
 
	 ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏	 တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုမ်ားေနထုုိင္ရာ	 ျပည္နယ္မ်ားသည္သဘာဝ 
အရင္းအျမစ္မ်ား၊	 ဇီဝမ်ဳိးစံုုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏	 ၾကြယ္ဝ	 စံုုလင္ျခင္းႏွင့္	 ျပည့္စံုုေနသည္မွန္ေသာ္လည္း	
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လာေအာင္အားေပးေနသကဲ့သိုု ႔ျဖစ္ေနသည္။	 ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏	 ပဋိပကၡမ်ားကုုိ	 ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္	
အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေသာ	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို	ုတည္ေဆာက္ရာတြင္	သဘာဝ	အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္	့
ပတသ္က္၍	အာဏာႏငွ္လု့ပပ္ိငုခ္ြင္မ့်ားကိ	ုအျပည္အ့ဝခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္႔	ဖကဒ္ရယစ္နစ ္
အေျချပဳ	 စီမံခန္႔ခြဲမႈ	 (Devolved	 Federal	 Management)	 စနစ္တစ္ခုကိုု	တည္ေဆာက္	
ပံုုေဖာ္ျခင္းသည္	အဓိကက်ေသာ	အခန္းက႑မွ	 ပါဝင္သည္။	ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင္႔ကုိအျပည္႔အဝ 
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ကိုယ္စားျပဳတာဝန္ယူမႈကိုုလည္းေကာင္း၊	 ေဒသခံမ်ား၏	 ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင္႔	 ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 
အတြက	္အခြင္အ့လမ္းမ်ားကိုုေသာလ္ည္းေကာင္း၊	ေဒသခံျပညသ္မူ်ားအတြက	္အက်ဳိးျဖစထ္ြန္း
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ေရရွည္တည္တံ့မႈကိုုလည္း	အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။	၄င္းသည္	အရင္းအျမစ္သယံဇာတမ်ား	
အသံုုးျပဳျခင္းအေပၚ	အေျခခ၍ံ	ျဖစ္ေပၚဖနတ္ီးလာႏိုငု္ေသာလမူႈေရးဆုုိငရ္ာ	တင္းမာမႈႏငွ္	့ပဋပိကၡ	 
အလားအလာမ်ားကိုုလည္း	ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုုင္ပါသည္။	
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ျမန္မာ့ သဘာ၀ပတ၀္န္းက င်္ဆုိင္ရာအလပု္အဖြဲ႔ The Burma Environmental Working Group(BEWG)သည ္
ကြန္ယကတ္စ္ခုုျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထခိုုိကခ္ံစားရေသာ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အဓိကထားလုုပ္ေဆာင္
သည့္ အရပ္ဖကလ္မူႈအဖြဲ႕အစညး္တစ္ခုု ျဖစ္ပါသည။္  ထခိုုိကခ္ံစားရသည့္ ရပ္ရြာလ႔ူအဖြဲ႕ အစညး္မ်ား၏ 
အသကေ္မြးဝမ္းေက ာ်င္းမႈမ်ား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတဝ္န္းက င်္ကိုု ကာကြယထ္နိ္းသမိ္း 
ေစာင့္ေရွာကသ္ည့္ မူဝါဒမ်ား ေပၚေပါကလ္ာေစရန္ႏွင့္ ဆံုုးျဖတခ္်ကခ္်မွတမ္ႈျဖစ္စဥ္မ်ား တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား 
အားေကာင္းလာေစရန္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတေ္ပးရန္ႏွင့္ တိုုကတ္ြန္းလႈံ႕ေဆာ္ေပးရန္ 
၄င္းကြန္ယကက္ိုု ၂ဝဝ၅ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စညး္တညေ္ထာင္ခဲ့ပါသည။္ ေနာကဆ္ကတ္ြဲ(၁)တြင္ ဆကလ္က္၄င္းကြန္ယကက္ိုု ၂ဝဝ၅ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စညး္တညေ္ထာင္ခဲ့ပါသည။္ ေနာကဆ္ကတ္ြဲ(၁)တြင္ ဆကလ္က္
ေလလ့ာႏိုုင္ပါသည။္

ဤစာအုုပ္အား ျပင္ဆင္တညး္ျဖတမ္ႈတြင္ ပါဝင္ကညူသီမူ်ားအားလံုုးကိုု BEWG မွ ေက း်ဇူးတင္ရွိေၾကာင္း 
မွတတ္မ္းတင္အပ္ပါသည။္



မာတိကာ

အစီရင္ခံစာအအက်ဥ္းခ်ဳပ္္........................................................................................................................................................................................ ၂

အပိုင္း  (၁)    ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ .................................................................................................................................................. ၆
  (၁.၁) ျပည္သူလူထု၏ ရင္ထဲက  ဆႏၵမ်ား ................................................................................................................... ၇
   (၁.၂) ပဋိပကၡႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား............................................................................................................................................... ၁၀ 
   (၁.၃) သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ 

          အခြင့္အာဏာမ်ား.................................................................................................................................................................... ၁၁
   (၁.၄) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑၏ ျဖစ္စဥ္မ်ား............................................................................................................................ ၁၃

အပိုင္း  (၂)    သဘာဝအရင္းအျမစ္က႑............................................................................................................................................ ၁၉
  (၂.၁) သစ္ေတာအရင္းအျမစ.္....................................................................................................................................................... ၁၉
           - ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္း - အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုုးရမဟုုတ္ေသာ  

  အဖြဲ႕ႏွင့္ေကာ္ပိုုေရးရွင္းမ်ားမွ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ  
  ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ................................................................................................................................................. ၃၇

  (၂.၂) ေျမယာအရင္းအျမစ္မ်ား.................................................................................................................................................... ၄၁
     - ႐ိုးရာဓေလ႔အရ က်င့္သံုးမႈမ်ား - ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ွာ႔ခ်ထားေသာ  

  ေျမယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ.............................................................................. ၆၀
  (၂.၃) ေရအရင္းအျမစ.္.......................................................................................................................................................................... ၆၆
  (၂.၄) ေက်ာက္မီးေသြး.......................................................................................................................................................................... ၈၄
  (၂.၅) ေက်ာက္စိမ္း.................................................................................................................................................................................... ၉၈
  (၂.၆) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕............................................................................................................................................. ၁၀၇
  (၂.၇) နိဂံုး............................................................................................................................................................................................................. ၁၁၈

အပိုင္း  (၃)    ေရွ႕သို႔ အေရြ႕................................................................................................................................................................................ ၁၂၀
  (၃.၁) ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အနက္ဖြင့္ျခင္း - ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို အျပည္႔အဝ  

          ခြဲေဝလြဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏  
          အဓိကေသာ႔ခ်က္ျဖစ္သည.္............................................................................................................................................. ၁၂၀

  (၃.၂) အမည္ခံဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ျငင္းပယ္ပါ............................................................................ ၁၂၃
  (၃.၃) ကာကြယ္ေရး ယႏၱရားမ်ား အေရးၾကီးမႈ........................................................................................................... ၁၂၄
  (၃.၄) အျပည့္အဝ ကိုယ္စားျပဳျခင္း - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ စားပြဲဝိုင္းတြင္  

          အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘာေၾကာင့္ရွိသင့္သနည္း........................................................................................................ ၁၂၆
  (၃.၅) ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ွာ႔ခ်ထားသည္႔ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ  

           အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ အစီအစဥ္က်ေသာမူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္း.............................................. ၁၂၈
   - ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျချပဳ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအျပည့္အဝခြဲေဝလႊ ဲ

  ေျပာင္းေပးသည္႔ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလမ္းျပေျမပံ.ု...................... ၁၃၁ 
 (၃.၆) အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား........................................................................................................................................... ၁၃၂

   - ကိုးကားခ်က္မ်ား............................................................................................................................................................... ၁၃၆
   - အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား......................................................................................................................................... ၁၄၃



ေဝါဟာရမ်ား ရွင္းလင္းခ်က္ (Explanation of terms)

ဗဟိုုမွထိန္းခ်ဳပ္သည္ (Centralise) - အာဏာႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကိုု ဗဟိုု (သိုု႔)  ဗဟိုုအဖြဲ႕အစည္းတြင္ 
ထားရွိသည္။

ဗဟုုိထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ွာ့ခ်သည္ (Decentralize) - အာဏာႏွင့္လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ဗဟုိလုုပ္ 
ပိုုင္ခြင့္အာဏရွိသူမွ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ေဒသဆုုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားဆီသုုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြား 
ျခင္း (သိုု႔) ခြဲ႕ေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္။

အာဏာႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ လႊဲေျပာင္းေပးသည္ (Devolve) - ဗဟုုိထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ွာ့ခ်ျခင္း 
၏ အျမင့္ဆုုံးစံတခုျဖစ္ၿပီး အာဏာႏွင့္လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ကုုိယ္ပိုုင္ျပ႒န္းအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ 
သည့္ေဒသဆိုင္ရာအစိုုးရမ်ားသုုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ (သုုိ႔) ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ားအရ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။

အာဏာႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ အဆင့္ဆင့္ခြဲေဝသည္ (Deconcentrate) - ဗဟုုိထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ွာ့ခ် 
ျခင္း၏ အနိမ့္ဆုုံးစံတခုျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ  ဗဟုုိအစိုုးရဝန္ႀကီး 
ဌာန၏ ႐ံုုးခြဲမ်ားသိုု႔  အနည္းငယ္သာလႊဲေျပာင္းေပးသည္။

ဗဟုုိအစိုုးရ (Central Government) - ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အာဏာအားလုံးကုိ  
ေနျပည္ေတာ္မွထိန္းခ်ဳပ္သည့္ တစ္ျပည္ေထာင္အစိုုးရအဖြဲ႕ရွိသည္။ “ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအဖြဲ႕ 
”ဟုု ေခၚေလ့ရွိသည္။ သိုု႔ေသာ္ ယခုု အစီရင္ခံစာတြင္ “ဗဟိုုအစိုုးရ” ဟုု သံုုးႏႈန္းထားသည္။ 

ဖက္ဒရယ္အစိုုးရ (Federal Government) - အာဏာကိ ုဗဟုိႏငွ္မ့ဆဲႏၵနယဆ္ိုငုရ္ာ နယ္ေျမမ်ားအၾကားရွ ိ
ခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရပံုုစံတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အသက္ဝင္လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ 
“ဖက္ဒရယ္အစိုုးရ” ဆိုုသည့္စကားရပ္မွာ ယခင္ “ဗဟိုုအစုုိးရ”ကိုု ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္နယ္မ်ား (States) - ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တစ္ဆင့္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမမ်ား ၁၄ ခုကုိ ဆုိလုိသည္။ 
လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး ဟူ၍ သတ္မွတ္ေခၚတြင္သည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမ (Substate) - ခရိုုင္ (သိုု႔) ေက်းရြာ ကဲ့သိုု႔ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသ 
ႀကီးအတြင္းရွိ နယ္ေျမတခု သို ႔မဟုတ္ အစိုုးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသက္ေရာက္သည့္နယ္ေျမကုိ  
ရည္ညႊန္းသည့္ ေဝါဟာရျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ  နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
နယ္ေျမဧရိယာမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ရည္ညြန္းသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား (Substate Self-administered zones) - ျပည္ 
နယ ္(သိုု႔) တုုငိ္းေဒသႀကီးအတြင္းရွ ိတိုငု္းရင္းသားလမူ်ဳိးစုမု်ား စုစုည္းေနထုုိငသ္ည့္ေဒသမ်ားႏငွ္ ့လကရ္ွတိြင ္
ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမ 
မ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႐ိုုးရာဓေလ့အရ စီမံခန္႕ခြဲမႈဧရိယာ (Substate customary managements 
areas) - ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႐ိုုးရာဓေလ့ထုုံးစံအရ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီမံက်င့္သုုံးႏိုုင္သည့္ ေဒသတြင္း ဧရိယာကုုိ ဆုုိလုုိသည္။ 
ေက်းရြာတစ္ရြာ (သုုိ႔) တစ္ရြာထက္ပိုုေသာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ႐ိုုးရာဓေလ့အရနယ္ေျမသတ္ထား 
ေသာနယ္ေျမအတြင္း တညရ္ွိႏိုငုသ္ည။္ (ဥပမာ- ကရငလ္မူ်ဳိးမ်ား၏  “ေကာ္” နယ္ေျမ၊ ကယားလမူ်ိဳးမ်ား၏ 
“ေဂး” နယ္ေျမ)
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အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုမ်ားေနထုုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သဘာဝအရင္း 
အျမစ္မ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ ၾကြယ္ဝ စံုုလင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုုေနသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ေရရွည္ 
တည္တံ့မႈမရွိေသာတူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ား၏ က်ိန္ 
စာသင့္ျခင္းကုိ ခံစားေနရသည္သာမက လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ားပိုုမိုုအားေကာင္းလာေအာင္ အား 
ေပးေနသကဲ့သုုိ ႔ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားကိုု ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အဓြန္ ႔ရွည္တည္တ့ံ 
ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဏာႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို  အျပည့္အဝခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္ ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျချပဳ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈ   
(Devolved Federal Management) စနစ္တစ္ခုကုုိ တည္ေဆာက္ပံုုေဖာ္ျခင္းသည္ အဓိက 
က်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။

 အခ်ဳိ႕ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားကိုု စာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုုင္ေစကာမူ ျမန္မာ 
ႏုုိင္ငံသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ဆဲ အေျခအေနတြင္သာ ရွိေနပါေသးသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ 
နယ္တြင္ ပစ္ခတ္တုုိက္ခိုုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သိန္းဂဏန္းေက်ာ္ေသာ လူဦးေရ 
မွာ အိမ္ေျခယာမဲ့ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ တိုုက္ခိုုက္ေနမႈမ်ားကုုိ အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ 
အေျခခံက်ေသာ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ထိေရာက ္
ေသာ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မသိက်ဳိးကၽြံျပဳခံ ရေလသည္။

 ယခင္က တိုုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားမွ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ သယံဇာတအရင္းအ 
ျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္ဝေသာေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တုုိက္ခိုုက္ေနရာယူမႈမ်ား တုုိးပြားက်ယ္ 
ျပန္႔လာခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္မွာ မၾကာေသးေသာ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ  
ေျမယာမ်ားႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ အရွိန္အဟုုန္ျမင့္စြာ အလ်င္အျမန္ တုိးျမွင့္ ထုတ္ယူ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကုုိ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ 
စစ္တပ္ႏွင့္ဗဟုုိအစိုုးရအတြက္ ႀကီးမားေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကုုိ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္မူ အက်ဳိးျပဳမႈမရွိခဲ့ေခ်။ 

 ဖြဲ ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ပိုင္ဆုုိင္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈ 
ဆုုိင္ရာအာဏာသည္ ဗဟိုုအစိုုးရ၏ လက္ထဲတြင္သာ အျပည့္အဝရွိေနသည္။ ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္  
သဘာဝအရင္းအျမစ္ (၆) မ်ိဳးျဖစ္ေသာ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမယာ၊ ေရသယံဇာတ၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ 
ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တုိ႔ကုုိ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာသုုံးသပ္ထားပါသည္။ ယင္းက႑  
တစ္ခုုစီတုုိင္းအတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သုုံးမႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ထိခိုုက္ခံစားရသူမ်ား၏ 
ေျပာေရးဆိုုခြင့္ကုုိ တားဆီးထားသည္။ ၄င္းတုုိ႔အေနျဖင့္ အဆုုိပါအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  
တန္ဖိုုးျဖတ္သတ္မွတ္ခြင့္မရ၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခြင့္မရ (သိုု ႔) ၄င္းတုုိ႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု စီမံခန္႔ခြဲ 
ေနမႈမ်ားကုိအျပစ္တင္ခြင့္မရ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုအမ်ိဳးသမီးထုု အဓိကအားျဖင္႔  
ေက်းလက္ေဒသရွိ အမ်ဳိးသမီးထုုမွာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုုင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈက႑တြင္ ႏွစ္ထပ ္
ကြမ္းအပစ္ပယ္ခံထားရေလသည္။ 
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 သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ မေက်နပ္မႈႏွင့္ ေဒါသမီးလွ်ံမ်ားကို ု
မီးေမႊးေပးသကဲ႔သုိ ႔ ျဖစ္ေနသည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခ်က္မ်ားက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ပ်က္စီးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆုုံးျခင္းတုုိ႔ကုုိ 
ျဖစ္ေစၿပီး အဓိကအားျဖင္႔ အမ်ဳိးသမီးထုကိုု  ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့သည္။ ျပန္လည္အစားထိုးမရႏိုင္ေသာ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပသို႔ကုန္ၾကမ္းတင္ပိုု ႔ျခင္းသည္ အနာဂတ္ 
မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္မျပႏိုင္ေသာဆံုးရံွဳးမႈတရပ္ျဖစ္သည္။

 စြမ္းအင္ထုုတ္လုုပ္ရန္ အသံုုးျပဳေလ့ရွိေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျပည္ပတင္ပိုု ႔မႈ 
အတြက္ အစဥ္အျမဲ ဦးစားေပးခံရၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈမ်ားကုုိ အေထာက္အ 
ကူျပဳ ေပးေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္ ၾကြယ္ဝေသာ ေဒသမ်ားမွာမူ အေမွာင္ကမၻာ၌သာ ေလွ်ာက္လွမ္း 
ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

 ပ်က္စီးမႈမ်ားေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကုိ  အဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္  
ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ မိမိတုုိ႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ 
ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ျပည္သူလူထုမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ တုိင္းရင္း 
သားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆိုုပါ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ျပည္ 
သူလူထုုႏွင့္အတူ တစ္သားတည္းရွိၾကသည္။ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင္႔ကုိ အျပည္႔အဝခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း 
သည္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဆင့္တုိင္းတြင္ ခိုင္မာေသာ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳတာဝန္ယူမႈကုုိ 
လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုုိေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ မ်ားကိုုေသာ္လည္းေကာင္း အေျခအေန 
ေပးရာေရာကၿ္ပီး သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိုငုရ္ာ ေရရညွတ္ညတ္ံမ့ႈကိုလုည္း အက်ဳိးျဖစထ္ြန္း ေစပါသည။္

 ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏ခ်ဳပ္ကုိင္မႈအာဏာကုိ အျပည္႔အ၀ေလ်ွာ့ထားေသာ အုုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာစနစ္ကို သုညမွ ျပန္လည္စတင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုပါ။ ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအဝုိင္း 
မ်ားမွ မိမိတုိ႔၏ ေျမယာမ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကိုု ေရရွည္တည္တ့ံေစေသာ 
႐ိုုးရာဓေလ့ က်င့္သုံးမႈမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲလာၾကသည္မွာ ယခင္မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာကတည္းက ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ 
သည္။ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားမွ အဆုိပါ က်င့္သုံးမႈမ်ားကုုိ ပံုစံက်ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု 
မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ထားၾကသည္။

 ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႕  (The Burma Environmental Working  
Group- BEWG) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေျခခံလူထုုမ်ားႏွင့္ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 
အေျခခံလ်က္ ပဋိပကၡမဖက္ေသာ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျချပဳ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ပိုမိုေရရွည္တည္ 
တံ့ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားဆီသို ႔ ရည္သန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုုိ ယခုု 
အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားပါသည္။ အဆုိျပဳထားေသာ လမ္းျပေျမပံုသည္ အခြင့္အေရးႏွင့္  
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းမွကာကြယ္ႏွင္႔ ပဋိပကၡမ်ားပိုမိုၾကီး
ထြားလာမႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ စုေဆာင္းတင္ျပထားပါသည္။ လုပ္ေဆာင္မည့္အဆင့္မ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိတိုု ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ ဦးစားေပးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ 
ငန္းမ်ားကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစျပဳတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံလူထုုႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ 
အစိုုးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကိ ုစြမ္းေဆာငရ္ည္ျမငွ္တ့င္ေပးျခင္းတုုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာငမ္ည။္ ယင္းသုိ႔ အေကာငအ္ 
ထည္ေဖာ္လုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဓြန္႔ရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုုိ 
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အားေပးျမွင့္တင္ေပးသည္သာမက ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္း 
တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

 အာဏာႏွင္ ႔လုပ္ပိုင္ခြင္ ႔ကုိ အျပည့္အဝခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျချပဳ   
သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Devolved Dederal Natural Resource Management) ဆုိင္ရာ  
လမ္းျပေျမပံုသည္ ေအာက္ပါကာလ (၃) ခု အတြင္းတြင္ အခ်ိန္မွီျဖစ္ေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကြင္းဆက ္
တို႔ကိုု ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တင္ျပထားပါသည္။

(၁)  ၾကားကာလ - ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုုိးျခင္းမျပဳႏိုင္ 
ေသးခင္ အခ်ိန္အထိ ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္စဥ္အတြင္း ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ား

(၂)  အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ - ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ခြဲအဆင့္မ်ားတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚအေျခခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ 
ရာႏွင္ ႔ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္အသစ္မ်ားႏွင္ ႔  ဖက္ဒရယ္အေဆာက္အအံုးမ်ား တည္ 
ေထာင္ျခင္းအဆင္႔မ်ား

(၃)  အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကာလ - သစ္လြင္ေသာ ဖက္ဒရယ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို အသံုးျပဳ 
လ်က္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လုုပ္ေဆာင္ျခင္း  

ၾကားကာလအတြင္းတြင္-
• အၾကီးစားသဘာဝအရင္းအျမစ္ဆုုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားႏွင့္ မျပီးျပတ္ေသး 

ေသာ စမီကိံန္းမ်ားအတြက္ ယာယီရပ္ဆိင္ုးထားျခင္း (Moratorium) ကုိစနစတ္က် စတငအ္ေကာင ္
ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ (ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလံုး)

• အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံက္ိန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ဆန္းစစ္ၿပီး လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ထုတ္ေပးျခင္း 
ႏငွ္ ့ျပနလ္ည္ေစ့စပ္ညိွႏႈင္ိးရန္ (သိုု႔) ဖ်က္သိမ္းရန ္(ႏိငုင္ံေရးနယ္ပယ္၊ အရပဖ္က္လမူႈ အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)

• လက္ေတြ႕အသံုးျပဳႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ ႐ိုးရာဓေလ႔အရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ စနစ္မ်ား (သို႔) တိုင္း 
ရင္းသားမ်ား၏ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈစနစ္
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ၾကားဝင္မစြတ္ဖက္ရန္ (ဗဟိုအစိုးရ)

• ေရရွည္စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒမ်ားႏွင္ ့ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအ 
ျမစ္မ်ားကိုု အသံုုးျပဳမႈ၊ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္  စီမံခန္႔ခြဲမႈတိုု႔အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကိုု အေကာင ္
အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ (ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား)

• ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆံုညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔အာဏာမ်ားကို ဗဟိုုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ 
နယ္ခြဲအဆင့္ အစိုုးရတိုု႔တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
(ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား)
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 ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမပါေသာ အပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား (၂၅) ႏွစ္ၾကာလာသည့္ေနာက္ 
ပိုုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ားမွာ  
မ်က္ျမင္အရ အဆုုံးမသတ္ႏိုုင္ေသးသည့္အေျခ 
အေနတြင္ရိွသည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝ 
ေသာ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ ္
၏ ထုုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားသည္ ယခင္တုုိင္းရင္းသား 
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ား ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ရာ 
ေဒသမ်ား၌ စစ္တပ္၏ေနရာယူစိုုးမိုုးမႈမ်ားကုုိ  
တိုုးပြားခ်ဲ႕ထြင္ေစသကဲ့သိုု႔ ျဖစ္သည္။

 သဘာဝအရင္းအျမစ္အေျချပဳ စီမံကိန္း 
မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားတိုု႔၏ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚတြင္ ႀကီး 
စြာေသာ ထိခိုုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကုုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
ေနျပည္ေတာ္မွ စီစဥ္သတ္မွတ္သည့္ “ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး“  
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မိမိတိုု ႔၏ ေျမယာမ်ားကုုိ  
စြန္႔ပစ္ထြက္ခြာသြားရန္ ေဒသခံျပည္သူလူထုုမ်ား 
အား တြန္းပိုု႔ေပးခဲ့သည္။ http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/mmr/#Exports

အပိုင္း (၁)
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း 

ဂ်ယ္ေဂါင္ ဒုုကၡသည္စခန္းမွ ကေလးမ်ား   

ဇယား (၁) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား တင္ပို႔ျခင္း

Ph
ot

o 
SM
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 အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံမ်ားသိုု ႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ကုုန္ၾကမ္းပံုုစံ 
မ်ဳိးျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ေရာင္းရေငြမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္သုုိ႔ တုုိက္႐ိုုက္ေရာက္ရွိၿပီးသကာလ 
မူလအရင္းအျမစ္မ်ားတည္ရွိရာ ေဒသမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားခံစားရရွိမႈ လြန္စြာပင္  
နည္းပါးသည္။

၁.၁.  ျပည္သူလူထု၏ ရင္ထဲက ဆႏၵမ်ား

 ေဘးထြကဆုိ္္းက်ိဳးမ်ားျပားသည္႔ တူးေဖာထ္တုလ္ပု္ျခင္းစမီကံနိ္းမ်ား ဆကလ္ကလ္ပု္ေဆာငလ္ာ 
သည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံအဝွမ္းမွ ျပည္သူမ်ားမွာ မိမိတို ႔ ပိုင္ဆုိင္ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုု 
ေဒသခံအေျချပဳ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (၆၁) ဖြဲ႕တုိ႔သည္  ကခ်င္ျပည္နယ္အ 
တြင္းရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ 
ထုတ္ရန္ ေတြ႕ဆံုုခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္း 
ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မတုုိင္ခင္အထိ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ တူးေဖာ္ထုုတ္ယူျခင္း 
လုပုင္န္း မ်ားကုုိ ရပဆ္ိုငု္းထားသင္သ့ညဟ္ ုတစည္တီစည္ြတတ္ည္း သေဘာတ ူခဲၾ့ကသည။္ ထိသုေဘာ 
တူညီမႈတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုုသည္ ၄င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 
၏ ပိုုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားထုုတ္ယူျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုုင္ေသာ 
အၾကြင္းမဲ့စီမံခန္႔ခြဲပိုုင္ခြင့္ကိုု ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုုးရအဖြဲ႕လက္ထဲသိုု ႔ လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွင္းသင့္သည္ 
အထိ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ တို႔ပါ၀င္သည္။1 

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕(၂၆) ဖြဲ႕မွ စုစည္းလ်က္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ 
တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကုုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုု ၾကည္ 
ထံသိုု ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ပိုု ႔ေပးခဲ့ၾကသည္။ “ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔သြားဖိုု ႔ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ 
ေတြမျပီးေသးခင္မွာ သံလြင္ျမစ္ေတြေပၚမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ေရကာတာေတြနဲ ႔ပတ္သက္လုုိ႔ 
တစ္ဖက္သတ္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းဟာ တိုုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာရွိတဲ့ သဘာဝအရင္းအျမစ္ 
နဲ႔ပတ္သက္လိုု႔ တိုုင္းရင္းသားေတြကိုုယ္တုုိင္ စီရင္ဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္ကိုု ပိတ္ပင္တားျမစ္တာပဲ ျဖစ္တယ္။” 
ဟုုဆုုိထားသည္။ မိုုင္းတုုံေရကာတာေဆာက္လုုပ္မႈကိုု ဆန္႔က်င္ေသာ ေဒသခံျပည္သူလူထုု ၂၃,၀၀၀ 
၏ လက္မွတ္ေရးထုုိးမႈမ်ားပါဝင္ေသာ အဆုုိပါ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကိုု လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ (၂၀၁၆) တြင္ 
ေရးသားေပးပိုု႔ကာ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္လည္း ရခိုုင္သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္
ဆုုိင္ရာ ကြန္ရက္မွ လူဦးေရသုုံးသိန္း၏ လက္မွတ္ေရးထိုုးမႈျဖင့္ ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပိုုင္ဆိုုင္မႈႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု အျပည့္အဝစီမံထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိရန္ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျပန္သည္။



8

တိုုင္းရင္းသားအေျချပဳ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း စည္းလံုုးညီ 
ညြတ္စြာျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တစ္သားတည္းက်ေသာ ေတာင္းဆိုုမႈကိုု ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

“ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးကုုိ ျမငွ္တ့ငအ္ားေပးရနအ္တြက္ အစိုုးရႏငွ္ ့တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုငုမ္်ားအၾကားတြင ္
ယုုံၾကညမ္ႈတည္ေဆာက္ရန ္လုုိအပ္ေနသည္က့ာလတြင ္အႀကီးစားေရကာတာစမီကိံန္းမ်ားကိုလုည္း  
ရပဆ္ိငု္းထားရန ္အထူးအေရးႀကီးသည။္ ပိုငုဆုုိ္ငမ္ႈပိုငု္းဆုုိငရ္ာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ ္
မ်ားကိုုအသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝမႈကိစၥရပ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အဓိက 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ယခုုကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား အေျခတက် 
မျဖစ္ေသးသေရြ႕ ဆုုိခဲပ့ါ အႀကီးစား ေရကာတာစမီကံနိ္းမ်ားကုုိ ဆကလ္က္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္း 
သည ္ပဋပိကၡမ်ား ပိုမုိုုျဖစထ္ြန္းရန ္ဆီထုုိးေပးျခင္းပင္ျဖစသ္ည။္ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ႏိုငုင္ံေတာ္အစိုုးရအေနျဖင့္ 
တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင ္ပဋပိကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစပ္ြားေနစဥအ္တြင္း အဆုုိပါ ေရကာတာစမီကိံန္း 
မ်ားကုုိ အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္နလုု္ပ္ေဆာင္ေနျခင္းကိစၥကုုိ ကၽြႏုုပ္တုုိ္႔အျပင္းအထန ္ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ 
ခ်ပါသည္။”

“ေဒသခံျပညသူ္မ်ားသည ္ေရကာတာႀကီးမ်ားေၾကာင္ ့အမ်ားဆုုံး ဒုကုၡေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အဆိုပုါ ေရအားလွ်ပစ္စစ္မီကိံန္းမ ွရရွမိည္ ့လွ်ပစ္စဓ္ာတ္အား အမ်ားစုကုုို အမိန္ီးခ်င္းႏိုငုင္မံ်ားအတြက္ 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားအမွန္ကုုိ ရရွိရန္အတြက္ ေရကာတာ/ေရအား

“ေဒသခံတုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵကုုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး သံလြင္ေရကာတာမ်ားကုုိ ဆက္လက္ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ သြားမည္ဆိုုလွ်င္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္လည္း အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားအားလုံး၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္  ပူးေပါင္း ၿပီး 
ဆန္႔က်င္သြားမည္။ ”ဟုု ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုုကေရစီ 
ပါတီ (SNDP)၊ ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ 
(RCSS) အပါအဝင္ ရွမ္းႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ရွမ္းျပည္စည္းလံုုးညီညြတ္ေရးေကာ္မတီမွ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္ သေဘာထား ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတိုုင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
ျမစ္ႀကီးနားမေနာ 
ကြင္းတြင္ အႀကီးစား 
သဘာဝသယံဇာတ 
တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္မႈ 
မ်ားကုုိ ကန္႕ကြက္ 
ဆႏၵျပေနပံုု 
(၃.၁၀.၂၀၁၆) 

ဓါတ္ပု ံ- KDNG
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လ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမစတင္ခင္ ျပည့္ဝေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ 
ေဒသခံျပည္သူလူထုုမ်ားအား ခ်ျပေပးရမည္။”

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္က်င္းပေသာ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံတြင္ ရခုုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ 
ဥကၠဌျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္မွ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆုုိင္ရာ ပိုုင္ဆိုုင္စီမံခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုု အရင္းအျမစ္မ်ားပိုုင္ဆိုုင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ရရွိရန္ ေတာင္းဆုုိခဲ့ 
သည္။ “သဘာဝသယံဇာတမ်ားအားလံုးကို ထုိသဘာဝသယံဇာတမ်ားတည္ရွိရာ သက္ဆုိင္ရာအ 
မ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက ပိုင္ဆုိင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာအမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားက စီမံထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲ 
ခြင့္ရွိသည္။ သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားျပည္နယ္သည္ မိမိ၏သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ထုတ္ယူသုံးစြဲ 
ပိုင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ရွိသည္႔အျပင္ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရသုိ႔ 
ခြဲေဝေပးျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားျပည္နယ္က ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။”2 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းမ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရထားရေသာ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအေန 
ျဖင့္ ၄င္းတိုု ႔မဲဆႏၵနယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အေျခခံက်သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိပင္ ရရွိႏိုုင္စြမ္းမရွိသည္ကိုုေတြ႔ရၿပီး ျပည္သူလူထုု 
၏ စိတ္ဝင္စားမႈကိုု ကိုုယ္စားျပဳေသာ ၄င္းတိုု႔၏ အလုုပ္ကိုုသာ လုုပ္ေဆာင္ခြင့္ အာဏာရရန္ ဆႏၵရွိေန 
ၾကသည္။ “သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ဆည္စီမံကိန္း (၆) ခုုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ 
ကုုိေတာင္းၾကည့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ေမးခြန္းေတြကိုု ျပည္ေထာင္စုုလြတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ထားျခင္း 
ခံရတယ္။” ဟုု ရွမ္းျပည္နယ္၏ လြတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ စိုုင္းသီဟေက်ာ္မွ ေျပာျပခဲ့သည္။3  

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ကခ်င္ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေကာ္မတီမွ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုုင ္
ရာ မူဝါဒမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ေရးဆြဲ ခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုုးရအေနျဖင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲပိုုင္ခြင့္အာဏာ ရွိရမည္ကုုိ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင္ 
အေသးစိတ္ေရးသားေဖာ္ျပထားရမည္ဟုု ၄င္းတုုိ႔၏ လမ္းညႊန္မူတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။4 ႏိုုင္ငံေတာ္ 
အစိုုးရႏွင့္  တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္  
ယံုုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ေနသည့္ကာလအတြင္း ႀကီးစားသဘာဝသယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ 
သည့္စီမံကိန္းမ်ားကိုု ဆိုုင္းငံ့ထားရန္ ႏိုုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ေတာင္းဆိုတိုုက္တြန္းထားခဲ့ၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၊  
သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္  
ေက်ာက္မီးေသြး 
တူးေဖာ္မႈအား  
ဆႏၵျပေနပံု 
(ဧၿပီ ၊ ၂၀၁၆)  

ဓါတ္ပု ံ- Shan State  
Farmers Network
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၁.၂. ပဋိပကၡႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား

 အထက္တြင္ ေျပာခဲ့ေသာ စကားရပ္မ်ားသည္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုုိ ႔၏ လူမ်ဳိးဆုုိင္ရာ 
ဝိေသသလကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ေျမယာနယ္နိမိတ္မ်ား၊ ၄င္းတိုု ႔၏ သက္ဆုုိင္ရာေဒသမ်ားအတြင္း 
က႑အလိုုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံပုုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဆယ္စုုႏွစ္ 
မ်ားစြာ ခိုုင္မာအားေကာင္းခဲ့ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ေပၚထြက္လာေသာ ပဲ့တင္သံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဗမာ 
လူမ်ဳိးအမ်ားစုု လႊမ္းမိုုးေသာ စစ္တပ္အစိုုးရေခတ္တြင္ ခုုခံေျပာဆုုိပိုုင္ခြင့္မရွိေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုုိ 
တည္ေထာင္ႏိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သုုံးမႈမ်ားတြင္ 
အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသားအုုပ္စုုမ်ားကုုိ ကြင္းဆက္မိမိ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း 
တိုု ႔ျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုုပ္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ေနာက္ပိုုင္း 
ႏုုိင္ငံေရးအရ ကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီဆန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ  
ဗဟိုမု ွခြဲေဝေပးရမည္ ့အခြင္အ့ာဏာမ်ားကို ုေတာင္းဆုုိသည္ ့တိုငု္းရင္းသားလမူ်ဳိးစုမု်ား၏ လႈပရ္ွားမႈမ်ား  
ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

 ဗဟိုုအစိုုးရကိုု ဆန္႔က်င့္ၿပီး ကုုိယ္ပိုုင္ရပ္တည္ရန္ ခုုခံႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာ 
လတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုုး (ေကအင္န္ယူ)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ေကအိုုင္အိုု) ကဲ့သိုု႔ေသာ ေဒသအေျချပဳ တိုုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအစိုုးရ 
အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ႏိုုင္ရန္ 
စနစ္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုုိင္ရာမ်ားကုုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ အဆုုိပါ 
စနစ္မ်ားသည္ ေက်းရြာအဆင့္မ်ားတြင္ က်င့္သုုံးေသာ ႐ိုုးရာဓေလ့ထုုံးစံအရ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈမ်ားကုုိ 
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျဖည့္စြက္ကူညီရာေရာက္သည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္  
တရားစီရင္မႈကဲ့သုုိ႔ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္က႑မ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအရ လိုုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ 
ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိလည္း စီမံေပးႏိုုင္ခဲ့သည္။ တိုုင္းရင္းသားအစိုုးရအဖြဲ႕အမ်ားစုုတြင္ ေျမယာ၊ 
စိုုက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာ၊ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဌာနမ်ားရွိၿပီး ဦးပိုုင္ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား၊ 
သစ္ေတာဆုုိင္ရာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စိုုက္ပ်ဳိးေရးဆုုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကုုိလည္း စီမံေပး 
သည့္ သက္ဆုုိင္ရာ ဌာနမ်ားလည္းရိွသည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္း၍ မရေသာ တရားဥပေဒ 
ေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေဒသအဆင့္အစိုုးရအဖြဲ႕ (ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ) သိုု႔ လႊဲ 
ေျပာင္း ေျဖရွင္းေစခဲ့ၾကသည္။

 ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ ထိုုးစစ္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
သည္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျပည့္အဝ ကုုိယ္ပိုုင္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ဧရိယာ
မ်ား ေလ်ာ့က်လာသည္မွာ ၁၉၉၀ ခုုႏွစ္အေစာပုုိင္း ကာလကတည္းက ျဖစၿ္ပီး ယခုအုခါတြင ္ဝျပညန္ယ္၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္စသည့္နယ္ေျမမ်ားရွိ ယခင္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မ်ားကုုိ ဥပမာအ 
ျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုုင္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာ့စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုုးရသည္ ထုုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားကုုိ 
ေျမာက္ပိုုင္း ေဒသႏွင့္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး တုုိင္းရင္းသားအုုပ္စုုအခ်ဳိ႕ကိုုလည္း 
ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ဖယ္က်ဥ္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၃ ခုုႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယား 
(ကရင္နီ) ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုုိ႔တြင္ အစိုုးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ 
မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထားရွိၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့သည့္နည္းတူ 
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တနသၤာရီႏငွ္ ့စစက္ိုငု္းတိုငု္းေဒသႀကီး5 တိုု႔၏ ေအာက္ေျခေဒသတိုု႔တြင ္ထလိြယရ္လွြယအ္ေနအထားမ်ား 
ရွိေနခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္ဆိုုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း မ်ားကိုု စနစ္တက် လိုုက္နာလိုုက္ေလွ်ာက္မႈ လိုုအပ္ေန 
သည္။ အဆိုုပါ ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ား အစိတ္အပိုုင္း 
တခ်ဳိ႕ရွိေနၿပီး ေရာေႏွာထိန္းခ်ဳပ္ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

 အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား၏ အကဲဆတ္မႈမ်ား ရွိေနေစကာမူ ဗဟုုိအစိုုးရအေနျဖင့္ အႀကီးစား 
ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုု ဆက္လက္ဖိတ္ေခၚကာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုု ထုုတ္ယူရန္ 
စီစဥ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ေဒသတြင္ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းတစ္ခုုအရ လြန္ခဲ့သည့္ 
သုုံးႏွစ္တာကာလ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ေဒသအတြင္း အသစ္ေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေပါင္း 
(၁၅၅) ခုု ရွိၿပီဟုု ထပ္မံသိရွိေတြ႕ရွိရသည္။6 

၁.၃. သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ဖြ႕ဲစည္းပုုံအေျခခံဥပေဒအရ  
အခြင့္အာဏာမ်ား

 ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရမွ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ပိုုင္ရွင္ျဖစ္ျခင္း အခြင့္ရွိေၾကာင္း ဗဟိုျပဳျပဌာန္းေရးသားထားခဲ့သည္။

“ႏိုုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ 
ေလထုုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအားလံုုး၏ ပင္ရင္းပိုုင္ရွင္ျဖစ္သည္။” 

(အပိုုဒ္ ၃၇-က) ႏွင့္

“ႏိုုင္ငံေတာ္ပိုုင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုုမ်ားက 
ထုုတ္ယူသံုုးစြဲျခင္းကိုု ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုုင္ရန္ လိုုအပ္သည့္ဥပေဒျပဌာန္းရမည္။” 

(အပိုုဒ္ ၃၇-ခ)

 တန္ဖိုုး ႀကီးေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေရာင္းခ်မႈမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကုုိလည္း 
ဗဟိုုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အဆုုိပါအခြန္ေတာ္ေငြကုုိ မည္သုုိ႔ေပးေခ်မည္၊ အသုုံးျပဳမည္ကုုိလည္း ဗဟိုုမွ 
ထိန္းခ်ဳပ္သတ္မွတ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီးတုုိ႔၏ ဘတ္ဂ်က္ ေငြသည္ အနည္းငယ္သာ 
ရွိေနၿပီး ေနျပည္ေတာ္အေပၚ၌သာ မွီခိုုေနရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီးလြတ္ေတာ္သည္ 
ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား (၂) တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ  
ကန္႔သတ္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။7 

 ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ အပိုုဒ္ ၁၀၉ ႏွင့္ ၁၄၁ အရ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ဦးေရ 
အားလုုံး၏ (၂၅) ရာခုုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္၏ အမတ္ဦးေရအားလုုံး၏ (၃၃) ရာခိုုင္ႏႈန္း 
ကိုု တပ္မေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ထားေပးရသည္။ တိုုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ ္
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အမတ္ဦးေရ၏ သုုံးပံုုတစ္ပံုုကုုိလည္း တပ္မေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ထားေပး ရသည္။ ထုုိ 
ကဲ့သိုု ႔ သတ္မွတ္ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကုုိယ္စားလွယ္ေနရာရခြင့္ကိုု ထိေရာက္ 
စြာျဖင့္ အျမဲတမ္းကန္႔သတ္လိုုက္သကဲ့သုုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္ 
မႈကုုိ ေလ်ာ့နည္းသြား ေစသည့္တြန္းအား တစ္ခုုျဖစ္ေစသည္။ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအဖြဲ႕ 
တြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ အားလုုံးနီးပါးကုုိ ခ်မွတ္ 
သည့္ေနရာတြင္ ကိုုယ္စားလွယ္ ၁၄.၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းသာ အမ်ဳိးသမီးကိုုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္ (၁၄) ပါးတြင္ (၂) ပါးမွာ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္။

 ကာကြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္  နယ္စပ္ေရးရာဝန္ ႀကီးမ်ားကုုိ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ တိုုက္႐ုုိက္ ခန္႔အပ္ရသည္။8   ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီးဆိုုင္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္
မ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ခံရျခင္းမဟုုတ္ဘဲ ခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးရ 
ထားသူမွ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကိုု တဖန္ ခန္႔အပ္ေပးရသည္။

 သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုုိ မည္သုုိ႔ စီမံခန္ ႔ခြဲ ၿပီး အသုုံးျပဳေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေဒသခံျပည္သူလူထုု၏ ေတာင္းဆုုိမႈႏွင့္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ တံုု ႔ျပန္ႏိုုင္ရန္ ဥပေဒ 
ေရးဆြဲသူဦးေရအမ်ားစုုႏွင့္ အစိုုးရဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သုုညလုပ္ပိုုင္ခြင့္ မက္လုုံးသာရွိေသာ္လည္း 
၄င္းတိုု႔ကိုု ခန္႔အပ္ေသာသူ (သိုု႔) သူမ်ား၏ ညြန္ၾကားမႈအတိုုင္း တစ္ေသြမတိမ္း လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ေန 
သည့္သေဘာတရားကုုိ ဗဟိုုမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ျမန္မာအစိုုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုုသေဘာ သဘာဝက 
အဓိပၺါယ္ဖြင့္ေနပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ဆိုုရလွ်င္ ေဒသခံျပည္သူလူထုုအတြက္ အဆုုိပါ  
အစိုုးရတာဝန္ရွိသူ ဝန္ႀကီး/ထမ္းမ်ားကုုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ရန္ (သုုိ႔) ခြင့္ျပဳရန္ ေနရာေပးထားေသာ 
ယႏၱရားတစ္စံုုတစ္ရာမရွိဘဲ ၄င္းတုုိ႔အေနျဖင့္ ကုုိယ္စားျပဳမႈမရွိေစေရးႏွင့္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈမရွိ 
ေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားကုုိ ေျပာင္းလဲရန္ ဖြဲ႕စည္း 
ပံုုအေျခခံဥပေဒကုုိ ျပင္ဆင္ေရးသားရန္လုုိသည္။ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္အတြက္လည္း ပါလီမန္လြတ္ 
ေတာ္အမတ္ဦးေရ (၇၅) ရာခိုုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိရန္လိုုအပ္ၿပီး စစ္တပ္အား ဗီတုုိအာဏာကုုိ မရွိမျဖစ္ 
အပ္ႏွင္းထားျပန္သည္။ ဖြဲ ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒကုုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းသည္ အစိုုးရအတြင္း 
တပ္မေတာ္၏ စစ္တပ္အာဏာကုုိ ေလွ်ာ့က် သြားေစသကဲ့သုုိ႔ျဖစ္ေလရာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လုုံးဝနီး 
ပါး မျဖစ္ႏိုုင္ေခ်။

 ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအုေျခခဥံပေဒတြင ္ကိုယု ္
ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အျဖစ္ အခ်ဳိ႕တုုိင္းရင္း 
သားေဒသမ်ားတြင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ အဆိုုပါ  
ကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္သူ  
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ညႊန္ ၾကား 
ထားေသာက႑ (၁၀) ခုုတြင္သာ ကိုုယ္တုုိင္ 
ဥပေဒျပဳခြင့္ေပးထားသည္။ အုုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားမွာေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားေသာ 
ၿမိဳ့နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွခန္ ႔ 
အပ္ေသာ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾက 
သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ ၾကီး႒ာနေအာက္ရွိအ 

ဇယား (၂) ျပည္ေထာင္စုုလြတ္ေတာ္တြင ္
က်ားမပါဝင္မႈအခ်ဳိးအစား
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ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန (ေထြအုပ္) သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္အေရးပါသည္႔ 
အတြင္းေရးမွဴး ေနရာကုိ ရယူထားသည္။ ပအိုု ႔ဝ္ေဒသသည္ ကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္ 
သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ပအိုု႔ဝ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာအတုုအေယာင္ 
ကုုိသာ ေတြ႕ရွိရသည္။ ပအုုိ႔ဝ္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္မွ စစ္သည္တစ္ဦးသည္ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ရေဒသမ်ားသည္ ခြဲျခမ္းအုုပ္ခ်ဳပ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာအေဟာင္း၏ တံဆိပ္သစ္ တစ္ခုုမွ်သာျဖစ္သည္ဟုု 
သတ္မွတ္သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တိုု ႔ တကယ္အာဏာရွိတာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ႏိုုင္ငံေရးကစားကြက္ထဲမွာ  
ကစားဖိုု႔ နာမည္ေပးခံရတာ ျဖစ္တယ္။” ေျပာခဲ့သည္။

 ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုုမ်ား၏ မိမိတိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္ေဒသ 
ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (သိုု႔) မူဝါဒ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုု အဆံုုးအျဖတ္ေပးပိုုင္ျခင္းတိုု႔ကိုု ကာကြယ ္
ရန္ႏွင့္ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတိုု႔ကိုု အျမစ္တြယ္ခိုုင္မာေစရန္ 
ဗဟုုိဦးစီးမႈဆန္ေသာ ဖြ႕ဲစည္းပံုမု်ားျဖင္ ့ဌာပနာထားပါသည။္ ပို၍ုသသိာ ထငရ္ွားသည္အ့ရာမွာ အဖနိပိခ္ ံ
ႏငွ္ ့ကိုယ္ုစားျပဳေနရာေပးမခရံသည္ ့တိုငု္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးေရးရာက႑တြင ္ျဖစသ္ည။္ ဗဟိုအုစိုုးရႏငွ္ ့
ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုုအၾကား အဓိကပါဝင္ပတ္သက္ေနရသည့္ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
အမ်ားစုုမွာ အမ်ဳိးသားသီးသန္႔ ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္လတြင္ ေဖာ္ျပေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုုအရ 
အမ်ဳိးသားအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေရ ၁၃,၆၀၂ ဦးတြင္ ၂၉ ဦး (၀.၂၁%)မွာ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္။9 အဆိုုပါ 
အေရအတြက္သည္ ပိုုမိုုေကာင္းသည့္အေျခအေနတစ္ခုုအျဖစ္ လက္ခံႏိုုင္ေသာ္လည္း အစိုုးရအဖြဲ႕တြင္ 
တိက်ေသာရာခိုုင္ႏႈန္းတစ္ခုုျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ခြင့္ရေစကာမူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေရးႏွင့္ 
စိုုးရိမ္မႈမ်ားအားလုုံး ဦးတည္ေျဖရွင္းျခင္း ခံရလိမ့္မည္မဟုုတ္ေခ်။ ဥပမာ လက္ရွိႏိုုင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚ 
တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာအမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုုမွာ ျမိဳ႕ျပအေျချပဳသူမ်ားျဖစ္ေလရာ ေက်းလက္အမ်ဳိးသမီး 
ထုု၏ လိုုအပ္မႈမ်ားအတြက္ နားလည္ေပးမႈ (သိုု႔) လႈံ႕ေဆာ္တိုုက္တြန္းေပးမႈ ရွိႏိုုင္မည္မဟုုတ္ေခ်။

၁.၄. ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံက႑၏ ျဖစ္စဥ္မ်ား

 သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ အသံုုးျပဳပံုုႏွင့္ ေရာင္းခ်ပံုုအေပၚမူတည္ၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ 
တစ္ဖက္စြန္းဆန္စြာ ဗဟုုိမွခ်ဳပ္ကုုိင္ထားၿပီး လုုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားစုုႏွင့္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္လုုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကုုိ ဗဟိုအုစိုုးရႏငွ္ ့ႏိုငုင္တံကာႏငွ္ဆ့ကစ္ပအ္ုပုစ္ုမု်ားက အေကာငအ္ထည္ေဖာလ္ုပု္ေဆာငၾ္ကသည။္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တုုိဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံတြင္ ႏိုုင္ငံျခားရင္း 
ႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုုးပြားလာေစရန္ ရည္သန္လ်က္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ကိုု အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ 
သည္။ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစြာကုိ ၂၀၁၇ မတ္လ 
တြင္ ဥပေဒျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။10
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 ျမန္မာႏိုုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဆိုုသည္မွာ ႏိုုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကုုိတုုိ႔ လုုပ္ေဆာင္သည့္ 
ဗဟိုုေကာ္မတီတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၁) ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးပါသည္မွလြ ဲ
၍ အားလံုုးနီးပါးမွာ ဗဟိုုအစိုုးရအဖြဲ႕မွ ျဖစ္ပါသည္။11  ဗဟိုုအစိုုးရအလုုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုု 
ခန္႔အပ္ရသည္။12 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုုႏွင့္ ျပည ္
နယ္ႏွင့္တိုုင္းအဆင့္တိုု ႔တြင္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ဳိးမရွိသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ မည္သည့္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ဳိးကုုိမွ် ထည့္သြင္းထားျခင္း 
မျပဳထားေခ်။

တစ္ဦးတည္းဆုုံးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာကုုိ သိမ္းက်ဳံးထားမႈႏွင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေသာ MIC ၏ 
တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ

 လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ပါမစ္ျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ လုုိအပ္ေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ 
ထားမႈတိုု ႔ကိုု သေဘာတူ ပိုုင္ခြင့္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ အခြင့္အာဏာ 
အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားစြာ MIC တြင္ ရွိသည္။ MIC ၏ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳမႈကိုုလိုုအပ္ေသာ ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ “ႏိုုင္ငံေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ” လုုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္
ႏွင့္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ထိခိုုက္သက္ေရာက္မႈႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရွိေသာ စီမံကိန္း 
လုုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္သာမက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အရင္းအႏွီးမတည္မႈသည္လည္း 
ႀကီးမားသည။္ ထိုု႔ျပင ္ႏိုငုင္ံေတာ ္ပိုငု္ေျမယာမ်ားကိုလုည္း အသုုံးျပဳမည္ျဖစသ္ည။္13  လုပုပ္ိုငုခ္ြင္ပ့ါမစမ္်ား 
ကိုု ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ “ႏိုုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည့္” ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုုသာ MIC မွ 
ခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္သည္။14 ၂၀၁၆ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းေသာအထူး 
စီးပြားေရးဇံုု (SEZs) ဥပေဒကုုိ အက်ဳံးဝင္လႊမ္းၿခံဳမႈ မရွိေခ်။ စီးပြားေရးဇံုုမ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ 
ရေရးအတြက္ MIC  အစား SEZ  စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုုအပ္သည္။

 MIC အေနျဖင့္ ပါလီမန္လြတ္ေတာ္မွ လက္လွမ္းမႈနည္းပါသည့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေသာ 
သတ္မွတ္တုုိင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
အေျခအေနတိုုးတကမ္ႈ မ်ားကို ု (ဗဟုုိအစိုုးရဥပေဒျပဳလြတ္ေတာ ္သုိ႔ ျပည္ေထာငစ္ုလုြတ္ေတာ)္ သုိ႔ ႏစွစ္ဥ ္
အစီရင္ခံရန္ တာဝန္ရွိသည္)15     

တားျမစ္ကန္႔သတ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ဳိးအစားမ်ား

 ျပည္ေထာင္စုုအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ႀကီးမားစြာ ထိခိုုက္ပ်က္စီးေစမည့္ ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံမႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုုမ်ား၏ ႐ိုုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုုံးစံမ်ားကိုု ထိခိုုက္ 
ပ်က္စီးေစမည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ႏိုုင္သည့္ လုုပ္ငန္း 
အမ်ဳိးအစားမ်ားကုုိ တားျမစ္ကန္႔သတ္ေပးရမည့္ အခန္းက႑ကုုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ 
MIC မွ လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။16   
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ႏိုုင္ငံျခားသားမ်ား ႏွစ္ရွည္ ေျမယာပိုုင္ဆိုုင္မႈ

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ ႏိုုင္ငံျခားသားပိုုင္ဆိုုင္မႈျဖစ္ေစကာမူ MIC ၏ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ (၅၀) ေျမ အငွားခ်ခြင့္ (ႏွစ္ ၂၀ ထပ္မံတိုုးခ်ဲ႕ ႏိုုင္ေခ်ရွိသည္) ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုုလြတ ္
ေတာ္၏ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ “ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈနည္းၿပီး ေဝးလံ ေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ား” တြင္ ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ MIC မွ ပိုုမိုုၾကာျမင့္ေသာ ေျမအငွားခ်မႈမ်ားကုုိ ခြင့္ျပဳေပးႏိုုင္သည္။17 ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ 
နည္းၿပီး ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈခက္ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ အဆိုုပါ ႏွစ္ရွည္ ေျမအငွားခ်မႈမ်ားသည္ 
တိုုင္းရင္းသားေဒသတြင္ရွိေသာ ေျမပိုုင္ဆိုုင္သူမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ႏွစ္ရွည္ျပႆနာမ်ား 
ႏွင့္ ဦးေႏွာက္စားေစႏိုုင္ပါသည္။ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုုိင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ တုုိင္းေဒသအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ႏိုုင္ရန္ မူေဘာင္မရွိျခင္း

 ဖြံ ႔ ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုုံးတိုုင္းေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသုုိ ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ေရာက္လာေရး 
ဆြဲေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကုုိ ခန္႔ခြဲေရးဆြဲထားေသာ္လည္း ဥပေဒအရ အဆုုိပါ 
ေဒသႏွင့္သက္ဆုုိင္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ အာမခံမႈမရွိသည္ကုုိေတြ႕ရသည္။ MIC အေန 
ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ တုုိင္းေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္း၍ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကိုု ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးရသည္။18 ၄င္းအခ်က္သည္လည္း 
ျမင္ေတြ႕ဖိုု႔ရန္ ရွိသည္ဆိုုေသာ္လည္း “ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ”တာဝန္ကိုု လက္ေတြ႕တြင္ မည္ကဲ့သိုု႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ့္မည္နည္း။

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေအာက္တုုိဘာလတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုုမၺဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ 
ဦးေဆာင္ညႊန္ ၾကားေရးမွဴးႏွင့္  DICA ဥကၠဌတုုိ ႔သည္ “ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးအစိုုးရမ်ား 
သည္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုု စီမံခန္႔ခြဲရလိမ့္မည္” ဟုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။19 

အထက္ပါအတုုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ေစကာမ ူ၂၀၁၆ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွမံႈဥပေဒသစသ္ည ္ျပည္ေထာငစ္ုအုဆင္ ့အစိုုး 
ရ၏ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုမႈေလွ်ာ႔ခ်ထားေသာ အာဏာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ တရားဝင္မူေဘာင္တစ္ခုုကုုိ ဖန္တီး 
ေပးထားျခင္း မရွိေခ်။ လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုု ျပည္္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးတိုု႔တြင္ အေကာင္အထည ္
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ MIC အေနျဖင့္ ေဒသ႐ံုုးခြဲမ်ား ဖြင့္ႏိုုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲပိုုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။20  

စြမ္းအင္မူဝါဒ

 စြမ္းအင္က႑သည္ ျမန္ႏိုင္ငံ၏ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္
ရာတြင္ အဓိက က႑တခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ျမင္႔မားေနၿပီး ႏိုင္ငံ႔လူဦး 
၆၆% မွာ စိုုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအ 
တြက ္ဝင္ေငြေကာင္းေအာင ္ျပညပ္သို႔စြမ္းအငတ္ငပ္ို႔ျခင္းႏငွ္ ့စကမ္ႈဇံမု်ားႏငွ္စ့ီးပြားေရးဇံမု်ားအတြကသ္ာ 
လွ်ပစ္စစ္ြမ္းအားကို ုထုတုလ္ုပုသ္ည္ ့အစအီစဥမ္်ားကို ုအရွနိအ္ဟုနု္ျပင္းစြာ စစီဥ ္ေဆာငရ္ြက္ ေနသည။္

 ျမန္မာ့စြမ္းအင္ပင္မ အစီအစဥ္အရစီမံေဆာင္ရြက္ထားေသာ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုုတ္လုုပ္ 
မႈအမ်ားစုုကိုု ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုတုုိ ႔
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မွ ထုုတ္လုုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ စုုစုုေပါင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တည္ေဆာက္ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္ 
စြမ္း၏ (၇၀) ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုုပ္ငန္းမွရရွိၿပီး က်န္အပိုုင္းကုုိ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ 
(၂၈) ရာခိုုင္ႏွုုန္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ (၃) ရာခိုုင္ႏႈန္းျဖင့္ လည္ပတ္ထုုတ္လုုပ္ထားသည္။21 က်ယ္ေျပာ 
လွေသာလက္ရွိ ျမန္မာ့ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕နယ္ပယ္တြင္ စြမ္းအင္ထုုတ္လုုပ္အသုုံးျပဳမႈ အျမင့္ဆုုံးျဖစ္ 
သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ (၈၀) ရာခိုုင္ႏႈန္းကိုု တ႐ုုတ္ႏွင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔ တင္ပိုု႔လ်က္ရွိသည္။

 စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ားမွ ထိခိုုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ တိုုင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ား
သိုု ႔ ဦးတည္ေရာက္ရွိရန္ ရွိသည္။ ရွိႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီးေသာ ေရအားလ်ွပ္စစ္စက္႐ံုုမ်ား၏ 
(၆၀) ရာခိုုင္ႏႈန္းမွာ တုုိင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ားရွိ ေျမယာႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသမ်ားကုုိ ေရႀကီး 
နစ္ျမဳပ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေဒသမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ စုုစုုေပါင္းလွ်ပ္စစ္အသုုံးျပဳမႈေပါင္း၏  
(၁၀) ရာခိုုင္ႏႈန္း ကိုုသာ အသံုုးျပဳေနရသည္။22  ေနာက္ထပ္တည္ေဆာက္ထုုတ္လုုပ္ရန္ လ်ာထားေသာ 
ေရအားလ်ပွစ္စ ္စမီကံနိ္း မ်ားသညလ္ည္း တိုငု္းရင္းသားအေျချပဳျပညန္ယမ္်ားတြင ္တညရ္ွိေနျပနသ္ည။္

စြမ္းအင္မူဝါဒကိုု ဘယ္သူေတြ ခ်မွတ္ေနသလဲ

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုုင္းအထိ ဗဟုုိအစိုုးရ ဝန္ႀကီး (၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာျမန္မာ့အ
မ်ဳိးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ဂုုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာျဖင့္ ႏိုုင္ငံ၏ စြမ္းအင္စီမံခ်က္ အစီအစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည္။ လက္ေတြ႔မွျမန္မာ့စြမ္းအင္ ပင္မ အစီအစဥ္ကိုု အာရွဖြ႔ံၿဖိဳး 
ေရးဘဏ2္3  မ ွ၂၀၁၅ ခုုႏစွတ္ြင ္ေရးဆြဲေပးခဲၿ့ပီး အမ်ဳိးသားစြမ္းအငမ္ဝူါဒကုုိ ၂၀၁၅ ခုုႏစွ ္ဇနန္ဝါရလီ (၆) 
ရက္ ေန႔တြင္ သမၼတရံုးမွ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။24 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုုက္ၿပ ီ
ျဖစ္ေသာ အဆိုုပါ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝအားေကာင္းလာၿပီး 
စြမ္းအင္မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္က႑မ်ားတြင္တုုိးတက္လာရန္ အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့သည့္ 

* ယခုုဇယားသည္ ရပ္ရြာစီမံခန္႔ခြဲေသာ အေသးစားစြမ္းအင္ထုုတ္လုုပ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္ သံုုး
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစီမံကိန္းတိုု႔ ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲ ျမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ားအတြက္သာ မူလအက်ဳိးျဖစ္ေစသည့္ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ား ကိုုသာ 
ေဖာ္ျပသည္။ 

ဇယား (၃) ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီးအလိုုက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသံုုးျပဳမႈ
မီွျ
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စီမံကိန္းမ်ားရွိသည္ဟုု ၄င္း၏ ဝက္ဆုုိဒ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။25 အဆိုုပါ 
ေကာ္မတီအတြက္ အစားထိုုးေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားျခင္း မရွိေသးေခ်။

 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ကဲ့သိုု႔ေသာ ႏိုုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားက ျမန္မာ့စြမ္းအင ္
အစအီစဥ ္ေရးဆြ ဲသည့္ျဖစစ္ဥတ္ြင ္ဝင္ေရာက္ေရးဆြဲေမာင္းႏွင္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည။္ ႏိုငုင္ံျခား 
စြမ္းအင္ကုမၼဏီမ်ားသည္လည္း စြမ္းအင္က႑တုုိးခ်ဲ႕မႈကုုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ဝင္ေရာက္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိရန္ အေျခခ်လ်က္ရွိသည္။

က႑အလိုုက္ 
အစီအစဥ္

ဥပေဒႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းပိုုင္း 
ဆိုုင္ရာ 

ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ 
ေရရွည္ 
တည္တံ့မႈ 
ဆိုုင္ရာ 

သြယ္တန္းျခင္း 
ႏွင့္ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း 

လည္ပတ္ထုုတ ္
လုုပ္ျခင္း

ေက်းလက္ 
စြမ္းအင္က႑ 

မဟာဗ်ဴဟာ 
က်ေသာ ဆံုုး 
ျဖတ္ခ်က္မ်ား 
 အတြက္ အေျခ 
ခံခြဲျခမ္း စိပ္ျဖာ 
မႈပိုုင္း ဆိုုင္ရာ  
ပံ့ပိုုးျခင္း
(ကမၻာ့ဘဏ္) 

EITI လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ျခင္း
ဆိုုင္ရာ ပံ့ပိုုးမႈ
(ကမၻာ့ဘဏ္) 

ေငြေၾကးစီမံမႈ
ကၽြမ္းက်င္ေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
(ကမၻာ့ဘဏ္) 

ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕
တြင္း လ်ွပ္စစ္ 
ျဖန္႕ျဖဳးေပးမႈ 
အဆင့္ျမင့္ 
တင္ျခင္း
(ဂ်ိဳင္ကာ) 

ျမန္မာ့လ်ွပ္စစ္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ ျပည္ပ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
အတြက္ ဂက္စ္တာ
ဘိုုင္မ်ားေပါင္းစည္း
ေရးယႏၱရားစနစ္
သစ္ျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္ 
ျပည္သူပိုုင္၊ ပုုဂၢလိက
ပိုုင္ မိတ္ဖက္လုုပ္
ငန္းမ်ားအကူးအ 
ေျပာင္း(ကမၻာ့ဘဏ္)

မဟာဓာတ္အား 
လိုုင္းျပင္ပ လွ်ပ ္
စစ္ ဓာတ္အား 
ေပးအစီအစဥ္  
(အာရွဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးဘဏ္)  

NEMC အတြက္ 
စြမ္းအင္က႑
မဟာအစီအစဥ္ 
(ADB, Japan/
JFPR)

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ
ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား
(အာ/ဖြံ႕ဘဏ္၊
ေနာ္ေဝး) 

ေငြေၾကးစီမံ 
ခန္႕ခြဲမႈ အား
ေကာင္းေရး 
(အလွဴရွင္အစံုု)

ေလးေဒသ 
ျဖန္႕ျဖဴးေရး
စနစ္အားေကာင္း 
လာေရး (အာ/
ဖြံ႕ဘဏ္) 

ဂက္စ္တာဘိုုင္
ႏွင့္ ဂ်င္နေရတာ
မ်ား (GOT, 
Japan/JICA)

ေက်းလက္
ေဒသမီးလင္း
ေရးစီမံကိန္း
(ကမၻာ့ဘဏ္)

အမ်ဳိးသား
လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အား 
မဟာအစီအစဥ္  
(JICA)

အမ်ဳိးသား
လွ်ပ္စစ္သြယ္
တန္းမႈကြန္
ယက္ 
(ADB-JICA-
ကိုုးရီးယား)

အေရးေပၚျပန္
လည္ထူေထာင္
ေရးႏွင့္ အဆင့္
ျမင့္တင္ေရး
(ရန္ကုုန္၊ သီလ
ဝါ၊ ဘီလူးေခ်ာင္း၊
လိုုင္သာယာ)  
(JICA)

ေက်းလက္ေဒ 
သ စြမ္းအင္ဆိုုင ္
ရာ အေျခခံအ 
ေဆာက္အအံုုစ ီ
မံကိန္း (ျပည ္
နယ္ႏွင့္တုုိင္း ၁၄  
ခုု) (JICA)

ဇယား (၁) ျမန္မာႏိုုင္ငံစြမ္းအင္မူဝါဒ ခ်မွတ္ေရးတြင္ ပတ္သက္ထားေသာ ႏိုုင္ငံျခားသားအုုပ္စုုမ်ား 

ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလိုုင္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးထားျခင္း

 ပင္မ စြမ္းအင္ထုုတ္လုုပ္မႈအစီအစဥ္တြင္ ေရအားမွ ၄၅,၀၀၀ မီဂါဝပ္ (နာရီသန္းေပါင္း) 
လ်ာထားထုုတ္လုုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ကထက္ ၁,၅၀၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း 
တိုုးလာေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံမ်ားသုုိ ႔ တင္ပိုု ႔ေရာင္းခ်ရန္သာျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္အရင္းအ 
ျမစ္မ်ားကုုိတင္ပိုု ႔ရာတြင္ အႀကီးစားတစ္ဆင့္ပိုု ႔ စနစ္မ်ားစြာလုုိအပ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အႀကီး 
စားတစ္ဆင့္ပိုု ႔ ဓာတ္အားလိုုင္းမ်ားမွာ ေက်းရြာႏွင့္ ခ႐ိုုင္ခ်င္းဆက္လုုိင္းႀကိဳးမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း 
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ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ မိသားစုုသုုံးစြမ္းအင္မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုုင္မည္ 
မဟုုတ္ေခ်။ အဆုုိပါ တစ္ဆင့္ပိုု ႔ စနစ္မ်ားအတြက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ေၾကြးၿမီ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကအက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည့္သူမ်ားမွာ လြတ္လပ္ 
သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုုတ္လုုပ္သူမ်ား (IPPs) ကသာျဖစ္သည္။

မွီျငမ္း- စုုစုုေပါင္း လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား ျဖန္႔ေဝမႈ ခန္႔မွန္းခ်က္(အာဖြံ႔ဘဏ္၊ ျမန္မာ့ 
ပင္မ စြမ္းအင္ အစီအစဥ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅) 

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

အမ်ဳိးသား 
လ်ွပ္စစ္ဓာတ္ 
အားေပးလုုပ္
ငန္း အစီအစဥ္ 
(ကမၻာ့ဘဏ္) 

ေက်းလက္လ်ွပ္
စစ္ဥပေဒ
(အာ/ဖြံ႕ ဘဏ္) 

ျပည္တြင္းေစ်း
ကြက္တြင္ သဘာ
ဝဓာတ္ေငြ႕၏ 
စီးပြားေရးအရ 
တန္ဖိုုးသတ္မွတ္
ႏိုုင္ေရး 
(ကမၻာ့ဘဏ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လွ်ပ္
စစ္ဓာတ္အား
ျဖန္႔ျဖူးေရးအၾက ံ
ေပးအရာရွိ 
(JICA)

အမ်ဳိးသား လ်ွပ္
စစ္ဓာတ္ အားေပး
လုုပ္ငန္း အစီအစဥ္
(ကမၻာ့ဘဏ္)

ေက်းလက္လ်ွပ ္
စစ္ ဥပေဒ
(အာ/ဖြံ႕ ဘဏ္)

စြမ္းအင္ဖူလႈံ
ေရးမူဝါဒႏွင့္ 
ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္း
အင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအ
စီအစဥ္(အာ/ဖြံ႕ 
ဘဏ္)

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

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ႏွင့္ အၾကံေပးမႈ  
မ်ားအားျဖင့္
ရပ္တည္ႏိုုင္ရန္ 
ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕လွ်ပ္
စစ္သြယ္တန္း
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုုပ ္
ငန္းကိုု ပံ့ပိုုးျခင္း
(ကမၻာ့ဘဏ္)

စြမ္းအင္ဖူလႈံ
ေရးမူဝါဒႏွင့္
 ျပန္ျပည့္ျမဲ
စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးအစီအစဥ္
(အာ/ဖြံ႕ ဘဏ္)

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

EITI  တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား  
 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး) 
GTCC  ဂက္စ္တာဘိုုင္မ်ား ေပါင္းစည္းေရးယႏၱရားစနစ္)
PPP  (ျပည္သူ့ ပုုဂၢလိက မိတ္ဖက္လုုပ္ေဆာင္မႈ)
JFPR   (ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ွာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္အတြက္ 

ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရံပံုုေငြ)
GOT  (ထိုုင္းႏိုုင္ငံအစိုုးရ)

မွီျငမ္း - JICA အဖြဲ႕အစည္း၏ ျပည္ေထာင္စ ု
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ပင္မအစီအစဥ ္

ေပၚထြက္လာေရး စီမံခ်က္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄ 

 လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားတင္ပိုု ႔ရန္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ရရွိလာေသာ 
ဝင္ေငြျဖင့္ ျပည္တြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ 
လုုပ္ ငန္းမ်ားတြင္အသံုုးျ ပဳရန္ျ ဖစ္  
သည္။ သုုိ႔ေသာ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့ၿပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုုၾကည့္ 
လွ်င္ အဆိုုပါ ဝင္ေငြမ်ားသည္ အရင္း 
အျမစ္မ်ား မူလတည္ရွိရာျမန္မာႏိုုင္ငံ 
၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသိုု႔ ေရာက္ရွ ိ
မလာသညကုုိ္ ေတြ႕ရသည။္ အစိုုးရ၏ 
ပင္မ အစီအစဥ္သည္ တုုိင္းရင္းသား 
ျပည္နယ္မ်ား၏ အလိုုအပ္ဆုုံးေနရာ 
မ်ားသုုိ႔ လြနခ္ဲ့ေသာ ႏစွ ္(၃၀) ကတည္း 
က ေရာက္ရွမိႈမရွိေသာ မဟာ ဓာတ္အား 
လိုုင္းမ်ား တိုုးတက္မႈအတြက္သာ 
ဦးစားေပးထားသည္။
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ပိုုမိုု ဖူလံုုႏိုုင္ေသာ ေဒသအေျချပဳ စြမ္းအင္ ထုုတ္လုုပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

 ေဒသခံျပည္သူလူထုုကိုု တုုိက္႐ိုုက္အက်ဳိးျပဳၿပီး စီမံခန္ ႔ခြဲ႕မႈဆုုိင္ရာဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ 
ျခင္းမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူ လူထုုပါဝင္ခြင့္ရွိေသာ စနစ္မ်ားပါဝင္သည့္ ႀကုိးေပ်ာက္စနစ္ႏွင့္ 
အေသးစား လွ်ပ္စစ္ျဖန္ ႔ျဖဴးသည့္စနစ္မ်ား ဖြံ ႔ ၿဖိုးလာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမျပဳဘဲ ျပင္ပ 
စြမ္းအင္ပညာရွင္မ်ားကုုိသာ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။ အထက္ပါအတုုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ 
ေက်းလက္ ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လံုုေလာက္လ်င္ျမန္စြာ အက်ဳိးခံစားရလိမ့္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ 
ဒီမိုုကေရစီဆန္ေသာ စြမ္းအင္ ထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္ ႔ျဖဴးျခင္း တုုိ ႔တြင္လည္း ေပါင္းစပ္အက်ဳိး 
ခံစားရပါလိမ့္မည္။ ဗဟိုုထိန္းခ်ဳပ္စနစ္တြင္ရိွေသာ တစ္ဆင့္ပိုု ႔ စနစ္ေၾကာင့္ လည္ပတ္မႈစရိတ္ ၄၀  
ရာခိုုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုုးလာမည့္အျပင္ မူလ စြမ္းအင္ထြက္ရွိပမာဏထဲမွ သံုုးပံုုႏွစ္ပံုုေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ 
အားမ်ား ဆံုုး႐ႈံးေပ်ာက္ဆံုုးသြားႏိုုင္သည္။ 

 အဆိုုပါ ပင္မအစီအစဥ္သည္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားေသာ အာရွေဒသတြင္း လ်ွပ္စစ္စြမ္း 
အင္ေစ်းကြက ္(ျမိဳ႕ျပႏငွ္ ့စက္မႈဗဟိုုျပဳဌာနမ်ား) ကို ုျဖည္တ့င္းမည္ ့အာရဖွြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ၏္ ရညမ္နွ္းခ်က ္
ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ကိုုက္ညီေနသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ စြမ္းအင္ဆိုုင္ရာ ပင္မ အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ  
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ခ႐ိုုင္ႏွင့္ ေက်းရြာလူထုုမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္လုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေတာင္းဆို 
မႈမ်ားႏွင့္ မည္၍မည္မွ် ကိုုက္ညီေနသနည္း။ 

အပိုင္း (၂) သဘာဝအရင္းအျမစ္က႑

(၂.၁) သစ္ေတာအရင္းအျမစ္

(၁) သစ္ေတာမ်ားဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။

 ျမန္မာ့သစ္ေတာသည္ ၄င္း၏ ႏွစ္ခ်ဳိ ႕ေတာနက္႐ိုု င္းမ်ားႏွင့္  စြဲ မက္ဖြယ္ေကာင္း ၿပီး  
စီးပြားေရးအရတြက္ေျခကိုကု္ေသာ အဖိုုးတနက္ၽြန္းသစမ္်ားေၾကာင္ ့ကမၻာအ့လယတ္ြင ္ေက်ာၾ္ကားလွသည။္ 
ေခတ္အဆက္ဆက္မင္းလုုပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစိုုးရတုုိင္းသည္ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ား၏ အဓိက 
အက်ဳိးျပဳမႈေပးေသာ အပပူိုငု္းရြက္ျပတ္ေတာထြက ္အဖိုုးတနက္ြ်န္းသစမ္်ား ထုတုလုု္ပ္ျခင္း လုပုင္န္းမ်ားကုိ 
အသားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ခန္႕မွန္းေျခအားျဖင့္ျမန္မာ့စုစုေပါင္းလူ
ဦးေရ၏ ၄၀% ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို
လုပ္ကုိင္လူမ်ားသည္ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရးမ်ားအတြက္ သစ္ေတာကုိ မွီခိုအားထားေနၾကရေသာ္လည္း 
ထိုသစ္ေတာမ်ားကို ၄င္းတို႕မွတရားဝင္ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရၾကပါ။ 

 ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ား၏ သမိုုင္းေၾကာင္းကုိၾကည့္လ်ွင္ ျပည္သူႏွင့္ အစိုုးရအၾကားတြင္သာမက 
အစိုုးရႏွင့္တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္မ်ားအၾကား၌ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ 
ကိစၥတစ္ရပ္ အျဖစ္တည္ရွိေနသည္။ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ လက္က်န္သစ္ေတာ ဧရိယာ အားလုုံးနီးပါးမွာ 
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ဇယား (၅) ျမန္မာႏိုုင္ငံသစ္ေတာဖံုုးလႊမ္းမႈ အေျပာင္းအလဲ 
(၂၀၀၂-၂၀၁၄)

တုုိင္းရင္းသားေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ျဖစ္ေနသည္။ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြအက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစရန္ ေမာင္းႏွင္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
သစ္ေတာဖံုုးလႊမ္းဧရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုုိယ္ပိုုင္ တရားစီရင္ပိုုင္ခြင့္နယ္ေျမကုုိ ေတာင္းခံ 
ျခင္းမ်ားရိွသကဲ့သို႕ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္မ်ားအား တိုုက္ခိုုက္ ေခ်မႈန္းရန္အလိုု႔ငွာ အၾကမ္းဖက ္
သံသရာကိုု ႀကိဳးကိုုင္သည့္ အစိုုးရအတြက္ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္တစ္ခုုလည္း ျဖစ္ျပန္သည္။ 
ေျပာင္းျပန္စဥ္းစားလ်ွင္ အစိုုးရကိုု ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရန္ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
စီးပြားေရး ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခလံည္း ျဖစသ္ည။္ ပဋပိကၡမ်ားျဖစ္ေနသည္က့ာလတြင ္သစ္ေတာမ်ား 
သည္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့စစ္တပ္ကုုိ ေရွာင္ရွားပုုန္းေအာင္းရန္ အလုုိ႔ငွာ 
ခိုုလံႈသည့္ေနရာ၊ သက္ရွိရွင္သန္ေစခဲ့သည့္ေနရာတစ္ခုုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာ့သစ္ေတာဧရိယာ 
 စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕(FAO)၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏိုုင္ငံဧရိယာ၏ ၄၅ 
ရာခိုုင္ႏႈန္းမွာ သစ္ေတာဖံုုးလႊမ္းလ်က္ ရွိသည္။26 လြန္ခဲ့ေသာ (၁၆) ႏွစ္ ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္၏ သစ္ေတာ 
ဖံုုးလႊမ္းဧရိယာ၏ ၅၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။27 ကမၻာေပၚတြင္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ဘရာဇီးႏိုုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုုနီးရွားၿပီးလွ်င္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအဆင့္ တတိယရွိေသာ 

ႏုုိင္ငံျဖစ္သည္။ သုုေတသန ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
တစ္ခုုအရ ၂၀၀၂-၂၀၁၄ ခုုႏွစ္အတြင္း ဟက္တာ 
၄၄-၄၂ နီး ပါးရွိသစ္ေတာဖုံးလြႊ မ္း ဧရိယာမွ  
သစ္ေတာပမာဏ ဟက္တာ ၁.၅ သန္းေက်ာ္ 
ေလ်ာက့်သြားခဲၿ့ပီး ႏစွစ္ဥသ္စ္ေတာျပဳန္းတီးမႈပမာ
ဏမမွာ ၀.၃၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။28 

 ေယဘုုယ်သစ္ေတာဖံုုးလႊမ္းဧရိယာစုစု 
ေပါင္းတြင္ သဘာဝသစ္ေတာရိုင္းမ်ား၏ဖုံးလႊမ္း
မႈပမာဏမွာ လ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ၁၆ 
ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႕သာက်န္ရွိေတာ့ရာ ႏိုုင္ငံဧရိယာ၏ 
၂၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းႏွင့္ သစ္ေတာဖံုုးလႊမ္းဧရိယာ၏ ၃၈ 
ရာခိုငု္ႏႈန္းျဖစသ္ညဟု္ဆိုုႏိုငုပ္ါသည။္ ၂၀၀၀-၂၀၁၅ 
ခုုႏွစ္အတြင္း ဟက္တာ၂သန္းပမာဏထက္ေက်ာ္
လြန္ေသာသစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွာ သဘာဝသစ္ 
ေတာရိုင္းဧရိယာမ်ား၌ျဖစ္ၿပီးတန္ဖိုုးရိွသစ္ေတာ 
ေဂဟစနစ္၁၁ရာခိုုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားေစသည္။
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကုုိ အဓိက ေမာင္းႏွင္ေသာ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေအာကပ္ါအတိုငု္း ျဖစသ္ည။္

• သစ္ေတာျပဳန္းတီးပ်က္စီးရျခင္းမွာ စီးပြား  
ျဖစ္ သစ္ထုုတ္လုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
သစ္ေတာဦးစီးဌာနမ ွခ်မတွ္ေသာ ေရရညွတ္ည ္
တ့ံေရးမူအရ ကန္ ႔သတ္တားျမစ္မႈမ်ား ကုုိ  
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တနသၤာရီေဒသရွိ ဧက ၄၂၂၀၀ က်ယ္ေသာ MSPP ဆီအုန္းစိုုက္ခင္းပံုု   ဓါတ္ပု ံ- Thet Oo Maung

ဥပေကၡာျပဳၿပီး ျမနမ္ာသ့စ္ေတာမ်ားကို ုအလြနအ္ကၽြ ံထုတုလ္ုပုခ္ဲၿ့ပီး စီးပြားေရးအရအလပုမ္ျဖစ္ေသာ 
သစ္ည့ံအမ်ဳိးအစားမ်ားကိုုသာခ်န္ထားခဲ့သည္။

• ဆီအုုန္း၊ ရာဘာႏွင့္ ၾကံ စသည့္ သီးႏွံမ်ား အႀကီးအက်ယ္ စိုုက္ပ်ဳိးျခင္း (၀.၅၄ ဟက္တာသန္းေပါင္း)
• သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ စိုုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုုမ်ားေဆာက္လုုပ ္

ျခင္းကဲသ့ိုု႔ေသာ အျခား သစ္ေတာေျမမဟုုတ္ေသာ ေျမယာအသံုုးျပဳျခင္း (၁.၀၀ ဟကတ္ာသန္းေပါင္း)
• ေဒသတြင္း အသုုံးျပဳျခင္းႏငွ္ ့ထင္းေလာငစ္ာအတြက ္အသံုုးျပဳျခင္းတိုု႔ ျဖစသ္ည။္ ျပညတ္ြင္းလုုိအပခ္်က ္

မ်ားကိုု ျဖည့္ဆည္းရန္ သစ္ေတာမ်ားထဲမွ သစ္မ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၏ 
ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုုမွာ စီးပြားျဖစ္ သစ္ထုုတ္လုုပ္သူမ်ားေၾကာင့္ အဖိုုးတန္သစ္မ်ား 
အကုုန္လံုုးနီးပါး ခုုတ္လွဲထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ က်န္ရစ္ေသာ သစ္ပင္သစ္ေတာကိုု ျပည္တြင္းအသံုုးျပဳမႈ 
အတြက္လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းထုုတ္လုုပ္ေစျခင္း (၀.၄၇ ဟက္တာသန္းေပါင္း)

• ေရအားလွ်ပစ္စထ္ုတုလ္ုပုသ္ည္ ့ေရကာတာမ်ားႏငွ္ ့ဆညမ္်ားေၾကာင္ ့ျပဳန္းတီးျခင္း (၀.၀၇ ဟကတ္ာ 
သန္းေပါင္း) 

 ျမန္မာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးပ်က္စီးမႈအရွိန္အဟုုန္ႀကီးမားေနမႈသည္ စုိးရိမ္စရာေကာင္းလွသည္။ 
သဘာဝသစ္ေတာရိုင္းမ်ားကုိ (၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ေလ်ာ့နည္းေသာ ရြက္အုပ္ေတာမ်ား) 
ကခ်င္ျပညန္ယ္၊ စစကုုိ္င္းတိုငု္း၊ ရမွ္းျပညန္ယ၊္ ကရင္ျပညန္ယ္၊ မြန္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ခ်င္းျပညန္ယ္အပါအဝင္ 
(သဘာ၀သစ္ေတာရိုင္းဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၈၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၁၃,၇၄၁,၈၁၂ ဟက္တာ) ျမန္မာ ့
ေတာင္တန္းကုုန္းျမင့္ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္းဇယား (၅) မွ 
ျပသလ်က္ရွိသည္။ သိုု ႔ေသာ္လည္း အျခားသစ္ေတာျပဳန္းတီးဆံုုး႐ႈံးမႈ အျမင့္ဆုုံးေနရာမ်ားကိုုလည္း  
အဆုုိပါ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီ၊ နာဂကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
(စစကုုိ္င္းတိုငု္းအထကပ္ိုငု္း)၊ ကခ်င္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ေျမာကပ္ိုငု္း ရမွ္းျပညန္ယတ္ိုု႔တြင ္ေတြ႕ရသည။္ သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးမႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းေမာင္းႏွင္အားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္နည္းတူ 
တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာျပဳန္းတီးပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈစံ 
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နစ္ျဖင္လ့ပု္ေဆာင္ေသာ  စီးပြားျဖစစ္ိုကုပ္်ဳိးခင္းမ်ား၊ ေရရညွထ္နိ္းသမိ္း စနစမ္ူေဘာငထ္က္ေက်ာလ္ြန္ေသာ 
သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(၂) ဗဟိုုထိန္းခ်ဳပ္မႈအေျချပဳသစ္ေတာမ်ားအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ

(က) ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း

 ၁၉၅၄ ခုုႏွစ္ ႏိုင္ငံပိုုင္ျပဳလုုပ္ျခင္းအက္ဥပေဒအရ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 
အားလုုံး အစိုုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ ဥပေဒထပ္မံေပၚ 
ေပါက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုုပါ ပဓာနျဖစ္ေသာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သေဘာတရားကုိ ၁၉၇၄ ႏွင့္ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသက္သြင္းေပးခဲ့သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအရ 
သစ္ေတာဖံုုးလႊမ္းသည့္ ေနရာေဒသအားလံုုး ဗဟိုုအစိုုးရ၏ ပိုုင္ဆိုုင္မႈထဲတြင္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

 အေရးႀကီးေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလုုံးမွာ ေနျပည္ေတာ္မွလာၿပီး အတိအက်အားျဖင့္ 
သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) မွလာသျဖင့္  
သစ္ေတာမ်ားကို ုစမီခံန္႔ခြဲေသာ အခြင္အ့ာဏာမ်ားသည ္လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဗဟုုိဦးစီးခ်ဳပက္ိုငုထ္ားသည ္
ဟုုဆုုိႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ အစိုုးရအခြင့္အာဏာသည္ ဗဟုုိအဆင့္မွ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုုင္ႏွင့္ အနိမ့္ဆံုုး အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိတ္အပိုုင္းျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သိုု႔  
စီးဆင္းသည္။ အဆုုိပါသေဘာတရားသည္ သစ္ေတာက႑တြင္လည္းသက္ေရာက္ၿပီးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
အာဏာသည္မတူညီေသာဦးစီးဌာနမ်ား၊ အထူူးသျဖင့္ (MONREC) ၏လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိအဓိက 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႕စီးဆင္းသည္။

 ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီးတုုိ႔တြင္ ၄င္းတုုိ႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္လြတ္ေတာ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိၿပီး 
သစ္ေတာဌာနသည္လည္း အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုအေနျဖင္ ့(ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းအေျခအေနအေပၚမူ 
တည္၍ မ်ားေသာအားျဖင့္ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္) ပါဝင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသႀကီးဆိုုင္
ရာ ဝနႀ္ကီးမ်ားတြင ္တရားဝငအ္ပ္ႏငွ္းထားေသာ အာဏာမရွသိကဲသုိ့႔ ျပညသူ္႔ဝန္ေဆာငမ္ႈက႑အတြက္ 
တြဲဘက္ေပးထားျခင္းလည္း မရွိေခ်။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီးရွိ သစ္ေတာဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ 
သစ္ေတာက႑ႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုု ေဒသလြတ္ေတာ္အတြင္းတင္ျပရန္ႏွင့္ MONREC 
ထံမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကာားမႈမ်ားကို ျပည္နယ္ သို႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားမွတဆင့္ေတာင္းဆိုျခင္းစသည့္တာဝန္မ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
သုိ႕ရာတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္ေသာမူဝါဒ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနသည့္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ (သုုိ႔) လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ၊ 
အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္း၊ တရားမဝင္သစ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုု 
ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုုင္သည့္ အခြင့္အာဏာလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသ ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ မရွိသည္ကို ု
ေတြ႕ရသည္။29 ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရးုပုံစံသည္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိေလွ်ာ့ခ်သည့္ပုံစံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင့္တင့္ 
ေသာအေျခေနတစ္ခုတြင္ MONREC ႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ဗဟိုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာန 
သည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္း အသီးသီးရွိ ၄င္း၏ ရုံးမ်ားမွတဆင့္ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း အစိုုးရပိုုင္းဆုုိင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္အၾကားတြင္ 
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားမႈမရွိသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။30
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 အမ်ားအားျဖင္ ့မေျပာပေလာက္ေသာ အခြင္အ့ာဏာအခ်ဳ႕ိကိုသုာလ်ငွ ္ဗဟိုထုနိ္းခ်ဳပမ္ႈမရွိေအာင ္
 လုုပထ္ားသည။္ ဥပမာအားျဖင္၂့၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံုအုေျခခဥံပေဒ၏ ဥပေဒျပဳေရး ဇယား (၂) အရ ျပညန္ယ္ 
ႏွင့္တိုုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ “(ဃ) ထင္းစိုုက္ခင္း ထူေထာင္ စိုုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ (င) အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊  
တိရစာၧန္ ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ႐ုုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္” ႏွင့္ဆုုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုု ျပဌာန္းခြင့္ရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုု 
အေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား (၅) အရ တိုုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရအေနျဖင့္ အဖိုုးတန္သစ္မဟုုတ ္
ေသာ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားမွ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံခြင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိသည္။

သစ္ေတာဥပေဒႏွင့္သစ္ေတာမူဝါဒ

 ၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၅ သစ္ေတာမူဝါဒသည္ လက္ရွိျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားကိုု 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ အစိတ္အပိုုင္းအမ်ားစုု ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ခုုတ္လွဲရိတ္ 
သိမ္းျခင္းဆုုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (၁၉၉၅)၊ ထိခိုုက္ပ်က္ဆီးမႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ 
သစ္ထုုတ္လုုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၁၉၉၃) ကဲ့သုုိ႔ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ 
ကတိကဝတ္ မ်ားကိုု ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

 ၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒမွာ ၁၉၀၂ ကုုိလုုိနီသစ္ေတာဥပေဒကုုိ အနည္းငယ္ျပနလ္ညဆ္န္းသစ၍္ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒသည္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ သစ္ေတာသစ္ပင္၊ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုု၏ လူမႈစီးပြားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကိုု ဆိုရုံမ်ွသာ အေထာက္အက ူ
ျပဳထားေသာ ဥပေဒလည္းျဖစ္သည္။

 ၁၉၉၂ ဥပေဒတြင္ ဗဟုုိဦးစီးမႈကင္းေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ မွီျငမ္းစရာမ်ားပါရွိၿပီး 
သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တြင္ ပုုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုုပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုုလည္း အားေပးထား 
သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရအတိုုင္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုုးမႈတြင္ အားနည္းခဲ့သည္။ 
သစ္ေတာက႑သည္ နက္႐ိႈင္းစြာ ဗဟိုုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈခံရၿပီး ထင္သာျမင္သာ အက်ဳိးအျမတ္ အနည္း 
ငယ္သာ ေဒသရပ္ရြာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသိုု႔ ေရာက္ရွိစီးဆင္းေလသည္။ 

 ၁၉၉၅ သစ္ေတာမူဝါဒသည္ သစ္ေတာဥပေဒအတုုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္ 
ပံ့ပိုုးကူညီထားသည္။ အဆုုိပါ သစ္ေတာ မူဝါဒတြင္ “အမာခံထိန္းသိမ္းနယ္ေျမ” (မတူညီေသာ သစ္ 
ေတာအမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈမ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္သည့္ ေခါင္းစဥ္) မ်ားကုုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား 
ပါဝင္ၿပီး ႏိုုင္ငံ့ေျမဧရိယာ စုုစုုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းကုုိ သတ္မွတ္ထားရွိရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ယင္းအမာခံထိန္းသိမ္းနယ္ေျမထဲရွိ သစ္ေတာထဲ၌ ေနထုုိင္က်က္စားေသာ သက္ရွိသက္မဲ့အားလုုံးကုုိ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အျပင္ ေရေဝေရလဲေဒသကိုု ကာကြယ္ရန္၊ 
ေတာ႐ိုငု္းတရိစာၦန္ေနရာမ်ားကုုိ ကာကြယရ္န၊္ အထူးသသိာထငရ္ွားစြာ အသားေပးထားသည္အ့ခ်ကမ္ွာ 
စီးပြားျဖစသ္စထုု္တလ္ုပု္ျခင္းအတြက ္သစ္ေတာမ်ားကို ုစမီံျခင္းမ်ား စသည္ ့ရညရ္ြယခ္်က္ျဖင္ ့တင္းက်ပစ္ြာ 
တားျမစ္ထားျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားထုုတ္ယူသုုံးစြဲျခင္းဆိုုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
 သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားကိုု သစ္ခုုတ္လွဲထုတ ္
လုုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ အေတာ္မ်ားမ်ားကုုိ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) တြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သစ္ေတာ 
ထြက္ပစၥည္းမ်ားကုုိမဆုိ ခြင့္ျပဳမိန္ ႔ရရွိ ၿပီးမွသာ ထုုတ္ယူခြင့္ရွိသည္။ (သစ္ေတာဥပေဒ ပုုဒ္မ 
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၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉) သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းထုုတ္ယူခြင့္ျပဳရာတြင္ စီးပြားျဖစ္ထုုတ္ယူျခင္းျဖစ္ပါက 
ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ကိုု က်င့္သုုံးရမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုုင္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းသည္ (ဥပမာ 
MONREC ၏သစ္ထုုတ္လုုပ္ေရးလက္တံျဖစ္ေသာ MTE) အမ်ားျပည္သူ အတြက္ အက်ဳိးရွိလွ်င္ 
(သုုိ႔) အစိုုးရအဖြဲ႕က ဝန္ႀကီးအား လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေပးထားလွ်င္ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ က်င့္သုုံးရန္ မလုုိပါ။(ပုုဒ္မ 
၁၈) အထက္ပါ စကားရပ္မ်ားသည္ MONREC (အထူးသျဖင့္ MTE) အား ဒီကရီေလွ်ာက္ထားၿပီး 
လိုုခ်င္ေသာ သစ္အတြက္ သစ္ထုုတ္ရန္ တရားဝင္ အခြင့္အေရးေပးသကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသည္မွာ 
ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း စီမံႀကီးၾကပ္မႈကင္းမဲ့ကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ဥပေဒ 
ႏွင့္အညီက်င့္သုံးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ဥပေဒ၏ ေကာင္းမြန္ေသာရည္ညြန္းခ်က္မ်ားကုိေလးစားလိုက္ 
နာမႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္း (MTE) သည္ ႏိုုင္ငံပိုုင္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း (SOE)
တစ္ခုုကဲ့သုုိ႔ သစ္ထုုတ္လုုပ္သည့္က႑တြင္ တစ္ဦးတည္း လက္ဝါးႀကီးအုုပ္ခဲ့သည္။ ၄င္းအခ်က္သည္ 
မူဝါဒဆိုင္ရာလမ္းညြန္ႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအရ ကြာဟခ်က္တစ္ခုုပင္ ျဖစ္ေလသည္။

 ၂၀၁၆ ခုုႏစွအ္ႀကိဳကာလမ်ားတြင ္MTEအေနျဖင္ ့၄င္းစမီလံညပ္တ္ေသာ သစထ္ုတ္ုလုုပမ္ႈမ်ား၏ 
၇၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းကုုိ ဆပ္ကန္ထ႐ုုိက္ေပးခဲ့သည္။31  သစ္ထုုတ္လုုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးအပ္ျခင္းဆိုုင္
ရာကစိၥရပမ္်ားကိ ုစာႏငွ့္ေပႏငွ္ ့(သိုု႔) ဥပေဒျပဌာန္းသည္ ့လုပုထ္ံုုးလပုန္ည္းမ်ား မရွခိဲ့ေခ်။ သိုု႔ေသာလ္ည္း 
သမိုုင္းအစဥ္အလာအရ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF)
ဝန္ႀကီးသည္ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားကုုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးက်င္းပကာ (MTE) 
အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေပးလိုုက္ေသာ ကုုမၺဏီမ်ားကုုိ အသိေပးေၾကညာသည္ဟုုဆိုုသည္။32  

(MONREC) ဌာနအတြင္း အထက္ေအာက္ဆန္ေသာ ျမန္မာ့အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာသဘာဝအရ 
အထက္အရာရွိမ်ားကို အလြန္အမင္းရိုေသသမႈျပဳရျခင္း၊ဝန္ႀကီးသည္ (၂၀၁၆ NLD အစိုုးရ မတိုုင္ခင္)
တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားတစ္ဦးျဖစ္ေနျခင္း စသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးေရြးခ်ယ္ေသာ 
ကုုမၺဏမီ်ားႏငွ္ ့ေနရာေဒသမ်ားကုုိ (MONREC) ၏ အႀကီးတန္းဝနထ္မ္းမ်ားက မ်က္စမိတ္ိေခါင္းၿငမိ္က့ာ 
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ပါမစ္မ်ား ထုုတ္ေပးခဲ့ရသည္။ 
 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈကုုိ ယာယီအားျဖင့္ တားျမစ္ထားသည္။ ဆယ္စုုႏွစ္ၾကာ 
သစထ္ုတ္ုလုပုမ္ႈ တားျမစ ္ထားေသာ ပခဲူး႐ိုုးမမလွႊ၍ဲ က်န္ေဒသမ်ားတြင ္သစထ္ုတုလ္ုပုင္န္းမ်ားကို ုမတ္လ 
၂၀၁၇ တြင္ ျပန္လည္စတင္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အနာဂတ္တြင္ ဆပ္ကန္ထ႐ိုုက္ေပးျခင္းမ်ဳိးရွိေတာ့မည္
မဟုုတ္ဘဲ (MTE) တစ္ခုုတည္းကိုုသာလွ်င္ သစ္ထုုတ္လုုပ္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုုင္သစ္ေတာ

 ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြဲ႕ပိုုင္သစ္ေတာထူေထာင္လုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လက္ရွိ ရပ္ရြာလူထုုမွ 
စီမံခြဲခန္႔ပိုုင္ခြင့္ရွိသည့္ တစ္ခုုတည္းေသာ ဗဟုုိဦးစီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းပေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲသည့္ 
ပုုံစံတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၅ အစုုအဖြဲ႕ပိုုင္သစ္ေတာ ညႊန္ၾကားခ်က္ (CFI) အရ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ 
စီရင္ ပုုိင္ခြ င့္ထဲတြင္ရွိသည္။ (CFI) သည္ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားျခင္းမဟုုတ္သည့္အတြက္  
တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ အပ္ႏွင္းထားျခင္းမခံရႏိုုင္ေခ်။ (MONREC) မွ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားသိုု႔ 
ေပးအပ္ေသာ ႏွစ္ (၃၀) ဂရံအပ္ႏွင္းသည့္ အေျခခံမူအေပၚတြင္သာ အေျခခံသည္။ ျပည္နယ္အစုုိးရ 
အဆင့္တြင္ အစုုအဖြဲ႕ပိုုင္ သစ္ေတာအငွားခ်ေလွ်ာက္ထားမႈကိုု  ခြင့္ျပဳႏိုုင္သည့္ အခြင့္ အာဏာမရွိပါ။

 ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒ အရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ 
ႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္း၍ သတမ္တွခ္်က္မ်ားတြင ္ပဒုမ္ခြ ဲ(က) ပဒုမ္ခြငဲယ္ (၁) ႏငွ္ ့ပဒုမ္ခြ ဲ(ခ) တို႔အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ 
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သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား 
ေပၚမူတည္ၿပီး ထပ္မံ၍ စုစုေပါင္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ထက္ မပိုေစဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု 
ပါရွိသည္။  သို႕ေသာ္လည္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး အတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီကို 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ဥကၠဌ 
အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အား အတြင္းေရးမွဴး 
အျဖစ္ လည္းေကာင္း တုိက္ရိုက္ခန္႕အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႕အပ္ရမည ္
ျဖစ္သည။္  ထုိေၾကာင္ ့ဤဥပေဒသညလ္ည္း ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈ ပုစံသံာ ျဖစသ္ျဖင္ ့လက္ေတြ႕အေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူထု၏ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမယာမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္တို႔ 
တြင္အကန္႕အသတ္မ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

 ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ စုုေပါင္းသစ္ေတာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရရွိရန္ (CFI) အားျဖင့္ ေလွ်ာက္
ထားႏိုုင္သည္ဟုုဆိုုရာတြင္ လုုပ္ငန္းသေဘာအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခိုုင္အမာျပဌာန္ထားေသာ 
သိပၺံနည္းက် သစ္ေတာစီမံမႈ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ (CFI) အားျဖင့္ အစုုအဖြဲ႕ပိုုင္သစ ္
ေတာထူေထာင္သူသည္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ သစ္ပင္ထပ္မံစိုုက္ပ်ဳိးေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ 
အဆိုုပါ အဆိုုျပဳလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေျမငွားခြင့္ကုုိ ျပန္လည္႐ုုတ္သိမ္း 
ျခင္းခံရျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သိုု႔ က်ပ္တည္းလွေသာ ကန္႔သတ္မူေဘာင္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုု၏ 
သစ္ေတာအသံုုးျပဳျခင္းဆုုိင္ရာ က်င့္သံုုးမႈမ်ားကုုိ ထင္ဟပ္ျပသျခင္းမရွိေခ်။ (ဥပမာ အလွည့္က် 
ေရႊ႕ေျပာင္းစိုုက္ပ်ဳိးသည့္ တုုိင္းရင္းသားတုုိ႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္)။ ထိုုထက္မက 
သစ္ေတာဦးစီးဌာအေနျဖင့္  အရည္အေသြးျပည့္ေသာ သဘာဝသစ္ေတာစီမံခန္ ႔ခြဲမႈအတြက္ 
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုု ခြင့္ျပဳေပးရန္ အလြန္ လက္တြန္႔သည့္အျပင္ (CFI) အရ ညိွႏိႈင္းေတာင္း 
ဆိုုခြင့္လည္း မရရွိႏိုုင္ေခ်။ ထိုု ႔အျပင္ အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးျပဳန္းတီးသြားေသာ သစ္ေတာမ်ားကုုိ 
ျပန္လည္ထူေထာင္စိုုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ကုုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ လူထုုကုုိ ကိရိယာအျဖစ္ 
အသုံးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုု (CFI) ကိုု အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္ၾကသည္။

(ခ) က်င့္သံုုးမႈမ်ား 

 ျမနမ္ာႏိုငုင္ရံွ ိသစ္ေတာမ်ားကုုိ ယေန႔ထတိိုငု ္အနည္းအက်ဥ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလထဲားေသာလ္ည္း 
နဂိုုအတုုိင္းရွိေသာ ကုုိလုုိနီေခတ္ သစ္ေတာစီမံခန္ ႔ခြဲမႈစနစ္ျဖင့္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
ကိုုလိုုနီအစိုုးရသည္ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားမွ အျမင့္ဆုုံးဝင္ေငြရရွိရန္ အလုုိ႔ငွာ သိပၺံနည္းက် သစ္ေတာ 
စီမံခန္႔ခြဲသည့္ က်င့္သံုုးမႈမ်ားကိုု ေရးဆြဲက်င့္သံုုးခဲ့သည္။ အဆိုုပါ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သည္ ေရရွည္ စီးပြားျဖစ ္
သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈကုုိ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဒီဇိုုင္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ အထက္ပါ က်င့္သုုံးမႈမ်ားကုုိေရႊ႕ေျပာင္း 
ေတာင္ယာစိုုက္ပ်ဳိးျခင္းအားျဖင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေသာ ေဒသခံလူထုုႏွင့္ အထက္ေအာက္ဖိႏွိပ္ၿပီး 
ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ မူဝါဒမ်ားကုုိ ဆန္ ႔က်င္သည့္ တုုိင္းရင္းသားမ်ားကုုိ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈပါေသာ 
ဥပေဒမ်ားအားျဖင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ 

ေရရွည္မတည္တ့ံႏိုုင္ေသာသစ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္း

 ျမနမ္ာပ့င္ေထာင္ေရြးခ်ယ္စနစ ္(MSS) သည ္ႀကီးထြားမႈျမန္ေသာ အရညအ္ေသြးရွသိစမ္ာမ်ားႏငွ္ ့
စီးပြားအရ အဖိုုးတန္ေသာ သဘာဝနည္းျဖင့္ ျပန္လည္စိုုက္ပ်ဳိးျမွင့္တင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ သစ္ေတာမ်ားကုုိ ေရရွည္တည္တံ့့စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုုင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ (MSS) 
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သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) တစ္ႀကိမ္ ခုုတ္ႏိုုင္သည့္စနစ္အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး သစ္ထုုတ္ လုုပ္ႏိုုင္သည့္ 
အရြယ္အစားရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ားကုုိ တုုိင္းတာသတ္မွတ္ကာ ႏွစ္ (၃၀) ကြက္တြင္ ခုုတ္ႏိုုင္သည့္  
စနစ္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ခ်င္းအလိုုက္ သတ္မွတ္သစ္ကြင္းထဲတြင္ ခုုတ္လွဲႏိုုင္သည့္ ပင္စည္အရြယ္အစား 
ရွိသည့္သစ္ပင္မ်ားကုုိ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ ေရရွည္တည္တ့ံေစရန္အလုုိ႔ငွာ 
အဖိုုးတန္ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ အျခားသစ္မာမ်ားကုုိ စာရင္းေကာက္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ သစ္ေတာစာရင္း 
မွတ္တမ္းကိုုၾကည့္ကာ ႏွစ္စဥ္သစ္ခုုတ္ႏိုု္င္သည့္ပမာဏ (AAC) ကိုု သတ္မွတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခုုတ္လွဲျခင္း 
သည္ ပင္ေထာင္ေရြးခ်ယ္ စနစ္၏ သြင္ျပင္ လကၡဏာရပ္တစ္ခုုျဖစ္သည္။33 

 သုုိ ႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ပင္ေထာင္ေရြးခ်ယ္စနစ္(MSS)မွာ မက်င့္သုုံးၾကသျဖင့္ 
မေအာင္ျမင္ေခ်။ ႏွစ္စဥ္သစ္ခုုတ္ ႏိုုင္သည့္ပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္စနစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကိုု ဆန္႔က်င္ၿပီး 
စစ္အာဏာရွင္အစိုုးရေခတ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္ မဟုုတ္ဘဲ ဘ႑ာအခြန္ဝင္ေငြရရွိရန္ 
သစ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းအတြက္  ခြဲတမ္းမ်ားခ်မွတ္ကာ ထုုတ္လုုပ္ခဲ့ ၾကသည္။  ယခင္သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) (ယခုု သဘာဝသံယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန) (MONREC) ၏ စစ္တပ္အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း 
မ်ားျဖစသ္ည္ ့ႏိုငုင္ပံိုငု္ျမနမ္ာသ့စလုု္ပင္န္း (MTE) မ ွဝနႀ္ကီးႏငွ္ ့အႀကီးတန္း ဝနထ္မ္းမ်ားသည ္လုပုင္န္း၏ 
၇၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းကုုိ ထူးကုုမၺဏီႏွင့္ ေအးရွားေဝါကုုမၺဏီတုုိ႔ႏွင့္ ဆပ္ကန္ထ႐ိုုက္ေပးျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ 
ဘ႑ာဝင္ေငြ  ရရွိမႈကို ေသခ်ာေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

 ျမန္မာ့အစိုုးရစီမံခန္႔ခြဲေသာ သစ္ေတာမ်ားမွ သစ္မ်ားကိုု ေရရွည္တည္တံ့မႈမရွိစြာ ခုုတ္လွဲထုုတ္
လုုပ္ျခင္းခံလိုုက္ရသကဲ့သိုု႔ တရားမဝင္ သစ္ခိုုးထုုတ္ျခင္းမ်ားလည္း စတင္ၿပီး တိုုးပြားမ်ားျပားလာသည္။ 
ယေန႔အခ်နိ္အခါတြင္ တရားမဝင္ သစ္ထုုတလ္ုုပ္မႈမ်ားမွာ ႏိုုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုုးလုုိလို ုရွိလာၿပီး အထူးသျဖင့္ 
သစ္ေမွာင္ခိုုေရာင္းဝယ္ေနသည့္ တ႐ုုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပိုုမိုုမ်ားျပားသည္။ တ႐ုုတ္ျမန္မာ 
တရားမဝင္သစ္ကုုန္သြယ္မႈသည္ ျမန္မာအစိုုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ သစ္ေတာမ်ားမွ သစ္မ်ားကုုိ မွီခိုုရၿပီး 
ႏုုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုုိ မျဖတ္ေက်ာ္ခင္အထိ တရားမဝင္အခြန္မ်ားေပးေဆာင္ရသည့္ ျမန္မာ့အစိုုးရႏွင့္ 
စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကုုိ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။ (သုုိ႔) ေကအုုိင္အုုိနယ္ေျမထဲ 
(အခြန္ေပးရသည့္ေနရာ) ကိုု ျဖတ္ကာ တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံထဲသိုု႔ ေရာက္သည္။ တရုုတ္ႏိုုင္ငံသိုု႔ေရာက္သည ္
ႏွင့္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အခ်ာ ဥပေဒမ်ားကိုု ဥေပကၡျပဳလ်က္ တ႐ုုတ္ဘ႑ာအခြန္ဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အဆိုုပါ 
သစ္မ်ားအားလံုုးကိုု တရားဝင္သစ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုုက္ၾကသည္။

 ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တရားမဝင္ သစ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းကုုိ ယုုိးမယ္ဖြဲ႕ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 
ေကအုုိင္ေအေျခကုုပ္ စခန္းမ်ားကုုိ ထုုိးစစ္ဆင္ကာ နယ္ေျမစိုုးမိုုးေရးကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ 
အထူးသျဖင္ ့မနစ္ၿီမိဳ႕နယ္တြငတ္ရားမဝင္ သစထုု္တ္လုုပမ္ႈမ်ားကုုိ ရငွ္းလင္းရန ္(လြနခ္ဲသ့ည္က့တည္းက 
ျမန္မာအစိုုးရမွ အဖိုုးတန္သစ္မ်ားအားလုုံးကုုိ ထုုတ္ယူၿပီးသြားခဲ့ေသာ္လည္း) လုုိအပ္သည္ဟုုဆုုိကာ 
စစတ္ပမ္ ွၾကားဝငစ္ြကဖ္က္ႏိုငု္ေရးအတြက္ ယင္းအေၾကာင္းျပခ်ကက္ို ုမေရတြက္ႏိုငု္ေအာင ္အႀကမိႀ္ကမိ ္
အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။ ယင္းသုုိ႔ တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုု 
(၁၀,၀၀၀) ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ မန္စီျမိဳ႕နယ္ နန္႔လင္းပါေဒသတြင္ 
ျဖစ္သည္။

သစ္ေတာဧရိယာတြင္ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားခ်ေပးျခင္း 
 မၾကာေသးခင္အခ်ိန္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ 
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သစ္ေတာဧရယိာမ်ားအတြင္း အကာအကြယ္စနစမ္်ား (သုုိ႔) ေအာက္ေျခရွ ိအမနွတ္ကယ္ေျမယာအသုုံး 
ျပဳမႈအေျခအေနကိုု စစ္ေဆးအတည္ျပဳမႈ စသည့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားအတိုုင္း မျပဳလုုပ္ဘဲ အႀကီးစား 
ေျမယာလုပုပ္ိုငုခ္ြင္မ့်ားကို ုခ်ေပးခဲသ့ည။္ အဆိုပုါ ေျမယာလုပုပ္ိုငုခ္ြင္မ့်ားသည ္မ်ားေသာအားျဖင္ ့သီးႏွတံစ ္
မ်ဳိးတည္းစိုုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုုံးျဖစ္ေနျပန္သည္။ 
အထူးသျဖင္ ့ကခ်င္ျပညန္ယ၊္ ရမွ္းျပညန္ယ္ေျမာကပ္ိုငု္း၊ မြန္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တနသၤာရတီိုငု္းေဒသႀကီးတိုု႔တြင ္
ျဖစ္သည္။

 ဆီအုုန္းတိုုးခ်ဲ႕စိုုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၇ ႏွစ္ကတည္းက မရွိခဲ့သည့္ 
စံႏႈန္းျဖင္ ့သသိာစြာ တိုုးတကလ္ာခဲသ့ည။္ ၁၉၉၉ခုုႏစွတ္ြင ္အစိုုးရအေနျဖင္ ့စစတ္ပ္ေထာကပ့္မံႈပါေသာ 
ဆီအုုန္းစက္႐ံုုစီမံကိန္းတစ္ခုုကိုု ယကနဦး လုုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး စစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္သန္းေရႊမွ 
ဦးေဆာငခ္ဲသ့ည။္ ၄င္းစမီခံ်ကသ္ည ္စစတ္ပ၏္ အမ်ဳိးသား ဖလူႈံေရးအစအီစဥ၏္ အစတိအ္ပိုငု္းတစခ္ုကုဲသ့ိုု႔ 
ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး34 စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အုုတ္ျမစ္တစ္ခုုသဖြယ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ စိုုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ 
စီပြားေရးကိုုလည္း တိုုးခ်ဲ႕အသံုုးခ်လာခဲ့သည္။ တန္ဖိုုးက်ဆင္းလာေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဂုုဏ္သိကၡာကိုု  
ျပန္လည္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရလက္ထက္တြင္ ဥပေဒ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုု  
အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီး ႏိုုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုုိ ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ အထက္ပါအခ်က္ႏွင့္အတူ 
မၾကာေသးခင္ကာလတြင္ ေရးထုုိးခဲ့ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား 
သညလ္ည္း ယခငက္ ပဋပိကၡအေျခအေနမ်ားေၾကာင္ ့မေရာကရ္ွိႏိုငု္ေသာ တိုငု္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင ္
သစ္ေတာဧရိယာအပါအဝင္ အႀကီးစားေျမယာလုုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးႏိုုင္ရန္ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားေသာ 
နယ္ေျမမ်ားကိုု ဖြင့္ေပးလိုုက္သကဲ့သိုု႔ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။  

 လက္ရွတိြင ္ခ႐ိုနုကီုမုၺဏ ီ၄၀ ေက်ာမ္ ွဆီအုနု္းစိုကုခ္င္းလုုပပ္ိုငုခ္ြင္မ့်ား ရရွထိားသည။္ ၄င္းတိုု႔အမ်ား 
စုုမွာ ရပ္ရြာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုု ဆန္႔က်င္လ်က္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ယခင္စစ္အစိုုးရကုုိ 
ေထာကပ္ံ့ျခင္းႏွင္ ့အားေပး အားေျမွာက ္ျပဳျခင္းေၾကာင္ ့အေမရကိန၏္ စီးပြားေရးပတိဆုုိ္႔သည္ ့စာရင္းထ ဲ
တြင္ ထည့္သြင္းခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္း ကာလစတင္သည့္ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ကတည္း 
ကဆီအုနု္းက႑တြင ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွမံႈမွာ ႏိုငုင္ံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွသူံမ်ားႏငွ္ ့ဖကစ္ပ ္လုပုက္ိုငုရ္န ္ခိုငုမ္ာသည္ ့
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခုုလိုု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

 ႏွစ္စဥ္မိုုးေရခ်ိန္မ်ားျခင္းႏွင့္ မုုတ္သံုုကာလ ရွည္လ်ားျခင္းေၾကာင့္ တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီးကိုု 
ဆအုုီန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဒသအျဖစ ္ေရြးခ်ယခ္ဲၾ့ကသည။္ သိုု႔ေသာလ္ည္း ေရြးခ်ယထ္ားေသာ ေျမေနရာမ်ားမွာ 
သစ္ေတာထူထပ္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုုမ်ဳိးကြဲအထူးေဒသႏွင့္ စၾကၤန္ေဒသအျဖစ္ ကမၻာ့အသိ 
အမတ္ွျပဳထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင ္ျဖစ္ေနသည။္ အေရ႕ွေတာငအ္ာရ၏ွ စံုလုင္ျပည္ဝ့ေသာ ေဂဟစနစ ္
ရွိသည့္ ေနာက္ဆံုုး ကၽြန္းစုုသစ္ေတာဧရိယာထဲတြင္လည္း ပါဝင္ေနသည္။

 ဆီအုုန္းစိုုက္ဧက စုုစုုေပါင္း ၁.၈ သန္း (တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး စိုုက္ပ်ဳိး-စီးပြားေရးအတြက္ ေျမငွားခ်ထား 
သည္ဧ့ရယိာ၏ ၃၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း) ကုုိ ပုုဂၢလိကက႑သုုိ႔ ေနရာေပးထားခဲသ့ည။္ အဆိုပုါ ဧက ၁.၈ သန္းတြင ္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈစရိတ္ ျမွင့္မားျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိျခင္းေၾကာင့္ ဧကေပါင္း  
၅၃၅,၀၀၀ (သိုု႔)  ဂရခံ်ေပးေသာ စုစုုုေပါင္းဧရယိာ၏ ၂၉ရာခိုငု္ႏႈန္း) သာ ၂၀၁၆ ခုုႏစွအ္ကုုနပ္ိုငု္းတြင ္စိုက္ုပ်ဳိး 
ႏိုငုမ္ည္ျဖစသ္ည။္ ျမနမ္ာ ့သစ္ေတာမ်ားသည ္သကရ္ွမိ်ားကို ုထနိ္းသမိ္း ေစာင့္ေရွာက ္ေပးႏိုငုသ္ည္တ့န္ 
ဖိုုးျမင့္မားၿပီး ဇီဝမ်ဳိးစံုုမ်ဳိးကြဲမ်ား ၾကြယ္ဝေသာ္လည္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေသာ သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈအတြက္ 
ဆက္လက္ၿပီး ခုုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း ခံရဦးမည္ျဖစ္သည္။
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ဇယား (၂) ဆီအုုန္းစီမံခ်က္ဧရိယာႏွင့္ အမွန္တကယ္ စိုုက္သည့္ဧရိယာ

စဥ္ ႏွစ္ကာလမ်ား လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ခ်ေပး 
သည့္ ဂရံေျမ (ဧက)

အမွန္တကယ္စိုုက္ဧက လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ခ်ေပးသည့္ေျမတြင္ 
စိုုက္သည့္ ရာခိုုင္ႏႈန္း

၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၃၂၉,၆၅၀ ၉၅,၇၂၁ ၂၉

၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၃၅၃,၆၅၉ ၉၆,၈၅၆  ၂၇

၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၃၆၃,၃၉၉ ၁၀၂,၈၈၇ ၂၈

၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၇၅,၈၉၄  ၁၀၆,၄၅၇ ၂၈

၅
၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

(အဆိုုျပဳ)
၄၀၈,၇၅၅  ၁၃၃,၃၈၂ ၃၃

စုုစုုေပါင္း ၁,၈၃၁,၃၅၇  ၅၃၅,၃၀၃ ၂၉
မွီျငမ္း-စက္မႈကုုန္ၾကမ္းသီးႏွံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန၊ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာန၊ တနသၤာရီလြတ္ေတာ္သတင္း၊ အမွတ္ (၈)၊ ၾသဂုုတ္ 
၁၉  ရက္၊ ၂၀၁၅

 ေျမငွားလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ခ်ထားေပးေသာေနရာမ်ားသည္ လစ္လပ္ေနရာမ်ားမဟုုတ္ဘဲ ေဒသခံ 
ရပ္ရြာလူထုုမ်ား ေနထိုုင္စားေသာက္ရာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံကရင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ 
တနသၤာရီတိုုင္း ေဒသႀကီး တေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုုင္ၾကၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္ကိုု အျပင္းအထန္ ခံစားခဲ့ရၿပီး  
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားျဖစ္ကာ ယခုုအခါ မိမိတုုိ႔ မူလေနရပ္ဌာေနသုုိ႔ 
ျပန္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ၄င္းတုုိ႔၏ ေျမယာမ်ားမွာ ဆီအုုန္းစိုုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ခ်ထားေပးေသာ 
ေနရာမ်ားျဖစ္ေနသည္ကိုု ေတြ႕ရေလသည္။ ၄င္းတုုိ႔၏ မူရင္းေနရပ္သုုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေနရာ 
ခ်သည့္အခါ တရားဥပေဒအရ ပိုုင္နက္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုုိျခင္းခံရျပန္သည္။ လက္ရွိတြင္ 
ျမန္မာကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ေသာ ေအးရွားေဝါႏွင့္ ေရႊပဒုုမၼာ တိုု႔မွ မိမိတိုု႔၏ ဘိုုးဘြားပိုုင္ေျမမ်ားတြင္ ျပန္လည္ 
ေနထိုုင္သည့္ ေက်းရြာသုုံးရြာမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကုုိ တရားစြဲဆုုိထားသည္။35 ၄င္းကဲ့သုုိ႔ 
ေျမငွားလုပုပ္ိုငုခ္ြင္မ့်ား ခ်ထားေပးျခင္းသည ္ေျမျပငရ္ငွ္းလင္းမႈမ်ားလုပု္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္ ့ျမင္မ့ားေသာ 
သစ္ေတာသဘာဝတန္ဖိုုးမ်ား ပ်က္စီး ဆံုုး႐ႈံး ရသည္သာမက ေဒသခံရပ္ရြာလူထုုကိုု ေျမယာမဲ့ဘဝသိုု႔ 
ေရာက္ရွိေစပါသည္။

 အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆.၇၅ သန္းတန္ ဆီအုုန္းစိုုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းကုုိ Myanmar Stark  
Privilege Plantation (MSPP) မ ွဖက္စပစ္မီကိံန္းအျဖစ ္တနသၤာရတုုိီင္း ၿမတ္ိခ႐ိုငုတ္ြင ္အေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ေနျခင္းသည္ ေျမငွားလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေၾကာင့္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမဲ့ဘဝကုုိ ေရာက္ရွိသြားသည့္ ဥပမာတစ္ခုု 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုုပါ ေျမငွားခ်ထားေပးမႈအက်ယ္အဝန္းစုုစုုေပါင္းမွာ ၄၂,၂၀၀ ဧကျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာ 
(၄) ရြာ၊ လူဦးေရ ၁၅၀၄ ေယာက္ ေနထုုိင္ရာေနရာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။36 ေျမငွားလုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့
ခ်ထားေပးေသာ ေျမေနရာ၏ ၉၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ေက်းရြာပိုုင္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ MSPP အား 
ခ်ထားေပးေသာ ေျမေနရာသည္ လက္ရွိအစိုုးရမွ ဆုုံးျဖတ္ထားၿပီးသားကုုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ 
ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က အမ်ဳိးသားသဘာဝထိန္းသိမ္းဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဒီဇိုုင္းခ်ထား 
ခဲဖ့ူးေသာ ေနရာလည္းျဖစသ္ည။္ ဗဟိုအုစိုုးရရွ ိဝနႀ္ကီးဌာနမ်ားတစခ္ုုႏငွ္တ့စခ္ုၾုကား လုုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားမွာ 
သီးသန္႔စီျဖစ္ေနၿပီး ေပါင္းစပည္ိွႏိႈင္းမႈမရွသိည္အ့ျပင ္ေဒသတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမွန္တရားမ်ားအတြက္ 
စိုုးရိမ္မႈမ်ား မရွိသည္ကိုု ေဖာ္ျပေနပါသည္။37  
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 “အရငတုု္န္းက၊ တုုိက္ပြဲေတြျဖစတုု္န္းကေပါ၊့ ေတာထမဲွာ ေရွာငပ္ုနု္းေျပးလႊားခဲရ့တယ။္ ဒါေပမယ့္ 
ျပန္လာတဲ့အခါတိုုင္း ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ေနစရာလုုပ္စားစရာ ေျမေတြရွိတယ္။ အခုုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီ။ 
သူတုုိ႔ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ေျမေတြကိုု သိမ္းသြားၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔မွာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။” 
– MSPP ဆီအုုန္းစိုုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္း ဧရိယာမွ ရြာသားတစ္ဦး

ဗဟုုိအစိုုးရကာကြယ္ေတာဧရိယာမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးလစ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ား

 အျမဲတမ္းသစ္ေတာႀကိဳးဝိုုင္းဧရိယာခ်ဲ႕ထြင္မႈႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ဗဟိုုအစိုုးရအေနျဖင့္ 
ႏိုုင္ငံဧရိယာအက်ယ္အဝန္း၏ ၁၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းကိုု ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။38 

ေတာ႐ိုုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာမ်ား၊ ေက်းငွက္ေဘးမဲ့ေတာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မ်ားအပါအဝင္ 
ႏုုိင္ငံဧရိယာ၏ ၆.၇ ရာခိုုင္ႏႈန္းအက်ယ္အဝန္းရွိေသာ ကာကြယ္ေတာဧရိယာ ၃၄ ေနရာကုုိ အဆုုိပါ  
စနစ္သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားရွိသည္။ အဆိုုပါေနရာမ်ားသည္ ႏိုုင္ငံ၏ ေပ်ာက္ကြယ ္
လုုနီးပါး မတူညီေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုုမ်ဳိးကြဲဧရိယာမ်ားကုုိ လုုံေလာက္စြာ ထည့္သြင္းၿပီးသားျဖစ္ေသာ 
(သိုု႔) ကိုုယ္စားျပဳေပးသည္မဟုုတ္ပါ။39 အဆိုုပါ ကာကြယ္ေတာဧရိယာ ၃၄ ခုုထဲမွ ၂၀ ကိုု သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သား႐ိုုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဧရိယာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ တနသာၤရီတိုုင္းေဒသႀကီးမွ 
ေျမျပင္ဧရိယာမ်ားကုုိ ဥယ်ာဥ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အဆုုိၿပဳထားၿပီး MONREC မွ လုုပ္ကုုိင္ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကိုု ခြင့္ျပဳခ်ထားမည့္ အလားအလာရွိေနသည္။ 

 အျပည္ျပညဆုုိ္ငရ္ာ ထနိ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့“မညသ္ည့္ေနရာကို ု 
ကာကြယ္ေတာ” ေနရာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အဆုုိပါ ေနရာမ်ားကုုိ မည္ကဲ့သုုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲသင့္သည္ 
ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ လႊမ္းမိုုးမႈမ်ားေပးႏိုုင္ရန္ 
အပတ္တကုုပ္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္း၊ ေဒသအစုုိးရမ်ား အေနျဖင့္  
အထကပ္ါ နယ္ပယမ္်ားတြင ္ဝင္ေရာက္လႊမ္းမိုုးႏိုငု္ျခင္း မရွသိကဲသ့ိုု႔ ေဒသခံျပညသ္လူထူုမု်ားသညလ္ည္း 
အသိေပး ခရံျခင္းမ်ဳိး ရွားပါသည။္ အဆိုပုါေနရာေဒသမ်ားတြင ္လုုပ္ေဆာင္ႏိုငုရ္န ္တစဥ္ီးတစ္ေယာကက္သာ 
ခြင့္ျပဳေပးလိုုက္သကဲ့သိုု႔ ျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေအာက္တုုိဘာလတြင္ က်င္းပေသာ ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ 
တင္သြင္းေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ အထူး 
ကိုုယ္စားလွယ္ေတာ္သည္ သူမ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအတိုုင္း တင္ျပခဲ့သည္။

 “အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဧရိယာမ်ား ထူေထာင္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ 
အစဥအ္လာအရ ဘိုုးဘြားပိုငု႐္ိုုးရာ ေျမယာမ်ားႏငွ္ ့ပိုငုဆုုိ္ငမ္ႈနယ္နမိတ္ိမ်ား သိမ္းဆည္းခရံျခင္းအားျဖင္ ့
စိုုးရိမ္စရာႏွင့္ စနစ္တက် ဌာေန တိုုင္းရင္းသားတုုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ အတင္း
အဓမၼေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းႏွင့္ မိမိတုုိ႔၏ ရြာသားမ်ား အသတ္ခံရျခင္း၊ ရွိႏွင့္ၿပီးသား မိမိတုုိ႔၏ 
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုုိ အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းရန္အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ 
အခြင့္မရျခင္း၊ နာမ္ဝိညာဥ္ဌာေနမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပ်က္စီးလာျခင္းစသည့္ ရလဒ္မ်ားကုုိသာ 
ရရွိေစပါသည္။”40
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 ေရစီးေၾကာင္းမ်ဳိးလည္း ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ကာလတြင္သာမက အကူး အေျပာင္းကာလတြင္လည္း ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာမ်ား သတ္မွတ္ 
ထနိ္းသိမ္းသည္ဧ့ရယိာတြင ္တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင္ ့အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာကခ္ရံမႈမ်ား ရွခိဲသ့ည။္ ပထမ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းလိႈင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိ ေတာ႐ိုုင္းတိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရး လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း 
(Wildlife Conservation Society) မွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေပၚတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆိုု႔မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ေစကာမူအေမရိကန္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုသည္ ျမန္မာ့စစ္ေထာက္လွန္းေရး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းတြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆုုံးက်ားထိန္းသိမ္းေရးေဒသကုိ 
သတ္မွတ္ထူေထာင္ရန္ ၂၀၀၁ ခုုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ အဆိုုပါ က်ားထိန္းသိမ္းေရး ေဒသကိုု 
ထူေထာင္ရာတြင္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသရွိကခ်င္လူမ်ဳိးႏွင့္ နာဂလူမ်ဳိးႏြယ္စုုမ်ား၏ ေဒသခံရပ္ရြာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ႐ိုုးရာဓေလ့အရ က်င့္သံုုးေသာ အရင္းအျမစ္ဆုုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

 ဟူးေကာင္းက်ားထိန္းသိမ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား (BirdLife International အဖြဲ႕မွ “စာရြက္ေပၚမ ွ
ဥယ်ာဥ္” ဟုုသမုုတ္ခဲ့သည္။) မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္းႏိုုင္ငံျခားအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ သား႐ိုုင္း 
တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံထဲသိုု႔ ဝင္ေရာက္ လာေနၿပီး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာ
ဧရိယာဟုုေခၚေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုုးရာအရင္းအျမစ္ဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု 

ဇယား (၆) ရပ္ရြာေဒသခံေျမႏွင့္ MSPP ဗဟုုိအစိုုးရမွ ကုမၼဏီမ်ားအား ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးသည့္ ေျမေနရာမ်ား 
သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုုမ်ား ေနထိုုင္သည့္ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္ေနသည္။ တနသၤာရီတုုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆီအုုန္းစိုုက္ပ်ဳိးရန္  
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေျမဧရိယာမ်ား၏  ၉၀ % သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုုပ္ကုုိင္စားေသာက္ရာ ေျမေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
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ပိုမုို၍ု ခစံားခြင္မ့ဲ့ေစမည္သ့ေဘာရွိေနသည။္ ၂၀၁၅ ခုုႏစွတ္ြင ္WCS အေနျဖင္ ့ျမနမ္ာအစိုုးရႏငွ္ ့ပူးေပါင္းၿပီး 
ကာကြယ္ထနိ္းသမိ္းေတာမ်ားကို ုဆက္လကတ္ိုုးခ်႕ဲရန ္ေက်းရြာေပါင္း ၅၁ ရြာပါဝင္ေနေသာ ဧရယိာတြင ္
အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္န ္စတငလုု္ပ္ေဆာငခ္ဲသ့ည။္ (သိုု႔) နာဂ ကိုယုပ္ိုငုအ္ုပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒသ၏ လဥူီးေရ 
၈၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေနထုုိင္ေသာ နမ္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ကုုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
လိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။41

 အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ 
ေဒသမ်ားနည္းတူ တနသၤာရီတိုုင္း ေဒသႀကီးတြင္ စတင္လည္ပတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိ 
သည္။ အဆိုုပါ ေဒသသည္ ေကအင္န္ယူႏွင့္ ေလာေလာလတ္လတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ကရင ္
တုုိင္းရင္းသားအမ်ားစုု ေနထိုုင္လုုပ္ကုုိင္စားေသာက္ေသာေဒသမ်ားသုုိ႔ ျမန္မာအစိုုးရမွ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ား 
စြာတြင္ ပထမဆုုံးအႀကိမ္ လက္လွမ္းမွီေစခဲ့သည္။  ဤသို႕ နယ္ေျမအရ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ အေနအ 
ထား၌ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ပန္းႏွင့္သတၱဝါ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (Flora and Fauna International) 
ႏွင့္ WCS တုုိ႔သည့္ ျမန္မာအစိုုးရအား ေထာက္ပံ့ေနၿပီး ေဒသခံတုုိ႔၏ သေဘာထားကိုု လြတ္လပ္စြာ  
အသိေပးတိုငုပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘ ဲကာကြယထ္နိ္းသိမ္းဧရယိာမ်ား ထူေထာငဖ္နတ္ီးေနၿပီး ေကအငန္ယူ္ 
ဧရိယာမ်ားသိုု႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ ပိုုမိုုျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားသိုု႔ ဦးတည္ႏိုုင္ေသာအေျခအေန 
ပင္ျဖစ္သည္။

ဗဟုုိအစိုုးရမွ ေျမအငွားခ်လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္းေၾကာင့္ ဆီအုုန္းစိုုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 

ႏိုုင္ငံတစ္ဝွမ္း ျဖစ္ေပၚတုုိးတက္လာခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားမွ တနသၤရီေဒသရွိ MSPP ကုမၼဏီအား ဆႏၵျပဳေနပံုု  
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(၃) ရွိႏွင့္ၿပီးေသာေဒသတြင္းသစ္ေတာစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုုင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ား

သစ္ေတာမူဝါဒ

 ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိသစ္ေတာဖံုုးလႊမ္းေတာင္ေပၚဧရိယာမ်ားတြင္တုုိင္းရင္းသားအစိုုးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား 
ျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ သက္ဆုုိင္ရာ နယ္ေျမ (အမ်ားအားျဖင့္) မ်ားကုုိ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ 
သညမ္နွ္ေသာလ္ည္း အထူးသီးသန္႔အုုပခ္်ဳပ္ျခင္းမ်ဳိးကား မဟုုတ္ေခ်။ တိုငု္းရင္းသားအဖြ႕ဲအစည္းအမ်ား
စုမုွာ သစ္ေတာစမီခံန္႔ခြမဲႈတြင္ အဓိက အခန္းက႑မ ွပါဝငအ္ေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ခဲၾ့ကသူမ်ားျဖစသ္ည။္ 
ကခ်ငလ္ြတ္ေျမာက္ေရးအဖြ႕ဲ (ေကအိုငုအ္ို)ု ႏငွ္ ့ကရငအ္မ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုုး (ေကအငန္ယ္)ူ တိုု႔ အေန 
ျဖင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ထားရွိ ကာ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားျဖင့္ အထူးအေလးေပး က်င့္သံုုးလုုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္။

 အပစရ္ပလ္ကမ္တွ္ေရးထိုုးၿပီးေနာက္ “ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား” ႏငွ္ ့“အစမိ္းေရာင္ေျမသမိ္းမႈ” 
အပါအဝင္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေတာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကဲ့သုုိ ႔ေသာ 
ႏုုိင္ငံေရးအေျခအေန အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အသစ္မ်ားကိုု ျပန္လည္သုုံးသပ္ႏိုုင္ရန္ 
ေကအင္န္ယူအေနျဖင့္ ၄င္းတိုု ႔၏ သစ္ေတာမူဝါဒကုုိ ျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ အဆုုိပါ 
မူဝါဒမ်ားကုိ အခန္း (၆) ခန္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေရးသားထားၿပီး သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈပိုုင္းဆုုိင္ရာ အဓိက 
နယ္ပယ္ မ်ားကုုိ ၿခံဳငံုၿပီး ေရးဆြဲထားပါသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း၊ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရး၊ 
ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈ၊ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး၊ က်ားမညမီွ်မႈ၊ လထူုုႏငွ္ ့တိုငုပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္းႏငွ္ ့လထူုပုါဝငမ္ႈ 
စသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားပါဝင္ၿပီး ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ အစကနဦးပိုုင္းတြင္ 

ေလ့လာမႈျဖစ္ရပ္ - ကခ်င္ျပည္နယ္ေကအုုိင္အုုိထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားရွိေက်းရြာအစုုအဖြဲ႕ပိုုင္ 
သစ္ေတာ

 ျမနမ္ာႏိုငုင္ ံဗဟုုိအစိုုးရ၏ အစုအုဖြ႕ဲပိုငုသ္စ္ေတာညႊနၾ္ကားခ်ကမ္်ားသည ္တုုိင္းရင္းသား 
အမ်ားစု၏ု ႐ိုုးရာအရ စမီ ံအုုပခ္်ဳပမ္ႈမ်ား အားျဖင္ ့သစ္ေတာအား အသံုုးခ်ျခင္းႏငွ္ ့ထုုတ္ယသုုံူးစြဲျခင္း 
တုုိ႔ကို ုကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏငွ္ ့သုုံးသပ္ျခင္းမ်ား မလုုပ္ေပးႏိုငုဘ္ ဲအားနည္းခဲ ့သည။္  အျခားေသာ  
အစုအုဖြ႕ဲပိုငုသ္စ္ေတာပံုစုမံ်ားျဖင္ ့တုုိင္းရင္းသားထိန္းခ်ဳပန္ယ္ေျမမ်ားတြင ္က်င္သုုံ့း အေကာငအ္ 
ထည္ေဖာ္ လ်က္ရွပိါသည။္  ယခုုေဖာ္ျပသည္ ့ေလ့လာမႈျဖစရ္ပသ္ည ္ကခ်င္ျပညန္ယ္အေရ႕ွဘက္ 
စနိလုုံ္ေတာငတ္န္းေပၚရွ ိဘြမက္ေထာင္ေက်းရြာမ ွဦးစီးလုပု္ေဆာင္ေသာ ရပရ္ြာဦးေဆာငသ္ည္ ့
သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္ ႔ခြဲမႈအေၾကာင္းကုုိ မွတ္တမ္းျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ 
ေဒသသည္ ေကအိုုင္အုုိ၏ အေရွ႕ျခမ္းဧရိယာတြင္ ရွိၿပီး ၄င္းမွ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံထားသည့္ေဒသျဖစ္ 
သည္။ (ျမန္မာအစိုုးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ မိုုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းတြင္ ရွိသည္။) ေဒသသစ္ 
ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကုုိ ေကအိုုင္အိုုမွ ရပ္ရြာအစုု အဖြဲ႕ပိုုင္သစ္ေတာအျဖစ္  
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ဘြမ္ကေထာင္ရြာကုုိ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁,၇၀၀ ခန္႔က 
မိသားစုု ေလးစုုျဖင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းေဒသကုုိ ပထမဦးဆုုံးစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဒူဝါ 
(ရြာလူႀကီး) မွာ ဒူဝါအင္ခြန္ေဇာ္ျဖစ္သည္။ 
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တန္ဆာဆင္ထားသည္။ ထိုု႔ေနာက္ ေကအင္န္ယူထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ေျမယာခိုုင္မာမႈမ်ားအတြက္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရားမ်ားကိုုလည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။ 
ဆုုိခဲ့ပါ ယႏၲရားအရ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ႐ိုုးရာသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ 
႐ိုုးရာဓေလ့အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ (ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာစနစ္ျဖင့္ သစ္ေတာဧရိယာမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုု္င္ပိုုင ္
ခြင့္အပါအဝင္) မ်ားအရ ဘိုုးဘြားတိုု႔၏ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားအျဖစ္လက္ခံကာ စီမံခန္႔ခြဲပိုုင္ခြင့္မ်ား ရရွိပိုုင္ခြင့္ 
ရွိသည္။ ရပ္ရြာအစုုအဖြဲ႕ပိုုင္သစ္ေတာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အားျဖင့္ အမ်ားပိုုင္စီမံခန္ ႔ခြဲမႈမ်ားကိုု 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈေအာက္တြင္ ထားရွိကာ စီမံခန္႔ခြဲေစသည္။ 

 မူဝါဒမ်ားအတြင္းတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ မိမိတုုိ႔၏ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈမ်ားမွ အတင္းအဓမၼ 
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခရံသမူ်ားႏငွ္ ့ဒုကုၡသညမ္်ားအတြက ္အသိအမတွ္ျပဳမႈ၊ ဦးစားေပးမႈႏငွ္ ့သစ္ေတာအေျချပဳ 
ျပနလ္ညအ္ပ္ႏွခံရံခြင္မ့်ားကို ုတိက်စြာ စမီံေရးဆြ ဲထားသည။္ ထိုု႔အျပင ္ပဋပိကၡျဖစ္ႏိုငု္ေခ်မ်ားကို ုထနိ္းညိွ
သည္ခ့်ဥ္းကပန္ည္းစဥမ္်ားကုုိ ျမငွ္တ့ငသ္ည္ ့အခန္းမ်ားလည္း တိက်စြာ ထည္သ့ြင္း ေရးသားထားပါသည။္ 

 အဆိုုပါ မူဝါဒထဲတြင္ သား႐ိုုင္းတိရစၦာန္ကာကြယ္ေတာမ်ားႏွင့္ ပန္းမန္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ားကုုိ  
ကာကြယရ္န ္ထနိ္းသမိ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပုင္န္းစဥမ္်ားရွသိည္ ့ၾကားခဧံရယိာ သတမ္တွ္ေဖာထ္ုတု္ျခင္း 
အပါအဝင္ ဘိုုးဘြားပိုုင္ေျမယာမ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္ ေျမယာမ်ား အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုုိလည္း 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ ဘက္စံုုေျမယာအသုုံးခ်မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကိုုလည္း ေပါင္းစပ္ 
လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ ပူးေပါင္းမႈအေျချပဳ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ကာကြယ္မႈသေဘာပါသည့္ 
ေျမမ်က္ႏွာျပင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားအတြက္လည္း အဆိုုပါ ေပၚလစီတြင္ ေရးဆြဲသတ္မွတ ္
ထားပါသည္။

 ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မ်ားစြာေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ ကုုိင္းကၽြန္းမွီ 
ကၽြန္းကုုိင္းမွီ ဆက္ဆံေရးမ်ားစြာ ရွိသည္။ ေရရွည္တည္တ့ံစြာျဖင့္ သစ္ႏွင့္ သစ္မဟုုတ္သည့္ 
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုုမ်ဳိးကြဲမ်ားကိုု အားေပးသည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကုုိ က်င့္သုုံးသည္။ ကခ်င္ေက်းရြာတုုိင္းတြင္ “မရယ္ နမ္ေကာန္” 
ဟုုေခၚေသာ အမ်ားပိုုင္သစ္ေတာမ်ား ရွိၾကသည္။ သမိုုင္းအစဥ္အလာအရ ရြာသူႀကီးဒူဝါသည္ 
ေက်းရြာ သက္ႀကီးပိုုင္းမ်ားႏွင့္အတူ သစ္ေတာမ်ားကုုိ ေရရွည္တည္တ့ံစြာႏွင့္ တရားမွ်တစြာ 
စီမံခန္႔ခြဲသျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနစရာ၊ ေလာင္စာႏွင့္ က်န္းမာေရးမ်ားအ
တြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယံုုၾကည္ကုုိးကြယ္မႈပိုုင္း 
ဆုုိငရ္ာအတြက ္ေသာ္လည္းေကာင္းသစ္ေတာမ ွထြက္ရွိေသာအရာမ်ားကို ုထုုတ္ယူသုုံးစြဲႏိုငုခ္ဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ဒူဝါအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနွစ္အားျဖင့္ ဘုုိးေဘး႐ိုုးရာ စီမံကြပ္ကဲမႈမ်ားသည္ သစ္ေတာ 
ထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုု ထုုတ္ယူသုုံးစြဲရန္၊ သိုု႔ေသာ္ အရင္းအျမစ္မ်ား ကုုန္ခမ္းမသြားေရး ေသခ်ာ 
ေစရန္၊ ေရေဝေရလဲဧရိယာမ်ားကုုိ လံုုးဝေဘးမဲ့ထားရန္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ 
အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္ရန္ စသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တားျမစ္ 
ခ်က္မ်ားကိုု အတည္ျပဳခုုိင္မာေစသည္။ 
 ၁၉၆၂ ခုုႏစွက္တည္းက ကခ်င္ေက်းလက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမွာ လက္နက္ကုုိင္ပဋပိကၡမ်ား 
ေၾကာင္ ့ၿပိဳကြပဲ်က္စီးသြားခဲရ့သည။္ ၁၉၈၀ ႏငွ္ ့၁၉၉၀ ခုုႏစွၾ္ကားတြင ္ဘြနက္ေထာင္ေက်းရြာတြင ္
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မိသားစုုေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ ေနထုုိငၾ္ကသည။္ ၄င္းႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသမ်ားသည္ ပဋပိကၡဧရိယာ 
မ်ားျဖစ္လာၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ စစ္ေျပးရသည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့သည္။ 
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ေက်းရြာမ်ားကိုု မီး႐ိႈ႕သည့္အခါ သစ္ေတာသည္ တစ္ခုုတည္းေသာ လုုံၿခံဳ 
ရာေနရာျဖစ္လာၿပီး ပုုံးေအာင္းရန္ႏွင့္အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ စီမံေပးသည့္အရာလည္းျဖစ္ 
သည္။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား အဆုုံးသတ္သည့္အခါ သစ္ေတာတြင္း ပံုုးေအာင္းေနသူမ်ား 
သည္ ျပန္လာၿပီး ၄င္းတုုိ႔၏ ေက်းရြာမ်ားကုုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကသည္။
 
 ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္၊ ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ ေကအိုုင္အုုိအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈသည္ ေဒသခံျပ
ညသူ္႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၿခမိ္းေျခာက္မႈအသစမ္်ားကုုိ ဖနတီ္းေပးသကဲသုုိ့႔ ျဖစခ္ဲသ့ည။္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းကိုု အေျခခံအေဆာက္အအုုံႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႕ျခမ္းကုုိ သစ္ထုုတ္လုုပ္ရန္ႏွင့္ 
စိုက္ုပ်ဳိးေရးအေျချပဳ စီးပြားေရးမ်ားအတြက္ ေျမယာလုုပပ္ိုငုခ္ြင္မ့်ား ခ်ထားေပးခဲသ့ည။္ သစအ္လြန ္
အကၽြံထုုတ္ျခင္းႏွင့္ စပါးလင္စိုုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရိယာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးကုုန္သည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ထုုတ္လုုပ္ရန္ မ်ားစြာေသာ 
သစ္ကြက္လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားရရွိၿပီး စည္းကမ္းမဲ့အမဲလုုိက္ျခင္းေၾကာင့္ သား႐ိုုင္းတိရစာၦန္မ်ား 
မ်ဳိးတုုံးေပ်ာက္ကြယ္သည္အထိ ဦးတည္လာသည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သစ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ 
အမဲလုုိက္ျခင္းမ်ား ဘြမ္ကေထာင္ေက်းရြာ၏ ႐ိုုးရာအမ်ားပိုုင္သစ္ေတာဧရိယာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
ယခုအုခါ ေတာ႐ိုငု္းတိရစာၦနအ္နည္းငယ္သာ က်န္ရစ္ေတာ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားစြာကုုိ ထိခိုုက္သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ 

 သစ္ေတာျပဳန္းတီးပ်က္စီးမႈႏွင့္ သား႐ိုုင္းတိရစာၦန္တုုိ႔၏ မ်ဳိးတုုံးေပ်ာက္ကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ 
၄င္းျပႆနာမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ အက်ဳိးဆက္ 
မ်ားကို ုတုုံ႔ျပနသ္ည္အ့ေနျဖင္ ့ေက်းရြာလူထုုႏငွ္ ့ေခါင္းေဆာငမ္်ားသည ္ယခငက္ အက်ဳိးျဖစထ္ြန္း 
မႈမ်ားစြာကုုိ ေပးစြမ္းေသာ သစ္ေတာမ်ားကုုိ ျပန္လည္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ျပန္လည္စည္း႐ံုုး 
ျခင္းတိုု႔ကုုိ လုုပ္ေဆာငခ္ဲၾ့ကသည။္ ေက်းရြာလူထုုမ်ားသည ္စုစုည္း၊ စည္းလံုုးလ်က္ သစ္ေတာကုုိ  
အသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းျခင္း၊ သစ္မဟုုတ္သည့္ 
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကုုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေနအိမ္အတြက္ သစ္ခုုတ္ျခင္း၊ အမဲလုုိက္သည့္ 
ကာလမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းရန္ ေနရာေဒသ သတ္မွတ္ျခင္း 
ႏငွ္ ့က်င္သုုံ့းမႈမ်ားကို ုအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္းစသညတိုု္႔ကုုိ အတူတကြေဖာ္ထုုတ္လုပု္ေဆာင ္
ခဲ့ၾကသည္။ 

 ေက်းရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားကုုိ ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္ ႔ခြဲႏိုုင္ 
ေသာ္လည္း ေဒသအစိုုးရ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနေသာ ျပင္ပရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွသူံမ်ားႏငွ္ ့ေတြ႕သည္အ့ခါ အခက္ေတြ႕ေလသည။္ ထုုိ႔ေနာက္ ေက်းလက္ေနျပညသူ္မ်ားမွာ 
မိမိတုုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္ တစ္ခုုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ေက်းရြာပိုုင္ သစ္ေတာ 
မ်ား အျဖစ္ (သုုိ႔) အစုုအဖြဲ႕ပိုုင္ သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ လုုိအပ္သည္ဟုု ခံစား 
သိျမင္ခဲ့ၾကသည္။
 ၂၀၀၅ ခုုႏွစ္မွစ၍ ဘြမ္ကေထာင္ေက်းရြာသည္ ေဒသအဆင့္ အန္ဂ်ီအုုိႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး 
အစုအုဖြ႕ဲပိုငုသ္စ္ေတာ ေကာမ္တီ၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြ႕ဲ၊ သစ္ေတာအသံုုးျပဳသူမ်ားအဖြ႕ဲ၊ ေစာင္ၾ့ကည္ ့
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ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲမ်ား ဖြ႕ဲစည္းကာ လုုပင္န္းကုုိ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ခဲသ့ည။္ ေက်းရြာေျမပံုကုုို  
ေရးဆြဲၿပီး ေက်းရြာဧရိယာ၊ ကာကြယ္သည့္ဧရိယာ၊ ေရေဝေရလဲကာကြယ္ေတာဧရိယာမ်ား  
စသည့္တုုိ႔ကုုိ သတ္မွတ္ထူေထာင္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ရာသီအလုုိက္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းမႈျပ 
ျပကၡဒိန္ေရးဆြဲၿပီး ထုုတ္လုုပ္ေနသည့္ ထုုတ္ကုုန္ မ်ားမွာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
ျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္ထိုုးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ၾက 
သည္။ ၄င္းအစုုအဖြဲ႕ပိုုင္သစ္ေတာအစီအစဥ္ကုုိ ေကအိုုင္အုုိမွ မွတ္တမ္းတင္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
အမ်ားပိုုင္ ကာကြယ္မႈ ဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကုုိ ရရွိေစခဲ့သည္။ သစ္ေတာမ်ားကိုု ႏွစ္အနည္းငယ္ 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသည့္ေနာက္ပိုုင္း ေတာ႐ိုုင္းတိရစာၦန္ အေရအတြက္ တုုိးပြားလာခဲ့သည္။ 
မ်က္ကြင္းညိဳေမ်ာက္လြဲေက်ာ္၊ ေတာင္သမင္ႏွင့္ ဝက္ဝင္မ်ား ျပန္လည္က်က္စားလာသည္။ 
သစ္ေတာမ်ားမွာလည္း ျပန္လည္ထူထပ္အံုု ႔ဆုုိင္းလာၿပီး ၾကြယ္ဝျပည့္စံုုလာသည္။ ေက်းရြာ 
သူရြာသားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစိုုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ား အတြက္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ သည့္ ေရကိုုလည္း 
ျပန္လည္ရရွိလာခဲ့သည္။   

ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲတြင္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ရန္အတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္သည္။
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(၄) နိဂံုုး

 ဆယစ္ုုႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပဋပိကၡမ်ားေၾကာင္ ့ရပရ္ြာလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအမ်ားသည ္ေၾကာကစ္တိ ္
မ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ခဲ့ရၿပီး မိမိတုုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကုုိ မွတ္ပံုုတင္ျခင္း မျပဳႏိုုင္ခဲ့ၾကေခ်။ ထုုိ႔အျပင္ 
႐ိုုးရာဓေလ့ ေျမယာအသုုံးျပဳမႈ (သုုိ႔) အမ်ားပိုုင္သစ္ေတာအသုုံးျပဳျခင္းတုုိ႔ကိုု အသိအမွတ္ျပဳေသာ 
တရားဥပေဒမ်ား လက္ရွအိေျခအေနတြင ္မရွိေသးသညကုုိ္ ေတြ႕ရသည။္ ရလဒအ္ေနျဖင္ ့တုုိင္းရင္းသား 
ေဒသမ်ားတြင ္ေနထိုငု္ေသာ ေဒသခလူံ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္မတူညီေသာပံုစုံျဖင္ ့ဖြ႕ဲစည္းပံုပုိုငု္းဆုုိငရ္ာ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းခံေနရၿပီး ၄င္းတုုိ႔၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကုုိလည္း လက္လြတ္ဆုုံး႐ႈံးခံ 
ေနရသည္။ MSPP ကဲ့သိုု႔ အလားတူ ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရရွိသည့္ တနသၤာရီေဒသကဲ့သိုု႔ေသာ ေရာေႏွာ 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေနၿပီး တပ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ 
လုုံျခံဳေရးဆိုုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား တုုိးပြားလာေစခဲ့သည္။ အဆင့္ဆင့္အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္အုုပ္
ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားသည္ ဗဟုုိအစိုုးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္မ်ား၏ 
ေအာက္ေျခသက္ဆိုုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ မိမိအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အသုုံးခ်ႏိုုင္သည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ယူသည့္ အမူအက်င့္မ်ား တုုိးပြားလာေစသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ဗဟုုိအစိုုးရမွ 
ဦးစီးလုုပ္ေဆာင္ကာ ဟူးေကာင္းက်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ သတ္မွတ္လိုုက္ျခင္းသည္ ေဒသခံ 
ျပည္သူလူထုုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ ရလဒ္မ်ားကိုုသာ ရရွိေစသည္။ 
 
 အိမ္ေထာင္စုုမ်ားႏွင့္  ေက်းရြာမ်ားတြင္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္  
အထူးသျဖင့္  သစ္ေတာမ်ားကုုိ မီွခိုု၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ 
မိသားစုုအား ဂ႐ုုစိုုက္ျပဳစုုရသည့္က႑တြင္ ဦးေဆာင္ရသူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ေရ၊ အစားအစာႏွင့္ 

တနသၤာရီတုုိင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ WCS အဖြဲ႕အတြက္ ျပည္သူလူထုု၏ အသိေပးမႈ။  
“WCS အဖြဲ႕ေရ ခင္ဗ်ားတုုိ႔ရဲ႕ စီမံကိန္းကုုိ ရြာသားေတြအမ်ားစုုက လက္မခံၾကဘူး။”(ကရင္လုုိ)၊ 

 “WCS အဖြဲ႕ေရ ခင္ဗ်ားတုုိ႔လာၿပီး က်ဳပ္တုုိ႔ရဲ႕ ဒီေရေတာေတြကိုု ထိန္းသိမ္းမယ့္ကိစၥကုုိ လက္မခံဘူး။ ခင္ဗ်ားတုုိ႔ရဲ႕ 
စီမံကိန္းကုုိ ဖ်က္သိမ္းလုုိက္ခ်င္တယ္” (ျမန္မာလုုိ) 
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ေလာင္စာမ်ားကုုိ စီမံဖန္တီးရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုုင္မႈ အေျခအေနမရွိေတာ့သည့္အခါတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ားႏွင့္ အဓိက 
ႀကံဳေတြ႕ရသူမ်ား ျဖစ္လာသည္။

  ယေန႔ သစ္ေတာမ်ားကိုု စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ကိုုလိုုနီေခတ ္
ႏငွ္ယွ့ဥလ္ွ်င ္အနည္းငယသ္ာ ေျပာင္းလလဲာၿပီး စမီခံန္႔ခြမဲႈဆိုငုရ္ာ က်င္သုုံ့းမႈအားလံုုးမွာဗဟိုဥုီးစီးထနိ္းခ်ဳပ ္
မႈျဖင္ ့နက္႐ိႈင္းစြာ ဆက္လက္တညရ္ွိေနဆဲျဖစ္ေနသည။္ လက္ရိွစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည ္သစ္ထုုတ္လုုပ္ 
ရန္ ဦးစားေပးထားၿပီး အထူးသျဖင့္ ႏိုုင္ငံျခားသိုု႔ တင္ပိုု႔ေရာင္းခ်ရန္သာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေန 
ျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ သမိုုင္းအခ်ဳိးအေကြ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္  
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး 
ဒီမိုုကေရစီက်စြာ ေရြးေကာက္ခံရေသာ အစိုုးရအသစ္၏ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ 
သစ္ေတာမ်ားကိုု အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုုင္းဆိုုင္ရာ အားနည္းမႈမ်ားကိုု အေရးတႀကီး ျပန္လည္သံုုး 
သပ္ရမည့္ကာလျဖစ္သည့္သာမကအုုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာမ်ား အဗဟုုိျပဳၿပီး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ 
လည္း အေသးစား ပိုုင္ဆုုိင္သူမ်ားကုုိ ကာကြယ္သည္သာမက သစ္ေတာဖံုုးလႊမ္းသည့္ေျမယာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အမ်ားပိုုင္ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကိုုပါ ကာကြယ္ေပးေသာ၊ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ား
အသံုုးခ်မႈႏွင့္ အသံုုးခ်ပိုုင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ မွ်တညီမွ်မႈအတြက္ ေသခ်ာေစသည့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုုက
ရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုုကိုု သေႏၶတည္ၿပီး တည္ေဆာက္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္း - အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုုးရမဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္ပိုုေရးရွင္းမ်ားမွ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

ဓါ
တ

္ပု ံ
- K

DN
G

 ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆုုံး က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားထဲမွ တစ္ခုုျဖစ္ႏိုုင္ေသာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းတြင္ ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ ဧရိယာအတြင္း 
ေျမဧကစုုစုုေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ (ႏွစ္သိန္း) ေက်ာ္ကိုု ဗဟိုုအစိုုးရမွ ေျမငွားလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ 
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ဟူးေကာင္း က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမထဲမွ ယုုဇန 
စိုုက္ခင္းႏွင့္ စက္႐ံုုတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းေျမေနရာ 

ယုုဇနကုမၼဏီမွ ဖ်က္ဆီးလုုိက္ေသာ ဝါးရာဇြပ္ေက်းရြာ 
အစုုအဖြဲ႕ပိုုင္သစ္ေတာ 

ဓါ
တ

္ပု ံ
- M

RJ

အဆိုုပါ ေျမငွားလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကိုု ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးတူေပါင္းစပ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ 
ထိပ္သီးကုုမၼဏမီ်ားထဲမွ တစ္ခုုျဖစ္ေသာ ယုုဇနကုုမၼဏအီား ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ထူထပ္အံုု ႔ဆိုု င္းေသာ သစ္ေတာ္မ်ား ၊  စ ၾကၤန္သစ္ေတာမ်ား ၊  က်ားႏွင့္  အျခားေသာ 
ေတာ႐ိုုင္းတိရိစာၦန္္မ်ား၏ ေနထုုိင္ရာမ်ား၊ ထိုုနည္းတူ ေဒသခံမ်ား ႏွစ္ရွည္လမ်ား ထူေထာင္ျပဳစုုခဲ့ေသာ 
ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ားမွာ အေျပာင္ရွင္းစနစ္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး ႀကံႏွင့္ ပီေလာပီနံ ႏွစ္
မ်ဳိးတည္းစိုုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လမ္းေဖာက္လုုပ္ျခင္းမ်ားကိုု ကာကြယ္ေတာနယ္နိမိတ္
မ်ားအတြင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားကုုိ ခန္ ႔ထားၿပီး 
ကာကြယ္ေတာနယ္ေျမအတြင္း ေနရာခ်ကာ ေငြရျမန္ေသာသီးႏွံမ်ားကိုု ထုုပ္ပိုုးသည့္ ဧရာမစက္႐ံုုႀကီး 
မ်ားကုုိလည္း ေဆာကလ္ုပုခ္ဲၾ့ကသည။္ မမိတုုိိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ား ဆံုုး႐ံႈးသြားၿပီးသည့္ေနာက ္အခ်ဳ႕ိေသာ 
ေဒသခံမ်ားမွာ အေသးစား ေက်ာက္တူးလုုပ္ငန္းဘက္သိုု႔ ကူးေျပာင္းသြားၾကသည္။ 

 ေဒသခ ံက်ားေျခရာေကာကသ္မူ်ား၏အဆုုိအရ က်ားရွသိည္ ့အေထာကအ္ထားမေတြ႕ရသညမ္ွာ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီဟုု ဆုုိသည္။ သား႐ိုုင္းတိရစာၦန္ေလာကတြင္ ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္ကတည္းက 
ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ က်ဆင္းမႈမ်ားရွိသည္ဟုု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။42

ဗဟိုုအစိုုးရႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းထူေထာင္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္အင္န္ဂ်ီအိုု 
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ The Wildlife Conservation Society အဖြဲ႕သည္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာ 
ပ်က္စီးသြားျခင္းအေပၚတြင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။
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အပိုုင္း (၂.၂) ေျမယာအရင္းအျမစ္မ်ား

(၁) ေျမယာ ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးသနည္း

 ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ မတူညီကြဲျပားေသာ ေျမယာအမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ ၿပီး သဘာဝဇီဝမ်ိဳးစံုု
မ်ဳိးကြဲမ်ားစြာရွိသည္။ ႏိုုင္ငံလူဦးေရ အစိတ္အပိုုင္းအမ်ားစုု၏ အသက္ေမြးမႈပိုုင္းဆုုိင္ရာမ်ားအတြက္ 
အဓိကက်ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုုလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အစိုုးရ၏မူဝါဒအကူးအေျပာင္း 
ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အလြဲသံုုးစားျပဳမႈမ်ား တိုုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုုမ်ား 
စြာအတြက္ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျမယာသည္ အေရးႀကီးေသာအခန္း 
က႑မွ ပိုုပိုု၍ ပါဝင္ပတ္သက္လာေနသည္။

 ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ျမင္သာေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုုအျဖစ္ ေျမယာကုုိ အဓိက အသုုံးျပဳသည့္ 
ေနရာမွာ စိုကုပ္်ဳိးေရးက႑တြင ္ျဖစသ္ည။္ ျမနမ္ာစ့ိုက္ုပ်ဳိးေရးက႑သည ္တစခ္်နိက္ “အာရ၏ွ စပါးက်”ီ  
အျဖစ္ ႏိုုင္ငံဂုုဏ္ေဆာင္ေပးႏိုုင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း ႏိုုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကိုု ဦးေဆာင္သည့္က႑တြင ္
ဆက္လက္ရပ္တည္ေပးကာ ျပည္တြင္းထုုတ္ကုုန္တန္ဖိုုးစုုစုုေပါင္း၏ ၄၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းကိုု ကုုိယ္စားျပဳေပး 
ေနသည္။ အေထာက္အထားမ်ဳိးစံုု၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ႏိုုင္ငံလူဦးေရ၏ ၆၆ ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ 
လက္ရွိတြင္ စိုုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အျခား စိုုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္စပ္ဆိုုင္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေန 

ဓါတ္ပု ံ-  KESAN
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ၾကၿပီး တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားမွ အမ်ားဆုုံးျဖစ္သည္။ လယ္သမားဦးေရအမ်ားစုုမွာ 
လယ္ယာေျမအနည္းငယ္ကုုိ ပိုုင္ဆုုိင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဝက္ေက်ာ္အေရအတြက္မွာလည္း မိမိတိုု ႔ 
၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အဆင့္ေျပေစသည့္အဆင့္တြင္ရွိေနၿပီး ပိုုင္ဆိုုင္မႈႏွင့္ စိုုက္ပ်ဳိးႏိုုင္ေသာ 
ေျမယာမ်ားအေပၚတြင္ ရွင္သန္ႏိုုင္ရန္ အသံုုးျပဳေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။43 ႏိုုင္ငံတကာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
စိုုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕အစည္း (FAO) ၏ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ၿမိဳ႕ျပဗဟုုိျပဳမႈဘက္သုုိ႔ 
လားေနေသာ္လည္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံႈရန္ စိုုက္ပ်ဳိးေရးအေပၚ မွီခိုုေနရသူဦးေရမွာ လြန္ခဲ့ေသာ  
ဆယ္စုုႏွစ္ႏွစ္ခုုကထက္ ႏွစ္ဆပိုုမိုုမ်ားျပားလာသည္ဟုု ေထာက္ျပထားသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံသား 
မ်ားအတြက္ ေျမယာပိုုင္ဆိုုင္မႈႏွင့္ ေျမယာကိုုရယူ အသံုုးျပဳႏိုုင္မႈကိစၥရပ္တြင္ အေရးႀကီးေနသည္ 
မွာ အထင္းသားေပၚလြင္ေနသည္။44 

 ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ေျမယာကိစၥသည္ ျမင္သာေသာ အရင္းအျမစ္ကိစၥတစ္ခုုသာမဟုုတ္ 
ႏိုုင္ငံေရးကိစၥတစ္ခုုလည္း ျဖစ္သည္။ သမိုုင္းကိုု ေလ့လာရာတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုု 
ႏွစ္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္အခ်ိန္ကာလမ်ားကုုိ ရွည္လ်ားၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ 
သသံရာထတဲြငသ္ာေခ်ာငပ္တိမ္ိေနသည။္ ျဖစပ္ြားေနရေသာ ပဋပိကၡမ်ားသည ္တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား 
၏ တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ ႏိုုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုုိျခင္းျဖစ္ၿပီး တုုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုုိင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ ေတာ္လွန္ေရးအစိုုးရမ်ားမွာ မိမိလူမ်ဳိး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 
ႏွင့္မိမိတုိ႔ဇာတိေျမမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရရန္ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္ေန 
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႐ိုုးရာအရ ေျမယာကိုု အသုုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေျမယာသည္ 
ေရာင္းကုုန္ပစၥည္းတစ္ခုု (သိုု႔) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈျဖစ္သည္ထက္ ပိုုမိုုေသာ အဓိပၺါယ္ရွိသည္ဟုု 
နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုုင္သည္။ ဘုုိးေဘးမ်ားထားခဲ့ေသာ ဘုုိးဘြားပိုုင္ေျမယာမ်ားသည္ ရပ္ရြာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၄င္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ား ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ရန္ အေျခခံအုုတ္ျမစ္၊ ယုုံၾကည္ 
ကိုုးကြယ္မႈစနစ္မ်ားကိုု ထိန္းသိမ္းရာေနရာႏွင့္ က်င့္သုုံးရာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေျမႀကီး 
သည္ ဘုုိးေဘးႏွင့္ နတ္သမီးတိုု ႔၏ အိမ္ယာမ်ားျဖစ္ၿပီး ႐ိုုးရာက်င့္သုုံးမႈမ်ားစြာသည္လည္း ေျမယာ 
ေပၚတြင္သာ အေျခတည္ေသာေၾကာင့္ ေျမယာမပါဘဲ က်င့္သုုံးေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲသည္။ အက်ဳိးဆက္ 
အေနျဖင့္ ၄င္းေျမယာမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားရျခင္း (သုုိ႔) ဘုုိးဘြားပိုုင္ေျမမ်ား ပ်က္စီးျခင္းကိစၥသည္ 
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ဆုုိးက်ဳိးမ်ားကုုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၄င္းတုုိ႔၏ 
အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ အဆုုိပါ ေျမယာမ်ားကုုိ မိမိတိုု ႔၏ ႐ိုုးရာစနစ္မ်ားအားျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏိုုင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရးမွာ မရွိမျဖစ္ လိုုအပ္ေသာ အရာျဖစ္လာသည္။

 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ေျမယာကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အေရးတစ္ခုုအျဖစ္ ႐ႈျမင္လက္ခံမႈအေပၚ 
တြင္ ၿမဲျမံစြာ ဆက္လက္ခံယူထားသည္ကုုိေတြ႔ရသည္။ ေျမယာအေျချပဳ အေသးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ  
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားဆုုိင္ရာအေတြးအျမင္မ်ားကိုု ထားခဲ့ ၿပီးသည္မွာ ရာစုုႏွစ္တစ္ခုုေက်ာ္ခဲ့ ၿပီ။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုုျဖစ္ေသာ ေျခလ်င္စစ္သားမ်ားကုုိ ရိကၡာပံ့ပိုုးမႈ 
 ျဖတ ္ေတာက္ျခင္းႏငွ္ ့တပမ္ေတာအ္ား ကိုယု္က့ိုယုက္ို ုဖလူႈစံြာ ရပတ္ညရ္န ္အားေပးျခင္းတိုု႔မွာ ပ်ကစ္ီးယိ ု
ယြင္း လာေနေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ုေထာကပ္ံရ့နအ္တြက ္ေျမယာကို ုအသံုုးျပဳရျခင္းမ်ား စတင္ျဖစ ္
ေပၚလာၿပီး ၁၉၉၀ ဝန္းက်င္မွစတင္၍ တပ္မေတာ္မွေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္  
တိုုက္တြန္းသည့္အရာမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ 



41

 ေျမယာကိုု  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုုအျဖစ္ ျမင္ေသာအျမင္မ်ား ပိုု၍ 
ခိုုင္မာလာခဲ့ျခင္းမွာ (၁) စိုုက္ပ်ဳိးေရး အေျချပဳ စီးပြားေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား၊ 
စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇံုုမ်ား၊ စြမ္းအင္ဆုုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ သစ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္း 
မ်ားႏွင့္ အျခားလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုုးသည့္ ၂၀၁၂ တြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒမ်ား၊ (၂) 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္းအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပြင့္လင္းလာသည့္ အေျခအေနအေပၚတြင္ ဗဟုုိအစိုုးရ 
၏ လက္တံမ်ား တုုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ေဒသမ်ားကုုိ ေရာက္ရွိသက္ေရာက္လာျခင္းတို ႔ေၾကာင့္  
ျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုု ပိုုမိုု၍ တြန္းအားေပးလာၿပီး စီးပြားေရး 
ပိတ္ဆိုု ႔မႈမ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္းမ်ားသည္လည္း စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုုံမ်ား 
ႏွင့္ အၾကီးစားစိုုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ႏိုုင္ငံျခားတိုုက္႐ိုုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုုိးပြားစီးဆင္လာ 
ေစျခင္းမ်ားကိုု အားေပးသည့္ အခ်က္သည္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

(၂) ဗဟိုုမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေျမယာပိုုင္ဆိုုင္မႈႏွင့္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ

(က) ဥပေဒျပဳျခင္း

 တပ္မေတာ္မွ ဦးစီးေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ (၃၇-က) အရ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ ေျမအားလံုုးကိုု ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုင္သည္ဟုု ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။ မတူညီေသာ လုုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေျမယာငွားရမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆယ္စုုႏွစ္ အနည္းငယ္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းၿပီး 
မ်ဳိးဆက္သစ္အခ်ဳိ႕အတြက္ ေျမယာအသံုုးျပဳမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရထံတြင္ ေျမယာငွားရမ္း 
အသုုံးျပဳခြင့္ ရရွိႏိုုင္သည့္အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ 
အစိုုးရမွလြဲ၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈအစစ္အမွန္မရရွိႏိုုင္ေခ်။ ေျမယာ 
အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရသည္သာလွ်င္ အဓိကႏွင့္ အျမင့္ဆံုုး အာဏာတည္ရာျဖစ္ၿပီး 
ယင္းယႏၱရားအတုုိင္း လည္ပတ္ေနသည့္ ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ကတည္းက အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ေသာ 
ဥပေဒမ်ားအားလံုုးသည္ အထက္ပါ အဓိက အႏွစ္သာရမ်ားအေပၚတြင္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

 လက္ရွိတြင္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ မတူကြဲျပား 
သည့္ ဥပေဒ (၇၃) ခုု ရွိေနသည္။ အမ်ားစုုမွာ မတူညီေသာအုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားရာအလိုုက္ 
အစျပဳမိတ္ဆက္အတည္ျပဳျခင္းခံရၿပီး ဥပေဒတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိးအၾကား စနစ္တက် စုုေပါင္းဖြဲ႕စည္း 
ထားျခင္းမရွိသည္ကိုုလည္း ေတြ႕ရသည္။45    

 ဥပေဒ (၇၃) ခုုအနက္ ေျခာက္ခုုမွာ ေခတ္ၿပိဳင္ ေျမယာပိုုင္ ဆုုိင္မႈ ၊ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္   
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈစသည္တုုိ႔တြင္ သိသာျမင္သာေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ဆက္စပ္ေနသည္။  
၄င္းတိုု ႔မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ 
ေျမ႐ိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ အထူးစီးပြားေရးဇံုဥပေဒ (၂၀၁၄)၊ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ဥပေဒ (၂၀၁၆)၊ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (၁၈၉၄) တုုိ႔ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ အမ်ဳိးသားေျမယာအသုုံးခ်မႈ 
မူဝါဒ (၂၀၁၆) သည္လည္း အနာဂတ္ေျမယာအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ သိသိသာသာ 
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုုင္သည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ အၿပိဳင္ျပဌာန္းအတည္ျပဳခဲ့ေသာေျမယာဥပေဒႏွင့္ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒတုုိ႔မွာ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေျမယာေနရာခ်ထားမႈ 
မ်ားတြင္ ႀကိဳးပမ္းေသာ ျမန္မာအစိုုးရ၏ အုုတ္ျမစ္မ်ားအျဖစ္ ျမင္ႏိုုင္ပါသည္။
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လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂)

 လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္သမားမ်ား (သုုိ ႔) စိုုက္ပ်ဳိးေရးဆုုိင္ရာလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ဆက္စပ္ပါဝင္သူမ်ားအျဖစ္ အစိုုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူမ်ားအား လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 
လက္မွတ္ အရပ္စကားအေခၚ ပံုုစံ (၇) အား ၄င္းတိုု႔ႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ ေဒသရွိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြ ဲ
ေရးေကာ္မတီတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ေပးထားသည္။ လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္လက္မွတ္အရမွတ္ပံုု 
တင္ထားေသာ ေျမေပၚတြင္ စိုုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ အငွားခ်ထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း 
ႏွင့္ ၿမိဳ ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္ ႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီေသာ ေျမယာမ်ားကုုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ျခင္းမ်ားဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား 
အပ္ႏငွ္းထားသည။္46 လယယ္ာေျမလုပုပ္ိုငုခ္ြင္လ့ကမ္တွက္ိုငု္ေဆာငသ္သူည ္ခြင့္ျပဳခ်ကမ္ရွဘိ ဲလယယ္ာ 
ေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုုပ္ျခင္း၊ စိုုက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ျခင္းအျပင္ အျခားေသာနည္း 
လမ္းျဖင့္ အသုုံးျပဳျခင္း၊ စိုုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မခိုုင္လုုံဘဲ 
လယ္ယာေျမမ်ားကုုိ လွပ္ထားျခင္းအပါအဝင္ အထက္ပါအခ်က္တစ္ခုုခုုကုုိ ခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္ၿမိဳ႕နယ္ 
လယ္/စီအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္လက္မွတ္ကုုိ ႐ုုတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အဆုုိပါ ေျမေပၚမွ 
စိုကုပ္်ဳိးသူကို ုႏငွထ္ုတ္ုျခင္းတိုု႔ကို ုလုပု္ေဆာင္ႏိုငုသ္ည။္47  လယယ္ာေျမလုပုပ္ိုငုခ္ြင္လ့ကမ္တွက္ိုငု္ေဆာ
င္ထားသူသည္ ယင္းေျမယာကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံ ႏိုုင္သည့္ အေျခအေနရွိေသာ္လည္း ဘိုးဘြားပိုင္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခံရျခင္း မရွိႏိုုင္ေခ်။48 သုုိ႔ေသာ္ ဗဟိုုအစိုုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ သက္တမ္းႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီးအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္တစ္ရပ္ 
ကိုု အသိအမွတ္ျပဳခံရႏိုုင္သည္။ ဆုုိခဲ့ပါတင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ခ်ဳိးေဖာက္ 
လွ်င္ (သိုု႔) ႏိုုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ေျမသိမ္းခဲ့လွ်င္ လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္လက္မွတ ္
ကိုု ျပန္လည္႐ုုတ္သိမ္းသြားႏိုုင္ပါသည္။

ဗဟုုိအစိုုးရ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုုစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာပ်က္စီးဆုုံး႐ႈံးရသည္။ 
အာရွဟုုိင္းေဝး လမ္းမႀကီးသည္ လက္ရွိ လမ္းမႀကီး၏ ေဘးႏွစ္ဖက္စလုုံးသိုု႔ ၃၅ မီတာ ခ်ဲ႕ကာ ေဖာက္လုုပ္မည္ဟုု ဆုုိသည္။ 
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 ေျမယာမွတ္ပံုုတင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ရည္ရြယ္ၿပီး လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ 
အၿပိဳင္ ဗဟုုိအစိုုးရ၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကုုိ အာဏႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ခြဲေ၀သည့္ 
လယ္ယာေျမစမီခံန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီတစရ္ပကုုိ္လည္း ဖြ႕ဲစည္းကာ ဗဟိုအုဆင္၊့ ခ႐ိုငုအ္ဆင္၊့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္၊့ 
ရပ္ေက်းအဆင္တ့ြင ္လညပ္တ္ေစသည။္ ယင္း ေျမ/စ ီေကာ္မတီတြငလ္ည္း စစတ္ပမ္ ွခန္႔အပထ္ားေသာ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ဥကၠဌအျဖစ္ ပါဝင္ျပန္သည္။ ေၾကးတိုုင္းႏွင့္ ေျမစာရင္း 
ဌာနႏငွ္ ့ဇာတတုုိ္ကၾ္ကၿပီး ေလွ်ာကထ္ားလာေသာ ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ားကို ုလယ္ယာေျမလုပုပ္ိုငုခ္ြင္ ့ေပးသင္ ့
မသင့္ စဥ္းစားဆုုံးျဖတ္ၾကသည္။ ေျမ/စီ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အ႐ႈပ္အရွင္း 
ျပႆနာမ်ားကုုိလည္း ကုုိငတ္ြယ္ေျဖရငွ္းရန ္တာဝနရ္ွသိည။္ ယင္းသုုိ႔ သတမ္တွဖ္ြ႕ဲစည္းထားမႈသည ္ေျမယာ 
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း ၊ ေျမသိမ္းျခင္း ၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းထုုတ္ျပန္ျခင္း ၊ အျငင္းပြားျခင္းမ်ားႏွင့္   
ဆက္စပ္ေသာ အနီးစပ္ဆုုံးစက္ဝိုုင္းတစ္ခုု ကုုိ ဖန္တီးထားသကဲ့သိုု ႔  ျဖစ္ေနသည္။ အထက္ပါ  
ကိစၥေလးရပ္အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ခုုတည္းကသာ ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနၿပီး သတိလက္လြတ္မျဖစ္ရန ္
(သိုု႔) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ အနည္းငယ္သာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ ေျဖရွင္းသည့္ျဖစ္စဥ္ကို ု
အားနည္းေစႏိုုင္သည့္ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်မ်ားလည္းရွိသည္။ လယ္/စီ ေကာ္မတီထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးကုုိယ္ 
စားလွယ္မ်ားကိုု မေတြ႕ရေလာက္ေအာင္ အလြန္ရွားပါးစြာ ေတြ႔ရသည္။  

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (VFV law)

 ဤဥပေဒ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္  ႀကီးမားၿပီး အသံုုးမျပဳ 
ထားသည့္ေျမမ်ားကိုု သတ္မွတ္ေဖာ္ထုုတ္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံ 
ကိန္းမ်ားဝင္ေရာက္လာလွ်င္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုုဥပေဒအရ လယ္ယာေျမဥပေဒ 
အရ မတ္ွပံုတုငထ္ားျခင္းမရွသိည္ ့ေျမအားလုုံး ေျမလြတ္၊ ေျမလပမ္်ားအျဖစ ္သတမ္တွထ္ားသည။္ ေျမလြတ္ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံအဝွမ္း ဆုုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ၾကံဳေနသည္။ ရြာသားႏွင့္ ေျမသိမ္းသူအျငင္းပြားေနပံုု၊ 
 ဘားအံျမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ 
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ေျမလပ္ေျမ႐ိုုင္းမ်ားကိုု ဧက ၅၀၀၀၀ ပမာဏအထိ ႏွစ္ (၃၀) ေျမငွားခ်ကာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ 
အဆိုုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုုိ ပထမေလးႏွစ္အတြင္း စတင္လုုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေျမငွားခ်ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကန္ ႔သတ္ခ်က္အခ်ဳိ ႕ရွိသည္ 
ဆိုုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အဆုုိပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတုုိင္း 
က်င့္သံုုး လုုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး ရွားပါးလွပါသည္။

 ဗဟုုိေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္းမ်ား စီမံခန္ ႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ 
ေျမ႐ိုုင္းမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းႏွင့္  ေနရပ္ခ်ေပးျခင္း ၊  အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္ 
တေလွ်ာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ဗဟုုိမွေန၍ စီရင္ ဆုုံးျဖတ္ျခင္းစသည့္   
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိသည္။ ဗဟုုိေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေရမွာ 
(၁၈) ဦးရွိၿပီး ဗဟိုုအစိုုးရဝန္ႀကီးဌာန (၉) ခုုမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အမ်ားစုုမွာ 
လယ္ယာစိုုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္  ဆည္ေျမာင္းဝန္ ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္ရွိ  ဦးစီးဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ 
စိုုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမ်ားမွ ျဖစ္သည္။49 ဗဟိုုေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္း 
မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ လယ္/စီ ေကာ္မတီကဲ့သုုိ႔ မဟုုတ္ဘဲ ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း၊ 
သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ဗဟုုိေကာ္မတီမွ ကုုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းသည္။ ေဒသအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုုိင္ရာမ်ား (သုုိ႔) ရပ္ရြာျပည္သူလူထုုကုုိယ္စားလွယ္မ်ား
ကိုု အခြင့္အာဏာမ်ားခြဲေဝထားျခင္းမရွိသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ ဗဟုုိေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္းမ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ ေျမ/စီ ေကာ္မတီကဲ့သုုိ႔ပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည့္ 
အျပင္ ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္  
အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းျခင္းတုုိ႔တြင္ အဆုုံးစြန္ အာဏာရရွိထားသည့္ ေကာ္မတီ တစ္ခုုကဲ့သုုိ ႔ 
က်င့္သံုုးေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

 ေျမ/စီ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေၾကးတုုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနႏွင့္ ဗဟုုိေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္းမ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီသည္ ေျမယာအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ အဓိက ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး 
ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ဗဟိုုေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္း 
မ်ား စီမံခန္ ႔ခြဲေရးဥပေဒႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ႐ိုုးရာဓါးမဦးခ် ေျမယာလုုပ္ကုုိင္သူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးကုုိ ေဖာ္ျပျခင္း(သိုု ႔) အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ ႐ိုုးရာဓါးမဦးခ် 
က်င့္သံုုးမႈမ်ား အတိုုင္း လိုုက္ေလွ်ာက္ကာ လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္ေနသူမ်ားအတြက္ မိမိတိုု႔၏ ဘိုုးဘြား
ပိုုင္ေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေျမယာ အသံုုးျပဳမႈႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရး မရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇံုု ဥပေဒ (SEZ law)

 အထက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းစဥ္မ်ားအတုုိင္း အထူးစီးပြားေရးဇံုုမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားကုုိ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းေနာက္ကြယ္ရွိ လုုပ္ထုုံး လုုပ္နည္းမ်ားကိုုလည္း အထူးစီးပြားေရးဇံုုဥပေဒမွ ထိန္းေက်ာင္း 
ထားသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇံုုမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္  ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ကုုန္သြယ္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ျပည္သူပိုုင္သိမ္းျခင္းမွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ စသည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာကုုန္သြယ္မႈကုုိ ျမွင့္တင္ 
ေဆာင္ရြက္လိုုမႈမ်ားအတြက္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇံုုဥပေဒအရ 
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အခရာက်သူမ်ားမွာ ဗဟုိ (ျပည္ေထာင္စုု) အစိုုးရ၊ ႏိုုင္ငံျခားစီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ  
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ စုုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေလ့ရွိေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ 
မ်ားသာျဖစ္ၿပီး တားျမစ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုု ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုုပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
ေဆာင္ျခင္းတိုု ႔ကုုိ ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းရသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇံုုမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းႏွင့္  
တည္တ့ံထိန္းသိမ္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ရွိ ၿပီး 
သက္ဆိုုင္ရာအလုုိက္ ဗဟုုိေကာ္မတီ၊ ဗဟိုုလုုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္သက္ဆုုိင္ရာ အထူးစီးပြားေရးဇံုု 
အလုုိက္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားက အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုုသူမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေတာ္ရာ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈေကာ္မတီထံသုုိ႔ 
ေျမငွားလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုုင္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇံုုထူေထာင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၅) 
ႏွစ္ထိတုုိင္ေအာင္ ခ်ထားေပးႏိုုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အဆုုိပါ အထူးစီးပြား 
ေရးဇံု ေျမယာမ်ားကိုု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားထံသိုု႔ ထပ္ဆင့္အငွားခ်ႏိုင္သည္။ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ား 
အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခုုျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ 
ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ တရားဝင္ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု သိမ္းဆည္းပိုုင္ခြင့္အာဏာကုုိ စစ္တပ္ 
လက္ထဲသိုု႔ လံုးလံုးအပ္လိုုက္သည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (MIL)

 ျမန္မာႏိုုင္ငံ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္ ႔ 
(သိုု ႔) အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ကုုိ အတည္ျပဳလုုိက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေန 
ျဖင့္ ဗဟိုုအစိုုးရႏွင့္ ႏိုုင္ငံသားမ်ား ပိုုင္ဆိုုင္ေသာ (သိုု႔) စီမံခန္႔ခြဲပိုုင္ခြင့္ရွိေသာေျမယာ (သိုု႔) အေဆာက ္
အဦးမ်ားကုုိ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခြင့္ရွိသည္။50 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအေနျဖင့္ ကနဦး ႏွစ္ (၅၀) အထိ 
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီငွားရမ္းလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရွိ ၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ တစ္ဦး 
တည္းလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ (၁၀) ႏွစ္စီ သက္တမ္းရွိေသာကာလႏွစ္ခုုကုုိ ဆက္လက္ငွားရမ္း 
လုုပ္ကုုိင္ပိုုင္ခြင့္ရွိႏိုုင္သည္။51 ျမန္မာႏိုုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုုလြတ္ေတာ္ 
၏ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုုင္ငံ၏ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈနည္းပါးၿပီး သြားလာေရးခက္ခဲေသာေဒသ 
မ်ားတြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးႏိုုင္သည္။52 ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကုုိ 
အခ်ုိ႕ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးေပးထားသည္။ MIC မွ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ဇံုု (၁) ဖြ ႔ံ ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ (၇) ႏွစ္အထိ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ 
သည္။53  အဆိုပါ လကၡဏာ ႏွစ္ရပ္စလံုုးမွာ ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာ လံုုၿခံဳမႈအားနည္းေသာ တိုုင္းရင္း 
သားေဒသမ်ားရွိ ေျမယာပိုုင္ဆိုုင္သူမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ 
လာသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒပုုဒ္မ ၆၅ (က) ႏွင့္ ၄၁ (င) အရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ား 
အေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုုိ ႔၏ ဓေလ့ထုုံးတမ္း၊ အစဥ္အလာ၊ ႐ိုုးရာ 
ယဥ္ေက်းမႈတိုု႔ကိုု ေလးစားလိုုက္နာရန္ တာဝန္ရွိၿပီး54 ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ 
႐ိုုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္  ဓေလ့ထံုုးစံမ်ားကိုု  ထိခိုုက္ေစေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိလည္း 
တားျမစ္ထားသည္။55 အမ်ဳိးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူဝါဒေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေပးထားသည့္ 
ကတိစကား ျဖစ္ေသာ “ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုုက္ပ်ဳိးျခင္းအေလ့အက်င့္မ်ား ပေပ်ာက္ေစရမည္” 
ဟုု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့မႈသည္56 ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား၏ ႐ိုုးရာဓေလ့ထုုံးစံအရ အရင္းအျမစ္စီမံခန္ ႔ခြဲမႈကုုိ 
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ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ လုုိအပ္သည့္အာမခံခ်က္ကုုိလည္း ေပးမထားသည္ကိုု  ေတြ႕ရသည္။ 
ႏုုိင္ငံေတာ္ပိုုင္အျဖစ္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုုင္ 
ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား အားလုုံးသည္ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (LAA)

 ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ျဗိတိသွ်ကုိလုိနီအစိုးရလက္ထက္တြင္  
ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ေသာ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ၏ လႊမ္းမိုးမႈ (သို႕) ပံ့ပိုးေထာက္ပ့ံေပးမႈအ 
စိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္အပါအ၀င္ 
ဆက္စပ္သက္ဆုိင္ေသာ ဌာနမ်ားကုိ၊ “အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးတစ္ရပ္ရပ္အတြက္” ေျမသိမ္း 
ခြင့္ျပဳထားသည္။57 ၎သည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသုုံးဝင္သေယာင္ျဖစ္သည့္တည္ေဆာက္ေရး 
လုုပ္ငန္းမ်ားကိုုလုုပ္ေဆာင္သည့္ ကုမၼဏီမ်ား၏အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ေျမယာမ်ားကုုိ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းယူေပးရန္ အစိုုးရအား တစ္ဦးတည္းဆုုံးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာကုုိလုုံးလုုံးလ်ားလ်ား 
ခြင့္ျပဳထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေျမသိမ္းအက္အရ ေျမသိမ္းရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရသည္ႏွင့္တစ္ 
ၿပိဳင္နက္ ထိခုုိက္ခံရမည့္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားကုုိ အသိေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ရက္ေပါင္း (၁၅) ရက္အ 
တြင္း ကန္႔ကြက္ျခင္း (သိုု႔) သိမ္းဆည္းခံရသည့္ေျမယာမ်ားအတြက္ ထိုုက္တန္သည့္ နစ္နာေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြမ်ား ေတာင္းယူျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။ကနဦးစံုုစမ္းေလ့လာျခင္း၊ ေျမမသိမ္း 
ခင္တြင္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း (သိုု႔) ရပ္ရြာမ်ားအားထိခိုုက္သက္ေရာက္ႏိုုင္ေခ်မ်ားကိုု  
ႀကိဳတင္အစီရင္ခံျခင္း၊ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားအတြက္ ကန္႔ကြက္ခြင့္ (သိုု႔) ေျမသိမ္းမႈအတြက္ အသနားခံခြင္ ့
မ်ားကိုု စီမံထားေပးျခင္း စသည္တိုု႔ကိုု လုုပ္ေဆာင္ရန္ လိုုအပ္သည့္အဆင့္မ်ားကိုု အေသးစိတ္ ျပဌာန္း 
ေရးဆြဲထားသည္။ ဤကဲ့သိုု ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်မ်ားကိုု ေလ်ွာ့ခ်လိုုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တိုုင္းတည္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္  
အမွန္တကယ္ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးခဲ့သည္။ (သုုိ႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သုုိ႔) ရပ္ရြာ 
မ်ားကုုိ ထိခိုုက္ေစမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။58

အမ်ဳိးသားေျမယာအသုုံးခ်မႈ မူဝါဒ (NLUP)

 မၾကာေသးခင္က အတည္ျပဳျပဌာန္းလုုိက္ေသာ အမ်ဳိးသားေျမယာအသံုုးခ်မႈ မူဝါဒတြင္ 
ဒီမိုုကေရစီက်ေသာ ဗဟုုိ ေျမယာစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကုုိ 
ထည္သ့ြင္းေရးဆြဲေပးထားသည။္ ယင္းမဝူါဒအရ အေသးစား ေျမပိုငုဆ္ိုငုမ္ႈဆိုငုရ္ာ လုပုပ္ိုငုခ္ြင္လ့ံုၿုခံဳအတြက ္
ပိုုမိုုခိုုင္မာေသာ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား၊ ႐ိုုးရာဓေလ့ထံုုးစံအရ ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ စီမံမႈစနစ္မ်ားကုုိ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္  မွတ္ပံုုတင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအုုတ္ျမစ္မ်ား ခ်ထားေပးမႈမ်ား ၊ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးကာ သေဘာထားရယူျခင္းဆုုိင္ရာ 
အေျခခသံေဘာတရားမ်ားကို ုမတိဆ္က္ေပးထားမႈႏငွ္ ့ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင ္ပိုမုိုရုငွ္းလင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ ္
နည္းမ်ားျဖင့္ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကိုု ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား စသည္တိုု ႔ကိုု ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ 
အဆုုိပါ မူဝါဒတြင္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ ေျမယာစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္အ
လိုု႔ငွာ လက္ရွိတြင္ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွေသာ ေျမယာမွတ္ပံုုတင္ျခင္းစနစ္ကုုိလည္း သဟဇာတမွ်တစြာ 
ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ ေပးသည္။
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 ဥပေဒဖန္တီးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဒီမိုုကေရစီဆန္ေသာ 
အဗဟုုိ ဦးစီးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားကုုိ ဖန္တီးေပးထားၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုုင္းေဒသႀကီးဆုုိင္ရာ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကုုိ အမ်ဳိးသားေျမယာ အသံုုးျပဳမႈေကာင္စီတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳ 
ထားသည္။ ဥပေဒျပဳသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကုုိ ဖန္တီး 
ေပးရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေျမယာအသုုံးျပဳမႈ မူဝါဒအတုုိင္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရးတြင္ တာဝန္ရွိေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းအဆင့္ ေျမယာအသံုုးျပဳမႈ ေကာ္မတီမ်ားကိုု ဖန္တီးဖြဲ႕စည္း 
ႏိုုင္ရန္ အမ်ဳိးသားေျမယာအသုုံးခ်မႈေကာ္မတီကိုု အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည္။ အဆိုုပါ ေျမယာ 
အသံုုးျပဳမႈေကာ္မတီမ်ားကုုိ ျပည္နယ္ (သုုိ႔) တိုုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ သက္ဆုုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းအစိုုးရ 
ဌာနမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုုိင္းရင္းသားကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
သက္ဆိုုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ထိုုထက္မက 
လယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုအဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္ 
မ်ား၊ ပုုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အျခားအုုပ္စုုမ်ား ကဲ့သုုိ႔ေသာ မတူညီသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအုုပ္စုုမ်ားမွ 
ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ “နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႕”ကိုု ဖြဲ႕စည္းျခင္းအားျဖင့္ ဘက္စံုုက႑မွ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုုိ အားေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ သတ္မွတ္ေရးဆြဲထားသည္။ လက္ရွိျပဌာန္းထားေသာ 
ဥပေဒမ်ားတြင္ ဗဟုုိျပဳ ေျမယာစီမံခန္ ႔ခြဲမႈအတြက္ အာမခံခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား မပါဝင္ေနေသာ္ 
လည္း ဥပေဒေဖာ္ထုုတ္ရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားမႈအေျချပဳၿပီး ဒီမိုုကေရစီဆန္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း 
လမ္းမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြးရာေနရာမ်ားကုုိ ယင္းမူဝါဒမွ ဖန္တီးေပးထားသည္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ 
အေရးႏွင့္ က်ားမတန္းတူေရးဆိုုင္ရာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဝါဟာရအသံုုးအႏႈန္းကိုု အမ်ဳိးသား 
ေျမယာအသုုံးျပဳမႈ မူဝါဒ အဂၤလိပ္မူတြင္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးထားသည့္မူ 
တြင္ မေတြ႕ရေခ်။

ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာၾကည့္ျခင္း

 လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရး မူေဘာင္သည္ ေျမယာအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ ဗဟုုိဦးစီးသည့္ပံုုစံမျဖစ္ေရး အတြက္ အေျခအေန အနည္းအက်ဥ္းသာ ေပးထားသည္။ 
ဘ႑ာအခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ရသုုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြက္ခ်က္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား နည္းတူ ေျမယာ
အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ မူဝါဒဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအားလုုံးမွာ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ၏ 
လက္ထဲတြင္သာ လုုံၿခံဳစြာ တည္ရွိေနေသးသည္။ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒတြင္ အခြန္ေတာ္ဆုုိင္ရာ 
ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားတြင္ ဗဟိုုမွခြဲေဝစီမံမႈမ်ား မရွိသည္ကိုု သိသာစြာေတြ႕ရွိၿပီး အုုပ္ 
ခ်ဳပ္စီမံမႈပိုုင္းဆုုိင္ရာတြင္မူ အနည္းငယ္ေသာ အတုုိင္းအတာျဖင့္ ဗဟုုိမွထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈ အာဏာမ်ား 
ေလ်ွာခ့်ေပးထားသညက္ိုုေတြ႕ရသည။္ လယယ္ာေျမဥပေဒအရ ေျမ/စ ီေကာမ္တမီ်ားကို ုေတာငသ္မူ်ား 
မွေလွ်ာက္ထားလာေသာ လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ 
မ်ားကိုု  ရပ္ေက်းႏွင့္ ၿမိဳ ႕နယ္ေျမ/စီအဆင့္မွစတင္ၿပီး ကနဦးစီမံခန္ ႔  ခြဲခြင့္မ်ား ေပးထားသည္။ 
အထူးစီးပြားေရးဇံုုဥပေဒတြင္လည္း တည္ေနရာေပၚမူတည္၍ ျပည္နယ္ (သုုိ႔) တုုိင္းေဒသႀကီးမွ 
ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ေကာ္မတီအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ လက္ထဲတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း 
ဆုုိင္ရာ တာဝန္အခ်ဳိ႕ကုုိ ခြဲခန္႔ေပးထားသည္။59 အဆိုုပါ လယ္/စီမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
ဗဟိုုမွခြဲေဝထားေသာ အာဏာ အစစ္အမွန္ ရရွိထားသည္မဟုုတ္သကဲ့သိုု႔ မည္သည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က ္
မ်ားကိုုမဆိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ အထက္မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိထားရန္လိုုအပ္ျပန္သည္။ 
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လယ္/စမီ်ားတြင ္အကန္႔အသတ္ျဖင္သ့ာရွိေနေသာ ဗဟိုမုအွာဏာခြဲေဝမႈအေျချပဳ စမီအံုပုခ္်ဳပ္ျခင္းပံုစုသံည ္
အာ႐ံုုစိုုက္ျခင္းမခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ အေကာင္းဆုုံးပံုုစံတစ္ခုုျဖစ္ေနၿပီး ေျမယာစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အာဏာ အစစ္အမွန္အားလုုံးမွာ ဗဟုုိအစိုုးရအဆင့္၏ လက္ထဲတြင္သာ 
အျပည့္အဝတည္ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

(ခ) က်င့္သံုုးမႈမ်ား 

ေျမယာမွတ္ပံုုတင္ျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ လုုိအပ္ခ်က္ရွိသူအုုပ္စုုမ်ားစြာကုုိ ခ်န္လွပ္ထားသည္

 လယ္ယာေျမဥပေဒသည္ တိုုင္းရင္းသား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၄င္းတုုိ႔တစ္ဦးခ်င္း၏ 
ေျမယာမ်ားကိုု  မွတ္ပံုုတင္ရန္  အခြင့္အေရးမ်ားေပးထားသေယာင္ရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုုမွာ  
အဆုုိပါအခြင့္အေရးကုုိ လက္လွမ္းမမွီႏိုုင္ၾကေခ်။ ေျမယာမွတ္ပံုုတင္ျခင္း လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားသည္ 
႐ႈပ္ေထြး ၿပီး ကုုန္က်စရိတ္လည္းရွိသည့္အျပင္ လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္လက္မွတ္ရရွိႏိုုင္ရန္ 
ေလွ်ာက္ထားသူ ဘက္မွအေထာက္အထားမ်ားစြာ တင္ျပေပးရသည္။ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုမ်ား 
သည္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရမွ အတည္ျပဳထုုတ္ေပးထားသည့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားတစ္စံုု 
တစ္ရာကုုိ ပိုုင္ဆိုုင္ထားၾကသူမ်ား မဟုုတ္ေလရာ ေျမယာမွတ္ပံုုတင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမရ 
သကဲ့သိုု ႔ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။60 ထုုိသိုု ႔အားျဖင့္ ၄င္းတိုု ႔၏ ေျမယာမ်ားမွာ ေျမလြတ္ေျမလပ္မ်ားအျဖစ္  
သတ္မွတ္ခံရၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးသကဲ့သုုိ႔ျဖစ္သြားပါသည္။ သုုိ႔တည္း 
မဟုုတ္ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒျပဌာန္းရသည့္  
မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုုင္း ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ၏ ေခတ္ၿပိဳင္ ဥပေဒမ်ားသည္ မိ႐ိုုးဖလာ ႐ိုုးရာ ေျမယာအသံုုးျပဳပံုုစံမ်ားကိုု 
အသိအမွတ္မျပဳျခင္းႏွင့္ အဆိုုပါ ေျမယာမ်ား မွတ္ပံုုတင္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မရွိျခင္းသည ္
လည္း မိ႐ိုုးဖလာအတုုိင္း ေနထုုိင္လုုပ္ကုုိင္ၾကသည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ တစ္ဦးခ်င္းလုုပ္ကိုုင္ စားေသာက္ 
သည့္ ေျမယာမ်ားကုုိ မွတ္ပံုုတင္ႏိုုင္ေသာ္လည္း အမ်ားပိုုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သ
ည့္ေနရာမ်ားကုုိ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရက စိုုက္ပ်ဳိးေျမကဲ့သိုု ႔ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္
ယာစိုုက္ပ်ဳိးေရးအျဖစ္သာ သတ္မွတ္သျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္းစာရင္းထဲသုုိ႔ သိသိသာသာ 
ဝင္ေရာက္သြားေတာ့သည္။ အဆိုုပါ ဥပေဒမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုု အပစ္အခတ္ရပ္ထားသည့္ 
ဇံုုမ်ားတြင္ ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုုေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုုင္ငံ
လုုံးပစ္ခတ္တုုိက္ခိုုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုုိၿပီးသည့္ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏိုုင္ငံအ
စိုုးရမွ အပစ္ရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးမႈ သိသာစြာ ပိုုမိုုတိုုးပြားလာသည္ဟုု 
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။61 

 ဗဟိုုအစိုုးရအေနျဖင့္ မိမိကိုုယ္ကိုု ေျမယာအားလံုုး၏ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အာဏာ ကိန္းဝပ္ရာ 
အျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆ ေနသေရႊ႕တုုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစုိးရမ်ား၏ ေျမယာမူဝါဒ (သုိ႔) ေျမယာ 
သတ္မွတ္စီမံမႈမ်ား (ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ပါ) ကုုိ အသိအမွတ္မျပဳရာ ေရာက္ပါသည္။ 
ထိုုသိုု႔ျဖစ္ျခင္းသည္ ေျမဧရိယာတစ္ခုုတည္းတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းထက္မက လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး 
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ျဖင့္  ေပးအပ္မိသကဲ့သိုု႔ ျဖစ္သြားႏိုုင္ၿပီး ေျမယာေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္ေသာ ပဋိပကၡကိုု 
ဦးေဆာင္ေပး သကဲ့သိုု႔ ျဖစ္သြားႏိုုင္ ပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာလုုပ္ကုုိင္ ပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္မ်ား မလုုံၿခံဳျခင္း

 လယယ္ာေျမဥပေဒ အခန္း (၆) တြင ္ျပဌာန္းေဖာ္ျပခ်က္အရ လယ္ယာေျမလုပုပ္ိုငုခ္ြင္လ့က္မတ္ွ
ကို ုလပူုဂုၢိဳလတ္စဥ္ီး၏ အမည္ျဖင္သ့ာ ေလွ်ာကထ္ားရမည္သ့ေဘာတရားမ်ဳိး ေတြ႕ရသည။္ လင္ႏငွ္မ့ယား 
ပူးတြဲ ပိုုင္ဆိုုင္လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ေၾကာင္း ယူဆႏိုုင္သည့္ သေဘာတရားမ်ဳိး ဥပေဒထဲတြင္ ျပဌာန္းမထားေခ်။ 
စငစ္စ ္ေလွ်ာကလ္ႊာပံုစုထံတဲြငလ္ည္း တစဥ္ီးတည္းအတြက္သာ ဒဇီိုငု္း ထုုတထ္ားသညကုုိ္ ေတြ႕ရသည။္ 
အတအိက်အားျဖင္ ့ေဖာ္ျပထားသညမ္ွာ ေျမယာလုုပပ္ိုငုခ္ြင္လ့က္မတွက္ိ ု “အမိ္ေထာငဥ္ီးစီး”  မ်ားကုုိသာ 
ခ်ထားၿပီး ဥပေဒအရလည္း အိမ္ေထာင္စုုပိုုင္ေျမယာမ်ားကိုု အမ်ဳိးသားအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားသာ 
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရရွိရန္ မ်က္ႏွာသာ ေပး သကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ေနသည္။62 

 ေျမယာမွတ္ပံုုတင္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာပိုုင္ဆိုုင ္
ခြင့္ အခြင့္အေရးကုုိ စီမံထားျခင္းမရွိေခ်။ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကဲ့သုုိ႔ေသာ ေျမယာလုုပ္ငန္းစာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားတြင္ ဇနီးသည္၏ ထိုုးျမဲလက္မွတ္ကိုု ထည့္သြင္းေတာင္းခံထားျခင္းမရွိသကဲ့သိုု႔ လင္မယား 
ပိုုင္ လုုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ဇနီးသည္၏ အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ကိုု တရားဝင္ မွတ္တမ္း 
ျပဳစုုသည့္ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းလည္းမရွိေခ်။ အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ုိးသမီးတစ္ဦးသည္ ခင္ပြန္းသည္အမည္ 
ျဖင့္ရွိေနေသာ အိမ္ျခံေျမကိုု မိမိအမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုုတင္လုုိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ အဆုုိပါ အိမ္ျခံေျမအား 
ေရာင္းလုုိသည့္အခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အိမ္ေထာင္ရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္အခြင့္အေရး 
ကိုု တိတိက်က်ကာကြယ္ေပးထားျခင္း မရွိသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။

 ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဆိုုင္ရာ အက္ဥပေဒမ်ားအရ အၾကင္လင္မယားသည္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားကိုု  
ပူးတြဲပိုုင္ဆုုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟုု ထင္ျမင္ၾကေသာ္လည္း ပူးတြဲပိုုင္ဆုုိင္သည့္ ပိုုင္ဆုုိင္မႈမ်ားကုုိ စီမံခန္႔ 
ခြဲရာတြင္ လင္ေရာမယားပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးရမည့္ တရားဝင္လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမရွိသကဲ့သုုိ႔  
တရား႐ံုုးတြင္ ဇနီး/ခင္ပြန္း (အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး) တစ္ဦးဦး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ အတည္ျပဳ 
ေပးႏိုင္သည့္ အယူခံဝင္ခြင့္ရွိျခင္းမ်ဳိးလည္း မရွိသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ ဆက္လက္၍ လက္ထပ္ထိမ္း 
ျမွားျခင္း ပ်က္ျပယ္သည့္ အခါတြင္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားကိုု အညီအမွ်ခြဲေဝယူရသည္ဟုု အလိုုအေလ်ာက္ မွတ ္
ယူသည့္ အေလ့အထလည္းမရွိသည္ကုုိေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္ အခြင့္ 
အေရးမ်ားကိုု အက်ယ္တဝင့္ မွတ္ပံုုမတင္ ေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိး 
သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားမွာမူ မွတ္တမ္းတင္ခံရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လင္မယားကြာ 
ရွင္းျပတ္စဲျခင္း၊ သီးျခားေနထုုိင္လိုုျခင္းႏွင့္ မုုဆိုုးမျဖစ္သြားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိတုုိ ႔၏အခြင့္အေရး 
မ်ားကုုိ တရားဥပေဒအရ ေသခ်ာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရွည္လ်ားေထြျပားေသာ 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေလွ်ာက္ထားလုုပ္ေဆာင္ရသည္။

 မိ႐ိုုးဖလာ ႐ိုုးရာစံႏႈန္းမ်ားအရ ေျမယာကဲ့သုုိ ႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
ရန္ကိစၥမ်ားတြင္ ဇနီးသည္/ခင္ပြန္းသည္ကုုိ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုုအပ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း 
ေစ်းႏႈန္းျမွင့္တက္လာေသာ ေျမယာေစ်းကြက္အခင္းအက်င္းသည္ ေျမယာကုုိ တန္ဖိုုးထားသည့္ 
ပံုု စံအသစ္ႏွင့္  ႐ႈေထာင့္အသစ္မ်ား ကုုိ  မိတ္ဆက္ေပးလာသည့္အခါ  ေျမယာပိုု င္ဆိုု င္မႈႏွင့္  
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တန္းတူအခြင့္အေရးကိုု 
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ကာကြယ္ေပးႏိုုင္ရန္ မိ႐ိုုးဖလာ ႐ုုိးရာစံႏႈန္းမ်ားအရ လုုံေလာက္မႈ  မရွိေတာ့သည့္အေျခအေန 
ျဖစ္လာႏိုုင္ပါသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုုး၏ ေျမယာမူဝါဒ (တုုိင္းရင္းသားတိုု႔၏ ေျမယာဥပေဒ 
က႑တြင္ ၾကည့္ပါ) ကဲ့သုုိ႔ ဗဟုုိထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ခ်ထားေသာ မည္သည့္ေျမယာအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္မ်ဳိးမဆုုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရမႈမ်ားကုုိ ဦးတည္ 
ေျဖရွင္းလုုပ္ေဆာင္ရမည္။

 အထက္တြင္ ဆုုိခဲ့သည့္ကိစၥသည္ အထူး အေရးႀကီးသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုုေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ လက္လွမ္းမီစြာအသုုံးျပဳခြင့္၊ အတိအက် 
အားျဖင့္ ေျမယာအရင္းအျမစ္ကိုု အသံုုးျပဳရခြင့္ကိုု ေသခ်ာစိတ္ခ်ေစေရးသည္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးသည္။ ေက်းလက္ေနအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာအသုုံးျပဳခြင့္ကိုု 
ျမွင့္တင္ လုုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ၄င္းတုုိ႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ခိုုင္မာအား 
ေကာင္းေစရန္အတြက္ တြန္းအားျမွင့္တင္ေပးသည့္ တုုိက္႐ိုုက္နည္းလမ္းတစ္ခုုအျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။63 

ထုုိ ႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္သည့္ စြမ္းရည္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုု ထိန္းေက်ာင္း 
စီမံႏိုုင္သည့္အခါတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုု၏ အလံုုးစံုု လူမႈဖူလံႈေရးအတြက္ တိုုးတက္လုုပ္ေဆာင ္
လာႏိုုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

တုိင္တန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိသည္႔ နည္းလမ္းမ်ား

 ေရွ႕တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း မည္သည့္ ေျမယာအမ်ဳိးအစားမ်ား (သုိ႔) ေျမယာခ်ထား 
မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား (သုုိ႔) တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုုိမဆုုိ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္  
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒအရ လယ္/စီႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုုင္းမ်ားစီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတုုိ႔မွ ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရသည္။ အဆုိပါ တရားခြင္တြင္ ေျမသိမ္းသည့္ကာလ 
အတြင္း ျပဌာန္းေသာ တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုုံးလုုံးလ်ားလ်ားဆန္႔က်င့္သည့္ တုုိင္ၾကားမႈမ်ားကုုိ 
စံုုစမ္းေဖာ္ထုုတ္ရသည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္တစ္ခုုသာ အထက္ပါ ေကာ္မတီမ်ားက ရရွိသည္။64 ေကာ္မတီ 
အေနျဖင့္ ၂၀၁၂  ခုုႏွစ္မတိုုင္ခင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကိုု စံုစမ္း ေဖာ္ထုုတ္ခြင့္ (သိုု႔) 
စီရင္ဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္ မရရွိေခ်။ ေျမယာႏွင့္စပ္ဆိုုင္ေသာ ဥပေဒအမ်ားစုုတြင္ လုုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမား 
မ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေရးသားထားရွိမႈ အလြန္အားနည္းသည္။ ဤျပႆနာ 
ကိုု မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအမ်ားစုုသည္ ထင္ရသည္ထက္ ပိုုမိုုရွည္ၾကာေသာ 
ကာလကတည္းက ရွိႏွင့္ ၿပီးျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္က ထပ္မံေရာစပ္ ေပးထားလိုုက္သည္။ 
လက္ရွိတြင္ စိုုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမယာမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ 
ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ ကတည္းက (၂၀၁၂ မတိုုင္ခင္ကတည္းက) ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ (သိုု႔) တပ္မေတာ္မွ 
သိမ္းထားသည့္ေျမယာမ်ားျဖစ္သည္။ ထုုိ ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ 
တိုုင္ၾကားလာမႈမ်ား၊ မလံုုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ား (သုုိ႔) အဆိုုပါ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ 
ေပၚေပါက္လာေသာ စိတ္ဆႏၵမပါဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ရမႈမ်ားကုုိ ကုုိယ္ႏွင့္မဆုုိင္သလိုု ျငင္းဆန္ေနျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

 အင္န္အယ္ဒီအစိုုးရေခတ္တြင္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္ 
စံုစမ္းေဖာ္ထုုတ္ေရး ဗဟိုုေကာ္မတီအသစ္တစ္ခုု ကုုိ  ဖြဲ ႕စည္းခဲ့သည္။ အဆုုိပါ ေကာ္မတီႏွင့္  
ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥ 
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အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းျပႆနာမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း မူဝါဒမ်ားထဲမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားအတိုုင္း လုုိက္နာလ်က္ ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈကိုု ကိုုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ မူလေျမယာ 
ပိုုင္ရွင္လက္ထဲသုုိ ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားအတုုိင္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရရွိထားသည္။65

 
 ယခင္လြတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေျမယာစံုုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္မတူသည့္အျပင္ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကုုိ တိုုင္တြယ္ထားသည့္ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟုုိ လယ္/စီေကာ္မတီႏွင့္ သီးျခားကြဲထြက္ေသာ 
စီမံအေကာင္အထည္မႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုုကိုု ဖန္တီးေပးေသာ အဆုုိပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာ့လယ္သမားမိသားစုုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုုိ ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ား 
ျပန္လည္အပ္ႏွံခံရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္ကုုိ ေပးကမ္းထားသည္။ ၄င္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ေတာင္းဆုုိသူမ်ား၏ သိမ္းဆည္းခံရေသာ ေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ အဓိက 
က်ၿပီး လုုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမားမ်ား၏ ေျမသိမ္းခံရမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အႀကီးမားဆုုံး ျပႆာနာမ်ား 
ကုုိမျဖစ္မေန ေျဖရွင္းေပးႏိုုင္သည့္ ပိုုင္ဆုုိင္မႈဆုုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားမရွိသည့္အခ်က္ကုုိလည္း  
အသိအမွတ္ျပဳ ေပးထားသည္။ ထိုုအခ်က္ႏွင့္ အျပိဳင္ ၄င္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေျမယာအျငင္းပြား 
မႈႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပိုုမိုုပြင့္လင္း ျမင္သာေစရန္အတြက္ ေကာ္မတီႏွင့္ ၄င္း၏ 
ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုုိ 
လစဥ္သတင္းထုုတ္ျပန္ေပးရသည္။66 

 ေကာမ္တအီသစတ္ြင ္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အားသာခ်ကမ္်ားစြာ ရွိေစကာမ ူအားနည္းခ်က္ 
အခ်ဳိ႕လည္း က်န္ရွိေနေသးသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေျမသိမ္းဆည္းစဥ္ကာလတြင္ ျပဌာန္းထား 
ေသာဥပေဒႏွင့္ လံုုးလုုံးလ်ားလ်ားဆန္႔က်င္သည့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ဳိးကုုိသာ ေကာ္မတီမွ ျပန္လည္အပ္ႏွံ 
ေပးခြင့္ ရသည္။ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာျပႆနာအမ်ားစုုမွာ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒ  
(သိုု႔) ေပ်ာက္ကြယ္လုုနီးပါးျဖစ္ေသာ ၁၉၅၃ ႏိုုင္ငံပိုုင္ ေျမယာအက္ဥပေဒအရ သိမ္းဆည္းထားသည့္ 
ေျမယာမ်ားျဖစ္ ၿပီး ယင္းဥပေဒႏွစ္ခုုစလုုံးမွာ ေျမသိမ္းႏိုုင္ရန္ အစိုုးရႏွင့္စစ္တပ္ကုုိ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 
အာဏာပံုုေအာေပးထားသည့္ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ မူရင္းေျမပိုုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ေျမယာဆုုိင္ရာ  
အခြင့္အေရးလုုံၿခံဳမႈ အနည္းငယ္သာ ရရွိေစသည္။ ေျမယာျပႆနာအမ်ားစုုမွာ မူလပိုုင္ရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္ ေျမယာျပန္လည္အပ္ႏွံခံရသည့္ အေျခအေနထက္ ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံရသည့္အေျခ 
အေနတြင္ အဆုုံးသတ္သြားေစလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျမသိမ္းဆည္းသည့္ကာလအတြင္း 
ေျမယာေစ်းကြက္အတက္အက်ျဖစ္ျခင္းႏွင့္  အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ကုုိင္တြယ္သည့္လုုပ္ထံုုးလုုပ္ 
နည္းမ်ားသည္ ေလ်ွာက္ထားေတာင္းခံသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုုင္ရန္  
စီမံထားသကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 ယခုု ခ်ဥ္းကပ္နည္းမွ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုုမွာ စနစ္မက်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းလက္ထဲသိုု ႔ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
တင္ျပေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ မူလေျမကုုိ ျပန္လည္ရရွိမည္။ (သိုု ႔) တစ္စိတ္တစ္ 
ပိုုင္းရရွိမည္႔အခ်ိန္တြင္ အျခားအုုပ္စုုမွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအတြက္ ညိွႏိႈင္းရန္ အလုုိရွိ 
ၾကလိမ့္မည္။ ထိုုသိုု႔ျဖစ္ျခင္းသည္ ရပ္ရြာအတြင္း ၿပိဳကြဲမႈမ်ားကိုု ဖန္တီးေပးႏိုုင္သည္။ (သိုု႔) ကန္႔ကြက ္
မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္ အားနည္းခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ေျမသိမ္းခံရသူ (သုုိ႔) ေျမယာ 
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ေလွ်ာက္ထားသူမပါဘဲ သိမ္းဆည္းေျမယာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ားသည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေျပးလႊားရင္း ၄င္းတိုု႔ပိုုင္ဆိုုင္ခဲ့ေသာ 
ေျမယာမ်ားကုုိ ဆုုံး႐ႈံးသြားႏိုုင္ၿပီး ပိုုင္ဆိုုင္မႈဆုုိင္ရာ အေထာက္အထားမူရင္းမ်ားအားလုုံး ေျပးရင္း 
လႊားရင္း ေပ်ာက္ဆုုံးပ်က္စီးသြားႏိုုင္သည္။ တစ္ရြာလံုုးေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ကိစၥမ်ဳိးတြင္ ေျမယာ 
ေလွ်ာက္ထားလာသူအား မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးႏိုုင္သည့္ သက္ဆိုုင္ရာ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားကိုု 
ျပန္လည္ရွာေတြ႕ရန္ ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ဳိးႏွင့္လည္း ေတြ႕ၾကံဳရတတ္သျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ သိမ္း 
ဆည္းခံေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္ (သုုိ႔) ေလ်ာ္ေၾကးရရွိခြင့္မ်ား ရရွိရန္ 
လမ္းစမျမင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖင့္ က်န္ရစ္ေစႏိုုင္သည္။

ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးမႈ မရွိျခင္း

 ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေျခာက္ရပ္စလုုံးတြင္ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ေျမယာမ်ား 
ျပန္လည္အပ္ႏွံခံရေရးဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းစြာ ဦးတည္ေဆြးေႏြးထားျခင္းမရွိဘဲ 
ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုုိ ေလွ်ာက္ထားႏိုုင္သည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ကုုိသာ 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ ေျမသိမ္းခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကုုိ တရားဥပေဒအရ 
ျပန္လည္ ပိုုင္ဆိုုင္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း မရွိေခ်။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ 
ေျမ႐ိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ 
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရထားေသာ ေျမေပၚတြင္ ဥပေဒအရ ျဖည့္ဆည္း လိုုက္နာမႈ မရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
စီမံကိန္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း (သုုိ႔) စီမံခ်က္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရဘဲ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား (စိုုက္ပ်ဳိးထားျခင္းမရွိေသာ ေျမငွားခ်ထားသည့္ဧရိယာမ်ားေဖာ္ျပ 
သည့္ ဇယား (၂) တြင္ ၾကည့္ပါ။) ရွိပါက လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေျမယာမ်ားကိုု ျပန္လည္ေပးအပ္ရ 
ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ ပါရွိသည္။67 ဥပေဒမ်ားတြင္ ေျမယာမ်ားကိုု မူရင္းပိုုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ ္
ရမည္ဟုု တိက်စြာ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္  
အစိုုးရမွ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒအရ ႏိုုင္ငံပိုုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္ 

ဗဟုုိအစိုုးရ၏ ေျမယာ 
မွတ္ပံုုတင္ျခင္း ယႏၱရား 
စနစ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
၏ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္ကုုိ 
အာမခံထားျခင္းမရွိေခ်။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာ 
ရပိုုင္ခြင့္ကုုိ လက္လွမ္းမီွ 
ျခင္းသည္ ၄င္းတုုိ႔အတြက္ 
စြမ္းရည္ျပည့္ဝလာမႈကုုိ 
အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ကေလးမ်ား၏ လူမႈဖူလႈံ 
ေရး က႑ကုုိလည္း 
တုုိးတက္ေစပါသည္။ 

ဓါတ္ပု ံ- KESAN
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အခါတြင္လည္း ႏိုုင္ငံေတာ္သိုု႔သာ ေပးအပ္ရသည္။ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရမွ 
ပံုုစံတူေသာ (သိုု႔) အလားတူ စီမံကိန္းကိုု လုုပ္ေဆာင္မည့္ အျခားကုုမၺဏီမ်ားကိုု ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ ့
ျခင္းမ်ဳိးမ်ားရွိခဲ့သည္။68 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ေျမယာမ်ား 
အတြက္ လယ္ယာေျမအျဖစ္ အသံုုးျပဳခြင့္ရန္ အသနားခံေလွ်ာက္ထားႏိုုင္ၿပီး လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္
လက္မွတ္ကိုုလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုုင္ပါသည္။ (သိုု႔) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုုင္းအျဖစ္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဂရံ 
အေသးစား ရရွိႏိုုင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ဆင့္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေစကာမူ 
ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင္ ့မမိတုုိိ႔၏ မရူင္းေျမယာအမ်ားစုကုို ုျပနလ္ည ္ရရွိႏိုငုရ္န ္အလားအလာမရွိေခ်။69

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း

 အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ေျမယာတစ္ကြက္ခ်င္းအေပၚတြင္ မဆုုိစေလာက္ေသာ ေျမခြန ္
(သုုိ႔) ေျမဝင္ေငြခြန္မ်ား သတ္မွတ္ စည္းၾကပ္သည္။ သတ္မွတ္ေသာ အခြန္စည္းၾကပ္မႈပမာဏမွာ  
လယ္ယာေျမအမ်ဳိးအစားႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းအေပၚ မူတည္ပါသည္။ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္ႏႈန္းထား 
မ်ားသည္ ၁၉၃၉  ခုုႏွစ္ကတည္းက ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အထက္ျမန္မာျပည္ အခြန္ဘ႑ာလက္စြဲႏွင့္ ၁၉၄၅ 
ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ေနာက္ဆုုံး ျပဳျပင္မြမ္းမံထားေသာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ အခြန္ဘ႑ာလက္စြဲထဲမွ 
အေျခခံကာ ေကာက္ခံသည္။ 

 ေျမလြတ၊္ ေျမလပ၊္ ေျမ႐ိုငု္း ကစိၥမ်ားတြငမ္ ူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွသံမူ်ားအတြက ္ ဗဟို ုေျမလြတ္၊ ေျမလပ၊္ 
ေျမ႐ိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ဆီေလ်ာ္သင့္ေတာ္သည္ဟုု ယူဆသည့္ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း 
ႏွစ္ရွည္အခြင္ကင္းလြတ္ခြင့္ကုုိ ခံစားခြင့္ျပဳေပးႏိုုင္သည္။70 အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကာလၿပီးဆုုံးသြား 
လွ်င္ ေျမငွားခ်ထားေပးမႈ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းမ်ားအတုုိင္း သတ္မွတ္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားကုုိ 
လယ္ယာစိုုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသိုု႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ေပးသြင္းရသည္။ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒမ်ားနည္းတူ အထူးစီးပြားေရးဇံုုဥပေဒအရ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေျမခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည္။ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကုုိ 
ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရမွ သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္သည္ဟုု ယူဆသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ခံစားခြင့္ရွိ သည္။

ေတာင္ေပၚမွ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေတာင္ယာေျမ၊ ႐ိုုးရာ 
ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမ (သုုိ႔)  
မစိုုက္မပ်ဳိးရသည့္ေျမမ်ား 
သည္ ဗဟုုိအစိုုးရ၏ ေျမ 
လြတ္၊ လပ္၊ ႐ိုုင္းဥပေဒ  
အရ အသုုံးမျပဳသည့္ေျမ 
ဟုုသတ္မွတ္ကာ ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားအ 
တြက္ သိမ္းယူသည္။ 
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(၃) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ေျမယာအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ မလုုံၿခံဳမႈ

 လက္ရွိ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သုုံးမႈမူေဘာင္မ်ားသည္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအားေကာင္းလာေစရန္ တြန္းပိုု ႔မႈမ်ားျဖင့္ ပူးတြဲဆက္စပ္ေနၿပီး 
ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ လုုံၿခံဳမႈက႑တြင္မူ အားနည္းခ်က္ရွိသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ 
သမူ်ား၊ စစတ္ပ္ႏငွ္ ့ႏိုငုင္ံေတာအ္စိုုးရတိုု႔၏ အႀကီးစား ေျမယာလုပုပ္ိုငုခ္ြင္မ့်ားခ်ထားေပးမႈႏငွ္ ့ႏိုငုင္ံေတာ္ 
ပိုုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကိုု  တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးအတိုုင္း 
အတာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ မိမိတုုိ႔၏ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္း မတုုိင္မွီ ေက်နပ္ 
လံုုေလာက္ဖြယ္မရွိေသာ (သုုိ႔) ႀကိဳတင္သေဘာထား ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုုိသာ 
ရရွိခဲ့သည္ဟုု ေဒသခံရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုုမွ အစီရင္ခံထားသည္။71 ႏိုုင္ငံ၏ သိသာထင္ရွား 
သည့္ အစိတ္အပိုုင္းအမ်ားစုုမွာ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈႏွင့္ အသုုံးျပဳ 
ႏိုုင္ခြင့္အေပၚတြင္ မွီခိုုအားထားရသျဖင့္ လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္စရာ ေျမေနရာမရွိလွ်င္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆိုုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

 ေျမယာအခြင့္အေရးလုုံၿခံဳမႈအားနည္းျခင္း၊ ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အလင္းေရာင္ 
မျမင္ရေသာ ေျမယာဆုုိင္ရာ တရား စီရင္မႈမ်ား၊ သြားမပါေသာ စံုုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာ့ 
ေျမယာအား အျမတ္အစြန္းအတြက္  သနားညွာတမႈမရွိေသာ တြန္းပိုု႔မႈ မ်ားသည္ ခရုုိနီအားေပးဝါဒႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားျဖင့္ ပိုုမိုုဆုုိးရြားေစၿပီး မေရတြက္ႏိုုင္ေသာ 
မိသားစုုမ်ားမွာ ေျမယာမဲ့ျခင္း၊ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းအတြက္ အကူအညီ 
ေတာင္းခံခြင့္မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္းတုုိ႔ကုုိ ထားရစ္ေပးခဲ့သည္။ အထက္ပါအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားအၾကားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုု္င္ပါသည္။ 
တုုိင္းရင္းသားမဟုုတ္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံျခားသား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိသည့္ ကုုမၼဏီမ်ား၏ နယ္ေျမ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ မည္သည့္ 
ဥပေဒတစ္ခုုမွ် သိမ္းဆည္း 
ခံေျမမ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္ 
ေသာ ျပန္လည္အပ္ႏွံ 
ခံရခြင့္အတြက္ ဦး 
တည္ျပဌာန္း ထားျခင္း 
မရွိေခ်။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ယခုု 
ကဲ့သုုိ႔ေသာ ဒုုကၡသည္မ်ား 
ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန့္ 
ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ားမွာ  
ဟတ္ႀကီးေရကာတာ စီမံ 
ကိန္း ေနရာအနီးတြင္ ျဖစ္ 
ပြားေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္  
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရ 
သည္။ သူတိုု႔ျပန္သြားစရာ  
ေျမေနရာ ရွိေတာ့မည္  
မဟုုတ္ေခ်။ 
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မ်ားႏွင့္ အႀကီးစား ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းတိုုက္ပြဲဝင္မႈမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားသည့္ 
ေျမယာဆုုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္ ႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကုုိ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လက္ရွိ 
ေခတ္ၿပိဳင္ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၄င္းဥပေဒမ်ားအတုုိင္း တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္မႈအားနည္းခ်က္
မ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အဗဟိုုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားမွာ လက္ရွိေျမယာအခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ 
အေရးႀကီးသည့္ ဇတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည္။

မူရင္း ေနရပ္တြင္ လုုပ္ကုုိင္စားစရာ ေျမေနရာမရွိေတာ့ျခင္း

 ေျမယာဆုုိင္ရာ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရးမူေဘာင္မ်ား ရွင္းလင္းစြာ ရွိမေနျခင္းသည္ဒုုကၡသည္ 
မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္ ႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအေပၚတြင္ တိက်ေသာ ဆိုုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားရွိသည္။ မ်ားစြာေသာ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ခန္ ႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္ ေဘးအိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ (IDPs) ဦးေရ 
၆၂၀,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ဒုုကၡသည္ဦးေရ စုုစုုေပါင္း ၁၅၆,၀၀၀ ရွိၿပီး အမ်ားစုုမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ 
ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။72 ဒုုကၡသည္မ်ားမွ ခ်န္ထားခဲ့ 
ေသာေျမယာမ်ားကိုု ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရက အျခားရည္ရြယ္ခ်က္သိုု႔ ေျပာင္းလဲအသုုံးခ်ျခင္း (သုုိ႔) 
အျခားအုုပ္စုုတစ္ခုုသုုိ႔ ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသ 
တြင္ ရွိခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္လက္မွတ္ထိုုးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုုင္း အျခား ေနရာေဒသမ်ားကိုုလည္း စစ္
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုုပ္ရန္၊ သစ္ထုုတ္လုုပ္ရန္ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္အပါအဝင္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူထားခဲ့သည္။ ယခင္အစိုုးရလက္ထက္တြင္ အဆိုုပါ အခက္အခဲ 
မ်ားကုုိ ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး (IDPs) ႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနထုုိင္ႏိုုုုင္ရန္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး စံျပေက်းရြာမ်ား ထူေထာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုုမ်ားအတြက္ စိုုက္ပ်ဳိးႏိုုင္ေသာ 
ေျမမလုုံေလာက္ျခင္း၊ အျခားေသာ ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္လည္း သီးျခားစီ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၄င္း 
စီမံကိန္းလည္း ေဝဖန္ခံရသည္။73 ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒုုကၡသည္စခန္းမွ ျပန္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ စံျပေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုုိ႔၏ မူလေက်းရြာတြင္ 

တုုိင္းရင္းသားကုုိယ္ပိုုင္ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ား 
တြင္ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမႈ 
အတြက္ မူေဘာင္မ်ား  
ေရးဆြဲေနၾကသည္။ 
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း 
အ႐ံုုးမွရပ္ရြာေဒသခံျပည ္
သူလူထုုႏွင့္ေတြ႕ဆုုံေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ေျမ 
ယာမူဝါဒကုုိ ေရးဆြဲထား 
သည္။ ယင္းမူဝါဒတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာ 
ပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္ႏွင့္ ႐ိုုးရာဓေလ့ 
ထုုံးတမ္းအရေျမယာအ 
သုုံးျပဳစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုုိ  
ကာကြယ္ေပးထားသည္။

ဓါတ္ပု ံ- KESAN
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ျပန္လည္ ေနထုုိင္ျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတိုု႔၏ ဘဝကုုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုုင္လိမ့္မည္ 
မဟုုတ္ပါ။ အသက္ရွင္ရန္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုု တစ္ေနရာရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရွာေဖြရဦးမည ္
ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္ ႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားျဖစ္လာရန္ ဒုုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ထဲသိုု႔ ျပန္ေတာ္ျပန္ျခင္း (သိုု႔) ေနရပ္ျပန္ျခင္းျခင္းသာ ျဖစ္လာေတာ့သည္။74 

(၄) ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ေဒသတြင္း စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား

 ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမသယံဇာတအားလုုံးကုုိ ဗဟုုိအစိုုးရမွ 
ပိုုင္ဆိုုင္သည္ဟုု ေၾကညာထား ေသာ္လည္း ႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမအားလံုးမွာ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္မဟုုတ္ပါ။ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ႔ ၄င္းတိုု ႔၏ 
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားႏွင္႔ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားက နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္ရွိ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္  
နယ္ေျမမ်ားကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ထုုိေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာမ်ားကုုိ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ၏ 
တရားဥပေဒမူေဘာင္အရ တားျမစ္ထားၿပီး တစ္ႏိုု္င္ငံလုုံးတြင္ က်င့္သုုံးေနမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနား 
ေသာ ေျမယာအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ စနစ္မ်ားျဖင့္ ပိုုင္ဆုုိင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈတုုိ႔ကုုိ  
စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဗဟုုိအစိုုးရလက္တံမ်ား မေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာတြင္ 
အဆိုုပါ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ ေဒသတြင္း ေျမယာပိုုင္ဆိုုင္မႈႏွင့္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုုင္ရာ 
က်င့္သုုံးမႈမ်ားကိုု မွတ္တမ္း တင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းတုုိ ႔ကုုိ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ခဲ့သည္။ 
ပူးတြဲထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဒသမ်ားအတြင္း၌မွာပင္ တုုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားက ေျမယာ 
အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားကုုိ အသက္သြင္းလည္ပတ္ေစႏိုုင္ခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း 
အ႐ံုုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတိုု႔သည္ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ မလံုုၿခံဳမႈမ်ားကိုု ကာကြယ္ႏိုုင္ရန္ မိမိတိုု႔
ထနိ္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ရပ္ရြာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏငွ့္ပူးေပါင္းကာ ေျမယာအမ်ဳိးအစားမ်ားအလိုကု ္
ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။ သိုု ႔ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုုမ်ားစြာသည္ 
မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေျမယာဥပေဒျပဌာန္းျခင္း

 တုုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားႏွင္႔ ၄င္းတုုိ႔၏ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ မိမိတိုု ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေျမယာမ်ားကုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံၾကသည္။ အဆုုိပါ 
ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆုုိင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာ ရွိေစကာမူ ေဒသအမ်ားစုုတြင္ 
အလုုပ္ျဖစလ္်က္ (သုုိ႔) ပဋပိကၡဇံုမု်ားကို ုလႊမ္းၿခံဳလ်ကရ္ွသိည။္ KIO, KNPP, ႏငွ္ ့မြန္ျပညသ္စပ္ါတီအပါအဝင ္
တိုုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ားသည္ ေျမယာအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူေဘာင္မ်ားကုုိ 
အသစ္တစ္ဖန္ ေရးဆြဲသည့္ ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ရွိေနပါသည္။ အဖြဲ႕အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဖာ္ထုုတ္ဆဲျဖစ ္
စဥ္ထဲတြင္ရွိေနၿပီး အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏိုုင္ခဲ့ေသာ တစ္ခုုတည္းေသာ မူေဘာင္မွာ ကရင္အမ်ဳိးသား 
အစည္းအ႐ံုုး၏ ေျမယာမူဝါဒ (၂၀၁၆) ျဖစ္သည္။ ယင္းမူဝါဒတြင္ မိသားစုုပုုိင္ေျမကြက္တစ္ကြက္ခ်င္း
အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး နယ္ေျမပိုုင္းျခားသတ္မွတ္ရန္ လတ္တေလာ နည္းစနစ္မ်ား၊ ပိုုင္ဆုုိင္မႈႏွင့္ 
ေျမအမ်ုိးအစားေျခာက္မ်ဳိး၏ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားကုုိမူ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္။75 ေကအင္န္ယူ၏ 
ေျမယာမူဝါဒအရ တစ္ဦးခ်င္းအိမ္ၿခံေျမေပၚတြင္ ေနထုုိင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ လုုံၿခံဳမႈေပးထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္ 
ဘုုိးဘြားပိုုင္အျဖစ္ရရွိခြင့္ကုုိ မေပးထားေခ်။ ေျမယာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း (သုုိ႔) ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား 
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ျပဳလုုပ္လိုုေသာ သူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ေက်းရြာေျမယာေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳမွသာ ဆက္လက ္
လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ပါသည္။

 ကရင့္စိုုက္ပ်ဳိးေရးဌာန (KAD)၊ ကရင့္သစ္ေတာဌာန (KFD)၊ ဗဟုုိ ေျမယာေကာ္မတီႏွင့္ 
ေက်းရြာအုုပ္စုု ေျမယာေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တိုု႔သည္ ခ႐ိုုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ရွိေသာ ေျမယာ 
အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ေကအင္န္ယူ၏ေျမယာမူဝါဒအရ ေျမယာအားလံုုးသည္ 
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေျမပိုုင္ရွင္မ်ား၏ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ေကအင္န္ယူအေနျဖင့္ 
“ကာကြယ္ျခင္း၊ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္  ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေသခ်ာ 
ေစျခင္း” တုုိ႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ အထက္ပါအေတြးအေခၚႏွင့္အညီ ေကအင္န္ယူမွ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုု (သုုိ႔) အႀကီးစား ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာလုုိအပ္မႈရွိပါက ထိခိုုက္ 
သက္ေရာက္မႈရွိေသာအုုပ္စု (ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း) မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ (Free)၊ ႀကိဳတင္၍ (Prior)၊ 
အသိေပးကာ (Informed)၊ သေဘာထားရယူျခင္း (Consent) အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ (Environmental) ႏွင့္ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ထိခုုိက္မႈ (Social Impact) ဆန္းစစ္မႈ 
(Assessment) မ်ား ျပည့္စံုုစြာ ျပဳလုုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ရယူႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။76

 ေကအင္န္ယူေျမယာမူဝါဒ၏ အပိုုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အ 
ေရးဆုုိင္ရာကာကြယ္မႈအတြက္ ဦးတည္ေရးဆြဲထားသည္။ ေျမယာမူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၁.၂.၂ တြင္ 
“အမ်ုိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ အထူးဂ႐ုုျပဳကာ ၄င္းတုုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
ႏွင့္ အသံုုးခ်မႈအက်ဳိးအျမတ္မ်ား ဆုုံး႐ႈံးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္” ပါရွိသည္။ အေျခခံမူ ၂.၁.၃ အရ 
“အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေက်းလက္အလုုပ္သမားအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊  
သစ္ေတာတြင္းေနထိုုင္သူမ်ား (သုုိ႔) တိရိစာၦန္ထိန္းေက်ာင္းသားမ်ား (သိုု ႔) အမ်ဳိးသမီးအေနႏွင့္ျဖစ္ 
ေစ ေျမယာအား ထိေရာက္စြာ လက္လွမ္းမီႏိုုင္ရန္ ၄င္းတိုု႔၏ ကြဲျပားေသာ ေတာင္းဆိုပိုုင္ခြင့္ကိုု အသိအ 
မွတ္ျပဳရမည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ယာယီလယ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ တိရိစာၦန္ထိန္းေက်ာင္းသ ူ
မ်ားႏွင့္ ထင္းေကာက္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အမ်ုိးသမီးမ်ားသည္ 
ေျမသယံဇာတႏငွ္ ့ဆကစ္ပမ္ႈမ်ားရွိေနၿပီး အမိ္ေထာငစ္ုအုတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ားႏငွ္ ့မွခီိုမုႈမရွိေသာေၾကာင္ ့
ေျမသံုုးပိုုင္ခြင့္မ်ားအား ၄င္းတုုိ႔ကုုိယ္တုုိင္ သီးျခားပိုုင္ဆုုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ”ဟုု မျဖစ္မေန 
ျပဌာန္းထားသည္။ ေကအင္န္ယူ ေျမယာမူဝါဒသည္ ဓေလ့ထုုံးစံ ဥပေဒမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုုင္ရာမ်ားကုုိ ကာကြယ္မႈမ်ားအတြက္ ပိုုမိုုခိုုင္မာေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစား 
ထားၿပီး ဓေလ့ထုုံးစံ ဥပေဒမ်ားကုုိ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုုခုုေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုုံးရန္ လုုိအပ္လာ 
သည့္အခါတြင္လည္း လက္ခံက်င့္သုုံးႏိုုင္ရမည္ဟုု ေျမယာမူဝါဒတြင္ ဤသုုိ႔ေရးသားထားသည္။  
“႐ိုုးရာအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ရွိသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အားလုုံးအေနျဖင့္ “ေကာ္” 
စနစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ၄င္းကဲ့သိုု ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား လက္ခံလာႏိုုင္ေစရန္ ရွင္းလင္းစြာႏွင့္ 
တက္ၾကြစြာ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။”77  (ပိုုမိုုရွင္းလင္းသြားေစရန္ “ေကာ္” ႏွင့္ “ခုု” ေျမအခန္းတြင္ 
ၾကည့္ပါ။)

 ေကအင္န္ယူ၏ ေျမယာမူဝါဒသည္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ၏ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ 
႐ိုုးရာဓေလ့အရ ေျမယာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ႐ိုုးရာဓေလ့အရ နယ္ေျမ 
မ်ားကိုု “ေကာ္” ဟူေသာ ေဝါဟာရျဖင့္ သတ္မွတ္သံုုးႏႈန္း သည္။ မူဝါဒအရ “ေကာ္” ေျမမ်ားကုုိ 
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သီးျခားေျမအမ်ဳိးအစားတစ္ခုုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။78 ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ “ေကာ္” 
ေျမမ်ား ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုုိမႈမ်ားကုုိ လူမႈေရးအရ တရားဝင္မႈျဖစ္သည္ဟုု လက္ခံယူဆလွ်င္ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးထားသည္ကိုု မူဝါဒထဲတြင္ ဤသုုိ႔ ေရးသားျပဌာန္းထားသည္။ “တရားဥပေဒက 
တရားဝင္ အသိအမွတ္မျပဳေသာ္လည္း ေဒသတြင္း စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုုးမ်ားအရ က်ယ္ျပန္ ႔စြာ 
အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ားကုုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။”79 ႐ိုုးရာဓေလ့ 
ထံုုးတမ္း ဥပေဒမ်ားအရ ႐ိုုးရာဓေလ့ဆိုုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ “ေကာ္” ေျမႏွင့္ “ခုု” ေျမမ်ားဆိုုင ္
ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး “ေကာ္” နယ္ေျမအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားကုုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ 
ေစသည့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ ျပည့္စံုုစြာႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။80  

 မွတ္ပံုုတင္ထားေသာ အေသးစားပိုုင္ဆုုိင္သူအမ်ားစုုအတြက္ တစ္ႏွစ္စီ၏ စိုုက္ပ်ဳိးႏိုုင္ေသာ 
ေျမယာအရြယ္အစား ပိုုင္ဆုုိင္မႈ (စိုုက္ပ်ဳိးေျမႏွင့္ လွပ္ထားေသာ ေျမအပါအဝင္) အေပၚမူတည္၍ 
အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုုိ တြက္ခ်က္ေကာက္ခံသည္။ ဧက ၂၀ ထက္ပိုုေသာ စိုုက္ပ်ဳိးၿခံ (သုုိ႔) စိုုက္ပ်ဳိးေရး
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္အခြန္ စုုစုုေပါင္း ရိတ္သိမ္းထားသည့္ပမာဏ၏ (၇ ရာခိုုင္ႏႈန္း) ေကာက္ခ ံ
သည္။81 ေကာ္ေျမမ်ားႏွင့္သက္ဆုုိင္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေကအင္န္ယူအေနျဖင့္ 
မည္သိုု႔မည္ပံုု ရည္ရြယ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမည္ကိုု ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေခ်။

 ေကအင္န္ယူေျမယာမူဝါဒသည္ အာ႐ုုံစိုုက္ျခင္းမရွိမ်ဳိးမဟုုတ္ဘဲ ဗဟုုိဦးစီးအာဏာမ်ားကုုိ 
ေလ်ာ့ခ်ကာ ခြဲေဝယူရသည့္ အေျခအေနကုုိ ဖန္တီးေပးထားသည္။ မူဝါဒ၏ ဒီဇိုုင္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈ 
ႏွင့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားမွာ ဗဟုိမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟုုဆုုိရာတြင္ ယခုုမူဝါဒကုုိ အတည္ျပဳျပဌာန္း 
ျခင္းမျပဳမိ ရပ္ရြာေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ျပန္ ႔ေဆြးေႏြးခ်ျပ 
ကာ အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုု ရယူခဲ့ပါသည္။ ကရင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးဌာန ႏွင့္ ကရင့္သစ္ေတာဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားကိုု 
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္တုုိင္းတြင္ ထားရွိၿပီး ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ကာ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ 
လိုုက္ေလ်ာ္ညီေထြစြာျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ တာဝန္မ်ားကုုိ ထမ္းေဆာင္ေစပါသည္။ မူဝါဒအရ ႐ိုုးရာဓေလ့ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုုလည္း မိမိတုုိ႔၏ ရပ္ရြာမွ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုုတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား 
အတုုိင္း စမီခံန္႔ခြခဲြင့္ေပးထားၿပီး ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုုပက္ာ သင့္ေတာရ္ာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားကိုုလည္း အလ်င္းသင့္သလိုု မြမ္းမံပိုုင္ခြင့္လည္း ေပးထားသည္။

 ေကအင္န္ယူ ေျမယာမူဝါဒသည္ ႏိုုင္ငံေရးအရ ဗဟုုိဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈ မျဖစ္ရန္ အားေပးၿပီး  
ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္း ႐ိုုးရာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေက်းရြာ ေျမယာေကာ္မတ ီ
မ်ားအား အခြင့္အာဏာမ်ားကုုိ ဗဟိုုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ခြဲေဝစီမံေစသည္။ ေကာ္မတီမ်ား၏ 
အရြယအ္စား၊ ဖြ႕ဲစည္းပံုုႏငွ္ ့အဖြ႕ဲဝငမ္ႈတိုု႔ကို ုေဒသခမံ်ားမ ွစဥ္းစားဆံုုးျဖတ္ေစသည။္82  ေကာ္မတီအေနျဖင္ ့
ေျမယာ အရြယ္အစား၊ အမ်ဳိးအစားအလုုိက္ ပိုုင္းျခားသတ္မွတ္ႏိုုင္ၿပီး ေျမယာအမ်ဳိးအစားအလုုိက္ 
ေလွ်ာက္ထားႏိုုင္သည္။ ဗဟိုုေျမယာေကာ္မတီႏွင့္ (KAD) သည္ ေျမယာမွတ္ပံုုတင္းျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာ 
ေျမမ်ား တန္ဖိုုးျဖတ္ျခင္းတိုု႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၄င္းတိုု႔၏ လုုပ္ေဆာင ္
မႈတိုုင္းသည္ သက္ဆိုုင္ေသာ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ FPIC လုုပ္ၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ ္
ရမည္။ ႏိုုင္ငံေရးအရ ဗဟုုိထိန္းခ်ဳပ္အာဏာေလွ်ာ့ခ်ကာ ခြဲေဝသကဲ့သုုိ ႔ ေကအင္န္ယူ၏ ေျမယာ 
မူဝါဒတြင္လည္း အေကာင္းဆံုုးအတိုုင္းအတာတစ္ခုုအထိ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာမ်ားကိုု ကရင္႐ိုုးရာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုုိ ႔ ခြဲေဝေပးထားသည္မွန္ေသာ္လည္း ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာ 
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မွတ္ပံုုတင္ရန္ႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း (သုုိ႔) ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ (KAD)၊ 
ဗဟိုုေျမယာေကာ္မတီႏွင့္  ႐ိုုးရာဓေလ့အရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳမိန္ ႔ကိုု  ရရွိရန္ 
လိုုအပ္ေသးသည္။83  

 ေကအင္န္ယူေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္တြက္ခ်က္သည့္စနစ္မ်ားသည္ အခြန္ဘ႑ာဆုုိင္ရာ ဗဟိုုထိန္းခ်ဳပ္မႈမဲ့သည့္စနစ္ကိုု 
ေထာက္ပံ့ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ခ႐ိုုင္အမ်ားစုုတြင္ အခြန္ေငြမ်ားကုုိ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေကာက္ခံၿပီး 
ၿမိဳ႕နယမ္တွဆင္ ့ခ႐ိုငုသ္ိုု႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပသ္ည။္ ေကာကခ္ရံရွိေသာ အခြန္ေတာ္ေငြ၏ ၄၀ ရာခိုငု္ႏႈန္းကို ု
ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခုုိက္ခံစားရေသာ အိမ္ေထာင္မိသားစုုမ်ားအတြက္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္သုုိ ႔ 
အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုု ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ က်န္ရွိေသာ ရံပံုုေငြမ်ားကုုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
(KAD) ဘတ္ဂ်က္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္ အတြက္ႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိုးေရးစီမံကိန္းအ 
သစ္မ်ားအတြက္ အသံုုးျပဳသည္။ လက္ရွိစနစ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုုင္ၿပီး လက္ရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ 
ေနရာေဒသမ်ား (သုုိ႔) ပူးတြဲထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားတြင္ မတူညီေသာ ပံုုစံမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲၾကသည္။ 
ေငြေၾကးမ်ားကုုိ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈစနစ္မ်ား တည္တည္တံ့တ့ံမရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ႏွင့္ ခ႐ိုုင္အဆင့္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိသည္။ အကယ္၍ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
တစ္ခုုကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုုိလွ်င္ ေငြေၾကးေလွ်ာက္ထားမႈကုုိ ခြင့္ျပဳ (သုုိ႔) ကန္႔ကြက္ႏိုုင္သည့္ 
အာဏာရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္တ့ြင ္တင္ျပေတာင္းခရံသည။္ ထိုနုည္းတ ူၿမိဳ႕နယအ္ဆင္ ့စမီကံနိ္းမ်ားကို ု
ခ႐ိုုင္အဆင့္မွ ခြင့္ျပဳေပးႏုုိင္သည္။ ေက်းရြာအုုပ္စုု အဆင့္တြင္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ဘ႑ာသည္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ အခြန္ဘ႑ာအစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုအျဖစ္ ေက်းရြာ၏ ဝင္ေငြျပန္ျဖစ္ သြားသည့္ 
အခြန္ဘ႑ာဆုုိင္ရာ ဗဟိုု မွအာဏာခြဲေဝမႈကိုု  ျပသညႊန္းဆုုိသည္။ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ (KAD) 
၏ မတူညီေသာအဆင့္ တုုိင္းတြင္ အထက္တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသုုိ ႔  တင္ျပေတာင္းခံရန္မလုုိဘဲ 
ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳရန္ ဆုုံးျဖတ္ႏိုုင္ျခင္းမွာလည္း အုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ ဗဟိုုဦးစီးမႈမဲ့ျခင္းကုုိ 
ျပသသည္။ သိုု႔ေသာ္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ လံုုးလံုုးလ်ားလ်ား မရွိျခင္းမ်ဳိးလည္း မဟုုတ္ေခ်။84

(၅) နိဂံုုး

 အဆင့္ဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ေရးထုုိးႏိုုင္ေစကာမူ အေရအတြက္ေရာ 
ပမာဏအားျဖင့္ပါ တိုုးပြားလာေသာ ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား၊ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
မႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားရွိရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ား၊ 
ေျမယာမ်ားကိုု  အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  သိသိသာသာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ ေသခ်ာေစေရး စဥ္းစားရာတြင္ အခရာက်သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ 
လက္ရွိ ဒီမိုုကေရစီသုုိ႔ အစမ္းေျခလွမ္းမ်ားကုုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုုင္ရေသာ အမ်ဳိးသား 
ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ ႕ခ်ဳပ္မွတဆင့္  သယ္ေဆာင္လာၿပီး စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈမ်ားကုုိ ဖာေထးႏိုုင္မည့္   
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုုိ ေပးကမ္းကာ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ုပ္စီမံမႈမ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဗဟုုိမွ 
အာဏာခြဲေဝမႈအေျချပဳစနစ္မ်ား ျဖစ္လာေရးအတြက္ ပါဝင္လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္မည့္က႑မ်ားကုုိ ပိုုမိုု  
စီမံေပးႏိုုင္လိမ့္မည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေရြ႕မ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခဲ့ ၿပီးေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ တရားမွ်တၿပီး သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ ေျမယာပိုုင္ဆိုုင္မႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားဆိုုင္ရာ 
လမ္းခရီးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ဆက္လက္ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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“ ေကာ္” ေျမ၊ ဗဟိုုဦးစီးမႈရွိေသာ ႐ိုုးရာဓေလ့အေျချပဳ ေျမယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

 “ေကာ္” ဟူသည့္ ေဝါဟာရသည္ အသုုံးျပဳေသာ ေရခံေျမခံအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး အဓိပၺါယ္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖြင့္ဆိုုနားလည္ႏိုုင္ပါသည္။ ျမင္သာေသာ နယ္ေျမ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခုုအျဖစ္လည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုုင္ပါသည္။ “ေကာ္” နယ္ေျမမ်ားသည္ 
ဘုုိးေဘးႏွင့္ နတ္ဘုုရားမ်ား၏ ပိုုင္နက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမမ်ားႏွင့္ ေရမ်ား အပါအဝင္ အဆိုုပါ ေကာ္ေျမ 
ထဲတြင္ရွိေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအားလုုံးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပါဝင္သည္။ အရြယ္အစားေပၚမူတည္ 
၍အခ်ဳိ႕ေသာ ေကာ္ေျမမ်ားတြင္ ေက်းရြာေပါင္း မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး ၄င္းနယ္ေျမထဲတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသုုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေျမယာအမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ပါဝင္ႏိုုင္ပါသည္။ ၄င္းေျမ 
အထတဲြင ္“ခု”ုေျမ (ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာစိုကု္ေသာ ေျမေနရာမ်ား)၊ ေျမနမိ္ပ့ိုငု္း ကုုိင္းေျမမ်ား၊ လယက္ြင္း 
မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား၊ အစုုအဖြဲ႕ပိုုင္သစ္ေတာမ်ား၊ နတ္ေျမမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ အမ်ားပိုုင္ေျမ 
မ်ား (ဥပမာ- လမ္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးေပးခန္း၊ ႏွင့္ ခန္းမမ်ား)၊  စားက်က္ေျမမ်ားႏွင့္ ေရမ်ား (ကန္မ်ား၊ျမစ ္
ေခ်ာင္းမ်ား၊ အင္းမ်ား) ပါဝင္တတ္သည္။

 ျမင္သာေသာ နယ္ေျမတစ္ခုုအျဖစ္ ျမင္ႏိုုင္သည့္နည္းတူ “ေကာ္” ဟူသည့္စကားလုုံးကုုိ  
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအျဖစ္လည္း နားလည္ႏိုုင္ပါသည္။ ေကာ္ေျမအတြင္း အတူတကြ 
ေနထုုိင္ ၾကသည့္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ  လူသားမ်ားကုုိ ကြပ္ကဲစုစည္းထားေသာ ဖြဲ ႕စည္းပံုုမ်ားႏွင့္  
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လူမႈေရးသဟဇာတ၊ ကူညီ႐ိုုင္းပင္းမႈႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းမ်ားကုုိ ျမွင့္တင္ 
ၿပီး ေကာ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားႏွင့္  သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္  အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈ၊ 
လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားအၾကား ေစ့စပ္ေပးမႈမ်ားရွိေနသည့္  အသုုိင္းအဝိုုင္းတစ္ခုုအျဖစ္လည္း 
ျမင္ေတြ႕ခံစားႏိုုင္ပါသည္။ အဆုုိပါ “ေကာ္” အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ကုိ “ေကာ္” လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက  
လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ေဖာ္ထုုတ္က်င့္သုုံးခဲ့ၿပီး ထပ္ခါထပ္ခါ ျဖစ္ေသာ ဆင့္ကဲျဖစ္ 
စဥ္အဆင့္ဆင့္အရ ရပ္ရြာ၏ ကုုိယ္ပိုုင္ ဥႆံုု စီးပြားေရး၊ စိတ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ၊ လူမႈ-ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
နာမ္ဝိညာဥ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ ေကာင္းျမတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ထင္ဟပ္သည္။ အဆုုိပါ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ရပ္ရြာ၏ ကိုုးကြယ္ယံုုၾကည္မႈစနစ္၊ နတ္ဘုုရားမ်ား၊ ဘိုုးေဘးမ်ား၊ သမိုုင္းေၾကာင္း 

မ်ားႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာရပ္ 
မ်ားျဖင့္ စုုေပါင္းသုုိမွီးထားေသာ 
“ေကာ္” နယ္ေျမကုုိ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္လုုိသည့္အပိုုင္းႏွင့္ 
႐ုုန္းထြက္ေျဖရွင္း၍ မရေအာင္  
ေရာေႏွာေနသည္။  ထုုိ႕ျပင္ “ေကာ္”  
သည္ ထိေရာက္ေသာအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ပံုု သ ႑ာ န္ ကုုိေ ဖာ္ေ ဆာ င္ ၿ ပီး  
ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တစ္ခ်ိန္ 
ထဲတြင္လုုပ္ေဆာင္ေနရေသာ 
အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ ၿပီး 
“ေကာ္”  ဖြ႕ဲစည္းပံုုႏငွ္ ့အုုပခ္်ဳပမ္ႈပံု ု
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အဖြဲ႕မွ ေရေဝေရလဲ ထိန္းသိမ္းမည့္ဧရိယာကုုိ သတ္မွတ္ေနပံု 
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သ႑ာန္မ်ား ကုုိ  တည္ေဆာက္ ထားေသာ အေျခခံအုုတ္ျမစ္တစ္ခုုလည္း  ျဖစ္သည့္အျပင္  
“ေကာ္” စနစ္က်င့္သံုုးမႈနည္းလမ္းျဖင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုုးေသာ နည္းလမ္း တစ္ခုုလည္း ျဖစ္သည္။ 

 “ေကာ္” စနစ္ထဲတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း၊ အမဲလုုိက္စည္းကမ္းထုုတ္ျခင္း၊ ထိန္း 
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ စုုစည္းျခင္း၊ စိုုက္ပ်ဳိးရန္ႏွင့္ လွပ္ထားရန္ေျမေနရာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ရပ္ရြာအတြင္း ပိုုမိုုလုုိအပ္ေသာသူမ်ားကုုိ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းအပါအဝင္ မတူညီေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ 
စီမံမႈပံုုစံမ်ားျဖင့္ “ေကာ္” အတြင္းရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဦးစီးလုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ရပ္ရြာမွ ဗဟုုသုုတ 
ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဆုုိင္ရာ ကုုသိုုလ္အေပၚအေျခခံၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီး ရာထူး 
ေနရာအမ်ားစုုကိုု အမ်ဳိးသားေရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ ဆက္ခံႏိုုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာရာထူးေနရာ 
မ်ားမွာ မ်ဳိး႐ိုုးအလုုိက္ပါလာေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားျဖစ္မွသာလွ်င္ ဆက္ခံခြင့္ရွိသည္။ 
ဥပမာ- ေကာ္ခိုု၊ ေကာ္က ႏွင့္ ထီးခိုု စသည့္ ရာထူးမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

 အထက္ပါ ပုုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ “ေကာ္” စနစ္ ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္  
အေရးပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ ၄င္းတုုိ႔သည္ အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား မဟုုတ္ေခ်။ “ေကာ္” ေျမကိုု ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား 
အျဖစ္သာ ရွိေနၿပီး ရပ္ရြာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစဥ္အလာ ဗဟုုသုုတႏွင့္ အမွတ္ရစရာမ်ားကုုိ 
ေထြးေပြ႕ထားသူမ်ားအျဖစ္ အသက္ရွင္ၾကသည့္အျပင္ “ေကာ္” ေျမအတြင္း ေန႔စဥ္ လည္ပတ္အသက ္
ရွင္မႈမ်ားတြင္ ၾကားခံ ေစ့စပ္ေပးသူမ်ားအျဖစ္လည္း ေနထုုိင္အသက္ရွင္ၾကသည္။ အထက္ပါ ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ၄င္းတိုု ႔သာ အေရးႀကီးသည္မဟုုတ္ပါ။ “ေကာ္” နယ္ 
ေျမအတြင္း ေနထိုုင္သူမ်ားအားလံုုး၊ ၄င္းတိုု႔ၾကားရွိလူမႈဆက္ဆံေရး၊ “ေကာ္” နယ္ေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ ္
မ်ားအေပၚ ျပဳမႈဆက္ဆံမႈ စသည္တုုိ႔သည္ “ေကာ္” ေျမကုုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ 
မရွိမျဖစ္လိုုအပ္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္သည္။

 “ေကာ္” ေျမ အတြင္း ေနထုုိင္သူအားလုုံးသည္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ “ေကာ္” ေျမ 
အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကသျဖင့္ “ေကာ္” ၏ လည္ပတ္ပံုုႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ပံုုကိုု ႀကိဳးစားနားလည္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ “ေကာ္” ၏ အနက္ဖြင့္ကိုု “ေဂဟစနစ္” အျဖစ္လည္း ျမင္ႏိုုင္ပါသည္။ “ေကာ္”  
စနစ္၏ အစိတ္အပိုုင္းအားလုုံးမရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ ညီတူမွ်တူ အေရးပါေသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္ 

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရြာသားသုုံးဦးမွ “ေကာ္” ေျမနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ရန္ 
စုုစည္းေနပံု 
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တာမ်ားကိုု  အိမ္ေထာင္တစ္ခုု 
ခ်င္း စီႏွ င့္  ရပ္ ရြာတစ္ခုု လုုံး မွ  
ပံုုေဖာ္လုုပ္ေဆာင္ ၿပီး အထက္ 
ေအာက္ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္စီမံ  
လွ်င္မျဖစ္ႏိုုင္ေသာအရာတစ္ခုု 
ကိုုအားလုုံးတာဝန္ယူလုုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုုသိုု႔လုုပ္ေဆာင ္
ျခင္းသည္ ေျမယာအေျချပဳ အ 
ရင္းအျမစ္မ်ားကိုုဗဟိုုထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈမပါဘဲ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏိုုင္ရန္စစ္ 
မွ န္ေ သာေ န ရာေ ပး မႈ မ်ား ကိုု  
ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္။
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ဗဟုုိထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလ်ွာ့ခ်ထားေသာ ရပ္ရြာပိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

 “ေကာ္” နယ္ေျမတြင္ အိမ္ေထာင္စုုပိုုင္ ေျမမ်ားကိုု တစ္ဦးခ်င္း စီမံေသာ္လည္း ေျမအမ်ားစုုကိုု  
ရပ္ရြာမွ စီမံခြဲခန္႔သည္။ ဤအခ်က္ကုုိ ျပသရန္ ေတာင္ယာစိုုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္က အေကာင္းဆံုုးနမူနာ 
ျဖစ္သည္။ ေကာ္နယ္ေျမရွိ ေတာင္ေပၚကုုန္းျမင့္ဧရိယာမ်ားသည္ အမ်ားပိုုင္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္မိသား 
စုုမ်ား ေရတုုိလုုပ္ကုုိင္စားေသာက္ရန္ ေနရာခ်ထားေပးသည္။ အဆိုုပါ ေျမေနရာမ်ားကုုိ သတ္မွတ္ 
ခြဲခန္႔ရာတြင္ ေကာ္နယ္ေျမ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ယုုံၾကည္ကုုိးကြယ္မႈမ်ားအတိုုင္း လုုပ္ေဆာင္ၿပီး ယင္း 
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ ေျမယာစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မစိုုက္မပ်ဳိးခင္၊ သီးခ်ိန္ပြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တုုိ႔တြင္ 
လိုုအပ္ေသာ ပြဲလမ္းအခမ္းအနားမ်ားကိုု ဦးေဆာင္ေပးရေသာ ေကာ္ခိုု၊ ေကာ္ခါ တိုု႔မွ ဦးစီးလုုပ္ေဆာင ္
ေပးသည။္ ေျမေနရာ သတ္မတ္ွၿပီးသည္ႏငွ့ ္အမိ္ေထာငမ္သိားစမု်ားက အဆုုိပါ ေျမေနရာတြင ္ကန္႔သတ္ 
ထားေသာ သသံရာ ႏစွအ္လိုကု ္အလညွ္က့် လုပုက္ိုငုစ္ားေသာက္ႏိုငုသ္ည။္ အလညွ္က့်ႏစွ ္အေရအတြက ္
မွာမူ “ေကာ္” တစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုု ကြဲျပားႏိုုင္သည္။

 ေျမယာကိုု ကန္႔သတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္သာ အသံုုးျပဳၾကသကဲ့သိုု႔ သံုုးၿပီးလွ်င္လည္း 
အျခား အိမ္ေထာင္စုုတစ္ခုု သုုိ ႔  လႊဲေျပာင္းေပးရသျဖင့္  စိုုက္ပ်ဳိးစားေသာက္သူမ်ားအေနျဖင့္  
ေျမယာသည္ အမ်ားပိုုင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္မိသားစုုတစ္ခုုအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟုု 
ခံယူတတ္ေအာင္ အားေပးၾကသည္။ အမ်ားပိုုင္ ဆုုိင္မႈစနစ္ကုုိ မိသားစုုတစ္ခုု၏ စိုုက္ခင္းကုုိ 
တစ္ရြာလံုုးမွ ကူညီရိတ္သိမ္းသည့္စနစ္အားျဖင့္ ပိုုမိုုေပၚလြင္ေအာင္ ပံ့ပိုုးေပးသည္။ တစ္ဦးခ်င္း 
မိမိ၏ေျမယာကုုိ စီမံႏိုုင္ပါသည္။ သုုိ ႔ေသာ္ ေျမယာအသုုံးျပဳမႈႏွင့္စီမံမႈဆုုိင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ် 
မွတ္ျခင္းတုုိ႔တြင္ ရပ္ရြာတာဝန္ယူမႈျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္သည့္ ခံစားမႈမ်ဳိး ရရွိေစရန္ 
အားေပးသည့္သေဘာလည္းျဖစ္သည္။

 ဘံုုတာဝန္ယူမႈအေလ့အက်င့္မွာ “ေကာ္” နယ္ေျမတစ္ခုုမွ တစ္ခုုသုုိ႔လည္း တုုိးခ်ဲ႕သြားတတ္ 
သည္။ “ေကာ္” နယ္ေျမအတြင္းရွိ ငါးထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာတစ္ခုုကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ “ေကာ္” 
စနစ္ကုုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုုအပ္သည့္အရာအျဖစ္ ႐ႈျမင္သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုုိင္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ထီးခိုု၊ ေကာ္ခိုု၊ ေကာ္ခါ တိုု႔မွ “ေကာ္” နယ္ေျမအတြင္းရွိ စိုုက္ပ်ဳိးႏိုုင္ေသာ 
ေျမမ်ားအားလုုံးအေပၚသုုိ႔ ၾကြယ္ဝေသာ ေျမဆီေျမႏွစ္မ်ား သြန္းေလာင္းရန္ ေရေစာင့္နတ္သုုိ႔ ဆုုပန္ 
သည့္ အခမ္းအနားျဖစ္ေသာ “လူးထီးထါး” ပြဲေတာ္ကိုု ဦးေဆာင္က်င္းပေပးရသည္။ “ေကာ္” နယ္ေျမ 
အတြင္း ငါးမ်ားေလေလ၊ ေရနတ္မ်ားမွာ ပိုု၍ သန္မာေလေလဟုု မွတ္သားထားၾကၿပီး ေရနတ္မ်ား 
သန္မာၾကံ႕ခိုုင္မႈမရွိလွ်င္ အဆိုုပါ အခမ္းအနားကိုု မလုုပ္ႏိုုင္ေတာ့ဘဲ ရပ္ရြာ၏ စိုုက္ခင္းမ်ားသည္လည္း 
ဆိုုးရြားစြာ ရိတ္သိမ္းရသည့္အေျခအေနမ်ဳိး ၾကံဳရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ငါးထိန္းသိမ္းဧရိယာမ်ားသည္  
အျခား “ေကာ္” နယ္ေျမမ်ားႏငွ္လ့ည္း ဆကစ္ပသ္ြားသည္အ့ခါမ်ဳိးတြင ္သကဆ္ိုငုရ္ာ ေကာ္ေခါင္းေဆာင ္
မ်ား အမ်ားအားျဖင့္ ေကာ္ခို (သုုိ႔) ေကာ္ခါမ်ားမွ ႏွစ္ဖက္လူထုုကိုု စုုေပါင္းေစၿပီး ငါးထိန္းသိမ္းေရးလုုပ္
ငန္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားကိုု ကာကြယ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္  
“ေကာ္” ေျမႏွစ္ခုုအတြင္းရွိ ေရနတ္မ်ား က်န္းမာသန္စြမ္းေစသည္ဟုု ခံယူလုုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဤကဲ ့
သိုု ႔ေသာ ဘံုုပိုုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုုိလည္း အားေပးျမွင့္ 
တင္ေပးသည္။

 “ေကာ္” ဥပေဒမ်ားအရ ေကာ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုုမ်ားရွိ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ ဇနီး၏အသုုိင္းအဝိုုင္းသိုု ႔ လုုိက္လံေနထုုိင္တတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေန 
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ျဖင့္ မိမိ၏ သမီးမ်ားသုုိ႔ ေျမယာမ်ားကုုိ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခြင့္ရွိသည္။ ထုုိေျမမ်ားကုုိ ၄င္းတုုိ႔ထံမွ 
လႊဲေျပာင္းယူ၍ မရဘဲ သမီးမ်ားက အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ပိုုင္းအထိ အျပည့္အဝပိုုင္ဆိုုင္သည္။ 
ေကာ္ဥပေဒမ်ားအရ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ေျမမ်ားတြင္ ေကာင္းေကာင္းလုုပ္ကိုုင္စားေသာက္ႏိုုင္ 
ေသာ အိမ္ေထာင္စုုမ်ားသည္ ၄င္းတိုု႔ရရွိေသာ သီးႏွံမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကိုု ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အိမ္ေထာင ္
မိသားစုုမ်ားအား မွ်ေဝေပးရမည့္ တာဝန္ရွိၿပီး ထုုိသုုိ႔အားျဖင့္ မိသားစုုတုုိင္းက တစ္ႏွစ္စာလုုံးအတြက္ 
လံုုေလာက္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 “ဘေလာ္” ဟူသည့္ စကားရပ္သည္ ရပ္ရြာလူထုုမ်ား စုုေဝးသည့္ေနရာအျဖစ္လည္း နား 
လည္ႏိုုင္ၿပီး “ေကာ္” နယ္ေျမအတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုု ၾကားေသာ္လည္း 
ေကာင္း ေပၚေပါက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းသည့္ ႏိုုင္ငံေရးအရ ဗဟုုိဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ကို ုခြင့္ျပဳေသာ “ေကာ္”  ၏ အုုပခ္်ဳပစ္မီမံႈ ဖြ႕ဲစည္းပံုဟုုလုည္း မတွယူ္ႏိငုသ္ည။္ “ေကာ္” နယ္ေျမအတြင္း၊ 
ျပင္ပ နယ္နိမိတ္မ်ားကုုိ ပိုုင္ျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းကုုိ ေကာ္ခိုု ႏွင့္ “ေကာ္” နယ္ေျမ 
အတြင္း ေျမယာပိုငုဆ္ိုငုမ္ႈသမိုငု္းေၾကာင္းကုုိ ေစင့စွြာ သိထားေသာ “ေကာ”္ တရားသႀူကီး တိုု႔မ ွဦးေဆာင ္
ၿပီး လုုပ္ေဆာင္သည္။ အဆိုုပါ ေကာ္တရားသူႀကီးကိုု ေျမယာဆုုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္ 
သည့္အခါ ေျဖရွင္းႏိုုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုု အၾကံေပးရန္ႏွင့္ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈသမိုုင္းေၾကာင္းကုုိ  
ရငွ္းလင္းေပးရန ္လုုိအပသ္ည္အ့ခါမသွာ ေခၚယူေလ့ရွသိည။္ ရရွလိာေသာ သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားကုုိ 
ေနာကဆ္ံုုးေျမယာပိုငုဆုုိ္ငမ္ႈကို ုဆံုုးျဖတ္ေပးႏိုငုၿ္ပီး လိုအုပ္ေသာ ျပစဒ္ဏမ္်ားကို ုခ်မတွ္ႏိုငု္ေသာ “ေကာ္” 
တရားေရးေကာ္မတီသုုိ႔ ေဝမွ်တင္ျပရသည္။ ယင္းတရားေရးေကာ္မတီကိုု ရပ္မိရပ္ဖေကာင္စီႏွင့္ 
လူငယ္အဖြဲ႕မွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
တရားေရးေကာမ္တ၏ီ ဆံုုးျဖတခ္်ကက္ို ုအယခူံေလွ်ာက္လဲလိုပုါက အဆိုပုါ ကိစၥရပ္ကုုိ ရပ္ရြာတစ္ခုုလံုုး 
သိုု႔ ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပၿပီး ေဆြးေႏြးေစကာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအတြက္ မဲေပးၾကသည္။ ထုုိျဖစ္စဥ္အတုုိင္း 
လုုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းမရပါက “ေကာ္” နယ္ေျမ၏ နတ္မ်ားကိုု အခမ္းအနားျဖင့္ ဖိတ္ေခၚၿပီး 
အျငင္းပြားမႈကုုိ ေျဖရွင္းေစသည္။ ရပ္ရြာတစ္ခုုလုုံးကုုိ ပါဝင္ေစသည့္ အျငင္းပြားမႈကိစၥရပ္သည္ ပိုုမိုု 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုု ေသခ်ာေစၿပီး အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခိုုက္ခံစားရသည့္ 
ရပ္ရြာတစ္ခုုလံုုးထံသိုု႔ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုု ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 “ေကာ္” နယ္ေျမ၏ တရားသူႀကီးသည္ မိမိ၏ “ေကာ္” ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာ္မ်ားအၾကားရွိ 
ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရန္ ထိန္းသိမ္းရသည့္ တာဝန္ရွိ ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ 
ေယာ္ေကာ္ (သုုိ႔) နယ္နိမိတ္နင္းပြဲကိုု ႏွစ္ဖက္ေကာ္တြင္ ပါဝင္ေသာလူထုုမ်ားႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္က်င္းပ 
ေပးရသည္။ နယ္နိမိတ္နင္းပြားအားျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ျပည္သူလူထုုမ်ားသည္ မိမိတိုု ႔ ေကာ္နယ္ 
ေျမ၏ နယ္နိမိတ္ကုုိ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိသြားႏိုုင္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုုလည္း ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ၿပီး 
ဦးတည္ေျဖရွင္းၾကသည္။ ၄င္းက်င့္သုုံးမႈသည္ ေကာ္နယ္ေျမ၏ နယ္နိမိတ္ကုုိ ျပန္လည္အတည္ျပဳ 
႐ံုုသာမဟုုတ္ဘဲ ေကာ္နယ္ေျမကိုု ဘံုုပိုုင္ဆုုိင္သည္ဟူေသာ ခံစားမႈမ်ဳိးရရွိေအာင္အားေပးသည့္ 
အျပင္ရပ္ရြာေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ေကာ္နယ္ေျမမ်ားကုုိ ကုုိယ္ပိုုင္ျပဌာန္းၾကသည့္ ႏိုုင္ငံေရးဆုုိင္ရာ  
ဗဟိုုဦးစီးမႈစနစ္ကိုု လက္ေတြ႕က်င့္သံုုးျခင္းအေလ့တစ္ခုုလည္း ျဖစ္သည္။

 ထိုု႔အျပင္ ေကာ္ဖြဲ႕စည္းပံုုအရ ျပည္သူလူထုုပါဝင္မႈႏွင့္ ဥပေဒျပဌာန္းေရးတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားအတြက္ ေနရာဖန္တီးေပးျခင္း သည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားေရးဆြဲေဖာ္သည့္က႑တြင္ ႏိုုင္ငံေရး 
ဆုုိင္ရာ ဗဟုုိဦးစီးမႈစနစ္ကုုိ အားေပးက်င့္ သုုံးျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္နယ္ေျမ၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း 



64

မ်ားကုုိ ေကာ္နယ္ေျမကုုိ ထိန္းေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္သည့္ တရားေရးေကာ္မတီမ်ားက အစကနဦးတြင္  
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည္။ ထုုိ ႔ေနာက္ အဆုုိပါေရးဆြဲထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုုိ တစ္ရြာလုုံး 
တက္ေရာက္ေသာ ရပ္ရြာ၏  “ဘေလာ္” တြင္ တင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္သူလူထုုမ်ားက  
မိမိတုုိ႔ ေကာ္နယ္ေျမအတြက္ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကုုိ ျဖစ္ေစမည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
မ်ားျဖစ္ေရး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

 ထုုိ႔ေၾကာင့္ “ေကာ္” စနစ္သည္ ဗဟိုုဦးစီးမႈအေျချပဳ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ အားေကာင္းသည့္ 
ဥပမာေကာင္းမ်ားစြာကုုိ ထင္ဟပ္ျပသပါသည္။ ရပ္ရြာျပည္သူလူထုုအေနျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ 
တရားဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားေသာ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ပြင့္လင္း 
သည့္ ရင္ျပင္ရွိ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပဌာန္းက်င့္သုုံးျခင္းတုုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုုင္သည္။ “ေကာ္” 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဗဟုုိမွကင္းကြာေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဆင့္အရ အားေကာင္းသည့္အဆင့္တြင္ 
ရွိ ၿပီး ေျမယာစီမံခန္ ႔ခြဲမႈမ်ားကိုု  ဗဟုုိေကာ္မတီမွ စီမံကြပ္ကဲသည္ထက္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္  ရပ္ရြာ 
တစခ္ုလုုံုးက စမီခံန္႔ခြဲသည။္ ေတာငယ္ာေျမ  “ခု”ု ေျမကုုိ နယန္မိတ္ိသတ္မတွရ္ာတြင ္အေၾကာင္းျပခ်က္ 
ခိုုင္မာသည့္ ဗဟုုိဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္ပံုုစံျဖစ္ေနေသာ္လည္း “ေကာ္” နယ္နိမိတ္မ်ားကိုု သတ္မွတ္ရာတြင္မူ 
ပိုု၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆန္ၿပီး ေကာ္ေျမအတြင္း ေနထုုိင္ေသာ ျပည္သူလူထုုအေနျဖင့္ မိမိတုုိ႔၏ 
နယ္ေျမကုုိ မည္သုုိ႔သတ္မွတ္ထားသည္ကုုိ ေျပာေရးဆုုိခြင့္ ျပဳထားသည္။ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုုလုုံးအေနျဖင့္ ေျမယာအေျချပဳ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းမ်ားကုုိ တုုိက္႐ိုုက္စီမံခန္႔ခြဲ 
သည္။ ဗဟိုုမွထိန္းခ်ဳပ္မႈဆန္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ယာမ်ားရိတ္သိမ္းၿပီးလွ်င္ ပိုုမိုုၾကြယ္ဝ 
သူမ်ားမွ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသည့္ အိမ္ေထာင္မိသားစုုမ်ားကုုိ ေဝမွ်ရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းသည္ ဗဟုုိရွိ  
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ထက္ လူလူခ်င္း တန္းတူရည္တူရွိေရး သေဘာတရားကုုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 

 အခ်ဳိ႕ေသာ “ေကာ္” အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္သည္ ဗဟိုုဦးစီးမႈဆန္ေသာ “ခုု”  ေျမ ပိုုင္းျခားသတ္မွတ ္
ေရးအပါအဝင္ ပိုုမိုုတုုိးတက္ေရး အတြက္လည္း စဥ္းစားႏိုုင္ရန္ ေနရာေပးထားသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ရာထူးေနရာမ်ားမွာ မ်ဳိး႐ိုုးစဥဆ္ကက္ို ုအေျခခံျခင္းႏငွ္ ့တိက်ေသာ က်ား (သိုု႔) မ သတမ္တ္ွခ်က ္စသည္ ့ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ ၄င္းျပႆနာမ်ားသည္ ေျဖရွင္းၿပီးသြားၿပီဟုုမဆိုုႏိုုင္ေသာ္လည္း 

အစုုအဖြဲ႕၏ ပိုုင္ရွင္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ 
လုုပ္ငန္းခြင္မ်ား 

ဓါ
တ

္ပု ံ
- K

ES
AN

“ေကာ္” စနစက္ဲသ့ိုု႔ေသာ ႐ိုုးရာဓေလ ့
ဆိုငုရ္ာ က်င္သုုံ့းမႈမ်ားမွာ ေမြးစားယ ူ
ႏုုိင္ၿပီး အျမဲတမ္းေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚ 
သည္အ့ရာလည္း ျဖစပ္ါသည။္ အား 
ေကာင္းေသာ ကူညီပံ့ပိုုးမႈမ်ားႏွင့္ 
အသအိမွတ္ျပဳမႈမ်ားရွိလွ်င္ “ေကာ္”  
စနစ္သည္လည္းလုုံးလုုံးလ်ားလ်ား 
ဗဟိုုဦးစီးမႈကင္းေသာစနစ္ျဖစ္ေရး 
အတြက္ အခြင္အ့လမ္းမ်ားစြာ ဖနတ္ီး 
ေနမည္ျဖစ္သည္။
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နိဂံုုး

 “ေကာ္” စနစ္ (သိုု႔) နယ္ေျမသည္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ၊ ဗဟိုုဦးစီးမႈမဟုုတ္ေသာ၊ ဆင္းရဲမႈ 
ကုုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ စီမံႏိုုင္ေသာ၊ ေဂဟစနစ္အရ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္း 
အျမစ္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ပံုုစံတစ္ခုု ကုုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ေကာ္စနစ္ကုုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ဗဟုုိထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ခ်ၿပီး အာဏာခြဲေဝေပးေသာ ႏိုုင္ငံေရး၊ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ွာ့ခ်သည့္စနစ္အေျချပဳေသာ ေျမယာ 
စီမံအုုပ္ခ်ုပ္မႈကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာလူမ်ဳိးစုုအုုပ္စုုမ်ားအတြက္လည္း အလားတူ 
တြန္းအားမ်ားျဖင့္ အားေပးႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 မည္သိုု ႔ဆုုိေစကာမူ “ေကာ္” စနစ္သည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ၏ 
လက္ရွိဥေပဒမူေဘာင္သည္ “ေကာ္” ေျမကုုိ ပိုုင္ရွင္ရွိ ၿပီးသားေျမ၊ အသုုံးျပဳေနေသာ ေျမအျဖစ္ 
အသိအမွတ္မျပဳထားေခ်။ “ေကာ္” နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေနထိုုင္သူမ်ားသည္လည္း လယ္ယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 
လက္မွတ္မ်ား မကိုုင္ေဆာင္ထားၾကေခ်။ ထိုု႔ေၾကာင့္ “ေကာ္” နယ္ေျမမ်ားသည္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုုင္းအျဖစ္ 
ေၾကညာ သတ္မွတ္ခံရရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံရမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား၏  
အဆိုုပါ ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေနရာယူေနျခင္းႏွင့္ အျမဲတမ္း ျဖစ္တတ္ၿပီး  ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန 
ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္အတူ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဓမၼခိုုင္းေစမႈမ်ားသည္ လည္း ေကာ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
ေကာ္စနစ္ျဖင့္ က်င့္သံုုးေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ားကုုိ ထိခိုုက္သက္ေရာက္ 
ေစ ႏိုုင္ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္ရမႈမ်ားသည္လည္း “ေကာ္” 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရကိုု ေလ်ာ့ေစၿပီး ဘိုုးေဘးတိုု႔၏ နယ္ေျမထဲမွ ထြက္ခြာသြားေစပါသည္။ 
ငွားရမ္းေနထုုိင္ရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႐ိုုးရာဓေလ့က်င့္သုုံးမႈမ်ားအတိုုင္း လုုိက္ေလ်ွာက္ရန္မျဖစ္ 
ႏုုိင္ေတာ့ေခ်။ လက္ရွိအတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားေျမယာအသုုံးခ်မႈ မူဝါဒအရ ႐ိုုးရာ 
ဓေလ့က်င့္သံုုးမႈမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေရးဆြဲထားသည္ဟုု ဆုုိေသာ္လည္း ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ 
ဗဟိုုဦးစီးမႈအေျချပဳ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အတြင္း အဆုုိပါ ႐ိုုးရာဓေလ့အရ က်င့္သုုံးမႈမ်ားက မည္မွ် 
ရွင္သန္ႏိုုင္မည္ကိုု ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

 ေကအင္န္ယူမွ ပိုုမိုုလံုုၿခံဳစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုု္င္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ရွိေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားတြင္ အားေကာင္းေသာေျမယာစီမံမႈဆုုိင္ရာ အခြင့္အေရးရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္  
႐ိုုးရာဓေလ့အရ က်င့္ သုုံးမႈမ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ေကအင္န္ယူမွ ေျမအမ်ုိးအစားမ်ား 
ခြဲကာ စီမံခန္႔ခြဲထားသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၏ ႀကီးမားေသာအစိတ္အပုုိင္းမ်ားသည္ ေကအင္န္ယူႏွင့္ 
တပ္မေတာ္တုုိ ႔မွ ပူးတြဲထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေကအင္န္ယူမွ 
သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ေျမယာအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈမ်ားကိုု ျပည္ေထာင္စုု 
အစိုုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ “ေကာ္” စနစ္ကုုိ က်င့္သုုံးေနသူအမ်ားစုုမွာ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္းအႏၱရာယ္မွ အကာအကြယ္မဲ့ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အပိုုင္း (၂.၃) ေရအရင္းအျမစ္မ်ား

(၁) ေရအရင္းအျမစ္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း

 ေျမယာကဲ့သုုိ ႔ပင္ ေရအရင္းအျမစ္သည္လည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အေရးႀကီးသည္ 
(သိုု ႔) အေရးအႀကီးဆံုုးျဖစ္သည္ဟုု ေစာဒကတက္ႏုုိင္ပါသည္။ ထိုု ႔ေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္  
ေရအရင္းအျမစ္စိတ္ခ်လုုံၿခံဳေရးအတြက္ စဥ္းစားျခင္းကုုိ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ လုုံၿခံဳေရးကိစၥတစ္ခုုကဲ့ 
သိုု႔ အမွန္တကယ္ခံယူက်င့္သုုံးသည္။85 ေရကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲျခင္းသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ 
သက္ဆိုုင္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဥပေဒတြင္လည္း အသိအမွတ္ျပဳ 
ေဖာ္ျပထားၿပီးသားျဖစ္သည္။86  အလားတူ ေရအရင္း အျမစ္သည္ ႏိုုင္ငံ၏ ကုုန္သြယ္မႈဆိုုင္ရာ ကူးသန္း 
ေရာင္းဝယ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း အေရးႀကီးသည့္အရာ တစ္ခုုျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အဓိက ျမစ္ဝွမ္းႏွစ္ခုုျဖစ္ေသာ သံလြင္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းသည္ ခန္႔မွန္း 
ေျခအားျဖင့္ ႏိုုင္ငံဧရိယာ၏ ရွစ္ဆယ္ ရာခိုုင္ႏႈန္း (၈၀%)87 ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏိုုင္ငံလူဦးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္၏ 
ပင္မအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈအတြက္ မိုုးေရမ်ား စီးဝင္ရာႏွင့္ စိုုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေရေပးေဝေသာ 
ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ 
အႀကီးဆုုံးျမစ္ေခ်ာင္းစီးဆင္းမႈစနစ္၏ ပင္မလမ္းေၾကာင္းကုုိ ကုုိယ္စားျပဳၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေဒသကုုိ 
ႏုုိင္ငံ၏ “စပါးက်ီ” အျဖစ္ သမိုုင္းတြင္ကာ သတ္မွတ္ခံရသည္။ သံလြင္ျမစ္သည္လည္း အာရွတုုိက္၏  
လြတလ္ပစ္ြာ စီးဆင္းေနသည္ ့အျပည္ျပညဆ္ိုငုရ္ာ ေနာက္ဆုုံးျမစတ္စခ္ုအုျဖစ ္အသိအမတ္ွျပဳခရံသည။္88 

ကြဲျပားၿပီး ၾကြယ္ဝေသာ သံလြင္ျမစဝ္မွ္း၏ ေဂဟစနစသ္ည ္ျမနမ္ာႏိုငုင္၏ံ အေရ႕ွဘက္ႏငွ္ ့အေရ႕ွေတာင ္
ဘက္တြင္ ေနထုုိင္ေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထုု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ 

ဓါတ္ပု ံ- KESAN
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ေထာက္ပံ့ေပးလ်ကရ္ွသိည။္  ၿမိဳ႕နယင္ါးခုကုို ုလြမ္းၿခံဳသည္ ့ကပၺလပီငလ္ယ္ႏငွ္ ့သံလြင္ျမစတ္ိုု႔ ဆံုဆုည္းရာ 
ေဒသတစ္ဝိုက္ရွိ လူဦးေရ သန္းတစ္ဝက္၏ ဘဝေနထုုိင္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈအတြက္ 
အဖိုုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ သံလြင္ျမစ္မွ ေထာက္ပံ့ဝန္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။89  

 ျမန္မာ့ျမစ္ ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္တြင္းငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကမၻာသိထင္ရွားေသာ  
ျပည္တြင္းငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိ ၿပီး ငါးဖမ္းရရွိမႈအရ90 ကမၻာ့အဆင့္  
နံပါတ္ေလးေနရာတြင္ရွိ ၿပီး ႀကီးမားေသာ မဲေခါင္ေဒသခြဲရွိ အျခားႏိုုင္ငံမ်ား၏ ငါးဖမ္းရရွိမႈထက္  
ပိုုလြန္သည္။91 ျမန္မာ့ျမစ္ႀကီးမ်ားသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်မ်ား ရွိသည္ျဖစ္ရာ 
လက္ရွိသတင္းေခါင္းႀကီးပိုုင္းမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပခံေနရသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုုင္ငံအေန 
ျဖင္မ့ွတီည္ေနရာေသာ စြမ္းအငအ္ားလံုုး၏  (၇၀%) ကို ုႀကီးမားသာေရအားလွ်ပစ္စထ္ုတုလုု္ပသ္ည္ ့ဆည ္
မ်ားအေပၚတြင္မွီခိုုေနရၿပီး စီမံကိန္း ၂၅  ခုုမွ အၾကမ္းအားျဖင့္ (၃၀၀၀) မီဂၢါဝပ္ ထုုတ္လုုပ္လ်က္ရွိသည္။

 ယခင္အစိုုးရႏွင့္ လက္ရွိအစိုုးရသည္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ကုုိ တုုိးျမွင့္ထုုတ္လုုပ္ရန္အတြက္ 
ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ92 အႀကီးစား 
ေရအားလ်ွပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္ေရး စီမံကိန္း (၅၀) ခုုကုုိ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အဓိက ျမစ္ေခ်ာင္းစနစ္မ်ားတြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ (သုုိ႔) စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔ 
အနက္ ၄၅ ခုမွာ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ရွိသည္။93 အဆုုိပါ အႀကီးစား ေရကာတာႀကီးမ်ားမွ 
လက္ရွိလ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္၏ (၁,၅၀၀%) သုိ႔ လက္ရိွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၃,၀၀၀ မီဂါဝသပ္မွ ၄၅,၀၀၀ 
မီဂါဝပ္ သို႔ တိုးျမွင္႔ထုတ္လုပ္သြားရန္ ေမ်ွာ္မွန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စြမ္းအင္အမ်ားစုကို တရုတ္ 
ႏွင္ ႔ထုိင္းႏိုင္ငံမ်ားသို ႔ တင္ပို ႔ေရာင္းခ်သြားမည္။ အဆုုိပါ ရည္ရြယ္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ ႏိုုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ေပးဆပ္မႈ 
မ်ားျဖင့္ အဆုုံး႐ႈံးခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုုိပါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံမ်ား၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္။

(၂) ဗဟိုုမွထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ

က - ဥပေဒျပဳျခင္း

ေရအားလ်ွပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္သည့္ ဆည္တာတမံစီမံကိန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

 ႏုုိင္ငံ၏ အဓိက ျမစ္ေခ်ာင္းစနစ္မ်ားေပၚတြင္ အႀကီးစားေရအားလ်ွပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္သည့္  
ဆည္တာတမံႀကီးမ်ားကိုု တည္ေဆာက္ ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေရအရင္းအျမစ ္
မ်ားကိုု အႀကီးမားဆံုုး ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ အဆိုုပါ စီမံခ်က္မ်ား၏ အဓိကဦးတည္အေကာင္အထည ္
ေဖာ္ရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ေနရာအမ်ားစုုမွာ တိုုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ 
ကရင္နီႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တိုု႔၏ ျမစ္မ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီႏွင့္ သံလြင္ျမစ္တုုိ႔၏ အထက္ျမစ္ညွာ 
ျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။94 

 ၂၀၀၈ ဖြဲ ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒပါ ဇယား (၂) အရ ျပည္္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးတြင္ 
“ပင္မဓာတ္အားလိုုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသာ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
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ထုတုလ္ုပု္ျဖန္႔ျဖဴးေရး” လုုပင္န္းကိုသုာ စမီခံန္႔ခြဲပိုငုခ္ြင္ရ့ွသိည။္ ဆိုလုိုသုညမ္ွာ အႀကီးစား ထုုတလ္ုပုမ္ႈႏငွ္ ့ 
ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားကုုိ ဗဟုုိအစိုုးရမွ စီမံခန္႔ခြဲမည္သေဘာျဖစ္သည္။ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံက္ိန္း 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုုအစိုုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုု ေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားမွ ပါဝင္အႀကံျပဳႏိုုင္မည့္ 
လမ္းေၾကာင္းကိုု စီမံေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရွိသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။

 အမ်ားျပည္သူ၏ အသိအမွတ္ျပဳထည့္ဝင္မႈ မပါသည့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ဆုိင္ရာ သေဘာတူ
စာခ်ုပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုုိခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုုလည္း အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ 
ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္းလည္းမရွိေခ်။ စီမံကိန္းတည္ရာ၏ အထက္ဘက္ႏွင့္ ေအာက္ဘက္မွ ထိခိုုက္ခံစား 
ရသည္ ့ရပရ္ြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည ္ကြင္းဆင္းေလလ့ာမႈ (သိုု႔) ေဆာက္လုပု္ေရးလုပုင္န္းမ်ား စတင္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္မတုုိင္ခင္အထိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္သိရွိနား 
လည္ထားျခင္းမရွိသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိခိုုက္ခံစားရမည့္ ျပည္သူလူထုု၊ ေဒသ 
ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုုတ္လုုပ္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္စြမ္းအင္ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္အသုုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝင္ေရာက္အဆုုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္  
စြမ္းအားမရွိဘဲ အဆုုိပါ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားကုုိ တားဆီးရန္ 
အတြက္သာ ေနရာေပးထားသည္။ 

 လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အတိအက်အားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဦးစီးဌာ 
နႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနတုိ႔သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနအျပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုုမၼဏ ီ
မ်ား ညႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ 
မႈ စီမံကိန္းမ်ားကိုု ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္သည္။

 “ျပည္နယ္၊ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုုနယ္နိမိတ္မ်ားအၾကားရွိ” ေရအရင္းအျမစ္ဆုုိင္ 
ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ခိုုင္မာအားေကာင္းလာ 
ေစေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ အမ်ဳိးသားေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုုိ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။95 ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ အဆုုိပါ အမ်ဳိးသားေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီမွ “အမ်ဳိးသားေရ 
မူဝါဒ” ကို ပါလီမန္လြတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ (ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈပါ) သို႔ေသာ္  
၂၀၁၆ ႏွစ္ဦးပိုုင္းတြင္ ယင္းေကာ္မတီကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ကုုန္ပိုုင္းတြင္း ယင္းေကာ္မတ ီ
ႏွင့္ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ျပန္လည္သုုံးသပ္ၿပီး ဗဟုုိအစိုုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ႏိုုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ရန္ကုုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ဝင္ 
(၂၈) ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။96 ေကာ္မတီထဲတြင္ တုုိင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္ 
မ်ားမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိေခ်။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသားေရဥပေဒကိုု 
ေရးဆြဲျပဌာန္းႏိုုင္ေရးအတြက္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒ ၂၀o၆

 ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲတင္သြင္းၿပီး ယခင္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊမွ လက္မွတ္ေရးထိုုးကာ 
အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဥပေဒသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ၊ 
ေရညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေရႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္ အအံုုမ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ အဓိက 
က႑သံုုးခုုကိုု ဦးတည္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္ အဆုုိပါျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဥပေဒသည္ ေရအားလ်ွပ္ 
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စစထုု္တ္လုုပ္ေရးႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့တကိ်ေသာ ဥပေဒစည္းကမ္းသတမ္တ္ွခ်က္မ်ားႏငွ္ ့ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား 
ကိုု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခိုုင္မာအားေကာင္းလာေစသည့္ 
လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပ ထားရွိမႈမရွိသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။ အဆုုိပါ ျမစ္ေခ်ာင္း 
ဥပေဒသည္ လူမႈ-စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း စနစ္မ်ား တိုုး 
တက္ေကာင္းမြန္လာေရးကုိသာ အသားေပး ျပဌာန္းေရးဆြဲထားၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုုႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုု 
မ်ဳိးကြဲမ်ားအတြက္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တန္ဖိုုးမ်ားကုုိ ဥပေကၡာျပဳထား 
သည္သာမက ေရအသုုံးခ်မႈအခြင့္အေရး (သုုိ႔) ေရအရင္း အျမစ္စီမံခန္ ႔ခြဲမႈကိစၥကုုိ စဥ္းစားလုုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ျမစ္ေၾကာင္းသြားလာေရးအတြက္သာ အသားေပး 
စဥ္းစားျခင္းသည္ ရပ္တန္႔ေနေသာ ပိုု ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ 
ျပည့္မီွရန္ ဖာေထးေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ အမ်ဳိးသား ေရ မူဝါဒ ၂၀၁၄

 နယ္သာလန္ႏိုုင္ငံမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အုုပ္စုုမွ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အမ်ဳိး 
သားေရမူဝါဒကုုိ အမ်ဳိးသားေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီမွ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအဖြဲ႕သုုိ ႔ တင္သြင္း 
ၿပီး97 ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳေပးျခင္းခံရသည္။ အဆိုုပါ ေရမူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ဥပေဒ 
ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈဆုုိင္ရာ စနစ္မ်ားဖန္တီးႏိုုင္ရန္ မူေဘာင္တစ္ခုုႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရအရင္းအျမစ္ဆုုိင္ရာ 
႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်ေသာ လုုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားကုုိ အဆုုိျပဳရန္” ျဖစ္သည္။98 ေရမူဝါဒသည္  
ေရစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကိုု ျပည့္စံုုလုုံေလာက္စြာေျဖရွင္းမႈမရွိခဲ့ျခင္း99 ႏွင့္ 
သက္ဆုုိင္ေသာ ဝန္ ႀကီးဌာနႏွင့္  ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ျပည္သူလူထုုတစ္ရပ္လံုး အတြက္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံမႈႏွင့္ ဘက္စံုုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ” ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေသခ်ာစြာ 
စဥ္းစားလုုပ္ေဆာင္ရန္ အားနည္းခဲ့ျခင္းတိုု႔ကိုု အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။100 

 ေရမူဝါဒထဲတြင္ ထိေရာက္စြာ အသိေပးႏိုုင္သည့္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ 
ျပည္ေထာငစ္ု ုအဆင္တ့ြင ္ေရစမီခံန္႔ခြမဲႈဆိုငုရ္ာ စစီဥ္ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား အားနည္းေနျခင္းႏငွ္ ့အတအိက် 
ျဖင့္ “ရပ္ရြာအေျချပဳ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းမႈ စနစ္တက်ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ ပိုုမိုုအားေကာင္း 
လာေစရန္” လုုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကုုိ မီးေမာင္းထုုိးေထာက္ျပထားသည္။101 ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အဆင့္တြင္ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရအုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ား 
လိုုအပ္မႈကိုု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လကၡဏာတစ္ခုုျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ 
မဝူါဒစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမ ွအေကာင ္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆသုုိီ႔ ေရာကရ္ွိေအာင ္မညသ္ိုု႔မညပ္ံု ုအနကဖ္ြင္က့ို ု
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးေခ်။

အမ်ဳိးသား ေရ ဥပေဒ (ျပဌာန္းလာေတာ့မည္)

 အမ်ဳိးသားေရဥပေဒကိုု ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုုင္းတြင္ ပါလီမန္လြတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳႏိုုင္ရန္ 
ေမ်ွာ္လင့္ရပါသည္။ သုုိ ႔ေသာ္ ဥပေဒေရးဆြဲေနစဥ္အတြင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာ 
အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ျခင္းမ်ားမရွိ 
သကဲ့သုုိ႔ သံုုးသပ္အၾကံျပဳႏိုုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုုိလည္း အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုုတ္ျပန္ 
ေပးထားျခင္းလည္း မရွိသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။ အမ်ဳိးသားေရမူဝါဒတြင္ “အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အျပည့္အဝ 
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ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈတုုိ႔ျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားဆုုိင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ 
ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းတုုိ႔ကိုု ထိန္းေက်ာင္းေပးသင့္သည္။”102 ဟုု ေရးသားေဖာ္ျပထား 
ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အနာဂတ္ေရစီမံခန္ ႔ခြဲမႈႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားကုုိ ထိန္းေက်ာင္းမည့္  
ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္မႈ မ်ားတြင္ အထက္ပါ မူဝါဒပါ အခ်က္ကိုု ဦးစားေပးစဥ္းစားျခင္း မရွိသည္ကိုု 
ေတြ႕ရသည္။

(ခ) က်င့္သံုုးမႈမ်ား 

ပဋိပကၡေဒသတြင္ ေရကာတာမ်ားကုုိ လက္နက္အျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္း

 ေရကာတာ အစီအစဥ္မ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ အျခား အက်ဳိးတူလုုပ္ငန္း 
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုထားသူအုုပ္စုု မ်ားအေနျဖင့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ 
မွီတည္ေနရသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္လုုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ေရကာတာႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ဆကစ္ပအ္ေျခခ ံအေဆာကအ္အံုမု်ားကို ုအစိုုးရစစတ္ပ၊္ တပမ္ေတာထ္နိ္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ျခားေစာင့တ္ပ ္
ႏငွ္ ့တိုငု္းရင္းသား လကန္ကက္ိုငု ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ေရာေႏွာထနိ္းခ်ဳပရ္ာ နယ္ေျမမ်ားတြင ္တညရ္ွသိည။္ 
ယင္းသိုု႔ ျဖစ္ေနျခင္းသည ္ေရကာတာ တည္ေဆာကရ္ာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းႏငွ္ ့စမီကံနိ္းသုုိ႔ ေရာကရ္ွရိန ္
ေဖာက္လုုပ္အသုုံးျပဳေသာ လမ္းမ်ားအနီး ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားရွိ ရွိႏွင့္ၿပီးသား လူမႈေရးဆိုုင္ရာ 
တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ားကုုိ ပိုုမိုုဆုုိးရြားေစပါသည္။ ေဆာက္လုုပ္ၿပီးစီးသည္ႏွင့္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆည္ေရဝပ္ ဧရိယာမ်ားေၾကာင့္ တိုုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာ 
နယ္ေျမမ်ားရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထုုမ်ားက ေနရပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုုိင္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ထိုင္းႏွင္႔တရုတ္ကုမၼဏီမ်ားက ထိုင္းသို႔လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ 
ထားေသာ ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံကိန္းသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေသာ မတ္ဒရာ ခရိုင္တြင္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

 က်ယ္ျပန္႔စြာႏွင့္ စနစ္က်လွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားက တုုိင္းရင္းသားေဒသ 
အတြင္း စစ္တပ္၏ နယ္ေျမစုုိးမိုုးရန္ အတြက္ စစ္ဆင္ေနျခင္းကိုု ပံုုေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ စစ္ဆင္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ရန္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ 
သည့္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လမ္းစမ်ားကုုိ ေဖာ္ေပးခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၆ ႏွင့္  
၁၉၉၈ ခုုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူမဆန္သည့္ “ျဖတ္ေလးျဖတ္” စနစ္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၂) ခုုတြင္ ဦးတည္စစ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၁,၅၀၀ (သိုု႔) လူေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခ  
၃၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခခံဲရ့သည။္103  ၁၉၉၆ ခုုႏစွ ္အေစာပိုငု္းကာလမ်ားတြငလ္ဥူီးေရ  
၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ မိုုင္းတံုုေရကာတာႏွင့္ ေရလႊမ္းဧရိယာေဒသမ်ားအတြင္း ေနထိုုင္ခဲ့ၾကသည္။

 စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ေျမာက္ဘက္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၈၅ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စုု 
၉၅၅၁ စုုတိုု႔သည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ အတင္းအဓမၼ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသည္။104 စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အစုုလုုိက္အျပံဳလိုုက္
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံႏိုုင္ငံသား စုုစုုေပါင္း ၃၁၉  ဦး ေသဆံုုးခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၆ ႏွင့္ ၂၀၀၁ 
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ခုုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ေရကာတာဧရိယာ၏ ကီလုုိမီတာ ၅၀ အတြင္းတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ 
ေသာ မုုဒိမ္းမႈေပါင္း ၃၀၀ ကိုု ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။105

 
 ၁၉၉၆ ခုုႏစွတ္ြင ္အဆုုိျပဳ ေရကာတာစမီကိံန္းဧရယိာႏငွ္အ့နီးတစဝ္ိႈကတ္ြင ္တပရ္င္း (၁၀) ရင္းျဖင္ ့
ေျခကုုတ္ယူထားခဲ့သည္။106 ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္ေရာက္သည့္အခါ အင္ဂ်င္နီယာတပ္၊ ေဆးတပ္ႏွင့္ အျခား 
ေထာက္ပိုု႔တပမ္်ားမပါဘ ဲ“စုုစုုေပါင္း တပ္ရင္းေပါင္း (၃၀) ရင္း” ျဖစလ္ာခဲသ့ည။္  ၂၀၀၆ ခုုႏစွ ္“ရမွ္းသဘာဝ” 
အမညရ္ွ ိပတ္ဝန္းက်ငထိ္န္းသမိ္းေရးဆုုိငရ္ာ အဖြ႕ဲအစည္း၏ ေလ့လာမႈစစတ္မ္းမ်ားအရ မရူင္းဌာေနတြင ္
ေနထုုိငသူ္မ်ား ၃၅,၀၀၀ ေက်ာ္သည ္ထုုိင္းႏိုငုင္သုုိံ႔ ေနရပစ္ြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကၿပီး က်နရ္စသူ္ ၂၅,၀၀၀ 
တိုု႔မွာ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားသတ္မွတ္ထားေသာ စုုစည္းေက်းရြာမ်ားႏွင့္ မူရင္းေက်းရြာမ်ားအၾကားတြင္ 
ဟိုုတစ္စုု ဒီတစ္ကြဲျဖင့္ ေနထိုုင္ၾကသည္။ (သိုု႔) ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း ပုုန္းေအာင္းေနထိုုင္ၾကသည ္
ဟုု ေဖာ္ထုုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ တည္ေဆာက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား ေရကာတာဧရိယာတြင္ အနည္းအက်ဥ္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအစိုုးရႏွင့္ ရွမ္းျပည္ 
ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး/ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ (RCSS) တုုိ႔ အၾကားရွိ အပစ္အခတ္ရပ္ သေဘာ
တူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မတ္လ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈလုုပ္ငန္းစဥ္သစ ္
အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေနသည္။107 

အာဏာမရွိေသာ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ား

 သီအုိရီအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္နယ္အဆင့္ ႐ံုုးခြဲမ်ား 
အေနျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ သက္ဆုုိင္ရာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုုင္ 
သည့္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ မ်ားကိုု ကူညီပံ့ပိုုးေပးရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ မိမိတိုု႔၏ ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ ္
ဓာတ္အားျဖန္ ႔ျဖဴးမႈ အစီအစဥ္မ်ား (သုုိ႔) ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။108 ဆံုုးျဖတ ္
ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လက္ရွိ ဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန 
ကသာအဓကိ ဆံုုးျဖတခ္်ကခ္်ၿပီး ျပညန္ယအ္ဆင္ ့ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ားအေနျဖင္ ့ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မတွ္ႏိုငုသ္ည္ ့ 
အာဏာအနည္းငယ္သာရွိသည္။109  

 အစိုုးရအဖြဲ႕၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ MDRI ၏ အႀကီးတန္း သုုေသသီတစ္ဦး၏ 
အဆိုုအရ သမၼတဦးသိန္းစိန္ပင္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္သည့္ အခြင့္အာ
ဏာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္ဟုု ဆိုုပါသည္။110 သမၼတ၏ စီးပြားေရး အၾကံေပးမွ ဦးေဆာင္ေသာ 
MDRI အေနျဖင္ ့အျခားေသာ ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ားႏငွ္ ့ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးမႈဆကဆ္မံႈမ်ားရွိေသာလ္ည္း 
ယခုုတြင္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ေပါင္းစည္းလိုုက္သည့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္မူ ရင္းႏွီးမႈ မတည္ေဆာက္ႏိုငု္ခဲ့ပါဟုု အဆိုုပါ သုုေသသမီွ ဆကလ္က ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကဲ့သုုိ႔ေသာ အင္အားႀကီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေပၚတြင္ မည္သည့္ 
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား (သိုု႔) စိတ္ဝင္စားသည့္အုုပ္စုမ်ားမွ ဦးေဆာင္ဆြဲငင္ေနမႈမ်ား မရွင္းလင္း ေသာ္လည္း 
စစတ္ပပ္ိုငု ္ပုဂုၢလကိ စီးပြားေရးလုပုင္န္းမ်ားမွာ ျမနမ္ာသ့ဘာဝအရင္းအျမစမ္်ား တိုုးတက္ထုတုလ္ုပုမ္ႈႏငွ္ ့
ထုတုလုု္ပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားအေပၚတြင ္အျမင္ဆုုံ့းဒကီရမီ ွဆက္လက္ၿပီး ရစပ္တ္ေႏွာငဖ္ြဲ႕ကာ လႊမ္းမိုုးထနိ္း
ခ်ဳပ္ထားေပဦးမည္ျဖစ္သည္။ 
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 တုုိင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ားမွ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မိမိတုုိ႔မဲဆႏၵနယ္တြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ မရရွိဘဲ  
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အျမင္မ်ားေပးျခင္း (သိုု႔) မေက်နပ္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အပ္ႏွ ံ
ခံရခြင့္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတိုု႔ကုုိသာ လုုပ္ေဆာင္ခြင့္ရသည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္း 
က်င္ထိခိုုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (EIA) လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားအရ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသႀကီး 
လြတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ၁၅ မီဂါဝပ္ထက္ေက်ာ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား 
ႏငွ္ ့ပတသ္က္ေသာ ေမးခြန္းတစစ္ံုတုစရ္ာကိုမုွ် ေမးျမန္းႏိုငုသ္ည္ ့အခြင္အ့ာဏာမရွသိညက္ို ုေတြ႕ရသည။္111  
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္မွ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခင္ေစာက “မိုုင္းတုုံေရကာတာ 
တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုုက္ႏိုုင္မႈေတြ၊ စိုုးရိမ္မႈေတြကုုိ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္မတင္ျပ 
ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုုိ႔ျပန္ေျဖတာက ကၽြန္မတုုိ႔ရဲ႕ စိုုးရိမ္မႈေတြကိုု ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရကုုိပဲ 
တင္ျပရမယ္လိုု႔ ျပန္ေျဖေပးတယ္။” ဟုု ျမန္မာတိုုင္းစ္ သတင္းဌာနကိုု ေျပာျပခဲ့သည္။112 

ေဒသ၏ ပကတိအေျခအေနကုိ စဥ္းစားေပးျခင္း (သုုိ႔) ေဒသလုုိအပ္ခ်က္ကိုု ဦးစားေပးျခင္းမရွိေသာ 
ၾသဇာၾကီးမားသည္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတုုိ႔၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ား

 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ 
(JICA)၊  ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၄င္း၏ ပုုဂၢလိကက႑ ေခ်းေငြလက္တံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ေငြေၾကး 
ေကာ္ပိုုေရးရငွ္း (IFC) တုုိ႔ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အျပည္ျပညဆုုိ္ငရ္ာ ေငြေၾကးအဖြ႕ဲအစည္း (IFI) အဖြ႕ဲသည ္ 
ေရာေႏွာလ်က္ရွိေသာ နည္းပညာေထာက္ပံ ႔မႈမ်ား၊ ေငြေၾကးရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး 
ျမနမ္ာႏိုငုင္၏ံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက ္စည္း႐ံုုးေဆာ္ၾသလ်ကရ္ွသိည။္ IFC သည ္ေရအားလွ်ပစ္စ ္
က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (SEA) ကုုိ 
ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

 အဆုုိပါ ေငြေၾကးဆုုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (International Financial Institution) ႏွင့္ 
ဘဏ္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသလွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ွာ့ခ်ေရးအတြက္ အႀကီးစား 
ေရအားလွ်ပစ္စစ္မီကံနိ္းမ်ားကိုတုုိုးျမငွ္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာလ္ိုၾုကသည။္ ေငြေၾကးဆိုငုရ္ာအဖြ႕ဲအစည္း 

ေရႊလီ ေရကာတာႀကီး၏ လုုံၿခံဳ 
ေရးအတြက္ လက္နက္ကုုိင္စစ္ 
တပ္ကုုိ ေစလြတ္ျခင္းသည္ 
ေဒသခံလူထုု၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားကုုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ေရာက္ရွိ 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု သိထားၾကသည္။ 
 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ျမန္မာ့တပ္ 
မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ 
သည္ သံလြင္ျမစ္ ေပၚတြင္ တည္ 
ေဆာက္မည့္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ 
အနီးတဝိုုက္မွ ေဒသခံလူဦးေရ  
၅၀၀၀ ေက်ာ္ကုုိ ေနရပ္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေစခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ 
စိုုးရိမ္မႈမ်ားသည့္ မလံုုၿခံဳမႈမ်ား 
ကုုိ ဆက္လက္ရင္ဆုုိင္ေနရၿပီး 
မိမိတုုိ႔၏ ေက်းရြာမ်ားသုုိ႔ မျပန္ 
ႏိုုင္ဘဲ ရွိေနသည္။ 
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ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ကမၻာ ့
ဘဏ္၏ IFC ေအဂ်င္စီအား  
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဆႏ̔ၵျပေန 
သည့္ပံုု(ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၁၇)၊   
IFC ကဲ့သုုိ႔ေသာ ေအဂ်င္စီ 
သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ စြမ္းအင္ 
ဆုုိင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ 
စပ္ေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ 
မႈမ်ားတြင္ ႀကီးစြာ လႊမ္းမိုုး 
မႈရွိသည္။ ၃၀ မီဂါဝပ္ေက်ာ္ 
ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 
(သုုိ႔) မဟာဓာတ္အားလုုိင္းသုုိ႔ 
ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုုင္သည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုုိင္းေဒသႀကီးအစိုုးရလက္ 
ထဲတြင္ မရွိပါ။ 
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မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုုအစိုုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပုုဂၢလိကက႑တြင္ မိမိတုုိ႔၏ ပံ့ပိုုးမႈ အမ်ားစုုကုုိ ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္ အနာဂတ္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ားဆုုိင္ရာ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈတြင္ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတုုိ႔၏  
အဓိပၺာယ္ရွိေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားကုုိ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ဗဟုုိဦးစီးစနစ္ျဖင့္ 
အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုုိ မ်က္ႏွာသာေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေပၚတြင္ 
အႀကီးစား စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္ ႏိုုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ေနျခင္းသည္ 
အႀကီးစား ေရကာတာမ်ား၊ လကန္ကကုုိ္ငပ္ဋပိကၡႏငွ္ ့လူ႕အခြင္အ့ေရးခ်ဳိးေဖာကမ္ႈမ်ားအၾကားရွ ိခ်တိဆ္က္၊ 
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆက္လက္ဥေပကၡာျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 
ပ်က္ျပားေအာင္ အဆိုုပါ အႀကီးစားေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္အခ်က္ကုုိ 
လစ္လ်ဴ႐ႈေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

 IFC ၏ အဆုုိအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၆၆ ရာခိုုင္ႏႈန္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိအသုုံးျပဳႏိုုင္ျခင္း
မရွိဟုု ဆုုိပါသည္။113 သုုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းသုုိ႔ ခန္႔မွန္းေကာက္ခ်က္ခ်မႈမွာ မဟာဓာတ္အားလုုိင္းႏွင့္ 
ခ်တိဆ္က္အသုုံးျပဳသမူ်ားကိုသုာ အေျခခၿံပီး တြကခ္်က္ထားသည။္ ထိုအုခ်ကသ္ည ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ဓာတ္အားလုုိင္းျပင္ပလွ်ပ္စစ္မီး လည္ပတ္အသုုံးျပဳမႈေနမႈမ်ားကုုိ မသိက်ဳိးကၽြံျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသခံလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားမွ လည္ပတ္ျဖန္ ႔ျဖဴးေသာ အေသးစား 
ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားရွိပါသည္။114 မဲေခါင္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဂဟေဗဒဆုုိင္ရာ ကြန္ရက္အဖြဲ႕  
(MEENet) ၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ၁ မီဂါဝပ္ေအာက္ ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 
စုုစုုေပါင္း ၅၈၄၀ ခုု လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။115 ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္၊ ADB ဘဏ္၏ စြမ္းအင္က႑ 
ကနဦး ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ ဆိုုခဲ့ပါ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၃၅ (၀.၀၀၆ %) ခုကိုု  
ျမန္မာ့လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္ဟုု ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။116  

 
 ဗဟိုုထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုုႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ဓာတ္အားလုုိင္းျပင္ပစနစ္ႏွင့္  
အေသးစား မီးႀကိဳးသြယ္စနစ္မ်ားက ျမန္မာ့ေက်းလက္စြမ္းအင္ေျမပံုုကိုု လႊမ္းမိုုးထားသည္။  ဤကဲ့သုိ႕ 
ေသာ ေက်းရြာအေျချပဳ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈစနစ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားသားစဥ္ေျမးဆက္ ရုိးရာဓေလ့အရ 
အမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီး ခိုင္မာေသာ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲအသံုးျပဳသည့္ အစဥ္အလာမ်ားႏွင့ ္
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ခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္လွ်က္ရွိသည္။ သိုု ႔ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္  ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ႏွင့္  
စြ မ္းအင္ဝန္ ႀကီး ဌာသည္  အထက္ပါဗ ဟုုိထိန္း ခ်ဳ ပ္ မႈ မရွိသည့္  လ်ွ ပ္ စစ္အသုုံးျ ပဳ မႈ မ်ား ကုုိ  
ဦးစားေပးျခင္းမရွိဘဲ ဗဟိုုထိန္းခ်ဳပ္ေသာ မဟာဓာတ္အားလိုုင္း စနစ္ကိုုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ဦးတည္စဥ္းစားသည္။ မဟာဓာတ္အားလုုိင္းျပင္ပ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ မဟာဓာတ္အားလိုုင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုုးျပဳခြင့္ကိုု ေနာက္ဆံုုးမွသာ ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုု သုုိ ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရရွိႏိုုင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာႏိုုင္ပါသည္။ ထုုိကာလအတြင္း ႏိုုင္ငံျခား 
ကုုမၼဏီမ်ားသည္ အႀကီးစား ေရကာတာစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုုိ တည္ေဆာက္ကာ အက်ဳိးအျမတ္ 
မ်ား ရရွိေနၿပီး ဘဏ္မ်ားသည္လည္း ေခ်းေငြမ်ားမွ အတိုုးမ်ားစြာကိုု ရရွိေနပါလိမ့္မည္။

 ႏုုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ စီစဥ္ေရးဆြဲသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ အိမ္နီး 
ခ်င္းႏိငုင္မံ်ားသုိ႔ စြမ္းအင ္တငပ္ိုု႔ေရာင္းခ်ႏိုငုရ္န ္ရညရ္ြယ္သည္အ့ခ်ကကုုိ္ ဦးစားေပးထားသည။္ ေရအားမ ွ
ရရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကိုုလည္း အိမ္ေထာင္စုု မ်ားသိုု႔ မေရာက္ရွိမွီ စစ္တပ္၊ စက္႐ံုုႏွင့္ အစိုုးရ 
ဌာနမ်ားဆသီိုု႔ ဦးစြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးထားသည။္ ယင္းစနစပ္ံုစုအံတုုိင္း အဆိုုျပဳထားေသာ သံလြင္ေရကာတာ 
မ်ားတြင္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားမွ ထုုတ္လုုပ္လည္ပတ္ 
ေသာ လ်ပွစ္စ ္ဓာတ္အားမ်ား၏ အနည္းဆံုုးရာခိုငု္ႏႈန္းကိုသုာ အမိ္ေထာငမ္သိားစုသုုံုးအတြက ္ျဖန္႔ေဝေပး 
မည္ျဖစ္ကာ ၈၅-၉၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းကိုု ႏိုုင္ငံျခားသိုု႔ တင္ပိုု႔ေရာင္းခ်ရန္ ဦးတည္ရည္ရြယ္ထားသည္။

နာမည္ပ်က္ရွိေသာ ႏိုုင္ငံျခား ကုုမၺဏီမ်ားမွ တာဝန္ခံမႈမရွိဘဲ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

 တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ အျပစ္ေပးျခင္းခံရေသာ ႏိုုင္ငံပိုုင္ကုုမၼဏီမ်ား117 

(သုုိ႔) ထိုငု္းႏိုငုင္တံြင္းတြင ္၄င္းတိုု႔၏ စမီကံနိ္းမ်ားကို ုဆန္႔က်ငဆ္ႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင္ ့ပငလ္ယ္ရပ္ျခားေဒသ 
တြင ္လုုပင္န္းအေကာငအ္ထည္ေဖာသ္မူ်ားမွာ118  ျမနမ္ာ့ေရအား လွ်ပစ္စက္႑တြင ္အဓကိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွ ံ
သူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုုိ ၂၆ ခုုေသာ တ႐ုုတ္ကုုမၼဏီီႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ေဝခံကုုမၼဏီ 
မ်ားက အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္နရ္ွၿိပီး ၄င္းကုမုၼဏမီ်ား အထမဲ ွ၂၃ ခုမုွာ ႏိုငုင္ပံိုငု ္ကုုမၼဏမီ်ားျဖစသ္ည။္119   
ျမစ္ဆံုုႏွင့္ မိုုင္းတုုံ အႀကီးစား ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈမ်ားကိုု တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုုး ေကာင္စီတြင္ 
ႏုုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္လုုံၿခံဳေရးကိစၥမ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားထားခဲ့ ၾကသည္။ ေရကာတာ 
တည္ေဆာက္မည့္ ဒီဇိုုင္းပံုုစံမွအစ တည္ေဆာက္-လည္ပတ္-လႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္  သက္ဆုုိင္သည့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားအဆုုံး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကုုမၼဏီ 
မ်ားႏွင့္ ၄င္းတိုု႔ကုုိ ပိုုင္ဆိုုင္သည့္ အစိုုးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ 
အခြင့္အာဏာရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ေရရရွိခြင့္ အခြင့္အေရးကုုိပါ ၿခိမ္း 
ေျခာက္ေနပါသည္။120  

 ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ  အႀကီးစား ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားသည္ ယခင္ စစ္တပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
အာဏာရွင္မ်ား၏ စိတ္ကူးမႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ေဘက်င္း (သုုိ႔) ဘန္ေကာက္ 
မ ွအငဂ္်ငန္ယီာမ်ားမလွည္း ပါဝငဒ္ဇီိုငု္းဆြဲၾကသည။္ အစိုုးရ ေျပာင္းလဲသြားေသာလ္ည္း စစအ္ုပုခ္်ဳပ္ေရး 
ကာလတြင္ ေရးထိုုးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္မ်ား အသက္ဝင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အႀကီးစား 
ေရကာတာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကုုန္က်မႈႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္တင္ျပေပးရန္ 
အမ်ားျပညသူ္တစရ္ပလ္ံုုး၏ ဖအိားေပးမႈႏငွ္ ့ရငဆုုိ္င္ေနရေစကာမ ူမညသ္ည္ ့သေဘာတူညစီာခ်ဳပက္ိုမုွ် 
အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္းမရွိေခ်။
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ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးျခင္း၏ အားနည္းခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ အပိုုဒ္ (၁၃) အရ စီမံကိန္းအဆိုုျပဳသ ူ
သည ္ “အမ်ားျပညသ္ူႏငွ္ ့သင့္ေလ်ာ္ေသာ တိုငုပ္င္ေဆြးေႏြးမႈ”  မ်ားကို ုကနဦး ပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း 
(IEE) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုုံးတြင္ ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
“အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုုိင္ေသာ စီမံကိန္းဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ 
ထုုတ္ေဖာ္ရမည။္”121 လက္ေတြ႕တြင ္ျမနမ္ာႏိုငုင္ရံွ ိေရကာတာစမီကံနိ္းမ်ားကို ုအဆိုုျပဳသမူ်ားသည ္EIA 
ျဖစ္စဥ္အတြင္း တန္ဖိုုးရွိေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး EIA 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၃၊ ၃၄၊ ၅၀ ႏွင့္ ၆၁ တိုု႔ကိုု ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။

 အဆုုိျပဳထားေသာ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏ ေရျမွဳပ္ဧရိယာအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
ႏုုိင္ငံတကာ အေကာင္းဆုုံးက်င့္သုုံးမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုုင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ အဆုုိပါေဒသမ်ားမွာ လက္နက္ကုုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ထိခိုုက္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ မိုုင္းတံုုေရကာတာ 
ဧရယိာအနီးရွိေက်းရြာမ်ားကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဝျပည္ျပနလ္ည္ေပါင္းစည္းေရး တပ္ေပါင္းစု ု(UWSA) သည ္
မမိတိိုု႔ ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈေအာက္ရွ ိေက်းရြာမ်ားတြင ္ဆန္းစစ္ေလလ့ာမႈမ်ား ျပဳလုပု္ေပးရန ္ၾသစေၾတးလ်အငဂ္်င္
နယီာအဖြ႕ဲတစဖ္ြ႕ဲကို ုေျပာခဲသ့ည။္ သိုု႔ေသာ ္လထူုုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား က်င္းပႏိုငုခ္ဲ့ျခင္းမရွိေခ်။ ထုုိျဖစရ္ပသ္ည ္
ကုုမၼဏီမွ ေဒသခံလူထုုကိုု စိတ္အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ဝ႐ုုန္းသုုန္းကားဆန္စြာ ေရကာတာ 
အေၾကာင္းကုုိ လူထုုအစည္းအေဝးတြင္ ျမွင့္တင္ေျပာဆိုုျခင္း၊ မေကာင္းသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုုိ 
ေဘးခ်ိတ္ကာ မွိန္ထားျခင္း၊ ေရကာတာ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုုိင္းႏိုုင္ငံသုုိ ႔ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပိုု႔ေရာင္းခ်ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးရ ေစရမည္ဟုု ကတိေပးျခင္း” တိုု႔ကိုု 
လုုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျဖစ္သည္။122  

 ရွမ္းျပည္နယ္၏ ခိုုင္မာစြာ ခုုခံေျပာဆိုုႏိုင္ၾကသည့္ေဒသတြင္ တည္ရွိသည့္ ကြမ္လံုုေရကာတာ 
အတြက္ EIA ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုုပ္သည့္ ပညာရွင္မ်ားသည္လည္း ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ EIA လုုပ္ထုုံး 
လုုပ္နည္းမ်ားအတိုုင္း က်င့္သံုုးလုုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး အတိအက်အားျဖင့္ လူထုုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ 
သက္ဆုုိင္ေသာ ပုုဒ္မ ၃၄၊ ၅၀ ႏွင့္ ၆၁၊ EIA အစီရင္ခံစာကုုိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန 
သိုု႔ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္ထက္ေနာက္မက်ဘဲ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ 
သက္ဆုုိင္သည့္ ပုုဒ္မ ၆၅၊ ၆၆ တုုိ႔ကိုုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္။ ေျခာက္လၾကာေသာ သဘာဝ 
ပတဝ္န္းက်င္ႏငွ္ ့လမူႈေရးဆိုငုရ္ာ ထခိိုကုမ္ႈဆန္းစစ္ျခင္းလုပုင္န္းစဥမ္်ားကို ု၂၀၁၃ ခုုႏစွတ္ြင ္အဆံုုးသတ ္
ႏိုုင္ခဲ့ေသာ္လည္း EIA အစီရင္ခံစာကိုု အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။
 
 ျမစ္ဆံုုေရကာတာအတြက္ ျပဳလုုပ္သည့္ EIA လုုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း လုုံေလာက္ေသာ 
လူထုုေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုုိ မက်င္းပႏိုုင္သည္သာမက လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဆုုိးက်ဳိးမ်ား 
(သိုု ႔) ျမစ္ေအာက္ပိုုင္း ဆုုိးက်ဳိးမ်ားကုုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ႏိုုင္ခဲ့ပါ။ လြတ္လပ္သည့္ 
ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကုုိ ျပန္လည္သံုုးသပ္ရာတြင္ “လုုိသည္ထက္ 
ေလ်ာ့ေနသည့္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ ဆန္းစစ္မႈေဖာ္ျပခ်က္မ်ား”  ပါဝင ္
သည္ကိုု ေတြ႕ရသည္ဟုု ဆိုုပါသည္။123  
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စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေရကာတာမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိျခင္း

 စစ္တပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအားေကာင္းသည့္ ကုုမၺဏီမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ မ်ားစြာရရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ International Group of 
Entrepreneurs (IGE) ကုုမၼဏီလီမိတက္သည္ မိုုင္းတုုံေရကာတာစီမံကိန္း၏ အစုုရွယ္ယာ ၁၀ 
ရာခိုုင္ႏႈန္းကုိ ပိုုင္ဆုုိင္ထားၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္းရွိ 
ေနာင္ဖာေရကာတာႏွင့္ အျခားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားစြာ၏ အစုုရွယ္ယာမ်ားကိုုလည္း 
သိသိသာသာ ပိုုင္ဆိုုင္ထားသည္။124 အဆိုုပါ ကုုမၼဏီကိုု ဦးသန္းေရႊႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုုးျဖစ္သူအျဖစ္  
ထငရ္ွားသည္ ့ယခငစ္ကမ္ႈ (၁) ဝနႀ္ကီး ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ားျဖစ္ေသာ ေနေအာင္ႏငွ္ ့ျပည္ေအာင ္
တိုု႔မွ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ယခင္အစိုုးရ (ၾကံ႕ခိုုင္ေရး)
လက္ထက္တြင္ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းရန္  
ဦးေဆာင္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုုျဖစ္ေသာ 
ေျမာက္ပိုုင္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA-North) ႏွင့္ DKBA ခြဲထြက္အုုပ္စုုတုုိ႔ႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာ 
တူညီမႈ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)ႏွင့္ 
သေဘာတူညီမႈမရရွိခဲ့ေပ။125 ေနေအာင္ႏွင့္ ျပည္ေအာင္သည္ “မိသားစု အခ်ိတ္အဆက္ျဖင့္  
အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ေပါင္းသင္းကာ ဥစၥာဓနမ်ားကုုိ စုုေဆာင္းသည့္” ခ႐ိုုနီမ်ားအျဖစ္ 
ေက်ာ္ၾကားသမူ်ားဟုု အေမရကိန ္သံတမန္ေရးရာ ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည။္126  

ျပည္ေအာင္သည္ ယခင္ဒုုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုုတိယ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး၏ သမီးျဖစ္သူ 
နႏၵာေအးႏွင့္ လက္ထပ္သည္။

(၃) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲသို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား

 ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အႀကီးဆုုံး ေရကာတာႀကီးမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေရႊလီျမစ္၊ ေပါင္းေလာင္း 
ျမစ္ႏငွ္ ့နမၼတူ (ျမစင္ယ္) ျမစ္ေပၚတြင ္တညရ္ွၿိပီး ဧရာဝတီႏငွ္ ့စစ္ေတာင္းျမစတုုိ္႔၏ အဓကိ ျမစလ္က္တက္ 
ႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။ ေရႊလီအမွတ္ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိေသာ ၆၀၀ မီဂါဝပ္ကုုိ  
တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သုုိ႔ တင္ပိုု ႔ေရာင္းခ်ၿပီး စစ္တပ္-ႏိုုင္ငံပိုုင္ စက္႐ံုုမ်ားသုုိ႔ ပိုု ႔ေဆာင္ျဖန္႔ျဖူး 
ေပးသည။္127   အထက္ေပါင္းေလာင္း (၂၈၀ မဂီါဝပ)္ ႏငွ္ ့ေအာက္ေပါင္းေလာင္း (၁၄၀ မဂီါဝပ)္ မ ွထြက္ရွိ 
ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုုလည္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုုင္း ေပါင္းေလာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းမွ ျမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ ္
သိုု ႔ တင္ပိုု ႔ေပးသည္။ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 
(၇၀၀ မီဂါဝပ္) သည္ မႏၱေလးတုုိင္းအတြင္းတြင္ တည္ရွိေသာ္လည္း ၄င္း၏ ေရဝပ္ဧရိယာမ်ားမွာ 
ရွမ္းျပည္နယ္အထဲတြင္ တည္ရွိသည္။ 

 အႀကီးစားေရအားလ်ွပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္သည့္ ေရကာတာမ်ားသည္ ျမစ္ေၾကာင္းစနစ္မ်ား၊ 
စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၏ အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားႏွင့္ ေရကာတာႏွင့္ ေဝးကြာေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားဆီသုုိ႔ 
ျမစ္ေခ်ာင္း၏ အရင္းအျမစ္မ်ား ကုုိ  လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားပံုုသ႑ာန္ျဖင့္  ထုုတ္ယူသုုံးစြဲျ ခင္းႏွင့္  
တင္ပိုု႔ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထိုုထက္မက ႏိုုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္မ်ားကုုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံမ်ား၏ 
သံုုးစြမဲႈမ်ားအျဖစ ္အသြင္ေျပာင္းလဲေပးသည။္ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပစ္စထ္ုတ္ုသည္ ့ေရကာတာမ်ားကို ု
အသံုုးျပဳၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကုုိ အႏိုုင္က်င့္ျခင္းသည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုု၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖစ္ၿပီး 
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ေခတ္မရွိေတာ့သည့္  နည္းပညာတစ္ခုုျဖစ္သည္ဟုု  ေခတ္မွီနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္  
စြမ္းအင္ထုုတ္လုုပ္ေရးက႑တြင္ အျခားေရြးစရာနည္းလမ္းမ်ားကုုိ ရွာေဖြသူမ်ားက ျငင္းခံုုေစာဒက 
တက္ၾကသည္။ ဧရာမ ေရကာတာႀကီးမ်ားကုုိ သမိုုင္းတေလွ်ာက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ႏိုုင္ငံလုုံးမွ အဖိုုးအခမ်ားစြာ 
ေပးဆပ္လိုုက္ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။128

 အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ ေရကာတာမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကုုိ ကမၻာတစ္လႊားမွ  
မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္မွတ္တမ္းမ်ားရွိၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္မူ မိမိ၏ မ်ားစြာေသာ ကုုိယ္ပိုုင္ျပႆနာ  
ဥပမာမ်ားျဖင့္ ကံဆိုုးစြာ ရွိခဲ့သည္။ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ ေပါင္းေလာင္း (သုုိ႔) ေရႊလီေရအား 
လွ်ပစ္စစ္မီကံနိ္း၊ (သိုု႔) အဆုုိျပဳထားေသာ ဧရာဝတီႏငွ္ ့သလံြင္ျမစ္ေပၚရွ ိေရကာတာစမီကိံန္းမ်ားေၾကာင္ ့
ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ ေလာဘတႀကီး သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈေၾကာင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေပ်ာကဆ္ံုုးျခင္း၊ ႀကိဳတင ္ေဟာကနိ္းမထုတု္ႏိုငုသ္ည္ ့ေရေဘး စသည္ဒ့ုကုၡ 
အလုုံးစံုုကုုိ ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရသည္။ ျမန္မာ့ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အဆုုိပါ 
ဆိုုးက်ဳိးမ်ားကိုု ဆယ္စုုႏွစ္တစ္ခုုေက်ာ္ မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုုထားခဲ့သည္။

မိုုင္းတံု ေရကာတာ မတည္ေဆာက္မွီအခ်ိန္

 မိုုင္းတုုံေရကာတာသည္ အကယ္၍ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးျဖစ္ခဲ့လွ်င္ တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံျပင္ပ 
အာရွတြင္ အျမင့္ဆုုံး ေရကာတာတစ္ခုုျဖစ္လာမည္။ ယင္းဧရာမ ေရကာတာသည္ သံလြင္ျမစ္ကုုိ 
၂၄၁ မီတာအျမင့္ရွိေသာ တာတမံႏွင့္ ေရျမွဳပ္ဧရိယာ အၾကမ္းဖ်င္း ၆၄၀ စတုုရန္းကီလုုိမီတာျဖင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္သိမ္းပိုုက္လုုိက္မည္ျဖစ္သည္။ ရပ္ဆုုိင္းထားေသာ ျမစ္ဆုုံေရကာတာအပါအဝင္ေဒသ 
အတြင္း အျခားေသာစီမံကိန္းမ်ားထက္ပိုုလြန္ေသာ အတုုိင္းအတာျဖင့္ရွိၿပီး အထက္ေပါင္းေလာင္း 
စမီကိံန္း၏ ေရလႊမ္းဧရယိာထက ္ဆယ္ဆပိုကု်ယ္ပါလိမ္မ့ည။္ မိုငု္းတံုုေရကာတာေၾကာင္ ့ရမွ္းျပညန္ယရ္ွ ိ
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၈) ခုု၏ ေျမေနရာမ်ား နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ကိုု တိုုက ္
႐ိုက္ုဆိုုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုငုသ္ည။္ ျမစအ္ထကဘ္က္ ကီလိုမုတီာ ၂၀ ခန္႔တြင ္ရွိေသာ သာယာလွပသည္ ့ 
ကိန္းခမ္း ကၽြန္းရြာကေလးမ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ ေရဝပ္ဧရိယာမ်ားေၾကာင့္ အားလုုံးနီးပါး ေရေအာက္ 
သိုု႔ နစ္ျမဳပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 မိုုင္းတုုံေရကာတာတည္ေဆာက္မည့္ေဒသ၏ အထက္ ျမစ္ညွာေဒသသည္ အစဥ္အလာ 
အားျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ စိုုက္ပ်ဳိးေရးအေျချပဳေက်းရြာမ်ားရွိ ၿပီး ရာသီသီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာ 
စပါး၊ ပဲပုုပ္ပဲတုုိ႔ကုုိ ကၽြန္းသစ္မ်ားထူထပ္စြာေပါက္ေရာက္ဖံုုးလႊမ္းသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားအၾကားရွိ 
လြင္ျပင္မ်ားတြင္ စိုုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားအားလံုုးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ပတ္ဝန္း 
က်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနရာယူၿပီး ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာကိုု အတင္းအဓမၼစနစ္ျဖင့္ စစ္တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခ်င္း  ဆက္လမ္းမ ႀကီးအသစ္မ်ား၏ ေဘးသုုိ ႔  ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
ေျပာင္းလကဲုနုသ္ည။္ က်ိဳင္းေတာငမ္ ွမိုုးန၊ဲ ခိုလုန၊္ မိုငု္းပန၊္ က်ဳငိ္းခမ္းၿမိဳ႕တုုိ႔ကို ုဆကသ္ြယထ္ားေသာ အဓကိ 
လမ္းမႀကီးမ်ားကိုု ၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္အတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ျမန္မာ 
ႏိုုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုုးကုုမၺဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေအးရွားေဝါလ္မွ တည္ေဆာက္ကာ “သစ္ထုုတ္လုုပ္ငန္းရွင ္
မ်ားကိုု ထိုုေဒသသိုု႔ ေခၚသြင္းလာၿပီး ေဒသတြင္းထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္ေသာ ကၽြန္းသစ္ သစ္ေတာ 
မ်ားကုုိ ေျပာင္းရွင္းစြာ ထုုတ္ယူႏိုုင္ခဲ့သည္။”129 ၂၀၀၅ ခုုႏွစ္တြင္ ေအးရွားေဝါလ္တည္ေဆာက္သည့္ 
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မိုုင္းခန္ေက်းရြာမွ ေျမာက္ဘက္ မိုုင္းဘိုလန္သိုု႔ ေဖာက္လုုပ္ေသာ လမ္းမသစ္သည္ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲ့ 
သည့္ ကၽြန္းသစ္ေတာမ်ားကိုု အျမတ္ႀကီးစားသည့္ သစ္ထုုတ္လုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ တံခါး 
ဖြင့္ေပးလုုိက္ျခင္းသာျဖစသ္ည။္130  ေအးရွားေဝါလအ္ေနျဖင္ ့မိုငု္းတံုေရကာတာစမီကိံန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င ္
ေဒသမ်ားတြင္ အႀကီးစား သစ္ထုုတ္လုုပ္ခြင့္ကိုုလည္း ရရွိခဲ့သည္။

 ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ သစ္ထုုတ္လုုပ္ငန္းမ်ားအႀကီးအက်ယ္ ဦးတည္လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
နမ့္စင္ျမစ္သည္ သံလြင္ျမစ္၏ ျမစ္လက္ တက္တစ္ခုုျဖစ္သည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းသည္ေရေဝ 
ေရလဧဲရယိာအတြကမ္်ားစြာ ဆိုုးက်ဳိးျဖစ္ေစသည။္ သဘာဝေရထိန္းသိမ္းေပးထားေသာ သစ္ေတာမ်ားကို ု
ဆုုံး႐ႈံးရျခင္းသည္ ေက်းရြာ၏စိုုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားႏွင့္ ေရစီးေရလာစနစ္မ်ားကုုိ ပ်က္စီးေစသည့္ေရႀကီး 
ေရလွ်ံျခင္းတုုိ ႔ ကုုိလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ သစ္ထုတ္လုုပ္မႈပမာဏႀကီးႀကီးႏွင့္  အဆက္မျပတ္ 
ထုုတ္ယူမႈမ်ားသည္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ စမ္းေခ်ာင္းေလးမ်ားခမ္းေျခာက္သြားျခ
င္းတိုု႔ကိုု ျဖစ္ေစသည္။ စမ္းေခ်ာင္းငယ္မ်ားအေပၚတြင္မွီခိုုၿပီး ေတာေကာင္မ်ားကုုိ ျဖားေယာင္းရသည့္ 
မုုဆိုုးမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအေျချပဳသားေကာင္ငယ္မ်ားကိုု ရွာေတြ႕ရန္ ပိုုမိုုခက္ခဲ လာသည္။

 ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ မုုတ္သုုံရာသီမွလြဲ၍ သစ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အဆိုုပါ ေဒသမ်ား 
တြင ္ဆကလ္ကလ္ုပ္ုေဆာင္ ေနခဲ့သည။္ ယင္းသစထုု္တ္ေနသည့္ေနရာသည ္ေရကာတာတည္ေဆာက္ 
မည့္ေနရာ၏ ျမစ္ညွာႏွင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုုင္းေဒသမ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုု 
လက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS)/ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ ္
အဖြဲ႕မွ သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈကိုု တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ေဒသလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ေနသည္။ သစ္ထုုတ ္
လုုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေဒသသုုံးခုုသည္ တ႐ုုတ္ကုုမၺဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိၿပီး ခုုတ္လွဲရွင္းလင္းထား 
ေသာ အဆိုုပါ သစ္မ်ားကိုုလည္း တ႐ုုတ္ျပည္နယ္စပ္သိုု႔ သယ္ပိုု႔သြားလိမ့္မည္ဟုု ယံုုၾကည္ရပါသည္။

 စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမစတင္ေသးေသာ္လည္း စစ္တပ္-ပုုဂၢလိက အက်ဳိးတူ 
လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လမ္းမမ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ား 
ကိုု ဦးတည္လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သစ္မာ 
မ်ားသည္လည္း ဖြတ္ဖြတ္ေၾက ပ်က္စီးကုုန္သည္။ ေရေဝေရလဲသစ္ေတာမ်ား ေလ်ာ့နည္းပ်က္စီး 
လာျခင္းသည္ အစဥ္အလာအရ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္သည့္ ျမစ္ေဘးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စိုုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား 
ပ်က္စီးယိုုယြင္းလာသည့္ရလဒ္မ်ားကိုု ရရွိေစၿပီး မိုုးရာသီကာလတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား 

ဆည္ေရဝပ္ဧရိယာမ်ားဟုု 
သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ 
မ်ားတြင္ ေရကာတာစီမံ 
ကိန္းမစတင္ခင္ အခ်ိန္တြင္ 
သစ္ထုုတ္လုုပ္ေလ့ရွိသည္။ 
ပံုုတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သံလြင္ 
ျမစ္အနီးတြင္ သစ္လုုံးတင္ 
ကားမ်ားျဖင့္ သစ္ထုုတ္ 
လုုပ္ေနပံုု ျဖစ္သည္။ 

ဓါတ္ပု ံ- Sapawa
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pagoda flooded by Paunglaung dam reservoir

relocation site စားအစာကလွ်ပ္စစ္မီးထက္အ 
ေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ 
ရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအ 
တြက္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုုိမွီခိုု 
လုုိ႔မရဘူး။ လယ္သမားျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ ကုုိယ့္ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း 
အေပၚမွာ မီွခိုုရပ္တည္လုုိ႔ရ 
တယ္။ ဒါေပမယ့္ လယ္၊ ေျမ 
ေတြမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ရပ္တည္လုုိ႔ 
မရဘူး။”135 (ဦးေဇာ္လင္း၊ အ 
တြင္းေရးမွဴး၊ ယခင္ေပါင္း 
ေလာင္းျမစ္ဝွမ္းေပၚတြင္တည္ 
ရွိသည့္ ခြန္ရွင္းဟိေက်းရြာ) 
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ေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အေပၚယံ ေျမဆီၾသဇာမ်ားလည္း ေမ်ာပါပ်က္စီးမႈမ်ား တိုုးပြား 
လာေစသည္။

 သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မလံုုၿခံဳမႈမ်ား 
တုုိးပြားလာျခင္း ျပယုုဂ္မ်ားကုုိ အမွတ္ (၁) ေရႊလီႏွင့္ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရကာတာအပါအဝင္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ ေရကာတာမ်ားတည္ရွိရာေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုုင္ ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး 
ေသာ ဆုုိးက်ဳိးမ်ားသည္ တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမတုုိင္ခင္ ေရွ႕ကျဖစ္ေပၚႏွင့္ၿပီး အႀကီးစား 
ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းပံုုျဖတ္သည့္ သစ္ထုုတ္လုုပ္ငန္းမ်ားအၾကားရွိ ဆက္စပ္ဆက္ႏြယ္မႈ 
မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပေနသည္။131 ဆုုိခဲ့ပါ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ ကုုန္းျမင့္အေျချပဳစိုုက္ပ်ဳိးသည့္
ဧရိယာမ်ားကုုိ စိုုက္ပ်ဳိး၍မရေတာ့သည့္ ေနရာေဒသမ်ားအျဖစ္ တုုိးပြားလာ ေစျခင္း အပါအဝင္ 
အတြဲလိုုက္ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိသည္။ 

တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ေနာက္ပိုုင္း ေပါင္းေလာင္းေရကာတာ

 ၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီႏွင့္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုုန္ပိုုင္းအၾကားတြင္ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရကာတာေၾကာင့္ 
လဥူီးေရ ၈၀၀၀ ေက်ာသ္ည ္မမိတိိုု႔၏ ေနအမိ၊္ လယယ္ာေျမမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏငွ္ ့ဘာသာေရးအရ 
အထြဋ္အျမတ္ထားရာေနရာမ်ားကိုု ထားခဲ့ရၿပီးေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ ယင္းေရကာတာကုုိ 
မူလအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အစိုုးရမွအဆုိျပဳၿပီး ဆြတ္ဇာလန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ တ႐ုုတ္လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 
တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။132  လည္ပတ္ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကုုိ တစ္ခ်ိန္က သီးႏွံစိုုက္ပ်ဳိး 
ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ယခုုတြင္ ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမွုပ္သြားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုုင္း၊ 
ေပါင္းေလာင္းျမစဝ္မွ္းလြင္ျပင္ေဒသ၏ အေနာကဘ္က ္၅၀ ကလီိုမုတီာသာေဝးကြာသည္ ့ေနျပည္ေတာသ္ိုု႔ 
ပိုု ႔လႊတ္သည္။ ၆၀ စတုရန္းကီလိုုမီတာက်ယ္ေသာ ေရေလွာင္ဧရိယာသည္ ေက်းရြာေပါင္း (၂၃) 
ရြာရွမ္း၊ ဗမာ၊ ပအိုု ႔ဝ္ႏွင့္ ကယန္းလထလူမ်ဳိးတုုိ႔ကုုိ မတ္ေစာက္၊ ရႊံ႕ထူၿပီး ေျမၾသဇာမေကာင္းေသာ 
ေတာင္ေစာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အိုုးသစ္၊ အိမ္သစ္ႏွင့္ စိုုက္ပ်ဳိးရန္ ေျမေနရာသစ္မ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ 
ေနရသည့္ ယခင္ေနထိုုင္ခဲ့ေသာ ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္၏ အထက္ေဘးတေစာင္း ေဒသမ်ားကိုု ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေပးလိုုက္သည္။

 ယခင္ နန္းစခင္ေက်းရြာတြင္ ေနထုုိင္ေသာ ဦးဒိုုးခိုုင္ႏွင့္ ဇနီးျမင့္မိုုးတုုိ႔သည္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ 
ေႏွာင္းပိုုင္းတြင္ ေတာင္ေပၚဘက္သုုိ႔ ပထမ အႀကိမ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အင္တာဗ်ဴး 
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ခရံသည္ ့၂၀၁၄ ႏစွကုု္နပ္ိုငု္းတြင ္၄င္းတိုု႔မသိားစုုႏငွ္ ့ယခင္ေက်းရြာမ ွအမိ္ေထာငစ္ု ု(၈) စကုုို အဓမၼ ထပ္
မံေျပာင္းေရႊ႕ေစခိုုင္းျပန္သည္ဟုု ေျပာသည္။ “ေရကာတာတံခါးမပိတ္ခင္မွာ ေရမျမွဳပ္တဲ့အျပင္ စိုုက္ဖိုု႔ 
ေျမေတြလည္း ရွိေနတဲ့ ဒီေနရာမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရမယ္လိုု႔ ေျပာတယ္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ကိုု ေျပာတယ္။”133   

ဟုု ၄င္းတိုု႔အိမ္၏ ေအာက္ေျခအုုတ္ျမစ္ကိုု တဖ်တ္ ဖ်တ္ လာေရာက္႐ိုုက္ပုုတ္ေနသည့္ ေရလိႈင္းမ်ားကိုု 
ၾကည့္ရင္း ဦးဒိုုးခုုိင္က ရွင္းျပသည္။

 ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ လုုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမားမ်ားသည္ ၂၃ ကီလုုိမီတာအရွည္ရွိသည့္ 
ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား 
စိုက္ပ်ဳိးလုုပ္ကိုုင္စားေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမရွိျခင္း (သိုု႔) လံုုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးျခင္းမရွိဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုုအားလံုုး၏ ၈၄ ရာခိုုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသား 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈညႊန္းကိန္း (၃၂၈ အေမရိကန္ေဒၚလာ) ေအာက္သုုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ၆၆ ရာခိုုင္ႏႈန္း 
သညလ္ည္း UNDP ၏ စားနပ္ရိကၡာဆင္းရမဲႈညႊန္းကိန္း (၂၄၀ အေမရကိန္ေဒၚလာ) ေအာက္သုုိ႔ က်ဆင္း 
သြားခဲ့သည္။ ၄င္းတုုိ႔အားလုုံးမွာ လက္ရွိတြင္ ျပင္းထန္ခက္ခဲသည့္အေျခအေနျဖင့္ ဘဝကုုိ ရွင္သန္ 
ေနၾကရသည္။134  

(၄) ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ေဒသတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ား

 ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈသည္ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ကုုိင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကုုိင္းမွီ 
ဆက္ဆံေရးပံုုစံျဖင့္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ားရွိ ေျမႏွင့္ 
သစ္ေတာမ်ား၏ က်န္းမာသန္စြမ္းအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ကြဲျပားလွပသည့္ ျမန္မာ့ ဓေလ့ထုုံးစံ 
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားသည္ လတ္တေလာ သုုေသသနေလ့လာမႈမ်ားအရ ရပ္ရြာဦးေဆာင္သည့္ 
ေရထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဒသအေျချပဳ ဗဟုုသုုတမည္မွ် 
ရွိေနသည္ကိုု ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အဆိုုပါ ေဒသအေျချပဳ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားသည္ စိုုက္ပ်ဳိးေရးဆိုုင္ရာ  
က်င္သ့ံုုးမႈမ်ားႏွင့္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပတဝ္န္းက်င ္အတြင္း မ်ုိး႐ိုုးစဥဆ္က ္ဖြ႔ံျဖိဳးေစ 
ခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တိုုက္႐ိုုက္ဆက္စပ္ေနပါသည္။
 
 ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ိုုင္တြင္ ေျမယာ၊ သစ္ေတာ၊ ေရႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ား 
အၾကားရွိ ခြဲထုုတ္မရသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဒသခံဗဟုုသုုတအျမင္မ်ားရွိေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ယြန္းစလင္းေခ်ာင္းႏွင့္ ၄င္း၏ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ား၏ ေရေဝေရလဲဧရိယာကုုိ သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈမရွိေသာ ငါးဖမ္းျခင္းမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး 
ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားကုုိယ္တုုိင္ ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုုတ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကုုိ 
ဖန္တီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ ေက်းရြာေကာ္မတီ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဖာ္ထုုတ္ေရးဆြဲၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ခ႐ိုုင္အဆင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား 
အစည္းအ႐ံုုးသုုိ႔ တင္သြင္းၾကသည္။136 ထုုိကဲ့သုုိ႔ေသာ အရင္းအျမစ္ဆုုိင္ရာ ေဒသအဆင့္အုုပ္ခ်ဳပ္ 
စီမံမႈမ်ားကုုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံတုုိ႔၏ ေရွ႕ေရးကုုိ ႀကိဳတင္ေတြးေတာႏိုုင္စြမ္းႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြး 
ေပြလီလွသည့္ ေဒသဆုုိင္ရာ ေဂဟစနစ္မ်ားကုုိ ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုုင္စြမ္းကုုိ ေဖာ္ျပ 
ေနၿပီး ၄င္းအခ်က္သည္ ဗဟုုိအစိုုးရ၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သုုံးမႈမ်ားတြင္ အဓိက ပေပ်ာက္ေနသည့္ 
အခ်က္တစ္ခုုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
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 ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုုင္းတုုံေရကာတာစီမံကိန္း ေရျမွဳပ္ဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္မည့္ လယ္ပိုုင္ရွင္ 
လယ္သမားအမ်ားစုုသည္ သဘာဝအတိုုင္း ျဖစ္ေပၚသည့္ ေရႀကီးမႈအေပၚတြင္ မွီခိုုေနရၿပီး မိမိတုုိ႔၏ 
တူးေျမာင္းမ်ားျဖင့္ ေရကိုု ရယူၾကရသည္။ က်ဳိင္းခမ္းေက်းရြာအုုပ္စုုအတြင္းရွိ ဧကေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေသာ စပါးစိုုက္ခင္းမ်ားမွာ ရပ္ရြာမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ အေသးစား ဆည္တာတမံ (၆) ခုုကိုု အသံုုးျပဳလ်က္  
ေရသြင္းစိုုက္ပ်ဳိးၾကရသည္။ ရပ္ရြာ၏ အေသးစား ဆည္တာတမံေဆာက္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
တုုိ႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာရြာသားကုုိ ဆည္တာတမံတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္  
ေရလႊမ္းမိုုးမႈကိုု  ထိန္းခ်ဳပ္ ၿပီး တူညီမွ်တသည့္ ေရပမာဏကုုိ တူးေျမာင္းမ်ားအားျဖင့္  ျဖန္ ႔ေဝ 
စီမံခန္႔ခြဲေပးရန္ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည္။ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆည္ေျမာင္းေကာ္မတီကုုိ 
ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုုိ ႀကီးၾကပ္ေစသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒသအတြင္း အေသးစား 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စနစ္မ်ားအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။137 

 ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဒင္းမလုုိေက်းရြာသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး 
ေရတြင္းစနစ္အားျဖင့္ တစ္ရြာလုုံးအား ေရေပးေဝရန္ မလုုံေလာက္သည့္အခါ မရွိမျဖစ္လုုိအပ္ေသာ 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္ စုုေပါင္း စည္း႐ံုုးခဲ့ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္မိသားစုုတိုုင္းမွ ရံပံုုေငြႏွင့္ 
ေျပာင္းဖူး ၄ ကြာတကုုိ ထည့္ဝင္ၿပီး ေရေဝေရလဲဧရိယာကုုိ ပုုဂၢလိကေျမပိုုင္ရွင္မ်ားထံမွ ဝယ္ယူကာ 
ပုုက္ိမ်ားျဖင္ ့တစရ္ြာလံုုးသိုု႔ ေရျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုငုရ္န ္စစီဥခ္ဲၾ့ကသည။္ ထိုုေရေဝေရလဧဲရယိာတြင ္သစမ္ခုတုရ္၊ 
ဝါးမခုုတ္ရ စသည့္ ဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ တစ္ရြာသားလုုံးက ေရေဝေရလဲဧရိယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုုိ ေထာကခ္ႀံကိဳဆုုိခဲၾ့ကသည။္ ေက်းရြာေကာမ္တအီေနျဖင္ ့စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင္ ့
စီမံထိန္းေက်ာင္းၿပီး ပိုုလွ်ံေရမ်ားမွတဆင့္ ေက်းရြာအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုုတ္ယူေသာ 
အေသးစားေရအားလ်ပွစ္စ ္စမီကိံန္းတစခ္ုကုိုလုည္း စမီခံန္႔ခြရဲသည။္ ေရအားလွ်ပစ္စမ္တီာခ ေကာကခ္မံႈ 
မ်ားမ ွရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုုိ ေကာမ္တဦကၠဌႏငွ္ ့ေဒသခံေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားကို ုလစာခ်ီးျမငွ့္ေငြမ်ားအ 
ျဖစ္ ျပန္လည္အသံုုးျပဳၾကသည္။139 

 ထိုုကဲ့သိုု ႔  ဗဟိုုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိသည့္ စြမ္းအင္ထုုတ္လုုပ္မႈမ်ားအားျဖင့္  ေဒသတြင္း  
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ကယ္လီဖိုုးနီးယားတကၠသုုိလ္၊ ဘာကေလ ျပန္ျပည့္ျမဲႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ စြမ္းအင္ ဓာတ္ခြဲခန္းအဖြဲ႕သည္ 
ေဘာ္နီယိုုကၽြန္းရွိ ဆာရာဝပ္ေဒသ၏ စြမ္းအင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုုေသသနျပဳခဲ့ ၿပီး 
ေနေရာင္ျခည္ သံုုးစနစ္၊ ဇီဝသက္ရွိသံုုးစနစ္ႏွင့္ ျမစ္ထဲျပန္စီးစနစ္သံုုး ေရအားလွ်ပ္စစ္စနစ္ကဲ့သိုု႔ေသာ 
အေသးစားျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားအားျဖင့္ စြမ္းအင္လိုုအပ္ခ်က္ကုုိ ျဖည့္ဆည္းလံုုေလာက္ 
ေစႏိုုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ Sabah အေျခစိုုက္ TONIBUNG အင္န္ဂ်ီအိုုအဖြဲ႕သည္ အေသးစား 
ေရအားလ်ွပ္စစ္စက္ရံုု၊ ကမၻာ့ဆြဲငင္အားသံုုး ေရေပးေဝစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆုုိလာျပားျဖင့္ ပံုုဖမ္းအားသြင္း 
သည့္စနစ္မ်ားအပါအဝင္ အေသးစား ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားကုုိ Sabah ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ TONIBUNG အဖြဲ႕ ဒါရိုုက္တာ၏ အဆိုုအရ အထက္ပါ စီမံကိန္းမ်ား 
သည ္မီးလိုငု္းသြယတ္န္းမႈေၾကာင္ ့စြမ္းအင ္ေပ်ာကဆ္ံုုးသြားမႈမ်ားကို ုေလွ်ာက့်ေစၿပီး မီးလင္းေရးကိုသုာ 
ဦးတည္ေျဖရွင္းသည္သာမက မိမိတုုိ႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ စည္း႐ံုုးစုုဖြဲ႕မႈရွိလာျခင္းႏွင့္ 
ဝင္ေငြမ်ား လည္ပတ္လာျခင္းတြင္ အားေကာင္းလာေသာ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေရးအတြက္လည္း 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။140 
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တာလံုုေက်းရြာ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ - နမၼတူျမစ္ေပၚရွိ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
 
 ရွမ္းရြာတစ္ရြာျဖစ္ေသာ တာလံုုေက်းရြာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္း နမၼတူျမစ္၏ ျမစ္ကမ္း 
ႏွစ္ဖက္စလုုံးတြင္ အေျခခ် တည္ရွိေသာ ရြာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္ေသာ သမိုုင္းအစဥ္အလာမ်ား 
ရွိသည္။ လက္ရွိေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စုုေပါင္း ၁၂၀ မွ လူဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ ၅၀၀ ေက်ာ္တုုိ႔မွာ 
မိမိတိုု ႔၏ အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈျဖစ္ေသာ လိေမၼာ္ၿခံႏွင့္ ကၽြဲေကာျခံမ်ားကိုု ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ျမစ္ကမ္းပါးေတာင္ေစာင္းမ်ားေပၚတြင္ မွီခိုုေနရသည္။ ၄င္းတုုိ႔၏ လိေမၼာ္သီး 
မွာ ခ်ဳိျမိန္သည့္အရသာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသည္။138 

 သုုိ႔ေသာ္လည္း တာလုုံေက်းရြာသည္ အထက္ရဲရြာေရကာတာ၏ ေရလႊမ္းဧရိယာေအာက္ 
တြင္ နစ္ျမွဳပ္ေပ်ာက္ဆုုံးသြားရန္ ျပည္ေထာင္စုုအစုုိးရမွ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထုုိအႀကီးစား ေရကာတာ 
စီမံကိန္းကုုိ ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္တြင္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္အစိုုးရမွ ကနဦးစီစဥ္ေရးဆြဲၿပီး ဂ်ာမန္၊ တ႐ုုတ္ႏွင့္ 
ဂ်ပန္ကုုမၺဏီမ်ားစုုေပါင္းကာ ေဆာက္လုုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

 တာလုုံရြာသားအမ်ားစုုသည္ နမၼတူျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ ေနထိုုင္ၾကၿပီး အနည္းဆုုံး 
ျမစ္လက္တက္သုုံးခုသည္ ေတာင္ေစာင္း မ်ားမွတဆင့္ ျမစ္ထဲသုုိ႔ စီးဝင္ရင္း စပါးခင္းႏွင့္ ေျပာင္းခင္း 
မ်ားအတြက္ ေရေပးသြင္းႏိုုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ စုုေပါင္း၍ သီေပါၿမိဳ႕ 
မွ အင္ဂ်င္နီယာကုုိ ငွားရမ္းၿပီး ေခ်ာင္းငယ္ေလးတစ္ခုုအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ အေသးစား ေရအား 
လ်ွပ္စစ္ စက္႐ံုုတစ္ခုုကုုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုုိပါ အေသးစားေရအားလ်ွပ္စစ္စက္႐ံုုကုုိ 
သလံုုရြာသားမ်ားမွပိုုင္ဆိုုင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲကာ တစ္ရြာလုုံးအား မီးအလင္းေပးရန္၊ ဖုုန္းအားသြင္းရန္၊ 
ဘက္ထရီအားသြင္းရန္၊ ပန္ကာႏွင့္ တီဗြီမ်ားဖြင့္ရန္ လံုုေလာက္သည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကိုု လည္ပတ ္
ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲေတာ္မ်ား (သုုိ႔) အထူးက်င္းပသည့္ပြဲေတာ္မ်ားရွိသည့္အခါ 
ရြာသူရြာသား မ်ားသည ္ညပိုငု္း တစရ္ြာလံုုးစုုေဝးေရာကရ္ွိေလရ့ွသိည္ ့ရြာဘုနု္းႀကီးေက်ာင္းသိုု႔ လံုုေလာက ္
သည့္ မီးအားရရိွေစရန္ မိမိတိုု႔၏ ေနအိမ္မွ မီးမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အသံုုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုု ညီညြတ္စြာ 
ပိတ္လိုုက္ၾကသည္။ 

 ဗဟုုိထိန္းခ်ဳပ္မႈမဲ့ေသာ ၄င္းအေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ အ႐ႈပ္အေထြးမရွိဘဲ 
တာလံုုေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ေနအိမ္မ်ားသုုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား စီးဆင္းေစသည္မွာ 
စတင္ခ်ိတ္ဆြဲအသုုံးျပဳသည့္ ၂၀၁၀ ကတည္းကပင္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္မိသားစုုမ်ားက စက္႐ံုုရွိ  
တာဘိုုင္မ်ား အဖြင့္အပိတ္အတြက္ အလွည့္က်တာဝန္ယူၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းရြာသားမ်ားသည္  
အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟုုသုုတမ်ားႏွင့္  ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိသျဖင့္  စက္႐ံုုတြင္ျဖစ္ 
ေပၚေသာ မဂၢနစ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ျပင္ဆင္ႏိုုင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈ 
ကုုန္က်စရိတ္မ်ားကုုိ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ပင္ ေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုုင္ခဲ့သည္။ ရပ္ရြာအေျချပဳ ပိုုင္ဆုုိင္မႈစနစ္ 
သည္ ပ်က္စီးဆံုုး႐ႈံးမႈမ်ားကုုိ ေလွ်ာ့က်ေစၿပီး စီမံကိန္း၏အက်ဳိးမ်ားျခင္းႏွင့္  ေရရွည္တည္တ့ံမႈ 
တိုု႔ကိုု တိုုးပြားလာေစသည္။
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(၅) နိဂံုုး

 လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ခ်မွတ္မႈ (သုုိ႔) 
ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္စြာအသိေပးၿပီး သေဘာထားရယူမႈ မရွိျခင္း၊ 
ဗဟုုိအစိုုးရမွ အၾကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ ေရကာတာႀကီးမ်ားအားျဖင့္ ေဒသခံလူထုုမ်ားအေပၚ 
အဓမၼလုုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား 
စစ္ဘက္ဆုုိင္ရာ တင္းမာမႈမ်ားကုုိ ဆက္လက္မီးထိုုးေပးေနသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ 
ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုုက္ခံစားခဲ့ရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစမည့္ 
အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကိုုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေနသကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။141 

ရပ္ရြာမွစီမံခန္႔ခြဲေသာ ဆည္ေျမာင္းစနစ္ျပပံုု (ဘားအံအနီး) ဓါတ္ပု ံ- KESAN
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အပိုုင္း (၂.၄) ေက်ာက္မီးေသြး အရင္းအျမစ္မ်ား

(၁) ေက်ာက္မီးေသြးဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း

 ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာဗြန္ညစ္ညမ္းမႈသည္ အနီးအနား 
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေျပာမျပႏိုုင္ေသာက်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ 
ဆုုိးက်ဳိးထိခိုုက္မႈမ်ားကုိသာ ျဖစ္ေစသည္သာမက ေျမကမၻာ၏ အကာအကြယ္ေပးမႈ ယႏၱရားမ်ား 
ကုုိလည္း ပ်က္စီးေစပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးကုုိ ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းသည္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကိုု 
ျဖစ္ေစေသာ အဓိကပါရမီျဖည့္ဘက္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ရာသီဥတုုကုုိ အႀကီးအက်ယ္ဆုုံး ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ 
အခ်က္ျဖစ္သည္ဟုု အခ်ဳိ႕က ရည္ညႊန္းေျပာဆုုိၾကသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး၏ 
ဖ်က္ဆီးႏုုိင္မႈအားကုိ အသိအမွတ္ျပဳမႈ တုုိးပြားလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးမွ 
ကာဗြန္ထုုတ္လြတ္မႈကုုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ တရားဝင္သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္ 
ကိုု လက္မွတ္ေရးထိုုးကာ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အဓိက အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ သက္ေရာက ္
မႈမ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ စက္မႈဆိုုင္ရာနည္းပညာရွင္မ်ားက 
“သန္႔ရွင္းေသာ ေက်ာက္မီးေသြး” နည္းပညာကုုိ ေၾကာ္ျငာၾက ေသာ္လည္း ေရႏွင့္ သစ္အရင္းအျမစ ္

ဓါတ္ပု ံ- PYO
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မ်ားကိုု အသံုုးျပဳၿပီး ကုုန္က်စရိတ္ျမင့္မားေသာ အဆိုုပါ စနစ္မ်ားမွာ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ဆိုုးက်ိဳးထိခိုုက္မႈမ်ားကိုု လံုုေလာက္သည့္ ကာကြယ္မႈမေပးႏိုုင္ေခ်။

 ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းသည္ ေျမငလ်င္မ်ားကုုိ ျဖစ္ေစမည့္ ေျမေအာက္ 
ေက်ာက္လႊာေရႊ႕လ်ားေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ခလုတ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ တူးေဖာ္ထုုတ္လုပ္ျခင္း
မ်ားေၾကာင့္ အေပၚယံေျမလႊာပ်က္စီးျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား 
တြင္ ညစ္ညမ္းျခင္းစသည့္ ရလဒ္ဆုုိးမ်ားကုုိလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ အထက္ပါ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ 
လူသားတုုိ႔၏ လုုံၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဂဟဆုုိင္ရာ ဇီဝမ်ဳိးစံုု 
မ်ဳိးကြဲဆုုိင္ရာတိုု ႔တြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ေရးစက္႐ံုု 
မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ စြန္ ႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ ဆုုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ 
ေစသည္။ သိုု ႔ေသာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကုုမၼဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေျမဆုုိင္ဆုုိင္ရာျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးမ်ားတြင္ တာဝန္ယူ ေပးရန္ တိုုက္တြန္းရသည့္အခါတြင္ အထူးခက္ခဲေနပါသည္။

 ယခင္အစိုုးရသည္ ေက်က္မီးေသြးအေျချပဳစြမ္းအင္ထုုတ္လုုပ္သည့္စက္႐ံုုလုုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသအဆင့္ကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္ အနည္းဆုုံးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေပါင္း (၁၁)
ခုုကိုု လက္မွတ္ေရးထုိးထားခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုု၊ ေဒသခံမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ မည့္သည့္စီမံကိန္းမွ် လုုပ္ေဆာင္မည့္ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေပၚထြက္လာျခင္းမရွိေသးပါ။ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ 
နည္းတူ ထားဝယ္ေဒသတြင္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက ္
ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိအစိုုးရသစ္က တြင္းထြက္မ်ားတူးေဖာ္မည့္စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုု အသုုံးျပဳသြားမည္ဟုု ေျပာဆုုိ 
ထားခဲ့ျပန္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုု ၾကည္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတုုိ႔သည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 
ႏငွ္ ့ကမၻာဘ့ဏတ္ိုု႔ႏငွ္ ့ သတၱဳတြင္း က႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက ္၂၀၁၆ ခုုႏစွအ္ေစာပိငု္းကာလတြင ္ေတြ႕ဆံုု 
ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားဝင္ သတင္းထုုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ျမန္မာ့့ 
စြမ္းအင္ မဟာ စီမံခ်က္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးကုုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုုတ္လုုပ္ေရးအတြက္ အသံုုးျပဳ 
မည့္ (၁၅ ႏွစ္အတြင္း ၃ % မွ ၃၀ % အထိ) အစီအမံမ်ား သိသာတိုုးတက္စြာ ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း 
ျပန္ျပည့္ ၿမဲစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥကုုိ အေရးတစ္ႀကီး ေဆြးေႏြးမႈမရွိ 
သည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။ 

(၂) ဗဟိုုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ

(က) ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား

 ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃၇) အရ ဗဟိုုအစိုုးရသည္ ေက်ာက္မီးေသြးအပါအဝင္ 
ေျမေပၚေျမေအာက ္အရင္းအျမစ္ အားလုုံး၏ မူရင္းပိုငုရ္ငွ္ျဖစသ္ည။္ သဘာဝသယံဇာတႏငွ္ ့ပတဝ္န္းက်င ္
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတြင္ သတၱဳတြင္းဆုုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုုိ  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ျပည္နယ္၊ တိုုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏  
အစိုုးရမ်ားတြင္ မိမိတုုိ႔ဧရိယာအတြင္းရွိ သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္းကုုိ ဥပေဒျပဌာန္းရန္ အာဏာမရွိေခ်။  
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၄င္းတိုု ႔တြင္ စြမ္းအင္မူဝါဒေရးဆြဲျခင္း၊  
ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္သက္ 
ဆုုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာကုုိလည္း 
အကန္ ႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိထားပါ   
သည္။ (စြမ္းအင္မူဝါဒတြင္ ၾကည့္ပါ။)

 ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ 
အခန္း (၅၆) တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ 
ၿမိဳ႕နယ္သံုုးခုုကိုု “ပအိုုဝ္း ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ 
ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ” အျဖစ္ ပံုုေဖာ္ထား 
သည္။142 အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား (၂) 
ႏွင့္ (၃) တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္  ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသမ်ားကိုု ေပးထားေသာ ဥပေဒျပဳ 
ေရးအာဏာမ်ားအရ ၄င္းအစိုုးရမ်ား 
၏လက္ထဲတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူး 
ေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား (သုုိ႔) 
ေက်ာက္မီးေသြးသံုုးလွ် ပ္ စစ္ ဓာတ္  
အားေပးစက္႐ံုုမ်ားကုုိ စီမံခန္႔ခြဲပိုုင္ခြင့္ 
အာဏာတစစ္ံုတုစရ္ာ မရွသိညကုိ္ ေတြ႕ 
ရသည။္ ၂၀၁၆ ခုုႏစွတ္ြင္ ျပဌာန္းေသာ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံ  ရင္းႏွီး  ျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ 
အခန္း (၄) တြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ား 
အရ ျမန္မာႏိုုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္ 
မရွင္သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား 
ကိုု ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အ 
တည္ျပဳခြင့္ျပဳျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ 
လုုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ အစုု 
အဖြဲ႕ တစ္ခုုျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းစုုဖြဲ႕ 
မႈတြင္ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုုထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမရွိေခ်။

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ (၁၉၉၄)

 ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒအရ သတၱဳတြင္း လုပ္ကုုိင္ခြင့္ရရွိလုုိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုုင္ရာ ဆိုုးက်ဳိးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေဒသခံ 
လုုပ္သားငွားရမ္းမႈႏွင့္ စီမံကိန္းအလြန္ ေျမယာဆုုိင္ရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကုုိ ပူးတြဲတင္ျပရန္တာဝန္ရွိေသာ္လည္း သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
မ်ားကို ဖ်က္ဆီးမည့္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ တင္ျပရန္ မလုုိအပ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။143  မည္သုုိ ႔ 
ဆိုုေစကာမူ ယခုုအစီရင္ခံစာအတြက္ သုုေသသနလုုပ္ေနစဥ္တြင္ ဗဟုုိအစိုုးရမွ သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္း၊ 

ဇယား (၇) ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ ေက်ာက္မီးေသြး 
ထြက္ရွိရာ ေဒသ  
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ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္း၊ (သုုိ႔)  သစ္ထုုတ္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဂဟစနစ္မ်ားကုုိ 
ျပန္လည္ကုုစား ထူေထာင္ေပးသည့္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ တင္ျပအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပဌာန္းသည့္  
ျမန္္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒကုုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအရ အႀကီးစားတြင္းထြက္သတၱဳုုလုုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ လုုပကုုိ္ငခ္ြင့္ကုုိ ႏွစ္ (၅၀) အထိ (ယခင္ဥပေဒအရ ၁၅ ႏစွ)္ သတမ္တွခ္ြင့္ျပဳထားသည။္ ျပညန္ယ္ 
ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔နယ္ေျမအတြင္း သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္းမ်ားရွိေနေစကာမူ အႀကီးစား 
သတၱဳထုုတ္လုုပ္မႈမ်ားကိုု ခြင့္ျပဳျခင္း (သုုိ ႔) ကန္ ႔ကြက္ျခင္းရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမရွိသည္ကုုိ  
ေတြ႕ရသည္။ အေသးစားထုုတ္လုုပ္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒသအဆင့္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ 
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးထားမႈမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း အဆိုုပါ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟုုိအစိုုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ကိုုရရွိရန္ လုုိအပ္ျပန္ 
သည္။144  ေဒသအဆင့္ေကာမ္တဝီငမ္်ားကို ုေရြးခ်ယရ္ာတြငလ္ည္း ျပည္ေထာငစ္ုအုဆင္ ့ဝနႀ္ကီးမ်ားက 
ေရြးခ်ယ္သြားလိမ့္မည္ဟုု ယံုုၾကည္ရပါသည္။145  

ဇယား ၃- အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုုမ်ား

ေဒသ မီဂါဝပ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ

၁ ကြမ္းၿခံကုုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီး

၃၀၀ မီဂါဝပ္ ျမန္မာေအးရွားေဝါ 
ကုမၼဏီ၏ အစုုအဖြဲ႕ဝင္  
Virtue Land ကုုမၼဏီ

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

၂ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီး

၅၀၀ မီဂါဝပ္ အိႏၵိယႏိုုင္ငံမွ Orange 
Powergen ကုုမၼဏီ၊ 
စကၤာပူမွ Global 
Adviser ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ  
Diamond Palace Service

၈.၁၀.၂၀၁၃ 
တြင္ MOU ထိုုးၿပီး 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
လုုပ္ေနသည္။

၃ ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီး

၂၇၀ 
မီဂါဝပ္ 

တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံမွ Huaneng 
Lancang ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ  
Htoo Company ကုုမၼဏီ

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

၄ င႐ုုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဧရာဝတီတိုုင္းေဒသႀကီး

၅၄၀ မီဂါဝပ္ အိႏၵယိႏုုိင္ငံမွ TATA Power 
ကုုမၼဏီ

၁၁.၄.၂၀၁၃ တြင္   
MOU ထိုုးထားၿပီး 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
လုုပ္ေနသည္။
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၅ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ 
တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီး

၅၀ မီဂါဝပ္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ ၈.၁၀.၂၀၁၄ တြင္  MOU 
ထိုုးခဲ့သည္။

၆ ဘုုတ္ျပင္းၿမို႕နယ ္
(မေနာလံုုး)၊ တနသၤာရ ီ
တိုုင္းေဒသႀကီး

၅၀၀ မီဂါဝပ္ Cwave Global ကုုမၼဏီႏွင့္ 
24 Hours Mining and 
Industry ကုုမၼဏီ

၂၁.၉ .၂၀၁၂ တြင္  
MOU ထိုုးထားခဲ့ၿပီး 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။

၇ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ 
တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီး

၁၈၀၀ မီဂါဝပ္ ႏိုုင္ငံျခား (ျပင္ပ) ကုုမၼဏီ ၈.၁၀.၂၀၁၄ တြင္  MOU 
လက္မွတ္ေရးထိုုး ခဲ့သည္။

၈ ျမစ္ဝေဒသ၊ 
တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီး

၂၆၄၀ မီဂါဝပ္ ထိုင္းႏိုုင္ငံမွ RATCH 
ႏွင့္ Blue Energy 
& Environment, 
ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ Vantage ႏွင့္ 
ေက်ာ္ေက်ာ္ၿဖိဳးကုုမၼဏီ

ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၄ 
ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ 
စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
RATCH တိုု႔ MOU 
ထိုုးထားခဲ့သည္။

၉ အံဒင္ ေဒသ၊ 
ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္

၁၂၈၀ မီဂါဝပ္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ Toyo-Thai 
Group ကုုမၼဏီ

၂၁.၃.၂၀၁၃ တြင္   
MOU ထိုုးထားခဲ့ၿပီး 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။

၁၀ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္၊ 
စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသႀကီး

၅၄၀ မီဂါဝပ္ စကၤာပူႏိုုင္ငံမွ ISDN ႏွင့္  
and ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ Tun 
Thwin Mining ကုုမၼဏီ

၁၁.၄.၂၀၁၃ တြင္  MOU 
ထိုုးထားခဲ့ၿပီး EIA/SIA 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။

၁၁ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္

၆၆၀ မီဂါဝပ္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံမွ 
Lumpoondum

၁.၁၀.၂၀၁၃ တြင္ MOU 
ထိုုးထားခဲ့ၿပီး EIA/SIA 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။  

စုုစုုေပါင္း ၉၀၈၀ မီဝါဝပ္

မွီျငမ္း: http://consult-myanmar.com/2015/03/18/coal-fired-power-planned-but-on-hold/ 

လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုမ်ားမွာ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္၊  
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတုုိင္းႏွင့္ တီက်စ္၊ ပအိုု႔ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တိုု႔တြင္ ျဖစ ္
ပါသည္။

(ခ) က်င့္သံုုးမႈမ်ား

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၊ ဗဟုုိအစိုုးရႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေစသည့္ “ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး”

 တီက်စ္သတၱဳတြင္းႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုမွာ ပအုုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္း (PNO) မွ 
စီမံခန္႔ခြဲေသာ ပအိုုဝ္းကုုိယ္ပိုုင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ PNO ၏ 
ပအုုိဝ္းအမ်ုိးသားစစတ္ပသ္ည ္၁၉၉၁ တြင ္အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲေရးလက္မတ္ွေရးထုုိးခဲသ့ည။္ ယခုအုခါတြင ္
ပအိုဝု္းအမ်ဳိးသားစစတ္ပမ္ွာ ျပညသူ္႔စစအ္ဖြ႕ဲအျဖစလ္ည္းေကာင္း၊ PNO မွာလည္း ပအိုဝု္းအမ်ဳိးသားပါတ ီ
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အျဖစ္ ထူေထာင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ PNO အေနျဖင့္ ကိုုယ္ပိုုင ္
အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း 
မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအတြက္ ဦးတည္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 PNO အေနျဖင့္ တီက်စ္အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ျပည္သူလူထုုမ်ားကုုိ စည္း႐ံုုးႏိုုင္ျခင္းႏွင့္ တိတ္ဆိတ္ 
ေစႏိုုင္သည့္ အာဏာရွိသည္။ ပအိုုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကိုု  
ပိုုင္ဆိုုင္ေသာ္လည္း သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ၄င္းအေနျဖင့္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ် 
ရန္ အာဏာမရွိေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအားလုုံး 
ကိုု ႏိုုင္ငံေတာ္က ပိုုင္ဆိုုင္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ဗဟိုုအစိုုးရႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ားက သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုုကုုိ ခ်မွတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တီက်စ္ေဒသခံတစ္ဦးမွ  
ဤသိုု ႔ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ “ေယဘုုယ်အားျဖင့္ PNO ႏိုုင္ငံေရးကုုိ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ စီးပြားေရးေတြ 
က ေနာက္ကြယ္ကေန ထိန္းခ်ဳပ္ေနပါတယ္” ဟူသတည္း။

 ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ပအုုိဝ္းကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုုိ ဗဟုုိအစိုုးရမွ 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။ ပအိုုဝ္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကုုမၼဏီအေနျဖင့္ 
စီမံကိန္းလည္ပတ္ႏိုုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာအခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ကနဦးခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းဆိုုင္ရာ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်ကမ္်ားခ်မတွရ္ာတြင ္ဗဟိုအုစိုုးရ၏ အတည္ျပဳမႈ ရယရူန ္လုုိအပသ္ည။္ စမီကံနိ္းမ ွရရွလိာေသာ 
ဝင္ေငြအမ်ားစုုကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ဗဟုုိအစိုုးရကသာ အဓိက ရရွိသည္။ 
သတၱဳတြင္းဝနႀ္ကီး ဌာနသညလ္ည္း ဗဟိုဥုီးစီးသည္ဌ့ာနတစခ္ုုျဖစပ္ါသည။္ ဝနႀ္ကီးဌာန၏ ဝနထ္မ္းမ်ားမွာ 
ေဒသခံတိုုင္းရင္းသားမဟုုတ္သည့္ ဗမာမ်ားသာ အမ်ားစုုျဖစ္ၿပီး ယင္းဝန္ထမ္းမ်ားကုုိ ဗဟုုိအစိုုးရမွ 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။ 

 ေက်ာက္မီးေသြးသံုုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုကိုု တ႐ုုတ္ကုုမၼဏီမွ လည္ပတ္အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဥပေဒမ်ားအတိုုင္း လုုပ္ေဆာင္ 
ေနသည္ကုုိမူ ရွင္းလင္းစြာ မေတြ႕ရေခ်။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဗဟုုိအစိုုးရကသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အားလုုံးကုုိ သီးျခားခ်မွတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု 
မသိႏိုုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ မရွိမျဖစ္လုုိအပ္သည့္ 
ကိုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္  မရွိသည္ကိုု ေတြ႕ရ သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရန္ ေျမသိမ္းသည့္ကာလတြင္ ကုုမၺဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုုင္မ်ားမွ 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း 

 ရွမ္း႐ိုုးမနဂါး၊ ေရႊသံလြင္္ကုမၼဏႏီွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုုင္မ်ားသည္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး 
မိုုင္းတြင္းႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေက်းရြာ မ်ားမွ လယ္သမား၏ စိုုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကိုု တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
မစတင္မွီကာလတြင္ သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ဖိအားေပးျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ျခင္းတုုိ႔ကုုိ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေျမယာမ်ားကုုိ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ကုုမၼဏီ 
မ်ားမွ ေျမသိမ္းသည့္အခါတြင္ ခ႐ိုုင္ (၉) ခုုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုုး 
ေစခဲ့သည္။ ယင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ားအား တစ္ဧကလွ်င္ ၃,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း 
ျဖင့္  ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္  သေဘာတူညီခ်က္ကုုိ အတင္းအက်ပ္ လက္မွတ္ထိုုးေစခဲ့သည္။ 
ခ႐ိုုင္တာဝန္ရွိသူတစ္ေယာက္က “ခင္ဗ်ားလက္မွတ္ထုုိးရင္ ေလ်ာ္ေၾကးရမယ္။ မထုုိးရင္လည္း 
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ေျမကုုိ ဆံုုး႐ႈံးလုုိက္ရမွာပဲ။ ခင္ဗ်ားမထုုိးရင္ ေနာက္ေနာင္ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္ခင္ဗ်ားကုုိ 
ကူညီမွာမဟုုတ္ဘူး။ ျဖစ္လာတဲ့ျပႆနာ ကိုုယ့္ဟာကိုုရွင္း….” ဟုု ေျပာဆိုုခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္ဆံုုးတြင္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ား ျဖစ္လာၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့ၾကသည္။ 
ေဒသခံတစ္ဦး၏ အဆုုိအရ ေနာက္ဆုုံးတြင္ ခ႐ိုုင္တာဝန္ရွိသူမ်ား (ဗဟုုိအစိုုးရႏွင့္ စစ္တပ္မွေစလြတ္ 
လာသူ) က လက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္းမျပဳသူမ်ားကိုုယ္စား လက္မွတ္မ်ားေရးထိုုးခဲ့သည္ဟုု ဆိုုပါသည္။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း 
 တီက်စ္တြင္  ေျမသိမ္းယူသည့္အခါ စီမံကိန္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ႀကိဳတင္ေပးထားျခင္းႏွင့္ လူထုုသေဘာထား ေမးျမန္းျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ကန္ထ႐ုုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား (သိုု႔) သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအေၾကာင္း မသိသကဲ့သိုု႔ သိရွိရန္ အခြင့္ အေရးမ်ား 
(သိုု႔) ခြင့္ျပဳခ်ကမ္်ားလည္း မရရွခိဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည။္ ထိုအုခ်နိက္ာလတြင ္သီးႏွမံ်ား ႀကီးထြားရင္မ့ညွ္ ့
သည့္ကာလ ျဖစ္ေသာ္လည္း စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳမွီ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတုုိ ႔၏ စပါးႏွင့္ ေျပာင္းသီးႏွံမ်ားကုုိ ရိတ္သိမ္းရန္ ကုုမၼဏီမ်ားက အခ်ိန္မေပးခဲ့သည္ကုုိေတြ႕ 
ရသည္။

 တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးမိုုင္းဧရိယာကိုု အထူးတားျမစ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေဒသခံ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္န္ဂ်ီအုုိမ်ားအျပင္ ေဒသခံရြာသားဟုု မယံုုၾကည ္
ရသည့္ မည္သူမဆိုု အဆိုုပါ ဧရိယာသုုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကိုု တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ ထိုုသုုိ႔လုုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းသည္ စီမံကိန္း၏ ဆုုိးက်ဳိးမ်ား တုုိးပြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံျပည္သူလူထုု၏ ေဒါသစိတ္မ်ားကုုိ အျခားေနရာမွ အမ်ားျပည္သူတစ္ရပ္လုုံး သိရွိမသြား 
ေစရန္ေသခ်ာစြာ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

တိတ္ဆိတ္သြားေသာ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား

“ကုုမၼဏီေရာက္လာၿပီး ဘုုန္း ႀကီးေက်ာင္းေဆးသုုတ္ဖိုု ႔ ၊ စားေသာက္ဖိုု ႔ ၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ 
ေဆာက္ဖိုု ႔ ၊ ေက်ာင္းစည္း႐ိုုးကာဖိုု ႔ လာလွဴဒါန္းတယ္။ ဘုုန္းႀကီးေတြအေနနဲ႔ လွဴဒါန္းမႈေတြကုုိ 
ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိဘူးေလ..” (ေဒသခံသံဃာတစ္ပါး) 

 ကုမၼဏီသည္ စီမံကိန္းရပ္တန္ ႔ေပးရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုုိအားေပး 
ေထာက္ခံေသာ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသုုံးရာ ဘုုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကုုိ လွဴဒါန္းမႈဒါနျပဳျခင္းအား 
ျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိတ္ဆိတ္မႈမ်ားကုုိ ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ယင္းသုုိ႔ လုုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ ရပ္တန္႔ႏိုုင္ခဲ့ၾကသည္။ ကုမၼဏ ီ
အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုုမႈမ်ားကုုိ ေျပာဆုုိလုုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္ 
ေဒသခံေခါင္းေဆာငမ္်ားကို ု  လွ်ပစ္စမ္ီးရရွိေစရန ္စမီံေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္းအားျဖင္ ့ဆလုာဘ္ေပးခဲသ့ည။္

တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္း - စီမံကိန္းသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ ကုမၼဏီမွ 
လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း

 တကီ်စ္ေက်ာကမ္ီးေသြးတူးေဖာထ္ုတုလုု္ပ္ျခင္းႏငွ္ပ့တသ္က္ေသာ စမီကံနိ္းသေဘာတစူာခ်ဳပကုုိ္ 
သတၱဳတြင္းဝနႀ္ကီးဌာနႏငွ္ ့ေဒသတြင္း စမီကိံန္းအေကာငအ္ထည္ေဖာသ္ ူရမွ္း႐ိုုးမနဂါးကုုမၼဏတုုိီ႔မ ွ၂၀၁၂ 
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ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အဓိက စည္းမ်ဥ္း (၇)
ခုုႏွင့္ သာမည စည္းမ်ဥ္း (၁၆) ခုုျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုုင္း ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုုခဲ့ၾကသည္။

• ကုုမၼဏီအေနျဖင့္ ၄င္း၏ လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကိုု ဗဟုုိအစိုုးရသိုု႔ အစီရင္ခံရမည္။
• ကုုမၼဏအီေနျဖင္ ့မွတ္ပုုံတင္ထားသည္ ့သတ္မွတ္ဧရယိာအတြင္း၌သာ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရမည။္
• ကုုမၼဏီအေနျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ျပင္ပတြင္ စီးပြားေရးလုုပ္ခြင့္ကိုု ခြင့္ျပဳမထားပါ။
• အကယ္၍ တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာ (သုုိ႔) ဘာသာေရးဆိုုင္ရာ အရာဝတၳဳမ်ား 

ေတြ႕ရွိရလွ်င္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံသုုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရမည္။ (ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ 
ဦးစီးဌာန)

• ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံသိုု႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည္။
• ကုုမၼဏီအေနျဖင့္  အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္။ (မည္သူ႔ကိုု ေပးရမည္ဟုု မေဖာ္ျပထားပါ။)
• အကယ္၍ ကုုမၼဏီမွ သစ္ပင္မ်ား ခုုတ္လွဲလွ်င္ (သိုု႔) အစိုုးရပိုုင္ေျမကုုိ တူးေဖာ္လွ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရထံသုုိ႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ စီမံကိန္းသည္ ကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသတြင္ရွိေသာ္လည္း ပအို႔တာဝန္ရွိသူမ်ားကုုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ မလုုိအပ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။

• စီမံကိန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ကာကြယ္ရမည္။
• ကုုမၼဏီအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုု ထိခိုုက္ေစမည့္ 

စီမံကိန္းဆုုိးက်ဳိးမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ အကယ္၍ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ 
လည္ပတ္ေနေသာ စီမံကိန္းလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ရပ္တန္႔ထားရမည္။ 

 သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအတုုိင္း သည္းခံကာ 
သေဘာတူလက္ခံရင္း ရွမ္း႐ိုုးမနဂါးကုုမၼဏီအေနျဖင့္ ထိိခိုုက္ခံရသည့္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားအတြက္ 
ေအာက္ပါအတိုုင္း လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။
• ဆုုံး႐ႈံးသြားေသာ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအံုုႏွင့္ ေျမယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္
• အမ်ားျပည္သူပိုုင္ဆုုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေရသြယ္ေပးရန္၊ ေဒသအသစ္တြင္ ေရတြင္းမ်ားကုုိ 

ျပင္ဆင္ထားရန္
• လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္၊ လမ္းမ်ား ေဆာက္လုုပ္ေပးရန္၊ အိမ္သာမ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္
• ေနရာသစ္သုုိ ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ ေနအိမ္ကဲ့သုုိ ႔ေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကုုိ သယ္ေဆာင္ရန္ 

လိုုအပ္သည့္ ကိရိယာမ်ားကိုု ျပင္ဆင္ေပးရန္
• ေက်ာင္းအသစ္ေဆာကလ္ုပု္ျခင္းႏငွ္ ့ေက်ာင္းတြင္းလုုိအပ္ေသာ ကရိယိာမ်ား ပံပ့ိုုးေပးရန ္တိုု႔ျဖစသ္ည။္ 

 သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ကုုမၼဏီႏွင့္အစိုုးရတိုု႔မွ ရပ္ရြာေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုုပ ္
ျခင္း၊ လမ္းမ်ားေဆာက္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတပ္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ပမာဏ 
မ်ားကုုိ ထုတု္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းတိုု႔ကို ုလုပု္ေဆာငရ္န ္သေဘာတခူဲၾ့ကသည။္ ယေန႔အထ ိစာသင္ေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္း၊ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးအနည္းငယ္ႏွင့္ လမ္းတစ္လမ္းကုုိသာ ေဆာက္လုုပ္ 
ေပးထားခဲ့သည္။ အဆုုိပါလမ္းသည္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးသယ္ယူရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ေဖာက္ 
လုပုထ္ားၿပီး ေဆး႐ံုုႏငွ္ ့စာသင္ေက်ာင္းေရ႕ွတြင ္ျဖတသ္န္းေဖာကလ္ုပုထ္ားသည။္ ေဒါသထြကၾ္ကေသာ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ကုုန္တင္ကားႀကီးမ်ားေၾကာင့္ လမ္းမေပၚတြင္ ဖုုန္တေထာင္း 
ေထာင္းျဖစ္ကာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသြားေနေသာကေလး 
မ်ားႏငွ္ ့ေဆး႐ံုရုွ ိလနူာမ်ားအတြက ္စိုုးရမိဖ္ြယရ္ာျဖစသ္ညဟ္ု ုတုုိငၾ္ကားခဲၾ့ကသည။္ ေနအမိအ္ခ်ဳ႕ိအတြက ္
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စီမံသြယ္တန္းေပးေသာ လွ်ပ္စစ္မီးေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား အုုပ္စုုကြဲမႈႏွင့္ မနာလိုုမုုန္းတီးမႈ 
မ်ားကိုု ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ကုုမၼဏီအေနျဖင့္ စီမံကိန္းကုုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုုပ္ 
ေဆာင္ေနရင္း ေဒသ၏ အမနွတ္ကယလ္ိုအုပခ္်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေသာကသုုံ္းေရရရွိေရးႏငွ္ ့က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေရးကိုု လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းသည္ ေရႏွင့္ေလကိုု 
ဆက္လက္ ညစ္ညမ္းေစၿပီး က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္ဟုု သေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါရွိေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႕ျဖစ္မလာသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အမွန္ေဖာ္ျပရလွ်င္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆုုံး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈ (သုုိ႔) 
ရွင္းလင္းသုုတ္သင္မႈမ်ား မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ (ရပ္ရြာမ်ား ထိခိုုက္ခံရမႈအခန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။)  

 ကုုမၼဏီသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွ ိ
ၿပီးအဆင္ေျပစြာ ေျဖရွင္းႏိုုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ စီမံကိန္းကုုိ ရပ္နားထားရမည္ဟုု သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္တြင္ 
ေရးသားပါရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားကိုု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာမ်ားဆံုုး႐ႈံးရျခင္း၊ 
သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ဆိုုးက်ဳိး၊ ေဆး႐ံုုႏွင့္စာသင္ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ျဖတ္သြားေသာ 
ေက်ာက္မီးေသြးတင္ကားႀကီးမ်ားေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိျခင္းအပါအဝင္ စီမံကိန္း၏ ဆုုိးက်ဳိးမ်ားကိုု 
တင္ျပတုုိင္ၾကားသည့္အသနားခံစာမ်ားကုုိ ျပည္ေထာင္စုုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
တင္ျပတုုိင္ၾကားခဲ့သည္။ အတားအဆီးအခက္အခဲမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
လူထုုစည္း႐ံုုးျခင္းႏွင့္ အသနားခံစာမ်ား ေရးသားျခင္းတုုိ႔ကုုိ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သုုိ႔ျဖစ္ေစကာမူ 
စီမံကိန္းမွာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
ႏွင့္ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈမ်ားမပါဘဲ စီမံကိန္းကုုိ ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ေစလုုိသည့္ PNO ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္မ်ား၏ အခိုုင္အမာ အေျခခ်တည္ရွိမႈမ်ားသည္လည္း ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ကိစၥတစခ္ုုျဖစသ္ည။္ အသနားခစံာမ်ားကုုိ ေရးသားတင္ျပသည္ ့ကနဦးကာလတြင ္တာဝနရ္ွသူိမ်ားဘက ္
မအွျပဳသေဘာေဆာငသ္ည္ ့တံုု႔ျပနမ္ႈမ်ားကို ုရရွခိဲ့ေသာလ္ည္း တကိ်ေသာ ေနာကဆ္ကတ္ြဲ လုပု္ေဆာင္ 
မႈမ်ား မရွိသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွတီက်စ္ 
 ေက်ာက္မီးေသြးတူး 
ေဖာ္မႈအား ဆႏၵျပေနပံုု  
(၂၀၁၆)၊ ၄င္းေဒသသည္  
ကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း 
ဗဟုုိအစိုုးရမွ တီက်စ ္
စီမံကိန္းကုုိ ျဖစ္ေျမာက္ 
ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ 
ေနသည္။ 

ဓါတ္ပု ံ- PYO
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ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုုးရအေနျဖင့္ မိမ ိ
တုုိ႔၏ ေဒသနယ္နိမိတ္အ 
တြင္းတြင္ ျဖစ္လင့္ကစား  
အႀကီးစားသတၱဳတူးေဖာ္ 
စီမံကိန္းမ်ားကုုိ ခြင့္ျပဳ 
ရန္ (သုုိ႔) ကန္႔ကြက္ရန္ 
အခြင့္အေရးမရွိေခ်။ 

ဓါတ္ပု ံ- PYO

အဓိပၸါယ္မဲ့ေသာ လူမႈေရးရာ ထိခိုုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ

 ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ေမလတြင္ တီက်စ္ေဒသ၏ က်န္းမာေရးဆိုုးက်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း မီဒီယာမွ 
စတင္ေဖာ္ျပပါရွိလာသည့္အခါ ကုုမၼဏီသည္ တီက်စ္သုုိ႔ တရားဝင္လာေရာက္ၿပီး က်န္းမာေရးဆုုိင္ 
ရာ ထိခိုုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မေတြ႕ဘဲ 
ကုုမၼဏီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သာေတြ႕ဆုုံၿပီး အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ ထိခိုုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကုုိ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆-၁၇ ရက္ေန႔တြင ္ရနကုု္န္ေဆး႐ံုမု ွလူဦးေရ 
(၅၀) (လူမႈေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ဦးစီးဌာနမွ) တီက်စ္သုုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ဤတစ္ၾကိမ္ 
တြင္လည္း ကုမၼဏီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ဆုုံၿပီး လာေရာက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ 
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုုိ ရြာသူရြာသားမ်ားသိေအာင္ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေခ်။ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ ျပည္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ တုုံ႔ျပန္အၾကံျပဳမႈမ်ားကုုိ မည္သည့္ေနရာသုုိ႔ ဦးတုုိက္သြားရမည္ကုုိ ေသခ်ာစြာ  
မသိရေခ်။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ EIA ႏွင့္ SIA ကိုု တီက်စ္တြင္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သိုု႔ေသာ္ စီမံကိန္းကိုု  
မည္သိုု ႔ ေရွ႕ဆက္လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္မည့္အခ်က္ကုုိသာ အသားေပးလုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေဒသခံအမ်ား 
အေနျဖင့္ အဆိုုပါ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုုိ မႀကိဳဆုုိသည့္အျပင္ ေဒသခံရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအ 
တြက္ အဓိပၺါယ္ရွိေသာ ေျပာင္းလဲမႈ (သိုု႔) ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ရလဒ္ (သိုု႔) တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး 
စီမံကိန္းကိုု ဖ်က္သိမ္းျခင္းစသည့္ ရလဒ္တစ္စံုုတစ္ရာ ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိဘဲ အစိုုးရႏွင့္ကုုမၼဏီ 
မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားလုုပ္ေဆာင္ေပးသည္ဟုုသာ ျမင္ၾကသည္။

အာဏာမရွိေသာ ေဒသအစိုုးရမ်ား

 ၂၀၀၁ ခုုႏွစ္တြင္ တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံ CHMC ကုုမၼဏႏီွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ဧဒင္ဂ႐ုု ကုုမၼဏတီိုု႔ပူးေပါင္းၿပီး 
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ လႊမ္းမိုုးႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသုုံးလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး 
စက္႐ံုကုို ုတည္ေဆာကခ္ဲၾ့ကသည။္ ၂၀၁၄ ခုုႏစွတ္ြင ္ပတိသ္မိ္းလိုကုရ္ၿပီးသည့္ေနာကပ္ိုငု္း တ႐ုတု္ႏိုငုင္မံ ွ
Wuxi Haugaung Electric Power Engineering ကုုမၼဏီကုုိ စက္႐ံုု အဆင့္ျမင့္တင္ရန္ႏွင့္ 
တစ္ဖန္ျပန္လည္ လည္ပတ္ႏိုုင္ရန္ ၂၂ ႏွစ္ ငွားရမ္းအသုုံးျပဳခြင့္ ရထားခဲ့သည္။ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားကိုု 
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၂၀၁၆ ေအာက္တိုု ဘာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီတြင္လည္းေကာင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကၿပီး မၾကာမီ 
ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိမ့္မည္ဟုု ထင္ရပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ လြတ္ေတာ္မွ 
စက္႐ံုုေၾကာင့္ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ ဆုုိးက်ဳိးမ်ားအတြက္ စိုုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း 
အဆိုုပါ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုႏွင့္သက္ဆုုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ မရရွိျခင္း (သိုု ႔) 
ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုတဖန္ ျပန္လည္ လည္ပတ္မည့္အေရးကိုု ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကန္႔ကြက ္
ဆႏၵျပသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိသကဲ့သိုု ႔ လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ ယင္းစိုုးရိမ္မႈမ်ားကိုု တင္ျပေဆြးေႏြးကာ 
တားျမစ္ျခင္းမ်ဳိးလည္း မျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေသးသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။ 

(၃) ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲသိုု႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

 တီက်စ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုသည္  လက္ရွိတြင္  ျမန္မာႏိုု င္ငံ၏ တစ္ခုုတည္းေသာ 
ေက်ာက္မီးေသြးသုုံး လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုုႏွစ္တြင္ China National 
Heavy Machinery Corporation ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ စတင္လည္ပတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ 
တြင္ ျပန္လည္အဆင့္ျမင့္တင္ရန္အတြက္ ရပ္ဆုုိင္းထားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၄င္းစက္႐ံုုသည္ လူဦးေရ 
၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွေသာ တီက်စ္ေက်းရြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ယင္းေက်းရြာသည္ ေတာင္ႀကီး၊ ပင္ေလာင္း၊ 
ေနျပည္ေတာ္သုုိ႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ အဓိက လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊  
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုုင္းေဒသတြင္ ရွိသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးသုုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုကုုိ ရပ္ဆိုုင္းထား 
ေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ဆက္လက္ လုုပ္ကိုုင္ဆဲျဖစ္သည္။ အရည္ 
အေသြးနိမ့္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးကုုိ အသုုံးျပဳသည့္ တီက်စ္ရွိ ကုမၼဏီအတြက္ ပံ့ပိုုးေပးေနရသည္။  
ယခုုအခါ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုကိုု ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။

သိမ္းယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း

 ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းအတြက္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာေရႊ႕ေျပာင္းခံရၿပီး မည္ေရြ႕ 
မည္မွ် တုုိးခ်ဲ႕တူးေဖာ္မည္ကုုိ မည္သူမွ် မသိေသးသည့္အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၀၁ ခုုႏွစ္တြင္ 

ေတာင္ပိုုလာေက်းရြာ 
အနီးမွ ကေလးမ်ားသည္  
တီက်စ္ရွိ ေက်ာင္းသုုိ႔  
သြားရန္ ေက်ာက္မီးေသြး 
စီမံကိန္းေျမေနရာအနီးမွ  
ေန့စဥ္ျဖတ္သန္းသြားလာ 
ေနရသည္။ ဖုုန္တေလာင္း 
ေလာင္းထေနေသာ  
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လမ္း 
ေလွ်ာက္သြားရၿပီးမိုုးရာ 
သီတြင္လည္း ဗြက္ထူထူ 
ထဲက ျဖတ္သန္းသြား 
ေနရျပန္သည္။ 

ဓါတ္ပု ံ- PYO



95

စိုုက္ခင္းဧရိယာမ်ားအတြင္း 
အမည္မသိေသာ အလုုပ္သ 
မားမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္း 
ေၾကာင့္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔၏လုုံျခံဳ 
ေရးအတြက္ စိုုးရိမ္မႈမ်ားရွိ 
ေနသည္။ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီး 
တစ္ဦးက “ ဒီအလုုပ္သမား 
ေတြကိုု ေတြ႔ရတဲ့ေနာက္ပိုုင္း 
မွာ အခုုေတာ့ ကၽြန္မလယ္ 
ထဲကုုိ မသြားရဲေတာ့ဘူး။ စိတ္ 
ထဲမွာ အလုုိလုုိ ေၾကာက္လာ 
တယ္။ လယ္ထဲမွာအလုုပ္ 
လုုပ္ဖိုု႔ေတာင္ ေၾကာက္လာ 
တယ္။ တျခား အမ်ဳိးသမီး 
ေတြလည္း ဒီလုုိပဲ။ မလုုံၿခံဳဘူး 
လုုိ႔ ခံစားေနရတယ္။ အရင္ 
တုုန္းက ဒီလုုိမဟုုတ္ဘူး။”  

ဓါ
တ

္ပု ံ
- P

YO

စစ္တပ္အစိုုးရလက္ထက္ ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးမွ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုတည္ေဆာက္ 
ရန္အတြက္ ေဒသခံတုုိ႔၏ စိုုက္ပ်ဳိးေျမဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ကုုိ သိမ္းဆည္းရန္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းကိုု 
ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စံုုတစ္ရာ စီစဥ္ေပးျခင္း မရွိပါ။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရး
လုုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုေျမေနရာအတြက္ တီက်စ္၊ ေတာင္ပိုုလွ၊ ျပင္သာ၊ လုုိင္ခါးႏွင့္ 
ဘာမင္းကုုန္းေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံစိုုက္ပ်ဳိးေျမဧကေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကုုိ သိမ္းယူထားခဲ့ၾကသည္။ 
လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္ရန္ ေျမယာမ်ားမရွိေတာ့သျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ကၽြဲႏြားမ်ားကိုု ေရာင္းခ်လိုုက ္
ရၿပီး ယခုုအခါတြင္ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ အဆုုိပါ အက်ဳိးဆက္မ်ား 
မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုု 
ကိုု ပိတ္သိမ္းရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုုရျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္တြင္ လုုပ္ငန္းစတင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား စတင္ 
ခဲ့သည္။ ပထမဦးစြာ ဧရာမယႏၱရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျမျပင္ရွိ ခ်ဳံပုုတ္မ်ား (သုုိ႔) သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ အေပၚယံ 
ေျမဆီလြာမ်ားကုုိ ဘူဒိုုဇာျဖင့္ အေျပာင္ရွင္းခဲ့ၿပီး စိုုက္ပ်ဳိးေျမပမာဏမ်ားစြာကုုိ အဆုုိပါ ျဖစ္စဥ္ျဖင့္ 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ ၾကသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ တြင္းနက္က်ယ္ အဖြင့္စနစ္ျဖင့္ 
တူးေဖာ္ၿပီး အႀကီးစား စက္ယႏၱရားမ်ားကုုိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၄ နာရီ အသုုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ စိုုက္ပ်ဳိးေျမ 
မ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုုမၼဏီမ်ားကလည္း ေနာင္တရားေက်းရြာ၏ လက္ဖက္စိုုက္ခင္း 
မ်ား၏ေအာက္တြင္ ေျမေအာက္ၾကြင္းတူးစနစ္ျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကုုိ တူးေဖာ္ခဲ့ ၾကသည္။ 
ေလးစတုုရန္းေပအက်ယ္ရွိေသာ ေျမၾကြင္းတူးၿပီး ဥမင္လိုုဏ္ေခါင္းမ်ားျဖင့္ စိုုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား၏ ေအာက ္
တြင္ တူးေဖာ္သည္ျဖစ္ရာ ေျမၿပိဳမည့္အေရးကုုိ ေၾကာက္ေနရသည့္အေနအထားျဖင့္ ရြာသူရြာသား 
မ်ားကုုိ ထားရစ္ခဲ့သည္။ တူးေဖာ္ရရွိထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကုုိလည္း ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုသုုိ႔  
မသယယ္မူွ ီစိုကုပ္်ဳိးေျမမ်ားႏငွ္ ့လမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္တြင ္စုပုံုထုားသည။္ ေျမဆီလြာ၏ အရညအ္ေသြး 
ကို ုေက်ာက္မီးေသြးက ဖ်ကဆီ္းၿပီး စုပုံုထုားေသာ ေက်ာကမ္ီးေသြးပံုကု လယက္ြင္းထသဲိုု႔ စီးဆငသ္ြားမည္ ့
ေရလမ္းေၾကာင္းကိုု  ပိတ္ဆုုိ ႔ထားျပန္သည္။ စြန္ ႔ပစ္ေရမ်ားႏွင့္  ျပာမ်ားမွာလည္း ေရစီးသည့္  
ေျမာင္းေဘးတြင္ အမႈိက္ပံုုလိုု ျဖစ္ေနၿပီး အဆိုုပါ ဓာတ္ၾကြင္းမ်ားေပ်ာ္ဝင္ေနသည့္ ေရမ်ားေၾကာင့္လည္း 
စိုုက္ပ်ဳိးေျမဆီလႊာမ်ားကိုု ပ်က္စီးေစသည္။
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 ေက်းရြာ (၆) ရြာမွ လယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတုုိ ႔၏ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရျခင္း 
ေၾကာင့္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြစားေသာက္ရေတာ့သည္။ 
အခ်ဳိ႕ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုုပ္ရေသးသည့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ 
ေျမေနရာမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္ခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း ၄င္းတုုိ႔၏ ေရွ႕ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  
ရင္ေလးေနရသည္။ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားမွာမူ မိမိေဒသကုုိ စြန္႔ခြာၿပီး တုုိင္းတစ္ပါးသုုိ႔ အလုုပ္အကုုိင္ 
ရွာေဖြရန္ ထြက္ခြာသြားၾကရသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုုးျခင္းႏွင့္ အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း

 ေဒသတြင္းေနထိုုင္သူမ်ားမွ မိမိတိုု႔၏ စိုုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားႏွင့္ သီးႏွံမ်ားကိုု ဆံုုး႐ံႈးရသည့္အေျခအေန 
တြင္ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုမွ ေဒသခံအလုုပ္သမားအနည္းငယ္ကုုိ 
ငွားရမ္းေခၚယူမႈရွခိဲသ့ည။္ ၂၀၁၄ ခုုႏစွတ္ြင ္ဓာတအ္ားေပး စက႐္ံုကုို ုရပဆ္ိုငု္းခထံားရၿပီးေနာက္ပိုငု္းတြင္ 
ေဒသခံစိုက္ခင္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပည္တြင္းအလုုပ္သမားမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြး 
တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းျပည္တြင္း ဗမာအလုုပ္သမားမ်ားမွာ 
နယ္ေျမခံမ်ားမဟုုတ္ဘဲ ေက်ာက္တူးသည့္ေနရာတြင္ အလုုပ္ရရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္လာၾကသူ
မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ မိမိတုုိ႔၏ မိသားစုုမ်ားကုုိပင္ ေခၚေဆာင္ လာၿပီး လူဦးေရတုုိးခ်ဲ႕ၾကသည္။ 
အတိတ္သမိုုင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအရိပ္မည္း
မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား က်င့္သုုံးမႈျဖင့္ အသစ္ 
ေရာက္ရွိလာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုုးရိမ္ လ်က္ရွိၾကသည္။

က်န္းမာေရးက႑ 
 တစ္ေနကုုန္အဆက္မျပတ္ ေက်ာက္မီးေသြးသယ္ေဆာင္ေသာ ကုုန္တင္ကားႀကီးမ်ားေၾကာင့္ 
ေဒသခံေက်းရြာမ်ားတြင္ ဖုုန္မႈန္႔မ်ားျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ေလထုုညစ္ညမ္းသည္။ ယင္းဖုုန္မႈန္႔မ်ားသည္ 
ေရထြက္ေပါကမ္်ား၊ ေနအမိမ္်ားႏငွ္ ့ဟင္းသီးဟင္းရြကစ္ိုကုခ္င္းမ်ားေပၚသုုိ႔ ပ်႕ံႏွံ႔စြာ ေရာကရ္ွအိနညထ္ိုငုၿ္ပီး 
လူသားတုုိ႔၏ က်န္းမာေရးကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေနသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရာေနရာတြင္ 
ေဖာကခ္ြမဲႈမ်ားႏငွ္ ့ဓာတအ္ားေပးစက႐္ံုမု ွဆညူသံမံ်ားေၾကာင္ ့ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ သငယူ္မႈ၌ 
အာ႐ံုုမစိုုက္ႏိုုင္ျခင္း၊ ထုုိနည္းတူ သက္ႀကီးရြယ္အိုုမ်ားအတြက္လည္း ယင္းဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ 
စိတ္ေသာကေရာက္ၾကရသည္။ 

 ေက်ာကမ္ီးေသြးတြင္းမ်ားမ ွစြန္႔ပစပ္စၥည္းမ်ားကုုိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏ု အေရ႕ွဘကရ္ွ ိျပငသ္ာႏငွ္ ့
ေတာင္ပိုုလာေက်းရြာအၾကားရွိ စိုုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားတြင္ စုုပံုုစြန္႔ပစ္ၾကသည္။ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုအတြင္း 
စုပုံုထုားေသာ ေက်ာကမ္ီးေသြးမ်ားသည ္မၾကာခဏ အလိုအုေလ်ာက ္မီးေတာက္ေလာငၿ္ပီး အဆပိရ္ွိေသာ 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုုိ ေလထုုထဲသိုု ႔ ပိုု ႔လြတ္တတ္သည္။ ေလာင္ကၽြမ္းၿပီးသား ျပာမႈန္ ႔မ်ားသည္လည္း 
က်န္းမာေရးကိုု  ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ေက်ာက္မီးေသြး သုုံး  ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုမ်ားမွ  
လူသားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ က်န္းမာေရးကုုိ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုုက္ဖ်က္ဆီးႏိုုင္ေသာ မာက်ဴရီ၊ 
ဆယ္ေလနီယမ္ႏွင့္ အာစင္းနစ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကိုု ေလထုုထဲသိုု႔ ပိုု႔လြတ္သည္။ မာက်ဴရီဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ 
ေလထုုထဲသိုု႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနျခင္းသည္ ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္စႏွင့္ ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ုိးသမီးမ်ား၊ လူမမယ္ 
ကေလးမ်ားကုုိ ျပဳစုုေနရဆဲ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စိုုးရိမ္စရာ အႏၱရာယ္ရွိသည္။146   
ေက်ာကမ္ီးေသြးသံုုး ဓာတအ္ားေပးစက္႐ံုုေၾကာင္ ့ငါးမိုငုပ္တလ္ညဧ္ရယိာအတြင္း ေလထုုညစည္မ္းမႈမ်ား 
သိသာစြာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မွစတင္ၿပီး အေရျပားေရာဂါမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း ေက်းရြာ ၂၅ 
ရြာတြင္ ေလ့လာမႈဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ သိရသည္။
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ေရထုုညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ဆုုတ္ယုုတ္လာျခင္း

 ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားမွ စြန္ ႔ပစ္ေျမစာပံုုမ်ားကုုိ ေတာင္မ်ားကဲ့သုုိ ႔ စုုပံုုထားျခင္းေၾကာင့္ 
ေရစီးေရလာမႈကုုိ ပိတ္ဆုုိ႔ၿပီး ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေရဝပ္မႈရွိေသာ ေရကန္မ်ားကုုိ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ 
မိုုးရာသီတြင္ မိုုးေရမ်ားသည္ အဆုုိပါ စြန္ ႔ပစ္ေျမစာပံုုမ်ား၏ ေနာက္တြင္ စုုေဝးစီးဆင္းလာၿပီး 
ေရကနမ္်ားအျဖစ ္ျဖစလ္ာသည။္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမု်ားႏငွ္ ့စက႐္ံုတုြင ္စုပုံုထုားေသာ ေက်ာကမ္ီးေသြးပံုမု်ားကို ု
ေရတိုုက္စားၿပီး အမိႈက္မ်ားအျဖစ္ တီက်စ္ေခ်ာင္းထဲသိုု႔ စီးဝင္ေရာက္ရွိသြားသည္။ ေျမစာပံုုအနီးအနားရွိ 
စိုုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားမွာ ညစ္ပတ္ေသာ ေရမ်ားျဖင့္ နစ္ျမွဳပ္ခံရေလသည္။ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုုမွ ထြက္ေသာ 
အဆိပ္အေတာက္ပါသည့္ ျပာမႈန္႔မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုု (သုုိ႔) ေဒသတြင္းလမ္းမမ်ားေပၚသိုု႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ 
ေရာက္ရွိၿပီး ေဒသရွိ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားရွိရာသိုု႔ စီးဆင္းသြားသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အင္းေလးကန္သုုိ႔ပင္ 
စီးဆင္းေရာက္ရွိသြားသည္။ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ေဆးေၾကာျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ အသံုုးျပဳေနက် 
ေရအရင္းအျမစမ္်ားမွာ ညစည္မ္းသြားၿပီျဖစသ္ျဖင္ ့စုုေဆာင္းသယ္ေဆာငရ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးထုအုေနျဖင္ ့
သန္႔ရွင္းေသာ ေရမ်ားကိုု ရရွိရန္ ပိုုမိုုေဝးလံေသာ ေနရာမ်ားဆီသိုု႔ သြားေရာက္ရွာေဖြရေတာ့သည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးတင္းမာမႈ

 ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္သည့္အလုုပ္သမားမ်ားသည္ ဒိုုင္းနမိုုက္မ်ားအသံုုးျပဳၿပီး ေျမျပင္ကုုိ 
အေပါက္တူးကာကနဦးလုုပ္ေဆာင္ရသည္။ ေျမၿပိဳမႈမ်ားမျဖစ္ခင္အထိ ေဆာင့္အားျပင္းျပင္းျဖင့္ 
ေျမျပင္အား တုုန္ခါသြားေအာင္ ေဖာက္ခြဲရသည္။  အရွိန္ျပင္းျပင္းေပါက္ကြဲသည့္ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ 
တီက်စ္ရြာရွိ အေဆာင္အဦမ်ား အက္ကြဲကုုန္သည္။ တီက်စ္ေက်းရြာရွိ ေရွးေဟာင္းဘုုရားေစတီသည္ 
ျပင္းထန္ေသာ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္စစီ ေၾကြမြပ်က္စီးလာခဲ့သည္။ ထိုုသုုိ႔ ပ်က္စီးျခင္းသည္ 
ေဒသခရံြာသရူြာသားမ်ားကို ုေဒသထြက္ေစသည။္ ရြာသရူြာသားမ်ားႏငွ္ ့ကုမၼဏအီလုပုသ္မားမ်ားအၾကား 
ရင္ဆိုုင္ထိေတြ႕မႈမ်ားကုုိ ေရွာင္ရွားရန္ တီက်စ္ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထုုိင္ဆရာေတာ္သည္ 
ၾကားဝင္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ က်ဳိးပဲ့ပ်က္စီးသြားေသာ 
ဘုရုားေစတီအပိုငု္းအစမ်ားကုုိ စုစုည္းၿပီး နဂိုမုလူ ေနရာတြင ္စုပုံုထုားၿပီး ထုုိေနရာကိုလုည္း ၿခစံည္း႐ိုုးျဖင္ ့
ကာထားလိုုက္ၾကသည္။ 

(၄) နိဂံုုး

 တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းဧရိယာအနီးတြင္ ေနထုုိင္ေသာ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ ဖ်က္ဆီးႏိုုင္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖင့္ ေနထိုုင္ေနရသည္။ ထိုုသိုု႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ျပည့္စံုု 
ေကာင္းမြန္သည့္မူဝါဒႏွင့္ က်င့္သံုုးမႈမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ သာမက စီမံကိန္းဆုုိင္ရာ ည့ံဖ်င္း 
ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ထိခိုုက္ခံစားရေသာ ေဒသခံမ်ား 
မွ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုုိးက်ဳိးမ်ား (သုုိ ႔) တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူး 
မ်ားကုုိ မေျပာသည့္အခါ၊ လူနည္းစုု၏အသံႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား စြန္ ႔လြတ္လုုိက္ရသည့္အခါ၊ 
ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုု စစ္တပ္ႏွင့္ အေဝးတစ္ေနရာရွိ ဗဟိုုအစိုုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အခါ၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားမွ ၄င္းတိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လုုပ္ကိုုင္ေစျခင္းမျပဳသည့္အခါမ်ဳိး
တြင္ တီက်စ္ကဲ့သိုု႔ ည့ံဖ်င္းေသာ စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ ေပၚေပါက္လာေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
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အပိုုင္း (၂.၅) ေက်ာက္စိမ္း အရင္းအျမစ္မ်ား

(၁) ေက်ာက္စိမ္း ဘာေၾကာင့္ အေရးၾကီးသနည္း

 ေက်ာက္စိမ္းသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တန္ဖိုုးအရွိဆံုုး အရင္းအျမစ္မ်ားအနက္ တစ္ခုုအျဖစ္ 
ကိုုယ္စားျပဳသည္။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ေက်ာက္စိမ္းထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားမွ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။147  တစ္ႏိုုင္ငံလုုံး၏ ျပည္တြင္းထုုတ္ကုုန္တန္ဖိုုး၏ 
ထက္ဝက္ပမာဏနီးပါးႏွင့္ ညီမွ်စြာ ရရွိခဲ့သည္။

 တန္ဖိုုးျမင့္မားသည့္ေက်ာက္တုုံးမ်ား တူးေဖာ္လုုိက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အက်ဳိးေက်းဇူး 
မ်ား ကုနုဆ္ံုုးသြားေလသည။္ သစ္ေတာ၊ ေျမယာ (သုုိ႔) ေရႏငွ္မ့တဘူ ဲေက်ာက္စမိ္းသည ္နဂိုမုလူအတုုိင္း 
ျပန္လည္ျဖစ္လာႏုုိင္စရာမရွိေတာ့ေခ်။ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုုက ေက်ာက္စိမ္းကိုု ထုုတ္ယူလုုိက္ျခင္းသည္ 
အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ စိုုးရိမ္ရေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားစြာကိုု ျဖစ္ေပၚေစသည္။

 ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်မႈသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အႀကီးဆုုံး ႏိုုင္ငံျခားဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုုအျဖစ္ 
ကိုုယ္စားျပဳေသာ္လည္း ေရာင္းရေသာ ေငြမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကုုိ ေက်ာ္လႊားထားခဲ့ ၿပီး ဗဟုုိ 
အစိုုးရ ဘတ္ဂ်က္ထဲသုုိ ႔  ေရာက္ရွိသြားသည္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
သဘာဝပတဝ္န္းက်ငက္ို ုေမႊေႏွာကဖ္်ကဆ္ီးသညသ္ာမက ကမၻာႏငွ့္ျမနမ္ာတြင ္အႀကီးဆံုုးေက်ာကမ္်က ္

ဓါတ္ပု ံ-  KDNG
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မ်ား စုုေဝးတညရ္ွရိာ ကခ်င္ျပညန္ယအ္တြင္းရွ ိေဒသခလံ႕ူအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ္ ့ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာက္လုပု ္
သားမ်ား (ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား) ၏ က်န္းမာေရးကိုုလည္း ထိခိုုက္ေစသည္။ 

 ၂၀၁၅ ခုုႏစွ၊္ ႏိုဝုငဘ္ာလ (၃၀) ရက္ေန႔၊ ျပညသူ္႕လြတ္ေတာ္တြင ္တငသ္ြင္းေသာ ျပည္ေထာငစ္ု ု
အစုုိးရ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္း ၇,၇၁၄ ခုုသည္ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္တစ္ခုုတည္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ၂၃၁ ခုုမွာ ႏိုုင္ငံျခား/ျပည္တြင္း အက်ဳိးတ ူ
လုုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ေနရာ 
အားလံုုးသည္ ေျမဧကေပါင္း ၂၂,၅၅၈ ဧကတြင္ ေနရာယူထားသည္။

 ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျမႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္အတြက္ ေရရွည္ဆုုိး 
က်ဳိးမ်ားကိုု ျဖစ္ေစသည္။ ဖားကန္႔တြင္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္လုုပ္ငန္း
မ်ားေၾကာင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားမ်ားမွာ ေျပာင္းျပန္လွန္ထားခံရသလုုိ ျဖစ္ေနသည္။ လူမ်ား 
ကိုု ေသေစႏိုုင္ေသာ ေျမၿပိဳမႈမ်ားမွာ ပံုုမွန္ျဖစ္ေနက်ကဲ့သုုိ ႔ ျဖစ္ၿပီး ေျမဆီလႊာဆုုံး႐ံႈးပ်က္စီးမႈမ်ား 
သည္လည္း စုုျပံဳစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စြန္ ႔ပစ္ေျမစာမ်ားႏွင့္  အနည္ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္  
ဥ႐ုုျမစ္မွ သဘာဝအတုုိင္း မစီး 
ဆင္းႏုုိင္ေတာ့ဘဲ ႏွစ္စဥ္မိုုးရာ  
သီတြင္ လူကုုိေသေစႏိုုင္ေသာ 
အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ 
မ်ားကုုိ ႀကုံေတြ႕ၾကရသည။္ ဥပေဒ 
မ်ားျဖင့္  စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ 
ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသာ ေက်ာက္ 
စမိ္းတူးေဖာ္ေရးလုပုင္န္းမ်ားသည ္
သ ဘာ ဝ ပ တ္ ဝ န္း က် င္ ထဲ သိုု ႔ 
မသိရွိႏိုင္သည့္ဆက္စပ္အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး လူ႔က်န္း 
မာေရးအတြက္ မေျပာျပႏိုုင္ေသာ 
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို  ပို ႔လြတ္ေပးသ 
ကဲ့သုိ ႔ျဖစ္ေနပါသည္။ အထက္ 
ေဖာ္ျ ပ ခဲ့ေ သာေ ရ ရွ ည္ ဆိုုး က်ဳိး
မ်ားသည္  ကခ်င္ျ ပည္နယ္၏  
ေရႏွင့္ေျမမ်ားကိုု  ထိခိုု က္ပ်က္ 
စီးေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုုထက္ 
မက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္  ျပန္လည္ျဖည့္  
ဆည္းေပးျခင္း (သိုု႔) ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေပးသည့္  စီမံကိန္းမ်ား 
မရွိေသးသည္ကုုိလည္း ေတြ႕ျမင္ 
ရပါသည္။

ဇယား (၈) စစ္မွန္ေသာ စစ္စီးပြားေရး-တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ရွိ 
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား
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 လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ ပိုုင္ဆုုိင္မႈ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ အခြန္ေကာက္ 
ခံျခင္းဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာသံုုးရပ္စလုုံးကုုိ ဗဟုုိအစိုုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ျပည္နယ္ (သုုိ႔) လုုပ္ငန္းအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာေဒသမွ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္/ခံစားခြင့္အားလုုံးကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အဆုုိပါအာဏာႏွင့္  
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ ျပည္နယ္မ်ား (သုုိ႔) ေဒသအဆင့္သုုိ႔ လႊဲေျပာင္းလုုပ္ကုုိင္ခြင့္ျပဳရမည္။ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ျပည္နယ္အစိုုးရ 
မ်ားႏွင့္ ေဒသအစိုုးရမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကုုမၼဏီမ်ားအား လုုိင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပဌာန္း 
ျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကုုိ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာ္ခံျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္ရမည္။

ဇယား (၉) ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ဖက္ဒရယ္အေျချပဳေျဖရွင္းခ်က္

(၂) ဗဟိုုမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

(က) ဥပေဒျပဳျခင္း

 ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ အပုုိဒ္ (၃၇) အရ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ေက်ာက္စိမ္း 
အပါအဝင္ ေျမေအာက္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား အားလုုံး၏ ပင္ရင္းပိုုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုု 
အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား (၂) အရ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရအေနျဖင့္ မိမိတုုိ ႔နယ္ေျမ 
အတြင္း ေက်ာက္မ်ကရ္တနာျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္းအတြကသ္ာ ဥပေဒျပဳႏိုငုသ္ည္အ့ာဏာရွသိည။္

လုုပ္ငန္းခြင္မ်ားကုုိ 
ၾကပ္မတ္မႈမရွိေသာ 
ေၾကာင့္ လူေသမႈႏွင့္ 
မေတာ္တဆထိခိုုက္မႈ 
မ်ားစြာျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
ခန္းခမ္မိုုင္းတြင္ ေျမၿပိဳ 
မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း  
၂၀၀ ေက်ာ္ အရွင္လတ ္
လတ္ ျမဳပ္ႏွံခံခဲ့ရသည္။  
(၂၀၁၅ ႏိုုဝင္ဘာ၊ ၂၁) 
၁၁၄ ေလာင္းကုုိသာ 
ျပန္လည္ရွာေဖြေဖာ္ 
ထုုတ္ႏိုုင္ခဲ့သည္။  

ေနျပည္ေတာ္
ပိုုင္ဆုုိင္မႈ ။   စီမံခန္႔ခြဲမႈ။   အခြန္ေကာက္ခံျခင္း။

သတၱဳတြင္းကုုမၼဏီ

ေနျပည္ေတာ္

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုုးရ
ပိုုင္ဆုုိင္မႈ ။   စီမံခန္႔ခြဲမႈ။   အခြန္ေကာက္ခံျခင္း။

သတၱဳတြင္းကုုမၼဏီ
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 သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနကုုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ပူးေပါင္း ၿပီး သဘာဝသယံဇာတႏွင့္  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီးဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ 
ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဗဟုုိအစိုုးရ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းဆိုုင္ရာ 
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကိုု ခ်ထားေပးျခင္းကိစၥရပ္တြင္ တာဝန္ရွိသည္။ သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ 
အထိ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လိုုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းဆိုုင္ရာမူေဘာင္ကိုု ရွင္းလင္းစြာ 
ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိသည္ကိုုေတြ႕ရသည္။148 

ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ (၁၉၉၅) 
 ျမန္မာႏိုုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ (၁၉၉၅) ကုုိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ အဖိုုးအခႀကီးမ်ားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးႏိုုင္ရန္ မရွိမျဖစ္ ဥပေဒအျဖစ္ 
ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည္။ ကုုမၼဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္လုုိင္စင္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ေငြေပးရၿပီး 
စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေဝစုုအတြက္လည္း ေလလံဆြဲရသည္။ ထုုိသုုိ ႔ 
ျပဌာန္းလိုုက္ျခင္းျဖင့္ အေရအတြက္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ အေသးစားေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ကုုမၼဏီမ်ားမွာ အဆုုိပါ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ပါမစ္မ်ားအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ တပ္မေတာ္မ်က္ႏွာ 
ႀကီးမ်ား၏ အရိပ္လႊမ္းမိုုးဆက္စပ္မႈရွိေသာ ခ႐ိုုနီကုုမၼဏီမ်ား၏ လက္ထဲသုုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ 
စုုစည္းေပးသကဲ့သုုိ ႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။149 အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုုင္ 
လီမီတက္ (သုုိ႔) ႏိုုင္ငံပိုုင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုုပ္ငန္းတုုိ႔ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္လုုပ္ငန္းတုုိ႔ကုုိ  
လည္ပတ္ေစခဲ့ၾကသည္။

 ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ အရြယ္အစား 
ႏွင့္  ကြဲျပားေသာ သတၱဳတြင္းထြက္အေပၚအေျခခံေသာ မတူညီသည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ပါမစ္မ်ားကုုိ  
ျပန္လည္သတ္မွတ္ေသာ္လည္း လုုိင္စင္ခ်ထားေပးသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိ 
သည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 
ကုုိ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာသိရွိရန္အတြက္ ထုုတ္ျပန္ျခင္းမ်ဳိးမရွိေသးသည္မွာ ေက်ာက္မ်က္ 
လုုပ္ငန္းက႑၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေျခအေနကုုိ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုုျဖစ္သည္။150  ေက်ာက္စိမ္းဥပေဒ  
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အဆင့္ (A) ႏွင့္ (B) ကုုိ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုုန္တြင္လည္းေကာင္း၊ 
အဆင့္ (C) ႏွင့္ (D) ကိုုသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ သယ္ယူခြင့္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္တြင္ ဖားကန္႔၌ ႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူေသေစသည့္ ေျမစာေတာင္ၿပိဳက်မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ပါမစ္ရထားသူမ်ားသာလွ်င္ ဆက္လက္လုုပ္ကုုိင္ခြင့္ရွိ ၿပီး ဥပေဒ 
မူေဘာင္ဆုုိင္ရာမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မတုုိင္မီအထိ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ပါမစ္အသစ္မ်ား ခ်ထား 
ျခင္းမျပဳရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ ေၾကညာခ်က္ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုု ႔သုုိ႔ ယာယီတားျမစ္လုုိက္ျခင္းသည္ 
စနစ္တက်မျဖစ္သည္သာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးပဋိပကၡရလဒ္မ်ားကိုုပါ 
ျဖစ္ေစေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈမ်ားကုုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ ေကာင္းေသာအစျပဳျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ 
သည္။ သိုု ႔ေသာ္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည့္အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေနသည္။ ယာယီတားျမစ္ခ်က္မ်ားထုု
တ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ဗဟုုိအစိုုးရမွ ႏိုုင္ငံျခားသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုုမၼဏီမ်ား အပါအဝင္ ႏိုုင္ငံျခား 
တိုုက္႐ိုုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုု ဆက္လက္ဖိတ္ေခၚေနဆဲျဖစ္ေနသည္။
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(ခ) က်င့္သံုုးမႈမ်ား

အပစ္ရပ္အလြန္ ေက်ာက္စိမ္းလုုိင္စင္ခ်ထားမႈ၊ တူးေဖာ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈဆုုိင္ရာ ေပါင္းစည္းမႈမ်ား

 ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္မတုုိင္ခင္တြင္ ဖားကန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ဧရိယာအမ်ားစုုကုုိ ကုုိ ကခ်င္လြတ္ 
ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (ေကအုုိင္အိုု) မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ ထုုိအခ်ိန္ကာလတြင္ ေက်ာက္
စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေသးစားအရြယ္အစားသာရွိ ၿပီး ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဖားကန္႔မွ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိခံစားခဲ့ရသည္။ ထုုိကာလ၌ အႀကီးစား 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္သည့္ကုုမၼဏီမ်ားဟူ၍ ဖားကန္ ႔တြင္ မရွိေသးေခ်။ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္ 
ေကအိုုင္အုုိႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တုုိ႔မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုုိၿပီးေနာက္
ပိုုင္း ပုုဂၢလိက ကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဦးပိုုင္ကုုမၼဏီကဲ့သုုိ႔ေသာ အက်ဳိးတူလုုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ဖားကန္႔ 
တြင္ အံုုႏွင့္က်င္းႏွင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ လုုိင္စင္ျပဳလုုပ္ျခင္းလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္ 
အစိုုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈမရွိေသာ အေသးစား၊ လြတ္လပ္စြာ ပိုုင္ဆိုုင္လုုပ္ကိုုင္သည့္ စီးပြားေရး 
သမားမ်ားမွာ ေက်ာက္စိမ္းေလာကမွ တြန္းထုုတ္လိုုက္ျခင္းခံလုုိက္ရသည္။ ကုုမၼဏီေပါင္းေျမာက္ 
မ်ားစြာျဖင့္ အရွိန္ဟုုန္ျပင္းစြာ တူးေဖာ္လုုပ္ကုုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းအေရအတြက္မ်ားစြာ 
သည္လည္း ေစ်းႏႈန္းျမွင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္း၏ အဓိကအာ႐ံုုစိုုက္ 
သည့္အရာမွာ လုုပ္ငန္းခြင္ အရြယ္အစားႏွင့္ အရွိန္ျပင္းျပင္းေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ျဖစ္လာသည္။ 
ေက်ာက္စိမ္းလုုပ္ငန္းမ်ား တုုိးခ်ဲ႕လာသည္ဆုုိေသာ္လည္း ယင္းလုုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမွာ 
လူနည္းစုုမ်ားအတြက္သာ ကေတာ့ပံုုသဖြယ္ စုုစည္းစီးဝင္သြားေတာ့သည္။ ယခင္ စီးပြားေရးသမား 
(ပိုုင္ရွင္) မ်ားႏွင့္ ကုုန္သည္မ်ားမွာလည္း လုုပ္ခအနည္းငယ္သာ ရရွိေသာ လုုပ္ခစားမ်ားအျဖစ္ အဆင္ ့
ေလ်ွာ့ခ်ခံလိုုက္ရသည္။151 

 ၂၀၀၅ ခုုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုုးရအေနျဖင့္ အဆင့္ (A) ႏွင့္ (B) ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုုိ ႏွစ္စဥ္အစိုုး 
ရမွ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေသာ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ တရားဝင္ေရာင္းခ်ရမည္ဟုု 
အမိန္ ႔ ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ။  အဖိုးတန္ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ကုိ  ကေန ႔ တုိင္  ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္  
ေရာင္းဝယ္ျခင္းကုိ တရားမဝင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ဗဟုိအစိုးရအေနျဖင္ ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာအဖြဲ႔အစည္းမွ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ့တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ေတာင္း 
ခံမႈကုိ ျငင္းပယ္ထားသည္။152 လုုိင္စင္ထုုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပင္မေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္း 
ခ်ျခင္းဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု ဗဟုုိအစိုုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သိုု ႔ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုုႏွစ္ 
ႏွစ္ခုုနီးပါးကတည္းက ထည့္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ (ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရလက္ထက္) အတြင္း 
တြင္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုုးရႏွင့္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ 
ေက်ာက္မ်က္ထုုတ္လုုပ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ခြင့္မရွိခဲ့ေခ်။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ေက်ာက္စိမ္း 
လုပုက္ြက္ႀကီးမ်ားႏငွ္ ့လိုငုစ္ငမ္်ားကုုိ ထပမ္ခံ်ထားေပးကာ လုပက္ိုငု္ေစခဲသ့ည။္ ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာသ္ည ္
ဖားကန္႔ကုုိ အတုုိက္အခံဧရိယာကဲ့သုုိ ႔ ႀကိဳးစားပံုုေဖာ္ခဲ့ ၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ေအာက္ပါ ေျမပံုုအရ  
ဗဟိုုအစိုုးရစစ္တပ္မွ အဓိက ေက်ာက္စိမ္းထြက္သည့္ဧရိယာမ်ားကုုိ မည္သုုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပံုုကုုိ  
ေဖာ္ျပေနသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း153 

“ေက်ာက္စိမ္းကုုမၼဏီေတြမွာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြမရွိဘူး။ ဘယ္သူက ပါမစ္ရလဲ၊ ဘယ္သူက 
မရဘူးလဲ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔မသိရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔စံုုစမ္းေလ့လာရမယ္။ တခ်ဳိ႕လုုပ္ငန္းေတြမွာ 
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လုုိင္စင္မရွိဘူး ဒါေပမယ့္ ပါမစ္ရွိတဲ့ ကုုမၺဏီႀကီးေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ကေန လုုပ္ကုုိင္ေနၾကတယ္။” 
(ရွေရာ္ခ ေမွာ္၊ ဖားကန္႕ရွိ အေသးစားလုုပ္ငန္းရွင္ ဦးထြန္းသုုိက္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) 

 ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းက႑သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်ွိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖံုုးလႊမ္းေနခဲ့သည္။ 
သာမန္အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ တူးေဖာ္ခြင့္လုုိင္စင္ရရွိေသာ ကုုမၼဏီဟုုတ္မဟုုတ္ကိုုလည္းေကာင္း၊ 
လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ကုုမၼဏီမ်ား၏ မူရင္းပိုုင္ရွင္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကုုိလည္းေကာင္း၊ 
လုပုပ္ိုငုခ္ြင္လုုိ့ငစ္ငမ္်ား ခ်ထားေပးမႈပံုစုမံ်ားကိုလုည္းေကာင္း၊ ကန္႔ထ႐ိုကုသ္ကတ္မ္းမ်ားကုုိလည္းေကာင္း၊ 
အစိုုးရကိုု မည္သည့္အရာမ်ား ေပးသည္ကုုိလည္းေကာင္းႏွင့္ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ထုုတ္ 
လုုပ္တူးေဖာ္ေနသည္ကိုုလည္းေကာင္း မသိရွိႏိုုင္ေခ်။ 

 ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းလုုပ္ငန္း လုုိင္စင္ခ်ထားေပးမႈစနစ္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ 
ခ႐ိုုနီဝါဒမ်ား ပ်ံ႕ပြားေစရန္ ဖြင့္ေပးသကဲ့သိုု ႔ ျဖစ္သည္။ အဓိက လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးရာေနရာ
မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမို႕နယ္ရွိ အစိုုးရထိန္းခ်ဳပ္ဧရိယာမ်ားျဖစ္သည္။ လုုပ္ကြက္မ်ားကုုိ 
ခ်ထားေပးရာတြင္ ရာထူးအဆင့္ျမွင့္ေသာ ႏိုုင္ငံေတာ္မွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မ်က္ႏွာရေနေသာ 
ကုုမၼဏီမ်ားက ဗဟုုိဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္ဆန္ေသာ ျဖစ္စဥ္အားျဖင့္ ခ်ထားေပးသည္ဟုု လုုပ္ငန္းရွင္အသုုိင္း 
အဝိုုင္းမ်ားထံမွ သိရသည္။ 

 Global Witness အဖြဲ႕၏ သုုေသသနျပဳခ်က္မ်ားက ေက်ာက္စိမ္းမွ ဝင္ေငြမ်ားမွာ အလြန္ၾကီး 
မားေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းႏွင့္ ဦးအုုန္းျမင့္တုုိ႔၏ မိသားစုုဝင္မ်ား 
အၾကား ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ (အစိုုးရ၏ တရားဝင္ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရး)
မွ အခြန္မေဆာင္မွီ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၂၀ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွ 
ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၆၇ သန္း (အခြန္မေဆာင္ရေသးခင္ပမာဏ) ကုုိ ရရိွခဲ့သည္။ ဦးသန္းေရႊမိသား 
စုုႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟုု Global Witness မွ ယံုုၾကည္သည့္ အျခားကုုမၼဏီတစ္ခုုသည္လည္း ၂၀၁၃ 
ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၅၀ ကုုိ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟုု 
ဆိုုပါသည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းမွရေသာ ဝင္ေငြမ်ားကိုု အသုုံးျပဳမႈ 

 ေက်ာက္စိမ္းအေျချပဳစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းသည္ ဗဟုုိႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရထံသုုိ႔  မ်ားစြာေသာ 
ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ ခိုင္ေၾကးမ်ား (Royalties) ႏွင့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ေပးေဆာင္ရသည့္ လုုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ 
၄င္းတြင္ လိုုင္စင္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ ခိုင္ေၾကးအျဖစ္ ထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏ၏ 
၂၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ ေရာင္းရေငြ၏ ၁၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း၊ ကုုန္သြယ္ခြန္အပါအဝင္ 
စံႏႈန္းသတ္မွတ္မႈရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အခြန္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုု႔အျပင္ ႏိုုင္ငံပိုုင္ ျမန္မာ့ေက်ာက ္
မ်က္ရတနာလုုပ္ငန္းႏွင့္ ဦးပိုုင္ကဲ့သုုိ ႔ေသာ စစ္တပ္ပိုုင္ကုုမၼဏီမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး
လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစုုရွယ္ယာမ်ားစြာကုုိ ပိုုင္ဆုုိင္ထားၿပီး ၄င္းတုုိ႔၏ အခြန္ေဆာင္ၿပီး ဝင္ေငြမ်ားထဲမွ 
၄၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းကုုိလည္း ရရွိေနသည္။ သီအိုုရီအရ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်ျခင္းမွရရွိေသာ အဓိက 
အစုုရွယ္ယာေဝစုုမွ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းသိုု ႔ ေရာက္ရွိရမည္ျဖစ္ 
သည္။ အဆိုုပါ ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ားသိအျမင္ရွင္း စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားမရွိ 
သည့္အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖားကန္႔တြင္ေနထိုုင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုုအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူး 
ေဖာ္ေရး လုပုင္န္းမ်ားေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ဳိးဆက ္မ်ားကို ုေလွ်ာခ့်ရန္ႏငွ္ ့ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး 
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(သိုု ႔) ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံရန္ မိမိတုုိ႔၏ ေဒသမ်ားသုိ႔ တုုိက္႐ိုုက္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ 
လာေသာ ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ားကိုု ခံစားေတြ႕ရွိရျခင္းမရွိသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။

(၃) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲသိုု႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား
 
 ပ်က္စီးဆုုံး႐ႈံးမႈအက်ဳိးဆက္မ်ားေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း
ကိုု အစီရင္ခံစာ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ရပ္ဇာတ္လမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းခံရသည္။ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ ေနရပ္ဌာေနေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ 
အေၾကာသြင္းသုုိ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးထုုိးသြင္းျခင္းႏွင့္ အိတ္အိုုင္ဗီြကူးစက္ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႕မႈမ်ားမွာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္ 
မ်ားမွာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္အမွန္ 
ဇာတ္လမ္းမ်ားျဖစ္သည္။

 အေရးတစ္ႀကီး မွတ္သားထားရမည့္အခ်က္မွာ အႀကီးစား တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုု အဓိက ထိခိုုက္နစ္နာေစေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုုိ ဖန္တီးေပးသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိမိတုုိ ႔၏ လယ္ယာျခံေျမႏွင့္ 
သစ္ေတာမ်ားထဲတြင္ ထင္းေကာက္သူအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ 
ပိတ္ပင္ထားျခင္း ခံရသကဲ့သုုိ ႔ျဖစ္ၿပီး ေနရပ္ဌာေနမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခံၿပီး ေက်ာက္စိမ္းလုုပ္ငန္းတြင္ 
လုုပ္အားလုုိအပ္ခ်က္အရ ၾကည့္လွ်င္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မကုုိက္ညီသည့္အတြက္ အလုုပ္အ
ကုုိင္မရွိေတာ့သည့္အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ေယာက်္ားလုုပ္သားမ်ား အႀကီးအက်ယ္စုုၿပံဳ 
ေရာက္ရွိလာသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္းလုုိအပ္ 
ခ်က္ ျမင့္တက္လာေအာင္ ဖန္တီးေပး သကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ ရွင္သန္ႏိုုင္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ မိသားစုု 
ဝင္မ်ားကုုိ ေထာက္ပံ့ရသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ တရားဝင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
မရွိသည့္ ေမွာ္ဧရိယာတြင္းရွိ ျပည့္တန္ဆာေလာကသုုိ႔ေရာက္ရွိသြားၿပီး လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ 
ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းတိုု႔ကိုု ခံစားရသူမ်ားအျဖစ္သိုု႔ ေရာက္ရွိသြားရေလသည္။
 
 ေရထုုညစ္ညမ္းလ်က္ရွိေသာ ဖားကန္႔ရွိ ဥ႐ုုျမစ္သည္ နာမည္ဆုုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေလသည္။ 
အစဥ္အလာအရ ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအတြက္ အသုုံးျပဳေနရေသာ ေရအရင္းအျမစ္မွာ 
ေရာဂါပိုုးမႊားမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ဝင္ေနသည္ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္တာဝန္မ်ားလုုပ္ 
ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရမ်ားကိုု ရရွိရန္ ပိုုမိုုေဝးကြာေသာ ေနရာမ်ားသိုု႔ သြားေရာက္ရွာေဖြရ 
သည္။ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္မ်ားမွ ညစ္ညမ္းေစေသာအရာမ်ား အထူးသျဖင့္ မာက်ဴရီဓာတ္မွာ ကုုိယ္ဝန္ 
ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မေမြးဖြားရေသးေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အလြန္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၊ ပိုုင္ဆုုိင္မႈမ်ား ပ်က္စီးဆုုံး႐ႈံးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိျခင္း

 ဖားကန္႔တြင္ မၾကာခဏ ေရႀကီးမ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ ေက်ာက္တူးရာတြင္ ထြက္ေပၚလာ 
ေသာအမိႈက္သ႐ိုုက္မ်ားႏွင့္  စြန္ ႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ားသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းသိုု ႔ စီးဝင္ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး 
ေခ်ာင္းငယ္ေျမာင္းငယ္မ်ားမွာလည္း ပိတ္ဆိုု႔ပ်က္စီး ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ (၅) 
ရက္ေန႔တြင္ ကိတ္ေမွာ္ရွိ ေရမ်ားကိုု ပိတ္ဆုုိ႔ထားသည့္ တာတမံတစ္ခုု က်ဳိးေပါက္သြားျခင္းေၾကာင့္ 
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လဖိုုင္နန္ဆုုိင္း၏ အိမ္မွာ ပ်က္စီးသြားခဲ့ ၿပီး ေရေအာက္နစ္ျမွဳပ္သြားခဲ့သည္။ ထုုိအျဖစ္အပ်က္ 
မတိုငုခ္င ္၄င္းတုုိ႔မသိားစုသုည ္အိမၾ္ကီးႀကီးတစလ္ံုုး၊ အမိ္ေရ႕ွတြင ္စတိုငု္းဆိုငုတ္စဆ္ိုငု္ႏငွ္ ့ေကာင္းေကာင္း 
မြန္မြန္ ေနႏိုုင္စားႏိုုင္ခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသည့္လုုပ္ငန္းအပါအဝင္ အရာ 
အားလုုံးမွာ ေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါ ေပ်ာက္ဆုုံးသြားခဲ့သည္။ ပ်က္စီးဆုုံး႐ႈံးမႈတန္ဖိုုးစုုစုုေပါင္း က်ပ္သိန္း  
၃၀,၀၀၀,၀၀၀ (သိန္းသုုံးရာ) ရွိမည္ဟုု သူမ ခန္႔မွန္းတြက္ျပခဲ့သည္။ မိသားစုုအေနျဖင့္ ၄င္းျပႆနာ 
ကုုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိသည့္ကုမၼဏီ (ျမရာမိုုး) ကုုိ ေတာင္းဆုုိခဲ့ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စံုု 
တစ္ရာမရရွိေသးဘဲ မိမိတိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ေဆာက္လုုပ္ခဲ့ေသာ တဲငယ္ေလးထဲတြင္ ေနထိုုင္ေနၾကရသည္။

ေျမၿပိဳျခင္း၊ ေတာင္ၿပိဳျခင္း၊ စက္ယႏၱရားမ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆုုံး႐ႈံးရျခင္း 

“တူးေဖာ္ဖိုု ႔အတြက္ စက္ယႏၱရားအႀကီးႀကီးေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေက်ာက္တူးတဲ့ကုမၼဏီေတြက  
စနစတ္က် ေျမစာေတြကုုိ မစြန႕္ပစတ္ဲအ့တြက္ လူေတြေျမစာပံု ုပလိိုု႔ ေသတာရွတိယ္။ ဥ႐ုုေခ်ာင္းႀကီး 
လည္း ႏွစ္တုုိင္းလုုိလိုု မိုုးရာသီမွာ ညစ္ပတ္ၿပီး ေရႀကီးတယ္။ ေျမၿပိဳတာနဲ႔ ေက်ာက္မိုုင္းခြဲလုုိ႔ ၿပိဳက်ရာ 
ကေန လူေသတာလည္း မနည္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔ အဲဒီထရပ္ကားေတြကုုိ အမ်ားသုုံးလမ္းနဲ႔ ျမစ္ေတြ 
ထမဲွာ သြားလာအသုုံးျပဳေနတာကုုိ ရပတ္န္႔ခ်ငတ္ာျဖစတ္ယ္။ ကုမုၼဏီအေနနဲ႔လည္း စြန႕္ပစ္ေျမစာေတြ 
ကုုိ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖိုု႔လုုိတယ္။  လူေတြနဲ႔ ေဝးတဲ့ေနရာမွာ သြားစြန္႔ပစ္သင့္တယ္။” (ေဒၚခင္စန္းရီ၊ 
လံုုးခင္းေက်းရြာအုုပ္စုု)

“၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တုုိဘာ (၃၀) ရက္ေန႔မွာ လုုံးခင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဇြပ္ရန္ေက်းရြာက အသက္ 
(၂၁) ႏွစ္အရြယ္ ဦးဂြန္ဂ်ာေအာင္ဟာ ေက်ာက္တူးတဲ့ ကုုမၼဏီအလုုပ္သမားေတြရဲ႕ ဘက္ဟုုိးနဲ႔ 
အသတ္ခံရၿပီးေတာ့ အဲဒီဝန္ထမ္းေတြကပဲ သူ႔ရဲ႕အေလာင္းကုုိ အသတ္ခံထားရတဲ့ေနရာအနီးအနား 
မွာပဲ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီတုုန္းက ဦးဂြန္ဂ်ာေအာင္ရဲ႕ ဇနီးမွာလည္း ကုုိယ္ဝန္နဲ႔ က်န္ရစ္ 
ခဲ့ ၿပီးေတာ့ ေလးႏွစ္အရြယ္သားေလးတစ္ေယာက္လည္း ရွိေသးတယ္။ သူတုုိ႔မိသားစုုေတြက 
ဘယ္ေလာက္အျဖစ္ဆိုုးလဲ ေတြးၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။” ( ဦးလမုုန္လေတာင္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မွ ရပ္ရြာအေျချပဳ 
အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးရွာဇင္းလုုမ္ဖုုန္အဖြဲ႕ဥကၠဌႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး)

 အထကပ္ါ အငတ္ာဗ်ဴးႏငွ္တ့စဆ္ကတ္ည္းတြင ္ဦးလမုနုလ္ေတာငမ္ ွ၄င္းတိုု႔အဖြ႕ဲမ ွမတွတ္မ္းတင ္
ထားေသာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေအာက္ပါ လူေသေစသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား 
ကိုု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

(၁) ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ႏိုုဝင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႕တြင္ ကုုမၼဏီမွ စြန္႕ပစ္ေျမစာကိုု စနစ္တက်မစြန္႔သျဖင့္ 
ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေသာ ေဒသခံမ်ားေပၚသုုိ႔ ၿပိဳက်ခဲ့သည္။ လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေသဆုုံးၿပီး 
၄င္းတိုု႔၏ ႐ုုပ္အေလာင္းမ်ား ေျမစာပံုုေအာက္တြင္ ပိမိေနခဲ့သည္။

(၂)  ၂၀၁၅ ခုုႏစွ၊္ ဒဇီင္ဘာ (၂၅) ရက္ေန႕ညပုုိင္းတြင ္ကန္ေပါက္ေက်းရြာအနီးရွ ိေပ ၄၀၀ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ 
ေျမစာပံုၿုပိဳက်ၿပီး လူေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ေသသည။္ ေနာက္ႏစွရ္ကတ္ြင ္ေျမစာပံု ုထပမ္ၿံပိဳက်မႈမ်ားျဖစ္
ပြားခဲ့ၿပီး ဒုုတိယအႀကိမ္ၿပိဳက်မႈတြင္ လူေပါင္းမည္မွ် ေသဆံုုးသည္ကိုု အတိအက်မသိရေခ်။

(၃) ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ေနမင္းကမၻာကုုမၼဏီသည္ ေက်ာက္တူးသည့္ေနရာ 
အနီးတြင္ ေျမစာပံုုထားခဲ့သည္။ အဆိုုပါ ေျမစာပံုုကိုု ပံုုခ်ထားၿပီးေနာက္တြင္ ၿပိဳက်ၿပီး လူေပါင္း ၂၀ 
ေက်ာ္ အသက္ဆံုုး႐ႈံးရျပန္သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အဆုုိပါ ၿပိဳက်ၿပီးသားေျမစာပံုုမွ 
ထပ္မံၿပိဳက်ျပန္သျဖင့္ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုုးခဲ့ရသည္။
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 ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အဆုုိအရ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ 
အတြင္း ေျမစာပံုုမ်ား ၿပိဳက်မႈေပါင္း ၃၇ မႈ ဖားကန္ ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေသဆုုံးသူစာရင္းကုုိ 
တရားဝင္ထုုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေခ်။

ေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား 

“လူေတြကေတာ့ ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ စိုုးရိမ္စိတ္ေတြ အျပည့္ပဲ။ ေက်ာက္စိမ္းတူးတဲ့ကုုမၺဏီက ကားေတြ 
ကၽြန္ေတာ္တုုိ ႔လမ္းေတြမွာ ျဖတ္သန္းသြားေနတာေတြ၊ စနစ္တက် ေက်ာက္မတူးတဲ့ကိစၥနဲ ႔ 
ေျမစာေတြကုုိ ေနရာတကာပံုုတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔က ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ေနတာျဖစ္တယ္။ 
ေက်ာကတူ္းတဲက့ုမုၼဏီေတြအေနနဲ႔ အနည္းဆုုံး ရြာေတြနဲ႔ မတီာ ၂၀၀ ေဝးတဲ့ေနရာမွာ တူးသင္တ့ယ္။ 
သူတိုု႔ေတြကို ုကၽြန္ေတာ္တုုိ႔မျမငခ္်ငဘူ္း။ ေက်ာကတူ္းတဲက့ားႀကီးေတြသြားဖိုု႔လမ္းေဖာက္တာကုုိလည္း 
မျမငခ္်င္ေတာ့ဘူး။ ရြာနားမွာ ျဖတ္မသြားသင္ဘူ့း။ ဒါမမွဟုုတ္ ေရေခ်ာင္းနားမွာ ျဖတ္မသြားသင္ဘူ့း။ 
ကၽြန္ေတာ္တုုိ ႔ရဲ ႕  ေလထုုထဲမွာလည္း ေက်ာက္မိုုင္းနဲ ႔  ကားေတြေ ၾကာင့္  ညစ္ညမ္းမႈေတြ 
ရွိတယ္။ ကားအမ်ားႀကီး ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းက ေဒသခံလူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးျပႆနာကုုိ 
ျဖစ္ေစတယ္။ သူတိုု ႔ေတြက ဒိုုင္းနမိုုက္ေတြနဲ ႔ ေဖာက္ခြဲလုုိ ႔ ညပိုုင္းမွာဆုုိရင္ အိပ္လုုိ ႔မရဘူး။ 
တစ္ခါတေလ အသံအရမ္းက်ယ္လုုိ႔ တုုိက္ပြဲျဖစ္ေနၿပီလုုိ႔ေတာင္ ထင္ေနတာ။ မိုုင္းေဖာက္ခြဲလိုု ႔ 
လြင့္စင္လာတဲ့ ေက်ာက္တံုုးေက်ာက္ခဲေတြနဲ႔ ေက်ာက္မႈန္႔အပိုုင္းအစေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ 
လူေနအိမ္ေတြနဲ႔ ေခါင္မိုုးေတြကုုိ ထိမွန္ၿပီး ေပါက္ျပဲကုုန္တယ္။ ညတုုိင္း ေကာင္းေကာင္းမအိပ္ရဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုုိ ႔ကေတာ့ ၿငိမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ ႔  ကိုုယ္ပိုုင္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းပဲ  
လုုပ္ကုုိင္စားေသာက္ခ်င္တယ္။” (ဦးထြန္းသိုုက္၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္၊ ရွေရာ္ခပ္ေမွာ္၊ 
ဖားကန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး)

(၄) နိဂံုုး

 အကူးအေျပာင္းကာလတြင ္စနိ္ေခၚခ်က္မ်ားစြာရွိေနသည။္ သိုု႔ေသာ ္ေျပာင္းလမဲႈအမနွတ္ကယ ္
လုုိအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ စီးပြားေရး၏ အေျခခံအုု
တ္ျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစိုးအေနျဖင္႔ ယခင္စစ္တပ္ စစ္အစိုုးရျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
အလားတူအမွားမ်ဳိး ထပ္တလဲလဲ မျဖစ္ရေလေအာင္ ကၽြႏ္ုုပ္တုုိ႔အေနျဖင္႔စိုးရိမ္မိသည္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ 
ပဋိပကၡမ်ားကုုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ 
မွီခိုုႏိုုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုုိ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ား ခံစားစံစားႏိုုင္ေရးအတြက္ ခိုုင္မာေသာ ေျဖရွင္း 
မႈမ်ားကိုု ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔လိုုအပ္ပါသည္။

ကၽြႏုုပ္တုုိ္႔ေဒသခမံ်ားအေနျဖင္ ့အႀကီးစား ေက်ာက္စမိ္းတူးသည္လုု့ပင္န္းမ်ားကုုိ ရပတ္န္႔ေစခ်ငသ္ည။္ 
ေဒသခံအေနျဖင့္ အဆုုိပါ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္အက်ဳိးအျမတ္မွ် မခံစားရ 
ေသာ္လည္း ၄င္းလုုပင္န္း၏ ဆုုိးက်ဳိးမ်ားကုုိမ ူခစံားခဲရ့သည။္ အေသးစား ေက်ာက္စမိ္းတူးေဖာ္သည့္ 
လုုပ္ငန္း (အထူးသျဖင့္ ေဒသခံ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္) မ်ားကုုိ အလုုိရွိပါသည္။ 
(ဦးထြန္းသိုုက္၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္၊ ရွေရာ္ခပ္ေမွာ္၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး)
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အပိုုင္း (၂.၆) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕

(၁) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးသနည္း

 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ အရန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပမာဏမ်ားမ်ား ရွိသည့္ႏိုုင္ငံအျဖစ္ သက္ေသထူ 
ႏုုိင္သျဖင့္ စြမ္းအင္ဆိုုင္ရာ ကမၻာထိပ္သီးႏိုုင္ငံ (၄၀) ထဲတြင္ တစ္ႏိုုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္သည္။154 ေရနံႏွင့္  
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အရင္းအျမစ္သည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးသည္ဟုုဆုုိရေလာက္သည့္ အေၾကာင္း 
ျပခ်က္ႏွစ္ခုုရွိပါသည္။ ပထမအေနျဖင့္  စြမ္းအင္ကိုု  အမွီအခိုုကင္းစြာ စီမံေပးႏိုုင္စြမ္းရွိျခင္း ၊ 
ျပည္တြင္းလူေနအမိ္မ်ားႏငွ့္ စီးပြားေရးလုပု္ငန္းမ်ား (ခ်က္ျပဳတရ္န္ ဂကစ္္အသံုုးျပဳၿပီး၊ ထင္းေလာင္စာကို ု
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ေလွ်ာ့ခ်ႏိုုင္ျခင္း) အတြက္ လွ်ပ္
စစ္ဓာတ္အားထုုတ္ေပးႏိုုင္ျခင္း
တုုိ႔ ျဖစ္သည္။ ဒုုတိယအခ်က္မွာ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ ႕မ်ား တင္ပိုု ႔ 
ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ 
ႏုုိင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ 
တရားဝင ္အျမင္ဆ့ံုုးဝင္ေငြ အရင္း 
အျမစ္ ဖန္တီးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ယင္းဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုမု်ား ဖြ႔ၿံဖိဳးတုုိးတကရ္န ္အသုုံး 

ဇယား ( ၁၀) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑တြင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ 
တိုုးလာေသာ ႏိုုင္ငံျခားတိုုက္႐ိုုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ဓါတ္ပု ံ-  AOW
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ျပဳႏိုုင္ေကာင္း၏။ ျမန္မာ့သစ္ေတာ၊ ေျမယာႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ေရနံႏွင့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေနႏိုုင္ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္လည္း ၄င္း၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ 
တက္လိုုက္က်လိုုက္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမတည္မၿငိမ္မႈ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္တတ္သည္။

 စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခ်ိန္ကာလ၊ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္  အေနာက္တိုုင္းစီးပြားေရး ပိတ္ဆိုု ႔မႈမ်ားရွိေစကာမူ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္  သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕က႑သည္ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုုႏွစ္ႏွစ္ခုုအတြင္း ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ 
အာရွေဒသမွ ႏိုုင္ငံမ်ားကိုု ဆြဲေဆာင္ႏိုုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ကမ္းလြန္ေဒသတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုုတ္
လုုပ္လ်က္ရွိေသာ ကုုမၼဏီမ်ားမွာ ရတနာ၊ ရဲတံခြန္၊ ေရႊႏွင့္ ေဇာတိကတိုု႔ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၁၃ 
ႏွင့္ ၂၀၁၄ တိုု႔တြင္ အသီးသီး စတင္လည္ပတ္ ထုုတ္လုုပ္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆိုု႔မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားၿပီးသည့္ေနာက္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အရွိန္အဟုုန္ျပင္းစြာ တိုုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ 
အထိ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနျဖင့္ ကမ္းနီးႏွင့္ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ 
ထုုတ္လုုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ လုုပ္ကြက္ေပါင္း ၄၄ ကြက္အား အေရအတြက္ ၄၀ ေက်ာ္ေသာ ႏိုုင္ငံျခား 
ကုုမၼဏီမ်ားသိုု ႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။155  ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ 
ႏုုိင္ငံျခားတုုိက္႐ိုုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က႑မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၄၈ ဘီလီယံအထိ ရရွိခဲ့သည္။ 
၄င္းပမာဏသည္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္ခင္ႏွစ္တြင္ရရွိေသာ ၃၂၉.၆ မီလီယံ 
ေဒၚလာထက္ ၂၈ ဆပိုုပါသည္။ ရရွိလာေသာ ဝင္ေငြ ၉.၄၈ ဘီလီယံေဒၚလာထဲမွ ၄.၈ ဘီလီယံ 
ေဒၚလာ (၅၁%) သည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ ရရွိၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ၁.၉ ဘီလီယံေဒၚလာ 
(၂၀%) ကိုု သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားမွ ရရွိသည္။156 

 ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ အာဏာတည္ၿပီးေနာက္ ရခုုိင္ျပည္နယ္သည္  ၄င္း၏ ေရနံႏွင္ ့
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္ အေနာက္အုုပ္စုု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈ  
ဦးတည္သည့္ေနရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ ႏိုုင္ငံတကာကုုမၼဏီမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုုမွ ConocoPhillips ႏွင့္ Chevron ကုမၼဏီ၊ နယ္သာလန္ႏိုုင္ငံမွ Royal Dutch Shell PLC 
ကုုမၼဏီ၊ အဂၤလန္အေျခစိုုက္ BG group ႏွင့္ Ophir ကုုမၼဏီ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုုင္ငံမွ Woodside Energy 
ကုုမၼဏီ၊ ေနာ္ေဝးမွ Statoil တုုိ႔သည္ ရခိုုင္ကမ္းလြန္ေဒသရွိ ကမ္းေဝးလုုပ္ကြက္ေပါင္း ၉  ကြက္ကုုိ 
စူးစမ္းရွာေဖြမႈအတြက္ ခရိုုနီမ်ားပိုုင္ဆိုုင္ေသာ ျပည္တြင္း ကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳလ်က္ လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့
မ်ား ရရွိခဲ့သည္။

 စစ္အစိုုးရလက္ထက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုုးခ်ဳပ္ဆိုုခဲ့ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ျမန္မာ ့
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၏ ၈၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းကိုု ျပည္တြင္း လူေနအိမ္ႏွင့္ စက္႐ံုုမ်ားအတြက္ လုုိအပ္ေသာ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား စီမံျဖန္႔ေဝေပးျခင္းထက္ ထုုိင္းႏိုုင္ငံႏွင့္ တ႐ုုတ္ႏိုု္င္ငံတုုိ႔၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုုးေပးရန္အတြက္ တင္ပိုု ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပိုု ႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၂ ဘီလီယံရရွိခဲ့ ၿပီး ႏိုုင္ငံျခားတင္ပိုု ႔ျခင္းမွ 
ရရွိသည့္ ဝင္ေငြစုုစုုေပါင္း၏ (၃၄%) သုုိ႔မဟုုတ္ အသားတင္ျပည္တြင္းထုုတ္ကုုန္တန္ဖိုုး၏ (၇%) 
ရရွိခဲ့သည္။157 ထုုိမွ်ေလာက္ႀကီးမားသည့္ ဝင္ေငြမ်ားရရွိေစကာမူ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ အဆင့္ေပးမႈမ်ားအရ 
အရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝေသာ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၅၈ ႏိုုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 
အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ ပတ္သက္လ်ွင္ အညံ့ဖ်င္းဆံုုးအဆင့္တြင္ ေရာက္ရိွေနသည္။158
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(၂) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

(က) ဥပေဒျပဳျခင္း

မူဝါဒ ေရးဆြဲပံုုေဖာ္ျခင္း 
 ယခင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းဦးစီးဌာန (EPD) အား 
ေရနံစိမ္းႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာက္ခ်ျခင္းမ်ား၊ ေရနံခ်က္စက္႐ံုုႏွင့္သန္႔စင္ 
စက္႐ံုုမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ စြမ္းအင္မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရန္၊ ထိုုနည္းတူ ျပည္တြင္း၌ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕ ထုုတ္ကုုန္မ်ားကုုိ လက္လီလကၠားေရာင္းဝယ္မႈဆိုုင္ရာ တာဝန္မ်ားကုုိ ေပးအပ္ထားသည္။ 
အဆုုိပါ ဦးစီးဌာနကုုိ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ အသစ္ဖြဲ႕စည္းေသာ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) ၏ အျမဲတမ္းအတြင္းေရးမွဴး၏ အဆုုိအရ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္း (MOGE) ကိုု ဖန္တီးထူေထာင္ၿပီး စြမ္းအင္စီမံကိန္းဌာန (EPD) ကိုု အစားထိုုးမည ္
ျဖစ္ၿပီး ၄င္းလုုပ္ငန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ စြမ္းအင္မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
တိုု႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟုု ဆိုုပါသည္။159 

 အေရးတႀကီး မွတ္သားရမည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ယခင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ယခုုအသစ္ 
ဖြဲ႕စည္းျပန္ေသာ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) တုုိ႔သည္ ႏိုုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုုပ္ 
ငန္းမ်ားမွရရိွေသာ ဝင္ေငြျဖင့္ လည္ပတ္ေနရသည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအခ်က္သည္ 
ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈပိုုင္းဆိုုင္ရာ ပဋိ့ပကၡမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးေပးၿပီး ႏိုုင္ငံပိုုင္ စီးပြားေရး
လုုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုုိ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဆုုိပါ 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုု သက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ မူဝါဒမ်ားကိုု ေရးဆြဲခ်မွတ္ေနရသကဲ့သိုု႔ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

 ေရနံစိမ္းႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုု ၁၉၁၈ ႏွင့္ ၁၉၆၉  ခုုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ 
ေရးထိုုးထုုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အပိုုင္းရွစ္ပိုုင္းပါေသာ ဥပေဒျဖင့္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားခဲ့သည္။160 
ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆုုိင္ရာ ဥပေဒသစ္ကုုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန 
သည္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလမတုုိင္ခင္အထိ စြမ္းအင္က႑ကုုိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုု္င္သည့္အာဏာရွိေသာ အစိုုးရ 
၏အဓိက ေအဂ်င္စီတစ္ခုုျဖစ္သည္။ အသစ္တက္လာေသာ အင္န္အယ္ဒီအစုုိးရသည္ဝန္ႀကီးဌာန 
၏ အေရအတြက္မ်ားကိုု ေလ်ွာ့ခ်ၿပီး စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MoE) ႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန 
ကိုု ေပါင္းစည္းၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) အျဖစ္ အသစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 
ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ယခုုကဲ့သုုိ ႔ ေပါင္းစည္းဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား
ကိုု အသုုံးျပဳမႈႏွင့္ ထုုတ္လုုပ္မႈမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုုက်ယ္ျပန္႕ေသာ ဆန္းစစ္သံုုးသပ္မႈမ်ားအတြက္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေရြ႕လ်ားမႈဟုု ဆိုုႏိုုင္ေသာ္လည္း ထိုုသိုု႔ေကာက္ခ်က္ဆြဲရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္း 
ေနပါေသးသည္။ မည္သိုု ႔ဆုုိေစကာမူ မူေဟာင္းလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္အသက္ဝင္ 
ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံပိုုင္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒကုုိ ၁၉၈၉ ခုုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး 
“ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ 
ထုုတ္ကုုန္မ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ျခင္း” လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု  ႏိုုင္ငံပိုုင္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေလးခုု၏ လက္ထဲတြင္ 
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ရွိေနၿပီး စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံထိန္းေက်ာင္းမႈ ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါဇယားမ်ားအတိုုင္း 
ရွိေနပါသည္။ (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ 
ေအာက္ပါ ဖြဲ႕စည္းပံုုကိုု ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိေသးပါ။) 

ဇယား (၁၁) ျမန္မာႏိုုင္ငံ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႔စည္းပံုု

စီမံကိန္းလုုိင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း

 ႏုုိင္ငံပိုုင္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္း (MOGE) 
သည ္ႏိုငုင္ံျခားႏငွ္ ့ျပညတ္ြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွသံမူ်ားႏငွ္ ့ထုတ္ုလုပုမ္ႈဆိုငုရ္ာ ခြဲေဝမႈသေဘာတညူခီ်က္စာခ်ဳပ ္
(PSC) ျဖင္ ့ေရနံႏငွ္ ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုိငစ္ငမ္်ား စိစစ္ထုတ္ုေပးသည့္ျဖစ္စဥ္ကုုိ အဓိက ပ့ံပုုိးကူညသီည္ ့
အစိုုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ ခြဲေဝမႈသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ေထာက္ခံအတည္ျပဳမႈကိုု ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံျခားကုုမၼဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ ျမန္မာကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူဖက္စပ္လုုပ္ေဆာင္သည့္စနစ္အားျဖင့္သာ ဝင္ေရာက္လုပ္ 
ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အႀကီးစား သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာကုုမၼဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ 
ေရနံႏငွ္ ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္း (MOGE) က ကုိယ္စားျပဳသည။္ ဥပမာ- ေရႊဂက္စစ္မီကံနိ္းကဲသုုိ့႔ေသာ 
စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ လိုုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈျဖစ္စဥ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်ွိဳ႕ဝွက္နက္နဲလွေသာ္လည္း 
၂၀၁၀ ေရြးေကာကပ္ြၿဲပီးသည့္ေနာက္ပိုငု္းတြင ္အမ်ားနည္းတူ ေလလံေပးသည့္ျဖစစ္ဥမ္်ဳိးျဖစလ္ာခဲသ့ည။္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ကာကြယ္ျခင္းမ်ား 
 သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႔က႑ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာေအဂ်င္စီ 
တစ္ခုုျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (SEIAs) 
အစီအစဥ္ကုုိ လက္ရွိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားမႈမရွိ 
သည္ကိုုေတြ႕ရသည္။

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန 
စုုဖြဲ႕မႈႏွင့္ သက္ဆိုုင္ရာ  

တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

စြမ္းအင္ 
စီမံကိန္းဌာန

• နည္းပညာေပးျခင္း၊
• ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
• စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ 
• စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 

သတ္မွတ္ျခင္း

• ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ 
• ထုုတ္လုုပ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 

လုုပ္ငန္း

• စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ 
• တူးေဖာ္ျခင္း၊ 
• ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ 
• ေျမျပင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ 

ဓာတ္ေငြ႕ပိုုက္လုုိင္းကြန္ရက္
 ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ 
• စီအန္ဂ်ီထုုတ္လုုပ္ျခင္း

ျမန္မာ့ေရနံဓာတ္ 
သတၱဳလုုပ္ငန္း

• ဓာတ္သတၱဳသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္
  ျပင္ဆင္ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊
• ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံုု၊
• မီသေနာစက္႐ံုု၊ 
• ကာဗြန္ႏွင့္ LPG စက္႐ံုု၊
• ဖေယာင္းလုုပ္ငန္း

ျမန္မာ့ေရနံထြက္ 
ပစၥည္းထုုတ္လုုပ္ 

ေရးလုုပ္ငန္း
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ဝင္ေငြခြန္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း

 ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ၏ အပုုိဒ ္၂၅၄ တြင ္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမ ွေကာက္ခၿံပီး 
အသုုံးျပဳႏိုုင္သည့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ားကုုိ အတိအက် ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အပါအဝင္ တန္ဖိုုးျမင့္မားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခြန္ေကာက္ခံစည္းၾကပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒျပဌာန္းမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာသည္ ဗဟိုုအစိုုးရ 
ထံတြင္သာ ရွိသည္။161 

(ခ) က်င့္သံုုးမႈမ်ား

တာဝန္ခံမႈမရွိေသာ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
 ႏုုိင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္းဌာနသည္ 
ထုုတ္လုုပ္မႈဆုုိင္ရာ ခြဲေဝမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုုိ 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ႏိုုင္ငံျခား ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုုမၼဏီမ်ား၏ အေကာင္အထည ္
ေဖာမ္ႈမ်ားကို ုေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာရမည။္ ျမနမ္ာေရနံႏငွ္ ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပုင္န္း သည ္စီးပြားေရးလုုပ ္
ငန္းတစခ္ုုျဖစသ္ည္အ့ေလ်ာက ္မတိဖ္ကမ္်ားအျဖစ ္စာခ်ဳပခ္်ဳပဆ္ိုၾုကေသာလ္ည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္
ဆိုုင္ရာ (သုုိ႔) လူမႈေရးဆိုုင္ရာ ကာကြယ္မႈစနစ္မ်ားအတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရန္ 
တြန္းအားေပးမႈမရွိသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။ ဝင္ေငြရလမ္းမ်ားကုုိ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ  
Revenue Watch Institute သည္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ အရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝ 
ေသာ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၅၈ ႏိုုင္ငံကုုိ စစ္တမ္းေကာက္သည့္အခါ ဖြဲ႕စည္းပံုုဆုုိင္ရာႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈက႑တြင္ 
ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအား အမွတ္ (၁၀၀) တစ္ရာတြင္ (၈) မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက ္
ခဲ့သည့္ႏိုုင္ငံမ်ားအားလံုုးတြင္ အနိမ့္ဆံုုးအဆင့္ရွိသည္ဟုု ဆိုုပါသည္။ အဆိုုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္မွာ “ထုုတ္လုုပ္မႈက႑ႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုုး 
နီးပါးမွာ ထိန္ခ်န္ထားျခင္းခံရၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ တုုိက္႐ိုုက္အလုုပ္လုုပ္ေနရသည့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားပင္လွ်င္ ဌာနတြင္းလုုပ္ေဆာင္ေနသည့္စနစ္မ်ားအေၾကာင္းကုုိ အနည္းငယ္သာ သိထား 
သည္” ဟုု ေဖာ္ျပထားသည။္162  အကယ၍္ မဝူါဒခ်မတွသ္မူ်ားႏွင္ ့တိုက္ု႐ိုက္ုလုပုက္ိုငုရ္သည္ ့ကၽြမ္းက်ငသ္ ူ
ပညာရွင္မ်ားပင္လွ်င္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ မည္သုုိ႔လည္ပတ္ေနသည္ကုုိ မသိလွ်င္ယင္း 
စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုုင္ေသာ ဆိုုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုု 
တစ္ရပ္လံုုးအတြက္ တာဝန္ခံေပးႏိုုင္ရန္ မည္သိုု႔ ျဖစ္ႏိုုင္လိမ့္မည္နည္း။

ဆုုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမတုုိင္ခင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္း

 ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဆုုိင္ရာ မူေဘာင္တြင္ သိသာေသာ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္း 
ကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုုိ အေျချပဳ၍ ေထာက္ျပႏိုုင္ပါသည္။ ေရႊဂက္စ္ 
စီမံကိန္းကိုု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ထိခိုုက္မႈဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္းမ်ား၊ ထိခိုုက္ 
ခံစားရသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ (သိုု႔) လူထုုသေဘာထားကိုု ရရွိေစသည့္ 
သေဘာထား ေကာကယ္မူႈပံုစုမံ်ား မျပဳလုပုမ္ွ ီလကမ္တွ္ေရးထုုိးကာ တရားဝငခ္်တ္ိပတ္ိခဲသ့ည။္ လူမႈေရး 
ဆိုုင္ရာ ထိခိုုက္မႈဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္းေမးခြန္းမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုုင္ရန္ တန္ဖိုုးတြက္ခ်က္မႈ 
ျဖင့္ ေျမပိုုင္ရွင္မ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကုုိ အဓိကဦးတည္လ်က္ 
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ေမးျမန္းထားၿပီး လူ ႔အခြင့္အေရးႏွင့္စပ္ဆ္ုုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္လည္း အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ကုုိက္ညီစြာ ေမးထားသည္။ (သုုိ ႔) ကမၻာ့ဘဏ္ကဲ့သုုိ ႔ေသာ 
ႏုုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ ေကာ္ပိုုေရးရွင္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုုိင္း ေမးျမန္းထားေလ့ရွိသည္။ 
ေမးခြန္းတစ္ခုုခ်င္းစီသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ အဖ်က္သေဘာပါသည့္ ဆိုုးက်ဳိး 
မ်ားကိုု ကာကြယ္သည္ထက္ ျဖစ္လာႏိုုင္သည့္အရာမ်ားကိုု နည္းသထက္နည္းေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က ္
ျဖင့္သာ လုုပ္ေဆာင္သည္ဟုု ယူဆလက္ခံႏိုုင္ပါသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈ

 ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ကတည္းက 
တိုုင္းျပည္၏ အဓိက ဝင္ေငြရလမ္းမ်ားကိုု လည္ပတ္ေစသည့္ အစုုအဖြဲ႕တစ္ခုုျဖစ္သည္။ ထိုုင္းႏိုုင္ငံႏွင့္ 
တ႐ုုတ္ႏုုိင္ငံသိုု ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားတင္ပိုု ႔မႈသည္ ႏိုုင္ငံ၏အႀကီးဆုုံး ဝင္ေငြရလမ္းအရင္းအျမစ္ 
တစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၄.၂ ဘီလီယံ (သိုု႔) တိုုင္းျပည္၏ တရားဝင္ပိုု႔ကုုန ္
လုုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြ၏  ၃၅% ရွိသည္။163  

 ျမန္မာႏိုုင္ငံဗဟုုိအစိုုးရသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈက႑မွ ဝင္ေငြမည္မွ်ရရွိၿပီး 
၄င္းတိုု ႔ ကုုိ အသံုုးျပဳျခင္း ႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ မေဖာ္ျပႏိုုင္သည့္ 
နာမညဆ္ိုုးျဖင္ ့ထငသ္ာျမငသ္ာမရွမိႈကို ုေဖာ္ျပသည။္ ထိုသုိုု႔ျဖစ္ေန ေစကာမ ူေရနံႏငွ္ ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
မရွေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ုႏိုငုင္ံေတာဘ္တဂ္်ကတ္ြင ္ပထမအႀကမိ ္ထည္ဝ့ငမ္ႈကို ု၂၀၁၂ ခုုႏစွတ္ြင ္ထုုတ္ျပန ္
ျပသခဲ့ေသာ္လည္း ဝင္ေငြရလမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္မ်ားမွာ အားနည္းည့ံဖ်င္းဆဲ 
ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း မရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ေျမေအာက္သယံဇာတတူး 
ေဖာ္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုုင္ရာ ကနဦး လုုပ္ေဆာင္ျခင္း (EITI) စနစ္ကိုု အသံုုးျပဳမႈပိုုင္း 
ကုုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာေသာ သုုေသသနျပဳမႈေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပိုု႕မႈအပိုုင္း 
တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၁၂ သန္းေက်ာ္ ကြာဟမႈျဖစ္သည္ဟုု ဘ႑ာအခြန္ဦးစီးဌာန 
ႏွင့္ ဗဟုုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕အစည္းတုုိ႔၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စာရင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ေတြ႕ရသည။္164  တရားဝငအ္ခ်က္အလကမ္်ားတြင ္ေရ႕ွေႏွာက္မညမီႈမ်ားသည ္လက္ေတြ႕တြင ္ႏိုငုင္ံေတာ ္
အေနျဖင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑မွ ဝင္ေငြမည္မွ်ရရွိခံစားရသည္ကိုု အတိအက် သိရွိႏိုုင္ရန္ 
ခက္ခဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

 Adam Smith International အဖြဲ႕၏ မၾကာေသးမီက သုုေသသနစစ္တမ္းေလ့လာမႈအရ 
ႏိုငုင္ံေတာ၏္ ဘတဂ္်ကတ္ြကထ္ားေသာ ဝင္ေငြမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာန္ီးပါးမွာ ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈမရွိေသာ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ ဘဏ္စာရင္းမ်ားျဖင့္ သိမ္းထားသည္ဟုု သက္ေသထူထားသည္။ 
 

“ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံပိုုင္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စာရင္းေသ “အျခား ေငြစာရင္း” မ်ား 
ရွိၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းလည္းမရွိေခ်။ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စကၤာပူတြင္ “သီးျခား 
ေငြစာရင္း” သုုံးခုုရွိၿပီး ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္းမွာမူ “သီးျခား ေငြစာရင္း” ၁၄ ခုုရွိ 
သည္။ မည္သည့္ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ကုုိ မည္သိုု႔အသုုံးျပဳသည္ကုုိလည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ စာရင္းမ်ား 
ထဲသုုိ႔ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ား ဝင္ေရာက္သြားသည္ကုုိလည္းေကာင္း 
ရွင္းလင္းစြာ မသိရေခ်။ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ “သီးျခား ေငြစာရင္း” မ်ားစြာကိုု ပိုုင္ဆုုိင္သည္။ “သီးျခား 
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ေငြစာရင္း” တစ္ခုုတြင္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ စုုစုုေပါင္း ၂.၅၄ ထရီလီယံက်ပ္၊ 
ဘတ္ဂ်က္တြက္ခ်က္ထားေသာ ဝင္ေငြရလမ္းစုုစုုေပါင္း ပမာဏ၏ (၄၄%) ေက်ာ္ရွိသည္။ 
သီးျခားေငြစရင္းမ်ားျဖင့္  အသုုံးျပဳေလ့မရွိသည့္အခါတြင္ အဆုုိပါ သီးျခားေငြစာရင္းမ်ားကုိ 
တရားဝင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ ျဖစ္စဥ္ထဲသုုိ႔ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္ 
ျမင့္တက္လာျခင္းကုုိ ေသခ်ာေစပါလိမ့္မည္။”165

(Adam Smith International) 

ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္းထြက္အရင္းအျမစ္အမ်ားစုု၏ မူလဇစ္ျမစ္မ်ားမွာ တိုုင္းရင္းသား
အေျချပဳျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ 

“ယေန႔ တရားဝင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ 
ဝင္ေငြဘ႑ာကိုု ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရ (သိုု ႔) ႏိုုင္ငံပိုုင္အစုုအဖြဲ႕တစ္ခုုခုုမွ ေကာက္ခံရမည္ဟုု 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းေရးဆြဲထားသည္။ အဆုုိပါ ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ားကိုု ျပည္နယ္အစိုုးရထံသုုိ႔ လႊဲေျပာင္းေရးမွာ အထူးသီးသန္႔ကိစၥ 
ရပ္တစ္ခုုကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ သာမာန္အားျဖင့္ ကခ်င္၊ ကယားႏွင္ တနသၤာရီကဲ့သုုိ႔ေသာ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္လြယ္သည့္ေဒသမ်ားကုုိ မ်က္ႏွာသာေပးကာ လႊဲေျပာင္းေပးတတ္သည္။166 

 ေရနံႏငွ္ ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈမ ွရရွိေသာ အခြနမ္်ားကို ုဗဟိုဥုီးစီးကာ ေကာကခ္ံျခင္းႏငွ္ ့
ေကာက္ခံၿပီးေနာက္ပိုုင္း ဗဟုုိဦးစီးထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုုိ ျပန္လည္ 
ထည့္ဝင္ကာ အသုုံးျပဳျခင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေဒသလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ တုုံ႔ျပန္ျခင္းမဟုုတ္ဘဲ 
ေနျပည္ေတာ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအၾကား အာဏာမညီမွ်မႈ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကိုသာ 
ဖန္တီးေပးေတာ့သည္။

(၃) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲသိုု႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုုံ႕ဆုုိင္းေနေသာ ရခိုုင္ျပည္

 ဦးသန္းေရႊစစ္အစိုုးရလက္ထက္တြင္ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကုုိးရီးယားႏွင့္ တ႐ုုတ္ကုုမၼဏီတုုိ႔သည္ 
ေရႊဂက္စ္လုုပ္ကြက္ႏွင့္ ဆက္စပ္အေဆာက္အအုုံမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုုိ 
တ႐ုတ္ုျပညသုုိ္႔ ပိုု႔သည။္ တ႐ုုတ္ႏုုိင္ငံ၏ ေလာင္စာဆီအပုစ္ုျဖစ္ေသာ CNPC ကုုမၼဏသီည ္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ုလိုငု္း 
မ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုုိ လႊဲေျပာင္းသယ္ယူျခင္းတစ္ခုုတည္းသာမက တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံ 
အေနာက္ေတာင္ပိုုင္းတြင္ သန္႔စင္ထုုတ္လုုပ္ရန္အတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုုင္းႏွင့္ အာဖရိကမွ ေရနံ 
မ်ားကိုုလည္း သေဘၤာမ်ားေပၚမွတဆင့္ လႊဲေျပာင္းပုုိ ႔လႊတ္ျခင္းတိုု ႔ကုုိ လုုပ္ေဆာင္သည္။ အျငင္း 
ပြားဖြယ္ ပိုုက္လုုိင္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားကိုု ၂၀၁၃ ဇြန္လကတည္းက စတင္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ အျခား 
ေသာ ဧရာမစီမံကိန္းမ်ားတြင္ တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံမွ ဦးေဆာင္စီစဥ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး 
ဇံုုႏွင့္ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ၏ ကုုလားတန္ ဘက္စံုု-စံျပ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းတိုု႔လည္း ပါဝင္သည္။

 ရခိုငု္ျပည္နယအ္တြင္းရွ ိေရႊဂက္စစ္မီကိံန္းမွ ႏွစ္စဥ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုုဗေပ သန္းေပါင္း ၅၀၀ 
ထုုတလုု္ပလ္်က္ရွသိည။္ အတအိက်အားျဖင္ ့(၈၀ %) ေသာ ထြကရ္ွမိႈ (သုုိ႔) သန္းေပါင္း ၄၀၀ ကုုဗေပကုုိ 
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ေန႔စဥ္တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံသိုု႔ ႏွစ္ေပါင္းသံုုးဆယ္တိုုင္ေအာင္ တင္ပိုု႔ရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၁၀၀ မီလီယံ ကုုဗေပကို ု
သာ ျပည္တြင္းေန႔စဥ္အသုုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္ လ်ာထားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း အသုုံးျပဳရန္ 
လ်ာထားမႈ ၂၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းထဲမွ အမ်ားစုုသည္လည္း မႏၱေလးႏွင့္ ဦးသန္းေရႊ၏ ဇာတိၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ 
ေက်ာက္ဆညသ္ိုု႔ ပိုု႔လႊတ ္မည။္167 ၂၀၁၄ ခုုႏစွ ္ဒဇီငဘ္ာတြင ္ရခိုငု္ျပညန္ယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ခုတုြင ္ၿမိဳ႕ေပါင္း 
(၉) ၿမိဳ႕သာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မဟာဓာတ္အားလိုုင္းမွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးကိုု ရရွိသည္။

 ရခိုင္ျပည္သည္ ေရႊဂက္စ္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၏ မူရင္းဇစ္ျမစ္ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း၏ 
ထုုတ္လုုပ္မႈမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာအဖိုုးအခေပးခဲ့ရၿပီး အနည္းငယ္ေသာ ခံစားခြင့္ကိုုသာ ရရွိခဲ့ 
သည္။ ဗဟုုိအစိုုးရအေနျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး 
စက္႐ံုုတည္ေဆာက္ၿပီး ရခိုုင္ျပည္နယ္ကိုု အစားထိုုး လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္ လ်ာထားသည္။

 ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ားကဲ့သုုိ႔ေသာ မ်ားမ်ားစားရွိၿပီး 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္အမ်ားစုုမွာ တိုုင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
တည္ရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အဆုုိပါ တုုိင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ားမွာ ၄င္းသဘာဝအရင္း 
အျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္ ဝင္ေငြမ်ားကိုု မရရွိသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ 
လူမႈေရးႏွင့္  စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားသည္ အဆိုုးရြားဆံုုးအဆင့္တြင္ရွိ ၿပီး သဘာဝအရင္းအ 
ျမစ္မ်ား ထုုတ္လုုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးဆုုတ္ယုုတ္လာျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကိုုမူ ခံစားေနၾကရသည္။

 ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ အာစီယံႏိုုင္ငံမ်ားအတြင္း အႀကီးဆုုံး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ကြက္မ်ား 
ရွိရာေဒသတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံကုုိ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ ရွာေဖြေပးေန 
ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အတြင္းတြင္မူ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းတံတားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုုမ်ား၊ အလုုပ္ 
အကိုုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား (ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ရခိုုင္ျပည္နယ္သည္ အလုုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းအျမင့္ဆုုံးျဖစ္ 
သည္) ရရိွမႈ အလြန္႕အလြန္ နည္းပါးသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။168 ရခိုုင္ျပည္နယ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ  
ေသာက္သုုံးေရႏွင့္ တစ္ကုုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈဆုုိင္ရာ ကိရိယာမ်ားရရွိမႈတြင္ အနိမ့္ဆံုုးအဆင့္၊ မီးထြန္း 
လင္းရန္ႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိမႈတြင္ တတိယအနိမ့္ဆုုံး အဆင့္တြင္  
ရိွေနသည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးညႊန္းကိန္းမ်ားအရၾကည့္လ်ွင္လည္း ေအာက္ဆုုံးအဆင့္တြင္ 
သာရွိေနၿပီး လက္ရွိအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ရခိုုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ဒုုတိယ 
အဆင္းရဲဆံုုး ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။

ေရႊဂက္စ္ စီမံကိန္း(သုုိ႔) ခိုုးေျမမ်ားႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

 ေဒဝူးကုုမၼဏသီည ္လမူႈေရးဆိုငုရ္ာႏငွ္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိုငုရ္ာ ထခိိုကုမ္ႈဆန္းစစ္ေလလ့ာ 
ျခင္းမ်ား မပါဘဲ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းကိုု စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။169 ဂက္စ္ပိုုက္လုုိင္းမ်ားႏွင့္ 
သုုိေလွာင္႐ံုုမ်ားေဆာက္လုုပ္ရန္အတြက္ ေျမပိုုင္ရွင္မ်ားကုုိ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္း 
မရွိဘဲ လယ္ယာစိုုက္ပ်ဳိးေျမသိမ္းျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕လယ္သမားမ်ားမွာ သိမ္းဆည္းခံရ 
သည့္ေျမယာမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုုိ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ 
ပ်က္စီးသြားေသာေျမႏငွ္ ့သမိ္းဆည္းခံေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရခဲၾ့ကေခ်။ စမီကိံန္းစတငသ္ည္ ့
၂၀၀၈ ခုုႏစွမ္စွတငၿ္ပီး လယသ္မားအမ်ားစု၏ု ဘဝမ်ားမွာ လယယ္ာေျမမ်ား သမိ္းဆည္းခရံျခင္းေၾကာင္ ့
ပိုုမိုုဆိုုးရြားသည့္အေျခအေနသိုု႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရသည္။ 
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“ေျမသိမ္းမယ္ဆုုိၿပီး ကၽြန္မတုုိ႔ကုုိ အသိေပးတာမ်ဳိးမရွိခဲ့ဘူး။ ကၽြန္မရဲ႕လယ္ကြက္ကုုိ တုုိင္းလည္း 
မတုုိင္းဘဲနဲ ႔ တစ္ဧကရွိတယ္ဆုုိ ၿပီး ေျပာတယ္။ သူတုုိ႔က သုုံးႏွစ္စာ စပါးနဲ ႔သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး 
ဆုုိၿပီး က်ပ္ ၃၇ သိန္းေက်ာ္ (၂၈၉၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ) ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မစိုုက္ဘဲလွပ္ထား 
တဲ့ ေျမနဲ႔ရာသီသီးႏွံစိုုက္တဲ့ေျမအတြက္ေတာ့ ဘာေလ်ာ္ေၾကးမွမရခဲ့ဘူး။ အဲဒါက ၂၀၁၀ တုုန္းက 
ျဖစ္တာေလ၊ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၄-၁၅ အတြက္ ဘာမွမရဘူး။ ဒီေဒသမွာ ဒီလုုိျပႆနာမ်ဳိးႀကံဳရတဲ့ 
လယ္သမားေပါင္း ၁၇၂ ရွိတယ္။ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူေတြဆီကုုိ စာေရးၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖိုု ႔ 
ေတာင္းဆုုိခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္သူမ ွအေရးတယူမလုုပခ္ဲဘူ့း။ ကၽြနမ္တုုိ႔ရ႕ဲ ေျမေတြကုုိပ ဲျပနလုုိ္ခ်ငပ္ါတယ္။ 
ဒီေျမေတြကုုိ ဟုုိးဘုုိးေဘးဘီဘင္ေခတ္ကတည္းက ကၽြန္မတုုိ ႔ လုုပ္စားလာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ 
ဒီလုုိစီမံကိန္းေတြမလာခင္အထိ မိဘေတြက သားသမီးေတြကုုိ ေက်ာင္းထားေပးႏိုုင္ခဲ့တယ္။ 
အခုုေတာ့ ကၽြန္မတုုိ႔မွာ စိုုက္စားစရာ လယ္ယာလည္းမရွိေတာ့ဘူး။ ေန႕စဥ္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ 
႐ုုန္းကန္ေနရတယ္။ မိဘအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သူတုုိ ႔သားသမီးေတြကုုိ ပညာေရးဆံုုးခန္း 
မတိုုင္ခင္မွာဘဲ ေက်ာင္းမထားႏိုုင္ေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားၾကတယ္။” (ေဒၚခင္ႏု၊ ေဒဝူး ဂက္စ္စီမံကိန္း 
ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားဆံုုး႐ံႈးရသူ ေဒသခံလယ္သမား) 

 ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ မာလာကၽြန္းေက်းရြာမွ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးေလးဦးသည္ ကေလးအေသ 
ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၄င္းေက်းရြာသည္ ကမ္းနီးဂက္စ္စက္႐ံုႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ တည္ရွိၿပီး ရြာခံအမ်ားစုုက 
စီမံကိန္းဧရိယာမွ ထုုတ္လႊတ္ေသာ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္ ယခုုကဲ့သိုု ႔ 
ျဖစ္ရသည္ဟုု ထင္ေၾကးေပးၾကသည္။ 

“မနက္ေစာေစာ ငါးနာရီေလာက္မွာ လယ္ထဲကုုိ သြားရင္းနဲ႔ တူးေျမာင္းေတြထဲမွာ ညစ္ပတ္တဲ့ 
ေရေတြကုုိ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ အဲဒီေရေတြက အနံ႔အရမ္းဆုုိၿပီး တူးေျမာင္းရဲ႕ အက္ေၾကာင္းေတြက 
ေနတဆင္ ့အနီးအနားလယ္ကြက္ေတြထဲကုုိ စမိ္ဝ့ငသ္ြားတာပါ။ လယ္ထမဲွာ အလုုပလုု္ပ္ေနသူေတြနဲ႔ 
ျဖတ္သြားျဖတ္လာေတြကေတာ့ အဲဒီအမိႈက္ရည္ရဲ႕ အနံ႔ကုုိ ရၾကမွာပဲ။ အဲဒီလုုိျဖစ္ေနတာက  
၂၀၁၃ စက္တင္ဘာကေန ၂၀၁၄ ႏွစ္ဦးပိုုင္းအထိ သူတုုိ႔မျပင္ခင္အထိဆိုုပါေတာ့။ အဲဒီကုုိယ္ဝန္ 
ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေလးေယာက္က အဲဒီအနီးအနားက လယ္ထဲမွာ အလုုပ္လုုပ္တယ္။ အဲဒီလယ္ 
ကြကထ္ဲက ေရကိုပုဲ ေသာကတ္ယ။္ သံုုးတယ္။ ကၽြန္မအထင္ေတာ့ အဲဒညီစ္ပတတ္ဲ့ေရေတြေသာက္ 
လုုိ႔ သူတုုိ႔ကေလးအေသေမြးတာပဲ။ ဘာလုုိ႕လဲဆုုိေတာ့ အရင္တုုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရြာမွာ ကေလး 
အေသေမြးတယ္ဆိုုတာမ်ဳိး မရွိခဲ့ဘူး။ (ဦးေအာင္ေဝခင္၊ မာလာကၽြန္းရြာသား) 

မေဒးကၽြန္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေရနံစက္႐ံုုႏွင့္ ပိုုက္လုုိင္းမ်ား

  တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံပိုုင္ China National Petroleum Corporation(CNPC) သည္ အေရွ႕ 
အလယ္ပိုုင္းႏွင့္ အာဖရိကမွ ေရနံမ်ားကိုု တင္သြင္းၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု ျဖတ္သန္းကာ ယူနန္တြင္ သန္႔စင ္
မႈျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ရွိ မေဒးကၽြန္းတြင္ ႀကီးမားေသာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္  
ေရနံသိုုေလွာင္႐ံုုကုုိ တည္ေဆာက္ေနသည္။ တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ အထက္ပါေဒသမ်ားမွ 
ေရနံ ၈၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းကုုိ မလကၠာေရလက္ၾကားမွတဆင့္ သေဘၤာျဖင့္ တင္သြင္းေနသည္။ ျမန္မာ 
ပိုုက္လုုိင္းမ်ားသည္ ပိုုမိုုစိတ္ခ်ရၿပီး ကုုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ အျခားသယ္ယူပိုု ႔ေဆာင္ေရး 
နည္းလမ္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ကိန္းဂဏန္းအလြန္ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုုိ 
တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံမွရရွိခံစားၿပီး ေဒသခံကၽြန္းေပၚတြင္ေနထိုုင္သူမ်ားမွာ လယ္ယာေျမႏွင့္ ငါးဖမ္းရာေနရာမ်ား 
ကို ုCNPC သုုိ႔ ေပးလိုကုရ္ျပနသ္ည။္ ဆိုလုိုသုညမ္ွာ အဆုုိပါ ကၽြန္းသားမ်ားအတြက္ ရငွသ္နစ္ရာ နည္းလမ္း 
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မ်ားမရွိေတာ့သည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ဆုုိးရြားလြန္းသည့္ အေျခအေနႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ 
ေဒသခံကၽြန္းေပၚေနထုုိင္သူမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ရဲတုုိ ႔၏ အလႊဲသံုုးစား ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္လည္း 
ႀကံဳေတြ႕ရျပန္သည္။ 

 ငါးဖမ္းျခင္းလုုပ္ငန္းသည္ မေဒးကၽြန္းေနျပည္သူမ်ား၏ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ တံငါသည္မ်ား၏ အဆုုိအရ CNPC သည္ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားကိုု မိုုင္းျဖင့္ ခဲြၿပီး အသံုုးမလိုုသည့္ ေက်ာက္မ်ားကိုု ေဒသခံတိုု႔၏ 
အဓကိ တငံါလုပုင္န္းမ်ား လုပုက္ိုငုသ္ည္ ့သဆံင့္ျမစထ္တဲြင ္စြန္႔ပစၾ္ကသည။္ ေက်ာကတ္ံုးေက်ာကခ္မဲ်ား၊ 
ေရေၾကာင္းဆိုုင္ရာ တိုုင္းတာသည့္ ေရေပၚေဗာ့မ်ား၏ ေအာက္ရွိ ကြန္ကရစ္တံုုးမ်ားသည္  တံငါသည္ 
မ်ား၏ ပိုုက္မ်ားတြင္ လာေရာက္ကပ္ညိွ ၿပီးေဒသခံတုုိ ႔၏ အဓိက ကုုန္သြယ္မႈကုုိ ဖ်က္စီးေစၿပီး  
ငါးအမ်ားႀကီးဖမ္းမိရန္ မျဖစ္ႏိုုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာသည္။ မေဒးကၽြန္းမွ တံငါသည္  
ဦးခင္ေမာင္ေဌးမွ  ေအာက္ပါအတိုုင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

 မေဒးကၽြန္းတြင္ အဓိက အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုုစလုုံး ဖ်က္ဆီးခံလုုိက္ရေသာ္လည္း 
စီမံကိန္းမွ အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ရွင္သန္ေနထုုိင္ႏိုုင္ရန္ ဖန္တီးေပးျခင္းမ်ဳိးလည္း 
မရွိသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ ယခုေလာေလာလတ္လတ္တြင္ တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံမွ လုုပ္သား ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံအလယ္ပိုုင္းမွ လုုပ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္တိုု႔သည္ CNPC ၏ စီမံကိန္းဆိုုက္ထဲတြင္ ေရာက္ရွိေန 
ၾကသည္။ ေဒသခံကုုိထြန္းၾကည္၏အဆုုိအရ ျမန္မာအလယ္ပိုုင္းမွ လာေသာအလုုပ္သမားမ်ားမွာ 
ယခင္က စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား (သုုိ႔) စစ္မႈထမ္းေနသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟုု ဆုုိ 
သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုုမွ ရခိုုင္အမ်ဳိးသား ၆၀ ေက်ာ္သာလွ်င္ CNPC ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတြင္  
အလုုပ္လုုပ္ေနၾကသည္။ အလုုပ္လုုပ္ရင္း မေတာ္တဆ ထိခိုုက္မႈ ေဆးကုုသေပးမႈ (သုုိ႔) ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးျခင္းမရွိ။ ထိုုသိုု႔ျဖစ္သူ (သိုု႔) သူမကိုု အလုုပ္ထဲမွ ထုုတ္လိုုက္ၾကသည္။ 

“အစေတာ့ တ႐ုတ္ုေတြက တစရ္က္ကုုိ ၈,၀၀၀ က်ပ ္(၆.၅၀ ကန္ေဒၚလာ) ေပးမယ္လုုိ႔ ကတိေပးထား 
တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ ၄၀၀၀ က်ပ္ (၃.၅၀ ကန္ေဒၚလာ) ပဲေပးတယ္။ 

 

ရခိုုင္ျပည္နယ္သည္ ေရႊဂက္စ္၏ အရင္းအျမစ္ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုုတိယအဆင္းရဲဆုုံးျပည္နယ္အဆင့္တြင္သာ 
သတ္မွတ္ခံရဆဲျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးအသုုံးျပဳသည့္အိမ္ေထာင္စုု တတိယအနည္းဆံုုးျပည္နယ္လည္းျဖစ္သည္။ 
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သူတုုိ႔စဥ္းစားမွာပ ဲဒကီ ေဒသခရံခိုငု္ေတြကုုိ ႀကိဳက္သလိုလုုုပလုုိ္႔ရတယဆုုိ္ၿပီးေတာ့ေလ။ အလုုပသ္မား 
ေတြအေပၚမွာလည္း ေခါင္းပံုုျဖတ္တယ္။ တစ္ေန႕အလုုပ္ခ်ိန္ကုုိ ၁၅-၂၀ မိနစ္အထိ တစ္ခါတေလ 
ညေမွာင္တဲ့အထိ ပိုုလုုပ္ရတယ္။ တစ္ခါတေလ ေရခ်ဳိးခ်ိန္ေတာင္မရဘူး။ တကယ္လုုိ႔ အခ်ိန္ပို 
မလုုပ္ဘူးဆိုုရင္လည္း အလုုပ္ထုုတ္လုိက္ေရာပဲ။” (စီမံကိန္းမွ ရခိုုင္လူမ်ဳိးအလုုပ္သမားတစ္ဦး) 

(၄) နိဂံုုး
 
 ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံဗဟုုိအစိုုးရသည္ သဘာဝသယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္အားလုုံး၏ မူရင္းပိုုင္ရွင္ျဖစ္သည္သာမက ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈတုုိ ႔ ကုုိလည္း 
လုုပ္ေဆာင္ၿပီး “တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္မႈမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနလုုိအပ္ေသာ ဥပေဒ” မ်ားကုုိလည္း 
ျပဌာန္းသည္။ ထုိကဲ့သုုိ ႔ေသာ ဗဟိုုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႕ေစသည့္ 
ဒုကုၡမ်ဳိးကုုိ သက္ေရာက္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပဋပိကၡႏငွ္ ့အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာကိုလုည္း ဆထီိုုးေပးေနသကဲသ့ိုု႔ 
ျဖစ္သည့္အျပင္  အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ စီးပြားေရးအတြက္ အေျခခံက်သည့္  ျပန္ျပည့္ျမဲ  
အရင္းအျမစ္မ်ားမဟုုတ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ပါးပ်က္စီးေစပါသည္။ 

 ရခိုုင္ကမ္းလြန္ေဒသရိွ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းမွ ေန႕စဥ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သန္းေပါင္း ၅၀၀ 
ကုုဗေပ ထုုတ္လုုပ္ေပးႏိုုင္ေသာ္လည္း ရခိုုင္ျပည္နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္ အသုုံးမျပဳဘဲ ၂၀ 
ရာခိုုင္ႏႈန္းကိုုသာ ျပည္တြင္းအတြက္ အသံုုးျပဳသည္။ ထိခိုုက္ခံရသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုုိင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ား ၊  လူ ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခံစားရေသာ္လည္း အဆိုုပါ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုုိ တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံသိုု႔ ေရာင္းခ်ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံထက္ေက်ာ္ေသာေငြေၾကးမ်ား 
ေနျပည္ေတာ္စာရင္းထဲသိုု ႔ စီးဝင္ေရာက္ရွိသြားသည္။ ထိုုေနရာ၌မွာပင္ ဝင္ေငြစာရင္းဇယားမ်ား 
ထဲတြင္ မႈန္ဝါးဝါးရွိေနၿပီး ရခိုုင္ျပည္နယ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအုုံ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ 
အတြက္ လက္ေတြ႕က်က် ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယေန႔အခ်ိန္ထိ မရွိေသးပါ။ ရခိုုင္ျပည္နယ္သည္ 
ျမန္မာႏိုု္င္ငံတြင္ ဒုုတိယ အဆင္းရဲဆံုုးျပည္နယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။

တနသၤာရီေဒသရွိ ရတနာ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ကြက္ 
မ်ားမွ ထြက္ေသာ စြမ္းအင္ 
ျဖင့္ ဘန္ေကာက္ရွိ ေစ်းဝယ္ 
စင္တာမ်ားကုုိမီးေပးေနသည္။  
ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ ေရႊဂက္စ္လုုပ ္
ကြက္မွထြက္ေသာ စြမ္းအင္ကုုိ  
တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံရွိ စက္မႈဇံုုသုုိ႔  
ပိုု႔ေပးသည္။ 
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အပိုုင္း (၂.၇) နိဂံုုး
 ၁၉၉၀ ခုုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုုင္းေလာက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီးေနာက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္မ်ားနည္းတူ လက္ရွိအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ား 
ေရးထုုိးခ်ဳပဆ္ိုၿုပီးကတည္းက လုုပ္ေဆာင္ေနသည္ ့ေျမယာသိမ္းျခင္း၊ လမ္းမ်ားေဖာကလ္ုပု္ျခင္း၊ သဘာဝ 
အရင္းအျမစ္အေျချပဳ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဗဟုုိအစုိးရ 
ႏွင့္ စစ္တပ္တိုု႔သည္ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသိုု႔ ခ်ဲ႕ထြင္နယ္ေျမစိုုးမိုုးလာႏိုုင္ခဲ့သည္။ အဆိုုပါ စီမံကိန္း 
မ်ားသည္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုုိ ဦးတည္ေသာ ဗဟုုိဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္မ်ားအားျဖင့္ 
အေျခတည္ကာ ဒီဇိုုင္းဆြဲၿပီး ျမွင့္တင္လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ေစကာမူ ၄င္းတိုု႔သည္ ထိလြယ္ရွ 
လြယ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုု ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီးသား ျဖစ္ေနပါသည္။
 
 ေအာက္ေျခတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံလူထုုအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ 
ႏုုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတိုု ႔၏ မေက်နပ္ခ်က္စာရင္းထဲသုုိ႔ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးေနျပန္ 
သည္။ ေသးငယ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆက္လက္ 
ျပဳလုုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အဓိကက်ေသာ စီးပြားေရးဇံုုမ်ားႏွင့္ ကုုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုုိ လုုံၿခံဳေစ 
ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟုု ဆုုိသည္။ ထုုိသုုိ႔ ျပဳလုုပ္ေနျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္  
အႀကိမ္ႀကိမ္တုုိက္ခိုုက္ခံရျခင္း၊ အျမတ္ထုုတ္ခံရျခင္းႏွင့္ အလႊဲသံုုးစားခံရျခင္း၏ သားေကာင္မ်ား 
အျဖစ္ အထူးသီးသန္႔ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ပိုုမိုုတည္တံ့ေစပါသည္။ 

 ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကဲ့သိုု႔ေသာ တန္ဖိုုးျမင့္ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားကုုိ တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထုုိနည္းတူ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းမ်ားသည္ တိုုင္းရင္းသားတိုု႔၏ ေရစနစ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား 
အေပၚတြင္ ျပင္၍မရေသာ ပ်က္စီးဆုုံး႐ံႈးမႈမ်ားစြာကုုိ ျဖစ္ေစသည္။ အဆိုုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားေရာင္း 
ရေငြသည္ ဗဟိုုအစိုုးရ၏ ေငြစာရင္းထဲသုုိ႔ တုုိးလွ်ိဳးဝင္ေရာက္သြားၿပီး တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္မူ  
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ရွားပါးစြာ ေတြ႕ရသည္။ ပဋိပကၡျဖင့္ ထိခိုုက္ခံရသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုုးရခြင့္ျပဳ 

 ယေန႔အခ်ိန္ထိ စစ္တပ္၊ ဗဟုုိအစိုုးရႏွင့္  ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဗဟုုိဦးစီး 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အစိုုးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ားကုုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအားလုုံးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ယႏၱရားမပါဘဲ 
ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အက်ဳိးအမ်ားအမ်ားစုုကိုု ရိတ္သိမ္းရယူခဲ့ၾကသည္။

 ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ဖက္ဒရယ္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ စီမံခန္႕ခြဲရန္ 
အခြင့္အာဏာမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ခြဲေဝေပးျခင္းသည္ ေအာက္ေျခအစိုုးရအဆင့္တြင္ ႏိုုင္ငံေရး၊ 
အုုပ္ခ်ုပ္ေရးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုုိင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ား ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသအဆင့္ သဘာဝ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္သက္ဆုုိင္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ထိခိုုက္ခံစား 
ရသည့္ ျပည္သူလူထုုမ်ားထံမွ အၾကံအဥာဏ္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းရယူႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုုကဲ့သိုု ႔ 
အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုုိက္ညီသည့္ သဘာဝ 
အရင္းအျမစ္ဆုုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တြင္ တာဝန္ခံမႈပိုု၍ မ်ားလာျခင္းႏွင့္ ပိုုမိုု ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိတ္ခ်ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။ 
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သည္ ့သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏငွ္ ့ေရအားလွ်ပစ္စစ္မီကိံန္းေၾကာင္ ့ျမနမ္ာစစတ္ပ္ႏငွ္ ့တိုငု္းရင္းသားလကန္က္ 
ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းၾကား လက္နက္ကိုုင္ထိေတြ႕မႈမ်ားကိုု ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သီးႏွံတစ္မ်ဳိးတည္းစိုုက ္
ပ်ဳိးရန္ ဗဟုုိအစိုုးရမွ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးသည့္ အႀကီးစား ေျမငွားရမ္းခ်ထားေပးမႈမ်ားသည္ တုုိင္းရင္း 
ေဒသမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီးကတည္းက တုုိးတက္မ်ားျပားလာ 
သည္။ ေျမယာသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုုအရ ႏိုုင္ငံေတာ္ပိုုင္ျဖစ္ၿပီး ဗဟုုိအစိုုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံသျဖင့္ ေဒသခံ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုုယ္ကိုု ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား မရွိေတာ့ေခ်။

 အႀကီးစား အေျခခံအေဆာက္အအံုု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား တိုုင္းရင္း 
သားေဒသသုုိ႔ ဝင္ေရာက္ကာ နယ္ေျမစိုုးမိုုးႏိုုင္ရန္၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ တူးေဖာ္ထုုတ္ 
လုုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ တင္ပိုု ႔ေရာင္းခ်ႏိုုင္ရန္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ တ႐ုုတ္ႏိုုင္ငံသိုု ႔ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား 
သြယ္တန္းဆက္သြယ္ႏိုုင္ရန္ ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးလ်က္ရွိသည္။ ဗဟုုိအစိုုးရမွ ဒီဇိုုင္းဆြဲၿပီး အိမ္နီးခ်င္း 
ႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ကဲ့သုုိ႔ေသာဘဏ္မ်ား၊ 
ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ အဆုုိပါ စီမံကိန္းတြင္ တုုိင္းရင္းသားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သေဘာထား  
အၾကံဥာဏ္ ရယူမႈ အနည္းငယ္ႏွင့္ သေဘာထားေတာင္းယူမႈမပါဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၾက 
သည္။ ၄င္းအေျခခံ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိခိုုက္ခံစားရသည့္ တုုိ
င္းရင္းသားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အဖိုုးအခႀကီးစြာ ေပးဆပ္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဗဟုုိအစိုုးရႏွင့္ 
အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံမ်ားမွာမူ ေငြေရးေၾကးေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာကိုု ရရိွၾကေလသည္။ 
 
 အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဗဟုုိ 
အစိုုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဗဟိုုမွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဇံုု (ႀကိဳးဝိုုင္း၊ ကာကြယ္ေတာ) 
မ်ားကိုု ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေျမပံုုထုုတ္ျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုုင္းဆြဲျခင္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡကိုု ေမာင္းႏွင ္
သူမ်ားျဖစ္လာသည္။ အဆုုိပါ ႀကိဳးဝုုိုုင္း၊ ကာကြယ္ေတာဧရိယာမ်ားကုုိ ဗဟုုိအစိုုးရက စီမံခန္႕ခြဲၿပီး 
႐ိုုးရာဓေလ့အရ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ က်င့္သုုံးမႈမ်ားကုုိ ေလးစားမႈမရွိသည့္အျပင္ သစ္ေတာမ်ားအတြင္း 
ေနထုုိင္ရွင္သန္ၾကေသာ တိုုင္းရင္းသား လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္းတုုိ႔ကုုိ ဦးတည္ျဖစ္ 
ေပၚေစပါသည္။

 ဗဟိုုဦးစီးကုုိင္တြယ္လုုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တစ္ဖက္သားအေပၚခ်ဳိးေဖာက္သည့္ က်င့္သုုံးမႈမ်ားကုုိ 
ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္းအဖြဲ ႕အစည္းမ်ား အဓိက 
တန္ဖိုုးထားသည့္ အျပန္အလွန္ယံုုၾကည္မႈကိုု ေလ်ာ့ပါးေစသည့္နည္းတူ ပဋိပကၡကိုု ႏိုုင္ငံေရးနည္းလမ္း 
ျဖင့္ ေျဖရွင္းမည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေပၚတြင္လည္း ယုုံၾကည္မႈေလ်ာ့ပါးေစသည္သာမက တန္းတူေရး 
အတြက္ ကတိကဝတ္ေပးႏိုုင္မႈ အားနည္းေၾကာင္းကုုိလည္း ေဖာ္ျပရာေရာက္ပါသည္။ ဤကဲ့သုုိ႔ေသာ 
အေရြ႕အားမ်ားသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္မႈထက္ ပိုုမိုုနက္႐ိႈင္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနၿပီး အႏႈတ္လကၡဏာ 
ေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံုုသ႑ာန္ ေပၚထြက္လာသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ႏိုုင္ငံေရး 
ဆုုိင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ားအားျဖင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုုိ ေျပာင္းလဲေျဖရွင္း 
ျခင္းမရွိဘဲ  မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ပိုုမိုု စုပံုုလာသည့္အေျခအေနမ်ဳိးသာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုုိ 
ျမင္ေတြ႔ႏိုုင္ပါသည္။ လက္ရွိ ဗဟုုိအစိုုးရသည္လည္း သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆုုိင္ရာ ပိုုင္ဆုုိင္ 
မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝင္ေငြလည္ပတ္မႈမ်ားအေပၚ ဗဟုုိဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ က်င့္သုုံးမႈမ်ားကိုု  
အဆိုုျပဳျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလာလိမ့္မည္ဟုု ယုုံၾကည္လ်က္ ဆက္လက္ၿပီးေျမာက္ 
ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေနျပန္သည္။ 
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အပိုုင္း (၃) ေရွ႕သိုု႔ အေရြ႕

၃.၁  ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးကိ ုအနက္ဖြင့္ျခင္း - ဆုံျဖတပ္ိငုခ္ြင္က့ိ ုအျပည့အ္ဝခြဲေဝလြဲေျပာင္း 
ေပးျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ 
ျဖစ္သည္  

 လကရ္ွတိြင ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏငွ္ ့သဘာဝအရင္းအျမစအ္သံုုးျပဳမႈမ်ားကို ုဗဟိုအုစိုုးရႏငွ္ ့လကန္ကက္ိုငု္ 
စစ္တပ္မ်ားက သီးသန္ ႔ သတ္မွတ္ၾကၿပီး ၄င္းတိုု ႔ႏွစ္အုုပ္စုုထဲတြင္ တုုိင္းရင္းသားကုုိယ္စားျပဳမႈ  
မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္။ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအရ ျပသေနသည္မွာ ေဒသခံ 
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ မိမိတုုိ႔ကုုိယ္ပိုုင္အနာဂတ္အတြက္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုုင္သည့္ အာဏာ 
မရွိေသးသေရြ႕ ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား ေရရွည္တည္တံ့မည္၊ တရားမွ်တမႈရွိမည္၊ (သိုု ႔) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရွိေနမည္ 
မဟုုတ္ပါ။ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းသည္ ပိုုင္ဆုုိင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈအာဏာတုုိ႔ပါဝင္ 
ေသာ ကုုိယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုု ဆံုုး႐ံႈးရျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအရာမ်ားကိုု ပိုုမိုုဆိုုးရြားေစသည့္အရာမွာ ဗဟိုု 
ဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင္ ႔ႏွင့္ အာဏာကုိ 
လႊဲေျပာင္းေပးထားသည္႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားမပါဘဲ ကမ္းလွမ္းေနေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ အဆုုံးမရွိေသာ သံသရာစက္ဝိုုင္းတြင္ အသစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုုိ ဖန္တီး 
ေပးမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကုုိသာ ေမာင္းႏွင္ပါလိမ့္မည္။ ဗဟုိမွ အာဏာျဖင့္ ႏႈတ္တုုိက္ခ်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ျဖစ္စဥ္ေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း အဖန္တလဲလဲ က်႐ံႈးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

 တိုုင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု ေအာင္ျမင္စြာ 
ရရွိႏိုငုရ္န ္တိုငု္းရင္းသားပါဝငပ္တသ္ကသ္မူ်ားကို ုမမိတိိုု႔၏ သကဆ္ိုငုရ္ာ ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တိုငု္းေဒသတိုု႔တြင ္
ျဖစ္ႏိုု္င္ေခ်ရွိေသာ အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအခြင့္အေရး 
ေပးရန္ အထူးအေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား 
ေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ရျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ ေၾကာက္စိတ္မ်ားကုုိ ကုုသေျဖေဖ်ာက္ျခင္းမရွိဘဲ၊ 
အေျခခံလူထုု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားကိုု တိုုးတက္ပြားမ်ားလာေအာင္ မလုုပ္ဘဲ၊ 
သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုု ဖက္ဒရယ္စနစ္အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအစိုုးရမ်ား 

ဓါတ္ပု ံ-  AOW
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သိုု႔ လႊဲေျပာင္းေဝမွ်မႈမရွိဘဲ မည္သူက တာဝန္ခံေပးမည္နည္း။ တုုိင္းျပည္ကုုိ ေသြးစြန္းေစခဲ့သည့္ျဖစ္ 
ရပ္မ်ဳိးကိုု ျဖစ္ေစသည့္ ဗဟိုုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္စနစ္သည္ မည္ကဲ့သိုု႔ ေအာင္ျမင္ႏိုုင္မည္နည္း။
 
 လက္ေတြ႕က်က်ေျပာရလွ်င္ ရပ္ရြာေဒသအဆင့္တြင္ ထိခိုုက္ခံစားရသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႕ 
၏ လယ္ယာေျမ၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ပိုုင္ဆုုိင္ျခင္း
အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ရရွိခံစားသင့္သည္။ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္၊ ရပ္ရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (သိုု႔) ဝင္ေရာက္လာေသာ ကုမၼဏမီ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုုင္သည့္ 
အခြင့္အေရးရွိရမည္။ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးခံရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားမ်ား ကုုိ  ေပးႏိုုင္သည့္အခြင့္အာဏာ၊ 
ဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္သည့္အာဏာ ေဒသခံေခါင္ေဆာင္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ရွိသင့္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ 
ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္ခံထားရေသာ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
ကုမၼဏီမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထုုတ္ျပန္ႏိုုင္သည့္အာဏာႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ားေၾကာင့္ 
ဆိုုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ လ်င္ျမန္စြာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုုပ္ ႏိုုင္သည့္အခြင့္အာဏာ 
မ်ား ရွိသင့္သည္။ ထိုု႕ျပင္ တရားစီရင္ပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကိုု 
ကိုုင္တြယ္ ႏိုုင္သည့္ အာဏာမ်ားရွိသင့္သည္။

 ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္ ၊ 
ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကိုု စီမံကြပ္ကဲခြင့္ အာဏာမ်ားရွိသင့္သည္။ အခြန္အခမ်ားေကာက္ခံၿပီး 
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းထံသုုိ႔ အဆုုိပါ အခြန္ေငြမ်ားျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစရန္ မွ်ေဝေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ကုမၼဏလီုုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေနသည့္ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေျခခံလူထုုမ်ား 
အမွန္တကယ္ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားရရွိမႈရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာ အာမခံေပးရမည္။ ျပည္နယ္အစိုုးရသည္ 
ျပညန္ယ၏္ စီးပြားေရး၊ ဖြ႕ံၿဖိဳး တုုိးတက္ေရးႏငွ္ ့သဘာဝအရင္းအျမစမ္်ား အသံုုးျပဳေရးႏငွ္သ့ကဆ္ိုငု္ေသာ 
မူဝါဒမ်ားကိုု ခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္သည့္ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ အာဏာလည္း ရွိရမည္။ ျပည္နယ္မွ ျပည္သူလူထုု 
သည္ ဗဟိုုအစိုုးရမွ ႏိုုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအျဖင့္ ခန္႕အပ္ျခင္းမ်ဳိးမဟုုတ္ဘဲ မိမိတုုိ႔၏ ကိုုယ္စားလွယ္ 
(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) မ်ားကိုု ကိုုယ္တိုုင္ေရြးခ်ယ္ႏိုုင္ရမည္။

 ျပည္နယ္မ်ား၏ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုုးရအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဒသခံ 
ျပည္သူလူထုု၏ သေဘာထားမ်ားကုုိ တုုံ႕ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ ကိုုယ္စားျပဳေပးျခင္းတုုိ႔ကုုိ လုုပ္ေဆာင္ေပး 
ရမည္။ ယခုုအေျခအေနတြင္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑မ်ားမွာ အလြန္႕အလြန္ က်ယ္ျပန္႕လြန္းေနသည္။ 
ဗဟိုုအစိုုးရအဆင့္တြင္ လြတ္ေတာ္ေနရာမ်ားကုုိ ရရွိထားသည့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတုုိ႔၏ 
မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုုိ ကုုိယ္စားျပဳေပးရမည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိတုုိ႔၏ 
ကိုုယ္ပိုုင္ျပႆနာမ်ားကုုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ အခြင့္အေရးႏွင့္ စနစ္က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိမိတိုု ႔၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုု တည္ေဆာက္ႏိုုင္ခြင့္ရွိရမည္။

 စစ္မွန္ေသာ ဗဟုုိဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိသည့္စနစ္ကုုိ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ႏိုုင္ရန္ အသိအျမင္ 
ပြင့္ျခင္းႏွင့္ ျငင္းခံုုျခင္းမ်ားလည္း မရွိမျဖစ္လုုိအပ္ေလရာ ထုိလုုိအပ္မႈအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ 
သတင္းမီဒီယာမ်ားလည္း လုုိအပ္သည္။ ရပ္ရြာလူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအားျဖင့္ မိမိတုုိ႔ကုုိယ္တုုိင္ ရပ္ရြာအေျချပုုအဖြဲ႕မ်ားကုုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းတုုိ ႔ကုုိ ေလ့က်င့္ရန္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလႏွင့္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ 
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႐ိုုးရာက်င့္သံုုးမႈႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကိုု ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပန္လည္ ေတာင္းဆိုုသင့္သည္။ ရပ္ရြာ 
အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ေရြးေကာက္ 
ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္ခံမႈကိုု ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကိုု ေလွ်ာ့ခ် 
ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ေနာက္ဆံုုးတြင္ တာဝန္ရွိသူေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရပ္ရြာ 
အဆင့္တြင္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဒိုုင္ယာေလာ့မ်ားျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ေနရာမ်ားကုုိ ဖန္တီး 
ေပးရမည္။ ျပည္သူလူထုု၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ မွတ္တမ္းျပဳၿပီး ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ား 
ေပၚထြက္လာေစရန္ အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္ရမည္။  

 တုိင္းရင္းသားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ရွိႏွင့္ ၿပီးသား အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုုယ္တိုုင္အတြက္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေဖာ္ထုုတ္လ်က္ရွိေသာ 
စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားတင္ျပေဆြးေႏြးႏိုုင္သည့္ အားလုုံးပါဝင္ 
ေသာ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုု ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးႏိုုင္ရန္ႏွင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ အပစ္အခတ ္
ရပ္စဲေရးကုုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုုင္ရန္ အစိုုးရ၊ စစ္တပ္၊ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ လက္ရွိ 
တိုုးခ်ဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထုုိးစစ္ဆင္ေနျခင္းမ်ားကုုိ ခ်က္ခ်င္း 
ရပ္တန္႔ရမည္ျဖစ္သည္။

 ဆံုျဖတပ္ိငုခ္ြင္က့ိ ုအျပည္႔အဝခြဲေဝလြဲေျပာင္းေပးျခင္းသည ္ တိုငု္းရင္းသားအေျချပဳျပညန္ယမ္်ား
အတြကသ္ာ အက်ိဳးရွသိညမ္ဟုတ္ုပါ။ ေဒသတုုိင္းႏငွ္ ့အစိုုးရအဆင္တုုိ့င္းတြင ္ပိုမုိုခုိုငုမ္ာအားေကာင္းေသာ 
တာဝနခ္မံႈႏငွ္ ့ကုုိယစ္ားျပဳမႈမ်ားကိုလုည္း ယူေဆာငလ္ာႏိုငုပ္ါသည။္ ေဒသခမံ်ား၏ အၾကံျပဳထည္ဝ့ငမ္ႈႏငွ္ ့
ထနိ္းကြပမ္ႈမ်ား၊ ေဒသခံျပညသူ္လထူုမု်ားအတြက ္အက်ဳိးျဖစထ္ြန္းမႈမ်ားႏငွ္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆုုိ္ငရ္ာ 
ေရရွည္တည္တံ့မႈတိုု႔ကိုုလည္း ရရွိေစႏိုုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု စီမံေပးႏိုုင္ပါသည္။ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ 
တင္းမာမႈျဖစ္ႏိုုင္ေခ်မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္အသုုံးျပဳမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုုင္ေခ်မ်ားကုုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုုင္ပါသည္။ 

ဇယား (၁၂) ဗဟိုုမွ 
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာကိုု 
အဆင့္ဆင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
ဗဟိုုထိန္းခ်ဳပ္မႈအာဏာကိုု 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အာဏာႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကိုုလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း   

ဗဟိုအစိုးရ

ႏုိင္ငံေတာ္ 
၀န္ၾကီးဌာနမ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအဆင့္ 
၀န္ၾကီးဌာနမ်ား

ျပည္နယ္အဆင့္ 
အစိုးရမ်ား

ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ဌာနမ်ား 

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား

၃.၂ အမည္ခံ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းကို ျငင္းပယ္ပါ။

 လက္ရွိတြင္ အစိုုးရအေနျဖင့္ အမည္ခံ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ွာ႔ခ်ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျပာင္း 
အလဲကုုိ ဗဟုုိအစိုုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဌာနခြဲ႐ံုုးမ်ားကုုိ ဖန္တီးဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ ႐ိုုးရွင္းစြာ ပံုုေဖာ္ 
ေနပါသည္။ အဆိုုပါ ဌာနခြဲ႐ံုုးမ်ားသည္ တိက်ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုု လုုပ္ 
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ေဆာင္ၾကရၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာအခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးတည္းဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုု ေပးထား 
ေသာ္လည္း ဗဟိုုအစိုုးရသိုု႔ တာဝန္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီးဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ံုုးမ်ားမွာ ဤစနစ္ကိုု  ျမင္သာေစသည့္ ဥပမာ 
တစ္ခုုျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ားအရ အထက္-ေအာက္ပံုုစံျဖစ္ျမဲျဖစ္ေနလွ်င္ ဗဟုုိအစိုုးရ၊ 
ျပည္နယ္အစိုုးရႏွင့္ ေဒသအဆင့္အစိုုးရမ်ားအၾကား စစ္မွန္ေသာ အာဏာခြဲေဝမႈဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ား 
ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

 ဗဟုုိထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း အစစ္အမွန္ ထိေရာက္ရန္အတြက္ ေဒသတာဝန္ရွိသူမ်ား 
အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုု၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ မဆုုိင္းမတြတုုံ႔ျပန္ၿပီး ေဒသခံလူထုုမ်ားအေန 
ျဖင့္လည္း မိမိတိုု႔၏ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုု ကန္႔သတ္ျခင္း (သိုု႔) အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကိုု ေရြးေကာက ္
ပြဲစနစ္ကဲ့သိုု ႔ေသာ တာဝန္ခံမႈျပည့္ဝသည့္ တိုုင္းတာမႈမ်ားျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရမည္။ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားကုုိ ႏိုုင္ငံေရးဆုုိင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အနိမ့္ ဆုုံးအဆင့္တြင္ ခ်မွတ္ႏိုုင္လွ်င္ အေကာင္းဆုုံးၿပီး 
ေျမာက္ႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုုးရ၏ အျမင့္ဆုုံးအဆင့္တြင္သာ ၿပီးစီးေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ 
ႏုုိင္သည္မဟုုတ္ဘဲ အလားတူ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုုိ (သုုိ႔) ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေအာက္ေျခ 
အဆင့္တြင္လည္း လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္သေဘာတရားမ်ဳိးျဖစ္သည္။170

 သို႔ေသာလ္ည္း ေဒသေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ားကို ုတံုု႔ျပန္ေပးရန္ႏငွ္ ့ေဒသလိုအုပခ္်ကက္ို ုျဖည္ဆ့ည္း 
ေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ ကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည့္ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ 
အရ အခြင့္အာဏာရွိရန္လည္း လိုုအပ္သည္။171 ထုုိအခြင့္အာဏာတြင္ ႏိုုင္ငံေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ခြဲအစိုုးရမ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ ဗဟိုုဦးစီးထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ဳိးျဖစ္ရမည္။ (ဇယားတြင္ ၾကည့္ရန္)။ အဆိုုပါ အခြင့္အာဏာ 
အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ားႏွင့္ ယႏၱရားလုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားကိုု ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ၿပီး သဘာဝ အရင္း 
အျမစ္မ်ား အသုုံးျပဳမႈဆုုိင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုု ေဒသအဆင့္တြင္ ဆုုံးျဖတ္ႏိုုင္ၿပီးလွ်င္ ထိခိုုက္ခံရ 
သည့္ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္ 
အသံုုးျပဳမႈမ်ားကုုိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုုင္သည့္ တရားဝင္ေရြးေကာက္ထားေသာ အစုုအဖြဲ႕ကိုုလည္း ခြင့္ျပဳေပး 
ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

အာဏာႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ လႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ ဗဟုုိဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ွာ႔ခ်သည္႔ သြင္ျပင္ 
လကၡဏာရပ္ (၃) ခုုရွိသည္။

၁)  ႏိုုင္ငံေရး - ျပည္နယ္မ်ား၏ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ၿပီးျပည့္စံုုမႈရွိသည့္ ေဒသ 
ဆိုငုရ္ာ ဥပေဒမ်ားႏငွ္ ့မဝူါဒမ်ားကို ုေရးဆြပဲံုုေဖာရ္န္ႏငွ္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္န ္အခြင္အ့ာဏာ 
ရွိသည္။ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈမ်ားကုုိ  
ေဒသအဆင့္မ်ားအထိ လႊဲေျပာင္းခန္႔အပ္ေပးထားသည္။

၂)  ဘ႑ာေရး - ျပည္နယ္အစိုုးရသည္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုု စီမံျခင္း၊ ေရးဆြဲျခင္းတိုု႔ကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ၿပီး 
သိသာထင္ရွားေသာ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားကိုု ေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာေသာ 
အခြန္ဘ႑ာမ်ားကိုု ေဒသလိုုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီစြာ ေငြေၾကးမ်ားကိုု စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၃)  အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး - ျပည္နယ္အစိုုးရႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ေဒသတြင္း လိုုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကိုု ပိုု႕ေဆာင္ေပးရန္ စီမံခန္႕ခြဲႏိုုင္သည့္ အေရးႀကီးသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုု ထိန္းသိမ္း 
ထားႏိုင္ျခင္း
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၃.၃ ကာကြယ္ေရးယႏၱရားမ်ား အေရးႀကီးမႈ

 သဘာဝအရင္းအျမစ္အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားသည္ မေရမတြက္ႏိုု္င္ေသာ ႏိုုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ 
ျပည္သူမ်ားကိုု ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရစီးေရလာ 
စနစမ္်ား ပ်ကစ္ီးျခင္းႏငွ္ ့ညစည္မ္းျခင္းတိုု႔ကို ုျဖစ္ေစသည။္ လကရ္ွ ိဗဟိုအုစိုုးရ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္
ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္လံုုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားသည္ လံုုေလာက္မႈ 
မရွိသည့္အျပင္ အသက္သြင္းသည့္အပိုုင္းတြင္လည္း အားနည္းသည္။ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား 
လုုံးကိုု ျပန္လည္သုုံးသပ္ျခင္းျပဳလုုပ္ရန္ လုုိအပ္ၿပီး ျပန္လည္အပ္ႏွံခံရေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးႏွင့္ 
ျပနလ္ညထ္ူေထာင္ေရးျဖစစ္ဥမ္်ားကို ုစတငလ္ုပု္ေဆာငရ္မည။္ ႏိုငုင္ံေတာ္ႏငွ္ ့ျပညန္ယ ္မ်ား၏ ကာကြယ ္
လံုုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကိုု ျပည့္စံုုစြာ စနစ္တက်ေဖာ္ထုုတ္ၿပီး အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုုထဲတြင္ ထည့္ 
သြင္းေပါင္းစပ္ သင့္သည္။ 

 လက္ရွိ ဗဟိုုအစိုုးရ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ားကိုု စီမံေပးရန ္
ရည္ရြယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ စိုုးရိမ္ရသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ ထုုိ ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကာကြယ္လုုံၿခံဳျခင္းကိစၥကုုိ အရင္းတည္ 
လ်က္တရားမ်ွတမႈကိုု ေသခ်ာေစသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သုုံးမႈမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အထူးအေရး 
ႀကီးသည္။ ရွိႏွင့္ ၿပီးသည့္ တိုုင္းရင္းသားတုုိ႔၏ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ားမွာ  
စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္သည့္ အစိုုးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကုုိ တည္ေဆာက္သည့္ အုုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ထိုု႔အျပင္ ခိုုင္မာအားေကာင္းေသာ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာ 
မ်ားသည္ အဆင့္တုုိင္းရွိ အစိုုးရလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္၊ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားျပည့္မွီမႈရွိေစေရး တြန္းအားေပးျခင္း 
အားျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈမ်ားကိုု ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းထားႏိုုင္ရန္ မရိွမျဖစ္ လိုုအပ္သည္။

 ၂၀၁၂ တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၄ 
ခုုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန (ယခုု သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီးဌာန) ကုုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္  
လူမႈေရးဆိုုင္ရာ ထိခိုုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲႏိုု္င္ရန္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ေပးထားခဲ့ 
သည္။ သုုိ႔ေသာ္ အထက္ပါလုုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ 
ရွသိည္ ့ဗဟိုအုစိုုးရ ေအဂ်ငစ္တုုိီ႔အၾကား နားလညမ္ႈစာခၽြနလ္ြာကို ုလကမ္တွ္ေရးထိုုးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုငု္း
မွသာလွ်င္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုုင္သည္။

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုုိင္ရာ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ကုုိ စီမံေပးထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္၊ အမ်ားျပည္သူတုုိ႔၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္သုုံးသပ္ခြင့္ (သုုိ႔) အယူခံဝင္ျခင္း 
ဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးစသည္တုုိ႔ကုုိ စီမံေပးထားျခင္းမရွိသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။172 သိသာထင္ရွားစြာ 
ျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၏ အပိုုဒ္ (၃၆) အရ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုုးရ 
ဦးစီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း (သုုိ႔) ပုုဂၢလိက စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုုိ ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အတိုုင္း  
လိုုက္နာ၍ ျပည္ေထာင္စုုႏွင့္ ၄င္း၏ ႏိုုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား ျပဳလုုပ ္
ႏိုုင္သည့္အခြင့္အေရးကိုု ေပးထားသည္။173  
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 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ ထိခိုုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ 
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆုုိးရြားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္း 
က်စြာ တာဝန္ခံေသာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္သည့္ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်မ်ားရွိ 
ေစကာမူ လက္ေတြ႕တြင္ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ ယင္းဥပေဒအပုုိဒ္ 
(၁၃) အရ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ 
“အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္” ႏွင့္ EIA ျဖစ္စဥ္တြင္ 
“အမ်ားျပညသ္ူႏငွ္သ့ကဆ္ုုငိ္ေသာ စမီကံနိ္းဆိုငုရ္ာ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားကို ုအခ်နိ္ႏငွ္တ့စ္ေျပးည ီ
ထုုတ္ျပန္ေပးရန္” လိုုအပ္သည္။174  လက္ေတြ႕တြင္မူ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ EIA 
ျဖစ္စဥ္အတြင္း ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိပၺါယ္ရွိေသာ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့ ၾကသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ EIA လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုုးရႏွင့္ 
ပုုဂၢလိကက႑တုုိ႔၏ လႊမ္းမိုုးမႈမွ ကင္းလြတ္ၿပီး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမရွိရ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ EIA စံုစမ္းေဖာ္ထုုတ္သူမ်ားကုုိ ငွားရမ္းေလ့ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ EIA 
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားမွာ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ထိခိုုက္မႈအက်ဳိးဆက္မ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘက္မွ်သည့္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကုုိ စီမံေပးသည္ထက္ စီမံကိန္းကုုိ 
ေထာက္ခံေလ့ရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားသာ ထြက္ရွိတတ္သည္။ 

 လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း အပိုုဒ္ (၇) တြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္မွာ “အိမ္ရာေျပာင္းေရြ႕ရမႈ (သုုိ႔) 
တိုုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုုမ်ားအေပၚ ဆိုုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား”ရွိလွ်င္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရး 
ဘဏ္၏ မူဝါဒမ်ားအတုုိင္း လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ ယခုုထိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 
(သုုိ႔) ကမၻာ့ဘဏ္တုုိ႔သည္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ဥပေဒေအာက္မွ ၄င္းတုုိ႔၏ မူဝါဒမ်ားထဲသုုိ႔ တရားဝင္ 
ထည့္သြင္းထားေသာ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္လုုိအပ္သည့္ FPIC အေျခခံ 
သေဘာတရားမ်ားကို ုေမြးစားယကူာ လက္ေတြ႕အသံုုးျပဳျခင္းမရွိေသးသညက္ို ုေတြ႕ရသည။္175  ၄င္းအစား  
အထက္ပါ ဘဏ္မ်ားသည္ FPIC ေနရာတြင္ မေရမရာျဖစ္ေသာ “လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေထာက္ပံ့မႈ” 
(Broad Community Support) အေျခခံသေဘာတရားကိုု အစားထုုိးေနရာေပးလုုိက္ၾကသည္။ 
ကုုလသမဂၢ၏ အမႈေဆာင္တစ္ဦး၏ အဆိုုအရ အခ်ဳိ႕မွာ “အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒလက္ေအာက္တြင္ 
အေျခခံတရားဝင္မႈသေဘာတရား မရွိသကဲ့သုုိ႔ ရွင္းလင္းေသာ နားလည္မႈ (သုုိ႔) အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိမႈမ်ဳိး 
မရွိတတ္ဘူး” ဟုု ဆိုုပါသည္။176 

 လုပုထ္ံုုးလုုပန္ည္းမ်ားအရ လမူႈေရးဆိုငုရ္ာ ဆိုုးက်ဳိးမ်ားကုုိ ေလ်ွာခ့်ရန ္လိုအုပသ္ညဟုု္ ယဆူရင္း 
လူမႈေရးဆိုုင္ရာ ထိခိုုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းကုုိလည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚတြင္ 
ဦးတည္ကာ ေရတြက္တုုိင္းတာၿပီး လူအခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုုိ လစ္လ်ဴ႐ႈထားၾက 
သည္။ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ထိခုုိက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္မႈရွားပါးၿပီး စီမံကိန္းမွ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအေပၚ အမ်ဳိးသားမ်ားႏငွ္မ့တဘူ ဲမညသ္ိုု႔ သက္ေရာက္ႏိုငုမ္ညကုုိ္ ခြဲျခမ္းစပိ္ျဖာျခင္း (သိုု႔) ပဋပိကၡမ်ား 
ကိုု ပိုုမိုုဆိုုးရြားႏိုုင္မႈ အေျခအေနမ်ားကိုု ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာမ်ားသာ ျပဳလုုပ္တတ္ၾကသည္။

 အနာဂတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရအေနျဖင့္ ျပည့္ဝေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ထိခိုုက ္
မႈဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိးက်ဳိးတစ္ခုုတည္းမဟုုတ္ဘဲ လူမႈေရး၊ က်ားမေရး 
ရာ (ဂ်န္ဒါ) ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမႈမ်ားပါဝင္ေသာ) မ်ားကိုု စီမံကိန္းဆိုုင္ရာ 
သေဘာတူညီမႈ (သုုိ႔) လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားခ်ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္မီ  
ႀကိဳတင္လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုုိသူမ်ားကုုိ ေတာင္းဆုုိသင့္သည္။ ထိခိုုက္ခံရမည့္ ျပည္သူ 
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လူထုုအေနျဖင့္ အဆုုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုုိအျပည့္အဝရရွိ ၿပီး စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း  အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ အျမင္မ်ားကုုိ 
ထည့္သြင္းႏိုုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိသင့္သည္သာမက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္လပ္စြာ၊ ႀကိဳတင္၊ 
အသိေပးကာ သေဘာထားရယူျခင္းဆိုုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားအတုုိင္း ကန္႔ကြက္ရန္ (သုုိ႔) အတည္ျပဳ 
ေပးရန္ ရွင္းလင္းသည့္ ယႏၱရားဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကိုု ရရွိသင့္သည္။ 

၃.၄  အျပည့္အဝ ကုုိယ္စားျပဳျခင္း - ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ စားပြဲဝိုုင္းတြင္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘာ့ေၾကာင့္ ရွိသင့္သနည္း။

 သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အဆုုိပါ အရင္း
အျမစ္မ်ားတည္ရွိရာေဒသတြင္ေနထုုိင္သူ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ကာ ခ်မွတ္သင့္သည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ တုုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ (သိုု ႔) ေဒသခံမ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔၏ ကုုိယ္ပိုုင္ျပႆနာမ်ား 
ကိုုပင္ ေျဖရွင္းႏိုုင္စြမ္းမရွိျခင္း - အေတြ႕အၾကံဳ (သိုု႔) စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိ - ထိုု႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ား 
ကိုု အစိုုးရ၏ ရာထူးရာခံမ်ားတြင္ မေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ဆင္ျခင္မ်ားေပးကာ ေစာဒကတက္တတ္ 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳမႈႏွင့္ မီွခိုုမႈကိစၥကိုု စဥ္းစားရာတြင္ ျခားနားေသာ 
လုုပ္ေဆာင္ပံုုႏွင့္ မိသားစုုႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ျခားနားေသာ က႑မ်ားအေပၚမူတည္၍ အမ်ုိးသားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္  ဆက္စပ္မီွခိုုပံုုမ်ား ကြဲျပားျခားနားသည္။ ယခု 
အစီရင္ခံစာတြင္ ဖတ္႐ႈေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတိုုင္းပင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ 
က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္စြာျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ ျခားနားစြာ သက္ေရာက္ၿပီး 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမူ ၄င္းတိုု ႔၏ ႐ုုပ္ခႏၶာသေဘာသဘာဝအရ ျပည့္စံုုလွေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကိုု ႐ိုုးရွင္းစြာ ၾကံဳေတြ႕ခံစားရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေလထုု၊ 
ေရထုု ညစ္ညမ္းမႈ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အမ်ုိးသမီးမ်ားမွာ ပိုုမိုု အားနည္း (အကူအညီလိုုအပ္) သည္။

 ေရနံပိုုက္လိုုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ သစ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္း (သိုု႔) သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
အပါအဝင္ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားသည္ ယာယီအလုုပ္သမားမ်ားျဖင့္ ပရမ္းပတာေနထုုိင္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားကုုိလည္း ဖနတ္ီးေပးသည။္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည ္စမီကံနိ္းလုပုင္န္းခြငသ္ေဘာတရားအ
ရ လုုိအပသ္ည္ ့႐ုပုခ္ႏၶာသေဘာတရားႏငွ္ ့လမူႈေရးအျမငမ္်ားအရ အလုုပအ္ကိုငုရ္ရွမိႈအခြင္အ့လမ္းမ်ား 
အကန္႔အသတ္ျဖင္သ့ာ ရွၿိပီး အနမိ္ဆ့ံုုး လုပုအ္ားခကိုသုာ ရရွတိတ္ၾကသည။္ အဆိုပုါ လုပုင္န္းခြငမ္်ားတြင ္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားအလုုပ္သမားမ်ား၏ လိင္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ အႏိုုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္လည္း 
ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။177  စီမံကိန္းလုုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ နီးေသာ ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္းခြင္ရွိ အမ်ုိးသမီး 
မ်ားသည္လည္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အျပစ္တင္ခံရျခင္းဆုုိင္ရာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား၊ 
ထိုုနည္းတူ ေရာဂါဆိုုးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္လည္း ႀကံုေတြ႕ရတတ္သည္။

 သဘာဝအရင္းအျမစ္အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားကုုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္တပ္ (သုုိ႔) အမ်ဳိးသား 
အေျချပဳ လံုုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအားျဖင့္ “လံုုၿခံဳေရး” ေပးတတ္ၾကသည္။ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
အမ်ုိးသမီးမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ လိင္မႈဆုုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ေသာ 
ျဖစရ္ပမ္်ားကို ုမတွတ္မ္းတငထ္ားသည္ ့အစရီငခ္စံာမ်ားစြာ ရွသိည။္ ၄င္းတိုု႔က်ဴးလြန္ေသာ မုဒုနိ္းမႈအမ်ား 
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စုုမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမရွိသကဲ့သုုိ႔ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုုိလည္း အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမ်ားလည္း 
မရွိသည္ကုုိေတြ႕ရသည္။ က်ဴးလြန္သူအား ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
ေနျခင္းႏွင့္  ေရကာတာမ်ားႏွင့္  အျခားေသာစီမံကိန္းဧရိယာမ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားကုုိ တပ္ျဖန္ ႔ 
ထားမႈတိုုးပြားလာျခင္းသည္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လံုုၿခံဳေရးအတြက္ စိုုးရိမ္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 
 ေရကာတာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႀကီးစား သဘာဝအရင္းျမစ္အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚေသာ ေနရပ္ေရြ႕ေျပာင္းရမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခံရမႈမ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသား 
မ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုုိ ျခားနားစြာ ထိခိုုက္သက္ေရာက္ေစသည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ 
ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သသည့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူ အမ်ားစုု 
မွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိ ၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသားႀကီးစိုုးေရးမူကုုိ အတင္းအက်ပ္ 
သြတ္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထားဝယ္မွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏အဆုုိအရ အထူးစီးပြား 
ေရးဇံုုစီမံခ်က္အတြက္ မိမိတုုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကုုိ ဆုံး႐ံႈးခံရမည္ဟူ၍ အမ်ဳိးသား (ေယာက်္ား) အုုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ လူလည္က်အႏိုုင္က်င့္ျခင္းကိုု ခံခဲ့ရသည္ဟုု ဆိုုပါသည္။178 ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရ 
မႈမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားကို ေငြေၾကး၊ ေျမယာ (သုုိ႔) အရာဝတၳဳမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္အခါ 
တြင္လည္း အမ်ဳိးသားအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားကိုုသာ ေပးအပ္ၾကသည္။

 ေနရပ္ေျပာင္းခံရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာသစ္တြင္ အလုုပ္အကုုိင္ 
ရွာေဖြရန္ လိုုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ခရီးသြားလာေရးတြင္ တင္းက်ပ္မႈမ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္ဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက ္
ရရွိမႈ မလုုံေလာက္သည့္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ာအတြက္ လူကုုန္ကူးခံရရန္ 
လြယ္ကူသည့္အေျခအေနမ်ားကိုု ဖန္တီးထားခဲ့သည္။ တရားဝင္အလုုပ္အကုုိင္မ်ားကုုိ ရရွိေစမည္ဟုု 
လိမ္လည္ေသာ လူကုုန္ကူးသူမ်ားေနာက္သိုု႔ လိုုက္ပါရင္း ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္း (သုုိ႔) နယ္စပ္ျဖတ္ 
ေက်ာ္၍ တ႐ုုတ္ေယာက်္ားသားမ်ား၏ ဇနီးမ်ားအျဖစ္ ေရာင္းခ်ခံရျခင္းကိစၥရပ္မ်ဳိးတြင္ စိတ္မပါဘဲ 
မိမိကိုုယ္ကုုိ ေထာင္ေခ်ာက္မိမွန္းမသိ ျဖစ္သြားရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ဘဝ 
ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကိုု ထုုိင္းႏုုိင္ငံအေျခစိုုက္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မွ သုုေသသနျပဳကာ မွတ္တမ္းတင္ 
ထားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

 အကယ္၍ ဗဟိုုအစိုုးရမွ ေဒသခံျပည္သူလူထုုအတြက္ တာဝန္ခံမႈမရွိဘဲ စီမံကိန္းမ်ားကိုု 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆုုံးျဖတ္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ က်ေရာက္မည့္ အထက္ပါ 
ဆိုုးက်ဳိးအဂၤါရပ္မ်ား ပိုမိုုဆုုိးရြားေစပါလိမ့္မည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ လြဲမွားစြာ စီမံခန္႔ခြဲလွ်င္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖိုု ႔  သီးသန္ ႔ ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုုင္ရမည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆုုိပါ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ရန္ လုုိအပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အဖြဲ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကုုိ ေသခ်ာေစျခင္းႏွင့္ 
ပံုုမွန္ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးသည့္ ယႏၱရားမ်ားတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးထုုကုုိ ေနရာမ်ားမ်ားေပးျခင္းသည္ 
အေရးတႀကီးလုုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။ ေဒသအဆင့္တြင္ အထက္ပါအတိုုင္း ေနရာေပး 
မႈမ်ားေလေလ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ဆုုိင္ရာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အမွန္ 
တကယ္ျဖစ္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုုိ ထည္သ့ြင္း စဥ္းစားလာ ေလေလ ျဖစလ္ာမည။္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ထူးျခားေသာ အျမင္မ်ား၊ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားသည္လည္း ျပည့္ဝေသာ ကိုယ္စား 
ျပဳမႈႏွင့္ ထိေရာက္ေသာအရင္းအျမစ္ဆုုိင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေသာ ထည့္ဝင္မႈ 
မ်ားကိုု ေပးစြမ္းႏိုုင္ပါလိမ့္မည္။
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၃.၅  ဗဟိခု်ဳပက္ိငုမ္ႈေလ်ွာ႔ခ်ထားသည္႔ သဘာဝအရင္းအျမစဆ္ိငုရ္ာ စမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈ 
အတြက္ အစီအစဥ္က်ေသာ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္း 

 ကမၻာတစ္လႊား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားမွ မ်က္ျမင္ျဖစ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ 
ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး အဓိပၺါယ္ျပည့္ဝေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ (ပြဲေတာ္) 
မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုုိ အစီအစဥ္တက် စီရီသတ္မွတ္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္ဟုု  
ဆုုိသည္။ အထက္ပါအခ်က္ကုုိ သက္ေသျပသည့္ ဥပမာ (၃) ခုုမွာ သီရိလကၤာ၊ ပါပူအာနယူဂီးနီႏွင့္  
အင္ဒိုုနီးရွားမွ ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။

 ပါပူအာနယူးဂီနီႏုုိင္ငံ၌ ၁၉၆၀ ခုုႏွစ္တြင္ ဗဟုုိအစိုုးရမွ ႏိုုင္ငံတကာ အႀကီးစားသတၱဳတြင္း 
ကုုမၼဏီမ်ားအား တန္ဖိုုးႀကီးမားေသာ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ားရွိသည့္ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားေဒသတြင္  
လုပ္ကိုုင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုုႏွစ္ေႏွာင္းပိုုင္းတြင္ အထက္ပါ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ 
ငန္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ လက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈေပၚေပါက္လာကာ အပ်က္အစီးမ်ား 
ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ယာယီတားျမစ္ခ်က္မ်ားျဖင့္  ပိတ္သိမ္းလိုုက္ရသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုုိ ၂၀၀၁ ခုုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ Bougainville Organic ဥပေဒကုုိ ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္း 
ႏုုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသအစိုုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ားကုုိ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ Bougainville ကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ရေဒသ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ပံုုေဖာ္ေရးဆြဲႏိုုင္ခဲ့ ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္အရ 
ဗဟိုုဦးစီးမႈေလ်ွာ့ခ်ၿပီး အာဏာလႊဲအပ္ခြဲေဝမႈမ်ားကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုုင္ရာ 
က႑မ်ားအလုုိက္ Bougainville ဥပေဒမ်ားကုုိ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ 
အတည္အသက္ဝင္ေစရမည္ဟုု ေရးသားထားသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ယာယီ 
တားျမစထ္ားခ်က္မ်ားသညလ္ည္း အေရးႀကီးသည္ ့အကူးအေျပာင္းကာလတြင ္တားျမစထ္ားျမအဲတိုငု္း 
အားေကာင္းခိုုင္မာသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား မျပဌာန္းႏိုုင္ခင္အထိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအား 
ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ေတာက္ေလာင္လာႏိုုင္သည့္ ေဒသတြင္းပဋိပကၡကုုိ ကာကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒျပဳျခင္းကုုိ Bougainville Mining Act (သတၱဳတြင္းအက္ 
ဥပေဒ) အားျဖင့္ ပံုုေဖာ္ေရးဆြဲႏိုုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ မတ္လတြင္ အတည္ျပဳကာ (၂၆) ႏွစ္တာၾကာေသာ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းဆိုုင္ရာ ယာယီတားျမစ္ခ်က္ကိုု အဆံုုးသတ္ႏိုုင္ခဲ့ၾကသည္။

 သီရိလကၤာႏိုုင္ငံတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူၿပီးေနာက္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ 
မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုုိ ေဆြးေႏြးဘက္ ႏွစ္ဖက္စလံုုးအတြက္ ယူေဆာင္လာၿပီး ညိွႏႈိင္းေဆာင္ 

ရခိုုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ဒုုတိယဥကၠဌ 
(အမ်ဳိးသမီး) ျဖစ္သူမွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္  
စည္း႐ံုုးေရးဆင္းသည့္အခါျပည္နယ္ 
ရွိအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ စီမံခန္႕ခြဲခြင့္အတြက္ 
ေတာင္းဆိုုမႈ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ဆုုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္ရွိ အဆင့္တုုိင္းတြင္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈလိုုအပ္သည္။  
သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ 
၄င္းတုုိ႔သည္လည္း အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ 
 ၾကံဳေတြ႕ခံစားရပါသည္။ 

ဓါတ္ပု ံ-  AOW
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ရြက္မႈမ်ားအားျဖင့္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ႏိုုင္ငံေရးဆုုိင္ရာ အေျခက်က် တည္ 
ေဆာက္မႈမ်ား အၿပီးသတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိေသးခင္အထိ ညိွႏႈိင္းလုုပ္ေဆာင္သြားရမည္ 
ဟုု ဆံုုးျဖတ္ (ေနာ္ေဝးႏုုိင္ငံမွ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းသူမ်ား၏ အဆိုုျပဳလႊာမ်ားအတိုုင္း) ခဲ့ၾကသည္။ 
မည္သိုု႔ဆိုုေစကာမူ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အာဏာႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကိုု အစိုုးရ၏ မတူညီကြဲျပားေသာ 
အလႊာမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ က႑မ်ားသုုိ႔ သတ္မွတ္ခြဲေဝျခင္းဆုုိင္ရာ အေျခခံက်ေသာ သေဘာတူ 
ညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ သီရိလကၤာႏုုိင္ငံ၏ ႏိုုင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ဖြဲ ႕စည္းပံုုမ်ားအရ 
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားက တုုိက္ခိုုက္ေနခဲ့ၾကေသာ ဘက္ႏွစ္ဘက္အတြင္း ရရွိ 
လာေသာ အဆုုိပါ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုုိ အသုုံးခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားကိုု ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ယင္းအေျခခံက်ေသာ သေဘာထားမတိုုက္ဆိုုင္မႈမ်ားသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုု ပ်က္စီးသြားေစသည့္တုုိင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး လက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡ 
အသစ္တဖန္ ျဖစ္ေပၚလာကာ ၂၀၀၉  ခုုႏွစ္၊ ေမလတြင္ သီရိလကၤာတပ္မေတာ္မွ တမီးက်ားလက္နက္
ကိုုင္လႈပ္ရွားမႈကိုု ဖိအားေပးေခ်မႈန္းမ်ားျဖင့္ အဆံုုးသတ္သြားခဲ့သည္။

 မညသ္ိုု႔ပင္ျဖစ္ေစ ဗဟုုိဦးစီးထိန္းခ်ဳပမ္ႈကင္းေသာ အာဏာတစခ္ုတုည္းသညလ္ည္း လုုံေလာက ္
သည့္အေျဖမဟုုတ္ေခ်။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္းႏွင့္ လႊဲမွားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုုင္ရာ က်င့္သံုုးမႈမ်ားသည္ 
ဗဟုုိအစိုုးရမွတဆင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕မ်ားသုုိ႔ ေနရာေျပာင္းသြားႏိုုင္သည္။ (သုုိ႔) ကူးခ်ယူသြားႏိုုင္ 
သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုုအရ ေအာက္-အထက္ (သိုု႕) ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္သည္ 
ဆိုုေသာ္လည္း အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသအဆင့္အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏လက္ထဲတြင္ 
အမွန္တကယ္မရွိပါက ကုုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္  တာဝန္ခံမႈျပည့္ဝေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ားကိုု ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ႏိုုင္မည္မဟုုတ္ေခ်။ 

 အင္ဒိုုနီးရွားတြင္ ေဒသဆုုိင္ရာ ကုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုု သမၼတဆူဟာတုုိ၏ သက္ဦးဆံပိုုင္ 
အုပုခ္်ဳပမ္ႈကာလက်ဆံုုးၿပီးေနာက ္၁၉၉၈ ခုုႏစွတ္ြင ္ျပငဆ္င္ေရးဆြဲေသာ ဖြ႕ဲစည္းပံုအုေျခခဥံပေဒထတဲြင ္
တစ္ပံုစံတည္းျဖစ္ေအာင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည္။ ေဒသအဆင့္အစိုုးရ၏ အခြင့္အာဏာမ်ား 
တိုုးပြားလာၿပီး တိုုက္႐ိုုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားျဖင့္ မူဝါဒမ်ားကုုိ ေရးဆြဲ 
ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ႏိုုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္  ဆူဟာတုုိ၏ဗဟိုုဦးစီးအုုပ္ခ်ုပ္သည့္ကာလထက္ 
ေဒသလိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု လက္ခံရန္ အသင့္ရွိျခင္းႏွင့္ တံုု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတိုု႔ကိုု ပိုုမိုုလုုပ္ေဆာင ္
ႏုုိင္ခဲ့သည္။ မည္သုုိ႔ဆုုိေစကာမူ ဗဟုုိမွ အေရးပါေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကုုိ ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ 
ေဒသဆုုိင္ရာ ကုုိယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္စနစ္သည္လည္း အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္းႏွင့္ 
လႊဲမွားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုုင္ရာ က်င့္သုုံးမႈမ်ားကုုိ ဂ်ကာတာမွ အျခားေဒသအဆင့္မ်ားသုုိ႔ တစ္နည္း 

ေက်ာက္မီးေသြးက႑တြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုုိ  
ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပေနပံုု။ ႏိုုင္ငံေရးအရတည္ 
ၿငိမ္မႈမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ လႊမ္းမိုုးျခယ္လွယ္ 
မႈပါေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုုိ 
ပ်က္ျပယ္သြားေစႏိုုင္ပါသည္။ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းမႈကာလအတြင္း သဘာဝအရင္း 
အျမစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွ ံ
မႈမ်ားကုုိ ယာယီတားျမစ္ထားျခင္းသည္  
က်စ္လစ္ခုုိင္မာေသာ မူေဘာင္မ်ားအတုုိင္း  
လုုပ္ေဆာင္လာေစႏိုုင္ေအာင္အေျခအေန 
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဓါ
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အားျဖင့္  ေနရာေျပာင္းေပးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ႏိုုင္သည္။ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္  ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္   
လံုုေလာက္ျပည့္စံုုေသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းမရွိသည့္အခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသအစိုုးရ 
မွ ယႏၱရားအသစ္လည္ပတ္ႏိုုင္ရန္ လိုုအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမရွိသည့္အခါတြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွ်တၿပီး ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္ေသာ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားကိုု ထိန္းသိမ္းၿပီး 
အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္ ကာကြယ္လံုုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ေနရာတက် မခ်ထားႏိုုင္သည့္ 
အခါတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အႀကီးအက်ယ္ က်႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ 

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ေပးမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈစသည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကာ
ကြယ္လုုံၿခံဳမႈစနစ္မရွိျခင္းသည္ ေဒသတြင္း လူကုုံထံမ်ားမွ လိုုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကိုု 
အပိုုင္သိမ္းသြားႏိုုင္ၿပီး အင္ဒိုုနီးရွားရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားတူးေဖာ္ျခင္းမွရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုုိ 
ေခါင္းပံုုျဖတ္သြားႏိုုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သုုံးသပ္တင္ျပသူမ်ား၏ တင္ျပမႈမ်ားရွိသည့္အတိုုင္း 
အာေခ်းျပည္နယ္၏ ပဋိပကၡအလြန္ အခင္းအက်င္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ ေဒသခံတုုိ႔၏ မေက်နပ္ 
ခ်က္မ်ားကုုိ ဦးတည္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႔ေဝဝန္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္းမင္သာမႈႏွင့္  
တာဝန္ခံမႈဆိုုင္ရာမ်ားကုုိ ရရွိေစျခင္း၊ (သိုု ႔) အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစသည္တိုု ႔ကုုိ 
စြမ္းေဆာင္ၿပီး ေသခ်ာေစသည့္ အစိုုးရအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ (အာဏာတည္ရာ) အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုု 
တည္ေဆာက္ေပးႏိုုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပထားခဲ့သည္။ အထူးကိုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ 
အေနျဖင္ ့လကရ္ွတိြင ္ဗဟိုအုစိုုးရႏငွ္ ့ေဒသအစိုုးရအၾကားရွ ိမညမီွ်မႈ (ႏငွ္ ့မေက်နပခ္်ကမ္်ား) မ်ားအထဲ 
သိုု႔ ေနာက္ထပ္ မညီမွ်မႈ (ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား) မ်ားကုုိ အုုပ္ခ်ုပ္သည့္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအ 
တြင္း ထပ္မံျဖည့္စြက္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားခဲ့ရသည္။179 

 အထက္ပါ ဥပမာျဖစ္ရပ္ သုုံးခုုသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအား သတိေပးေနေသာ ပံုုျပင္မ်ားအျဖစ္ 
ကမ္းလွမ္းထားၿပီး သဘာဝ အရင္းအျမစ္ အေျချပဳ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အဓိပၺါယ္ျပည့္ဝေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညခီ်က္ (ပဋညိာဥ္) မ်ားဆသုုိီ႔ မေရာက္ေသးသေရြ႕၊ ဖက္ဒရယ္စနစဖ္ြ႕ဲစည္းပံုမု်ား 
ေနရာမက်ေသးသေရြ႕ ယာယီတားျမစခ္်ကမ္်ား ထုတ္ုျပန၍္ ရပဆ္ိုငု္းထားရန ္မီးေမာင္းထိုုးလ်ကရ္ွပိါသည။္  
 ေအာက္ပါ မူေဘာင္တြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္ ႔ခြဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈ
မ်ားဆုုိင္ရာ ဗဟုုိဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုုမ်ားကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ေရခံေျမခံႏွင့္အညီ 
အစီအစဥ္အလိုုက္ ေဖာ္ထုုတ္ျပသထားပါသည္။ ဗဟိုုအစိုုးရႏွင့္ စစ္တပ္တုုိ႔၏ အမွားမ်ား အတိုုင္း 
ထပ္တလဲလဲ ထပ္မံက်ဴးလြန္မိျခင္းကိုု ေရွာင္ရွားရန္ ယခုုမူေဘာင္က အခ်ိန္ကာလပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္မႈကိုုပါ ခ်ျပ ထားၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္သံုုးရာတြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ု
မ်ား၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (အင္စတီက်ဴးရွင္း) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေန 
ျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တည္ေဆာက္ျမွင့္တင္ႏိုုင္ရန္အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္မိစြာ တင္ျပထားပါသည္။ ယခုုမူေဘာင္သည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုုက္ခံရသည့္ 
ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမယာဆုုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္၊ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္ႏိုုင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းရွာျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုုပါ အဆင့္မ်ားသည္ မိမိတုုိ႔ေဒသ၊ ျပည္သူ 
လူထုုႏွင့္ သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ညီေသာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ၿပီး အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၊ အစိုုးရကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုုိ တည္ 
ေဆာက္ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤမူေဘာင္အားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ တည္တ့ံ 
ခိုုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကုုိ အားေပးျမွင့္တင္ရန္တစ္ခုုတည္းမ 
ဟုတ္ုဘ ဲေရရညွတ္ညတ္ံ့ေသာ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုုးတကမ္ႈအတြက္ လမ္းခင္းေပးရနလ္ည္း ျဖစပ္ါသည။္  
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၃.၆  အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင္ ့အဆုိျပဳထားေသာ အာဏာႏငွ္႔လုပပ္ိငုခ္ြင္႔ကိ ုအျပည္အ့ဝ 
ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျချပဳ သဘာဝအရင္းအျမစ္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ၾကားကာလဆိုုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
(၁) အနာဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ား 

အတိုငု္း ဖြ႕ဲစည္းပံအုေျခခဥံပေဒႏငွ္႔ ၄င္းႏငွ္႔ဆကစ္ပ္ေသာ တရားဥပေဒမ်ားကို ုမျပဌာန္းႏုငိ္ေသးခင ္
အခ်ိန္အထိ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုုံးမွ အၾကီးစားသဘာဝအရင္းအျမစ္ဆုုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ 
စီမံကိန္းအသစ္မ်ားႏွင့္ မျပီးျပတ္ေသးေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားျခင္းကုိ 
ထားရွိရမည္။

(၂) လညပ္တလ္်က္ရွိေသာ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွမံႈစမီကံနိ္းမ်ားႏငွ္ ့သကဆ္ိငု္ေသာ သေဘာတစူာခ်ဳပ ္
မ်ားအားလံုုးကိုု အသိေပးထုတ္ေဖာ္ျပရန္ႏွင္႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါသေဘာ 
တညူခီ်က္မ်ားကုုိ ျပနလ္ည္ေစစ့ပည္ိွႏႈငိ္းျခင္း (သိုု႔) ဖ်ကသ္မိ္းျခင္းတိုု႔ကို ုအသစဖ္ြ႕ဲစည္းလုုိက္ေသာ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု၊ ျပညန္ယ္၊ ျပညန္ယခ္ြတဲိုု႔၏ အပုခ္်ဳပပ္ံစုနစမ္်ားျဖင္႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုငုသ္ည္ ့
အခြင့္အာဏာျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရမည္။ ထုိအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ 
ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ အကာအကြယ္အာမခံစနစ္မ်ားႏွင္႔ တန္းတူညီမွ်ေသာ ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ား 
ခြဲေဝမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင္႔ တာဝန္ခံမႈရွိရမည္။ ရွိႏွင့္ခဲ့ၿပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမယာဆိုုင္ရာ ထိခုုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည ္
အပ္ႏွံခံရေရးယႏၱရားမ်ားကိုုလည္း တစ္ပါတည္း တည္ေထာင္ထားသင္႔သည္။

(၃) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆုိင္ရာ အသုံးျပဳမႈ၊တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္ၿပီး  
ေရရွည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုု တိုင္းရင္းသားႏိုုင္ငံေရးအ 
ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ပတ္သကသူ္မ်ား၊ အရပဖ္က္ လမူႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအပါအဝင ္ရပရ္ြာအေျချပဳ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲမ်ားမွ အမွန္တကယ္ထိခိုုက္ခံစားရသူမ်ားပါဝင္ကာ  
ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။ 

 ဦးစားေပးသတ္မတွထ္ားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစအီစဥမ္်ားႏငွ္ ့ပတသ္ကၿ္ပီး ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ေဒသဆိငု ္
ရာမဝူါဒမ်ား ေဖာထ္ုတုအ္တည္ျပဳရန ္ျပညသ္မူ်ားႏငွ္ ့ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲျဖင္ ့စတငသ္င္႔သည။္ အၾကီးစား 
စမီကိံန္းမ်ားကုိ စတငစ္တ္ိကူးပံုေဖာ္သည္႔အဆင္႔ကတည္းကပင္ ေဒသခံတုိ႔အေနျဖင္႔ ပါဝင္ပတ္သကခ္ြင္႔ 
ရွိသင္႔ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာျခင္း၊စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔ ေဒသခံတုိ႔၏ တုိင္တန္းခ်က္မ်ား 
ကိုေျဖရွင္းသည္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားရွိရမည္။
(၄)  သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုုင္ဆုုိင္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ 

ေကာက္ခံမႈအာဏာမ်ားကုိ ဗဟုုိ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲ အစိုုးရမ်ားအၾကား ရွင္းလင္းစြာ 
သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင္ ႔ တုုိင္းရင္းသားအေျချပဳ 
ႏိုငုင္ံေရးဆိုငုရ္ာ ပါဝငပ္တ္သက္သမူ်ား ႏငွ္ ့ဗဟိုအုစိုုးရအၾကား ခ်ဳပဆ္ိုုေသာ ဖကဒ္ရယ္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲတြင္လည္း အထက္ပါ ကိစၥမ်ားကိုု ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုုသင့္သည္။

(၅)  ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား ေဖာ္ထုုတ္ေရးဆြဲမႈ မျပီးခင္အထိ ဗဟိုုအစိုးရအေနျဖင့္ ရွိႏွင့္ 
ၿပီးေသာ ေဒသခံတို႔၏ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ားကိုု စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳသင့္ပါ။
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(၆)  ႐ိုုးရာဓေလ့ေျမယာလုုပ္ပိုင္ခြင့္စီမံမႈစနစ္မ်ားကို ကူညီပံံ့ပုိးရန္ သက္ဆိုုင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံု ု
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဖာ္ထုုတ္ေရးဆြဲမႈ  မၿပီးစီးခင္အထိ ဗဟိုုအစိုုးရအေနျဖင့္  
႐ိုုးရာဓေလ့အရ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။

 
 အသြင္ကူးေျပာင္းကာလဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
(၁)  ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒကိုု ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔အာဏာကိုခြဲေဝလႊဲေျပာင္း 

ေပးသည္႔ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုုအသစ္ျဖင့္ အစားထားရမည္။

(၂)  လပုပ္ိငုခ္ြင္႔ႏငွ္႔အာဏာကိ ုခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည့ ္ဗဟိုႏငွ္႔ ျပညန္ယဖ္ြ႕ဲစည္းပံ ုအသစမ္်ား၊ ၄င္းႏငွ္႔ 
သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ားႏွင္႔ မူဝါဒမ်ား သည္ ဒီမိုုကေရစီ၊ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ လူ႕အခြင္ ့
အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံမႈ စသည့္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚတြင္ 
အေျခခံၿပီး ကိုုယ္စားျပဳမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတိုုင္း အသက္သြင္းကာ ေရးဆြဲျပဌာန္းရမည္။

(၃)  ဗဟုုိအစိုုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲအစိုုးရမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ားကိုု စီမံခန္႔ခြဲရန္ ကုုိယ္စားျပဳမႈႏွင္႔ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ 
ဌာနမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(၄)  ႏိုုငင္ံေရးဆုုိငရ္ာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖကလ္မူႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏငွ္ ့ရပရ္ြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအေနျဖင္ ့အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏငွ္႔ ျပညန္ယအ္ဆင္ ့အကာအကြယအ္ာမခစံနစမ္်ားကို ုေဖာထ္ုတု ္
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အကာကြယ္အာခံစနစ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားၾကားဆက္စပ္တည္ရွိေသာအ 
ေၾကာင္းအရာ႑တိုငု္းတြင ္လူ႕အခြင္အ့ေရးကစိၥ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငက္ာကြယ္ေရးကိစၥ၊ ထုုိနည္းတ ူ
တိငုတ္န္းခ်ကမ္်ားကိ ုကိုငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းေသာ ယႏရၱားမ်ားႏငွ္ ့လုပုထ္ံုုးလုပုန္ည္းကစိၥရပမ္်ားအတြက ္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အနိမ့္ဆုုံးစံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားမႈမ်ား ရွိရမည္။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
အားလံုုးသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည္။ 

(၅)  ဗဟိုုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲအဆင့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥ 
မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ပက္သတ္မႈမ်ား ခိုင္မာေစရန္ အေရးေပၚ တိုုင္းတာမႈ အ 
ေဆာက္အအံုမ်ားကိုဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရမည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကာလ - အဆိုျပဳထားေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ပံုမ်ား
ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအသစ္တြင္ ေအာက္ပါတုုိ႔ကုုိ စီမံေပးႏိုုင္ရမည္။

(၁)  သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုု ပိုုင္ဆုုိင္မႈ - ေျမေအာက္တြင္ရွိေသာ အရာမ်ားအပါအဝင္ သဘာဝ 
အရင္းအျမစမ္်ားဆုုိငရ္ာ ပိုငုဆုုိ္ငခ္ြင္သ့ည ္သက္ဆိုငု္ေသာ ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ျပညန္ယခ္ြတဲိုု႔၏ ျပညသ္မူ်ား 
လက္ထဲတြင္သာ ရွိရမည္။

(၂)  သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆုုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ - ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈအျပည္႔အဝေလွ်ာ႔ခ်
ထားေသာ ႏိုုင္ငံေရး၊ ဘ႑ာေငြ ႏွင္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားအပါအဝင္ သဘာဝ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ အာဏာမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲအစိုုးရ၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိရမည္။
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(၃)  သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆုုိင္ရာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား စီမံခန္ ႔ခြဲမႈ - သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုု 
အသုုံးျပဳျခင္းႏငွ္ ့ေရာင္းခ်ျခင္းတုုိ႔မ ွရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကိ ုေကာကခ္ထံနိ္းသမိ္းရန္ႏငွ္ ့၄င္းတိုု႔၏ 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုုအပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မိမိတိုု႔ႏွင့္ သက္ဆုုိင္ေသာ 
ျပညသ္လူထူုအုတြက္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ေပးႏိုငုသ္ည္ ့အခြင္အ့ာဏာသည ္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ျပညန္ယခ္ြဲ 
အစိုုးရ၏ လက္ထဲတြင္ရွိရမည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား၊ ဒီမိုုကေရစီဆန္ေသာ အေဆာက္ 
အအုုံမ်ား
• အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 

သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ေရရညွဖ္ြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုုိငရ္ာ ရညမ္နွ္းခ်က္ႏငွ္ ့ 
လူမႈ-စီးပြားဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု ဖန္တီးေဖာ္ထုုတ္ပါ။

• တုုိင္းရင္းသားတုုိ႔၏ ႐ိုုးရာဓေလ့ထံုုးတမ္းအရ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္မ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လူမႈေရးအရ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေက်းရြာနယ္ 
နမိတ္ိမ်ားေပၚတြင ္အေျခခံေသာ ဓေလထုုံ့းတမ္း/ရပရ္ြာ ေျမယာသတမ္တွမ္ႈ စနစမ္်ားကို ုတရားဝင ္
အသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးသူမ်ားကုုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ အကာအကြယ္အာမခံစနစ္မ်ားကိုု အားေကာင္းေစၿပီး ထိခုိက္ခ ံ
ရသည့္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားမွ သဘာဝအရင္းအျမစ္အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားကိုု ဆန္႔က်င္ႏိုုင္သည့္ 
ယႏၱရားမ်ားကုုိလည္း ထည့္သြင္းပါ။ အကာအကြယ္စနစ္အာမခံစနစ္မ်ားကုုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လြတလ္ပစ္ြာႀကိဳတင ္အသိေပးကာ သေဘာထားရယူၿပီး လုုပ္ေဆာငမ္ႈအဆင္တ့ိုငု္းတြင ္အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ပါဝင္မႈကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုုင္ရာ ရီယိုုေၾကညာ 
စာတမ္းႏွင့္ ကုုိက္ညီသည့္ က်ားမေရးရာ ထိခိုုက္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ 
လြတလ္ပၿ္ပီး ပြင္းလင္းျမငသ္ာမႈကို ုအေျခခသံည္ ့ေစ့ေစစ့ပစ္ပ္ေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာမႈႏငွ္ ့ဆန္းစစမ္ႈ 
ျဖစစ္ဥမ္်ားကို ုေသာ ္လည္းေကာင္း ေလးစားလိုကုန္ာသည္ ့စမီကံနိ္းမ်ားကိုသုာ လုပ္ေဆာငခ္ြင္႔ျပဳရန္

• ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုုမၼဏီမ်ားကုုိ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုုင္း လိုုက္နာေစပါ။

• ေျမယာႏငွ္ ့သဘာဝအရင္းအျမစမ္်ားဆုုိငရ္ာ လုပုင္န္းမ်ားတြင ္လူ႔အခြင္အ့ေရး၏ အေျခခမံမူ်ားအရ 
ေပၚေပါက္ေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုု လက္ခံၿပီး တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

• ဥပေဒျပဳေရး၊ ႏိုုင္ငံေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈ ၃၀% 
ရွိေစေရး အပါအဝင ္ခြဲျခားဆကဆ္ခံရံမႈမ်ား ကင္းလြတ္ျခင္း၊ ႏိုငုင္ံေရးႏငွ္ ့လမူႈေရးရာ အသက္ရငွမ္ႈ 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုုင္သည့္ ကန္႔သတ္မႈမဲ့ စြမ္းရည္ရရွိေရး၊ စီေဒါအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားကုုိ ခိုငုမ္ာေသခ်ာေစေသာ အေရးေပၚ တုုိင္းတာသတမ္တွမ္ႈစံႏႈန္းမ်ားကို ုသတမ္တွ္ေဖာထ္ုတုပ္ါ။

• ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားရွိ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းထားေသာ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕သည္ ျပည္
နယ္ႏွင္ ႔တိုင္းမ်ားနယ္နမိတ္တေလ်ွာက္ဆက္စပ္တည္ရွိေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင္ ႔ 
အသံုးျပဳျခင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲရမည္။ အဆုုိပါ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕ကုိ ေဒသခံ 
မ်ားဦးေဆာင္ေသာ သုုေသသနလုုပင္န္းမ်ားႏငွ္ ့ေဒသခတံို႔၏က်င္႔သုံးမႈမ်ားကုိ တရားဝင ္စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းကာေသခ်ာျခင္းတုိ ႔ျဖင္ ႔ အသိေပး 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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• ဖကဒ္ရယ္အစိုုးရသည ္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ျပညန္ယခ္ြအဲားလံုုးကုုိ တစခ္ုတုည္းေသာ စံႏႈန္းသတမ္တွခ္်က္ျဖင္ ့
ရပ္/ေက်းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဥပေဒအားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း 
ထားေပးရမည္။
o ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံကိန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ 

စည္း႐ံုုးဖြ႕ဲစည္းခြင့္ႏငွ္ ့သေဘာထားေဖာထုု္တခ္ြင္ဆ့ိုငုရ္ာ အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုကာကြယ္ေပးရန္ႏငွ္႔ 
ရပ္ရြာအဆင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုုပ္ရန္

o စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင္႔ 
 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား အားလံုးကို ခ်ျပရန္ လိုအပ္သည္။ 

• ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲ အစိုုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါက႑တိုု႔တြင္ အခြင့္အာဏာရွိရမည္။ 
• ျပည္နယ္ေဒသတြင္းေနထုုိင္သူ ျပည္သူမ်ားမွ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳ ကုုိယ္စားလွယ္ 

မ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္ တင္ျမွာက္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု ဦးေဆာင္ပံ့ပိုုးျခင္း၊ မိမိတိုု႔၏ အစိုုးရအဖြဲ႕ကို ု
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး အစိုုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဥပေဒျပဳလြတ္ေတာ္အားျဖင့္  
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကိုု ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးက႑မ်ားကိုု ခိုုင္မာေအာင္ ထိန္း 
ေက်ာင္းစီမံျခင္း 

ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ျပညန္ယ္ခြတဲိုု႔၏ ေငြေၾကးဆုုိငရ္ာ ဌာနအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့ေအာက္ပါအတုုိင္း လုုပပ္ိုငုခ္ြင္ ့
ရွိရမည္။ 
• သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အသံုုးျပဳမႈမ်ားမွ ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား၊အခြန္အခမ်ား 

ႏွင့္ဒိုင္ေၾကးမ်ားကုိ ေကာက္ခံျခင္းႏွင္႔စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အာဏာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားရ 
မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းထားၿပီးေငြေၾကးပမာဏကို ဖက္ဒရယ္အစိုုးရသိုု႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။

• သဘာဝအရင္းအျမစမ္်ား အႀကီးစားထုုတလုု္ပမ္ႈမရွရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား၏ သသိာထငရ္ွားသည္ ့
ရာခိုုင္းႏႈန္းတစ္ခုုျဖင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ စုုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းလုုပ ္
ငန္းစဥ္မ်ားကိုု ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ေသခ်ာေစျခင္း  
o အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈမ်ားအတြက္ စုုေဆာင္းရံပံုုေငြ ထားရွိျခင္း  
o ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဝင္ေငြဘ႑ာမ်ား အတက္အက် မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကုုိ တည္ၿငိမ္ေစရန္ ရံပံုုေငြ 

ထားရွိျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈအတြက္ လြယ္ကူစြာ အသုုံးျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေစေရး (ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ကဲ့သိုု႔ေသာ က႑မ်ား) 

o ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈႏွင့္ ျငင္းခံမႈမ်ားအားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ရွင္းလင္းၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ 
က်သည့္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ထူေထာင္ထားရွိေသာ အစိုုးရ ရ/သံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား 

• ေဒသခံႏွင့္ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဦးစားေပး 
မႈမ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုုပ ္
ငန္းမ်ားႏငွ္ ့ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပုင္န္းစဥမ္်ားအတြက ္မွ်တသည္ ့ဝင္ေငြဘ႑ာ ပမာဏတစခ္ုကုို ုသတ္
မွတ္ျခင္းႏွင္႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း

• အစိုုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္တူးေဖာ္သည့္ ကုမၼဏီမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
စာရင္းစစ္ျခင္းကို စီမံကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ အစီရင္ခံျခင္း 

• ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတစ္ခုုလံုုးႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ မွ်တသည့္ ဘံုုဓနခြဲေဝေရး (Equalization 
Payments) ကို အေျခခံလ်က္ ဖက္ဒရယ္အစိုုးရအေနျဖင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာဝင္ေငြကိုု ျပည္နယ္ 
(သိုု႔) ျပည္နယ္ခြဲအစိုုးရသိုု႔ ခြဲေဝေပးျခင္း
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1  The statement also called on international researchers and investors to “acknowledge and analyse the 
local context, history, and culture when making recommendations.” See the full statement and list of 
endorsing organizations at http://www.burmapartnership.org/2016/03/statement-of-kachin-people-on-
natural-resource-governance-in-kachin-state/ 

2  https://www.facebook.com/burmaenvironmentgroup/posts/1026503494131061
3  “Shan MPs condemn powerless parliament,” Weekly Eleven, October 2, 2016.
4 http://www.rfa.org/english/news/myanmar/kachin-state-political-parties-call-for-policy-on-natural-

resource-extraction-05272016145812.html
5  Only 8 of 21 ethnic armed groups signed a “Nationwide Ceasefire Agreement” (NCA) in October 2015 

when the Burma Army rejected an inclusive political dialogue with all 21 groups.
6  The Burma Consortium (TBC), Protection and Security Concerns in South East Burma/Myanmar, 

November 2014.
7  Sections 96, 188, and 196 of the 2008 Constitution specify that legislative powers are prescribed to the 

Union Government in Schedule One, to States and Regions in Schedule Two, and to Self-Administered 
Divisions/Zones in Schedule Three respectively.

8  Section 232. All ministries, except those headed by Aung San Suu Kyi, are headed by men, including the 
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation.

9  UNDP, Women and Local Leadership: Leadership Journeys of Myanmar’s Female Village Tract/Ward 
Administrators, 2015.

10  Swan Ye Htut, MIC aiming for new investment law to come into play next financial year, Myanmar 
Times, November 1, 2016. 

11  The MIC is chaired by the Minister of Finance and Planning; members include the Director General of 
DICA, the Attorney-General, as well as permanent secretaries from the Ministry of Commerce and the 
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation. The MIC also includes a private sector 
representative from the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry. See 
Directorate of Company Administration, Information on the Myanmar Investment Commission http://
www.dica.gov.mm/en/information-myanmar-investment-commission-mic. 

12  Member’s tenure expires at the end of the Union-Government’s term. Commission members cannot serve 
for more than two consecutive terms. 2016 Investment Law, s 10. 

13  2016 Investment Law, s 36.
14  2016 Investment Law, s 25(c). According to Section 46, only when it considers that an investor ‘may 

have a significant impact on security, economic condition, the environment or the national interest of 
the Union and its citizens,’ the MIC must submit the investment proposal to the Pyidaungsu Hluttaw 
and receive its approval (but the commission appears to have discretion in deciding which investors fall 
into this category). Investments that fall outside those categories do not require MIC approval, and must 
only comply with other relevant ministerial approvals and applicable national laws, such as company 
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အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေသာ	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို	ုတည္ေဆာက္ရာတြင္	သဘာဝ	အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္	့
ပတသ္က္၍	အာဏာႏငွ္လု့ပပ္ိငုခ္ြင္မ့်ားကိ	ုအျပည္အ့ဝခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးသည္႔	ဖကဒ္ရယစ္နစ ္
အေျချပဳ	 စီမံခန္႔ခြဲမႈ	 (Devolved	 Federal	 Management)	 စနစ္တစ္ခုကိုု	တည္ေဆာက္	
ပံုုေဖာ္ျခင္းသည္	အဓိကက်ေသာ	အခန္းက႑မွ	 ပါဝင္သည္။	ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင္႔ကုိအျပည္႔အဝ 
ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည	္အစိုးရ၏	အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈအဆင္တ့ိငု္းတြင	္ခိငုမ္ာေသာတာဝနခ္မံႈႏငွ္	့
ကိုယ္စားျပဳတာဝန္ယူမႈကိုုလည္းေကာင္း၊	 ေဒသခံမ်ား၏	 ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင္႔	 ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 
အတြက	္အခြင္အ့လမ္းမ်ားကိုုေသာလ္ည္းေကာင္း၊	ေဒသခံျပညသ္မူ်ားအတြက	္အက်ဳိးျဖစထ္ြန္း
မႈမ်ားကိုုေသာ္လည္းေကာင္းအေျခအေနေပးရာေရာက္ၿပီး	 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ	
ေရရွည္တည္တံ့မႈကိုုလည္း	အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။	၄င္းသည္	အရင္းအျမစ္သယံဇာတမ်ား	
အသံုုးျပဳျခင္းအေပၚ	အေျခခ၍ံ	ျဖစ္ေပၚဖနတ္ီးလာႏိုငု္ေသာလမူႈေရးဆုုိငရ္ာ	တင္းမာမႈႏငွ္	့ပဋပိကၡ	 
အလားအလာမ်ားကိုုလည္း	ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုုင္ပါသည္။	

ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ွာ့ခ်ေသာ	သဘာဝရင္းျမစ္အေမြအႏွစ္	ခြဲေဝစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းျပေျမပုံ

သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္	ဖက္ဒရယ္စနစ္္
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