� �စည်းး�ခဲ့့�သည််။ စက််တင််ဘာာ (၂) ရက််
အထိိ ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််၊ ကချျင််၊ ကယားး� (ကရင််နီီ)၊ ကရင််၊ မွွန်နှှင့််�
် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််များ�း�တွွင် ် CDM ၀န််ထမ်းး� ခန့့် �
မှှန်းး�ချေ�ေ (၅၂၀၀၀) ကျော်�်��ရှိိ�နေေပြီး�း� ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင် ် CDM ပါါဝင််မှုုအမြ�င့််�ဆုံးး��ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််သူ့့ဝန််
� ထမ်းး�
စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ (၇၂) ရာာခိုု�င်နှု
် န်းး
ု �အထိိ ရှိိ�နေေသည််။
ပြ�င်းး�ထန််ဆိုးး��ရွား��းသော�ာကပ််ရော�ာဂါါနှှင့််� နက််ရှိုု�င်းး�သော�ာအကျျပ််အတည်းး�များ�း�ရှိိ�နေေသော်�်�လည်းး� စစ််တပ််နှှင့််�
CDM လှုုပ််ရှား��းသူူများ�း�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့�အားး�ထော�ာက််
ခံံသူူများ�း�အကြား�း� တင်းး�မာာမှုုများ�း�ဖြေ�ေလျှော့�့�သွားး�
�ရန််
�
�
အလားး�အလာာ မရှိိ�ပေ�။ အထူးး�သဖြ�င့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�ပညာာရေး�းကဏ္ဍများ�း�သည်် အဆိုု�ပါါပြို�ု�င််ဆို�ုင်မှု
် ု၏ ဆိုးး��
ကျိုးး���များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု� ရင််ဆို�ုင်ကြုံ�
် ံ�တွေ့�့�ရမည်ဖြ�စ်
် ်သည််။ NUG ၏ ပြ�ည််သူ့့ခုုခံံ
� စစ််ကြေ��ညာာပြီး�း�နော�ာက်် အရှိိ�န််မြ�င့််�
တက််လာာသော�ာ ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််ကြော��ာင့့်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုနှှင့််� လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းအခြေ�ေအနေေ
များ�း�သည်် ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��း လာာဖွွယ််ရှိိ�နေေသည််။ အရေး�းပေါ်�်အကူူအညီီလိုု�အပ််သော�ာနေေရာာများ�း�သည််လည်းး�
အလျျင််အမြ�န််တိုးး��ပွား��းလာာနေေပြီး�း� အစဥ််အဆက််စစ််ဒဏ်ခံ
် ံရသော�ာတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဒေေသများ�း�သာာမက ဗမာာ
အများ�း�စုုနေေထိုု�င်သော�
်
ာ ကျေး�း�လက််နှှင့့်� မြို့�့�� ပြ�ဒေေသများ�း�သည််လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�ကျျန်းး�မာာရေး�းစနစ််ပြို�ု�လဲဲမှုု
ဒဏ််ကိုု� ဆိုးး��ရွား��းစွာာ�ခံံစား�း နေေရပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ အာာဏာာသိိမ်းး�မှုုမတိုု�င်ခ
် င််က မြ�န််မာာပြ�ည််အတွွင်းး�ဖြ�စ််ရိုးး��ဖြ�စ််စဉ်
တစ််ခုုမဟုုတ််သော�ာ ကျော�ာ�က််ကပ််ရော�ာင်းး�၍ စား�းဝတ််နေေရေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နေေသူူများ�း�လည်းး�ရှိိ�နေေပြီ�ီ
ဖြ�စ််သည််။ ဇူူ လိုု�င်လ
် တစ််လတည်းး�၌ပင်် ရန််ကုုန််၊ မကွေး�း�၊ ဧရာာဝတီီနှှင့််� နေေပြ�ည််တော်�်�အပါါအ၀င််ဒေေသ
အသီးး�သီးး�မှှ လူူနှှစ််ဆယ််ကျော်�်��က ၎င်းး�တို့့�၏
် က််တွွင် ်
� ကျော�ာ�က််ကပ််များ�း�ကိုု�ရော�ာင်းး�ချျလိုု�ကြော��ာင်းး� လူူမှုုကွွန်ယ
ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့ကြ� �သည််။

နိိဂုံးး��

ဤစာာတမ်းး�သည်် စစ််တပ််အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် မြ�န််မာာနိုုင်
� ငံ
် ၏
ံ အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုုအားး�
ပေါ်�်ထွွက််လာာခြ�င်းး�၊ လူူထုုထော�ာက််ခံံမှုုတိုးး��လာာခြ�င်းး�နှှင့််� လှုုပ််ရှား��းမှုုအားး�ခိုု�င်မာ
် ာစေ�ရန််ရုုန်းး�ကန််ခြ�င်းး�စသည့့်�
အဆင့််� သုံးး��ဆင့််�ဖြ�င့့်� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထို့့�အပြ�င််
လှုုပ််ရှား��းမှုုအားး�ပျော့�့�စေ�ရ
န်် စစ််တပ််၏လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််
�
�
များ�း�ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ CDM သည်် စစ််အာာဏာာရှှင််စနစ််ကိုု� အဆုံးး��သတ််နိုင်
ု� လိိမ့််�မည်
်
်ဟူူသော�ာ
ယုံံကြ� �ည််ချျက််ဖြ�င့့်� အာာဏာာဖီီဆန််ရေး�းလူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုုသည်် ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ဦးးဆော�ာင််မှုဖြ�င့့်
ု
�
အာာဏာာသိိမ်းး�ပြီး�း� နော�ာက််တစ််နေ့့တွွ
် တင််ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�သည််။ CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုသည်် နေ့့ချျင်းး�ညချျင်းး�ကြီး�း
�
� င်စ
�
ထွားး��လာာပြီး�း� အဓိိက အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး��နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု�ထိိခိုု�က််စေ�သည််။ ပြ�ည််သူ့့၀န််
� ထမ်းး�များ�း�နှှင့််�
နည်းး�ပညာာကျွွမ်းး�ကျျင််သော�ာ လူူငယ််များ�း�၏ ဦးးဆော�ာင််မှုဖြ�င့့်
ု
� အဆိုု�ပါါလှုုပ််ရှား��းမှုုသည်် လူူမျိုး�း��၊ ဘာာသာာ၊
ကျားး��မနှှင့််� မျိုး�း��ဆက််များ�း�အားး�လုံးး��ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�စေ�ခဲ့့ပြီး� �း� ၁၉၈၈ ခုုနှှစ်် လူူထုုအုံံ�ကြွ�မှုုနော�ာက််ပိုု�င်းး� အကြီး�း�မား�း
ဆုံးး��သော�ာ လူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�ထဲဲမှှ တစ််ခုုဖြ�စ််လာာခဲ့့ပြီး� �း� ပြ�ည််သူ့့ဝန််
� ထမ်းး� (၄၀၀၀၀၀) ကျော်�်��ပင်် ပါါဝင််ခဲ့့ကြ� �
သည််။
ပါါဝင််သူူဦးးရေ�အများ�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ပညာာရေး�းကဏ္ဍများ�း�သည်် NUG ၏ ဖိိနှိိ�ပ််မှုုအားး� ခံံနိုင်
ု� ်
ရည်် အရှိိ�ဆုံးး�� စင််ပြို�ု�င််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုယန္တရား�းများ�း
တ
�ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။ ထို့့�အပြ�င််
NUG နှှင့််� CDM လုံံခြုံ�
� ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့�
�

Policy Briefing – SEARBO

35

ဝင််များ�း�နှှင့််� ခိုု�င်မာ
် ာသော�ာပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုုများ�း�ကလည်းး� စစ််တပ််အတွွက်် ကြီး�း�မား�းသော�ာခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုတစ််ခုုဖြ�စ််
နေေသည််။ သို့့�သော်�်�လည်း
း� စစ််တပ််၏ ပြ�င်းး�ထန််သော�ာအရေး�းယူူမှုုများ�း�၊ ငွေေ�ကြေး��းအခက််အခဲဲများ�း�နှှင့့်� ဇွွ န်လ
်
�
လယ််က စတင််ခဲ့့�သော�ာ ဆိုးး��ရွား��းလှှသည့့်� ကိုးး��ဗစ််တတိိယလှိုု�င်းး�ကြော��ာင့််� လူူအများ�း�အပြား�း�သည်် အလုုပ််ပြ�န််
ဆင်းး�ခဲ့့ကြ� � သဖြ�င့့်� လှုုပ််ရှား��းမှုု၏အရှိိ�န််ကိုု�ထိိခိုု�က််စေ�ခဲ့့�သည််။ ထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�သော�ာ CDM ပြ�ည််သူ့့၀န််
�
ထမ်းး�များ�း�သည်် ပုုန်းး�အော�ာင်းး�နေေရသူူပြီး�း� ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရသူူအများ�း�အပြား�း�လည်းး�ရှိိ�နေေသည််။ NLD ပါါတီီသစ္စာာ�ခံံ
များ�း�၊ သပိိတ်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�၊ NUG/CRPH နှှင့််� PDF အဖွဲ့့� �ဝင််များ�း�ကဲ့့�သို့့�ပင််
� CDM ပါါဝင််သူူများ�း�သည််
စစ််တပ််၏အဓိိက ပစ််မှှတ််များ�း�ဖြ�စ််နေေအုုန်းး�မည််ဖြ�စ််သည််။ CDM သည််၎င်းး�၏ အာာဏာာထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုင်
ု� မှု
် ု
အတွွက်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုတစ််ခုုအဖြ�စ်် ရှုု မြ�င််ထားး�သော�ာ စစ််တပ််အတွွက်် ထိုုလှု
� ုပ််ရှား��းမှုုအားး�
နှိိ�မ််နင်းး�ရန်် အစွွမ်းး�ကုုန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နေေမည််သာာဖြ�စ််သည််။
သို့့�သော်�်�
CDM ၏ ကျော်�်��ကြား�း�မှုုသည်် ကျျဆင်းး�လာာခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ အာာဏာာရှှင််စနစ််ကိုု� အမှှန််တကယ်် ဖြု�ုတ််ချျ
�
နိုုင်
� သော�
်
ာ လူူထုုလှုုပ််ရှား��းမှုုတစ််ခုုအဖြ�စ်် ပြ�ည််သူူအများ�း�က ဆက််လက််လက််ခံံထားး�ကြ�မည််ဖြ�စ််သည််။
ကွဲဲ�ပြား�း� ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�နှှင့််� သဘော�ာထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ�း�ရှိိ�နေေစေ�ကာာမူူ စစ််တပ််ကိုု�ဆန့််�ကျျင််သော�ာ အဖွဲ့့� �အစည်းး�
များ�း� အားး�လုံးး��က CDM လှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု�ဆက််လက််ထော�ာက််ခံံသွားး��မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� CDM တွွင် ် ပါါဝင််သူူများ�း�ကိုု�
လည်းး� အများ�း�အတွွက််အနစ််နာာခံံသူူများ�း�အဖြ�စ်် ဂရုုဏာာသက််ကြ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့�ပြ�င််
� ထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�များ�း�
စွာာ�သော�ာ CDM ပါါဝင််သူူများ�း�သည်် စစ််တပ််ကအာာဏာာရှိိ�နေေသ၍ ၎င်းး�တို့့�၏
် ာ
� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�အပေါ်�် ခိုု�င်မာ
စွာာ�ရပ််တည်် နေေအုုန်းး�မည််သာာဖြ�စ််သဖြ�င့့်� ကြား�း�နေေရေး�းဝါါဒနှှင့််� နိုုင်
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