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ယခု အစီရင္ခံစာကုိ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း

Community Renounce the MSPP Oil Palm Concession

စီ၏ အခ်ိန္၊ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့

အမည္ရ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္တိုကုိ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ.ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

မ်ားမပါဘဲ ထုတ္ေ၀ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အစီရင္ခံစာကုိ ပူးတြဲေရးသား

အသင္း (ALARM) မွ တာ၀န္ယူဦးစီးၿပီး Wide Awake Productions

ေသာအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ Environmental Investigation Agency

၏ ရုိက္ကူးခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း ထပ္ေပါင္းျဖည့္စြက္ထားၿပီး ထုတ္လုပ္

(EIA) ႏွင့္ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ.ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း (ALARM)

ထားပါသည္။ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ စီဒီကို ယခုအစီရင္ခံစာႏွင့္ အတူ

တုိ႔ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကုိ UKaid ၏ ဘ႑ာေငြ

ပူးတြဲ ျဖန္႔ေ၀ထားရွိၿပီး www.flegt-alarm.org ႏွင့္ https://www.

အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ပါသည္။

youtube.com/channel/UCWW0H2J8_vEDHD71WU4SCkg

အထူးသျဖင့္ ‘ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေနာက္ ေျခရာခံျခင္း’ (Follow the

တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Money) အစီရင္ခံစာပါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကြင္းဆက္ သုေတသနျဖင့္

ယခုထုတ္ေ၀ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံးသည္ အစီရင္ခံစာ

အ ေထာက္အကူေပးခဲ့ပါေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္

ကုိ စုေပါင္းၿပီး ပူးတြဲေရးသားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္သာ

ေသာ (IDI) ကုိ ေက်းဇူးတင္စကား ဆုိအပ္ပါသည္။ ဥပေဒေရးရာ

ျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးေပးၿပီး ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျဖည့္စြက္

greendesert.tnty@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ပူးတြဲ

ေပးပါေသာ Earth Rights International (ERI) ကိုလည္း ေက်းဇူး

ေရးသားၾကေသာ အဖြဲ.အစည္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္ပါ

တင္စကား ဆိုအပ္ပါသည္။

သည္။

အစီရင္ခံစာႏွင့္
ဆီအုန္း

အတူ

ထုတ္ေ၀သည့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ထုိအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ

တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္လိုပါက

“အစိမ္းေရာင္ကႏ ာၱ ရ”

တာကေပါ၊ တနသၤာရီျမစ္မႀကီးႏွင့္ ဌာေနတိင
ု ္းရင္းသားမ်ားကြနယ
္ က္၊

ျငင္းဆန္အံတုေနၾကေသာ

ေတာင္ပိုင္းလူငယ္၊ ပနဲတာကေပၚ၊ ခုိင္ၿမဲသစၥာ၊ ၿမိတ္ေရွ႕ေနကြန္

တနသၤာရီ ေဒသမွ လူထုမ်ား” Green Desert: Tanintharyi

ရက္ႏွင့္ ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕။

၂၀၁၆ ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေ၀သည္။
ယခုအစီရင္ခံစာကို မူပိုင္ခြင့္ထားရွိေသာ္လည္း စာသားမ်ားကို စည္းရံုးလႈံေဆာ္ျခင္း၊ အသိပညာေပးၿခင္း၊ ပညာေပးၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
သုေတသနဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလိုပါက ယခုစာေစာင္မွ ရယူျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳ
ႏုိင္ပါသည္။
အျခားနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကူးယူလိုပါက (သို႔မဟုတ္) အျခားစာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳလုိပါက (သို႔မဟုတ္) ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးသားလိုျခင္းတို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ကာ ေငြေၾကးအဖိုးအခ တစ္စံုတစ္ရာ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စာတမ္းကို ပံုႏွိပ္သည့္ အခ်ိန္အထိ မွန္ကန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သုေတသန နည္းနာ
အစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနကုိ ကြဲျပားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၁၈ လၾကာ အခ်ိန္ယူ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း မတူျခားနားေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစီရင္ခံစာအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပူးေပါင္းေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ဆီအုန္းစုိက္ဧရိယာရွိ ေက်းရြာ
မ်ား၏ အေၾကာင္းကုိ ေက်းရြာမွတ္တမ္းျပဳလုပ္ထားသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဦးတည္အုပ္စု
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွတဆင့္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အၿငိမ္းစား
အစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ MSPP ကုိ တယ္လီဖုန္း၊
စာတုိ (Message) တုိ႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ျခင္းမရွိပါ။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ အျခား
ထူးျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိခုိက္ခံစားရေသာ ေက်းရြာမ်ား၊ GIS ပညာရွင္မ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာတုိ႔မွတဆင့္ စုေဆာင္း
ရရွိပါသည္။
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List of Acronyms
ALARM

Advancing Life and Regenerating Motherland

CFS		

Committee on World Food Security

CSO		

Civil Society Organisation

DALMS

Department of Land Management and Surveys

EAO		

Ethnic Armed Organizations

EIA		

Environmental Investigation Agency

EIA		

Environmental Impact Assessment

FAO		

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FPIC		

Free, Prior and Informed Consent

HCV		

High Conservation Value

IDI		

Inclusive Development International

IDP		

Internally Displaced Person

JBIC		

Japan Bank for International Cooperation

JMC		

Joint Monitoring Committee

KNU		

Karen National Union

MIC		

Myanmar Investment Commission

MOAI		

Ministry of Agriculture and Irrigation

MONREC

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

MSPP		

Myanmar Stark Prestige Plantation

NBIM		

Norges Bank Investment Management

NCA		

National Ceasefire Agreement

RSPO		

Roundtable on Sustainable Palm Oil

SIA		

Social Impact Assessment

UNDRIP

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

VFV		

Vacant, Fallow or Virgin land

VGGT		
		

Voluntary Guidelines for the Responsible Governance of Tenure of Land, 			
Fisheries, and Forests in the Context of National Food Security

WWF		

World Wildlife Fund

GPFG		

Norwegian Government Peinsion Fund Global
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rmwdum
အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္

၈

၁။ သုေတသန နည္းနာႏွင့္ အစီရင္ခံစာ တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား

၁၂

၂။ ကမၻာ့ ဆီအုန္းစုိက္ခင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာမႈ

၁၄

၂.၁ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

၁၄

၂.၂ အလုပ္သမား ေရးရာမ်ား

၁၄

၂.၃ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚတြင္ ထိခုိက္မႈမ်ား

၁၅

၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးလာေသာ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ား

၁၆

၄။ The Myanmar Stark Prestige Plantation (MSPP) ၏ ျဖစ္စဥ္အားေလ့လာခ်က္

၂၀

၄.၁ ေဒသ၏ လူမႈေရး မ်က္ႏွာစာ: ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးေသာ
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

၂၀

၄.၂ MSPP ၏ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းပုံစံတည္ေဆာက္ပံု ႏွင့္ ၀င္ေငြစီးဆင္းမႈ

၂၃

		

က) ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ Stark Industries ကုမၸဏီ လီမိတက္ ( ျမန္မာ)

၂၃

		

ခ) Samling အုပ္စု (မေလးရွား)

၂၄

		

ဂ) ၀င္ေငြ စီးဆင္းမႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သူမ်ား

၂၅

၄.၃ MSPP ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာ ပဋိပကၡ

၂၉

		

က) MSPP ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးျခင္း

၂၉

		

ခ) ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးမႈတြင္ ကြဲျပားမႈ ရွိေနျခင္း

၃၁

		

ဂ) အစိုးရဌာမ်ားမွ ေျမခြဲျခားသတ္မွတ္မႈမ်ား ထပ္ေနျခင္း

၃၃
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MSPP အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရက္စြဲမွတ္တမ္း

၃၅

၄.၄ MSPP ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား

၃၆

		

က) သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးျခင္း

၃၆

		

ခ) MSPP ေၾကာင့္ ေရမ်ားညစ္ညမ္းျခင္း

၃၆

		

ဂ) အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္ အေၾကြးတင္လာျခင္း

၃၇

		

ဃ) ထိခိုက္သည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ားထံမွ ၿပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈ အၿပီးတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ 			
တုန္႔ျပန္လႈပ္ရွားခဲ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္ ရက္စြဲ မွတ္တမ္းမ်ား
၃၇

ေဒသခံမ်ားမွ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည့္ အၿဖစ္အပ်က္ ရက္စြဲမွတ္တမ္းမ်ား

၃၈

၄.၅ MSPP မွလိုက္နာမႈမရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအား လိုက္နာမႈ မရွိျခင္း၃၉
		

က) လိုက္နာခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ ယခင္ ကထုတ္ၿပန္ခဲ့သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား

၄၀

		

ခ) MSPP သည္ လက္ရွိထုတ္ၿပန္ထားေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္

၄၁

		

ဂ) ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး မူေဘာင္မ်ား

၄၂

၅။ နိဂံုးႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၄၆

၅.၁ MSPP ႏွင့္ ၎၏ Samling Group (မေလးရွား) ႏွင့္ Stark Industries Co., Ltd. (ျမန္မာ)သို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၄၇
၅.၂ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရထံသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၄၇

၅.၃ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) သို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၄၈

၅.၄ Samling Group ႏွင့္ Glenealy စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံေနသူမ်ားသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၄၉

၅.၅ Samling အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ ၄င္း၏လက္ခြဲျဖစ္ေသာ Glenealy စိုက္ခင္းမ်ားအား			
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္းျဖင့္ အစျပဳေထာက္ပံ႔ေပးေနေသာ ေမဘဏ္သို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၄၉
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - ၆

၅၀
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ကမၻာတစ္လႊားရွိ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဌာေနတုိင္းရင္း

လဲၿမိဳ႕နယ္အမည္ၿဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

သားမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ေစမႈ၊ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မႈ

မရွိျခင္းေၾကာင့္ အမွန္တစ္ကယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာကို သိရွိႏုိင္ရန္

ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အေ၀ဖန္ခံ

ခက္ခဲလွသည္။ ၂၀၁၄ ခုနစ္တြင္ MSPP က စိုက္ထူခဲ့သည့္ စီမံကိန္း

ေနရသည္။ ထုိသုိ႔နာမည္ဆုိးရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသ1ုိ႔

ဆိုင္းဘုတ္အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာသည္ ၄၂၂၀၀ ဧက ရွိေသာ္လည္း

ခ်ဲ႕ထြင္ေရာက္လာၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဆုိး၀ါးစြာ

၂၀၁၅ ခုနစ္ ကုမၸဏီ ေျမပံုအရ တိုင္းတာမႈကို ၿပဳလုပ္ရာတြင္ လုပ္ပိုင္

ထိခိုက္ပ်က္စီးေစလ်က္ရွိသည္။

ခြင့္နယ္နမိတ္မွာ ၄၉၂၂၇ ဧကရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ေတာင္ဘက္ဖ်ား

တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စစ္အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာကုမၸဏီ
မ်ားသုိ႔ ဆီအုန္း စုိက္ပ်ိဳးရန္ အတြက္ ဧက ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ခ်

MSPP မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အစုရွယ္ယာ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း

ထားေပးခဲ့သည္။ အစုိးရ၏ အားနည္းလွေသာ ေျမယာအသုံးခ်မႈ

ပိုင္ဆိုင္ေသာ Prestige Platform ႏွင့္ ျမန္မာအေျခစုိက္ အစုရွယ္

အစီအစဥ္ေၾကာင့္

အေရးပါလွသည့္

ယာ ၅ရာခိုင္ႏွဳန္းပိုင္ဆိုင္ေသာ Stark Industries တုိ႔ ဖက္စပ္

ေျမျပန္႔မုတ္သံုသစ္ေတာ အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ

တည္ေထာင္ထားသည္။ ၿမန္မာဘက္မွ Stark Industries ကုိ

ေဂဟစနစ္အရ တန္ဖုိးျမင့္မားလွေသာ သစ္ေတာမ်ားကုိပါ ဆီအုန္း

တပ္မေတာ္၊ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား2 ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ

ကုမၸဏီမ်ားမွ

ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္

တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ဆိုင္ၿပီး

ရယူသြားသည္။

ယင္းအျပင္

ဆီအုန္းစုိက္ခင္း

တစ္ဦးျဖစ္သည့္

ေဒၚျမသီတာေဆြတင္3

မ်ားက ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔ ထုံးတမ္းႏွင့္ အညီေနထုိင္လာေသာ

တည္ေထာင္ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။

နယ္ေျမမ်ားကုိ၀င္ ေရာက္က်ဳးေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္

Glenealy

ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာ

Plantations သည္လည္း မေလးရွား လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္း၊ ေဒသခံတုိ႔၏ လူမႈဘ၀ကုိ ပ်က္ယြင္းေစ

Samling

ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

Samling လုပ္ငန္းစုႏွင့္ Glenealy Plantations တုိ႔မွာ ဆုိး၀ါးေသာ

Plantations
အုပ္စု၏

၏

Prestige

Platform

က

လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

လက္ေအာက္ခံလုပ္ငန္းတစ္ခု

သည္

Glenealy
ျဖစ္သည္။

ဂုဏ္သိကၡာမဲ့သည့္ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားၿပီး သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ

ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ တုိးတက္ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး

က်ဴးလြန္ထားသျဖင့္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခံေနရသည္။ MSPP စီမံကိန္းကုိ

တစ္ၿပိဳင္နက္ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေနေသာ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရး

မေလးရွားအေျခစုိက္ စီးပြားေရး ဘဏ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ Maybank

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဘး

က ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး Glenealy Plantations ကုိ အေမရိ

ဆုိးမ်ားကုိ ပိုမိုကာမီးထုိးေပးရာေရာက္မည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။

ကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္းတန္ဖုိးရွိ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားၿဖင့္ ထုတ္ေခ်း

ယခုအစီရင္ခစ
ံ ာသည္ ယင္းေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ သေဘာေပါက္လာ

ထားျခင္းၿဖစ္သည္။ 5 Maybank ကုိလည္း ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္း

ေစရန္ႏွင့္ လက္ရွိအေၿခအေနမ်ားကို မီးေမာင္းထုိးျပႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္

ေဆာင္ရြက္ေရးဘဏ္ (JBIC)၊ ေနာ့ဂဲဘဏ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႔

ပါသည္။ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၁၈ လၾကာ

ခြဲေရးအဖြဲ႕(NBIM) က စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေနာ္အေ၀းအစုိးရ၏ ပင္စင္

သုေတသနျပဳမႈကုိ

အျငင္းပြားဖြယ္ရာၿဖစ္ေနေသာ

ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက တုိ႔ရွိ(၈)

Myanmar Stark Prestige Plantation (MSPP) စီမံကိန္းကုိ

ေနရာေသာ ပင္စင္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာ

အေျခခံကာ အထူးေလ့လာစရာ စီမံခ်က္ဇာတ္လမ္းအၿဖစ္ မွတ္တမ္း

ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း

အေျချပဳ၍

မႈခင္းမ်ား၊

လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား4ကို

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံ

မ်ားစြာမွလည္း

ဆက္စပ္ေငြေၾကး

တင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳထားပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၃၆ ဒသမ ၇၅ သန္းတန္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္
ရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ Myanmar Stark Prestige Plantation
(MSPP) ကုိ တနသၤာရီတုိင္း၊ ၿမိတ္ခရုိင္တြင္ ေျမဧက ၃၈၀၀၀
ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) က
ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးေသာ ဧရိယာကို ၿမိတ္-ထား၀ယ္ခရိုင္ လာမူ
1. Myanmar Oil Palm Plantations – productivity and sustainability
review 2016, Chapter 4, History of the Oil Palm in Myanmar, Flora and
Fauna International, 2016: http://www.fauna-flora.org/publications/
reports-documents/		
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2. Facebook, Tein Htay. https://www.facebook.com/myathidar.
swaytin?fref=ts&__mref=message_bubble
3. Facebook, Mya Thida https://www.facebook.com/myathidar.
swaytin?fref=ts&__mref=message_bubble and https://www.linkedin.
com/in/mya-thidar-sway-tin-809b7631
4. Section 4.2 of this report details abuses committed by Samling
and Glenealy, which are also documented by the following sources:
Global Witness. “The Untouchables,” December 1999. https://www.
globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/untouchables.pdf
Global Witness. “Background investigation into companies bidding
for Liberian forest management contracts,” July 2009 https://
www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/global_witness_
background_investigations_into_forest_management_contracts_15_
july_2009_1.pdf
5. Thompson One: https://www.thomsonone.com/

MSPP ဆီအုန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေသာေျမေနရာ (သက္ဦးေမာင္)
ေထာက္ ပံ့မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ထားရွိသည္။

မာအစုိးရ ႏွင့္ KNU တုိ႔ ႏွစ္ဘက္စလံုး ေရာျပြန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသ
တြင္

ရွိသည္။

ထုိေၾကာင့္ပင္လွ်င္

ဆီအုန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ

MSPP ၏ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးဧရိယာသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကရင္

ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခ်က္မ်ား၊

အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) တုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္

လႊဲခ်ေနၾကၿပီး မည္သည့္ဘက္ကမွ တာ၀န္ခံ၊တာ၀န္ယူၿခင္းမရွိဘဲ

ၾကာ စစ္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာတြင္ရွိသည္။ ျမန္မာ့တပ္

ေဒသခံမ်ားကုိ ပုိမုိ၍အကာအကြယ္မဲ့ေစသည္။

မေတာ္၏

ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း

ဌာေနကရင္

ၿပႆနာမ်ားကုိ

တစ္ဖက္ႏွင့္

တစ္ဖက္

8

တုိင္းရင္းသား

မ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔ခြာထြက္

MSPP ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပႆနာ အမ်ားစုမွာ အစိုးရ၏

ေျပးခဲ့ရဖူးၿပီး ေတာမ်ားတြင္ ပုန္းခိုကာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိဒုကၡသည္စခန္း

ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ သဟဇာတဟပ္စပ္မႈ မရွိသည့္ ညံ့ဖ်င္းလွေသာ

၂၀၀၇

ေျမအသံုးခ် စီမံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕

ခုနစ္ အတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ MSPP ၏ စုိက္ပ်ိဳးဧရိ

ေနထိုင္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ကရင္ရြာသားမ်ားသည္

ယာမ်ား

၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေကာ KNU တြင္ပါ မွတ္ပံု

မ်ားတြင္လည္း

ေနထုိင္ခဲ့ရဖူးသည္။

6

အတြင္းတြင္

ေၾကာင့္နာမည္ဆုိးျဖင့္
ခုိးယူဖ်က္ဆီးျခင္း၊
က်င့္ျခင္း၊

လူ႔အခြင့္အေရး

၁၉၉၇

ခုနစ္ႏွင့္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳး

ေက်ာေစာထင္ရွားသည္။

ပစၥည္းဥစၥာမ်ား

အတင္းအဓမၼအလုပ္မ်ားခုိင္းေစျခင္း၊

ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊

အရပ္သားမ်ားကုိ

အေထာက္အထားၿပႏိုင္ေသာ

မုဒိမ္း

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ MSPP ၏

ထင္ရာစိုင္း

ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ရြာေလးရြာပိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ားေနထိုင္သည့္

တုိ႔သည္

ေျမႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက စုစုေပါင္း ၃၈၉၀၀ ပါ၀င္ေနၿပီး ထိုေနရာ
မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေျမလြတ္၊ ေၿမလပ္၊ ေၿမရိုင္းအျဖစ္

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္က စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ နယ္ေျမမွာ

မွားယြင္းစြာ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။9 MSPP သို႔ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ နယ္ေျမအျဖစ္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးၿဖင့္ အသြင္

ေပးရာတြင္ တနသာၤရီ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ 10 အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္

ေျပာင္းလာသည္။ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးနယ္ေျမရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ ျမန္

အဆိုျပဳထားသည့္ ေနရာပါ ပါ၀င္ေနၿပီး ကုမၸဏီသည္ ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္

6. https://www.hrw.org/reports/2005/burma0605/3.htm
http://khrg.org/2011/03/khrg11f3/militarization-development-anddisplacement-conditions-villagers-southern
Revolution as Development: The Karen Self-Determination Struggle
Against Ethnocracy (1949 - 2004), Jack Fong, Universal Publishers,
2008

8. 20-25 February 2016: When villagers complained to the KNU, they
were referred to the Myanmar Government as it is they who issued the
permit to MSPP. However, when villagers complained to the Myanmar
Government, they were referred back to the KNU who controls the
area.

ရွိခဲ့သည္။

KNU

မျပဳႏိုင္သည့္အတြက္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ

သတ္ျဖတ္ျခင္း

7

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္

တင္ျခင္း

7. “Burma Army Killed 11 hiding Karen villagers,” KNU MerguiTavoy Information Department. 25 November 1999. http://www.
burmalibrary.org/reg.burma/archives/199911/msg00849.html
Arnott, David. Collected Reports to the UN General Assembly by the
Special Rapporteurs on the Situation of Human Rights in Myanmar.
August 2003. http://www.burmalibrary.org/docs/Collected_SRM_
GA_reports-B.htm

9. Personal communication with staff at Department of Land
Measurement and Surveys (DALMS)
10. At present community land has been allocated by different
Government ministries as both an oil palm concession and a national
park. The boundaries of the national park have been re-drawn but have
not yet been approved by the Regional Minister.
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ေပါမ်ားစံုလင္မႈ အလြန္အမင္းျမင့္မားၿပီး အေရးႀကီးသည့္ က်ားမ်ား

ရင္းသားမ်ား အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP)14 ပါ ဌာေန

ခိုလႈံရာသစ္ေတာကို ဖ်က္ဆီးခြင့္ျပဳလိုက္သကဲ့သို႔ ပင္ျဖစ္သည္။

ကရင္ေဒသခံမ်ား၏ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္ အသိေပးထားေသာ ေဒသခံ
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာ တူညီမႈ

MSPP စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ

ရယူရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (FPIC)15 ကိုပါ ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္။

ထားသည့္ ေၿမေနရာသည္ ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ ၄၄၈၀ ဦး (ေနာက္
ဆက္တြဲတြင္ၾကည့္ပါ)

ေနထိုင္သည့္

ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ

ေနရာအတြင္းတြင္

စုစုေပါင္းေက်းရြာ(၁၃)ရြာကို
ႏွင့္

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ကရင္ဌာေနတိုင္းရင္းသား

ဆိုး၀ါးသည့္

ထိခိုက္မႈမ်ားကို

၂၀၁၆ ခုနစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တနသာၤရီတိုင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈပူးတြဲ

က်ေရာက္လွ်က္ရွိၿပီး

ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီက ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

MSPP ကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္း

ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က MSPP

၏

လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ေျမယာ
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ပဋိပကၡကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္

ကုမၸဏီသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း

ညွိႏႈိင္းမႈ မလုပ္မခ်င္း ယာယီရပ္ဆိုင္းရန္ စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းအတြက္ မွီခိုေနရသည့္ကြမ္းၿခံႏွင့္ သီဟိုဠ္ၿခံမ်ားအပါအ၀င္

တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္

ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမဧက ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၁၁ ခုနစ္ ကတည္းက ရွင္း

ျပမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္တန္းမႈမ်ားအၿပီး ထိုရပ္ဆိုင္းမႈသည္ MSPP ဆီအုန္း

လင္းခဲ့သည္။

စိုက္ခင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေရရွည္

ေကာင္း၊

သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း

မွီခိုေနရသည့္ေျမမ်ား

ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။

ဖ်က္ဆီးခံရသည့္

မိသားစု

မ်ားသည္ အေၾကြးထူေျပာလာျခင္းႏွင့္ လုပ္ခနည္းပါးသည့္ ေန႔စား

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ဆႏၵ

အေျဖရွာရန္ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။ MSPP က
ထိုမိသားစုမ်ား၏ ေျမမ်ားကို သိမ္းၿပီး ကတည္းက ရြာသားမ်ားသည္

MSPP ျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသ

မိသားစုကို ေကၽြးေမြးရန္၊ အ၀တ္အထည္ ဆင္ျမန္းေပးရန္ ေငြေၾကး/

မ်ားတြင္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

၀င္ေငြ အလံုအေလာက္မရရွိေတာ့ေပ။ ထို႔အျပင္ MSPP က သံုး

ျပဳျခင္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ရွိ

စြဲခဲ့သည့္ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ေဒသ

ေၾကာင္း

ခံတို႔၏ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား အဆိပ္သင့္ကာ ကၽြဲ၊ ႏြား တိရစာၦန္

စာသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ MSPP ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ အျငင္း

မ်ားမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ အလွ်င္အၿမန္ေသဆံုးမႈ

ပြားမႈကို

မ်ားၿဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ရြာသားမ်ားမွာလည္း အေရျပား ယားယံျခင္းႏွင့္

တက်ကိုင္တြယ္ရန္

၀မ္းေလ်ာ၊၀မ္းပ်က္ျခင္းတို႔ကိုတစ္ၿပိဳင္နက္ ခံစားေနရသည္။ MSPP

ရသည္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသစ္ခ်ေပး

သည္ ရြာသားမ်ားအား ထိုသို႔ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအတြက္ တရားမွ်တ

ထားျခင္းမ်ားကို

ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး မေပးခဲ့ဖူးေပ။

ရႈမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္မႈမ်ားအား အေရး
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မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။
ေျဖရွင္းေပးရံုသာမက

ယင္းေၾကာင့္

ယခုအစီရင္ခံ

ဆီအုန္းက႑တစ္ခုလံုးကိုပါစနစ္

စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္လွ်က္ရွိပါသည္။

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေၿပးညီ

ယူမႈမ်ားၿပဳလုပ္သင့္ၿပီး

ျမန္မာအစိုး

ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

MSPP ဆီအုန္းစီမံကိန္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္

ကာကြယ္ေရးအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အကာအကြယ္ ယႏၱရားမ်ား

၀တ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားစြာကိုလည္း လိုက္နာရန္ ပ်က္

ထားရွိႏိုင္သည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရပ္တန္႔ထားသင့္

ကြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို

သည္။

စတင္ရရွိခဲ့စဥ္အခ်ိန္မွစၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ေျမရယူရာတြင္
လိုအပ္သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟို

ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္း

ေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထိုကဲ့သို႔ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း

သားလက္နက္ကိုင္

ယူခဲ့ဖူးေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားလည္း မရွိေပ။ MSPP

ခ်ဳပ္မႈ ေရာျပြမ္းေနေသာေၾကာင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အလြန္

သည္ ေဒသခံမ်ားပိုင္ ေျမယာကိုသိမ္းဆည္း ရယူရာတြင္ ၁၉၈၄

အမင္းေလ်ာ့ရဲလွ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္

ေျမသိမ္းဥပေဒအရသာ

အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ကိုင္ရန္ခြင့္ၿပဳျခင္းသည္ ဆိုး၀ါးလွေသာ

ေျမမသိမ္းမွီတြင္

သိမ္းယူရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူမ်ားအား

ထိုဥပေဒအရ

အသိေပးသည့္

အမိန္႔

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

စြန္႔စားမႈႀကီးတစ္ခုၿဖစ္ေၾကာင္း

ႏွစ္ဘက္တစ္ၿပိဳင္နက္အုပ္

မီးေမာင္းထိုး

ျပသေနပါသည္။

ေၾကျငာစာထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊ ကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးေပး

ထို႔ျပင္ ထိုေဒသတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ားသည္ ေျမယာပိုင္

MSPP သည္ ကုလသမဂၢ ဌာေနတိုင္း

ဆိုင္ေရးအတြက္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈမရွိဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေျမယာ

ျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ဖူးေပ။
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11. There are 4 villages in the concession area with the following
population in each; 1) Thein Pyin – 865 people, 2) Kawat – 189
people, 3) Baw Sa Nway – 190 people, 4) Swae Chaung Wa – 66
people.

မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားလည္း မျပဳႏုိင္ေပ။
သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ခိုင္မာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္

12. Testimony by affected community members, February 2016
13. See section 4.5 of the report for a full explanation of how MSPP
did not comply with the 1894 Land Acquisition Act.
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14. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
15. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_
attachments/oxfam-community-right-decide-infographics-v2.pdf

MSPP ၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းခံရေသာ ေဒသခံမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနစဥ္ (သက္ဦးေမာင္)
၀ၿပီး အားလံုးပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္သို႔ မေရာက္

ခ်က္ထုတ္ေပးထားၿခင္းကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းသင့္သည္။

ရွိမခ်င္း ဤကဲ့သို႔ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အႀကီးစား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို

ေကာင္းမြန္စြာ

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈထိန္းေက်ာင္း

•

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန(MOALI)၊

သည့္ ယႏၱရားတစ္ခုထားရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ဆိုင္းငံ့ထားေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို

ဌာန (MONREC) ႏွင့္ တနသာၤရီတိုင္းအစိုးရသီးသီးတို႔သည္

စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

သင့္ေတာ္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္
ျပည့္၀သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ မရွိေသးမီ ဆီအုန္းစီမံကိန္း

အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
•

တိုးခ်ဲ႕ျခင္းအားလံုးအတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္နည္းလမ္း
တစ္ခုၿဖင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ထားသင့္ၿပီး အခ်ိန္ အတိုင္း

MSPP သည္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မျပဳရေသးသည့္ ေျမမ်ားကို ဌာေန
ကရင္တိုင္းရင္းသား၊ရြာသားမ်ားထံသို႔
ႏွင့္

အတာတစ္ခုထိ ရပ္နားထားမည့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတစ္ခု

ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္

ဆီအုန္းစိုက္ၿပီးသားေနရာမ်ားအတြက္

ထားရွိသင့္သည္။ ဆီအုန္း လုပ္ကြက္အသစ္ မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ

ေျမယာမ်ားပိုင္

ဆီအုန္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ EIA လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀

ဆိုင္သည့္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသည္အထိ

ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ခ်က္

ညွိႏွိဳင္းၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ၿပန္လည္ေပးအပ္

မ်ားအား ျပဌာန္းသင့္သည္။

ရန္ႏွင့္ အစိုးရသစ္၏ ေျမယာျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာရန္။
•

•

MSPP လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ဆိုင္းငံ့ကာ MSPP ႏွင့္ ေဒသခံ

MSPP ႏွင့္ အျခား မည္သည့္ ဆီအုန္းစီမံကိန္းမ်ားမဆို သဘာ၀

ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား ေျမယာပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုး

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ကာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

လုပ္နည္း၊လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
သက္ေရာက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မ်ားအား ေရးဆြဲရန္။ထို႔ၿပင္ MSPP ႏွင့္ အျခား မည္
သည့္ဆီအုန္းကုမၸဏီမ်ားအားလံုးမဆို စီမံကိန္းတြင္ ရွိေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို အမ်ားသိေစရန္ ေဖာ္
ထုတ္ျပသအသိေပးသင့္သည္။
•

MSPP စီမံကိန္းအေနၿဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္ နည္းမ်ားကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မီ အခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ MSPP စီမံကိန္းအတြက္ ခြင့္ျပဳ

ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္

•

ေမဘဏ္သည္ Samling Group ႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းစုမ်ားမွ
ႏုတ္ထြက္သင့္သည္။

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ ရြက္ေရးဘဏ္ (JBIC)၊ ေနာ္ေ၀အစုိးရ ပင္စင္ရန္ပုံေငြ
အဖြဲ႕(GPFG)ႏွင့္ အျခား ပင္စင္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔မ်ား၏ ေမဘဏ္သို႔
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနမႈသည္ Samling Group ႏွင့္ ၎၏
လုပ္ငန္းစုမ်ားသို႔

သြယ္၀ိုက္

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနျခင္းမ်ိဳး

မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ေဆာင္သင့္
သည္။
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ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနႏွင့္ စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ

အလက္မ်ားကုိအသုံး ျပဳထားပါသည္။ ဆီအုန္း စိုက္ပ်ိဳးေရးအပါအ၀င္

အဖြဲ႕အစည္း

စုိက္ခင္းမ်ား

၁၂

ခုက

၁၈

လၾကာ

ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔မဟုတ္

ေျမသားအျဖစ္

ေျပာင္းလဲသြားေသာ

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္

သစ္ေတာမ်ား၏

အလက္မ်ား ျပဳစုျခင္း၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေျမစီမံကိန္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

ဧရိယာကုိ

Institute ၏ ေကာင္းကင္ၿဂိဳလ္တုမွတစ္ဆင့္ဖမ္းယူ ထားေသာေျမပံု

မ်ားကို

ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း၊

ေၿမၿပင္အေရာက္

အတည္ၿပဳေကာက္ခံၿခင္းတို႔အၿပင္

အခ်က္အလက္

MSPPစီမံ

ကိန္းၾကီး

မ်ားကို

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
သဘာ၀သမုိင္းျပတုိက္

ေၿမၿပင္ႏွင့္အတည္ၿပဳၿပီးၿဖစ္သည့္

ရရွိႏုိင္ရန္

Smithsonian

(Remote

sensing)

အား ေနာက္ကြယ္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနေသာ ၀င္ေငြကြင္းဆက္

ႏွင့္ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း (ALARM) ျမန္မာ့

ႀကီးကုိ

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

သစ္ေတာလႊမ္းၿခဳံမႈ ေျပာင္းလဲလာေသာေျမပုံ စီမံခ်က္18တုိ႔မွ အခ်က္

သတင္းအခ်က္အလက္္မ်ားကုိ မတူျခားနားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အလက္မ်ားကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းစနစ္တစ္ခုၿဖစ္ေသာ (GIS)ျဖင့္

အသီးသီးက မိတ္ဖက္ျပဳကာ အတူတကြ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက

သုေတသီမ်ားက အသုံးျပဳထားပါသည္။

စုံစမ္းေထာက္လွမ္း

ေျခရာခံျခင္းစသည့္

ပါသည္။

ရပ္ရြာေဒသမ်ား၏
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

ေျမပုံမ်ားကုိ

ေကာက္ယူထားၿပီး

မတူျခားနားေသာ

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ား၊သက္ေသခံခ်က္မ်ားကုိ

ယင္းကဲ့သို႔ေကာက္

MSPP ေၾကာင့္ တုိက္ရို္က္ထိခုိက္ခံစားရေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕

ယူရာတြင္ ေက်းရြာေျမႏွင့္ သုံးဘက္ျမင္ 3D အခ်က္အလက္မ်ား

ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ

ရယူထားပါသည္။

အပါအ၀င္၊ Spatial အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူၿခင္း၊ ကြန္ဒို

ေမးျမန္းရာတြင္လုံၿခဳံ

စိတ္ခ်ရေသာ

ေၿမပံုမ်ားေရးဆြဲၿခင္း၊ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံမ်ား ပါ၀င္သည္။ ထုိသုိ႔

သတၱပတ္ တစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းမႈမ်ား၊

ေကာက္ယူရာတြင္ေျမပုံ အေသးစိတ္ေကာက္ေၾကာင္း (ကြန္ဒိုေၿမပံု)၊

ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ားၿဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Google Earth ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ေရး

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈေၾကာင့္

သားေသာ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းနည္းနာမ်ားကုိ အသုံးျပဳထားၿခင္းၿဖစ္ပါ

စဥ္

သည္။

ေက်းရြာဧရိယာကုိသာျပဳစု

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ ခံစားရေသာ လတ္တေလာ အခြင့္

ထားေသာ္လည္း သုေတသီမ်ားက ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ ေျမယာ

အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ား ကိုယ္တုိင္ႀကဳံေတြ႕ခံစား

လႊမ္းၿခဳံမႈ ေျမပုံမ်ားကုိပါ အေသးစိတ္ ေရးဆြဲထားပါသည္။ ေျမပံုပါ

ေနရေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွန္ကန္ျခင္း ရွိမရွိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ႏုိင္

ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ရန္ႏွင့္ တိက်မႈရွိေစႏုိင္ရန္ ယင္းေျမပုံမ်ားကုိ စီမံကိန္း ဧရိယာ၀န္း

သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသၿပီး ေဖာ္ညြန္းႏုိင္မည့္ ခုိင္မာေသာ

က်င္ရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္လည္း ၿပန္လည္အတည္ၿပဳၿပီး ေ၀မွ်ေဆြး

အဓိက၊ အရင္းခံ ပင္မအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္

စုစုေပါင္း

တစ္ေလွ်ာက္

ေဒသခံမ်ားကုိေတြ႕ဆုံ
၀န္းက်င္အတြင္း

ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္

အေျခအေန
ထုိကဲ့သုိ႔

ရက္

သမုိင္း
MSPP

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားေၾကာင့္

၏

စုစည္း
ေဒသ၏

ေႏြးခဲ့ပါသည္။

လူထုကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေရးဆြဲထားေသာ ရပ္ရြာေျမပုံမ်ား၊
လႊမ္းၿခဳံ ေသာ ေျမယာဧရိယာႏွင့္ ေျမယာအသုံးခ်မႈ အမ်ိဳးအစား
မ်ားကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းက် စုစည္းႏုိင္ရန္ GIS ႏွင့္ ေျမျပင္ႏွင့္
အတည္ ျပဳေကာက္ယူၿခင္းနည္းစနစ္ၿဖစ္သည့္ Remote Sensing
Application မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဆီအုန္းစုိက္ခင္းမ်ား
စုိက္ပ်ိဳးရန္ သုိ႔မဟုတ္ စိုက္ခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာရွင္းလင္းရန္ ေျမ
ယာအသုံးခ်မႈမ်ားကုိ သုံးသပ္ႏုိင္ရန္ ေကာင္းကင္ေျမပံု (Google
earth)၊ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သစ္ေတာေစာင့္ၾကည့္ေရး (Global
Forest Watch)16 ႏွင့္ Hansen17ကဲ့သို႔ ေသာေနရာမ်ားမွ အခ်က္
အလက္မ်ား၊

နည္းစနစ္မ်ားအျပင္

High

Resolution

Global

Maps of 21st Century Forest Cover Change ဟု ေခါင္းစဥ္
တပ္ထားေသာ ႏွစ္စဥ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွ အခ်က္
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16. http://www.globalforestwatch.org/map/4/22.37/90.76/MMR/
grayscale/loss,forestgain?tab=analysis-tab&begin=2001-0101&end=2015-01-01&threshold=30
17. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover
Change. M. C. Hansen1,*, P. V. Potapov1, R. Moore2, M. Hancher2,
S. A. Turubanova1, A. Tyukavina1, D. Thau2, S. V. Stehman3, S. J.
Goetz4, T. R. Loveland5, A. Kommareddy6, A. Egorov6, L. Chini1,
C. O. Justice1, J. R. G. Townshend1 http://whrc.org/wp-content/
uploads/2015/09/HansenetalScience.13.pdf
18. Entitled: “Losing a Jewel—Rapid Declines in Myanmar’s Intact
Forests from 2002-2014.“ In review, submitted February 2016. Tejas
Bhagwat, Andrea Hess, Ned Horning, Thiri Khaing, Zaw Min Thein,
Kyaw Moe Aung, Kyaw Htet Aung, Paing Phyo, Ye Lin Tun, Aung
Htat Oo, Anthony Neil, Win Myo Thu, Melissa Songer, Katherine
LaJeunesse Connette, Asja Bernd, Grant Connette, and Peter
Leimgruber.

MSPP
၏
ျပည္တြင္း
ျပဌာန္းထားေသာ
ဥပေဒမ်ားသာမက ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိ၊မရွိ

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး

စိစစ္တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အၿငိမ္းစားအစုိးရအရာရွိ

ေနထုိင္ရာ ေက်းရြာအမည္ အေသးစိတ္၊ ေျမျပင္တြင္ ကြင္းဆင္း

ႀကီးမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ.အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း

သုေတသနျပဳခဲ့ၾကေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ အဖြဲ႕

မ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံတကာ

အစည္းမ်ား၏ အမည္၊ စသည္ၿဖင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

အတြင္းက်က်

တုိ႔ကုိ လုံၿခဳံေရးအေနအထားတုိ႔ေၾကာင့္ ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္

တစ္ဦးခ်င္းလႈပ္ရွားသူမ်ား၊

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
တစ္ဦးခ်င္း၊

စေသာသူတုိ႔ႏွင့္

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား

ပညာရွင္မ်ား၊
အေသးစိတ္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္

ေဒသ အတြင္းအျခား ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ဆီအုန္းေၾကာင့္ ဆက္စပ္
ျဖစ္ပြားေသာ ေျမယာပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာျပဳစု ေရးသားျပင္ဆင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံ

ရသည့္ေဒသမွ

သက္ေသခံေပးခဲ့ေသာ

လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတုိ႔၏

ထိခုိက္ခံစား

အမည္မ်ား၊

၎တုိ႔

သြင္းေဖာ္ျပျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။

အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဖြဲ.စည္းပံု၊
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား

တကာ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အသီးသီးႏွင့္လည္း
နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၿမိတ္ေဒသအေျခစိုက္

ယခုအစီရင္ခံစာသည္

MSPP

မွ

အရာရွိမ်ားကုိ

တယ္လီဖုန္း၊

စာတုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း

တနသၤာရီတုိင္း

စသည္တုိ႔ျဖင့္

ေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံ တုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးလာ

အၾကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သုိ႔ေသာ တုံ႔ျပန္

ေသာေၾကာင့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ဆုိင္ရာ ဆုိးက်ိဳးသက္

ခ်က္မွ မရရွိခဲ့ေပ။ ယခု အစီရင္ခံစာ ပုံႏွိပ္မထုတ္ျပန္မီ ကုမၸဏီ

ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရပုံကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္အေလး

သုိ႔လည္း ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေပးေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားေၾကာင့္

အစုိးရမွရရွိေသာ တရား၀င္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ယခင္ရွိခဲ့ၿပီးေသာ၊

ေဒသခံလူထုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

အခြင့္အေရးမ်ား

ဆုံးရႈံးေနရမႈမ်ားကုိ အသိေပးစည္းရုံးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးေသာ သုေတသနႏွင့္ စာတမ္းမ်ားအားလည္း အေသး
စိတ္အေလးအနက္၊

ႏိႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ျခင္းမ်ားလည္း

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ

ပထမဦးစြာ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာျခင္း

သည္။ ဆီအုန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစုိးရ၏ အခ်က္အလက္ မ်ားတြင္

ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းတုိးပြားလာမႈ၏

အလြန္အမင္းကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးရ

သမုိင္းေၾကာင္း ႏွင့္ သိပၸံနည္းက် အေျခအေနတုိ႔ကို အစီရင္ခံစာတြင္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴ

ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ထု႔ေ
ိ နာက္တင
ြ ္ မေလးရွား-ျမန္မာ ဖက္စပ္လပ
ု င
္ န္း

ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန(MOALI) လက္ေအာက္ရွိ စက္မသ
ႈ ီးႏွံ

တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ေဒသတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကဆီအုန္းစိုက္ခင္း

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္

အား

စားလွယ္မ်ားအတြက္

အခ်က္အလက္မ်ား

Myanmar Stark Prestige Plantation (MSPP) ၏ ျဖစ္ရပ္ကုိ

အား သတင္းေကာက္ယူၿခင္းတြင္ အထူးဂရုျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက

အဓိကအျဖစ္၊ ဦးတည္ခ်က္ထား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းအျပင္

ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆီအုန္းက႑၊ လယ္ယာစီးပြားေရးႏွင့္ စုိက္

ဆီအုန္းစုိက္ဧရိယာအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္၊ ေဒသခံ

ပ်ိဳးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏုိင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ အေျခအေန၊ ဆီ

မ်ားေျပးလႊား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္

အုန္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း သက္ေရာက္မႈ အေနအထားတုိ႔ကုိလည္း

ခံရမႈမ်ားကုိလည္း

ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ သုေတသနမ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ က်ယ္

သည္။ ထုိေနာက္ ထိုစီမံကိန္းအား ေထာက္ပံ့အားျပဳေပးေနေသာ

ျပန္႔စြာ ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေနာက္ခံမွ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္

ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိေသာ

အႀကီးစားစုိက္ပ်ိဳး

ထုတ္လုပ္ေနေသာ

အစီရင္ခံစာတြင္မွတ္တမ္း

လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္

တင္ျပဳစုထားပါ

ျပထားပါသည္။ ေဒသခံကရင္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ပုိင္

MSPP ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကြင္းဆက္ကုိ Inclusive

ဆုိင္ရာ ေျမယာအတြင္းဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးရန္ ေျမယာခ်ထားေပးလုိက္

Development International (IDI) က စုံစမ္းေထာက္လွမ္း

သည့္

ေျခရာခံခဲ့သည္။ IDI မွထုတ္ျပန္ေသာ ေငြေၾကးေနာက္သို႔ လိုက္

ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ

ၾကည့္ၿခင္း “Follow the Money” လမ္းညြန္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ

ထိခုိက္ ခံစားရမႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္

သိပုိင္ခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နယ္ပယ္အတြင္း ဘ႑ာ

MSPP၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားအၿပင္၊ ႏုိင္ငံ

ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအား လွဳပ္ရွား၊လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ အခ်က္

တကာ လူ႔အခြင့္အေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိပုံမ်ား

အလက္မ်ား အေပၚမူတည္၍ အႏၱရာယ္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေနာက္

ကုိလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ သုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆုံး

ကြယ္ရွိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၏ ရင္းႏွီး

အဆံုးသတ္တြင္ MSPP ျဖစ္ရပ္ကုိ အလွ်င္အၿမန္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

ျမွဳပ္ႏွံမႈ ကြင္းဆက္ကုိ ခ်ည္း ကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။19

ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၌ ေနာင္တြင္ထုိသို႔ေသာ ဆီအုန္းစိုက္

မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ေသာမူ၀ါဒတုိ႔

အေၾကာင္းႏွင့္

ယင္း

ခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္
ပြားေစရန္မည္သုိ႔ တားဆီးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားၿဖင့္ ေဖာ္ျပ
19. http://www.inclusivedevelopment.net/new-idi-resource-followingthe-money-an-advocates-guide-to-securing-accountability-inagricultural-investments/
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မီးဖုိေခ်ာင္သုံးခ်က္ဆီ၊ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ထည့္သြင္း

ျပဳမႈခံေနရမႈမ်ားကုိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားက က်ဳးလြန္မႈမ်ားျပဳ

ႏုိင္ေသာ ေပါင္းစပ္ပစၥည္း ႏွင့္ စားသုံးရန္မဟုတ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား

လုပ္ေနၾကၿပီး ယင္းတုိ႔၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာမွတ္ တမ္းတင္မႈ

(ဆပ္ျပာမႈန္႔ႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္း) တုိ႔အပါအ၀င္ ေနာက္ဆုံး ဇီ၀ဒီဇယ္

မ်ားထားရွိသည္။

ထုတ္လုပ္ေရး တုိ႔ အတြက္ပါ ဆီအုန္းအသုံးျပဳမႈ မ်ားျပားလာသျဖင့္
20

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ဆီအုန္းထုတ္လုပ္မႈ တစ္

၂.၁

ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား
အေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ဟုတ္တုိး တိုးတက္လာသည္။ အခန္႔မသင့္စြာပင္ လတ္တေလာ ဆီ
အုန္းထုတ္လုပ္မႈ နည္းနာမ်ားသည္ ကာဗြန္ျပည့္လႊမ္းေသာ မုတ္သုံ
သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမဆီၾသဇာေကာင္းမြန္လွေသာ ေျမယာမ်ားကုိ မၾကာ
ခဏ ပ်က္စီးေစသျဖင့္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း
တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား ေရြ႕ေျပာင္းခံရမႈ၊ ၎တို႔၏ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား
(ရွင္းလင္းခုတ္ထြင္ခံရၿခင္း စသည္ၿဖင့္) ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ အႏၱရာယ္မ်ား
ႀကဳံေနရသည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ကတည္းကပင္ ဆီအုန္းတုိးခ်ဲ႕စုိက္

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာပင္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးရန္
အသုံးျပဳေသာ ေျမဧရိယာသည္ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ဧက ၂၄ ဒသမ
၇ သန္းမွ ၃၅ ဒသမ ၆ သန္းဧက21 အထိ တုိးလာသည္။
သားရဲတိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရး

ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕

(WWF)၏

ကမာၻ႔
ခန္႔မွန္း

တြက္ခ်က္မႈအရ တစ္နာရီတုိင္းတြင္ ေဘာလုံးကြင္းေပါင္း ၃၀၀ ႏွင့္
ညီမွ်ေသာ ေျမဧရိယာမ်ားသည္ ဆီအုန္း စုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ခုတ္
ထြင္ရွင္းလင္းၿခင္းခံေနရသည့္အျပင္

ဆီအုန္းလုိအပ္ခ်က္သည္

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိထက္ ႏွစ္ဆတုိးလာႏိုင္ၿပီး ၂၀၅၀ခုႏွစ္တြင္
ထိုကဲ့သို႔ ပင္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဆထပ္တုိးလာမည္ျဖစ္သည္။22
ဆီထုတ္လုပ္ရန္ ဆီအုန္းအသီးမွာ အာဖရိကရွိ ဆီအုန္းပင္မွရရွိၿပီး
ပူျပင္း၍ မုိးမ်ားေသာ ေဒသပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ယင္းဆီအုန္းပင္မ်ားကုိ

တုိးတက္ခ်ဲ႕ထြင္ေနေသာ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဌာေန

အာဖရိက၊

အာရွ၊

ေျမာက္အေမရိကႏွင့္

ေတာင္အေမရိကတုိ႔တြင္ စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း
အင္ဒုိနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွား ႏုိင္ငံတုိ႔၏ စုစုေပါင္း ဆီအုန္းထုတ္လုပ္
တင္ပုိ႔မႈသည္ ကမၻာ့ဆီအုန္းထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔မႈ၏ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိ

ပ်ိဳးလာသျဖင့္ ဘုိနီယုိကၽြန္း (မေလးရွား၊ ဘရူႏုိင္း ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔
အတူပုိင္ဆုိင္ေသာ အာရွ အႀကီးဆုံးကၽြန္း) တစ္ကၽြန္းတည္းေပၚတြင္
လူ

ႏွစ္သန္းခြဲနီးပါး24

ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ

ေရစီးေၾကာင္းျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ အလားသ႑ာန္တူစြာပင္လွ်င္ ဆီအုန္း
စုိက္ပ်ိဳးေသာ အျခား ေဒသမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ဆီအုန္း
စုိက္ပ်ိဳးရန္ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏
အခြင့္အေရးကို လ်စ္လ်ဴရႈခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူထု (လူဦးေရ) အေပၚ
“ဓေလ့ထုံးထမ္း၊ လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္
အက်ိဳးဆက္မ်ား”

ျဖစ္ေစေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္

ေနာ္ေ၀မုတ္သုံသစ္ေတာ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။25

၂.၂ အလုပ္သမား ေရးရာမ်ား
ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းက႑တစ္၀န္း အလုပ္သမားမ်ားကုိအလုပ္
သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း

သည္။23

က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရရွိထားသည္။ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္

ဆီအုန္းလုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာျခင္းႏွင့္အတူ အထူးသျဖင့္ ဌာေနတုိင္း

အားေပး ခုိင္းေစမႈမ်ားမွာ ထုံးစံကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ဆီအုန္းစုိက္ခင္းမ်ား

ရင္းသားတုိ႔အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ကမၻာတစ္လႊား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆုိင္ရာမႈခင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတုိ႔လည္း ကမၻာ
တစ္၀ွမ္းတြင္
အာဖရိက၊

တပါတည္းလိုက္ပါ
ေတာင္ပိုင္းႏွင့္

ဆီအုန္းမ်ားစုိက္သည့္

တုိးတက္လာၾကသည္။

ဗဟုိ၊အလယ္ပိုင္း

မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ

အာရွ၊

အေမရိကစသည့္
ႏုိင္လိုမင္းထက္

20. Thoenes, P., 2006. Biofuels and Commodity Markets—Palm Oil
Focus. http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcropspublications/en/		
21. What are the limits to oil palm expansion? Johannes Pirker,
Aline Mosnier, Florian Kraxner, Petr Havlík, Michael Obersteiner
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Luxenburg,
Austria
22. http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/
23. http://www.economist.com/node/16423833
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လူကုန္ကူးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼလုပ္
တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အထူးအကာ
အကြယ္မ့ဲၿပီး ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားတြင္
ရွိေနသျဖင့္

အဓိကအားျဖင့္

ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္သ႑ာန္ျဖစ္ေနပါ

သည္။ ၎တုိ႔၏ ေ၀းလံမႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ အက်ယ္အ၀န္း
ေၾကာင့္ ဆီအုန္းစုိက္ခင္းမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈ အနည္းဆုံးၿဖစ္
ေသာ လုပ္ငန္း၊လုပ္ကြက္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေထာက္
အထားမဲ့ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အၿမဲမၿပတ္လူကုန္ကူးခံ
ေနရၿပီး

ဆီအုန္း

စုိက္ခင္းသုိ႔

ပုိ႔ေဆာင္ေပးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး၊

လက္ရွိ

တြင္လည္း ဆက္လက္ၿဖစ္ပြားေန ဆဲၿဖစ္ပါသည္။26 အလုပ္ရွင္မ်ားသည္
24. http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/04/
palm-oil-fuels-indonesia-deforestation-indigenousdispla-201443145636809366.html
25. http://www.regnskog.no/en/publications/reports
26. http://www.verite.org/Commodities/PalmOil		

စိုက္ခင္းမ်ားအတြင္းသို႔

ေရာက္ရွိလာသည္႔

အလုပ္သမားမ်ား၏

လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္တတ္သည္။ ၂၀၁၅

ကုိယ္ ပုိင္အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ေသာ ဗီဇာ၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊

ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ဆီအုန္းစိုက္

အလုပ္ လုပ္ခြင့္ပါမစ္တုိ႔ကုိ သိမ္းယူလုိက္ျခင္းသည္ ထံုးစံၿဖစ္ေနၿပီး

ခင္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္

ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းၿဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား စုိက္ခင္းလုပ္ကြက္မွ

ျမဴမ်ား တရားလြန္ထုတ္လႊတ္ခဲ့သည့္ၿဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ မေလးရွားႏွင့္

မထြက္ခြာ ႏုိင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားလိုက္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားအထိ

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ ကာလီမန္တန္အေရွ႕ပုိင္း
ေဒသမ်ားတြင္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ျဖစ္ပြားေနေသာ

ဆီအုန္း

စိုက္ခင္းမ်ားမွ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ရွာေဖြ
ေတြ႔ရွိကာ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွိပ္စက္
ျခင္း၊ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ လုပ္အားခ မေပးျခင္း၊ အေၾကြး ႏြံနစ္ေစျခင္း၊
ကေလးအလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုၿခင္းမရွိျခင္း၊
ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္းအေၿခအေနမ်ား မေကာင္း
မြန္ျခင္းႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ႏိုင္မႈမွ အကာအကြယ္

မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး

မီးခုိးေငြ႔မ်ား၊

အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ

ျပႆနာ

မ်ားၿဖစ္ပြားခဲၿ့ ပီး ကမာၻၾကီးရွႏ
ိ င
ို င
္ အ
ံ သီးသီးအား က်န္းမာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဆိီ
အုန္းစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္လွန္႔သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။
ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တုိင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီတြင္ မီးခုိးထုတ္လႊတ္မႈသည္
လြန္လြန္ကဲကဲ ျမင့္တက္ေလ့ရွိၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္
သစ္ေဆြးႏွင့္ အပင္မ်ားကုိ မီးရိႈ႕ျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏

ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ပမာဏသည္

အေမ

ရိကန္ျပည္ေထာင္စုၾကီး၏ တစ္ႏွစ္စာလုံး ေလထုအတြင္း ကာဗြန္
ထုတ္လႊတ္မႈ ပမာဏႏွင့္ ညီမွ်သည္။29

ျပဳလုပ္ထားမႈမ်ား မရွိျခင္း အပါအ၀င္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေစ်းကြက္ခ်ဲ႕လာျခင္းႏွင့္အတူ

အေျခအေနတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးမွာ အထူးသၿဖင့္ သစ္ေတာႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ား

27
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သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚတြင္ထိခုိက္မႈမ်ား

ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေတာမ်ားခုတ္
ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းသည္

ေတာမီးမ်ား၊

မီးခုိးတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္

ရွိေနၿပီး ထိုေတာမီးေလာက္ကၽြမ္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ မီးခုိး
ထုသည္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ

တစ္၀န္းပ်ံ႕ႏွံ႕သြားၿပီးက်န္းမာေရး

ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ အျခား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာပ်က္ စီး
မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ထိုဆီအုန္း စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေသာ ေဒသရွိသစ္
ေဆြးေျမသည္ သစ္ေတာမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ ေသာ ပမာဏထက္
(၁၈)ဆမွ (၂၂)ဆ အထိ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႔ကုိ ပုိမုိထိန္းထားႏုိင္သည္။
သဘာ၀ေၿမၾသဇာ ေကာင္းမြန္လွေသာ သစ္ေဆြးေျမအမ်ိဳးအစား
သည္ သဘာ၀ကာဗြန္စုပ္ေျမကဲ့သုိ႔ သေဘာေဆာင္ကာ ေလထု
အတြင္း ထြက္မည့္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ကုိ စုပ္ယူထားသျဖင့္
မပ်က္မစီး

ရွိလွေသာ

သစ္ေဆြးေျမမ်ားမွာ

အခရာက်လွသည္။

အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ မုတ္သုံသစ္ေဆြးေျမ ေပါမ်ားစြာ
ရွိၿပီး ကမၻာ့မုတ္သုံသစ္ေဆြး ကာဗြန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မႈ၏ ေလးပုံသုံး
ပုံခန္႔ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ ထုိပမာဏသည္ ဘရာဇီး ႏုိင္ငံရွိ
အေမဇုန္ေတာ ေျမျပင္ေပၚရွိ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား ကာဗြန္ထိန္း
ထားႏုိင္မႈႏွင့္ ညီမွ်သည္။28
ဆီအုန္းစုိက္ခင္းမ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္

သစ္ေဆြးေျမမ်ား

အမ်ား

အျပားေပၚတြင္ ေၿခာက္ေသြ.ေစရန္ မီးရိႈ႕ျခင္း၊ ရွင္းလင္းခုတ္ထြင္ျခင္း
တုိ႔ေၾကာင့္

အင္ဒုိနီးရွားသည္

ဆီအုန္းထုတ္လုပ္

ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္
ခံရျခင္း၊

လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္း၊

ကမၻာႀကီး

ပူေႏြးလာေစ

ေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းခံ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ပမာဏလြန္
စြာျမင့္မားျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ ထိခုိက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား အျပင္းအထန္ ခံစား
ရသည္။
ဆီအုန္းထုတ္လုပ္ေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ေၿမာက္ၿမားလွစြာေသာ
အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအား၊ အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီ
တုိင္းေဒသႀကီးအား

ဆီအုန္းတုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္

ဆုိး၀ါးေသာ

အက်ိဳးဆက္မ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ေတြ႔ႀကဳံႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းသတိ
ေပးေခါင္းေလာင္းသံ ျမည္ဟိန္းလ်က္ရွိၿပီး တပ္လွန္႔ႏွိဳးေဆာ္လွ်က္
ရွိပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး
ေႏြးပဲြမ်ား တဖန္ျပန္လာၿပီး ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ အေနအထား
ေရာက္ေနျခင္းႏွင့္ အျခားတဖက္မွလည္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲ ပုိင္ဆုိင္
ခြင့္အတြက္ ခ်ိနဲ႔လွေသာ မေရရာ၊ မေသခ်ာလွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားႏွင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္လံုၿခံဳေရးအတြက္

အာမခံခ်က္

အလြန္အားနည္းျခင္းတုိ႔က ေပါင္းစပ္တပ္လွန္႔ေနသည္။ ယင္းဆုိး
က်ိဳးမ်ားသည္ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ တင္ၿပေသာ MSPP ၏ ဆီအုန္း
စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ ျဖစ္ေနစဲႏွင့္
ေနာက္ထပ္ ဆီအုန္းက႑မ်ား ထပ္မံမတုိးခ်ဲ႕ေရး သတိေပးေခါင္း
ေလာင္းသံၿဖင့္ မည္ဟိန္းလွ်က္ရွိပါသည္။

ႏွစ္ရာခ်ီထိန္းထားႏုိင္စြမ္းရွိေသာ

ကာဗြန္မ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေနၿပီး ေလထုအတြင္းသုိ႔ညစ္ညမ္းမႈမ်ား
အလြန္အမင္းထုတ္လႊတ္ေပးေနသည္။

ယင္းသုိ႔မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးရွင္း

လင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ သုိ႔မဟုတ္

27. http://sawitwatch.or.id/2011/09/what's-happen-in-theindonesian-palm-oil-industry-2/
28. Ibid.

29. Environmental Protection Agency (EPA). 2013. Inventory of U.S.
greenhouse gas emissions and sinks: 1990–2011, EPA 430-R-13001. Washington, DC. Online at http://www.epa.gov/climatechange/
Downloads/ghgemissions/US-GHG-Inventory-2013-Main-Text. pdf,
accessed on October 30, 2013.		
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆီအုန္းတုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ မႀကဳံဖူးေလာက္ေအာင္

သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ FFI ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန32၏

တုိးလာသည္။30 ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသည္ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈ ဖူ

မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ေအာက္ပါတုိင္း

လုံေရး အစီအမံအရ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ဆီအုန္းစုိက္

ေတြ႕ရွိရသည္။

ပ်ိဳးေရး အစီအစဥ္တစ္ခု စတင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈ ဖူလုံေရး
အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆီအုိးႀကီးျဖစ္လာေရးအတြက္ တနသၤာရီ

•

ေျမယာအသံုးခ်မႈ

အစီအမံ

ေလာက္ေလာက္လားလားမရွိဘဲ

တုိုင္းေဒသႀကီး အထူးသျဖင့္ ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခရုိင္တုိ႔တြင္

စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္

လည္းေကာင္း၊

မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္လည္း မလိုလားအပ္ဘဲ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊

ထား၀ယ္ခရုိင္တြင္

အနည္းငယ္မွ်လည္းေကာင္း

ေျမယာခြဲေ၀ခ်ထားေပးေသာ

အစုိးရ၏

လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ ဆုိးက်ိဳးႀကဳံရျခင္း၊ အနာဂတ္

စုိက္ပ်ိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားခဲ့သည္။

သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ထိခုိက္
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ စစ္အစုိးရ အႀကီးအကဲ

ေစၿပီး မသင့္ေတာ္ေသာ ေျမဆီလႊာႏွင့္ မတ္ေစာက္သည့္ ေတာင္

ႏွင့္ ယခင္ အာဏာရွင္ေဟာင္း အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ

ကုန္းေစာင္းမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း တုိ႔ႀကဳံခဲ့သည္။

က

စုိက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္

တုိးခ်ဲ႕ျခင္းသည္
သည္ဟု

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

အေျခခံအုတ္ၿမစ္ၿဖစ္

ေျမာ္ျမင္စဥ္းစားထားခဲ့ၾကသည့္

•

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခၽြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ စိုက္ခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳး
ပင္မ်ားကုိ ညံ့ဖ်င္းစြာ စီမံထားရွိသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အရည္

အခ်က္မွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အားသာခ်က္အျဖစ္

အခ်င္းမၿပည့္မွီေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

အလုပ္သမားေရးရာ

ေျမလြတ္ေျမရုိင္းေပါမ်ားျခင္းေၾကာင့္

အလုပ္ျဖစ္

၀န္ထမ္း/အလုပ္သမား
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္

ညံ့ဖ်င္းေသာ

သင္တန္းေပးမႈ

မရွိျခင္း၊

လိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ စီးပြားျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔

စံခ်ိန္မမွီေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ က်င့္သုံးမႈမ်ား ေၾကာင့္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းဖူလုံ

စီမံခန္႔ခြဲေရးဗ်ဴဟာမွာ

ရန္ ေသခ်ာေစလိမ့္မည္။ ထုိေၾကာင့္ ေျမယာကုိ အရင္းျပဳ၍ စီးပြား

ထားပုံမရေပ။ အခ်ိဳ႕စုိက္ခင္းမ်ား၌ ဆီအုန္းသီးႏွံ ကုိင္တြယ္ပုိ႔

ေရးအၿမတ္ထုတ္ရန္၊ တုိးတက္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ ဆီအုန္းကိုအဓိက

ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆုိး၀ါးစြာရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း

သီးႏွံအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ စဥ္းစားခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဆုံးပါးမႈ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။
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သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းေကာင္းေရး

ဦးတည္

သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တြန္းတင္ေရး အတြက္ စီမံ

အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ျပည္တြင္းစားသုံးဆီဖူလုံ

ခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရ၏စီမံကိန္းသည္ အမွားၾကီးႏွစ္ခုအား က်ဴးလြန္ခဲ့

ေရး အၿဖစ္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိထားရွိၿပီး ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္လ်ာထားေသာ ေျမယာမ်ား

အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ကုမၸဏီတစ္စ33
ု ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ စစ္အာ

မွာ ေျမလြတ္၊ေၿမလပ္၊ေၿမရိုင္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ ရပ္ရြာမ်ားအတြင္းတြင္

ဏာရွင္တုိ႔ႏွင့္ လြန္စြာ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေသာ ကုမၸဏီ

ေနထုိင္ အေျခခ်လွ်က္ရွိေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေၿမေန

တစ္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မတုိ႔မထိရေသးေသာ သဘာ၀သယံဇာတ

ရာမ်ားၿဖစ္ေနၿပီး

တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပး

မ်ားကုိ ရယူအျမတ္ထုတ္ရန္ အခြင့္ထူးခံေနရာရွိ စီးပြားေရး အ၀န္း

သြားရသူမ်ား၊ ယခုေနရပ္ကုိ စြန္႔ခြာသြားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္

အ၀ုိင္းတစ္ခုကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ျမန္မာ့စီးပြား

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း

တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္

ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ.တြင္အေျခစုိက္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါ

ျပန္လည္ကာ လာေရာက္ေနထုိင္လိုသည့္ ေနရာမ်ားအၿဖစ္ တည္ရွိ

အ၀င္၊ တနသၤာရီတုိင္း၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ၿဖစ္ေသာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ

ေနၾကသည္။ ဒုတိယ အမွားမွာ ‘လြန္စြာ ထိေရာက္မႈ ရွိရန္’ သုိ႔မဟုတ္

အစုိးရႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသီးသီးပါ၀င္ၿပီး

‘စီးပြားေရးအရ အရင္းနည္းနည္းျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားေစရန္’ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ယင္းတုိ႔မွာ ျမန္မာ့ ဆီအုန္းက႑တုိးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္

ႏွင့္ နည္းပညာ အလားအလာမ်ားကုိ လုံး၀ဥႆုံမွားယြင္းစြာ တြက္

ဟုဆုိသည္။ စုစုေပါင္း ေျမဧက တစ္သန္းခြဲေက်ာ္တြင္ လုပ္ကုိင္ရန္

ခ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားမ်ားစားစား ထိေရာက္မႈ မရွိေသာ၊ သဘာ

ကုမၸဏီေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ လူ႔

စစ္ေရးပဋိပကၡေၾကာင့္

စစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ား၏

၀၀န္းက်င္အတြက္ထိခိုက္မႈမ်ားၿပီး၊ ေရရွည္မတည္တံ့ေသာ၊ လူမႈ
ေရးအရ

မညီမွ်မႈမ်ားကုိ

ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ

ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရး

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သလိုမဟုတ္ဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္

30. Supra note 1		
31. Interview with retired Government staff

16 tpdr;f a&mif uEÅm&

32. Baskett, J.P.C. 2015. Myanmar oil palm plantations: A productivity
and sustainability review Report no. 28 of the Tanintharyi Conservation
Programme, a joint initiative of Fauna & Flora International and the
Myanmar Forest Department.
33. cronyism: noun [ mass noun ] derogatory: the appointment of
friends and associates to positions of authority, without proper regard
to their qualifications.		

ျမန္မာစစ္အစုိးရ ေခတ္က စုိက္ထူခဲ့ေသာ ၿမိတ္ေဒသရွိ ဆီအုန္း၏အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၀ါဒျဖန္႔ထား
သည့္ ဆိုင္းဘုတ္။ (ေနာ္ေဘဘီေလး)
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္အၿပင္ ယခင္စစ္အစုိးရကုိ ကူညီ

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ျပည္တြင္း ခရိုနီကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳး

ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြား

ထုတ္လုပ္ခြင့္မခ်ေပးေတာ့ဘဲ

ေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈစာရင္း သြင္းခံထားရဆဲျဖစ္သည္။

မိတ္ဆက္ပူးတြဲလုပ္ကုိင္ေစခဲ့သည္။ ယေန႔အထိ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကုိ
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ႏုိင္ငံျခားႏွင့္

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား

လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ ျမန္မာႏွင့္ မေလးရွားဖက္စပ္ရင္း
ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆီအုန္းတုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးရန္ နည္း

ႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ MSPP (လာမည့္ အခန္းမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေဆြး

ပညာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အရင္းအႏွီးမရွိၾကပါ။ ထုိေၾကာင့္

ေႏြးထားသည္)ႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္ ကိုးရီးယားဖက္စပ္ ရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံသည့္

၎တုိ႔ရရွိထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဆီအုန္း မစုိက္ႏုိင္ဘဲ ယင္း

ၿမန္မာေအာ္တုိမုိ႔တစ္ကုမၸဏီ(MAC)တုိ႔

အစား (လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိထားေသာေျမေပၚတြင္) စီးပြားျဖစ္ သစ္ခုတ္

လည္း

လွဲျခင္းႏွင့္

သစ္ထုတ္လုပ္ၿခင္းကုိသာ

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ

ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ျငား

လုပ္ငန္းစဥ္အားနည္းျခင္းႏွင့္

စစ္ေရး

ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါ

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာ

သည္။ ထုိေၾကာင့္ ထုိကုမၸဏီမ်ားကုိ အပ္ႏွင္းထားေသာ ျမန္မာ

အေျချပဳ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ

ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းဆီဖူလုံေရးဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို က်ရႈံးခဲ့

ေဘးဒုကၡမ်ားေတြ႕ေစသည္။ ယခု MSPP ႏွင့္ ၿဖစ္ပ်က္လာေသာ

ရုံမက တုိင္းျပည္၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိပါ ေမႊေႏွာက္ဖ်က္

ျပႆနာမ်ားကုိ ေထာက္ခ်င့္ျခင္းအားျဖင့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာႏုိင္ငံ

ဆီးခံလိုက္ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဆီအုန္း စုိက္ပ်ိဳးရန္

ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ မဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေသးပါ။ Samling ကုမၸဏီ

ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ (စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္ေရာင္းခဲ့ေသာ) ေျမအားလုံး

အုပ္စု (MSPP ၏ ေနာက္ကြယ္ရွိ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္

နီးပါးမွာ တန္ဖုိးျမင့္ ကာကြယ္ေတာမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္

ငန္းစုႀကီး) သည္လည္း ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွ

သည္။

မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းေကာင္းမ်ားမရွိဘဲ ျပည္တြင္းႏွင့္
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ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကုိ မ်ားစြာခ်ိဳးေဖာက္ဖူးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအျဖစ္

သမၼတ

ဦးသိန္းစိန္

အစုိးရက

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစတင္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသည့္ မွတ္
တမ္းမ်ားၿဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည္။36

လာၿပီးေနာက္ပုိင္း စုိးရိမ္စရာေကာင္းေသာ ေရစီးေၾကာင္းသစ္ေပၚ
လာသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ စြန္းထင္းေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဆီအုန္း စုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းရာေဒသ

၏ ပုံရိပ္ကုိ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ရန္ အထူးအားစုိက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခား

ၿဖစ္သည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္ ဥပေဒေပါင္းမ်ားစြာ အတည္ျပဳခဲ့

ေနရာေဒသတြင္မွ် မရွိေသာ

သည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပည္ပအရင္းအႏွီးတုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြား

ရွိသည့္ ထူးၿခားေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ

ေရးအေျပာင္းအလဲဆီ ဦးတည္သြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏွံသူအုပ္စုမ်ား၏

တနသၤာရီေဒသသည္

ႏုိင္ငံ၏ထိုေဒသရွိ

ႏိုင္ငံအတြင္းအျခား

မည္သည့္

ဇီ၀-ရူပသြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ားတည္

စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားေၾကာင့္

(အထူးသျဖင့္

တနသၤာရီေဒသ)

ျမန္မာ

သယံဇာတ

34. http://www.bscn.nl/sanctions-consulting/sanctions-list-countries
35. Supra note 31

36. See this report, section 4.2, 1A			
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တနသၤာရီတင
ုိ း္ ေဒသၾကီးရွိ ဆီအန
ု း္ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရး - ဦးတည္ခ်က္လသ
ဲြ ာြ းေသာ ေမွ်ာ္မန
ွ း္ ခ်က္
•

ဆီအန
ု း္ ပင္သည္ ေႏြရာသီမရွရ
ိ ဘဲ ႏွစစ
္ ဥ္ ပွ်မ္းမွ် မုးိ ေရခ်ိန္ အနည္းဆုးံ ၂၀၀၀ မီလမ
ီ တ
ီ ာ ရရွရ
ိ န္ လိအ
ု ပ္သည္။ တနသၤာရီတင
ို း္ တြင္ သုးံ
လမွ ေလးလ အထိၾကာျမင္ေ
့ သာ ေႏြရာသီ ရွသ
ိ ည္။

•

အပူခ်ိနသ
္ ည္လည္း ဆီအန
ု း္ ထြကႏ
္ န
ႈ း္ အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အျမင္ဆ
့ းံု အပူခ်ိန္ ၂၉-၃၃ ဒီဂရီစင္တဂ
ီ ရိတအ
္ ၾကား၊ အနိမဆ
့္ းုံ ပွ်မ္းမွ်
အပူခ်ိန္ ၂၂-၂၄ ဒီဂရီစင္တဂ
ီ ရိတအ
္ ၾကား အေကာင္းဆုးံ ထြကသ
္ ည္။ တနသၤာရီေဒသကဲသ
့ ေ
႔ို သာ ေႏြရာသီရေ
ိွ သာ ေဒသမ်ားတြင္ ျမင့္
မားေသာ ေန႔အပူခ်ိနက
္ အဖူးေၾကြေစႏုင
ိ သ
္ ည္။

•

စုက
ိ ပ
္ ်ိဳး ဆီအန
ု း္ ပင္မွ ၆၆ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ သာ သင္ေ
့ တာ္သည့္ ေနရာဟု သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ ဧရိယာတြင္ စိက
ု ပ
္ ်ဳိးထားၿပီး အျခားေနရာမ်ားမွာ
ဆီအန
ု း္ အထြကႏ
္ န
ႈ း္ နည္းေစၿပီး (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အဖူးေၾကြေစႏုင
ိ သ
္ ည့္ အေနအထားတြင္ ရွသ
ိ ည္အ
့ တြက္ ဆီအန
ု း္ အတြက္ သင္ေ
့ တာ္သည့္
အေနအထားရွသ
ိ ည့္ ေနရာမ်ား မဟုတပ
္ ါ။
(Saxon & Stewart, 2014, Flora and Fauna International)
၀န္ထုပ္၀န္ပုိးအၿဖစ္

ေျမဧရိယာ၏ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေသာ စုစုေပါင္း ေျမဧက ၁ ဒႆမ ၈

က်ေရာက္လာႏုိင္သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉ လေက်ာ္ခန္႔ မုိးရြာေလ့ရွိ

သန္း ကုိ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးအတြင္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုိ႔

သျဖင့္

ျပန္႔ျပဴးေသာ

၂၀၁၁ ခုနစ္မွ ၂၀၁၆ ခုနစ္အတြင္း ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္

ေတာင္တန္းသြယ္တုိ႔ျဖင့္

ဧက ၁ ဒႆမ ၈ သန္းအနက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အကုန္ထိ ဧက

အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ

ေျမ၊

ႀကီးမားေသာ

ႏွစ္စဥ္မုိးေရခ်ိန္ျမင့္မားမႈ၊
ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ

အေတာ္အသင့္

ေတာင္စဥ္

အထူးေကာင္း

၅၃၅၀၀၀ သာ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ေသးသည္။ ယင္းမွာ ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ

မြန္ေသာ အေနအထား ရွိေနပုံေပၚသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေသာ

စုစုေပါင္း ဧရိယာ၏ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ထုိသုိ႔ နည္းပါးစြာ

ေဂဟေဗဒ

စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းမွာ အရင္းအႏွီးႀကီးမားျခင္းႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ

တနသၤာရီေဒသမွာ

ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္

စနစ္အရ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ဖ်ားတြင္

ဆီအုန္းစုိက္

ပ်ိဳးေရးသာ ျဖစ္ထြန္းမည္ဟုယံုၾကည္ေနၾကေသာ အေျခအေနမ်ား

မလုံေလာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

ဆီအုန္းစုိက္ရန္အစား

အၾကားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ယခုထက္တိုင္ အဆင့္အတန္းမမွီဘဲ

သဘာဝကာကြယ္ေတာမ်ားၿဖစ္ေသာ

နိမ့္က်ေနေသးၿပီး ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္ထက္မ်ားစြာေနာက္ေကာက္က်

တန္ဖုိးျမင့္မားလွေသာ သစ္ေတာမ်ားကို အေျပာင္ရွင္းခဲ့ၿပီး သစ္

ေနေသးသည္။37 ယင္းကဲ့သို႔ၿဖစ္ရၿခင္းမွာ ေဒသအတြင္းရွိ ရာသီဥတု

ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုသာ

အေနအထားေၾကာင့္ ျဖစ္ပုံရသည္။

သစ္ခုတ္ျခင္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ပုိမုိလြယ္ကူၿပီး ဆီအုန္းစိုက္

တန္ဖုိးႏွင့္

ၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးအရ

ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ

ပ်ိဳးၿခင္းႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္ အရင္းအႏွီးအနည္းအက်ဥ္းသာ လိုအပ္ျခင္း
တစ္ႏုိင္ငံလုံး စုိက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္စီးပြားေရးအတြက္ ခ်ထားေပးေသာ

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဇယား ၁: ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ဆီအုန္းစုိက္ခင္း ဧရိယာႏွင့္ အမွန္တကယ္ စုိက္ပ်ိဳးထားရွိေသာ ဧက
စဥ္

ခုႏွစ္

ခြင့္ျပဳဧက

ေအာင္ျမင္စြာစုိက္ပ်ိဳးဧက

စုိက္ပ်ိဳးရာခုိင္ႏႈန္း

၁။

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၃၂၉၆၅၀

၉၅၇၂၁

၂၉%

၂။

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၃၅၃၆၅၉

၉၆၈၅၆

၂၇%

၃။

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၆၃၃၉၉

၁၀၂၈၈၇

၂၈%

၄။

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၇၅၈၉၄

၁၀၆၄၅၇

၂၈%

၅။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ (အဆုိျပဳ)

၄၀၈၇၅၅

၁၃၃၃၈၂

၃၃%

၁၈၃၁၃၅၇

၅၃၅၃၀၃

၂၉%

		

စုစုေပါင္း

အရင္းအျမစ္ - စက္မႈသီးႏွံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ တနသၤာရီလႊတ္ေတာ္သတင္းလႊာ၊ အမွတ္-၈၊ ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၄။

37. Saxon, E.C. and Sheppard, S.M. 2014. Land Suitability for oil
palm in southern Myanmar. 17 June 2014. Working Paper No. 1 of
the Fauna & Flora International (FFI) Myanmar Programme, Yangon.
[Online pdf] Available at: http://www.fauna- ora.org/wp-content/
uploads/Working-Paper-01-Oil-Palm-Suitability-in-South-MyanmarJuly-2014.pdf 			

18 tpdr;f a&mif uEÅm&

ေျမပံု (၁)။ ေတာင္ပိုင္းတနသၤာရီေဒသတြင္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ား ခ်ထားေပးသည့္ပံု။
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4/ The Myanmar Stark Prestige Plantation (MSPP) \
jzpfpOftm; avhvmcsuf
၄.၁

ေဒသ၏ လူမႈေရး မ်က္ႏွာစာ - ႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဒဏ္ကုိ ဆက္တုိက္ခံစားလာခဲ့ရသည္။
MSPP က ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေနရာအပါ
အ၀င္ တနသၤာရီမွ ေက်းရြာမ်ားမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္38 ၏ အၾကမ္း
ဖက္သံသရာတြင္ ထပ္ေက်ာ့ခံစားခဲ့ရသည္။ ေဒသခံ မ်ားမွာ ၎တုိ႔၏
စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး

ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း၊

IDP စခန္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡ
သည္မ်ားအျဖစ္ ခုိလႈံေနၾကရသည္။39

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္စဥ္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က တုိက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြား၊ၿဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၿမိတ္ခရုိင္ (ထုိစဥ္က မာဂြီးဟုေခၚသည္) တြင္
ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္
ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး(KNU)
တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး

ကရင္အေခၚ

“ေကာသူးေလ”40

(KNU)

ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔အၾကား ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ၿဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ယင္းအခ်ိန္မွစတင္ၿပီး

တြင္းတြင္ ေတြ႔သည့္ ရြာသားမ်ားကို ပစ္သတ္သည့္ မူ၀ါဒပင္ရွိခဲ့

MSPP ဧရိယာရွိ ေက်းရြာအမ်ားစုမွာ ၁၉၂၀ ခုနစ္မတိုင္မီက တည္
ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး
(KNU) အၾကား ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ရြာမ်ားမွ
မၾကာခဏ ထြက္ေျပးရၿပီး ပဋိပကၡ ေခတၱရပ္နားသည့္ အခ်ိန္တြင္
ျပန္လာေလ့ရွိသည္။
ထုိင္ရၿပီး

ေဒသခံလူထုမွာ

အကယ္၍

သိရွိႏုိင္ရန္

ျပည္တြင္းစစ္၏ဒဏ္ကုိ

ေဒသခံမ်ား

စတင္ခံစားရျခင္း၏ အစအဦးပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ရပ္ရြာမ်ား
သည္ မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ သီးႏွံမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း
တို႔အၿပင္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ41 ႏွင့္ အျခား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား42 အမ်ိဳးမ်ိဳး စသည္တို႔ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္43မွ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿခင္းအား ခံစားခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၇ ခုနစ္အထိ ျမန္မာ

အၿမဲႏုိးႏုိးၾကားၾကား

အနီး၀န္းက်င္တြင္

အၿမဲနားစြင့္ေနၾကရသည္။

ဆီအုန္းစုိက္ဧရိယာအတြင္းရွိ

မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာေသာ ေျပာစကားမ်ားအရ ဂ်ပန္တုိ႔

ကုိ

ေဒသမ်ား အား အမည္းေရာင္နယ္ေျမဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ထိုေဒသ
သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွာ ရာစုႏွစ္၀က္နီးပါး တုိင္းရင္းသား

ေက်းရြာမ်ားကုိ

စစ္တပ္ သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္

ေန

ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားပါက
ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း

ေက်းရြာမ်ားအနက္

တစ္ရြာသည္

၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး ထုိေနာက္တြင္လည္း တစ္
ေနရာၿပီးတစ္ေနရာ၊ တစ္ရြာၿပီး တစ္ရြာ သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္စခန္း
တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္မွ
ျပန္လာႏုိင္ခဲ့သည္။44
၁၉၉၇

ခုႏွစ္မွစ၍

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္

ထုိေဒသတြင္အေျခ

စုိက္လာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္
တုိ႔အၾကား

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမ်ား

အျပင္းထန္ဆုံးအေျခအေန

ဆုိက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း
45

၀င္ေရာက္ၿပီး ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ အပါအ၀င္ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္မ်ားကုိ
သတ္ျဖတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကုိ အေရခြံႏႊာကာ ယင္းတုိ႔စခန္းသုိ႔ ယူငင္
သြားၾကၿပီး က်န္ရွိေသာ အေသေကာင္မ်ားကုိမူ ေက်းရြာအတြင္း
ႏွင့္ အနီးအနား၀န္းက်င္တြင္ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္။ သုိမီွးထားေသာ ဆန္
စပါးမ်ားအျပင္ ေနအိမ္မ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား
လည္း မီးရိႈ႕ခံရသည္။46

38. Supra Note 5
39. http://www.oxfordburmaalliance.org/refugees--conflict.html

သိမ္ျပင္ ကရင္အေခၚ (တာပိုခီး) ရြာမွာ သုံးႀကိမ္သံုးခါတုိင္တုိင္ ျပာ
က်သည္ အထိ စစ္သားမ်ား မီးရႈိ႕ၿခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။47 အခ်ိဳ႕ေက်း

40. Kawthoolei is the Karen name for the state that the Karen people
of Myanmar have been trying to establish since the late 1940s

ရြာမ်ားသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခံစားခဲ့ရၿပီး အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား ထြက္

41. The Mon Forum, Issue No. 5/2003. Human Rights Foundation of
Monland, 31 May 2003. http://www.ibiblio.org/obl/docs/MF200305B.htm

တိမ္းေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ စစ္တပ္သည္ ကြမ္းသီးပင္ႏွင့္ သီးႏွံပင္မ်ား

42. An Independent Report by the Karen Human Rights Group,
Manerplaw, January 27, 1992 http://khrg.org/1992/01/92-01-27/
incident-reports

44. Testimony by affected community member, February 2016

43. Testimony by affected community members, February 2016.

46. Testimony by affected community members, February 2016

ေျပးကာ အျခားေနရာမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ခန္႔အထိ ေရွာင္
ကုိလည္း ခုတ္လဲွဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

45. Supra Note 6

47. Testimony by affected community member, February 2016
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”ကၽြနေ
္ တာ္တက
႔ို ို ႏွပ
ိ စ
္ က္ဖ႔ို သူတ႔ို (ျမန္မာစစ္တပ္) နည္းမ်ိဳးစုသ
ံ းံု ခဲတ
့ ာ။ ကၽြနေ
္ တာ္တ႔ို ေခါင္းကုိ ပလစ္စတစ္အတ
ိ န
္ ႔ဲ စြပၿ္ ပီး လုခ
ံ ်ည္န႔ဲ ခ်ည္
တယ္။ ေခါင္းကုိ ပလစ္စတစ္အတ
ိ န
္ ႔ဲ စြပၿ္ ပီး ေရေႏြးပူန႔ဲ ေခါင္းေပၚကေန ေလာင္းတယ္၊ ထုးိ တယ္။ ကၽြနေ
္ တာ္တ႔ို အခ်ိဳ႕သူေတြ မရွငဘ
္ းူ ။
အခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ အသတ္ခရ
ံ တယ္၊ မုဒမ
ိ း္ အက်င္ခ
့ ရ
ံ တယ္”
MSPP စုက
ိ ခ
္ င္းဧရိယာရွိ ရြာသား

ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ၿခင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေျမျပင္ရွိ တုိင္းရင္း

စြာ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး ေျမယာလက္မဲ့ၿပႆနာမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

သားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အၿပတ္အသတ္ ေခ်
မႈန္းရန္အတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကေသာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဗ်ဴဟာ၏48 တစ္

၂၀၁၀

ျပည့္ႏွစ္မွ

စတင္ၿပီး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ထုိေနရာေဒသမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ အဓမၼေပၚ

စတင္ခ်ိန္မွ စ၍ MSPP ရရွိထားေသာ ဧရိယာအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ

တာဆြဲျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္အတြက္ ရိကၡာပစၥည္းမ်ား

ယင္းတုိ႔၏ ေျမယာကုိ ျမန္မာအစုိးရထံတြင္လည္းေကာင္း၊ ကရင္

သယ္ယူရန္

အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး

စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္သည္။

49

ေက်းရြာသားမ်ားကုိ

အတင္းအဓမၼ

အထမ္းသမား

(KNU)ထံတြင္

(ေပၚတာ) အျဖစ္ ေစခုိင္းခဲ့ၿပီး ရြာသားမ်ားမွာ အလွည့္က် တာ၀န္

ပုံတင္ႏုိင္ျခင္း

ထမ္းခဲ့ရသည္။

ေက်းရြာ” သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)၏ထိန္းခ်ဳပ္

ထို႔အၿပင္ေက်းရြာသားမ်ားကုိ

လမ္းေဖာက္လုပ္

ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပး ေစခုိင္း
ၿခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။

50 51

ျပည္တြင္းစစ္၏ ဒဏ္ႏွင့္ စစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္မႈ

မရွိေသးပါ။

ေသာ္လည္းေကာင္းမွတ္

စြယ္ေခ်ာင္း၀ရြာ၊

ဧရိယာမ်ားအတြင္းတြင္တည္ရွိၿပီး
ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။

ကရင္အမည္“တမဲ

ျမန္မာအစုိးရအရာရွိမ်ားသြား

ထုိနယ္ေျမမ်ားကုိ

၎တုိ႔၏

စနစ္အတုိင္း

ဒဏ္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရတက္

မွတ္ပုံတင္ရန္

လာသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္

ခ်က္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေျပၿငိမ္းသည့္ တစ္ႏွစ္အၾကာ

မ်ိဳး၊

အခ်ိန္တြင္မွ MSPPကုိ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ ခ်ထားေပးလုိက္ျခင္း ျဖင့္

၂၀၀၆/၂၀၀၇ ခုႏွစ္ခန္႔က အခ်ိဳ႕ေသာ အျခားေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျမ

ေနာက္ထပ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အသစ္တစ္ရပ္ကို ေဒသခံကရင္တိုင္း

ယာ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ လာ

ရင္းသားမ်ားမွ စတင္ၾကံဳေတြ.ခံစားၾကရသည္။

ေရာက္ျခင္း၊

KNU

ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း

ၾကီးၾကပ္ႏွိဳးေဆာ္ၿခင္းမ်ိဳး

မရွိခဲ့ပါ။

ၾကီးၾကပ္ႏွိဳးေဆာ္ၿခင္း၊

ထိုသေဘာတူညီ

ျမန္မာအစုိးရကလည္း

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္

ေဖာ္ၿခင္းမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ သိမ္ျပင္ရြာ ကရင္အေခၚ (တဖိုခီး)မွာ အစုိးရႏွင့္
ယင္းေဒသ၏

သမုိင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ၊

ဒဏ္မ်ားၿဖင့္ရွဳတ္ေထြးခဲ့ရေသာ

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ

အေၿခအေနမ်ားေၾကာင့္

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)တို႔တစ္ၿပိဳင္နက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေဒသခံ

အၿပိဳင္ရွိေသာေနရာျဖစ္ၿပီး ထိုေဒသရွိ ရြာသားမ်ားမွာ အစုိးရႏွင့္ KNU

ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ ေျမကုိ မွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ ေျမယာ

ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးက ေျမ

ပုိင္ ဆုိင္ခြင့္ရေရး အဘယ္ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ရွင္းရွင္း

ယာလုပ္ကုိင္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္အတြက္ စိတ္ခ်ရေလာက္ေသာ ေၿမယာပိုင္

လင္းလင္း ဖြင့္ဆုိျပသလွ်က္ရွိေနသည္။ ယင္းအျပင္၊ ထပ္ေပါင္း

ဆိုင္ခြင့္အား လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။53

ထည့္ရလွ်င္ ၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ စစ္အာဏာ
ရွင္လက္ေအာက္အတြင္းရွိ အစုိးရဌာနမ်ားမွာ ရွိေသာ အရင္းအျမစ္

အစုိးရ ႏွင့္ KNU ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ ထိခုိက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာ

မ်ားမွာ လံုေလာက္မႈမရွိသည့္အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသ မ်ား

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းႏွင့္

တြင္ မဆိုထားႏွင့္ ပဋိပကၡမရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ပါ လံုေလာက္

ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္းမ်ိဳးမရွိခဲ့ပါ။ အစုိးရ အရာရွိမ်ား ထုိေနရာသုိ႔

ျမန္မာ

ေရာက္လာတတ္ေသာ အခ်ိန္မွာ အခြန္ေကာက္ရန္ႏွင့္ MSPP မွ

ႏုိင္ငံတ၀န္းရွိ အျခားေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားမွာလည္း

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြလာေရာက္ လည္ပတ္တတ္ေသာအခ်ိန္

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အလားသ႑ာန္တူေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို တူညီ

သာျဖစ္သည္။54

သည့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

52

ထုိအေျခအေနကပင္

နားလည္မႈလြဲျခင္းႏွင့္
48. Four cuts campaign : A strategy where intelligence, financing, food
and recruits are eliminated through a scorched-earth policy
49. Tenasserim Division: Forced Relocation and Forced Labour, Karen
Human Rights Group. 9 February 1997. http://khrg.org/1997/02/
khrg97u1/tenasserim-division-forced-relocation-and-forced-labour

ေကာလာဟလမ်ား

ဘက္အသီးသီးအၾကား
ျဖစ္ေစၿပီး

တင္းမာမႈ

ကို ပုိမိုျဖစ္ပြားေစသည္။ KNUက ၎တုိ႔ကုိ ေျမေရာင္းခ်လိုက္ၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း MSPP ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မၾကာခဏ ေျပာဆုိ
တတ္ေသာ္လည္း အစုိးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ KNU က ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီကေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူကမွ် ရြာသား
မ်ားကုိ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း မရွိပါ။

50. Testimony by affected community members, February 2016
51. The Mon Forum, Issue No. 2/2001. Human Rights Foundation
of Monland, February 28, 2001. http://www.ibiblio.org/obl/docs/
MF2001-02.htm

53. Testimony by affected community members, February 2016

52. Interview with key informant. February, 2016

54. Interview with key informant. June, 2016
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MSPP စီမံခ်က္အတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲျပဳလုပ္ေနသည့္ပံု (သက္ဦးေမာင္)
အမ်ားအားျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ေရာေထြးအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ေနရာတြင္

သည္ တခ်ိန္က အမည္းေရာင္နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဒသတြင္ ႏုိင္ငံျခား

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ အားအနည္းဆုံးျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ လမ္းဖြင့္ေပးရန္အတြက္ အခရာက်ေနသည္။

အျပစ္ပုံခ်ေနၾကကာ မည္သူ႔ဘက္ကမွ် ေၿဖရွင္းေပးရန္ အတြက္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာ

တာ၀န္မယူၾကေပ။ အၿမဲတေစႏွင့္ အေျခတက် ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း

တူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေၾကာင့္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေနာက္ထပ္လိႈင္း

မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

လံုးတစ္ခုကုိ နမိတ္ျပေနၿပီး NCA က ေျမယာပဋိပကၡႏွင့္ ေျမယာ

မ်ားေၾကာင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္လုပ္ကုိင္ခြင့္အတြက္ အာမခံမႈမွာ အလြန္

သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကိုပါတြဲလွ်က္ တပါတည္းပါလာႏုိင္သည္။ ယခင္က

နည္းပါးလွပါသည္။

ရပ္ရြာ

ရွိခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အေျခအေနမွ ပဋိပကၡနယ္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားမွာ အကာအကြယ္

ပဋိပကၡေၾကာင့္

ထိခုိက္ခံစားရေသာ

ေျမတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ တံခါးဖြင့္ေပးရန္ ကူးေျပာင္းလာျခင္း

မဲ့လြန္းလွသည္။

သည္

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ

အၾကမ္းဖက္မႈမွ

ပုံစံတက်ဖြဲ.စည္းတည္

ေဆာက္ထားေသာစနစ္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္း
MSPP ကုိ ဆီအုန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးလုိက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ပင္

ျဖစ္သည္။

KNUႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္

ပဋိပကၡဧရိယာမ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ
တူညီခ်က္ႏွင့္ ခုိင္မာေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား အေျခမခုိင္ေသးမွီ

“အရင္ကဆုိ တုိက္ပြဲျဖစ္ရင္ေတာထဲ ေျပးလို႔ရတယ္၊ ၿပီးရင္ျပန္
လာစရာ ေျမရွိတယ္။ အခုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရပါၿပီတဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္
တုိ႔ေျမကုိ သူတုိ႔ယူသြားၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘာမွ မက်န္ေတာ့
ဘူး”
MSPP ဧရိယာမွ ရြာသား တစ္ဦး
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အခ်ိန္အထိ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္နား
ထားသင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးေသာ လုပ္ငန္း
မ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာ ၾကီးၾကပ္ႏွိဳးေဆာ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္ရႈသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ အလွ်င္အၿမန္ထူေထာင္ရန္လိုအပ္
လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ MSPP၏ ဆိုး၀ါးလွေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ
ျဖစ္ရပ္ၾကီးက မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။

၄.၂

MSPP ၏ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းပုံစံတည္ေဆာက္ပံု
ႏွင့္ ၀င္ေငြစီးဆင္းမႈ

MSPP ၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကြင္းဆက္

ေဒၚၿမသီတာေဆြတင္

ေယာမိသားစု

Myanmar Stark Prestige Plantation (MSPP) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခရုိင္တြင္ ဟက္တာ ၄၂၂၀၀ အ

ပဒါးမားပခ္ Sdn Bdn
ၿမိဳ.ေတာ္ (မေလးရွား)

စည္းထူေထာင္ထားေသာ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အေမ
ရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဒသမ ၇၅ သန္းတန္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိ
န္းကုိ ရွယ္ယာ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုင္ဆုိင္ေသာ မေလးရွား လုပ္ငန္းစု
ၿမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီ၊

Samling ဗ်ဴဟာ
ေကာ္ပိုေရးရွင္း Sdn Bhd
(မေလးရွား)

ပါ၀င္ေသာ

Samling လုပ္ငန္းစု ႏွင့္ ရွယ္ယာ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း56

Stark Industries တို႔မွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္

ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံသား ေလးဦးႏွင့္ ျမန္မာ
တစ္ဦးပါ၀င္သည္။57

Glenealy စိုက္ခင္းမ်ား Sdn
Berhad (မေလးရွား)

က) Stark Industires ကုမၸဏီလီမိတက္ (ျမန္မာ)
ပရက္စ္တခ္ ပလက္ေဖာင္း
Sdn Bhd (မေလးရွား)

Stark Industires ကုမၸဏီလီမိတက္ကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ထိပ္သီး
စီးပြားေရး

အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္

အဆက္အသြယ္ရွိသူ

ဆမ္းလင္းအုပ္စု-ဖလက္ခ္ရွစ္ပ္ ကုမၸဏီမ်ား

က်ယ္အ၀န္းရွိ ဆီအုန္းၿခံတည္ေထာင္ရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္55 တြင္ ေပါင္း

စတခ္စက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီ
လီမိတက္ (ၿမန္မာ)

လုပ္ငန္းရွင္

ေဒၚျမသီတာေဆြတင္က တည္ေထာင္ပုိင္ဆုိင္သည္။ ေဒၚျမသီတာ

95%

ေဆြတင္မွာ ကြယ္လြန္သြားၿပီၿဖစ္ေသာ ခင္ပြန္းေဟာင္း ဦးေမာင္

ၿမန္မာစတခ္ပရက္စ္တစ္ခ္
စိုက္ခင္းကုမၸဏီလီမိတက္

5%

ေမာင္ေဆြတင္၏ အမည္အားရယူ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ယင္းတုိ႔ႏွစ္ဦး
စလုံးမွာ ပနားမားစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ အမည္ေပါက္ေနသူမ်ား
ၿဖစ္သည္။

58

ခင္ပြန္းေဟာင္း

ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္

(က) တနသၤာရီတုိင္းေဒသတြင္ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္

အဆင္ျမင့္

ထုတ္လုပ္ေရးတြင္လည္း

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု

ဆုိ

တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ၊ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အစုိး

ေသာ Services International ကုမၸဏီလီမိတက္၏ အုပ္

ရအရာရွိအျဖစ္လည္း

ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာ၊

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ၊

ဦးသိန္းေဌးႏွင့္

လက္ထပ္ခဲ့သည္။ MSPP ၏ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးအျပင္ ေဒၚျမသီတာ
59

(ခ)

ေဆြတင္၏ အျခားကုမၸဏီႏွင့္ ရာထူးမ်ားကို Linkedin.com အသက္
ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္ ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း
ထည့္သြင္းထားသည္။

60 61

ဗဟုိစည္ေဆးရုံကုိ စီမံလည္ပတ္ေနေသာ Pioneer Services
International ကုမၸဏီ (PSI) လီမိတက္၏ ဒါရုိက္တာ၊

(ဂ)

စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ကၽြန္းႏွင့္ စႏၵကူးသစ္ စုိက္
ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ Service

International (SI) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာ။ သမီးျဖစ္သူမွာ
လည္း ထုိကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာျဖစ္သည္။62
55. Open Corporates, Myanmar Stark Prestige Plantation. https://
opencorporates.com/companies/mm/3FC-2011-2012
56. Myanmar Times, “Peace brings plantations and displacement in
Myeik hills,”

ေဒၚျမသီတာေဆြတင္၏ ဒုတိယခင္ပြန္း ဦးသိန္းေဌးမွာ တပ္မေတာ္
အရာရွိေဟာင္း

63

တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး နာမည္ရ ျမန္မာရုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္း

တစ္ခုျဖစ္ေသာ MRTV 4 ၏ ပုိင္ရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ျမန္မာစီးပြားေရး

57. Open Corporates, Myanmar Stark Prestige Plantation. https://
opencorporates.com/companies/mm/3FC-2011-2012

ေလာကတြင္ လူသိမ်ားသည္။ ေဒၚျမသီတာေဆြတင္ႏွင့္ ယခင္ ခင္

58. The Panama Papers are 11.5 million leaked documents that
detail financial and attorney–client information for more than
214,488 offshore entities. The leaked documents were created by
a Panamanian law firm and corporate service provider, Mossack
Fonseca. The leaked documents illustrate how wealthy individuals and
public officials are able to keep personal financial information private.
While offshore business entities are often not illegal, reporters found
that some of the Mossack Fonseca shell corporations were used for
illegal purposes, including fraud, kleptocracy, tax evasion, and evading
international sanctions.

သိမ်ားလွေသာ Rangoon Tea House ၏ ပူးတြဲပုိင္ရွင္တစ္ဦးလည္း

59. Facebook, Tein Htay. https://www.facebook.com/myathidar.
swaytin?fref=ts&__mref=message_bubble

ပြန္းတုိ႔၏ သမီးျဖစ္သူ အစၥဘယ္လာေဆြတင္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ.တြင္လူ
ျဖစ္သည္။
60. LinkedIn, Mya Thidar Sway Tin. https://www.linkedin.com/in/myathidar-sway-tin-809b7631
61. “Brilliant Woman – Dr. Mya Thidar Swa Tin” MRTV. 4 October
2013. https://www.youtube.com/watch?v=fGnwzAjqUZU
62. Supra note 2
63. Ibid.
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ခ) Samling အုပ္စု (မေလးရွား)

•

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္အပါအ၀င္

Samling အုပ္စုသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ၿပီး မတူကြဲ

ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္တြင္

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
စတင္အသက္၀င္ေသာ

လွ်က္ရွိသည္။

သည့္တုိင္

ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ

ေယာတိခ္ဆန္ႏွင့္

သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္

ရပ္ပစ္လုိက္ၿပီး ၎ေပးအပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသာ အခြန္ေငြ - ခုိင္
ေၾကးမ်ားအား အစိုးရထံေပးအပ္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။68

သန္း ၉၅၀ ျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ၁၉ ဦးေျမာက္ အခ်မ္းသာဆုံး
64

သည္

လက္ေအာက္ခံလုပ္ငန္းခြဲ

Samling

သည္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သည့္ အေနႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

၂၀၁၆

ခုႏွစ္ Forbes မဂၢဇင္း၏ စာရင္းအရ ပုိင္ဆုိင္မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ
Samling

ခုိင္ေၾကး (Royalty-မူပုိင္ေၾကး

ဟုလည္း ေခၚသည္) တုိးျမွင့္လိုက္ေသာအခါ

လမ္လာပူၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ အိမ္ၿခံေျမ စီမံကိန္းမ်ားဘက္

ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တန္ဖုိးျမွင့္သစ္

ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္

ကုိ စတင္ လုပ္ကုိင္သည္။67 ၁၉၉၉ ခုနွစ္တြင္ အစုိးရက

လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားရွိၿပီး ယခုအခါ ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္ရွိ မီရိၿမိဳ႕၊ ကြာ

စာရင္း၀င္ခဲ့သည္။

ပိတ္ပင္မႈရွိေန

သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို

Samling အုပ္စု သည္ စေနာ သားရဲတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေတာ

သည္။ ၎တုိ႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ နယူးဇီလန္အထိ သစ္ထုတ္

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္

သစ္ထုတ္လုပ္ေရး

နားမေထာင္ဘဲ

ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ၾကသည္။

ေယာခ်ီမင္းတုိ႔မွာ

Samling Strategic အုပ္စု၏ တည္ေထာင္သူႏွင့္ ပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္

တုိးျမွင့္ဦးတည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာသည္။

မရ

ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၾကပါသည္။66 ထို႔အၿပင္ Samling အုပ္စုသည္

ရုံးခ်ဳပ္အေျခ

စုိက္ၿပီး ၀န္ထမ္းအင္အား ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ၿဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္

သားအဖ

ခြင့္ျပဳခ်က္

လင္းခဲ့ၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိလည္း

သည္။ ကုမၸဏီကုိ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး မေလးရွား
ဘုိနီယုိကၽြန္းေပၚရွိ

အစုိးရ၏

ေသးမီပင္ သစ္ေတာမ်ားမွ စတင္အျမတ္ထုတ္ ခုတ္ထြင္ရွင္း

ျပားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေပါင္းစံု ေပါင္းစုထားေသာ လုပ္ငန္းစုျဖစ္
ႏုိင္ငံ

၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ Samlingအုပ္စုသည္

•

၂၀၀၇ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ Samling ၏ လုပင
္ န္းခြတ
ဲ စ္ချု ဖစ္ေသာ ဘရာမား
(Barama) သည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္၍ လြတ္လပ္စြာ

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းတုိ႔ လုပ္
ကိုင္ေနေသာ မိခင္လုပ္ငန္းစုၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။

အသိေပးသေဘာတူညီခ်က္မယူျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

Glenealy Plantation Sdn Bhd မွာ Samling အုပ္စု၏ လုပ္ငန္း

ကြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္

ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္

အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ) Forest Stewardship

၏ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။ Samling ကုမၸဏီ

Council Certification လက္မွတ္ ဆုံးရႈံးခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းႏွစ္

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ “Samling သည္

ေႏွာင္းပုိင္းတြင္

သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား ေရရွည္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိေစရန္ ဒီဇုိင္း

•

က်င္ေရးရာ မႈခင္းမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အာဖရိကတစ္ခြင္
တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာထက္တြင္
ေ၀ဖန္ခံေနရသည္။ ထို႔ၿပင္ Samling အုပ္စုၾကီးသည္ ၎တုိ႔ မေလး
ရွားႏုိင္ငံအတြင္း တြင္ ပင္လွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာမရွိဆံုး အဆုိးဆုံးအုပ္စုမ်ား
အနက္တစ္ခု အၿဖစ္ေက်ာ္ ၾကားသည့္အျပင္ ၎တုိ႔လုပ္ငန္းလုပ္
ကုိင္ေနေသာ တုိက္ႀကီးသုံးတုိက္တြင္လည္း ထုိသတင္းစကားမ်ား
ပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရွိေနပါသည္။ Samling က လူထုႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ကုိ

ဆုိးရြားစြာ

ထိခိုက္ေစခဲ႔ေၾကာင္း

နာမည္ဆုိးထြက္ေသာ

ျဖစ္ရပ္ မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္တုိ႔လည္းပါ၀င္သည္။
64. http://www.forbes.com/malaysia-billionaires/list/#tab:overall_
search:Yaw%20Teck%20Seng
65. http://www.samling.com/upstream.php
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ကုမၸဏီသည္

ဂူယဏသစ္ေတာ

ေၾကာင္း ဂူယဏ သမၼတက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။69

ထုံးမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သႏၷိဌာန္ခ်ထားပါေၾကာင္း ဆုိ

မွာ ဌာေနတုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း

အဆုိပါ

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အစုိးရကုိ လိမ္လည္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့

ထုတ္ထားေသာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲေရး က်င့္

သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း Samling အုပ္စု ႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းခြဲ Glenealy

ဂူယဏ

ႏုိင္ငံတြင္ (သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသိ

ခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆီအုန္းထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ လုပ္ကိုင္သည္။ Glenealy

ထားသည္”။65

ေတာင္အေမရိကတုိက္ရွိ

Samling ၏ မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆရာ၀ပ္ေဒသအတြင္း လုပ္
ရပ္မ်ားသည္ ‘ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အႀကီး
မားဆုံး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မႈခင္း’ ျဖစ္ေၾကာင္း
ၿဗိတိန္

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း

ခုႏွစ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။
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ေဂၚဒြန္ဘေရာင္းက

၂၀၀၉

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ BBC က ထုတ္

66. Global Witness. “The Untouchables,” December 1999. https://
www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/untouchables.pdf
67. Ibid.
68. Global Witness. “Background investigation into companies bidding
for Liberian forest management contracts,” July 2009 https://
www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/global_witness_
background_investigations_into_forest_management_contracts_15_
july_2009_1.pdf
69. http://www.fsc-watch.org/archives/2007/01/18/FSC_audit_of_
SGS_leads_to_suspension_of_largest_tropical_logging_certificate
70. National Geographic, “Can Borneo’s Tribes Survive ‘Biggest
Environmental Crime of Our Times’?” January 2015. http://news.
nationalgeographic.com/2015/01/150111-borneo-rainforestenvironment-conservation-ngbooktalk/

ျပန္လိုက္ေသာ သတင္းတစ္ရပ္အရ Samling အုပ္စုသည္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ MSPP ကုိ တည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္ Glenealy ၏

ေဒသခံတုိင္းရင္းသူမ်ားကုိ

ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္း ရရွိေရး

မုဒိမ္းက်င့္၊

ေခါင္းပုံျဖတ္မႈတြင္

ႀကံရာပါအျဖစ္ပါ၀င္ေနေၾကာင္း မေလးရွားအစုိးရက ေတြ႕ရွိ

ေမဘဏ္

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ဆုိသည္မွာ

စီစဥ္အာမခံေပးခဲ့သည္။75

Samling ၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆႏၵျပေသာ ပီနန္

ေခ်းေငြကဲ့သုိ႔ေသာ အေၾကြးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးမတည္ေငြမ်ားျပား

လူနည္းစု ဌာေနတုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ အစုိးရ၏ ၿခိမ္း

လာရန္ စီစဥ္ထားသည္။ Underwriting Banks(ယခုျဖစ္ရပ္တြင္

ေျခာက္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းတုိ႔ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ေမဘဏ္) မ်ားသည္ ကုမၸဏီ (Glenealy ကုမၸဏီ) မွေငြေခ်း

သြားသည္။

71

72

စာခ်ဳပ္မ်ား ၀ယ္ယူသည္။ ထုိေနာက္အမ်ားအားျဖင့္ ေစ်းျမင့္မား
Glenealy ကုမၸဏီသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဆီအုန္းပြင့္လင္း

စြာျဖင့္ Underwriters အတြက္အျမတ္ တင္ကာ အျခား တတိယ

ျမင္သာမႈလက္စြဲ၏တိုင္းတာခ်က္မ်ား

Oil

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်သည္။ Underwriters ဆုိသည္မွာ

Transparency Tool Kit) အရ စုစုေပါင္း၅၆ မွတ္တြင္ ၂ မွတ္သာရရွိၿပီး

ကုမၸဏီမ်ား၏ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ (သုိ႔) ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္

ကုမၸဏီေပါင္း

မ်ားကုိ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေပးေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

၅၀

တြင္

(Sustainable

တတိယေျမာက္

Palm

အဆုိး၀ါးဆုံးအဆင့္

ျဖစ္သည္။ Glenealy သည္ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းတြင္ ထိပ္တန္း အသိ
အမွတ္ျပဳလက္မွတ္စနစ္ျဖစ္ေသာ Substainable Palm Oil ၏ အဖြဲ႕

ထိုရွာေဖြ မတည္ရင္းႏွီးေငြကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသစ္မ်ားရယူ

၀င္လည္း မဟုတ္ပါ။

လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေရး ဘ႑ာေငြမ်ားေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္

73

ဂ) ၀င္ေငြစီးဆင္းမႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ား

မ်ားခ်ခဲ့ေၾကာင္း

မေလးရွားအာမခံ

ေကာ္မရွင္၏

၂၀၁၃

မတ္လ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

76

ခုႏွစ္

ေငြေခ်းစာ

ခ်ဳပ္မွ ရရွိလာေသာ ၀င္ေငြအတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္
MSPP ၏ မိခင္ကုမၸဏီ Glenealy စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး

ငန္းမ်ားအတြက္

MSPP

လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိသည္။

စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ရရွိရန္ပစ္မွတ္ထားခ်ဳပ္

ယခုအခန္းတြင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုမ်ား၏ အေထြေထြ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္

ဆိုထားၿပီး ယေန႔အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္းသာ ထုတ္

မ်ား၊

မရွိ

ေရာင္းေသးသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေမဘဏ္ ၏ ေနာက္ခံျဖင့္ Glenealy

ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား (ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ သျဖင့္ MSPPကုိ

သည္ ေနာင္တြင္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ပုိမုိထုတ္ေရာင္းဖြယ္ရွိသည္။

ေငြေခ်းႏုိင္သည္) မွတဆင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကြင္းဆက္တြင္ ပါ၀င္ပတ္

အက်ိဳးဆက္အျဖစ္

သက္ေနေသာ အဓိကေနာက္ကြယ္မွ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကုိ ထုတ္

အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ပြား

ႏုတ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားကုိၾကည့္ပါက ေမဘဏ္

လာဖြယ္ရွိသည္။

သုိ႔ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနေသာ
ကိစၥရပ္တစ္ခုခုအတြက္

ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ထားျခင္း

အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္စာရင္းအရ

ေနာင္အနာဂတ္တြင္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကြင္းဆက္တြင္ပါ၀င္ေနသည့္
သည္ကုိ

Maybank ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္မူ ၎၏ ဦးစားေပး ေဖာ္ျပ

ေထာင့္ ခ်င့္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ ေမဘဏ္သည္ Glenealy စိုက္ခင္းမ်ား

ထားေသာ ေၾကၿငာခ်က္မွာ ‘သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး’

သုိ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္း ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မွ တဆင့္ ထုတ္

ႏွင့္ ‘ရပ္ရြာလူထုမ်ား ဓနဥစၥာၾကြယ္၀ေစေရး’ ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိ ထား

ေခ်းထားသည္။

သည္။77 ေမဘဏ္ သည္ ဘဏ္၏ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း သဘာ၀

မတူကြဲျပားေသာ

ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕မ်ား

မည္မွ်ပါ၀င္ေန

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျပန္လည္

၁) Maybank (ေမဘဏ္)

သုံးသပ္သည့္ ပုံမွန္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေလ့သည္။ ဘဏ္၏
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေမဘဏ္ လုပ္ငန္းစု ဥကၠ႒ ႏွင့္

Malayan Banking (Maybank-ေမဘဏ္) သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ

အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Abdul Farid Alias က “ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း

ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္တြင္

ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္

အေျခစုိက္ေသာ

ဘဏ္ႀကီးတစ္ခု

ဆက္ဆံရာတြင္လည္းေကာင္း၊

ပိုမိုေကာင္း

ျဖစ္သည္။ ထုိဘဏ္သည္ MSPP ကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္ဟု

မြန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေျဖရွာျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံ

ယူဆရေသာ Glenealy အုပ္စုသုိ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းဆယ္

ခန္႔ခြဲျခင္း တိုိ႔တြင္လည္းေကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ စီးပြားေရး၊ သဘာ၀

ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

74

လူမႈေရး

အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ

ထည့္သြင္းစဥ္း

71. BBC, “Borneo tribe fights for survival,” December 2009 http://
news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_8395000/8395357.stm
72. Global Witness, “We’re back Sarawak. But this time we’re watching
from space,” July 2014 https://www.globalwitness.org/en/blog/wereback-sarawak-time-were-watching-space/
73. Sustainable Palm Oil Transparency Tool Kit. <http://www.
sustainablepalmoil.org/company/glenealy-plantations-sdn-bhd/>
74. Bloomberg, Malayan Banking. <http://www.bloomberg.com/
research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=874260>

75. Thomson One: www.thomsonone.com
76. Malaysian Securities Commission, March 25, 2013 filing. <http://
issuance.sc.com.my/MemberAccessIssuance/documents/viewfile/4102>		
77. Maybank, Sustainability. <http://www.maybank.com/en/about-us/
sustainability/about.page>
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ႏိုင္ငံတစ္ကာ
ေကာ္ပိုေရးရွင္းအတြက္
ဂ်ပန္ဘဏ္ (JBIC)

ပင္စင္ရံပံုေငြ

ေနာ္ေ၀းအစိုးရပင္စင္ရံပံုေငြ

ရွယ္ယာမ်ား

ရွယ္ယာမ်ား

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ သန္း

ေမဘဏ္

ဆမ္းလင္း
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္း
လုပ္ငန္းခြဲ
Glenealy စိုက္ခင္းမ်ား

ေဒၚၿမသီတာေဆြတင္

လုပ္ငန္းခြဲ
စတခ္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ပရက္စ္တခ္ ပလက္ေဖာင္း

95%

MSPP

5%

၀င္ေငြလည္ပတ္မႈကြင္းဆက္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား

စားပါသည္”ဟု ေရးသားထားသည္။78 သုိ႔ေသာ္လည္း တနသာၤရီ

ေနာ့ဂဲဘဏ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ (NBIM) က ကုိင္တြယ္

တိုင္းရွိ MSPP ဆီအုန္းစိုက္ခင္းကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းလုပ္ငန္း

သည္။ ေနာ္ေ၀အစုိးရ ပင္စင္ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕သည္ ေမဘဏ္ ၏

စဥ္တြင္မူ ေမဘဏ္ သည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္ လိုက္နာ

အစုရွယ္ယာ ၀ ဒသမ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး တန္ဖုိးအားျဖင့္

ပါမည္ဟု ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားေသာ က်င့္၀တ္စံ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃ သန္းရွိသည္။79 အထက္တြင္ အေသး

ႏႈန္းမ်ားကုိ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

စိတ္ဖြင့္ဆုိရွင္းျပခဲ့သည့္ အတုိင္း ေမဘဏ္ က ကုမၸဏီ၏ အေထြ
ေထြေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား မွတဆင့္ Glenealy ကုမၸဏီသုိ႔ တဖန္ ဘ႑ာ

၂) ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေနာ္ေ၀အစုိးရ ပင္စင္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕

ပင္စင္ရံပံုေငြ

ေမဘဏ္

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား

ေနာ္ေ၀းအစိုးရ

ရွယ္ယာမ်ား

(GPFG)
Glenealy
စိုက္ခင္းမ်ား

ေနာ္ေ၀အစုိးရ၏ ပင္စင္ရန္ပုံေငြမ်ားကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေနာ္ေ၀
အစိုးရ ပင္စင္ရန္ပံုေငြ (GPFG) ဟုလူသိမ်ားၿပီး ကမၻာတစ္လႊားရွိ
ဘဏ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ

78. Maybank Sustainability Report 2015. <http://www.maybank.com/
iwov-resources/corporate_new/document/my/en/pdf/MaybankSR2015.pdf>		
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ေငြေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ယင္းမွ ရရွိေငြမ်ားသည္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံ
ကိန္းအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။
‘သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ႀကီးမားစြာထိခုိက္ေစမႈ’80 ေၾကာင့္ NBIM
က ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ Samling အုပ္စုကုိ အမည္
ဆိုးၿဖင့္ တားျမစ္စာရင္းသြင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္း
မွာပင္လွ်င္ NBIM အေနႏွင့္ ေမဘဏ္တြင္ ၿမွဳပ္ႏွံထားေသာ အစု
ရွယ္ယာမ်ားမွ တဆင့္ Samling လုပ္ငန္းစုသုိ႔ သြယ္၀ုိက္ေသာနည္း
ျဖင့္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မိလ်က္သား ျဖစ္ေနသည္။

79 . Thomson One: www.thomsonone.com
80. NBIM, Exclusion List. <https://www.nbim.no/en/responsibility/
exclusion-of-companies/>

NBIM တြင္ ၎၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး၊

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္” လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားရွိသည္။

ေမဘဏ္ က အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။85 Samling သည္ ဂ်ပန္

NBIM သည္ ၎တုိ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အၿမဲတေစ

ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လည္ပတ္ေနၿပီး

တက္ၾကြစြာ

အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အိတုိခ်ဳ၊ ဒုိင္ကင္ ကဲ့သို႔ေသာ ေကာ္ပုိေရး

ေဖာ္ညြန္းေလ့ရွိသည္။ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား စီမံအုပ္

ရွင္းမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး ကြန္ရက္မ်ား၊ ဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္မ်ား

ခ်ဳပ္မႈ၊ အစုရွယ္ယာရွင္ အခြင့္အေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္

အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။86 ထုိကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္း

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ

နယ္ပယ္မ်ားတြင္ခုိင္မာေသာ

မ်ားေၾကာင့္ပင္ Samling ႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားသည္ ေခ်းေငြ

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိပါသည္”ဟု NBIM က ၎၏ အင္တာနက္

ရရွိႏုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေမဘဏ္ သို႔ JBIC

NBIM တြင္ အေလးအနက္

မွေထာက္ပံ့ထားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ Glenealy ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ

ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ေသာ

စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

81

ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ နယ္ပယ္သုံးရပ္ရွိၿပီး ၎တုိ႔မွာ ရာသီဥတု

ဆီအုန္းလုပ္ငန္းသုိ႔

ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေရသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး

ေမဘဏ္ မွတစ္ဆင့္ အသုံးျပဳေကာင္း အသုံးျပဳခဲ့ႏုိင္သည္။

တုိ႔ျဖစ္သည္။

82

ေထာက္ပံ့ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပင္လွ်င္

ထုိနယ္ပယ္သုံးရပ္စလုံးတြင္ Samling လုပ္ငန္းစုက

က်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္။

JBIC အေနႏွင့္ ၎၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိအေလး

NBIM အေနႏွင့္ ေနာ္ေ၀ပင္စင္ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JBIC ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး

မ်ားသည္ ၎၏ က်င့္၀တ္လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊မရွိႏွင့္

ဆုိင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ား လမ္းညြန္ခ်က္87တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပတ္သက္ေသာ

ထုိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္

အခ်က္မ်ားအား

ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္

လူသားတုိ႔၏

က်န္းမာေရးႏွင့္

ဘဏ္သ႔ို NBIM ၏ လြတလ
္ ပ္ေသာ အလြတတ
္ မ္း က်င္၀
့ တ္ေကာင္စက
ီ

လုံၿခဳံမႈသာမက ေလထု၊ ေရထု၊ ေျမထု၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ မေတာ္

ထုိ႔

တဆမႈ၊ ေရအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္တုိ႔မွတဆင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း

ေၾကာင့္ က်င့္၀တ္ေကာင္စီသည္ Samling လုပ္ငန္းစုက NBIM ၏

က်င္တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ယင္းအျပင္ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ေစမႈ၊

လမ္း ညြန္ခ်က္မ်ားကုိ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ခ်ိဳးေဖာက္ထားမႈ အေပၚစစ္ေဆး

ဌာေနတုိင္းရင္းသား၊

၀င္ ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ က်င့္၀တ္ေကာင္စီ အေနႏွင့္

က်ားမ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အေနအထားႏွင့္

Samling လုပ္ငန္းစုကုိ ဖယ္ရွားရန္ Maybank မွ ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ား

ရပ္ရြာက်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတုိ႔

အား ေတာင္းဆုိသင့္သည္။

လည္းပါ၀င္သည္။

၃) ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ဘဏ္ (JBIC)

“JBIC

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊

သတိေပးခ်က္မ်ားၿပဳလုပ္ခ့ဲဖူးပါသည္။
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အေနႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈ

အေမြအႏွစ္၊

ေရေျမရႈခင္း၊
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၎ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေသာ

စီမံကိန္းမ်ား၏

သေဘာသဘာ၀ႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

ေမဘဏ္

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား

ဂ်ပန္ဘဏ္

ေခ်းေငြမ်ား

လူမႈေရးဆုိင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ အေသအခ်ာ လုပ္ေဆာင္ေရး
အျမင့္မားဆုံး အားထုတ္သြားမည္” ဟု လမ္းညြန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ
Glenealy
စိုက္ခင္းမ်ား

ထားသည္။ ယင္းအျပင္ “ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ကာ
လတစ္ခုအၿပီးတြင္လည္း လိုအပ္ပါက JBIC အေနႏွင့္ ေငြေခ်းငွား
သူမ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ သူမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဘဏ္ (JBIC)

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားအားဆက္

သည္ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ျဖစ္သည္။ JBIC သည္

လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစာင့္

ေမဘဏ္ ကုိ ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း အခ်ိဳးတူ အရစ္
က်ျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ထုတ္ေခ်းခဲ့ဖူးသည္။84 ယင္း
ရန္ပုံေငြကုိ “ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးရွိေသာ

81. NBIM, Responsible Investment. <http://www.nbim.no/en/responsibility/responsible-investment/>
82. NBIM, Risk Management. <http://www.nbim.no/en/responsibility/
risk-management/>
83. Council on Ethics for the Norwegian Government Pension Fund
Global. <http://etikkradet.no/en/>
84. JBIC, Untied Loan for Maybank. <https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2009/0330-7166>

85. Maybank, “Maybank secures USD400 million total JBIC
funding for Japanese-linked businesses,” <http://www.maybank2u.
com.my/mbb_info/m2u/public/personalDetail04.do?channelI
d=Personal&cntTypeId=0&cntKey=AU10.04.02&programId=
AU02.02-ArchiveNews&newsCatId=/mbb/AU-AboutUs/AU02Newsroom/2010/04&chCatId=/mbb/Personal>		
86. Samling, Distribution. <http://www.samling.com/distribution.
php>
87. JBIC, Guidelines for Confirmation of Environmental and Social
Considerations <https://www.jbic.go.jp/en/efforts/environment/
confirm>
88. Ibid, page 19.
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ၾကည့္ျခင္း (သုိ႔) လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္

ဥေရာပ

သြားမည္”ဟုလည္း ဆုိထားသည္။

ပါ၀င္သည္။ စုစုေပါင္း ပင္စင္ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ရွစ္ခုအထိ ေမဘဏ္
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ႏွင့္

ေျမာက္အေမရိက

ပင္စင္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မ်ားလည္း

ရွယ္ယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ ထိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တစ္ဖြဲ႔ျခင္း
ထုိလမ္းညြန္ခ်က္ေအာက္တြင္ JBIC သည္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕

အေနႏွင့္ နည္းပါးေသာ္လည္း အားလံုးေပါင္းလိုက္ပါက ခန္႔မွန္းေျခ

အစည္းမ်ားႏွင့္

ေဒၚလာ ၁၃၂ သန္းခန္႔ရွိသည္။91 ထိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာေအာက္ပါ

အခ်က္

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက

အလက္မ်ားကုိလည္း

ေပးပုိ႔ေသာ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။

သတင္း
“JBIC

အတိုင္းျဖစ္သည္ -

သည္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက
ေပးအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိၿပီး ပုိမုိစုံလင္
က်ယ္ျပန္႔ေသာ

ေရြးခ်ယ္စရာ

ႏွင့္

•

အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္”ဟု JBIC လမ္းညြန္ခ်က္တြင္

PGGM (နယ္သာလန္)
သုည ဒသမ ၀၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚလာ ၃၄ သန္းတန္သည္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
•

ၿဗိတိန္ ကိုလံဘီယာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (ကေနဒါ)
သုည ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၅ သန္း

ေဖာ္ျပထားသည္။

တန္သည္
လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ - “ေငြေၾကး ေခ်း

•

ယူသူႏွင့္ စီမံကိန္းပါ အခ်က္မ်ားသည္ JBIC ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါ
အခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါက၊ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္း၏

သုည ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚလာ ၂၃ သန္းတန္သည္
•

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
ေငြေၾကး ေခ်းယူသူ (သို႔) ဆက္စပ္ မိတ္ဖက္မ်ားက မွန္ကန္သည့္

APG ပိုင္ဆိုင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (နယ္သာလန္)
TIAA ကလိုဘယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)
သုည ဒသမ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၉ သန္းတန္သည္

•

CPP ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဖြဲ႔ (ကေနဒါ)

အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ေငြေၾကးေပးေခ်ၿပီး

သုည ဒသမ ၀၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၅ သန္း

ေနာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆိုး၀ါးသည့္ သက္ေရာက္

တန္သည္

မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း သိလာထင္ရွားပါက၊ JBIC အေနႏွင့္ ေငြေၾကး

•

Forsta AP – Fonden (ဆြီဒင္)

ေခ်းယူသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ေငြေပးေခ်မႈကို ဆိုင္းငံ့

သုည ဒသမ ၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅ သန္း

ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးေခ်ၿပီးသား ေငြကို အတိုးျဖင့္ (သို႔) အျခား

တန္သည္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖင့္ ခ်က္ျခင္း ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေၾကညာႏုိင္

•

သည္”။

Caisse de Depot et Placement du Quebec (ကေနဒါ)
သုည ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ သန္း
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တန္သည္
JBIC

အေနျဖင့္

၎ေထာက္ပံ့ေပး

ထားသည့္

ေငြေၾကးသည္

Samling အုပ္စုကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေရာက္ရွိေနျခင္း မရွိ

•

AMF Pensions for sakring (ဆြီဒင္)
သုည ဒသမ ၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဒၚလာ ၃ သန္းတန္သည္

ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ခ်က္ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ အကယ္၍ ေထာက္ပံ့

ထိုပင္စင္ ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ သန္းခ်ီေသာလူမ်ား၏ ပင္စင္စုေငြမ်ားကို

ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါကလည္း ခ်က္ျခင္း ရပ္တန္႔ရန္ အေရးယူ

စီမံထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး

ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

လုပ္သားမ်ားစသည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က႑မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏

၄) ပင္စင္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ 		
ကုမၸဏီမ်ား

ပင္စင္လစာမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္း
ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာမည္ဟု လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာထားသည္။ ပင္စင္ရန္ပံုေငြ

ရွယ္ယာမ်ား

ပင္စင္ရံပံုေငြမ်ား

ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈ

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား

မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေမဘဏ္ အေနျဖင့္

ေမဘဏ္

ရံပံုေငြမ်ား

မိမိတို႔ေၾကြးေၾကာ္တာ၀န္ခံထားေသာ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ မေလွ်ာ္ညီဘဲ
Glenealy

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေနေသာ Samling အုပ္စုလုပ္ငန္းမ်ားအား တစ္

စိုက္ခင္းမ်ား

နည္းတစ္လမ္းၿဖင့္ေထာက္ပံ့ေပးေနၿခင္းမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆို
သင့္သည္၊ ထုိသို႔မဟုတ္ပါက ေမဘဏ္မွ ရွယ္ယာမ်ားကို ျပန္လည္
ထုတ္ယူေရာင္းခ်သင့္သည္။

ေမဘဏ္ႏွင့္

ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနသည့္

ရွယ္ယာရွင္မ်ားလည္း

ရွိေသးသည္။

89. Ibid, page 4.			
90. Ibid, page 13.
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အျခားထင္ရွားသည့္

ထိုရွယ္ယာရွင္မ်ားအနက္

91. Thomson One: www.thomsonone.com		

၄.၃ MSPP ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာပဋိပကၡ

က) MSPP ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခ်က္
ထုတ္ေပးျခင္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခန္းမွာ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ နယ္
ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေျမယာ ပဋိပကၡအခ်ဳိ႕ကို မီးေမာင္းထိုးျပ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ မူေဘာင္သည္ ေဒသတြင္ မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္

ထားၿပီး MSPP မွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သည့္

ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္

ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ကရင္ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း

ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးထက္ အၾကီးစားလုပ္ကိုင္ၾက

ေၾကာင္း အေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို အခ်ိန္ဇယားလိုက္ ေဖာ္ျပ

ေသာကုမၸဏီမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ကို

ထားသည္။

ခ်ထား၊ ခြင့္ၿပဳေပးရန္သာ ပိုမိုဦးစားေပး၊ အေလးထားသည္။ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရွိ

တုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ား၏

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္

အစိုးရ၏

အေသးစားလုပ္

စီမံခန္႔ခြဲမႈက

ေျမလြတ္၊

MSPP ၏ ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္ေျမသည္ တနသာၤရီတိုင္း

ေၿမလပ္၊

ေဒသႀကီး

တနသၤာရီၿမိဳ.နယ္အတြင္းတြင္

မွတ္ထားသည့္ ေျမေနရာမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕

တည္ရွိၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ေျမယာခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္း

နယ္ေၿမသတ္မွတ္မႈအရ ၿမိတ္-ထား၀ယ္ ခရိုင္တြင္ရွိသည့္ လာမူလဲ

မ်ားကို ေရွးယခင္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္

ၿမိဳ႕နယ္ဟုေခၚတြင္ေသာေဒသၿဖစ္သည္။

ၿမိတ္ခရိုင္တြင္းရွိ

(သို႔မဟုတ္)

ကာကြယ္ေတာမ်ားအျဖစ္သတ္

လူဦးေရ

ျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ကသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈၿဖင့္ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္

၄၄၈၀ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ရြာေပါင္း ၁၃ ရြာသည္ MSPP ၏

ခဲ့ၾကသည္။ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးသည့္အခါ အေသးစား

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

ႏွင့္

ကရင္ရြာေလးရြာမွ

ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို
ေျမမ်ားသည္

စုစုေပါင္း

ေျမရိုင္း

ထိခိုက္ခံစားေနရသည္။
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လုပ္ပိုင္ခြင့္

နယ္ေျမတြင္

လက္လုပ္လက္စား

အခြင့္အေရးႏွင့္

လုပ္ကိုင္ၾကေသာ

လယ္သမားမ်ား၏

ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအတိုင္း

ဓားမဦးခ်ေျမ

တိုက္ရိုက္ က်ေရာက္ေနၿပီး (စာမ်က္ႏွာ ၃၀ မွ ေျမပံုကိုၾကည့္ပါ)

ယာလုပ္ကိုင္ျခင္းအေလ့အထမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္း

ထို

စဥ္လည္း နည္းပါးၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ေသာက်င့္သံုးမႈမ်ားအား တည္ဆဲ

ရြာေလးရြာ၏အမည္မ်ားမွာ

သိမ္ျပင္

(တာပိုခီး)၊

က၀က္

(က၀ဲ)၊ ေဘာဆေႏြး (ဘတေနာ္)၊ စြယ္ေခ်ာင္း၀ (တမဲ) တို႔ျဖစ္ၾက

ဥပေဒမ်ား၊

သည္။ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၅၀၄ ဦးရွိၿပီး ေဒသခံမ်ား ေျမဧရိယာ

လက္ေတြ႕တြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ အလွ်ဥ္းမရွိေပ။ အက်ဳိးဆက္အား

စုစုေပါင္း ၃၈၉၀၀ ဧက မွာ ကုမၸဏီ၏ ေျမပံုတြင္ ျပထားသည့္

ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဧရိယာအမ်ားအျပားကို ကုမၸဏီမ်ားက အၾကီးစား

ခြင့္ၿပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္နိမိတ္အတြင္း တည့္တည့္

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခ်ေပးသည့္အခါ ေျမယာ

က်ေရာက္ေနသည္။

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ေျမယာပိုင္ ဆုိင္သူမ်ားကို ေျမယာမဲ့၊
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မူ၀ါဒမ်ားတြင္

ေရးသားေဖာ္ၿပထားၿခင္းရွိေသာ္လည္း

အေၿခအေနမဲ႔မ်ားအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစသည္။ MSPP ဆီ
တနသာၤရီရွိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး ပူးတြဲေစာင့္

အုန္းလုပ္ငန္း၊

ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လက္ရွိတြင္

ခ်ေပးရာတြင္ ေဒသခံမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာရသည္မ်ားမွာလည္း

MSPP၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္း

အလားတူ ၿဖစ္ ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ငံ့ရန္

ဤအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္

ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က

လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္လည္း

ထိုကဲ့သို႔ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္

ထိခိုက္ခံ

ရြာသားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီၾကား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးကာ သေဘာတူညီ

၂၀၁၁ ခုနစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးစဥ္က MSPP ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရထား သည့္

ခ်က္ရလုပ္ေဆာင္မႈ ၿပဳလုပ္ၿပီးသည္အထိ လုပ္ငန္းမ်ားကို ယာယီရပ္

ဧရိယာ (ေဒသခံမ်ား မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမ) ကို ျမန္မာ

ဆိုင္းထားရန္ စာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့သည္ (စာမ်က္ႏွာ ၃၁ တြင္

အစိုးရ၏ ေျမယာ သတ္မွတ္ပံု စနစ္အရ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားဟု

ၾကည့္ပါ)။ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္းထားစဥ္အတြင္း

သတ္မွတ္ထားသည္။95

ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီမွ်တၿပီး၊ သင့္ေတာ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး

ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုနစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ထိုဥပေဒသည္

ရရွိရန္၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို စြန္႔

၁၈၆၁ ခုနစ္က ရွိခဲ့သည့္ ကိုလိုနီေခတ္ ဥပေဒ၊ ထြန္ယက္စိုက္

လြတ္ေပးရန္၊ စီမံကိန္း ေသခ်ာေပါက္ ရပ္တန္႔သြားေစရန္အဓိပၸါယ္

ပ်ဳိးေျမ၊ မထြန္ယက္ႏုိင္ေသာ ေျမႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား ၁၉၉၁ ဥပေဒတို႔

ရွိသည့္ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ကို ျပန္လည္ မြမ္းမံထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေျမလြတ္၊ ေၿမလပ္၊
ေျမရိုင္း

စီမံခန္႔ခြဲသည့္

ေျမလြတ္၊ေၿမလပ္၊ေျမရိုင္း

ဥပေဒကို

စီးပြားေရး

စီမံခန္႔ခြဲသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားအား

ေၿမရာလႊဲေၿပာင္းေပးေလ့ရွိေသာ ေျမလြတ္ဧရိယာ အေျမာက္အျမား
ခ်ေပးရာတြင္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရက
ေျမကို ခဲြၿခားသတ္မွတ္ပံုႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေျမျပင္တြင္ ေျမယာကို
အသံုးခ်ေနပံုတို႔မွာ မၾကာခဏ ကြဲျပားမႈရွိၿပီး အၿငင္းပြားစရာမ်ားရွိ
92. Supra note 10
93. These villages have both Burmese language and Karen language
names. The Karen names are listed in parentheses.
94. Supra note 10

ေနခဲ့ၾကသည္။

95. Personal communication with Department of Land Management
and Surveys (DALMS) 25 October 2016.
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MSPP ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးေသာနယ္ေျမရွိ ေဒသခံပိုင္ ေျမမ်ားက်ေရာက္ေနပံုကိုျပေသာေျမပံု

30 tpdr;f a&mif uEÅm&

လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားေသာ ခြင့္ၿပဳေနရာတြင္းသို႔၀င္ေရာက္သည့္ ၀င္ေပါက္ရွိ စိုက္ထူထားေသာ MSPPကုမၸဏီ
ဆိုင္းဘုတ္ (သက္ဦးေမာင္)
ယင္းအျပင္ ေျမယာခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျမယာပံုစံ
၁၀၅
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ကို ျဖည့္စြက္ရသည္။ ယင္းကို ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ကြင္း

ဆင္းျပဳစုသည့္ဌာန

(DALMS)97က

ျဖည့္စြက္ရၿပီး

ေျမျပင္တြင္

မည္သည့္အရာမ်ား အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္းကို အေသး စိတ္ေဖာ္
ထုတ္ျပသရသည့္ နယ္ေျမ၏ ေျမပံုကိုပါ ပံုစံ ၁၀၅ ႏွင့္အတူေပးအပ္
ရသည္။ MSPP ဆီအုန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို
တစ္ခါဖူးမွ် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ယခုကဲ့သို႔ ေၿမၿပင္ အေၿခ
အေနႏွင့္

ကြာဟမႈရွိ၊မရွိ

အတည္ၿပဳၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို

အစိုးရ

အရာရွိၾကီးမ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ကုမၸဏီကိုယ္တိုင္
သည္လည္းဘဲ ေျမယာမ်ားကို လယ္သမားမ်ား အသံုးျပဳေနျခင္း မရွိ
ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့ၿခင္းမ်ိဳး လံုး၀မရွိခဲ့ဖူးေပ။

ခ) ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးမႈတြင္ ကြဲျပားမႈ ရွိေနျခင္း
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနည္းပါးရာမွ စတင္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀
သယံဇာတႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အဓိက
စိန္ေခၚခ်က္မွာ MSPP ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ခ်ထားေပးသည့္
အမွတ္တကယ္ ေျမဧရိယာကို သတ္မွတ္ထားရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၁ ခုနစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ
ခြင့္ျပဳေပးသည့္ ေျမပမာဏမွာ ၃၈၀၀၀ ဧကၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ထိုခြင့္ျပဳစာကို လွ်ဳိ႕၀ွက္မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိသည္ (ေနာက္ဆက္

ၿမိဳ.နယ္ရဲတပ္ဖြဲ.မႈးရံုးမွ MSPP အား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈ
ကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အမိန္႔ေပးထုတ္ၿပန္ထားသည့္ စာ

96. According to the Burma Land Record Manual
97. SLRD is now Department of Land Management and Surveys
(DALMS)
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MSPP လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာ၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ျမဴလႊမ္းေနေသာ ထူထပ္သည့္ေတာင္တန္းမ်ား (သက္ဦးေမာင္)
တြဲပါ ခြင့္ျပဳစာကို ရႈပါ)။ ထိုပမာဏမွာ ၂၀၁၄ ခုနစ္၊ ေအာက္တိုဘာ

ျခင္းႏွင့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပမာဏ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္

လတြင္ MSPP ကုမၸဏီေျမေပၚတြင္ ေထာင္ထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ MSPP အေနျဖင့္ ေျမပမာဏမည္မွ်ကို

တြင္ ေရးသားထားသည့္ ခြင့္ျပဳေျမပမာဏ ၄၂၂၀၀ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိ

တိတိက်က် အစိုးရက အသံုးျပဳခြင့္ ခ်ထားေပးသည့္အေပၚ ရႈပ္ေထြး

ေပ (ေနာက္ဆက္တြဲဓာတ္ပံုတြင္ ၾကည့္ပါ)။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ခုနစ္

မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဇူလိုင္လတြင္

ဤအစီရင္ခံစာကို

ျပဳစုသည့္

သုေတသီမ်ားက

ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္နိမိတ္ျပ MSPP ကုမၸဏီေျမပံုကို ရရွိခဲ့သည္

ထိုအေျခအေနက ယခု အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း (၄)၊ ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၄.၅

(ေနာက္ ဆက္တြဲတြင္ ၾကည့္ပါ)။ ေျမပံုမွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ နည္း

တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ား

ပညာရွင္မ်ားက GIS ကို အသံုးျပဳကာ ကုမၸဏီေျမပံုပါလုပ္ပိုင္ခြင့္

၏ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ၿဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္

နယ္နိမိတ္အပါအ၀င္ နယ္နိမိတ္ကို နည္းပညာၿဖင့္ တြက္ခ်က္ရာ

ေျပာၾကားသည့္

တြင္ ဧရိယာစုစုေပါင္းမွာ ၄၉၂၂၇ ဧက ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

သည့္အခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ျမန္

(စာမ်က္ႏွာ ၃၄ တြင္ၾကည့္ပါ။)

မာ အစိုးရႏွင့္ MSPP ထံမွ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ

ၾကိဳတင္ညွိႏွိဳင္း

သေဘာတူညီခ်က္ရယူရၿခင္းဆို

မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မရမျခင္း လြတ္လပ္ေသာ
MSPP စီမံကိန္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းပါး

ဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးႏုိင္မည္
မဟုတ္ေပ။
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တနသာၤရီတိုင္း၊ ၿမိတ္ခရိုင္တြင္းရွိ မိုးသစ္ေတာ (ေစာဖရန္ကီ)
ဂ) အစိုးရဌာနမ်ားမွ ေျမခြဲၿခားသတ္မွတ္မႈမ်ား ထပ္ေန
ျခင္း

အေနအထားေၾကာင့္ ထိုေနရာကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္အဆိုၿပဳထား

MSPP ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေနရာကို အစိုးရက အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္

က်ားသစ္ႏွင့္ က်ားမ်ားကို အမ်ားအၿပားေတြ႕ရွိရပါသည္။100

ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳထားသည့္ ဥယ်ာဥ္နယ္ေျမအတြင္း ဆတ္၊
အာရွ ဆင္၊ ေျခ၊ ေတာင္ဆိတ္နီ၊ ရွားပါးသည့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊

လည္း အဆိုၿပဳသတ္မွတ္ထားၿပီး ထိုအေျခအေနကို ျပန္လည္ျပင္
ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားေနဆဲ ျဖစ္သည္။98 MSPP ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ဧရိယာ

ကာကြယ္ေတာ စနစ္စတင္သည့္အခါ အစိုးရသစ္ေတာအရာရွိမ်ား

တြင္ ရြာေျမ ၃၈၉၀၀ ဧက ပါေနၿပီး ထိုေၿမမ်ားအားလံုးကိုအမ်ဳိး

သည္ ေဒသခံမ်ားထံမွ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပး ညွိႏွဳိင္း

သားဥယ်ာဥ္အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ထားရွိျခင္းက အစိုးရသည္ ေျမ

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည့္ လုပ္ငန္း

အသံုးခ်စီမံခ်က္ႏွင့္ ေျမယာကို ဇုန္အလိုက္သတ္မွတ္ျခင္းကို လုပ္

စဥ္(FPIC)101

ေနေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ညွိႏွိဳင္းဆက္သြယ္လုပ္

ေဆာင္ခဲ့ၿခင္း မရွိဘဲ သစ္ေတာဌာန အရာရွိမ်ားက နယ္ေျမတြင္းရွိ

ကိုင္၊ လုပ္ေဆာင္ေနၿခင္းမရွိေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ထုတ္ျပသ

ရြာမ်ားသို႔လာေရာက္ကာ ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရြာ

လွ်က္ရွိေနသည္။

သားမ်ားမွ လက္မွတ္ ေရးထိုးေပးရန္သာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ကာ

99

ရွိသည္။

သို႔ေသာ္

လက္ေတြ႔တြင္မူ

ထိုသို႔လုပ္

ကြယ္ေတာ၏ အဓိပၸါယ္၊ မည္သည့္ေနရာသည္ နယ္နိမိတ္စတင္ၿပီး
အဆိုၿပဳထားေသာ တနသာၤရီအမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္နယ္ေျမသည္ ဇီ၀မ်ဳိး

အဆံုးသတ္မည္ႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရလဒ္

စိတ္စံုလင္မႈမ်ားၿပားလွၿပီိး မပ်က္စီးေသးသည့္အလြန္ေကာင္းမြန္လွ

မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို တစ္စိုးတစ္စိမွ် ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့

သည့္ အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာျဖင့္ နယ္ေျမအားလံုးကို ဖံုးလႊမ္းထားရွိျခင္း

ၿခင္း မရွိေပ။

98. At the time of writing (July, 2016) the Government with the
assistance of FFI is trying to amend this, and there is a new proposed
national park boundary that is waiting to be approved by the Regional
Minister
99. There is little or no coordination, and the Ministry of Natural Recourses and Environmental Conservation (MONREC) and the Ministry
of Agriculture and Irrigation (MOAI) both rely on territory as their
power base and have a long history of trying to expand areas under
their respective jurisdiction. Both ministries are also very reluctant to
relinquish land to another ministry especially to each other.

102

အထက္ပါအၿဖစ္အပ်က္မ်ားမွ အစိုးရဌာနမ်ားက လက္ေတြ႔ေျမယာ
အသံုးျပဳေနမႈကို ေၿမၿပင္တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ စစ္ေဆးျခင္းမရွိ
100. Instituto Oikos & BANCA (2011). Myanmar Protected Areas:
Context, Current Status and Challenges. Milano, Italy, Ancorra Libri.
101. Supra note 13
102. Focus group discussions with affected communities, February
2016.
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MSPP ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာမွ အမွတ္အသား မျပဳထားေသာ သစ္ပံုမ်ား
ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္လုပ္

အခ်က္အလက္ရရွိေသာ အရင္းအျမစ္

ေဆာင္ခ်က္မ်ား မလိုက္နာေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ သည့္

၂၀၁၁ ခုနစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္

အၿပင္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈမရွိ

ထုတ္ေပးသည့္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ၾကဘဲ အလုပ္လုပ္ပံုမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၿပီး ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍

ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္

က်ဳိးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ဌာနအတြင္း

၂၀၁၄ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္

တြင္ အဆင္ေၿပသလို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဥပမာ

MSPP ကုမၸဏီမွ စိုက္ထူထားသည့္

ျပလွ်က္ရွိေနပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု

ဆိုင္းဘုတ္

ျဖစ္သည့္ MONREC က ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္စံုလင္မႈႏွင့္ အၿမဲ စိမ္းသစ္ေတာ

၂၀၁၅ ခုနစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ရယူခဲ့သည့္

ျဖစ္တည္ေနမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ အဆိုၿပဳသတ္မွတ္

MSPP ကုမၸဏီေျမပံုပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္

ထား ရွိသည့္ ေဒသတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည့္ တန္ဖိုးျမင့္ၿပီး တန္ဖိုး

နယ္နိမိတ္ကို အေျခခံ တိုင္းတာထား

မၿဖတ္ႏိုင္သည့္ သစ္ေတာၾကီးကို MSPP လုပ္ငန္းအား လုပ္ငန္းလုပ္

သည့္ GIS တြက္ခ်က္မႈ

ကိုင္ခြင့္ေပးၿခင္းၿဖင့္ ဖ်က္ဆီးလွ်က္ရွိေနသည္။

၃၈၀၀၀ ဧက
၄၂၂၀၀ ဧက

၄၉၂၂၇ ဧက

ေနရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်က္အလက္မ်ား ကြဲျပားမႈျပဇယား

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား MSPP ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဆႏၵျပေနပံု။
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လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာ

MSPP \tjzpftysufrsm; &ufpGJrSwfwrf;
၁၉၉၆ - ၁၉၉၇

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာသားမ်ား မိမိတို႔၏ ေက်းရြာမွ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသည္။

၂၀၀၇ ခုနစ္မွစ၍

လူမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ စခန္းႏွင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားမွ တဆင့္ ရြာသို႔ အမ်ားအျပား ျပန္လာၾကသည္။

၂၀၀၇

ၿမန္မာကုမၸဏီၿဖစ္ေသာ Stark Industires က ဓားေသြးရြာသို႔ လာေရာက္၍ သစ္ထုတ္ျခင္း စတင္သည္။
(ဓားေသြးရြာသည္ ယခု MSPP စီမံကိန္းစိုက္ခင္းၾကီး၏ အ၀င္ဂိတ္အနီးတြင္ ရွိသည္)

၂၀၁၁

ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ေျမ ၃၈၀၀၀ ဧကေပၚတြင္ ေဒၚလာ ၃၆ ဒႆမ ၇၅ သန္းတန္ဖိုးရွိ 		

ေဖေဖာ္၀ါရီ

ဆီအုန္းစီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ရန္ MSPP အား အႏွစ္ ၃၀ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ေပးသည္။

၂၀၁၁

MSPP ဖက္စပ္လုပ္ငန္းကို အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ 		

ဇြန္

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရား၀င္ စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁

MSPP ေျမစတင္ရွင္းလင္းသည္။

ဇြန္-ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၂-၂၀၁၃

ေျမဧက ၂၅၀၀ ေက်ာ္မွ သစ္ထုတ္ျခင္း၊ ေၿမယာရွင္းလင္းျခင္းမ်ားလုပ္ကာ ဆီအုန္းမ်ား စိုက္သည္။

၂၀၁၃

MSPP စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧရိယာမွ ဓာတု ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးသင့္ ေသာက္ေရ ေသာက္သံုး		

ႏွင့္ေနာက္ပုိင္း

မိရာမွ ရြာသားမ်ား၏ ကၽြဲမ်ားႏွင့္ ဆိတ္မ်ား ပံုမွတ္မဟုတ္ေသာ ေသဆံုးမႈႏွဳန္းၿဖင့္ အမ်ားအၿပားေသဆံုးမႈ
ျဖစ္လာသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျမဧက ၃၀၀၀ မွာ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခံရသည္။

၂၀၁၄

ကုမၸဏီက တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ကို ပိတ္ပင္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ

ေအာက္တိုဘာလ

မိန္႔ပါ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ မတ္

KNU ၿမိတ္-ထား၀ယ္ ခရိုင္က MSPP အား လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည္။

၂၀၁၅

ကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေျမဧက ၁၀၀၀ အတြက္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ (၇၉၀၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဒီဇင္ဘာ

ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းသည္။ ေျမတစ္ဧကအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ ၁၀၀၀၀ (၇.၉ ေဒၚလာ) ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီက
ယခုအခ်ိန္သည္ ေလ်ာ္ေၾကးရရန္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရး ျဖစ္သည္ဟု လယ္သမားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္
သည္။

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ

ဇြန္ ၂၀၁၆ ကုမၸဏီက သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို အဆမတန္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သည္။

၂၀၁၆

အပစ္အခတ္ရပ္စဲသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္စာမ်ားကို စိစစ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး 		

ေမ

ေကာ္မတီသို႔ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ တိုင္စာေပးပို႔သည္။

၂၀၁၆

ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း အၿပီး တနသာၤရီ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က MSPP သို႔ 		

ဇူလိုင္

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ရန္ အမိန္႔ေပးစာ ေပးပို႔ၿပီး ေျမယာအသစ္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားကိုလည္း ဆုိင္းငံ့ထား
ခိုင္းသည္။
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၄.၄ MSPP ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား
မတ္လ ၂၀၁၁ မွစ၍ MSPP ဖက္စပ္လုပ္ငန္း၏ ျမန္မာမိတ္ဖက္ျဖစ္
ေသာ Stark Industries ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေၿမလြတ္၊ေၿမလပ္၊
ေၿမရိုင္းအၿဖစ္ အမည္တပ္ၿခင္းခံရေသာ ေဒသခံမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္
ေျမမ်ားသို႔ လာေရာက္ကာ ေက်းရြာဧရိယာအတြင္းတြင္ ရွိေသာ
တန္ဖိုးရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ားကို စတင္ခုတ္လွဲခဲ့ၾကသည္။103 ထိုအ
ပင္အိုႀကီးမ်ားကို ေက်းရြာဧရိယာမ်ားအတြင္းမွ သယ္ေဆာင္သြား
ၾကသည္။ တန္ဖိုးရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ားအားလံုးကို ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္
တက္ကာစ၊ အပင္ငယ္ေလးမ်ားအားလံုးကို မီးရႈိ႕ရွင္းလင္းဖ်က္ဆီးခဲ့

ေျမဧက ၆၀၀၀ကို ရွင္းလင္းခဲ့ရာတြင္ ရြာသားမ်ား၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ၁၂၀၀
ဧက ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုနစ္အေစာပိုင္းက ကုမၸဏီက မိုးမ၀င္မီ
ေျမရွင္းျခင္းကို တရစပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရြာသားအေျမာက္အျမား၏ ေျမ
မ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။

ခ) MSPP ေၾကာင့္ ေရမ်ားညစ္ညမ္းၿခင္း
အဖိုးတန္ကၽြန္းသစ္မ်ားကို ထုတ္ယူၿပီးေနာက္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို
ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္တြင္ MSPP ကုမၸဏီသည္ ေျမယာမ်ားကို ျပဳျပင္ကာ
ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးသည္။

ထိုဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္

ဓာတ္ေျမ

ၾသဇာမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ပံုမွန္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည့္အတြက္

ၾကၿပီး ဆီအုန္းပင္မ်ား စတင္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။

ဓာတုေဗဒဓာတ္မ်ားသည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မွ ေျမထုအတြင္း စိမ့္၀င္

က) သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးျခင္း

ေျမာင္းမ်ားထဲမွတဆင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မွ ေျမထုအတြင္းသို႔စိမ္႔၀င္ကာ

ကုမၸဏီက ထိုလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး တစ္ဖြဲ႔

ထိုမွတဆင့္ ေျမာင္းငယ္မ်ား၊စမ္းေခ်ာင္းငယ္မ်ားထံ စီးဆင္း ကာ

ကာ သဘာ၀ေရေၾကာႏွင့္ ကုမၸဏီက တူးေဖာ္ထားသည့္ စိုက္ခင္း

က တန္ဖိုးရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခုတ္လွဲျခင္း ျပဳလုပ္ကာ
ဒုတိယတစ္ဖြဲ႔က က်န္သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ သစ္ရြက္မ်ားကို ရွင္းလင္း
သည္။ အလုပ္ပမာဏေပၚ မူတည္၍ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ စုစုေပါင္း အလုပ္
သမားဦးေရ ၂၀၀ မွ ၃၀၀ အၾကား ရွိသည္။ ေျမရွင္းလင္းရာတြင္
ဘူဒိုဇာမ်ား၊ လႊစက္မ်ား၊ ထရပ္ကားမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။
ရြာသားမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ အလုပ္သမား ပမာဏ အမ်ားအျပား
အသံုးၿပဳထားမႈေၾကာင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေတာင္ႏွစ္လုံးမွ သုံးလုံးအထိ
ရွင္းလင္းႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။
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ရြာသားအမ်ားစုမွာ ကြမ္းပင္ႏွင့္

သီဟိုဠ္ပင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးၾကၿပီး တစ္မိသားစုလံုး ထိုစိုက္
ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္
လူ

အားၿဖင့္

ေျမျပဳျပင္ရာတြင္

အခ်ိန္ပမာဏမ်ားစြာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့ၾကရသည္။

ေျမျပဳျပင္ၿပီးပါက

အပင္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးသည့္အခါ အပင္ႀကီးလာရန္ ငါးႏွစ္ခန္႔ေစာင့္ရၿပီး
အပင္ ႀကီးလာပါက ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေစ်းမွာ အဆမတန္ တန္ဖိုးတက္
လာသည္။

ကြမ္းပင္သည္

ေဒသတြင္းရွိ

ေတာင္သူမ်ားအတြက္

၀င္ေငြေကာင္းသည့္ သီးႏွံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလည္းျဖစ္ကာ
အခ်ဳိ႕အပင္မ်ားမွာ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ သက္တမ္းရွိသည္။ ကြမ္းပင္
မ်ား သက္တမ္းရွည္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား
သည္ ၎တို႔၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားရွိရာ ျပန္လာကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္
ေနထိုင္ႏုိင္ၾကသည္။
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ျမစ္ႀကီးမ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသည္။107
သဘာ၀ ေရေၾကာမ်ားသို႔ ဓာတုေဗဒ အဆိပ္သင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာက္
သံုးေရအတြက္ ထိုေရအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ မီွခိုေနရသည့္ ေဒသ
ခံမ်ားအေပၚ ဆိုး၀ါးသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။108
ေဒသခံမ်ားသည္ ထိုေရကို ေသာက္သံုး၍ မရေတာ့သည့္အတြက္
ေသာက္ေရအတြက္ အျခားေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြရသည္။
အနီးအနားမွ ေဒသခံမ်ားသည္ ယခုအခါ ဓာတုေဗဒဓာတ္ေၾကာင့္
အေရျပားယားယံျခင္းမ်ား ေ၀ဒနာမ်ားကို စတင္ခံစားေနရသည္။109
ေဒသတြင္း က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ည္း မရွသ
ိ ည္အ
့ တြက္ ကု သရန္
ခက္ခဲလွသည္။ ေသာက္သံုးေရ အဆိပ္သင့္သည့္ ရြာမ်ားအားလံုးမွ
ကၽြဲ၊ ႏြား စသည့္တိရိစာၦန္မ်ားလည္း ပံုမွန္၊ၿဖစ္ရိုး၊ ၿဖစ္စဥ္မဟုတ္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္လာေနသည္။110
တနသာၤရီတိုင္းတြင္

ဧၿပီလမွ

ႏို၀င္ဘာလထိ

မိုးရာသီျဖစ္သည့္

အတြက္ ေျမယာရွင္းလင္းရန္ စက္ႀကီးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္
ရႊံမ်ားႏွင့္ ေရထဲတြင္ အနည္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ကုမၸဏီ
သည္ ရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးးေသာ္လည္း ဒီဇိုင္း
မေကာင္းသည့္အတြက္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား ေရတြင္းထဲ ျပဳတ္က်ျခင္း ျဖစ္

ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ေဒသခံမ်ားပိုင္ သီဟိုဠ္ႏွင့္ ကြမ္းသီးစိုက္ခင္း
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျမန္မာဥပေဒအရ (စာမ်က္ႏွာ ၄၀ ကို ၾကည့္ပါ)
တရား၀င္ ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း မရွိဘဲ ဖ်က္
ဆီးခံရကာ မီးရႈိ႕ၿခင္းမ်ားကိုခံရသည္။

အေရွ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ဓာတ္သင့္ေနသည့္ ထိုေရမ်ား သည္
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ကာ အသံုးျပဳရန္လည္း မသင့္ေတာ္ေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ရြာမ်ားတြင္ ရြာ
သားမ်ား သံုးႏုိင္သည့္ ေရတြင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေႏြရာသီတြင္ ေရ
ခန္းေျခာက္ကာ တစ္ရြာလံုးတြင္ ေရလံုလံုေလာက္ေလာက္ မရရွိႏုိင္

၂၀၁၆ ခုနစ္မတိုင္မီက
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ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္
ေသာက္

တိရိစာၦန္မစင္မ်ားပါ၀င္ေသာ

သံုးေရမ်ားေၾကာင့္

ပိုမ်ားေစၿပီး

၀မ္းကိုက္ေရာဂါလည္း

ယင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ပြားေနသည္။112

အဆိပ္သင့္

ကေလးမ်ားႏွင့္

မၾကာခဏ

ေတာင္သူမ်ားကုိ

စိုးရိမ္စိတ္

လူႀကီးမ်ားအတြက္လည္း

ဆိုး၀ါး

“အရင္ကဆိုရင္ ကြမ္းသီးေရာင္းၿပီး တစ္မိသားစုလံုးကို ေထာက္
ပံံ့ႏုိင္တယ္။

ကိုယ့္ေျမလည္း

ကိုယ္ပိုင္တယ္။

မိသားစုဘယ္

ေလာက္မ်ားမ်ား စိတ္ပူစရာမလိုဘူး။ အခုေတာ့ ေန႔တိုင္း စိတ္ပူရ
တယ္။”
MSPP ဧရိယာမွ ရြာသားတစ္ဦး

သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ေရေၾကာထဲသို႔ ေရာက္ရွိ
လာသည့္

ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္

ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားေၾကာင့္

တိရိစာၦန္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဆိတ္အုပ္၊ ကၽြဲအုပ္၊ ႏြားအုပ္မ်ား စတင္
ေသဆံုးလာသည္။

ကုမၸဏီက

နယ္ေျမတစ္ခုၿပီးတစ္ခု

ေျမရွင္း

လင္းမႈ လုပ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် စားက်က္ေျမမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္း
လာသည္။ အခ်ဳိ႕အိမ္ေထာင္စုမွာ ၎တို႔၏ တိရိစၦာန္မ်ားအားလံုး
ဆံုးရႈံးရသည္။113

သမုတ္ကာ၊ တစ္ဖက္သတ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ေဒသခံပိုင္
ေျမေပၚတြင္

သင့္ေစျခင္းႏွင့္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊တိရိစၦာန္မ်ား ေသဆံုးေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ရြာသားမ်ား၏

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း

လုပ္ငန္းမ်ား

မွာလည္း ပ်က္စီးလာသည္။ မိသားစုမ်ား မွီခိုေနရသည့္ လယ္ေျမ
မွာလည္း ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး ၎တို႔သည္ ပိုင္ဆိုင္သမွ်အားလံုး ဆံုး
ရံႈးရသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု အမ်ားစုမွာ အသက္
ေျပာလာသည္။

ေငြေခ်းရသည့္အတြက္

အေၾကြးမ်ားထူ

114

ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္သို႔

မၿဖစ္

မေန ေရာက္ရွိသြားၾကၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။115 မိသားစုကို
လည္း ေကာင္းမြန္စြာ မေကၽြးေမြးႏုိင္ဘဲ (သို႔မဟုတ္) ကေလးမ်ား
အတြက္

သင့္ေတာ္သည့္

အ၀တ္အစားမ်ားအားဆင္ျမန္းေပးႏိုင္

ၿခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အစားအေသာက္လည္း ျပည့္စံုဖူလံုမႈ မရွိေပ။ ထို
ဧရိယာတြင္
မ်ားမွာ

ေနထိုင္သည့္

မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္

စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံရ
ယူၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္ အထူးႀကိဳးစားခဲ့ၾကဖူးပါသည္။
ေဒသခံမ်ားက သိမ္ျပင္ေက်းရြာတြင္၂၀၁၄ ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ၊(၄)
ရက္ေန႔က

ရြာသားမ်ား၊

ဘာသာေရး

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

KNU

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ MSPP ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္
အစည္းအေ၀းႀကီးတစ္ခု ျပဳလုပ္ကာ ၎တို႔၏ ေျမမ်ားကို တရားမ၀င္
သိမ္းယူေနျခင္းကို လက္မခံေၾကာင္း စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
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ႏွစ္ပတ္အၾကာ ရြာသားႏွစ္ဦးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္

သံုးဦးသည္ KNU ခရိုင္အရာရွိႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ MSPP ကိစၥႏွင့္ ပတ္

ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာမွ ရြာသားအမ်ားစုသည္
လုပ္ခအနည္းငယ္ျဖင့္

ဆီအုန္းစီမံကိန္း

အခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ားက ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရမ်ားထံမွ ထိုလုပ္ငန္း

MSPP က သီးႏွံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို အဆိပ္

ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္

ထံမွ ၿပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈ
ကုမၸဏီသည္ ေဒသသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ ေၿမလြတ္၊ေၿမလပ္၊ေၿမရိုင္းဟု

ဂ) အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္
အေၾကြးတင္လာျခင္း

ေဒသခံ

ဃ) ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား

ကရင္တိုင္းရင္းသားႏွင့္

ထြန္ယက္လာသည့္

ဗမာရြာသား

မိမိတို႔လုပ္ကိုင္စား

ေသာက္ေနေသာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ထူးၿခားလွေသာ ဆက္စပ္၊ ဆက္
ႏြယ္မႈ ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေျမသိမ္းခံရေသာ အမႈမ်ားေၾကာင့္
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ထူးၿခားစြာေျမယာႏွင့္ ရင္ခ်င္းဆက္ႏြယ္မႈရွိေနသည့္
အေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္ထိခုိက္မႈ ရွိခဲ့ပါသည္။

သက္၍ ထပ္မံ မိမိတို႔သေဘာထားမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာတင္ၿပၿပီး
တိုင္တန္းမႈအားၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၅တြင္ တစ္ခါ၊
ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ
MSPP ရံုးခန္းသို႔ သြားေရာက္ကာ ကုမၸဏီကို လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး
ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေနာက္ထပ္တႀကိမ္ ထပ္မံေတာင္းဆိုမႈအား ၿပဳလုပ္ခဲ့
ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ သံုးၾကိမ္၊သံုးခါတိုင္တိုင္ အစည္းအေ၀းၿဖင့္တ
ရား၀င္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊

သေဘာထားဆႏၵမ်ားအား

ပြင့္လင္းစြာ

ထုတ္ ေဖာ္ေၿပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း MSPP က လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္
ဆိုင္းမည့္ ဟန္တစ္ခ်က္မွ်ပင္ မျပခဲ့ေခ်။
ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ၂၀၁၅ ခုနစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္တြင္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (ေနျပည္ေတာ္)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
(KNU) ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းရင္းသား
ေရးရာ ၀န္ႀကီးတို႔ထံ တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔တိုင္ၾကား

112. Ibid.

စာေပးပို႔ျခင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုနစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၆ ခုနစ္၊ ေမလ

113. Ibid.

အထိ

114. Ibid.
115. This is the definition of modern day slavery: the company has
created conditions whereby local communities have no economic
alternative than to work as laborers on the plantation, and can
consequently pay low wages knowing they cannot afford to leave.

တနသာၤရီတိုင္းအစိုးရ၊

ကုမၸဏီ

ဒါရိုက္တာႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ ေပးပို႔သည့္စာမ်ား

116. Interview with key informant, June 2016		
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၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄

MSPP ၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကို ေဆြးေႏြးရန္ ရြာသားမ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ KNU
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄

ရြာသားႏွစ္ဦးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးသည္ KNU ခရိုင္အရာရွိႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ
MSPP ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၃ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (ေနျပည္ေတာ္) ၊ KNU ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ တနသာၤရီ တိုင္းရင္းသားေရးရာ
၀န္ႀကီးသို႔ MSPP ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာပို႔ခဲ့သည္။

၂၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅

ရြာသား ခုနစ္ဦး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ MSPP ရံုးသို႔ သြားေရာက္ကာ ရြာသားမ်ားပိုင္ ေျမရွင္းလင္းျခင္းကို
ရပ္တန္႔္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၂၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅

MSPP ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေျမပံုေတာင္းဆိုသည့္ စာတစ္ေစာင္ တနသာၤရီတိုင္း
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅

သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ေျမကုိ ေဒသခံမ်ားက ေျမပံုေရးဆြဲတိုင္းတာခဲ့သည္။

၂၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅

ရြာသားမ်ားက ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ MSPP ကိစၥ
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅

MSPP ဧရိယာသို႔ မီဒီယာ ခရီးစဥ္တစ္ခု စီစဥ္ခဲ့ၿပီး MSPP ၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရြာသား ၁၅၀ ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ရြာသား ၁၂၀ ဦးႏွင့္ မီဒီယာ သမားမ်ားသည္ MSPP ရံုးသို႔
သြားေရာက္ကာ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္
တုန္႔ျပန္မႈမွ မရခဲ့ေပ။

၁၂-၁၄ မတ္ ၂၀၁၅

သိမ္ျပင္ရြာမွ ရြာသားမ်ားႏွင့္ FPIC အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၃၀ ဇူလိုင္ ၂၀၁၅

MSPP ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ေဒသခံမ်ားမွ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
ေရရွည္ တည္တ့ံေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ ခိုင္ၿမဲသစၥာ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

မတ္-ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅
၁၆-၂၆ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅

ပံုမွန္ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈပြဲမ်ား။
သရဘြင္ေက်းရြာအုပ္စု ရြာနယ္နိမိတ္ ေျမပံုသတ္မွတ္ျခင္း။

၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅

MSPP မွ ေျမရွင္းလင္းျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ေဒသခံမ်ားမွ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းျခင္း။

၂၈ ဧၿပီ ၂၀၁၆

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ နယ္ေျမတြင္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္
ပူးတြဲ အပစ္အခတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီထံ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။

၁၁ ေမ ၂၀၁၆

ေရအဆိပ္သင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ MSPP စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒါရိုက္တာထံ တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

၁၂ ေမ ၂၀၁၆

ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဒုသမၼတ
ဦးဟင္နရီ ဗင္ထီးယူထံ တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
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အနက္ ပထဆံုးေပးပို႔ေသာ အသုတ္ျဖစ္သည္။ (ထိုတိုင္ၾကားစာ

ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ

အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို

ႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔က MSPP စီမံကိန္း ကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ ၂၀၁၆ ခုနစ္

ပတ္သက္သည့္ ထိုကဲ့သို႔ေပးပို႔ ထားရွိေသာတိုင္ၾကား စာမ်ားမွန္

ဇူလိုင္လတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ရြာသားမ်ား၏ ဥယ်ာဥ္မ်ားကို

သမွ်ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကရင္

ဖ်က္ဆီးေနသည့္ MSPP လုပ္ငန္းမ်ားကို ယာယီရပ္တန္႔ထားမႈရွိေစရန္

အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အပစ္အခတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔၏ဆံုးျဖတ္

တို႔ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း

ခ်က္အရ

ေနာက္ဆက္တြဲတြင္

ၾကည့္ပါ)။

MSPP

ထိုေျမယာပဋိပကၡအတြက္ျပန္ၾကား

တနသာၤရီၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက

ရြာသားမ်ားႏွင့္

ေျမယာ

ျခင္း၊ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ကတိက၀တ္မ်ားေပးၿခင္း၊ ေျဖ

ပဋိပကၡကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈ ေသေသ

ရွင္းေပးမည့္

ခ်ာခ်ာျပဳလုပ္ၿပီးသည္အထိ MSPP ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္းတို႔ကို

တာ၀န္ယူ၍

ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းမ်ိဳး စိုးစဥ္းမွ် မရွိခဲ့ဖူးေပ။

မႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ရန္ အမိန္႔စာထုတ္ၿပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုနစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထိခိုက္သည့္ ေဒသခံမ်ားမွ MSPP

တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္တန္းမႈ မ်ား

၏ ေျမသိမ္းဆည္းမႈအေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ မီဒီယာမ်ားအား

ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသခံမ်ားသည္ MSPP က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္

ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း သတင္းဌာန ၁၀ ခုမွ လာေရာက္ကာ

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းၿခင္း အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံ

ထိေရာက္သည့္ ၿပန္လည္အၿပစ္ေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ စတင္

ရယူခဲ့ၿခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ သည္။

ေျမသိမ္းခံရၿပီး

သီးႏွံမ်ား

ဖ်က္ဆီးခံရ

သည့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထား၀ယ္မွ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုကာ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြး

ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းကို ယာယီ ဆုိင္းငံ့ေစျခင္းသည္ MSPP ဆီအုန္း

တုိင္ပင္ၿခင္းမ်ားကို ၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကုမၸဏီက မိမိတို႔၏ ေၿမ

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို

မည္မွ်သိမ္းယူၿခင္းခံရသည္ကို တိက်စြာသိရွိၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုႏုိင္ရန္

ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

အတြက္ GPS နည္းပညာၿဖင့္ ေျမကို ရြာသားမ်ားက တိုင္းထြာခဲ့ၾကပါ
သည္။

၄.၅ MSPP မွ လိုက္နာမႈ မရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ

၂၀၁၅ ခုနစ္ မတ္လတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး(KNU)
က MSPP ၏ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အမိန္႔
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း MSPP က လိုက္နာျခင္း မရွိဘဲ လုပ္ငန္း
မ်ား ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ၿမဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍
ထိခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ပံုမွန္အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊
ၾကိဳတင္အသိေပး

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသေဘာ

လုပ္ငန္းစဥ္(FPIC)

ကဲ့သို႔ေသာ

၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္

တူညီမႈရယူရေသာ

အသိပညာေပးပြဲမ်ား၊

ေရးဆိုင္ရာ

အသိအၿမင္ဖြင့္၊

သဘာ
အစည္း

အေ၀းပြဲမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ၿပင္ေဒသခံ ကရင္တိုင္း
ရင္းသားမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သက္
ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား၊ ရြာသားမ်ားအားလံုး
ပါ၀င္သည့္ မိမိတို႔ေက်းရြာေျမပံုမ်ားျပဳ လုပ္ေရးဆြဲျခင္း လႈပ္ရွားမႈ၊
ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ဥပေဒမူေဘာင္မွာ

ရႈပ္ေထြးၿပီး

ႏုိင္ငံေရးေခတ္

အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ မ်ားၿပားလွေသာ ဥပေဒ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ အသက္၀င္လ်က္
ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္၊
ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္၊

စစ္အစိုးရလက္ေအာက္

စီးပြားေရး

တျဖည္း

ျဖည္း လြတ္လပ္လာေသာေခတ္ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးေခတ္တို႔ စသည္ၿဖင့္ ပါ၀င္သည္။ MSPP ႏွင့္ ျမန္မာ
အစိုးရသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား လိုက္
နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၁
ခုနစ္တြင္ ခ်ေပးခဲ့သည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ရရွိကာ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္

MSPP

သည္

၂၀၁၂

ခုနစ္တြင္

ျပန္လည္ျပင္ဆင္

ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ အသစ္မ်ားကိုလည္း

စသည့္ ေက်းရြာ၏ ေရရွည္ တည္တံ့ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္
ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္

ေကာ္မတီပုံစံဖြဲ႔စည္းထားေသာ

ေက်းရြာမ်ား

အားလံုးပါ၀င္သည့္ ခိုင္ၿမဲသစၥာ အမည္ရ မဟာမိတ္တစ္ခုကိုလည္း
စတင္တည္ေထာင္သည္။
၂၀၁၆ ခုနစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ခိုင္ၿမဲသစၥာက MSPP
ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

တိုင္ၾကားစာကို

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲသည့္

ကာလတြက္ ေဒသတြင္းတြင္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ၊
ေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ တနသာၤရီ ပူးတြဲအပစ္အခတ္
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လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

ေလးရြာအနက္119 မည္သည့္ေက်းရြာတြင္မွ် စီမံကိန္း မစတင္

က) လိုက္နာခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ ယခင္ကထုတ္ျပန္ခဲ႔သည့္

မီ ႀကိဳတင္၍ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ စာကပ္ၿခင္းမ်ိဳး
မရွိခဲ့ေပ။

တည္ဆဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား
၁၉၉၁ ေျမယာထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ဆိုင္ရာ လုပ္
ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

•

ဟုထင္ၿမင္သည့္ အမ်ားၿပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ (သို႔)
ကုမၸဏီအတြက္အလို႔ငွာ

ေကာ္မရွင္မွ

ေရးစီမံကိန္းအတြက္

၃၈၀၀၀ဧကအား

အတြင္း အဆိုပါ ေၿမသိမ္းယူမည့္ အတြက္ ကန္႔ကြက္လႊာကို

သို႔ေသာ္လည္း

တင္သြင္းႏိုင္သည္။

MSPP သည္ ၁၉၉၁ ခုနစ္ ေျမယာထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ လုပ္ထံုး

ေရးသား တင္သြင္းရမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိ(ယခု

ေကာ္မတီထံမွ လိုအပ္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသ

ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး)သည္

မေတြ႔ရေပ။117 ထို႔အျပင္ ေကာ္မတီက စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧက ၅၀၀၀

ေနၿဖင့္ၿဖစ္ေစ

ေက်ာ္လြန္ခ်ိဳးေဖာက္ကာ MSPP သည္ ေျမဧက ၃၈၀၀၀ (၄၉၂၂၇

မွတ္ခ်က္ေဖာ္ၿပမႈပါ၀င္သည့္

အၿပတ္ၿဖစ္ေစရမည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္

စီးပြားသက္ဆိုင္သူအၿဖစ္

ျပန္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ေကာ္လိပ္ေတာ္ အရာရွိ

ရြယ္ေၾကာင္း
ေဒသရွိ

ပဏာမအမိန္႔ကို

ကန္႔ကြက္ရန္

သင့္ေတာ္ရာေနရာမ်ားတြင္

ေျမရွိရာ

အမ်ားျပည္သူသိရွိ

ေအာင္ ေၾကညာရမည္ဟုေဖာ္ၿပပါရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔
တြင္

ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ပိုင္ခြင့္

ဧရိယာအတြင္းရွိေက်းရြာ

အခြင့္အေရးရဖို႔

မဆိုထားႏွင့္

အသိေပးအ

ေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ၿပန္ခဲ့ျခင္းပင္လွ်င္ မရွိခဲ့ေပ။

အမ်ားၿပည္သူသိရွိေစရန္

သိမ္းဆည္းမည့္

ထံ

ထားေသာ္လည္း MSPP စီမံကိန္းမွ ရြာသားမ်ားမွာ စီမံကိန္းကို

ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိ (ယခုတြင္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး) က

ကပ္ ေၾကၿငာရမည္။ “ထိုကဲ့သို႔ေျမကို သိမ္းဆည္းရန္ ရည္
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လိပ္မူထားသည့္ ကန္႔ကြက္စာေရးသားေပးပို႔ရမည္ဟု ေဖာ္ၿပ

ႏိုင္ငံေတာ္ၿပန္တမ္းတြင္

ယင္းသို႔လုိအပ္ေၾကာင္းကို အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ၿပီး၊
အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာကို

သိမ္းယူမည့္

ကြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ကန္႔ကြက္စာကို ေၾကညာခ်က္ထုတ္

ရပ္ရပ္အတြက္ လိုအပ္သည္(သို႔) လိုအပ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ႏိုင္

အလို႔ငွာ အဆိုပါအရပ္ရွိ ၿမင္သာသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စြဲ

မွတ္ယူရမည္။”

မည္သည့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမဆို ေျမယာသိမ္းယူမႈကို ကန္႔

ေဒသမွမဆို ေၿမတစ္ရပ္ရပ္အား အမ်ားၿပည္သူအက်ိဳး တစ္

အဆိုပါ

ကန္႔ကြက္လႊာတင္

ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းခံႏုိင္သူအပါအ၀င္

ပုဒ္မ-(၄)(၁) – “မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို မည္သည့္ အရပ္

ထင္ၿမင္ပါက၊

ဤပုဒ္မအလို႔ငွာ

ေၿမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေတာင္းဆိုသည့္ ေၿမႏွင့္အက်ိဳး

ေအာက္ပါ

လည္း လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ငံေတာ္သမၼတက

ပါ၀င္ေသာ

သြင္းသူသည္ ဤအက္ဥပေဒအရ ေၿမကို သိမ္းယူရာတြင္

လိုက္နာ

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအရ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္း ဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို
•

အစီရင္ခံစာတို႔

ခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဆံုးၿဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီး

မ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုေျမမ်ားကို ရယူရန္
၏

အၿခား

အမႈ တြဲကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔တင္ၿပရမည္။ ကန္႔ကြက္

MSPP လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ ေျမအမ်ားစုမွာ ေက်းရြာ ေလးရြာရွိ ေဒသခံ

MSPP

ထြက္ဆိုမႈမ်ားအေပၚၾကားနာၿခင္းႏွင့္

ၿပီး အဆံုးအၿဖတ္ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၎၏သေဘာထား

၁၈၉၄ ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒ

သင့္သည္။

စပ္လ်ဥ္း၍

လိုအပ္သည္ဟု ထင္ၿမင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္

ဧကအထိျဖစ္ႏုိင္) လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။118

အက္ဥပေဒ၏

ကန္႔ကြက္ခ်က္ႏွင့္

ကန္႔ကြက္သူမ်ားအား ထိုသူကိုယ္တိုင္ၿဖစ္ေစ၊ ထိုသူ၏ ေရွ႕

အထိသာ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည့္ ၁၉၉၁ ခုနစ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို

ေျမသိမ္း

တင္သြင္းသည့္ကန္႔ကြက္လႊာတိုင္း

ကို ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိ (ယခု ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး)ထံသို႔

လုပ္နည္းအရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟို

၁၈၉၄

ေၾကညာခ်က္ႏွင့္

သူတိုင္းသည္ ထိုသို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပန္ၿပီး ရက္ေပါင္း (၃၀)

ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳး

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။

ထုတ္ၿပန္သည့္

သက္ဆိုင္ေသာ ေၿမမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္

MSPP သည္ ၂၀၁၁ ခုနစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္တြင္ ျမန္မာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

၅ (က)(၁) မွ (၃) အထိ - “လိုအပ္သည့္ (သို႔) လိုအပ္သည္

•

ပုဒ္မ-၆(၁) အရ - “ဤအက္ဥပေဒ အခန္း(၇) ပါ ၿပဌာန္းးခ်က္
မ်ားအရ၊ ကုမၸဏီအတြက္ ေၿမသိမ္းၿခင္းအပါအ၀င္ အမ်ား
ၿပည္သူ အက်ိဳးအတြက္ ေၿမသိမ္းယူၿခင္းသည္ ပုဒ္မ၅-က၊
ပုဒ္မခြဲ (၂) အရ တင္ၿပလာသည့္ အစီရင္ခံစာကို စီစစ္သံုး
သပ္ၿပီးေနာက္၊

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနၿဖင့္

သေဘာတူသည့္အခါတြင္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္

ေက်နပ္
အတြက္

ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ၿပန္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ သက္ဆိုင္သည့္
117. SLORC notification #44/91
118. Chapter II, Section 3, Article A of the 1991 Procedures
119. Supra note 10
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120. A Collector is a person who has been designated by the
government to carry out this task. The chain of command for this
role is delegated from the Ministry of Home Affairs to the General
Administration Department to the GAD district office.		

လုပ္ပိုင္ခြင့္ထုတ္ေပးစဥ္က လုိက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္

၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစၿပီး လက္ရွိတြင္ လိုက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား

လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား

၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေၿမသိမ္းအက္ဥပေဒ

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေၿမလြတ္၊ေၿမလပ္၊ေၿမရိုင္းဥပေဒ

၁၉၉၁ ေျမယာထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ

		

၂၀၁၂ခုႏွစ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

		

၂၀၁၃ခုႏွစ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ

		

၂၀၁၅ခုႏွစ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈအား 		

		

ဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ပစၥည္းမ်ားအတြက္

ေပးအပ္ရမည့္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္

ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ ပုဒ္မ ၈ (က) အရ ယခုလက္ရွိတြင္ စတင္

စပ္လ်ဥ္း၍ ကုမၸဏီ၏ ေပးအပ္မႈ (သို႔) ၿပည္သူ႔ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ

လည္ပတ္ေနၿပီၿဖစ္သည့္

(သို႔) ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ား ထိန္းကြပ္ေသာ (သို႔) စီမံ

ထိခိုက္မႈရွိ၊မရွိ

ကြပ္ကဲေသာ ရန္ပံုေငြမွ အလံုးစံု (သို႔) အရစ္က် ေပးအပ္မႈ

ျပဳလုပ္ရမည္ၿဖစ္သည္။ ထိုကနဦးစစ္တမ္းတြင္ “ယခင္ႏွင့္ ယခု စီမံ

မၿပဳမွီ၊ မည္သည့္ ေၾကညာခ်က္ကိုမွ် ထုတ္ၿပန္ၿခင္း မၿပဳရ။”

ကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေနႏိုင္သည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

ထိုကဲ့သို႔

ထိခိုက္နစ္နာမႈကို ေကာက္ယူႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းတြင္း ကြင္းဆင္းစစ္

ဥပေဒမွ

ေျမသိမ္းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာ

ခ်က္ ထုတ္ျပန္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္ကို သိမ္းယူ

စီမံကိန္းမ်ားကို

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ကနဦးစစ္ေဆးသည့္စစ္တမ္းေကာက္ယူၿခင္းမ်ား

တမ္း” ပါ၀င္သင့္သည္။

မည့္ေျမအတြက္ အစုိးရမွ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွလည္းေကာင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည့္ အစီအစဥ္

စစ္တမ္းေကာက္ယူအၿပီး

ရွိရမည္ျဖစ္သည့္အၿပင္ ေလ်ာ္ေၾကး မေပးမခ်င္း မထုတ္ျပန္ရ

ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ကုမၸဏီအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ပါဟု ဆိုထားေသာ္လည္း မည္သည့္ သင့္ေတာ္သည့္ ေၾကညာ

ထိခုိက္နစ္နာမႈ

ခ်က္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာ

ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ အမိန္႔

မွ ေဒသခံတိုင္း ရင္းသားမ်ားမွာ ကန္႔ကြက္ခြင့္လည္း တစ္ခါဖူး

ေပးႏုိင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္နစ္နာမႈ

မွ်မရရွိခဲ့ေပ။

စစ္တမ္း EIA ေကာက္ယူရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မႈၿပဳလုပ္ရန္

သယံဇာတႏွင့္

စစ္တမ္း

(EIA)

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ေကာက္ယူၿခင္းႏွင့္

သဘာ၀

ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားသည္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမွ EIA

ခ) ခ်ဳိးေဖာက္ထားေသာလက္ရွိထုတ္ျပန္ထားသည့္
ဥပေဒအသစ္မ်ား

တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးေနာက္ ဥပေဒအသစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
သစ္မ်ားကို ျပဌာန္းမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရသည္ ထိုအ
လိုအပ္ၿပီး

ဥပေဒပါ

သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ လုပ္ေဆာင္ရမည္
ျဖစ္ကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကို ေရးသား

MSPP သည္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံမွ ၂၀၁၁ ခုနစ္

သစ္ၿပဌာန္းလာေသာ

အတိုင္ပင္ခံက ဦးေဆာင္ၿပီး ထိခိုက္သည့္ ေဒသခံမ်ား အပါအ၀င္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း

က်င့္သံုးရန္

တည္ဆဲဥပေဒအသစ္မ်ားကို

ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက
အစီအစဥ္ကိုသာ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ေတာင္းဆိုပါကလည္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ထိုအစီအစဥ္တြင္

(“သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈ၊ လူမႈစီးပြား၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်း
မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊

အျပည့္အ၀ လိုက္နာရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ေဒသခံမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ႏွင့္ လူမႈေရးရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ

ခိုက္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားရွိမည့္ အစီအ

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုနစ္တြင္

ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္ၿဖစ္သည္။ MSPP သည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မည္

မ်ား) ပါ၀င္သည့္ ထိခိုက္ခံစားႏိုင္ေခ်မ်ားကို သတ္မွတ္ကာ ထိုထိ

ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
နည္းဥပေဒကိုထပ္မံၿပဌာန္းကာ၊

၂၀၁၅

ခုနစ္

သဘာ၀ပတ္၀န္း

က်င္ထိခိုက္နစ္နာမႈ စစ္တမ္း (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္
၀န္းက်င္ ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိရၿခင္းစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူၿပီးထိုကဲ့
သို႔ေသာနစ္နာမႈမ်ားမွ

ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈရွိေရး

မူေဘာင္မ်ားကို

စဥ္ေရးဆြဲၿခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ေသာ
သည့္တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ဳိးမ်ားမွ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ

တပါတည္း

ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ေဒသခံမ်ား၏

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္ ညစ္ညမ္းျခင္း
ကဲ့သို႔ေသာ ဆိုး၀ါးသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္လည္း
ထိေရာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္
ျခင္း မ်ိဳးမရွိခဲ့ေပ။ MSPP တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အစီအစဥ္ (EMP)ေရးဆြဲရန္ စိတ္ကူးမွ်ပင္ရွိဟန္မတူဘဲ (သို႔မဟုတ္)
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MSPP ကုမၸဏီမွ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းသည့္ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ေသဆံုးခဲ႔သည့္ႏြား
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္နစ္နာမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူၿခင္း အစီ
အစဥ္လည္း မရွိကာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအား အမ်ားျပည္
သူ သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေပ။
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ ထိခိုက္ခံစားမႈ ရွိလာ
ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ရွိလာပါက EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ မည္
သည့္စီမံကိန္းမဆိုသည္ “အဓမၼ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အပါ
အ၀င္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအေလ့
အက်င့္ေကာင္းမ်ား (ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အပါအ၀င္
ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္ခံထားသည့္အေလ့
အက်င့္ေကာင္းမ်ား)”

ကိုလုိက္နာရမည္ၿဖစ္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏

ပုဂၢလိက က႑ေအာက္တြင္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးေကာ္ပို
ေရးရွင္း၏ မူအရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ညွိႏွိဳင္းၿပီး လြတ္လပ္ေသာ
သေဘာဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္
မ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရ
မည္ၿဖစ္ေသာ “လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္
သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူရမည့္ လိုအပ္ခ်က္”ကို အပိုင္း (ဃ) တြင္
ေဖာ္ျပထားၿပီး MSPP အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ လံုး၀လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိ
သည္မွာ ထင္ရွားသည္။

ဂ) ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
မူေဘာင္မ်ား
အေသးစား လယ္ယာလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔
အခြင့္အေရး မူေဘာင္မ်ား ရွိသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းထံ အစားထုိးမရသည့္ထူးျခားေသာ ရိုးရာ၊ ယဥ္ေက်း
မႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမၿဖတ္ႏိုင္ေသာ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို
ယူေဆာင္လာေၾကာင္း လူတိုင္းအသိအမွတ္ျပဳၾကေသာ္လည္း သ
မိုင္းတေလွ်ာက္တြင္မူ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေဘးဖယ္ခံထား
ရသည္။
ယခုအခန္းတြင္ FAO ၏ အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ဖူလံုေရးဆိုင္
ရာ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္
တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ အစိုးရစနစ္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

121

ႏွင့္

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံက ၂၀၀၇ ခုနစ္ စက္တင္ဘာလတြင္
အတည္ျပဳၿပဌာန္းလိုက္သည့္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

အခြင့္

အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢ ေၾကညာခ်က္ (UNDRIP)122
တို႔ ပါ၀င္သည္။
UNDRIP သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ မျဖစ္မေန လိုက္နာရမည္
မဟုတ္ဘဲ

VGGT

သည္လည္း

မိမိ၏

သေဘာဆႏၵသာလိုက္

121. http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
122. Supra note 14
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နာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုႏုိင္ငံတကာက ညွိႏႈိင္းထား
သည့္

စာရြက္စာတမ္းႏွစ္ေစာင္တြင္

ညီမွ်ေစၿပီး

ကာကြယ္ေပးရန္

ႏုိင္ငံတကာကခ်မွတ္ထားသည့္

လူ႔အခြင့္အေရးကို

တန္းတူ

အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက္

UNDRIP ၏ အပိုဒ္ခြဲ ၁၀ အရ ‘ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ယင္း

စံႏႈန္းသတ္မွတ္

တို႔၏့ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာေျမႏွင့္ ေနထိုင္ရာနယ္ေျမ ေဒသ

ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက

မ်ားမွ အတင္းအဓမၼဖယ္႐ွား၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း မ်ဳိး မျပဳရ။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းသည္ ေကာင္းစြာ ႀကိဳတင္အသိေပးထား

လုပ္သည့္အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အကာ

ေသာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵျဖင့္ထုတ္ေဖာ္

အကြယ္ေပးမႈမ်ား ေပး ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္တြင္

ေျပာၾကားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းျပဳ၍ မရ

ရွင္းျပထားသည့္အတိုင္း MSPP က ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ မူေဘာင္

သကဲ့သို႔ အကယ္၍ ေရႊ.ေၿပာင္းေနရာ ခ်ထားမႈအတြက္ သေဘာ

မ်ားအားလံုးကို လ်စ္လ်ဴရႈထားသည္။

တူညီၿပီးပါကလည္း

ခ်က္မ်ားႏွင့္

မူေဘာင္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

အေကာင္းဆံုး

ေဆာင္ရြက္က်င့္သံုးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပါ၀င္သည္။

ေျမယာရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈႏွင့္

မွ်တသင့္တင့္သည့္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရမည္

ျဖစ္ကာ ျဖစ္ႏုိင္ပါက မိမိေနရာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လာခြင့္ ရွိရမည္။’ ဟု

ကုလသမဂၢ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား

အခြင္႔အေရး
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အပိုဒ္ခြဲ ၁၁ အရ ‘ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ထိေရာက္ေသာ ယႏၱရားမ်ားမွ

UNDRIP သည္ မျဖစ္မေန လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည့္ ယႏၱရားတစ္ခု
မဟုတ္ေသာ္လည္း “တစ္ကမာၻလံုးရွိ သန္း ၃၇၀ ေသာ ဌာေနတိုင္း
ရင္းသားမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိုပေပ်ာက္ေစရန္
ႏွင့္၎တို႔ကို ေဘးက်ဥ္ထားျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔မွ တိုက္ဖ်က္
ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္”124 ဟုဆုိထားေသာ UNDRIP ကုိ ျမန္မာ
အစိုးရက သေဘာတူပါသည္ဟုဆိုကာ လက္မွတ္ေရး ထုိးထားသည္။
UNDRIP

သည္

ကမာၻတစ္၀န္းမွ

တိုင္းရင္းသား၏

ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ဘ၀သာယာ

ေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔ ႐ွင္သန္ေနထိုင္ေရးအတြက္ အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္
လ်က္႐ွိသည့္ စံခ်ိန္ စံႏႈန္း မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မူေဘာင္ျဖစ္သည္။ ေၾကညာခ်က္စာတမ္းက ပုဂၢလိ
ကတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အမ်ားအတြက္ စုေပါင္း၊ စုစည္း
ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အျခား အခြင့္
အေရး မ်ားအတြက္ ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ဦးတည္ေျပာဆိုထားသည္။
ေၾကညာခ်က္က ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓားမဦးခ် ရိုးရာဓေလ့
ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ (အပိုဒ္ ၈) ကို ဆံုးရံႈးေစ
မည့္လုပ္ရပ္မ်ား အပါအ၀င္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အၾကမ္း
ဖက္မႈကို ႏုိင္ငံေတာ္က ကာကြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ေအာက္
ပါတို႔မွာ ေကာင္းစြာ ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္း
သားမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ သ
ေဘာတူညီခ်က္ရယူၿခင္း (FPIC) ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး UNDRIP တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ရ ဧရိယာရွိ ရြာ
မ်ားမွ ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ က်င့္သံုးမႈ
လံုး၀ မရွိဘဲ ၎တို႔ကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ MSPP တို႔ဘက္မွ လုိက္နာ

တဆင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ၊ ဥာဏ ဆိုင္ရာ၊
ဘာသာေရး

ဆိုင္ရာႏွင္႔

ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ

စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို

ေကာင္းစြာ ႀကိဳတင္ အသိေပးထားေသာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏
လြတ္လပ္ေသာဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္
မပါဘဲ (FPIC) မပါဘဲ (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔၏ ဥပေဒမ်ား၊ ရိုးရာမ်ား၊
ဓေလ့မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ကာ ယူေဆာင္သြားျခင္း ခံရသည္႔ ေဒသခံ
တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ႐ွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရ
မည္။’ ဟုေဖာ္ၿပပါရွိပါသည္။
အပိုဒ္ခြဲ ၁၉ အရ ‘ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ
အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္
ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္မီ

ေကာင္းစြာ ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ေဒသ

ခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား
သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔
အစည္းမ်ားမွတဆင့္ တိုင္ပင္ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားရမည္။’
အပိုဒ္ခြဲ ၂၈ အရ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ပိုင္ေျမမ်ား ၊ နယ္ေျမေဒသမ်ား၊
သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ႀကိဳတင္ အသိေပးထား
ေသာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္
ေျပာၾကားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (FPIC) မပါဘဲ ‘သိမ္းယူျခင္း ၊ ယူ
ေဆာင္သြားျခင္း၊ ေနထိုင္ျခင္း အသံုးျပဳျခင္း (သို႔) ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား တရားမွ်တမႈ
႐ွိေအာင္ ၿပန္လည္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။’
အပိုဒ္ခြဲ ၃၂ အရ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားတို႔ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
ဦးစားေပးမ်ား၊ ေျမမ်ားအတြက္ ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ခြင့္ရွိကာ တိုင္းရင္း
သားတို႔၏ ေျမမ်ား ၊ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္႔ စီမံကိန္းမ်ား

123. Ibid.
124. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
FAQsindigenousdeclaration.pdf

အတည္ျပဳရန္အတြက္ ေကာင္းစြာ ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာေဒသခံ
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏

လြတ္လပ္ေသာဆႏၵျဖင့္

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (FPIC) ကို ႀကိဳတင္ရယူထားရမည္။
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ေျမဆံးု ရႈးံ ၿပီး မိသားစုၾကံဳေတြေ
႔ နရသည့္ စီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ၿပိဳလဲက်ကာ ငိေ
ု ၾကြးေနသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဥးီ
(သက္ဥးီ ေမာင္)
အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ဖူလံုေရးဆိုင္ရာ အေၿခအေန
မ်ားအတြက္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမယာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္
တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္
အစိုးရစနစ္
အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ

အပုိဒ္မ်ားမွာ

FPIC

ႏွင့္

သက္ဆိုင္ေနၿပီး

အေသးစား လယ္သမားမ်ား လယ္လုပ္ခြင့္၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏
အခြင့္အေရး

ကာကြယ္ရန္ႏွင့္

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊

ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရစနစ္ကို အားေကာင္းေစရန္ အကာအကြယ္
ေပးသည့္ ပံုစံမ်ားပါ၀င္ၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားအားလံုးကို MSPP ႏွင့္ ျမန္မာ

VGGT သည္ ေျမယာ၊ ငါးလုပင
္ န္းႏွင့္ သစ္ေတာဆိင
ု ရ
္ ာ အုပခ
္ ်ဳပ္မစ
ႈ နစ္ကို

အစိုးရက လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အားလံုး
အတြက္

ဖူလံုေစၿပီး

ေဘးက်ဥ္ခံထားရသူမ်ားကို

အဓိကထားကာ

အပိုဒ္ ၇.၁ ႏိုင္ငံက ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္)

အစားအေသာက္ ဖူလံုမႈ ရွိေစေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အစား

ခ်ေပးသည့္အခါ “လက္ရွိ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ မျပဳထားသည့္

အစာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြး

ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား အပါအ၀င္ အျခားသူမ်ား၏ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္

၀မ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လူမႈတည္ၿငိမ္မႈ၊ ေနအိမ္ လံုၿခံဳမႈ၊ ေက်းလက္ေဒသ

ခ်ဳိးေဖာက္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို အမ်ဳိးသား

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။”

လူမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိပိုင္ခြင့္တို႔ကို အေလးေပးသည္။
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VGGT ကို ၂၀၁၂ ခုနစ္တြင္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအဖြဲ႔က တရား

အပိုဒ္ ၇.၃ ႏိုင္ငံေတာ္က ေျမကို ခ်ေပးသည့္အခါ ခ်ေပးသူတို႔သည္

၀င္ေထာက္ခံအတည္ၿပဳခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။

“ကနဦးတြင္

ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး

မွတ္တမ္း၀င္ထားျခင္း

(သို႔မဟုတ္)

မ၀င္ထားသည့္

အဖြဲ႔သည္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို

လက္ရွိ

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢတြင္ ထိပ္တန္း ဖိုရမ္

ရွာေဖြရမည္။

တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါ စာကို ၂၀၁၁ ခုနစ္ ဇူလိုင္ႏွင့္

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသခံမ်ား၊ အေသးစိတ္ ေျမလုပ္

ေအာက္တိုဘာလႏွင့္

ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ႏုိင္သည့္ မည္သူကိုမဆို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည့္

၂၀၁၂

ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးက

ခုနစ္

မတ္လတြင္

ဦးေဆာင္သည့္

က်င္းပခဲ့သည့္

အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ

ရွိေနသည့္

ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္

ဓေလ့ထံုးထမ္း

လုပ္ပိုင္ခြင့္

ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္

ရွိသူမ်ားအား
စနစ္ရွိသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစသင့္သည္။”

ညွိႏိႈင္းပြဲမ်ားအတြင္း အျပီးသတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုစာကို

တစ္ကမာၻလံုးရွိ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာက

၀ိုင္း၀န္းအၾကံၿပဳ

အပိုဒ္

၉.၅

“ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

ဓေလ့ထံုးတမ္း

ေရးသားျပဳစုထားၿပီး ေဒသတြင္းတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ၁၀ ႀကိမ္၊

ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ စနစ္ရွိသည့္ အျခားေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔ ေန

ပုဂၢလိက က႑ တိုင္ပင္မႈ တစ္ႀကိမ္၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္မႈ

ထိုင္သည့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမတြင္ တရား၀င္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ

ေလးႀကိမ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ၿပီးအဆံုးသတ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ေတာ္က
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ထိုအခြင့္အေရးကို

အသိအမွတ္ျပဳ

ကာကြယ္ေပးရမည္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ စနစ္ရွိသည့္
125. Supra note 119

44 tpdr;f a&mif uEÅm&

အျခားေဒသခံမ်ားသည္ ထိုဘိုးဘြားပိုင္ေျမမွ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္း

ေဒသခံမ်ား၏ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္

လုပ္ကိုင္လာသည့္

ေစျခင္း မရွိရ။”

သစ္ေတာမ်ားကို သိမ္းယူျခင္း၊ ခုတ္ထြင္ရွင္း လင္းျခင္းခံရကာ စိုက္
ပ်ဳိးေရးသီးႏွံမ်ားလည္းဖ်က္ဆီးခံရၿပီး

ေရအရင္း

ေျမမ်ားႏွင့္

အျမစ္မ်ားလည္း

ပုဒ္မ ၁၂.၄ “တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တရား၀င္

အဆိပ္သင့္ျခင္း၊

ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္

လတြင္ MSPP က ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအား ကုမၸဏီကသိမ္းယူ

ေရွာင္က်ဥ္ၿပီး

ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေစရန္မွ

ပ်က္စီးမႈကို

ဆံုးရႈံးျခင္း

ခံရသည္။

၂၀၁၅

ခုနစ္

ဒီဇင္ဘာ

ကာကြယ္သည့္

ထားသည့္ ေျမ ၁ ဧကလွ်င္ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ (အေမရိကန္

အကာအကြယ္မ်ား ထားရွိကာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားသင့္သည္။”

ေဒၚလာ ၇ ဒႆမ ၉) ျဖင့္ အလြန္ေစ်းနည္းသည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ေပး
သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို လက္ခံရန္ အတင္းအၾကပ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္

ပုဒ္မ ၁၄.၂ ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ျဖစ္ႏုိင္ပါက

ခဲ့သည္။127 ယင္းၿဖစ္ရပ္ သည္ UNDRIP ၏ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖစ္သည့္ မွ်တၿပီး

မူလေနရာ

(သို႔မဟုတ္)

သင့္တင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင့္အား အကာအကြယ္ျပဳထားျခင္းကို

ဆံုးရႈံးမႈကို

ခံစားရသူ

အခ်င္းရွိသည့္

မူလပိုင္ဆိုင္ခြင့္
(သို႔မဟုတ္)

ႏုိင္ငံအစိုးရ

ကိုင္ေဆာင္ထားသူထံ၊

အေမြဆက္ခံသူထံ

တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏

အရည္

ေၿပာင္ေၿပာင္တင္းတင္း၊ ရွင္းလင္းစြာ ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္

ျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္။ မူလေနရာ (သို႔မဟုတ္) မူလပိုင္ရွင္ထံ

ထို႔အျပင္ MSPP လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ေျမခ်ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္

ျပန္လည္မေပးအပ္ႏုိင္ပါက

မွ်တစြာ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓားမဦးခ် ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အကာအကြယ္

ဆက္ဆံမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က ေငြသားအေနျဖင့္

ေပးထားသည့္ အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ငါးလုပ္

သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးကို တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္အတူ (သို႔မ

ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈ

ဟုတ္) အျခား ေနရာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုျဖင့္ ေပးအပ္ရမည္။

ရွိသည့္ အစိုးရစနစ္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္

ထိခိုက္ခံစားရသူအားလံုး

MSPP ၏ ကုလသမဂၢ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင္႔
အေရးေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP) ႏွင့္ အမ်ဳိးသား အစား
အေသာက္ ဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ
မ်ား၊ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ အစိုး
ရစနစ္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

ညီမႈမရွိေပ (ပုဒ္မ ၉.၅)။ ျမန္မာအစိုးရသည္ MSPP အတြက္ ေျမလုပ္
ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးရာတြင္

ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ဓားမဦးခ်ေျမ

လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ (ပုဒ္မ ၇.၃)။

MSPP ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ MSPP ဆီအုန္းစိုက္ခင္းကို စတင္
ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား
အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP) ႏွင့္ (VGGT) လမ္း
ညႊန္ခ်က္မ်ားကို

သိသာထင္ရွား၊

ရွင္းလင္းစြာ

ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းကို

ေတြ႔ရွိရပါသည္။ MSPP ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ေဒသခံဌာေန
ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ႀကိဳတင္အသိေပးထားၿပီး

ညွိႏိႈင္းကာ

လြတ္လပ္ေသာဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္
(FPIC) ကိုလည္း ရယူရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈမရွိခဲ့ေပ။126 ယင္းအစား

126. See UNDRIP Articles 10, 11, 19, 28, 32 above

127. Focus group discussions with impacted communities, February
2016
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5/ ed*Hk;ESifh tMuHjyKcsufrsm;
၂၀၁၀ ခုနစ္မွစ၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ျမန္မာ
အစိုးရသည္ လာဘ္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္၊ ဆင္းရဲမႈကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္
ေရရွည္တည္တံ့သည့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္မ်ားၿဖစ္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္

မည္ဟု ကတိက၀တ္မ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံျခားသား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ
တကာတြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွရန္လည္း ေရကုန္ေရခန္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တာ၀န္ယူစဥ္ ငါးႏွစ္တာ သက္တမ္းကာလအတြင္း
(၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅) တြင္ ႏုိင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခန္႔မွန္းေျခ
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၈ ဘီလ်ံရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုနစ္တြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ႏွဳန္းမွာ ခန္႔မွန္းေျခ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ထိ တစ္ဟုတ္တိုးတိုးတက္မႈမ်ား
ရွိခဲ့ပါသည္။
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ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စနစ္တစ္က် ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည့္စနစ္
တစ္ခုေပၚေပါက္လာသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆုိင္းငံ့
ထားေပးရန္ ေတာင္းဆိုလုိက္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္
အတိုင္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား
အၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား
ေနသည့္အတြက္ ေၿမယာပိုင္ဆိုင္မႈ သက္ေသအေထာက္ထားအၿဖစ္
တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားမွ

ေျမယာမွတ္ပံုတင္ရန္မွာ

မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာလုပ္
ပိုင္ခြင့္ကို

အသိအမွတ္ျပဳသည့္

တရား၀င္

ဥပေဒမူေဘာင္လည္း

မရွိေပ။ ယင္းအစား စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ယခင္ကလုပ္

လက္ရွိ စီမံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက “မတ္လ ကုန္မွာ
(၂၀၁၆) အာဏာရလာတဲ့ အစိုးရအသစ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
သူေတြကို ေျမ၀ယ္ခြင့္ေပးျခင္းစတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံၿခား
ရင္း ႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္129” ဟု
မၾကာေသးမီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ထိုသို႔ျပဳ
လုပ္ပါက ေျမယာပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ကာ တာ၀န္
ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလည္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္မ်ား မရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားအျပား စုျပံဳ၀င္ေရာက္လာပါက MSPP တြင္ေတြ႔
ၾကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမႈေဘာင္မ်ားရွိေနရန္

လိုက္နာၿပီး
အလြန္

အေရးႀကီးသည္။ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေျမအလြယ္တကူ
၀ယ္ယူခြင့္ ျပဳလိုက္ပါက

သစ္ေတာတြင္
သတ္မွတ္ၿပီး

ေၿမလြတ္၊ေၿမလပ္၊ေၿမရိုင္းအၿဖစ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

တစ္ဖက္သတ္

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ထား

ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကားေရာျပြန္းကာ
အၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္
ေစသည္။ ထိုေနရာမ်ားကို ေရာေထြးထိန္းခ်ဳပ္ေနျခင္းသည္ ထိုေန
ရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အၿပိဳင္ထိန္းခ်ဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုပဋိပကၡ
မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားတြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အာမခံမႈ လံုး၀မရွိ
ေပ။

ထုိေၾကာင့္

အမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ Samling

အုပ္စုႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္း အဖြဲ႔ ကုမၸဏီ Glenealy တို႔ကဲ့သို႔ေသာ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သဘာ၀သယံ ဇာတကို အျမတ္ထုတ္ရန္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျပဳက်င့္ေလ့ရွိသည့္ က်င့္၀တ္မညီေသာ ကုမၸဏီမ်ား
အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္လာ ေရာက္ရန္ မက္လံုး ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ပင္
ျဖစ္ေနပါသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္

ေျမယာအေပၚၿခိမ္း

ေျခာက္မႈပိုမိုမ်ားျပားလာ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားအနက္
လက္နက္ကိုင္

တာ၀န္ယူမႈ ရွိသည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ခိုင္မာသည့္
တရားဥပေဒႏွင့္

ကိုင္ခဲ့ၿပီး မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္ အသံုးျပဳေနသည့္ ေျမရိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္း

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္းက ေဒသခံမ်ားအတြက္အႏၱရာယ္ပိုမ်ား

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို လိုက္နာသည့္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ ေျမ

ႏုိင္ငံတြင္းရွိ

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အႀကီးစား

နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္

လံုၿခံဳေရးအရ

ၿခိမ္း

ေျခာက္မႈ၊ အခြန္ေကာက္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား မ်ားျပားျခင္း၊ ေျမယာပိုင္
သည္ဟု ဆိုသည့္ အဖဲြ႔မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈစနစ္ အင္မတန္အားနည္းလွသည့္ ေ၀းလံသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္
နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း
မ်ားလည္း တိုးလာႏုိင္သည္။
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေျမယာႏွင့္
သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားစရာမ
လိုေတာ့သည့္ အေျခအေန၊ ဥပမာအားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး အားလံုးပါ
၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ ရွိလာသည့္ အခ်ိန္မွသာ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ
အႀကီးစားရင္း ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ခြင့္ၿပဳ ေပးသင့္သည္။
အားေကာင္းသည့္

တာ၀န္ယူ၊

တာ၀န္ခံႏိုင္သည့္

ယႏၱရားမ်ားႏွင့္

ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈ မၿပီးဆံုးခင္
128. http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Myanmarseeks-to-build-on-foreign-investment-momentum-finance-minister
129. Ibid.
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(သို႔)

မၿဖစ္ေပၚ

မလာမခ်င္း၊

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

•

ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္တို႔မွာ •

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈအတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳ

MSPP စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ စပ္တူလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္

လုပ္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ

သည့္ ျမန္မာႏွင့္ မေလးရွား မိတ္ဖက္မ်ား
•

ရန္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ေျမႏွင့္

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး

ေရအရင္းအျမစ္ အဆိပ္သင့္မႈကို လြတ္လပ္သည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္

ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဦးစီးဌာနမ်ား

ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘ႑ာေငြ မတည္ေပးရန္။

•

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး (KNU)

•

ေမဘဏ္၊ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အစိုးရပင္စင္
ရံပံုေငြ (GPFG)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ (JBIC) ႏွင့္ အျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
သူတုိ႔အတြက္ ျဖစ္သည္။

၅.၂ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရထံသို႔အၾကံျပဳ
ခ်က္မ်ား

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရူ ထိန္းကြပ္သည့္ စနစ္တစ္ခုအား အလွ်င္အၿမန္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ကာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားၿပဳလုပ္သင့္ၿပီး၊ အခ်ိန္
အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားသင့္သည္။

၁) တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ရံုး
•

တနသာၤရီတိုင္းအတြင္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ရန္ႏွင့္ စပ္တူလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္
အဖြဲ႔မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ သင့္ေတာ္သည့္ အေရးယူ
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။
•

နစ္နာသည့္ ေဒသခံမ်ားသည္ MSPP ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္

ေပးပို႔လာေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ.၏ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမတိုင္မွီ၊

ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမႈမၿပီးမခ်င္း

ကၽြဲႏြား၊ တိရိစာၦန္မ်ား ဆံုးရႈံးမႈအပါအ၀င္ ေျမယာဆံုးရႈံးမႈ၊ သီးႏွံ

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

မ်ားပ်က္စီးမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ

၀န္းက်င္

လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ဆိုင္းငံ့ထားရမည့္ အမိန္႔အတိုင္း လိုက္

MSPP၏ ဧရိယာတြင္ရွိေနသည့္ ဆီအုန္း မစိုက္ရေသးသည့္
ေျမမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္။ ေျမရွင္းၿပီးသား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း
ဆီအုန္း မစိုက္ရေသးသည့္ ေက်းရြာပိုင္ေျမမ်ားကို ျပန္ေပးရန္

•

မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ကာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္။
•

ေဘာင္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရွိမခ်င္း MSPP ၏

ႏွင့္ Stark Industries Co., Ltd တို႔အၾကားခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ

လုပ္ ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္။

စာခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို အမ်ားျပည္သူ
ပြင့္လင္းၿမင္သာစြာ

ထုတ္ေဖာ္ျပ

သၿပီး အၿမဲတမ္းထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ စီမံကိန္းစတင္က
တည္းက ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သို႔ သံုးလ တစ္ႀကိမ္ပို႔ရ
သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္းကို အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္
ေပးရန္။
•

ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိသည့္

၂၀၁၁ ခုနစ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့စဥ္က ျပဌာန္းဥပေဒမ်ား အပါ
အ၀င္ လက္ရွိ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမူ

ေသာစာခ်ဳပ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ Samling Group

လက္လွမ္းမီေလ့လာႏုိင္ေရး

ျမန္မာအစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ MSPP ၏ လုပ္ငန္း

အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးရန္။
MSPP ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ စီမံကိန္းအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထား

အျပည့္အ၀ေလ်ာ္

၂) ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္

ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္သည့္ ေျမပ်က္စီးမႈ

•

ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ပါ

ေၾကးေပးရန္ လုိအပ္သည္။

နာရန္။
•

စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ထိခိုက္နစ္နာသည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ျပန္
လည္ကုစားေပးမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ရာတြင္ ထိခိုက္

ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းအၿပီး ၂၀၁၆ ခုနစ္ ဇူလိုင္လတြင္
ထပ္မံ

ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး အစိုးရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ MSPP ကုမၸဏီ အား

၅.၁ MSPP ႏွင့္ ၎၏ေနာက္ခံ Samling Group
(မေလးရွား) ႏွင့္ Stark Industries ကုမၸဏီလီမိတက္
(ျမန္မာ) သို႔
•

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ အညီ

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ လာေရာက္
လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ Samling Group
ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမရွိ ေစရန္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို စိစစ္ႏုိင္ေရးလမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားရွိရန္။

ရြာသားမ်ားႏွင့္

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး

သေဘာတူညီခ်က္ ရယူကာ တရားမွ်တၿပီး သင့္တင့္ေလွ်ာက္
ပတ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးရန္။

tpdr;f a&mif uEÅm& 47

•

MSPP ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူလခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးထား

•

MSPP သည္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသံုးကာ သဘာ၀

သည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ (၂၀၁၃) အပါအ၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မေပးမီ ဧရိယာ

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုဖ်က္

တြင္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုစံ ၁၀၅

ဆီးေနမႈမရွိေစရန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္ေစာင့္

ႏွင့္ သံုးလပတ္ အစီရင္ခံစာမ်ား စသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

ၾကည့္မႈ ျပဳလုပ္ရန္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ေတြ႔ရွိပါက ထိ

အမ်ားျပည္သူတုိ႔ တင္ျပရန္။

ခိုက္သည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္။

၃) လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေၿမာင္း၀န္
ၾကီးဌာန၊(MOALI), သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန

(MONREC)ႏွင့္

တနသာၤရီ

၄) ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္
သက္ဆုိင္ရာ

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ

အားလံုး

•

•

သင့္ေတာ္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ ျပည့္

အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ

လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသစ္မ်ားခ်ထားေပးျခင္း အပါအ၀င္ လက္ရွိဆီအုန္း

ဆုိင္းငံ့ထားၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္

စိုက္ခင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္း

ေၿပးညီၿပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ရန္။

စဥ္တစ္ခု စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ွႏွင့္ ထိုကာလအတြင္း

•

•

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္။ အထူး
သျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္ၿပီး အလႊာစံု ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၊ အမ်ဳိး

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ဆန္းစစ္မႈမွတ္တမ္း

သမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

ေကာက္ယူျခင္း (EIA) လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္

တစ္ခုျဖင့္ ေျမယာဥပေဒအသစ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိုေရး

စီမံခန္႔ ခြဲေရး အစီအစဥ္ (EMP) ေရးဆြဲ အေကာင္ အထည္

ဆြဲရန္။

ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္။
•

ဆီအုန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာတြင္ မစိုက္ပ်ဳိးရေသးဘဲ ေျမရွင္းလင္း
ျခင္းမရွိေသးသည့္

ဧရိယာရွိေၾကာင္း

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ

•

(ေရတည္တည္တံ့သည့္ ဆီအုန္းအေပၚ ေဆြးေႏြးပြဲ)130စသည့္

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုစတင္ၿပဳ

စံႏႈန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆီအုန္းကုမၸဏီမ်ား အားလံုး မျဖစ္မေန
လိုက္နာေစရန္။

မ်ား၊ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္
တည္တံ့ေရးႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေျမယာပဋိပကၡ (ဒုကၡသည္
မ်ားႏွင့္ စစ္ေျပးေရွာင္မ်ား အပါအ၀င္) ၿဖစ္ပြားၿခင္းမ်ား အေပၚ
မူတည္၍ မည္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာမ်ားကို အစိုးရသို႔ ျပန္ေပး
သင့္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ရန္။
MSPP က အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဓာတုေဗဒမ်ား၏ အဆိပ္သင့္ဓာတ္
ေၾကာင့္ ေရအဆိပ္သင့္မႈ ခံစားေနရသည့္ ရြာသားမ်ားအတြက္

•

ယခုလက္ရွိတြင္ စိုက္ပ်ဳိးၿပီးသားၿဖစ္ေသာ ဆီအုန္းၿခံမ်ားအတြက္
ႏုိင္ငံတကာ ဆီအုန္း လုပ္ငန္း စံခ်ိန္စံႏႈန္း တစ္ခုၿဖစ္ေသာ RSPO

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

လုပ္ရန္ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိေနသည့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္

•

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား

ဆီအုန္းလုပ္ကြက္အသစ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္

ခိုင္မာသည့္ တာ၀န္ခံႏိုင္ေသာ ယႏၱရားႏွင့္ အတူ သင့္ေတာ္သည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္မရွိေသးမီ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္

ဆီအုန္းအတြက္ ေျမယာရွင္းလင္းျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊

ႏွံမႈမ်ိဳးအားလံုးကို ဆုိင္းငံ့ထားရန္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား

ဥပေဒမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး အားလံုးပါ၀င္သည့္

၀သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္သို႔မေရာက္ရွိေသးမွီကာလအတြင္း

တြင္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ

၅.၃) ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) အၾကံျပဳခ်က္
မ်ား
•

ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ အဓိပၸါယ္
ျပည့္၀ၿပီး အားလံုး ပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္
မရွိမခ်င္း ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာမ်ားတြင္ အႀကီး

ေသာက္သံုးေရႏွင့္ အေရးေပၚ ေဆး၀ါး အကူအညီေပးရန္။

စားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို

MSPP ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ကၽြဲႏြားမ်ား ဆံုးရႈံးမႈ အပါအ၀င္ ေျမ

လည္မႈစာခၽြန္လႊာ ရွိသည့္အခါ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္း အရံုး

ယာဆံုးရႈံးမႈ၊ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဆံုး

အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ

ထားေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္။ ထိုနား
နယ္ေျမတြင္ စီမံကိန္းမစတင္မီ EIA၊ SIA ႏွင့္ FPIC တို႔ ပါ၀င္ၿပီး

ရႈံးမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ပါ
ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ သင့္တင့္သည့္ ေလ်ာ္
ေၾကးေပးေစရန္။
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တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈေရးအကာ

စိုက္ပ်ိဳးၿခင္းလုပ္ငန္းအား

ၿပန္လည္သံုးသပ္ဆန္းစစ္ၿခင္းၿပဳလုပ္

အကြယ္မ်ားရွိသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္

ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ညီ သည့္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေရးဆြဲရန္။

ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအား ထပ္ခါတစ္လဲလဲ ၿပဳလုပ္က်ဳးလြန္မႈမ်ား
ၿပဳလုပ္လွ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ မိမိတို႔ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား

•

ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ ေျမယာကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္

ၿပန္လည္ရုတ္သိမ္းရန္။

စဥ္အတြင္း ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို
ဦးစားေပးတစ္ရပ္အေနျဖင့္

ထားရွိရန္။

မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္

ေနရပ္သို႔ ျပန္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား
အတြက္ လံုေလာက္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ ဒုကၡ
သည္မ်ားႏွင့္ ေဘးေရွာင္သူမ်ား အတြက္ ေနအိမ္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ
ပုိင္ဆုိင္ေရးဆုိင္ရာ

မူ၀ါဒသေဘာတရား

(The

Pinheiro

Principles) ႏွင့္ အညီ ထားရွိေပးရန္။
•

KNU ဗဟိုေကာ္မတီက MSPP အား စံုစမ္းမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ကာ
ေျမယာပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းဆုိင္းငံ့ျခင္း၊ ကရင္လူ
မ်ဳိးမ်ား၏ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ လာဘ္စားမႈတြင္ ပါ၀င္
ပတ္သက္ေနေသာ KNU အရာရွိမ်ားကို အေရးယူျခင္း၊ ကရင္လူ
မ်ဳိးမ်ားအား ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ MSPP အား တြန္းအား
ေပး ကူညီမႈၿပဳလုပ္ေပးရန္။

•

၅.၅) MSPP လုပ္ငန္းသို႔ Samling ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲ Glenealy
စိုက္ခင္းလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္(သို႔) သြယ္
၀ုိက္ေသာနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးၿဖင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၿပီး

ေငြေၾကး

စီးဆင္းမႈကို ၿပဳလုပ္ေနၾကေသာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အသီးသီးသို႔။
•

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ JBIC, ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံအစိုးရကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပင္စင္
ရံပံုေငြ (GPFG) ႏွင့္ အျခား ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသီး
သီးအေနၿဖင့္ ၎တို႔၏ ေမဘဏ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္
Samling Group ႏွင့္ ၎၏လုပ္ ငန္းခြဲ၊ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားသို႔ သြယ္၀ိုက္
ေသာနည္းျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း
ေသခ်ာေအာင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရန္။

KNU ၿမိတ္-ထား၀ယ္ခရိုင္အေနျဖင့္ အနာဂါတ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈရွိစြာ လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံ
မႈရွိရန္။

KNU

ၿမိတ္-ထား၀ယ္ခရိုင္အေနျဖင့္

ၿမိတ္-ထား၀ယ္

ခရိုင္တြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားကေပးသည့္ ေငြေပးေခ်မႈ အပါအ၀င္
မွတ္ တမ္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိ
ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္။

၅.၄) Sampling အဖြဲ.ၾကီးႏွင့္ ၎၏လက္ခြဲၿဖစ္ေသာ
Glenealy

စိုက္ခင္းမ်ားအား

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၁၂၄သန္း ၿဖင့္ အစျပဳေထာက္ပံ့မႈေပးေနေသာ ေမဘဏ္
သို႔။
•

ေမဘဏ္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုးရြား
သည့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ထိခိုက္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေနသည့္

Samling အုပ္စုမွ ႏုတ္ထြက္ရန္။
•

၎အေထာက္အပံ့ၿပဳ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈရွိေနေသာ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ MSPP ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအသီး
သီးသို႔ တင္ျပေပးပို႔ခဲ႔ေသာ တိုင္တန္းစာအခ်ဳိ႕၏အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား
သို႔

#
1

ပို႔သည့္

အဓိကအခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ

ရက္စြဲ
ျမန္မာဗဟိုအစိုးရ၊

၁၃

စုစေ
ု ပါင္း လူဥးီ ေရ (၁၅၆၇) ဦး ရွသ
ိ ည့္ ေက်းရြာ ရွစရ
္ ာြ မွ အမ်ဳိးသမီး (၇၆၉) အယူခံစာ

KNU ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္

ဇန္န၀ါရီ

ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား (၇၉၈) ဦးတိသ
႔ု ည္ မိမတ
ိ ေ
႔ုိ နထိင
ု သ
္ ည့္ ေက်းရြာတြင္

တနသာၤရီ တိုင္း

၂၀၁၅

အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္

ရုနး္ ကန္ေနရသျဖင့္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္

တိုင္းရင္းသားေရးရာ

ထားမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ ရႈေထာင္မ
့ ွ ကူညေ
ီ ပးပါရန္ အယူခစ
ံ ာတင္ခသ
့ဲ ည္။ကၽြႏပ
္ု ္

၀န္ႀကီး

တိသ
႔ု ည့္ ၁၉၈၆ ခုနစ္ မတိင
ု မ
္ က
ီ တည္းက ရြာတြငေ
္ ပ်ာ္ရင
ႊ စ
္ ာြ ေနထိင
ု ္
ခဲၿ့ ပီး ၁၉၈၆ ခုနစ္ေနာက္ပင
ုိ း္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပာြ းလာၿပီးေနာက္ေနအိမ္
မ်ား အပါအ၀င္ ေျမယာမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ
ဲ ာြ းမ်ား ဆံးု ရႈးံ ျခင္းတိ႔ု
ျဖစ္ေပၚခဲသ
့ ည္။ ပဋိပကၡအၿပီး မိမတ
ိ ရ
႔ုိ ာြ ဆီျပန္လာၿပီး ဘ၀ကို တဖန္
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေသာ္လည္း MSPP ၏ ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ ႏ
ႈ င
ွ ့္ တဖန္
ၾကံဳရျပန္သည္။ ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏသ
ံွ မ
ူ ်ားသည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အသံမ်ားကို တခါမွ
နားေထာင္ျခင္း မရွသ
ိ ည္အ
့ တြက္ မိမတ
ိ ပ
႔ုိ င
ုိ ္ ေျမေပၚတြင္ မည္သည့္
စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ားလုပမ
္ ည္ကုိ စိးု ရိမမ
္ ပ
ိ ါသည္။ ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏသ
ံွ မ
ူ ်ားသည္ ဘာ
သာျပန္တစ္ဥးီ ကို အျမဲေခၚလာၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ ခြင့္
ျပဳခ်က္ရထားသျဖင့္ အရာရာကို ေနျပည္ေတာ္ႏင
ွ သ
့္ ာ ေျပာဆိရ
ု န္တန
ု ႔္
ျပန္ေလ့ရသ
ိွ ည္။ သူတႏ
႔ုိ င
ွ ့္ သေဘာမတူပါကလည္း စစ္တပ္သျ႔ုိ ပန္လည္
ေပးအပ္မည္ျဖစ္ကာ ယခင္အေျခအေန ျပန္ျဖစ္လာမည္ဟု ဆိသ
ု ည္။
ထိအ
႔ု ျပင္ ၿခံပင
ုိ ရ
္ င
ွ မ
္ ်ားကို ၿခံကုိ ယခုအတိင
ု း္ သာထားရန္ ေျပာဆို ေသာ္
လည္း သူတက
႔ုိ
ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးထားၿပီး ျဖစ္
သည္အ
့ တြက္ ေျမမ်ားကို ရွငး္ လင္းမည္ဟု ေျပာဆိသ
ု ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္
စိက
ု ခ
္ င္းတြင္ အသံးု ျပဳသည့္ ပိးု သတ္ေဆးမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား အသံးု
ျပဳသည့္ ျမစ္ေရထဲက်ေရာက္ရာမွ ထိျု မစ္ေရကို ေသာက္ဆးုံ သည့္ ငါး၊
ေခြးႏွင့္ တိရစ
ိ ာၦနမ
္ ်ား ေသဆံးု မႈ ရွခ
ိ သ
့ဲ ည္။ ထိေ
႔ု ၾကာင့္ ထိအ
ု မ်ဳိးအစား
ဓာတုပစၥညး္ မ်ားကို မသံးု ရန္ ကၽြနေ
္ တာ္တက
႔ုိ
ေျပာေသာ္လည္း နား
ေထာင္ချ့ဲ ခင္း မရွေ
ိ ပ။ အဆံးု တြင္ သူတသ
႔ုိ ည္ ကၽြနေ
္ တာ္တ႔ုိ ေျပာသမွ်
နားေထာင္ချ့ဲ ခင္း မရွဘ
ိ ဲ သူတ႔ုိ လုပခ
္ ်င္သည္မ်ားကိသ
ု ာ လုပေ
္ နသည့္
အတြက္ ကၽြနေ
္ တာ္တ႔ုိ ၾကံဳေတြေ
႔ နရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညေ
ီ ျဖ
ရွငး္ ေပးရန္ စာပိအ
႔ု ကူအညီေတာင္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြနေ
္ တာ္တ၏
႔ုိ
အသံမ်ားကို ၾကားႏုင
ိ ရ
္ န္ ယခုစာႏွငအ
့္ တူ ရြာသားမ်ား၏ လက္မတ
ွ မ
္ ်ား
ကိပ
ု ါ ေပးပိပ
႔ု ါသည္။

2

တနသာၤရီ တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂၁

•

ရြာသားမ်ား၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံႏွင့္ ေျမယာမ်ားသည့္ MSPP ေျမလုပ္ ကုမဏ
ၸ အ
ီ ေၾကာင္း

ေဖေဖာ္

ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာတြင္ ပါေနသည္ဟု သိရသျဖင့္ MSPP စီမံကိန္း၏ အပါအ၀င္ MSPP

၀ါရီ

ေျမပံုကို ၾကည့္ရႈခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၂၀၁၅

•

ကုမဏ
ၸ ီ စီမက
ံ န
ိ း္

MSPP ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ ကုမၸဏီ အေၾကာင္းကို မိတၱဴေတာင္းခံခဲ့သည္။ ေျမပံႏ
ု င
ွ ့္ ခြငျ့္ ပဳမိနက
႔္ ုိ
ေတာင္းဆိခ
ု သ
့ဲ ည္။

ေနာက္မ်က္ႏွာသို႔
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သို႔

#
3

ပို႔သည့္

အဓိကအခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ

ရက္စြဲ
တနသာၤရီတိုင္း

၂၈ ဧၿပီ

ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး

၂၀၁၆

•

ေဒသခံမ်ားသည္ MSPP စီမံကိန္းအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵျဖင့္ MSPP
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ေပးထားျခင္း မရွိ ကုမၸဏီေၾကာင့္

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး

ေၾကာင္းႏွင့္ MSPP သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို လုပ္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္

ေကာ္မတီ ဥကၠဌ

ေဆာင္ေနသည္။
•

ရြာသားမ်ား၏

ေက်းရြာသားမ်ားက

ဖ်က္ဆီးခံရေသာ

ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရ

MSPP ထံမွ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီက ျပႆနာကို
ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး ဗဟိုအစိုးရထံ ေတာင္း ေျဖရွင္းေပးရန္
ဆိုရန္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
•

တိုင္ၾကားစာ

MSPP က ရြာသားမ်ား၏ ေသာက္သံုးေရအတြက္ ေရတြင္း ငါးတြင္း
တူးေပးမည္ဟု ကတိေပးထားေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ တူးေပးျခင္း
မရွိေသးေပ။ ကုမၸဏီသည္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္မလုပ္ခင္
ေရတြင္းတူးေပးျခင္းကို လုပ္ေပးသင့္သည္။

4

MSPP ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမွ

၁၁ ေမ

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒါရိုက္တာ

၂၀၁၆

•

MSPP စီမံကိန္းမွ ေရအဆိပ္သင့္ေနသည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပး ေလာဆေႏြးရြာတြင္
ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

•

ေရျပႆနာရွိ

MSPP က ကတိေပးခဲ့သည့္အတိုင္း ေသာက္သံုးေရအတြက္ ေရ သျဖင့္ ရြာတြင္
တြင္းတူးေပးမည့္ အစီအစဥ္ မရွိခဲ့ေပ။

သစ္ေတာရွင္းလင္း
ျခင္းကိုယာယီ
ဆိုင္းငံ႔သင့္ေၾကာင္း
စာ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။

5

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊

၁၂ ေမ

ႏုိင္ငံေတာ္

၂၀၁၆

•

MSPP သည္ ေျမသိမ္းယူျခင္း ဥပေဒ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို MSPP က
လိုက္နာျခင္း မရွိသည့္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္ သစ္ေတာ

အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္

နည္းမ်ားအတိုင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္

သစ္ေတာ ရွင္းလင္းျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားသင့္သည္။ MSPP ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ားကို

ဒုသမၼတ ဟင္နရီ ဗင္ထီးယူ

သည္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရခဲ့ေသာ္ ေျမယာသိမ္းယူ

လက္ရွိ

ျပႆနာမ်ားကို

မေျဖရွင္းမျခင္း ရွင္းလင္းေနသည့္

လည္း ေျမလြတ္ေျမရိုင္းကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲသည့္ ေကာ္ သည့္ဥပေဒအရ
မတီမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရခဲ့ေပ။
•

MSPP

သည္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားထံမွ

ေျမယာလႊဲေျပာင္း
ေျမသိမ္းယူခဲ့ၿပီး ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ အတိုင္း ျပႆနာ
မ်ားသည္

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္

အခက္အခဲမ်ား မ်ားကို မေျဖရွင္း

ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတုျဖန္းေဆးမ်ား အသံုး မျခင္း
ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ကၽြဲ၊ ႏြားတိရိစာၦန္မ်ား ေသဆံုးမႈမ်ား
ျဖစ္ေနသည္။ MSPP က သစ္ေတာရွင္းလင္းမႈေၾကာင့္ ေသာက္သံုး
ေရလည္း မရေတာ့ေပ။ MSPP က ေျမယာျပႆနာကို ဥပေဒႏွင့္
အညီ မေျဖရွင္းေပးသေရႊ႕ လုပ္ငန္းဆိုင္းငံ့ထားရန္ ေတာင္းဆို
ခဲ့သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ။ ။ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ MSPP ကုမဏ
ၸ သ
ီ ထ
႔ုိ တ
ု ေ
္ ပး
		

ခဲသ
႔ ည့္ ပါမစ္
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ ။ ။ ျမန္မာ႔ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ ေ
ႈ ကာ္မရွငမ
္ ွ MSPP ကုမဏ
ၸ သ
ီ ထ
႔ုိ တ
ု ေ
္ ပးခဲသ
႔ ည့္ ပါမစ္ (၁)
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ ။ ။ ျမန္မာ႔ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ ေ
ႈ ကာ္မရွငမ
္ ွ MSPP ကုမဏ
ၸ သ
ီ ထ
႔ုိ တ
ု ေ
္ ပးခဲသ
႔ ည့္ ပါမစ္ (၂)
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ ။ ။ MSPP ဆီအန
ု း္ စိက
ု ပ
္ ်ဳိးေရးစီမက
ံ န
ိ း္ ဧရိယာအတြငး္ ရွိ တနသၤာရီအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ အဆိျု ပဳ
ထားေသာ တည္ေနရာျပေျမပံ။ု
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ ။ ။ MSPP ကုမဏ
ၸ မ
ီ ွ ယင္းစိက
ု ခ
္ င္းေနရာတြင္ စိက
ု ထ
္ ထ
ူ ားေသာ ေျမဧက ၄၂၂၀၀ပါ သတင္းအခ်က္
		

အလက္ဆင
ု ိ း္ ဘုတ။္
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၆ ။ ။ ရြာသားမ်ား၏ လူဥးီ ေရစာရင္း
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