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ကမၻာတစ္လႊားရွိ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဌာေနတုိင္းရင္း 
သားမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ေစမႈ၊ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မႈ 
ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အေ၀ဖန္ခံ 
ေနရသည္။ ထုိသို႔နာမည္ဆုိးရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔1 
ခ်ဲ႕ထြင္ေရာက္လာၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ  ဆုိး၀ါးစြာ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ဖ်ား 
တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စစ္အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာကုမၸဏီ 
မ်ားသုိ႔ ဆီအုန္း စုိက္ပ်ိဳးရန္ အတြက္ ဧက ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ခ် 
ထားေပးခဲ့သည္။ အစုိးရ၏ အားနည္းလွေသာ ေျမယာအသုံးခ်မႈ 
အစီအစဥ္ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ဆိုင္ၿပီး အေရးပါလွသည့္ 
ေျမျပန္႔မုတ္သံုသစ္ေတာ အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ေဂဟစနစ္အရ တန္ဖုိးျမင့္မားလွေသာ သစ္ေတာမ်ားကုိပါ ဆီအုန္း 
ကုမၸဏီမ်ားမွ  ရယူသြားသည္။ ယင္းအျပင္ ဆီအုန္းစုိက္ခင္း 
မ်ားက ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔ ထုံးတမ္းႏွင့္ အညီေနထုိင္လာေသာ 
နယ္ေျမမ်ားကုိ၀င္ ေရာက္က်ဳးေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ 
ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာ 
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္း၊ ေဒသခံတို႔၏ လူမႈဘ၀ကုိ ပ်က္ယြင္းေစ 
ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံ 
ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ တုိးတက္ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး 
တစ္ၿပိဳင္နက္ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွေနေသာ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဘး 
ဆုိးမ်ားကုိ ပိုမိုကာမီးထုိးေပးရာေရာက္မည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။ 
ယခအုစရီငခ္စံာသည ္ယင္းေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို သေဘာေပါက္လာ 
ေစရန္ႏွင့္ လက္ရွိအေၿခအေနမ်ားကို မီးေမာင္းထုိးျပႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ပါသည္။ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၁၈ လၾကာ 
သုေတသနျပဳမႈကုိ အေျချပဳ၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာၿဖစ္ေနေသာ 
Myanmar Stark Prestige Plantation (MSPP) စီမံကိန္းကုိ 
အေျခခံကာ အထူးေလ့လာစရာ စီမံခ်က္ဇာတ္လမ္းအၿဖစ္ မွတ္တမ္း 
တင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမွုဳပ္ႏွံမႈ ေ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 

လဲၿမိဳ႕နယ္အမည္ၿဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ အမွန္တစ္ကယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာကို သိရွိႏုိင္ရန္ 
ခက္ခဲလွသည္။ ၂၀၁၄ ခုနစ္တြင္ MSPP က စိုက္ထူခဲ့သည့္ စီမံကိန္း 
ဆိုင္းဘုတ္အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာသည္ ၄၂၂၀၀ ဧက ရွိေသာ္လည္း 
၂၀၁၅ ခုနစ္ ကုမၸဏီ ေျမပံုအရ တိုင္းတာမႈကို ၿပဳလုပ္ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္နယ္နမိတ္မွာ ၄၉၂၂၇ ဧကရွိသည္။

MSPP မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အစုရွယ္ယာ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ပိုင္ဆိုင္ေသာ Prestige Platform ႏွင့္ ျမန္မာအေျခစုိက္ အစုရွယ္ 
ယာ ၅ရာခိုင္ႏွဳန္းပိုင္ဆိုင္ေသာ Stark Industries တုိ႔ ဖက္စပ္ 
တည္ေထာင္ထားသည္။ ၿမန္မာဘက္မွ Stark Industries ကုိ 
တပ္မေတာ္၊ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား2 ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ 
ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚျမသီတာေဆြတင3္ က 
တည္ေထာင္ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ Prestige Platform သည္ 
Glenealy Plantations ၏ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Glenealy 
Plantations သည္လည္း မေလးရွား လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
Samling အုပ္စု၏ လက္ေအာက္ခံလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
Samling လုပ္ငန္းစုႏွင့္ Glenealy Plantations တုိ႔မွာ ဆုိး၀ါးေသာ 
ဂုဏ္သိကၡာမဲ့သည့္ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားၿပီး သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မႈခင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား4ကို 
က်ဴးလြန္ထားသျဖင့္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခံေနရသည္။  MSPP စီမံကိန္းကုိ 
မေလးရွားအေျခစုိက္ စီးပြားေရး ဘဏ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ Maybank 
က ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး  Glenealy Plantations ကုိ အေမရိ 
ကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္းတန္ဖုိးရွိ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားၿဖင့္ ထုတ္ေခ်း 
ထားျခင္းၿဖစ္သည္။ 5 Maybank ကုိလည္း ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးဘဏ္ (JBIC)၊ ေနာ့ဂဲဘဏ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႔ 
ခြဲေရးအဖြဲ႕(NBIM) က စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေနာ္အေ၀းအစုိးရ၏ ပင္စင္ 
ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက တုိ႔ရွိ(၈) 
ေနရာေသာ ပင္စင္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာ 
ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း မ်ားစြာမွလည္း ဆက္စပ္ေငြေၾကး 
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MSPP ဆီအုန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေသာေျမေနရာ (သက္ဦးေမာင္)

ေထာက္ ပံ့မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ထားရွိသည္။

MSPP ၏ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးဧရိယာသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) တုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ 
ၾကာ စစ္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာတြင္ရွိသည္။ ျမန္မာ့တပ္ 
မေတာ္၏ ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ဌာေနကရင္ တုိင္းရင္းသား 
မ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔ခြာထြက္ 
ေျပးခဲ့ရဖူးၿပီး ေတာမ်ားတြင္ ပုန္းခိုကာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိဒုကၡသည္စခန္း 
မ်ားတြင္လည္း ေနထုိင္ခဲ့ရဖူးသည္။6 ၁၉၉၇ ခုနစ္ႏွင့္ ၂၀၀၇ 
ခုနစ္ အတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ MSPP ၏ စုိက္ပ်ိဳးဧရိ 
ယာမ်ား အတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေၾကာင့္နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာေစာထင္ရွားသည္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား 
ခုိးယူဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အတင္းအဓမၼအလုပ္မ်ားခုိင္းေစျခင္း၊ မုဒိမ္း 
က်င့္ျခင္း၊ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကုိ ထင္ရာစိုင္း 
သတ္ျဖတ္ျခင္း ရွိခဲ့သည္။7 ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ KNU တုိ႔သည္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္က စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ နယ္ေျမမွာ 
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ နယ္ေျမအျဖစ္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးၿဖင့္ အသြင္ 
ေျပာင္းလာသည္။ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးနယ္ေျမရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ ျမန္ 

မာအစုိးရ ႏွင့္ KNU တုိ႔ ႏွစ္ဘက္စလံုး ေရာျပြန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသ 
တြင္ ရွိသည္။ ထုိေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဆီအုန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ 
ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခ်က္မ်ား၊ ၿပႆနာမ်ားကုိ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ 
လႊဲခ်ေနၾကၿပီး မည္သည့္ဘက္ကမွ တာ၀န္ခံ၊တာ၀န္ယူၿခင္းမရွိဘဲ 
ေဒသခံမ်ားကုိ ပုိမုိ၍အကာအကြယ္မဲ့ေစသည္။ 8

MSPP ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပႆနာ အမ်ားစုမွာ အစိုးရ၏ 
ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ သဟဇာတဟပ္စပ္မႈ မရွိသည့္ ညံ့ဖ်င္းလွေသာ 
ေျမအသံုးခ် စီမံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ေနထိုင္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ကရင္ရြာသားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေကာ KNU တြင္ပါ မွတ္ပံု 
တင္ျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ အေထာက္အထားၿပႏိုင္ေသာ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ MSPP ၏ 
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ရြာေလးရြာပိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ားေနထိုင္သည့္ 
ေျမႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧက စုစုေပါင္း ၃၈၉၀၀ ပါ၀င္ေနၿပီး ထိုေနရာ 
မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေျမလြတ္၊ ေၿမလပ္၊ ေၿမရိုင္းအျဖစ္ 
မွားယြင္းစြာ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။9 MSPP သို႔ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးရာတြင္ တနသာၤရီ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ 10 အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ 
အဆိုျပဳထားသည့္ ေနရာပါ ပါ၀င္ေနၿပီး ကုမၸဏီသည္ ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္ 
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6.  https://www.hrw.org/reports/2005/burma0605/3.htm
http://khrg.org/2011/03/khrg11f3/militarization-development-and-
displacement-conditions-villagers-southern
Revolution as Development: The Karen Self-Determination Struggle 
Against Ethnocracy (1949 - 2004), Jack Fong, Universal Publishers, 
2008

7. “Burma Army Killed 11 hiding Karen villagers,” KNU Mergui-
Tavoy 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

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. 

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.



ေပါမ်ားစံုလင္မႈ အလြန္အမင္းျမင့္မားၿပီး အေရးႀကီးသည့္ က်ားမ်ား 
ခိုလႈံရာသစ္ေတာကို ဖ်က္ဆီးခြင့္ျပဳလိုက္သကဲ့သို႔ ပင္ျဖစ္သည္။

MSPP စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ 
ထားသည့္ ေၿမေနရာသည္ ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ ၄၄၈၀ ဦး (ေနာက္ 
ဆက္တြဲတြင္ၾကည့္ပါ) ေနထိုင္သည့္ ကရင္ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ေနရာအတြင္းတြင္ က်ေရာက္လွ်က္ရွိၿပီး 
စုစုေပါင္းေက်းရြာ(၁၃)ရြာကို ဆိုး၀ါးသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။11 
ကုမၸဏီသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းအတြက္ မွီခိုေနရသည့္ကြမ္းၿခံႏွင့္ သီဟိုဠ္ၿခံမ်ားအပါအ၀င္ 
ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမဧက ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၁၁ ခုနစ္ ကတည္းက ရွင္း 
လင္းခဲ့သည္။ မွီခိုေနရသည့္ေျမမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ မိသားစု 
မ်ားသည္ အေၾကြးထူေျပာလာျခင္းႏွင့္ လုပ္ခနည္းပါးသည့္ ေန႔စား 
အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။ MSPP က 
ထိုမိသားစုမ်ား၏ ေျမမ်ားကို သိမ္းၿပီး ကတည္းက ရြာသားမ်ားသည္ 
မိသားစုကို ေကၽြးေမြးရန္၊ အ၀တ္အထည္ ဆင္ျမန္းေပးရန္ ေငြေၾကး/ 
၀င္ေငြ အလံုအေလာက္မရရွိေတာ့ေပ။ ထို႔အျပင္ MSPP က သံုး 
စြဲခဲ့သည့္ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ေဒသ 
ခံတို႔၏ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား အဆိပ္သင့္ကာ ကၽြဲ၊ ႏြား တိရစာၦန္ 
မ်ားမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ အလွ်င္အၿမန္ေသဆံုးမႈ 
မ်ားၿဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ရြာသားမ်ားမွာလည္း အေရျပား ယားယံျခင္းႏွင့္ 
၀မ္းေလ်ာ၊၀မ္းပ်က္ျခင္းတို႔ကိုတစ္ၿပိဳင္နက္ ခံစားေနရသည္။12 MSPP 
သည္ ရြာသားမ်ားအား ထိုသို႔ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအတြက္ တရားမွ်တ 
ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး မေပးခဲ့ဖူးေပ။

MSPP ဆီအုန္းစီမံကိန္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္ 
၀တ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားစြာကိုလည္း လိုက္နာရန္ ပ်က္ 
ကြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို 
စတင္ရရွိခဲ့စဥ္အခ်ိန္မွစၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ေျမရယူရာတြင္ 
လိုအပ္သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟို 
ေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထိုကဲ့သို႔ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း 
ယူခဲ့ဖူးေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားလည္း မရွိေပ။ MSPP 
သည္ ေဒသခံမ်ားပိုင္ ေျမယာကိုသိမ္းဆည္း ရယူရာတြင္ ၁၉၈၄ 
ေျမသိမ္းဥပေဒအရသာ သိမ္းယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒအရ 
ေျမမသိမ္းမွီတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အသိေပးသည့္ အမိန္႔ 
ေၾကျငာစာထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊ ကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးေပး 
ျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ဖူးေပ။13 MSPP သည္ ကုလသမဂၢ ဌာေနတိုင္း 

ရင္းသားမ်ား အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP)14 ပါ ဌာေန 
ကရင္ေဒသခံမ်ား၏ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္ အသိေပးထားေသာ ေဒသခံ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာ တူညီမႈ 
ရယူရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (FPIC)15 ကိုပါ ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္။

၂၀၁၆ ခုနစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တနသာၤရီတိုင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈပူးတြဲ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီက ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ 
MSPP ကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ 
ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က MSPP ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ေျမယာ 
ပဋိပကၡကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ 
ညွိႏႈိင္းမႈ မလုပ္မခ်င္း ယာယီရပ္ဆိုင္းရန္ စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ 
တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵ 
ျပမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္တန္းမႈမ်ားအၿပီး ထိုရပ္ဆိုင္းမႈသည္ MSPP ဆီအုန္း 
စိုက္ခင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေရရွည္ 
အေျဖရွာရန္ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္သည္။

MSPP ျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသ 
မ်ားတြင္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ျပဳျခင္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ရွိ 
ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ယခုအစီရင္ခံ 
စာသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ MSPP ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ အျငင္း 
ပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးရံုသာမက ဆီအုန္းက႑တစ္ခုလံုးကိုပါစနစ္ 
တက်ကိုင္တြယ္ရန္ စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာအစိုး 
ရသည္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသစ္ခ်ေပး 
ထားျခင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေၿပးညီ ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ 
ရႈမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္မႈမ်ားအား အေရး 
ယူမႈမ်ားၿပဳလုပ္သင့္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ကာကြယ္ေရးအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အကာအကြယ္ ယႏၱရားမ်ား 
ထားရွိႏိုင္သည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရပ္တန္႔ထားသင့္ 
သည္။ 

ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္း 
သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွစ္ဘက္တစ္ၿပိဳင္နက္အုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈ ေရာျပြမ္းေနေသာေၾကာင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အလြန္ 
အမင္းေလ်ာ့ရဲလွ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 
အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ကိုင္ရန္ခြင့္ၿပဳျခင္းသည္ ဆိုး၀ါးလွေသာ 
စြန္႔စားမႈႀကီးတစ္ခုၿဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ျပသေနပါသည္။ 
ထို႔ုျပင္ ထုိေဒသတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ားသည္ ေျမယာပိုင္ 
ဆိုင္ေရးအတြက္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈမရွိဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေျမယာ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားလည္း မျပဳႏုိင္ေပ။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ခိုင္မာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ 
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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.

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.

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 
ရွိမခ်င္း ဤကဲ့သို႔ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အႀကီးစား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈထိန္းေက်ာင္း 
သည့္ ယႏၱရားတစ္ခုထားရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ဆိုင္းငံ့ထားေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို 
စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

• MSPP သည္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မျပဳရေသးသည့္ ေျမမ်ားကို ဌာေန 
ကရင္တိုင္းရင္းသား၊ရြာသားမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ 
ႏွင့္ ဆီအုန္းစိုက္ၿပီးသားေနရာမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားပိုင္ 
ဆိုင္သည့္ ရြာသားမ်ားႏွင့္  သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသည္အထိ 
ညွိႏွိဳင္းၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ၿပန္လည္ေပးအပ္ 
ရန္ႏွင့္ အစိုးရသစ္၏ ေျမယာျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာရန္။

• MSPP ႏွင့္ အျခား မည္သည့္ ဆီအုန္းစီမံကိန္းမ်ားမဆို သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္း၊လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ားအား ေရးဆြဲရန္။ထို႔ၿပင္ MSPP ႏွင့္ အျခား မည္ 
သည့္ဆီအုန္းကုမၸဏီမ်ားအားလံုးမဆို စီမံကိန္းတြင္ ရွိေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကုိ အမ်ားသိေစရန္ ေဖာ္ 
ထုတ္ျပသအသိေပးသင့္သည္။

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

ခ်က္ထုတ္ေပးထားၿခင္းကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းသင့္သည္။

• စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန(MOALI)၊ 
သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး 
ဌာန (MONREC) ႏွင့္ တနသာၤရီတိုင္းအစိုးရသီးသီးတို႔သည္ 
သင့္ေတာ္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ 
ျပည့္၀သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ မရွိေသးမီ ဆီအုန္းစီမံကိန္း 
တိုးခ်ဲ႕ျခင္းအားလံုးအတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္နည္းလမ္း 
တစ္ခုၿဖင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ထားသင့္ၿပီး အခ်ိန္ အတိုင္း 
အတာတစ္ခုထိ ရပ္နားထားမည့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတစ္ခု 
ထားရွိသင့္သည္။ ဆီအုန္း လုပ္ကြက္အသစ္ မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ 
ဆီအုန္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ EIA လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားအား ျပဌာန္းသင့္သည္။

• ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ 
MSPP လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ဆိုင္းင့ံကာ MSPP ႏွင့္ ေဒသခံ 
ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား ေျမယာပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ကာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

• ေ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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