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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ထပ္ႀကီးက်ယ္သည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေျခလွမ္းတစ္ရပ္ သမုဒၵရာႏွင့္ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားကို
ျခံခတ္သိမ္းဆည္းျခင္း
‘ႀကီးက်ယ္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး’ဟူသည့္ အသံုး
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အ၀န္း’ ဆီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာ၌ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ လူမႈေရး
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ႈ ုိ ေလ့လာဆန္းစစ္၍ သံးု သပ္
တင္ျပရန္ Karl Polanyi မွ စတင္သံုးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္
ႏိုင္ငံ၏ ဤအသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘ၀
မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္စနစ္အားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို
အေထာက္အကူျပဳရန္ သဘာ၀ႏွင့္လူ၏ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈ
တို႔ကို ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့သည္။ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေသာ့
ခ်က္သည္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျခံခတ္
သိမ္းဆည္းျခင္းျဖစ္သည္။ Polanyi ကဤကဲ့သို႔ေသာ ျခံခတ္
သိမ္းဆည္းမႈသည္ “ဆင္းရဲသားမ်ားအေပၚ ခ်နင္းထားသည့္ လူ
ခ်မ္းသာတို႔၏ ဆင့္ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ” တစ္ရပ္သာျဖစ္
သည္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။
ေျမယာ၊ ေရႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ သမိင
ု း္
အစဥ္အလာအရ ေက်းလက္ေနလူထု၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့လာခဲ့ၿပီး
ကိုင္းကၽြန္းမီကၽြန္းကိုင္းမီ အျပန္အလွန္ ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့
ေပးလ်က္ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ရိုးရာအစဥ္အလာမ်ားအရ စီမံခန္႔ခြဲလာ
ခဲ့သည့္ တန္ဘိုးမ်ားအားလံုးကို ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့သည္။ သို႔
ျဖစ္၍ ဤသယံဇာတမ်ားကို မည္သူက မည္သို႔ရယူအသံုးခ်၍
မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မ်က္
ေမွာက္ေခတ္ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကသာလွ်င္ အဆံးု အျဖတ္
ေပးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဤေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၌ ‘ယထာ
ဘူတက်က်’ ခြဲေ၀ခ်ထားမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို
ခိုင္မာေသခ်ာေစရန္ ကိုင္းကၽြန္းမီကၽြန္းကိုင္းမီ အျပန္အလွန္
ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ရသည့္ အဖိုးအခမ်ားအားျဖင့္ ၀န္ထုတ္
၀န္ပိုးမျဖစ္ေစရဟု ဆိုထားျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Polanyi က
‘ႀကီးက်ယ္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး’ဟု ေခၚဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တနည္းဆိုေသာ္ လူေဘာင္အသိုက္အ၀န္း၏ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ပံုစံအား ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ သေဘာ
တရားကို လိုက္ေလ်ာနာခံေစျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စဥ္းစားေတြး
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အရာမ်ားထက္စာလွ်င္ ဘ၀မ်ားစြာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ
လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုကို ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးရန္ အေျခခံတည္
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ေဆာက္ထားသည့္ အခင္းအက်င္းပံုစံေပါင္း မ်ိဳးစံုပါ၀င္လ်က္ရွိ
သည့္စနစ္မ်ားကို တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးအျမတ္
ရွာေဖြရယူမႈကို အသားေပးသည့္ စနစ္တစ္ခုတည္းအျဖစ္
ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာေနၿပီးသား
ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ လက္တစ္ဆပ
ု စ
္ ာ တစ္သီးပုဂလ
ၢ မ်ား
ကိုအႀကီးအက်ယ္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသြားေစၿပီး အမ်ားစုကို ပိုမို
ဆင္းရဲတြင္းနက္သြားေစလ်က္ရွိသျဖင့္ “ဆင္းရဲသားမ်ားအေပၚ
ခ်ႏွင္းထားသည့္ လူခ်မ္းသာတို႔၏ ဆင့္ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ”
ဟုသမုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကီးက်ယ္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
သံသရာစက္၀န္းသစ္၏ ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာေပၚ ေရာက္ရွိေန
ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံ၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္ကမ္းရိုး
တန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကုန္တြင္း ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားကို
ရယူသံုးစြဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ ဟင္းလင္းနီးပါးတံခါးဖြင့္
ေပးခဲ့သျဖင့္ အေရးပါသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာ
ခဲ့သည္။ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားဆိုရာ၌ သားငါး၊ ဒီေရေတာ
မ်ား၊ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေရေနအပင္မ်ားမွသည္
ကမ္းရိုးတန္းသဲေသာင္ျပင္မ်ား၊ ေရ နံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔အျပင္
ေရထုတစ္ခုလံုးပါ အက်ံဳး၀င္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးအစား ကြဲျပား
စံုလင္လွသည့္ ေရေအာက္သယံံဇာတမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တံငါသည္ထု၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း
မ်ိဳးစံုကို ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္၌
ေရပန္းစားတြငက
္ ်ယ္လာလ်က္ရသ
ိွ ည့္ ေစ်းကြကစ
္ းီ ပြားေရးစနစ္
၏သေဘာတရားအေပၚ ေက်ာရိုးတည္ထားသည့္ ဤအခင္း
အက်င္းသစ္သည္ အဆိုပါသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရြာသူ
ရြာသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မိဘျပည္သူတစ္ရပ္လံုးထံမွ ေ၀းရာ
အရပ္မ်ားဆီသ႔ုိ ယူငင္ေဆာင္က်ဥ္းသြားရန္ ဖိအားေပးျခိမး္ ေျခာက္
လာေနၿပီျဖစ္သည္။
လတ္တေလာ ပြငလ
့ ္ င္းလာသည့္ ကုနး္ တြငး္ ပိင
ု း္ ႏွင့ ္ ျမန္မာ့
ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျခံခတ္ သိမ္းဆည္းလ်က္
ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ႏိုင္ငံ၏ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ား
ကိုမည္သူတို႔ လက္လွမ္းမီအသံုးခ်၍ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံလ်က္ရွိၿပီး
ထြက္ရွိလာသည့္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မည္သူတို႔ အက်ိဳးအျမတ္
ခံစားခြင့္ရရွိေနေၾကာင္း အေရးတႀကီး ေမးခြန္းေမးစရာရွိလာ
သည္။ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလားတူ
အေရးႀကီးသည့္အခ်က္အေနျဖင့္ အနာဂတ္၌ ဤအရင္းအျမစ္
မ်ားကို မည္သူက မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ မည္သည့္
နည္းလမ္းျဖင့္ မည္သို႔ထိန္းခ်ဳပ္စီမံ၍ မည္ကဲ့သို႔ေသာရယူသံုးစြဲ
ပိုင္ခြင့္မ်ိဳးျဖင့္ မည္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ိဳး ရရွိလာမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း အေရးတႀကီးေမးစရာရွိလာသည္။
ေျမႏွင့ ္ ေျမယာအခြငအ
့ ္ ေရးအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ အျငင္း
ပြား၍ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္အခ်က္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္
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မ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္လာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္အခါ
ကမွ်မရိးု ရွငး္ ခဲဖ
့ းူ ေၾကာင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ၀ိေရာဓိမျဖစ္ဘဲ ေျပလည္သာြ း
ခဲဖ
့ းူ ျခင္းမရွေ
ိ ၾကာင္း အထင္အရွားျပဆိလ
ု ်က္ရသ
ိွ ည္။၂ ေရေအာက္
သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာပါကလည္း ဆင္းရဲသားလူထု
အသိုက္အ၀န္္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊ အျခားထိခိုက္
ရန္လြယက
္ ၍
ူ ေဘးဖယ္ခထ
ံ ားရသူမ်ားအတြက္ လက္လတ
ႊ ဆ
္ းုံ ရႈးံ
ရႏိင
ု သ
္ ည္အ
့ ႏၱရာယ္ အထူးတလည္ျမင္မ
့ ားလ်က္ရွိသည္။ အမွန္
တကယ္ ျခိမး္ ေျခာက္ခေ
ံ နရၿပီး ထိခက
ုိ ႏ
္ င
ုိ ေ
္ ျချမင္မ
့ ားသည့္ အႏၱရာယ္
ကပ္ဆိုက္လ်က္ရွိသည္။ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ား က်ယ္
ေလာင္လ်က္ရေ
ိွ သာ္လည္း နားေထာင္ေပးမည္သ
့ ူ မရွေ
ိ လၿပီေလာ။

ေနာက္ထပ္ျခံခတ္သိမ္းဆည္းမႈ ငါတို႔ရဲ႕ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ား
ယေန႔ ကမာၻတစ္လာႊ းက တံငါသည္လမ
ူ အ
ႈ သိက
ု အ
္ ၀န္း
ေတြဟာ “သမုဒၵရာလုယူမႈ” လိ႔ု ေခၚဆိုေနၾကတဲ့ ရိုက္ခတ္မႈဒဏ္
ကိုခါးစည္းခံေနၾကရတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ “ေရေအာက္
သယံဇာတေတြကို ဘာရည္ရြယခ
္ ်က္နဲ႔ ဘယ္လအ
ို သံုးခ်ၿပီး ထိန္း
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲၾကမလဲ
ဆိတ
ု ဲဆ
့ ံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတႏ
္ င
ို တ
္ ဲ့ ၾသဇာအာဏာအပါအ၀င္ အေရး
ပါတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအားလံုးကို ၾသဇာအာဏာႀကီးမားတဲ့
စီးပြားေရးသမားေတြကပဲ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္
လို႔အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေနတယ္။”၃ ဒီလိုလုပ္ရပ္မ်ိဳးေတြက

ဧရာမအထူးစီးပြားေရးဇံုေတြနဲ႔
ျပင္ဆင္အစားထိုးလိုက္သင့္
သလား။ မႀကံဳစဖူး တျဖည္းျဖည္း ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းလာတဲ့ ဇီ၀
မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေရေအာက္သယံဇာတေတြ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈ
ျမင္တ
့ က္လာေနတဲအ
့ တြက္သႏၱာေက်ာက္တန္းေတြရတ
ိွ ့ဲပင္လယ္
ေရေအာက္ေနရာေတြမွာ ငါးဖမ္းခြင့္ကိုပိတ္ပင္လိုက္ၿပီး ေရငုပ္
ေလ့လာေရးအတြက္ အံ့ဖြယ္သဘာ၀ရႈခင္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း
လိုက္ရမွာလား။
နယ္ခေ
ံ တြရ႕ဲ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြကအ
္ ေရး
ပါတဲ့အခန္းက႑ကေန ဒီေရေတာေတြ ဆက္လက္အသံုးေတာ္
ခံႏင
ို ပ
္ ါဦးမလား သိမ
႔ု ဟုတ္ သူတရ
႔ို ႕ဲ အခန္းက႑ျဖစ္တဲ့ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစီမံခ်က္
ေတြအတြက္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈကို အလိုက္သင့္စုပ္ယူသို
ေလွာင္ဖို႔ ပထမဦးဆံုး အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္သလား။
ၿမိတ္တစ္လႊားက အၾကီးစားငါးဖမ္းေရယာဥ္အုပ္မ်ားမွ
သည္ ဧရာ၀တီျမစ္တစ္၀ွမ္းရွိ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းျပဳေနတဲ့ အေသးစားတံငါသည္မ်ားအထိ ကြဲျပားေနၾက
တဲ့အမ်ိဳးအစားအားလံုး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ငါးလုပ္ငန္းက႑မွာ ဘယ္
လိုအက်ံဳး၀င္လာမလဲ။ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႔လိုတဲ့ ငါးဖမ္း
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြေကာ ရွိလာမလား။ အဲဒီလိုဆိုရင္ ဘယ္
လိုငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ အဲဒီလို ငါးဖမ္းလုပ္
ငန္းမ်ိဳးကို မွီခိုၿပီးအသက္ေမြးေနၾကတဲ့ တံငါသည္ေတြကေကာ
ဘာဆက္လုပ္ၾကမွာလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဆန္းတက်ယ္ကိစၥရပ္ေတြေတာ့ မဟုတ္
ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ နယ္ပယ္သစ္၊ က႑သစ္တစ္ခုကို ခ်ဥ္းနင္း၀င္
ေရာက္လာသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ေတြ
ကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာက အဲဒါနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဘ၀ရဲ႕
အဓိပၸာယ္ေတြကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္အပိုင္စီးဖို႔ ႀကိဳးစားရာေရာက္ေန
ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထ၀ီေျမႀကီးေပၚက ျမစ္ေခ်ာင္းစနစ္
ေတြဟာ သူတို႔အေပၚမွီခိုေနၾကတဲ့ လူမႈအသိုက္အ၀န္းေတြရဲ႕
စံုလင္ကြဲျပားတဲ့ လူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လကၡဏာရပ္ေတြ
နဲ႔အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္ေကၽြးေမြး
ေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါဦးမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေရကာတာေတြ ပိတ္ၿပီး
ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေတြ ထုတ္လုပ္ဖို႔ ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်သင့္
သလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ အသားေပးတဲ့
အႀကီးစားေရထြက္ကုန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြအတြက္
ေနရာေပးလိုက္ရ မွာလား။

ဤေမးခြန္းမ်ားအားလံုးသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး ေမွ်ာ္မန
ွ ္းခ်က္ႏင
ွ ့္ ဆက္စပ္လ်က္ရၿွိ ပီး ယင္းေမွ်ာ္မန
ွ ္း
ခ်က္အတြငး္ ေရေအာက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတိ႔ု
အေပၚ မွီခိုအားထားလ်က္ရွိသူမ်ား မည္သည့္အခန္းက႑မွ
ပါ၀င္လ်က္ရွိသနည္း။ ဆထက္ထမ္းပိုးတိုး၍ အေရးပါလာသည့္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၌ လူသားမ်ားအစဥ္အဆက္ ပိုင္းျခားေနထိုင္လာ
ခဲ့ၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ရႈေထာင့္တစ္ရပ္တည္းျဖင့္ စနစ္တက်
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား (ေျမ၊ ေရ၊ ငါးမ်ိဳး
စိတ္မ်ား) ၏ ကြင္းဆက္တစ္ခုအတြင္း သဘာ၀သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္
မ်ိဳးပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတရားအရ သဘာ၀သယံ
ဇာတမ်ားကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသို႔ ၎တို႔ ‘ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္
ရွိသည့္’ ‘၀န္ေဆာင္မႈ’ အေပၚအေျခခံ၍ စီးပြားေရးရႈေထာင့္
အရသာ တန္ဖိုး (တန္ဖိုးျဖတ္) ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ရွည္လားတဲ့ ကမ္းရိုးတန္းႀကီးဟာ တံငါသည္ထုကို
ဆက္လက္ဧည့္ခံေနရာေပးၿပီး ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့ေပး ႏိုင္ဦး
မလား။ အဲဒီအစား သဘာ၀ခရီးသြားေတြ အနားယူအပန္းေျဖတဲ့
ေနရာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္သင့္သလား။ ဒါမွမဟုတ္လည္း

ဤကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ အျမင္သည္ ေရေအာက္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခား
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္
မ်ားသို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ‘ကုန္ၾကမ္းမ်ား’ အျဖစ္သာ
သေဘာထားျခင္းမရွသ
ိ ည့္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မန
ွ း္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္

၂
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WFFP et al. 2014. The Global Ocean Grab: a Primer. Amsterdam: The Transnational Institute. P.3 https://www.tni.org/files/download/the_
global_ocean_grab.pdf
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၂

ေျပာင္ႀကီးဆန္က
႔ ်င္လ်က္ရသ
ိွ ည္။ ယင္းအစား ဤကဲသ
့ ႔ုိ အနာဂတ္
ကိုအျခားရႈေထာင့္တစ္ခုမွ ၾကည့္ရႈသည့္ အျမင္မ်ားသည္ ေရ
ေအာက္သယံဇာတမ်ားကို လူသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံက်သည့္ အုတ္ျမစ္အျဖစ္သာမက
၎တို႔၏ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လကၡဏာရပ္မ်ား
အတြငး္ ထဲထ၀
ဲ င္၀င္ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လ်က္ရသ
ိွ ျဖင့္ယခုႏင
ွ ့အနာဂတ္
္
ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ၾကည့္ရႈရန္လိုအပ္သည္။

ေမးခြန္းအေနျဖင့္ -

လာမဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔
ဘယ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္မလဲ။

သယံဇာတေမာင္ပိုင္စီးလုယူမႈ
ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားကို ရယူအသံးု ခ်မႈသည္ မၾကာ
ခဏဆိုသလို ေျမယာႏွင့္ ေျမဆက္စပ္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္
မ်ား (ဥပမာ ကမ္းရိုးတန္းမ်ား၊ ေရကန္ႏင
ွ ့္ ျမစ္ကမ္းမ်ား၊ ဒီေရေတာ
မ်ားစသည္ျဖင့္) အေပၚလက္လွမ္းမီ အသံုးခ်ႏိုင္မႈအေပၚ မွီတည္
ေလ့ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တံငါသည္ထုအေပၚ ရိုက္ခတ္လ်က္ရွိ
သည့္ သယံဇာတေမာင္ပိုင္စီးမႈသည္ ေရေအာက္သယံဇာတ
မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ကုန္လြန္ခဲ့
သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျမ၄၊ ေရ၅၊ သမုဒၵရာ၆ အပါအ၀င္ သဘာ၀
သယံဇာတမ်ားကို ‘ေမာင္ပိုင္စီးမႈ’ တစ္ခ်ိန္တည္း က်ယ္ျပန္႔လာ
သည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိ္မ္းေရာင္ေမာင္ပိုင္စီးလုယူမႈဟ၇ု
ေခၚဆိုေနၾက သည္။
‘သယံဇာတႏွင့ ္ ၾသဇာအာဏာ ေမာင္ပင
ုိ စ
္ းီ မႈ’ ၏ ေယဘုယ်
ညႊန္းကိန္းတစ္ခုမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ အေသးစားတစ္ပိုင္
တစ္ႏင
ုိ တ
္ င
ံ ါသည္မ်ားကို ဖယ္ထတ
ု လ
္ က
ုိ ျ္ ခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရလဒ္
အေနျဖင့္ - ကမာၻ႔ေျမာက္ဖက္ျခမ္းႏွင့္ ေတာင္ဖက္ျခမ္းအပါ ကမာၻတစ္လႊား၌ အေသးစားတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ တံငါသည္မ်ား၏
ေရေအာက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ လက္လမ
ွ း္ မီအသံးု
ခ်ႏိုင္စြမ္းကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ယုတ္ေလ်ာ့အား နည္းသြားေစလ်က္ရွိ
သည္။

၄
၅
၆
၇
၈

လူသားသမိင
ု း္ ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရေအာက္သယံ
ဇာတမ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားကို
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနရာခ်ထားသည့္ပံုစံႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး ‘ကမာၻအႏွံ႔သမုဒၵရာေမာင္ပိုင္စီးမႈမ်ား’ က်ယ္
က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တံငါသည္မ်ား၏ လတ္တေလာလႈပ္
ရွားမႈတစ္ခုအတြင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ဤသို႔မွတ္ ခ်က္ခ်ခဲ့
သည္။၈

ကမာၻအႏွံ႔ တံငါသည္လႈပ္ရွားမႈေတြကို စတင္အေျခ
တည္ကာစအခ်ိန္တုန္းက အဓိကအားျဖင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္
အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက႑နဲ႔ အႀကီးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္သူေတြအၾကား ႏိုင္ငံေရးအရ အျပင္းအထန္ ထိပ္
တိုက္ေတြ႔ခဲ့ၾကတယ္။ ကေန႔မွာေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု
ႀကီးေတြရဲ႕ ေျမနဲ႔ ေရထုကို ေမာင္ပင
ို စ
္ ီးလုယမ
ူ ႈေၾကာင့္ တစ္ပင
ို ္
တစ္ႏင
ုိ အ
္ ေသးစားတံငါသည္ေတြရ႕ဲ ငါးဖမ္းနယ္ေျမေတြ လက္
လြႊတ္ဆံုးရႈံးေနရတဲ့အတြက္ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႔တဲ့ နယ္ပယ္
ေတြပိုၿပီးေတာ့က်ယ္ျပန္႔ လာတယ္။ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ကငါးဖမ္းနယ္ေျမေတြကို က်ေနာ္တို႔အသံုးခ်လို႔မရေအာင္
ပိတပ
္ င္တားျမစ္ၿပီးေတာ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမက
ႈ ို ကိင
ု တ
္ ြယ္
ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေရနဲ႔ ေျမယာလုပ္ပိုင္
ခြင့္ေတြကို စီးပြားေရးေလာကဆီကို ထိုးေကၽြးလိုက္တဲ့
ယႏၱရားေတြကု ိ ေရးဆြျဲ ပင္ဆင္ဖ႔ ု ိ အာသီသျပင္းထန္ေနၾကတယ္။
ဤအခ်က္သည္ အက်ပ္အတည္းမ်ား (ေငြေၾကး၊ စားနပ္
ရိကၡာ၊ ရာသီဥတု၊ စြမ္းအင္) ‘တစ္ေနရာတည္း၌ စုဆံုေနျခင္း
ေၾကာင့္’ ေျမႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား
အေပၚ ေမာင္ပိုင္စီးလက္၀ါးႀကီးအုပ္ရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ
လ်က္ရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။ ၂၀၀၇/၈ မွစ၍ ကမာၻ
ႀကီးကို ေကၽြးေမြးေထာက္ပရ
့ံ န္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမက
ႈ ုိ ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ္
ေျဖရွင္း၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ခိုင္မာေသခ်ာေစရန္ဟူသည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္ေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ျဖင့္ ‘ကမာၻအႏွံ႔
ေျမယာကို အပူတျပင္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္လုယူမႈ’ မ်ားက်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားလာသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လက္ရွိေျမယာ
အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ အေသးစားတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေတာင္သူမ်ား
သည္အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္
ေနသူမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ အက်ိဳးရွထ
ိ ေ
ိ ရာက္မႈ ကင္းမဲေ
့ စသူမ်ားအျဖစ္
၉
ပံုေဖာ္ခံေနၾကရသည္။

https://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf
https://www.tni.org/files/download/the_global_water_grab.pdf
https://www.tni.org/files/download/the_global_ocean_grab.pdf
https://www.tni.org/en/article/green-grabbing

From Margaret Nakato’s introduction to the COP21 side-event: “Blue Carbon: ocean grabbing in disguise?”, 08.12.2015, Paris, see: http://
worldfishers.org/wp-content/uploads/2016/06/Blue_Carbon_June_2016.pdf

၉

Borras et al. 2016 – Intersections of climate change mitigation initiatives, land grabbing and conflict: the twin challenges of agrarian and
climate justice in Myanmar. The Hague: ISS, Preliminary unpublished paper as part of the MOSAIC-project.

၃

အလားတူပင္ ကမာၻအႏွံ႔သမုဒၵရာ ေမာင္ပိုင္စီးလက္၀ါး
ႀကီးအုပမ
္ က
ႈ ို က်န္ရွိေနေသးသည့္ ေရေအာက္မ်ိဳးစိတ္ မ်ား (အမ်ိဳး
သားအဆင့္ ငါးလုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္ အထက္ေအာက္ဆန္သည့္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ျခင္း) ကိုကယ္တင္ရန္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္
(အျပာေရာင္ ကာဗြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား) ႏွင့္ ကမာၻ
ေနလူထုကို ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့ရန္ (အႀကီးစားေရထြက္ကုန္
လုပင
္ န္းႀကီးမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ ေရရွညတ
္ ည္တခ
့ံ င
ုိ ၿ္ မဲသည့္ အႀကီးစား
ငါးလုပ္ငန္းမ်ား) အေၾကာင္းျပ၍ ဥပေဒအရ တရား၀င္စည္း
ၾကပ္ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိသည္။
ေျမယာလုယူမႈမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပသည့္ ဇာတ္
လမ္း၊ မတူကြဲျပားသည့္ သမုဒၵရာလုယူမႈပံုစံမ်ား ဒြန္တြဲ ပါ၀င္
လ်က္ရသ
ွိ ည့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားက
အေသးစားတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္တံငါသည္မ်ား၏ ‘အစဥ္အလာ’ ငါး
ဖမ္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈနည္းပါး၍ အဖ်က္
အဆီးမ်ားေၾကာင္း တစ္ဘက္သတ္ပံုေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ဤ
အခင္းအက်င္းအတြင္း ႏိင
ု င
္ အ
ံ စိုးရမ်ား၊ ႏိင
ု င
္ စ
ံ စ
ံု ီးပြားေရး လုပင
္ န္း
ႀကီးမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ NGOs (ENGOs) မ်ား၊
ေငြကစားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အျခားဇာတ္ေကာင္မ်ား
သည္ ေရေအာက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ‘ေမာင္ပိုင္
စီးလက္၀ါးႀကီးအုပ္ႏိုင္ေစရန္’ ဆထက္ထမ္းပိုးတိုး၍ ႀကိဳးပမ္း
အားထုတ္လာၾကသည္။

မတူကြဲျပားသည့္ ေရေအာက္သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္ ေမာင္ပိုင္စီးမႈပုံစံမ်ား
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ မတူကြဲျပားသည့္ ေမာင္
ပိုင္စီးလုယူမႈပံုစံတစ္ခုခ်င္းစီ၌ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံ
ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဇာတ္ေကာင္မ်ား အတူတကြလက္တြဲ၍ ေရ
ေအာက္ႏွင့္ ဆက္စပ္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္
ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ႏိုင္ေစသည့္ ယႏၱရားမ်ားကို ျပန္လည္အသက္
သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ငါးလုပ္ငန္း
မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ကမာၻအ၀ွမ္းရွိ အမ်ိဳးသားအဆင့္ငါးလုပ္ငန္းမူ၀ါဒမ်ား
ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ပင္လယ္ေရေအာက္ သယံဇာတ အရင္း
အျမစ္မ်ားအေပၚ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးေပးအပ္ရန္
ကမာၻလံုးအ၀ွမ္း တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ဖိအားေပးတိုက္တြန္း
လ်က္ရွိသည္။ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၌ ‘လူ႔အခြင့္အေရးအေျခ
၁၀

ျပဳသည့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ိဳး’ ကို ေရေရရာရာညႊန္းဆိုထားျခင္းမရွိ
ေသာ္လည္း သားငါးသယံဇာတမ်ားအေပၚ တစ္သီးပုဂၢလိက
ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးရေစရန္ မ်က္ႏွာသာေပးမည့္
ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆို္င္မႈ အခြင့္အေရးကို အသားေပးထားသည္။
ဤလူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ရွိ ယုတၱိေဗဒသေဘာတရားကို မလွစ္ဟ
ျပမီ ပင္လယ္ျပင္ရွိ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ ေနာက္ခံသမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႕မ်ားကို မေမ့ေလ်ာ့ရန္
အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ၁၇ ရာစုေႏွာင္ပိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္
အရင္းရွင္၀ါဒႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္အက်ိဳး
သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ထြန္းသစ္စကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္
သြယမ
္ ပ
ႈ စ
ုံ မ
ံ ်ား၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပထ၀ီ
ႏိုင္ငံေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႀကိဳးပမ္းယွဥ္
ၿပိဳင္မႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ သမုဒၵရာအသံုးျပဳခြင့္ အခြင့္
အေရး၊ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စိတ္
ႀကိဳက္အဓိပာၸ ယ္ဖင
ြ ဆ
့္ ၍
ုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ စိင
ု း္ ျပင္းလာၾက သည္။၁၀
ဤကဲ့သို႔ သမုဒၵရာသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း
ျခံခတ္သိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢပင္
လယ္ျပင္ဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCLOS) ႏွင့္အတူ
ႀကီးက်ယ္သည့္ သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့
သည္။ UNCLOS ၌ႏို္င္ငံအစိုးရမ်ား၏ အထူးသီးသန္႔စီးပြားေရး
ဇံု (EEZ) ဟု အမ်ားသိထားသည့္အတိုင္း ကမ္းရိုးတန္းမွ ေရမိုင္
(၂၀၀) အကြာအေ၀းအတြင္းရွိ ပင္လယ္ေရေအာက္ သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္း၌ မတူကြဲျပားသည့္
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ EEZ အတြင္းရွိ သယံဇာတအရင္း
အျမစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ႏိုင္ေစမည့္ ငါးလုပ္
ငန္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားကို သူ႔ထက္ငါအလု
အယက္ခ်ဥ္းကပ္လာၾကေတာ့သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ေနာက္
ကြယ္မွ သေဘာတရားသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျဖင့္ ကမာၻ
ၾကည့္ၾကည့္၍ လူႏွင့္သဘာ၀အၾကား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈကို
နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာသံးု သပ္မအ
ႈ ေပၚ အေျခခံ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတရားအရ သဘာ၀သယံဇာတ
မ်ားကို အမ်ားသေဘာတူဆံုးျဖတ္မျႈ ဖင့္ မလႊမ
ဲ ေရွာင္သာ ထုတယ
္ ူ
အသံုးျပဳသည့္ပံုစံသည္ သယံဇာတမ်ားကို တစ္သီးပုဂၢလအက်ိဳး
စီးပြားအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် အမ်ားဆံုးထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ရရွိရန္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားလိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။ ဤ
သေဘာတရားအရ အစိုးရေသာ္လည္းေကာင္း ေစ်းကြက္စီးပြား
ေရးစနစ္အရေသာ္လည္းေကာင္း အတိင
ု း္ အတာတစ္ခအ
ု ထိ ထိနး္
ခ်ဳပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စည္းၾကပ္ဖိအားေပးျခင္း မရွိပါက လူသားမ်ား
သည္ မိမိတို႔၏ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲစြာ စီမံခန္႔ခြဲမည္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔
မွတ္ယူေစသည္။ ဤကဲ့သို႔ ကမာၻၾကည့္ၾကည့္ျခင္းကို ေယဘုယ်
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အားျဖင့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းထိန္း
သိမ္းသိမ္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ မူ၀ါဒေရးရာ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည့္ ‘ဘံုပိုင္ပစၥည္း
မ်ား၏ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ဆိုး’ ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။
‘ဘံပ
ု င
ုိ ပ
္ စၥညး္ မ်ား၏ ေၾကကြဖ
ဲ ယ
ြ ရ
္ ာျဖစ္ရပ္ဆးုိ ’ ဟူသည့္
ကမာၻၾကည့္ၾကည့္ျခင္းအေပၚ အေျခတည္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား
အဆင့္ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အတြင္းရွိ အဓိကက်သည့္ ျပႆနာရပ္မွာ “နည္းပါးလွသည့္ ငါး
ပမာဏကို မ်ားျပားလြန္းသည့္ တံငါသည္မ်ား လိုက္လံဖမ္းဆီး
ေနျခင္း” ေၾကာင့္ ‘အလြန္အကၽြံငါးဖမ္းသည့္’ အေျခအေနသို႔
ဦးတည္သြားေစလ်က္ရသ
ွိ ည္။ ဤအခ်က္ႏင
ွ ့္ ပတ္သက္ ၍ အစိုးရ
၌သားငါးသယံဇာတမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္
သည့္စြမ္းရည္မရွိဟု အၿမဲတမ္းလိုလို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေလ့ရွိသည္။
ဤျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တံငါသည္အေရ
အတြက္ကို ကန္႔သတ္၍ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပစၥည္းဥစၥာ
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အပ္ႏွင္းေပးရန္လိုအပ္သည္။ ဤ
နည္းအားျဖင့္ တံငါသည္မ်ားကို ဖမ္းယူခြင့္ျပဳသည့္ သတ္မွတ္ငါး
ပမာဏအေပၚ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအပ္ႏွင္းေပး
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးရလာသည့္
အခါ (ၿပီးေနာက္ပိုင္း) အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ
သည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳမျပဳဆိုသည္မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏
စိတ္၀င္စားမႈအေပၚသာ မူတည္သည္ဟု ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။
ထိုသို႔ျဖစ္လာခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ပင္ မူ၀ါဒျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအားျဖင့္
စည္းၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမည့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၌
ထူးကဲသည့္ လကၡဏာရပ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကိက
ု ည
္ မ
ီ ရ
ႈ ရ
ွိ န္ လိအ
ု ပ္သည္။
သားငါးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရးကို ‘လက္ဆင့္ကမ္းလႊဲေျပာင္းပိုင္ခြင့္’ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ
ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို စီးပြားေရးအရ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား
ႏိင
ု သ
္ ည့္ တန္ဖိုးရွလ
ိ ာေစသည့္ ေစ်းကြကစ
္ ီးပြားေရးစနစ္အားျဖင့္
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ပိုင္မႈ အခြင့္အေရးရွိရမည္။ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာ
သည္ပ
့ စၥညး္ ဥစၥာဆိင
ု ရ
္ ာ အခြငအ
့္ ေရးျဖစ္ရန္ လိအ
ု ပ္သည္။ အဆိပ
ု ါ
အခြင့္အေရးကို အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ လူအေရအတြက္ကိုလည္း
ကန္႔သတ္ထားရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္
ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးကို အစိုးရမွ အကာအကြယ္
ေပး၍ အာမခံေပးရမည္။ ဤကဲသ
့ ႔ုိကမာၻၾကည္ၾ့ ကည္မ
့ က
ႈ ုိေထာက္ခံ
အားေပးသူမ်ားက မတူကြဲျပားသည့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ အခြင့္
အေရးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စဥ္းစား
ေတြးေတာထားသည့္ သေဘာတရားအရ ‘အျပည့္စံုဆံုးေသာ’
ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ျဖစ္ေန
သည္။ ‘လူ႔အခြင့္အ ေရးအေျချပဳ’ ပံုစံကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္
အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စာတမ္း၌

ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ “ဘံုပိုင္
သမုဒၵရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္၍ ျခံခတ္သိမ္း
ဆည္းျခင္း” ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ ဆိုလိုရင္း
အခ်က္မာွ သားငါးသယံဇာတမ်ားကို အျခားကုနစ
္ ည္မ်ားနည္းတူ
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္
သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက ေစ်းကြက္ယႏၱရားမ်ားမွ ငါး
လုပင
္ န္းစနစ္ကုိ ေရရွညတ
္ ည္တခ
့ံ င
ုိ ္ ၿမဲမရ
ႈ ေ
ိွ စရန္ အလိအ
ု ေလ်ာက္
ထိနး္ ေက်ာင္းသြားမည္ဟု ယူဆျခင္းျဖစ္သည္။ သိျ႔ု ဖစ္၍ ‘လူအ
႔ ခြင့္
အေရး’ ရႈေထာင့္မွၾကည့္ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးထက္စာလွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာ
ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးဘက္သို႔ ပိုမိုမဲတင္းေပးထားေၾကာင္း
ဂရုျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။၁၁
လူအ
႔ ခြငအ
့ ္ ေရးအေျချပဳ ငါးလုပင
္ န္းမ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္
တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည့္ ကမာၻ႔ေနရာ ေဒသေပါင္းစံုရွိ
မတူကြဲျပားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိ
သည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၌၁၂ - ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ အလွဴရွငမ
္ ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား (ဥပမာ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ USAID၊ ကုလသမဂၢသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အစီ
အစဥ္)၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ပါင္းစံ၌
ု လုပက
္ င
ုိ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ လ
္ ်က္ရသ
ိွ ည့္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ NGO မ်ား (ဥပမာ - WWF, WCS,
Environmental Defense Fund, Conservation International,
RARE, The Nature Conservancy)၊ ပုဂၢလိက က႑ဇာတ္
ေကာင္မ်ား (ဥပမာ - Aquaculture Stewardship Council,
COSTCO, Darden Restaurants) ႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား
(ဥပမာ - Clinton Climate Initiative, GRID-Arendal,
Walton Family Foundation) ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
ဤဇာတ္ေကာင္မ်ားက လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးအေျချပဳ ငါးလုပ္
ငန္းမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုသာမက ေရရွည္တည္တံ့
သည့္ငါးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ အာမခံေပးသည္ဟု ေျပာဆိုထား
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခေျမျပင္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး
အေျချပဳ ငါးလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြအ
႔ ႀကံဳမ်ားက
သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား
ထုတ္မႈမ်ားအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ေစျခင္းႏွင့္အတူ တံငါ
သည္အသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား လူတန္းစားမညီမွ်မႈကို ျမင့္
တက္လာေစသျဖင့္ မၾကာခဏဆိုသလို အႀကီးအက်ယ္ လူမႈေရး
ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေစေလ့ရွိေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။ သို႔
ျဖစ္၍ မၾကာခဏဆိသ
ု လို ငါးလုပင
္ န္းလုပက
္ င
ုိ သ
္ မ
ူ ်ား၏ လႈပရ
္ ာွ းမႈ
မ်ားကို ေ၀ဖန္လာၾကၿပီး ခ်ီလီမွသည္ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္
အင္ဒိုနီးရွားအထိ ‘လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳ ငါးလုပ္ငန္းမ်ား’
က်ယ္ျပန္႔လာမႈကို တြန္းလွန္သည့္ အင္အားစုမ်ား ေပၚေပါက္
လာခဲ့သည္။၁၃

၁၁
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက TNI၏ ငါးလုပ္ငန္းက႑ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရး အားၿပိဳင္မႈအစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ရႈပါ။ https://
www.tni.org/files/article-downloads/human_rights_versus_property_rights_implementation_of_the_ssf_ guidelines_en.pdf
၁၂
စာရင္း၌ပါရွိသည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအားလံုးသည္ ကမာၻတစ္လႊား ‘လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳငါးလုပ္ငန္းမ်ား’အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္၍ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ
ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ သမုဒၵရာမ်ားအတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္၏ က်န္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2015/11/WFFP-WFF-Call-on-Governments_
GPO_200313.pdf ဤေနရာ၌ ၾကည့္ရႈပါ။

၁၃

၅

လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးအေျချပဳ ငါးလုပင
္ န္းမ်ားသည္ တစ္ပင
ုိ ္
တစ္ႏိုင္တံငါသည္မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ခြဲျခား ဖယ္ထုတ္မႈ
ဆီသို႔ ဦးတည္ေစၿပီး ငါးဖမ္းပိုင္ခြင့္ကို ေရေပၚဆီလူနည္းစု
လက္သ႔ုိ ၀ကြကအ
္ ပ္ႏေ
ံွ ပးရာ ေရာက္လ်က္ရသ
ိွ ည္။ လူအ
႔ ခြင့္
အေရးအေျချပဳ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ငါးဖမ္း
လုပ္ငန္းႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးစံအရ
ငါးဖမ္းမႈကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အေလ့အထမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္
သြားႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တံငါသည္ထုအတြက္ ဤကဲ့သို႔ေသာ
အခင္းအက်င္းမ်ိဳးႏွင့္ မစိမ္းလွေပ။ ႏွစက
္ ာလအရ သမိင
ု ္းေၾကာင္း
ကိုျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီအခ်ိန္မ၁၄
ွ မ်က္
ေမွာက္ေခတ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သားငါးသယံဇာတမ်ားအေပၚ
လက္လွမ္းမီအသံုးခ်၍ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ရလိုသည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အေက်ာက္အကန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡေပါင္း
မ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌လည္း ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္
မ်ားမွသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
NGO မ်ားအထိ အလုအယက္ စိတ္၀င္စားေနဆဲျဖစ္သည္။ လူ႔
အခြငအ
့္ ေရးအေျချပဳ ငါးလုပင
္ န္းမူ၀ါဒကို မိတဆ
္ က္က်င္သ
့ ံုးရာမွ
ေပၚထြက္လာသည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားထက္စာလွ်င္ ယေန႔ေခတ္
တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေရလုပ္သားငယ္မ်ား အဓိက ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္
ကိစၥရပ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ေရေၾကာင္းအာဏာပိုင္မ်ား
၏တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ဖိဖိစီးစီးစည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္
ကြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္တံငါ
သည္ေလးမ်ားသည္ ကမ္းရိုးတန္းေရပိုက္နက္တစ္လႊား ရသမွ်
အကုန္ သိမ္းက်ံဳးယူသည့္ အႀကီးစားငါးဖမ္းေရယာဥ္အုပ္စုမ်ား
၏က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မက
ႈ ုိ ခါးစည္းခံလာၾကရၿပီး တစ္ပင
ုိ တ
္ စ္ႏင
ုိ ္
တံငါသည္မ်ားႏွင့္ အႀကီးစား ငါးဖမ္းေရယာဥ္အုပ္မ်ားအၾကား
တင္းမာမႈမ်ား ပိမ
ု ျို ပင္းထန္လာသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တစ္ပင
ို တ
္ စ္ႏင
ို ္
အေသးစားငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဤကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးစားငါး
ဖမ္းေရယာဥ္အုပ္မ်ားကို ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ
စည္းၾကပ္အေရးယူရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းသည္ ေရေၾကာင္း
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ေရယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအၾကားရွိ နီးစပ္
သည့္ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္သာမက အာဏာပိုင္မ်ားကို ေငြျဖင့္
ေပါက္၍ ခါးပိုကထ
္ ဲထည့္ ထားႏိုင္စြမ္းပါရွိေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း ဤသိ႔ု
“ပိုက္ဆံရွိတဲ့သူေတြ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒကို ခ်ိဳး ေဖာက္ရင္လည္း
အေရးယူမခံရတဲ့အတြက္ ဘာမွဂရုစိုက္စရာမလိုဘူး” ေျပာဆိုခဲ့
သည္။၁၅ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ဆိုင္ရာ NGO မ်ားမွသည္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအထိ၁၆ ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းငါးလုပ္ငန္းမူ၀ါဒမ်ားကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳရန္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးအၾကားရွိ
အေရးပါသည့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ အားလံုးမွ မည္သည့္အျမင္
သေဘာထားက ထိပ္ဆံုးကို ေရာက္ရွိလာမည္နည္း။

အထက္ေအာက္ဆန္သည့္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ‘အျပာေရာင္ ေမာင္ပိုင္စီးလုယူမႈ’
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ငါးလုပင
္ န္းမူ၀ါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ႏွင့္အတူ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ‘ပင္လယ္ျပင္
ကာကြယ္ေရးဧရိယာမ်ား (MPAs)’ သို႔မဟုတ္ ‘ေဒသအလိုက္
စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ပင္လယ္ျပင္ဧရိယာမ်ား (LMMAs)’ ဟုေခၚဆို
သည့္ ေရပိုက္နက္မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္တိုးခ်ဲ႕၍ စည္းၾကပ္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ကုန္း
တြင္းပိုင္းေဒသမ်ားရွိ ‘အဓိကက်သည့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္း
နယ္ေျမမ်ား’ ကဲ့သို႔ပင္ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားကို အလြန္
အကၽြံ ထိနး္ သိမး္ ကန္သ
႔ တ္လက
ုိ ၿ္ ပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ ေရေအာက္
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လူသားအၾကား အျပန္အလွန္အမွီ
သဟဲျပဳမႈကို လံုး၀နီးပါး ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ကာကြယ္
ေရးနယ္ေျမေဒသမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကို
ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ ပညာရွင္မ်ားက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
အေၾကာင္းျပ၍ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္
မ်ားကို လုယူမႈဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ ‘အစိမ္းေရာင္ေမာင္ပိုင္စီး
လုယူမႈ’ ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရတစ္ရပ္ကို တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။၁၇ ထို
နည္းတူပင္ သုေတသီတစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ေရေအာက္အရင္းအျမစ္
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကို ‘အျပာေရာင္ေမာင္ပိုင္စီး
လုယူမႈ’ ဟူ၍ အမွတ္သညာျပဳခဲ့ၾကသည္။၁၈
MPA မ်ား ျပန္႔ပြားလာမႈသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည့္ ‘ဘံုပိုင္ပစၥည္းမ်ား၏ ေၾကကြဲဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္ဆိုး’ ႏွင့္
အလားတူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပၚ အေျခတည္ထားျခင္းျဖစ္
သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းလိက
ု ္ျခင္း
မရွိေသာ္လည္း MPA မ်ားသည္ ပင္လယ္ျပင္ေရပိုင္နက္အေပၚ
ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွာင္ရမည့္လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားကို တိက်သည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စည္း
ၾကပ္ျပ႒ာန္း၍ အစိုးရပိုင္ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔
ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ဳိးကို တစ္ခါတစ္ရံ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ NGO မ်ား (ENGOs) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ က်ယ္
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၆

ျပန္႔သည့္ ပင္လယ္ျပင္ေရပိုင္နက္မ်ားအတြင္း လူသားမ်ား၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လံုး၀
ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း ကန္႔
သတ္တားျမစ္မည့္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ တစ္ပင
ို တ
္ စ္ႏင
ို ္
အေသးစားတံငါသည္ မ်ားအား MPA ေပါင္းမ်ားစြာကို လက္လႊတ္
ဆံုးရႈံးေစသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားရေစ
လ်က္ရွိသျဖင့္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားလ်က္ရွိၿပီး “ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းကာ
ကြယ္ေရး၊ အာဏာရွင္ဆန္၍ အင္အားသံုး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္
ထိန္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အေလ့အထ” အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း
ခံေနရသည္။”၁၉ မၾကာခဏဆိုသလို ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားကို လံုေလာက္ဖူလံုရံုမွ်သာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္
ထုတယ
္ သ
ူ ံုးစြျဲ ခင္းျဖစ္သည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ လူသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္သည္ အမွန္တကယ္ပင္ ‘သဘာ၀ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍’ ‘အလြန္
အကၽြံငါးဖမ္းမႈ’ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈဆီ
သို႔ ဦးတည္ေစလ်က္ရွိသည္ဟု သမုတ္၍ တရား၀င္္ျဖစ္ေစရန္
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ တန္ဇန္းနီးယားရွိ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္း
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ MPA မ်ားကို သုေတသနျပဳခ်က္ အရ ENGO
မ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားက ထိုကဲ့သို႔တစ္ေသြမတိမ္း လုိက္လံလုပ္
ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္အေသးစား
တံငါသည္မ်ား၏ ငါးသယံဇာတအသံုးျပဳမႈကို ဆက္လက္ျပစ္
တင္ေ၀ဖန္၍ “ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဇာတ္ေကာင္မ်ားအား
နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေရေျမအေနအထားကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္”
လမ္းခင္းေပးခဲ့သည္။၂၀ ရသမွ်အကုန္သိမ္းက်ံဳးယူသည့္ အႀကီး
စားငါးဖမ္းေရယာဥ္အုပ္မ်ား ကမာၻတစ္လႊားရွိ ငါးသယံဇာတမ်ား
ကိုအလြန္ အကၽြံဖမ္းဆီးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေနေသာ္လည္း
“မာဖီးယားကၽြန္း (တန္ဇန္းနီးယား) ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာေဒသမ်ား
ရွိလက္လုပ္လက္စားႏွင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္း
မ်ားသည္သာလွ်င္ အလြန္အကၽြံ ငါးဖမ္းမႈအတြက္ တာ၀န္ရွိ
သကဲ့သို႔ ေခါင္းပံုခ်ျခင္းသည္ လက္ေတြ႔အေျခအေနကို ထင္ဟပ္
ေစသည့္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာလ်က္ရွိၿပီး ျပႆနာ
ကိုပါ လမ္းလႊဲတင္ျပရာေရာက္ေနပါသည္။”၂၁ သို႔ေသာ္လည္း
တစ္ပင
ို တ
္ စ္ႏင
ို ္ အေသးစားတံငါသည္မ်ားအေပၚ ေခါင္းပံခ
ု ်သည့္
ကိစၥရပ္သည္ တန္ဇန္းနီးယား၌သာ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းမဟုတ္
သကဲ့သို႔ အေသးစားတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္တံငါသည္မ်ားအေပၚ ေခါင္း
ပံုခ်သည့္ ကိစၥရပ္သည္ တန္ဇန္းနီးယား၌သာ အဆံုးသတ္သြား
ျခင္းမရွိပါ။ WWF ၏ ‘အျပာေရာင္ သက္ရွိၿဂိဳလ္ အစီရင္ခံစာ’ ပါ
‘အလြန္အကၽြံငါးဖမ္းမႈ’ ဆိုင္ရာအခန္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခ

၁၉

အေနမ်ား၌ “အေသးစားငါးဖမ္းေရ ယာဥ္အုပ္မ်ားကိုယ္၌ ငါး
သယံဇာတဆုတယ
္ တ
ု က
္ ်ဆင္းမႈႏင
ွ ့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စးီ
ယိုယြင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ လက္သည္မ်ားျဖစ္ေနတတ္
သည္” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။၂၂ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းတစ္ရပ္
အေနျဖင့္ MPA မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစီရင္ခံစာ၌
တိုက္တြန္းထားသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ MPA ပံုစံမ်ား ျပန္႔ပြားလာျခင္းသည္
အေသးစားတံငါသည္မ်ားကို လမ္းလႊဲသြားေစလ်က္ရွိသည္။ ေရ
ေအာက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာသဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို ထိခက
ုိ ပ
္ ်က္စးီ ေစလ်က္ရသ
ိွ ည့္ ဥပမာ ရသမွ်
အကုနသ
္ မ
ိ း္ က်ံဳးယူသည့္ အႀကီးစားငါးဖမ္းလုပင
္ န္းမ်ား၊ ေရထြက္
ကုနလ
္ ပ
ု င
္ န္းႀကီးမ်ားႏွင့ ္ ေရေအာက္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပင
္ န္းကဲသ
့ ႔ုိ
ေသာအဓိကေမာင္းႏွင္အားမ်ားကို ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ
သျဖင့္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္သည့္ အေလ့အထမ်ား ဆက္လက္
ပန္းပန္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း လက္လုပ္လက္စားတံငါသည္မ်ား
မွာမိမိတို႔၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုစြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ WFFP ၏
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း ဆစ္ဒနီ၌
က်င္းပခဲ့သည့္ IUCN ၏ ‘ကမာၻ႔ဥယ်ာဥ္ႀကီးမ်ားညီလာခံ’ ၌ ဤသို႔
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

‘ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး’ ဆိုတဲ့ စကားရပ္ဟာ
ကမာၻအ၀ွမ္း ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ ေဒသခံတံငါသည္သန္းေပါင္း
မ်ားစြာအတြက္ ဆိးု ရြားတဲအ
့ မ
ိ မ
္ က္ဆးုိ တစ္ခပ
ု ါပဲ။ ဘာေၾကာင့္
လဲဆိုေတာ့ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြဆီက
ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးမွမရရွိခင္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ငါးဖမ္းရာကရေနတဲ့ ၀င္ေငြေတြ
ကိုအရင္ဆံုး စြန္႔လႊတ္ခိုင္းေနသလို ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္
ေၾကာင့္ပါ။၂၃
၎တို႔၏ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္ဆန္၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္
သည္ထ
့ န
ိ း္ သိမး္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္ေရး၂၄ ခ်ဥ္းကပ္လပ
ု ေ
္ ဆာင္မရ
ႈ လဒ္
တစ္ခုအေနျဖင့္ ကုန္းတြင္းကာကြယ္ေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ စပ္
လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၀ိေရာဓိျဖစ္သည့္ ေနာက္ခံသမိုင္းရွည္ႀကီး
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပင္လယ္ေရျပင္သို႔ အလားတူသံတူေၾကာင္း
ကြဲမူမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းမရွိေသးေပ။ ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၌ ပင္လယ္ေရျပင္ကာကြယ္ေရးဧရိယာအေနျဖင့္ လန္ပိ
အဏၰ၀ါဥယ်ာဥ္တစ္ခုတည္းသာရွိခဲ့သည္။ ကိုယ္ပိုင္အျငင္းပြား
ဖြယ္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံရွိခဲ့သည္ဟု (ေနာက္အခန္းတြင္
ၾကည့္ရႈပါ) ဆိုရေသာ္လည္း ယင္းအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကို “ျမန္မာ
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ႏိုင္ငံရွိ ကာကြယ္ေရး ဧရိယာမ်ား၏ စံျပအျဖစ္” သတ္မွတ္ျခင္း
ခံထားရသည္။၂၅ ဤအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၏ ေလေၾကာင္းဂယက္
ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္
လႊား “ေဒသအလိုက္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ပင္လယ္ျပင္ဧရိယာမ်ား”
အေျမာက္အမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ဤႏွစမ
္ ်ားအတြငး္ ကမာၻအႏွရ
႔ံ ိွ ကမ္းရိးု တန္းမ်ားႏွင့္ ကုနး္
တြင္းေရထု၀န္းက်င္ အထူးသျဖင့္ ကမာၻ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား၌
သဘာ၀ခရီးသြားလုပင
္ န္းမ်ား တစ္ရန
ိွ ထ
္ းုိ ပ်ံ႕ႏွလ
႔ံ ာခဲသ
့ ည္။ ေဒသ
ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
မ်ားက ေဒသတြငး္ လူမ-ႈ စီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိးု တက္မက
ႈ ုိ အေထာက္
အကူျပဳလ်က္ရေ
ိွ သာ္လည္း ေရေပၚဆီလတ
ူ န္းစားမ်ား၏ ေငြအတ
ိ ္
မ်ားကိုသာ ေဖာင္းကားလာေစသျဖင့္ တံငါသည္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ကမည္သို႔ျဖစ္သနည္းဟု ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။ လတ္တေလာ
သုေတသနျပဳခ်က္အရ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္
ႏိုင္ငံမ်ားရွိ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသည္
သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိနး္ ခ်ဳပ္စမ
ီ ပ
ံ င
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ တြက္ အစိးု ရ
၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဒြန္တြဲေနေလ့ရွိေၾကာင္း
ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။၂၆ ထို႔အျပင္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံ
ကိန္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးအတြက္ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ထို
ကဲသ
့ ေ
႔ ု ိ သာ စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ားသည္ နယ္ခမ
ံ ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚ
လာေစျခင္းျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တံငါ
သည္ လူထုလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက ၎တို႔၏
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ‘သဘာ၀ႏွင့္’ သဟ
ဇာတရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ေလ့မရွိသကဲ့သို႔ ကမာၻ႔ေျမာက္ျခမ္းမွ
သဘာ၀ခရီးသြားမ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု အမ်ား
အားျဖင့္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။၂၇
ဥပမာအားျဖင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရ၏ မဟာမိတ္
ျဖစ္သည့္ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တို႔ကသာလွ်င္ ကမ္းရိုးတန္းနယ္
ေျမတစ္လႊား လူႏင
ွ ့္ အထူးသျဖင့္ တံငါသည္မ်ားကို ရွင္းထုတျ္ ခင္း
ျဖင့္သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ မျဖစ္မေန ႀကိဳတင္ျပင္
ဆင္ထားရန္လိုအပ္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး ဖန္တီးေပးလ်က္
ရွိသည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ ကမ္းရိုးတန္းတစ္လႊားရွိ ပတ္စီ
ကူဒါမွ ကပၸီထီးရား၊ ထိုမွသည္ ပန္းနာမားအထိ ကမ္းရိုးတန္းေန
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လူထုလူတန္းစားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သည့္ အစိုးရ၏ ပိတ္ဆို႔
ကန္႔သတ္မႈသည္ ကမ္းရိုးတန္းေျမမ်ားကို လုယူသိမ္းဆည္းျခင္း
အားျဖင့္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ အေျပာင္ရွင္းသည့္ လုပ္ငန္း
စဥ္တစ္ရပ္ကို တစ္ရွိန္ထိုးေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ခံမ်ား
၏ဘ၀မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္
အခရာက်သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖ
အိမ္ယာမ်ားအစားထိုး ေနရာယူလာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လာ
ေရာက္ေပ်ာ္ပါး အပန္းေျဖႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ
သြားခဲ့သည္။ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႀကီးထြားလာေအာင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ခိုင္မာေစရန္ ျဖစ္
သည္ဟု အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္
ကမ္းရိုးတန္းေန လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ရလဒ္မ်ားသာ ေပၚထြက္
လာေစခဲသ
့ ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ လုပင
္ န္းအတြင္း စီး၀င္လာသည့္ အက်ဳိး
အျမတ္မ်ားသည္လည္း အစိုးရယႏၱရားႏွင့္ ပုလင္းတူဗူးဆို႔ျဖစ္
သည့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ ‘ခရိုနီမ်ား’ ၏ လက္ထဲသို႔သာ ေရာက္ရွိ
သြားခဲ့သည္။၂၈
အထက္တင
ြ ေ
္ ဖာ္ျပခဲသ
့ ည့္ လန္ပအ
ိ မ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏင
ွ ့္
ဆက္စပ္သဘာ၀ခရီးသြား အပန္းေျဖအိမ္ယာမ်ားသည္ သယံ
ဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေစရန္ ဗဟိုအစိုးရ
ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလာသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္
ထဲထဲ၀င္၀င္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ လန္ပိအဏၰ၀ါ
ဥယ်ာဥ္သည္ ကၽြန္းေပၚ၌ အစိုးရေဖာ္ေဆာင္သည့္ သဘာ၀ခရီး
သြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္အတြင္း ၀ိေရာဓိ
ဆန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ ဟူသည့္
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္
အတြင္း လန္ပိအမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး လအနည္း
ငယ္အၾကာ၌ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအတြင္း၌
“ကၽြနး္ စုငယ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ပင္မကမ္းရိးု တန္း နယ္ေျမတစ္လာႊ း
ရွိေက်းရြာေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္မွ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္
ခန္႔သည္ အဏၰ၀ါဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမတို႔
ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ ဧရာမသဘာ၀ခရီးသြား
လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ေန
အိမ္မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အတင္းအက်ပ္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရ
သည္။ အျခားသူေပါင္းမ်ားစြာသည္လည္း စီမံကိန္းမ်ားအတြက္
လမ္းရွင္းေပးရာ၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္
ျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္”၂၉ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္
တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္

Lampi Marine National Park & Oikos n.d., လန္ပိအမ်ိဳးသားအဏၰ၀ါဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၂၀၁၅-၂၀၁၈၊ စာ - ၈

Bocarejo, D. & Ojeda, D. 2016. အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
ေကာင္းအေၾကာင္းမလွသည့္ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားအလြန္ - Geoforum, 69, 176-183
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မလိုလားအပ္သည့္

ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္

ကံမ

Loperena, C. 2016. Conservation by racialized dispossession: The making of an eco-destination on Honduras’s North Coast. Geoforum, 69, 184-193

For more, see report from Society for Threatened Peoples – ”Dark clouds over the sunshine paradise: tourism and human-rights in Sri Lanka”:
https://assets.gfbv.ch/downloads/report_sri_lanka_english.pdf
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သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ သိသိသာသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
လာခဲ့သည္။၃၀ အရွိန္ရလာသည့္ ဤဖြံ႕ၿဖိဳးကာစလုပ္ငန္းမွ အက်ဳိး
အျမတ္မ်ားကို မည္သူက အထူးသျဖင့္ ကမ္းရိုးတန္းေနလူထု
လူတန္းစားမ်ား မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ရရွိမည္နည္းဟု ေမးစရာရွိလာ
သည္။ “ဒီေကာ့ေသာင္းမွာ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ
တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ လူထုလူတန္း စားေတြ
အေပၚ ဘယ္လိုရိုက္ခတ္မႈေတြရွိလာၿပီး ဘယ္လိုအက်ိဳးအျမတ္
ေတြရလာမလဲ။ ဘယ္လိုအလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးေတြ
ေပၚလာမွာလဲဆိုတာေတြကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔
လိုအပ္
၃၁
တယ္။”

အႀကီးစားေရထြက္ကုန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရထြက္ကုန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္ ကမာၻအ၀ွမ္းရွိ
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တိရိစာၦန္အစာ ထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ား၌ အျမန္
ဆံုးႀကီးထြားလာေနသည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။၃၂ ကမာၻ႔
ဘဏ္၏ ခန္မ
႔ န
ွ ္းခ်က္အရ ေရလုပင
္ န္းထြကက
္ န
ု စ
္ စ
ု ုေပါင္း ပမာဏ
သည္ (ကုန္တြင္းႏွင့္ ပင္လယ္) အထူးသျဖင့္ ကမာၻ႔ေတာင္ပိုင္း
ေဒသမ်ား၌ ဆက္လက္ႀကီးထြားလာၿပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔
ငါးစားသံုးမႈ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔အထိ ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္ မည္ဟု
သိရွိရသည္။၃၃ အေသးစားေရထြက္ကုန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုလြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက၃၄ က်င့္သံုး
လာခဲ့ၿပီး ကမာၻတစ္လႊားရွိ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းမ်ားအတြက္
အေရးပါသည့္ ပရိုတင္းရင္းျမစ္အျဖစ္သာမက အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ အစဥ္အဆက္ေထာက္ပံ့ လာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အျခားဇာတ္ေကာင္တို႔၏ ေရ
ထြက္ကုန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဦးစားေပးနယ္
ပယ္မ်ား၌ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလိုအပ္မႈ ျမင့္မား
သည့္အႀကီးစားတန္ဖိုးျမွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ပုစြန္၊
ဆဲလ္မြန္၊ တလားဗီးယား၊ ထေရာက္ငါး၊ ကကတစ္ငါး စသည္
ျဖင့္) သာပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဤကုန္စည္မ်ားသည္ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ ကမာၻ႔ေျမာက္ျခမ္းရွိ စားသံုးသူမ်ားဆီသို႔ တင္ပို႔မႈကို
အသားေပးသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားသာျဖစ္သည္။
အႀကီးစားေရထြကက
္ န
ု ္ ေမြးျမဴေရးလုပင
္ န္းမ်ားကို ‘ဆာ
ေလာင္ေနသည့္ကမာၻႀကီးကို ေကၽြးေမြးရန္’၊ သမုဒၵရာမ်ား၌ ငါး
သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းလာမႈကို
ကုစားေပးသည့္နည္းလမ္း (ငါးဖမ္းမည့္အစား ငါးမ်ိဳး ‘စိုက္ထည့္
ျခင္း’) အျဖစ္သာမက ပို႔ကုန္အသားေပး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား

အားျဖင့္ ကမာၻ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသတစ္လႊားရွိ ကမ္းရိုးတန္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ ကုန္းတြင္းေရရင္းျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံ
မ်ားကို ကမာၻ႔ေစ်းကြကႏ
္ င
ွ ့္ ခ်ိတဆ
္ က္ေပးရန္ဟသ
ူ ည့္ အေၾကာင္း
ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ဤကဲ့သို႔ေသာ ေရထြက္ကုန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ကုန္
ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္မ်ားကို အသက္သြင္း၍ တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္
အတြက္ ရွိၿပီးသားပစၥည္း ဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္မ်ားကို ျပန္လည္
သံုးသပ္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ ၿဗိတိသွ်စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
သတင္းစာတစ္ခုျဖစ္သည့္ The Economist ၌ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္
အတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပခဲ့သည္။၃၅

အျပည္အ
့ ၀အသံးု ခ်လိပ
ု ါက ေရထုသည္လည္း ပိင
ု ရ
္ င
ွ ္
မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ ေျမယာစနစ္
ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာရန္လိုအပ္သည္။ တံငါသည္မ်ားသည္လည္း
မုဆိုးဘ၀မွ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲျပဳမူရန္
မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ …… လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းအေန
ျဖင့္ကမ္းရိုးတန္းပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေရျပင္ကိုလည္း အေရးပါ
သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားရန္ လိုအပ္လာ
ပါလိမ့္မည္။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္အရ ေရထုသည္ ‘အေရးပါသည့္စိုက္ပ်ိဳး
ေျမ’ ႏွင့္ ပိုမိုအလားသ႑န္တူလာၿပီး မၾကာခဏ ဆိုသလို လက္ရွိ
အသံုးျပဳေနသူမ်ား၏ သယံဇာတအရင္းအျမစ္အေပၚ ရယူသံုးစြဲ
ပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အ၀ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း မရွိလွ်င္ေသာ္မွ ယုတ္
ေလ်ာ့အားနည္းသြားေစသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ ကမာၻတစ္လာႊ း ေရထြက္
ကုန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းျဖင့္ ေရထြက္ကုန္
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအ တြက္ အထူးတလည္
အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္လႊားရွိ ဒီေရေတာမ်ား
အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးကိန္း ဆိုက္လာမည္ဟုလည္း သံုးသပ္ရ
သည္။
ဥပမာ အီေကြေဒါသည္ ပဥၥမေျမာက္ ကမာၻ႔ပုစြန္ထုတ္
လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိ
လာသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တစ္ဘီလီယံ
ႏွင့္အထက္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ရရွိေစလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္
လည္းဤက႑မွရရွသ
ိ ည့္ ၀င္ေငြမ်ားသည္ လုပင
္ န္းတစ္ခလ
ု ံုးကို
ထိန္းခ်ဳပ္၍ ကမာၻအႏွံ႔ငါးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္
လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံသို႔သာ စီး၀င္လ်က္
ရွိသည္။၃၆ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းေပါင္းမ်ားစြာ
မတရားေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ ၾကံရာမရျဖစ္ေန
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သည့္တံငါသည္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားျပန္လည္ ရရွိ
ရန္ႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အတြက္ ပုစြန္
ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လာၾကသည္။ ဤကဲ့
သို႔ေသာျပင္းထန္သည့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ တံငါသည္
ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္စေတးရသည္အထိ တင္းမာလာခဲ့သည္။
C-CONDEM ၏ နယ္ခံအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Lider
Gongora ကဤသို႔ “အဲဒီျမစ္၀က စစ္တလင္းျပင္ျဖစ္လာၿပီး
ေတာ့ေတာင္သူေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြကို ကာ
ကြယ္ဖို႔အတြက္ ေခြးေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႔စစ္ေတြကိုပါ
အသံုးျပဳလာတယ္” ဟု ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။၃၇ သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေမာင္ပိုင္စီးလုယူျခင္းျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕လာသည့္
ေရထြက္ကုန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္ တံငါသည္မ်ားႏွင့္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအၾကား ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ ပဋိပကၡကို
ပိုမိုဆိုးရြားျပင္းထန္လာေစခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ပုစြန္
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္ အီေကြေဒါ၏ ႏုနယ္၍ထိရွလြယ္သည့္
စိမ့္ေျမမ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြားပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည္။ တရား၀င္
ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဒီေရေတာဖံုးလႊမ္းဧရိယာ
မ်ားသည္ ၃၆၂,၀၀၀ ဟက္တာရွိရာမွ ၁၀၈,၀၀၀ ဟက္တာအထိ
က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ေရထြက္
ကုန္ေမြးျမဴေရးလုပင
္ န္း တစ္ရန
ွိ ထ
္ ိုးႀကီးထြားလာခဲ့ သျဖင့္ လက္ရွိ
အေျခအေန၌ “ျမန္္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ကို အရွိန္အဟုန္
ျဖင္ဆ
့ က္လက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ ေရထြကေ
္ မြးျမဴေရးကုနစ
္ ည္
၀ယ္လိုအားအတြက္ ‘ၿပီးျပည့္စံုသည့္မုန္တိုင္း’” တစ္ရပ္အေနျဖင့္
တင္စားရမည္ျဖစ္သည္။၃၈ ဤကဲ့သို႔ေသာ ၀ယ္လုိအားမွ မည္သူ
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိ၍ မည္မွ်အထိ တံခါးဖြင့္လိုက္မည္နည္းဟု ေမး
စရာရွိလာသည္။ အီေကြေဒါကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပ်က္
ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္တြင္းအင္းအိုင္ေပါင္း ၉၀%
ေက်ာ္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၌
တေငြ႔ေငြျ႔ ဖင့္ အရွန
ိ ရ
္ ေနေလာက္ၿပီဟု ယူဆႏိင
ု သ
္ ည္။ ထိုေဒသရွိ
ေရတြက္မကုန္ႏိုင္သည့္ စပါးခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ‘စပါး
က်ီ’ အျဖစ္ သမိုင္းအစဥ္အဆက္တင္စားလာခဲ့သည့္ နယ္ေျမ
လည္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ တစ္ေနရာတည္း၌ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္
ေမြးျမဴေရးက႑ႏွစ္ရပ္စလံုး အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကီးထြားလာမႈသည္
ဒီေရေတာမ်ားကိ၃၉
ု အႀကီးအက်ယ္ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးသြားေစရံု
မွ်မက ကမ္းရိုးတန္းနယ္ေျမမ်ားကို အမွီျပဳ၍ ရွင္သန္လ်က္ရွိ
သည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုပါ လက္
လႊတ္ဆံုးရႈံးသြားေစသည့္ပံုစံျဖင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသကို ေျမ
လွန္ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည္။ ‘ၿပီးျပည့္စံုသည့္မုန္တိုင္း’ အားေပ်ာ့

ပ်က္ျပယ္သြားသည္ႏင
ွ ့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထိက
ု သ
ဲ့ ႔ေ
ို သာ အေလ့အထ
မ်ားသည္လည္း ေထာင္းလေမာင္းေၾကေစသည့္ ရလဒ္မ်ိဳးျဖင့္
အဆံုးသတ္သြားပါလိမ့္မည္။

စက္မႈအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား
တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈ ကမာၻတစ္လႊားရွိ ကမ္းရိုးတန္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေဒသ
တြင္းႏွင့္ ကမာၻက
႔ န
ု သ
္ ယ
ြ ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏင
ွ ့္ ေထာက္ပံ့ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေရး
ၾကားေထာက္စခန္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ယွဥ္ၿပိဳင္
ေနၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သည့္
အဓိကနည္းလမ္းမ်ား၌ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ဓာတ္အားရံုမ်ား၊
ကားလမ္းမ်ားအပါအ၀င္ အႀကီးစားအေျခခံအေဆာက္အအံုတိးု ခ်ဲ႕
တည္ေဆာက္မႈမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ႏွင့္
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း၌ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ‘ပင္လယ္ပိုး
လမ္းမႀကီး’ တစ္ေလွ်ာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္
ေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ဧရာမဆိပ္ကမ္းကြန္ရက္ႀကီးမ်ား
ကိုတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။ ဤဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမ်ားကို
တရုတ္ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရရင္းႏွီးမတည္ေငြမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့
ေပးထားၿပီး ပါကစၥတန္မွသည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံအထိ ေဒသတြင္း
ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာသို႔ စီး၀င္လ်က္ရွိသည္။၄၀
ဤကဲ့သို႔ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မစိမ္း
လွေပ။ လတ္တေလာ၌ပင္ တရုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပင္လယ္
ပိးု လမ္းမႀကီး၏ အစိတအ
္ ပိင
ု း္ တစ္ခအ
ု ျဖစ္ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္အတြငး္
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္
သည္။၄၁ ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ထား၀ယ္ေျမာက္ပိုင္း
၌ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုႏွင့္ ဧရာမအထူးစီးပြားေရးဇံုတစ္ခုကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီးျဖစ္သည္။ နယ္ခံအဖြဲ႔မ်ား
ကဤစီမက
ံ န
ိ း္ တိးု တက္မမ
ႈ ်ား ေမွ်ာ္မန
ွ း္ ထားသည္အ
့ တိင
ု း္ အေကာင္
အထည္ေပၚလာပါက အဆိုပါနယ္ေျမ၌ လက္ရွိေနထိုင္လ်က္ရွိ
သည့္လူထုလူတန္းစားမ်ားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို လံုး၀
ဥေပကၡာျပဳ၍ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း လက္ရွိေနထိုင္လ်က္ရွိ
သည့္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ တံငါသည္လူထု လူတန္းစား
မ်ားကို အတင္းအက်ပ္ေမာင္းထုတ္၍ ေျခမဲ့လက္မဲ့ျဖစ္ေစလိမ့္
မည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။၄၂
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၁၀

‘ႀကီးက်ယ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး’ အေပၚ
ႏိုင္ငံေရးအရ တုန္႕ျပန္မႈမ်ား?
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း
ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္း (FAO) အဖြဲ႔
၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံတကာလမ္းညႊန္ခ်က္ အစုအေ၀းတစ္ရပ္ကို
ေရးဆြက
ဲ ်င္သ
့ းုံ ခဲသ
့ ည္။ ၎တိမ
႔ု ာွ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ လ
့္ မ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ား၄၃
ႏွင့္အေသးစားငါးလုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၄၄ ျဖစ္ၾကသည္။
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ FAO စနစ္အတြင္း အရပ္ဖက္လူ႔
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေပၚ
ေပါက္လာသည့္ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္တမ္း၌ လုပ္
ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္
ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
အျခားဇာတ္ေကာင္ ေပါင္းမ်ားစြာ (အစိုးရမ်ား၊ ENGO မ်ား၊
ပုဂၢလိကက႑) လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
စာတမ္းႏွစ္ေစာင္စလံုးသည္ အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိ
လာသည့္ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခရာက်သည့္ မည္သူက
မည္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရယူ
သံုးစြဲရန္ မည္သူကဆံုးျဖတ္ေပးမည္နည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ား
အတြက္ လံုး၀ကြဲျပားျခားနားသည့္ တုန္႔ျပန္အေရးယူေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည္။
‘အလားအလာရွိသည္’ ဟုသာ ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ လမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္္မ်ားကို လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ
ႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကို မည္မွ်အထိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ပံုစံ
ျဖင့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသနည္း ဟူသည့္အခ်က္သည္ လူမႈေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ မည္မွ်အားေကာင္းေကာင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
သနည္းဟူသည့္အခ်က္အေပၚတြင္မ်ားစြာ မူတည္ပါလိမ့္မည္။

		
 လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး၍ ပူးေပါင္း
			 ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းျဖင့္ တံငါသည္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔
			 ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေရးအျမင္
			 ျဖင့္ၾကည့္ရႈတတ္လာသည္။

 တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ တံငါသည္လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ လက္ရွိ
ေတာင္းဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို တရား၀င္ျဖစ္လာေအာင္ ကူညေ
ီ ပးသည္။
		
 လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အထိခိုက္လြယ္၍ အပယ္ခံ
			 ထားရသည့္ လူအပ
ု စ
္ မ
ု ်ား (ဤေနရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
			 ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား) ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ အခြင့္
			 အေရးမ်ားကို ဦးစားေပးရန္ လိအ
ု ပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး
			 ျပထားသည့္ လူအ
႔ ခြငအ
့ ္ ေရးအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ
			 အေပၚ အရင္းခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

			
			
			
			
			
			
			

			
			
			

ငါး သိမ
႔ု ဟုတ္ ေရထြကသ
္ ယံဇာတအရင္းအျမစ္ စုေဆာင္း
ရယူပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးသြားပါက သို႔မဟုတ္
ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရပါက ေျမယာႏွင့္ သားငါးဆိုင္ရာ တရား၀င္
လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစား
လိုက္နာ၍ ကာကြယေ
္ စာင္ေ
့ ရွာက္ေပးရမည့္ အစိးု ရမ်ား၏
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ျဖည္ဆ
့ ည္းေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ ေတာင္း
ဆိုမႈမ်ားကို တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ျပန္လည္ရပ
ု သ
္ မ
ိ း္ ရန္ ေတာင္းဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို အေထာက္အကူ
ျပဳသျဖင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္တံငါသည္မ်ား သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ အသံုးခ်ႏိုင္ေစ
သည္။

 ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တည္ဆဲမူ၀ါဒမ်ားသည္ လူ႔
အခြင့္အေရးကို အေျချပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိမရွိ ေလ့
လာဆန္းစစ္ရာ၌ ဆန္းစစ္ေရးကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုး
ျပဳလ်က္ရွိသည္။

က်န္ကမာၻ႔ေဒသမ်ားမွ တံငါသည္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ၎
တို႔ကို ေျမ၊ ေရႏွင့္ သမုဒၵရာေမာင္ပိုင္စီးလုယူမႈမ်ားအား ‘ျပန္
လည္ရုပ္သိမ္းရန္ တြန္းလွန္ရာ၌’ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု အဓိပၸာယ္
သက္ေရာက္သည့္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြား
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၄၅ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တို႔ကို လူမႈေရးတရား
မွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ အေျခခံသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ
အစားထိးု နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ လူထလ
ု ပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္
ရာ၌ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
အခိုင္အမာဆိုရေသာ္ ၎တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း
အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။

 လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ အသိအျမင္ဖြင့္၍ ပညာေပးသည့္
နည္းလမ္းကိရိယာအေနျဖင့္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည္။
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၄၅

၁၁

SSF လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ အဓိက်သည့္
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
အထိခိုက္လြယ္သည့္ လူအုပ္စုမ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္သည္ (၁-၂) ျဖစ္ကာ “အမ်ဳိး
သမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားထုႏွစ္ရပ္စလံုးပါ၀င္သည့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္
တံငါသည္ လူထုလတ
ူ န္းစားမ်ားအား အထိခိုကလ
္ ြယ၍
္ အပယ္ခံ
ထားရသူမ်ား၏ အက်ိဳးအလိင
႔ု ာွ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတသ
္ ည့္ လုပင
္ န္း
စဥ္မ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္အပ္ႏွင္းေပးသည့္ လူ႔အခြင့္
အေရးအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း
ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ (၃-၆) ၌ “ငါးသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ တစ္ပိုင္
တစ္ႏိုင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမ
ေဒသမ်ားသာမက အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္
စပ္ဆိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဌာေန
တိင
ု း္ ရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ တစ္ပင
ုိ တ
္ စ္ႏင
ုိ အ
္ ေသးစားတံငါသည္
လူထုလူတန္းစားမ်ား ႀကိဳတင္သိရွိၿပီး စိတ္လိုလက္ရျဖင့္ လြတ္
လြတ္လပ္လပ္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေစရန္ႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ား
အၾကားရွိ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာမညီမွ်မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး
ရန္လိုအပ္သည္။ ယင္းတို႔၌ အေကာင္အထည္မေဖာ္ေဆာင္မီ
အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ရိုက္ခတ္မႈဒဏ္ခံရႏိုင္ ေျခရွိသူမ်ား
၏ေထာက္ခံမႈႏွင့္ တုန္႔ျပန္မွတ္ခ်က္မ်ားသာမက ၎တို႔ထည့္၀င္
အႀကံျပဳသည့္ သေဘာထားမ်ားအတိုင္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္
လည္းလိုအပ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို သာတူညီမွ် ခြဲေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္
ဆိုင္သည့္ (၅-၁) ၌ “အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားထုႏွစ္ ရပ္စလံုး
ပါ၀င္သည့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္အေသးစားတံငါသည္မ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္
သည့္အေနျဖင့္ သားငါးႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကို တာ၀န္ယူမႈရွိရွိစီမံ
ခန္႔ခြဲရာမွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို သာတူညီမွ်ခြဲေ၀
ေပးရန္ လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ားက ေထာက္ခအ
ံ ားေပးသည္” ဟု ေဖာ္ျပ
ထားသည္။
အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၅-၇) ၌ “အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ လူတန္းစား
ေပါင္းစံု အထူးသျဖင့္ အထိခက
ို လ
္ ြယသ
္ မ
ူ ်ားအတြက္ သာတူညမ
ီ ်ွ
ရွိသည့္ ရလဒ္မ်ိဳးဖန္တီးေပးရန္ ႏိုင္ငံ၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
ေအာက္ရွိ ေရပိုက္နက္အတြင္းမွ ငါးမ်ားကို ဖမ္းယူရာ၌ တတ္ႏိုင္
သမွ် အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အထိခိုက္
လြယ္သူမ်ားအား မ်က္ႏွာသာေပးရန္ လိုအပ္သည္” ဟုေဖာ္
ျပထားသည္။
ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ စပ္
လ်ဥ္း၍ (၅-၈) ၌ “အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ

ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအပါအ၀င္ တစ္ပိုင္
တစ္ႏိုင္ငါးဖမ္းသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား ငါးသယံဇာတအရင္း
အျမစ္မ်ားကို သာတူညီမွ်လက္လွမ္းမီ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေစရန္
အေထာက္အကူျပဳသည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေရး
ဆြဲက်င့္သံုးသင့္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
မတရားေမာင္းထုတျ္ ခင္းႏွင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္
ခံရျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရ ျခင္းမရွိေစ
ရန္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၅-၉) ၌ “တစ္ပိုင္
တစ္ႏိုင္ အေသးစားတံငါသည္မ်ား မတရားေမာင္းထုတ္ခံရျခင္း
မရွိေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို
တနည္းနည္းျဖင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိ
ေစရန္ အစိုးရမ်ားက အာမခံေပးသင့္သည္။ အ ေသးစားတစ္ပိုင္
တစ္ႏိုင္ငါးဖမ္းနယ္ေျမမ်ားအတြင္း အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳ
သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသျဖင့္
တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္တံငါသည္ လူထုလူတန္းစားမ်ား အထူးသျဖင့္
အထိခိုက္လြယ္၍ အပယ္ခံထားရသူမ်ားသည္ အျခားက႑မ်ား
ႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ပဋိပကၡမ်ား၌ အၿမဲတမ္းလိုလို ပိုမိုအားနည္း
သည့္အေနအထားမွ ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိသျဖင့္ ၎တို႔၏ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားက႑မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္လာပါက အထူး
အကူအညီမ်ိဳး ရရွိရန္ လိုအပ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရမ်ား
အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ (၅-၁၀) ၌ “အစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခား
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ငါးဖမ္းသည့္ အေသး
စားတံငါသည္လူထုလူတန္းစားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္
လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမျပဳမီ ျပည္တြင္းဥပေဒျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
မ်ား၊ လူထုလူတန္းစားမ်ားအား ထိေရာက္အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ
ခ်ျပေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည့္ စည္းေ၀းပြဲမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပ၍
လူမေ
ႈ ရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆင
ုိ ရ
္ ာ သက္ေရာက္
ထိခိုက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထား
သည္။
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘး
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ ရယူအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ ရရွိ
ေစရန္ ျပန္လည္ျဖည္ဆ
့ ည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ (၅-၁၂)
၌ “အစိုးရမ်ားသည္ သားငါးသယံဇာတမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေသာ္
လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ငါးဖမ္းသည့္
အေသးစားတံငါသည္ လူထုလူတန္းစားမ်ားအား ၎တို႔၏ မိရိုး
ဖလာငါးဖမ္းနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းနယ္ေျမမ်ားကို ျပန္
လည္ရယူအသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။
အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံ

၁၂

Photo credit: Transnational Institute (TNI)
ခဲ့ရသည့္ တံငါသည္လူထုလူတန္းစားမ်ား ၎တို႔၏ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ၀မ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္
ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ယႏၱရားမ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္
ထားရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း သဘာ၀
ေဘးဒဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေသာ္
လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားသည့္အေျခအေနမ်ိဳး၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပး
သည့္အေလ့အထမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံု
ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္
သင့္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို
အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို
ေရးဆြဲပံုေဖာ္ရာ၌ လူထုလူတန္းစားမ်ားကို ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစ
ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၅-၁၅) ၌ “ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထိန္း
သိမး္ ေရးနယ္ေျမမ်ား အပါအ၀င္ ၎တိ၏
႔ု အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
လုပင
္ န္းမ်ားကို သက္ေရာက္မရ
ႈ ွိေစသည့္ အစီအစဥ္ခ်မွတမ
္ ၊ႈ ေရး
ဆြဲပံုေဖာ္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ပါက စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အထိခိုက္လြယ္၍ အပယ္ခံ
ထားရသူမ်ား၏ သာတူညီမွ် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးကို အထူး
အေလးေပး၍ တစ္ပင
ုိ တ
္ စ္ႏင
ုိ အ
္ ေသးစားတံငါသည္ လူထလ
ု တ
ူ န္း
စားမ်ားကို ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရန္ လိုအပ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထား
သည္။
(၉-၃) တြငလ
္ ည္း “ႏိင
ု င
္ အ
ံ စိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆင
ို ္
သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ားဖန္တီးသည့္ ငါးဖမ္းမႈကို
တားျမစ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္
ညစ္ညမ္းမႈ၊ ကမ္းရိုးတန္းတိုက္စားမႈႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအသိုက္

၁၃

အၿမံဳမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားရွိသင့္သည္။
အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားသည္ တံငါသည္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္
ပ်က္စီးေစရံုမွ်မက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ
ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုပါ က်ဆင္းသြားေစလ်က္ရွိ
သည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနမ်ား၌
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ (၆-၁၈) ၌ “လက္
နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနမ်ား၌ ၎တို႔၏ မိရိုး
ဖလာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လည္
ပတ္ႏိုင္ေစရန္၊ အစဥ္အလာငါးဖမ္းနယ္ေျမမ်ားကို ရယူအသံုးခ်
ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဘ၀ေနထိုင္နည္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို
ဆက္လက္ထန
ိ း္ သိမး္ ႏိင
ု ေ
္ စရန္အတြက္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာလူသားခ်င္း
စာနာ ေထာက္ထားေရးဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ငါးဖမ္း
သည့္ အေသးစားတံငါသည္ လူထလ
ု တ
ူ န္းစားမ်ား၏ ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာ
ႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကို ပဋိပကၡအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားအားလံုး ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္။
၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာေစမည့္ ကိစၥရပ္မွန္သမွ်ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ ထိထိေရာက္
ေရာက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပး ရမည္” ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။
2017 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ
သည္ သားငွက္တိရိစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (Wildlife Conservation Society) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အဏၰ၀ါအေျချပ
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း - ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ သမုဒၵရာ

စီးပြားေရးကို အာမခံရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အႀကံျပဳ
ခ်က္”၄၆ ဟုေခါင္းစဥ္ တပ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို
ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “ကမ္းရိုးတန္းတစ္လႊား
ႏွင့္ေရထြက္ကုန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္အားေပးရန္ တစ္
ရွိန္ထိုးတံခါးဖြင့္ေပးသည့္ အေရြ႕သစ္”၄၇ တစ္ခုထဲသို႔ ခ်ဥ္းနင္း
၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အစီရင္
ခံစာအတြင္း၌ “ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီလာေစရန္” ရည္ရြယ္သည့္ ‘ငါးႏွစ္တာ
လမ္းျပေျမပံု’ အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထား
သည္။၄၈ ဤသုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း၌ ေဆြး ေႏြးတင္ျပထားသည့္
အခင္းအက်င္းမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားရန္ လိုအပ္သျဖင့္
မတူကြဲျပားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီေအာင္
ထိန္းညႇိမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ အခက္အခဲရွိလာႏိုင္
သည္။ “ဘက္စံုထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ
ေျမာက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး” အေျချပအစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ေနာက္ခံရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေကာင္းမြန္လ်က္
ရွိေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးတတ္
သည္။ လက္ေတြ႔အရ မတူကြဲျပားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ အလွမ္းေ၀းေနသျဖင့္
စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ အလိုလိုယိမ္းေနၿပီးျဖစ္သည့္ ထို
ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ လက္
ေတြတ
႔ ြင္ “အစိုးရႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ေငြရင
ွ ္ေၾကးရွငမ
္ ်ား က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကမ္းရိုး
တန္းနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားကို ျပန္လည္စီစဥ္ေနရာ
ခ်ျခင္း” သာျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္ခံေနရသည္။၄၉ လမ္းျပေျမပံု
အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းဆိုပါက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုး၌ အထိခိုက္လြယ္၍ ေဘးဖယ္ခံ
ထားရသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားကို ဦးစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္

SSF လမ္းညႊန္ခ်က္ရွိ ပင္မအေျခခံမူကို ျပန္လည္ကိုးကားရန္
အေရးတႀကီးလိုအပ္လာသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္
ပင္လယ္ျပင္အေျချပအစီအမံအတြငး္ ေမွ်ာ္မန
ွ း္ ထားသည့္ ‘အက်ိဳး
သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုကို ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ’ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္
ကြဲလြဲလ်က္ရွိၿပီး ဇာတ္ေကာင္မ်ားအားလံုးကို ရည္ညြန္းရမည့္
အစား ‘အက်ိဳးသက္ဆိုင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ား’ ဟု ေလွ်ာ့ခ်ထားသည္။
ဤရႈေထာင့္အရ တံငါသည္လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပင
္ န္းမ်ားသည္ ပုဂလ
ၢ က
ိ က႑ဇာတ္
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