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ေဝါဟာရမ်ား ရွင္းလင္းခ်က္ (Explanation of terms)
ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္သည္ (Centralise) - အာဏာႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဗဟို (သို႔) ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းတြင္
ထားရွိသည္။
ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ွာ့ခ်သည္ (Decentralize) - အာဏာႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ဗဟိုလုပ္
ပိုင္ခြင့္အာဏရွိသူမွ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားဆီသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြား
ျခင္း (သို႔) ခြဲ႕ေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္။
အာဏာႏွ င့္ လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးသည္ (Devolve) - ဗဟို ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈေ လ်ွာ့ ခ်ျခင္း
၏ အျမင့္ ဆံုး စံ တ ခုျ ဖစ္ ၿ ပီး အာဏာႏွ င့္ လု ပ္ င န္း လည္ ပ တ္ မႈ မ်ားကို ကို ယ္ ပို င္ျ ပ႒န္း အု ပ္ ခ်ဳပ္ ပို င္ ခြ င့္ ရွိ
သည့္ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားသို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ (သို႔) ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္
မ်ားအရ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။
အာဏာႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ခြဲေဝသည္ (Deconcentrate) - ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ွာ့ခ်
ျခင္း၏ အနိမ့္ဆံုးစံတခုျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ဗဟိုအစိုးရဝန္ႀကီး
ဌာန၏ ႐ံုးခြဲမ်ားသို႔ အနည္းငယ္သာလႊဲေျပာင္းေပးသည္။
ဗဟိုအစိုးရ (Central Government) - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အာဏာအားလံုးကို
ေနျပည္ေ တာ္ မွ ထိ န္း ခ်ဳပ္ သ ည့္ တစ္ျ ပည္ေ ထာင္ အ စိုး ရအဖြဲ ႕ ရွိ သ ည္ ။ “ျပည္ေ ထာင္ စု အ စိုး ရအဖြဲ ႕
”ဟုု ေခၚေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုု အစီရင္ခံစာတြင္ “ဗဟိုအစိုးရ” ဟုု သံုးႏႈန္းထားသည္။
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ (Federal Government) - အာဏာကို ဗဟိုႏင
ွ မ
့္ ဆ
ဲ ႏၵနယ္ဆင
ို ရ
္ ာ နယ္ေျမမ်ားအၾကားရွိ
ခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အသက္ဝင္လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
“ဖက္ဒရယ္အစိုးရ” ဆိုသည့္စကားရပ္မွာ ယခင္ “ဗဟိုအစုုိးရ”ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျပည္နယ္မ်ား (States) - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဆင့္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမမ်ား ၁၄ ခုကို ဆိုလိုသည္။
လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုငး္ ေဒသႀကီး ဟူ၍ သတ္မွတ္ေခၚတြင္သည္။
ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမ (Substate) - ခရိုင္ (သို႔) ေက်းရြာ ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ
ႀကီး အတြ င္း ရွိ နယ္ေျမတခု သို ႔ မ ဟု တ္ အစိုး ရအုု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈ အာဏာသက္ေ ရာက္ သ ည့္ န ယ္ေျမကို
ရည္ ညႊ န္း သည့္ ေဝါဟာရျဖစ္ သ ည္ ။ ျပည္ န ယ္ အ တြ င္း ရွိ နယ္ေျမမ်ားတြ င္ ေအာက္ေ ဖာ္ျ ပပါ
နယ္ေျမဧရိယာမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ရည္ညြန္းသည္။
ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား (Substate Self-administered zones) - ျပည္
နယ္ (သိ)႔ ု တုင
ုိ ္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တိင
ု ္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ
ု ်ား စုစ
ု ည္းေနထိင
ု သ
္ ည့္ေဒသမ်ားႏွင့္ လက္ရတ
ွိ င
ြ ္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမ
မ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုသည္။
ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႐ိုးရာဓေလ့အရ စီမံခန္႕ခြဲမႈဧရိယာ (Substate customary managements
areas) - ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံအရ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္
စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီမံက်င့္သံုးႏိုင္သည့္ ေဒသတြင္း ဧရိယာကို ဆိုလိုသည္။
ေက်းရြာတစ္ရြာ (သို႔) တစ္ရြာထက္ပိုေသာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ႐ိုးရာဓေလ့အရနယ္ေျမသတ္ထား
ေသာနယ္ေျမအတြင္း တည္ရွိႏင
ို သ
္ ည္။ (ဥပမာ- ကရင္လမ
ူ ်ဳိးမ်ား၏ “ေကာ္” နယ္ေျမ၊ ကယားလူမ်ိဳးမ်ား၏
“ေဂး” နယ္ေျမ)

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ တို င္း ရင္း သားလူ မ်ဳိး စုု မ်ားေနထို င္ ရာ ျပည္ န ယ္ မ်ားသည္ သဘာဝအရင္း
အျမစ္မ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ ၾကြယ္ဝ စံုလင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေနသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ေရရွည္
တည္ တံ့ မႈ မ ရွိေ သာတူးေဖာ္ မႈ မ်ားႏွ င့္ ေရာင္း ခ်မႈ စ နစ္ မ်ားေၾကာင့္ ယင္း အရင္း အျမစ္ မ်ား၏ က်ိ န္
စာသင့္ျခင္းကို ခံစားေနရသည္သာမက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ အား
ေပးေနသကဲ့ သို ႔ျ ဖစ္ေ နသည္ ။ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ ပဋိ ပ ကၡ မ်ားကို ေျဖရွ င္းျခင္းႏွ င့္ အဓြ န္ ႔ ရွ ည္ တ ည္ တံ့
ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဏာႏွင့္
လု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ မ်ားကို အျပည့္ အ ဝခြဲေ ဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္ ႔ ဖက္ ဒ ရယ္ စ နစ္ အေျချပဳ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ
(Devolved Federal Management) စနစ္ တ စ္ ခု ကို တည္ေ ဆာက္ ပံုေ ဖာ္ျ ခင္း သည္ အဓိ က
က်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေစကာမူ ျမန္မာ
ႏို င္ ငံ သ ည္ ပဋိ ပ ကၡျ ဖစ္ ဆဲ အေျခအေနတြ င္ သာ ရွိေ နပါေသးသည္ ။ ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ႏွ င့္ ရွ မ္းျပည္
နယ္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သိန္းဂဏန္းေက်ာ္ေသာ လူဦးေရ
မွာ အိမ္ေျခယာမဲ့ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္
အေျခခံက်ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္
ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မသိက်ဳိးကၽြံျပဳခံ ရေလသည္။
ယခင္က တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားမွ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ သယံဇာတအရင္းအ
ျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္ဝေသာေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တိုက္ခိုက္ေနရာယူမႈမ်ား တိုးပြားက်ယ္
ျပန္႔လာခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္မွာ မၾကာေသးေသာ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ
ေျမယာမ်ားႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အရွိန္အဟုုန္ျမင့္စြာ အလ်င္အျမန္ တိုးျမွင့္ ထုတ္ယူ
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ
စစ္ တ ပ္ႏွ င့္ ဗ ဟို အ စိုး ရအတြ က္ ႀကီး မားေသာ အခြ န္ ဘ ႑ာေငြ မ်ားကို ရရွိ ခဲ့ေ သာ္ လ ည္း ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားအတြက္မူ အက်ဳိးျပဳမႈမရွိခဲ့ေခ်။
ဖြဲ ႔ စ ည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒအရ သဘာဝအရင္း အျမစ္ ပို င္ ဆို င္ မႈ ၊ ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈႏွ င့္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ
ဆိုင္ရာအာဏာသည္ ဗဟိုအစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္သာ အျပည့္အဝရွိေနသည္။ ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္
သဘာဝအရင္းအျမစ္ (၆) မ်ိဳးျဖစ္ေသာ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမယာ၊ ေရသယံဇာတ၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊
ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တို႔ကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာသံုးသပ္ထားပါသည္။ ယင္းက႑
တစ္ ခု စီ တို င္း အတြ က္ ဥပေဒမ်ားႏွ င့္ က်င့္ သံုး မႈ မ်ားသည္ အမွ န္ တ ကယ္ ထိ ခို က္ ခံ စားရသူ မ်ား၏
ေျပာေရးဆို ခြ င့္ ကို တားဆီး ထားသည္ ။ ၄င္း တို ႔ အေနျဖင့္ အဆို ပါအရင္း အျမစ္ မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၿ ပီး
တန္ဖိုးျဖတ္သတ္မွတ္ခြင့္မရ၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခြင့္မရ (သို႔) ၄င္းတို႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ
ေနမႈမ်ားကိုအျပစ္တင္ခြင့္မရ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုအမ်ိဳးသမီးထုု အဓိကအားျဖင္႔
ေက်းလက္ေဒသရွိ အမ်ဳိးသမီးထုုမွာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈက႑တြင္ ႏွစ္ထပ္
ကြမ္းအပစ္ပယ္ခံထားရေလသည္။
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သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ မေက်နပ္မႈႏွင့္ ေဒါသမီးလွ်ံမ်ားကို
မီးေမႊးေပးသကဲ ႔ သို ႔ ျဖစ္ေ နသည္ ။ သဘာဝအရင္း အျမစ္ စီ မံ ခ်က္ မ်ားက သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္
ပ်က္စီးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတို႔ကို
ျဖစ္ေစၿပီး အဓိကအားျဖင္႔ အမ်ဳိးသမီးထုကို ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့သည္။ ျပန္လည္အစားထိုးမရႏိုင္ေသာ
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပသို႔ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔ျခင္းသည္ အနာဂတ္
မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္မျပႏိုင္ေသာဆံုးရံွဳးမႈတရပ္ျဖစ္သည္။
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ
အတြက္ အစဥ္အျမဲ ဦးစားေပးခံရၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အေထာက္အ
ကူျပဳ ေပးေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္ ၾကြယ္ဝေသာ ေဒသမ်ားမွာမူ အေမွာင္ကမၻာ၌သာ ေလွ်ာက္လွမ္း
ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ပ်က္စီးမႈမ်ားေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို

အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ မိမိတို႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္
ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ျပည္သူလူထုမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ တိုင္းရင္း
သားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆိုပါ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ျပည္
သူလူထုႏွင့္အတူ တစ္သားတည္းရွိၾကသည္။ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင္႔ကို အျပည္႔အဝခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း
သည္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဆင့္တိုင္းတြင္ ခိုင္မာေသာ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳတာဝန္ယူမႈကို
လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း အေျခအေန
ေပးရာေရာက္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆင
ို ရ
္ ာ ေရရွညတ
္ ည္တမ
ံ့ က
ႈ လ
ို ည္း အက်ဳိးျဖစ္ထန
ြ ္း ေစပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏ခ်ဳပ္ကိုင္မႈအာဏာကို အျပည္႔အ၀ေလ်ွာ့ထားေသာ အုုပ္
ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစနစ္ကို သုညမွ ျပန္လည္စတင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုပါ။ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
မ်ားမွ မိ မိ တို ႔ ၏ ေျမယာမ်ား၊ ေရအရင္း အျမစ္ မ်ားႏွ င့္ သစ္ေ တာမ်ားကို ေရရွ ည္ တ ည္ တံ့ေ စေသာ
႐ိုးရာဓေလ့ က်င့္သံုးမႈမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲလာၾကသည္မွာ ယခင္မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာကတည္းက ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္
သည္။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားမွ အဆိုပါ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ပံုစံက်ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု
မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ထားၾကသည္။
ျမန္ မာ့ သ ဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ အ လု ပ္ အ ဖြဲ ႕

(The Burma Environmental Working

Group- BEWG) အဖြဲ ႕ ဝင္ မ်ား၏ အေျခခံ လူ ထု မ်ားႏွ င့္ ဆ ယ္ စုႏွ စ္ မ်ားစြာ လုု ပ္ေ ဆာင္ မႈ မ်ားအေပၚ
အေျခခံလ်က္ ပဋိပကၡမဖက္ေသာ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျချပဳ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ပိုမိုေရရွည္တည္
တံ့ေ သာ သဘာဝအရင္း အျမစ္ ဆို င္ ရာ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ မ်ားဆီ သို ႔ ရည္ သ န္ေ သာနည္း လမ္း မ်ားကို ယခုု
အစီ ရ င္ ခံ စာတြ င္ တင္ျ ပထားပါသည္ ။ အဆိုျ ပဳထားေသာ လမ္းျပေျမပံု သ ည္ အခြ င့္ အေရးႏွ င့္
လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းမွကာကြယ္ႏွင္႔ ပဋိပကၡမ်ားပိုမိုၾကီး
ထြားလာမႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ စုေဆာင္းတင္ျပထားပါသည္။ လုပ္ေဆာင္မည့္အဆင့္မ်ားအေနျဖင့္
မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ ဦးစားေပးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္
ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစျပဳတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ
အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွငတ
့္ င္ေပးျခင္းတိက
႔ု ို လုပ္ေဆာင္မည္။ ယင္းသိ႔ု အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
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အားေပးျမွင့္တင္ေပးသည္သာမက ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္း
တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
အာဏာႏွ င္ ႔ လု ပ္ ပို င္ ခြ င္ ႔ ကို အျပည့္ အ ဝခြဲေ ဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္ ႔ ဖက္ ဒ ရယ္ စ နစ္ အေျချပဳ
သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Devolved Dederal Natural Resource Management) ဆိုင္ရာ
လမ္းျပေျမပံုသည္ ေအာက္ပါကာလ (၃) ခု အတြင္းတြင္ အခ်ိန္မွီျဖစ္ေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကြင္းဆက္
တို႔ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တင္ျပထားပါသည္။
(၁) ၾကားကာလ - ျပည္ေ ထာင္ စု ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္ မွ တ္ေ ရးထိုးျခင္း မျပဳႏို င္
ေသးခင္ အခ်ိန္အထိ ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္စဥ္အတြင္း ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အ
ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ား
(၂) အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ - ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ခြဲအဆင့္မ်ားတြင္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚအေျခခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္
ရာႏွ င္ ႔ ဥ ပေဒပို င္း ဆို င္ ရာမူေ ဘာင္ အ သစ္ မ်ားႏွ င္ ႔ ဖက္ ဒ ရယ္ အေဆာက္ အ အံုး မ်ား တည္
ေထာင္ျခင္းအဆင္႔မ်ား
(၃) အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကာလ - သစ္လြင္ေသာ ဖက္ဒရယ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို အသံုးျပဳ
လ်က္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ၾကားကာလအတြင္းတြင္•

အၾကီးစားသဘာဝအရင္း အျမစ္ ဆိုင္ ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈ စီ မံ ကိ န္း အသစ္ မ်ားႏွ င့္ မျပီးျပတ္ေ သး
ေသာ စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားအတြက္ ယာယီရပ္ဆင
ို ္းထားျခင္း (Moratorium) ကိစ
ု နစ္တက် စတင္အေကာင္
ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ (ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလံုး)

•

အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိ္န္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဆန္းစစ္ၿပီး လုုပ္ပိုင္ခြင့္ထုတ္ေပးျခင္း
ႏွင့္ ျပန္လည္ေစ့စပ္ညွိႏင
ႈိ ္းရန္ (သိ)႔ု ဖ်က္သမ
ိ ္းရန္ (ႏိင
ု င
္ ံေရးနယ္ပယ္၊ အရပ္ဖက္လမ
ူ ႈ အဖြ႕ဲ အစည္း
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)

•

လက္ေတြ႕အသံုးျပဳႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ ႐ိုးရာဓေလ႔အရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ စနစ္မ်ား (သို႔) တိုင္း
ရင္းသားမ်ား၏ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈစနစ္
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ၾကားဝင္မစြတ္ဖက္ရန္ (ဗဟိုအစိုးရ)

•

ေရရွည္စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒမ်ားႏွင္ ့ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအ
ျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈ၊ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ (ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား)

•

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔အာဏာမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္
နယ္ခြဲအဆင့္ အစိုးရတို႔တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္
(ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား)
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ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း

Photo SM

အပိုင္း (၁)
ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ုိ ္ ထိနး္ ခ်ဳပ္မႈ
ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး ပြဲ မ ပါေသာ အပစ္ အ
ခတ္ ရ ပ္ စဲ မႈ မ်ား (၂၅) ႏွ စ္ ၾ ကာလာသည့္ေ နာက္
ပို င္း တြ င္ ျမန္ မာႏို င္ ငံ အ တြ င္း ရွိ ပဋိ ပ ကၡ မ်ားမွာ
မ်က္ျ မင္ အ ရ အဆံုး မသတ္ႏို င္ေ သးသည့္ အေျခ
အေနတြင္ရွိသည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝ
ေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္

ဂ်ယ္ေဂါင္ ဒုုကၡသည္စခန္းမွ ကေလးမ်ား

၏ ထိုး စစ္ ဆ င္ မႈ မ်ားသည္ ယခင္ တို င္း ရင္း သား
ေတာ္ လွ န္ေ ရးအစိုး ရမ်ား ကို ယ္ ပို င္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ရာ
ေဒသမ်ား၌ စစ္ တ ပ္ ၏ေနရာယူ စိုး မိုး မႈ မ်ားကို

ဇယား (၁) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား တင္ပို႔ျခင္း

တိုးပြားခ်ဲ႕ထြင္ေစသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။
သဘာဝအရင္းအျမစ္အေျချပဳ စီမံကိန္း
မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားတို႔၏
အသက္ေ မြး ဝမ္းေက်ာင္း မႈ မ်ားအေပၚတြ င္ ႀကီး
စြာေသာ ထိ ခို က္ ပ်က္ စီး မႈ မ်ားကို ျဖစ္ေ ပၚေစၿပီး
ေနျပည္ေတာ္မွ စီစဥ္သတ္မွတ္သည့္ “ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး“
ေခါင္း စဥ္ေ အာက္ တြ င္ မိ မိ တို ႔ ၏ ေျမယာမ်ားကို
စြန္႔ပစ္ထြက္ခြာသြားရန္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား
အား တြန္းပို႔ေပးခဲ့သည္။
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အရင္းအျမစ္မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ကုုန္ၾကမ္းပံုစံ
မ်ဳိးျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ေရာင္းရေငြမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိၿပီးသကာလ
မူ လ အရင္း အျမစ္ မ်ားတည္ ရွိ ရာ ေဒသမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဳိး အျမတ္ မ်ားခံ စားရရွိ မႈ လြ န္ စြာ ပင္
နည္းပါးသည္။

၁.၁. ျပည္သူလူထု၏ ရင္ထဲက ဆႏၵမ်ား
ေဘးထြကဆ
္ ္ိုးက်ိဳးမ်ားျပားသည္႔ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ျခင္းစီမက
ံ န
ိ ္းမ်ား ဆက္လက္လပ
ု ္ေဆာင္လာ
သည္ႏွ င့္ အ တူ ႏို င္ ငံ အ ဝွ မ္း မွ ျပည္ သူ မ်ားမွာ မိ မိ တို ႔ ပို င္ ဆုိ င္ေ သာ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားကို
ေဒသခံအေျချပဳ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (၆၁) ဖြဲ႕တို႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အ
တြ င္း ရွိ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားဆို င္ ရာ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ မႈႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာ စိုး ရိ မ္ မႈ မ်ားကို ေဖာ္
ထုတ္ရန္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္း
ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မတိုင္ခင္အထိ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္း
လုပ
ု င
္ န္း မ်ားကို ရပ္ဆင
ို ္းထားသင္သ
့ ည္ဟု တစ္ညတ
ီ စ္ညတ
ြ တ
္ ည္း သေဘာတူ ခဲၾ့ ကသည္။ ထိသ
ု ေဘာ
တူညီမႈတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုသည္ ၄င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား
၏ ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ
အၾကြင္းမဲ့စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕လက္ထဲသို႔ လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွင္းသင့္သည္
အထိ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ တို႔ပါ၀င္သည္။1
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕(၂၆) ဖြဲ႕မွ စုစည္းလ်က္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ
တြ င္ တည္ေ ဆာက္ မ ည့္ ေရကာတာစီ မံ ကိ န္း မ်ားကို ဖ်က္ သိ မ္းေပးရန္ ေဒၚေအာင္ ဆ န္း စုု ၾ ကည္
ထံ သို ႔ အိ တ္ ဖြ င့္ေ ပးစာတစ္ေ စာင္ ပို ႔ေ ပးခဲ့ ၾ ကသည္ ။ “ဖက္ ဒ ရယ္ စ နစ္ နဲ ႔ သြားဖို ႔ ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး ပြဲ
ေတြ မျပီးေသးခင္ မွာ သံ လြ င္ျ မစ္ေ တြေ ပၚမွာ တည္ေ ဆာက္ မ ယ့္ေ ရကာတာေတြ နဲ ႔ ပ တ္ သ က္ လို ႔
တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းဟာ တုုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာရွိတဲ့ သဘာဝအရင္းအျမစ္
နဲ႔ပတ္သက္လို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကိုယ္တုိင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္တာပဲ ျဖစ္တယ္။”
ဟုုဆိုထားသည္။ မိုင္းတံုေရကာတာေဆာက္လုပ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ေဒသခံျပည္သူလူထု ၂၃,၀၀၀
၏ လက္ မွ တ္ေ ရးထိုး မႈ မ်ားပါဝင္ေ သာ အဆို ပါ အိ တ္ ဖြ င့္ေ ပးစာကို လြ န္ ခဲ့ သ ည့္ႏွ စ္ (၂၀၁၆) တြ င္
ေရးသားေပးပို႔ကာ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္လည္း ရခိုင္သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ ကြန္ရက္မွ လူဦးေရသံုးသိန္း၏ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အျပည့္အဝစီမံထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျပန္သည္။
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တိုင္းရင္းသားအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း စည္းလံုးညီ
ညြတ္စြာျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တစ္သားတည္းက်ေသာ ေတာင္းဆိုမႈကို ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

“ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ၿပီး သံလြင္ေရကာတာမ်ားကို ဆက္လက္
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ သြားမည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၊
အရပ္ ဖ က္ လူ မႈ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ား၊ သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ထိ န္း သိ မ္းေရးအဖြဲ ႔ မ်ားႏွ င့္ ပူးေပါင္း ၿပီး
ဆန္ ႔ က်င္ သြားမည္ ။ ” ဟုု ရွ မ္း အမ်ဳိး သားဒီ မို ကေရစီ အ ဖြဲ ႕ ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ ရွ မ္း အမ်ဳိး သားဒီ မို ကေရစီ
ပါတီ (SNDP)၊ ရွ မ္းျပည္ တိုး တက္ေ ရးပါတီ (SSPP)၊ ရွ မ္းျပည္ျ ပန္ လ ည္ ထူေ ထာင္ေ ရးေကာင္ စီ
(RCSS) အပါအဝင္ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ
ရွမ္းျပည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးေကာ္မတီမွ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္ သေဘာထား ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

“ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမွငတ
့္ င္အားေပးရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို မ
္ ်ားအၾကားတြင္
ယံၾု ကည္မတ
ႈ ည္ေဆာက္ရန္ လိအ
ု ပ္ေနသည္က
့ ာလတြင္ အႀကီးစားေရကာတာစီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားကိလ
ု ည္း
ရပ္ဆင
ို ္းထားရန္ အထူးအေရးႀကီးသည္။ ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ပ
ႈ င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္
မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝမႈကိစၥရပ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အဓိက
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုုကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား အေျခတက်
မျဖစ္ေသးသေရြ႕ ဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါ အႀကီးစား ေရကာတာစီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
သည္ ပဋိပကၡမ်ား ပိမ
ု ိုျဖစ္ထန
ြ ္းရန္ ဆီထိုးေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္
တိင
ု ္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း အဆိပ
ု ါ ေရကာတာစီမက
ံ န
ိ ္း
မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လပ
ု ္ေဆာင္ေနျခင္းကိစက
ၥ ို ကၽြႏပ
ု္ တ
္ အ
႔ို ျပင္းအထန္ ကန္က
႔ ြက႐
္ တ
ႈ ္
ခ်ပါသည္။”
“ေဒသခံျပည္သမ
ူ ်ားသည္ ေရကာတာႀကီးမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားဆံုး ဒုက
ု ၡေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
အဆိပ
ု ါ ေရအားလွ်ပ္စစ္စမ
ီ က
ံ န
ိ ္းမွ ရရွမ
ိ ည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားစုက
ု ို အိမန
္ ီးခ်င္းႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားအတြက္
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားအမွန္ကို ရရွိရန္အတြက္ ေရကာတာ/ေရအား

ကခ်င္ျပည္နယ္၊
ျမစ္ႀကီးနားမေနာ
ကြင္းတြင္ အႀကီးစား
သဘာဝသယံဇာတ
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ
မ်ားကို ကန္႕ကြက္
ဆႏၵျပေနပံု
(၃.၁၀.၂၀၁၆)
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လ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမစတင္ခင္ ျပည့္ဝေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအား ခ်ျပေပးရမည္။”
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္က်င္းပေသာ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုညီလာခံတြင္ ရခုုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏
ဥကၠဌျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္မွ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္စီမံခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့
သည္။ “သဘာဝသယံဇာတမ်ားအားလံုးကို ထိုသဘာဝသယံဇာတမ်ားတည္ရွိရာ သက္ဆိုင္ရာအ
မ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက စီမံထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲ
ခြင့္ရွိသည္။ သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားျပည္နယ္သည္ မိမိ၏သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ထုတ္ယူသံုးစြဲ
ပိုင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ရွိသည္႔အျပင္ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကို ကိုင္တြယ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရသို႔
ခြဲေဝေပးျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားျပည္နယ္က ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။”2
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေန
ျဖင့္ ၄င္း တို ႔ မဲ ဆႏၵ န ယ္ အ တြ င္း အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ေ နသည့္ စီ မံ ကိ န္း မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာ
အေျခခံ က်သည့္ သ တင္း အခ်က္ အ လက္ မ်ားကို ပ င္ ရရွိႏို င္ စြ မ္း မရွိ သ ည္ ကိုေ တြ ႔ ရ ၿပီး ျပည္ သူ လူ ထု
၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၄င္းတို႔၏ အလုုပ္ကိုသာ လုုပ္ေဆာင္ခြင့္ အာဏာရရန္ ဆႏၵရွိေန
ၾကသည္။ “သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ဆည္စီမံကိန္း (၆) ခုုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္

ကိုေတာင္းၾကည့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမးခြန္းေတြကို ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ထားျခင္း
ခံရတယ္။” ဟုု ရွမ္းျပည္နယ္၏ လြတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ စိုင္းသီဟေက်ာ္မွ ေျပာျပခဲ့သည္။3
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေကာ္မတီမွ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္
ရာ မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲ ခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိရမည္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္
အေသးစိတ္ေရးသားေဖာ္ျပထားရမည္ဟု ၄င္းတို႔၏ လမ္းညႊန္မူတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။4 ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုး ရႏွ င့္ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္ စ ဥ္ႏွ င့္
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ေနသည့္ကာလအတြင္း ႀကီးစားသဘာဝသယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္
သည့္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းထားခဲ့ၾကသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္၊
သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္
ေက်ာက္မီးေသြး
တူးေဖာ္မႈအား
ဆႏၵျပေနပံု
(ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၆)
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၁.၂. ပဋိပကၡႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား
အထက္ တြ င္ ေျပာခဲ့ေ သာ စကားရပ္ မ်ားသည္ တို င္း ရင္း သားလူ မ်ဳိး တို ႔ ၏ လူ မ်ဳိး ဆို င္ ရာ
ဝိေ သသလကၡ ဏာရပ္ မ်ားႏွ င့္ ေျမယာနယ္ နိ မိ တ္ မ်ား၊ ၄င္း တို ႔ ၏ သက္ ဆို င္ ရာေဒသမ်ားအတြ င္း
က႑အလိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဆယ္စုႏွစ္
မ်ားစြာ ခိုင္မာအားေကာင္းခဲ့ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ေပၚထြက္လာေသာ ပဲ့တင္သံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဗမာ
လူမ်ဳိးအမ်ားစုု လႊမ္းမိုးေသာ စစ္တပ္အစိုးရေခတ္တြင္ ခုုခံေျပာဆိုပိုင္ခြင့္မရွိေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို
တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားတြင္
အျခားေသာ တို င္း ရင္း သားအုု ပ္ စု မ်ားကို ကြ င္း ဆက္ မိ မိ ဖယ္ က်ဥ္ ထားျခင္းႏွ င့္ ခြဲျ ခားဆက္ ဆံျ ခင္း
တို ႔ျ ဖင့္ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ မ င္း လုု ပ္ ခဲ့ သ ည္ ။ ၿဗိ တိ သွ် လက္ေ အာက္ မွ လြ တ္ လ ပ္ေ ရးရၿပီး သည့္ေ နာက္ ပို င္း
ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
ဗဟိမ
ု ွ ခြဲေဝေပးရမည့္ အခြငအ
့္ ာဏာမ်ားကို ေတာင္းဆိသ
ု ည့္ တိင
ု ္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ
ု ်ား၏ လႈပရ
္ ွားမႈမ်ား
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။
ဗဟိုအစိုးရကို ဆန္႔က်င့္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ရန္ ခုုခံႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာ
လတြ င္ ကရင္ အ မ်ဳိး သားအစည္း အ႐ံုး (ေကအင္ န္ ယူ ) ၊ မြ န္ျ ပည္ သ စ္ ပါတီႏွ င့္ ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ေကအိုင္အို) ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသအေျချပဳ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ
အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္
စနစ္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ အဆိုပါ
စနစ္ မ်ားသည္ ေက်းရြာ အဆင့္ မ်ားတြ င္ က်င့္ သံုးေသာ ႐ိုး ရာဓေလ့ ထံုး စံ အ ရ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ မ်ားကို
အသိ အ မွ တ္ျ ပဳၿပီး ျဖည့္ စြ က္ ကူ ညီ ရာေရာက္ သ ည္ ။ ပညာေရး၊ က်န္း မာေရးေစာင့္ေ ရွာ က္ မႈႏွ င့္
တရားစီရင္မႈကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္က႑မ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအရ လုုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္
ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း စီမံေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားအစိုးရအဖြဲ႕အမ်ားစုုတြင္ ေျမယာ၊
စို က္ ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေ တာ၊ မူ ဝါဒေရးရာႏွ င့္ ဥပေဒေရးရာဌာနမ်ားရွိ ၿ ပီး ဦး ပို င္ေျမယာလုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ မ်ား၊
သစ္ေ တာဆို င္ ရာလုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ မ်ားႏွ င့္ စို က္ ပ်ဳိးေရးဆို င္ ရာ ေထာက္ ပံ့ ကူ ညီ မႈ မ်ားကို လ ည္း စီ မံေ ပး
သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားလည္းရွိသည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္း၍ မရေသာ တရားဥပေဒ
ေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေဒသအဆင့္အစိုးရအဖြဲ႕ (ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ) သို႔ လႊဲ
ေျပာင္း ေျဖရွင္းေစခဲ့ၾကသည္။
ျမန္ မာ့ စ စ္ တ ပ္ ၏ ထိုး စစ္ ဆ င္ မႈ မ်ားႏွ င့္ ေနာက္ ဆ က္ တြဲ အပစ္ ရ ပ္ သေဘာတူ ညီ ခ်က္ မ်ား
သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျပည့္အဝ ကိုယ္ပိုင္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ဧရိယာ
မ်ား ေလ်ာ့က်လာသည္မွာ ၁၉၉၀ ခုုႏစ
ွ အ
္ ေစာပိင
ု ္း ကာလကတည္းက ျဖစ္ၿပီး ယခုအ
ု ခါတြင္ ဝျပည္နယ္၊
ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ႏွ င့္ မြ န္ျ ပည္ န ယ္ စ သည့္ န ယ္ေျမမ်ားရွိ ယခင္ ထိ န္း ခ်ဳပ္ န ယ္ေျမ မ်ားကို ဥပမာအ
ျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာ့စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရသည္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို
ေျမာက္ ပို င္း ေဒသႏွ င့္ ရခုုိ င္ျ ပည္ န ယ္ ဆ က္ လ က္ျ ဖစ္ ပြားခဲ့ ၿ ပီး တို င္း ရင္း သားအုု ပ္ စု အ ခ်ဳိ ႕ ကို လ ည္း
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ဖယ္က်ဥ္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၃ ခုုႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယား
(ကရင္နီ) ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထားရွိၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္နည္းတူ
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တနသၤာရီႏင
ွ ့္ စစ္ကင
ို ္းတိင
ု ္းေဒသႀကီး5 တိ၏
႔ု ေအာက္ေျခေဒသတိတ
႔ု င
ြ ္ ထိလယ
ြ ရ
္ လ
ွ ယ
ြ အ
္ ေနအထားမ်ား
ရွိေနခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း မ်ားကို စနစ္တက် လိုက္နာလိုက္ေလွ်ာက္မႈ လိုအပ္ေန
သည္။ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ား အစိတ္အပိုင္း
တခ်ဳိ႕ရွိေနၿပီး ေရာေႏွာထိန္းခ်ဳပ္ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား၏ အကဲဆတ္မႈမ်ား ရွိေနေစကာမူ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ အႀကီးစား
ႏို င္ ငံျ ခားရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ မ်ားကို ဆက္ လ က္ ဖိ တ္ေ ခၚကာ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားကို ထုု တ္ ယူ ရ န္
စီစဥ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ေဒသတြင္ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းတစ္ခုအရ လြန္ခဲ့သည့္
သံုးႏွ စ္ တာကာလ အပစ္ အ ခတ္ ရ ပ္ စဲ ထားသည့္ေ ဒသအတြ င္း အသစ္ေ သာရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ ေပါင္း
(၁၅၅) ခုု ရွိၿပီဟု ထပ္မံသိရွိေတြ႕ရွိရသည္။6

၁.၃. သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏင
ွ ့္ ပတ္သက္၍ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒအရ
အခြင့္အာဏာမ်ား
၂၀၀၈ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒတြ င္ ျပည္ေ ထာင္ စု အ စိုး ရမွ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားကို
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ျခင္း အခြင့္ရွိေၾကာင္း ဗဟိုျပဳျပဌာန္းေရးသားထားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္
ေလထုုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။”
(အပိုဒ္ ၃၇-က) ႏွင့္
“ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုုမ်ားက
ထုုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒျပဌာန္းရမည္။”
(အပိုဒ္ ၃၇-ခ)

တန္ ဖိုး ႀကီးေသာ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားေရာင္း ခ်မႈ မွ အခြ န္ေ ကာက္ ခံျ ခင္း ကို လ ည္း
ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အဆိုပါအခြန္ေတာ္ေငြကို မည္သို႔ေပးေခ်မည္၊ အသံုးျပဳမည္ကိုလည္း ဗဟိုမွ
ထိန္းခ်ဳပ္သတ္မွတ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ဘတ္ဂ်က္ ေငြသည္ အနည္းငယ္သာ
ရွိေ နၿပီး ေနျပည္ေ တာ္ အေပၚ၌သာ မွီ ခိုေ နရသည္ ။ ျပည္ န ယ္ႏွ င့္ တို င္းေဒသႀကီး လြ တ္ေ တာ္ သ ည္
ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား (၂) တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ
ကန္႔သတ္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။7
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၀၉ ႏွင့္ ၁၄၁ အရ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ဦးေရ
အားလံုး ၏ (၂၅) ရာခုုိ င္ႏႈ န္းႏွ င့္ ျပည္ သူ ႔ လြ တ္ေ တာ္ ၏ အမတ္ ဦးေရအားလံုး ၏ (၃၃) ရာခို င္ႏႈ န္း
ကို တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ထားေပးရသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္
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အမတ္ဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုကိုလည္း တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ထားေပး ရသည္။ ထို
ကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာရခြင့္ကို ထိေရာက္
စြာျဖင့္ အျမဲတမ္းကန္႔သတ္လိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္
မႈ ကို ေလ်ာ့ န ည္း သြား ေစသည့္ တြ န္း အား တစ္ ခုျ ဖစ္ေ စသည္ ။ လက္ ရွိ ျပည္ေ ထာင္ စု အ စိုး ရအဖြဲ ႕
တြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ အားလံုးနီးပါးကို ခ်မွတ္
သည့္ေနရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီး
ခ်ဳပ္ (၁၄) ပါးတြင္ (၂) ပါးမွာ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္။
ကာကြ ယ္ေ ရးဝန္ ႀ ကီး ဌာန၊ ျပည္ ထဲေ ရးႏွ င့္ နယ္ စ ပ္ေ ရးရာဝန္ ႀ ကီး မ်ားကို တပ္ မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ တိုက္႐ိုက္ ခန္႔အပ္ရသည္။8 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
မ်ားသည္ လ ည္း ေရြးေကာက္ ခံ ရျခင္း မဟုု တ္ ဘဲ ခန္ ႔ အ ပ္ ခံ ရ သူ မ်ားျဖစ္ သ ည္ ။ ဝန္ ႀ ကီး ခ်ဳပ္ ရာထူး ရ
ထားသူမွ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို တဖန္ ခန္႔အပ္ေပးရသည္။
သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားႏွ င့္ အခြ န္ ဘ ႑ာမ်ားကို မည္ သို ႔ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ ၿ ပီး အသံုးျပဳေရးႏွ င့္
ပတ္သက္ေသာ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒ
ေရးဆြဲသူဦးေရအမ်ားစုုႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သုုညလုပ္ပိုင္ခြင့္ မက္လံုးသာရွိေသာ္လည္း
၄င္းတို႔ကို ခန္႔အပ္ေသာသူ (သို႔) သူမ်ား၏ ညြန္ၾကားမႈအတိုင္း တစ္ေသြမတိမ္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေန
သည့္သေဘာတရားကို ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုသေဘာ သဘာဝက
အဓိ ပ ၺါ ယ္ ဖြ င့္ေ နပါသည္ ။ အျပန္ အ လွ န္ အားျဖင့္ ဆို ရ လွ် င္ ေဒသခံျ ပည္ သူ လူ ထု အ တြ က္ အဆို ပါ
အစိုးရတာဝန္ရွိသူ ဝန္ႀကီး/ထမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ရန္ (သို႔) ခြင့္ျပဳရန္ ေနရာေပးထားေသာ
ယႏၱရားတစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈမရွိ
ေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ဖြဲ႕စည္း
ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးသားရန္လိုသည္။ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္အတြက္လည္း ပါလီမန္လြတ္
ေတာ္ အ မတ္ ဦးေရ (၇၅) ရာခို င္ႏႈ န္းေက်ာ္ ရွိ ရ န္ လို အ ပ္ ၿ ပီး စစ္ တ ပ္ အား ဗီ တို အာဏာကို မရွိ မျဖစ္
အပ္ႏွ င္း ထားျပန္ သ ည္ ။ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒကို ျပင္ ဆ င္ေ ရးဆြဲျ ခင္း သည္ အစိုး ရအတြ င္း
တပ္မေတာ္၏ စစ္တပ္အာဏာကို ေလွ်ာ့က် သြားေစသကဲ့သို႔ျဖစ္ေလရာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လံုးဝနီး
ပါး မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတြင္ ကိယ
ု ္
ပို င္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ခြ င့္ ရေဒသ အျဖစ္ အခ်ဳိ ႕ တို င္း ရင္း
သားေဒသမ်ားတြ င္ ခြ င့္ျ ပဳထားသည္ ။ အဆို ပါ
ကို ယ္ ပို င္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ခြ င့္ ရေဒသတြ င္ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ သူ
ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳ တင္ ညႊ န္ ၾ ကား
ထားေသာက႑ (၁၀) ခုု တြ င္ သာ ကို ယ္ တို င္
ဥပေဒျပဳခြ င့္ေ ပးထားသည္ ။ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ သူေ ခါင္း
ေဆာင္ မ်ားမွာေရြး ခ်ယ္ တ င္ေျမာက္ ထားေသာ
ၿမိဳ့ န ယ္ ကို ယ္ စားလွ ယ္ မ်ားႏွ င့္ စစ္ ဦး စီး ခ်ဳပ္ မွ ခ န္ ႔
အပ္ေသာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾက
သ ည္ ။ ျ ပ ည္ ထဲေ ရး ဝ န္ ၾ ကီး ႒ာ နေ အာ က္ ရွိ အ
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ေထြေ ထြ အု ပ္ ခ်ဳပ္ေ ရးဦး စီး ႒ာန (ေထြ အု ပ္ ) သည္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ မ်ား ခ်မွ တ္ ရာတြ င္ အေရးပါသည္ ႔
အတြ င္းေရးမွဴး ေနရာကို ရယူ ထားသည္ ။ ပအို ႔ ဝ္ေ ဒသသည္ ကို ယ္ ပို င္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ခြ င့္ ရေဒသျဖစ္
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပအို႔ဝ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာအတုုအေယာင္
ကိုသာ ေတြ႕ရွိရသည္။ ပအို႔ဝ္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္မွ စစ္သည္တစ္ဦးသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရေဒသမ်ားသည္ ခြဲျခမ္းအုုပ္ခ်ဳပ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာအေဟာင္း၏ တံဆိပ္သစ္ တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္ဟု
သတ္မွတ္သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကယ္အာဏာရွိတာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ထဲမွာ
ကစားဖို႔ နာမည္ေပးခံရတာ ျဖစ္တယ္။” ေျပာခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား၏ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေဒသ
ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (သို႔) မူဝါဒ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးပိုင္ျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္
ရန္ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔ကို အျမစ္တြယ္ခိုင္မာေစရန္
ဗဟိဥ
ု ီးစီးမႈဆန္ေသာ ဖြ႕ဲ စည္းပံမ
ု ်ားျဖင့္ ဌာပနာထားပါသည္။ ပိ၍
ု သိသာ ထင္ရွားသည္အ
့ ရာမွာ အဖိနပ
ိ ခ
္ ံ
ႏွင့္ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳေနရာေပးမခံရသည့္ တိင
ု ္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးေရးရာက႑တြင္ ျဖစ္သည္။ ဗဟိအ
ု စိုးရႏွင့္
ေက်းလက္ေ နျပည္ သူ လူ ထု အ ၾကား အဓိ က ပါဝင္ ပ တ္ သ က္ေ နရသည့္ ေက်းရြာ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ေ ရးမွဴး
အမ်ားစုုမွာ အမ်ဳိးသားသီးသန္႔ ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္လတြင္ ေဖာ္ျပေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ
အမ်ဳိးသားအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေရ ၁၃,၆၀၂ ဦးတြင္ ၂၉ ဦး (၀.၂၁%)မွာ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္။9 အဆိုပါ
အေရအတြက္သည္ ပိုမိုေကာင္းသည့္အေျခအေနတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕တြင္
တိ က်ေသာရာခို င္ႏႈ န္း တစ္ ခုျ ဖင့္ အမ်ဳိး သမီး မ်ားပါဝင္ ခြ င့္ ရေစကာမူ အမ်ဳိး သမီး မ်ား၏ အေရးႏွ င့္
စိုးရိမ္မႈမ်ားအားလံုး ဦးတည္ေျဖရွင္းျခင္း ခံရလိမ့္မည္မဟုုတ္ေခ်။ ဥပမာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚ
တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာအမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုုမွာ ျမိဳ႕ျပအေျချပဳသူမ်ားျဖစ္ေလရာ ေက်းလက္အမ်ဳိးသမီး
ထုု၏ လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ နားလည္ေပးမႈ (သို႔) လႈံ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းေပးမႈ ရွိႏိုင္မည္မဟုုတ္ေခ်။

၁.၄. ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံက႑၏ ျဖစ္စဥ္မ်ား
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ေရာင္းခ်ပံုအေပၚမူတည္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ
တစ္ဖက္စြန္းဆန္စြာ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး လုုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားစုုႏွင့္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို ဗဟိအ
ု စိုးရႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာႏွငဆ
့္ က္စပ္အပ
ု စ
္ မ
ု ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္လပ
ု ္ေဆာင္ၾကသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္း
ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ ရည္သန္လ်က္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့
သည္။ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစြာကို ၂၀၁၇ မတ္လ
တြင္ ဥပေဒျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။10
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ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကိုတို႔ လုုပ္ေဆာင္သည့္
ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၁) ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးပါသည္မွလြဲ
၍ အားလံုးနီးပါးမွာ ဗဟိုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ျဖစ္ပါသည္။11 ဗဟိုအစိုးရအလုုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို
ခန္႔အပ္ရသည္။12 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ျပည္
နယ္ႏွင့္တိုင္းအဆင့္တို႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ဳိးမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ျမန္ မာႏို င္ ငံ ရင္း နွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈေ ကာ္ မ ရွ င္ တြ င္ မည္ သ ည့္ ကို ယ္ စားလွ ယ္ မ်ဳိး ကို မွ် ထည့္ သြ င္း ထားျခင္း
မျပဳထားေခ်။
တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို သိမ္းက်ဳံးထားမႈႏွင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေသာ MIC ၏
တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ
လုုပ္ပိုင္ခြင့္ပါမစ္ျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္
ထားမႈတို႔ကို သေဘာတူ ပိုင္ခြင့္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာ
အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားစြာ MIC တြင္ ရွိသည္။ MIC ၏ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳမႈကိုလိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ” လုုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ႏွင့္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ စီမံကိန္း
လုု ပ္ င န္း မ်ားလည္း ျဖစ္ သ ည္ သာမက ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ အ တြ က္ အရင္း အႏွီး မတည္ မႈ သ ည္ လ ည္း
ႀကီးမားသည္။ ထိ႔ျု ပင္ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္ ပိင
ု ္ေျမယာမ်ားကိလ
ု ည္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။13 လုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ပ
့္ ါမစ္မ်ား
ကို ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည့္” ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုသာ MIC မွ
ခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္သည္။14 ၂၀၁၆ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းေသာအထူး
စီးပြားေရးဇံု (SEZs) ဥပေဒကို အက်ဳံးဝင္လႊမ္းၿခံဳမႈ မရွိေခ်။ စီးပြားေရးဇံုမ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္
ရေရးအတြက္ MIC အစား SEZ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္သည္။
MIC အေနျဖင့္ ပါလီမန္လြတ္ေတာ္မွ လက္လွမ္းမႈနည္းပါသည့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေသာ
သတ္မွတ္တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
အေျခအေနတိုးတက္မႈ မ်ားကို (ဗဟိအ
ု စိုးရဥပေဒျပဳလြတ္ေတာ္ သိ႔ု ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ြ ္ေတာ္) သိ႔ု ႏွစစ
္ ဥ္
အစီရင္ခံရန္ တာဝန္ရွိသည္)15
တားျမစ္ကန္႔သတ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ဳိးအစားမ်ား
ျပည္ေ ထာင္ စု အ တြ င္း သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ကို ႀကီး မားစြာ ထိ ခို က္ ပ်က္ စီးေစမည့္ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုုမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ထိခိုက္
ပ်က္စီးေစမည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ႏိုင္သည့္ လုုပ္ငန္း
အမ်ဳိး အစားမ်ားကို တားျမစ္ က န္ ႔ သ တ္ေ ပးရမည့္ အခန္း က႑ကို ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ ဥပေဒသစ္ အ ရ
MIC မွ လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။16
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ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ႏွစ္ရွည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေစကာမူ MIC ၏ ခြင့္ျပဳ
ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ (၅၀) ေျမ အငွားခ်ခြင့္ (ႏွစ္ ၂၀ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္ေခ်ရွိသည္) ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုလြတ္
ေတာ္၏ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ “ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းၿပီး ေဝးလံ ေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ား” တြင္ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ MIC မွ ပိုမိုၾကာျမင့္ေသာ ေျမအငွားခ်မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။ 17 ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
နည္းၿပီး ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈခက္ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ အဆိုပါ ႏွစ္ရွည္ ေျမအငွားခ်မႈမ်ားသည္
တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ရွိေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ႏွစ္ရွည္ျပႆနာမ်ား
ႏွင့္ ဦးေႏွာက္စားေစႏိုင္ပါသည္။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ တိုင္းေဒသအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ပူးေပါင္း
ပါဝင္ႏိုင္ရန္ မူေဘာင္မရွိျခင္း
ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးမႈ အ နည္း ဆံုး တို င္းေဒသႏွ င့္ ျပည္ န ယ္ မ်ားသို ႔ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ မ်ားဝင္ေ ရာက္ လာေရး
ဆြဲေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ခန္႔ခြဲေရးဆြဲထားေသာ္လည္း ဥပေဒအရ အဆိုပါ
ေဒသႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ အာမခံမႈမရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ MIC အေန
ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွ စ္ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ ဥ ပေဒအရ တို င္းေဒသႏွ င့္ ျပည္ န ယ္ အ စိုး ရအဖြဲ ႕ မ်ားႏွ င့္ ညိွႏိႈ င္း ၍
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးရသည္။18 ၄င္းအခ်က္သည္လည္း
ျမင္ေတြ႕ဖို႔ရန္ ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း “ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ”တာဝန္ကို လက္ေတြ႕တြင္ မည္ကဲ့သို႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ့္မည္နည္း။
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုုမၺဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏
ဦးေဆာင္ ညႊ န္ ၾ ကားေရးမွဴးႏွ င့္ DICA ဥကၠ ဌ တို ႔ သ ည္ “ျပည္ န ယ္ႏွ င့္ တို င္းေဒသႀကီး အစိုး ရမ်ား
သည္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရလိမ့္မည္” ဟုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။19
အထက္ပါအတိင
ု ္း ေျပာၾကားခဲ့ေစကာမူ ၂၀၁၆ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏမ
ွံ ဥ
ႈ ပေဒသစ္သည္ ျပည္ေထာင္စအ
ု ဆင့္ အစိုး
ရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုမႈေလွ်ာ႔ခ်ထားေသာ အာဏာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ တရားဝင္မူေဘာင္တစ္ခုကို ဖန္တီး
ေပးထားျခင္း မရွိေခ်။ လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျပည္္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အေကာင္အထည္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ MIC အေနျဖင့္ ေဒသ႐ံုးခြဲမ်ား ဖြင့္ႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။20

စြမ္းအင္မူဝါဒ
စြမ္းအင္က႑သည္ ျမန္ႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္
ရာတြင္ အဓိက က႑တခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ျမင္႔မားေနၿပီး ႏိုင္ငံ႔လူဦး
၆၆% မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအ
တြက္ ဝင္ေငြေကာင္းေအာင္ ျပည္ပသိစ
႔ု မ
ြ ္းအင္တင္ပ႔ျို ခင္းႏွင့္ စက္မဇ
ႈ မ
ံု ်ားႏွငစ
့္ ီးပြားေရးဇံမ
ု ်ားအတြကသ
္ ာ
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို ထုတ
ု လ
္ ပ
ု သ
္ ည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အရွန
ိ အ
္ ဟုန
ု ္ျပင္းစြာ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။
ျမန္မာ့စြမ္းအင္ပင္မ အစီအစဥ္အရစီမံေဆာင္ရြက္ထားေသာ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုုတ္လုပ္
မႈ အ မ်ားစုု ကို ေရအားလွ် ပ္ စ စ္ ထုု တ္ လု ပ္ျ ခင္းႏွ င့္ ေက်ာက္ မီးေသြး လွ် ပ္ စ စ္ ဓာတ္ အားေပးစက္ ႐ံု တို ႔
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မွ ထုုတ္လုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္
စြမ္း၏ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမွရရွိၿပီး က်န္အပိုင္းကို သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕
(၂၈) ရာခိုင္ႏွုန္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ (၃) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ထားသည္။21 က်ယ္ေျပာ
လွေသာလက္ရွိ ျမန္မာ့ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕နယ္ပယ္တြင္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳမႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္
သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို တ႐ုုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။
စြ မ္း အင္ စီ မံ ခ်က္ မ်ားမွ ထိ ခို က္ သ က္ေ ရာက္ မႈ မ်ားမွာ တို င္း ရင္း သားအေျချပဳျပည္ န ယ္ မ်ား
သို ႔ ဦး တည္ေ ရာက္ ရွိ ရ န္ ရွိ သ ည္ ။ ရွိႏွ င့္ တည္ေ ဆာက္ ထားၿပီးေသာ ေရအားလ်ွ ပ္ စ စ္ စ က္ ႐ံု မ်ား၏
(၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တိုင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ားရွိ ေျမယာႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသမ်ားကို ေရႀကီး
နစ္ျ မဳပ္ေ စခဲ့ေ သာ္ လ ည္း ယင္းေဒသမ်ားသည္ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ စုု စုေ ပါင္း လွ် ပ္ စ စ္ အ သံုးျပဳမႈေ ပါင္း ၏
(၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုသာ အသံုးျပဳေနရသည္။22 ေနာက္ထပ္တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားေသာ
ေရအားလ်ွပစ
္ စ္ စီမက
ံ န
ိ ္း မ်ားသည္လည္း တိင
ု ္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ားတြင္ တည္ရွိေနျပန္သည္။
စြမ္းအင္မူဝါဒကို ဘယ္သူေတြ ခ်မွတ္ေနသလဲ
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းအထိ ဗဟိုအစိုးရ ဝန္ႀကီး (၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာျမန္မာ့အ
မ်ဳိးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ဂုုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္စီမံခ်က္ အစီအစဥ္မ်ား
ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည္။ လက္ေတြ႔မွျမန္မာ့စြမ္းအင္ ပင္မ အစီအစဥ္ကို အာရွဖြ႔ံၿဖိဳး
ေရးဘဏ္23 မွ ၂၀၁၅ ခုုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ေရးဆြဲေပးခဲၿ့ ပီး အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္မဝ
ူ ါဒကို ၂၀၁၅ ခုုႏစ
ွ ္ ဇန္နဝါရီလ (၆)
ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတရံုးမွ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။24 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ
ျဖစ္ေသာ အဆိုပါ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝအားေကာင္းလာၿပီး
စြမ္းအင္မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္က႑မ်ားတြင္တိုးတက္လာရန္ အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့သည့္

မီွျငမ္း-အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊
ေအာက္တိုတာ၊ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္

ဇယား (၃) ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသံုးျပဳမႈ

* ယခုုဇယားသည္ ရပ္ရြာစီမံခန္႔ခြဲေသာ အေသးစားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္ သံုး
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစီမံကိန္းတို႔ ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲ ျမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ားအတြက္သာ မူလအက်ဳိးျဖစ္ေစသည့္ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ား ကိုသာ
ေဖာ္ျပသည္။
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စီ မံ ကိ န္း မ်ားရွိ သ ည္ ဟု ၄င္း ၏ ဝက္ ဆို ဒ္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြ င္ ေရးသားေဖာ္ျ ပထားသည္ ။ 25 အဆို ပါ
ေကာ္မတီအတြက္ အစားထိုးေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားျခင္း မရွိေသးေခ်။
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားက ျမန္မာ့စြမ္းအင္
အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ သည့္ျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ ဝင္ေရာက္ေရးဆြဲေမာင္းႏွင္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ ႏိင
ု င
္ ံျခား
စြ မ္း အင္ ကု မ ၼ ဏီ မ်ားသည္ လ ည္း စြ မ္း အင္ က ႑တိုး ခ်ဲ ႕ မႈ ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဝင္ေ ရာက္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိရန္ အေျခခ်လ်က္ရွိသည္။
ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးထားျခင္း
ပင္ မ စြ မ္း အင္ ထု တ္ လု ပ္ မႈ အ စီ အ စဥ္ တြ င္ ေရအားမွ ၄၅,၀၀၀ မီ ဂါဝပ္ (နာရီ သ န္းေပါင္း )
လ်ာထားထုု တ္ လု ပ္ ရ န္ စီ စ ဥ္ ထားၿပီး လြ န္ ခဲ့ေ သာဆယ္ႏွ စ္ ဝ န္း က်င္ က ထက္ ၁,၅၀၀ ရာခို င္ႏႈ န္း
တိုး လာေသာ္ လ ည္း အိ မ္ နီး ခ်င္းႏို င္ ငံ မ်ားသို ႔ တင္ ပို ႔ေ ရာင္း ခ်ရန္ သာျဖစ္ သ ည္ ။ စြ မ္း အင္ အ ရင္း အ
ျမစ္ မ်ားကို တ င္ ပို ႔ ရာတြ င္ အႀကီး စားတစ္ ဆ င့္ ပို ႔ စနစ္ မ်ားစြာ လို အ ပ္ သ ည္ ။ သို ႔ေ သာ္ လ ည္း အႀကီး
စားတစ္ဆင့္ပို႔ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားမွာ ေက်းရြာႏွင့္ ခ႐ိုင္ခ်င္းဆက္လိုင္းႀကိဳးမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း
ဇယား (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံစြမ္းအင္မူဝါဒ ခ်မွတ္ေရးတြင္ ပတ္သက္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားအုုပ္စုမ်ား
က႑အလိုက္
အစီအစဥ္

ဥပေဒႏွင့္
စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းပိုင္း
ဆိုင္ရာ

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ေရရွည္
တည္တံ့မႈ
ဆိုင္ရာ

သြယ္တန္းျခင္း
ႏွင့္ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

လည္ပတ္ထုတ္
လုုပ္ျခင္း

ေက်းလက္
စြမ္းအင္က႑

မဟာဗ်ဴဟာ
က်ေသာ ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္မ်ား
အတြက္ အေျခ
ခံခြဲျခမ္း စိပ္ျဖာ
မႈပိုင္း ဆိုင္ရာ
ပံ့ပိုးျခင္း
(ကမၻာ့ဘဏ္)

EITI လက္ေတြ႕
အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ျခင္း
ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ
(ကမၻာ့ဘဏ္)

ေငြေၾကးစီမံမႈ
ကၽြမ္းက်င္ေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
(ကမၻာ့ဘဏ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
တြင္း လ်ွပ္စစ္
ျဖန္႕ျဖဳးေပးမႈ
အဆင့္ျမင့္
တင္ျခင္း
(ဂ်ိဳင္ကာ)

ျမန္မာ့လ်ွပ္စစ္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ ျပည္ပ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
အတြက္ ဂက္စ္တာ
ဘိုင္မ်ားေပါင္းစည္း
ေရးယႏၱရားစနစ္
သစ္ျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္
ျပည္သူပိုင္၊ ပုုဂၢလိက
ပိုင္ မိတ္ဖက္လုပ္
ငန္းမ်ားအကူးအ
ေျပာင္း(ကမၻာ့ဘဏ္)

မဟာဓာတ္အား
လိုင္းျပင္ပ လွ်ပ္
စစ္ ဓာတ္အား
ေပးအစီအစဥ္
(အာရွဖြံ႔ၿဖိဳး
ေရးဘဏ္)

NEMC အတြက္
စြမ္းအင္က႑
မဟာအစီအစဥ္
(ADB, Japan/
JFPR)

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ
ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား
(အာ/ဖြံ႕ဘဏ္၊
ေနာ္ေဝး)

ေငြေၾကးစီမံ
ခန္႕ခြဲမႈ အား
ေကာင္းေရး
(အလွဴရွင္အစံု)

ေလးေဒသ
ျဖန္႕ျဖဴးေရး
စနစ္အားေကာင္း
လာေရး (အာ/
ဖြံ႕ဘဏ္)

ဂက္စ္တာဘိုင္
ႏွင့္ ဂ်င္နေရတာ
မ်ား (GOT,
Japan/JICA)

ေက်းလက္
ေဒသမီးလင္း
ေရးစီမံကိန္း
(ကမၻာ့ဘဏ္)

အမ်ဳိးသား
လွ်ပ္စစ္သြယ္
တန္းမႈကြန္
ယက္
(ADB-JICAကိုးရီးယား)

အေရးေပၚျပန္
လည္ထူေထာင္
ေရးႏွင့္ အဆင့္
ျမင့္တင္ေရး
(ရန္ကုန္၊ သီလ
ဝါ၊ ဘီလူးေခ်ာင္း၊
လိုင္သာယာ)
(JICA)

ေက်းလက္ေဒ
သ စြမ္းအင္ဆိုင္
ရာ အေျခခံအ
ေဆာက္အအံုစီ
မံကိန္း (ျပည္
နယ္ႏွင့္တုိင္း ၁၄
ခုု) (JICA)

အမ်ဳိးသား
လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား
မဟာအစီအစဥ္
(JICA)
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အမ်ဳိးသား
လ်ွပ္စစ္ဓာတ္
အားေပးလုုပ္
ငန္း အစီအစဥ္
(ကမၻာ့ဘဏ္)

ေက်းလက္လ်ွပ္
စစ္ဥပေဒ
(အာ/ဖြံ႕ ဘဏ္)

စြမ္းအင္ဖူလႈံ
ေရးမူဝါဒႏွင့္
ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္း
အင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအ
စီအစဥ္(အာ/ဖြံ႕
ဘဏ္)

သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ႏွင့္ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာ အကာ
ကြယ္ႏွင့္
ထိန္းသိမ္း
ျခင္းအစီအစဥ္
(အာ/ဖြံ႕ ဘဏ္)

ျပည္တြင္းေစ်း
ကြက္တြင္ သဘာ
ဝဓာတ္ေငြ႕၏
စီးပြားေရးအရ
တန္ဖိုးသတ္မွတ္
ႏိုင္ေရး
(ကမၻာ့ဘဏ္)

EITI

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လွ်ပ္
စစ္ဓာတ္အား
ျဖန္႔ျဖူးေရးအၾကံ
ေပးအရာရွိ
(JICA)

အမ်ဳိးသား လ်ွပ္
စစ္ဓာတ္ အားေပး
လုုပ္ငန္း အစီအစဥ္
(ကမၻာ့ဘဏ္)

ေက်းလက္လ်ွပ္
စစ္ ဥပေဒ
(အာ/ဖြံ႕ ဘဏ္)

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ႏွင့္ အၾကံေပးမႈ
မ်ားအားျဖင့္
ရပ္တည္ႏိုင္ရန္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လွ်ပ္
စစ္သြယ္တန္း
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုုပ္
ငန္းကို ပံ့ပိုးျခင္း
(ကမၻာ့ဘဏ္)

စြမ္းအင္ဖူလႈံ
ေရးမူဝါဒႏွင့္
ျပန္ျပည့္ျမဲ
စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးအစီအစဥ္
(အာ/ဖြံ႕ ဘဏ္)

သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ႏွင့္ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာ အကာ
ကြယ္ႏွင့္ ထိန္း
သိမ္း ျခင္း
အစီအစဥ္
(အာ/ဖြံ႕ဘဏ္)

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး)
GTCC
ဂက္စ္တာဘိုင္မ်ား ေပါင္းစည္းေရးယႏၱရားစနစ္)
PPP
(ျပည္သူ့ ပုုဂၢလိက မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္မႈ)
JFPR 	(ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ွာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္အတြက္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရံပံုေငြ)
(ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ)
GOT

မွီျငမ္း - JICA အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ပင္မအစီအစဥ္
ေပၚထြက္လာေရး စီမံခ်က္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄

ေက်းလက္ေ ဒသႏွ င့္ မိ သားစုု သံုး စြ မ္း အင္ မ်ားအတြ က္ေ သာ္ လ ည္းေကာင္း ခ်ိ တ္ ဆ က္ေ ပးႏို င္ မ ည္
မဟုု တ္ေ ခ်။ အဆို ပါ တစ္ ဆ င့္ ပို ႔ စနစ္ မ်ားအတြ က္ ရင္း နွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ မ်ားသည္ ႏို င္ ငံေ တာ္ ၏ေၾကြး ၿမီ
တစ္ စိ တ္ တ စ္ ပို င္းျဖစ္ လာမည္ျ ဖစ္ေ သာ္ လ ည္း အဓိ က အက်ဳိး အျမတ္ ရ ရွိ မ ည့္ သူ မ်ားမွာ လြ တ္ လ ပ္
သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုုတ္လုပ္သူမ်ား (IPPs) ကသာျဖစ္သည္။
လွ် ပ္ စ စ္ စြ မ္း အားတင္ ပို ႔ ရ န္
အေၾကာင္းျပခ်က္ မွာ ရရွိ လာေသာ
ဝင္ေငြျဖင့္ ျပည္တြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
လုု ပ္ င န္း မ်ား တြ င္ အ သံုးျ ပဳ ရ န္ျ ဖ စ္

ဇယား (၄) ျမန္မာ့စြမ္းအင္အစီအစဥ္- ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး
က႑တြင္ အေျခခံမႈတိုးပြားလာျခင္း၊ ပမာဏႀကီးမားေသာ စြမ္းအားဆံုး႐ံႈးမႈ

သည္ ။ သို ႔ေ သာ္ အေကာင္ အ ထည္
ေဖာ္ခဲ့ၿပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုၾကည့္
လွ်င္ အဆိုပါ ဝင္ေငြမ်ားသည္ အရင္း
အျမစ္မ်ား မူလတည္ရွိရာျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ
မလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရ၏
ပင္မ အစီအစဥ္သည္ တိုင္းရင္းသား
ျပည္ န ယ္ မ်ား၏ အလို အ ပ္ ဆံုးေနရာ
မ်ားသိ႔ု လြနခ
္ ဲ့ေသာ ႏွစ္ (၃၀) ကတည္း
က ေရာက္ရမ
ွိ မ
ႈ ရွိေသာ မဟာ ဓာတ္အား
လို င္း မ်ား တိုး တက္ မႈ အ တြက္ သာ
ဦးစားေပးထားသည္။
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မွီျငမ္း- စုုစုေပါင္း လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား ျဖန္႔ေဝမႈ ခန္႔မွန္းခ်က္(အာဖြံ႔ဘဏ္၊ ျမန္မာ့
ပင္မ စြမ္းအင္ အစီအစဥ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅)

ပိုမို ဖူလံုႏိုင္ေသာ ေဒသအေျချပဳ စြမ္းအင္ ထုုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေဒသခံျ ပည္ သူ လူ ထု ကို တို က္ ႐ို က္ အ က်ဳိးျပဳၿပီး စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ ႕ မႈ ဆို င္ ရာဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွ တ္
ျခင္း မ်ားတြ င္ ေဒသခံျ ပည္ သူ လူ ထု ပါဝင္ ခြ င့္ ရွိေ သာ စနစ္ မ်ားပါဝင္ သ ည့္ ႀကိုးေပ်ာက္ စ နစ္ႏွ င့္
အေသးစား လွ် ပ္ စ စ္ျ ဖန္ ႔ျ ဖဴးသည့္ စ နစ္ မ်ား ဖြံ ႔ ၿ ဖိုး လာေရးအတြ က္ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံျ ခင္း မျပဳဘဲ ျပင္ ပ
စြမ္းအင္ပညာရွင္မ်ားကိုသာ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။ အထက္ပါအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္
ေက်းလက္ ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လံုေလာက္လ်င္ျမန္စြာ အက်ဳိးခံစားရလိမ့္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္
ဒီ မို ကေရစီ ဆ န္ေ သာ စြ မ္း အင္ ထုု တ္ လု ပ္ျ ခင္းႏွ င့္ ျဖန္ ႔ျ ဖဴးျခင္း တို ႔ တြ င္ လ ည္း ေပါင္း စပ္ အ က်ဳိး
ခံစားရပါလိမ့္မည္။ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စနစ္တြင္ရွိေသာ တစ္ဆင့္ပို႔ စနစ္ေၾကာင့္ လည္ပတ္မႈစရိတ္ ၄၀
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးလာမည့္အျပင္ မူလ စြမ္းအင္ထြက္ရွိပမာဏထဲမွ သံုးပံုႏွစ္ပံုေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္
အားမ်ား ဆံုး႐ႈံးေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္သည္။
အဆိုပါ ပင္မအစီအစဥ္သည္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားေသာ အာရွေဒသတြင္း လ်ွပ္စစ္စြမ္း
အင္ေစ်းကြက္ (ျမိဳ႕ျပႏွင့္ စက္မဗ
ႈ ဟိုျပဳဌာနမ်ား) ကို ျဖည္တ
့ င္းမည့္ အာရွဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးဘဏ္၏ ရည္မန
ွ ္းခ်က္
ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ကိုက္ညီေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ပင္မ အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေတာင္းဆို
မႈမ်ားႏွင့္ မည္၍မည္မွ် ကိုက္ညီေနသနည္း။

အပိုင္း (၂) သဘာဝအရင္းအျမစ္က႑
(၂.၁) သစ္ေတာအရင္းအျမစ္
(၁) သစ္ေတာမ်ားဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။
ျမ န္ မာ့ သ စ္ေ တာ သ ည္ ၄ င္း ၏ ႏွ စ္ ခ်ဳိ ႕ေ တာ န က္ ႐ို င္း မ်ားႏွ င့္ စြဲ မ က္ ဖြ ယ္ေ ကာ င္း ၿ ပီး
စီးပြားေရးအရတြက္ေျခကိက
ု ္ေသာ အဖိုးတန္ကၽြန္းသစ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာအ
့ လယ္တင
ြ ္ ေက်ာ္ၾကားလွသည္။
ေခတ္ အ ဆက္ ဆ က္ မ င္း လုု ပ္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ခဲ့ေ သာ အစိုး ရတို င္း သည္ ျမန္ မာ့ သ စ္ေ တာမ်ား၏ အဓိ က
အက်ဳိးျပဳမႈေပးေသာ အပူပင
ို ္းရြက္ျပတ္ေတာထြက္ အဖိုးတန္ကြ်န္းသစ္မ်ား ထုတ
ု လ
္ ပ
ု ္ျခင္း လုပ
ု င
္ န္းမ်ားကို
အသားေပး အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ သို ႔ေ သာ္ ခန္ ႕ မွ န္းေျခအားျဖင့္ျ မန္ မာ့ စု စုေ ပါင္း လူ
ဦးေရ၏ ၄၀% ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို
လုပ္ကိုင္လူမ်ားသည္ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရးမ်ားအတြက္ သစ္ေတာကို မွီခိုအားထားေနၾကရေသာ္လည္း
ထိုသစ္ေတာမ်ားကို ၄င္းတို႕မွတရားဝင္ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရၾကပါ။
ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းကိုၾကည့္လ်ွင္ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရအၾကားတြင္သာမက
အစိုး ရႏွ င့္ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ မ်ားအၾကား၌ ပို င္ ဆို င္ မႈႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၿ ပီး အျငင္း ပြားဖြ ယ္
ကိ စ ၥ တ စ္ ရ ပ္ အျဖစ္ တ ည္ ရွိေ နသည္ ။ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ လက္ က်န္ သ စ္ေ တာ ဧရိ ယာ အားလံုး နီး ပါးမွာ
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တိုင္းရင္းသားေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ျဖစ္ေနသည္။ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြအက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစရန္ ေမာင္းႏွင္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
သစ္ေ တာဖံုး လႊ မ္း ဧရိ ယာမ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍ ကို ယ္ ပို င္ တရားစီ ရ င္ ပို င္ ခြ င့္ န ယ္ေျမကို ေတာင္း ခံ
ျခင္းမ်ားရိွသကဲ့သို႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းရန္အလို႔ငွာ အၾကမ္းဖက္
သံ သ ရာကို ႀကိဳးကို င္ သ ည့္ အစိုး ရအတြ က္ စီး ပြားေရးအရင္း အျမစ္ တ စ္ ခု လ ည္း ျဖစ္ျ ပန္ သ ည္ ။
ေျပာင္းျပန္စဥ္းစားလ်ွင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရန္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္
စီးပြားေရး ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခလ
ံ ည္း ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေနသည္က
့ ာလတြင္ သစ္ေတာမ်ား
သည္ တို င္း ရင္း သားလူ မ်ဳိး စုု မ်ားအတြ က္ ျမန္ မာ့ စ စ္ တ ပ္ ကို ေရွာ င္ ရွားပုု န္းေအာင္း ရန္ အလို ႔ ငွာ
ခိုလံႈသည့္ေနရာ၊ သက္ရွိရွင္သန္ေစခဲ့သည့္ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာ့သစ္ေတာဧရိယာ
စားနပ္ ရိ က ၡာႏွ င့္ စို က္ ပ်ဳိးေရးအဖြဲ ႕ (FAO)၏ အခ်က္ အ လက္ မ်ားအရ ႏို င္ ငံ ဧ ရိ ယာ၏ ၄၅
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းလ်က္ ရွိသည္။26 လြန္ခဲ့ေသာ (၁၆) ႏွစ္ ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္၏ သစ္ေတာ
ဖံုးလႊမ္းဧရိယာ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။27 ကမၻာေပၚတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားၿပီးလွ်င္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအဆင့္ တတိယရွိေသာ
ဇယား (၅) ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ အေျပာင္းအလဲ
(၂၀၀၂-၂၀၁၄)

ႏို င္ ငံျ ဖစ္ သ ည္ ။ သုုေ တသန ေလ့ လာဆန္း စစ္ မႈ
တစ္ခုအရ ၂၀၀၂-၂၀၁၄ ခုုႏွစ္အတြင္း ဟက္တာ
၄ ၄ - ၄ ၂ နီး ပါး ရွိ သ စ္ေ တာ ဖုံး လြႊ မ္း ဧ ရိ ယာ မွ
သစ္ေ တာပမာဏ ဟက္ တာ ၁.၅ သန္းေက်ာ္
ေလ်ာ့က်သြားခဲၿ့ ပီး ႏွစစ
္ ဥ္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈပမာ
ဏမမွာ ၀.၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။28
ေယဘုု ယ်သစ္ေ တာဖံုး လႊ မ္း ဧရိ ယာစု စု
ေပါင္းတြင္ သဘာဝသစ္ေတာရိုင္းမ်ား၏ဖုံးလႊမ္း
မႈပမာဏမွာ လ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ၁၆
ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႕သာက်န္ရွိေတာ့ရာ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏
၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းဧရိယာ၏ ၃၈
ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းျဖစ္သည္ဟဆ
ု ိုႏင
ို ပ
္ ါသည္။ ၂၀၀၀-၂၀၁၅
ခုုႏွစ္အတြင္း ဟက္တာ၂သန္းပမာဏထက္ေက်ာ္
လြ န္ေ သာသစ္ေ တာျပဳန္း တီး မႈ မွာ သဘာဝသစ္
ေတာရို င္း ဧရိ ယာမ်ား၌ျဖစ္ ၿ ပီး တန္ ဖိုး ရိွ သ စ္ေ တာ
ေဂဟစနစ္၁၁ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားေစသည္။
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို အဓိက ေမာင္းႏွင္ေသာ
အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိင
ု ္း ျဖစ္သည္။
• သစ္ေ တာျပဳန္း တီး ပ်က္ စီး ရျခင္း မွာ စီး ပြား
ျဖစ္ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ခ်မွတ္ေသာ ေရရွညတ
္ ည္
တံ့ေ ရးမူ အရ ကန္ ႔ သတ္ တားျမစ္ မႈ မ်ားကို
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တနသၤာရီေဒသရွိ ဧက ၄၂၂၀၀ က်ယ္ေသာ MSPP ဆီအုန္းစိုက္ခင္းပံု 		
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ဥပေကၡာျပဳၿပီး ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားကို အလြနအ
္ ကၽြံ ထုတ
ု လ
္ ပ
ု ခ
္ ၿဲ့ ပီး စီးပြားေရးအရအလုပမ
္ ျဖစ္ေသာ
သစ္ည့ံအမ်ဳိးအစားမ်ားကိုသာခ်န္ထားခဲ့သည္။
• ဆီအုန္း၊ ရာဘာႏွင့္ ၾကံ စသည့္ သီးႏွံမ်ား အႀကီးအက်ယ္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း (၀.၅၄ ဟက္တာသန္းေပါင္း)
• သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္
ျခင္းကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ အျခား သစ္ေတာေျမမဟုတ
ု ္ေသာ ေျမယာအသံုးျပဳျခင္း (၁.၀၀ ဟက္တာသန္းေပါင္း)
• ေဒသတြင္း အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထင္းေလာင္စာအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းတိ႔ု ျဖစ္သည္။ ျပည္တင
ြ ္းလိအ
ု ပ္ခ်က္
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ သစ္ေတာမ်ားထဲမွ သစ္မ်ားကို ထုုတ္လုပ္ျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၏
ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ စီးပြားျဖစ္ သစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားေၾကာင့္ အဖိုးတန္သစ္မ်ား
အကုုန္လံုးနီးပါး ခုုတ္လွဲထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ က်န္ရစ္ေသာ သစ္ပင္သစ္ေတာကို ျပည္တြင္းအသံုးျပဳမႈ
အတြက္လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းထုုတ္လုပ္ေစျခင္း (၀.၄၇ ဟက္တာသန္းေပါင္း)
• ေရအားလွ်ပ္စစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု သ
္ ည့္ ေရကာတာမ်ားႏွင့္ ဆည္မ်ားေၾကာင့္ ျပဳန္းတီးျခင္း (၀.၀၇ ဟက္တာ
သန္းေပါင္း)
ျမန္မာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးပ်က္စီးမႈအရွိန္အဟုုန္ႀကီးမားေနမႈသည္ စုိးရိမ္စရာေကာင္းလွသည္။
သဘာဝသစ္ေ တာရို င္း မ်ားကို (၈၀ ရာခို င္ႏႈ န္းေအာက္ေ လ်ာ့ န ည္းေသာ ရြ က္ အု ပ္ေ တာမ်ား)
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကင
ို ္းတိင
ု ္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ခ်င္းျပည္နယ္အပါအဝင္
(သဘာ၀သစ္ေတာရိုင္းဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၁၃,၇၄၁,၈၁၂ ဟက္တာ) ျမန္မာ့
ေတာင္တန္းကုုန္းျမင့္ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္းဇယား (၅) မွ
ျပသလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားသစ္ေတာျပဳန္းတီးဆံုး႐ႈံးမႈ အျမင့္ဆံုးေနရာမ်ားကိုလည္း
အဆို ပါ တို င္း ရင္း သားေဒသမ်ား၊ အထူး သျဖင့္ တနသၤာ ရီ ၊ နာဂကို ယ္ ပို င္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ခြ င့္ ရေဒသ
(စစ္ကင
ို ္းတိင
ု ္းအထက္ပင
ို ္း)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ေျမာက္ပင
ို ္း ရွမ္းျပည္နယ္တတ
႔ို င
ြ ္ ေတြ႕ရသည္။ သစ္ေတာ
ျပဳန္းတီးမႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းေမာင္းႏွင္အားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္နည္းတူ
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာျပဳန္းတီးပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈစံ

21

နစ္ျဖင္လ
့ ပ
ု ္ေဆာင္ေသာ စီးပြားျဖစ္စက
ို ပ
္ ်ဳိးခင္းမ်ား၊ ေရရွညထ
္ န
ိ ္းသိမ္း စနစ္မူေဘာင္ထက္ေက်ာ္လန
ြ ္ေသာ
သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(၂) ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈအေျချပဳသစ္ေတာမ်ားအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ
(က) ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း
၁၉၅၄ ခုုႏွ စ္ ႏို င္ ငံ ပို င္ျ ပဳလုု ပ္ျ ခင္း အက္ ဥ ပေဒအရ ေျမယာႏွ င့္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ား
အားလံုး အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ ဥပေဒထပ္မံေပၚ
ေပါက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ပဓာနျဖစ္ေသာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သေဘာတရားကို ၁၉၇၄ ႏွင့္
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသက္သြင္းေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအရ
သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းသည့္ ေနရာေဒသအားလံုး ဗဟိုအစိုးရ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈထဲတြင္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ မ်ားအားလံုး မွာ ေနျပည္ေ တာ္ မွ လာၿပီး အတိ အ က်အားျဖင့္
သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) မွလာသျဖင့္
သစ္ေတာမ်ားကို စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲေသာ အခြငအ
့္ ာဏာမ်ားသည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဗဟိဥ
ု ီးစီးခ်ဳပ္ကင
ို ထ
္ ားသည္
ဟုု ဆိုႏို င္ ပါသည္ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒအရ အစိုး ရအခြ င့္ အာဏာသည္ ဗဟို အ ဆင့္ မွ
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔
စီးဆင္းသည္။ အဆိုပါသေဘာတရားသည္ သစ္ေတာက႑တြင္လည္းသက္ေရာက္ၿပီးဝန္ႀကီးဌာန၏
အာဏာသည္ မ တူ ညီေ သာဦး စီး ဌာနမ်ား၊ အထူူး သျဖင့္ (MONREC) ၏လုု ပ္ င န္း စဥ္ မ်ားကို အ ဓိ က
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႕စီးဆင္းသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္ေတာ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိၿပီး
သစ္ေ တာဌာနသည္ လ ည္း အစိ တ္ အ ပို င္း တစ္ ခု အေနျဖင္ ့ (ျပည္ န ယ္ႏွ င့္ တို င္း အေျခအေနအေပၚမူ
တည္၍ မ်ားေသာအားျဖင့္ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္) ပါဝင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္
ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ တရားဝင္အပ္ႏင
ွ ္းထားေသာ အာဏာမရွသ
ိ ကဲသ
့ ႔ို ျပည္သဝ
႔ူ န္ေဆာင္မက
ႈ ႑အတြက္
တြဲဘက္ေပးထားျခင္းလည္း မရွိေခ်။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သစ္ေတာဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္
သစ္ေတာက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဒသလြတ္ေတာ္အတြင္းတင္ျပရန္ႏွင့္ MONREC
ထံမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကာားမႈမ်ားကို ျပည္နယ္ သို႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားမွတဆင့္ေတာင္းဆုိျခင္းစသည့္တာဝန္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
သို႕ရာတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္ေသာမူဝါဒ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
ပတ္ သ က္ေ သာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ မ်ားကို ခ်မွ တ္ေ ရးဆြဲႏို င္ သ ည့္ အခြ င့္ အာဏာ (သို ႔ ) လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ ၊
အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္း၊ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ မရွိသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။29 ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရးုပုံစံသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်သည့္ပုံစံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင့္တင့္
ေသာအေျခေနတစ္ခုတြင္ MONREC ႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ဗဟိုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာန
သည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အသီးသီးရွိ ၄င္း၏ ရုံးမ်ားမွတဆင့္
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္အၾကားတြင္
လုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။30
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အမ်ားအားျဖင့္ မေျပာပေလာက္ေသာ အခြငအ
့္ ာဏာအခ်ဳိ႕ကိသ
ု ာလ်ွင္ ဗဟိထ
ု န
ိ ္းခ်ဳပ္မမ
ႈ ရွိေအာင္
လုပ
ု ထ
္ ားသည္။ ဥပမာအားျဖင္၂
့ ၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ၏ ဥပေဒျပဳေရး ဇယား (၂) အရ ျပည္နယ္
ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ “(ဃ) ထင္းစိုက္ခင္း ထူေထာင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ (င) အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊
တိရစာၧန္ ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ႐ုုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္” ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းခြင့္ရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား (၅) အရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အဖိုးတန္သစ္မဟုုတ္
ေသာ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားမွ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံခြင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိသည္။

သစ္ေတာဥပေဒႏွင့္သစ္ေတာမူဝါဒ
၁၉၉၂ သစ္ေ တာဥပေဒႏွ င့္ ၁၉၉၅ သစ္ေ တာမူ ဝါဒသည္ လက္ ရွိျ မန္ မာ့ သ စ္ေ တာမ်ားကို
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုု ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ခုုတ္လွဲရိတ္
သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (၁၉၉၅)၊ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈေလွ်ာ့ခ်သည့္
သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၁၉၉၃) ကဲ့သို႔ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္
ကတိကဝတ္ မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။
၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒမွာ ၁၉၀၂ ကိလ
ု န
ို သ
ီ စ္ေတာဥပေဒကို အနည္းငယ္ျပန္လည္ဆန္းသစ္၍
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သစ္ေတာသစ္ပင္၊
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ဆိုရုံမ်ွသာ အေထာက္အကူ
ျပဳထားေသာ ဥပေဒလည္းျဖစ္သည္။
၁၉၉၂ ဥပေဒတြင္ ဗဟိုဦးစီးမႈကင္းေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ မွီျငမ္းစရာမ်ားပါရွိၿပီး
သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တြင္ ပုုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုလည္း အားေပးထား
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရအတိုင္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈတြင္ အားနည္းခဲ့သည္။
သစ္ေတာက႑သည္ နက္႐ိႈင္းစြာ ဗဟိုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈခံရၿပီး ထင္သာျမင္သာ အက်ဳိးအျမတ္ အနည္း
ငယ္သာ ေဒသရပ္ရြာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ေရာက္ရွိစီးဆင္းေလသည္။
၁၉၉၅ သစ္ေ တာမူ ဝါဒသည္ သစ္ေ တာဥပေဒအတို င္း အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ႏို င္ ရ န္
ပံ့ပိုးကူညီထားသည္။ အဆိုပါ သစ္ေတာ မူဝါဒတြင္ “အမာခံထိန္းသိမ္းနယ္ေျမ” (မတူညီေသာ သစ္
ေတာအမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈမ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္သည့္ ေခါင္းစဥ္) မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား
ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ေျမဧရိယာ စုုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ထားရွိရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအမာခံထိန္းသိမ္းနယ္ေျမထဲရွိ သစ္ေတာထဲ၌ ေနထိုင္က်က္စားေသာ သက္ရွိသက္မဲ့အားလံုးကို
ထိ န္း သိ မ္းေစာင့္ေ ရွာ က္ ကာကြ ယ္ သ ည့္ ရ ည္ ရြ ယ္ ခ်က္ အျပင္ ေရေဝေရလဲေ ဒသကို ကာကြ ယ္ ရ န္ ၊
ေတာ႐ိင
ု ္းတိရစာၦန္ေနရာမ်ားကို ကာကြယရ
္ န္၊ အထူးသိသာထင္ရွားစြာ အသားေပးထားသည္အ
့ ခ်က္မွာ
စီးပြားျဖစ္သစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ျခင္းအတြက္ သစ္ေတာမ်ားကို စီမံျခင္းမ်ား စသည့္ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာ
တားျမစ္ထားျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားထုုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားကို သစ္ခုတ္လွဲထုတ္
လုုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ အေတာ္မ်ားမ်ားကို သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) တြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သစ္ေတာ
ထြ က္ ပ စၥ ည္း မ်ားကို မ ဆို ခြ င့္ျ ပဳမိ န္ ႔ ရ ရွိ ၿ ပီး မွ သာ ထုု တ္ ယူ ခြ င့္ ရွိ သ ည္ ။ (သစ္ေ တာဥပေဒ ပုု ဒ္ မ
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၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉) သစ္ေ တာထြ က္ ပ စၥ ည္း ထုု တ္ ယူ ခြ င့္ျ ပဳရာတြ င္ စီး ပြားျဖစ္ ထု တ္ ယူျ ခင္းျဖစ္ ပါက
ေစ်းၿပိဳ င္ စ နစ္ ကို က်င့္ သံုး ရမည္ျ ဖစ္ ေသာ္ လ ည္း ႏို င္ ငံေ တာ္ ပို င္ စီး ပြားေရးလုု ပ္ င န္း သည္ (ဥပမာ
MONREC ၏သစ္ ထု တ္ လု ပ္ေ ရးလက္ တံျ ဖစ္ေ သာ MTE) အမ်ားျပည္ သူ အတြ က္ အက်ဳိး ရွိ လွ် င္
(သို႔) အစိုးရအဖြဲ႕က ဝန္ႀကီးအား လုုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားလွ်င္ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ က်င့္သံုးရန္ မလိုပါ။(ပုုဒ္မ
၁၈) အထက္ပါ စကားရပ္မ်ားသည္ MONREC (အထူးသျဖင့္ MTE) အား ဒီကရီေလွ်ာက္ထားၿပီး
လိုခ်င္ေသာ သစ္အတြက္ သစ္ထုတ္ရန္ တရားဝင္ အခြင့္အေရးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသည္မွာ
ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း စီမံႀကီးၾကပ္မႈကင္းမဲ့ကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ဥပေဒ
ႏွ င့္ အ ညီ က်င့္ သုံး မႈ မ ရွိျ ခင္းႏွ င့္ ဥ ပေဒ၏ ေကာင္း မြ န္ေ သာရည္ ညြ န္း ခ်က္ မ်ားကိုေ လးစားလို က္
နာမႈ မ ရွိျ ခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ ျမန္ မာ့ သ စ္ လု ပ္ င န္း (MTE) သည္ ႏို င္ ငံ ပို င္ စီး ပြားေရးလုု ပ္ င န္း (SOE)
တစ္ခုကဲ့သို႔ သစ္ထုတ္လုပ္သည့္က႑တြင္ တစ္ဦးတည္း လက္ဝါးႀကီးအုုပ္ခဲ့သည္။ ၄င္းအခ်က္သည္
မူဝါဒဆိုင္ရာလမ္းညြန္ႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအရ ကြာဟခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလသည္။
၂၀၁၆ ခုုႏစ
ွ အ
္ ႀကိဳကာလမ်ားတြင္ MTEအေနျဖင့္ ၄င္းစီမလ
ံ ည္ပတ္ေသာ သစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ား၏
၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္ေပးခဲ့သည္။31 သစ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးအပ္ျခင္းဆိုင္
ရာကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကို စာႏွင့္ေပႏွင့္ (သိ)႔ု ဥပေဒျပဌာန္းသည့္ လုပ
ု ထ
္ ံုးလုပန
္ ည္းမ်ား မရွခ
ိ ဲ့ေခ်။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း
သမို င္း အစဥ္ အ လာအရ ပတ္ ဝ န္း က်င္ ထိ န္း သိ မ္းေရးႏွ င့္ သ စ္ေ တာေရးရာဝန္ ႀ ကီး ဌာန (MOECAF)
ဝန္ႀကီးသည္ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးက်င္းပကာ (MTE)
အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ေသာ ကုုမၺဏီမ်ားကို အသိေပးေၾကညာသည္ဟုဆိုသည္။32
(MONREC) ဌာနအတြ င္း အထက္ေ အာက္ ဆ န္ေ သာ ျမန္ မာ့ အု ပ္ ခ်ဳပ္ေ ရးသေဘာသဘာဝအရ
အထက္အရာရွိမ်ားကို အလြန္အမင္းရိုေသသမႈျပဳရျခင္း၊ဝန္ႀကီးသည္ (၂၀၁၆ NLD အစိုးရ မတိုင္ခင္)
တပ္ မေတာ္ အ ၿငိ မ္း စားတစ္ ဦးျဖစ္ေ နျခင္း စသည့္ အေၾကာင္း ရင္း မ်ားေၾကာင့္ ဝန္ ႀ ကီးေရြး ခ်ယ္ေ သာ
ကုမ
ု ဏ
ၺ မ
ီ ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသမ်ားကို (MONREC) ၏ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားက မ်က္စမ
ိ တ
ိ ္ေခါင္းၿငိမက
့္ ာ
လုုပ္ပိုင္ခြင့္ပါမစ္မ်ား ထုုတ္ေပးခဲ့ရသည္။
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ယာယီအားျဖင့္ တားျမစ္ထားသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ
သစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႈ တားျမစ္ ထားေသာ ပဲခူး႐ိုးမမွလ၍
ႊဲ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ်ားကို မတ္လ
၂၀၁၇ တြင္ ျပန္လည္စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အနာဂတ္တြင္ ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္ေပးျခင္းမ်ဳိးရွိေတာ့မည္
မဟုုတ္ဘဲ (MTE) တစ္ခုတည္းကိုသာလွ်င္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ
ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာထူေထာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လက္ရွိ ရပ္ရြာလူထုမွ
စီမံခြဲခန္႔ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဗဟိုဦးစီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းပေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲသည့္
ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၅ အစုုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ ညႊန္ၾကားခ်က္ (CFI) အရ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏
စီ ရ င္ ပို င္ ခြ င့္ ထဲ တြ င္ ရွိ သ ည္ ။ (CFI) သည္ ဥပေဒတြ င္ ျပဌာန္း ထားျခင္း မဟုု တ္ သ ည့္ အ တြ က္
တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ အပ္ႏွင္းထားျခင္းမခံရႏိုင္ေခ်။ (MONREC) မွ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားသို႔
ေပးအပ္ေသာ ႏွစ္ (၃၀) ဂရံအပ္ႏွင္းသည့္ အေျခခံမူအေပၚတြင္သာ အေျခခံသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ
အဆင့္တြင္ အစုုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအငွားခ်ေလွ်ာက္ထားမႈကို ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္ အာဏာမရွိပါ။
၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒ အရ ေျမလြ တ္ ၊ ေျမလပ္ႏွ င့္ ေျမရို င္း မ်ား လု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ ၊ အသုံးျပဳခြ င့္
ႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားတြင္ ပုဒမ
္ ခြဲ (က) ပုဒမ
္ ခြင
ဲ ယ္ (၁) ႏွင့္ ပုဒမ
္ ခြဲ (ခ) တုအ
႔ိ ရ ခြင့္ျပဳထားေသာ
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သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား
ေပၚမူ တ ည္ ၿ ပီး ထပ္ မံ ၍ စု စုေ ပါင္း ႏွ စ္ေ ပါင္း ၃၀ ထက္ မပိုေ စဘဲ အႀကိ မ္ ႀ ကိ မ္ ခြ င့္ျ ပဳႏို င္ သ ည္ ဟု
ပါရွိသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး အတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီကို
ႏို င္ ငံေ တာ္ သ မၼ တ မွ ဖြဲ ႕ စည္း ရာတြ င္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ ႀ ကီး ဌာန ျပည္ေ ထာင္ စု ဝ န္ ႀ ကီး အား ဥကၠ ဌ
အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကးတုိင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အား အတြင္းေရးမွဴး
အျဖစ္ လည္းေကာင္း တုိက္ရိုက္ခန္႕အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႕အပ္ရမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဤဥပေဒသည္လည္း ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ို မ
္ ႈ ပုစ
ံ သ
ံ ာ ျဖစ္သျဖင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူထု၏ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမယာမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသုံးျပဳခြင့္တုိ႔
တြင္အကန္႕အသတ္မ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ စုုေပါင္းသစ္ေတာလုုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိရန္ (CFI) အားျဖင့္ ေလွ်ာက္
ထားႏိုင္သည္ဟုဆိုရာတြင္ လုုပ္ငန္းသေဘာအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခိုင္အမာျပဌာန္ထားေသာ
သိပၺံနည္းက် သစ္ေတာစီမံမႈ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ (CFI) အားျဖင့္ အစုုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္
ေတာထူေထာင္သူသည္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ သစ္ပင္ထပ္မံစိုက္ပ်ဳိးေပး ရမည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အဆိုျပဳလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေျမငွားခြင့္ကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္း
ျခင္းခံရျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ က်ပ္တည္းလွေသာ ကန္႔သတ္မူေဘာင္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏
သစ္ေ တာအသံုးျပဳျခင္း ဆို င္ ရာ က်င့္ သံုး မႈ မ်ားကို ထင္ ဟ ပ္ျ ပသျခင္း မရွိေ ခ်။ (ဥပမာ အလွ ည့္ က်
ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးသည့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္)။ ထိုထက္မက
သစ္ေ တာဦး စီး ဌာအေနျဖင့္ အရည္ အေသြးျပည့္ေ သာ သဘာဝသစ္ေ တာစီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ အ တြ က္
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ အလြန္ လက္တြန္႔သည့္အျပင္ (CFI) အရ ညိွႏိႈင္းေတာင္း
ဆို ခြ င့္ လ ည္း မရရွိႏို င္ေ ခ်။ ထို ႔ အျပင္ အႀကီး အက်ယ္ ပ်က္ စီးျပဳန္း တီး သြားေသာ သစ္ေ တာမ်ားကို
ျပန္ လ ည္ ထူေ ထာင္ စို က္ ပ်ဳိး ရန္ အ တြ က္ ကုု န္ က်စရိ တ္ သ က္ သာေစရန္ လူ ထု ကို ကိ ရိ ယာအျဖစ္
အသုံးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု (CFI) ကို အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္ၾကသည္။
(ခ) က်င့္သံုးမႈမ်ား
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ ွိ သစ္ေတာမ်ားကို ယေန႔ထတ
ိ င
ို ္ အနည္းအက်ဥ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ္လည္း
နဂို အ တို င္း ရွိေ သာ ကို လို နီေ ခတ္ သစ္ေ တာစီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ စ နစ္ျ ဖင့္ စီ မံ အု ပ္ ခ်ဳပ္ေ နဆဲျ ဖစ္ ပါသည္ ။
ကိုလိုနီအစိုးရသည္ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားမွ အျမင့္ဆံုးဝင္ေငြရရွိရန္ အလို႔ငွာ သိပၺံနည္းက် သစ္ေတာ
စီမံခန္႔ခြဲသည့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ေရးဆြဲက်င့္သံုးခဲ့သည္။ အဆိုပါ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သည္ ေရရွည္ စီးပြားျဖစ္
သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ အထက္ပါ က်င့္သံုးမႈမ်ားကိုေရႊ႕ေျပာင္း
ေတာင္ ယာစို က္ ပ်ဳိးျခင္း အားျဖင့္ ရွ င္ သ န္ ရ ပ္ တ ည္ေ သာ ေဒသခံ လူ ထုႏွ င့္ အထက္ေ အာက္ ဖိႏွိ ပ္ ၿ ပီး
ခြဲျ ခားဆက္ ဆံေ သာ မူ ဝါဒမ်ားကို ဆန္ ႔ က်င္ သ ည့္ တို င္း ရင္း သားမ်ားကို ဖယ္ က်ဥ္ ထားမႈ ပါေသာ
ဥပေဒမ်ားအားျဖင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။

ေရရွည္မတည္တံ့ႏိုင္ေသာသစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း
ျမန္မာ့ပင္ေထာင္ေရြးခ်ယ္စနစ္ (MSS) သည္ ႀကီးထြားမႈျမန္ေသာ အရည္အေသြးရွသ
ိ စ္မာမ်ားႏွင့္
စီးပြားအရ အဖိုးတန္ေသာ သဘာဝနည္းျဖင့္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးျမွင့္တင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သစ္ေတာမ်ားကို ေရရွည္တည္တ့ံစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ (MSS)
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သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) တစ္ႀကိမ္ ခုုတ္ႏိုင္သည့္စနစ္အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး သစ္ထုတ္ လုုပ္ႏိုင္သည့္
အရြ ယ္ အ စားရွိ သ ည့္ သစ္ ပ င္ မ်ားကို တို င္း တာသတ္ မွ တ္ ကာ ႏွ စ္ (၃၀) ကြ က္ တြ င္ ခုု တ္ႏို င္ သ ည့္
စနစ္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ခ်င္းအလိုက္ သတ္မွတ္သစ္ကြင္းထဲတြင္ ခုုတ္လွဲႏိုင္သည့္ ပင္စည္အရြယ္အစား
ရွိ သ ည့္ သ စ္ ပ င္ မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္ သတ္ မွ တ္ သည့္ စ နစ္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ေရရွ ည္ တ ည္ တံ့ေ စရန္ အ လို ႔ ငွာ
အဖိုးတန္ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ အျခားသစ္မာမ်ားကို စာရင္းေကာက္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ သစ္ေတာစာရင္း
မွတ္တမ္းကိုၾကည့္ကာ ႏွစ္စဥ္သစ္ခုတ္ႏို္င္သည့္ပမာဏ (AAC) ကို သတ္မွတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခုတ္လွဲျခင္း
သည္ ပင္ေထာင္ေရြးခ်ယ္ စနစ္၏ သြင္ျပင္ လကၡဏာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။33
သို ႔ေ သာ္ လ ည္း လက္ေ တြ ႕ တြ င္ ပင္ေ ထာင္ေ ရြး ခ်ယ္ စ နစ္ ( MSS)မွာ မက်င့္ သံုး ၾကသျဖင့္
မေအာင္ျမင္ေခ်။ ႏွစ္စဥ္သစ္ခုတ္ ႏိုင္သည့္ပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္စနစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး
စစ္ အာဏာရွ င္ အ စိုး ရေခတ္ တြ င္ ေရရွ ည္ တ ည္ တံ့ မႈ အ တြ က္ မဟုု တ္ ဘဲ ဘ႑ာအခြ န္ ဝ င္ေ ငြ ရ ရွိ ရ န္
သ စ္ ထုု တ္ လုု ပ္ျ ခ င္း အ တြ က္ ခြဲ တ မ္း မ်ား ခ် မွ တ္ ကာ ထုု တ္ လုု ပ္ ခဲ့ ၾ က သ ည္ ။ ယ ခ င္ သ ဘာ ဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) (ယခုု သဘာဝသံယံဇာတႏွင့္
သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ထိ န္း သိ မ္းေရး ဝန္ ႀ ကီး ဌာန) (MONREC) ၏ စစ္ တ ပ္ အ ၿငိ မ္း စားဝန္ ထ မ္း
မ်ားျဖစ္သည့္ ႏိင
ု င
္ ပ
ံ င
ို ္ျမန္မာ့သစ္လပ
ု င
္ န္း (MTE) မွ ဝန္ႀကီးႏွင့္ အႀကီးတန္း ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ
ု င
္ န္း၏
၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထူးကုုမၺဏီႏွင့္ ေအးရွားေဝါကုုမၺဏီတို႔ႏွင့္ ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္
ဘ႑ာဝင္ေငြ ရရွိမႈကို ေသခ်ာေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာ့အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲေသာ သစ္ေတာမ်ားမွ သစ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့မႈမရွိစြာ ခုုတ္လွဲထုတ္
လုုပ္ျခင္းခံလိုက္ရသကဲ့သို႔ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုုတ္ျခင္းမ်ားလည္း စတင္ၿပီး တိုးပြားမ်ားျပားလာသည္။
ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ တရားမဝင္ သစ္ထုတလ
္ ုပ္မႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးလိုလို ရွိလာၿပီး အထူးသျဖင့္
သစ္ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ေနသည့္ တ႐ုုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ တ႐ုုတ္ျမန္မာ
တရားမဝင္သစ္ကုန္သြယ္မႈသည္ ျမန္မာအစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ သစ္ေတာမ်ားမွ သစ္မ်ားကို မွီခိုရၿပီး
ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ကို မျဖတ္ေက်ာ္ခင္အထိ တရားမဝင္အခြန္မ်ားေပးေဆာင္ရသည့္ ျမန္မာ့အစိုးရႏွင့္
စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။ (သို႔) ေကအိုင္အိုနယ္ေျမထဲ
(အခြန္ေပးရသည့္ေနရာ) ကို ျဖတ္ကာ တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ေရာက္သည္။ တရုုတ္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္သည္
ႏွင့္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အခ်ာ ဥပေဒမ်ားကို ဥေပကၡျပဳလ်က္ တ႐ုုတ္ဘ႑ာအခြန္ဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အဆိုပါ
သစ္မ်ားအားလံုးကို တရားဝင္သစ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ယိုးမယ္ဖြဲ႕ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ
ေကအိုင္ေအေျခကုုပ္ စခန္းမ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္ကာ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။
အထူးသျဖင့္ မန္စၿီ မိဳ႕နယ္တင
ြ တ
္ ရားမဝင္ သစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ (လြနခ
္ သ
ဲ့ ည္က
့ တည္းက
ျမန္မာအစိုးရမွ အဖိုးတန္သစ္မ်ားအားလံုးကို ထုုတ္ယူၿပီးသြားခဲ့ေသာ္လည္း) လိုအပ္သည္ဟုဆိုကာ
စစ္တပ္မွ ၾကားဝင္စက
ြ ဖ
္ က္ႏင
ို ္ေရးအတြက္ ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္ကို မေရတြက္ႏင
ို ္ေအာင္ အႀကိမႀ္ ကိမ္
အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု
(၁၀,၀၀၀) ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ မန္စီျမိဳ႕နယ္ နန္႔လင္းပါေဒသတြင္
ျဖစ္သည္။

သစ္ေတာဧရိယာတြင္ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ေပးျခင္း
မၾကာေသးခင္ အ ခ်ိ န္ က ေနျပည္ေ တာ္ ရွိ ဝန္ ႀ ကီး ဌာနမ်ားႏွ င့္ ဆက္ စ ပ္ ဦး စီး ဌာနမ်ားသည္
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သစ္ေတာဧရိယာမ်ားအတြင္း အကာအကြယစ
္ နစ္မ်ား (သိ)႔ု ေအာက္ေျခရွိ အမွနတ
္ ကယ္ေျမယာအသံုး
ျပဳမႈအေျခအေနကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳမႈ စသည့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း မျပဳလုုပ္ဘဲ အႀကီးစား
ေျမယာလုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ားကို ခ်ေပးခဲသ
့ ည္။ အဆိပ
ု ါ ေျမယာလုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သီးႏွတ
ံ စ္
မ်ဳိးတည္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနျပန္သည္။
အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္း၊ မြန္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ တနသၤာရီတင
ို ္းေဒသႀကီးတိတ
႔ု င
ြ ္
ျဖစ္သည္။
ဆီအုန္းတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၇ ႏွစ္ကတည္းက မရွိခဲ့သည့္
စံႏန
ႈ ္းျဖင့္ သိသာစြာ တိုးတက္လာခဲသ
့ ည္။ ၁၉၉၉ခုုႏစ
ွ တ
္ ြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္တပ္ေထာက္ပမ
့ံ ပ
ႈ ါေသာ
ဆီအုန္းစက္႐ံုစီမံကိန္းတစ္ခုကို ယကနဦး လုုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး စစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္သန္းေရႊမွ
ဦးေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။ ၄င္းစီမခ
ံ ်က္သည္ စစ္တပ္၏ အမ်ဳိးသား ဖူလႈံေရးအစီအစဥ္၏ အစိတအ
္ ပိင
ု ္းတစ္ခက
ု သ
ဲ့ ႔ို
ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး34 စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အုုတ္ျမစ္တစ္ခုသဖြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ
စီပြားေရးကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕အသံုးခ်လာခဲ့သည္။ တန္ဖိုးက်ဆင္းလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုုဏ္သိကၡာကို
ျပန္လည္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဥပေဒ အေတာ္မ်ားမ်ားကို
အတည္ျ ပဳျပဌာန္း ၿပီး ႏို င္ ငံျ ခားရင္း နွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ မ်ားကို ဆြဲေ ဆာင္ ခဲ့ သ ည္ ။ အထက္ ပါအခ်က္ႏွ င့္ အ တူ
မၾကာေသးခင္ကာလတြင္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား
သည္လည္း ယခင္က ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မေရာက္ရွိႏင
ို ္ေသာ တိင
ု ္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္
သစ္ေတာဧရိယာအပါအဝင္ အႀကီးစားေျမယာလုုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးႏိုင္ရန္ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားေသာ
နယ္ေျမမ်ားကို ဖြင့္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။
လက္ရတ
ွိ င
ြ ္ ခ႐ိန
ု က
ီ မ
ု ဏ
ၺ ီ ၄၀ ေက်ာ္မွ ဆီအန
ု ္းစိက
ု ခ
္ င္းလုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ား ရရွထ
ိ ားသည္။ ၄င္းတိအ
႔ု မ်ား
စုုမွာ ရပ္ရြာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဆန္႔က်င္လ်က္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ယခင္စစ္အစိုးရကို
ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ အားေပး အားေျမွာက္ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးပိတဆ
္ သ
႔ို ည့္ စာရင္းထဲ
တြင္ ထည့္သြင္းခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္း ကာလစတင္သည့္ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ကတည္း
ကဆီအန
ု ္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏမ
ွံ မ
ႈ ွာ ႏိင
ု င
္ ံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏသ
ွံ မ
ူ ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ လုပ
ု က
္ င
ို ရ
္ န္ ခိင
ု မ
္ ာသည့္
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခုလို ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ႏွစ္စဥ္မိုးေရခ်ိန္မ်ားျခင္းႏွင့္ မုုတ္သံုကာလ ရွည္လ်ားျခင္းေၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကို
ဆီအန
ု ္းဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရး ေဒသအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခၾဲ့ ကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေျမေနရာမ်ားမွာ
သစ္ေတာထူထပ္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲအထူးေဒသႏွင့္ စၾကၤန္ေဒသအျဖစ္ ကမၻာ့အသိ
အမွတ္ျပဳထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စံလ
ု င္ျပည္ဝ
့ ေသာ ေဂဟစနစ္
ရွိသည့္ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္းစုုသစ္ေတာဧရိယာထဲတြင္လည္း ပါဝင္ေနသည္။
ဆီအုန္းစိုက္ဧက စုုစုေပါင္း ၁.၈ သန္း (တစ္ႏိုင္ငံလံုး စိုက္ပ်ဳိး-စီးပြားေရးအတြက္ ေျမငွားခ်ထား
သည္ဧ
့ ရိယာ၏ ၃၅ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္း) ကို ပုဂ
ု လ
ၢ က
ိ က႑သိ႔ု ေနရာေပးထားခဲသ
့ ည္။ အဆိပ
ု ါ ဧက ၁.၈ သန္းတြင္
ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏံွ မႈ စ ရိ တ္ ျမွ င့္ မားျခင္းႏွ င့္ ကၽြ မ္း က်င္ မႈ အ ကန္ ႔ အ သတ္ျ ဖင့္ သာရွိျ ခင္းေၾကာင့္ ဧကေပါင္း
၅၃၅,၀၀၀ (သိ)႔ု ဂရံခ်ေပးေသာ စုစ
ု ုေပါင္းဧရိယာ၏ ၂၉ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္း) သာ ၂၀၁၆ ခုုႏစ
ွ အ
္ ကုန
ု ပ
္ င
ို ္းတြင္ စိက
ု ပ
္ ်ဳိး
ႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ားသည္ သက္ရမ
ွိ ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေပးႏိင
ု သ
္ ည္တ
့ န္
ဖိုးျမင့္မားၿပီး ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ၾကြယ္ဝေသာ္လည္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေသာ သစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္
ဆက္လက္ၿပီး ခုုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း ခံရဦးမည္ျဖစ္သည္။
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ဇယား (၂) ဆီအုန္းစီမံခ်က္ဧရိယာႏွင့္ အမွန္တကယ္ စိုက္သည့္ဧရိယာ
စဥ္

ႏွစ္ကာလမ်ား

၁

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၃၂၉,၆၅၀

၉၅,၇၂၁

၂၉

၂

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၃၅၃,၆၅၉

၉၆,၈၅၆

၂၇

၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၆၃,၃၉၉

၁၀၂,၈၈၇

၂၈

၄

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၇၅,၈၉၄

၁၀၆,၄၅၇

၂၈

၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆
(အဆိုျပဳ)

၄၀၈,၇၅၅

၁၃၃,၃၈၂

၃၃

၁,၈၃၁,၃၅၇

၅၃၅,၃၀၃

၂၉

စုုစုေပါင္း

လုုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပး
အမွန္တကယ္စိုက္ဧက
သည့္ ဂရံေျမ (ဧက)

လုုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးသည့္ေျမတြင္
စိုက္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း

မွီျငမ္း-စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန၊ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာန၊ တနသၤာရီလြတ္ေတာ္သတင္း၊ အမွတ္ (၈)၊ ၾသဂုုတ္
၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၅

ေျမငွားလုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ ခ်ထားေပးေသာေနရာမ်ားသည္ လစ္ လ ပ္ေ နရာမ်ားမဟုု တ္ ဘဲ ေဒသခံ
ရပ္ရြာလူထုမ်ား ေနထိုင္စားေသာက္ရာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံကရင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္
တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး တေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္ကို အျပင္းအထန္ ခံစားခဲ့ရၿပီး
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားျဖစ္ကာ ယခုုအခါ မိမိတို႔ မူလေနရပ္ဌာေနသို႔
ျပန္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ ေျမယာမ်ားမွာ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ခ်ထားေပးေသာ
ေနရာမ်ားျဖစ္ေ နသည္ ကို ေတြ ႕ ရေလသည္ ။ ၄င္း တို ႔ ၏ မူ ရ င္းေနရပ္ သို ႔ ျပန္ လ ည္ ဝ င္ေ ရာက္ေ နရာ
ခ်သည့္ အ ခါ တရားဥပေဒအရ ပို င္ န က္ က်ဴးလြ န္ မႈျ ဖင့္ တရားစြဲ ဆိုျ ခင္း ခံ ရျပန္ သ ည္ ။ လက္ ရွိ တြ င္
ျမန္မာကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ေသာ ေအးရွားေဝါႏွင့္ ေရႊပဒုုမၼာ တို႔မွ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားတြင္ ျပန္လည္
ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာသံုးရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုထားသည္။35 ၄င္းကဲ့သို႔
ေျမငွားလုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ား ခ်ထားေပးျခင္းသည္ ေျမျပင္ရင
ွ ္းလင္းမႈမ်ားလုပ
ု ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမင္မ
့ ားေသာ
သစ္ေတာသဘာဝတန္ဖိုးမ်ား ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံး ရသည္သာမက ေဒသခံရပ္ရြာလူထုကို ေျမယာမဲ့ဘဝသို႔
ေရာက္ရွိေစပါသည္။
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆.၇၅ သန္းတန္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းကို Myanmar Stark
Privilege Plantation (MSPP) မွ ဖက္စပ္စမ
ီ က
ံ န
ိ ္းအျဖစ္ တနသၤာရီတင
ို ္း ၿမိတခ
္ ႐ိင
ု တ
္ င
ြ ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေ နျခင္း သည္ ေျမငွားလုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ေ ၾကာင့္ ပို င္ ဆို င္ မႈ မဲ့ ဘ ဝကို ေရာက္ ရွိ သြားသည့္ ဥပမာတစ္ ခု
ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေျမငွားခ်ထားေပးမႈအက်ယ္အဝန္းစုုစုေပါင္းမွာ ၄၂,၂၀၀ ဧကျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာ
(၄) ရြာ၊ လူဦးေရ ၁၅၀၄ ေယာက္ ေနထိုင္ရာေနရာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။36 ေျမငွားလုုပ္ပိုင္ခြင့္
ခ်ထားေပးေသာ ေျမေနရာ၏ ၉၀ ရာခို င္ႏႈ န္းေက်ာ္ မွ ေက်းရြာ ပို င္ေျမမ်ားျဖစ္ သ ည္ ။ MSPP အား
ခ်ထားေပးေသာ ေျမေနရာသည္ လက္ ရွိ အ စိုး ရမွ ဆံုးျဖတ္ ထားၿပီး သားကို ျပန္ လ ည္ ျပဳျပင္ ရ န္
ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က အမ်ဳိးသားသဘာဝထိန္းသိမ္းဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဒီဇိုင္းခ်ထား
ခဲဖ
့ ူးေသာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ဗဟိအ
ု စိုးရရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတစ္ခုႏင
ွ တ
့္ စ္ခၾု ကား လုပ
ု ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားမွာ
သီးသန္စ
႔ ီျဖစ္ေနၿပီး ေပါင္းစပ္ညိွႏင
ိႈ ္းမႈမရွသ
ိ ည္အ
့ ျပင္ ေဒသတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမွနတ
္ ရားမ်ားအတြက္
စိုးရိမ္မႈမ်ား မရွိသည္ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။37

28

“အရင္တန
ု ္းက၊ တိက
ု ပ
္ ြဲေတြျဖစ္တန
ု ္းကေပါ့၊ ေတာထဲမွာ ေရွာင္ပန
ု ္းေျပးလႊားခဲရ
့ တယ္။ ဒါေပမယ့္
ျပန္လာတဲ့အခါတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနစရာလုုပ္စားစရာ ေျမေတြရွိတယ္။ အခုုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီ။
သူတို႔ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမေတြကို သိမ္းသြားၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။”
– MSPP ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္း ဧရိယာမွ ရြာသားတစ္ဦး

ဗဟိုအစိုးရကာကြယ္ေတာဧရိယာမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးလစ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ား
အျမဲတမ္းသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းဧရိယာခ်ဲ႕ထြင္မႈႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္
ႏိုင္ငံဧရိယာအက်ယ္အဝန္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။38
ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာမ်ား၊ ေက်းငွက္ေဘးမဲ့ေတာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မ်ားအပါအဝင္
ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၆.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအက်ယ္အဝန္းရွိေသာ ကာကြယ္ေတာဧရိယာ ၃၄ ေနရာကို အဆိုပါ
စနစ္သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားရွိသည္။ အဆိုပါေနရာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ေပ်ာက္ကြယ္
လုု နီး ပါး မတူ ညီေ သာ ဇီ ဝ မ်ဳိး စံု မ်ဳိး ကြဲ ဧ ရိ ယာမ်ားကို လံုေ လာက္ စြာ ထည့္ သြ င္း ၿပီး သားျဖစ္ေ သာ
(သို႔) ကိုယ္စားျပဳေပးသည္မဟုုတ္ပါ။39 အဆိုပါ ကာကြယ္ေတာဧရိယာ ၃၄ ခုုထဲမွ ၂၀ ကို သစ္ေတာ
ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သား႐ိုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဧရိယာမ်ား
ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ
ေျမျပင္ ဧ ရိ ယာမ်ားကို ဥယ်ာဥ္ မ်ားအျဖစ္ သတ္ မွ တ္ ရ န္ အဆို ၿ ပဳထားၿပီး MONREC မွ လုု ပ္ ကို င္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခ်ထားမည့္ အလားအလာရွိေနသည္။
အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ “မည္သည့္ေနရာကို
ကာကြယ္ေတာ” ေနရာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ ေနရာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲသင့္သည္
ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္
အပတ္ တ ကုု ပ္ ႀ ကိဳးစားခဲ့ ၾ ကသည္ ။ စင္ စ စ္ အားျဖင့္ ျပည္ န ယ္ႏွ င့္ တို င္း ၊ ေဒသအစိုး ရမ်ား အေနျဖင့္
အထက္ပါ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လမ
ႊ ္းမိုးႏိင
ု ္ျခင္း မရွသ
ိ ကဲသ
့ ႔ို ေဒသခံျပည္သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ်ားသည္လည္း
အသိေပး ခံရျခင္းမ်ဳိး ရွားပါသည္။ အဆိပ
ု ါေနရာေဒသမ်ားတြင္ လုပ
ု ္ေဆာင္ႏင
ို ရ
္ န္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကသာ
ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုုႏွ စ္ ေအာက္ တို ဘာလတြ င္ က်င္း ပေသာ ကုု လ သမဂၢ အေထြေ ထြ ညီ လာခံ တြ င္
တင္ သြ င္းေသာ ႏွ စ္ ပ တ္ လ ည္ အ စီ ရ င္ ခံ စာတြ င္ ဌာေနတို င္း ရင္း သားအခြ င့္ အေရးဆို င္ ရာ အထူး
ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္သည္ သူမ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပခဲ့သည္။

“အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဧရိယာမ်ား ထူေထာင္သတ္မွတ္ျခင္းသည္
အစဥ္အလာအရ ဘိုးဘြားပိင
ု ႐
္ ိုးရာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ န
ႈ ယ္နမ
ိ တ
ိ မ
္ ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းအားျဖင့္
စိုးရိမ္စရာႏွင့္ စနစ္တက် ဌာေန တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ အတင္း
အဓမၼေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ ရြာသားမ်ား အသတ္ခံရျခင္း၊ ရွိႏွင့္ၿပီးသား မိမိတို႔၏
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းရန္အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ရန္
အခြင့္မရျခင္း၊ နာမ္ဝိညာဥ္ဌာေနမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပ်က္စီးလာျခင္းစသည့္ ရလဒ္မ်ားကိုသာ
ရရွိေစပါသည္။”40
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ေရစီးေၾကာင္းမ်ဳိးလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ကာလတြင္သာမက အကူး အေျပာင္းကာလတြင္လည္း ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာမ်ား သတ္မွတ္
ထိန္းသိမ္းသည္ဧ
့ ရိယာတြင္ တိင
ု ္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခရ
ံ မႈမ်ား ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ပထမ
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းလိႈင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရး လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း
(Wildlife Conservation Society) မွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား
ျပဳလုုပ္ေစကာမူအေမရိကန္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ ျမန္မာ့စစ္ေထာက္လွန္းေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္
ပူးေပါင္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းတြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးက်ားထိန္းသိမ္းေရးေဒသကို
သတ္မွတ္ထူေထာင္ရန္ ၂၀၀၁ ခုုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ အဆိုပါ က်ားထိန္းသိမ္းေရး ေဒသကို
ထူေထာင္ရာတြင္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသရွိကခ်င္လူမ်ဳိးႏွင့္ နာဂလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ေဒသခံရပ္ရြာ
လူ ႔ အဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားတြ င္ ႐ိုး ရာဓေလ့ အရ က်င့္ သံုးေသာ အရင္း အျမစ္ ဆိုင္ ရာ အခြ င့္ အေရးမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
ဟူးေကာင္းက်ားထိန္းသိမ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား (BirdLife International အဖြဲ႕မွ “စာရြက္ေပၚမွ
ဥယ်ာဥ္” ဟုုသမုုတ္ခဲ့သည္။) မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္းႏိုင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ သား႐ိုင္း
တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ လာေနၿပီး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာ
ဧရိယာဟုုေခၚေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို

ေျမပံု- တနသၤာရီအရင္းအျမစ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕

ဇယား (၆) ရပ္ရြာေဒသခံေျမႏွင့္ MSPP ဗဟိုအစိုးရမွ ကုမၼဏီမ်ားအား ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးသည့္ ေျမေနရာမ်ား
သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္ေနသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္
လုုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေျမဧရိယာမ်ား၏ ၉၀ % သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
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ပိမ
ု ၍
ို ခံစားခြငမ
့္ ဲ့ေစမည္သ
့ ေဘာရွိေနသည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ WCS အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး
ကာကြယထ
္ န
ိ ္းသိမ္းေတာမ်ားကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေက်းရြာေပါင္း ၅၁ ရြာပါဝင္ေနေသာ ဧရိယာတြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စတင္လပ
ု ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။ (သိ)႔ု နာဂ ကိယ
ု ပ
္ င
ို အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ရ
့္ ေဒသ၏ လူဦးေရ
၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေနထိုင္ေသာ နမ္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။41
အျပည္ျ ပည္ ဆို င္ ရာ ထိ န္း သိ မ္းေစာင့္ေ ရွာ က္ေ ရးအဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ
ေဒသမ်ားနည္း တူ တနသၤာ ရီ တို င္း ေဒသႀကီး တြ င္ စတင္ လ ည္ ပ တ္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ လ်က္ ရွိ
သည္။ အဆိုပါ ေဒသသည္ ေကအင္န္ယူႏွင့္ ေလာေလာလတ္လတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ကရင္
တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုု ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေသာေဒသမ်ားသို႔ ျမန္မာအစိုးရမွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား
စြာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္လွမ္းမွီေစခဲ့သည္။ ဤသို႕ နယ္ေျမအရ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ အေနအ
ထား၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပန္းႏွင့္သတၱဝါ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (Flora and Fauna International)
ႏွင့္ WCS တို႔သည့္ ျမန္မာအစိုးရအား ေထာက္ပံ့ေနၿပီး ေဒသခံတို႔၏ သေဘာထားကို လြတ္လပ္စြာ
အသိေပးတိင
ု ပ
္ င္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ ကာကြယထ
္ န
ိ ္းသိမ္းဧရိယာမ်ား ထူေထာင္ဖန္တီးေနၿပီး ေကအင္နယ
္ ူ
ဧရိယာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ေသာအေျခအေန

ဓါတ္ပုံ - Thet Oo Maung

ပင္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုအစိုးရမွ ေျမအငွားခ်လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္းေၾကာင့္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား
ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားမွ တနသၤရီေဒသရွိ MSPP ကုမၼဏီအား ဆႏၵျပဳေနပံု
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(၃) ရွိႏွင့္ၿပီးေသာေဒသတြင္းသစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား
သစ္ေတာမူဝါဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသစ္ေတာဖံုးလႊမ္းေတာင္ေပၚဧရိယာမ်ားတြင္တိုင္းရင္းသားအစိုးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား
ျဖင့္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမ (အမ်ားအားျဖင့္) မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့
သည္မန
ွ ္ေသာ္လည္း အထူးသီးသန္အ
႔ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ျခင္းမ်ဳိးကား မဟုတ
ု ္ေခ်။ တိင
ု ္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအမ်ား
စုမ
ု ွာ သစ္ေတာစီမခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ဲ တ
ႈ င
ြ ္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခၾဲ့ ကသူမ်ားျဖစ္သည္။
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ေကအိင
ု အ
္ )ို ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအင္နယ
္ )ူ တိ႔ု အေန
ျဖင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ထားရွိ ကာ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားျဖင့္ အထူးအေလးေပး က်င့္သံုးလုုပ္
ေဆာင္ခဲ့သည္။
အပစ္ရပ္လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ “ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား” ႏွင့္ “အစိမ္းေရာင္ေျမသိမ္းမႈ”
အပါအဝင္ ကာကြ ယ္ ထိ န္း သိ မ္းေတာမ်ားအျဖစ္ သတ္ မွ တ္ ရ န္ ေျမယာသိ မ္း ယူ မႈ မ်ားကဲ့ သို ႔ေ သာ
ႏို င္ ငံေ ရးအေျခအေန အေျပာင္း အလဲႏွ င့္ ၿခိ မ္းေျခာက္ မႈ အသစ္ မ်ားကို ျပန္ လ ည္ သံုး သပ္ႏို င္ ရ န္
ေကအင္န္ယူအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ သစ္ေတာမူဝါဒကို ျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ
မူဝါဒမ်ားကို အခန္း (၆) ခန္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေရးသားထားၿပီး သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အဓိက
နယ္ပယ္ မ်ားကို ၿခံဳငံုၿပီး ေရးဆြဲထားပါသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရး၊
ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ က်ားမညီမွ်မႈ၊ လူထုႏင
ွ ့္ တိင
ု ပ
္ င္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လူထပ
ု ါဝင္မႈ
စသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားပါဝင္ၿပီး ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ အစကနဦးပိုင္းတြင္

ေလ့ လာမႈျ ဖစ္ ရ ပ္ - ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ေ ကအို င္ အို ထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ဒသမ်ားရွိေ က်းရြာ အစုု အ ဖြဲ ႕ ပို င္
သစ္ေတာ
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံ ဗဟိအ
ု စိုးရ၏ အစုအ
ု ဖြ႕ဲ ပိင
ု သ
္ စ္ေတာညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားသည္ တိင
ု ္းရင္းသား
အမ်ားစု၏
ု ႐ိုးရာအရ စီမံ အုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မမ
ႈ ်ား အားျဖင့္ သစ္ေတာအား အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ထုတ
ု ယ
္ သ
ူ ံုးစြဲျခင္း
တိက
႔ ု ို ကာကြယထ
္ န
ိ ္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ား မလုပ
ု ္ေပးႏိင
ု ဘ
္ ဲ အားနည္းခဲ့ သည္။ အျခားေသာ
အစုအ
ု ဖြ႕ဲ ပိင
ု သ
္ စ္ေတာပံစ
ု မ
ံ ်ားျဖင့္ တိင
ု ္းရင္းသားထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ က်င္သ
့ ံုး အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ လ်က္ရပ
ွိ ါသည္။ ယခုုေဖာ္ျပသည့္ ေလ့လာမႈျဖစ္ရပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႕ဘက္
္ ေထာင္ေက်းရြာမွ ဦးစီးလုပ
ု ္ေဆာင္ေသာ ရပ္ရြာဦးေဆာင္သည့္
္ ံုေတာင္တန္းေပၚရွိ ဘြမက
စိနလ
သဘာဝအရင္း အျမစ္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ အေၾကာင္း ကို မွ တ္ တ မ္းျပဳထားျခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ အဆို ပါ
ေဒသသည္ ေကအိုင္အို၏ အေရွ႕ျခမ္းဧရိယာတြင္ ရွိၿပီး ၄င္းမွ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံထားသည့္ေဒသျဖစ္
သည္။ (ျမန္မာအစိုးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းတြင္ ရွိသည္။) ေဒသသစ္
ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေကအိုင္အိုမွ ရပ္ရြာအစုု အဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအျဖစ္
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ဘြမ္ကေထာင္ရြာကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁,၇၀၀ ခန္႔က
မိသားစုု ေလးစုုျဖင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းေဒသကို ပထမဦးဆံုးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဒူဝါ
(ရြာလူႀကီး) မွာ ဒူဝါအင္ခြန္ေဇာ္ျဖစ္သည္။
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တန္ဆာဆင္ထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေကအင္န္ယူထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏
ေျမယာခိုင္မာမႈမ်ားအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရားမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။
ဆိုခဲ့ပါ ယႏၲရားအရ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ႐ိုးရာသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို
႐ိုးရာဓေလ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ (ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာစနစ္ျဖင့္ သစ္ေတာဧရိယာမ်ားတြင္ လုုပ္ကို္င္ပိုင္
ခြင့္အပါအဝင္) မ်ားအရ ဘိုးဘြားတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအျဖစ္လက္ခံကာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိပိုင္ခြင့္
ရွိ သ ည္ ။ ရပ္ ရြာ အစုု အ ဖြဲ ႕ ပို င္ သ စ္ေ တာ စီ မံ အု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈ စ နစ္ အားျဖင့္ အမ်ားပို င္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ မ်ားကို
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈေအာက္တြင္ ထားရွိကာ စီမံခန္႔ခြဲေစသည္။
မူဝါဒမ်ားအတြင္းတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွ အတင္းအဓမၼ
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ ဒုက
ု သ
ၡ ည္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ဦးစားေပးမႈႏင
ွ ့္ သစ္ေတာအေျချပဳ
ျပန္လည္အပ္ႏခ
ွံ ရ
ံ ခြငမ
့္ ်ားကို တိက်စြာ စီမံေရးဆြဲ ထားသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏင
ို ္ေခ်မ်ားကို ထိန္းညိွ
သည္ခ
့ ်ဥ္းကပ္နည္းစဥ္မ်ားကို ျမွငတ
့္ င္သည့္ အခန္းမ်ားလည္း တိက်စြာ ထည္သ
့ င
ြ ္း ေရးသားထားပါသည္။
အဆိုပါ မူဝါဒထဲတြင္ သား႐ိုင္းတိရစၦာန္ကာကြယ္ေတာမ်ားႏွင့္ ပန္းမန္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ားကို
ကာကြယရ
္ န္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ
ု င
္ န္းစဥ္မ်ားရွသ
ိ ည့္ ၾကားခံဧရိယာ သတ္မတ
ွ ္ေဖာ္ထတ
ု ္ျခင္း
အပါအဝင္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာမ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္ ေျမယာမ်ား အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကိုလည္း
ထည့္ သြ င္းေရးဆြဲ ထားသည္ ။ ဘက္ စံုေျမယာအသံုး ခ်မႈႏွ င့္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ စ နစ္ မ်ားကို လ ည္း ေပါင္း စပ္
လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းမႈအေျချပဳ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ကာကြယ္မႈသေဘာပါသည့္
ေျမမ်က္ႏွာျပင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားအတြက္လည္း အဆိုပါ ေပၚလစီတြင္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္
ထားပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မ်ားစြာေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ ကိုင္းကၽြန္းမွီ
ကၽြန္းကိုင္းမွီ ဆက္ဆံေရးမ်ားစြာ ရွိသည္။ ေရရွည္တည္တံ့စြာျဖင့္ သစ္ႏွင့္ သစ္မဟုုတ္သည့္
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားကို အားေပးသည့္
ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ ကခ်င္ေက်းရြာတိုင္းတြင္ “မရယ္ နမ္ေကာန္”
ဟုုေခၚေသာ အမ်ားပိုင္သစ္ေတာမ်ား ရွိၾကသည္။ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ရြာသူႀကီးဒူဝါသည္
ေက်းရြာ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ သစ္ေတာမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့စြာႏွင့္ တရားမွ်တစြာ
စီမံခန္႔ခြဲသျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနစရာ၊ ေလာင္စာႏွင့္ က်န္းမာေရးမ်ားအ
တြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈပိုင္း
ဆိင
ု ရ
္ ာအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္းသစ္ေတာမွ ထြကရ
္ ွိေသာအရာမ်ားကို ထုတ
ု ယ
္ သ
ူ ံုးစြဲႏင
ို ခ
္ ဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ဒူဝါအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနွစ္အားျဖင့္ ဘိုးေဘး႐ိုးရာ စီမံကြပ္ကဲမႈမ်ားသည္ သစ္ေတာ
ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ထုုတ္ယူသံုးစြဲရန္၊ သို႔ေသာ္ အရင္းအျမစ္မ်ား ကုုန္ခမ္းမသြားေရး ေသခ်ာ
ေစရန္၊ ေရေဝေရလဲဧရိယာမ်ားကို လံုးဝေဘးမဲ့ထားရန္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္
အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္ရန္ စသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တားျမစ္
ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခုုိင္မာေစသည္။
၁၉၆၂ ခုုႏစ
ွ က
္ တည္းက ကခ်င္ေက်းလက္လအ
႔ူ ဖြ႕ဲ အစည္းမွာ လက္နက္ကင
ို ပ
္ ဋိပကၡမ်ား
ေၾကာင့္ ၿပိဳကြပ
ဲ ်က္စီးသြားခဲရ
့ သည္။ ၁၉၈၀ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုုႏစ
ွ ၾ္ ကားတြင္ ဘြနက
္ ေထာင္ေက်းရြာတြင္
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မိသားစုုေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ ေနထိင
ု ၾ္ ကသည္။ ၄င္းႏွငပ
့္ တ္ဝန္းက်င္ ေဒသမ်ားသည္ ပဋိပကၡဧရိယာ
မ်ားျဖစ္လာၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ စစ္ေျပးရသည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ေက်းရြာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕သည့္အခါ သစ္ေတာသည္ တစ္ခုတည္းေသာ လံုၿခံဳ
ရာေနရာျဖစ္လာၿပီး ပုုံးေအာင္းရန္ႏွင့္အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ စီမံေပးသည့္အရာလည္းျဖစ္
သည္။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား အဆံုးသတ္သည့္အခါ သစ္ေတာတြင္း ပံုးေအာင္းေနသူမ်ား
သည္ ျပန္လာၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေက်းရြာမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကသည္။
၁၉၉၄ ခုုႏွစ္၊ ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ ေကအိုင္အိုအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈသည္ ေဒသခံျပ
ည္သလ
႔ူ အ
႔ူ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မအ
ႈ သစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးသကဲသ
့ ႔ို ျဖစ္ခဲသ
့ ည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းကို အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္
တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႕ျခမ္းကို သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္
စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေရးအေျချပဳ စီးပြားေရးမ်ားအတြက္ ေျမယာလုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ား ခ်ထားေပးခဲသ
့ ည္။ သစ္အလြန္
အကၽြံ ထု တ္ျ ခင္းႏွ င့္ စပါးလင္ စို က္ ပ်ဳိးေရးစီ မံ ကိ န္း မ်ားေၾကာင့္ ဧရိ ယာအေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ
သစ္ေတာျပဳန္းတီးကုုန္သည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ မ်ားစြာေသာ
သစ္ ကြ က္ လု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ မ်ားရရွိ ၿ ပီး စည္း ကမ္း မဲ့ အ မဲ လို က္ျ ခင္းေၾကာင့္ သား႐ို င္း တိ ရ စာၦ န္ မ်ား
မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္သည္အထိ ဦးတည္လာသည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္
အမဲလိုက္ျခင္းမ်ား ဘြမ္ကေထာင္ေက်းရြာ၏ ႐ိုးရာအမ်ားပိုင္သစ္ေတာဧရိယာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး
ယခုအ
ု ခါ ေတာ႐ိင
ု ္းတိရစာၦနအ
္ နည္းငယ္သာ က်န္ရစ္ေတာ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အသက္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားစြာကို ထိခိုက္သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။
သစ္ေတာျပဳန္းတီးပ်က္စီးမႈႏွင့္ သား႐ိုင္းတိရစာၦန္တို႔၏ မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္မႈမ်ားႏွင့္
၄င္းျပႆနာမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ အက်ဳိးဆက္
မ်ားကို တံ႔ျု ပန္သည္အ
့ ေနျဖင့္ ေက်းရြာလူထုႏင
ွ ့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခင္က အက်ဳိးျဖစ္ထန
ြ ္း
မႈမ်ားစြာကို ေပးစြမ္းေသာ သစ္ေတာမ်ားကို ျပန္လည္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ျပန္လည္စည္း႐ံုး
ျခင္းတိက
႔ု ို လုပ
ု ္ေဆာင္ခၾဲ့ ကသည္။ ေက်းရြာလူထမ
ု ်ားသည္ စုစ
ု ည္း၊ စည္းလံုးလ်က္ သစ္ေတာကို
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းျခင္း၊ သစ္မဟုုတ္သည့္
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေနအိမ္အတြက္ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ အမဲလိုက္သည့္
ကာလမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းရန္ ေနရာေဒသ သတ္မွတ္ျခင္း
ႏွင့္ က်င္သ
့ ံုးမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းစသည္တက
႔ုိ ို အတူတကြေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေဆာင္
ခဲ့ၾကသည္။
ေက်းရြာ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း အေနျဖင့္ သစ္ေ တာမ်ားကို ေအာင္ျ မင္ စြာ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲႏို င္
ေသာ္လည္း ေဒသအစိုးရ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနေသာ ျပင္ပရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏသ
ွံ မ
ူ ်ားႏွင့္ ေတြ႕သည္အ
့ ခါ အခက္ေတြ႕ေလသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ေက်းလက္ေနျပည္သမ
ူ ်ားမွာ
မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ေက်းရြာပိုင္ သစ္ေတာ
မ်ား အျဖစ္ (သို႔) အစုုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ခံစား
သိျမင္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၀၅ ခုုႏွစ္မွစ၍ ဘြမ္ကေထာင္ေက်းရြာသည္ ေဒသအဆင့္ အန္ဂ်ီအိုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး
အစုအ
ု ဖြ႕ဲ ပိင
ု သ
္ စ္ေတာ ေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြ႕ဲ ၊ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြ႕ဲ ၊ ေစာင္ၾ့ ကည့္
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ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲ မ်ား ဖြ႕ဲ စည္းကာ လုပ
ု င
္ န္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲသ
့ ည္။ ေက်းရြာေျမပံက
ု ို
ေရးဆြဲၿပီး ေက်းရြာဧရိယာ၊ ကာကြယ္သည့္ဧရိယာ၊ ေရေဝေရလဲကာကြယ္ေတာဧရိယာမ်ား
စသည့္တို႔ကို သတ္မွတ္ထူေထာင္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ရာသီအလိုက္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းမႈျပ
ျပကၡဒိန္ေရးဆြဲၿပီး ထုုတ္လုပ္ေနသည့္ ထုုတ္ကုန္ မ်ားမွာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ား
ျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ၾက
သည္။ ၄င္းအစုုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအစီအစဥ္ကို ေကအိုင္အိုမွ မွတ္တမ္းတင္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး
အမ်ားပိုင္ ကာကြယ္မႈ ဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ရရွိေစခဲ့သည္။ သစ္ေတာမ်ားကို ႏွစ္အနည္းငယ္
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသည့္ေနာက္ပိုင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ အေရအတြက္ တိုးပြားလာခဲ့သည္။
မ်က္ကြင္းညိဳေမ်ာက္လြဲေက်ာ္၊ ေတာင္သမင္ႏွင့္ ဝက္ဝင္မ်ား ျပန္လည္က်က္စားလာသည္။
သစ္ေတာမ်ားမွာလည္း ျပန္လည္ထူထပ္အံု႔ဆိုင္းလာၿပီး ၾကြယ္ဝျပည့္စံုလာသည္။ ေက်းရြာ
သူရြာသားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ား အတြက္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ သည့္ ေရကိုလည္း
ျပန္လည္ရရွိလာခဲ့သည္။

ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲတြင္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ရန္အတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္သည္။
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(၄) နိဂံုး
ဆယ္စုႏစ
ွ ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္းအမ်ားသည္ ေၾကာက္စတ
ိ ္
မ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ခဲ့ရၿပီး မိမိတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကေခ်။ ထို႔အျပင္
႐ိုး ရာဓေလ့ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ (သို ႔ ) အမ်ားပို င္ သ စ္ေ တာအသံုးျပဳျခင္း တို ႔ ကို အသိ အ မွ တ္ျ ပဳေသာ
တရားဥပေဒမ်ား လက္ရအ
ွိ ေျခအေနတြင္ မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ တိင
ု ္းရင္းသား
ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိင
ု ္ေသာ ေဒသခံလအ
႔ူ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ မတူညီေသာပံစ
ု ံျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းပံပ
ု င
ို ္းဆိင
ု ရ
္ ာ
အၾကမ္း ဖက္ျ ခင္း ခံေ နရၿပီး ၄င္း တို ႔ ၏ ေျမယာမ်ားႏွ င့္ သစ္ေ တာမ်ားကို လ ည္း လက္ လြ တ္ ဆံုး ႐ႈံး ခံ
ေနရသည္။ MSPP ကဲ့သို႔ အလားတူ ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ တနသၤာရီေဒသကဲ့သို႔ေသာ ေရာေႏွာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေနၿပီး တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား တိုးပြားလာေစခဲ့သည္။ အဆင့္ဆင့္အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္အုပ္
ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏
ေအာက္ေျခသက္ ဆို င္ ရာ ထိ န္း ခ်ဳပ္ န ယ္ေျမမ်ားတြ င္ မိ မိ အ က်ဳိး အျမတ္ အ တြ က္ အသံုး ခ်ႏို င္ သ ည့္
အခြင့္အေရးမ်ားကို ယူသည့္ အမူအက်င့္မ်ား တိုးပြားလာေစသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရမွ
ဦး စီး လုု ပ္ေ ဆာင္ ကာ ဟူးေကာင္း က်ားထိ န္း သိ မ္းေရးနယ္ေျမ သတ္ မွ တ္ လို က္ျ ခင္း သည္ ေဒသခံ
ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ ရလဒ္မ်ားကိုသာ ရရွိေစသည္။
အိ မ္ေ ထာင္ စုု မ်ားႏွ င့္ ေ က်းရြာ မ်ား တြ င္ အမ်ဳိး သမီး မ်ားသ ည္ သဘာ ဝ အရ င္း အျ မ စ္
အထူး သျဖင့္ သစ္ေ တာမ်ားကို မီွ ခို ၍ အသက္ေ မြး ဝမ္းေက်ာင္း အတြ က္ေ သာ္ လ ည္းေကာင္း ၊
မိသားစုုအား ဂ႐ုုစိုက္ျပဳစုုရသည့္က႑တြင္ ဦးေဆာင္ရသူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ေရ၊ အစားအစာႏွင့္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ WCS အဖြဲ႕အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ အသိေပးမႈ။
“WCS အဖြဲ႕ေရ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ စီမံကိန္းကို ရြာသားေတြအမ်ားစုုက လက္မခံၾကဘူး။”(ကရင္လို)၊
“WCS အဖြဲ႕ေရ ခင္ဗ်ားတို႔လာၿပီး က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ဒီေရေတာေတြကို ထိန္းသိမ္းမယ့္ကိစၥကို လက္မခံဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕
စီမံကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ခ်င္တယ္” (ျမန္မာလို)
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ေလာင္စာမ်ားကို စီမံဖန္တီးရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္
သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားမွ ရရွိႏို င္ မႈ အေျခအေနမရွိေ တာ့ သ ည့္ အ ခါတြ င္ ခက္ ခဲ မႈ မ်ားႏွ င့္ အဓိ က
ႀကံဳေတြ႕ရသူမ်ား ျဖစ္လာသည္။
		

ယေန႔ သစ္ေတာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ကိုလိုနီေခတ္

ႏွငယ
့္ ဥ
ွ လ
္ ွ်င္ အနည္းငယ္သာ ေျပာင္းလဲလာၿပီး စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ြဲ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ က်င္သ
့ ံုးမႈအားလံုးမွာဗဟိဥ
ု ီးစီးထိန္းခ်ဳပ္
မႈျဖင့္ နက္႐င
ိႈ ္းစြာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေနသည္။ လက္ရစ
ွိ မ
ီ အ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မစ
ႈ နစ္သည္ သစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္
ရန္ ဦးစားေပးထားၿပီး အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္သာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေန
ျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ သမိုင္းအခ်ဳိးအေကြ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္
အမ်ဳိး သားအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေ ရးျဖစ္ စ ဥ္ မ်ားမွာ ဆက္ လ က္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ လ်က္ ရွိ ၿ ပီး
ဒီ မို ကေရစီ က်စြာ ေရြးေကာက္ ခံ ရေသာ အစိုး ရအသစ္ ၏ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ သ ည့္ အ ခ်ိ န္ လ ည္းျဖစ္ သ ည္ ။
သစ္ေတာမ်ားကို အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းမႈမ်ားကို အေရးတႀကီး ျပန္လည္သံုး
သပ္ရမည့္ကာလျဖစ္သည့္သာမကအုုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာမ်ား အဗဟိုျပဳၿပီး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္
လည္း အေသးစား ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို ကာကြယ္သည္သာမက သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းသည့္ေျမယာမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အမ်ားပိုင္ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုပါ ကာကြယ္ေပးေသာ၊ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ား
အသံုးခ်မႈႏွင့္ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ မွ်တညီမွ်မႈအတြက္ ေသခ်ာေစသည့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုက
ရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုကို သေႏၶတည္ၿပီး တည္ေဆာက္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

ဟူးေကာင္း ခ်ဳိ င့္ ဝွ မ္း - အစိုး ရ၊ ႏို င္ ငံ တ ကာအစိုး ရမဟုု တ္ေ သာ အဖြဲ ႕ႏွ င့္ ေကာ္ ပိုေ ရးရွ င္း မ်ားမွ
သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
၂၀၀၆ ခုုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေသာ
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းတြင္ ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ ဧရိယာအတြင္း

ဓါတ္ပုံ - KDNG

ေျမဧကစုုစုေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ (ႏွစ္သိန္း) ေက်ာ္ကို ဗဟိုအစိုးရမွ ေျမငွားလုုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။
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အဆိုပါ ေျမငွားလုုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးတူေပါင္းစပ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ထိပ္သီးကုုမၼဏမ
ီ ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ယုုဇနကုုမၼဏအ
ီ ား ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထူ ထ ပ္ အံု ႔ ဆို င္းေ သာ သ စ္ေ တာ္ မ်ား ၊ စ ၾ ကၤ န္ သ စ္ေ တာ မ်ား ၊ က်ားႏွ င့္ အျ ခားေ သာ
ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား၏ ေနထိုင္ရာမ်ား၊ ထိုနည္းတူ ေဒသခံမ်ား ႏွစ္ရွည္လမ်ား ထူေထာင္ျပဳစုုခဲ့ေသာ
ဥယ်ာဥ္ ၿ ခံ မ်ားႏွ င့္ လယ္ ကြ င္း မ်ားမွာ အေျပာင္ ရွ င္း စနစ္ျ ဖင့္ ဖ်က္ ဆီး ခံ ရ ၿပီး ႀကံႏွ င့္ ပီေ လာပီ နံ ႏွ စ္
မ်ဳိး တည္း စို က္ ပ်ဳိးေရးစီ မံ ကိ န္း မ်ားအတြ က္ လမ္းေဖာက္ လု ပ္ျ ခင္း မ်ားကို ကာကြ ယ္ေ တာနယ္ နိ မိ တ္
မ်ားအတြ င္း တြ င္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ ေရႊ ႕ေျပာင္း အလုု ပ္ သ မားမ်ားကို ခန္ ႔ ထားၿပီး
ကာကြယ္ေတာနယ္ေျမအတြင္း ေနရာခ်ကာ ေငြရျမန္ေသာသီးႏွံမ်ားကို ထုုပ္ပိုးသည့္ ဧရာမစက္႐ံုႀကီး
မ်ားကိလ
ု ည္း ေဆာက္လပ
ု ခ
္ ၾဲ့ ကသည္။ မိမတ
ိ ၏
႔ို လယ္ယာေျမမ်ား ဆံုး႐ံႈးသြားၿပီးသည့္ေနာက္ အခ်ဳိ႕ေသာ
ေဒသခံမ်ားမွာ အေသးစား ေက်ာက္တူးလုုပ္ငန္းဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားၾကသည္။
ေဒသခံ က်ားေျခရာေကာက္သမ
ူ ်ား၏အဆိအ
ု ရ က်ားရွသ
ိ ည့္ အေထာက္အထားမေတြ႕ရသည္မွာ
ႏွ စ္ေ ပါင္း မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ ၿ ပီ ဟု ဆို သ ည္ ။ သား႐ို င္း တိ ရ စာၦ န္ေ လာကတြ င္ ၂၀၀၀ ခုုႏွ စ္ က တည္း က
ႀကီး မားေသာ အက်ဳိး သက္ေ ရာက္ မႈ ရွိ သ ည့္ က်ဆင္း မႈ မ်ားရွိ သ ည္ ဟု မွ တ္ တ မ္း တင္ ထားသည္ ။ 42
ဗဟို အ စိုး ရႏွ င့္ အ တူ အမ်ဳိး သားဥယ်ာဥ္ အျဖစ္ ပူးေပါင္း ထူေ ထာင္ ခဲ့ သ ည့္ အေမရိ က န္ အ င္ န္ ဂ်ီ အို
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ The Wildlife Conservation Society အဖြဲ႕သည္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာ

ဓါတ္ပုံ - MRJ

ပ်က္စီးသြားျခင္းအေပၚတြင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။

ဟူးေကာင္း က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမထဲမွ ယုုဇန
စိုက္ခင္းႏွင့္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းေျမေနရာ
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ယုုဇနကုမၼဏီမွ ဖ်က္ဆီးလိုက္ေသာ ဝါးရာဇြပ္ေက်းရြာ
အစုုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ

ဓါတ္ပုံ - KESAN

အပိုင္း (၂.၂) ေျမယာအရင္းအျမစ္မ်ား
(၁) ေျမယာ ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးသနည္း
ျမန္ မာႏို င္ ငံ တြ င္ မတူ ညီ ကြဲျ ပားေသာ ေျမယာအမ်ဳိး အစားအမ်ဳိး မ်ဳိး ရွိ ၿ ပီး သဘာဝဇီ ဝ မ်ိဳးစံု
မ်ဳိးကြဲမ်ားစြာရွိသည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုု၏ အသက္ေမြးမႈပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအတြက္
အဓိကက်ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၏မူဝါဒအကူးအေျပာင္း
ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုမ်ား
စြာအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျမယာသည္ အေရးႀကီးေသာအခန္း
က႑မွ ပိုပို၍ ပါဝင္ပတ္သက္လာေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမင္သာေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျမယာကို အဓိက အသံုးျပဳသည့္
ေနရာမွာ စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေရးက႑တြင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စက
ို ပ
္ ်ဳိးေရးက႑သည္ တစ္ခ်ိနက
္ “အာရွ၏ စပါးက်ီ”
အျဖစ္ ႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ဦးေဆာင္သည့္က႑တြင္
ဆက္လက္ရပ္တည္ေပးကာ ျပည္တြင္းထုုတ္ကုန္တန္ဖိုးစုုစုေပါင္း၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကုုိယ္စားျပဳေပး
ေနသည္ ။ အေထာက္ အ ထားမ်ဳိး စံု ၏ ကိ န္း ဂဏန္း မ်ားအရ ႏို င္ ငံ လူ ဦးေရ၏ ၆၆ ရာခို င္ႏႈ န္း သည္
လက္ရွိတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အျခား စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေန
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ၾကၿပီး တို င္း ရင္း သားမ်ား၏ ျပည္ န ယ္ မ်ားမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ သ ည္ ။ လယ္ သ မားဦးေရအမ်ားစုု မွာ
လယ္ ယာေျမအနည္း ငယ္ ကို ပို င္ ဆို င္ သူ မ်ားျဖစ္ ၿ ပီး တစ္ ဝ က္ေ က်ာ္ အေရအတြ က္ မွာ လည္း မိ မိ တို ႔
၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အဆင့္ေျပေစသည့္အဆင့္တြင္ရွိေနၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ
ေျမယာမ်ားအေပၚတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။43 ႏိုင္ငံတကာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္
စို က္ ပ်ဳိးေရးအဖြဲ ႕ အစည္း (FAO) ၏ အစီ ရ င္ ခံ စာအရ ျမန္ မာႏို င္ ငံ သ ည္ ၿမိဳ ႕ျပဗဟိုျ ပဳမႈ ဘ က္ သို ႔
လားေနေသာ္ လ ည္း စားနပ္ ရိ က ၡာ ဖူ လံႈ ရ န္ စို က္ ပ်ဳိးေရးအေပၚ မွီ ခိုေ နရသူ ဦးေရမွာ လြ န္ ခဲ့ေ သာ
ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုကထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသား
မ်ားအတြ က္ ေျမယာပို င္ ဆို င္ မႈႏွ င့္ ေျမယာကို ရ ယူ အသံုးျပဳႏို င္ မႈ ကိ စ ၥ ရ ပ္ တြ င္ အေရးႀကီးေနသည္
မွာ အထင္းသားေပၚလြင္ေနသည္။44
ျမန္ မာႏို င္ ငံ တြ င္ ေျမယာကိ စ ၥ သ ည္ ျမင္ သာေသာ အရင္း အျမစ္ ကိ စ ၥ တ စ္ ခု သာမဟုု တ္
ႏိုင္ငံေရးကိစၥတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ သမိုင္းကို ေလ့လာရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုု
ႏွစ္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္အခ်ိန္ကာလမ်ားကို ရွည္လ်ားၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္
သံသရာထဲတင
ြ သ
္ ာေခ်ာင္ပတ
ိ မ
္ ိေနသည္။ ျဖစ္ပြားေနရေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ တိင
ု ္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
၏ တန္း တူ ညီ မွ်ျခင္းႏွ င့္ ႏို င္ ငံ သားအခြ င့္ အေရးမ်ားအတြ က္ ေတာင္း ဆိုျ ခင္းျဖစ္ ၿ ပီး တို င္း ရင္း သား
လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားမွာ မိမိလူမ်ဳိး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား
ႏွင့္မိမိတို႔ဇာတိေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရရန္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ေန
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာအရ ေျမယာကို အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေျမယာသည္
ေရာင္းကုုန္ပစၥည္းတစ္ခု (သို႔) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈျဖစ္သည္ထက္ ပိုမိုေသာ အဓိပၺါယ္ရွိသည္ဟု
နားလည္ သေဘာေပါက္ႏို င္ သ ည္ ။ ဘိုးေဘးမ်ားထားခဲ့ေ သာ ဘိုး ဘြားပို င္ေျမယာမ်ားသည္ ရပ္ ရြာ
လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္းႏွ င့္ ၄င္း ၏ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု မ်ား ေရးဆြဲ တ ည္ေ ဆာက္ ရ န္ အေျခခံ အု တ္ျ မစ္ ၊ ယံု ၾ ကည္
ကိုး ကြ ယ္ မႈ စ နစ္ မ်ားကို ထိ န္း သိ မ္း ရာေနရာႏွ င့္ က်င့္ သံုး ရာ ေနရာတစ္ ခု လ ည္းျဖစ္ သ ည္ ။ ေျမႀကီး
သည္ ဘိုးေဘးႏွင့္ နတ္သမီးတို႔၏ အိမ္ယာမ်ားျဖစ္ၿပီး ႐ိုးရာက်င့္သံုးမႈမ်ားစြာသည္လည္း ေျမယာ
ေပၚတြင္သာ အေျခတည္ေသာေၾကာင့္ ေျမယာမပါဘဲ က်င့္သံုးေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲသည္။ အက်ဳိးဆက္
အေနျဖင့္ ၄င္းေျမယာမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားရျခင္း (သို႔) ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ား ပ်က္စီးျခင္းကိစၥသည္
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၄င္းတို႔၏
အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ အဆိုပါ ေျမယာမ်ားကို မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာစနစ္မ်ားအားျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးမွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အရာျဖစ္လာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမယာကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္လက္ခံမႈအေပၚ
တြင္ ၿမဲျမံစြာ ဆက္လက္ခံယူထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေျမယာအေျချပဳ အေသးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
စီး ပြားေရးလုု ပ္ င န္း မ်ားဆို င္ ရာအေတြး အျမင္ မ်ားကို ထားခဲ့ ၿ ပီး သည္ မွာ ရာစုုႏွ စ္ တ စ္ ခုေ က်ာ္ ခဲ့ ၿ ပီ ။
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျခလ်င္စစ္သားမ်ားကို ရိကၡာပံ့ပိုးမႈ
ျဖတ္ ေတာက္ျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အား ကိယ
ု က
့္ ယ
ို က
္ ို ဖူလစ
ႈံ ြာ ရပ္တည္ရန္ အားေပးျခင္းတိမ
႔ု ွာ ပ်က္စီးယို
ယြင္း လာေနေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ေထာက္ပရ
ံ့ န္အတြက္ ေျမယာကို အသံုးျပဳရျခင္းမ်ား စတင္ျဖစ္
ေပၚလာၿပီး ၁၉၉၀ ဝန္းက်င္မွစတင္၍ တပ္မေတာ္မွေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္
တိုက္တြန္းသည့္အရာမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။
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ေျမယာကို ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ အ တြ က္ အခြ င့္ အေရးတစ္ ခု အျဖစ္ ျမင္ေ သာအျမင္ မ်ား ပို ၍
ခိုင္မာလာခဲ့ျခင္းမွာ (၁) စိုက္ပ်ဳိးေရး အေျချပဳ စီးပြားေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊
စက္ မႈ လု ပ္ င န္း မ်ားႏွ င့္ အထူး စီး ပြားေရးဇံု မ်ား၊ စြ မ္း အင္ ဆို င္ ရာ စီ မံ ကိ န္း မ်ား၊ သစ္ ထု တ္ လု ပ္ျ ခင္း
မ်ားႏွင့္ အျခားလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးသည့္ ၂၀၁၂ တြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒမ်ား၊ (၂)
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္းအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပြင့္လင္းလာသည့္ အေျခအေနအေပၚတြင္ ဗဟိုအစိုးရ
၏ လက္ တံ မ်ား တို င္း ရင္း သားျပည္ န ယ္ေ ဒသမ်ားကို ေရာက္ ရွိ သ က္ေ ရာက္ လာျခင္း တုိ ႔ေ ၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမို၍ တြန္းအားေပးလာၿပီး စီးပြားေရး
ပိ တ္ ဆို ႔ မႈ မ်ား ဖ်က္ သိ မ္းေပးျခင္း မ်ားသည္ လ ည္း စက္ မႈ လု ပ္ င န္း မ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္ အ အံု မ်ား
ႏွင့္ အၾကီးစားစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးပြားစီးဆင္လာ
ေစျခင္းမ်ားကို အားေပးသည့္ အခ်က္သည္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

(၂) ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
(က) ဥပေဒျပဳျခင္း
တပ္မေတာ္မွ ဦးစီးေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ (၃၇-က) အရ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။ မတူညီေသာ လုုပ္ငန္း
ေဆာင္ ရြ က္ မႈ မ်ားအတြ က္ ေျမယာငွားရမ္း မႈ မ်ားႏွ င့္ ဆယ္ စုႏွ စ္ အနည္း ငယ္ ႏွ စ္ ရွ ည္ ငွားရမ္း ၿပီး
မ်ဳိးဆက္သစ္အခ်ဳိ႕အတြက္ ေျမယာအသံုးျပဳမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံတြင္ ေျမယာငွားရမ္း
အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အစိုး ရမွ လြဲ ၍ မည္ သူ တ စ္ ဦး တစ္ေ ယာက္ မွ် ေျမယာပို င္ ဆို င္ မႈ အ စစ္ အ မွ န္ မ ရရွိႏို င္ေ ခ်။ ေျမယာ
အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္သာလွ်င္ အဓိကႏွင့္ အျမင့္ဆံုး အာဏာတည္ရာျဖစ္ၿပီး
ယင္း ယႏၱ ရားအတို င္း လည္ ပ တ္ေ နသည့္ ၂၀၀၈ ခုုႏွ စ္ က တည္း က အတည္ျ ပဳျပဌာန္း ခဲ့ေ သာ
ဥပေဒမ်ားအားလံုးသည္ အထက္ပါ အဓိက အႏွစ္သာရမ်ားအေပၚတြင္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
လက္ရွိတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မတူကြဲျပား
သည့္ ဥပေဒ (၇၃) ခုု ရွိေနသည္။ အမ်ားစုုမွာ မတူညီေသာအုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားရာအလိုက္
အစျပဳမိတ္ဆက္အတည္ျပဳျခင္းခံရၿပီး ဥပေဒတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိးအၾကား စနစ္တက် စုုေပါင္းဖြဲ႕စည္း
ထားျခင္းမရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။45
ဥပေဒ (၇၃) ခုု အ နက္ ေျခာက္ ခု မွာ ေခတ္ ၿ ပိဳ င္ ေျမယာပို င္ ဆို င္ မႈ ၊ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ မႈႏွ င့္
ေျမယာသိ မ္း ဆည္း မႈ စ သည္ တို ႔ တြ င္ သိ သာျမင္ သာေသာ အခန္း က႑မွ ပါဝင္ ဆ က္ စ ပ္ေ နသည္ ။
၄င္း တို ႔ မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒ၊ လယ္ ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂) ေျမလြ တ္ ၊ ေျမလပ္ ၊
ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ အထူးစီးပြားေရးဇံုဥပေဒ (၂၀၁၄)၊ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ဥပေဒ (၂၀၁၆)၊ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (၁၈၉၄) တို႔ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အမ်ဳိးသားေျမယာအသံုးခ်မႈ
မူဝါဒ (၂၀၁၆) သည္လည္း အနာဂတ္ေျမယာအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ သိသိသာသာ
သက္ေ ရာက္ မႈ ရွိႏို င္ သ ည္ ။ ၂၀၁၂ ခုုႏွ စ္ တြ င္ အၿပိဳ င္ျ ပဌာန္း အတည္ျ ပဳခဲ့ေ သာေျမယာဥပေဒႏွ င့္
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒတို႔မွာ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေျမယာေနရာခ်ထားမႈ
မ်ားတြင္ ႀကိဳးပမ္းေသာ ျမန္မာအစိုးရ၏ အုုတ္ျမစ္မ်ားအျဖစ္ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
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လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂)
လယ္ ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ သ မားမ်ား (သို ႔ ) စို က္ ပ်ဳိးေရးဆို င္ ရာလုု ပ္ င န္း စဥ္ မ်ားတြ င္
ဆက္ စ ပ္ ပါဝင္ သူ မ်ားအျဖစ္ အစိုး ရမွ အသိ အ မွ တ္ျ ပဳခံ ထားရသူ မ်ားအား လယ္ ယာေျမလုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္
လက္မွတ္ အရပ္စကားအေခၚ ပံုစံ (၇) အား ၄င္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေဒသရွိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲ
ေရးေကာ္မတီတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ေပးထားသည္။ လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္အရမွတ္ပံု
တင္ထားေသာ ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ အငွားခ်ထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း
ႏွ င့္ ၿ မိဳ ႕နယ္ လ ယ္ ယာေျမစီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈေ ကာ္ မ တီ မွ ခ်မွ တ္ ထားေသာ ႀကိဳ တင္ သေဘာတူ ညီ ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေျမယာမ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
အပ္ႏင
ွ ္းထားသည္။46 လယ္ယာေျမလုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ လ
့္ က္မတ
ွ က
္ င
ို ္ေဆာင္သသ
ူ ည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွဘ
ိ ဲ လယ္ယာ
ေျမေပၚတြ င္ အေဆာက္ အ ဦးေဆာက္ လု ပ္ျ ခင္း ၊ စို က္ ပ်ဳိး ထြ န္ ယ က္ျ ခင္း အျပင္ အျခားေသာနည္း
လမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း ၊ စို က္ ပ်ဳိး သီးႏွံ မ်ား ေျပာင္း လဲ စို က္ ပ်ဳိးျခင္း ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ ခို င္ လံု ဘဲ
လယ္ယာေျမမ်ားကို လွပ္ထားျခင္းအပါအဝင္ အထက္ပါအခ်က္တစ္ခုခုကို ခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္ၿမိဳ႕နယ္
လယ္ / စီ အေနျဖင့္ လယ္ ယာေျမလုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ လ က္ မွ တ္ ကို ႐ုု တ္ သိ မ္းျခင္းႏွ င့္ အဆို ပါ ေျမေပၚမွ
စိက
ု ပ
္ ်ဳိးသူကို ႏွငထ
္ တ
ု ္ျခင္းတိက
႔ု ို လုပ
ု ္ေဆာင္ႏင
ို သ
္ ည္။47 လယ္ယာေျမလုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ ြငလ
့္ က္မတ
ွ က
္ င
ို ္ေဆာ
င္ထားသူသည္ ယင္းေျမယာကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံ ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေသာ္လည္း ဘိုးဘြားပိုင္အျဖစ္
သတ္မွတ္ခံရျခင္း မရွိႏိုင္ေခ်။48 သို႔ေသာ္ ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာလုုပ္ပိုင္ခြင့္ သက္တမ္းႏွင့္
စည္း မ်ဥ္း စည္း ကမ္း မ်ားအေပၚတြ င္ အေျခခံ ၿ ပီး အကန္ ႔ အ သတ္ျ ဖင့္ သာရွိေ သာ လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ တ စ္ ရ ပ္
ကို အသိအမွတ္ျပဳခံရႏိုင္သည္။ ဆိုခဲ့ပါတင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္
လွ်င္ (သို႔) ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ေျမသိမ္းခဲ့လွ်င္ လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္

ဓါတ္ပုံ - KESAN

ကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းသြားႏိုင္ပါသည္။

ဗဟိုအစိုးရ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးရသည္။
အာရွဟိုင္းေဝး လမ္းမႀကီးသည္ လက္ရွိ လမ္းမႀကီး၏ ေဘးႏွစ္ဖက္စလံုးသို႔ ၃၅ မီတာ ခ်ဲ႕ကာ ေဖာက္လုပ္မည္ဟု ဆိုသည္။
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ေျမယာမွ တ္ ပံု တ င္ျ ခင္း မ်ားအတြ က္ အထူး သျဖင့္ ရည္ ရြ ယ္ ၿ ပီး လယ္ ယာေျမဥပေဒႏွ င့္
အၿပိဳ င္ ဗဟို အ စိုး ရ၏ ကို ယ္ စားလွ ယ္ မ်ားကို အာဏႏွ င့္ လု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ မ်ားကို အဆင့္ ဆ င့္ ခြဲေ ၀သည့္
လယ္ယာေျမစီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ြဲ ႈေကာ္မတီတစ္ရပ္ကလ
ို ည္း ဖြ႕ဲ စည္းကာ ဗဟိအ
ု ဆင္၊့ ခ႐ိင
ု အ
္ ဆင္၊့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္၊့
ရပ္ေက်းအဆင္တ
့ င
ြ ္ လည္ပတ္ေစသည္။ ယင္း ေျမ/စီ ေကာ္မတီတင
ြ လ
္ ည္း စစ္တပ္မွ ခန္အ
႔ ပ္ထားေသာ
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ဥကၠဌအျဖစ္ ပါဝင္ျပန္သည္။ ေၾကးတိုင္းႏွင့္ ေျမစာရင္း
ဌာနႏွင့္ ဇာတ္တက
ို ၾ္ ကၿပီး ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လယ္ယာေျမလုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္ ေပးသင့္
မသင့္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ေျမ/စီ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အ႐ႈပ္အရွင္း
ျပႆနာမ်ားကိလ
ု ည္း ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ္ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရသ
ွိ ည္။ ယင္းသိ႔ ု သတ္မတ
ွ ဖ
္ ႕ြဲ စည္းထားမႈသည္ ေျမယာ
လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ ခ်ေပးျခင္း ၊ ေျမသိ မ္းျခင္း ၊ ဥပေဒစည္း မ်ဥ္း ထုု တ္ျ ပန္ျ ခင္း ၊ အျငင္း ပြားျခင္း မ်ားႏွ င့္
ဆက္ စ ပ္ေ သာ အနီး စပ္ ဆံုး စက္ ဝို င္း တစ္ ခု ကို ဖန္ တီး ထားသကဲ့ သုိ ႔ ျဖစ္ေ နသည္ ။ အထက္ ပါ
ကိစၥေလးရပ္အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ခုတည္းကသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနၿပီး သတိလက္လြတ္မျဖစ္ရန္
(သို႔) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ အနည္းငယ္သာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ ေျဖရွင္းသည့္ျဖစ္စဥ္ကို
အားနည္းေစႏို င္ သ ည့္ ျဖစ္ႏို င္ေ ခ်မ်ားလည္း ရွိ သ ည္ ။ လယ္ / စီ ေကာ္ မ တီ ထဲ တြ င္ အမ်ဳိး သမီး ကို ယ္
စားလွယ္မ်ားကို မေတြ႕ရေလာက္ေအာင္ အလြန္ရွားပါးစြာ ေတြ႔ရသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (VFV law)
ဤဥပေဒ၏ အဓိ က ရည္ ရြ ယ္ ခ်က္ မွာ အက်ယ္ အ ဝန္း အားျဖင့္ ႀကီး မားၿပီး အသံုး မျပဳ
ထားသည့္ေျမမ်ားကို သတ္ မွ တ္ေ ဖာ္ ထု တ္ ၿ ပီး ျပည္ တြ င္းႏွ င့္ ျပည္ ပ မွ အႀကီး စားရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ စီ မံ
ကိန္းမ်ားဝင္ေရာက္လာလွ်င္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုုဥပေဒအရ လယ္ယာေျမဥပေဒ

ဓါတ္ပုံ - KESAN

အရ မွတပ
္ တ
ံု င္ထားျခင္းမရွသ
ိ ည့္ ေျမအားလံုး ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည္။ ေျမလြတ္

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ၾကံဳေနသည္။ ရြာသားႏွင့္ ေျမသိမ္းသူအျငင္းပြားေနပံု၊
ဘားအံျမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္
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ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ဧက ၅၀၀၀၀ ပမာဏအထိ ႏွစ္ (၃၀) ေျမငွားခ်ကာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။
အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ပထမေလးႏွစ္အတြင္း စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ သတ္
မွ တ္ ခ်က္ မ်ားအပါအဝင္ ေျမငွားခ်ထားျခင္းႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာ ကန္ ႔ သ တ္ ခ်က္ အ ခ်ဳိ ႕ ရွိ သ ည္
ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အဆိုပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတိုင္း
က်င့္သံုး လုုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး ရွားပါးလွပါသည္။
ဗဟိုေျမလြ တ္ ၊ ေျမလပ္ ၊ ေျမ႐ို င္း မ်ား စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲေ ရးေကာ္ မ တီ သ ည္ ေျမလြ တ္ ၊ ေျမလပ္ ၊
ေျမ႐ို င္း မ်ား သတ္ မွ တ္ေ ဖာ္ ထု တ္ျ ခင္းႏွ င့္ ေနရပ္ ခ်ေပးျခင္း ၊ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ မႈျ ဖစ္ စ ဥ္
တေလွ်ာက္ ေပၚေပါက္ လာေသာ အျငင္း ပြားမႈ မ်ားကို ဗဟို မွေ န၍ စီ ရ င္ ဆံုးျဖတ္ျ ခင္း စသည့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိသည္။ ဗဟိုေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေရမွာ
(၁၈) ဦးရွိၿပီး ဗဟိုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာန (၉) ခုုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အမ်ားစုုမွာ
လယ္ ယာစို က္ ပ်ဳိးေရးႏွ င့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ ႀ ကီး ဌာန၏ လက္ေ အာက္ ရွိ ဦး စီး ဌာနမ်ားျဖစ္ေ သာ
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမ်ားမွ ျဖစ္သည္။49 ဗဟိုေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း
မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ လယ္/စီ ေကာ္မတီကဲ့သို႔ မဟုုတ္ဘဲ ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း၊
သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီမွ ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းသည္။ ေဒသအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာမ်ား (သို႔) ရပ္ရြာျပည္သူလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ကို အခြင့္အာဏာမ်ားခြဲေဝထားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဗဟိုေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ ေျမ/စီ ေကာ္မတီကဲ့သို႔ပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည့္
အျပင္ ေျမယာလုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ ခ်ေပးျခင္း ၊ သိ မ္း ဆည္းျခင္း ၊ ဥပေဒစည္း မ်ဥ္း မ်ားသတ္ မွ တ္ျ ခင္းႏွ င့္
အျငင္း ပြားမႈ မ်ားကို ေျဖရွ င္းျခင္း တို ႔ တြ င္ အဆံုး စြ န္ အာဏာရရွိ ထားသည့္ ေကာ္ မ တီ တစ္ ခု ကဲ့ သို ႔
က်င့္သံုးေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။
ေျမ/စီ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနႏွင့္ ဗဟိုေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီသည္ ေျမယာအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ အဓိက ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး
ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ဗဟိုေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း
မ်ား စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲေ ရးဥပေဒႏွ င့္ လယ္ ယာေျမဥပေဒတြ င္ ႐ိုး ရာဓါးမဦး ခ် ေျမယာလုု ပ္ ကို င္ သူ မ်ား၏
အခြ င့္ အေရးကို ေဖာ္ျ ပျခင္း (သို ႔ ) အသိ အ မွ တ္ျ ပဳျခင္း မရွိ သ ည္ ကို ေတြ ႕ ရသည္ ။ ႐ိုး ရာဓါးမဦး ခ်
က်င့္သံုးမႈမ်ား အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ကာ လုုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြား
ပိုင္ေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေျမယာ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး မရွိေၾကာင္း
ေတြ႕ရသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇံု ဥပေဒ (SEZ law)
အထက္ေ ဖာ္ျ ပပါ လမ္း စဥ္ မ်ားအတို င္း အထူး စီး ပြားေရးဇံု မ်ားအတြ က္ ေျမယာမ်ားကို
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းေနာက္ကြယ္ရွိ လုုပ္ထံုး လုုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း အထူးစီးပြားေရးဇံုဥပေဒမွ ထိန္းေက်ာင္း
ထားသည္ ။ ျမန္ မာႏို င္ ငံ တြ င္ အထူး စီး ပြားေရးဇံု မ်ားကို ျပည္ တြ င္းႏွ င့္ ျပည္ ပ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ မ်ား၊
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ကုုန္သြယ္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ျပည္သူပိုင္သိမ္းျခင္းမွ
ကင္း လြ တ္ ခြ င့္ စသည့္ အက်ဳိး ခံ စားခြ င့္ မ်ားႏွ င့္ အ တူ အျပည္ျ ပည္ ဆို င္ ရာကုု န္ သြ ယ္ မႈ ကို ျမွ င့္ တ င္
ေဆာင္ ရြ က္ လို မႈ မ်ားအတြ က္ လ်ာထား ေဆာင္ ရြ က္ျ ခင္းျဖစ္ ပါသည္ ။ အထူး စီး ပြားေရးဇံု ဥ ပေဒအရ
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အခရာက်သူမ်ားမွာ ဗဟို (ျပည္ေထာင္စု) အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ စုုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေလ့ရွိေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ
မ်ားသာျဖစ္ ၿ ပီး တားျမစ္ သ ည့္ျ ဖစ္ စ ဥ္ မ်ားကို ေတြ ႕ ဆံုေ ဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုု ပ္ျ ခင္းႏွ င့္ ေလ်ာ္ေ ၾကးေပး
ေဆာင္ျ ခင္း တုုိ ႔ ကို ကို င္ တြ ယ္ေျဖရွ င္း ရသည္ ။ အထူး စီး ပြားေရးဇံု မ်ား သတ္ မွ တ္ေ ဖာ္ ထု တ္ျ ခင္းႏွ င့္
တည္ တ့ံ ထိ န္း သိ မ္းျခင္း ကိ စ ၥ ရ ပ္ မ်ားသည္ ျပည္ေ ထာင္ စု အ စိုး ရ၏ လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ေ အာက္ တြ င္ ရွိ ၿ ပီး
သက္ ဆို င္ ရာအလို က္ ဗဟိုေ ကာ္ မ တီ ၊ ဗဟို လု ပ္ င န္းေကာ္ မ တီႏွ င့္ သ က္ ဆို င္ ရာ အထူး စီး ပြားေရးဇံု
အလို က္ တိ က်စြာ သတ္ မွ တ္ ဖြဲ ႕ စည္း ထားေသာ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈေ ကာ္ မ တီ မ်ားက အေကာင္ အ ထည္
ေဖာ္ေ ဆာင္ ရြ က္ သ ည္ ။ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ လို သူ မ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေ တာ္ ရာ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈေ ကာ္ မ တီ ထံ သို ႔
ေျမငွားလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇံုထူေထာင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၅)
ႏွစ္ထိတိုင္ေအာင္ ခ်ထားေပးႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါ အထူးစီးပြား
ေရးဇံု ေျမယာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားထံသို႔ ထပ္ဆင့္အငွားခ်ႏိုင္သည္။ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ား
အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တပ္မေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာန
တစ္ ခုျ ဖစ္ သ ည့္ ျပည္ ထဲေ ရးဝန္ ႀ ကီး ဌာန၏ လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ အာဏာျဖင့္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ သ ည္ ။
ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တရားဝင္ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းပိုင္ခြင့္အာဏာကို စစ္တပ္
လက္ထဲသို႔ လံုးလံုးအပ္လိုက္သည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (MIL)
ျမန္ မာႏို င္ ငံ ရင္း နွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ ေကာ္ မ ရွ င္ (MIC) အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ အ တြ က္ ခြ င့္ျ ပဳမိ န္ ႔
(သို႔) အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ကို အတည္ျပဳလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေန
ျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ (သို႔) စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမယာ (သို႔) အေဆာက္
အဦး မ်ားကို ႏွ စ္ ရွ ည္ ငွားရမ္း ခြ င့္ ရွိ သ ည္ ။ 50 ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏံွ သူ မ်ားအေနျဖင့္ ကနဦး ႏွ စ္ (၅၀) အထိ
သတ္ မွ တ္ ခ်က္ႏွ င့္ အညီ ငွားရမ္း လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ ရွိ ၿ ပီး ျမန္ မာႏို င္ ငံ ရ င္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈေ ကာ္ မ ရွ င္ ၏ တစ္ ဦး
တည္း လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ အာဏာျဖင့္ (၁၀) ႏွ စ္ စီ သက္ တ မ္း ရွိေ သာကာလႏွ စ္ ခု ကို ဆက္ လ က္ ငွားရမ္း
လုုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္ရွိႏိုင္သည္။51 ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္
၏ အတည္ျ ပဳခြ င့္ျ ပဳခ်က္ျ ဖင့္ ႏို င္ ငံ ၏ ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးတိုး တက္ မႈ န ည္း ပါးၿပီး သြားလာေရးခက္ ခဲေ သာေဒသ
မ်ားတြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးႏိုင္သည္။52 ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို
အခ်ုိ႕ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးေပးထားသည္။ MIC မွ သတ္မွတ္ထားေသာ
ဇံု (၁) ဖြ ႔ံ ၿ ဖိဳးမႈ န ည္း ပါးေသာေဒသမ်ားတြ င္ (၇) ႏွ စ္ အ ထိ ဝင္ေ ငြ ခြ န္ က င္း လြ တ္ ခြ င့္ ရရွိ မ ည္ျ ဖစ္
သည္။53 အဆိုပါ လကၡဏာ ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈအားနည္းေသာ တိုင္းရင္း
သားေဒသမ်ားရွိ ေျမယာပို င္ ဆို င္ သူ မ်ားအတြ က္ သိ သာထင္ ရွားေသာ ၿခိ မ္းေျခာက္ မႈ တ စ္ ရ ပ္ျ ဖစ္
လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒပုုဒ္မ ၆၅ (က) ႏွင့္ ၄၁ (င) အရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ား
အေနျဖင့္ ႏို င္ ငံေ တာ္ အ တြ င္း ရွိ တို င္း ရင္း သားလူ မ်ဳိး တို ႔ ၏ ဓေလ့ ထံုး တမ္း ၊ အစဥ္ အ လာ၊ ႐ိုး ရာ
ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိၿပီး54 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏
႐ိုး ရာယဥ္ေ က်းမႈႏွ င့္ ဓေလ့ ထံုး စံ မ်ားကို ထိ ခို က္ေ စေသာ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ လုု ပ္ င န္း မ်ားကို လ ည္း
တားျမစ္ထားသည္။55 အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူဝါဒေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေပးထားသည့္
ကတိစကား ျဖစ္ေသာ “ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းအေလ့အက်င့္မ်ား ပေပ်ာက္ေစရမည္”
ဟုု ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ မႈ သ ည္ 56 ရပ္ ရြာေဒသခံ မ်ား၏ ႐ိုး ရာဓေလ့ ထံုး စံ အ ရ အရင္း အျမစ္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ ကို
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ကာကြ ယ္ျ ခင္း အတြ က္ လို အ ပ္ သ ည့္ အာမခံ ခ်က္ ကို လ ည္း ေပးမထားသည္ ကို ေတြ ႕ ရသည္ ။
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္
ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား အားလံုးသည္ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္
ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (LAA)
ေျမယာႏွ င့္ သ က္ ဆို င္ေ သာ ဥပေဒမ်ားသည္ ျဗိ တိ သွ် ကို လို နီ အ စိုး ရလက္ ထ က္ တြင္
ေရးဆြဲျ ပဌာန္း ခဲ့ေ သာ ၁၈၉၄ ေျမသိ မ္း အက္ ဥ ပေဒ၏ လႊ မ္း မိုး မႈ (သို ႕ ) ပံ့ ပိုးေထာက္ ပ့ံေ ပးမႈ အ
စိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္အပါအ၀င္
ဆက္ စ ပ္ သ က္ ဆို င္ေ သာ ဌာနမ်ားကို ၊ “အမ်ားျပည္ သူ အ က်ိဳးတစ္ ရ ပ္ ရ ပ္ အ တြ က္ ” ေျမသိ မ္း
ခြင့္ျပဳထားသည္။57 ၎သည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံုးဝင္သေယာင္ျဖစ္သည့္တည္ေဆာက္ေရး
လုု ပ္ င န္း မ်ားကို လု ပ္ေ ဆာင္ သ ည့္ ကု မ ၼ ဏီ မ်ား၏အက်ဳိး အျမတ္ အ တြ က္ ေျမယာမ်ားကို ႏို င္ ငံေ တာ္
ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းယူေပးရန္ အစိုးရအား တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုလံုးလံုးလ်ားလ်ား
ခြင့္ျပဳထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေျမသိမ္းအက္အရ ေျမသိမ္းရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရသည္ႏွင့္တစ္
ၿပိဳ င္ န က္ ထိ ခို က္ ခံ ရ မည့္ ေဒသခံ ရ ပ္ ရြာ မ်ားကို အသိေ ပးရမည္ျ ဖစ္ ၿ ပီး ရက္ေ ပါင္း (၁၅) ရက္ အ
တြင္း ကန္႔ကြက္ျခင္း (သို႔) သိမ္းဆည္းခံရသည့္ေျမယာမ်ားအတြက္ ထိုက္တန္သည့္ နစ္နာေလ်ာ္ေၾကး
ေငြမ်ား ေတာင္းယူျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။ကနဦးစံုစမ္းေလ့လာျခင္း၊ ေျမမသိမ္း
ခင္တြင္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း (သို႔) ရပ္ရြာမ်ားအားထိခိုက္သက္ေရာက္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို
ႀကိဳတင္အစီရင္ခံျခင္း၊ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားအတြက္ ကန္႔ကြက္ခြင့္ (သို႔) ေျမသိမ္းမႈအတြက္ အသနားခံခြင့္
မ်ားကို စီမံထားေပးျခင္း စသည္တို႔ကို လုုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္အဆင့္မ်ားကို အေသးစိတ္ ျပဌာန္း
ေရးဆြဲထားသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းတည္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္
အမွ န္ တ ကယ္ လို က္ နာေဆာင္ ရြ က္ မႈ နည္း ပါးခဲ့ သ ည္ ။ (သို ႔ ) တစ္ ဦး တစ္ေ ယာက္ (သို ႔ ) ရပ္ ရြာ
မ်ားကို ထိခိုက္ေစမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။58

အမ်ဳိးသားေျမယာအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (NLUP)
မၾကာေသးခင္ က အတည္ျ ပဳျပဌာန္း လို က္ေ သာ အမ်ဳိး သားေျမယာအသံုး ခ်မႈ မူ ဝါဒတြ င္
ဒီ မို ကေရစီ က်ေသာ ဗဟို ေျမယာစီ မံ အု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈ မ်ား၏ အနာဂတ္ အ တြ က္ ေမွ်ာ္ လ င့္ ခ်က္ အ ခ်ိဳ ႕ကို
ထည္သ
့ င
ြ ္းေရးဆြဲေပးထားသည္။ ယင္းမူဝါဒအရ အေသးစား ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ လုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ လ
့္ ၿံု ခံဳအတြက္
ပို မို ခို င္ မာေသာ ကာကြ ယ္ေ ပးမႈ မ်ား၊ ႐ိုး ရာဓေလ့ ထံုး စံ အ ရ ေျမယာလုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ စီ မံ မႈ စ နစ္ မ်ားကို
အသိ အ မွ တ္ျ ပဳျခင္းႏွ င့္ မွ တ္ ပံု တ င္ျ ခင္း မ်ားအတြ က္ အေျခခံ အု တ္ျ မစ္ မ်ား ခ်ထားေပးမႈ မ်ား၊
ေျမယာသိ မ္း ဆည္း မႈ မ်ားတြ င္ လြ တ္ လ ပ္ စြာ ႀကိဳ တင္ အ သိေ ပးကာ သေဘာထားရယူျ ခင္း ဆို င္ ရာ
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို မိတဆ
္ က္ေပးထားမႈႏင
ွ ့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ ပိမ
ု ရ
ို င
ွ ္းလင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္
နည္း မ်ားျဖင့္ သေဘာထားဆႏၵ မ်ားကို ဖိ တ္ေ ခၚမႈ မ်ား စသည္ တို ႔ ကို ထည့္ သြ င္းေရးဆြဲ ထားသည္ ။
အဆိုပါ မူဝါဒတြင္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္အ
လို႔ငွာ လက္ရွိတြင္ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွေသာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္ကိုလည္း သဟဇာတမွ်တစြာ
ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေပးသည္။
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ဥပေဒဖန္တီးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ
အဗဟို ဦးစီးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အမ်ဳိးသားေျမယာ အသံုးျပဳမႈေကာင္စီတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳ
ထားသည္ ။ ဥပေဒျပဳသည့္ျ ဖစ္ စ ဥ္ တြ င္ ပံ့ ပိုးေထာက္ ပံ့ေ ပးသည့္ လုု ပ္ င န္းေကာ္ မ တီ မ်ားကို ဖန္ တီး
ေပးရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူဝါဒအတိုင္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ေရးတြင္ တာဝန္ရွိေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအဆင့္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖန္တီးဖြဲ႕စည္း
ႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသားေျမယာအသံုးခ်မႈေကာ္မတီကို အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည္။ အဆိုပါ ေျမယာ
အသံုးျပဳမႈေကာ္မတီမ်ားကို ျပည္နယ္ (သို႔) တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအစိုးရ
ဌာနမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ထိုထက္မက
လယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုအဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္
မ်ား၊ ပုုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အျခားအုုပ္စုမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ မတူညီသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအုပ္စုမ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ “နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႕”ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းအားျဖင့္ ဘက္စံုက႑မွ
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို အားေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ သတ္မွတ္ေရးဆြဲထားသည္။ လက္ရွိျပဌာန္းထားေသာ
ဥပေဒမ်ားတြ င္ ဗဟိုျ ပဳ ေျမယာစီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ အ တြ က္ အာမခံ ခ်က္ ႀကီး ႀကီး မားမား မပါဝင္ေ နေသာ္
လည္း ဥပေဒေဖာ္ ထု တ္ ရာတြ င္ ခ်င့္ ခ်ိ န္ စ ဥ္း စားမႈ အေျချပဳၿပီး ဒီ မို ကေရစီ ဆ န္ေ သာ ခ်ဥ္း ကပ္ န ည္း
လမ္း မ်ားအတြ က္ေ ဆြးေႏြး ရာေနရာမ်ားကို ယင္း မူ ဝါဒမွ ဖန္ တီးေပးထားသည္ ။ အမ်ဳိး သမီး အခြ င့္
အေရးႏွင့္ က်ားမတန္းတူေရးဆိုင္ရာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းကို အမ်ဳိးသား
ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူ ဝါဒ အဂၤ လိ ပ္ မူ တြ င္ ေတြ ႕ ရေသာ္ လ ည္း ျမန္ မာဘာသာျဖင့္ ေရးထားသည့္ မူ
တြင္ မေတြ႕ရေခ်။

ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာၾကည့္ျခင္း
လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရး မူေဘာင္သည္ ေျမယာအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ပတ္
သက္ ၍ ဗဟို ဦး စီး သည့္ ပံု စံ မျဖစ္ေ ရး အတြ က္ အေျခအေန အနည္း အက်ဥ္း သာ ေပးထားသည္ ။
ဘ႑ာအခြ န္ စ ည္း ၾကပ္ျ ခင္းႏွ င့္ ရသံုး မွ န္းေျခေငြ စာရင္း တြ က္ ခ်က္ မႈ ျဖစ္ စ ဥ္ မ်ား နည္း တူ ေျမယာ
အုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ မႈႏွ င့္ သ က္ ဆို င္ သ ည့္ မူ ဝါဒဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွ တ္ မႈ အားလံုး မွာ ျပည္ေ ထာင္ စု အ စိုး ရ၏
လက္ ထဲ တြ င္ သာ လံု ၿ ခံဳ စြာ တည္ ရွိေ နေသးသည္ ။ လက္ ရွိ တ ည္ ဆဲ ဥ ပေဒတြ င္ အခြ န္ေ တာ္ ဆို င္ ရာ
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားတြင္ ဗဟိုမွခြဲေဝစီမံမႈမ်ား မရွိသည္ကို သိသာစြာေတြ႕ရွိၿပီး အုုပ္
ခ်ဳပ္စီမံမႈပိုင္းဆိုင္ရာတြင္မူ အနည္းငယ္ေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈ အာဏာမ်ား
ေလ်ွာခ
့ ်ေပးထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ေျမ/စီ ေကာ္မတီမ်ားကို ေတာင္သမ
ူ ်ား
မွေလွ်ာက္ထားလာေသာ လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ
မ်ားကို ရပ္ေ က်းႏွ င့္ ၿ မိဳ ႕နယ္ေျမ/စီ အ ဆင့္ မွ စ တင္ ၿ ပီး ကနဦး စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ ခြ င့္ မ်ား ေပးထားသည္ ။
အထူး စီး ပြားေရးဇံု ဥ ပေဒတြ င္ လ ည္း တည္ေ နရာေပၚမူ တ ည္ ၍ ျပည္ န ယ္ (သို ႔ ) တို င္းေဒသႀကီး မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ေကာ္မတီအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ လက္ထဲတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း
ဆိုင္ရာ တာဝန္အခ်ဳိ႕ကို ခြဲခန္႔ေပးထားသည္။59 အဆိုပါ လယ္/စီမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားတြင္
ဗဟိုမွခြဲေဝထားေသာ အာဏာ အစစ္အမွန္ ရရွိထားသည္မဟုုတ္သကဲ့သို႔ မည္သည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားကိုမဆို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အထက္မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိထားရန္လိုအပ္ျပန္သည္။
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လယ္/စီမ်ားတြင္ အကန္အ
႔ သတ္ျဖင္သ
့ ာရွိေနေသာ ဗဟိမ
ု အ
ွ ာဏာခြဲေဝမႈအေျချပဳ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ျခင္းပံစ
ု သ
ံ ည္
အာ႐ံု စို က္ျ ခင္း မခံ ရေၾကာင္း ေဖာ္ျ ပရန္ အေကာင္း ဆံုး ပံု စံ တ စ္ ခုျ ဖစ္ေ နၿပီး ေျမယာစီ မံ အု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈ
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အာဏာ အစစ္အမွန္အားလံုးမွာ ဗဟိုအစိုးရအဆင့္၏ လက္ထဲတြင္သာ
အျပည့္အဝတည္ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

(ခ) က်င့္သံုးမႈမ်ား
ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသူအုပ္စုမ်ားစြာကို ခ်န္လွပ္ထားသည္
လယ္ယာေျမဥပေဒသည္ တုုိင္းရင္းသား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔တစ္ဦးခ်င္း၏
ေျမယာမ်ားကို မွ တ္ ပံု တ င္ ရ န္ အခြ င့္ အေရးမ်ားေပးထားသေယာင္ ရွိေ သာ္ လ ည္း အမ်ားစုု မွာ
အဆိုပါအခြင့္အေရးကို လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ၾကေခ်။ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားသည္
႐ႈ ပ္ေ ထြး ၿပီး ကုု န္ က်စရိ တ္ လ ည္း ရွိ သ ည့္ အျပင္ လယ္ ယာေျမလုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ လ က္ မွ တ္ ရ ရွိႏို င္ ရ န္
ေလွ်ာက္ ထားသူ ဘက္ မွ အေထာက္ အ ထားမ်ားစြာ တင္ျ ပေပးရသည္ ။ တို င္း ရင္း သားလူ မ်ဳိး စုု မ်ား
သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အတည္ျပဳထုုတ္ေပးထားသည့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားတစ္စံု
တစ္ ရာကို ပို င္ ဆို င္ ထားၾကသူ မ်ား မဟုု တ္ေ လရာ ေျမယာမွ တ္ ပံု တ င္ ရ န္ အ တြ က္ အခြ င့္ အေရးမရ
သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။60 ထိုသို႔အားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ေျမယာမ်ားမွာ ေျမလြတ္ေျမလပ္မ်ားအျဖစ္
သတ္ မွ တ္ ခံ ရ ၿပီး ေျမယာသိ မ္း ဆည္း မႈ အတြ က္ တံ ခါးဖြ င့္ေ ပးသကဲ့ သို ႔ျ ဖစ္ သြားပါသည္ ။ သို ႔ တ ည္း
မဟုုတ္ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒျပဌာန္းရသည့္
မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေခတ္ၿပိဳင္ ဥပေဒမ်ားသည္ မိ႐ိုးဖလာ ႐ိုးရာ ေျမယာအသံုးျပဳပံုစံမ်ားကို
အသိအမွတ္မျပဳျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ ေျမယာမ်ား မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မရွိျခင္းသည္
လည္း မိ ႐ိုး ဖလာအတို င္း ေနထို င္ လုပ္ ကိုင္ ၾ ကသည့္ ျမန္ မာ့ လူ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း အတြ က္ ႀကီး မားေသာ
ၿခိ မ္းေျခာက္ မႈ တ စ္ ရ ပ္ ပ င္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ လယ္ ယာေျမဥပေဒအရ တစ္ ဦး ခ်င္း လုု ပ္ ကို င္ စားေသာက္
သည့္ ေျမယာမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သ
ည့္ေနရာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စိုက္ပ်ဳိးေျမကဲ့သို႔ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္
ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအျဖစ္သာ သတ္မွတ္သျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းစာရင္းထဲသို႔ သိသိသာသာ
ဝင္ေရာက္သြားေတာ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အပစ္အခတ္ရပ္ထားသည့္
ဇံုမ်ားတြင္ ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ
လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအ
စိုးရမွ အပစ္ရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးမႈ သိသာစြာ ပိုမိုတိုးပြားလာသည္ဟု
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။61
ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ေျမယာအားလံုး၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အာဏာ ကိန္းဝပ္ရာ
အျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆ ေနသေရႊ႕တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ား၏ ေျမယာမူဝါဒ (သို႔) ေျမယာ
သတ္ မွ တ္ စီ မံ မႈ မ်ား (ေအာက္ တြ င္ ဆက္ လ က္ ၾ ကည့္ ပါ) ကို အသိ အ မွ တ္ မျပဳရာ ေရာက္ ပါသည္ ။
ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ ေျမဧရိယာတစ္ခုတည္းတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းထက္မက လုုပ္ပိုင္ခြင့္ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး
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ျဖင့္ ေပးအပ္မိသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ၿပီး ေျမယာေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡကို
ဦးေဆာင္ေပး သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ ပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာလုုပ္ကိုင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား မလံုၿခံဳျခင္း
လယ္ယာေျမဥပေဒ အခန္း (၆) တြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပခ်က္အရ လယ္ယာေျမလုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ လ
့္ က္မတ
ွ ္
ကို လူပဂ
ု ၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အမည္ျဖင္သ
့ ာ ေလွ်ာက္ထားရမည္သ
့ ေဘာတရားမ်ဳိး ေတြ႕ရသည္။ လင္ႏင
ွ မ
့္ ယား
ပူးတြဲ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆႏိုင္သည့္ သေဘာတရားမ်ဳိး ဥပေဒထဲတြင္ ျပဌာန္းမထားေခ်။
စင္စစ္ ေလွ်ာက္လႊာပံစ
ု ထ
ံ တ
ဲ င
ြ လ
္ ည္း တစ္ဦးတည္းအတြကသ
္ ာ ဒီဇင
ို ္း ထုတ
ု ထ
္ ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
အတိအက်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ေျမယာလုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ လ
့္ က္မတ
ွ က
္ ို “အိမ္ေထာင္ဦးစီး” မ်ားကိသ
ု ာ
ခ်ထားၿပီး ဥပေဒအရလည္း အိ မ္ေ ထာင္ စု ပို င္ေျမယာမ်ားကို အမ်ဳိး သားအိ မ္ေ ထာင္ ဦး စီး မ်ားသာ
လုုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိရန္ မ်က္ႏွာသာ ေပး သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။62
ေျမယာမွတ္ပံုတင္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္
ခြင့္ အခြင့္အေရးကို စီမံထားျခင္းမရွိေခ်။ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ ေျမယာလုုပ္ငန္းစာရြက္
စာတမ္းမ်ားတြင္ ဇနီးသည္၏ ထိုးျမဲလက္မွတ္ကို ထည့္သြင္းေတာင္းခံထားျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ လင္မယား
ပိုင္ လုုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ဇနီးသည္၏ အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ကို တရားဝင္ မွတ္တမ္း
ျပဳစုုသည့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းလည္းမရွိေခ်။ အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ုိးသမီးတစ္ဦးသည္ ခင္ပြန္းသည္အမည္
ျဖင့္ရွိေနေသာ အိမ္ျခံေျမကို မိမိအမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္လိုလွ်င္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ အိမ္ျခံေျမအား
ေရာင္းလိုသည့္အခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အိမ္ေထာင္ရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး
ကို တိတိက်က်ကာကြယ္ေပးထားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒမ်ားအရ အၾကင္လင္မယားသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကေသာ္လည္း ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔
ခြဲရာတြင္ လင္ေရာမယားပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးရမည့္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမရွိသကဲ့သို႔
တရား႐ံုးတြင္ ဇနီး/ခင္ပြန္း (အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး) တစ္ဦးဦး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အတည္ျပဳ
ေပးႏိုင္သည့္ အယူခံဝင္ခြင့္ရွိျခင္းမ်ဳိးလည္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆက္လက္၍ လက္ထပ္ထိမ္း
ျမွားျခင္း ပ်က္ျပယ္သည့္ အခါတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အညီအမွ်ခြဲေဝယူရသည္ဟု အလိုအေလ်ာက္ မွတ္
ယူသည့္ အေလ့အထလည္းမရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္
အေရးမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ မွတ္ပံုမတင္ ေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိး
သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားမွာမူ မွတ္တမ္းတင္ခံရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လင္မယားကြာ
ရွ င္းျပတ္ စဲျ ခင္း ၊ သီးျခားေနထို င္ လိုျ ခင္းႏွ င့္ မုု ဆိုး မျဖစ္ သြားျခင္း မ်ားေၾကာင့္ မိ မိ တို ႔ ၏ အခြ င့္ အေရး
မ်ားကို တရားဥပေဒအရ ေသခ်ာေစရန္ ႀကိဳးပမ္း လုု ပ္ေ ဆာင္ ရာတြ င္ ရွ ည္ လ်ားေထြျ ပားေသာ
လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေလွ်ာက္ထားလုုပ္ေဆာင္ရသည္။
မိ ႐ိုး ဖလာ ႐ိုး ရာစံႏႈ န္း မ်ားအရ ေျမယာကဲ့ သို ႔ေ သာ အေရးႀကီး သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွ တ္
ရန္ ကိ စ ၥ မ်ားတြ င္ ဇနီး သည္ / ခင္ ပြ န္း သည္ ကို တို င္ ပ င္ေ ဆြးေႏြး ရန္ လို အ ပ္ သ ည္ ။ သို ႔ေ သာ္ လ ည္း
ေစ်းႏႈ န္းျမွ င့္ တ က္ လာေသာ ေျမယာေစ်းကြ က္ အ ခင္း အက်င္း သည္ ေျမယာကို တန္ ဖိုး ထားသည့္
ပံု စံ အ သ စ္ႏွ င့္ ႐ႈေ ထာ င့္ အ သ စ္ မ်ား ကို မိ တ္ ဆ က္ေ ပး လာ သ ည့္ အ ခါ ေျ မ ယာ ပို င္ ဆို င္ မႈႏွ င့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တန္းတူအခြင့္အေရးကို

49

ကာကြ ယ္ေ ပးႏို င္ ရ န္ မိ ႐ိုး ဖလာ ႐ုုိး ရာစံႏႈ န္း မ်ားအရ လံုေ လာက္ မႈ

မရွိေ တာ့ သ ည့္ အေျခအေန

ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒ (တုုိင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာဥပေဒ
က႑တြင္ ၾကည့္ပါ) ကဲ့သို႔ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ခ်ထားေသာ မည္သည့္ေျမယာအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
စနစ္ မ်ဳိး မဆို အမ်ဳိး သမီး မ်ား၏ ေျမယာပို င္ ဆို င္ ခြ င့္ ဆို င္ ရာ ၿခိ မ္းေျခာက္ ခံေ နရမႈ မ်ားကို ဦး တည္
ေျဖရွင္းလုုပ္ေဆာင္ရမည္။
အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္ကိစၥသည္ အထူး အေရးႀကီးသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေ သာ္ အမ်ဳိး သမီး မ်ား၏ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားကို လက္ လွ မ္း မီ စြာ အသံုးျပဳခြ င့္ ၊ အတိ အ က်
အားျဖင့္ ေျမယာအရင္း အျမစ္ ကို အသံုးျပဳရခြ င့္ ကို ေသခ်ာစိ တ္ ခ်ေစေရးသည္ ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးတိုး တက္ မႈ
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးသည္။ ေက်းလက္ေနအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ကို
ျမွင့္တင္ လုုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ခိုင္မာအား
ေကာင္းေစရန္အတြက္ တြန္းအားျမွင့္တင္ေပးသည့္ တိုက္႐ိုက္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။63
ထို ႔ အျပင္ အမ်ဳိး သမီး မ်ားသည္ ထုု တ္ လု ပ္ႏို င္ သ ည့္ စြ မ္း ရည္ က ၽြ မ္း က်င္ မႈ မ်ားကို ထိ န္းေက်ာင္း
စီမံႏိုင္သည့္အခါတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုု၏ အလံုးစံု လူမႈဖူလံႈေရးအတြက္ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္
လာႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိသည္႔ နည္းလမ္းမ်ား
ေရွ႕တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း မည္သည့္ ေျမယာအမ်ဳိးအစားမ်ား (သုိ႔) ေျမယာခ်ထား
မႈ မ်ားႏွ င့္ ဆက္ စ ပ္ သ ည့္ အျငင္း ပြားမႈ မ်ား (သို ႔ ) တို င္ ၾ ကားမႈ မ်ားကို မ ဆို လယ္ ယာေျမဥပေဒႏွ င့္
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒအရ လယ္/စီႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံ
ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔မွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရသည္။ အဆိုပါ တရားခြင္တြင္ ေျမသိမ္းသည့္ကာလ
အတြ င္း ျပဌာန္းေသာ တရားဥပေဒမ်ားႏွ င့္ လံုး လံုး လ်ားလ်ားဆန္ ႔ က်င့္ သ ည့္ တို င္ ၾ ကားမႈ မ်ားကို
စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရသည့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုသာ အထက္ပါ ေကာ္မတီမ်ားက ရရွိသည္။64 ေကာ္မတီ
အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မတိုင္ခင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ (သို႔)
စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရရွိေခ်။ ေျမယာႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒအမ်ားစုုတြင္ လုုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမား
မ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေရးသားထားရွိမႈ အလြန္အားနည္းသည္။ ဤျပႆနာ
ကို မ်က္ေ မွာ က္ေ ခတ္ ေျမယာသိ မ္း ဆည္း မႈ အ မ်ားစုု သ ည္ ထင္ ရ သည္ ထ က္ ပို မို ရွ ည္ ၾ ကာေသာ
ကာလကတည္း က ရွိႏွ င့္ ၿ ပီးျဖစ္ သ ည္ ဟူေ သာအခ်က္ က ထပ္ မံေ ရာစပ္ ေပးထားလို က္ သ ည္ ။
လက္ ရွိ တြ င္ စို က္ ပ်ဳိးေရးစီ မံ ကိ န္း မ်ားအတြ က္ သိ မ္း ဆည္း ထားသည့္ေျမယာမ်ားမွာ လြ န္ ခဲ့ေ သာ
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကတည္းက (၂၀၁၂ မတိုင္ခင္ကတည္းက) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (သို႔) တပ္မေတာ္မွ
သိ မ္း ထားသည့္ေျမယာမ်ားျဖစ္ သ ည္ ။ ထို ႔ေ ၾကာင့္ ျပည္ သူ မ်ားမွ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္း အရ
တို င္ ၾ ကားလာမႈ မ်ား၊ မလံုေ လာက္ေ သာ ေလ်ာ္ေ ၾကးကိ စ ၥ မ်ား (သို ႔ ) အဆို ပါ စီ မံ ကိ န္း မ်ားေၾကာင့္
ေပၚေပါက္လာေသာ စိတ္ဆႏၵမပါဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ရမႈမ်ားကို ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္သလို ျငင္းဆန္ေနျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။
အင္ န္ အ ယ္ ဒီ အ စိုး ရေခတ္ တြ င္ သိ မ္း ဆည္း ခံ လယ္ ယာေျမႏွ င့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္ လ ည္
စံု စ မ္းေဖာ္ ထု တ္ေ ရး ဗဟိုေ ကာ္ မ တီ အ သစ္ တ စ္ ခု ကို ဖြဲ ႕ စည္း ခဲ့ သ ည္ ။ အဆို ပါ ေကာ္ မ တီႏွ င့္
ဆပ္ေ ကာ္ မ တီ မ်ားအေနျဖင့္ ႏို င္ ငံေ တာ္ တြ င္ ဆက္ လ က္ျ ဖစ္ ပြားေနသည့္ ေျမသိ မ္း ယာသိ မ္း ကိ စ ၥ
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အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း မူဝါဒမ်ားထဲမွ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားအတိုင္း လိုက္နာလ်က္ ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈကို ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ မူလေျမယာ
ပို င္ ရွ င္ လ က္ ထဲ သို ႔ ျပန္ လ ည္ေ ပးအပ္ ရ မည့္ လုု ပ္ ထံုး လုု ပ္ န ည္း မ်ားအတို င္း အေကာင္ အ ထည္
ေဖာ္ရန္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသည္။65
ယခင္လြတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေျမယာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္မတူသည့္အျပင္
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တိုင္တြယ္ထားသည့္ ေျမလြတ္၊
ေျမလပ္ ၊ ေျမ႐ို င္း မ်ား စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈေ ကာ္ မ တီႏွ င့္ ဗဟို လယ္ / စီေ ကာ္ မ တီႏွ င့္ သီးျခားကြဲ ထြ က္ေ သာ
စီ မံ အေကာင္ အ ထည္ မႈ လ မ္းေၾကာင္း တစ္ ခု ကို ဖန္ တီးေပးေသာ အဆို ပါ လမ္း ညႊ န္ ခ်က္ မ်ားသည္
ေထာင္ေ ပါင္း မ်ားစြာေသာ ျမန္ မာ့ လ ယ္ သ မားမိ သားစုု မ်ားအေနျဖင့္ မိ မိ တို ႔ ၏ လယ္ ယာေျမမ်ား
ျပန္ လ ည္ အ ပ္ႏွံ ခံ ရ ရန္ ေမွ်ာ္ လ င့္ ခ်က္ အ သစ္ ကို ေပးကမ္း ထားသည္ ။ ၄င္း လမ္း ညႊ န္ ခ်က္ မ်ားသည္
အခ်ဳိ႕ေသာ ေတာင္းဆိုသူမ်ား၏ သိမ္းဆည္းခံရေသာ ေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ အဓိက
က်ၿပီး လုုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမားမ်ား၏ ေျမသိမ္းခံရမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အႀကီးမားဆံုး ျပႆာနာမ်ား
ကိုမျဖစ္မေန ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားမရွိသည့္အခ်က္ကိုလည္း
အသိအမွတ္ျပဳ ေပးထားသည္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ အျပိဳင္ ၄င္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေျမယာအျငင္းပြား
မႈႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပိုမိုပြင့္လင္း ျမင္သာေစရန္အတြက္ ေကာ္မတီႏွင့္ ၄င္း၏
ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို
လစဥ္သတင္းထုုတ္ျပန္ေပးရသည္။66
ေကာ္မတီအသစ္တင
ြ ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိေစကာမူ အားနည္းခ်က္
အခ်ဳိ႕လည္း က်န္ရွိေနေသးသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေျမသိမ္းဆည္းစဥ္ကာလတြင္ ျပဌာန္းထား
ေသာဥပေဒႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားဆန္႔က်င္သည့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ဳိးကိုသာ ေကာ္မတီမွ ျပန္လည္အပ္ႏွံ
ေပးခြင့္ ရသည္။ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာျပႆနာအမ်ားစုုမွာ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒ
(သို႔) ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေသာ ၁၉၅၃ ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမယာအက္ဥပေဒအရ သိမ္းဆည္းထားသည့္
ေျမယာမ်ားျဖစ္ ၿ ပီး ယင္း ဥပေဒႏွ စ္ ခု စ လံုး မွာ ေျမသိ မ္းႏို င္ ရ န္ အစိုး ရႏွ င့္ စ စ္ တ ပ္ ကို လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္
အာဏာပံုေအာေပးထားသည့္ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ မူရင္းေျမပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ေျမယာဆိုင္ရာ
အခြ င့္ အေရးလံု ၿ ခံဳ မႈ အနည္း ငယ္ သာ ရရွိေ စသည္ ။ ေျမယာျပႆနာအမ်ားစုု မွာ မူ လ ပို င္ ရွ င္ မ်ား
အေနျဖင့္ ေျမယာျပန္ လ ည္ အ ပ္ႏွံ ခံ ရ သည့္ အေျခအေနထက္ ေလ်ာ္ေ ၾကးလက္ ခံ ရ သည့္ အေျခ
အေနတြ င္ အဆံုး သတ္ သြားေစလိ မ့္ မ ည္ ။ အေၾကာင္း မွာ ေျမသိ မ္း ဆည္း သည့္ ကာလအတြ င္း
ေျမယာေစ်းကြ က္ အ တက္ အ က်ျဖစ္ျ ခင္းႏွ င့္ အျငင္း ပြားမႈ မ်ားကို ကို င္ တြ ယ္ သ ည့္ လု ပ္ ထံုး လုု ပ္
နည္း မ်ားသည္ ေလ်ွာ က္ ထားေတာင္း ခံ သူ မ်ားအတြ က္ စိ န္ေ ခၚခ်က္ မ်ားစြာျဖင့္ ႀကံဳေတြ ႕ႏို င္ ရ န္
စီမံထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ယခုု ခ်ဥ္း ကပ္ န ည္း မွ ေနာက္ ထ ပ္ျ ပႆနာတစ္ ခု မွာ စနစ္ မ က်ေသာ နည္း လမ္း မ်ားျဖင့္
ရပ္ ရြာ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း လက္ ထဲ သို ႔ ေျမယာမ်ား ျပန္ လ ည္ေ ပးအပ္ သ ည့္ ကိ စ ၥျ ဖစ္ သ ည္ ။ အခ်ဳိ ႕ေသာ
တင္ျ ပေလွ်ာက္ ထားသူ မ်ားအေနျဖင့္ မိ မိ တို႔ ၏ မူ လေျမကို ျပန္ လည္ ရ ရွိ မ ည္ ။ (သို ႔ ) တစ္ စိ တ္တစ္
ပိုင္းရရွိမည္႔အခ်ိန္တြင္ အျခားအုုပ္စုမွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအတြက္ ညိွႏိႈင္းရန္ အလိုရွိ
ၾကလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ ရပ္ရြာအတြင္း ၿပိဳကြဲမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ (သို႔) ကန္႔ကြက္
မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္ အားနည္းခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ေျမသိမ္းခံရသူ (သို႔) ေျမယာ
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ေလွ်ာက္ ထားသူ မ ပါဘဲ သိ မ္း ဆည္းေျမယာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သည့္ ကိ စ ၥျ ဖစ္ သ ည္ ။ ေနရပ္
စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ားသည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေျပးလႊားရင္း ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ
ေျမယာမ်ားကို ဆံုး ႐ႈံး သြားႏို င္ ၿ ပီး ပို င္ ဆို င္ မႈ ဆို င္ ရာ အေထာက္ အ ထားမူ ရ င္း မ်ားအားလံုး ေျပးရင္း
လႊားရင္း ေပ်ာက္ ဆံုး ပ်က္ စီး သြားႏို င္ သ ည္ ။ တစ္ ရြာ လံုးေရႊ ႕ေျပာင္း ခံ ရ သည့္ ကိ စ ၥ မ်ဳိး တြ င္ ေျမယာ
ေလွ်ာက္ထားလာသူအား မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးႏိုင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားကို
ျပန္လည္ရွာေတြ႕ရန္ ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ဳိးႏွင့္လည္း ေတြ႕ၾကံဳရတတ္သျဖင့္ မိမိတို႔၏ သိမ္း
ဆည္း ခံေျမယာမ်ားႏွ င့္ ပတ္ သ က္ေ သာ ေျမယာပို င္ ဆို င္ ခြ င့္ (သို ႔ ) ေလ်ာ္ေ ၾကးရရွိ ခြ င့္ မ်ား ရရွိ ရ န္
လမ္းစမျမင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖင့္ က်န္ရစ္ေစႏိုင္သည္။

ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးမႈ မရွိျခင္း
ေျမယာႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာ ဥပေဒေျခာက္ ရ ပ္ စ လံုး တြ င္ သိ မ္း ဆည္း ခံ ရ သည့္ေျမယာမ်ား
ျပန္လည္အပ္ႏွံခံရေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းစြာ ဦးတည္ေဆြးေႏြးထားျခင္းမရွိဘဲ
ေလွ်ာက္ ထားသူ အေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေ ၾကးေငြ ကို ေလွ်ာက္ ထားႏို င္ သ ည့္ အေျခအေန တစ္ ရ ပ္ ကို သာ
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ ေျမသိမ္းခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားကို တရားဥပေဒအရ
ျပန္လည္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း မရွိေခ်။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊
ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္
လုုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားေသာ ေျမေပၚတြင္ ဥပေဒအရ ျဖည့္ဆည္း လိုက္နာမႈ မရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
စီမံကိန္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း (သို႔) စီမံခ်က္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရဘဲ အ
ေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ျ ခင္း မ်ား (စို က္ ပ်ဳိး ထားျခင္း မရွိေ သာ ေျမငွားခ်ထားသည့္ ဧ ရိ ယာမ်ားေဖာ္ျ ပ
သည့္ ဇယား (၂) တြင္ ၾကည့္ပါ။) ရွိပါက လုုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရ
ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ ပါရွိသည္။67 ဥပေဒမ်ားတြင္ ေျမယာမ်ားကို မူရင္းပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္
ရမည္ဟု တိက်စြာ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္
အစိုးရမွ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္

ဗဟိုအစိုးရ၏ ေျမယာ
မွတ္ပံုတင္ျခင္း ယႏၱရား
စနစ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို
အာမခံထားျခင္းမရွိေခ်။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာ
ရပိုင္ခြင့္ကို လက္လွမ္းမီွ
ျခင္းသည္ ၄င္းတို႔အတြက္
စြမ္းရည္ျပည့္ဝလာမႈကို
အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး
ကေလးမ်ား၏ လူမႈဖူလႈံ
ေရး က႑ကိုလည္း
တိုးတက္ေစပါသည္။
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အခါတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔သာ ေပးအပ္ရသည္။ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ
ပံုစံတူေသာ (သို႔) အလားတူ စီမံကိန္းကို လုုပ္ေဆာင္မည့္ အျခားကုုမၺဏီမ်ားကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့
ျခင္းမ်ဳိးမ်ားရွိခဲ့သည္။68 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ေျမယာမ်ား
အတြက္ လယ္ယာေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ရန္ အသနားခံေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုင္ခြင့္
လက္မွတ္ကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ (သို႔) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းအျဖစ္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ဂရံ
အေသးစား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ဆင့္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေစကာမူ
ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ မိမတ
ိ ၏
႔ို မူရင္းေျမယာအမ်ားစုက
ု ို ျပန္လည္ ရရွိႏင
ို ရ
္ န္ အလားအလာမရွိေခ်။69

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ေျမယာတစ္ကြက္ခ်င္းအေပၚတြင္ မဆိုစေလာက္ေသာ ေျမခြန္
(သို႔) ေျမဝင္ေငြခြန္မ်ား သတ္မွတ္ စည္းၾကပ္သည္။ သတ္မွတ္ေသာ အခြန္စည္းၾကပ္မႈပမာဏမွာ
လယ္ယာေျမအမ်ဳိးအစားႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းအေပၚ မူတည္ပါသည္။ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္ႏႈန္းထား
မ်ားသည္ ၁၉၃၉ ခုုႏွစ္ကတည္းက ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အထက္ျမန္မာျပည္ အခြန္ဘ႑ာလက္စြဲႏွင့္ ၁၉၄၅
ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ေနာက္ဆံုး ျပဳျပင္မြမ္းမံထားေသာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ အခြန္ဘ႑ာလက္စြဲထဲမွ
အေျခခံကာ ေကာက္ခံသည္။
ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိင
ု ္း ကိစမ
ၥ ်ားတြငမ
္ ူ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏသ
ွံ မ
ူ ်ားအတြက္ ဗဟို ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္၊
ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ဆီေလ်ာ္သင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆသည့္ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း
ႏွ စ္ ရွ ည္ အ ခြ င္ က င္း လြ တ္ ခြ င့္ ကို ခံ စားခြ င့္ျ ပဳေပးႏို င္ သ ည္ ။ 70 အခြ န္ က င္း လြ တ္ ခြ င့္ ကာလၿပီး ဆံုး သြား
လွ်င္ ေျမငွားခ်ထားေပးမႈ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားကို
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ေပးသြင္းရသည္။ ေျမလြတ္၊
ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒမ်ားနည္းတူ အထူးစီးပြားေရးဇံုဥပေဒအရ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေျမခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည္။ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ခံစားခြင့္ရွိ သည္။
ေတာင္ေပၚမွ ေရႊ႕ေျပာင္း
ေတာင္ယာေျမ၊ ႐ိုးရာ
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ (သို႔)
မစိုက္မပ်ဳိးရသည့္ေျမမ်ား
သည္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ေျမ
လြတ္၊ လပ္၊ ႐ိုင္းဥပေဒ
အရ အသံုးမျပဳသည့္ေျမ
ဟုုသတ္မွတ္ကာ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားအ
တြက္ သိမ္းယူသည္။
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(၃) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မလံုၿခံဳမႈ
လက္ရွိ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမူေဘာင္မ်ားသည္
ျပည္ တြ င္းႏွ င့္ ျပည္ ပ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ အားေကာင္း လာေစရန္ တြ န္း ပို ႔ မႈ မ်ားျဖင့္ ပူး တြဲ ဆ က္ စ ပ္ေ နၿပီး
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈက႑တြင္မူ အားနည္းခ်က္ရွိသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
သူမ်ား၊ စစ္တပ္ႏင
ွ ့္ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္အစိုးရတိ၏
႔ု အႀကီးစား ေျမယာလုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ ြငမ
့္ ်ားခ်ထားေပးမႈႏင
ွ ့္ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္
ပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း
အတာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ မိမိတို႔၏ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္း မတိုင္မွီ ေက်နပ္
လံုေ လာက္ ဖြ ယ္ မ ရွိေ သာ (သို ႔ ) ႀကိဳ တင္ သေဘာထား ေတာင္း ဆို မႈ မ်ားႏွ င့္ ေလ်ာ္ေ ၾကးမ်ားကို သာ
ရရွိခဲ့သည္ဟု ေဒသခံရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုုမွ အစီရင္ခံထားသည္။71 ႏိုင္ငံ၏ သိသာထင္ရွား
သည့္ အစိ တ္ အ ပို င္း အမ်ားစုု မွာ ရွ င္ သ န္ ရ ပ္ တ ည္ႏို င္ေ ရးအတြ က္ ေျမယာပို င္ ဆို င္ မႈႏွ င့္ အသံုးျပဳ
ႏိုင္ခြင့္အေပၚတြင္ မွီခိုအားထားရသျဖင့္ လုုပ္ကိုင္စားေသာက္စရာ ေျမေနရာမရွိလွ်င္ အသက္ေမြးဝမ္း
ေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ေျမယာအခြင့္အေရးလံုၿခံဳမႈအားနည္းျခင္း၊ ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အလင္းေရာင္
မျမင္ရေသာ ေျမယာဆိုင္ရာ တရား စီရင္မႈမ်ား၊ သြားမပါေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာ့
ေျမယာအား အျမတ္အစြန္းအတြက္ သနားညွာတမႈမရွိေသာ တြန္းပို႔မႈ မ်ားသည္ ခရုုိနီအားေပးဝါဒႏွင့္
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားျဖင့္ ပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီး မေရတြက္ႏိုင္ေသာ
မိသားစုုမ်ားမွာ ေျမယာမဲ့ျခင္း၊ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းအတြက္ အကူအညီ
ေတာင္းခံခြင့္မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္းတို႔ကို ထားရစ္ေပးခဲ့သည္။ အထက္ပါအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားအၾကားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ေတြ႕ျမင္ႏို္င္ပါသည္။
တိုင္းရင္းသားမဟုုတ္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိသည့္ ကုုမၼဏီမ်ား၏ နယ္ေျမ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္
ဥပေဒတစ္ခုမွ် သိမ္းဆည္း
ခံေျမမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္
ေသာ ျပန္လည္အပ္ႏွံ
ခံရခြင့္အတြက္ ဦး
တည္ျပဌာန္း ထားျခင္း
မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုု
ကဲ့သို႔ေသာ ဒုုကၡသည္မ်ား
ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန့္
ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ားမွာ
ဟတ္ႀကီးေရကာတာ စီမံ
ကိန္း ေနရာအနီးတြင္ ျဖစ္
ပြားေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရ
သည္။ သူတို႔ျပန္သြားစရာ
ေျမေနရာ ရွိေတာ့မည္
မဟုုတ္ေခ်။
ဓါတ္ပုံ - KESAN

54

မ်ားႏွင့္ အႀကီးစား ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းတိုက္ပြဲဝင္မႈမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားသည့္
ေျမယာဆံုး ႐ႈံး မႈ မ်ားႏွ င့္ ေနရပ္ စြ န္ ႔ ခြာ ေရႊ ႕ေျပာင္း မႈ မ်ားကို ဆက္ လ က္ ျဖစ္ေ ပၚေစသည္ ။ လက္ ရွိ
ေခတ္ၿပိဳင္ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၄င္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈအားနည္းခ်က္
မ်ား၊ ပြ င့္ လ င္းျမင္ သာမႈႏွ င့္ အဗဟို ဦး စီး ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ မ်ားမွာ လက္ ရွိေျမယာအခင္း အက်င္း မ်ားတြ င္
အေရးႀကီးသည့္ ဇတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည္။

မူရင္း ေနရပ္တြင္ လုုပ္ကိုင္စားစရာ ေျမေနရာမရွိေတာ့ျခင္း
ေျမယာဆိုင္ရာ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရးမူေဘာင္မ်ား ရွင္းလင္းစြာ ရွိမေနျခင္းသည္ဒုကၡသည္
မ်ားႏွ င့္ ျပည္ တြ င္းေနရပ္ စြ န္ ႔ ခြာ ေရႊ ႕ေျပာင္း သူ မ်ားအေပၚတြ င္ တိ က်ေသာ ဆိုး က်ဳိး သက္ေ ရာက္ မႈ
မ်ားရွိ သ ည္ ။ မ်ားစြာေသာ အခ်က္ အ လက္ အ ရင္း အျမစ္ မ်ားတြ င္ ခန္ ႔ မွ န္း တြ က္ ခ်က္ မႈ မ်ားအရ
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဘးအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ (IDPs) ဦးေရ
၆၂၀,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ဒုုကၡသည္ဦးေရ စုုစုေပါင္း ၁၅၆,၀၀၀ ရွိၿပီး အမ်ားစုုမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ
ျပည္ တြ င္း ပဋိ ပ ကၡ မ်ားေၾကာင့္ ေရႊ ႕ေျပာင္းေနထို င္ ရ သူ မ်ားျဖစ္ သ ည္ ။ 72 ဒုု က ၡ သ ည္ မ်ားမွ ခ်န္ ထားခဲ့
ေသာေျမယာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အျခားရည္ရြယ္ခ်က္သုိ႔ ေျပာင္းလဲအသံုးခ်ျခင္း (သို႔)
အျခားအုုပ္စုတစ္ခုသို႔ ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသ
တြင္ ရွိခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း အျခား ေနရာေဒသမ်ားကိုလည္း စစ္
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္၊ သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္အပါအဝင္ ရည္ရြယ္
ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူထားခဲ့သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဆိုပါ အခက္အခဲ
မ်ားကို ကာကြ ယ္ ရ န္ ရည္ ရြ ယ္ ၿ ပီး (IDPs) ႏွ င့္ ဒုု က ၡ သ ည္ မ်ား ျပန္ လ ည္ေ နထို င္ႏို င္ ရ န္ ျပန္ လ ည္
ထူေထာင္ေရး စံျပေက်းရြာမ်ား ထူေထာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ
ေျမမလံုေလာက္ျခင္း၊ အျခားေသာ ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္လည္း သီးျခားစီ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၄င္း
စီ မံ ကိ န္း လည္း ေဝဖန္ ခံ ရ သည္ ။ 73 ထို ႔ အ တြ က္ေ ၾကာင့္ ဒုု က ၡ သ ည္ စ ခန္း မွ ျပန္ လာသူ မ်ားအေနျဖင့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ စံျပေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ မူလေက်းရြာတြင္
တိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္
အုုပ္ခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ား
တြင္ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမႈ
အတြက္ မူေဘာင္မ်ား
ေရးဆြဲေနၾကသည္။
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း
အ႐ံုးမွရပ္ရြာေဒသခံျပည္
သူလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြး
ေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ေျမ
ယာမူဝါဒကို ေရးဆြဲထား
သည္။ ယင္းမူဝါဒတြင္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာ
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့
ထံုးတမ္းအရေျမယာအ
သံုးျပဳစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို
ကာကြယ္ေပးထားသည္။
ဓါတ္ပုံ - KESAN
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ျပန္လည္ ေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔၏ ဘဝကို ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္လိမ့္မည္
မဟုုတ္ပါ။ အသက္ရွင္ရန္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို တစ္ေနရာရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရွာေဖြရဦးမည္
ျဖစ္ ၿ ပီး ျပည္ တြ င္းေနရပ္ စြ န္ ႔ ခြာေရႊ ႕ေျပာင္း ရသူ မ်ားျဖစ္ လာရန္ ဒုု က ၡ သ ည္ စခန္း မ်ားမွ ျမန္ မာႏို င္ ငံ
ထဲသို႔ ျပန္ေတာ္ျပန္ျခင္း (သို႔) ေနရပ္ျပန္ျခင္းျခင္းသာ ျဖစ္လာေတာ့သည္။74

(၄) ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ေဒသတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား
ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒအရ ျမန္ မာႏို င္ ငံေ တာ္ ရွိ ေျမသယံ ဇာတအားလံုး ကို ဗဟို အ စိုး ရမွ
ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေၾကညာထား ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမအားလံုးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္ တြ င္ ရွိေ နသည္ မ ဟုု တ္ ပါ။ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားႏွ င္ ႔ ၄င္း တို ႔ ၏
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားႏွင္႔ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားက နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္ရွိ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္
နယ္ေျမမ်ားကို ထိ န္း ခ်ဳပ္ ထားသည္ ။ ထိုေ ဒသမ်ားတြ င္ ေျမယာမ်ားကို ျပည္ေ ထာင္ စု အ စိုး ရ၏
တရားဥပေဒမူေဘာင္အရ တားျမစ္ထားၿပီး တစ္ႏို္င္ငံလံုးတြင္ က်င့္သံုးေနမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနား
ေသာ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈတို႔ကို
စီ မံေ ဆာင္ ရြ က္ လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ဗဟို အ စိုး ရလက္ တံ မ်ား မေရာက္ ရွိ ခဲ့ သ ည့္ ဆယ္ စုႏွ စ္ မ်ားစြာ တြ င္
အဆိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ ေဒသတြင္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ သံုး မႈ မ်ားကို မွ တ္ တ မ္း တင္ျ ခင္းႏွ င့္ ကာကြ ယ္ ထိ န္း သိ မ္းျခင္း တို ႔ ကို လုု ပ္ေ ဆာင္ႏို င္ ခဲ့ သ ည္ ။
ပူး တြဲ ထိ န္း ခ်ဳပ္ သ ည့္ေ ဒသမ်ားအတြ င္း ၌မွာ ပင္ တို င္း ရင္း သားေတာ္ လွ န္ေ ရးအစိုး ရမ်ားက ေျမယာ
အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားကို အသက္သြင္းလည္ပတ္ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း
အ႐ံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔သည္ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မလံုၿခံဳမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ရပ္ရြာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေျမယာအမ်ဳိးအစားမ်ားအလိက
ု ္
ေနရာခ်ထားျခင္း မ်ားကို လုု ပ္ေ ဆာင္ လ်က္ ရွိ ၾ ကသည္ ။ သို ႔ေ သာ္ လ ည္း အိ မ္ေ ထာင္ စု မ်ားစြာ သည္
မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေျမယာဥပေဒျပဌာန္းျခင္း
တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားႏွင္႔ ၄င္းတို႔၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
နယ္ စ ပ္ေ ဒသမ်ားရွိ မိ မိ တို ႔ ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈေ အာက္ တြ င္ ေျမယာမ်ားကို အုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ ၾ ကသည္ ။ အဆို ပါ
ေဒသမ်ားတြ င္ ေျမယာအုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ မႈ ဆို င္ ရာ စိ န္ေ ခၚခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေ စကာမူ ေဒသအမ်ားစုု တြ င္
အလုပ
ု ္ျဖစ္လ်က္ (သိ)႔ု ပဋိပကၡဇမ
ံု ်ားကို လႊမ္းၿခံဳလ်က္ရသ
ွိ ည္။ KIO, KNPP, ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအပါအဝင္
တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားသည္ ေျမယာအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူေဘာင္မ်ားကို
အသစ္တစ္ဖန္ ေရးဆြဲသည့္ ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ရွိေနပါသည္။ အဖြဲ႕အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ဆဲျဖစ္
စဥ္ ထဲ တြ င္ ရွိေ နၿပီး အၿပီး သတ္ေ ရးဆြဲႏို င္ ခဲ့ေ သာ တစ္ ခု တ ည္းေသာ မူေ ဘာင္ မွာ ကရင္ အ မ်ဳိး သား
အစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒ (၂၀၁၆) ျဖစ္သည္။ ယင္းမူဝါဒတြင္ မိသားစုုပိုင္ေျမကြက္တစ္ကြက္ခ်င္း
အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္ရန္ လတ္တေလာ နည္းစနစ္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္
ေျမအမ်ုိး အစားေျခာက္ မ်ဳိး ၏ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ မႈ မ်ားကို မူ ပိ တ္ ပ င္ တားျမစ္ ထားသည္ ။ 75 ေကအင္ န္ ယူ ၏
ေျမယာမူဝါဒအရ တစ္ဦးခ်င္းအိမ္ၿခံေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္
ဘိုးဘြားပိုင္အျဖစ္ရရွိခြင့္ကို မေပးထားေခ်။ ေျမယာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း (သို႔) ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား
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ျပဳလုုပ္လိုေသာ သူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ေက်းရြာေျမယာေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳမွသာ ဆက္လက္
လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
ကရင့္ စို က္ ပ်ဳိးေရးဌာန (KAD)၊ ကရင့္ သ စ္ေ တာဌာန (KFD)၊ ဗဟို ေျမယာေကာ္ မ တီႏွ င့္
ေက်းရြာအုုပ္စု ေျမယာေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တို႔သည္ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ရွိေသာ ေျမယာ
အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ေကအင္န္ယူ၏ေျမယာမူဝါဒအရ ေျမယာအားလံုးသည္
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ေကအင္န္ယူအေနျဖင့္
“ကာကြ ယ္ျ ခင္း ၊ ျမွ င့္ တ င္ျ ခင္းႏွ င့္ ရပ္ ရြာ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း ၏ အခြ င့္ အေရးမ်ားအတြ က္ ေသခ်ာ
ေစျခင္း ” တို ႔ အ တြ က္ တာဝန္ ရွိ သ ည္ ။ အထက္ ပါအေတြး အေခၚႏွ င့္ အ ညီ ေကအင္ န္ ယူ မွ အေျခခံ
အေဆာက္ အ အံု (သို ႔ ) အႀကီး စား ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးေရးစီ မံ ကိ န္း မ်ားအတြ က္ ေျမယာလို အ ပ္ မႈ ရွိ ပါက ထိ ခို က္
သက္ေရာက္မႈရွိေသာအုုပ္စု (ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း) မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ (Free)၊ ႀကိဳတင္၍ (Prior)၊
အသိေပးကာ (Informed)၊ သေဘာထားရယူျခင္း (Consent) အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ (Environmental) ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ (Social Impact) ဆန္းစစ္မႈ
(Assessment) မ်ား ျပည့္စံုစြာ ျပဳလုုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။76
ေကအင္န္ယူေျမယာမူဝါဒ၏ အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အ
ေရးဆုုိင္ရာကာကြယ္မႈအတြက္ ဦးတည္ေရးဆြဲထားသည္။ ေျမယာမူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၁.၂.၂ တြင္
“အမ်ုိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အထူးဂ႐ုုျပဳကာ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား
ႏွင့္ အသံုးခ်မႈအက်ဳိးအျမတ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္” ပါရွိသည္။ အေျခခံမူ ၂.၁.၃ အရ
“အမ်ဳိး သမီး မ်ားသည္ လယ္ သ မားမ်ားအေနႏွ င့္ျ ဖစ္ေ စ၊ ေက်းလက္ အ လုု ပ္ သ မားအေနႏွ င့္ျ ဖစ္ေ စ၊
သစ္ေတာတြင္းေနထိုင္သူမ်ား (သို႔) တိရိစာၦန္ထိန္းေက်ာင္းသားမ်ား (သို႔) အမ်ဳိးသမီးအေနႏွင့္ျဖစ္
ေစ ေျမယာအား ထိေရာက္စြာ လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔၏ ကြဲျပားေသာ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ကို အသိအ
မွတ္ျပဳရမည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ယာယီလယ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ တိရိစာၦန္ထိန္းေက်ာင္းသူ
မ်ားႏွင့္ ထင္းေကာက္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အမ်ုိးသမီးမ်ားသည္
ေျမသယံဇာတႏွင့္ ဆက္စပ္မမ
ႈ ်ားရွိေနၿပီး အိမ္ေထာင္စအ
ု တြင္း အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ မွခ
ီ မ
ို မ
ႈ ရွိေသာေၾကာင့္
ေျမသံုးပိုင္ခြင့္မ်ားအား ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ သီးျခားပိုင္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ”ဟုု မျဖစ္မေန
ျပဌာန္းထားသည္။ ေကအင္န္ယူ ေျမယာမူဝါဒသည္ ဓေလ့ထံုးစံ ဥပေဒမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ေျမယာအခြ င့္ အေရးဆုုိ င္ ရာမ်ားကို ကာကြ ယ္ မႈ မ်ားအတြ က္ ပို မို ခို င္ မာေကာင္း မြ န္ေ အာင္ ႀကိဳးစား
ထားၿပီး ဓေလ့ထံုးစံ ဥပေဒမ်ားကို အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္လာ
သည့္ အ ခါတြ င္ လ ည္း လက္ ခံ က်င့္ သံုးႏို င္ ရ မည္ ဟု ေျမယာမူ ဝါဒတြ င္ ဤသို ႔ေ ရးသားထားသည္ ။
“႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ရွိသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးအေနျဖင့္ “ေကာ္”
စနစ္ မ်ားအတြ င္း တြ င္ ၄င္း ကဲ့ သို ႔ေ သာ ေျပာင္း လဲ မႈ မ်ားအား လက္ ခံ လာႏို င္ေ စရန္ ရွ င္း လင္း စြာႏွ င့္
တက္ၾကြစြာ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။”77 (ပိုမိုရွင္းလင္းသြားေစရန္ “ေကာ္” ႏွင့္ “ခုု” ေျမအခန္းတြင္
ၾကည့္ပါ။)
ေကအင္န္ယူ၏ ေျမယာမူဝါဒသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ
႐ိုး ရာဓေလ့ အ ရ ေျမယာ လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ စ နစ္ မ်ားကို အသိ အ မွ တ္ျ ပဳထားၿပီး ႐ိုး ရာဓေလ့ အ ရ နယ္ေျမ
မ်ားကို “ေကာ္ ” ဟူေ သာ ေဝါဟာရျဖင့္ သတ္ မွ တ္ သံုးႏႈ န္း သည္ ။ မူ ဝါဒအရ “ေကာ္ ” ေျမမ်ားကို
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သီးျခားေျမအမ်ဳိး အစားတစ္ ခု အျဖစ္ အသိ အ မွ တ္ျ ပဳသည္ ။ 78 ရပ္ ရြာ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မွ “ေကာ္ ”
ေျမမ်ား ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လူမႈေရးအရ တရားဝင္မႈျဖစ္သည္ဟု လက္ခံယူဆလွ်င္
အသိအမွတ္ျပဳေပးထားသည္ကို မူဝါဒထဲတြင္ ဤသို႔ ေရးသားျပဌာန္းထားသည္။ “တရားဥပေဒက
တရားဝင္ အသိ အ မွ တ္ မျပဳေသာ္ လ ည္း ေဒသတြ င္း စံႏႈ န္း မ်ားႏွ င့္ တန္ ဖိုး မ်ားအရ က်ယ္ျ ပန္ ႔ စြာ
အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။”79 ႐ိုးရာဓေလ့
ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားအရ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ “ေကာ္” ေျမႏွင့္ “ခုု” ေျမမ်ားဆိုင္
ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး “ေကာ္” နယ္ေျမအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားကို အက်ဳိးသက္ေရာက္
ေစသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ ျပည့္စံုစြာႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။80
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အေသးစားပိုင္ဆိုင္သူအမ်ားစုုအတြက္ တစ္ႏွစ္စီ၏ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ
ေျမယာအရြ ယ္ အ စား ပို င္ ဆို င္ မႈ (စို က္ ပ်ဳိးေျမႏွ င့္ လွ ပ္ ထားေသာ ေျမအပါအဝင္ ) အေပၚမူ တ ည္ ၍
အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို တြက္ခ်က္ေကာက္ခံသည္။ ဧက ၂၀ ထက္ပိုေသာ စိုက္ပ်ဳိးၿခံ (သို႔) စိုက္ပ်ဳိးေရး
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္အခြန္ စုုစုေပါင္း ရိတ္သိမ္းထားသည့္ပမာဏ၏ (၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ေကာက္ခံ
သည္။81 ေကာ္ေျမမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေကအင္န္ယူအေနျဖင့္
မည္သို႔မည္ပံု ရည္ရြယ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမည္ကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေခ်။
ေကအင္ န္ ယူေျမယာမူ ဝါဒသည္ အာ႐ုုံ စို က္ျ ခင္း မရွိ မ်ဳိး မဟုု တ္ ဘဲ ဗဟို ဦး စီး အာဏာမ်ားကို
ေလ်ာ့ခ်ကာ ခြဲေဝယူရသည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးထားသည္။ မူဝါဒ၏ ဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈ
ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားမွာ ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟုဆိုရာတြင္ ယခုုမူဝါဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္း
ျခင္း မျပဳမိ ရပ္ ရြာေအာက္ေျခအဆင့္ တြ င္ အႀကိ မ္ေ ပါင္း မ်ားစြာ က်ယ္ က်ယ္ျ ပန္ ႔ျ ပန္ ႔ေ ဆြးေႏြး ခ်ျပ
ကာ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူခဲ့ပါသည္။ ကရင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးဌာန ႏွင့္ ကရင့္သစ္ေတာဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားကို
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္တိုင္းတြင္ ထားရွိၿပီး ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ကာ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္
လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြစြာျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေစပါသည္။ မူဝါဒအရ ႐ိုးရာဓေလ့
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာမွ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား
အတိင
ု ္း စီမခ
ံ န္ခ
႔ ခ
ြဲ င
ြ ့္ေပးထားၿပီး ေစာင္ၾ့ ကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ
ု က
္ ာ သင့္ေတာ္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားကိုလည္း အလ်င္းသင့္သလို မြမ္းမံပိုင္ခြင့္လည္း ေပးထားသည္။
ေကအင္န္ယူ ေျမယာမူဝါဒသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟိုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈ မျဖစ္ရန္ အားေပးၿပီး
ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္း ႐ိုးရာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေက်းရြာ ေျမယာေကာ္မတီ
မ်ားအား အခြ င့္ အာဏာမ်ားကို ဗဟို ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ ေလွ်ာ့ ခ်ကာ ခြဲေ ဝစီ မံေ စသည္ ။ ေကာ္ မ တီ မ်ား၏
အရြယအ
္ စား၊ ဖြ႕ဲ စည္းပံုႏင
ွ ့္ အဖြ႕ဲ ဝင္မတ
ႈ က
႔ို ို ေဒသခံမ်ားမွ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေစသည္။82 ေကာ္မတီအေနျဖင့္
ေျမယာ အရြယ္အစား၊ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ေျမယာအမ်ဳိးအစားအလိုက္
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီႏွင့္ (KAD) သည္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္းျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာ
ေျမမ်ား တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၄င္းတို႔၏ လုုပ္ေဆာင္
မႈတိုင္းသည္ သက္ဆိုင္ေသာ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ FPIC လုုပ္ၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ရမည္ ။ ႏို င္ ငံေ ရးအရ ဗဟို ထိ န္း ခ်ဳပ္ အာဏာေလွ်ာ့ ခ်ကာ ခြဲေ ဝသကဲ့ သို ႔ ေကအင္ န္ ယူ ၏ ေျမယာ
မူ ဝါဒတြ င္ လ ည္း အေကာင္း ဆံုး အတို င္း အတာတစ္ ခု အ ထိ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈ အာဏာမ်ားကို ကရင္ ႐ိုး ရာ
လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားသို ႔ ခြဲေ ဝေပးထားသည္ မွ န္ေ သာ္ လ ည္း ရပ္ ရြာေဒသခံ မ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာ
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မွ တ္ ပံု တ င္ ရ န္ႏွ င့္ အေမြ ဆ က္ ခံျ ခင္း ၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း (သို ႔ ) ေရာင္း ဝယ္ျ ခင္း မ်ားအတြ က္ (KAD)၊
ဗဟိုေျမယာေကာ္ မ တီႏွ င့္ ႐ိုး ရာဓေလ့ အ ရ တာဝန္ ရွိ သူ မ်ား၏ အတည္ျ ပဳခြ င့္ျ ပဳမိ န္ ႔ ကို ရရွိ ရ န္
လိုအပ္ေသးသည္။83
ေကအင္ န္ ယူေျမယာမူ ဝါဒႏွ င့္ ဘ႑ာေရးဌာနလက္ေ အာက္ ရွိ အခြ န္ေ ကာက္ ခံျ ခင္းႏွ င့္
ဘတ္ ဂ်က္ တြ က္ ခ်က္ သ ည့္ စ နစ္ မ်ားသည္ အခြ န္ ဘ ႑ာဆို င္ ရာ ဗဟို ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ မဲ့ သ ည့္ စ နစ္ ကို
ေထာက္ပံ့ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ခ႐ိုင္အမ်ားစုုတြင္ အခြန္ေငြမ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေကာက္ခံၿပီး
ၿမိဳ႕နယ္မတ
ွ ဆင့္ ခ႐ိင
ု သ
္ ႔ို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။ ေကာက္ခရ
ံ ရွိေသာ အခြန္ေတာ္ေငြ၏ ၄၀ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းကို
ျပည္ တြ င္း စစ္ေ ၾကာင့္ ထိ ခုိ က္ ခံ စားရေသာ အိ မ္ေ ထာင္ မိ သားစုု မ်ားအတြ က္ ျမိဳ ႕နယ္ အ ဆင့္ သို ႔
အစိ တ္ အ ပို င္း တစ္ ခု ျပန္ လ ည္ လႊဲေျပာင္းေပးသည္ ။ က်န္ ရွိေ သာ ရံ ပံုေ ငြ မ်ားကို ၿမိဳ ႕နယ္ အ ဆင့္
(KAD) ဘတ္ဂ်က္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္ အတြက္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိုးေရးစီမံကိန္းအ
သစ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ လက္ရွိစနစ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး လက္ရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ
ေနရာေဒသမ်ား (သို ႔ ) ပူး တြဲ ထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ဒသမ်ားတြ င္ မတူ ညီေ သာ ပံု စံ မ်ားျဖင့္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ ၾ ကသည္ ။
ေငြေၾကးမ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈစနစ္မ်ား တည္တည္တံ့တံ့မရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္
ႏွ င့္ ခ႐ို င္ အ ဆင့္ တြ င္ ထိ န္း သိ မ္း ထားရွိ သ ည္ ။ အကယ္ ၍ ေက်းရြာ အဆင့္ တြ င္ ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးေရးစီ မံ ကိ န္း
တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုလွ်င္ ေငြေၾကးေလွ်ာက္ထားမႈကို ခြင့္ျပဳ (သို႔) ကန္႔ကြက္ႏိုင္သည့္
အာဏာရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္တ
့ င
ြ ္ တင္ျပေတာင္းခံရသည္။ ထိန
ု ည္းတူ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားကို
ခ႐ိုင္အဆင့္မွ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။ ေက်းရြာအုုပ္စု အဆင့္တြင္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ဘ႑ာသည္
သိသာထင္ရွားသည့္ အခြန္ဘ႑ာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေက်းရြာ၏ ဝင္ေငြျပန္ျဖစ္ သြားသည့္
အခြ န္ ဘ ႑ာဆို င္ ရာ ဗဟို မွ အာဏာခြဲေ ဝမႈ ကို ျပသညႊ န္း ဆို သ ည္ ။ စီ မံ အု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈ အ ရ (KAD)
၏ မတူ ညီေ သာအဆင့္ တို င္း တြ င္ အထက္ တာဝန္ ရွိ သူ မ်ားထံ သို ႔ တင္ျ ပေတာင္း ခံ ရ န္ မ လို ဘဲ
ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမွာလည္း အုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဗဟိုဦးစီးမႈမဲ့ျခင္းကို
ျပသသည္။ သို႔ေသာ္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မရွိျခင္းမ်ဳိးလည္း မဟုုတ္ေခ်။84

(၅) နိဂံုး
အဆင့္ ဆ င့္ အပစ္ အ ခတ္ ရ ပ္ စဲေ ရး စာခ်ဳပ္ မ်ား ေရးထိုးႏို င္ေ စကာမူ အေရအတြ က္ေ ရာ
ပမာဏအားျဖင့္ပါ တိုးပြားလာေသာ ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား၊ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
မႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားရွိရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ား၊
ေျမယာမ်ားကို အုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ မႈႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၿ ပီး သိ သိ သာသာ သေဘာထားကြဲ လြဲ မႈ မ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေသခ်ာေစေရး စဥ္းစားရာတြင္ အခရာက်သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏
လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီသို႔ အစမ္းေျခလွမ္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေသာ အမ်ဳိးသား
ဒီ မို ကေရစီ အ ဖြဲ ႕ ခ်ဳပ္ မွ တ ဆင့္ သယ္ေ ဆာင္ လာၿပီး စိ တ္ ဝ မ္း ကြဲျ ပားမႈ မ်ားကို ဖာေထးႏို င္ မ ည့္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေပးကမ္းကာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ုပ္စီမံမႈမ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဗဟိုမွ
အာဏာခြဲေ ဝမႈ အေျချပဳစနစ္ မ်ား ျဖစ္ လာေရးအတြ က္ ပါဝင္ လု ပ္ေ ဆာင္ႏို င္ မ ည့္ က ႑မ်ားကို ပို မို
စီ မံေ ပးႏို င္ လိ မ့္ မ ည္ ။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေ သာ အေရြ ႕ မ်ားကို ေဆာင္ ရြ က္ႏို င္ ခဲ့ ၿ ပီးေသာ္ လ ည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမွ်တၿပီး သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားဆိုင္ရာ
လမ္းခရီးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ဆက္လက္ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

59

“ ေကာ္ ” ေျမ၊ ဗဟို ဦး စီး မႈ ရွိေ သာ ႐ိုး ရာဓေလ့ အေျချပဳ ေျမယာ၊ သစ္ေ တာႏွ င့္ ေရအရင္း အျမစ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ
“ေကာ္” ဟူသည့္ ေဝါဟာရသည္ အသံုးျပဳေသာ ေရခံေျမခံအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး အဓိပၺါယ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖြင့္ဆိုနားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ျမင္သာေသာ နယ္ေျမ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္
ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္လည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ “ေကာ္” နယ္ေျမမ်ားသည္
ဘိုးေဘးႏွင့္ နတ္ဘုရားမ်ား၏ ပိုင္နက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမမ်ားႏွင့္ ေရမ်ား အပါအဝင္ အဆိုပါ ေကာ္ေျမ
ထဲတြင္ရွိေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပါဝင္သည္။ အရြယ္အစားေပၚမူတည္
၍အခ်ဳိ႕ေသာ ေကာ္ေျမမ်ားတြင္ ေက်းရြာေပါင္း မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး ၄င္းနယ္ေျမထဲတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္
အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေျမယာအမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းေျမ
အထဲတင
ြ ္ “ခု”ု ေျမ (ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိက
ု ္ေသာ ေျမေနရာမ်ား)၊ ေျမနိမပ
့္ င
ို ္း ကိင
ု ္းေျမမ်ား၊ လယ္ကင
ြ ္း
မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား၊ အစုုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ နတ္ေျမမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ အမ်ားပိုင္ေျမ
မ်ား (ဥပမာ- လမ္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးေပးခန္း၊ ႏွင့္ ခန္းမမ်ား)၊ စားက်က္ေျမမ်ားႏွင့္ ေရမ်ား (ကန္မ်ား၊ျမစ္
ေခ်ာင္းမ်ား၊ အင္းမ်ား) ပါဝင္တတ္သည္။
ျမင္ သာေသာ နယ္ေျမတစ္ ခု အျဖစ္ ျမင္ႏို င္ သ ည့္ န ည္း တူ “ေကာ္ ” ဟူ သ ည့္ စ ကားလံုး ကို
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအျဖစ္လည္း နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ေကာ္ေျမအတြင္း အတူတကြ
ေနထို င္ ၾ ကသည့္ ရပ္ ရြာ အတြ င္း ရွိ လူ သားမ်ားကို ကြ ပ္ ကဲ စု စ ည္း ထားေသာ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု မ်ားႏွ င့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လူ မႈေ ရးသဟဇာတ၊ ကူ ညီ ႐ို င္းပင္းမႈႏွ င့္ တရားမွ်တျခင္းမ်ားကို ျမွ င့္ တင္
ၿပီး ေကာ္ေျမအတြ င္း ရွိ ေျမယာမ်ားႏွ င့္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားႏွ င့္ အျပန္ အ လွ န္ ဆ က္ ဆံ မႈ ၊
လူ မႈ ဆ က္ ဆံေ ရးမ်ားအၾကား ေစ့ စ ပ္ေ ပးမႈ မ်ားရွိေ နသည့္ အသို င္း အဝို င္း တစ္ ခု အျဖစ္ လ ည္း
ျမင္ေတြ႕ခံစားႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ “ေကာ္” အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ကို “ေကာ္” လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ေဖာ္ထုတ္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ထပ္ခါထပ္ခါ ျဖစ္ေသာ ဆင့္ကဲျဖစ္
စဥ္ အ ဆင့္ ဆ င့္ အ ရ ရပ္ ရြာ ၏ ကို ယ္ ပို င္ ဥႆံု စီး ပြားေရး၊ စိ တ္ ပို င္း ဆို င္ ရာ၊ လူ မႈ - ယဥ္ေ က်းမႈႏွ င့္
နာမ္ ဝိ ညာဥ္ ပို င္း ဆို င္ ရာ ေကာင္းျမတ္ျ ခင္း ဆို င္ ရာ ေမွ်ာ္ မွ န္း ခ်က္ မ်ားကို ထင္ ဟ ပ္ သ ည္ ။ အဆို ပါ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ရပ္ရြာ၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈစနစ္၊ နတ္ဘုရားမ်ား၊ ဘိုးေဘးမ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္း
ဓါတ္ပုံ - KESAN

မ်ားႏွ င့္ ဝိေ သသလကၡ ဏာရပ္
မ်ားျဖင့္ စုုေပါင္းသိုမွီးထားေသာ

“ေကာ္” နယ္ေျမကို ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္လိုသည့္အပိုင္းႏွင့္
႐ုု န္း ထြ က္ေျဖရွ င္း ၍ မရေအာင္
ေရာေႏွာေနသည္။ ထိ႕ု ျပင္ “ေကာ္”
သည္ ထိေရာက္ေသာအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ပံု သ ႑ာ န္ ကိုေ ဖာ္ေ ဆာ င္ ၿ ပီး
ထိန္းသိ မ္းရန္ အတြ က္ တစ္ ခ်ိ န္
ထဲ တြ င္ လု ပ္ေ ဆာင္ေ နရေသာ
အဓိ က အေၾကာင္း ရင္းျဖစ္ ၿ ပီး

“ေကာ္” ဖြ႕ဲ စည္းပံုႏင
ွ ့္ အုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မပ
ႈ ံု
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အဖြဲ႕မွ ေရေဝေရလဲ ထိန္းသိမ္းမည့္ဧရိယာကို သတ္မွတ္ေနပံု

သ ႑ာ န္ မ်ား ကို တ ည္ေ ဆာ က္ ထားေ သာ အေျ ခ ခံ အုု တ္ျ မ စ္ တ စ္ ခုု လ ည္း ျ ဖ စ္ သ ည့္ အျ ပ င္

“ေကာ္” စနစ္က်င့္သံုးမႈနည္းလမ္းျဖင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေသာ နည္းလမ္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
“ေကာ္” စနစ္ထဲတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း၊ အမဲလိုက္စည္းကမ္းထုုတ္ျခင္း၊ ထိန္း
သိ မ္းေစာင့္ေ ရွာ က္ ရ န္ စုု စ ည္းျခင္း ၊ စို က္ ပ်ဳိး ရန္ႏွ င့္ လွ ပ္ ထားရန္ေျမေနရာမ်ား သတ္ မွ တ္ျ ခင္းႏွ င့္
ရပ္ ရြာ အတြ င္း ပို မို လို အ ပ္ေ သာသူ မ်ားကို ေထာက္ ပံ့ ကူ ညီျ ခင္း အပါအဝင္ မတူ ညီေ သာ အုု ပ္ ခ်ဳပ္
စီမံမႈပံုစံမ်ားျဖင့္ “ေကာ္” အတြင္းရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဦးစီးလုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ရပ္ရြာမွ ဗဟုုသုတ
ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ ကုုသိုလ္အေပၚအေျခခံၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီး ရာထူး
ေနရာအမ်ားစုု ကို အမ်ဳိး သားေရာ အမ်ဳိး သမီး မ်ားပါ ဆက္ ခံႏို င္ သ ည္ ။ အခ်ဳိ ႕ေသာရာထူးေနရာ
မ်ားမွာ မ်ဳိး ႐ိုး အလို က္ ပါလာေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ ၿ ပီး အမ်ဳိး သားျဖစ္ မွ သာလွ် င္ ဆက္ ခံ ခြ င့္ ရွိ သ ည္ ။
ဥပမာ- ေကာ္ခို၊ ေကာ္က ႏွင့္ ထီးခို စသည့္ ရာထူးမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။
အထက္ ပါ ပုု ဂိၢဳ လ္ မ်ားသည္ “ေကာ္ ” စနစ္ ေခ်ာေမြ ႕ စြာ လည္ ပ တ္ေ ရးအတြ က္ မရွိ မျဖစ္
အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား မဟုုတ္ေခ်။ “ေကာ္” ေျမကို ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား
အျဖစ္ သာ ရွိေ နၿပီး ရပ္ ရြာႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာ အစဥ္ အ လာ ဗဟုု သု တႏွ င့္ အမွ တ္ ရ စရာမ်ားကို
ေထြးေပြ႕ထားသူမ်ားအျဖစ္ အသက္ရွင္ၾကသည့္အျပင္ “ေကာ္” ေျမအတြင္း ေန႔စဥ္ လည္ပတ္အသက္
ရွင္မႈမ်ားတြင္ ၾကားခံ ေစ့စပ္ေပးသူမ်ားအျဖစ္လည္း ေနထိုင္အသက္ရွင္ၾကသည္။ အထက္ပါ ေခါင္း
ေဆာင္ မ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ္ လ ည္း ၄င္း တို ႔ သာ အေရးႀကီး သည္ မ ဟုု တ္ ပါ။ “ေကာ္ ” နယ္
ေျမအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအားလံုး၊ ၄င္းတို႔ၾကားရွိလူမႈဆက္ဆံေရး၊ “ေကာ္” နယ္ေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္
မ်ားအေပၚ ျပဳမႈ ဆ က္ ဆံ မႈ စသည္ တို ႔ သ ည္ “ေကာ္ ” ေျမကို ထိ န္း သိ မ္းေစာင့္ေ ရွာ က္ ရ န္ အ တြ က္
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္သည္။

“ေကာ္” ေျမ အတြင္း ေနထိုင္သူအားလံုးသည္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ “ေကာ္” ေျမ
အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကသျဖင့္ “ေကာ္” ၏ လည္ပတ္ပံုႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ပံုကုိ ႀကိဳးစားနားလည္
သူ မ်ားအေနျဖင့္ “ေကာ္ ” ၏ အနက္ ဖြ င့္ ကုိ “ေဂဟစနစ္ ” အျဖစ္ လ ည္း ျမင္ႏို င္ ပါသည္ ။ “ေကာ္ ”
စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးမရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ ညီတူမွ်တူ အေရးပါေသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္
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တာမ်ားကို အိ မ္ေ ထာင္ တ စ္ ခု
ခ် င္း စီႏွ င့္ ရ ပ္ ရြာ တ စ္ ခုု လံုး မွ
ပံုေ ဖာ္ လု ပ္ေ ဆာင္ ၿ ပီး အထက္
ေအာ က္ ခ် ဥ္း က ပ္ န ည္းျ ဖ င့္ စီ မံ
လွ် င္ မျဖစ္ႏို င္ေ သာအရာတစ္ ခု
ကိုအားလံုးတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္
ျခင္း သည္ ေျမယာအေျချပဳ အ
ရင္း အျမစ္ မ်ားကို ဗ ဟို ထိ န္း ခ်ဳပ္
မႈ မ ပါဘဲ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံႏို င္ ရ န္ စ စ္
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရြာသားသံုးဦးမွ “ေကာ္” ေျမနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ရန္
စုုစည္းေနပံု

မွ န္ေ သာေ န ရာေ ပး မႈ မ်ား ကို
ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္။
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ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလ်ွာ့ခ်ထားေသာ ရပ္ရြာပိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
“ေကာ္” နယ္ေျမတြင္ အိမ္ေထာင္စုပိုင္ ေျမမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း စီမံေသာ္လည္း ေျမအမ်ားစုုကို
ရပ္ရြာမွ စီမံခြဲခန္႔သည္။ ဤအခ်က္ကို ျပသရန္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္က အေကာင္းဆံုးနမူနာ
ျဖစ္သည္။ ေကာ္နယ္ေျမရွိ ေတာင္ေပၚကုုန္းျမင့္ဧရိယာမ်ားသည္ အမ်ားပိုင္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္မိသား
စုုမ်ား ေရတိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ေနရာခ်ထားေပးသည္။ အဆိုပါ ေျမေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္
ခြဲခန္႔ရာတြင္ ေကာ္နယ္ေျမ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားအတိုင္း လုုပ္ေဆာင္ၿပီး ယင္း
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မစိုက္မပ်ဳိးခင္၊ သီးခ်ိန္ပြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တို႔တြင္
လိုအပ္ေသာ ပြဲလမ္းအခမ္းအနားမ်ားကို ဦးေဆာင္ေပးရေသာ ေကာ္ခို၊ ေကာ္ခါ တို႔မွ ဦးစီးလုုပ္ေဆာင္
ေပးသည္။ ေျမေနရာ သတ္မတ
ွ ၿ္ ပီးသည္ႏင
ွ ့္ အိမ္ေထာင္မသ
ိ ားစုမ်ားက အဆိပ
ု ါ ေျမေနရာတြင္ ကန္သ
႔ တ္
ထားေသာ သံသရာ ႏွစအ
္ လိက
ု ္ အလွညက
့္ ် လုပ
ု က
္ င
ို စ
္ ားေသာက္ႏင
ို သ
္ ည္။ အလွညက
့္ ်ႏွစ္ အေရအတြက္
မွာမူ “ေကာ္” တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားႏိုင္သည္။
ေျမယာကို ကန္႔သတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္သာ အသံုးျပဳၾကသကဲ့သို႔ သံုးၿပီးလွ်င္လည္း
အျ ခား အိ မ္ေ ထာ င္ စုု တ စ္ ခုု သို ႔ လႊဲေျ ပာ င္းေ ပး ရ သျ ဖ င့္ စို က္ ပ်ဳိး စားေ သာ က္ သူ မ်ား အေ နျ ဖ င့္
ေျမယာသည္ အမ်ားပို င္ျ ဖစ္ ၿ ပီး ေနာက္ မိ သားစုု တ စ္ ခု အ တြ က္ ထိ န္း သိ မ္းေစာင့္ေ ရွာ က္ ရ မည္ ဟု
ခံ ယူ တ တ္ေ အာင္ အားေပးၾကသည္ ။ အမ်ားပို င္ ဆို င္ မႈ စ နစ္ ကို မိ သားစုု တ စ္ ခု ၏ စို က္ ခ င္း ကို
တစ္ ရြာ လံုး မွ ကူ ညီ ရိ တ္ သိ မ္း သည့္ စ နစ္ အားျဖင့္ ပို မိုေ ပၚလြ င္ေ အာင္ ပံ့ ပိုးေပးသည္ ။ တစ္ ဦး ခ်င္း
မိ မိ ၏ေျမယာကို စီ မံႏို င္ ပါသည္ ။ သို ႔ေ သာ္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွ င့္ စီ မံ မႈ ဆို င္ ရာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်
မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ ရပ္ရြာတာဝန္ယူမႈျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္သည့္ ခံစားမႈမ်ဳိး ရရွိေစရန္
အားေပးသည့္သေဘာလည္းျဖစ္သည္။
ဘံုတာဝန္ယူမႈအေလ့အက်င့္မွာ “ေကာ္” နယ္ေျမတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔လည္း တိုးခ်ဲ႕သြားတတ္
သည္။ “ေကာ္” နယ္ေျမအတြင္းရွိ ငါးထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာတစ္ခုကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ “ေကာ္”
စနစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာအျဖစ္ ႐ႈျမင္သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ထီးခို၊ ေကာ္ခို၊ ေကာ္ခါ တို႔မွ “ေကာ္” နယ္ေျမအတြင္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ
ေျမမ်ားအားလံုးအေပၚသို႔ ၾကြယ္ဝေသာ ေျမဆီေျမႏွစ္မ်ား သြန္းေလာင္းရန္ ေရေစာင့္နတ္သို႔ ဆုုပန္
သည့္ အခမ္းအနားျဖစ္ေသာ “လူးထီးထါး” ပြဲေတာ္ကို ဦးေဆာင္က်င္းပေပးရသည္။ “ေကာ္” နယ္ေျမ
အတြင္း ငါးမ်ားေလေလ၊ ေရနတ္မ်ားမွာ ပို၍ သန္မာေလေလဟုု မွတ္သားထားၾကၿပီး ေရနတ္မ်ား
သန္မာၾကံ႕ခိုင္မႈမရွိလွ်င္ အဆိုပါ အခမ္းအနားကို မလုုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရပ္ရြာ၏ စိုက္ခင္းမ်ားသည္လည္း
ဆိုးရြားစြာ ရိတ္သိမ္းရသည့္အေျခအေနမ်ဳိး ၾကံဳရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ငါးထိန္းသိမ္းဧရိယာမ်ားသည္
အျခား “ေကာ္” နယ္ေျမမ်ားႏွငလ
့္ ည္း ဆက္စပ္သြားသည္အ
့ ခါမ်ဳိးတြင္ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ ေကာ္ေခါင္းေဆာင္
မ်ား အမ်ားအားျဖင့္ ေကာ္ခို (သို႔) ေကာ္ခါမ်ားမွ ႏွစ္ဖက္လူထုကို စုုေပါင္းေစၿပီး ငါးထိန္းသိမ္းေရးလုုပ္
ငန္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

“ေကာ္” ေျမႏွစ္ခုအတြင္းရွိ ေရနတ္မ်ား က်န္းမာသန္စြမ္းေစသည္ဟု ခံယူလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဤကဲ့
သို႔ေသာ ဘံုပိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုလည္း အားေပးျမွင့္
တင္ေပးသည္။

“ေကာ္ ” ဥပေဒမ်ားအရ ေကာ္ န ယ္ေျမအတြ င္း ရွိ အိ မ္ေ ထာင္ စု မ်ားရွိ အမ်ဳိး သားမ်ားသည္
အမ်ားအားျဖင့္ ဇနီး၏အသိုင္းအဝိုင္းသို႔ လိုက္လံေနထိုင္တတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေန
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ျဖင့္ မိ မိ ၏ သမီး မ်ားသို ႔ ေျမယာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ခြ င့္ ရွိ သ ည္ ။ ထိုေျမမ်ားကို ၄င္း တို ႔ ထံ မွ
လႊဲေျပာင္းယူ၍ မရဘဲ သမီးမ်ားက အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းအထိ အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သည္။
ေကာ္ဥပေဒမ်ားအရ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ေျမမ်ားတြင္ ေကာင္းေကာင္းလုုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္
ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ရရွိေသာ သီးႏွံမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္
မိသားစုုမ်ားအား မွ်ေဝေပးရမည့္ တာဝန္ရွိၿပီး ထိုသို႔အားျဖင့္ မိသားစုုတိုင္းက တစ္ႏွစ္စာလံုးအတြက္
လံုေလာက္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ဘေလာ္ ” ဟူ သည့္ စကားရပ္ သည္ ရပ္ ရြာလူ ထုမ်ား စုုေဝးသည့္ေနရာအျဖစ္ လည္း နား
လည္ႏို င္ ၿ ပီး “ေကာ္ ” နယ္ေျမအတြ င္း တြ င္ေ သာ္ လ ည္းေကာင္း ၊ တစ္ ခုႏွ င့္ တ စ္ ခု ၾ ကားေသာ္ လ ည္း
ေကာင္း ေပၚေပါက္ေ သာ အျငင္း ပြားမႈ မ်ားကို ေျဖရွ င္း သည့္ ႏို င္ ငံေ ရးအရ ဗဟို ဦး စီး ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ
ကို ခြင့္ျပဳေသာ “ေကာ္” ၏ အုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္စမ
ီ မ
ံ ႈ ဖြဲ႕စည္းပံဟ
ု လ
ု ည္း မွတယ
္ ူႏင
ို သ
္ ည္။ “ေကာ္” နယ္ေျမအတြင္း၊
ျပင္ပ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ပိုင္ျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ေကာ္ခို ႏွင့္ “ေကာ္” နယ္ေျမ
အတြင္း ေျမယာပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ သ
ႈ မိင
ု ္းေၾကာင္းကို ေစ့ငစ
ွ ြာ သိထားေသာ “ေကာ္” တရားသူႀကီး တိမ
႔ု ွ ဦးေဆာင္
ၿပီး လုု ပ္ေ ဆာင္ သ ည္ ။ အဆို ပါ ေကာ္ တ ရားသူ ႀ ကီး ကို ေျမယာဆို င္ ရာ အျငင္း ပြားမႈ မ်ားေပၚေပါက္
သည့္အခါ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံေပးရန္ႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈသမိုင္းေၾကာင္းကို
ရွင္းလင္းေပးရန္ လိအ
ု ပ္သည္အ
့ ခါမွသာ ေခၚယူေလ့ရသ
ွိ ည္။ ရရွလ
ိ ာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေနာက္ဆံုးေျမယာပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ က
ႈ ို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိင
ု ၿ္ ပီး လိအ
ု ပ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏင
ို ္ေသာ “ေကာ္”
တရားေရးေကာ္ မ တီ သို ႔ ေဝမွ် တင္ျ ပရသည္ ။ ယင္း တရားေရးေကာ္ မ တီ ကို ရပ္ မိ ရ ပ္ ဖေကာင္ စီႏွ င့္
လူငယ္အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
တရားေရးေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အယူခံေလွ်ာက္လဲလပ
ို ါက အဆိပ
ု ါ ကိစၥရပ္ကို ရပ္ရြာတစ္ခုလံုး
သို႔ ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပၿပီး ေဆြးေႏြးေစကာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအတြက္ မဲေပးၾကသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္အတိုင္း
လုုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းမရပါက “ေကာ္” နယ္ေျမ၏ နတ္မ်ားကို အခမ္းအနားျဖင့္ ဖိတ္ေခၚၿပီး
အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေစသည္။ ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးကို ပါဝင္ေစသည့္ အျငင္းပြားမႈကိစၥရပ္သည္ ပိုမို
ပြ င့္ လ င္းျမင္ သာမႈ ကို ေသခ်ာေစၿပီး အျငင္း ပြားမႈေျဖရွ င္း သည့္ ျဖစ္ စ ဥ္ တြ င္ ထိ ခို က္ ခံ စားရသည့္
ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးထံသို႔ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“ေကာ္” နယ္ေျမ၏ တရားသူႀကီးသည္ မိမိ၏ “ေကာ္” ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာ္မ်ားအၾကားရွိ
ဆက္ ဆံေ ရးေကာင္း မြ န္ ရ န္ ထိ န္း သိ မ္း ရသည့္ တာဝန္ ရွိ ၿ ပီး တစ္ႏွ စ္ လွ် င္ တစ္ ႀ ကိ မ္ က်င္း ပေသာ
ေယာ္ေကာ္ (သို႔) နယ္နိမိတ္နင္းပြဲကို ႏွစ္ဖက္ေကာ္တြင္ ပါဝင္ေသာလူထုမ်ားႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္က်င္းပ
ေပးရသည္ ။ နယ္ နိ မိ တ္ န င္း ပြားအားျဖင့္ ရပ္ ရြာ အတြ င္း ျပည္ သူ လူ ထု မ်ားသည္ မိ မိ တို ႔ ေကာ္ န ယ္
ေျမ၏ နယ္နိမိတ္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိသြားႏိုင္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီး
ဦးတည္ေျဖရွင္းၾကသည္။ ၄င္းက်င့္သံုးမႈသည္ ေကာ္နယ္ေျမ၏ နယ္နိမိတ္ကို ျပန္လည္အတည္ျပဳ
႐ံု သာမဟုု တ္ ဘဲ ေကာ္ န ယ္ေျမကို ဘံု ပို င္ ဆို င္ သ ည္ ဟူေ သာ ခံ စားမႈ မ်ဳိး ရရွိေ အာင္ အားေပးသည့္
အျပင္ရပ္ရြာေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ေကာ္နယ္ေျမမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
ဗဟိုဦးစီးမႈစနစ္ကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျခင္းအေလ့တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ေကာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈႏွင့္ ဥပေဒျပဌာန္းေရးတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားအတြက္ ေနရာဖန္တီးေပးျခင္း သည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားေရးဆြဲေဖာ္သည့္က႑တြင္ ႏိုင္ငံေရး
ဆို င္ ရာ ဗဟို ဦး စီး မႈ စ နစ္ ကို အားေပးက်င့္ သံုးျခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ ေကာ္ န ယ္ေျမ၏ ဥပေဒစည္း မ်ဥ္း
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မ်ားကို ေကာ္နယ္ေျမကို ထိန္းေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္သည့္ တရားေရးေကာ္မတီမ်ားက အစကနဦးတြင္
ျပင္ ဆ င္ေ ရးဆြဲ သ ည္ ။ ထို ႔ေ နာက္ အဆို ပါေရးဆြဲ ထားသည့္ စည္း မ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို တစ္ ရြာ လံုး
တက္ေရာက္ေသာ ရပ္ရြာ၏ “ဘေလာ္” တြင္ တင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားက
မိမိတို႔ ေကာ္နယ္ေျမအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ျဖစ္ေစမည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
မ်ားျဖစ္ေရး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ “ေကာ္” စနစ္ သည္ ဗဟိုဦးစီးမႈအေျချပဳ စီ မံ ခန္႔ ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ အားေကာင္းသည့္
ဥပမာေကာင္း မ်ားစြာ ကို ထင္ ဟ ပ္ျ ပသပါသည္ ။ ရပ္ ရြာျပည္ သူ လူ ထု အေနျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္
တရားဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားေသာ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ပြင့္လင္း
သည့္ ရင္ျပင္ရွိ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပဌာန္းက်င့္သံုးျခင္းတို႔တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္သည္။ “ေကာ္”
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဗဟိုမွကင္းကြာေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဆင့္အရ အားေကာင္းသည့္အဆင့္တြင္
ရွိ ၿ ပီး ေျမယာစီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ မ်ားကို ဗဟိုေ ကာ္ မ တီ မွ စီ မံ ကြ ပ္ ကဲ သ ည္ ထ က္ တစ္ ဦး ခ်င္းႏွ င့္ ရပ္ ရြာ
တစ္ခလ
ု ံုးက စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲသည္။ ေတာင္ယာေျမ “ခု”ု ေျမကို နယ္နမ
ိ တ
ိ သ
္ တ္မတ
ွ ရ
္ ာတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္
ခိုင္မာသည့္ ဗဟိုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္ပံုစံျဖစ္ေနေသာ္လည္း “ေကာ္” နယ္နိမိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္မူ
ပို၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆန္ၿပီး ေကာ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏
နယ္ေျမကို မည္ သို ႔ သ တ္ မွ တ္ ထားသည္ ကို ေျပာေရးဆို ခြ င့္ ျပဳထားသည္ ။ ရပ္ ရြာ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း
တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ေျမယာအေျချပဳ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲ
သည္။ ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္မႈဆန္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ယာမ်ားရိတ္သိမ္းၿပီးလွ်င္ ပိုမိုၾကြယ္ဝ
သူမ်ားမွ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသည့္ အိမ္ေထာင္မိသားစုုမ်ားကို ေဝမွ်ရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းသည္ ဗဟိုရွိ
စီ မံ အု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈ အ က်ဳိး အျမတ္ အ တြ က္ ထ က္ လူ လူ ခ်င္း တန္း တူ ရ ည္ တူ ရွိေ ရး သေဘာတရားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ “ေကာ္” အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္သည္ ဗဟိုဦးစီးမႈဆန္ေသာ “ခုု” ေျမ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္
ေရးအပါအဝင္ ပိုမိုတိုးတက္ေရး အတြက္လည္း စဥ္းစားႏိုင္ရန္ ေနရာေပးထားသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ရာထူးေနရာမ်ားမွာ မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ကို အေျခခံျခင္းႏွင့္ တိက်ေသာ က်ား (သိ)႔ု မ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ စသည့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ ၄င္းျပႆနာမ်ားသည္ ေျဖရွင္းၿပီးသြားၿပီဟုမဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း
ဓါတ္ပုံ - KESAN

“ေကာ္” စနစ္ကသ
ဲ့ ႔ေ
ို သာ ႐ိုးရာဓေလ့
ဆိင
ု ရ
္ ာ က်င္သ
့ ံုးမႈမ်ားမွာ ေမြးစားယူ
ႏိုင္ၿပီး အျမဲတမ္းေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚ
သည္အ
့ ရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အား
ေကာင္းေသာ ကူ ညီ ပံ့ ပိုး မႈ မ်ားႏွ င့္
အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားရွိလွ်င္ “ေကာ္”
စနစ္သည္လည္းလံုးလံုးလ်ားလ်ား
ဗဟို ဦး စီး မႈ က င္းေသာစနစ္ျ ဖစ္ေ ရး
အတြက္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီး
ေနမည္ျဖစ္သည္။
အစုုအဖြဲ႕၏ ပိုင္ရွင္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္
လုုပ္ငန္းခြင္မ်ား
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နိဂံုး
“ေကာ္” စနစ္ (သို႔) နယ္ေျမသည္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ၊ ဗဟိုဦးစီးမႈမဟုုတ္ေသာ၊ ဆင္းရဲမႈ
ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ စီမံႏိုင္ေသာ၊ ေဂဟစနစ္အရ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္း
အျမစ္ စီ မံ အု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈ စ နစ္ ပံု စံ တ စ္ ခု ကို ေဖာ္ျ ပေနသည္ ။ ေကာ္ စ နစ္ ကို အသိ အ မွ တ္ျ ပဳျခင္းႏွ င့္
ထိ န္း သိ မ္းေစာင့္ေ ရွာ က္ျ ခင္း သည္ ဗဟို ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈေ လ်ာ့ ခ်ၿပီး အာဏာခြဲေ ဝေပးေသာ ႏို င္ ငံေ ရး၊
အုု ပ္ ခ်ဳပ္ေ ရးႏွ င့္ အခြ န္ ဘ ႑ာဆို င္ ရာ ဗဟို ခ်ဳပ္ ကို င္ မႈေ လ်ွာ့ ခ်သည့္ စ နစ္ အေျချပဳေသာ ေျမယာ
စီ မံ အု ပ္ ခ်ု ပ္ မႈ ကို ျမန္ မာႏို င္ ငံ အ တြ င္း ရွိ အျခားေသာလူ မ်ဳိး စုု အု ပ္ စု မ်ားအတြ က္ လ ည္း အလားတူ
တြန္းအားမ်ားျဖင့္ အားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ဆိုေစကာမူ “ေကာ္” စနစ္သည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏
လက္ ရွိ ဥေပဒမူေ ဘာင္ သ ည္ “ေကာ္ ” ေျမကို ပို င္ ရွ င္ ရွိ ၿ ပီး သားေျမ၊ အသံုးျပဳေနေသာ ေျမအျဖစ္
အသိအမွတ္မျပဳထားေခ်။ “ေကာ္” နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေနထိုင္သူမ်ားသည္လည္း လယ္ယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္
လက္မွတ္မ်ား မကိုင္ေဆာင္ထားၾကေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေကာ္” နယ္ေျမမ်ားသည္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းအျဖစ္
ေၾကညာ သတ္ မွ တ္ ခံ ရ ရန္ႏွ င့္ သိ မ္း ဆည္း ခံ ရ မည့္ အႏၱ ရာယ္ ရွိေ နပါသည္ ။ ျမန္ မာစစ္ တ ပ္ မ်ား၏
အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေနရာယူေနျခင္းႏွင့္ အျမဲတမ္း ျဖစ္တတ္ၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန
ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္အတူ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ားသည္ လည္း ေကာ္နယ္ေျမမ်ားတြင္
ေကာ္စနစ္ျဖင့္ က်င့္သံုးေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ားကို ထိခိုက္သက္ေရာက္
ေစ ႏို င္ ပါသည္ ။ ပဋိ ပ ကၡ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေ သာ ေရႊ ႕ေျပာင္းေနထို င္ ရ မႈ မ်ားသည္ လ ည္း “ေကာ္ ”
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရကို ေလ်ာ့ေစၿပီး ဘိုးေဘးတို႔၏ နယ္ေျမထဲမွ ထြက္ခြာသြားေစပါသည္။
ငွားရမ္းေနထို င္ ရေသာ ေနရာမ်ားတြ င္ ႐ိုး ရာဓေလ့ က်င့္ သံုး မႈ မ်ားအတို င္း လို က္ေ လ်ွာ က္ ရ န္ မျဖစ္
ႏို င္ေ တာ့ေ ခ်။ လက္ ရွိ အ တည္ျ ပဳျပဌာန္း ခဲ့ေ သာ အမ်ဳိး သားေျမယာအသံုး ခ်မႈ မူ ဝါဒအရ ႐ိုး ရာ
ဓေလ့က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေရးဆြဲထားသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ
ဗဟိုဦးစီးမႈအေျချပဳ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အတြင္း အဆိုပါ ႐ိုးရာဓေလ့အရ က်င့္သံုးမႈမ်ားက မည္မွ်
ရွင္သန္ႏိုင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။
ေကအင္န္ယူမွ ပိုမိုလံုၿခံဳစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏို္င္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ရွိေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားတြ င္ အားေကာင္းေသာေျမယာစီ မံ မႈ ဆို င္ ရာ အခြ င့္ အေရးရွိ သ ည္ ။ အဘယ္ေ ၾကာင့္ ဆိုေ သာ္
႐ိုး ရာဓေလ့ အ ရ က်င့္ သံုး မႈ မ်ားကို အသိ အ မွ တ္ျ ပဳထားၿပီး ေကအင္ န္ ယူ မွ ေျမအမ်ုိး အစားမ်ား
ခြဲကာ စီမံခန္႔ခြဲထားသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၏ ႀကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ေကအင္န္ယူႏွင့္
တပ္ မေတာ္ တို ႔ မွ ပူး တြဲ ထိ န္း ခ်ဳပ္ေ သာ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ရွိေ နဆဲျ ဖစ္ သ ည္ ။ ေကအင္ န္ ယူ မွ
သတ္ မွ တ္ျ ပဌာန္း ထားေသာ ေျမယာအမ်ဳိး အစားမ်ားႏွ င့္ ခြဲျ ခားသတ္ မွ တ္ မႈ မ်ားကို ျပည္ေ ထာင္ စု
အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ “ေကာ္” စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသူအမ်ားစုုမွာ
ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္းအႏၱရာယ္မွ အကာအကြယ္မဲ့ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
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အပိုင္း (၂.၃) ေရအရင္းအျမစ္မ်ား
(၁) ေရအရင္းအျမစ္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း
ေျမယာကဲ့ သို ႔ ပ င္ ေရအရင္း အျမစ္ သ ည္ လ ည္း လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း အတြ က္ အေရးႀကီး သည္
(သို ႔ ) အေရးအႀကီး ဆံုးျဖစ္ သ ည္ ဟု ေစာဒကတက္ႏို င္ ပါသည္ ။ ထို ႔ေ ၾကာင့္ ႏို င္ ငံေ ပါင္း မ်ားစြာ တြ င္
ေရအရင္း အျမစ္ စိ တ္ ခ်လံု ၿ ခံဳေရးအတြ က္ စဥ္း စားျခင္း ကို ႏို င္ ငံေ တာ္ ၏ လံု ၿ ခံဳေရးကိ စ ၥ တ စ္ ခု ကဲ့
သို႔ အမွန္တကယ္ခံယူက်င့္သံုးသည္။85 ေရကို ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲျခင္းသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဥပေဒတြင္လည္း အသိအမွတ္ျပဳ
ေဖာ္ျပထားၿပီးသားျဖစ္သည္။86 အလားတူ ေရအရင္း အျမစ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ကုုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကူးသန္း
ေရာင္းဝယ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း အေရးႀကီးသည့္အရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။
ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ အဓိ က ျမစ္ ဝွ မ္းႏွ စ္ ခုျ ဖစ္ေ သာ သံ လြ င္ႏွ င့္ ဧရာဝတီျ မစ္ ဝွ မ္း သည္ ခန္ ႔ မွ န္း
ေျခအားျဖင့္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ရွစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္း (၈၀%)87 ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္၏
ပင္မအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈအတြက္ မိုးေရမ်ား စီးဝင္ရာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေရေပးေဝေသာ
ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အႀကီးဆံုးျမစ္ေခ်ာင္းစီးဆင္းမႈစနစ္၏ ပင္မလမ္းေၾကာင္းကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေဒသကို
ႏိုင္ငံ၏ “စပါးက်ီ” အျဖစ္ သမိုင္းတြင္ကာ သတ္မွတ္ခံရသည္။ သံလြင္ျမစ္သည္လည္း အာရွတိုက္၏
လြတလ
္ ပ္စြာ စီးဆင္းေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ေနာက္ဆံုးျမစ္တစ္ခအ
ု ျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။88
ကြဲျပားၿပီး ၾကြယဝ
္ ေသာ သံလင
ြ ္ျမစ္ဝမ
ွ ္း၏ ေဂဟစနစ္သည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ အေရွ႕ဘက္ႏင
ွ ့္ အေရွ႕ေတာင္
ဘက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္
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ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရသ
ွိ ည္။ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုက
ု ို လြမ္းၿခံဳသည့္ ကပၺလပ
ီ င္လယ္ႏင
ွ ့္ သံလင
ြ ္ျမစ္တ႔ို ဆံဆ
ု ည္းရာ
ေဒသတစ္ ဝို က္ ရွိ လူ ဦးေရ သန္း တစ္ ဝ က္ ၏ ဘဝေနထို င္ မႈႏွ င့္ အသက္ေ မြး ဝမ္းေၾကာင္း မႈ အ တြ က္
အဖိုး မျဖတ္ႏို င္ေ သာ အရင္း အျမစ္ အျဖစ္ သံ လြ င္ျ မစ္ မွ ေထာက္ ပံ့ ဝ န္ေ ဆာင္ေ ပးလ်က္ ရွိ သ ည္ ။ 89
ျမန္ မာ့ျ မစ္ ႀ ကီး မ်ားသည္ ျပည္ တြ င္း ငါးဖမ္း လုု ပ္ င န္း မ်ားအတြ က္ ကမၻာ သိ ထ င္ ရွားေသာ
ျပည္ တြ င္း ငါးဖမ္း လုု ပ္ င န္း မ်ားအတြ က္ ေထာက္ ပံ့ေ ပးလ်က္ ရွိ ၿ ပီး ငါးဖမ္း ရရွိ မႈ အ ရ 90 ကမၻာ့ အ ဆင့္
နံ ပါတ္ေ လးေနရာတြ င္ ရွိ ၿ ပီး ႀကီး မားေသာ မဲေ ခါင္ေ ဒသခြဲ ရွိ အျခားႏို င္ ငံ မ်ား၏ ငါးဖမ္း ရရွိ မႈ ထ က္
ပို လြ န္ သ ည္ ။ 91 ျမန္ မာ့ျ မစ္ ႀ ကီး မ်ားသည္ ေရအားလွ် ပ္ စ စ္ အ တြ က္ ျဖစ္ႏို င္ေ ခ်မ်ား ရွိ သ ည္ျ ဖစ္ ရာ
လက္ရွိသတင္းေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပခံေနရသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေန
ျဖင္မ
့ တ
ွီ ည္ေနရာေသာ စြမ္းအင္အားလံုး၏ (၇၀%) ကို ႀကီးမားသာေရအားလွ်ပ္စစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု သ
္ ည့္ ဆည္
မ်ားအေပၚတြင္မွီခိုေနရၿပီး စီမံကိန္း ၂၅ ခုုမွ အၾကမ္းအားျဖင့္ (၃၀၀၀) မီဂၢါဝပ္ ထုုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။
ယခင္ အ စိုး ရႏွ င့္ လက္ ရွိ အ စိုး ရသည္ ေရအားလ်ွ ပ္ စ စ္ ကို တိုးျမွ င့္ ထု တ္ လု ပ္ ရ န္ အ တြ က္
ျမွ င့္ တ င္ေ ဆာင္ ရြ က္ ၾ ကသည္ ။ လွ် ပ္ စ စ္ႏွ င့္ စြ မ္း အင္ ဝ န္ ႀ ကီး ဌာန၏ ေဖာ္ျ ပခ်က္ အ ရ 92 အႀကီး စား
ေရအားလ်ွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (၅၀) ခုုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ျမစ္ေခ်ာင္းစနစ္မ်ားတြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ (သို႔) စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ၄င္းတို႔
အနက္ ၄၅ ခုမွာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ရွိသည္။93 အဆိုပါ အႀကီးစား ေရကာတာႀကီးမ်ားမွ
လက္ရွိလ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္၏ (၁,၅၀၀%) သို႔ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၃,၀၀၀ မီဂါဝသပ္မွ ၄၅,၀၀၀
မီဂါဝပ္ သို႔ တိုးျမွင္႔ထုတ္လုပ္သြားရန္ ေမ်ွာ္မွန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စြမ္းအင္အမ်ားစုကို တရုတ္
ႏွ င္ ႔ ထို င္းႏို င္ ငံ မ်ားသို ႔ တင္ ပို ႔ေ ရာင္း ခ်သြားမည္ ။ အဆို ပါ ရည္ ရြ ယ္ ထားေသာ လွ် ပ္ စ စ္ ဓာတ္ အား
မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ေပးဆပ္မႈ
မ်ားျဖင့္ အဆံုး႐ႈံးခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္။

(၂) ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
က - ဥပေဒျပဳျခင္း
ေရအားလ်ွပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ဆည္တာတမံစီမံကိန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
ႏို င္ ငံ ၏ အဓိ က ျမစ္ေ ခ်ာင္း စနစ္ မ်ားေပၚတြ င္ အႀကီး စားေရအားလ်ွ ပ္ စ စ္ ထု တ္ လု ပ္ သ ည့္
ဆည္တာတမံႀကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေရအရင္းအျမစ္
မ်ားကို အႀကီးမားဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္မ်ား၏ အဓိကဦးတည္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ရ န္ ေရးဆြဲ ထားသည့္ေ နရာအမ်ားစုု မွာ တို င္း ရင္း သားျပည္ န ယ္ မ်ားျဖစ္ေ သာ ကခ်င္ ၊ ရွ မ္း ၊
ကရင္နီႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔၏ ျမစ္မ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီႏွင့္ သံလြင္ျမစ္တို႔၏ အထက္ျမစ္ညွာ
ျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။94
၂၀၀၈ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒပါ ဇယား (၂) အရ ျပည္္ န ယ္ႏွ င့္ တို င္းေဒသႀကီး တြ င္
“ပင္ မ ဓာတ္ အားလို င္းႏွ င့္ ဆက္ သြ ယ္ျ ခင္း မရွိေ သာ အလတ္ စားႏွ င့္ အေသးစားလွ် ပ္ စ စ္ ဓာတ္ အား
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ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရမွ စီမံခန္႔ခြဲမည္သေဘာျဖစ္သည္။ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိ္န္း
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုအစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ ပါဝင္အႀကံျပဳႏိုင္မည့္
လမ္းေၾကာင္းကို စီမံေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
အမ်ားျပည္သူ၏ အသိအမွတ္ျပဳထည့္ဝင္မႈ မပါသည့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ဆုိင္ရာ သေဘာတူ
စာခ်ုပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္
ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္းလည္းမရွိေခ်။ စီမံကိန္းတည္ရာ၏ အထက္ဘက္ႏွင့္ ေအာက္ဘက္မွ ထိခိုက္ခံစား
ရသည့္ ရပ္ရြာလူအ
႔ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ (သိ)႔ု ေဆာက္လပ
ု ္ေရးလုပ
ု င
္ န္းမ်ား စတင္
ေဆာင္ ရြ က္ သ ည့္ အ ခ်ိ န္ မ တို င္ ခ င္ အ ထိ ေရအားလွ် ပ္ စ စ္ စီ မံ ကိ န္းႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၿ ပီး ႀကိဳ တင္ သိ ရွိ နား
လည္ထားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားရမည့္ ျပည္သူလူထု၊ ေဒသ
ႏွ င့္ ျပည္ န ယ္ အ စိုး ရမ်ားအေနျဖင့္ ေရအားလွ် ပ္ စ စ္ ထုု တ္ လု ပ္ သ ည့္ လုု ပ္ င န္း မ်ားအတြ က္ စြ မ္း အင္
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝင္ေရာက္အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္
စြမ္းအားမရွိဘဲ အဆိုပါ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တားဆီးရန္
အတြက္သာ ေနရာေပးထားသည္။
လွ် ပ္ စ စ္ႏွ င့္ စြ မ္း အင္ ဝ န္ ႀ ကီး ဌာန အတိ အ က်အားျဖင့္ ေရအားလွ် ပ္ စ စ္ စီ မံ ကိ န္း ဦး စီး ဌာ
နႏွ င့္ ေရအားလွ် ပ္ စ စ္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ေ ရးဦး စီး ဌာနတို ႔ သ ည္ ေရအားလွ် ပ္ စ စ္ စီ မံ ကိ န္း မ်ား
အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနအျပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုုမၼဏီ
မ်ား ညႊ န္ ၾ ကားမႈ ဦး စီး ဌာန ႏွ င့္ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ရ င္း နွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈေ ကာ္ မ ရွ င္ သ ည္ ႏို င္ ငံျ ခားရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ
မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္သည္။
“ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္နိမိတ္မ်ားအၾကားရွိ” ေရအရင္းအျမစ္ဆိုင္
ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းလာ
ေစေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသားေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။95 ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ အမ်ဳိးသားေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီမွ “အမ်ဳိးသားေရ
မူဝါဒ” ကို ပါလီမန္လြတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ (ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈပါ) သို႔ေသာ္
၂၀၁၆ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ယင္းေကာ္မတီကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္း ယင္းေကာ္မတီ
ႏွ င့္ လုု ပ္ေ ဆာင္ မႈ မ်ားကို ျပန္ လ ည္ သံုး သပ္ ၿ ပီး ဗဟို အ စိုး ရဝန္ ႀ ကီး ဌာနမ်ားမွ ကို ယ္ စားလွ ယ္ မ်ား၊
ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ဝင္
(၂၈) ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။96 ေကာ္မတီထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္
မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိေခ်။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသားေရဥပေဒကို
ေရးဆြဲျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒ ၂၀o၆
၂၀၀၆ ခုုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲတင္သြင္းၿပီး ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊမွ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ
အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဥပေဒသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ၊
ေရညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေရႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္ အအံုမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိက
က႑သံုးခုုကို ဦးတည္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဥပေဒသည္ ေရအားလ်ွပ္
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စစ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရးႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ တိက်ေသာ ဥပေဒစည္းကမ္းသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား
ကို ထိ န္း သိ မ္းေစာင့္ေ ရွာ က္ျ ခင္း ဆို င္ ရာ စီ စ ဥ္ေ ဆာင္ ရြ က္ မႈ မ်ား ခို င္ မာအားေကာင္း လာေစသည့္
လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပ ထားရွိမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ ျမစ္ေခ်ာင္း
ဥပေဒသည္ လူမႈ-စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း စနစ္မ်ား တိုး
တက္ေကာင္းမြန္လာေရးကိုသာ အသားေပး ျပဌာန္းေရးဆြဲထားၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံု
မ်ဳိး ကြဲ မ်ားအတြ က္ ျမစ္ေ ခ်ာင္း မ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေ သာ တန္ ဖိုး မ်ားကို ဥပေကၡာျပဳထား
သည္ သာမက ေရအသံုး ခ်မႈ အ ခြ င့္ အေရး (သို ႔ ) ေရအရင္း အျမစ္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ ကိ စ ၥ ကို စဥ္း စားလုု ပ္
ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ျမစ္ေၾကာင္းသြားလာေရးအတြက္သာ အသားေပး
စဥ္း စားျခင္း သည္ ရပ္ တ န္ ႔ေ နေသာ ပို ႔ေ ဆာင္ ဆ က္ သြ ယ္ေ ရးဝန္ ႀ ကီး ဌာန၏ ေမွ်ာ္ မွ န္း ခ်က္ မ်ားကို
ျပည့္မီွရန္ ဖာေထးေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ေရ မူဝါဒ ၂၀၁၄
နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အုပ္စုမွ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိး
သားေရမူ ဝါဒကို အမ်ဳိး သားေရအရင္း အျမစ္ေ ကာ္ မ တီ မွ ျပည္ေ ထာင္ စု အ စိုး ရအဖြဲ ႕ သို ႔ တင္ သြ င္း
ၿပီး97 ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳေပးျခင္းခံရသည္။ အဆိုပါ ေရမူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ဥပေဒ
ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားဖန္တီးႏိုင္ရန္ မူေဘာင္တစ္ခုႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ
႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်ေသာ လုုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားကို အဆိုျပဳရန္” ျဖစ္သည္။98 ေရမူဝါဒသည္
ေရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာေျဖရွင္းမႈမရွိခဲ့ျခင္း99 ႏွင့္
သက္ ဆို င္ေ သာ ဝန္ ႀ ကီး ဌာနႏွ င့္ ဦး စီး ဌာနမ်ားမွ ျပည္ သူ လူ ထု တ စ္ ရ ပ္ လုံး အတြ က္ သဘာဝ
ပတ္ ဝ န္း က်င္ ဆို င္ ရာ ေရရွ ည္ တ ည္ တံ့ မႈႏွ င့္ ဘက္ စံု အ က်ဳိးျဖစ္ ထြ န္း မႈ ” ကိ စ ၥ ရ ပ္ မ်ားကို ေသခ်ာစြာ
စဥ္းစားလုုပ္ေဆာင္ရန္ အားနည္းခဲ့ျခင္းတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။100
ေရမူဝါဒထဲတြင္ ထိေရာက္စြာ အသိေပးႏိုင္သည့္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊
ျပည္ေထာင္စု အဆင္တ
့ ြင္ ေရစီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲမဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ စီစဥ္ေဆာင္ရြကမ
္ မ
ႈ ်ား အားနည္းေနျခင္းႏွင့္ အတိအက်
ျဖင့္ “ရပ္ရြာအေျချပဳ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းမႈ စနစ္တက်ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္း
လာေစရန္” လုုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးေထာက္ျပထားသည္။101 ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ
အဆင့္ တြ င္ အားနည္းျခင္းႏွ င့္ ရပ္ ရြာ အေျချပဳ ခ်ဥ္း ကပ္ န ည္း လမ္း မ်ားျဖင့္ ေရအုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ မႈ မ်ား
လိုအပ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
မူဝါဒစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းဆီသ႔ို ေရာက္ရွိေအာင္ မည္သမ
႔ို ည္ပံု အနက္ဖင
ြ က
့္ ို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးေခ်။

အမ်ဳိးသား ေရ ဥပေဒ (ျပဌာန္းလာေတာ့မည္)
အမ်ဳိးသားေရဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ပါလီမန္လြတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္
ေမ်ွာ္ လ င့္ ရ ပါသည္ ။ သို ႔ေ သာ္ ဥပေဒေရးဆြဲေ နစဥ္ အ တြ င္း အရပ္ ဖ က္ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ား၊ ရပ္ ရြာ
အေျချပဳအဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားႏွ င့္ ေဒသခံ ရ ပ္ ရြာ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားႏွ င့္ ေဆြးေႏြး တို င္ ပ င္ျ ခင္း မ်ားမရွိ
သကဲ့သို႔ သံုးသပ္အၾကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကိုလည္း အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုုတ္ျပန္
ေပးထားျခင္းလည္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အမ်ဳိးသားေရမူဝါဒတြင္ “အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အျပည့္အဝ
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ပူးေပါင္း ပါဝင္ မႈႏွ င့္ တာဝန္ ယူ တာဝန္ ခံ မႈ တို ႔ျ ဖင့္ ေရအရင္း အျမစ္ မ်ားဆို င္ ရာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွ တ္
ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို ထိန္းေက်ာင္းေပးသင့္သည္။”102 ဟုု ေရးသားေဖာ္ျပထား
ေသာ္ လ ည္း ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ အနာဂတ္ေ ရစီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈႏွ င့္ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ မႈ မ်ားကို ထိ န္းေက်ာင္း မည့္
ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္မႈ မ်ားတြင္ အထက္ပါ မူဝါဒပါ အခ်က္ကို ဦးစားေပးစဥ္းစားျခင္း မရွိသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။

(ခ) က်င့္သံုးမႈမ်ား
ပဋိပကၡေဒသတြင္ ေရကာတာမ်ားကို လက္နက္အျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္း
ေရကာတာ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ အျခား အက်ဳိးတူလုပ္ငန္း
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသူအုပ္စု မ်ားအေနျဖင့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ
မွီတည္ေနရသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ေရကာတာႀကီးမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္အေျခခံ အေဆာက္အအံမ
ု ်ားကို အစိုးရစစ္တပ္၊ တပ္မေတာ္ထန
ိ ္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ျခားေစာင့တ
္ ပ္
ႏွင့္ တိင
ု ္းရင္းသား လက္နက္ကင
ို ္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ေရာေႏွာထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တည္ရသ
ွိ ည္။
ယင္းသိ႔ု ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ရာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းႏွင့္ စီမက
ံ န
ိ ္းသိ႔ု ေရာက္ရရ
ွိ န္
ေဖာက္ လု ပ္ အ သံုးျပဳေသာ လမ္း မ်ားအနီး ပတ္ ဝ န္း က်င္ေ ဒသမ်ားရွိ ရွိႏွ င့္ ၿ ပီး သား လူ မႈေ ရးဆို င္ ရာ
တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆည္ေရဝပ္ ဧရိယာမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာ
နယ္ေျမမ်ားရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားက ေနရပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္
ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ထိုင္းႏွင္႔တရုတ္ကုမၼဏီမ်ားက ထိုင္းသို႔လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္
ထားေသာ ဟတ္ ၾ ကီးေရကာတာစီ မံ ကိ န္း သည္ ကရင္ အ မ်ိဳးသားအစည္း အရံုး (KNU) အု ပ္ ခ်ဳပ္
ေသာ မတ္ဒရာ ခရိုင္တြင္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
က်ယ္ျပန္႔စြာႏွင့္ စနစ္က်လွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားက တိုင္းရင္းသားေဒသ
အတြင္း စစ္တပ္၏ နယ္ေျမစုုိးမိုးရန္ အတြက္ စစ္ဆင္ေနျခင္းကို ပံုေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ စစ္ဆင္ေရး
အစီ အ စဥ္ မ်ားသည္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားကို တူးေဖာ္ ထု တ္ လု ပ္ ရ န္ႏွ င့္ ေရအားလွ် ပ္ စ စ္ ထု တ္
သည့္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လမ္းစမ်ားကို ေဖာ္ေပးခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၆ ႏွင့္
၁၉၉၈ ခုုႏွ စ္ အ တြ င္း ျမန္ မာစစ္ တ ပ္ ၏ လူ မ ဆန္ သ ည့္ “ျဖတ္ေ လးျဖတ္ ” စနစ္ျ ဖင့္ ရွ မ္းျပည္ န ယ္ ရွိ
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၂) ခုုတြင္ ဦးတည္စစ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၁,၅၀၀ (သို႔) လူေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခ
၃၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံခရ
ဲ့ သည္။103 ၁၉၉၆ ခုုႏစ
ွ ္ အေစာပိင
ု ္းကာလမ်ားတြငလ
္ ဥ
ူ ီးေရ
၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ မိုင္းတံုေရကာတာႏွင့္ ေရလႊမ္းဧရိယာေဒသမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။
စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ေျမာက္ဘက္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၈၅ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု
၉၅၅၁ စုုတို႔သည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ အတင္းအဓမၼ
ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသည္။104 စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အစုုလိုက္အျပံဳလိုက္
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံႏိုင္ငံသား စုုစုေပါင္း ၃၁၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၆ ႏွင့္ ၂၀၀၁
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ခုုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ေရကာတာဧရိယာ၏ ကီလိုမီတာ ၅၀ အတြင္းတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့
ေသာ မုုဒိမ္းမႈေပါင္း ၃၀၀ ကို ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။105
၁၉၉၆ ခုုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ အဆိုျပဳ ေရကာတာစီမက
ံ န
ိ ္းဧရိယာႏွငအ
့္ နီးတစ္ဝက
ိႈ တ
္ င
ြ ္ တပ္ရင္း (၁၀) ရင္းျဖင့္
ေျခကုုတ္ယူထားခဲ့သည္။106 ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္ေရာက္သည့္အခါ အင္ဂ်င္နီယာတပ္၊ ေဆးတပ္ႏွင့္ အျခား
ေထာက္ပတ
႔ို ပ္မ်ားမပါဘဲ “စုစ
ု ုေပါင္း တပ္ရင္းေပါင္း (၃၀) ရင္း” ျဖစ္လာခဲသ
့ ည္။ ၂၀၀၆ ခုုႏစ
ွ ္ “ရွမ္းသဘာဝ”
အမည္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အဖြ႕ဲ အစည္း၏ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းမ်ားအရ မူရင္းဌာေနတြင္
ေနထိင
ု သ
္ မ
ူ ်ား ၃၅,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ထိင
ု ္းႏိင
ု င
္ သ
ံ ႔ို ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကၿပီး က်န္ရစ္သူ ၂၅,၀၀၀
တို႔မွာ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားသတ္မွတ္ထားေသာ စုုစည္းေက်းရြာမ်ားႏွင့္ မူရင္းေက်းရြာမ်ားအၾကားတြင္
ဟိုတစ္စု ဒီတစ္ကြဲျဖင့္ ေနထိုင္ၾကသည္။ (သို႔) ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း ပုုန္းေအာင္းေနထိုင္ၾကသည္
ဟုု ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေရကာတာဧရိယာတြင္ အနည္းအက်ဥ္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ရွမ္းျပည္
ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး/ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ (RCSS) တို႔ အၾကားရွိ အပစ္အခတ္ရပ္ သေဘာ
တူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မတ္လ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သစ္
အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေနသည္။107

အာဏာမရွိေသာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား
သီ အို ရီ အ ရ ျမန္ မာႏို င္ ငံ လွ် ပ္ စ စ္ႏွ င့္ စြ မ္း အင္ ဝ န္ ႀ ကီး ဌာန၏ ျပည္ န ယ္ အ ဆင့္ ႐ံုး ခြဲ မ်ား
အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္
သည့္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္
တာဝန္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္ အားျဖန္ ႔ျ ဖဴးမႈ အစီ အ စဥ္ မ်ား (သို ႔ ) ျပည္ န ယ္ အ တြ င္း အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ မ ည့္ ေရအား
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။108 ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လက္ရွိ ဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
ကသာအဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏင
ို သ
္ ည့္
အာဏာအနည္းငယ္သာရွိသည္။109
အစိုးရအဖြဲ႕၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ MDRI ၏ အႀကီးတန္း သုုေသသီတစ္ဦး၏
အဆိုအရ သမၼတဦးသိန္းစိန္ပင္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာ
ဏာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။110 သမၼတ၏ စီးပြားေရး အၾကံေပးမွ ဦးေဆာင္ေသာ
MDRI အေနျဖင့္ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးမႈဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ်ားရွိေသာ္လည္း
ယခုုတြင္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ေပါင္းစည္းလိုက္သည့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္မူ ရင္းႏွီးမႈ မတည္ေဆာက္ႏင
ို ္ခဲ့ပါဟုု အဆိုပါ သုုေသသီမွ ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကဲ့သို႔ေသာ အင္အားႀကီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေပၚတြင္ မည္သည့္
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား (သို႔) စိတ္ဝင္စားသည့္အုပ္စုမ်ားမွ ဦးေဆာင္ဆြဲငင္ေနမႈမ်ား မရွင္းလင္း ေသာ္လည္း
စစ္တပ္ပင
ို ္ ပုဂ
ု လ
ၢ က
ိ စီးပြားေရးလုပ
ု င
္ န္းမ်ားမွာ ျမန္မာ့သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား တိုးတက္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႈႏင
ွ ့္
ထုတ
ု လ
္ ပ
ု ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားအေပၚတြင္ အျမင္ဆ
့ ံုးဒီကရီမွ ဆက္လက္ၿပီး ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ကာ လႊမ္းမိုးထိန္း
ခ်ဳပ္ထားေပဦးမည္ျဖစ္သည္။
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တိုင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ားမွ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္တြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မရရွိဘဲ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အျမင္မ်ားေပးျခင္း (သို႔) မေက်နပ္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အပ္ႏွံ
ခံရခြင့္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ကိုသာ လုုပ္ေဆာင္ခြင့္ရသည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္း
က်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (EIA) လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားအရ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး
လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ၁၅ မီဂါဝပ္ထက္ေက်ာ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းတစ္စတ
ံု စ္ရာကိမ
ု ွ် ေမးျမန္းႏိင
ု သ
္ ည့္ အခြငအ
့္ ာဏာမရွသ
ိ ည္ကို ေတြ႕ရသည္။111
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္မွ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခင္ေစာက “မိုင္းတံုေရကာတာ
တည္ေ ဆာက္ မႈေ ၾကာင့္ ထိ ခို က္ႏို င္ မႈေ တြ ၊ စိုး ရိ မ္ မႈေ တြ ကို ျပည္ န ယ္ လြ တ္ေ တာ္ မွာ ကၽြ န္ မ တင္ျ ပ
ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ျပန္ေျဖတာက ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္မႈေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုပဲ
တင္ျပရမယ္လို႔ ျပန္ေျဖေပးတယ္။” ဟုု ျမန္မာတိုင္းစ္ သတင္းဌာနကို ေျပာျပခဲ့သည္။112

ေဒသ၏ ပကတိအေျခအေနကို စဥ္းစားေပးျခင္း (သို႔) ေဒသလိုအပ္ခ်က္ကို ဦးစားေပးျခင္းမရွိေသာ
ၾသဇာၾကီးမားသည္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတို႔၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ား
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ
(JICA)၊ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၄င္း၏ ပုုဂၢလိကက႑ ေခ်းေငြလက္တံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) တိ႔ု အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ေငြေၾကးအဖြ႕ဲ အစည္း (IFI) အဖြ႕ဲ သည္
ေရာေႏွာ လ်က္ ရွိေ သာ နည္း ပညာေထာက္ ပံ ႔ မႈ မ်ား၊ ေငြေ ၾကးရင္း နွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ မ်ား ေထာက္ ပံ့ေ ပးၿပီး
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ စည္း႐ံုးေဆာ္ၾသလ်က္ရသ
ွိ ည္။ IFC သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္
က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (SEA) ကို
ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
အဆိုပါ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (International Financial Institution) ႏွင့္
ဘဏ္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသလွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ွာ့ခ်ေရးအတြက္ အႀကီးစား

ေရႊလီ ေရကာတာႀကီး၏ လံုၿခံဳ
ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္စစ္
တပ္ကို ေစလြတ္ျခင္းသည္
ေဒသခံလူထု၏ အခြင့္အေရး
မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ေရာက္ရွိ
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိထားၾကသည္။
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ျမန္မာ့တပ္
မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္
သည္ သံလြင္ျမစ္ ေပၚတြင္ တည္
ေဆာက္မည့္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ
အနီးတဝိုက္မွ ေဒသခံလူဦးေရ
၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေနရပ္ ေရႊ႕ေျပာင္း
ေစခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ
စိုးရိမ္မႈမ်ားသည့္ မလံုၿခံဳမႈမ်ား
ကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး
မိမိတို႔၏ ေက်းရြာမ်ားသို႔ မျပန္
ႏိုင္ဘဲ ရွိေနသည္။
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ေရအားလွ်ပ္စစ္စမ
ီ က
ံ န
ိ ္းမ်ားကိတ
ု ိုးျမွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လၾို ကသည္။ ေငြေၾကးဆိင
ု ရ
္ ာအဖြ႕ဲ အစည္း

မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပုုဂၢလိကက႑တြင္ မိမိတို႔၏ ပံ့ပိုးမႈ အမ်ားစုုကို ရင္းႏွီး
ျမွဳ ပ္ႏွံျ ခင္း သည္ အနာဂတ္ ျမစ္ ဝွ မ္းေဒသမ်ားဆို င္ ရာ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ တြ င္ ရပ္ ရြာ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း တို ႔ ၏
အဓိ ပ ၺာ ယ္ ရွိေ သာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ မႈ မ်ားကို ဆက္ လ က္ ထိ န္း ခ်ဳပ္ေ လွ်ာ့ ခ်ရန္ႏွ င့္ ဗဟို ဦး စီး စနစ္ျ ဖင့္
အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေပၚတြင္
အႀကီးစား စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ေနျခင္းသည္
အႀကီးစား ေရကာတာမ်ား၊ လက္နက္ကင
ို ပ
္ ဋိပကၡႏင
ွ ့္ လူ႕အခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားအၾကားရွိ ခ်ိတဆ
္ က္၊
ဆက္ႏြ ယ္ မႈ မ်ားကို ျပတ္ျ ပတ္ သားသား ဆက္ လ က္ ဥေပကၡာျပဳေနျခင္းျဖစ္ ၿ ပီး ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္ စ ဥ္
ပ်က္ျ ပားေအာင္ အဆို ပါ အႀကီး စားေရကာတာစီ မံ ကိ န္း မ်ားက ၿခိ မ္းေျခာက္ေ နသည့္ အ ခ်က္ ကို
လစ္လ်ဴ႐ႈေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
IFC ၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
မရွိဟု ဆိုပါသည္။113 သို႔ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ ခန္႔မွန္းေကာက္ခ်က္ခ်မႈမွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္
ခ်ိတဆ
္ က္အသံုးျပဳသူမ်ားကိသ
ု ာ အေျခခံၿပီး တြကခ
္ ်က္ထားသည္။ ထိအ
ု ခ်က္သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ဓာတ္ အားလို င္းျပင္ ပ လွ် ပ္ စ စ္ မီး လည္ ပ တ္ အ သံုးျပဳမႈေ နမႈ မ်ားကို မသိ က်ဳိး ကၽြံျ ပဳျခင္းျဖစ္ သ ည္ ။
ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသခံ လု ပ္ င န္း ရွ င္ မ်ားႏွ င့္ ေကာ္ မ တီ မ်ားမွ လည္ ပ တ္ျ ဖန္ ႔ျ ဖဴးေသာ အေသးစား
ေရအားလ်ွ ပ္ စ စ္ စီ မံ ကိ န္း မ်ားရွိ ပါသည္ ။ 114 မဲေ ခါင္ စြ မ္း အင္ႏွ င့္ ေဂဟေဗဒဆို င္ ရာ ကြ န္ ရ က္ အ ဖြဲ ႕
(MEENet) ၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁ မီဂါဝပ္ေအာက္ ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း
စုုစုေပါင္း ၅၈၄၀ ခုု လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။115 ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္၊ ADB ဘဏ္၏ စြမ္းအင္က႑
ကနဦး ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ ဆိုခဲ့ပါ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၃၅ (၀.၀၀၆ %) ခုကို
ျမန္မာ့လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပ
ထားသည္။116
ဗဟို ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ မ ရွိ သ ည့္ အိ မ္ေ ထာင္ စုႏွ င့္ ေက်းရြာ အဆင့္ ဓာတ္ အားလို င္းျပင္ ပ စနစ္ႏွ င့္
အေသးစား မီးႀကိဳးသြယ္စနစ္မ်ားက ျမန္မာ့ေက်းလက္စြမ္းအင္ေျမပံုကို လႊမ္းမိုးထားသည္။ ဤကဲ့သုိ႕
ေသာ ေက်းရြာအေျချပဳ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈစနစ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားသားစဥ္ေျမးဆက္ ရုိးရာဓေလ့အရ
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အမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီး ခိုင္မာေသာ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲအသံုးျပဳသည့္ အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ကမၻာ့
ဘဏ္၏ IFC ေအဂ်င္စီအား
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဆႏ̔ၵျပေန
သည့္ပံု(ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၁၇)၊
IFC ကဲ့သို႔ေသာ ေအဂ်င္စီ
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္
ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္
စပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
မႈမ်ားတြင္ ႀကီးစြာ လႊမ္းမိုး
မႈရွိသည္။ ၃၀ မီဂါဝပ္ေက်ာ္
ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း
(သို႔) မဟာဓာတ္အားလိုင္းသို႔
ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရလက္
ထဲတြင္ မရွိပါ။
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ခ်ိ တ္ ဆ က္ လ ည္ ပ တ္ လွ် က္ ရွိ သ ည္ ။ သို ႔ေ သာ္ လ ည္း ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ သူ မ်ားႏွ င့္ ျမန္ မာ့ လွ် ပ္ စ စ္ႏွ င့္
စြ မ္း အ င္ ဝ န္ ႀ ကီး ဌာ သ ည္ အ ထ က္ ပါ ဗ ဟို ထိ န္း ခ်ဳ ပ္ မႈ မ ရွိ သ ည့္ လ်ွ ပ္ စ စ္ အ သံုးျ ပဳ မႈ မ်ား ကို
ဦးစားေပးျခင္းမရွိဘဲ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေသာ မဟာဓာတ္အားလိုင္း စနစ္ကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ဦး တည္ စ ဥ္း စားသည္ ။ မဟာဓာတ္ အားလို င္းျပင္ ပ ေက်းလက္ေ ဒသမ်ားမွ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ား
အေနျဖင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳခြင့္ကို ေနာက္ဆံုးမွသာ ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး
ထို သို ႔ ခ်ိ တ္ ဆ က္ ရ ရွိႏို င္ ရ န္ ႏွ စ္ေ ပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၾ ကာႏို င္ ပါသည္ ။ ထို ကာလအတြ င္း ႏို င္ ငံျ ခား
ကုု မ ၼ ဏီ မ်ားသည္ အႀကီး စား ေရကာတာစီ မံ ကိ န္း ႀကီး မ်ားကို တည္ေ ဆာက္ ကာ အက်ဳိး အျမတ္
မ်ား ရရွိေနၿပီး ဘဏ္မ်ားသည္လည္း ေခ်းေငြမ်ားမွ အတိုးမ်ားစြာကို ရရွိေနပါလိမ့္မည္။
ႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ စီစဥ္ေရးဆြဲသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ အိမ္နီး
ခ်င္းႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားသိ႔ု စြမ္းအင္ တင္ပ႔ေ
ို ရာင္းခ်ႏိင
ု ရ
္ န္ ရည္ရယ
ြ သ
္ ည္အ
့ ခ်က္ကို ဦးစားေပးထားသည္။ ေရအားမွ
ရရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကိုလည္း အိမ္ေထာင္စု မ်ားသို႔ မေရာက္ရွိမွီ စစ္တပ္၊ စက္႐ံုႏွင့္ အစိုးရ
ဌာနမ်ားဆီသ႔ို ဦးစြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးထားသည္။ ယင္းစနစ္ပစ
ံု အ
ံ တိင
ု ္း အဆိုျပဳထားေသာ သံလင
ြ ္ေရကာတာ
မ်ားတြင္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားမွ ထုုတ္လုပ္လည္ပတ္
ေသာ လ်ွပစ
္ စ္ ဓာတ္အားမ်ား၏ အနည္းဆံုးရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းကိသ
ု ာ အိမ္ေထာင္မသ
ိ ားစုသ
ု ံုးအတြက္ ျဖန္႔ေဝေပး
မည္ျဖစ္ကာ ၈၅-၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ဦးတည္ရည္ရြယ္ထားသည္။

နာမည္ပ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခား ကုုမၺဏီမ်ားမွ တာဝန္ခံမႈမရွိဘဲ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ အျပစ္ေပးျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၼဏီမ်ား117
(သိ)႔ု ထိင
ု ္းႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္းတြင္ ၄င္းတိ၏
႔ု စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားကို ဆန္က
႔ ်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေဒသ
တြင္ လုပ
ု င
္ န္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သမ
ူ ်ားမွာ118 ျမန္မာ့ေရအား လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ အဓိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
သူ မ်ား ျဖစ္ေ နသည္ ။ ျမန္ မာႏို င္ ငံ တြ င္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ မ ည့္ အႀကီး စားေရအားလွ် ပ္ စ စ္
စီမံကိန္းမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ၂၆ ခုုေသာ တ႐ုုတ္ကုမၼဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ေဝခံကုမၼဏီ
မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရၿွိ ပီး ၄င္းကုမ
ု ဏ
ၼ မ
ီ ်ား အထဲမွ ၂၃ ခုမ
ု ွာ ႏိင
ု င
္ ပ
ံ င
ို ္ ကုမ
ု ဏ
ၼ မ
ီ ်ားျဖစ္သည္။119
ျမစ္ဆံုႏွင့္ မိုင္းတံု အႀကီးစား ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး ေကာင္စီတြင္
ႏို င္ ငံျ ခားေရးမူ ဝါဒႏွ င့္ ႏို င္ ငံေ တာ္ လံု ၿ ခံဳေရးကိ စ ၥ မ်ားအျဖစ္ စဥ္း စားထားခဲ့ ၾ ကသည္ ။ ေရကာတာ
တည္ေ ဆာက္ မ ည့္ ဒီ ဇို င္း ပံု စံ မွ အ စ တည္ေ ဆာက္ - လည္ ပ တ္ - လႊဲေျပာင္း မႈႏွ င့္ သက္ ဆို င္ သ ည့္
အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ မႈ ဆို င္ ရာ သေဘာတူ ညီ မႈ မ်ားအဆံုး ၊ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ သ ည့္ ကု မ ၼ ဏီ
မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ အစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္
အခြ င့္ အာဏာရရွိ မ ည္ျ ဖစ္ ၿ ပီး ႏို င္ ငံ ၏ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာႏွ င့္ ေရရရွိ ခြ င့္ အခြ င့္ အေရးကို ပါ ၿခိ မ္း
ေျခာက္ေနပါသည္။120
ျမန္ မာႏို င္ ငံ ရွိ အႀကီး စား ေရကာတာစီ မံ ကိ န္း မ်ားသည္ ယခင္ စစ္ တ ပ္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ေ သာ
အာဏာရွင္မ်ား၏ စိတ္ကူးမႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ေဘက်င္း (သို႔) ဘန္ေကာက္
မွ အင္ဂ်င္နယ
ီ ာမ်ားမွလည္း ပါဝင္ဒဇ
ီ င
ို ္းဆြဲၾကသည္။ အစိုးရ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း စစ္အပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရး
ကာလတြ င္ ေရးထိုး ခဲ့ေ သာ သေဘာတူ ညီ စာခ်ဳပ္ မ်ား အသက္ ဝ င္ေ နဆဲ ျဖစ္ သ ည္ ။ အႀကီး စား
ေရကာတာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကုုန္က်မႈႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္တင္ျပေပးရန္
အမ်ားျပည္သတ
ူ စ္ရပ္လံုး၏ ဖိအားေပးမႈႏင
ွ ့္ ရင္ဆင
ို ္ေနရေစကာမူ မည္သည့္ သေဘာတူညစ
ီ ာခ်ဳပ္ကမ
ို ွ်
အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္းမရွိေခ်။
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ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးျခင္း၏ အားနည္းခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ အပိုဒ္ (၁၃) အရ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ
သည္ “အမ်ားျပည္သူႏင
ွ ့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တိင
ု ပ
္ င္ေဆြးေႏြးမႈ” မ်ားကို ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း
(IEE) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
“အမ်ားျပည္ သူႏွ င့္ သ က္ ဆို င္ေ သာ စီ မံ ကိ န္း ဆို င္ ရာ အခ်က္ အ လက္ မ်ားကို အခ်ိ န္ႏွ င့္ တ စ္ေျပးညီ
ထုတ
ု ္ေဖာ္ရမည္။”121 လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ ွိ ေရကာတာစီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားကို အဆိုျပဳသူမ်ားသည္ EIA
ျဖစ္စဥ္အတြင္း တန္ဖိုးရွိေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး EIA
လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၃၊ ၃၄၊ ၅၀ ႏွင့္ ၆၁ တို႔ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုျ ပဳထားေသာ ေရကာတာစီ မံ ကိ န္း မ်ား၏ ေရျမွဳ ပ္ ဧ ရိ ယာအတြ င္း ရွိ ၿမိဳ ႕နယ္ မ်ားတြ င္
ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါေဒသမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ထိခိုက္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ မိုင္းတံုေရကာတာ
ဧရိယာအနီးရွိေက်းရြာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဝျပည္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး တပ္ေပါင္းစုု (UWSA) သည္
မိမတ
ိ ႔ို ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ
ု ္ေပးရန္ ၾသစေၾတးလ်အင္ဂ်င္
နီယာအဖြ႕ဲ တစ္ဖ႕ြဲ ကို ေျပာခဲသ
့ ည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ လူထုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား က်င္းပႏိင
ု ခ
္ ဲ့ျခင္းမရွိေခ်။ ထိုျဖစ္ရပ္သည္
ကုုမၼဏီမွ ေဒသခံလူထုကို စိတ္အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ဝ႐ုုန္းသုုန္းကားဆန္စြာ ေရကာတာ
အေၾကာင္းကို လူထုအစည္းအေဝးတြင္ ျမွင့္တင္ေျပာဆိုျခင္း၊ မေကာင္းသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို
ေဘးခ်ိ တ္ ကာ မွိ န္ ထားျခင္း ၊ ေရကာတာ၏ အဓိ က ရည္ ရြ ယ္ ခ်က္ မွာ တ႐ု တ္ႏွ င့္ ထို င္းႏို င္ ငံ သို ႔
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးရ ေစရမည္ဟု ကတိေပးျခင္း” တို႔ကို
လုုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျဖစ္သည္။122
ရွမ္းျပည္နယ္၏ ခိုင္မာစြာ ခုုခံေျပာဆိုႏိုင္ၾကသည့္ေဒသတြင္ တည္ရွိသည့္ ကြမ္လံုေရကာတာ
အတြက္ EIA ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုုပ္သည့္ ပညာရွင္မ်ားသည္လည္း ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ EIA လုုပ္ထံုး
လုုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း က်င့္သံုးလုုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး အတိအက်အားျဖင့္ လူထုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ပုုဒ္မ ၃၄၊ ၅၀ ႏွင့္ ၆၁၊ EIA အစီရင္ခံစာကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန
သို႔ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္ထက္ေနာက္မက်ဘဲ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္
သက္ ဆို င္ သ ည့္ ပုု ဒ္ မ ၆၅၊ ၆၆ တို ႔ ကို လ ည္း ခ်ဳိးေဖာက္ ခဲ့ သ ည္ ။ ေျခာက္ လ ၾကာေသာ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ႏင
ွ ့္ လူမႈေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ထိခက
ို မ
္ ဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းလုပ
ု င
္ န္းစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ အဆံုးသတ္
ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း EIA အစီရင္ခံစာကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။
ျမစ္ ဆံုေ ရကာတာအတြ က္ ျပဳလုု ပ္ သ ည့္ EIA လုု ပ္ င န္း စဥ္ သ ည္ လ ည္း လံုေ လာက္ေ သာ
လူ ထုေ တြ ႕ ဆံုေ ဆြးေႏြးျခင္း မ်ားကို မက်င္း ပႏို င္ သ ည္ သာမက လူ မႈေ ရးႏွ င့္ စီး ပြားေရး ဆိုး က်ဳိး မ်ား
(သို႔) ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ လြတ္လပ္သည့္
ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ “လိုသည္ထက္
ေလ်ာ့ေနသည့္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ ဆန္းစစ္မႈေဖာ္ျပခ်က္မ်ား” ပါဝင္
သည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။123
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စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေရကာတာမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိျခင္း
စစ္ တ ပ္ႏွ င့္ ခ်ိ တ္ ဆ က္ မႈ အားေကာင္း သည့္ ကုု မ ၺ ဏီ မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရအား
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ မ်ားစြာရရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ International Group of
Entrepreneurs (IGE) ကုု မ ၼ ဏီ လီ မိ တ က္ သ ည္ မို င္း တံုေ ရကာတာစီ မံ ကိ န္း ၏ အစုု ရွ ယ္ ယာ ၁၀
ရာခို င္ႏႈ န္း ကို ပို င္ ဆို င္ ထားၿပီး ကရင္ျ ပည္ န ယ္ ရွိ ဟတ္ ႀ ကီးေရကာတာ၊ ရွ မ္းျပည္ န ယ္ေျမာက္ ပို င္း ရွိ
ေနာင္ဖာေရကာတာႏွင့္ အျခားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားစြာ၏ အစုုရွယ္ယာမ်ားကိုလည္း
သိသိသာသာ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။124 အဆိုပါ ကုုမၼဏီကို ဦးသန္းေရႊႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုးျဖစ္သူအျဖစ္
ထင္ရွားသည့္ ယခင္စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ားျဖစ္ေသာ ေနေအာင္ႏင
ွ ့္ ျပည္ေအာင္
တို႔မွ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ယခင္အစိုးရ (ၾကံ႕ခိုင္ေရး)
လက္ထက္တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းရန္
ဦးေဆာင္ တာဝန္ ရွိ သူ တ စ္ ဦးျဖစ္ ခဲ့ သ ည္ ။ ၄င္း အေနျဖင့္ လက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕ အစည္းႏွ စ္ ခုျ ဖစ္ေ သာ
ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA-North) ႏွင့္ DKBA ခြဲထြက္အုပ္စုတို႔ႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာ
တူ ညီ မႈ ရရွိေ အာင္ စြ မ္းေဆာင္ေ အာင္ျ မင္ ခဲ့ေ သာ္ လ ည္း ကခ်င္ လြ တ္ေျမာက္ေ ရးအဖြဲ ႕ (KIO)ႏွ င့္
သေဘာတူ ညီ မႈ မ ရရွိ ခဲ့ေ ပ။ 125 ေနေအာင္ႏွ င့္ ျပည္ေ အာင္ သ ည္ “မိ သားစု အခ်ိ တ္ အ ဆက္ျ ဖင့္
အုု ပ္ ခ်ဳပ္ သူ မ်ားႏွ င့္ အနီး ကပ္ ေပါင္း သင္း ကာ ဥစၥာ ဓနမ်ားကို စုုေ ဆာင္း သည့္ ” ခ႐ို နီ မ်ားအျဖစ္
ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားဟုု အေမရိကန္ သံတမန္ေရးရာ ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္တင
ြ ္ မွတတ
္ မ္းတင္ထားသည္။126
ျပည္ေအာင္သည္ ယခင္ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး၏ သမီးျဖစ္သူ
နႏၵာေအးႏွင့္ လက္ထပ္သည္။

(၃) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲသို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ေရကာတာႀကီးမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေရႊလီျမစ္၊ ေပါင္းေလာင္း
ျမစ္ႏင
ွ ့္ နမၼတူ (ျမစ္ငယ္) ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ရၿွိ ပီး ဧရာဝတီႏင
ွ ့္ စစ္ေတာင္းျမစ္တ၏
႔ို အဓိက ျမစ္လက္တက္
ႀကီး မ်ားျဖစ္ သ ည္ ။ ေရႊ လီ အ မွ တ္ (၁) ေရအားလွ် ပ္ စ စ္ စီ မံ ကိ န္း မွ ထြ က္ ရွိေ သာ ၆၀၀ မီ ဂါဝပ္ ကို
တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၿပီး စစ္တပ္-ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ံုမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ျဖူး
ေပးသည္။127 အထက္ေပါင္းေလာင္း (၂၈၀ မီဂါဝပ္) ႏွင့္ ေအာက္ေပါင္းေလာင္း (၁၄၀ မီဂါဝပ္) မွ ထြကရ
္ ွိ
ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုလည္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေပါင္းေလာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းမွ ျမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္
သို ႔ တင္ ပို ႔ေ ပးသည္ ။ ၂၀၁၀ ခုုႏွ စ္ တြ င္ တည္ေ ဆာက္ ၿ ပီး စီး သည့္ ရဲ ရြာေရအားလွ် ပ္ စ စ္ စီ မံ ကိ န္း
(၇၀၀ မီဂါဝပ္) သည္ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းတြင္ တည္ရွိေသာ္လည္း ၄င္း၏ ေရဝပ္ဧရိယာမ်ားမွာ
ရွမ္းျပည္နယ္အထဲတြင္ တည္ရွိသည္။
အႀကီး စားေရအားလ်ွ ပ္ စ စ္ ထု တ္ လု ပ္ သ ည့္ ေရကာတာမ်ားသည္ ျမစ္ေ ၾကာင္း စနစ္ မ်ား၊
စက္ မႈ လု ပ္ င န္း မ်ား၏ အခ်က္ အ ခ်ာေနရာမ်ားႏွ င့္ ေရကာတာႏွ င့္ ေဝးကြာေသာ ၿမိဳ ႕ျပမ်ားဆီ သို ႔
ျမ စ္ေ ခ်ာ င္း ၏ အ ရ င္း အျ မ စ္ မ်ား ကို လ်ွ ပ္ စ စ္ စြ မ္း အား ပံု သ ႑ာ န္ျ ဖ င့္ ထုု တ္ ယူ သံုး စြဲျ ခ င္းႏွ င့္
တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထိုထက္မက ႏိုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏
သံုးစြမ
ဲ မ
ႈ ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေပးသည္။ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ထတ
ု သ
္ ည့္ ေရကာတာမ်ားကို
အသံုးျပဳၿပီး ျမစ္ေ ခ်ာင္း မ်ားကို အႏို င္ က်င့္ျ ခင္း သည္ ႏွ စ္ ဆ ယ္ ရာစုု ၏ အေတြ ႕ အၾကံဳ မ်ားျဖစ္ ၿ ပီး
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ေခတ္ မ ရွိေ တာ့ သ ည့္ နည္း ပညာတစ္ ခုျ ဖစ္ သ ည္ ဟု ေခတ္ မွီ န ည္း ပညာကၽြ မ္း က်င္ သူ မ်ားႏွ င့္
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ အျခားေရြးစရာနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသူမ်ားက ျငင္းခံုေစာဒက
တက္ၾကသည္။ ဧရာမ ေရကာတာႀကီးမ်ားကို သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ အဖိုးအခမ်ားစြာ
ေပးဆပ္လိုက္ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။128
အႀကီး စားေရအားလွ် ပ္ စ စ္ ထု တ္ ေရကာတာမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို ကမၻာ တစ္ လႊားမွ
မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္မွတ္တမ္းမ်ားရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ မိမိ၏ မ်ားစြာေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပႆနာ
ဥပမာမ်ားျဖင့္ ကံ ဆိုး စြာ ရွိ ခဲ့ သ ည္ ။ တည္ေ ဆာက္ ၿ ပီး စီး သည့္ ေပါင္းေလာင္း (သို ႔ ) ေရႊ လီေ ရအား
လွ်ပ္စစ္စမ
ီ က
ံ န
ိ ္း၊ (သိ)႔ု အဆိုျပဳထားေသာ ဧရာဝတီႏင
ွ ့္ သံလင
ြ ္ျမစ္ေပၚရွိ ေရကာတာစီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားေၾကာင့္
ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ ေလာဘတႀကီး သစ္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္းမထုတ
ု ္ႏင
ို သ
္ ည့္ ေရေဘး စသည္ဒ
့ က
ု ၡ
အလံုးစံုကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရသည္။ ျမန္မာ့ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အဆိုပါ
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုုထားခဲ့သည္။

မိုင္းတံု ေရကာတာ မတည္ေဆာက္မွီအခ်ိန္
မို င္း တံုေ ရကာတာသည္ အကယ္ ၍ တည္ေ ဆာက္ ၿ ပီး စီးျဖစ္ ခဲ့ လွ် င္ တ႐ုု တ္ႏို င္ ငံျ ပင္ ပ
အာရွတြင္ အျမင့္ဆံုး ေရကာတာတစ္ခုျဖစ္လာမည္။ ယင္းဧရာမ ေရကာတာသည္ သံလြင္ျမစ္ကို
၂၄၁ မီတာအျမင့္ရွိေသာ တာတမံႏွင့္ ေရျမွဳပ္ဧရိယာ အၾကမ္းဖ်င္း ၆၄၀ စတုုရန္းကီလိုမီတာျဖင့္
ထိ န္း ခ်ဳပ္ သိ မ္း ပို က္ လို က္ မ ည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ရပ္ ဆို င္း ထားေသာ ျမစ္ ဆံုေ ရကာတာအပါအဝင္ေ ဒသ
အတြ င္း အျခားေသာစီ မံ ကိန္းမ်ားထက္ ပို လြ န္ေ သာ အတို င္းအတာျဖင့္ ရွိ ၿပီး အထက္ေ ပါင္းေလာင္း
စီမက
ံ န
ိ ္း၏ ေရလႊမ္းဧရိယာထက္ ဆယ္ဆပိက
ု ်ယ္ပါလိမမ
့္ ည္။ မိင
ု ္းတံုေရကာတာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၈) ခုု၏ ေျမေနရာမ်ား နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ကို တိုက္
႐ိက
ု ဆ
္ ိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏင
ို သ
္ ည္။ ျမစ္အထက္ဘက္ ကီလမ
ို တ
ီ ာ ၂၀ ခန္တ
႔ င
ြ ္ ရွိေသာ သာယာလွပသည့္
ကိန္းခမ္း ကၽြန္းရြာကေလးမ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ ေရဝပ္ဧရိယာမ်ားေၾကာင့္ အားလံုးနီးပါး ေရေအာက္
သို႔ နစ္ျမဳပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
မို င္း တံုေ ရကာတာတည္ေ ဆာက္ မ ည့္ေ ဒသ၏ အထက္ ျမစ္ ညွာေဒသသည္ အစဥ္ အ လာ
အားျဖင့္ ခ်မ္း သာၾကြ ယ္ ဝေသာ စို က္ ပ်ဳိးေရးအေျချပဳေက်းရြာ မ်ားရွိ ၿ ပီး ရာသီ သီးႏွံ မ်ားျဖစ္ေ သာ
စပါး၊ ပဲ ပု ပ္ ပဲ တို ႔ ကို ကၽြ န္း သစ္ မ်ားထူ ထ ပ္ စြာေပါက္ေ ရာက္ ဖံုး လႊ မ္း သည့္ ေတာင္ တ န္း မ်ားအၾကားရွိ
လြင္ျပင္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ပတ္ဝန္း
က်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနရာယူၿပီး ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာကို အတင္းအဓမၼစနစ္ျဖင့္ စစ္တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္
ေဒသခ်င္း ဆက္ လ မ္း မႀကီး အသစ္ မ်ား၏ ေဘးသို ႔ ျပန္ လ ည္ေ နရာခ်ေပးသည့္ အ ခ်ိ န္ မွ စ ၍
ေျပာင္းလဲကန
ု သ
္ ည္။ က်ိဳင္းေတာင္မွ မိုးနဲ၊ ခိလ
ု န္၊ မိင
ု ္းပန္၊ က်ဳိင္းခမ္းၿမိဳ႕တိက
႔ု ို ဆက္သယ
ြ ထ
္ ားေသာ အဓိက
လမ္းမႀကီးမ်ားကို ၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္အတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးကုုမၺဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေအးရွားေဝါလ္မွ တည္ေဆာက္ကာ “သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္
မ်ားကို ထိုေဒသသို႔ ေခၚသြင္းလာၿပီး ေဒသတြင္းထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္ေသာ ကၽြန္းသစ္ သစ္ေတာ
မ်ားကို ေျပာင္းရွင္းစြာ ထုုတ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။”129 ၂၀၀၅ ခုုႏွစ္တြင္ ေအးရွားေဝါလ္တည္ေဆာက္သည့္
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မိုင္းခန္ေက်းရြာမွ ေျမာက္ဘက္ မိုင္းဘိုလန္သို႔ ေဖာက္လုပ္ေသာ လမ္းမသစ္သည္ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲ့
သည့္ ကၽြန္းသစ္ေတာမ်ားကို အျမတ္ႀကီးစားသည့္ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တံခါး
ဖြင့္ေပးလိက
ု ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။130 ေအးရွားေဝါလ္အေနျဖင့္ မိင
ု ္းတံုေရကာတာစီမက
ံ န
ိ ္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္
ေဒသမ်ားတြင္ အႀကီးစား သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။
ျမစ္ တ စ္ေ လွ်ာက္ သစ္ ထု တ္ လု ပ္ င န္း မ်ားအႀကီး အက်ယ္ ဦး တည္ လု ပ္ေ ဆာင္ေ နေသာ
နမ့္စင္ျမစ္သည္ သံလြင္ျမစ္၏ ျမစ္လက္ တက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းသည္ေရေဝ
ေရလဲဧရိယာအတြကမ
္ ်ားစြာ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစသည္။ သဘာဝေရထိန္းသိမ္းေပးထားေသာ သစ္ေတာမ်ားကို
ဆံုး ႐ႈံး ရျခင္း သည္ ေက်းရြာ ၏စို က္ ပ်ဳိးေျမမ်ားႏွ င့္ ေရစီးေရလာစနစ္ မ်ားကို ပ်က္ စီးေစသည့္ေ ရႀကီး
ေရလွ်ံျ ခင္း တို ႔ ကို လ ည္း ျဖစ္ေ စပါသည္ ။ သစ္ ထု တ္ လု ပ္ မႈ ပ မာဏႀကီး ႀကီးႏွ င့္ အဆက္ မျပတ္
ထုုတ္ယူမႈမ်ားသည္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ စမ္းေခ်ာင္းေလးမ်ားခမ္းေျခာက္သြားျခ
င္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ စမ္းေခ်ာင္းငယ္မ်ားအေပၚတြင္မွီခိုၿပီး ေတာေကာင္မ်ားကို ျဖားေယာင္းရသည့္
မုုဆိုးမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအေျချပဳသားေကာင္ငယ္မ်ားကို ရွာေတြ႕ရန္ ပိုမိုခက္ခဲ လာသည္။
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ မုုတ္သံုရာသီမွလြဲ၍ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို အဆိုပါ ေဒသမ်ား
တြင္ ဆက္လက္လပ
ု ္ေဆာင္ ေနခဲသ
့ ည္။ ယင္းသစ္ထတ
ု ္ေနသည့္ေနရာသည္ ေရကာတာတည္ေဆာက္
မည့္ေနရာ၏ ျမစ္ညွာႏွင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS)/ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္
အဖြဲ႕မွ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ေဒသလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ေနသည္။ သစ္ထုတ္
လုုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေဒသသံုးခုုသည္ တ႐ုုတ္ကုမၺဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိၿပီး ခုုတ္လွဲရွင္းလင္းထား
ေသာ အဆိုပါ သစ္မ်ားကိုလည္း တ႐ုုတ္ျပည္နယ္စပ္သို႔ သယ္ပို႔သြားလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။
စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမစတင္ေသးေသာ္လည္း စစ္တပ္-ပုုဂၢလိက အက်ဳိးတူ
လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လမ္းမမ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား
ကို ဦး တည္ လု ပ္ေ ဆာင္ေ နျခင္းေၾကာင့္ သံ လြ င္ျ မစ္ ဝွ မ္း တစ္ေ လွ်ာက္ ရွိ သစ္ေ တာမ်ားႏွ င့္ သစ္ မာ
မ်ားသည္ လ ည္း ဖြ တ္ ဖြ တ္ေ ၾက ပ်က္ စီး ကုု န္ သ ည္ ။ ေရေဝေရလဲ သ စ္ေ တာမ်ား ေလ်ာ့ န ည္း ပ်က္ စီး
လာျခင္းသည္ အစဥ္အလာအရ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္သည့္ ျမစ္ေဘးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား
ပ်က္စီးယိုယြင္းလာသည့္ရလဒ္မ်ားကို ရရွိေစၿပီး မိုးရာသီကာလတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား

ဆည္ေရဝပ္ဧရိယာမ်ားဟုု
သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ
မ်ားတြင္ ေရကာတာစီမံ
ကိန္းမစတင္ခင္ အခ်ိန္တြင္
သစ္ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိသည္။
ပံုတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သံလြင္
ျမစ္အနီးတြင္ သစ္လံုးတင္
ကားမ်ားျဖင့္ သစ္ထုတ္
လုုပ္ေနပံု ျဖစ္သည္။

ဓါတ္ပုံ - Sapawa
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ေၾကာင့္ သီးႏွံ မ်ားပ်က္ စီးျခင္းႏွ င့္ အေပၚယံ ေျမဆီ ၾ သဇာမ်ားလည္း ေမ်ာပါပ်က္ စီး မႈ မ်ား တိုး ပြား
လာေစသည္။
သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မလံုၿခံဳမႈမ်ား
တိုးပြားလာျခင္း ျပယုုဂ္မ်ားကို အမွတ္ (၁) ေရႊလီႏွင့္ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရကာတာအပါအဝင္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရကာတာမ်ားတည္ရွိရာေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး
ေသာ ဆိုး က်ဳိး မ်ားသည္ တည္ေ ဆာက္ေ ရးလုု ပ္ င န္း မ်ားမတို င္ ခ င္ ေရွ ႕ ကျဖစ္ေ ပၚႏွ င့္ ၿ ပီး အႀကီး စား
ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္သည့္ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားရွိ ဆက္စပ္ဆက္ႏြယ္မႈ
မ်ားကို ေဖာ္ျ ပေနသည္ ။ 131 ဆို ခဲ့ ပါ လုု ပ္ င န္း လည္ ပ တ္ မႈ မ်ားသည္ ကုု န္းျမင့္ အေျချပဳစို က္ ပ်ဳိး သည့္
ဧရိ ယာမ်ားကို စို က္ ပ်ဳိး ၍မရေတာ့ သ ည့္ ေနရာေဒသမ်ားအျဖစ္ တိုး ပြားလာ ေစျခင္း အပါအဝင္
အတြဲလိုက္ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိသည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ေနာက္ပိုင္း ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ
၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီႏွင့္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအၾကားတြင္ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရကာတာေၾကာင့္
လူဦးေရ ၈၀၀၀ ေက်ာ္သည္ မိမတ
ိ ၏
႔ို ေနအိမ၊္ လယ္ယာေျမမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအရ
အထြ ဋ္ အျမတ္ ထားရာေနရာမ်ားကို ထားခဲ့ ရ ၿပီးေနရာေရႊ ႕ေျပာင္း ခဲ့ ရ သည္ ။ ယင္းေရကာတာကို
မူလအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အစိုးရမွအဆိုျပဳၿပီး ဆြတ္ဇာလန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ တ႐ုုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။132 လည္ပတ္ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို တစ္ခ်ိန္က သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိး
ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ယခုုတြင္ ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမွုပ္သြားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊
ေပါင္းေလာင္းျမစ္ဝမ
ွ ္းလြင္ျပင္ေဒသ၏ အေနာက္ဘက္ ၅၀ ကီလမ
ို တ
ီ ာသာေဝးကြာသည့္ ေနျပည္ေတာ္သ႔ို
ပို ႔ လႊ တ္ သ ည္ ။ ၆၀ စတု ရ န္း ကီ လို မီ တာက်ယ္ေ သာ ေရေလွာ င္ ဧ ရိ ယာသည္ ေက်းရြာေပါင္း (၂၃)
ရြာရွမ္း၊ ဗမာ၊ ပအို႔ဝ္ႏွင့္ ကယန္းလထလူမ်ဳိးတို႔ကို မတ္ေစာက္၊ ရႊံ႕ထူၿပီး ေျမၾသဇာမေကာင္းေသာ
ေတာင္ေစာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အိုးသစ္၊ အိမ္သစ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ေျမေနရာသစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
ေနရသည့္ ယခင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္၏ အထက္ေဘးတေစာင္း ေဒသမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္း
ေပးလိုက္သည္။

ဓါတ္ပုံ - Alec Scott

ယခင္ နန္း စခင္ေ က်းရြာ တြ င္ ေနထို င္ေ သာ ဦး ဒိုး ခို င္ႏွ င့္ ဇနီးျမင့္ မိုး တို ႔ သ ည္ ၂၀၁၃ ခုုႏွ စ္
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေတာင္ေပၚဘက္သို႔ ပထမ အႀကိမ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အင္တာဗ်ဴး

relocation site

pagoda flooded by Paunglaung dam reservoir

စားအစာကလွ်ပ္စစ္မီးထက္အ
ေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအ
တြက္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုမွီခို
လို႔မရဘူး။ လယ္သမားျဖစ္တဲ့
အတြက္ ကိုယ့္ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း
အေပၚမွာ မီွခိုရပ္တည္လို႔ရ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ လယ္၊ ေျမ
ေတြမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ရပ္တည္လို႔
မရဘူး။”135 (ဦးေဇာ္လင္း၊ အ
တြင္းေရးမွဴး၊ ယခင္ေပါင္း
ေလာင္းျမစ္ဝွမ္းေပၚတြင္တည္
ရွိသည့္ ခြန္ရွင္းဟိေက်းရြာ)
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ခံရသည့္ ၂၀၁၄ ႏွစက
္ န
ု ပ
္ င
ို ္းတြင္ ၄င္းတိမ
႔ု သ
ိ ားစုုႏင
ွ ့္ ယခင္ေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု (၈) စုကို အဓမၼ ထပ္
မံေျပာင္းေရႊ႕ေစခိုင္းျပန္သည္ဟု ေျပာသည္။ “ေရကာတာတံခါးမပိတ္ခင္မွာ ေရမျမွဳပ္တဲ့အျပင္ စိုက္ဖို႔
ေျမေတြလည္း ရွိေနတဲ့ ဒီေနရာမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရမယ္လို႔ ေျပာတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာတယ္။”133
ဟုု ၄င္းတို႔အိမ္၏ ေအာက္ေျခအုုတ္ျမစ္ကို တဖ်တ္ ဖ်တ္ လာေရာက္႐ိုက္ပုတ္ေနသည့္ ေရလိႈင္းမ်ားကို
ၾကည့္ရင္း ဦးဒိုးခုုိင္က ရွင္းျပသည္။
ေရႊ ႕ေျပာင္း ခံ ရ သည့္ လုု ပ္ ကြ က္ င ယ္ လ ယ္ သ မားမ်ားသည္ ၂၃ ကီ လို မီ တာအရွ ည္ ရွိ သ ည့္
ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား
စိုက္ပ်ဳိးလုုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမရွိျခင္း (သို႔) လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးျခင္းမရွိဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသား
ဆင္းရဲမြဲေတမႈညႊန္းကိန္း (၃၂၈ အေမရိကန္ေဒၚလာ) ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း
သည္လည္း UNDP ၏ စားနပ္ရက
ိ ၡာဆင္းရဲမည
ႈ န
ႊ ္းကိန္း (၂၄၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ) ေအာက္သ႔ို က်ဆင္း
သြားခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔အားလံုးမွာ လက္ရွိတြင္ ျပင္းထန္ခက္ခဲသည့္အေျခအေနျဖင့္ ဘဝကို ရွင္သန္
ေနၾကရသည္။134

(၄) ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ေဒသတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ား
ျမစ္ေ ခ်ာင္း မ်ား၏ က်န္း မာသန္ စြ မ္း မႈ သ ည္ ေဂဟစနစ္ မ်ားႏွ င့္ ကို င္း ကၽြ န္း မွီ ကၽြ န္း ကို င္း မွီ
ဆက္ဆံေရးပံုစံျဖင့္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ားရွိ ေျမႏွင့္
သစ္ေတာမ်ား၏ က်န္းမာသန္စြမ္းအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ကြဲျပားလွပသည့္ ျမန္မာ့ ဓေလ့ထံုးစံ
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားသည္ လတ္တေလာ သုုေသသနေလ့လာမႈမ်ားအရ ရပ္ရြာဦးေဆာင္သည့္
ေရထိ န္း သိ မ္းေစာင့္ေ ရွာ က္ မႈ နည္း စနစ္ မ်ားႏွ င့္ ပတ္ သ က္ေ သာ ေဒသအေျချပဳ ဗဟုု သု တ မည္ မွ်
ရွိေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အဆိုပါ ေဒသအေျချပဳ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ
က်င္သ
့ ံုးမႈမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြင္း မ်ုိး႐ိုးစဥ္ဆက္ ဖြ႔ံျဖိဳးေစ
ခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနပါသည္။
ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္တြင္ ေျမယာ၊ သစ္ေတာ၊ ေရႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ား
အၾကားရွိ ခြဲထုတ္မရသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဒသခံဗဟုုသုတအျမင္မ်ားရွိေနျခင္း
ေၾကာင့္ ယြန္းစလင္းေခ်ာင္းႏွင့္ ၄င္း၏ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ား၏ ေရေဝေရလဲဧရိယာကို သစ္ေတာ
ျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈမရွိေသာ ငါးဖမ္းျခင္းမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး
ရပ္ ရြာေဒသခံ မ်ားကို ယ္ တို င္ ထိ န္း သိ မ္း နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္ မွ တ္ေ ဖာ္ ထု တ္ သ ည့္ အ စီ အ စဥ္ မ်ားကို
ဖန္ တီး အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ႏို င္ျ ခင္း ျဖစ္ သ ည္ ။ ဥပေဒႏွ င့္ စည္း မ်ဥ္း မ်ားကို ေက်းရြာေကာ္ မ တီ
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ခ႐ိုင္အဆင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား
အစည္းအ႐ံုးသို႔ တင္သြင္းၾကသည္။136 ထိုကဲ့သို႔ေသာ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေဒသအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္
စီ မံ မႈ မ်ားကို ၾကည့္ျ ခင္း အားျဖင့္ ေဒသခံ တို ႔ ၏ ေရွ ႕ေရးကို ႀကိဳ တင္ေ တြးေတာႏို င္ စြ မ္းႏွ င့္ ႐ႈ ပ္ေ ထြး
ေပြလီလွသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္စြမ္းကို ေဖာ္ျပ
ေနၿပီး ၄င္းအခ်က္သည္ ဗဟိုအစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားတြင္ အဓိက ပေပ်ာက္ေနသည့္
အခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။
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ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းတံုေရကာတာစီမံကိန္း ေရျမွဳပ္ဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္မည့္ လယ္ပိုင္ရွင္
လယ္သမားအမ်ားစုုသည္ သဘာဝအတုုိင္း ျဖစ္ေပၚသည့္ ေရႀကီးမႈအေပၚတြင္ မွီခိုေနရၿပီး မိမိတို႔၏
တူးေျမာင္းမ်ားျဖင့္ ေရကို ရယူၾကရသည္။ က်ဳိင္းခမ္းေက်းရြာအုုပ္စုအတြင္းရွိ ဧကေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေသာ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားမွာ ရပ္ရြာမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ အေသးစား ဆည္တာတမံ (၆) ခုုကို အသံုးျပဳလ်က္
ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးၾကရသည္။ ရပ္ရြာ၏ အေသးစား ဆည္တာတမံေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
တို႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာရြာသားကို ဆည္တာတမံတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္
ေရလႊ မ္း မိုး မႈ ကို ထိ န္း ခ်ဳပ္ ၿ ပီး တူ ညီ မွ် တသည့္ ေရပမာဏကို တူးေျမာင္း မ်ားအားျဖင့္ ျဖန္ ႔ေ ဝ
စီမံခန္႔ခြဲေပးရန္ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည္။ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆည္ေျမာင္းေကာ္မတီကို
ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေစသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒသအတြင္း အေသးစား
ေရအားလွ်ပ္စစ္စနစ္မ်ားအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။137
ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဒင္းမလိုေက်းရြာသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး
ေရတြင္းစနစ္အားျဖင့္ တစ္ရြာလံုးအား ေရေပးေဝရန္ မလံုေလာက္သည့္အခါ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ စုုေပါင္း စည္း႐ံုးခဲ့ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္မိသားစုုတိုင္းမွ ရံပံုေငြႏွင့္
ေျပာင္းဖူး ၄ ကြာတကို ထည့္ဝင္ၿပီး ေရေဝေရလဲဧရိယာကို ပုုဂၢလိကေျမပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ ဝယ္ယူကာ
ပုက
ုိ မ
္ ်ားျဖင့္ တစ္ရြာလံုးသိ႔ု ေရျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိင
ု ရ
္ န္ စီစဥ္ခၾဲ့ ကသည္။ ထိုေရေဝေရလဲဧရိယာတြင္ သစ္မခုတ
ု ရ
္ ၊
ဝါးမခုုတ္ရ စသည့္ ဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ တစ္ရြာသားလံုးက ေရေဝေရလဲဧရိယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ေထာက္ခႀံ ကိဳဆိခ
ု ၾဲ့ ကသည္။ ေက်းရြာေကာ္မတီအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္
စီ မံ ထိ န္းေက်ာင္း ၿပီး ပို လွ်ံေ ရမ်ားမွ တ ဆင့္ ေက်းရြာ အတြ က္ လွ် ပ္ စ စ္ ဓာတ္ အား ထုု တ္ ယူေ သာ
အေသးစားေရအားလ်ွပစ
္ စ္ စီမက
ံ န
ိ ္းတစ္ခက
ု လ
ို ည္း စီမခ
ံ န္ခ
႔ ရ
ြဲ သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္မတ
ီ ာခ ေကာက္ခမ
ံ ႈ
မ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္ ေဒသခံေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားကို လစာခ်ီးျမွင့္ေငြမ်ားအ
ျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳၾကသည္။139
ထို ကဲ့ သို ႔ ဗဟို ဦး စီး ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ မ ရွိ သ ည့္ စြ မ္း အင္ ထု တ္ လု ပ္ မႈ မ်ားအားျဖင့္ ေဒသတြ င္း
ေရရွ ည္ တ ည္ တံ့ေ သာ အျခားနည္း လမ္း မ်ားလည္း ရွိေ နေၾကာင္း ေဖာ္ျ ပလို က္ျ ခင္း ပင္ ျဖစ္ သ ည္ ။
ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္၊ ဘာကေလ ျပန္ျပည့္ျမဲႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ စြမ္းအင္ ဓာတ္ခြဲခန္းအဖြဲ႕သည္
ေဘာ္ နီ ယို က ၽြ န္း ရွိ ဆာရာဝပ္ေ ဒသ၏ စြ မ္း အင္ အ ခြ င့္ အ လမ္းႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၿ ပီး သုုေ သသနျပဳခဲ့ ၿ ပီး
ေနေရာင္ျခည္ သံုးစနစ္၊ ဇီဝသက္ရွိသံုးစနစ္ႏွင့္ ျမစ္ထဲျပန္စီးစနစ္သံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္စနစ္ကဲ့သို႔ေသာ
အေသးစားျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားအားျဖင့္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းလံုေလာက္
ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ Sabah အေျခစိုက္ TONIBUNG အင္န္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕သည္ အေသးစား
ေရအားလ်ွပ္စစ္စက္ရံု၊ ကမၻာ့ဆြဲငင္အားသံုး ေရေပးေဝစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆိုလာျပားျဖင့္ ပံုဖမ္းအားသြင္း
သည့္စနစ္မ်ားအပါအဝင္ အေသးစား ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကို Sabah ေက်းလက္ေဒသ
မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ TONIBUNG အဖြဲ႕ ဒါရိုက္တာ၏ အဆိုအရ အထက္ပါ စီမံကိန္းမ်ား
သည္ မီးလိင
ု ္းသြယတ
္ န္းမႈေၾကာင့္ စြမ္းအင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့က်ေစၿပီး မီးလင္းေရးကိသ
ု ာ
ဦးတည္ေျဖရွင္းသည္သာမက မိမိတို႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ စည္း႐ံုးစုုဖြဲ႕မႈရွိလာျခင္းႏွင့္
ဝင္ေငြမ်ား လည္ပတ္လာျခင္းတြင္ အားေကာင္းလာေသာ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေရးအတြက္လည္း
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။140
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တာလံုေက်းရြာ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - နမၼတူျမစ္ေပၚရွိ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ရွမ္းရြာတစ္ရြာျဖစ္ေသာ တာလံုေက်းရြာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူျမစ္၏ ျမစ္ကမ္း
ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ အေျခခ် တည္ရွိေသာ ရြာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္ေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာမ်ား
ရွိသည္။ လက္ရွိေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၂၀ မွ လူဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔မွာ
မိ မိ တို ႔ ၏ အဓိ က အသက္ေ မြး ဝမ္းေက်ာင္း မႈျ ဖစ္ေ သာ လိေ မၼာ္ ၿ ခံႏွ င့္ ကၽြဲေ ကာျခံ မ်ားကို ထိ န္း သိ မ္း
ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ျမစ္ကမ္းပါးေတာင္ေစာင္းမ်ားေပၚတြင္ မွီခိုေနရသည္။ ၄င္းတို႔၏ လိေမၼာ္သီး
မွာ ခ်ဳိျမိန္သည့္အရသာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသည္။138
သို႔ေသာ္လည္း တာလံုေက်းရြာသည္ အထက္ရဲရြာေရကာတာ၏ ေရလႊမ္းဧရိယာေအာက္
တြင္ နစ္ျမွဳပ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုုိးရမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုအႀကီးစား ေရကာတာ
စီမံကိန္းကို ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္တြင္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ကနဦးစီစဥ္ေရးဆြဲၿပီး ဂ်ာမန္၊ တ႐ုုတ္ႏွင့္
ဂ်ပန္ကုမၺဏီမ်ားစုုေပါင္းကာ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
တာလံုရြာသားအမ်ားစုုသည္ နမၼတူျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး အနည္းဆံုး
ျမစ္လက္တက္သံုးခုသည္ ေတာင္ေစာင္း မ်ားမွတဆင့္ ျမစ္ထဲသို႔ စီးဝင္ရင္း စပါးခင္းႏွင့္ ေျပာင္းခင္း
မ်ားအတြက္ ေရေပးသြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ စုုေပါင္း၍ သီေပါၿမိဳ႕
မွ အင္ဂ်င္နီယာကို ငွားရမ္းၿပီး ေခ်ာင္းငယ္ေလးတစ္ခုအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ အေသးစား ေရအား
လ်ွ ပ္ စ စ္ စက္ ႐ံု တ စ္ ခု ကို တည္ေ ဆာက္ ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ အဆို ပါ အေသးစားေရအားလ်ွ ပ္ စ စ္ စ က္ ႐ံု ကို
သလံု ရြာ သားမ်ားမွ ပို င္ ဆို င္ ၿ ပီး စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ ကာ တစ္ ရြာ လံုး အား မီး အလင္းေပးရန္ ၊ ဖုု န္း အားသြ င္း ရန္ ၊
ဘက္ထရီအားသြင္းရန္၊ ပန္ကာႏွင့္ တီဗြီမ်ားဖြင့္ရန္ လံုေလာက္သည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို လည္ပတ္
ထု တ္ လု ပ္ေ ပးခဲ့ သ ည္ ။ ႏွ စ္ ပ တ္ လ ည္ ပြဲေ တာ္ မ်ား (သို ႔ ) အထူး က်င္း ပသည့္ ပြဲေ တာ္ မ်ားရွိ သ ည့္ အ ခါ
ရြာသူရြာသား မ်ားသည္ ညပိင
ု ္း တစ္ရြာလံုးစုုေဝးေရာက္ရွိေလ့ရသ
ွိ ည့္ ရြာဘုန
ု ္းႀကီးေက်ာင္းသိ႔ု လံုေလာက္
သည့္ မီးအားရရွိေစရန္ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္မွ မီးမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ညီညြတ္စြာ
ပိတ္လိုက္ၾကသည္။
ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈမဲ့ေသာ ၄င္းအေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ အ႐ႈပ္အေထြးမရွိဘဲ
တာလံုေ က်းရြာ ၏ အေရွ ႕ ဘက္ျ ခမ္း ရွိ ေနအိ မ္ မ်ားသို ႔ လွ် ပ္ စ စ္ ဓာတ္ အားမ်ား စီး ဆင္းေစသည္ မွာ
စတင္ခ်ိတ္ဆြဲအသံုးျပဳသည့္ ၂၀၁၀ ကတည္းကပင္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္မိသားစုုမ်ားက စက္႐ံုရွိ
တာဘိုင္မ်ား အဖြင့္အပိတ္အတြက္ အလွည့္က်တာဝန္ယူၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းရြာသားမ်ားသည္
အင္ ဂ်င္ နီ ယာႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာ ဗဟုု သု တ မ်ားႏွ င့္ ကၽြ မ္း က်င္ မႈ မ်ားရွိ သျဖင့္ စက္ ႐ံု တြ င္ျ ဖစ္
ေပၚေသာ မဂၢနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျပင္ဆင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈ
ကုု န္ က်စရိ တ္ မ်ားကို ရပ္ ရြာ အဆင့္ တြ င္ ပ င္ ေလွ်ာ့ ခ်ေစႏို င္ ခဲ့ သ ည္ ။ ရပ္ ရြာ အေျချပဳ ပို င္ ဆို င္ မႈ စ နစ္
သည္ ပ်က္ စီး ဆံုး ႐ႈံး မႈ မ်ားကို ေလွ်ာ့ က်ေစၿပီး စီ မံ ကိ န္း ၏အက်ဳိး မ်ားျခင္းႏွ င့္ ေရရွ ည္ တ ည္ တံ့ မႈ
တို႔ကို တိုးပြားလာေစသည္။
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ရပ္ရြာမွစီမံခန္႔ခြဲေသာ ဆည္ေျမာင္းစနစ္ျပပံု (ဘားအံအနီး)

ဓါတ္ပုံ - KESAN

(၅) နိဂံုး
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ခ်မွတ္မႈ (သို႔)
ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္စြာအသိေပးၿပီး သေဘာထားရယူမႈ မရွိျခင္း၊
ဗဟိုအစိုးရမွ အၾကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ ေရကာတာႀကီးမ်ားအားျဖင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအေပၚ
အဓမၼ လု ပ္ေ ဆာင္ျ ခင္း မ်ားသည္ အစိုး ရစစ္ တ ပ္ႏွ င့္ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕ မ်ားအၾကား
စစ္ ဘ က္ ဆို င္ ရာ တင္း မာမႈ မ်ားကို ဆက္ လ က္ မီး ထိုးေပးေနသည့္ အျပင္ ျပည္ တြ င္း စစ္ေ ၾကာင့္
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစမည့္
အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။141
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ဓါတ္ပုံ - PYO

အပိုင္း (၂.၄) ေက်ာက္မီးေသြး အရင္းအျမစ္မ်ား
(၁) ေက်ာက္မီးေသြးဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း
ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာဗြန္ညစ္ညမ္းမႈသည္ အနီးအနား
ရပ္ ရြာ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း အတြ က္ ေျပာမျပႏို င္ေ သာက်န္း မာေရးႏွ င့္ သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ဆို င္ ရာ
ဆိုး က်ဳိး ထိ ခို က္ မႈ မ်ားကို သာ ျဖစ္ေ စသည္ သာမက ေျမကမၻာ ၏ အကာအကြ ယ္ေ ပးမႈ ယႏၱ ရားမ်ား
ကိုလည္း ပ်က္စီးေစပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးကို ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းသည္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကို
ျဖစ္ေစေသာ အဓိကပါရမီျဖည့္ဘက္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ရာသီဥတုုကို အႀကီးအက်ယ္ဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္သည့္
အခ်က္ျ ဖစ္ သ ည္ ဟု အခ်ဳိ ႕ က ရည္ ညႊ န္းေျပာဆို ၾ ကသည္ ။ ကမၻာ တစ္ ဝွ မ္း တြ င္ ေက်ာက္ မီးေသြး ၏
ဖ်က္ဆီးႏိုင္မႈအားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ တိုးပြားလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးမွ
ကာဗြန္ထုတ္လြတ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ တရားဝင္သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္
ကို လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အဓိက အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ သက္ေရာက္
မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ စက္မႈဆိုင္ရာနည္းပညာရွင္မ်ားက
“သန္႔ရွင္းေသာ ေက်ာက္မီးေသြး” နည္းပညာကို ေၾကာ္ျငာၾက ေသာ္လည္း ေရႏွင့္ သစ္အရင္းအျမစ္
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မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ကုုန္က်စရိတ္ျမင့္မားေသာ အဆိုပါ စနစ္မ်ားမွာ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ဆိုးက်ိဳးထိခိုက္မႈမ်ားကို လံုေလာက္သည့္ ကာကြယ္မႈမေပးႏိုင္ေခ်။
ေက်ာက္ မီးေသြး တူးေဖာ္ ထု တ္ လု ပ္ျ ခင္း သည္ ေျမငလ်င္ မ်ားကို ျဖစ္ေ စမည့္ ေျမေအာက္
ေက်ာက္ လႊာေရႊ ႕ လ်ားေျပာင္း လဲ မႈ အ တြ က္ ခလု တ္ တ စ္ ခု လ ည္း ျဖစ္ သ ည္ ။ တူးေဖာ္ ထု တ္ လု ပ္ျ ခင္း
မ်ားေၾကာင့္ အေပၚယံေျမလႊာ ပ်က္ စီးျခင္း ၊ ေျမၿပိဳျခင္း မ်ားႏွ င့္ ေနာက္ ဆ က္ တြဲ ေရစီးေၾကာင္း မ်ား
တြင္ ညစ္ညမ္းျခင္းစသည့္ ရလဒ္ဆိုးမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ အထက္ပါ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္
လူ သားတို ႔ ၏ လံု ၿ ခံဳေရးဆို င္ ရာ၊ အသက္ေ မြး ဝမ္းေက်ာင္း မႈ ဆို င္ ရာမ်ားႏွ င့္ ေဂဟဆို င္ ရာ ဇီ ဝ မ်ဳိး စံု
မ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာတို႔တြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု
မ်ားမွ ထြ က္ေ ပၚလာေသာ စြ န္ ႔ ပ စ္ ပ စၥ ည္း မ်ားသည္ လ ည္း မ်ဳိး ဆက္ မ်ားအတြ က္ ဆိုး က်ဳိး မ်ားျဖစ္
ေစသည္ ။ သို ႔ေ သာ္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ သ ည့္ ကုု မ ၼ ဏီ မ်ားအေနျဖင့္ ေျမဆို င္ ဆို င္ ရာျပန္ လ ည္
ေနရာခ်ထားေရးမ်ားတြင္ တာဝန္ယူ ေပးရန္ တိုက္တြန္းရသည့္အခါတြင္ အထူးခက္ခဲေနပါသည္။
ယခင္ အ စိုး ရသည္ ေက်က္ မီးေသြး အေျချပဳစြ မ္း အင္ ထု တ္ လု ပ္ သ ည့္ စ က္ ႐ံု လု ပ္ င န္း မ်ား
အတြ က္ ႏို င္ ငံ တ ကာႏွ င့္ ေဒသအဆင့္ ကု မ ၼ ဏီ မ်ားႏွ င့္ အနည္း ဆံုး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေ ပါင္း (၁၁)
ခုု ကို လက္ မွ တ္ေ ရးထိုး ထားခဲ့ သ ည္ ။ ျပည္ သူ လူ ထု ၊ ေဒသခံ မ်ား၊ သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ထိ န္း သိ မ္း
ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ မည့္သည့္စီမံကိန္းမွ် လုုပ္ေဆာင္မည့္
လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေပၚထြက္လာျခင္းမရွိေသးပါ။ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္
နည္းတူ ထားဝယ္ေဒသတြင္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္
ဆႏၵျ ပမႈ မ်ား ရွိ ခဲ့ သ ည္ ။ လက္ ရွိ အ စိုး ရသစ္ က တြ င္း ထြ က္ မ်ားတူးေဖာ္ မ ည့္ စီ မံ ကိ န္း မ်ားအပါအဝင္
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ဟု ေျပာဆို
ထားခဲ့ျ ပန္ သ ည္ ။ ေဒၚေအာင္ ဆ န္း စုု ၾ ကည္ႏွ င့္ စြ မ္း အင္ ဝ န္ ႀ ကီး ဌာနတို ႔ သ ည္ အာရွ ဖြံ ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္
ႏွင့္ ကမၻာဘ
့ ဏ္တ႔ႏ
ို င
ွ ့္ သတၱဳတြင္း က႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုုႏစ
ွ အ
္ ေစာပိင
ု ္းကာလတြင္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားဝင္ သတင္းထုုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ျမန္မာ့့
စြမ္းအင္ မဟာ စီမံခ်က္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳ
မည့္ (၁၅ ႏွစ္အတြင္း ၃ % မွ ၃၀ % အထိ) အစီအမံမ်ား သိသာတိုးတက္စြာ ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း
ျပန္ျ ပည့္ ၿ မဲ စြ မ္း အင္ အရင္း အျမစ္ မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာကိ စ ၥ ကို အေရးတစ္ ႀ ကီး ေဆြးေႏြး မႈ မ ရွိ
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

(၂) ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
(က) ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃၇) အရ ဗဟိုအစိုးရသည္ ေက်ာက္မီးေသြးအပါအဝင္
ေျမေပၚေျမေအာက္ အရင္းအျမစ္ အားလံုး၏ မူရင္းပိင
ု ရ
္ င
ွ ္ျဖစ္သည္။ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတြင္ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏
အစိုးရမ်ားတြ င္ မိ မိ တို႔ ဧ ရိ ယာအတြ င္းရွိ သတၱဳတြ င္းလုု ပ္ င န္းကို ဥပေဒျပဌာန္းရန္ အာဏာမရွိေ ခ်။

85

၄င္းတို႔တြင္ စြမ္းအင္မူဝါဒေရးဆြဲျခင္း၊
ထုု တ္ လု ပ္ျ ခင္း ၊ ျဖန္ ႔ျ ဖဴးျခင္းႏွ င့္ သ က္

ဇယား (၇) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာက္မီးေသြး
ထြက္ရွိရာ ေဒသ

ဆို င္ သ ည့္ အခြ င့္ အာဏာကို လ ည္း
အ က န္ ႔ အ သ တ္ျ ဖ င့္ သာ ရ ရွိ ထား ပါ
သည္။ (စြမ္းအင္မူဝါဒတြင္ ၾကည့္ပါ။)
၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ
အခန္း (၅၆) တြ င္ ရွ မ္းျပည္ န ယ္ ၏
ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုုကို “ပအိုဝ္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္
ခ်ဳပ္ ခြ င့္ ရေဒသ” အျဖစ္ ပံုေ ဖာ္ ထား
သည္။142 အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား (၂)
ႏွင့္ (၃) တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ
ႀကီး မ်ားႏွ င့္ ကို ယ္ ပို င္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ခြ င့္ ရ
ေဒသမ်ားကို ေပးထားေသာ ဥပေဒျပဳ
ေရးအာဏာမ်ားအရ ၄င္း အစိုး ရမ်ား
၏လက္ ထဲ တြ င္ ေက်ာက္ မီးေသြး တူး
ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား (သို႔)
ေက်ာ က္ မီးေ သြး သံုး လွ် ပ္ စ စ္ ဓာ တ္
အားေပးစက္႐ံုမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္
အာဏာတစ္စတ
ံု စ္ရာ မရွသ
ိ ည္ကို ေတြ႕
ရသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ျပဌာန္းေသာ
ျမန္ မာႏို င္ ငံ ရင္းႏွီး ျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ ဥ ပေဒ
အခန္း (၄) တြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ား
အရ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ရ င္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈေ ကာ္
မရွင္သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား
ကို ေစာင့္ ၾ ကည့္ ႀ ကီး ၾကပ္ျ ခင္းႏွ င့္ အ
တည္ျ ပဳခြ င့္ျ ပဳျခင္း လုု ပ္ င န္း စဥ္ မ်ားကို
လုု ပ္ေ ဆာင္ ရ န္ တာဝန္ ရွိ သ ည့္ အစုု
အဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းစုုဖြဲ႕
မႈတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမရွိေခ်။

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ (၁၉၉၄)
ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒအရ သတၱဳတြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိလိုသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေဒသခံ
လုုပ္သားငွားရမ္းမႈႏွင့္ စီမံကိန္းအလြန္ ေျမယာဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပရန္တာဝန္ရွိေသာ္လည္း သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
မ်ားကို ဖ်က္ ဆီး မည့္ လု ပ္ င န္း စဥ္ မ်ားကို တင္ျ ပရန္ မလို အ ပ္ေ ၾကာင္းေတြ ႕ ရသည္ ။ 143 မည္ သို ႔
ဆိုေစကာမူ ယခုုအစီရင္ခံစာအတြက္ သုုေသသနလုုပ္ေနစဥ္တြင္ ဗဟိုအစိုးရမွ သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္း၊
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ေရနံႏွ င့္ သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕လုု ပ္ င န္း၊ (သို ႔ )

သစ္ ထုတ္လုပ္ေ ရးလုု ပ္ င န္းမ်ားတြ င္ ေဂဟစနစ္ မ်ားကို

ျပန္လည္ကုစား ထူေထာင္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒ သတ္ မွ တ္ျ ပဌာန္း ထားျခင္း မရွိ သ ည္ ကို ေတြ ႕ ရသည္ ။ ၂၀၁၅ ဒီ ဇ င္ ဘာတြ င္ ျပဌာန္း သည့္
ျမန္္ မာ့ သ တၱဳ တြ င္း ဥပေဒကို ျပင္ ဆ င္ သ ည့္ ဥ ပေဒအရ အႀကီး စားတြ င္း ထြ က္ သ တၱဳု လု ပ္ င န္း မ်ား
အတြက္ လုပ
ု က
္ င
ို ခ
္ င
ြ က
့္ ို ႏွစ္ (၅၀) အထိ (ယခင္ဥပေဒအရ ၁၅ ႏွစ)္ သတ္မတ
ွ ခ
္ င
ြ ့္ျပဳထားသည္။ ျပည္နယ္
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ မိမိတို႔နယ္ေျမအတြင္း သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္းမ်ားရွိေနေစကာမူ အႀကီးစား
သတၱဳ ထုု တ္ လု ပ္ မႈ မ်ားကို ခြ င့္ျ ပဳျခင္း (သို ႔ ) ကန္ ႔ ကြ က္ျ ခင္း ရန္ အ တြ က္ အခြ င့္ အေရးမရွိ သ ည္ ကို
ေတြ႕ရသည္။ အေသးစားထုုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒသအဆင့္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ
လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ မ်ား ေလွ်ာက္ ထားျခင္းႏွ င့္ ၾကည့္ ႐ႈ စ စ္ေ ဆးျခင္း မ်ားလုု ပ္ေ ဆာင္ ရ န္ ေဆြးေႏြး ထားမႈ မ်ား
ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ကိုရရွိရန္ လိုအပ္ျပန္
သည္။144 ေဒသအဆင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြငလ
္ ည္း ျပည္ေထာင္စအ
ု ဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားက
ေရြးခ်ယ္သြားလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။145

ဇယား ၃- အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမ်ား

ေဒသ

မီဂါဝပ္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ

၁

ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

၃၀၀ မီဂါဝပ္

ျမန္မာေအးရွားေဝါ
ကုမၼဏီ၏ အစုုအဖြဲ႕ဝင္
Virtue Land ကုုမၼဏီ

၂၄.၈.၂၀၁၄ တြင္ ၂၄ လ
ၾကာကာလသက္တမ္း
ရွိေသာ နားလည္မႈစာခၽြန္
လႊာ (MOU) ထိုးထားၿပီး
EIA/SIA အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနသည္။

၂

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

၅၀၀ မီဂါဝပ္

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ Orange
Powergen ကုုမၼဏီ၊
စကၤာပူမွ Global
Adviser ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
Diamond Palace Service

၈.၁၀.၂၀၁၃
တြင္ MOU ထိုးၿပီး
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား
လုုပ္ေနသည္။

၃

ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

၂၇၀
မီဂါဝပ္

တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံမွ Huaneng
Lancang ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
Htoo Company ကုုမၼဏီ

၁၁.၁.၂၀၁၀ တြင္ ၂၄
လသက္တမ္းရွိ MOU
ထိုးထားၿပီး EIA/SIA
အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနသည္။

၄

င႐ုုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

၅၄၀ မီဂါဝပ္

အိႏယ
ိၵ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ TATA Power ၁၁.၄.၂၀၁၃ တြင္
MOU ထိုးထားၿပီး
ကုုမၼဏီ
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား
လုုပ္ေနသည္။
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၅

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊
၅၀ မီဂါဝပ္
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္တြင္းအဖြဲ႕

၈.၁၀.၂၀၁၄ တြင္ MOU
ထိုးခဲ့သည္။

၆

ဘုုတ္ျပင္းၿမို႕နယ္
(မေနာလံုး)၊ တနသၤာရီ
တိုင္းေဒသႀကီး

Cwave Global ကုုမၼဏီႏွင့္
24 Hours Mining and
Industry ကုုမၼဏီ

၂၁.၉ .၂၀၁၂ တြင္
MOU ထိုးထားခဲ့ၿပီး
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား
လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။

၇

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊
၁၈၀၀ မီဂါဝပ္ ႏိုင္ငံျခား (ျပင္ပ) ကုုမၼဏီ
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

၈.၁၀.၂၀၁၄ တြင္ MOU
လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည္။

၈

ျမစ္ဝေဒသ၊
၂၆၄၀ မီဂါဝပ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ RATCH
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
ႏွင့္ Blue Energy
& Environment,
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Vantage ႏွင့္
ေက်ာ္ေက်ာ္ၿဖိဳးကုုမၼဏီ

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄
ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္
စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
RATCH တို႔ MOU
ထိုးထားခဲ့သည္။

၉

အံဒင္ ေဒသ၊
၁၂၈၀ မီဂါဝပ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Toyo-Thai
ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္
Group ကုုမၼဏီ

၂၁.၃.၂၀၁၃ တြင္
MOU ထိုးထားခဲ့ၿပီး
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား
လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။

၁၀

ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္၊
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

၅၄၀ မီဂါဝပ္

စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ISDN ႏွင့္
and ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Tun
Thwin Mining ကုုမၼဏီ

၁၁.၄.၂၀၁၃ တြင္ MOU
ထိုးထားခဲ့ၿပီး EIA/SIA
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား
လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။

၁၁

က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္၊
ရွမ္းျပည္နယ္

၆၆၀ မီဂါဝပ္

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
Lumpoondum

၁.၁၀.၂၀၁၃ တြင္ MOU
ထိုးထားခဲ့ၿပီး EIA/SIA
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား
လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။

စုုစုေပါင္း

၉၀၈၀ မီဝါဝပ္

၅၀၀ မီဂါဝပ္

မွီျငမ္း: http://consult-myanmar.com/2015/03/18/coal-fired-power-planned-but-on-hold/
လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားမွာ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္၊
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ တီက်စ္၊ ပအို႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္
ပါသည္။

(ခ) က်င့္သံုးမႈမ်ား
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၊ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေစသည့္ “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး”
တီ က်စ္ သ တၱဳ တြ င္းႏွ င့္ ဓာတ္ အားေပးစက္ ႐ံု မွာ ပအို ဝ္း အမ်ဳိး သားအဖြဲ ႕ အစည္း (PNO) မွ
စီမံခန္႔ခြဲေသာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ PNO ၏
ပအိဝ
ု ္းအမ်ုိးသားစစ္တပ္သည္ ၁၉၉၁ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မတ
ွ ္ေရးထိုးခဲသ
့ ည္။ ယခုအ
ု ခါတြင္
ပအိဝ
ု ္းအမ်ဳိးသားစစ္တပ္မွာ ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြ႕ဲ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ PNO မွာလည္း ပအိဝ
ု ္းအမ်ဳိးသားပါတီ
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အျဖစ္ ထူေထာင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ PNO အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္
အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း
မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
PNO အေနျဖင့္ တီက်စ္အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားကို စည္း႐ံုးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တိတ္ဆိတ္
ေစႏိုင္သည့္ အာဏာရွိသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို
ပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ၄င္းအေနျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
ရန္ အာဏာမရွိေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုး
ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ားက သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား
ႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ အ မ်ားစုု ကို ခ်မွ တ္ေ နျခင္းျဖစ္ ပါသည္ ။ တီ က်စ္ေ ဒသခံ တ စ္ ဦး မွ
ဤသို႔ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ “ေယဘုုယ်အားျဖင့္ PNO ႏိုင္ငံေရးကို ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ စီးပြားေရးေတြ
က ေနာက္ကြယ္ကေန ထိန္းခ်ဳပ္ေနပါတယ္” ဟူသတည္း။
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဗဟိုအစိုးရမွ
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။ ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကုမၼဏီအေနျဖင့္
စီမံကိန္းလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာအခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ကနဦးခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတရ
္ ာတြင္ ဗဟိအ
ု စိုးရ၏ အတည္ျပဳမႈ ရယူရန္ လိအ
ု ပ္သည္။ စီမက
ံ န
ိ ္းမွ ရရွလ
ိ ာေသာ
ဝင္ေငြအမ်ားစုုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရကသာ အဓိက ရရွိသည္။
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ဌာနသည္လည္း ဗဟိဥ
ု ီးစီးသည္ဌ
့ ာနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမဟုုတ္သည့္ ဗမာမ်ားသာ အမ်ားစုုျဖစ္ၿပီး ယင္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရမွ
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။
ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို တ႐ုုတ္ကုမၼဏီမွ လည္ပတ္အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္သည္။ သို႔ေသာ္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဥပေဒမ်ားအတုုိင္း လုုပ္ေဆာင္
ေနသည္ကိုမူ ရွင္းလင္းစြာ မေတြ႕ရေခ်။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရကသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
အားလံုးကို သီးျခားခ်မွတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
မသိႏို င္ျ ခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ တစ္ န ည္း အားျဖင့္ ကို ယ္ ပို င္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ခြ င့္ ရေဒသတြ င္ မရွိ မျဖစ္ လို အ ပ္ သ ည့္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရန္ ေျမသိမ္းသည့္ကာလတြင္ ကုုမၺဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားမွ
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း
ရွမ္း႐ိုးမနဂါး၊ ေရႊသံလြင္ကုမၼဏႏ
ီ ွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားသည္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး
မိုင္းတြင္းႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေက်းရြာ မ်ားမွ လယ္သမား၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
မစတင္ မွီ ကာလတြ င္ သက္ သာေသာေစ်းႏႈ န္းျဖင့္ ေရာင္း ခ်ရန္ ဖိ အားေပးျခင္းႏွ င့္ ၿခိ မ္းေျခာက္
ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေျမယာမ်ားကို သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ကုုမၼဏီ
မ်ားမွ ေျမသိမ္းသည့္အခါတြင္ ခ႐ိုင္ (၉) ခုုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး
ေစခဲ့သည္။ ယင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ားအား တစ္ဧကလွ်င္ ၃,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း
ျဖင့္ ေလ်ာ္ေ ၾကးေပးသည့္ သေဘာတူ ညီ ခ်က္ ကို အတင္း အက်ပ္ လက္ မွ တ္ ထိုးေစခဲ့ သ ည္ ။
ခ႐ို င္ တာဝန္ ရွိ သူ တ စ္ေ ယာက္ က “ခင္ ဗ်ားလက္ မွ တ္ ထိုး ရင္ ေလ်ာ္ေ ၾကးရမယ္ ။ မထိုး ရင္ လ ည္း
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ေျမကို ဆံုး႐ႈံးလိုက္ရမွာပဲ။ ခင္ဗ်ားမထိုးရင္ ေနာက္ေနာင္ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္ခင္ဗ်ားကို
ကူညီမွာမဟုုတ္ဘူး။ ျဖစ္လာတဲ့ျပႆနာ ကိုယ့္ဟာကိုရွင္း….” ဟုု ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ား ျဖစ္လာၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
ေဒသခံတစ္ဦး၏ အဆိုအရ ေနာက္ဆံုးတြင္ ခ႐ိုင္တာဝန္ရွိသူမ်ား (ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္မွေစလြတ္
လာသူ) က လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳသူမ်ားကိုယ္စား လက္မွတ္မ်ားေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း
တီ က်စ္ တြင္ ေျမသိ မ္း ယူ သ ည့္ အ ခါ စီ မံ ကိ န္း အတြက္ သတင္း အခ်က္ အ လက္ မ်ား
ႀကိဳတင္ေပးထားျခင္းႏွင့္ လူထုသေဘာထား ေမးျမန္းျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္
ကန္ထ႐ုုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား (သို႔) သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအေၾကာင္း မသိသကဲ့သို႔ သိရွိရန္ အခြင့္ အေရးမ်ား
(သိ)႔ု ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားလည္း မရရွခ
ိ ဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထိအ
ု ခ်ိနက
္ ာလတြင္ သီးႏွမ
ံ ်ား ႀကီးထြားရင္မ
့ ည
ွ ့္
သည့္ကာလ ျဖစ္ေသာ္လည္း စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳမွီ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္
၄င္း တို ႔ ၏ စပါးႏွ င့္ ေျပာင္း သီးႏွံ မ်ားကို ရိ တ္ သိ မ္း ရန္ ကုု မ ၼ ဏီ မ်ားက အခ်ိ န္ မေပးခဲ့ သ ည္ ကိုေ တြ ႕
ရသည္။
တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းဧရိယာကို အထူးတားျမစ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေဒသခံ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားအျပင္ ေဒသခံရြာသားဟုု မယံုၾကည္
ရသည့္ မည္သူမဆို အဆိုပါ ဧရိယာသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္
ျခင္းသည္ စီမံကိန္း၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ား တိုးပြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ေဒသခံျ ပည္ သူ လူ ထု ၏ ေဒါသစိ တ္ မ်ားကို အျခားေနရာမွ အမ်ားျပည္ သူ တ စ္ ရ ပ္ လံုး သိ ရွိ မ သြား
ေစရန္ေသခ်ာစြာ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

တိတ္ဆိတ္သြားေသာ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား
“ကုု မ ၼ ဏီေ ရာက္ လာၿပီး ဘုု န္း ႀကီးေက်ာင္းေဆးသုု တ္ ဖို ႔ ၊ စားေသာက္ ဖို ႔ ၊ ေက်ာင္းေဆာင္ သ စ္
ေဆာက္ ဖို ႔ ၊ ေက်ာင္း စည္း ႐ိုး ကာဖို ႔ လာလွဴ ဒါန္း တယ္ ။ ဘုု န္း ႀကီးေတြ အေနနဲ ႔ လွဴ ဒါန္း မႈေ တြ ကို
ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိဘူးေလ..” (ေဒသခံသံဃာတစ္ပါး)
ကု မ ၼ ဏီ သ ည္ စီ မံ ကိ န္း ရပ္ တ န္ ႔ေ ပးရန္ ေဒသခံျ ပည္ သူ မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္း မႈ မ်ားကို အားေပး
ေထာက္ခံေသာ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးရာ ဘုုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို လွဴဒါန္းမႈဒါနျပဳျခင္းအား
ျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိတ္ဆိတ္မႈမ်ားကို ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ လုုပ္ေဆာင္
ျခင္းျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ကုမၼဏီ
အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္
ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစရန္ စီမံေဆာင္ရက
ြ ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဆုလာဘ္ေပးခဲသ
့ ည္။

တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္း - စီမံကိန္းသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကုမၼဏီမွ
လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း
တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ျခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ စီမက
ံ န
ိ ္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဒသတြင္း စီမက
ံ န
ိ ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူ ရွမ္း႐ိုးမနဂါးကုမ
ု ဏ
ၼ တ
ီ မ
႔ို ွ ၂၀၁၂
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ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အဓိက စည္းမ်ဥ္း (၇)
ခုုႏွင့္ သာမည စည္းမ်ဥ္း (၁၆) ခုုျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။
• ကုုမၼဏီအေနျဖင့္ ၄င္း၏ လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရသို႔ အစီရင္ခံရမည္။
• ကုမ
ု ဏ
ၼ အ
ီ ေနျဖင့္ မွတပ
္ တ
ံု င္ထားသည့္ သတ္မတ
ွ ဧ
္ ရိယာအတြင္း၌သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
• ကုုမၼဏီအေနျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ျပင္ပတြင္ စီးပြားေရးလုုပ္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳမထားပါ။
• အကယ္၍ တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ (သို႔) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အရာဝတၳဳမ်ား
ေတြ႕ရွိရလွ်င္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရမည္။ (ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ
ဦးစီးဌာန)
• ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံသို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည္။
• ကုုမၼဏီအေနျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္။ (မည္သူ႔ကို ေပးရမည္ဟု မေဖာ္ျပထားပါ။)
• အကယ္၍ ကုုမၼဏီမွ သစ္ပင္မ်ား ခုုတ္လွဲလွ်င္ (သို႔) အစိုးရပိုင္ေျမကို တူးေဖာ္လွ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ စီမံကိန္းသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ေဒသတြင္ရွိေသာ္လည္း ပအို႔တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း
ေတြ႕ရသည္။
• စီမံကိန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ရမည္။
• ကုုမၼဏီအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္
စီမံကိန္းဆိုးက်ဳိးမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ အကယ္၍ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္
လည္ပတ္ေနေသာ စီမံကိန္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ထားရမည္။
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း သည္းခံကာ
သေဘာတူ လ က္ ခံ ရ င္း ရွ မ္း ႐ိုး မနဂါးကုု မ ၼ ဏီ အေနျဖင့္ ထိိ ခို က္ ခံ ရ သည့္ ရပ္ ရြာေဒသခံ မ်ားအတြ က္
ေအာက္ပါအတိုင္း လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။
• ဆံုး႐ႈံးသြားေသာ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေျမယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္
• အမ်ားျပည္သူပိုင္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေရသြယ္ေပးရန္၊ ေဒသအသစ္တြင္ ေရတြင္းမ်ားကို
ျပင္ဆင္ထားရန္
• လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္၊ လမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ အိမ္သာမ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္
• ေနရာသစ္ သို ႔ ေျပာင္းေရႊ ႕ ရာတြ င္ ေနအိ မ္ ကဲ့ သို ႔ေ သာ ပစၥ ည္း ပစၥ ယ မ်ားကို သယ္ေ ဆာင္ ရ န္
လိုအပ္သည့္ ကိရိယာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္
• ေက်ာင္းအသစ္ေဆာက္လပ
ု ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းလိအ
ု ပ္ေသာ ကိရယ
ိ ာမ်ား ပံပ
့ ိုးေပးရန္ တိ႔ျု ဖစ္သည္။
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ကုုမၼဏီႏွင့္အစိုးရတို႔မွ ရပ္ရြာေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္
ျခင္း၊ လမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတပ္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ပမာဏ
မ်ားကို ထုတ
ု ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းတိက
႔ု ို လုပ
ု ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူခၾဲ့ ကသည္။ ယေန႔အထိ စာသင္ေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္း၊ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးအနည္းငယ္ႏွင့္ လမ္းတစ္လမ္းကိုသာ ေဆာက္လုပ္
ေပးထားခဲ့သည္။ အဆိုပါလမ္းသည္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးသယ္ယူရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ေဖာက္
လုပ
ု ထ
္ ားၿပီး ေဆး႐ံုႏင
ွ ့္ စာသင္ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ျဖတ္သန္းေဖာက္လပ
ု ထ
္ ားသည္။ ေဒါသထြကၾ္ ကေသာ
ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ကုုန္တင္ကားႀကီးမ်ားေၾကာင့္ လမ္းမေပၚတြင္ ဖုုန္တေထာင္း
ေထာင္းျဖစ္ ကာ ေဒသခံ မ်ားအတြ က္ အႏၱ ရာယ္ ရွိ ၿ ပီး အထူး သျဖင့္ ေက်ာင္း သြားေနေသာကေလး
မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံရ
ု ွိ လူနာမ်ားအတြက္ စိုးရိမဖ
္ ယ
ြ ရ
္ ာျဖစ္သည္ဟု တိင
ု ၾ္ ကားခဲၾ့ ကသည္။ ေနအိမအ
္ ခ်ဳိ႕အတြက္
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စီမံသြယ္တန္းေပးေသာ လွ်ပ္စစ္မီးေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား အုုပ္စုကြဲမႈႏွင့္ မနာလိုမုန္းတီးမႈ
မ်ားကို ျဖစ္ေ ပၚေစခဲ့ သ ည္ ။ ကုု မ ၼ ဏီ အေနျဖင့္ စီ မံ ကိ န္း ကို ဆက္ လ က္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ လု ပ္
ေဆာင္ေနရင္း ေဒသ၏ အမွနတ
္ ကယ္လအ
ို ပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေသာက္သံုးေရရရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေရးကို လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းသည္ ေရႏွင့္ေလကို
ဆက္လက္ ညစ္ညမ္းေစၿပီး က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဤအခ်က္သည္
သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ကို ကာကြ ယ္ ထိ န္း သိ မ္း ရမည္ ဟု သေဘာတူ ညီ ခ်က္ တြ င္ ပါရွိေ သာ္ လ ည္း
လက္ေ တြ ႕ျဖစ္ မ လာသည့္ အ ခ်က္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ အမွ န္ေ ဖာ္ျ ပရလွ် င္ စီ မံ ကိ န္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေ ပၚေသာ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈ (သို႔)
ရွင္းလင္းသုုတ္သင္မႈမ်ား မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ (ရပ္ရြာမ်ား ထိခိုက္ခံရမႈအခန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။)
ကုုမၼဏီသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိ
ၿပီးအဆင္ေျပစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ စီမံကိန္းကို ရပ္နားထားရမည္ဟု သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္တြင္
ေရးသားပါရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္း
သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာမ်ားဆံုး႐ႈံးရျခင္း၊
သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိး၊ ေဆး႐ံုႏွင့္စာသင္ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ျဖတ္သြားေသာ
ေက်ာက္ မီးေသြး တင္ ကားႀကီး မ်ားေၾကာင့္ အႏၱ ရာယ္ ရွိျ ခင္း အပါအဝင္ စီ မံ ကိ န္း ၏ ဆိုး က်ဳိး မ်ားကို
တင္ျ ပတို င္ ၾ ကားသည့္ အ သနားခံ စာမ်ားကို ျပည္ေ ထာင္ စုႏွ င့္ ျပည္ န ယ္ အ စိုး ရမ်ားထံ အႀကိ မ္ ႀ ကိ မ္
တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့သည္။ အတားအဆီးအခက္အခဲမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္
လူ ထု စ ည္း ႐ံုးျခင္းႏွ င့္ အသနားခံ စာမ်ား ေရးသားျခင္း တို ႔ ကို လုု ပ္ေ ဆာင္ ခဲ့ သ ည္ ။ သို ႔ျ ဖစ္ေ စကာမူ
စီ မံ ကိ န္း မွာ ဆက္ လ က္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ေဒသခံျ ပည္ သူ မ်ားကို ထိ န္း ခ်ဳပ္ ရ န္
ႏွ င့္ ဝင္ေ ရာက္ စြ တ္ ဖ က္ မႈ မ်ားမပါဘဲ စီ မံ ကိ န္း ကို ဆက္ လ က္ လု ပ္ေ ဆာင္ေ စလို သ ည့္ PNO ႏွ င့္
တပ္မေတာ္မ်ား၏ အခိုင္အမာ အေျခခ်တည္ရွိမႈမ်ားသည္လည္း ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ကိစတ
ၥ စ္ခုျဖစ္သည္။ အသနားခံစာမ်ားကို ေရးသားတင္ျပသည့္ ကနဦးကာလတြင္ တာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားဘက္
မွအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တံ႔ျု ပန္မမ
ႈ ်ားကို ရရွခ
ိ ဲ့ေသာ္လည္း တိက်ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ
ု ္ေဆာင္
မႈမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွတီက်စ္
ေက်ာက္မီးေသြးတူး
ေဖာ္မႈအား ဆႏၵျပေနပံု
(၂၀၁၆)၊ ၄င္းေဒသသည္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း
ဗဟိုအစိုးရမွ တီက်စ္
စီမံကိန္းကို ျဖစ္ေျမာက္
ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္
ေနသည္။

ဓါတ္ပုံ - PYO
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အဓိပၸါယ္မဲ့ေသာ လူမႈေရးရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ
၂၀၁၅ ခုုႏွ စ္ ၊ ေမလတြ င္ တီ က်စ္ေ ဒသ၏ က်န္း မာေရးဆိုး က်ဳိး မ်ားအေၾကာင္း မီ ဒီ ယာမွ
စတင္ေဖာ္ျပပါရွိလာသည့္အခါ ကုုမၼဏီသည္ တီက်စ္သို႔ တရားဝင္လာေရာက္ၿပီး က်န္းမာေရးဆိုင္
ရာ ထိ ခို က္ မႈ ဆန္း စစ္ေ လ့ လာမႈ မ်ားကို လုု ပ္ေ ဆာင္ ခဲ့ သ ည္ ။ သို ႔ေ သာ္ ေဒသခံ မ်ားႏွ င့္ မေတြ ႕ ဘဲ
ကုု မ ၼ ဏီ ဝ န္ ထ မ္း မ်ားႏွ င့္ သာေတြ ႕ ဆံု ၿ ပီး အလုု ပ္ သ မားမ်ားအတြ က္ က်န္း မာေရးဆို င္ ရာ ထိ ခို က္ မႈ
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ
ု ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏစ
ွ ၊္ ေမလ ၁၆-၁၇ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ရန္ကန
ု ္ေဆး႐ံမ
ု ွ လူဦးေရ
(၅၀) (လူမႈေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ဦးစီးဌာနမွ) တီက်စ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤတစ္ၾကိမ္
တြင္လည္း ကုမၼဏီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ဆံုၿပီး လာေရာက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏
လုု ပ္ေ ဆာင္ ခ်က္ မ်ားကို ရြာ သူ ရြာ သားမ်ားသိေ အာင္ ထုု တ္ေ ဖာ္ေျပာၾကားျခင္း လည္း မရွိ ခဲ့ေ ခ်။
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ ျပည္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳမႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔ ဦးတိုက္သြားရမည္ကို ေသခ်ာစြာ
မသိရေခ်။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ EIA ႏွင့္ SIA ကို တီက်စ္တြင္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းကို
မည္သို႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္အခ်က္ကိုသာ အသားေပးလုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေဒသခံအမ်ား
အေနျဖင့္ အဆို ပါ လုု ပ္ေ ဆာင္ ခ်က္ မ်ားကို မႀကိဳ ဆို သ ည့္ အျပင္ ေဒသခံ ရ ပ္ ရြာ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း အ
တြက္ အဓိပၺါယ္ရွိေသာ ေျပာင္းလဲမႈ (သို႔) ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ရလဒ္ (သို႔) တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး
စီမံကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းစသည့္ ရလဒ္တစ္စံုတစ္ရာ ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိဘဲ အစိုးရႏွင့္ကုမၼဏီ
မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားလုုပ္ေဆာင္ေပးသည္ဟုသာ ျမင္ၾကသည္။

အာဏာမရွိေသာ ေဒသအစိုးရမ်ား
၂၀၀၁ ခုုႏွစ္တြင္ တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံ CHMC ကုုမၼဏႏ
ီ ွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဧဒင္ဂ႐ုု ကုုမၼဏတ
ီ ို႔ပူးေပါင္းၿပီး
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ လႊမ္းမိုးႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုးလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး
စက္႐က
ံု ို တည္ေဆာက္ခၾဲ့ ကသည္။ ၂၀၁၄ ခုုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ပိတသ
္ မ
ိ ္းလိက
ု ရ
္ ၿပီးသည့္ေနာက္ပင
ို ္း တ႐ုတ
ု ္ႏင
ို င
္ မ
ံ ွ
Wuxi Haugaung Electric Power Engineering ကုု မ ၼ ဏီ ကို စက္ ႐ံု အဆင့္ျ မင့္ တ င္ ရ န္ႏွ င့္
တစ္ဖန္ျပန္လည္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ၂၂ ႏွစ္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ ရထားခဲ့သည္။ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားကို

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ
ႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ မိမိ
တို႔၏ ေဒသနယ္နိမိတ္အ
တြင္းတြင္ ျဖစ္လင့္ကစား
အႀကီးစားသတၱဳတူးေဖာ္
စီမံကိန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳ
ရန္ (သို႔) ကန္႔ကြက္ရန္
အခြင့္အေရးမရွိေခ်။
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၂၀၁၆ ေအာက္တို ဘာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီတြင္လည္းေကာင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကၿပီး မၾကာမီ
ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ရပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လြတ္ေတာ္မွ
စက္႐ံုေၾကာင့္ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း
အဆို ပါ ဓာတ္ အားေပးစက္ ႐ံုႏွ င့္ သ က္ ဆို င္ေ သာ သတင္း အခ်က္ အ လက္ မ်ားကို မရရွိျ ခင္း (သို ႔ )
ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတဖန္ ျပန္လည္ လည္ပတ္မည့္အေရးကို ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကန္႔ကြက္
ဆႏၵျ ပသည့္ လႈ ပ္ ရွားမႈ မ်ားရွိ သ ကဲ့ သို ႔ လြ တ္ေ တာ္ ထဲ တြ င္ ယင္း စိုး ရိ မ္ မႈ မ်ားကို တင္ျ ပေဆြးေႏြး ကာ
တားျမစ္ျခင္းမ်ဳိးလည္း မျပဳလုုပ္ႏိုင္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

(၃) ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲသို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
တီ က် စ္ ဓာ တ္ အားေ ပး စ က္ ႐ံု သ ည္ လ က္ ရွိ တြ င္ ျ မ န္ မာႏို င္ ငံ ၏ တ စ္ ခုု တ ည္းေ သာ
ေက်ာက္ မီးေသြး သံုး လ်ွ ပ္ စ စ္ ဓာတ္ အားေပးစက္ ႐ံုျ ဖစ္ သ ည္ ။ ၂၀၀၅ ခုုႏွ စ္ တြ င္ China National
Heavy Machinery Corporation ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ စတင္လည္ပတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္
တြင္ ျပန္လည္အဆင့္ျမင့္တင္ရန္အတြက္ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၄င္းစက္႐ံုသည္ လူဦးေရ
၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ တီက်စ္ေက်းရြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ယင္းေက်းရြာသည္ ေတာင္ႀကီး၊ ပင္ေလာင္း၊
ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ အဓိက လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ရွိသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို ရပ္ဆိုင္းထား
ေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုုပ္ကိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ အရည္
အေသြးနိမ့္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးကို အသံုးျပဳသည့္ တီက်စ္ရွိ ကုမၼဏီအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေနရသည္။
ယခုုအခါ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။

သိမ္းယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
ေက်ာက္ မီးေသြး တူးေဖာ္ေ ရးလုု ပ္ င န္း အတြ က္ ေက်းရြာႏွ စ္ ရြာေရႊ ႕ေျပာင္း ခံ ရ ၿပီး မည္ေ ရြ ႕
မည္မွ် တိုးခ်ဲ႕တူးေဖာ္မည္ကို မည္သူမွ် မသိေသးသည့္အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၀၁ ခုုႏွစ္တြင္

ေတာင္ပိုလာေက်းရြာ
အနီးမွ ကေလးမ်ားသည္
တီက်စ္ရွိ ေက်ာင္းသို႔
သြားရန္ ေက်ာက္မီးေသြး
စီမံကိန္းေျမေနရာအနီးမွ
ေန့စဥ္ျဖတ္သန္းသြားလာ
ေနရသည္။ ဖုုန္တေလာင္း
ေလာင္းထေနေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လမ္း
ေလွ်ာက္သြားရၿပီးမိုးရာ
သီတြင္လည္း ဗြက္ထူထူ
ထဲက ျဖတ္သန္းသြား
ေနရျပန္သည္။
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စစ္တပ္အစိုးရလက္ထက္ ဒုုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးမွ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတည္ေဆာက္
ရန္ အ တြ က္ ေဒသခံ တို ႔ ၏ စို က္ ပ်ဳိးေျမဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ ကို သိ မ္း ဆည္း ရန္ နယ္ေျမခံ တ ပ္ ရ င္း ကို
ညႊ န္ ၾ ကားခဲ့ သ ည္ ။ ေလ်ာ္ေ ၾကးတစ္ စံု တ စ္ ရာ စီ စ ဥ္ေ ပးျခင္း မရွိ ပါ။ ေက်ာက္ မီးေသြး တူးေဖာ္ေ ရး
လုု ပ္ င န္းႏွ င့္ ဓာတ္ အားေပးစက္ ႐ံုေျမေနရာအတြ က္ တီ က်စ္ ၊ ေတာင္ ပို လွ ၊ ျပင္ သာ၊ လို င္ ခါးႏွ င့္
ဘာမင္းကုုန္းေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံစိုက္ပ်ဳိးေျမဧကေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို သိမ္းယူထားခဲ့ၾကသည္။
လုုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ေျမယာမ်ားမရွိေတာ့သျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ကၽြဲႏြားမ်ားကို ေရာင္းခ်လိုက္
ရၿပီး ယခုုအခါတြင္ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ အဆိုပါ အက်ဳိးဆက္မ်ား
မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု
ကို ပိတ္သိမ္းရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၀၂ ခုုႏွ စ္ တြ င္ လုု ပ္ င န္း စတင္ ရ န္ ျပင္ ဆ င္ျ ခင္း မ်ားအတြ က္ တူးေဖာ္ျ ခင္း မ်ား စတင္
ခဲ့သည္။ ပထမဦးစြာ ဧရာမယႏၱရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျမျပင္ရွိ ခ်ဳံပုတ္မ်ား (သို႔) သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ အေပၚယံ
ေျမဆီ လြာ မ်ားကို ဘူ ဒို ဇာျဖင့္ အေျပာင္ ရွ င္း ခဲ့ ၿ ပီး စို က္ ပ်ဳိးေျမပမာဏမ်ားစြာ ကို အဆို ပါ ျဖစ္ စ ဥ္ျ ဖင့္
ဖ်က္ ဆီး ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ ေက်ာက္ မီးေသြး တူးေဖာ္ေ ရးလုု ပ္ င န္း မ်ားကို တြ င္း နက္ က်ယ္ အဖြ င့္ စ နစ္ျ ဖင့္
တူးေဖာ္ၿပီး အႀကီးစား စက္ယႏၱရားမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၄ နာရီ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမ

ဓါတ္ပုံ - PYO

မ်ားစြာ ပ်က္ စီး ခဲ့ျ ခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ ကုု မ ၼ ဏီ မ်ားကလည္း ေနာင္ တ ရားေက်းရြာ ၏ လက္ ဖ က္ စို က္ ခ င္း
မ်ား၏ေအာက္ တြ င္ ေျမေအာက္ ၾ ကြ င္း တူး စနစ္ျ ဖင့္ ေက်ာက္ မီးေသြး မ်ားကို တူးေဖာ္ ခဲ့ ၾ ကသည္ ။
ေလးစတုုရန္းေပအက်ယ္ရွိေသာ ေျမၾကြင္းတူးၿပီး ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား၏ ေအာက္
တြင္ တူးေဖာ္သည္ျဖစ္ရာ ေျမၿပိဳမည့္အေရးကို ေၾကာက္ေနရသည့္အေနအထားျဖင့္ ရြာသူရြာသား
မ်ားကို ထားရစ္ခဲ့သည္။ တူးေဖာ္ရရွိထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကိုလည္း ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသို႔
မသယ္ယမ
ူ ွီ စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေျမမ်ားႏွင့္ လမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္တင
ြ ္ စုပ
ု ထ
ံု ားသည္။ ေျမဆီလြာ၏ အရည္အေသြး
ကို ေက်ာက္မီးေသြးက ဖ်က္ဆီးၿပီး စုပ
ု ထ
ံု ားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးပံက
ု လယ္ကင
ြ ္းထဲသ႔ို စီးဆင္သြားမည့္
ေရလမ္းေၾကာင္း ကို ပိ တ္ ဆို ႔ ထားျပန္ သ ည္ ။ စြ န္ ႔ ပ စ္ေ ရမ်ားႏွ င့္ ျပာမ်ားမွာ လည္း ေရစီး သည့္
ေျမာင္းေဘးတြင္ အမႈိက္ပံုလို ျဖစ္ေနၿပီး အဆိုပါ ဓာတ္ၾကြင္းမ်ားေပ်ာ္ဝင္ေနသည့္ ေရမ်ားေၾကာင့္လည္း
စိုက္ပ်ဳိးေျမဆီလႊာမ်ားကို ပ်က္စီးေစသည္။

စိုက္ခင္းဧရိယာမ်ားအတြင္း
အမည္မသိေသာ အလုုပ္သ
မားမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္း
ေၾကာင့္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီး
မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏လံုျခံဳ
ေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိ
ေနသည္။ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီး
တစ္ဦးက “ ဒီအလုုပ္သမား
ေတြကို ေတြ႔ရတဲ့ေနာက္ပိုင္း
မွာ အခုုေတာ့ ကၽြန္မလယ္
ထဲကို မသြားရဲေတာ့ဘူး။ စိတ္
ထဲမွာ အလိုလို ေၾကာက္လာ
တယ္။ လယ္ထဲမွာအလုုပ္
လုုပ္ဖို႔ေတာင္ ေၾကာက္လာ
တယ္။ တျခား အမ်ဳိးသမီး
ေတြလည္း ဒီလိုပဲ။ မလံုၿခံဳဘူး
လို႔ ခံစားေနရတယ္။ အရင္
တုုန္းက ဒီလိုမဟုုတ္ဘူး။”
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ေက်းရြာ (၆) ရြာ မွ လယ္ သ မားမ်ားသည္ မိ မိ တို ႔ ၏ ေျမယာမ်ားသိ မ္း ဆည္းျခင္း ခံ ရျခင္း
ေၾကာင့္ စားဝတ္ေ နေရးအတြ က္ အျခားေသာ နည္း လမ္း မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြ စားေသာက္ ရေတာ့ သ ည္ ။
အခ်ဳိ ႕ ရြာ သူ ရြာ သားမ်ားမွာ တူးေဖာ္ေ ရးလုု ပ္ င န္း မ်ား မျပဳလုု ပ္ ရေသးသည့္ သိ မ္း ဆည္း ထားေသာ
ေျမေနရာမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ ေရွ႕ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ရင္ေလးေနရသည္။ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားမွာမူ မိမိေဒသကို စြန္႔ခြာၿပီး တိုင္းတစ္ပါးသို႔ အလုုပ္အကိုင္
ရွာေဖြရန္ ထြက္ခြာသြားၾကရသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း
ေဒသတြင္းေနထိုင္သူမ်ားမွ မိမိတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားႏွင့္ သီးႏွံမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးရသည့္အေျခအေန
တြင္ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ေဒသခံအလုုပ္သမားအနည္းငယ္ကို
ငွားရမ္းေခၚယူမရ
ႈ ခ
ွိ ဲသ
့ ည္။ ၂၀၁၄ ခုုႏစ
ွ တ
္ ြင္ ဓာတ္အားေပး စက္႐က
ံု ို ရပ္ဆင
ို ္းခံထားရၿပီးေနာက္ပင
ို ္းတြင္
ေဒသခံစိုက္ခင္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပည္တြင္းအလုုပ္သမားမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြး
တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းျပည္တြင္း ဗမာအလုုပ္သမားမ်ားမွာ
နယ္ေျမခံ မ်ားမဟုု တ္ ဘဲ ေက်ာက္ တူး သည့္ေ နရာတြ င္ အလုု ပ္ ရ ရန္ ေရႊ ႕ေျပာင္းေနထို င္ လာၾကသူ
မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ မိမိတို႔၏ မိသားစုုမ်ားကိုပင္ ေခၚေဆာင္ လာၿပီး လူဦးေရတိုးခ်ဲ႕ၾကသည္။
အတိ တ္ သ မို င္း တြ င္ ျမန္ မာ့ တ ပ္ မေတာ္ ၏ စစ္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈႏွ င့္ အခြ င့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈ အ ရိ ပ္ မ ည္း
မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျ ပည္ သူ မ်ားအေနျဖင့္ မတူ ညီေ သာ ယဥ္ေ က်းမႈ မ်ား က်င့္ သံုး မႈျ ဖင့္ အသစ္
ေရာက္ရွိလာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ လ်က္ရွိၾကသည္။

က်န္းမာေရးက႑
တစ္ေနကုုန္အဆက္မျပတ္ ေက်ာက္မီးေသြးသယ္ေဆာင္ေသာ ကုုန္တင္ကားႀကီးမ်ားေၾကာင့္
ေဒသခံေက်းရြာမ်ားတြင္ ဖုုန္မႈန္႔မ်ားျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ေလထုုညစ္ညမ္းသည္။ ယင္းဖုုန္မႈန္႔မ်ားသည္
ေရထြက္ေပါက္မ်ား၊ ေနအိမမ
္ ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြကစ
္ က
ို ခ
္ င္းမ်ားေပၚသိ႔ု ပ်ံ႕ႏွစ
႔ံ ြာ ေရာက္ရအ
ွိ နည္ထင
ို ၿ္ ပီး
လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေနသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရာေနရာတြင္
ေဖာက္ခမ
ြဲ မ
ႈ ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐မ
ံု ွ ဆူညသ
ံ မ
ံ ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ သင္ယမ
ူ ၌
ႈ
အာ႐ံု မ စို က္ႏို င္ျ ခင္း ၊ ထို န ည္း တူ သက္ ႀ ကီး ရြ ယ္ အို မ်ားအတြ က္ လ ည္း ယင္း ဆူ ညံ သံ မ်ားေၾကာင့္
စိတ္ေသာကေရာက္ၾကရသည္။
ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားမွ စြနပ
႔္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတ္အားေပးစက္႐၏
ံု အေရွ႕ဘက္ရွိ ျပင္သာႏွင့္
ေတာင္ပိုလာေက်းရြာအၾကားရွိ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားတြင္ စုုပံုစြန္႔ပစ္ၾကသည္။ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအတြင္း
စုပ
ု ထ
ံု ားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားသည္ မၾကာခဏ အလိအ
ု ေလ်ာက္ မီးေတာက္ေလာင္ၿပီး အဆိပရ
္ ွိေသာ
ဓာတ္ေ ငြ ႕ မ်ားကို ေလထုု ထဲ သို ႔ ပို ႔ လြ တ္ တ တ္ သ ည္ ။ ေလာင္ က ၽြ မ္း ၿပီး သား ျပာမႈ န္ ႔ မ်ားသည္ လ ည္း
က်န္း မာေ ရးကို ၿခိ မ္းေျခာက္ လ် က္ ရွိ သည္ ။ ေ က်ာက္ မီးေ သြး သံုး ဓာတ္ အားေ ပးစ က္ ႐ံု မ်ားမွ
လူသားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ က်န္းမာေရးကို ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ မာက်ဴရီ၊
ဆယ္ေလနီယမ္ႏွင့္ အာစင္းနစ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ေလထုုထဲသို႔ ပို႔လြတ္သည္။ မာက်ဴရီဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္
ေလထုုထဲသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ုိးသမီးမ်ား၊ လူမမယ္
ကေလးမ်ားကို ျပဳစုုေနရဆဲ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာ အႏၱရာယ္ရွိသည္။146
ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေၾကာင့္ ငါးမိင
ု ပ
္ တ္လည္ဧရိယာအတြင္း ေလထုည
ု စ္ညမ္းမႈမ်ား
သိသာစြာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မွစတင္ၿပီး အေရျပားေရာဂါမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း ေက်းရြာ ၂၅
ရြာတြင္ ေလ့လာမႈဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ သိရသည္။
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ေရထုုညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ဆုုတ္ယုတ္လာျခင္း
ေက်ာက္ မီးေသြး တြ င္း မ်ားမွ စြ န္ ႔ ပ စ္ေျမစာပံု မ်ားကို ေတာင္ မ်ားကဲ့ သို ႔ စုု ပံု ထားျခင္းေၾကာင့္
ေရစီးေရလာမႈ ကို ပိ တ္ ဆို ႔ ၿ ပီး ညစ္ ည မ္း မႈႏွ င့္ ေရဝပ္ မႈ ရွိေ သာ ေရကန္ မ်ားကို ဖန္ တီးေပးခဲ့ သ ည္ ။
မိုး ရာသီ တြ င္ မိုးေရမ်ားသည္ အဆို ပါ စြ န္ ႔ ပ စ္ေျမစာပံု မ်ား၏ ေနာက္ တြ င္ စုုေ ဝးစီး ဆင္း လာၿပီး
ေရကန္မ်ားအျဖစ္ ျဖစ္လာသည္။ စြနပ
႔္ စ္ေျမစာပံမ
ု ်ားႏွင့္ စက္႐တ
ံု င
ြ ္ စုပ
ု ထ
ံု ားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးပံမ
ု ်ားကို
ေရတိုက္စားၿပီး အမိႈက္မ်ားအျဖစ္ တီက်စ္ေခ်ာင္းထဲသို႔ စီးဝင္ေရာက္ရွိသြားသည္။ ေျမစာပံုအနီးအနားရွိ
စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားမွာ ညစ္ပတ္ေသာ ေရမ်ားျဖင့္ နစ္ျမွဳပ္ခံရေလသည္။ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထြက္ေသာ
အဆိပ္အေတာက္ပါသည့္ ျပာမႈန္႔မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံု (သို႔) ေဒသတြင္းလမ္းမမ်ားေပၚသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕
ေရာက္ရွိၿပီး ေဒသရွိ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားရွိရာသို႔ စီးဆင္းသြားသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အင္းေလးကန္သို႔ပင္
စီးဆင္းေရာက္ရွိသြားသည္။ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ေဆးေၾကာျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ အသံုးျပဳေနက်
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ညစ္ညမ္းသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ စုုေဆာင္းသယ္ေဆာင္ရေသာ အမ်ိဳးသမီးထုအ
ု ေနျဖင့္
သန္႔ရွင္းေသာ ေရမ်ားကို ရရွိရန္ ပိုမိုေဝးလံေသာ ေနရာမ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္ရွာေဖြရေတာ့သည္။

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးတင္းမာမႈ
ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္သည့္အလုုပ္သမားမ်ားသည္ ဒိုင္းနမိုက္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး ေျမျပင္ကို
အေပါက္ တူး ကာကနဦး လုု ပ္ေ ဆာင္ ရ သည္ ။ ေျမၿပိဳ မႈ မ်ားမျဖစ္ ခ င္ အ ထိ ေဆာင့္ အားျပင္းျပင္းျဖင့္
ေျမျပင္အား တုုန္ခါသြားေအာင္ ေဖာက္ခြဲရသည္။ အရွိန္ျပင္းျပင္းေပါက္ကြဲသည့္ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္
တီက်စ္ရြာရွိ အေဆာင္အဦမ်ား အက္ကြဲကုန္သည္။ တီက်စ္ေက်းရြာရွိ ေရွးေဟာင္းဘုုရားေစတီသည္
ျပင္းထန္ေသာ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္စစီ ေၾကြမြပ်က္စီးလာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ပ်က္စီးျခင္းသည္
ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားကို ေဒသထြက္ေစသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ကုမဏ
ၼ အ
ီ လုပ
ု သ
္ မားမ်ားအၾကား
ရင္ ဆို င္ ထိေ တြ ႕ မႈ မ်ားကို ေရွာ င္ ရွားရန္ တီ က်စ္ ဘု န္း ႀကီးေက်ာင္း မွ ေက်ာင္း ထို င္ ဆ ရာေတာ္ သ ည္
ၾကားဝင္ ၿ ပီး ေျဖရွ င္းေပးခဲ့ ရ သည္ ။ ေနာက္ ပို င္း တြ င္ ရြာ သူ ရြာ သားမ်ားမွ က်ဳိး ပဲ့ ပ်က္ စီး သြားေသာ
ဘုရ
ု ားေစတီအပိင
ု ္းအစမ်ားကို စုစ
ု ည္းၿပီး နဂိမ
ု လ
ူ ေနရာတြင္ စုပ
ု ထ
ံု ားၿပီး ထိုေနရာကိလ
ု ည္း ၿခံစည္း႐ိုးျဖင့္
ကာထားလိုက္ၾကသည္။

(၄) နိဂံုး
တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းဧရိယာအနီးတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္
ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ေနရသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ျပည့္စံု
ေကာင္းမြန္သည့္မူဝါဒႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ သာမက စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ည့ံဖ်င္း
ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ေဒသခံမ်ား
မွ စီ မံ ကိ န္းႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ သ ည့္ ဆိုး က်ဳိး မ်ား (သို ႔ ) တူးေဖာ္ေ ရးစီ မံ ကိ န္း မ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူး
မ်ားကို မေျပာသည့္ အ ခါ၊ လူ န ည္း စုု ၏ အသံႏွ င့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ မႈ မ်ား စြ န္ ႔ လြ တ္ လို က္ ရ သည့္ အ ခါ၊
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာမ်ားကို စစ္တပ္ႏွင့္ အေဝးတစ္ေနရာရွိ ဗဟိုအစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အခါ၊
ျပည္နယ္ႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုုပ္ကိုင္ေစျခင္းမျပဳသည့္အခါမ်ဳိး
တြင္ တီက်စ္ကဲ့သို႔ ည့ံဖ်င္းေသာ စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ ေပၚေပါက္လာေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
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အပိုင္း (၂.၅) ေက်ာက္စိမ္း အရင္းအျမစ္မ်ား
(၁) ေက်ာက္စိမ္း ဘာေၾကာင့္ အေရးၾကီးသနည္း
ေက်ာက္ စိ မ္း သည္ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ တန္ ဖိုး အရွိ ဆံုး အရင္း အျမစ္ မ်ားအနက္ တစ္ ခု အျဖစ္
ကိုယ္စားျပဳသည္။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ေက်ာက္စိမ္းထုုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားမွ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။147 တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ျပည္တြင္းထုုတ္ကုန္တန္ဖိုး၏
ထက္ဝက္ပမာဏနီးပါးႏွင့္ ညီမွ်စြာ ရရွိခဲ့သည္။
တန္ ဖိုးျမင့္ မားသည့္ေ က်ာက္ တံုး မ်ား တူးေဖာ္ လို က္ သ ည္ႏွ င့္ တ စ္ ၿ ပိဳ င္ န က္ အက်ဳိးေက်းဇူး
မ်ား ကုန
ု ဆ
္ ံုးသြားေလသည္။ သစ္ေတာ၊ ေျမယာ (သိ)႔ု ေရႏွငမ
့္ တူဘဲ ေက်ာက္စမ
ိ ္းသည္ နဂိမ
ု လ
ူ အတိင
ု ္း
ျပန္လည္ျဖစ္လာႏိုင္စရာမရွိေတာ့ေခ်။ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုက ေက်ာက္စိမ္းကို ထုုတ္ယူလိုက္ျခင္းသည္
အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ရေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုအျဖစ္
ကို ယ္ စားျပဳေသာ္ လ ည္း ေရာင္း ရေသာ ေငြ မ်ားမွာ ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ ကို ေက်ာ္ လႊားထားခဲ့ ၿ ပီး ဗဟို
အစိုး ရ ဘတ္ ဂ်က္ ထဲ သို ႔ ေရာက္ ရွိ သြားသည္ ။ ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ သ ည့္ လုု ပ္ င န္း မ်ားသည္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေမႊေႏွာက္ဖ်က္ဆီးသည္သာမက ကမၻာႏွင့္ျမန္မာတြင္ အႀကီးဆံုးေက်ာက္မ်က္
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မ်ား စုုေဝးတည္ရရ
ွိ ာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံလ႕ူ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာက္လပ
ု ္
သားမ်ား (ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား) ၏ က်န္းမာေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္။
၂၀၁၅ ခုုႏစ
ွ ၊္ ႏိဝ
ု င္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔၊ ျပည္သ႕ူ လြတ္ေတာ္တင
ြ ္ တင္သင
ြ ္းေသာ ျပည္ေထာင္စု
အစုုိး ရ၏ေဖာ္ျ ပခ်က္ အ ရ ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ သ ည့္ ပုု ဂၢ လိ က လုု ပ္ င န္း ၇,၇၁၄ ခုု သ ည္ ကခ်င္
ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ၂၃၁ ခုုမွာ ႏိုင္ငံျခား/ျပည္တြင္း အက်ဳိးတူ
လုု ပ္ င န္း မ်ဳိးျဖစ္ သ ည္ ။ ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ သ ည့္ လု ပ္ င န္း မ်ားအေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ သ ည့္ေ နရာ
အားလံုးသည္ ေျမဧကေပါင္း ၂၂,၅၅၈ ဧကတြင္ ေနရာယူထားသည္။
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျမႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္အတြက္ ေရရွည္ဆိုး
က်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ဖားကန္႔တြင္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္း
မ်ားေၾကာင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားမ်ားမွာ ေျပာင္းျပန္လွန္ထားခံရသလို ျဖစ္ေနသည္။ လူမ်ား
ကို ေသေစႏို င္ေ သာ ေျမၿပိဳ မႈ မ်ားမွာ ပံု မွ န္ျ ဖစ္ေ နက်ကဲ့ သို ႔ ျဖစ္ ၿ ပီး ေျမဆီ လႊာ ဆံုး ႐ံႈး ပ်က္ စီး မႈ မ်ား
သည္ လ ည္း စုုျ ပံဳ စြာ ျဖစ္ေ ပၚခဲ့ သ ည္ ။ စြ န္ ႔ ပ စ္ေျမစာမ်ားႏွ င့္ အနည္ ခ်ျခင္းျဖစ္ စ ဥ္ မ်ားေၾကာင့္
ဥ႐ုုျ မစ္ မွ သဘာဝအတို င္း မစီး
ဆ င္းႏို င္ေ တာ့ ဘဲ ႏွ စ္ စ ဥ္ မိုး ရာ
သီ တြ င္ လူ ကိုေ သေစႏို င္ေ သာ

ဇယား (၈) စစ္မွန္ေသာ စစ္စီးပြားေရး-တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ရွိ
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား

အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ
မ်ားကို ႀကံုေတြ႕ၾကရသည္။ ဥပေဒ
မ်ားျဖင့္ စနစ္ တ က် ထိ န္း ခ်ဳပ္
ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသာ ေက်ာက္
စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ
ု င
္ န္းမ်ားသည္
သ ဘာ ဝ ပ တ္ ဝ န္း က် င္ ထဲ သို ႔
မသိ ရွိႏို င္ သ ည့္ ဆ က္ စ ပ္ အ က်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး လူ႔က်န္း
မာေရးအတြက္ မေျပာျပႏိုင္ေသာ
ဆိုး က်ိဳးမ်ားကို ပို ႔ လြတ္ေ ပးသ
ကဲ့ သို ႔ျ ဖစ္ေ နပါသည္ ။ အထက္
ေဖာ္ျ ပ ခဲ့ေ သာေ ရ ရွ ည္ ဆိုး က်ဳိး
မ်ား သ ည္ က ခ် င္ျ ပ ည္ န ယ္ ၏
ေရႏွ င့္ေျမမ်ားကို ထိ ခို က္ ပ်က္
စီးေစမည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ထို ထ က္
မက ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ သ ည့္
ေဒ သ မ်ား တြ င္ ျ ပ န္ လ ည္ျ ဖ ည့္
ဆည္းေပးျခင္း (သို႔) ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေ ပးသည့္ စီ မံ ကိ န္း မ်ား
မရွိေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္
ရပါသည္။
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ဇယား (၉) ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ဖက္ဒရယ္အေျချပဳေျဖရွင္းခ်က္

ေနျပည္ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္

ပိုင္ဆိုင္မႈ ။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ
ပိုင္ဆိုင္မႈ ။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း။

သတၱဳတြင္းကုုမၼဏီ

သတၱဳတြင္းကုုမၼဏီ

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ အခြန္ေကာက္
ခံျခင္းဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသံုးရပ္စလံုးကို ဗဟိုအစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ျပည္နယ္ (သို႔) လုုပ္ငန္းအေကာင္
အထည္ေ ဖာ္ ရာေဒသမွ လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ / ခံ စားခြ င့္ အားလံုး ကို ထိ န္း ခ်ဳပ္ ထားသည္ ။ ဖက္ ဒ ရယ္ စ နစ္ တြ င္ အဆို ပါအာဏာႏွ င့္
လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား (သို႔) ေဒသအဆင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းလုုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရမည္။ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ
မ်ားႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကုမၼဏီမ်ားအား လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပဌာန္း
ျခင္းႏွ င့္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ျ ခင္း မ်ားကို ႀကီး ၾကပ္ေ စာင့္ ၾ ကည့္ျ ခင္း လုု ပ္ င န္း စဥ္ မ်ားႏွ င့္ အခြ န္ေ ကာ္ ခံျ ခင္း လုု ပ္ င န္း စဥ္
မ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ရမည္။

(၂) ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
(က) ဥပေဒျပဳျခင္း
၂၀၀၈ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒ အပို ဒ္ (၃၇) အရ ႏို င္ ငံေ တာ္ အ စိုး ရသည္ ေက်ာက္ စိ မ္း
အပါအဝင္ ေျမေအာက္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား အားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံ ဥ ပေဒပါ ဇယား (၂) အရ တုုိ င္းေဒသႀကီးႏွ င့္ ျပည္ န ယ္ အ စိုး ရအေနျဖင့္ မိ မိ တို ႔ န ယ္ေျမ
အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္းအတြကသ
္ ာ ဥပေဒျပဳႏိင
ု သ
္ ည္အ
့ ာဏာရွသ
ိ ည္။

လုုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို
ၾကပ္မတ္မႈမရွိေသာ
ေၾကာင့္ လူေသမႈႏွင့္
မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ
မ်ားစြာျဖစ္ေစခဲ့သည္။
ခန္းခမ္မိုင္းတြင္ ေျမၿပိဳ
မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း
၂၀၀ ေက်ာ္ အရွင္လတ္
လတ္ ျမဳပ္ႏွံခံခဲ့ရသည္။
(၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၁)
၁၁၄ ေလာင္းကိုသာ
ျပန္လည္ရွာေဖြေဖာ္
ထုုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
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သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
ပူးေပါင္း ၿပီး သဘာဝသယံ ဇာတႏွ င့္ ပတ္ ဝ န္း က်င္ ထိ န္း သိ မ္းေရးဝန္ ႀ ကီး ဌာနအျဖစ္ ေျပာင္း လဲ
ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းဆုုိင္ရာ
လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ထားေပးျခင္းကိစၥရပ္တြင္ တာဝန္ရွိသည္။ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္
အထိ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို ရွင္းလင္းစြာ
ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။148

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ (၁၉၉၅)
ျမန္ မာႏို င္ ငံေ က်ာက္ မ်က္ ရ တနာဥပေဒ (၁၉၉၅) ကို ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ေ ရးလုု ပ္ င န္း
မ်ားအတြ က္ အဖိုး အခႀကီး မ်ားေသာ လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ မ်ား ခ်ထားေပးႏို င္ ရ န္ မရွိ မျဖစ္ ဥပေဒအျဖစ္
ေရးဆြဲျ ပဌာန္း ခဲ့ သ ည္ ။ ကုု မ ၼ ဏီ မ်ားအေနျဖင့္ လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ လို င္ စ င္ မ်ားအတြ က္ ႀကိဳ တင္ေ ငြေ ပးရၿပီး
စက္ ယႏၱ ရားႀကီး မ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ ထု တ္ လု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ေ ဝစုု အ တြ က္ လ ည္း ေလလံ ဆြဲ ရ သည္ ။ ထို သို ႔
ျပဌာန္း လို က္ျ ခင္းျဖင့္ အေရအတြ က္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိေ သာ အေသးစားေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ေ ရး
ကုုမၼဏီမ်ားမွာ အဆိုပါ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ပါမစ္မ်ားအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ တပ္မေတာ္မ်က္ႏွာ
ႀကီး မ်ား၏ အရိ ပ္ လႊ မ္း မိုး ဆက္ စ ပ္ မႈ ရွိေ သာ ခ႐ို နီ ကု မ ၼ ဏီ မ်ား၏ လက္ ထဲ သို ႔ ထိ န္း ခ်ဳပ္ ခြ င့္ အာဏာ
စုု စ ည္းေပးသကဲ့ သို ႔ ျဖစ္ ခဲ့ သ ည္ ။ 149 အက်ဳိး တူ ပူးေပါင္း လုု ပ္ င န္း မ်ားအျဖစ္ ျမန္ မာ့ စီး ပြားေရးဦး ပို င္
လီ မီ တ က္ (သို ႔ ) ႏို င္ ငံ ပို င္ ျမန္ မာ့ေ က်ာက္ မ်က္ ရ တနာလုု ပ္ င န္း တို ႔ႏွ င့္ ေက်ာက္ မ်က္ လု ပ္ င န္း တို ႔ ကို
လည္ပတ္ေစခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၅ ခုုႏွ စ္ေ က်ာက္ မ်က္ ရ တနာဥပေဒ ျပန္ လ ည္ျ ပင္ ဆ င္ သ ည့္ ဥ ပေဒတြ င္ အရြ ယ္ အ စား
ႏွ င့္ ကြဲျ ပားေသာ သတၱဳ တြ င္း ထြ က္ အေပၚအေျခခံေ သာ မတူ ညီ သ ည့္ လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ ပါမစ္ မ်ားကို
ျပန္လည္သတ္မွတ္ေသာ္လည္း လိုင္စင္ခ်ထားေပးသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိ
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
ကို အမ်ားျပည္ သူ မ်ား ေလ့ လာသိ ရွိ ရ န္ အ တြ က္ ထုု တ္ျ ပန္ျ ခင္း မ်ဳိး မရွိေ သးသည္ မွာ ေက်ာက္ မ်က္
လုုပ္ငန္းက႑၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေျခအေနကို ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။150 ေက်ာက္စိမ္းဥပေဒ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အဆင့္ (A) ႏွင့္ (B) ကို ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္လည္းေကာင္း၊
အဆင့္ (C) ႏွင့္ (D) ကိုသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ သယ္ယူခြင့္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ ဖားကန္႔၌ ႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူေသေစသည့္ ေျမစာေတာင္ၿပိဳက်မႈ
မ်ားေၾကာင့္ လက္ ရွိ လု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ ပါမစ္ ရ ထားသူ မ်ားသာလွ် င္ ဆက္ လ က္ လု ပ္ ကို င္ ခြ င့္ ရွိ ၿ ပီး ဥပေဒ
မူေဘာင္ဆိုင္ရာမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မတိုင္မီအထိ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ပါမစ္အသစ္မ်ား ခ်ထား
ျခင္းမျပဳရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ ယာယီတားျမစ္လိုက္ျခင္းသည္
စနစ္တက်မျဖစ္သည္သာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးပဋိပကၡရလဒ္မ်ားကိုပါ
ျဖစ္ေ စေသာ ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ မႈ မ်ားကို တားျမစ္ ပိ တ္ပ င္ သ ည့္ ေကာင္းေသာအစျပဳျခင္း မ်ဳိးျဖစ္
သည္ ။ သို ႔ေ သာ္ ေစာင့္ ၾ ကည့္ ရ ဦး မည့္ အေျခအေနတြ င္ ျဖစ္ေ နသည္ ။ ယာယီ တားျမစ္ ခ်က္ မ်ားထုု
တ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ဗဟိုအစိုးရမွ ႏိုင္ငံျခားသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုုမၼဏီမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခား
တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆက္လက္ဖိတ္ေခၚေနဆဲျဖစ္ေနသည္။
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(ခ) က်င့္သံုးမႈမ်ား
အပစ္ရပ္အလြန္ ေက်ာက္စိမ္းလိုင္စင္ခ်ထားမႈ၊ တူးေဖာ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းမႈမ်ား
၁၉၉၄ ခုုႏွစ္မတိုင္ခင္တြင္ ဖားကန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ဧရိယာအမ်ားစုုကို ကို ကခ်င္လြတ္
ေျမာက္ေ ရးအဖြဲ ႕ အစည္း (ေကအို င္ အို ) မွ ထိ န္း ခ်ဳပ္ ထားခဲ့ သ ည္ ။ ထို အ ခ်ိ န္ ကာလတြ င္ ေက်ာက္
စိ မ္း တူးေဖာ္ေ ရးလုု ပ္ င န္း မ်ားမွာ အေသးစားအရြ ယ္ အ စားသာရွိ ၿ ပီး ကခ်င္ျ ပည္ သူ မ်ားအေနျဖင့္
ဖားကန္႔မွ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိခံစားခဲ့ရသည္။ ထိုကာလ၌ အႀကီးစား
ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ ထု တ္ လု ပ္ သ ည့္ ကု မ ၼ ဏီ မ်ားဟူ ၍ ဖားကန္ ႔ တြ င္ မရွိေ သးေခ်။ ၁၉၉၄ ခုုႏွ စ္
ေကအို င္ အိုႏွ င့္ ျမန္ မာတပ္ မေတာ္ တို ႔ မွ အပစ္ အ ခတ္ ရ ပ္ စဲေ ရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆို ၿ ပီးေနာက္
ပိုင္း ပုုဂၢလိက ကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဦးပိုင္ကုမၼဏီကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ဖားကန္႔
တြင္ အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ လိုင္စင္ျပဳလုုပ္ျခင္းလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္
အစိုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈမရွိေသာ အေသးစား၊ လြတ္လပ္စြာ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ စီးပြားေရး
သမားမ်ားမွာ ေက်ာက္ စိ မ္းေလာကမွ တြ န္း ထုု တ္ လုိ က္ျ ခင္း ခံ လို က္ ရ သည္ ။ ကုု မ ၼ ဏီေ ပါင္းေျမာက္
မ်ားစြာျဖင့္ အရွိ န္ ဟု န္ျ ပင္း စြာ တူးေဖာ္ လု ပ္ ကို င္ မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ စိ မ္း အေရအတြ က္ မ်ားစြာ
သည္ လ ည္း ေစ်းႏႈ န္းျမွ င့္ တ က္ လာခဲ့ သ ည္ ။ ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ေ ရးလုု ပ္ င န္း ၏ အဓိ က အာ႐ံု စို က္
သည့္အရာမွာ လုုပ္ငန္းခြင္ အရြယ္အစားႏွင့္ အရွိန္ျပင္းျပင္းေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ျဖစ္လာသည္။
ေက်ာက္ စိ မ္း လုု ပ္ င န္း မ်ား တိုး ခ်ဲ ႕ လာသည္ ဆိုေ သာ္ လ ည္း ယင္း လုု ပ္ င န္း ၏ အက်ဳိး အျမတ္ မ်ားမွာ
လူနည္းစုုမ်ားအတြက္သာ ကေတာ့ပံုသဖြယ္ စုုစည္းစီးဝင္သြားေတာ့သည္။ ယခင္ စီးပြားေရးသမား
(ပိုင္ရွင္) မ်ားႏွင့္ ကုုန္သည္မ်ားမွာလည္း လုုပ္ခအနည္းငယ္သာ ရရွိေသာ လုုပ္ခစားမ်ားအျဖစ္ အဆင့္
ေလ်ွာ့ခ်ခံလိုက္ရသည္။151
၂၀၀၅ ခုုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အဆင့္ (A) ႏွင့္ (B) ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္အစိုး
ရမွ ေလလံ တ င္ေ ရာင္း ခ်ေသာ ျမန္ မာေက်ာက္ မ်က္ ရ တနာျပပြဲ တြ င္ တရားဝင္ေ ရာင္း ခ်ရမည္ ဟု
အ မိ န္ ႔ ထုု တ္ျ ပ န္ ခဲ့ သ ည္ ။ အ ဖိုး တ န္ေ က်ာ က္ စိ မ္း မ်ား ကို ကေ န ႔ တို င္ က ခ် င္ျ ပ ည္ န ယ္ တြ င္
ေရာင္း ဝယ္ျ ခင္း ကို တရားမဝင္ အျဖစ္ သ တ္ မွ တ္ ထားၿပီး ဗဟို အ စိုး ရအေနျဖင္ ႔ ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္
ေက်ာက္မ်က္ရတနာအဖြဲ႔အစည္းမွ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ့တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ေတာင္း
ခံ မႈ ကို ျငင္း ပယ္ ထားသည္ ။ 152 လုုိ င္ စ င္ ထု တ္ေ ပးျခင္းႏွ င့္ ပင္ မေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ျ ခင္းႏွ င့္ေ ရာင္း
ခ်ျခင္း ဆို င္ ရာ လုု ပ္ င န္း စဥ္ မ်ားကို ဗဟို အ စိုး ရ၏ ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈေ အာက္ သို ႔ လြ န္ ခဲ့ သ ည့္ ဆယ္ စုႏွ စ္
ႏွစ္ခုနီးပါးကတည္းက ထည့္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ (ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္) အတြင္း
တြ င္ လ ည္း ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ အ စိုး ရႏွ င့္ ေဒသခံ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ ရွိ
ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္မရွိခဲ့ေခ်။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ေက်ာက္စိမ္း
လုပ
ု က
္ က
ြ ႀ္ ကီးမ်ားႏွင့္ လိင
ု စ
္ င္မ်ားကို ထပ္မခ
ံ ်ထားေပးကာ လုပက
္ င
ို ္ေစခဲသ
့ ည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္
ဖားကန္ ႔ ကို အတို က္ အ ခံ ဧ ရိ ယာကဲ့ သို ႔ ႀကိဳးစားပံုေ ဖာ္ ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ သို ႔ေ သာ္ ေအာက္ ပါ ေျမပံု အ ရ
ဗဟို အ စိုး ရစစ္ တ ပ္ မွ အဓိ က ေက်ာက္ စိ မ္း ထြ က္ သ ည့္ ဧ ရိ ယာမ်ားကို မည္ သို ႔ ထိ န္း ခ်ဳပ္ ထားပံု ကို
ေဖာ္ျပေနသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း153
“ေက်ာက္ စိ မ္းကုု မ ၼ ဏီေ တြ မွာ စည္း မ်ဥ္း ဥပေဒေတြ မ ရွိ ဘူး ။ ဘယ္ သူက ပါမစ္ ရ လဲ ၊ ဘယ္ သူက
မရဘူး လဲ ကၽြ န္ေ တာ္ တို ႔ မ သိ ရ ဘူး ။ ကၽြ န္ေ တာ္ တို ႔ စံု စ မ္းေလ့ လာရမယ္ ။ တခ်ဳိ ႕ လုု ပ္ င န္းေတြ မွာ
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လိုင္စင္မရွိဘူး ဒါေပမယ့္ ပါမစ္ရွိတဲ့ ကုုမၺဏီႀကီးေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ကေန လုုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္။”
(ရွေရာ္ခ ေမွာ္၊ ဖားကန္႕ရွိ အေသးစားလုုပ္ငန္းရွင္ ဦးထြန္းသိုက္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)
ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းက႑သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်ွိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေနခဲ့သည္။
သာမန္အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ တူးေဖာ္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိေသာ ကုုမၼဏီဟုတ္မဟုုတ္ကိုလည္းေကာင္း၊
လည္ ပ တ္ လ်က္ ရွိေ သာ ကုု မ ၼ ဏီ မ်ား၏ မူ ရ င္း ပို င္ ရွ င္ မည္ သူ မ ည္ ဝါ ျဖစ္ သ ည္ ကို လ ည္းေကာင္း ၊
လုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ လ
့္ င
ို စ
္ င္မ်ား ခ်ထားေပးမႈပစ
ံု မ
ံ ်ားကိလ
ု ည္းေကာင္း၊ ကန္ထ
႔ ႐ိက
ု သ
္ က္တမ္းမ်ားကိလ
ု ည္းေကာင္း၊
အစိုးရကို မည္သည့္အရာမ်ား ေပးသည္ကိုလည္းေကာင္းႏွင့္ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ထုုတ္
လုုပ္တူးေဖာ္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း မသိရွိႏိုင္ေခ်။
ျမန္ မာ့ေ က်ာက္ စိ မ္း လုု ပ္ င န္း လို င္ စ င္ ခ်ထားေပးမႈ စ နစ္ သ ည္ အက်င့္ ပ်က္ျ ခစားျခင္းႏွ င့္
ခ႐ိုနီဝါဒမ်ား ပ်ံ႕ပြားေစရန္ ဖြင့္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ အဓိက လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးရာေနရာ
မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမို႕နယ္ရွိ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ဧရိယာမ်ားျဖစ္သည္။ လုုပ္ကြက္မ်ားကို
ခ်ထားေပးရာတြင္ ရာထူးအဆင့္ျမွင့္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မ်က္ႏွာရေနေသာ
ကုုမၼဏီမ်ားက ဗဟိုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္ဆန္ေသာ ျဖစ္စဥ္အားျဖင့္ ခ်ထားေပးသည္ဟု လုုပ္ငန္းရွင္အသိုင္း
အဝိုင္းမ်ားထံမွ သိရသည္။
Global Witness အဖြဲ႕၏ သုုေသသနျပဳခ်က္မ်ားက ေက်ာက္စိမ္းမွ ဝင္ေငြမ်ားမွာ အလြန္ၾကီး
မားေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းႏွင့္ ဦးအုုန္းျမင့္တို႔၏ မိသားစုုဝင္မ်ား
အၾကား ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ (အစိုးရ၏ တရားဝင္ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရး)
မွ အခြန္မေဆာင္မွီ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၂၀ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွ
ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၆၇ သန္း (အခြန္မေဆာင္ရေသးခင္ပမာဏ) ကို ရရွိခဲ့သည္။ ဦးသန္းေရႊမိသား
စုုႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု Global Witness မွ ယံုၾကည္သည့္ အျခားကုုမၼဏီတစ္ခုသည္လည္း ၂၀၁၃
ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၅၀ ကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု
ဆိုပါသည္။

ေက်ာက္စိမ္းမွရေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳမႈ
ေက်ာက္ စိ မ္း အေျချပဳစီး ပြားေရးလုု ပ္ င န္း သည္ ဗဟိုႏို င္ ငံေ တာ္ အ စိုး ရထံ သို ႔

မ်ားစြာေသာ

ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ ခိုင္ေၾကးမ်ား (Royalties) ႏွင့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ေပးေဆာင္ရသည့္ လုုပ္ငန္းျဖစ္သည္။
၄င္းတြင္ လိုင္စင္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ ခိုင္ေၾကးအျဖစ္ ထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏ၏
၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ ေရာင္းရေငြ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုုန္သြယ္ခြန္အပါအဝင္
စံႏႈန္းသတ္မွတ္မႈရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြန္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္
မ်က္ ရ တနာလုု ပ္ င န္းႏွ င့္ ဦး ပို င္ ကဲ့ သို ႔ေ သာ စစ္ တ ပ္ ပို င္ ကု မ ၼ ဏီ မ်ားသည္ ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ေ ရး
လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစုုရွယ္ယာမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ၄င္းတို႔၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး ဝင္ေငြမ်ားထဲမွ
၄၀ ရာခုုိ င္ႏႈ န္း ကို လ ည္း ရရွိေ နသည္ ။ သီ အို ရီ အ ရ ေက်ာက္ စိ မ္းေရာင္း ခ်ျခင္း မွ ရ ရွိေ သာ အဓိ က
အစုုရွယ္ယာေဝစုုမွ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းသို႔ ေရာက္ရွိရမည္ျဖစ္
သည္။ အဆိုပါ ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ားသိအျမင္ရွင္း စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားမရွိ
သည့္အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖားကန္႔တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူး
ေဖာ္ေရး လုပ
ု င
္ န္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ဳိးဆက္ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏင
ွ ့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး
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(သို႔) ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ မိမိတို႔၏ ေဒသမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
လာေသာ ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ားကို ခံစားေတြ႕ရွိရျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

(၃) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲသို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား
ပ်က္ စီး ဆံုး ႐ႈံး မႈ အ က်ဳိး ဆက္ မ်ားေသာ ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ သ ည့္ လု ပ္ င န္း မ်ားအေၾကာင္း
ကို အစီရင္ခံစာ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ရပ္ဇာတ္လမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းခံရသည္။
ေျမယာသိ မ္း ဆည္း ခံ ရျခင္း ၊ ေနရပ္ ဌာေနေရႊ ႕ေျပာင္း ရျခင္း ၊ သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ပ်က္ စီးျခင္းႏွ င့္
အေၾကာသြင္းသို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးထိုးသြင္းျခင္းႏွင့္ အိတ္အိုင္ဗီြကူးစက္ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႕မႈမ်ားမွာ စည္းမ်ဥ္း
စည္း ကမ္း မရွိ သ ည့္ ေက်ာက္ စိ မ္း လုု ပ္ င န္း မ်ား၏ အက်ဳိး ဆက္ မ်ားျဖစ္ ပါသည္ ။ ေအာက္ ပါျဖစ္ ရ ပ္
မ်ားမွာ ၂၀၁၆ ခုုႏွ စ္ မတ္ လ တြ င္ မွ တ္ တ မ္းျပဳထားေသာ ေဒသခံျ ပည္ သူ မ်ား၏ ခံ စားခ်က္ အ မွ န္
ဇာတ္လမ္းမ်ားျဖစ္သည္။
အေရးတစ္ႀကီး မွတ္သားထားရမည့္အခ်က္မွာ အႀကီးစား တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အဓိက ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။
ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ေ ရးလုု ပ္ င န္း မ်ားေၾကာင့္ လယ္ သ မားမ်ားႏွ င့္ မိ မိ တို ႔ ၏ လယ္ ယာျခံေျမႏွ င့္
သစ္ေ တာမ်ားထဲ တြ င္ ထင္းေကာက္ သူ အ မ်ဳိး သမီး မ်ားမွာ အသက္ေ မြး ဝမ္းေက်ာင္း မႈ အ တြ က္
ပိ တ္ ပ င္ ထားျခင္း ခံ ရ သကဲ့ သို ႔ျ ဖစ္ ၿ ပီး ေနရပ္ ဌာေနမွ ေရႊ ႕ေျပာင္း ခံ ၿ ပီး ေက်ာက္ စိ မ္း လုု ပ္ င န္း တြ င္
လုုပ္အားလိုအပ္ခ်က္အရ ၾကည့္လွ်င္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အတြက္ အလုုပ္အ
ကိုင္မရွိေတာ့သည့္အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ေယာက်္ားလုုပ္သားမ်ား အႀကီးအက်ယ္စုၿပံဳ
ေရာက္ ရွိ လာသည့္ ေက်ာက္ စိ မ္း တူးေဖာ္ သ ည့္ လု ပ္ င န္း မ်ားေၾကာင့္ ျပည့္ တ န္ ဆာလုု ပ္ င န္း လို အ ပ္
ခ်က္ ျမင့္တက္လာေအာင္ ဖန္တီးေပး သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္။ ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ မိသားစုု
ဝင္ မ်ားကို ေထာက္ ပံ့ ရ သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ တရားဝင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္ မွ တ္ခ်က္ မ်ား
မရွိ သ ည့္ ေမွာ္ ဧ ရိ ယာတြ င္း ရွိ ျပည့္ တ န္ ဆာေလာကသို ႔ေ ရာက္ ရွိ သြားၿပီး လိ င္ ဆ က္ ဆံ မႈေ ၾကာင့္
ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းတို႔ကို ခံစားရသူမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားရေလသည္။
ေရထုုညစ္ညမ္းလ်က္ရွိေသာ ဖားကန္႔ရွိ ဥ႐ုုျမစ္သည္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေလသည္။
အစဥ္အလာအရ ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳေနရေသာ ေရအရင္းအျမစ္မွာ
ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ဝင္ေနသည္ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္တာဝန္မ်ားလုုပ္
ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရမ်ားကို ရရွိရန္ ပိုမိုေဝးကြာေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရွာေဖြရ
သည္။ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္မ်ားမွ ညစ္ညမ္းေစေသာအရာမ်ား အထူးသျဖင့္ မာက်ဴရီဓာတ္မွာ ကိုယ္ဝန္
ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မေမြးဖြားရေသးေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အလြန္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိျခင္း
ဖားကန္ ႔ တြ င္ မၾကာခဏ ေရႀကီး မ်ားျဖစ္ေ ပၚရျခင္း မွာ ေက်ာက္ တူး ရာတြ င္ ထြ က္ေ ပၚလာ
ေသာအမိႈ က္ သ ႐ို က္ မ်ားႏွ င့္

စြ န္ ႔ ပ စ္ေျမစာပံု မ်ားသည္ ျမစ္ေ ခ်ာင္း မ်ားအတြ င္း သို ႔ စီး ဝင္ ပိ တ္ ဆို ႔ ၿ ပီး

ေခ်ာင္းငယ္ေျမာင္းငယ္မ်ားမွာလည္း ပိတ္ဆို႔ပ်က္စီး ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ (၅)
ရက္ေန႔တြင္ ကိတ္ေမွာ္ရွိ ေရမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ တာတမံတစ္ခု က်ဳိးေပါက္သြားျခင္းေၾကာင့္

104

လဖို င္ န န္ ဆို င္း ၏ အိ မ္ မွာ ပ်က္ စီး သြားခဲ့ ၿ ပီး ေရေအာက္ န စ္ျ မွဳ ပ္ သြားခဲ့ သ ည္ ။ ထို အျဖစ္ အ ပ်က္
မတိင
ု ခ
္ င္ ၄င္းတိမ
႔ု သ
ိ ားစုသ
ု ည္ အိမၾ္ ကီးႀကီးတစ္လံုး၊ အိမ္ေရွ႕တြင္ စတိင
ု ္းဆိင
ု တ
္ စ္ဆင
ို ္ႏင
ွ ့္ ေကာင္းေကာင္း
မြ န္ မြ န္ ေနႏို င္ စားႏို င္ ခဲ့ သ ည္ ။ သို ႔ေ သာ္ အသက္ေ မြး ဝမ္းေက်ာင္း သည့္ လု ပ္ င န္း အပါအဝင္ အရာ
အားလံုးမွာ ေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးစုုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း
၃၀,၀၀၀,၀၀၀ (သိန္းသံုးရာ) ရွိမည္ဟု သူမ ခန္႔မွန္းတြက္ျပခဲ့သည္။ မိသားစုုအေနျဖင့္ ၄င္းျပႆနာ
ကို ေျဖရွင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိသည့္ကုမၼဏီ (ျမရာမိုး) ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စံု
တစ္ရာမရရွိေသးဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ တဲငယ္ေလးထဲတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

ေျမၿပိဳျခင္း၊ ေတာင္ၿပိဳျခင္း၊ စက္ယႏၱရားမ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးရျခင္း
“တူးေဖာ္ ဖို ႔ အ တြ က္ စက္ ယႏၱ ရားအႀကီး ႀကီးေတြ အမ်ားႀကီး ပဲ ။ ေက်ာက္ တူး တဲ့ ကု မ ၼ ဏီေ တြ က
စနစ္တက် ေျမစာေတြကို မစြန႕္ ပစ္တအ
ဲ့ တြက္ လူေတြေျမစာပံု ပိလ႔ို ေသတာရွတ
ိ ယ္။ ဥ႐ုုေခ်ာင္းႀကီး
လည္း ႏွစ္တိုင္းလိုလုိ မိုးရာသီမွာ ညစ္ပတ္ၿပီး ေရႀကီးတယ္။ ေျမၿပိဳတာနဲ႔ ေက်ာက္မိုင္းခြဲလို႔ ၿပိဳက်ရာ
ကေန လူေသတာလည္း မနည္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒီထရပ္ကားေတြကို အမ်ားသံုးလမ္းနဲ႔ ျမစ္ေတြ
ထဲမွာ သြားလာအသံုးျပဳေနတာကို ရပ္တန္ခ
႔ ်င္တာျဖစ္တယ္။ ကုမ
ု ဏ
ၼ အ
ီ ေနနဲလ
႔ ည္း စြန႕္ ပစ္ေျမစာေတြ
ကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔လိုတယ္။ လူေတြနဲ႔ ေဝးတဲ့ေနရာမွာ သြားစြန္႔ပစ္သင့္တယ္။” (ေဒၚခင္စန္းရီ၊
လံုးခင္းေက်းရြာအုုပ္စု)

“၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၃၀) ရက္ေန႔မွာ လံုးခင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဇြပ္ရန္ေက်းရြာက အသက္
(၂၁) ႏွစ္အရြယ္ ဦးဂြန္ဂ်ာေအာင္ဟာ ေက်ာက္တူးတဲ့ ကုုမၼဏီအလုုပ္သမားေတြရဲ႕ ဘက္ဟိုးနဲ႔
အသတ္ခံရၿပီးေတာ့ အဲဒီဝန္ထမ္းေတြကပဲ သူ႔ရဲ႕အေလာင္းကို အသတ္ခံထားရတဲ့ေနရာအနီးအနား
မွာပဲ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဦးဂြန္ဂ်ာေအာင္ရဲ႕ ဇနီးမွာလည္း ကိုယ္ဝန္နဲ႔ က်န္ရစ္
ခဲ့ ၿ ပီးေတာ့ ေလးႏွ စ္ အ ရြ ယ္ သားေလးတစ္ေ ယာက္ လ ည္း ရွိေ သးတယ္ ။ သူ တို ႔ မိ သားစုုေ တြ က
ဘယ္ေလာက္အျဖစ္ဆိုးလဲ ေတြးၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။” ( ဦးလမုုန္လေတာင္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မွ ရပ္ရြာအေျချပဳ
အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးရွာဇင္းလုုမ္ဖုန္အဖြဲ႕ဥကၠဌႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး)
အထက္ပါ အင္တာဗ်ဴးႏွငတ
့္ စ္ဆက္တည္းတြင္ ဦးလမုန
ု လ
္ ေတာင္မွ ၄င္းတိအ
႔ု ဖြ႕ဲ မွ မွတတ
္ မ္းတင္
ထားေသာ ဖားကန္ ႔ ၿ မိဳ ႕နယ္ ေျမၿပိဳ မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေ သာ ေအာက္ ပါ လူေ သေစသည့္ျ ဖစ္ ရ ပ္ မ်ား
ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
(၁) ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႕တြင္ ကုုမၼဏီမွ စြန္႕ပစ္ေျမစာကို စနစ္တက်မစြန္႔သျဖင့္
ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေသာ ေဒသခံမ်ားေပၚသို႔ ၿပိဳက်ခဲ့သည္။ လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးၿပီး
၄င္းတို႔၏ ႐ုုပ္အေလာင္းမ်ား ေျမစာပံုေအာက္တြင္ ပိမိေနခဲ့သည္။
(၂) ၂၀၁၅ ခုုႏစ
ွ ၊္ ဒီဇင္ဘာ (၂၅) ရက္ေန႕ညပိင
ု ္းတြင္ ကန္ေပါက္ေက်းရြာအနီးရွိ ေပ ၄၀၀ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ
ေျမစာပံၿု ပိဳက်ၿပီး လူေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ေသသည္။ ေနာက္ႏစ
ွ ရ
္ က္တင
ြ ္ ေျမစာပံု ထပ္မၿံ ပိဳက်မႈမ်ားျဖစ္
ပြားခဲ့ၿပီး ဒုုတိယအႀကိမ္ၿပိဳက်မႈတြင္ လူေပါင္းမည္မွ် ေသဆံုးသည္ကို အတိအက်မသိရေခ်။
(၃) ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ေနမင္းကမၻာကုုမၼဏီသည္ ေက်ာက္တူးသည့္ေနရာ
အနီးတြင္ ေျမစာပံုထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေျမစာပံုကို ပံုခ်ထားၿပီးေနာက္တြင္ ၿပိဳက်ၿပီး လူေပါင္း ၂၀
ေက်ာ္ အသက္ဆံုး႐ႈံးရျပန္သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ ၿပိဳက်ၿပီးသားေျမစာပံုမွ
ထပ္မံၿပိဳက်ျပန္သျဖင့္ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
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ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ မွ အမ်ဳိး သားလြ တ္ေ တာ္ ကို ယ္ စားလွ ယ္ တ စ္ ဦး ၏ အဆို အ ရ ၂၀၁၅ ခုုႏွ စ္
အတြ င္း ေျမစာပံု မ်ား ၿပိဳ က်မႈေ ပါင္း ၃၇ မႈ ဖားကန္ ႔ တြ င္ ျဖစ္ ပြားခဲ့ သ ည္ ။ ေသဆံုး သူ စာရင္း ကို
တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေခ်။

ေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား
“လူေတြကေတာ့ ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ အျပည့္ပဲ။ ေက်ာက္စိမ္းတူးတဲ့ကုမၺဏီက ကားေတြ
ကၽြ န္ေ တာ္ တို ႔ လ မ္းေတြ မွာ ျဖတ္ သ န္း သြားေနတာေတြ ၊ စနစ္ တ က် ေက်ာက္ မ တူး တဲ့ ကိ စ ၥ နဲ ႔
ေျမစာေတြ ကို ေနရာတကာပံု တဲ့ အ တြ က္ ကၽြ န္ေ တာ္ တို ႔ က ဆႏၵျ ပကန္ ႔ ကြ က္ေ နတာျဖစ္ တ ယ္ ။
ေက်ာက္တူးတဲက
့ မ
ု ဏ
ၼ ီေတြအေနနဲ႔ အနည္းဆံုး ရြာေတြန႔ဲ မီတာ ၂၀၀ ေဝးတဲ့ေနရာမွာ တူးသင္တ
့ ယ္။
သူတ႔ေ
ို တြကို ကၽြန္ေတာ္တမ
႔ို ျမင္ခ်င္ဘူး။ ေက်ာက္တူးတဲက
့ ားႀကီးေတြသြားဖိလ
႔ု မ္းေဖာက္တာကိလ
ု ည္း
မျမင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ ရြာနားမွာ ျဖတ္မသြားသင္ဘ
့ ူး။ ဒါမွမဟုတ
ု ္ ေရေခ်ာင္းနားမွာ ျဖတ္မသြားသင္ဘ
့ ူး။
ကၽြန္ေ တာ္ တို ႔ ရဲ႕ ေလထုု ထဲမွာ လည္း ေက်ာက္ မို င္း နဲ႔ ကားေတြေ ၾကာင့္ ညစ္ ည မ္း မႈေ တြ
ရွိတယ္။ ကားအမ်ားႀကီး ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းက ေဒသခံလူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးျပႆနာကို
ျဖစ္ေ စတယ္ ။ သူ တို ႔ေ တြ က ဒို င္း နမို က္ေ တြ နဲ ႔ ေဖာက္ ခြဲ လို ႔ ညပို င္း မွာ ဆို ရ င္ အိ ပ္ လို ႔ မ ရဘူး ။
တစ္ ခါတေလ အသံ အ ရမ္း က်ယ္ လို ႔ တို က္ ပြဲျ ဖစ္ေ နၿပီ လို ႔ေ တာင္ ထင္ေ နတာ။ မို င္းေဖာက္ ခြဲ လို ႔
လြ င့္ စ င္ လာတဲ့ ေက်ာက္ တံုးေက်ာက္ ခဲေ တြ နဲ ႔ ေက်ာက္ မႈ န္ ႔ အ ပို င္း အစေတြ ဟာ ကၽြ န္ေ တာ္ တို႔ ရဲ ႕
လူေနအိမ္ေတြနဲ႔ ေခါင္မိုးေတြကို ထိမွန္ၿပီး ေပါက္ျပဲကုန္တယ္။ ညတိုင္း ေကာင္းေကာင္းမအိပ္ရဘူး။
ကၽြ န္ေ တာ္ တို ႔ ကေတာ့ ၿငိ မ္း ၿငိ မ္း ခ်မ္း ခ်မ္း နဲ ႔ ကို ယ္ ပို င္ အ သက္ေ မြး ဝမ္းေက်ာင္း လုု ပ္ င န္း ပဲ
လုုပ္ကိုင္စားေသာက္ခ်င္တယ္။” (ဦးထြန္းသိုက္၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္၊ ရွေရာ္ခပ္ေမွာ္၊
ဖားကန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး)

(၄) နိဂံုး
အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာရွိေနသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေျပာင္းလဲမအ
ႈ မွနတ
္ ကယ္
လို အ ပ္ ပါသည္ ။ အဘယ္ေ ၾကာင့္ ဆိုေ သာ္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားမွာ စီး ပြားေရး၏ အေျခခံ အု
တ္ျ မစ္ျ ဖစ္ေ သာေၾကာင့္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ လက္ ရွိ အ စိုး အေနျဖင္ ႔ ယခင္ စ စ္ တ ပ္ စစ္ အ စိုး ရျပဳလု ပ္ ခဲ့ေ သာ
အလားတူအမွားမ်ဳိး ထပ္တလဲလဲ မျဖစ္ရေလေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင္႔စိုးရိမ္မိသည္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္
ပဋိ ပ ကၡ မ်ားကို ေရွာ င္ ၾ ကဥ္ ရ န္ စစ္ မွ န္ေ သာ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးႏွ င့္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားအေပၚတြ င္
မွီခိုႏိုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ား ခံစားစံစားႏိုင္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ ေျဖရွင္း
မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုအပ္ပါသည္။

ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ေ
ို ဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အႀကီးစား ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးသည္လ
့ ပ
ု င
္ န္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစခ်င္သည္။
ေဒသခံ အေနျဖင့္ အဆို ပါ စီး ပြားေရးလုု ပ္ င န္း မ်ားေၾကာင့္ မည္ သ ည့္ အ က်ဳိး အျမတ္ မွ် မခံ စားရ
ေသာ္လည္း ၄င္းလုပ
ု င
္ န္း၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိမ
ု ူ ခံစားခဲရ
့ သည္။ အေသးစား ေက်ာက္စမ
ိ ္းတူးေဖာ္သည့္
လုု ပ္ င န္း (အထူး သျဖင့္ ေဒသခံ အေျခခံ လူ တ န္း စားမ်ားအတြ က္ ) မ်ားကို အလို ရွိ ပါသည္ ။
(ဦးထြန္းသိုက္၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္၊ ရွေရာ္ခပ္ေမွာ္၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး)
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အပိုင္း (၂.၆) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
(၁) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးသနည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အရန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပမာဏမ်ားမ်ား ရွိသည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သက္ေသထူ
ႏိုင္သျဖင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ကမၻာထိပ္သီးႏိုင္ငံ (၄၀) ထဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္သည္။154 ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အရင္းအျမစ္သည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးသည္ဟုဆိုရေလာက္သည့္ အေၾကာင္း
ျပခ်က္ႏွ စ္ ခု ရွိ ပါသည္ ။ ပထမအေနျဖင့္ စြ မ္း အင္ ကို အမွီ အ ခို က င္း စြာ စီ မံေ ပးႏို င္ စြ မ္း ရွိျ ခင္း ၊
ျပည္တြင္းလူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ
ု ္ငန္းမ်ား (ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ဂက္စ္အသံုးျပဳၿပီး၊ ထင္းေလာင္စာကို
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း) အတြက္ လွ်ပ္
ဇယား ( ၁၀) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑တြင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္
တိုးလာေသာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

တို႔ ျဖစ္သည္။ ဒုုတိယအခ်က္မွာ
သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ မ်ား တင္ ပို ႔

10

ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္

8

ဘီလီယံေဒၚလာ

စစ္ ဓာတ္ အားထုု တ္ေ ပးႏို င္ျ ခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္အတြက္

6

တရားဝင္ အျမင္ဆ
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4
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ျပဳႏို င္ေ ကာင္း ၏။ ျမန္ မာ့ သ စ္ေ တာ၊ ေျမယာႏွ င့္ ေရအရင္း အျမစ္ မ်ားႏွ င့္ မ တူ ဘဲ ေရနံႏွ င့္ သ ဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေနႏိုင္ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္လည္း ၄င္း၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ
တက္လိုက္က်လိုက္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမတည္မၿငိမ္မႈ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္တတ္သည္။
စစ္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ေ ရးအခ်ိ န္ ကာလ၊ ဝမ္း နည္း ဖြ ယ္ေ ကာင္းေသာ လူ ႔ အ ခြ င့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈ
မွ တ္ တ မ္း မ်ားႏွ င့္ အေနာက္ တို င္း စီး ပြားေရး ပိ တ္ ဆို ႔ မႈ မ်ားရွိေ စကာမူ ျမန္ မာ့ေ ရနံႏွ င့္ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕က႑သည္ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အထူးသျဖင့္
အာရွေဒသမွ ႏိုင္ငံမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ကမ္းလြန္ေဒသတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုုတ္
လုုပ္လ်က္ရွိေသာ ကုုမၼဏီမ်ားမွာ ရတနာ၊ ရဲတံခြန္၊ ေရႊႏွင့္ ေဇာတိကတို႔ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၁၃
ႏွင့္ ၂၀၁၄ တို႔တြင္ အသီးသီး စတင္လည္ပတ္ ထုုတ္လုပ္ခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားၿပီးသည့္ေနာက္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
က႑တြ င္ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ မ်ား အရွိ န္ အ ဟုု န္ျ ပင္း စြာ တိုး တက္ လာခဲ့ သ ည္ ။ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ ခုုႏွ စ္
အထိ ျမန္ မာႏို င္ ငံ အေနျဖင့္ ကမ္း နီးႏွ င့္ ကမ္း လြ န္ ေရနံႏွ င့္ သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ မ်ား ရွာေဖြျ ခင္းႏွ င့္
ထုုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ လုုပ္ကြက္ေပါင္း ၄၄ ကြက္အား အေရအတြက္ ၄၀ ေက်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံျခား
ကုု မ ၼ ဏီ မ်ားသို ႔ လုု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ ခ်ထားေပးခဲ့ သ ည္ ။ 155

ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွ စ္ တြ င္

ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က႑မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၄၈ ဘီလီယံအထိ ရရွိခဲ့သည္။
၄င္း ပမာဏသည္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုုႏွ စ္ ၊ ေရြးေကာက္ ပြဲ မ တို င္ ခ င္ႏွ စ္ တြ င္ ရ ရွိေ သာ ၃၂၉.၆ မီ လီ ယံ
ေဒၚလာထက္ ၂၈ ဆပိုပါသည္။ ရရွိလာေသာ ဝင္ေငြ ၉.၄၈ ဘီလီယံေဒၚလာထဲမွ ၄.၈ ဘီလီယံ
ေဒၚလာ (၅၁%) သည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ ရရွိၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ၁.၉ ဘီလီယံေဒၚလာ
(၂၀%) ကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားမွ ရရွိသည္။156
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အာဏာတည္ၿပီးေနာက္ ရခုုိင္ျပည္နယ္သည္ ၄င္း၏ ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္ အေနာက္အုပ္စု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈ
ဦးတည္သည့္ေနရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာကုုမၼဏီမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုမွ ConocoPhillips ႏွင့္ Chevron ကုမၼဏီ၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ Royal Dutch Shell PLC
ကုုမၼဏီ၊ အဂၤလန္အေျခစိုက္ BG group ႏွင့္ Ophir ကုုမၼဏီ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ Woodside Energy
ကုုမၼဏီ၊ ေနာ္ေဝးမွ Statoil တို႔သည္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသရွိ ကမ္းေဝးလုုပ္ကြက္ေပါင္း ၉ ကြက္ကို
စူးစမ္းရွာေဖြမႈအတြက္ ခရိုနီမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ျပည္တြင္း ကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳလ်က္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ား ရရွိခဲ့သည္။
စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ျမန္မာ့
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္တြင္း လူေနအိမ္ႏွင့္ စက္႐ံုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား စီမံျဖန္႔ေဝေပးျခင္းထက္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုုတ္ႏို္င္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း
မ်ားအတြ က္ ပံ့ ပိုးေပးရန္ အ တြ က္ တင္ ပို ႔ ခဲ့ျ ခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွ စ္ ၊ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ ေရနံႏွ င့္
သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ တင္ ပို ႔ မႈ မွ အေမရိ က န္ေ ဒၚလာ ၄.၂ ဘီ လီ ယံ ရ ရွိ ခဲ့ ၿ ပီး ႏို င္ ငံျ ခားတင္ ပို ႔ျ ခင္း မွ
ရရွိသည့္ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ (၃၄%) သို႔မဟုုတ္ အသားတင္ျပည္တြင္းထုုတ္ကုန္တန္ဖိုး၏ (၇%)
ရရွိခဲ့သည္။157 ထိုမွ်ေလာက္ႀကီးမားသည့္ ဝင္ေငြမ်ားရရွိေစကာမူ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ အဆင့္ေပးမႈမ်ားအရ
အရင္း အျမစ္ ၾ ကြ ယ္ ဝေသာ ႏို င္ ငံေ ပါင္း ၅၈ ႏို င္ ငံ တြ င္ ျမန္ မာႏို င္ ငံ သ ည္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ား
အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ ပတ္သက္လ်ွင္ အညံ့ဖ်င္းဆံုးအဆင့္တြင္ ေရာက္ရိွေနသည္။158
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(၂) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
(က) ဥပေဒျပဳျခင္း
မူဝါဒ ေရးဆြဲပံုေဖာ္ျခင္း
ယခင္ စြ မ္း အင္ ဝ န္ ႀ ကီး ဌာနလက္ေ အာက္ တြ င္ စြ မ္း အင္ စီ မံ ကိ န္း ဦး စီး ဌာန (EPD) အား
ေရနံ စိ မ္းႏွ င့္ သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ ထုု တ္ လု ပ္ျ ခင္းႏွ င့္ ေရာက္ ခ်ျခင္း မ်ား၊ ေရနံ ခ်က္ စ က္ ႐ံုႏွ င့္ သ န္ ႔ စ င္
စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စြမ္းအင္မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရန္၊ ထိုနည္းတူ ျပည္တြင္း၌ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕ ထုုတ္ကုန္မ်ားကို လက္လီလကၠားေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ေပးအပ္ထားသည္။
အဆိုပါ ဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ အသစ္ဖြဲ႕စည္းေသာ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ႏွင့္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) ၏ အျမဲတမ္းအတြင္းေရးမွဴး၏ အဆိုအရ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္း (MOGE) ကို ဖန္တီးထူေထာင္ၿပီး စြမ္းအင္စီမံကိန္းဌာန (EPD) ကို အစားထိုးမည္
ျဖစ္ၿပီး ၄င္းလုုပ္ငန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ စြမ္းအင္မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။159
အေရးတႀကီး မွတ္သားရမည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ယခင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ယခုုအသစ္
ဖြဲ႕စည္းျပန္ေသာ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) တို႔သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုုပ္
ငန္း မ်ားမွ ရ ရွိေ သာ ဝင္ေ ငြျ ဖင့္ လည္ ပ တ္ေ နရသည္ ဟူေ သာ အခ်က္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ၄င္း အခ်က္ သ ည္
ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ပဋိ့ပကၡမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးေပးၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး
လုု ပ္ င န္းျဖစ္ေ သာေၾကာင့္ အက်ဳိး အျမတ္ မ်ားကို ရွာေဖြ ရ မည္ျ ဖစ္ ၿ ပီး တစ္ ခ်ိ န္ တ ည္း မွာ ပင္ အဆို ပါ
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေရနံစိမ္းႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ၁၉၁၈ ႏွင့္ ၁၉၆၉ ခုုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္
ေရးထုုိးထုုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အပိုင္းရွစ္ပိုင္းပါေသာ ဥပေဒျဖင့္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားခဲ့သည္။160
ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
သည္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလမတိုင္ခင္အထိ စြမ္းအင္က႑ကို စီမံခန္႔ခြဲႏို္င္သည့္အာဏာရွိေသာ အစိုးရ
၏အဓိက ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသစ္တက္လာေသာ အင္န္အယ္ဒီအစိုးရသည္ဝန္ႀကီးဌာန
၏ အေရအတြက္မ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ၿပီး စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MoE) ႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန
ကို ေပါင္းစည္းၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) အျဖစ္ အသစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ေယဘုု ယ်အားျဖင့္ ယခုု ကဲ့ သို ႔ ေပါင္း စည္း ဖြဲ ႕ စည္းျခင္း သည္ ျပည္ တြ င္း စြ မ္း အင္ အ ရင္း အျမစ္ မ်ား
ကို အသံုးျပဳမႈႏွ င့္ ထုု တ္ လု ပ္ မႈ မ်ားအတြ က္ ျပည့္ စံု က်ယ္ျ ပန္ ႕ေသာ ဆန္း စစ္ သံုး သပ္ မႈ မ်ားအတြ က္
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေရြ႕လ်ားမႈဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေကာက္ခ်က္ဆြဲရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္း
ေနပါေသးသည္ ။ မည္ သို ႔ ဆိုေ စကာမူ မူေ ဟာင္း လုု ပ္ ထံုး လုု ပ္ န ည္း မ်ားျဖင့္ ဆက္ လ က္ အ သက္ ဝ င္
ေနဆဲ ပ င္ ျဖစ္ သ ည္ ။ ႏို င္ ငံ ပို င္ စီး ပြားေရးလုု ပ္ င န္း မ်ားဥပေဒကို ၁၉၈၉ ခုုႏွ စ္ တြ င္ ေရးဆြဲျ ပဌာန္း ၿပီး
“ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏
ထုုတ္ကုန္မ်ားကို ထုုတ္လုပ္ျခင္း” လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေလးခုု၏ လက္ထဲတြင္
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ရွိေ နၿပီး စြ မ္း အင္ ဝ န္ ႀ ကီး ဌာန၏ စီ မံ ထိ န္းေက်ာင္း မႈ ေအာက္ တြ င္ ေအာက္ ပါဇယားမ်ားအတို င္း
ရွိေနပါသည္။ (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ
ေအာက္ပါ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိေသးပါ။)
ဇယား (၁၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႔စည္းပံု

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
စုုဖြဲ႕မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
လုုပ္ငန္း

စြမ္းအင္
စီမံကိန္းဌာန
•
•
•
•

နည္းပညာေပးျခင္း၊
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ
သတ္မွတ္ျခင္း

•
•
•
•

စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊
တူးေဖာ္ျခင္း၊
ထုုတ္လုပ္ျခင္း၊
ေျမျပင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကြန္ရက္
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊
• စီအန္ဂ်ီထုတ္လုပ္ျခင္း

ျမန္မာ့ေရနံဓာတ္
သတၱဳလုုပ္ငန္း

ျမန္မာ့ေရနံထြက္
ပစၥည္းထုုတ္လုပ္
ေရးလုုပ္ငန္း

• ဓာတ္သတၱဳသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ • ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း၊
• ထုုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း
ျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊
• ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံု၊
• မီသေနာစက္႐ံု၊
• ကာဗြန္ႏွင့္ LPG စက္႐ံု၊
• ဖေယာင္းလုုပ္ငန္း

စီမံကိန္းလိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း
ႏို င္ ငံ ပို င္ စီး ပြားေရးလုု ပ္ င န္းျဖစ္ေ သာ ျမန္ မာ့ေ ရနံႏွ င့္ သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ လုု ပ္ င န္း (MOGE)
သည္ ႏိင
ု င
္ ံျခားႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏသ
ွံ မ
ူ ်ားႏွင့္ ထုတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ ခြဲေဝမႈသေဘာတူညခ
ီ ်က္စာခ်ဳပ္
(PSC) ျဖင့္ ေရနံႏင
ွ ့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လိင
ု စ
္ င္မ်ား စိစစ္ထတ
ု ္ေပးသည့္ျဖစ္စဥ္ကို အဓိက ပံပ
့ ိုးကူညသ
ီ ည့္
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ခြဲေဝမႈသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈေ ကာ္ မ ရွ င္ ၏ ေထာက္ ခံ အ တည္ျ ပဳမႈ ကို ရရွိ ရ မည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ႏို င္ ငံျ ခားကုု မ ၼ ဏီ မ်ား
အေနျဖင့္ ျမန္မာကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္သည့္စနစ္အားျဖင့္သာ ဝင္ေရာက္လုပ္
ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အႀကီးစား သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာကုုမၼဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာ့
ေရနံႏင
ွ ့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ
ု င
္ န္း (MOGE) က ကိယ
ု စ
္ ားျပဳသည္။ ဥပမာ- ေရႊဂက္စစ
္ မ
ီ က
ံ န
ိ ္းကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ
စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈျဖစ္စဥ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်ွိဳ႕ဝွက္နက္နဲလွေသာ္လည္း
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပၿြဲ ပီးသည့္ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ အမ်ားနည္းတူ ေလလံေပးသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးျဖစ္လာခဲသ
့ ည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ျခင္းမ်ား
သဘာဝသယံ ဇာတႏွ င့္ ပတ္ ဝ န္း က်င္ ထိ န္း သိ မ္းေရးဝန္ ႀ ကီး ဌာနသည္ ေရနံႏွ င့္ သဘာဝ
ဓာတ္ေ ငြ ႔ က ႑ရွိ သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ဆို င္ ရာ ကာကြ ယ္ မႈ မ်ားအတြ က္ တာဝန္ ရွိေ သာေအဂ်င္ စီ
တစ္ ခုျ ဖစ္ သ ည္ ။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သ ဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ဆို င္ ရာ ဆန္း စစ္ေ လ့ လာမႈ (SEIAs)
အစီအစဥ္ကို လက္ရွိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားမႈမရွိ
သည္ကိုေတြ႕ရသည္။
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ဝင္ေငြခြန္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း
၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ၏ အပိဒ
ု ္ ၂၅၄ တြင္ ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ တိင
ု ္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေကာက္ခၿံ ပီး
အသံုးျပဳႏို င္ သ ည့္ အခြ န္ အ ခမ်ားႏွ င့္ ဝင္ေ ငြ ဘ ႑ာမ်ားကို အတိ အ က် ျပဌာန္းေဖာ္ျ ပထားသည္ ။
ေရနံႏွ င့္ သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ အပါအဝင္ တန္ ဖိုးျမင့္ မားေသာ အရင္း အျမစ္ မ်ားႏွ င့္ ပတ္ သ က္ေ သာ
အခြန္ေကာက္ခံစည္းၾကပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒျပဌာန္းမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာသည္ ဗဟိုအစိုးရ
ထံတြင္သာ ရွိသည္။161

(ခ) က်င့္သံုးမႈမ်ား
တာဝန္ခံမႈမရွိေသာ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္းဌာနသည္
ထုုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ ခြဲေဝမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခား ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုုမၼဏီမ်ား၏ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မမ
ႈ ်ားကို ေစာင္ၾ့ ကည့္ေလ့လာရမည္။ ျမန္မာေရနံႏင
ွ ့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ
ု င
္ န္း သည္ စီးပြားေရးလုပ
ု ္
ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္အ
့ ေလ်ာက္ မိတဖ
္ က္မ်ားအျဖစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆၾို ကေသာ္လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ (သို႔) လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈစနစ္မ်ားအတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရန္
တြ န္း အားေပးမႈ မ ရွိ သ ည္ ကို ေတြ ႕ ရသည္ ။ ဝင္ေ ငြ ရ လမ္း မ်ားကို ေစာင့္ ၾ ကည့္ သ ည့္ အဖြဲ ႕ျဖစ္ေ သာ
Revenue Watch Institute သည္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ အရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝ
ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၈ ႏိုင္ငံကို စစ္တမ္းေကာက္သည့္အခါ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈက႑တြင္
ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အမွတ္ (၁၀၀) တစ္ရာတြင္ (၈) မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္
ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္မွာ “ထုုတ္လုပ္မႈက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုး
နီးပါးမွာ ထိန္ခ်န္ထားျခင္းခံရၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အလုုပ္လုပ္ေနရသည့္ ကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ားပင္လွ်င္ ဌာနတြင္းလုုပ္ေဆာင္ေနသည့္စနစ္မ်ားအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္သာ သိထား
သည္” ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။162 အကယ္၍ မူဝါဒခ်မွတသ
္ မ
ူ ်ားႏွင့္ တိက
ု ႐
္ က
ို လ
္ ပ
ု က
္ င
ို ရ
္ သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူ
ပညာရွင္မ်ားပင္လွ်င္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ မည္သို႔လည္ပတ္ေနသည္ကို မသိလွ်င္ယင္း
စီ မံ ကိ န္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ လာႏို င္ေ သာ ဆိုး က်ဳိး သက္ေ ရာက္ မႈ မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍ ျပည္ သူ လူ ထု
တစ္ရပ္လံုးအတြက္ တာဝန္ခံေပးႏိုင္ရန္ မည္သို႔ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္နည္း။

ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမတိုင္ခင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္တြင္ သိသာေသာ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္း
ကို အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ မႈ အေတြ ႕ အၾကံဳ မ်ားကို အေျချပဳ၍ ေထာက္ျ ပႏို င္ ပါသည္ ။ ေရႊ ဂ က္ စ္
စီမံကိန္းကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္းမ်ား၊ ထိခိုက္
ခံစားရသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ (သို႔) လူထုသေဘာထားကို ရရွိေစသည့္
သေဘာထား ေကာက္ယမ
ူ ပ
ႈ စ
ံု မ
ံ ်ား မျပဳလုပ
ု မ
္ ွီ လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးကာ တရားဝင္ခ်ိတပ
္ တ
ိ ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္းေမးခြန္းမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္ရန္ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈ
ျဖင့္ ေျမပို င္ ရွ င္ မ်ား၏ စီး ပြားေရးဆို င္ ရာ အသက္ေ မြး ဝမ္းေက်ာင္း မႈ မ်ားကို အဓိ က ဦး တည္ လ်က္
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ေမးျမန္း ထားၿပီး လူ ႔ အ ခြ င့္ အေရးႏွ င့္ စ ပ္ ဆို္ င္ေ သာ ေမးခြ န္း မ်ားသည္ လ ည္း အျပည္ျ ပည္ ဆို င္ ရာ
လူ ႔ အ ခြ င့္ အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွ င့္ ကို က္ ညီ စြာ ေမးထားသည္ ။ (သို ႔ ) ကမၻာ့ ဘ ဏ္ ကဲ့ သို ႔ေ သာ
ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ေမးျမန္းထားေလ့ရွိသည္။
ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အဖ်က္သေဘာပါသည့္ ဆိုးက်ဳိး
မ်ားကို ကာကြယ္သည္ထက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို နည္းသထက္နည္းေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
ျဖင့္သာ လုုပ္ေဆာင္သည္ဟု ယူဆလက္ခံႏိုင္ပါသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈ
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ကတည္းက
တိုင္းျပည္၏ အဓိက ဝင္ေငြရလမ္းမ်ားကို လည္ပတ္ေစသည့္ အစုုအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္
တ႐ုု တ္ႏို င္ ငံ သို ႔ သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ မ်ားတင္ ပို ႔ မႈ သ ည္ ႏို င္ ငံ ၏ အႀကီး ဆံုး ဝင္ေ ငြ ရ လမ္း အရင္း အျမစ္
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၂ ဘီလီယံ (သို႔) တိုင္းျပည္၏ တရားဝင္ပို႔ကုန္
လုုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြ၏ ၃၅% ရွိသည္။163
ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုအစိုးရသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈက႑မွ ဝင္ေငြမည္မွ်ရရွိၿပီး
၄င္း တို ႔ ကို အသံုးျပဳျခင္း ႏွ င့္ သ က္ ဆို င္ သ ည့္ သတင္း အခ်က္ အ လက္ မ်ားကို မေဖာ္ျ ပႏို င္ သ ည့္
နာမည္ဆိုးျဖင့္ ထင္သာျမင္သာမရွမ
ိ က
ႈ ို ေဖာ္ျပသည္။ ထိသ
ု ႔ျို ဖစ္ေန ေစကာမူ ေရနံႏင
ွ ့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
မွရေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ႏိင
ု င
္ ံေတာ္ဘတ္ဂ်က္တင
ြ ္ ပထမအႀကိမ္ ထည္ဝ
့ င္မက
ႈ ို ၂၀၁၂ ခုုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ထုတ
ု ္ျပန္
ျပသခဲ့ေ သာ္ လ ည္း ဝင္ေ ငြ ရ လမ္းႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ သ ည့္ စီ မံ ခ န္ ႕ ခြဲ မႈ စ နစ္ မ်ားမွာ အားနည္း ည့ံ ဖ်င္း ဆဲ
ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း မရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမေအာက္သယံဇာတတူး
ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ ကနဦး လုုပ္ေဆာင္ျခင္း (EITI) စနစ္ကို အသံုးျပဳမႈပိုင္း
ကို ဆန္း စစ္ေ လ့ လာေသာ သုုေ သသနျပဳမႈေ တြ ႕ ရွိ ခ်က္ မ်ားအရ သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ တင္ ပို ႕ မႈ အ ပို င္း
တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၁၂ သန္းေက်ာ္ ကြာဟမႈျဖစ္သည္ဟု ဘ႑ာအခြန္ဦးစီးဌာန
ႏွင့္ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စာရင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္
ေတြ႕ရသည္။164 တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေရွ႕ေႏွာက္မညီမမ
ႈ ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္
အေနျဖင့္ သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ က႑မွ ဝင္ေ ငြ မ ည္ မွ် ရရွိ ခံ စားရသည္ ကို အတိ အ က် သိ ရွိႏို င္ ရ န္
ခက္ခဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။
Adam Smith International အဖြဲ႕၏ မၾကာေသးမီက သုုေသသနစစ္တမ္းေလ့လာမႈအရ
ႏိင
ု င
္ ံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္တက
ြ ထ
္ ားေသာ ဝင္ေငြမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္နီးပါးမွာ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈမရွိေသာ
ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ ဘဏ္စာရင္းမ်ားျဖင့္ သိမ္းထားသည္ဟု သက္ေသထူထားသည္။

“ဝန္ ႀ ကီး ဌာနမ်ားႏွ င့္ ႏုုိ င္ ငံ ပို င္ စီး ပြားေရးလုု ပ္ င န္း မ်ားတြ င္ စာရင္းေသ “အျခား ေငြ စာရင္း ” မ်ား
ရွိ ၿ ပီး ျမန္ မာ့ စီး ပြားေရးဘဏ္ တြ င္ သိ မ္း ဆည္း ထားေသာ္ လ ည္း ဘ႑ာေရးဆို င္ ရာ အစီ ရ င္ ခံ စာ
မ်ားတြ င္ ေဖာ္ျ ပထားျခင္း လည္း မရွိေ ခ်။ စြ မ္း အင္ ဝ န္ ႀ ကီး ဌာနအေနျဖင့္ စကၤာ ပူ တြ င္ “သီးျခား
ေငြစာရင္း” သံုးခုုရွိၿပီး ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္းမွာမူ “သီးျခား ေငြစာရင္း” ၁၄ ခုုရွိ
သည္။ မည္သည့္ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ကို မည္သို႔အသံုးျပဳသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ စာရင္းမ်ား
ထဲ သို ႔ ေရနံႏွ င့္ သ ဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ မွ ရ ရွိ သ ည့္ ဝ င္ေ ငြ မ်ား ဝင္ေ ရာက္ သြားသည္ ကို လ ည္းေကာင္း
ရွင္းလင္းစြာ မသိရေခ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “သီးျခား ေငြစာရင္း” မ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ “သီးျခား
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ေငြ စာရင္း ” တစ္ ခု တြ င္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွ စ္ အ တြ က္ စုု စုေ ပါင္း ၂.၅၄ ထရီ လီ ယံ က်ပ္ ၊
ဘတ္ ဂ်က္ တြ က္ ခ်က္ ထားေသာ ဝင္ေ ငြ ရ လမ္း စုု စုေ ပါင္း ပမာဏ၏ (၄၄%) ေက်ာ္ ရွိ သ ည္ ။
သီးျခားေငြ စ ရင္း မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳေလ့ မ ရွိ သ ည့္ အ ခါတြ င္ အဆို ပါ သီးျခားေငြ စာရင္း မ်ားကို
တရားဝင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ ျဖစ္စဥ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္
ျမင့္တက္လာျခင္းကို ေသခ်ာေစပါလိမ့္မည္။”165
(Adam Smith International)

ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္းထြက္အရင္းအျမစ္အမ်ားစုု၏ မူလဇစ္ျမစ္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား
အေျချပဳျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။
“ယေန႔ တရားဝင္ ေရနံ ၊ သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ႏွ င့္ သတၱဳ တူးေဖာ္ သ ည့္ လု ပ္ င န္း မ်ားမွ ရရွိေ သာ
ဝင္ေ ငြ ဘ ႑ာကို ျပည္ေ ထာင္ စု အ စိုး ရ (သို ႔ ) ႏို င္ ငံ ပို င္ အ စုု အ ဖြဲ ႕ တစ္ ခု ခု မွ ေကာက္ ခံ ရ မည္ ဟု
၂၀၀၈ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒတြ င္ ျပဌာန္းေရးဆြဲ ထားသည္ ။ အဆို ပါ ဝင္ေ ငြ ဘ ႑ာမ်ားႏွ င့္
အျခားေသာ ဝင္ေ ငြ ဘ ႑ာမ်ားကို ျပည္ န ယ္ အ စိုး ရထံ သို ႔ လႊဲေျပာင္းေရးမွာ အထူး သီး သန္ ႔ ကိ စ ၥ
ရပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ သာမာန္အားျဖင့္ ကခ်င္၊ ကယားႏွင္ တနသၤာရီကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡ
ျဖစ္လြယ္သည့္ေဒသမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးကာ လႊဲေျပာင္းေပးတတ္သည္။166
ေရနံႏင
ွ ့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိေသာ အခြနမ
္ ်ားကို ဗဟိဥ
ု ီးစီးကာ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္
ေကာက္ခံၿပီးေနာက္ပိုင္း ဗဟိုဦးစီးထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ျပန္လည္
ထည့္ဝင္ကာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ျခင္းမဟုုတ္ဘဲ
ေနျပည္ေတာ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအၾကား အာဏာမညီမွ်မႈ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကိုသာ
ဖန္တီးေပးေတာ့သည္။

(၃) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲသို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတံု႕ဆိုင္းေနေသာ ရခိုင္ျပည္
ဦးသန္းေရႊစစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ တ႐ုုတ္ကုမၼဏီတို႔သည္
ေရႊဂက္စ္လုပ္ကြက္ႏွင့္ ဆက္စပ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို
တ႐ုတ
ု ္ျပည္သ႔ ို ပိသ
႔ ု ည္။ တ႐ုတ
ု ္ႏင
ို င
္ ၏
ံ ေလာင္စာဆီအပ
ု စ
္ ုျဖစ္ေသာ CNPC ကုမ
ု ဏ
ၼ သ
ီ ည္ ဓာတ္ေငြ႕ပိက
ု လ
္ င
ို ္း
မ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို လႊဲေျပာင္းသယ္ယူျခင္းတစ္ခုတည္းသာမက တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံ
အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကမွ ေရနံ
မ်ားကို လ ည္း သေဘၤာ မ်ားေပၚမွ တ ဆင့္ လႊဲေျပာင္း ပုုိ ႔ လႊ တ္ျ ခင္း တို ႔ ကို လုု ပ္ေ ဆာင္ သ ည္ ။ အျငင္း
ပြားဖြယ္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၃ ဇြန္လကတည္းက စတင္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ အျခား
ေသာ ဧရာမစီ မံ ကိ န္း မ်ားတြ င္ တ႐ုု တ္ႏို င္ ငံ မွ ဦးေဆာင္ စီ စ ဥ္ သ ည့္ ေက်ာက္ျ ဖဴအထူး စီး ပြားေရး
ဇံုႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ကုုလားတန္ ဘက္စံု-စံျပ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။
ရခိင
ု ္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရႊဂက္စစ
္ မ
ီ က
ံ န
ိ ္းမွ ႏွစစ
္ ဥ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုဗ
ု ေပ သန္းေပါင္း ၅၀၀
ထုတ
ု လ
္ ပ
ု လ
္ ်က္ရသ
ွိ ည္။ အတိအက်အားျဖင့္ (၈၀ %) ေသာ ထြကရ
္ မ
ွိ ႈ (သိ)႔ု သန္းေပါင္း ၄၀၀ ကုဗ
ု ေပကို
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ေန႔စဥ္တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္တိုင္ေအာင္ တင္ပို႔ရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၁၀၀ မီလီယံ ကုုဗေပကို
သာ ျပည္ တြ င္းေန႔ စ ဥ္ အ သံုးျပဳမႈ မ်ားအတြ က္ လ်ာထားသတ္ မွ တ္ ခဲ့ သ ည္ ။ ျပည္ တြ င္း အသံုးျပဳရန္
လ်ာထားမႈ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထဲမွ အမ်ားစုုသည္လည္း မႏၱေလးႏွင့္ ဦးသန္းေရႊ၏ ဇာတိၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ
ေက်ာက္ဆည္သ႔ို ပိလ
႔ု တ
ႊ ္ မည္။167 ၂၀၁၄ ခုုႏစ
ွ ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ခုတ
ု င
ြ ္ ၿမိဳ႕ေပါင္း
(၉) ၿမိဳ႕သာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ရရွိသည္။
ရခိုင္ျပည္သည္ ေရႊဂက္စ္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၏ မူရင္းဇစ္ျမစ္ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း၏
ထုုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာအဖိုးအခေပးခဲ့ရၿပီး အနည္းငယ္ေသာ ခံစားခြင့္ကိုသာ ရရွိခဲ့
သည္ ။ ဗဟို အ စိုး ရအေနျဖင့္ ေက်ာက္ျ ဖဴၿမိဳ ႕နယ္ တြ င္ ေက်ာက္ မီးေသြး သံုး လွ် ပ္ စ စ္ ဓာတ္ အားေပး
စက္႐ံုတည္ေဆာက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အစားထိုး လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္ လ်ာထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ မ်ားမ်ားစားရွိၿပီး
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္အမ်ားစုုမွာ တိုင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ားတြင္
တည္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ားမွာ ၄င္းသဘာဝအရင္း
အျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္ ဝင္ေငြမ်ားကို မရရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္
လူ မႈေ ရးႏွ င့္ စီး ပြားေရးအေျခအေနမ်ားသည္ အဆိုး ရြားဆံုး အဆင့္ တြ င္ ရွိ ၿ ပီး သဘာဝအရင္း အ
ျမစ္မ်ား ထုုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးဆုုတ္ယုတ္လာျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကိုမူ ခံစားေနၾကရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အႀကီးဆံုး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ကြက္မ်ား
ရွိရာေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ရွာေဖြေပးေန
ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အတြင္းတြင္မူ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းတံတားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ အလုုပ္
အကို င္ အ ခြ င့္ အ လမ္း မ်ား (ျမန္ မာႏို င္ ငံ တြ င္ ရခို င္ျ ပည္ န ယ္ သ ည္ အလုု ပ္ လ က္ မဲ့ႏႈ န္း အျမင့္ ဆံုးျဖစ္
သည္) ရရွိမႈ အလြန္႕အလြန္ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။168 ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ
ေသာက္သံုးေရႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားရရွိမႈတြင္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္၊ မီးထြန္း
လင္း ရန္ႏွ င့္ ခ်က္ျ ပဳတ္ ရ န္ အ တြ က္ လွ် ပ္ စ စ္ ဓာတ္ အားရရွိ မႈ တြ င္ တတိ ယ အနိ မ့္ ဆံုး အဆင့္ တြ င္
ရိွေနသည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးညႊန္းကိန္းမ်ားအရၾကည့္လ်ွင္လည္း ေအာက္ဆံုးအဆင့္တြင္
သာရွိေနၿပီး လက္ရွိအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုုတိယ
အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။

ေရႊဂက္စ္ စီမံကိန္း(သို႔) ခိုးေျမမ်ားႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
ေဒဝူးကုမ
ု ဏ
ၼ သ
ီ ည္ လူမႈေရးဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆင
ို ရ
္ ာ ထိခက
ို မ
္ ဆ
ႈ န္းစစ္ေလ့လာ
ျခင္းမ်ား မပါဘဲ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။169 ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္
သိုေ လွာ င္ ႐ံု မ်ားေဆာက္ လု ပ္ ရ န္ အ တြ က္ ေျမပို င္ ရွ င္ မ်ားကို ႀကိဳ တင္ အ သိေ ပးျခင္း မ်ား ျပဳလုု ပ္ျ ခင္း
မရွိဘဲ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမသိမ္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕လယ္သမားမ်ားမွာ သိမ္းဆည္းခံရ
သည့္ေျမယာမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ
ပ်က္စီးသြားေသာေျမႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရခဲၾ့ ကေခ်။ စီမက
ံ န
ိ ္းစတင္သည့္
၂၀၀၈ ခုုႏစ
ွ မ
္ စ
ွ တင္ၿပီး လယ္သမားအမ်ားစု၏
ု ဘဝမ်ားမွာ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္
ပိုမိုဆိုးရြားသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရသည္။
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“ေျမသိမ္းမယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္မတို႔ကို အသိေပးတာမ်ဳိးမရွိခဲ့ဘူး။ ကၽြန္မရဲ႕လယ္ကြက္ကို တိုင္းလည္း
မတို င္း ဘဲ နဲ ႔ တစ္ ဧ ကရွိ တ ယ္ ဆုိ ၿ ပီး ေျပာတယ္ ။ သူ တို ႔ က သံုးႏွ စ္ စာ စပါးနဲ ႔ သီးႏွံေ လ်ာ္ေ ၾကး
ဆိုၿပီး က်ပ္ ၃၇ သိန္းေက်ာ္ (၂၈၉၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ) ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မစိုက္ဘဲလွပ္ထား
တဲ့ ေျမနဲ႔ရာသီသီးႏွံစိုက္တဲ့ေျမအတြက္ေတာ့ ဘာေလ်ာ္ေၾကးမွမရခဲ့ဘူး။ အဲဒါက ၂၀၁၀ တုုန္းက
ျဖစ္တာေလ၊ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၄-၁၅ အတြက္ ဘာမွမရဘူး။ ဒီေဒသမွာ ဒီလိုျပႆနာမ်ဳိးႀကံဳရတဲ့
လယ္ သ မားေပါင္း ၁၇၂ ရွိ တ ယ္ ။ ေဒသခံ တာဝန္ ရွိ သူေ တြ ဆီ ကို စာေရးၿပီး ေလ်ာ္ေ ၾကးေပးဖို ႔
ေတာင္းဆိခ
ု ဲ့ေပမယ့္ ဘယ္သမ
ူ ွ အေရးတယူမလုပ
ု ခ
္ ဘ
ဲ့ ူး။ ကၽြနမ
္ တိရ
႔ု ႕ဲ ေျမေတြကပ
ို ဲ ျပန္လခ
ို ်င္ပါတယ္။
ဒီေျမေတြ ကို ဟိုး ဘိုးေဘးဘီ ဘ င္ေ ခတ္ က တည္း က ကၽြ န္ မ တို ႔ လုု ပ္ စားလာခဲ့ တာျဖစ္ တ ယ္ ။
ဒီ လို စီ မံ ကိ န္းေတြ မ လာခင္ အ ထိ မိ ဘေတြ က သားသမီးေတြ ကို ေက်ာင္း ထားေပးႏို င္ ခဲ့ တ ယ္ ။
အခုုေတာ့ ကၽြန္မတို႔မွာ စိုက္စားစရာ လယ္ယာလည္းမရွိေတာ့ဘူး။ ေန႕စဥ္စားဝတ္ေနေရးအတြက္
႐ုု န္း ကန္ေ နရတယ္ ။ မိ ဘ အေတာ္ မ်ားမ်ားလည္း သူ တို ႔ သားသမီးေတြ ကို ပညာေရးဆံုး ခန္း
မတိုင္ခင္မွာဘဲ ေက်ာင္းမထားႏိုင္ေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားၾကတယ္။” (ေဒၚခင္ႏု၊ ေဒဝူး ဂက္စ္စီမံကိန္း
ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားဆံုး႐ံႈးရသူ ေဒသခံလယ္သမား)
၂၀၁၄ ခုုႏွ စ္ တြ င္ မာလာကၽြ န္းေက်းရြာ မွ ေဒသခံ အ မ်ိဳးသမီးေလးဦး သည္ ကေလးအေသ
ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၄င္းေက်းရြာသည္ ကမ္းနီးဂက္စ္စက္႐ံုႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ တည္ရွိၿပီး ရြာခံအမ်ားစုုက
စီမံကိန္းဧရိယာမွ ထုုတ္လႊတ္ေသာ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္ ယခုုကဲ့သို႔
ျဖစ္ရသည္ဟု ထင္ေၾကးေပးၾကသည္။

“မနက္ေစာေစာ ငါးနာရီေလာက္မွာ လယ္ထဲကို သြားရင္းနဲ႔ တူးေျမာင္းေတြထဲမွာ ညစ္ပတ္တဲ့
ေရေတြကို ေတြ႕ခဲ့တယ္။ အဲဒီေရေတြက အနံ႔အရမ္းဆိုၿပီး တူးေျမာင္းရဲ႕ အက္ေၾကာင္းေတြက
ေနတဆင့္ အနီးအနားလယ္ကြက္ေတြထဲကို စိမဝ
့္ င္သြားတာပါ။ လယ္ထဲမွာ အလုပ
ု လ
္ ပ
ု ္ေနသူေတြနဲ႔
ျဖတ္ သြားျဖတ္ လာေတြ ကေတာ့ အဲ ဒီ အ မိႈ က္ ရ ည္ ရဲ ႕ အနံ ႔ ကို ရၾကမွာ ပဲ ။ အဲ ဒီ လိုျ ဖစ္ေ နတာက
၂၀၁၃ စက္တင္ဘာကေန ၂၀၁၄ ႏွစ္ဦးပိုင္းအထိ သူတို႔မျပင္ခင္အထိဆိုပါေတာ့။ အဲဒီကိုယ္ဝန္
ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေလးေယာက္က အဲဒီအနီးအနားက လယ္ထဲမွာ အလုုပ္လုပ္တယ္။ အဲဒီလယ္
ကြကထ
္ ဲက ေရကိပ
ု ဲ ေသာက္တယ္။ သံုးတယ္။ ကၽြနမ
္ အထင္ေတာ့ အဲဒည
ီ စ္ပတ္တဲ့ေရေတြေသာက္
လို႔ သူတို႔ကေလးအေသေမြးတာပဲ။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ ကေလး
အေသေမြးတယ္ဆိုတာမ်ဳိး မရွိခဲ့ဘူး။ (ဦးေအာင္ေဝခင္၊ မာလာကၽြန္းရြာသား)
မေဒးကၽြန္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေရနံစက္႐ံုႏွင့္ ပိုက္လုိင္းမ်ား
တ႐ုု တ္ႏို င္ ငံ ပို င္ China National Petroleum Corporation(CNPC) သည္ အေရွ ႕
အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကမွ ေရနံမ်ားကို တင္သြင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းကာ ယူနန္တြင္ သန္႔စင္
မႈျ ပဳလုု ပ္ႏို င္ ရ န္ အ တြ က္ ရခို င္ျ ပည္ န ယ္ ရွိ မေဒးကၽြ န္း တြ င္ ႀကီး မားေသာ ေရနက္ ဆိ ပ္ က မ္းႏွ င့္
ေရနံသိုေလွာင္႐ံုကို တည္ေဆာက္ေနသည္။ တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ အထက္ပါေဒသမ်ားမွ
ေရနံ ၈၀ ရာခို င္ႏႈ န္း ကို မလကၠာေရလက္ ၾ ကားမွ တ ဆင့္ သေဘၤာျဖင့္ တင္ သြ င္းေနသည္ ။ ျမန္ မာ
ပို က္ လို င္း မ်ားသည္ ပို မို စိ တ္ ခ်ရၿပီး ကုု န္ က်စရိ တ္ သ က္ သာေသာ အျခားသယ္ ယူ ပို ႔ေ ဆာင္ေ ရး
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ကိန္းဂဏန္းအလြန္ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို
တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံမွရရွိခံစားၿပီး ေဒသခံကၽြန္းေပၚတြင္ေနထိုင္သူမ်ားမွာ လယ္ယာေျမႏွင့္ ငါးဖမ္းရာေနရာမ်ား
ကို CNPC သိ႔ု ေပးလိက
ု ရ
္ ျပန္သည္။ ဆိလ
ု သ
ို ည္မွာ အဆိပ
ု ါ ကၽြန္းသားမ်ားအတြက္ ရွငသ
္ န္စရာ နည္းလမ္း
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မ်ားမရွိေ တာ့ သ ည့္ သေဘာျဖစ္ သ ည္ ။ ဆိုး ရြားလြ န္း သည့္ အေျခအေနႏွ င့္ တစ္ ဆ က္ တ ည္း မွာ ပင္
ေဒသခံ က ၽြ န္းေပၚေနထို င္ သူ မ်ားသည္ ျပည္ သူ ႔ ရဲ တို ႔ ၏ အလႊဲ သံုး စား ခ်ဳိးေဖာက္ မႈ မ်ားႏွ င့္ လ ည္း
ႀကံဳေတြ႕ရျပန္သည္။
ငါးဖမ္းျခင္း လုု ပ္ င န္း သည္ မေဒးကၽြ န္းေနျပည္ သူ မ်ား၏ အဓိ က အသက္ေ မြး ဝမ္းေက်ာင္း
လုုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ တံငါသည္မ်ား၏ အဆိုအရ CNPC သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားကို မိုင္းျဖင့္ ခဲြၿပီး အသံုးမလိုသည့္ ေက်ာက္မ်ားကို ေဒသခံတို႔၏
အဓိက တံငါလုပ
ု င
္ န္းမ်ား လုပ
ု က
္ င
ို သ
္ ည့္ သံဆင့္ျမစ္ထတ
ဲ င
ြ ္ စြနပ
႔္ စ္ၾကသည္။ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခမ
ဲ ်ား၊
ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ တိုင္းတာသည့္ ေရေပၚေဗာ့မ်ား၏ ေအာက္ရွိ ကြန္ကရစ္တံုးမ်ားသည္ တံငါသည္
မ်ား၏ ပို က္ မ်ားတြ င္ လာေရာက္ က ပ္ ညိွ ၿ ပီးေဒသခံ တို ႔ ၏ အဓိ က ကုု န္ သြ ယ္ မႈ ကို ဖ်က္ စီးေစၿပီး
ငါးအမ်ားႀကီးဖမ္းမိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာသည္။ မေဒးကၽြန္းမွ တံငါသည္
ဦးခင္ေမာင္ေဌးမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
မေဒးကၽြန္းတြင္ အဓိက အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုစလံုး ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရေသာ္လည္း
စီမံကိန္းမွ အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးျခင္းမ်ဳိးလည္း
မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခုေလာေလာလတ္လတ္တြင္ တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံမွ လုုပ္သား ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွ လုုပ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ CNPC ၏ စီမံကိန္းဆိုက္ထဲတြင္ ေရာက္ရွိေန
ၾကသည္ ။ ေဒသခံ ကို ထြ န္း ၾကည္ ၏ အဆို အ ရ ျမန္ မာအလယ္ ပို င္း မွ လာေသာအလုု ပ္ သ မားမ်ားမွာ
ယခင္က စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား (သို႔) စစ္မႈထမ္းေနသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆို
သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုမွ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ၆၀ ေက်ာ္သာလွ်င္ CNPC ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတြင္
အလုုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ အလုုပ္လုပ္ရင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ ေဆးကုုသေပးမႈ (သို႔) ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးျခင္းမရွိ။ ထိုသို႔ျဖစ္သူ (သို႔) သူမကို အလုုပ္ထဲမွ ထုုတ္လိုက္ၾကသည္။

“အစေတာ့ တ႐ုတ
ု ္ေတြက တစ္ရက္ကို ၈,၀၀၀ က်ပ္ (၆.၅၀ ကန္ေဒၚလာ) ေပးမယ္လ႔ို ကတိေပးထား

အလုုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္
ျပည္သူ့အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမ ၂၀၁၅

ဓါတ္ပုံ - AOW

တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ ၄၀၀၀ က်ပ္ (၃.၅၀ ကန္ေဒၚလာ) ပဲေပးတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေရႊဂက္စ္၏ အရင္းအျမစ္ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုုတိယအဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္အဆင့္တြင္သာ
သတ္မွတ္ခံရဆဲျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးျပဳသည့္အိမ္ေထာင္စု တတိယအနည္းဆံုးျပည္နယ္လည္းျဖစ္သည္။
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သူတစ
႔ို ဥ္းစားမွာပဲ ဒီက ေဒသခံရခိင
ု ္ေတြကို ႀကိဳက္သလိလ
ု ပ
ု လ
္ ရ
႔ို တယ္ဆၿို ပီးေတာ့ေလ။ အလုပ
ု သ
္ မား
ေတြအေပၚမွာလည္း ေခါင္းပံုျဖတ္တယ္။ တစ္ေန႕အလုုပ္ခ်ိန္ကို ၁၅-၂၀ မိနစ္အထိ တစ္ခါတေလ
ညေမွာင္တဲ့အထိ ပိုလုပ္ရတယ္။ တစ္ခါတေလ ေရခ်ဳိးခ်ိန္ေတာင္မရဘူး။ တကယ္လို႔ အခ်ိန္ပို
မလုုပ္ဘူးဆိုရင္လည္း အလုုပ္ထုတ္လိုက္ေရာပဲ။” (စီမံကိန္းမွ ရခိုင္လူမ်ဳိးအလုုပ္သမားတစ္ဦး)

(၄) နိဂံုး
၂၀၀၈ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒအရ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ဗ ဟို အ စိုး ရသည္ သဘာဝသယံ ဇာတ
အရင္း အျမစ္ အားလံုး ၏ မူ ရ င္း ပို င္ ရွ င္ျ ဖစ္ သ ည္ သာမက ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈႏွ င့္ စီ မံ ခ န္ ႕ ခြဲ မႈ တို ႔ ကို လ ည္း
လုု ပ္ေ ဆာင္ ၿ ပီး “တူးေဖာ္ ထု တ္ လု ပ္ မႈ မ်ားအတြ က္ မျဖစ္ မေနလို အ ပ္ေ သာ ဥပေဒ” မ်ားကို လ ည္း
ျပဌာန္း သည္ ။ ထို ကဲ့ သို ႔ေ သာ ဗဟို ဦး စီး ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ မ်ားသည္ မညီ မွ် မႈ မ်ားကို က်ယ္ျ ပန္ ႕ေစသည့္
ဒုက
ု မ
ၡ ်ဳိးကို သက္ေရာက္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပဋိပကၡႏင
ွ ့္ အၾကမ္းဖက္မသ
ႈ သ
ံ ရာကိလ
ု ည္း ဆီထိုးေပးေနသကဲသ
့ ႔ို
ျဖစ္ သ ည့္ အျပင္ အနာဂတ္ မ်ဳိး ဆက္ မ်ား၏ စီး ပြားေရးအတြ က္ အေျခခံ က်သည့္ ျပန္ျ ပည့္ျ မဲ
အရင္းအျမစ္မ်ားမဟုုတ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ပါးပ်က္စီးေစပါသည္။
ရခို င္ က မ္း လြ န္ေ ဒသရွိ ေရႊ ဂ က္ စ္ စီ မံ ကိ န္း မွ ေန႕စဥ္ သဘာဝဓာတ္ေ ငြ ႕ သန္းေပါင္း ၅၀၀
ကုု ဗေပ ထုု တ္ လု ပ္ေ ပးႏို င္ေ သာ္ လ ည္း ရခို င္ျ ပည္ န ယ္ တြ င္ လွ် ပ္ စ စ္ မီးေပးရန္ အသံုး မျပဳဘဲ ၂၀
ရာခို င္ႏႈ န္း ကို သာ ျပည္ တြ င္း အတြ က္ အသံုးျပဳသည္ ။ ထိ ခို က္ ခံ ရ သည့္ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားမွာ
အသက္ေ မြး ဝမ္းေက်ာင္း မႈႏွ င့္ သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ဆို င္ ရာ ပ်က္ စီး မႈ မ်ား၊ လူ ႔ အ ခြ င့္ အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခံစားရေသာ္လည္း အဆိုပါ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံထက္ေက်ာ္ေသာေငြေၾကးမ်ား
ေနျပည္ေ တာ္ စာရင္း ထဲ သို ႔ စီး ဝင္ေ ရာက္ ရွိ သြားသည္ ။ ထိုေ နရာ၌မွာ ပင္ ဝင္ေ ငြ စာရင္း ဇယားမ်ား
ထဲတြင္ မႈန္ဝါးဝါးရွိေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑
အတြက္ လက္ေတြ႕က်က် ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယေန႔အခ်ိန္ထိ မရွိေသးပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္
ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ဒုုတိယ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။

တနသၤာရီေဒသရွိ ရတနာ
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ကြက္
မ်ားမွ ထြက္ေသာ စြမ္းအင္
ျဖင့္ ဘန္ေကာက္ရွိ ေစ်းဝယ္
စင္တာမ်ားကိုမီးေပးေနသည္။
ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ ေရႊဂက္စ္လုပ္
ကြက္မွထြက္ေသာ စြမ္းအင္ကို
တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံရွိ စက္မႈဇံုသို႔
ပို႔ေပးသည္။
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ယေန႔ အ ခ်ိ န္ ထိ စစ္ တ ပ္ ၊ ဗဟို အ စိုး ရႏွ င့္ ႏို င္ ငံျ ခားရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ သူ မ်ားသည္ ဗဟို ဦး စီး
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အစိုးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအားလံုးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ယႏၱရားမပါဘဲ
ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အက်ဳိးအမ်ားအမ်ားစုုကို ရိတ္သိမ္းရယူခဲ့ၾကသည္။
ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲရန္
အခြ င့္ အာဏာမ်ားကို ေဖာ္ ထု တ္ ခြဲေ ဝေပးျခင္း သည္ ေအာက္ေျခအစိုး ရအဆင့္ တြ င္ ႏို င္ ငံေ ရး၊
အုု ပ္ ခ်ု ပ္ေ ရးႏွ င့္ အခြ န္ ဘ ႑ာဆို င္ ရာဖြဲ ႕ စည္း ပံု မ်ား ထူေ ထာင္ျ ခင္း အားျဖင့္ ေဒသအဆင့္ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ထိခိုက္ခံစား
ရသည့္ ျပည္ သူ လူ ထု မ်ားထံ မွ အၾကံ အ ဥာဏ္ မ်ားကို ထည့္ သြ င္း ရယူႏို င္ မ ည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ထို ကဲ့ သို ႔
အာဏာခြဲေ ဝေပးျခင္း အားျဖင့္ ေဒသခံ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း ၏ လို အ ပ္ ခ်က္ႏွ င့္ ကို က္ ညီ သ ည့္ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တြင္ တာဝန္ခံမႈပို၍ မ်ားလာျခင္းႏွင့္ ပိုမို ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိတ္ခ်ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။

အပိုင္း (၂.၇) နိဂံုး
၁၉၉၀ ခုုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းေလာက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္မ်ားနည္းတူ လက္ရွိအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ား
ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆၿို ပီးကတည္းက လုပ
ု ္ေဆာင္ေနသည့္ ေျမယာသိမ္းျခင္း၊ လမ္းမ်ားေဖာက္လပ
ု ္ျခင္း၊ သဘာဝ
အရင္း အျမစ္ အေျချပဳ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ စီ မံ ကိ န္း မ်ားအေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ျ ခင္း အားျဖင့္ ဗဟို အ စုိး ရ
ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္နယ္ေျမစိုးမိုးလာႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္း
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးတည္ေသာ ဗဟိုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားအားျဖင့္
အေျခတည္ကာ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္ေစကာမူ ၄င္းတို႔သည္ ထိလြယ္ရွ
လြယ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီးသား ျဖစ္ေနပါသည္။
ေအာက္ေျခတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံလူထုအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္
ႏို င္ ငံ တ စ္ ဝွ မ္း ရွိ တို င္း ရင္း သား လူ မ်ဳိး တို ႔ ၏ မေက်နပ္ ခ်က္ စာရင္း ထဲ သို ႔ ထပ္ မံျ ဖည့္ စြ က္ေ ပးေနျပန္
သည္။ ေသးငယ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆက္လက္
ျပဳလုုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အဓိကက်ေသာ စီးပြားေရးဇံုမ်ားႏွင့္ ကုုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လံုၿခံဳေစ
ရန္ ရ ည္ ရြ ယ္ ခ်က္ျ ဖစ္ သ ည္ ဟု ဆို သ ည္ ။ ထို သို ႔ ျပဳလုု ပ္ေ နျခင္း သည္ ေဒသခံျ ပည္ သူ မ်ားအေနျဖင့္
အႀကိ မ္ ႀ ကိ မ္ တို က္ ခို က္ ခံ ရျခင္း ၊ အျမတ္ ထု တ္ ခံ ရျခင္းႏွ င့္ အလႊဲ သံုး စားခံ ရျခင္း ၏ သားေကာင္ မ်ား
အျဖစ္ အထူးသီးသန္႔ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမိုတည္တံ့ေစပါသည္။
ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကဲ့သို႔ေသာ တန္ဖိုးျမင့္ သဘာဝ
သယံဇာတမ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထိုနည္းတူ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္
စီမံကိန္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေရစနစ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား
အေပၚတြင္ ျပင္၍မရေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေစသည္။ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားေရာင္း
ရေငြသည္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ေငြစာရင္းထဲသို႔ တိုးလွ်ိဳးဝင္ေရာက္သြားၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္မူ
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ရွားပါးစြာ ေတြ႕ရသည္။ ပဋိပကၡျဖင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရခြင့္ျပဳ
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သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စမ
ီ က
ံ န
ိ ္းေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏင
ွ ့္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းၾကား လက္နက္ကိုင္ထိေတြ႕မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သီးႏွံတစ္မ်ဳိးတည္းစိုက္
ပ်ဳိးရန္ ဗဟိုအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးသည့္ အႀကီးစား ေျမငွားရမ္းခ်ထားေပးမႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္း
ေဒသမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးကတည္းက တိုးတက္မ်ားျပားလာ
သည္။ ေျမယာသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုအစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံသျဖင့္ ေဒသခံ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား မရွိေတာ့ေခ်။
အႀကီးစား အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား တိုင္းရင္း
သားေဒသသို ႔ ဝင္ေ ရာက္ ကာ နယ္ေျမစိုး မိုးႏို င္ ရ န္ ၊ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားကို တူးေဖာ္ ထု တ္
လုု ပ္ျ ခင္း မ်ားႏွ င့္ တင္ ပို ႔ေ ရာင္း ခ်ႏို င္ ရ န္ႏွ င့္ အေရွ ႕ေတာင္ အာရွႏွ င့္ တ႐ုု တ္ႏို င္ ငံ သို ႔ လွ် ပ္ စ စ္ မီး မ်ား
သြ ယ္ တ န္း ဆက္ သြ ယ္ႏို င္ ရ န္ ဦးေဆာင္ ပံ့ ပိုး လ်က္ ရွိ သ ည္ ။ ဗဟို အ စိုး ရမွ ဒီ ဇို င္း ဆြဲ ၿ ပီး အိ မ္ နီး ခ်င္း
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ကဲ့သို႔ေသာဘဏ္မ်ား၊
ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ လ်က္ ရွိ သ ည့္ အဆို ပါ စီ မံ ကိ န္း တြ င္ တို င္း ရင္း သားလူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားထံ မွ သေဘာထား
အၾကံဥာဏ္ ရယူမႈ အနည္းငယ္ႏွင့္ သေဘာထားေတာင္းယူမႈမပါဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၾက
သည္။ ၄င္းအေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ တို
င္း ရင္း သားလူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း အတြ က္ အဖိုး အခႀကီး စြာ ေပးဆပ္ ရ သည့္ အ ခ်ိ န္ တြ င္ ဗဟို အ စိုး ရႏွ င့္
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ ေငြေရးေၾကးေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာကို ရရိွၾကေလသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဗဟို
အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဇံု (ႀကိဳးဝိုင္း၊ ကာကြယ္ေတာ)
မ်ားကို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေျမပံုထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡကို ေမာင္းႏွင္
သူမ်ားျဖစ္လာသည္။ အဆိုပါ ႀကိဳးဝုုိင္း၊ ကာကြယ္ေတာဧရိယာမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရက စီမံခန္႕ခြဲၿပီး
႐ိုးရာဓေလ့အရ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ေလးစားမႈမရွိသည့္အျပင္ သစ္ေတာမ်ားအတြင္း
ေနထိုင္ရွင္သန္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္းတို႔ကို ဦးတည္ျဖစ္
ေပၚေစပါသည္။
ဗဟိုဦးစီးကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တစ္ဖက္သားအေပၚခ်ဳိးေဖာက္သည့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို
ဆက္ လ က္ လု ပ္ေ ဆာင္ေ နျခင္း သည္ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္း အဖြဲ ႕ အစည္း မ်ား အဓိ က
တန္ဖိုးထားသည့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစသည့္နည္းတူ ပဋိပကၡကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္း
ျဖင့္ ေျဖရွင္းမည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေပၚတြင္လည္း ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့ပါးေစသည္သာမက တန္းတူေရး
အတြက္ ကတိကဝတ္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပရာေရာက္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ
အေရြ႕အားမ်ားသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္မႈထက္ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနၿပီး အႏႈတ္လကၡဏာ
ေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံုသ႑ာန္ ေပၚထြက္လာသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ႏိုင္ငံေရး
ဆို င္ ရာဖြဲ ႕ စည္း ပံု မ်ားအားျဖင့္ မေက်နပ္ မႈ မ်ား၏ အဓိ က အေၾကာင္း ရင္း မ်ားကို ေျပာင္း လဲေျဖရွ င္း
ျခင္းမရွိဘဲ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ပိုမို စုပံုလာသည့္အေျခအေနမ်ဳိးသာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို
ျမင္ေ တြ ႔ႏို င္ ပါသည္ ။ လက္ ရွိ ဗဟို အ စိုး ရသည္ လ ည္း သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားဆို င္ ရာ ပို င္ ဆို င္
မႈ ၊ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈႏွ င့္ ဝင္ေ ငြ လ ည္ ပ တ္ မႈ မ်ားအေပၚ ဗဟို ဦး စီး ထိ န္း ခ်ဳပ္ လ်က္ ရွိေ သာ က်င့္ သံုး မႈ မ်ားကို
အဆိုျပဳျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ ဆက္လက္ၿပီးေျမာက္
ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေနျပန္သည္။

119

ဓါတ္ပုံ - AOW

အပိုင္း (၃) ေရွ႕သို႔ အေရြ႕
၃.၁

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို အနက္ဖင
ြ ့္ျခင္း - ဆံုျဖတ္ပင
ို ခ
္ င
ြ က
့္ ို အျပည့အ
္ ဝခြဲေဝလြဲေျပာင္း
ေပးျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အဓိကေသာ့ခ်က္
ျဖစ္သည္
လက္ရတ
ွိ င
ြ ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ဗဟိအ
ု စိုးရႏွင့္ လက္နက္ကင
ို ္

စစ္ တ ပ္ မ်ားက သီး သန္ ႔ သတ္ မွ တ္ ၾ ကၿပီး ၄င္း တို ႔ႏွ စ္ အု ပ္ စု ထဲ တြ င္ တို င္း ရင္း သားကို ယ္ စားျပဳမႈ
မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအရ ျပသေနသည္မွာ ေဒသခံ
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အနာဂတ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ အာဏာ
မရွိေသးသေရြ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား ေရရွည္တည္တံ့မည္၊ တရားမွ်တမႈရွိမည္၊ (သို႔) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရွိေနမည္
မဟုု တ္ ပါ။ ပဋိ ပ ကၡ မ်ား၏ ဇစ္ျ မစ္ အေၾကာင္း ရင္း သည္ ပို င္ ဆို င္ မႈႏွ င့္ စီ မံ ခ န္ ႕ ခြဲ မႈ အာဏာတို ႔ ပါဝင္
ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ဆံုး႐ံႈးရျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအရာမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစသည့္အရာမွာ ဗဟို
ဦး စီး ထိ န္း ခ်ဳပ္ သ ည့္ ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးတိုး တက္ မႈ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ သ ည္ ။ လု ပ္ ပို င္ ခြ င္ ႔ႏွ င့္ အာဏာကို
လႊဲေျပာင္းေပးထားသည္ ႔ ဖက္ ဒ ရယ္ စ နစ္ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု မ်ားႏွ င့္ မူ ဝါဒမ်ားမပါဘဲ ကမ္း လွ မ္းေနေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ အဆံုးမရွိေသာ သံသရာစက္ဝိုင္းတြင္ အသစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ဖန္တီး
ေပးမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကိုသာ ေမာင္းႏွင္ပါလိမ့္မည္။ ဗဟိုမွ အာဏာျဖင့္ ႏႈတ္တိုက္ခ်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ျဖစ္စဥ္ေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း အဖန္တလဲလဲ က်႐ံႈးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ
ရရွိႏင
ို ရ
္ န္ တိင
ု ္းရင္းသားပါဝင္ပတ္သက္သမ
ူ ်ားကို မိမတ
ိ ၏
႔ို သက္ဆင
ို ရ
္ ာ ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ တိင
ု ္းေဒသတိတ
႔ု င
ြ ္
ျဖစ္ႏို္င္ေခ်ရွိေသာ အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအခြင့္အေရး
ေပးရန္ အထူးအေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား
ေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ရျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ ေၾကာက္စိတ္မ်ားကို ကုုသေျဖေဖ်ာက္ျခင္းမရွိဘဲ၊
အေျခခံလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို တိုးတက္ပြားမ်ားလာေအာင္ မလုုပ္ဘဲ၊
သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ဖက္ဒရယ္စနစ္အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ား
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သို႔ လႊဲေျပာင္းေဝမွ်မႈမရွိဘဲ မည္သူက တာဝန္ခံေပးမည္နည္း။ တိုင္းျပည္ကို ေသြးစြန္းေစခဲ့သည့္ျဖစ္
ရပ္မ်ဳိးကို ျဖစ္ေစသည့္ ဗဟိုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္စနစ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္နည္း။
လက္ေတြ႕က်က်ေျပာရလွ်င္ ရပ္ရြာေဒသအဆင့္တြင္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕
၏ လယ္ယာေျမ၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း
အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားသင့္သည္။ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္၊ ရပ္ရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (သို႔) ဝင္ေရာက္လာေသာ ကုမၼဏမ
ီ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္
အခြင့္အေရးရွိရမည္။ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးခံရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ရ င္းႏွီးျ မွဳ ပ္ႏွံ မႈ စီ မံ ကိ န္းႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာ သေ ဘာ ထား မ်ား ကို ေ ပးႏို င္ သ ည့္ အ ခြ င့္ အာ ဏာ ၊
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္အာဏာ ေဒသခံေခါင္ေဆာင္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ရွိသင့္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္
ကို ယ္ ပို င္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ ခြ င့္ ရေဒသအဆင့္ တြ င္ ေရြးေကာက္ ခံ ထားရေသာ ကို ယ္ စားလွ ယ္ မ်ားအေနျဖင့္
ကု မ ၼ ဏီ မ်ားအတြ က္ စည္း မ်ဥ္း စည္း ကမ္း မ်ားထုု တ္ျ ပန္ႏို င္ သ ည့္ အာဏာႏွ င့္ ကု မ ၼ ဏီ မ်ားေၾကာင့္
ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ လ်င္ျမန္စြာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုုပ္ ႏိုင္သည့္အခြင့္အာဏာ
မ်ား ရွိသင့္သည္။ ထို႕ျပင္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ ႏိုင္သည့္ အာဏာမ်ားရွိသင့္သည္။
ျပည္ န ယ္ အ စိုး ရမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာ ပို င္ ဆို င္ ခြ င့္ ၊
ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို စီမံကြပ္ကဲခြင့္ အာဏာမ်ားရွိသင့္သည္။ အခြန္အခမ်ားေကာက္ခံၿပီး
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းထံသို႔ အဆိုပါ အခြန္ေငြမ်ားျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစရန္ မွ်ေဝေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး
ကုမၼဏလ
ီ ုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေနသည့္ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေျခခံလူထုမ်ား
အမွန္တကယ္ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားရရွိမႈရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာ အာမခံေပးရမည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္
ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရး၊ ဖြ႕ံ ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳေရးႏွငသ
့္ က္ဆင
ို ္ေသာ
မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အာဏာလည္း ရွိရမည္။ ျပည္နယ္မွ ျပည္သူလူထု
သည္ ဗဟို အ စိုး ရမွ ႏို င္ ငံ ဝ န္ ထ မ္း မ်ားအျဖင့္ ခန္ ႕ အပ္ျ ခင္း မ်ဳိး မဟုု တ္ ဘဲ မိ မိ တို ႔ ၏ ကို ယ္ စားလွ ယ္
(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရမည္။
ျပည္ န ယ္ မ်ား၏ ဝန္ ႀ ကီး ဌာနမ်ားႏွ င့္ အစိုး ရအဖြဲ ႕ မ်ားအတြ င္း ဝန္ ထ မ္း မ်ားသည္ ေဒသခံ
ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားမ်ားကို တံု႕ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳေပးျခင္းတို႔ကို လုုပ္ေဆာင္ေပး
ရမည္။ ယခုုအေျခအေနတြင္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑မ်ားမွာ အလြန္႕အလြန္ က်ယ္ျပန္႕လြန္းေနသည္။
ဗဟိုအစိုးရအဆင့္တြင္ လြတ္ေတာ္ေနရာမ်ားကို ရရွိထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏
မဲ ဆႏၵ န ယ္ မ်ားကို ကို ယ္စားျပဳေပးရမည္ ။ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားႏွ င့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ မိ မိ တို႔ ၏
ကို ယ္ ပို င္ျ ပႆနာမ်ားကို စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ ရ န္ အခြ င့္ အေရးႏွ င့္ စနစ္ က်ေသာ နည္း လမ္း မ်ားျဖင့္ မိ မိ တို ႔ ၏
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
စစ္မွန္ေသာ ဗဟိုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိသည့္စနစ္ကို ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ အသိအျမင္
ပြ င့္ျ ခင္းႏွ င့္ ျငင္း ခံုျ ခင္း မ်ားလည္း မရွိ မျဖစ္ လို အ ပ္ေ လရာ ထို လို အ ပ္ မႈ အ တြ က္ လြ တ္ လ ပ္ေ သာ
သတင္းမီဒီယာမ်ားလည္း လိုအပ္သည္။ ရပ္ရြာလူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ရပ္ရြာအေျချပုုအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္
အထည္ေ ဖာ္ျ ခင္း ၊ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွ တ္ျ ခင္းႏွ င့္ ေရြးေကာက္ တ င္ေျမွာ က္ျ ခင္း တို ႔ ကို ေလ့ က်င့္ ရ န္
လူ႔ အဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားမွ လုု ပ္ေ ဆာင္ သင့္ သ ည္ ။ ယေန႔ေ ခတ္ ကာလႏွ င့္ လို က္ေ လ်ာညီေ ထြျ ဖစ္ေ သာ
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႐ိုးရာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္ ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ ရပ္ရြာ
အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ေရြးေကာက္
ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္ခံမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်
ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို လုုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ တာဝန္ရွိသူေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရပ္ရြာ
အဆင့္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားျပဳလုုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနရာမ်ားကို ဖန္တီး
ေပးရမည္။ ျပည္သူလူထု၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား
ေပၚထြက္လာေစရန္ အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္ရမည္။
တို င္း ရင္း သားပါဝင္ ပ တ္ သ က္ သူ မ်ားမွ အေတြ ႕ အၾကံဳ ၊ ရွိႏွ င့္ ၿ ပီး သား အရင္း အျမစ္ မ်ားႏွ င့္
တို င္း ရင္း သားမ်ားကို ယ္ တို င္ အ တြ က္ လို အ ပ္ ခ်က္ မ်ားအေပၚအေျခခံ ၍ ေဖာ္ ထု တ္ လ်က္ ရွိေ သာ
စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားတင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ အားလံုးပါဝင္
ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ လက္ရွိ
တိုးခ်ဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း
ရပ္တန္႔ရမည္ျဖစ္သည္။
ဆံုျဖတ္ပင
ို ခ
္ င
ြ က
့္ ို အျပည္အ
႔ ဝခြဲေဝလြဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ တိင
ု ္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ား
အတြကသ
္ ာ အက်ိဳးရွသ
ိ ည္မဟုတ
ု ပ
္ ါ။ ေဒသတိင
ု ္းႏွင့္ အစိုးရအဆင္တ
့ င
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ု ခ
ို င
ို မ
္ ာအားေကာင္းေသာ
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ံ ႈႏင
ွ ့္ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳမႈမ်ားကိလ
ု ည္း ယူေဆာင္လာႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ အၾကံျပဳထည္ဝ
့ င္မႈႏင
ွ ့္
ထိန္းကြပမ
္ မ
ႈ ်ား၊ ေဒသခံျပည္သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထန
ြ ္းမႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆင
ို ရ
္ ာ
ေရရွည္တည္တံ့မႈတို႔ကိုလည္း ရရွိေစႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို စီမံေပးႏိုင္ပါသည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
တင္း မာမႈျ ဖစ္ႏို င္ေ ခ်မ်ားႏွ င့္ အရင္း အျမစ္ အ သံုးျပဳမႈေ ၾကာင့္ျ ဖစ္ေ သာ ပဋိ ပ ကၡျ ဖစ္ႏို င္ေ ခ်မ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။

၃.၂ အမည္ခံ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းကို ျငင္းပယ္ပါ။
လက္ရွိတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အမည္ခံ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ွာ႔ခ်ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျပာင္း
အလဲကို ဗဟိုအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဌာနခြဲ႐ံုးမ်ားကို ဖန္တီးဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ ႐ိုးရွင္းစြာ ပံုေဖာ္
ေနပါသည္။ အဆိုပါ ဌာနခြဲ႐ံုးမ်ားသည္ တိက်ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လုုပ္
ဗဟုိအစိုးရ
ႏုိင္ငံေတာ္

ဇယား (၁၂) ဗဟိုမွ
လုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို
အဆင့္ဆင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္
ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈအာဏာကို
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

၀န္ၾကီးဌာနမ်ား
ျပည္နယ္ႏင
ွ တ
့္ င
ို း္ အဆင့္
၀န္ၾကီးဌာနမ်ား

ျမိဳ႕နယ္အဆင့္
ဌာနမ်ား

ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
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ျပည္နယ္အဆင့္
အစိုးရမ်ား
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား

အာဏာႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

ေဆာင္ၾကရၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာအခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေပးထား
ေသာ္လည္း ဗဟိုအစိုးရသို႔ တာဝန္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိ န္း သိ မ္းေရးဝန္ ႀ ကီး ဌာန၏ ၿမိဳ ႕နယ္ ဦး စီး ဌာန႐ံုး မ်ားမွာ ဤစနစ္ ကို ျမင္ သာေစသည့္ ဥပမာ
တစ္ခုျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားအရ အထက္-ေအာက္ပံုစံျဖစ္ျမဲျဖစ္ေနလွ်င္ ဗဟိုအစိုးရ၊
ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသအဆင့္အစိုးရမ်ားအၾကား စစ္မွန္ေသာ အာဏာခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
ဗဟို ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈေ လွ်ာ႔ ခ်ျခင္း အစစ္ အ မွ န္ ထိေ ရာက္ ရ န္ အ တြ က္ ေဒသတာဝန္ ရွိ သူ မ်ား
အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မဆိုင္းမတြတံု႔ျပန္ၿပီး ေဒသခံလူထုမ်ားအေန
ျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း (သို႔) အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကို ေရြးေကာက္
ပြဲစနစ္ကဲ့သို႔ေသာ တာဝန္ခံမႈျပည့္ဝသည့္ တိုင္းတာမႈမ်ားျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားကို ႏို င္ ငံေ ရးဆို င္ ရာ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈ ၏ အနိ မ့္ ဆံုး အဆင့္ တြ င္ ခ်မွ တ္ႏို င္ လွ် င္ အေကာင္း ဆံုး ၿပီး
ေျမာက္ႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုးရ၏ အျမင့္ဆံုးအဆင့္တြင္သာ ၿပီးစီးေအာင္ လုုပ္ေဆာင္
ႏို င္ သ ည္ မ ဟုု တ္ ဘဲ အလားတူ လုု ပ္ေ ဆာင္ ခ်က္ မ်ားကို (သို ႔ ) ပို မိုေ ကာင္း မြ န္ေ အာင္ ေအာက္ေျခ
အဆင့္တြင္လည္း လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္သေဘာတရားမ်ဳိးျဖစ္သည္။170
သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ေဒသေတာင္းဆိခ
ု ်က္မ်ားကို တံ႔ျု ပန္ေပးရန္ႏင
ွ ့္ ေဒသလိအ
ု ပ္ခ်က္ကို ျဖည္ဆ
့ ည္း
ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အရ အခြ င့္ အာဏာရွိ ရ န္ လ ည္း လို အ ပ္ သ ည္ ။ 171 ထို အ ခြ င့္ အာဏာတြ င္ ႏို င္ ငံေ ရး၊ ဘ႑ာေရးႏွ င့္
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ခြဲအစိုးရမ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ ဗဟိုဦးစီးထိန္း
ခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ဳိးျဖစ္ရမည္။ (ဇယားတြင္ ၾကည့္ရန္)။ အဆိုပါ အခြင့္အာဏာ
အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ယႏၱရားလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ၿပီး သဘာဝ အရင္း
အျမစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဒသအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၿပီးလွ်င္ ထိခိုက္ခံရ
သည့္ ရပ္ ရြာ လူ ႔ အ ဖြဲ ႕ အစည္း ကို လ ည္း ထည့္ သြ င္း စဥ္း စားေပးႏို င္ မ ည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ အရင္း အျမစ္
အသံုးျပဳမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ တရားဝင္ေရြးေကာက္ထားေသာ အစုုအဖြဲ႕ကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပး
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အာဏာႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ ဗဟိုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ွာ႔ခ်သည္႔ သြင္ျပင္
လကၡဏာရပ္ (၃) ခုုရွိသည္။
၁)

ႏိုင္ငံေရး - ျပည္နယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိသည့္ ေဒသ
ဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြပ
ဲ ံုေဖာ္ရန္ႏင
ွ ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခြငအ
့္ ာဏာ
ရွိ သ ည္ ။ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွ တ္ျခင္း ဆို င္ ရာ အခြ င့္ အာဏာႏွ င့္ တာဝန္ ယူမႈ တာဝန္ ခံ မႈ မ်ားကို
ေဒသအဆင့္မ်ားအထိ လႊဲေျပာင္းခန္႔အပ္ေပးထားသည္။

၂)

ဘ႑ာေရး - ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို စီမံျခင္း၊ ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို ျပဳလုုပ္ႏိုင္ၿပီး
သိသာထင္ရွားေသာ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာေသာ
အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေငြေၾကးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၃)

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး - ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ေဒသတြင္း လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို ပို႕ေဆာင္ေပးရန္ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း
ထားႏိုင္ျခင္း
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၃.၃ ကာကြယ္ေရးယႏၱရားမ်ား အေရးႀကီးမႈ
သဘာဝအရင္း အျမစ္ အေျချပဳ စီ မံ ကိ န္း မ်ားသည္ မေရမတြ က္ႏို္ င္ေ သာ ႏို င္ ငံ တ စ္ ဝွ မ္း ရွိ
ျပည္သူမ်ားကို ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရစီးေရလာ
စနစ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းျခင္းတိက
႔ု ို ျဖစ္ေစသည္။ လက္ရွိ ဗဟိအ
ု စိုးရ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္လံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားသည္ လံုေလာက္မႈ
မရွိသည့္အျပင္ အသက္သြင္းသည့္အပိုင္းတြင္လည္း အားနည္းသည္။ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား
လံုးကို ျပန္ လည္ သံုးသပ္ျ ခင္းျပဳလုု ပ္ ရ န္ လို အပ္ ၿ ပီး ျပန္ လည္ အပ္ႏွံ ခံ ရေရး၊ ေလ်ာ္ေ ၾကးေပးေရးႏွ င့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို စတင္လပ
ု ္ေဆာင္ရမည္။ ႏိင
ု င
္ ံေတာ္ႏင
ွ ့္ ျပည္နယ္ မ်ား၏ ကာကြယ္
လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ စနစ္တက်ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုထဲတြင္ ထည့္
သြင္းေပါင္းစပ္ သင့္သည္။
လက္ရွိ ဗဟိုအစိုးရ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ားကို စီမံေပးရန္
ရည္ ရြ ယ္ေ သာ ဥပေဒမ်ားတြ င္ စိုး ရိ မ္ ရ သည့္ အားနည္း ခ်က္ မ်ားရွိ သ ည္ ။ ထို ႔ေ ၾကာင့္ အနာဂတ္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကာကြယ္လံုၿခံဳျခင္းကိစၥကို အရင္းတည္
လ်က္ တ ရားမ်ွ တ မႈ ကို ေသခ်ာေစသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွ င့္ က်င့္ သံုး မႈ မ်ားျဖစ္ လာေစရန္ အထူး အေရး
ႀကီး သည္ ။ ရွိႏွ င့္ ၿ ပီး သည့္ တို င္း ရင္း သားတို ႔ ၏ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွ င့္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ ဆို င္ ရာဖြဲ ႕ စည္း ပံု မ်ားမွာ
စြ မ္းေဆာင္ႏို င္ သ ည့္ အစိုး ရအဖြဲ ႔ အ စည္း မ်ားကို တည္ေ ဆာက္ သ ည့္ အုု တ္ျ မစ္ မ်ားျဖစ္ သ ည္ ။
ထို႔အျပင္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာ
မ်ားသည္ အဆင့္ တို င္း ရွိ အစိုး ရလုု ပ္ေ ဆာင္ မႈ မ်ားကို ေစာင့္ ၾ ကည့္ေ လ့ လာျခင္း မ်ားျပဳလုု ပ္ႏို င္ ရ န္ ၊
သဘာဝ ပတ္ ဝ န္း က်င္ႏွ င့္ လူ ႕ အခြ င့္ အေရးဆို င္ ရာ စံႏႈ န္း မ်ားျပည့္ မွီ မႈ ရွိေ စေရး တြ န္း အားေပးျခင္း
အားျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္သည္။
၂၀၁၂ တြ င္ ေရးဆြဲျ ပဌာန္းေသာ သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ထိ န္း သိ မ္းေရးဥပေဒႏွ င့္ ၂၀၁၄
ခုုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန (ယခုု သဘာဝသယံဇာတႏွင့္
သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ထိ န္း သိ မ္းေရးဝန္ ႀ ကီး ဌာန) ကို သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ထိ န္း သိ မ္းေရးႏွ င့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း
ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲႏို္င္ရန္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ေပးထားခဲ့
သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါလုုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္
ရွသ
ိ ည့္ ဗဟိအ
ု စိုးရ ေအဂ်င္စတ
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ို ္း
မွသာလွ်င္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ကို စီမံေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခြင့္ (သို႔) အယူခံဝင္ျခင္း
ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးစသည္တို႔ကို စီမံေပးထားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 172 သိသာထင္ရွားစြာ
ျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၏ အပိုဒ္ (၃၆) အရ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရ
ဦးစီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) ပုုဂၢလိက စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း
လိုက္နာ၍ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၄င္း၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္
ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးကို ေပးထားသည္။173
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သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ဆို င္ ရာ ထိ ခို က္ မႈ ဆန္း စစ္ေ လ့ လာျခင္း လုု ပ္ ထံုး လုု ပ္ န ည္း မ်ားကို
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆိုးရြားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္း
က်စြာ တာဝန္ခံေသာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားရွိ
ေစကာမူ လက္ေ တြ ႕ တြ င္ လို က္ နာေဆာင္ ရြ က္ျ ခင္း မရွိ သ ည္ ကို ေတြ ႕ ရသည္ ။ ယင္း ဥပေဒအပို ဒ္
(၁၃) အရ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္
“အမ်ားျပည္ သူႏွ င့္ သင့္ေ လ်ာ္ေ သာ တို င္ ပ င္ေ ဆြးေႏြး မႈ မ်ား ျပဳလုု ပ္ ရ န္ ” ႏွ င့္ EIA ျဖစ္ စ ဥ္ တြ င္
“အမ်ားျပည္သူႏင
ွ သ
့္ က္ဆင
ုိ ္ေသာ စီမက
ံ န
ိ ္းဆိင
ု ရ
္ ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏင
ွ တ
့္ စ္ေျပးညီ
ထုုတ္ျပန္ေပးရန္” လိုအပ္သည္။174 လက္ေတြ႕တြင္မူ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ EIA
ျဖစ္စဥ္အတြင္း ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိပၺါယ္ရွိေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္
ပ်က္ ကြ က္ ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ စင္ စ စ္ အားျဖင့္ EIA လုု ပ္ င န္း စဥ္ မ်ားကို လုု ပ္ေ ဆာင္ ရာတြ င္ အစိုး ရႏွ င့္
ပုုဂၢလိကက႑တို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ ကင္းလြတ္ၿပီး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမရွိရ။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ EIA စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကို ငွားရမ္းေလ့ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ EIA
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားမွာ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈအက်ဳိးဆက္မ်ား
ႏွ င့္ ပတ္ သ က္ သ ည့္ ဘက္ မွ် သည့္ စံု စ မ္း စစ္ေ ဆးမႈ ရ လဒ္ မ်ားကို စီ မံေ ပးသည္ ထ က္ စီ မံ ကိ န္း ကို
ေထာက္ခံေလ့ရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားသာ ထြက္ရွိတတ္သည္။
လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္း အပိုဒ္ (၇) တြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္မွာ “အိမ္ရာေျပာင္းေရြ႕ရမႈ (သို႔)
တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား”ရွိလွ်င္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရး
ဘဏ္၏ မူဝါဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုုထိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္
(သို႔) ကမၻာ့ဘဏ္တို႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေအာက္မွ ၄င္းတို႔၏ မူဝါဒမ်ားထဲသို႔ တရားဝင္
ထည့္သြင္းထားေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ FPIC အေျခခံ
သေဘာတရားမ်ားကို ေမြးစားယူကာ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။175 ၄င္းအစား
အထက္ ပါ ဘဏ္ မ်ားသည္ FPIC ေနရာတြ င္ မေရမရာျဖစ္ေ သာ “လူ ႕ အဖြဲ ႕ အစည္းေထာက္ ပံ့ မႈ ”
(Broad Community Support) အေျခခံ သေဘာတရားကို အစားထိုးေနရာေပးလို က္ ၾ ကသည္ ။
ကုုလသမဂၢ၏ အမႈေဆာင္တစ္ဦး၏ အဆိုအရ အခ်ဳိ႕မွာ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒလက္ေအာက္တြင္
အေျခခံတရားဝင္မႈသေဘာတရား မရွိသကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းေသာ နားလည္မႈ (သို႔) အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ဳိး
မရွိတတ္ဘူး” ဟုု ဆိုပါသည္။176
လုပ
ု ထ
္ ံုးလုပ
ု န
္ ည္းမ်ားအရ လူမႈေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေလ်ွာခ
့ ်ရန္ လိအ
ု ပ္သည္ဟု ယူဆရင္း
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းကိုလည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚတြင္
ဦးတည္ကာ ေရတြက္တိုင္းတာၿပီး လူအခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားၾက
သည္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုုပ္မႈရွားပါးၿပီး စီမံကိန္းမွ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားအေပၚ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွငမ
့္ တူဘဲ မည္သ႔ို သက္ေရာက္ႏင
ို မ
္ ည္ကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာျခင္း (သိ)႔ု ပဋိပကၡမ်ား
ကို ပိုမိုဆိုးရြားႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာမ်ားသာ ျပဳလုုပ္တတ္ၾကသည္။
အနာဂတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည့္ဝေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ထိခိုက္
မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးက်ဳိးတစ္ခုတည္းမဟုုတ္ဘဲ လူမႈေရး၊ က်ားမေရး
ရာ (ဂ်န္ဒါ) ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမႈမ်ားပါဝင္ေသာ) မ်ားကို စီမံကိန္းဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီမႈ (သို႔) လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္မီ
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကို ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ ထိခိုက္ခံရမည့္ ျပည္သူ
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လူ ထု အေနျဖင့္ အဆိုျ ပဳထားေသာ စီ မံ ကိ န္း မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာ သတင္း အခ်က္ အ လက္ မ်ား
ကို အျပည့္ အ ဝရရွိ ၿ ပီး စီ မံေ ဆာင္ ရြ က္ျ ခင္းျဖစ္ စ ဥ္ မ်ားတြ င္ လ ည္း

အၾကံ ဥာဏ္ မ်ား၊ အျမင္ မ်ားကို

ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိသင့္သည္သာမက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္စြာ၊ ႀကိဳတင္၊
အသိေပးကာ သေဘာထားရယူျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားအတိုင္း ကန္႔ကြက္ရန္ (သို႔) အတည္ျပဳ
ေပးရန္ ရွင္းလင္းသည့္ ယႏၱရားဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကို ရရွိသင့္သည္။

၃.၄

အျပည့္အဝ ကိုယ္စားျပဳျခင္း - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ စားပြဲဝိုင္းတြင္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘာ့ေၾကာင့္ ရွိသင့္သနည္း။
သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ေ သာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွ တ္ ရာတြ င္ အဆို ပါ အရင္း

အျမစ္မ်ားတည္ရွိရာေဒသတြင္ေနထိုင္သူ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ကာ ခ်မွတ္သင့္သည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ (သို႔) ေဒသခံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပႆနာမ်ား
ကိုပင္ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း - အေတြ႕အၾကံဳ (သို႔) စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိ - ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ား
ကို အစိုးရ၏ ရာထူးရာခံမ်ားတြင္ မေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆင္ျခင္မ်ားေပးကာ ေစာဒကတက္တတ္
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားကို အသံုးျပဳမႈႏွ င့္ မီွ ခို မႈ ကိ စ ၥ ကို စဥ္း စားရာတြ င္ ျခားနားေသာ
လုုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ မိသားစုုႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ျခားနားေသာ က႑မ်ားအေပၚမူတည္၍ အမ်ုိးသားႏွင့္
အမ်ဳိး သမီး မ်ား၏ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားႏွ င့္ ဆက္ စ ပ္ မီွ ခို ပံု မ်ား ကြဲျ ပားျခားနားသည္ ။ ယခု
အစီရင္ခံစာတြင္ ဖတ္႐ႈေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္
က်ဳိးေၾကာင္း ဆက္ စ ပ္ စြာျဖင့္ အမ်ဳိး သားႏွ င့္ အ မ်ဳိး သမီး မ်ားအေပၚတြ င္ ျခားနားစြာ သက္ေ ရာက္ ၿ ပီး
အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမူ ၄င္းတို႔၏ ႐ုုပ္ခႏၶာသေဘာသဘာဝအရ ျပည့္စံုလွေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို ႐ိုးရွင္းစြာ ၾကံဳေတြ႕ခံစားရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေလထုု၊
ေရထုု ညစ္ညမ္းမႈ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အမ်ုိးသမီးမ်ားမွာ ပိုမို အားနည္း (အကူအညီလိုအပ္) သည္။
ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း (သို႔) သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
အပါအဝင္ အႀကီး စား စီ မံ ကိ န္း မ်ားသည္ ယာယီ အ လုု ပ္ သ မားမ်ားျဖင့္ ပရမ္း ပတာေနထို င္ေ သာ
အေျခအေနမ်ားကိလ
ု ည္း ဖန္တီးေပးသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စီမက
ံ န
ိ ္းလုပ
ု င
္ န္းခြငသ
္ ေဘာတရားအ
ရ လိအ
ု ပ္သည့္ ႐ုပ
ု ခ
္ ႏၶာသေဘာတရားႏွင့္ လူမႈေရးအျမင္မ်ားအရ အလုပ
ု အ
္ ကိင
ု ရ
္ ရွမ
ိ အ
ႈ ခြငအ
့္ လမ္းမ်ား
အကန္အ
႔ သတ္ျဖင္သ
့ ာ ရွၿိ ပီး အနိမဆ
့္ ံုး လုပ
ု အ
္ ားခကိသ
ု ာ ရရွတ
ိ တ္ၾကသည္။ အဆိပ
ု ါ လုပ
ု င
္ န္းခြငမ
္ ်ားတြင္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားအလုုပ္သမားမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္လည္း
ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။177 စီမံကိန္းလုုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ နီးေသာ ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္းခြင္ရွိ အမ်ုိးသမီး
မ်ားသည္လည္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အျပစ္တင္ခံရျခင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား၊
ထိုနည္းတူ ေရာဂါဆိုးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္လည္း ႀကံုေတြ႕ရတတ္သည္။
သဘာဝအရင္းအျမစ္အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္တပ္ (သို႔) အမ်ဳိးသား
အေျချပဳ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအားျဖင့္ “လံုၿခံဳေရး” ေပးတတ္ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္
အမ်ုိးသမီးမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ေသာ
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မွတတ
္ မ္းတင္ထားသည့္ အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားစြာ ရွသ
ိ ည္။ ၄င္းတိက
႔ု ်ဴးလြန္ေသာ မုဒ
ု န
ိ ္းမႈအမ်ား
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စုု မွာ စံု စ မ္း စစ္ေ ဆးျခင္း မရွိ သ ကဲ့ သို ႔ က်ဴးလြ န္ သူ မ်ားကို လ ည္း အျပစ္ေ ပးအေရးယူျ ခင္း မ်ားလည္း
မရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ က်ဴးလြန္သူအား ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ
ေနျခင္းႏွ င့္ ေရကာတာမ်ားႏွ င့္ အျခားေသာစီ မံ ကိ န္း ဧရိ ယာမ်ားတြ င္ စစ္ သားမ်ားကို တပ္ျ ဖန္ ႔
ထားမႈတိုးပြားလာျခင္းသည္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရကာတာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႀကီးစား သဘာဝအရင္းျမစ္အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ေ ပၚေသာ ေနရပ္ေ ရြ ႕ေျပာင္း ရမႈ မ်ားႏွ င့္ ျပန္ လ ည္ေ နရာခ်ထားခံ ရ မႈ မ်ားသည္ လ ည္း အမ်ဳိး သား
မ်ားထက္ အမ်ဳိး သမီး မ်ားကို ျခားနားစြာ ထိ ခို က္ သ က္ေ ရာက္ေ စသည္ ။ ႏို င္ ငံေ တာ္ ဘ ႑ာအျဖစ္
ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သသည့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူ အမ်ားစုု
မွာ အမ်ဳိး သားမ်ားျဖစ္ေ လ့ ရွိ ၿ ပီး ျဖစ္ စ ဥ္ မ်ားအတြ င္း အမ်ဳိး သားႀကီး စိုးေရးမူ ကို အတင္း အက်ပ္
သြ တ္ သြ င္းျခင္းျဖစ္ သ ည္ ။ ဥပမာအားျဖင့္ ထားဝယ္ မွ အမ်ဳိး သမီး တစ္ ဦး ၏အဆို အ ရ အထူး စီး ပြား
ေရးဇံုစီမံခ်က္အတြက္ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးခံရမည္ဟူ၍ အမ်ဳိးသား (ေယာက်္ား) အုုပ္ခ်ဳပ္
ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ လူလည္က်အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။178 ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရ
မႈမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားကို ေငြေၾကး၊ ေျမယာ (သို႔) အရာဝတၳဳမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္အခါ
တြင္လည္း အမ်ဳိးသားအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားကိုသာ ေပးအပ္ၾကသည္။
ေနရပ္ေျပာင္းခံရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာသစ္တြင္ အလုုပ္အကိုင္
ရွာေဖြရန္ လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ခရီးသြားလာေရးတြင္ တင္းက်ပ္မႈမ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
ရရွိ မႈ မလံုေ လာက္ သ ည့္ အ တြ က္ ေရႊ ႕ေျပာင္း ရသည့္ အမ်ဳိး သမီး မ်ာအတြ က္ လူ ကု န္ ကူး ခံ ရ ရန္
လြယ္ကူသည့္အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးထားခဲ့သည္။ တရားဝင္အလုုပ္အကိုင္မ်ားကို ရရွိေစမည္ဟု
လိမ္လည္ေသာ လူကုန္ကူးသူမ်ားေနာက္သို႔ လိုက္ပါရင္း ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္း (သို႔) နယ္စပ္ျဖတ္
ေက်ာ္၍ တ႐ုုတ္ေယာက်္ားသားမ်ား၏ ဇနီးမ်ားအျဖစ္ ေရာင္းခ်ခံရျခင္းကိစၥရပ္မ်ဳိးတြင္ စိတ္မပါဘဲ
မိမိကိုယ္ကို ေထာင္ေခ်ာက္မိမွန္းမသိ ျဖစ္သြားရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ဘဝ
ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို ထိုင္းႏုုိင္ငံအေျခစိုက္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မွ သုုေသသနျပဳကာ မွတ္တမ္းတင္
ထားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
အကယ္ ၍ ဗဟို အ စိုး ရမွ ေဒသခံျ ပည္ သူ လူ ထု အ တြ က္ တာဝန္ ခံ မႈ မ ရွိ ဘဲ စီ မံ ကိ န္း မ်ားကို
အေကာင္ အ ထည္ေ ဖာ္ ရ န္ ဆံုးျဖတ္ လွ် င္ အမ်ဳိး သမီး မ်ားအေပၚတြ င္ က်ေရာက္ မ ည့္ အထက္ ပါ
ဆိုးက်ဳိးအဂၤါရပ္မ်ား ပိုမိုဆိုးရြားေစပါလိမ့္မည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို လြဲမွားစြာ စီမံခန္႔ခြဲလွ်င္
အမ်ဳိး သမီး မ်ားအဖို ႔ သီး သန္ ႔ ႀ ကံဳေတြ ႕ ရင္ ဆုိ င္ ရ မည့္ စိ န္ေ ခၚခ်က္ မ်ားစြာ ရွိျ ခင္းေၾကာင့္ အဆို ပါ
စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း
ျဖစ္ သ ည္ ။ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွ တ္ သ ည့္ အ ဖြဲ ႕ တြ င္ အမ်ဳိး သမီး မ်ား၏ ပါဝင္ မႈ ကို ေသခ်ာေစျခင္းႏွ င့္
ပံု မွ န္ေ တြ ႕ ဆံုေ ဆြးေႏြး သည့္ ယႏၱ ရားမ်ားတြ င္ လ ည္း အမ်ဳိး သမီး ထုု ကို ေနရာမ်ားမ်ားေပးျခင္း သည္
အေရးတႀကီးလုုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။ ေဒသအဆင့္တြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေနရာေပး
မႈမ်ားေလေလ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အမွန္
တကယ္ျဖစ္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ထည္သ
့ င
ြ ္း စဥ္းစားလာ ေလေလ ျဖစ္လာမည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ထူးျခားေသာ အျမင္မ်ား၊ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားသည္လည္း ျပည့္ဝေသာ ကိုယ္စား
ျပဳမႈႏွ င့္ ထိေ ရာက္ေ သာအရင္း အျမစ္ ဆို င္ ရာ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ မႈ အ တြ က္ အက်ဳိးျဖစ္ေ သာ ထည့္ ဝ င္ မႈ
မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
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အတြက္ အစီအစဥ္က်ေသာ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္း
ကမၻာ တစ္ လႊား ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္ စ ဥ္ မ်ားမွ မ်က္ျ မင္ျ ဖစ္ေ သာ အေထာက္ အ ထားမ်ားအရ

ေရရွည္တည္တ့ံၿပီး အဓိပၺါယ္ျပည့္ဝေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ (ပြဲေတာ္)
မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို အစီအစဥ္တက် စီရီသတ္မွတ္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု
ဆိုသည္။ အထက္ပါအခ်က္ကို သက္ေသျပသည့္ ဥပမာ (၃) ခုုမွာ သီရိလကၤာ၊ ပါပူအာနယူဂီးနီႏွင့္
အင္ဒိုနီးရွားမွ ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။
ပါပူအာနယူးဂီနီႏုိင္ငံ၌ ၁၉၆၀ ခုုႏွစ္တြင္ ဗဟိုအစိုးရမွ ႏိုင္ငံတကာ အႀကီးစားသတၱဳတြင္း
ကုု မ ၼ ဏီ မ်ားအား တန္ ဖိုး ႀကီး မားေသာ သတၱဳ တြ င္း ထြ က္မ်ားရွိ သ ည့္ ဌာေနတို င္း ရင္း သားေဒသတြ င္
လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အထက္ပါ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုုပ္
ငန္း မ်ားေၾကာင့္ ပ င္ လက္ န က္ ကို င္ေ တာ္ လွ န္ေ ရးလႈ ပ္ ရွားမႈေ ပၚေပါက္ လာကာ အပ်က္ အ စီး မ်ား
ေသာ သတၱဳ တူးေဖာ္ေ ရးလုု ပ္ င န္း မ်ားကို ယာယီ တားျမစ္ ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ပိ တ္ သိ မ္း လို က္ ရ သည္ ။
ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ကို ၂၀၀၁ ခုုႏွ စ္ တြ င္ လက္ မွ တ္ေ ရးထိုး ခဲ့ ၿ ပီး ေနာက္ ပို င္း တြ င္ ၿငိ မ္း
ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ Bougainville Organic ဥပေဒကို ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္း
ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသအစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ Bougainville ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရေဒသ၏ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒထဲ တြ င္ ပံုေ ဖာ္ေ ရးဆြဲႏို င္ ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ အ ရ
ဗဟိုဦးစီးမႈေလ်ွာ့ခ်ၿပီး အာဏာလႊဲအပ္ခြဲေဝမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ
က႑မ်ားအလိုက္ Bougainville ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍
အတည္အသက္ဝင္ေစရမည္ဟု ေရးသားထားသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ယာယီ
တားျမစ္ထားခ်က္မ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ တားျမစ္ထားျမဲအတိင
ု ္း
အားေကာင္းခိုင္မာသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား မျပဌာန္းႏိုင္ခင္အထိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအား
ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ေတာက္ေလာင္လာႏိုင္သည့္ ေဒသတြင္းပဋိပကၡကို ကာကြယ္ခဲ့ၾကသည္။
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းကို Bougainville Mining Act (သတၱဳတြင္းအက္
ဥပေဒ) အားျဖင့္ ပံုေဖာ္ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ မတ္လတြင္ အတည္ျပဳကာ (၂၆) ႏွစ္တာၾကာေသာ
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ ယာယီတားျမစ္ခ်က္ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူၿပီးေနာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့
မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးဘက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ ယူေဆာင္လာၿပီး ညိွႏႈိင္းေဆာင္
ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ဒုုတိယဥကၠဌ
(အမ်ဳိးသမီး) ျဖစ္သူမွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္
စည္း႐ံုးေရးဆင္းသည့္အခါျပည္နယ္
ရွိအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲခြင့္အတြက္
ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္ရွိ အဆင့္တိုင္းတြင္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈလိုအပ္သည္။
သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္
၄င္းတို႔သည္လည္း အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ
ၾကံဳေတြ႕ခံစားရပါသည္။
ဓါတ္ပုံ - AOW
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ရြက္မႈမ်ားအားျဖင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျခက်က် တည္
ေဆာက္မႈမ်ား အၿပီးသတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိေသးခင္အထိ ညိွႏႈိင္းလုုပ္ေဆာင္သြားရမည္
ဟုု ဆံုးျဖတ္ (ေနာ္ေဝးႏုုိင္ငံမွ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းသူမ်ား၏ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအတုုိင္း) ခဲ့ၾကသည္။
မည္သို႔ဆိုေစကာမူ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အာဏာႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို အစိုးရ၏ မတူညီကြဲျပားေသာ
အလႊာမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ က႑မ်ားသို႔ သတ္မွတ္ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံက်ေသာ သေဘာတူ
ညီ ခ်က္ မ်ား ခ်မွ တ္ႏို င္ျ ခင္း မရွိ ခဲ့ေ သာ သီ ရိ လ ကၤာႏုုိ င္ ငံ ၏ ႏို င္ ငံေ ရးဆို င္ ရာ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု မ်ားအရ
အေထာက္ အ ပံ့ မ်ားႏွ င့္ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ မ်ားက တို က္ ခို က္ေ နခဲ့ ၾ ကေသာ ဘက္ႏွ စ္ ဘ က္ အ တြ င္း ရရွိ
လာေသာ အဆို ပါ အေထာက္ အ ပံ့ မ်ားႏွ င့္ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံ မႈ မ်ားကို အသံုး ခ်ျခင္းႏွ င့္ ပတ္ သ က္ေ သာ
ပဋိ ပ ကၡ မ်ားကို ဖန္ တီးေပးခဲ့ သ ည္ ။ ယင္း အေျခခံ က်ေသာ သေဘာထားမတို က္ ဆို င္ မႈ မ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ပ်က္စီးသြားေစသည့္တိုင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ
အသစ္တဖန္ ျဖစ္ေပၚလာကာ ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္၊ ေမလတြင္ သီရိလကၤာတပ္မေတာ္မွ တမီးက်ားလက္နက္
ကိုင္လႈပ္ရွားမႈကို ဖိအားေပးေခ်မႈန္းမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။
မည္သပ
႔ို င္ျဖစ္ေစ ဗဟိဥ
ု ီးစီးထိန္းခ်ဳပ္မက
ႈ င္းေသာ အာဏာတစ္ခတ
ု ည္းသည္လည္း လံုေလာက္
သည့္အေျဖမဟုုတ္ေခ်။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္းႏွင့္ လႊဲမွားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားသည္
ဗဟိုအစိုးရမွတဆင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေနရာေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။ (သို႔) ကူးခ်ယူသြားႏိုင္
သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ေအာက္-အထက္ (သုုိ႕) ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္သည္
ဆိုေ သာ္ လ ည္း အုု ပ္ ခ်ဳပ္ မႈ အာဏာသည္ ျပည္ န ယ္ႏွ င့္ေ ဒသအဆင့္ အု ပ္ ခ်ဳပ္ သူ မ်ား၏လက္ ထဲ တြ င္
အမွ န္ တ ကယ္ မ ရွိ ပါက ကို ယ္ စားျပဳမႈႏွ င့္ တာဝန္ ခံ မႈျ ပည့္ ဝေသာ အုု ပ္ ခ်ဳပ္ စီ မံ မႈ အေလ့ အ က်င့္
ေကာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္မဟုုတ္ေခ်။
အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို သမၼတဆူဟာတို၏ သက္ဦးဆံပိုင္
အုပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မက
ႈ ာလက်ဆံုးၿပီးေနာက္ ၁၉၉၈ ခုုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေသာ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒထဲတင
ြ ္
တစ္ပံုစံတည္းျဖစ္ေအာင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည္။ ေဒသအဆင့္အစိုးရ၏ အခြင့္အာဏာမ်ား
တိုးပြားလာၿပီး တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားျဖင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲ
ျပဌာန္း ခဲ့ သ ည္ ။ ႏို င္ ငံ ဝ န္ ထ မ္း မ်ားအေနျဖင့္ ဆူ ဟာတို ၏ ဗဟို ဦး စီး အုု ပ္ ခ်ု ပ္ သ ည့္ ကာလထက္
ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ အသင့္ရွိျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔ကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္
ႏို င္ ခဲ့ သ ည္ ။ မည္ သို ႔ ဆိုေ စကာမူ ဗဟို မွ အေရးပါေသာ အခြ င့္ အာဏာမ်ားကို ထိ န္း သိ မ္း ထားလွ် င္
ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္စနစ္သည္လည္း အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္းႏွင့္
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လႊဲမွားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ဂ်ကာတာမွ အျခားေဒသအဆင့္မ်ားသို႔ တစ္နည္း
ေက်ာက္မီးေသြးက႑တြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို
ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပေနပံု။ ႏိုင္ငံေရးအရတည္
ၿငိမ္မႈမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္
မႈပါေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို
ပ်က္ျပယ္သြားေစႏိုင္ပါသည္။ အသြင္ကူး
ေျပာင္းမႈကာလအတြင္း သဘာဝအရင္း
အျမစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
မႈမ်ားကို ယာယီတားျမစ္ထားျခင္းသည္
က်စ္လစ္ခုိင္မာေသာ မူေဘာင္မ်ားအတိုင္း
လုုပ္ေဆာင္လာေစႏိုင္ေအာင္အေျခအေန
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

129

အားျဖင့္ ေနရာေျပာင္းေပးျခင္း မ်ဳိးျဖစ္ႏို င္ သ ည္ ။ ထင္ သာျမင္ သာရွိ သ ည့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ မႈႏွ င့္
လံုေ လာက္ျ ပည့္ စံုေ သာ စဥ္း စားဆင္ျ ခင္ျ ခင္း မရွိ သ ည့္ အ ခါတြ င္ေ သာ္ လ ည္းေကာင္း ၊ ေဒသအစိုး ရ
မွ ယႏၱ ရားအသစ္ လ ည္ ပ တ္ႏို င္ ရ န္ လို အပ္ေ သာစြ မ္း ရည္ မ်ားအတြ က္ ျပင္ ဆင္ မႈ မ ရွိ သည့္ အခါတြ င္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွ်တၿပီး ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္ေသာ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿပီး
အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ကာကြယ္လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ေနရာတက် မခ်ထားႏိုင္သည့္
အခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အႀကီးအက်ယ္ က်႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ေပးမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈစသည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကာ
ကြယ္လံုၿခံဳမႈစနစ္မရွိျခင္းသည္ ေဒသတြင္း လူကံုထံမ်ားမွ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို
အပိုင္သိမ္းသြားႏိုင္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားတူးေဖာ္ျခင္းမွရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို
ေခါင္း ပံုျ ဖတ္ သြားႏို င္ ပါသည္ ။ အခ်ိဳ ႕ေသာ သံုး သပ္ တ င္ျ ပသူ မ်ား၏ တင္ျ ပမႈ မ်ားရွိ သ ည့္ အ တို င္း
အာေခ်းျပည္နယ္၏ ပဋိပကၡအလြန္ အခင္းအက်င္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ ေဒသခံတို႔၏ မေက်နပ္
ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႔ေဝဝန္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္းမင္သာမႈႏွင့္
တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ရရွိေစျခင္း၊ (သို႔) အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစသည္တို႔ကို
စြမ္းေဆာင္ၿပီး ေသခ်ာေစသည့္ အစိုးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ (အာဏာတည္ရာ) အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို
တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပထားခဲ့သည္။ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္
အေနျဖင့္ လက္ရတ
ွိ င
ြ ္ ဗဟိအ
ု စိုးရႏွင့္ ေဒသအစိုးရအၾကားရွိ မညီမွ်မႈ (ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား) မ်ားအထဲ
သို႔ ေနာက္ထပ္ မညီမွ်မႈ (ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား) မ်ားကို အုုပ္ခ်ုပ္သည့္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအ
တြင္း ထပ္မံျဖည့္စြက္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားခဲ့ရသည္။179
အထက္ပါ ဥပမာျဖစ္ရပ္ သံုးခုုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား သတိေပးေနေသာ ပံုျပင္မ်ားအျဖစ္
ကမ္းလွမ္းထားၿပီး သဘာဝ အရင္းအျမစ္ အေျချပဳ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိပၺါယ္ျပည့္ဝေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညခ
ီ ်က္ (ပဋိညာဥ္) မ်ားဆီသ႔ို မေရာက္ေသးသေရြ႕၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဖ႕ြဲ စည္းပံမ
ု ်ား
ေနရာမက်ေသးသေရြ႕ ယာယီတားျမစ္ခ်က္မ်ား ထုတ
ု ္ျပန္၍ ရပ္ဆင
ို ္းထားရန္ မီးေမာင္းထိုးလ်က္ရပ
ွိ ါသည္။
ေအာက္ ပါ မူေ ဘာင္ တြ င္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈႏွ င့္ စီး ပြားေရးဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးတိုး တက္ မႈ
မ်ားဆို င္ ရာ ဗဟို ဦး စီး ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ က င္းေသာ ခ်ဥ္း ကပ္ ပံု မ်ားကို ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ ေရခံေျမခံႏွ င့္ အ ညီ
အစီအစဥ္အလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ျပသထားပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တို႔၏ အမွားမ်ား အတိုင္း
ထပ္ တ လဲ လဲ ထပ္ မံ က်ဴးလြ န္ မိျ ခင္း ကို ေရွာ င္ ရွားရန္ ယခုု မူေ ဘာင္ က အခ်ိ န္ ကာလပို င္း ဆို င္ ရာ
ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္မႈကိုပါ ခ်ျပ ထားၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာတြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုု
မ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (အင္စတီက်ဴးရွင္း) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေန
ျဖင့္ စြ မ္းေဆာင္ ရ ည္ မ်ား တည္ေ ဆာက္ျ မွ င့္ တ င္ႏို င္ ရ န္ အ တြ က္ လုု ပ္ေ ဆာင္ႏို င္ သ ည့္ လုု ပ္ င န္း စဥ္
မ်ားကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္မိစြာ တင္ျပထားပါသည္။ ယခုုမူေဘာင္သည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊
သဘာဝပတ္ ဝ န္း က်င္ ထိ ခို က္ ပ်က္ စီး မႈ မ်ားမွ ကာကြ ယ္ ရ န္ ၊ ေရွ ႕ ဆက္ျ ဖစ္ႏို င္ သ ည့္ ပဋိ ပ ကၡ မ်ားကို
ေလွ်ာ့ ခ်ရန္ နည္း လမ္း ရွာျခင္း လည္းျဖစ္ ပါသည္ ။ အဆို ပါ အဆင့္ မ်ားသည္ မိ မိ တို ႔ေ ဒသ၊ ျပည္ သူ
လူထုႏွင့္ သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ၿပီး အေကာင္
အထည္ေ ဖာ္ႏို င္ ရ န္ အ တြ က္ ေဒသခံ မ်ား၊ အစိုး ရကို ယ္ စားလွ ယ္ မ်ား၏ စြ မ္းေဆာင္ ရ ည္ ကို တည္
ေဆာက္ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤမူေဘာင္အားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ တည္တံ့
ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္တစ္ခုတည္းမ
ဟုတ
ု ဘ
္ ဲ ေရရွညတ
္ ည္တံ့ေသာ စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳး တိုးတက္မအ
ႈ တြက္ လမ္းခင္းေပးရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳထားေသာ အာဏာႏွငလ
႔္ ပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ က
႔ ္ ို အျပည္အ
့ ဝ
ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျချပဳ သဘာဝအရင္းအျမစ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ၾကားကာလဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
(၁) အနာဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ား
အတိင
ု ္း ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒႏွင႔္ ၄င္းႏွငဆ
႔္ က္စပ္ေသာ တရားဥပေဒမ်ားကို မျပဌာန္းႏုင
ိ ္ေသးခင္
အခ်ိန္အထိ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးမွ အၾကီးစားသဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
စီမံကိန္းအသစ္မ်ားႏွင့္ မျပီးျပတ္ေသးေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားျခင္းကို
ထားရွိရမည္။
(၂) လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏမ
ွံ စ
ႈ မ
ီ က
ံ န
ိ ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆင
ို ္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
မ်ားအားလံုးကို အသိေပးထုတ္ေဖာ္ျပရန္ႏွင္႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါသေဘာ
တူညခ
ီ ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေစ့စပ္ညိွႏင
ႈိ ္းျခင္း (သိ)႔ု ဖ်က္သမ
ိ ္းျခင္းတိက
႔ု ို အသစ္ဖြ႕ဲ စည္းလိက
ု ္ေသာ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ၊ု ျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ခတ
ြဲ ၏
႔ို အုပခ
္ ်ဳပ္ပစ
ံု နစ္မ်ားျဖင္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိင
ု သ
္ ည့္
အခြင့္အာဏာျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္
ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္အာမခံစနစ္မ်ားႏွင္႔ တန္းတူညီမွ်ေသာ ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ား
ခြဲေဝမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင္႔ တာဝန္ခံမႈရွိရမည္။ ရွိႏွင့္ခဲ့ၿပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမယာဆိုင္ရာ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္
အပ္ႏွံခံရေရးယႏၱရားမ်ားကိုလည္း တစ္ပါတည္း တည္ေထာင္ထားသင္႔သည္။
(၃) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ အသံုးျပဳမႈ၊တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္ၿပီး
ေရရွည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးအ
ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ပတ္သက္သမ
ူ ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲမ်ားမွ အမွန္တကယ္ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားပါဝင္ကာ
ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။
ဦးစားေပးသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ေဒသဆိင
ု ္
ရာမူဝါဒမ်ား ေဖာ္ထတ
ု အ
္ တည္ျပဳရန္ ျပည္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ စတင္သင္သ
႔ ည္။ အၾကီးစား
စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားကို စတင္စတ
ိ က
္ ူးပံုေဖာ္သည္အ
႔ ဆင္က
႔ တည္းကပင္ ေဒသခံတအ
႔ို ေနျဖင္႔ ပါဝင္ပတ္သက္ခင
ြ ႔္
ရွိသင္႔ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာျခင္း၊စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔ ေဒသခံတို႔၏ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား
ကိုေျဖရွင္းသည္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားရွိရမည္။
(၄) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ
ေကာက္ ခံ မႈ အာဏာမ်ားကို ဗဟို ၊ ျပည္ န ယ္ႏွ င့္ ျပည္ န ယ္ ခြဲ အစိုး ရမ်ားအၾကား ရွ င္း လင္း စြာ
သတ္ မွ တ္ ထားသင့္ သ ည္ ။ ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး ပြဲ တြ င္ ေဆြးေႏြး ရန္ႏွ င္ ႔ တို င္း ရင္း သားအေျချပဳ
ႏိင
ု င
္ ံေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ပါဝင္ပတ္သက္သမ
ူ ်ား ႏွင့္ ဗဟိအ
ု စိုးရအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ဖက္ဒရယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲတြင္လည္း အထက္ပါ ကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုသင့္သည္။
(၅) ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲမႈ မျပီးခင္အထိ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ ရွိႏွင့္
ၿပီးေသာ ေဒသခံတို႔၏ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္
မူဝါဒမ်ားကို စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳသင့္ပါ။
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(၆) ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္စီမံမႈစနစ္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ သက္ဆိုင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံ အေဆာက္ အ အံု မ်ား ေဖာ္ ထု တ္ေ ရးဆြဲ မႈ မၿပီး စီး ခင္ အ ထိ ဗဟို အ စိုး ရအေနျဖင့္
႐ိုးရာဓေလ့အရ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။

အသြင္ကူးေျပာင္းကာလဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
(၁) ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔အာဏာကိုခြဲေဝလႊဲေျပာင္း
ေပးသည္႔ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ျဖင့္ အစားထားရမည္။
္ င
ို ခ
(၂) လုပပ
္ င
ြ ႔ႏ
္ င
ွ အ
႔္ ာဏာကို ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ဗဟိုႏင
ွ ႔္ ျပည္နယ္ဖြ႕ဲ စည္းပံု အသစ္မ်ား၊ ၄င္းႏွင႔္
သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ားႏွင္႔ မူဝါဒမ်ား သည္ ဒီမိုကေရစီ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ လူ႕အခြင့္
အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံမႈ စသည့္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚတြင္
အေျခခံၿပီး ကိုယ္စားျပဳမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတိုင္း အသက္သြင္းကာ ေရးဆြဲျပဌာန္းရမည္။
(၃) ဗဟိုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင္႔ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္
ဌာနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
(၄) ႏိုငင
္ ံေရးဆိုငရ
္ ာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏင
ွ ႔္ ျပည္နယ္အဆင့္ အကာအကြယအ
္ ာမခံစနစ္မ်ားကို ေဖာ္ထတ
ု ္
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အကာကြယ္အာခံစနစ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားၾကားဆက္စပ္တည္ရွိေသာအ
ေၾကာင္းအရာ႑တိင
ု ္းတြင္ လူ႕အခြငအ
့္ ေရးကိစ၊ၥ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးကိစ၊ၥ ထိန
ု ည္းတူ
တိင
ု တ
္ န္းခ်က္မ်ားကို ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ္ေျဖရွင္းေသာ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ
ု ထ
္ ံုးလုပ
ု န
္ ည္းကိစရ
ၥ ပ္မ်ားအတြက္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားမႈမ်ား ရွိရမည္။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား
အားလံုး သည္ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒသစ္ေ ရးဆြဲျ ခင္းႏွ င့္ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္ စ ဥ္ မ်ားအတြ က္
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည္။
(၅) ဗဟိုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲအဆင့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥ
မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ပက္သတ္မႈမ်ား ခိုင္မာေစရန္ အေရးေပၚ တိုင္းတာမႈ အ
ေဆာက္အအံုမ်ားကိုဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရမည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကာလ - အဆိုျပဳထားေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္း
တည္ေဆာက္ပံုမ်ား
ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို စီမံေပးႏိုင္ရမည္။
(၁) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္မႈ - ေျမေအာက္တြင္ရွိေသာ အရာမ်ားအပါအဝင္ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္မ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ ပိင
ု ဆ
္ င
ို ခ
္ င
ြ သ
့္ ည္ သက္ဆင
ို ္ေသာ ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ျပည္နယ္ခတ
ြဲ ၏
႔ို ျပည္သမ
ူ ်ား
လက္ထဲတြင္သာ ရွိရမည္။
(၂) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ - ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအျပည္႔အဝေလွ်ာ႔ခ်
ထားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘ႑ာေငြ ႏွင္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားအပါအဝင္ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ အာဏာမ်ားသည္
ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲအစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိရမည္။
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(၃) သဘာဝအရင္း အျမစ္ ဆို င္ ရာ အခြ န္ ဘ ႑ာမ်ား စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ - သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းတိမ
႔ု ွ ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေကာက္ခထ
ံ န
ိ ္းသိမ္းရန္ႏင
ွ ့္ ၄င္းတိ၏
႔ု
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ျပည္သလ
ူ ထ
ူ အ
ု တြက္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား ေပးႏိင
ု သ
္ ည့္ အခြငအ
့္ ာဏာသည္ ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ျပည္နယ္ခြဲ
အစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္ရွိရမည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ အေဆာက္
အအံုမ်ား
•

အနာဂတ္ မ်ဳိး ဆက္ မ်ား၏ အခြ င့္ အေရးမ်ားကို ကာကြ ယ္ေ ပးသည့္ ေရရွ ည္ တ ည္ တံ့ေ သာ
သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ြဲ အ
ႈ ေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ေရရွညဖ
္ ႕ြံ ၿဖိဳးေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ရည္မန
ွ ္းခ်က္ႏင
ွ ့္
လူမႈ-စီးပြားဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖန္တီးေဖာ္ထုတ္ပါ။

•

တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ
စနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လူမႈေရးအရ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေက်းရြာနယ္
နိမတ
ိ မ
္ ်ားေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း/ရပ္ရြာ ေျမယာသတ္မတ
ွ မ
္ ႈ စနစ္မ်ားကို တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။

•

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးသူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္အာမခံစနစ္မ်ားကို အားေကာင္းေစၿပီး ထိခုိက္ခံ
ရသည့္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားမွ သဘာဝအရင္းအျမစ္အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ႏိုင္သည့္
ယႏၱရားမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းပါ။ အကာအကြယ္စနစ္အာမခံစနစ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
လြတလ
္ ပ္စြာႀကိဳတင္ အသိေပးကာ သေဘာထားရယူၿပီး လုပ
ု ္ေဆာင္မအ
ႈ ဆင္တ
့ င
ို ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၏ ပါဝင္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရီယိုေၾကညာ
စာတမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ က်ားမေရးရာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ
လြတလ
္ ပ္ၿပီး ပြင္းလင္းျမင္သာမႈကို အေျခခံသည့္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေစာင္ၾ့ ကည့္ေလ့လာမႈႏင
ွ ့္ ဆန္းစစ္မႈ
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေသာ္ လည္းေကာင္း ေလးစားလိက
ု န
္ ာသည့္ စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားကိသ
ု ာ လုပ္ေဆာင္ခင
ြ ႔ျ္ ပဳရန္

•

ေျမယာႏွ င့္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားတြ င္ လု ပ္ေ ဆာင္ေ နေသာ ကုု မ ၼ ဏီ မ်ားကို ေစာင့္ ၾ ကည့္
ေလ့လာၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေစပါ။

•

ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ လုပ
ု င
္ န္းမ်ားတြင္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး၏ အေျခခံမမ
ူ ်ားအရ
ေပၚေပါက္ေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံၿပီး တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

•

ဥပေဒျပဳေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈ ၃၀%
ရွိေစေရး အပါအဝင္ ခြဲျခားဆက္ဆခ
ံ ရ
ံ မႈမ်ား ကင္းလြတ္ျခင္း၊ ႏိင
ု င
္ ံေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာ အသက္ရင
ွ မ
္ ႈ
မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ ကန္႔သတ္မႈမဲ့ စြမ္းရည္ရရွိေရး၊ စီေဒါအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး
မ်ားကို ခိင
ု မ
္ ာေသခ်ာေစေသာ အေရးေပၚ တိင
ု ္းတာသတ္မတ
ွ မ
္ စ
ႈ ံႏန
ႈ ္းမ်ားကို သတ္မတ
ွ ္ေဖာ္ထတ
ု ပ
္ ါ။

•

ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားရွိ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းထားေသာ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕သည္ ျပည္
နယ္ႏွ င္ ႔ တို င္း မ်ားနယ္ န မိ တ္ တေလ်ွာ က္ ဆ က္ စ ပ္ တ ည္ ရွိေ သာ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ား ႏွ င္ ႔
အသံုးျပဳျခင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲရမည္။ အဆိုပါ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕ကို ေဒသခံ
မ်ားဦးေဆာင္ေသာ သုုေသသနလုပ
ု င
္ န္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတ၏
႔ို က်င္သ
႔ ံုးမႈမ်ားကို တရားဝင္ စည္းမ်ဥ္း
စည္း ကမ္း မ်ားႏွ င့္ လုု ပ္ ထံုး လုု ပ္ န ည္း မ်ားတြ င္ ထည့္ သြ င္း ကာေသခ်ာျခင္း တို ႔ျ ဖင္ ႔ အသိေ ပး
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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•

ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ျပည္နယ္ခအ
ြဲ ားလံုးကို တစ္ခတ
ု ည္းေသာ စံႏန
ႈ ္းသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ျဖင့္
ရပ္/ေက်းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဥပေဒအားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း
ထားေပးရမည္။
o

ေျမယာႏွ င့္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ား စီ မံ ကိ န္း မ်ား လုု ပ္ေ ဆာင္ ရာတြ င္ လြ တ္ လ ပ္ စြာ
စည္း႐ံုးဖြ႕ဲ စည္းခြင့္ႏင
ွ ့္ သေဘာထားေဖာ္ထတ
ု ခ
္ င
ြ ဆ
့္ င
ို ရ
္ ာ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏင
ွ ႔္
ရပ္ရြာအဆင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုုပ္ရန္

o

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင္႔
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား အားလံုးကို ခ်ျပရန္ လိုအပ္သည္။

•

ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါက႑တို႔တြင္ အခြင့္အာဏာရွိရမည္။

•

ျပည္နယ္ေဒသတြင္းေနထိုင္သူ ျပည္သူမ်ားမွ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တင္ျမွာက္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးျခင္း၊ မိမိတို႔၏ အစိုးရအဖြဲ႕ကို
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဥပေဒျပဳလြတ္ေတာ္အားျဖင့္
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးက႑မ်ားကို ခိုင္မာေအာင္ ထိန္း
ေက်ာင္းစီမံျခင္း

ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ျပည္နယ္ခတ
ြဲ ၏
႔ ို ေငြေၾကးဆိင
ု ရ
္ ာ ဌာနအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိင
ု ္း လုပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္
ရွိရမည္။
•

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈမ်ားမွ ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား၊အခြန္အခမ်ား
ႏွင့္ဒိုင္ေၾကးမ်ားကို ေကာက္ခံျခင္းႏွင္႔စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အာဏာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားရ
မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းထားၿပီးေငြေၾကးပမာဏကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။

•

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား အႀကီးစားထုတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ မ
ႈ ရ
ွ ရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား၏ သိသာထင္ရွားသည့္
ရာခိုင္းႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ စုုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းလုုပ္
ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ေသခ်ာေစျခင္း
o

အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ စုုေဆာင္းရံပံုေငြ ထားရွိျခင္း

o

ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ား အတက္အက် မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေစရန္ ရံပံုေငြ
ထားရွိျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေစေရး (ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ား)

o

ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈႏွင့္ ျငင္းခံမႈမ်ားအားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ရွင္းလင္းၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ
က်သည့္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ထူေထာင္ထားရွိေသာ အစိုးရ ရ/သံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား

•

ေဒသခံႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဦးစားေပး
မႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုုပ္
ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးလုပ
ု င
္ န္းစဥ္မ်ားအတြက္ မွ်တသည့္ ဝင္ေငြဘ႑ာ ပမာဏတစ္ခက
ု ို သတ္
မွတ္ျခင္းႏွင္႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း

•

အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္သည့္ ကုမၼဏီမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
စာရင္းစစ္ျခင္းကို စီမံကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ အစီရင္ခံျခင္း

•

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မွ်တသည့္ ဘံုဓနခြဲေဝေရး (Equalization
Payments) ကို အေျခခံလ်က္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေနျဖင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာဝင္ေငြကို ျပည္နယ္
(သို႔) ျပည္နယ္ခြဲအစိုးရသို႔ ခြဲေဝေပးျခင္း
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