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ေရကာတာသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေလာ၊ ပ်က္စီးျခင္းေလာ

ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ေဒသခံမ်ားအေပၚဆိုးက်ိဴးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ား  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) ႏွင့္ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္(KRW) တို႔မွ ေရးသား 
ထုတ္ေဝသည္။ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္

အေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္  အေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးရွိ ဓါတ္ပံု အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာ 
တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ 
ပုိင္းရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အေနနီးေသာ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ရြာသားမ်ား၏ တုိက္ရုိက္သက္ေသခံမႈမ်ားကုိ 
ဓါတ္ပံုရုိက္ယူမႈျဖင့္ျဖစ္ေစ အျခားေသာသက္ေသမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔၏ ဘဝေနထုိင္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ 
မွတ္တမ္းျပဳစုပါသည္။ KHRG သည္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခားေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရိွပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက www.khrg.org 
တြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္သကဲ့သို႔ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ မိတၱဴမ်ားကုိလည္း  khrg@khrg.org ထံသုိ႔ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းၿပီး ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာကုိ KHRG ႏွင့္ KRW၊ © KHRG and KRW မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားထုတ္ေဝၿပီး အဖြဲ႔၏ 
မူပုိင္ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ကုိးကားခ်က္မ်ားကုိ မိမိကုိယ္ပုိင္ အက်ိဳးအျမတ္ 
အတြက္ မဟုတ္ဘဲ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းမီဒီယာတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလုိပါက ထပ္မံကူးယူ 
အသံုးျပဳ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္  ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝလုိပါက KHRG ႏွင့္ 
KRW ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ လုိပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေရာင္းရန္မဟုတ္ပါ။
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ဇယား(၂)ေရကာတာတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ေရလြမ္းမိုးျခင္း 12

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရႏိုင္ျခင္း 13

ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္အားနည္းျခင္း  13
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လက္နက္ကိုုင္တိုုက္ပြဲႏွင့္ မိုင္းအႏၱရာယ္မ်ား 16

အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝေပးျခင္း ယႏၱရားမ်ားထားရွိရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း  17
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နိဒါန္း

အဓိကက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေက်းလက္ေဒသ၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ထုိင္းႏုိင္င1ံ နယ္စပ္ႏွင့္ နီးေသာေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိမႈႏႈန္းသည္ အနိမ့္ဆုံး ေဒသမ်ားထဲမွ တစ္ခု 
အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရး စီမံကိန္း (NEP) သည္ ၂၀၃၀2ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိရန္ စီမံခ်က္ထားရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား 
ရရွိေရးစီမံကိန္းႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္မဟာစီမံကိန္း (Myamar Energy Master Plan) မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုိအပ္မႈအတြက္ 
၂၀၃၀3 ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအနာဂတ္လုိအပ္ 
ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈကုိ တုိးခ်ဲ႕ရပါမည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုးစြဲလည္ပတ္မႈႏႈန္း၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အားျဖင့္  လည္ပတ္ေနပါသည4္။ျမန္မာ့ 
စြမ္းအင္ပင္မစီမံကိန္း (အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ)ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ အျခားေရြးခ်ယ္စရာလွ်ပ္ 
စစ္က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လ်ာထားသည့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္အထိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို အဓိကလွ်ပ္ 
စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္ အားကိုးအားထားျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး5 ၎စီမံကိန္းမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထံသုိ႔ေရအား
လွ်ပ္စစ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ပါဝင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လိုအပ္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေျဖရွင္းရန္ ေရကာတာအားအသံုးျပဳမည္ဆုိပါက 
အေရးႀကီးေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လုိအပ္သလုိ ကုိင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ဤေရအားလွ်ပ္စစ္ အရင္းျမစ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးတည္ရွိေနၿပီး အထူး 
သျဖင့္ ကရင္၊ ကယား၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ျဖစ္ၿပီး  ထိုေနရာမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ 
ကိုင္ ပဋိပကၡတင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။6 ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ တုိင္းရင္းသားေနထုိင္ရာ ေဒသ 
ရွိ အႀကီးစား ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဒသခံ လူထုအသုိင္း 
အဝုိင္းအေပၚ ဆုိးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည7္။ 
လတ္တေလာခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ဒုကၡေပးႏိုင္သည့္ အႀကီးစား 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အမ်ားစု၏ (၅၀ အထဲမွ ၄၂ ခု)သည္ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ 
တည္ရွိေနပါသည္။8  ထိုေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ 
အဆိုျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူထုအသိုက္အဝန္းမ်ားကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းမ်ားက လူမႈ၊ စီးပြား၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ 
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ဤအစီရင္ခံစာမွ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

1  ျမန္မာျပည္ ေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၏ အေျခအေနမ်ားကုိ သံုးသပ္ခ်က္၊ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေထာက္ပံ့မႈ ရန္ပံုေငြ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၆
2 Myanmar: Towards Universal Access to Electricity by 2030", World Bank October 1st 2014.
3  အမ်ိဳးသား စြမ္းအင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ "ျမန္မာ့စြမ္းအင္ စီမံကိန္း" ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၂၀၁၅
4  ႏုိင္ငံတကာ ေရအားလွ်ပ္စစ္အသင္း International hydropower association, https://www.hydropower.org/%20country-pro-
files/Myanmar
5 World Wildlife Federation, REAM, SPECTRUM, and IES. “Myanmar’s Electricity Vision, Updating National Master Electri-
fication Plan.” WWF. Accessed June 4, 2018
6  The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development", The Asia Foundation, October 2017.
7 ဥပမာမ်ားကုိ https://www.internationalrivers.org/node/7370/see-all-resources ႏွင့္ http://www.burmariversnetwork.org/
images/stories/publications/burmese/dammingatgunpoint.pdf တြင္ ၾကည့္ပါ။
8 The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development”, The Asia Foundation, October 2017.
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ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးက႑ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္ မူဝါဒ 
ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။ ဤအ 
စီရင္ခံစာမွ ေပးထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားအား 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစေၾကာင္းကို သုေတသနျပဳလုပ္ထား 
ေသာ ရလာဒ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေပးထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္သည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အေကာင္းဆံုးစံႏႈန္းႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားအရ မည္ 
သည့္အခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ကုိ ဤအစီရင္ခံစာမွ တုိင္းတာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔နည္းအတူ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရမည့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ 
တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈဘဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳ 
ေရး လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျပဌာန္းႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္မ်ားကုိ မည္သုိ႔အားေကာင္းလာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိလည္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။  

အစီရင္ခံစာျပဳစုပံု နည္းလမ္းမ်ား
သုေတသနျပဳသည့္ ဧရိယာ။ ။သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုေတသနဧရိယာခုႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ သထံု၊ 
ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္၊ ဖာပြန္၊ ဒူးပလာယာႏွင့္ ဘားအံေဒသမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္ေကာက္ 
ယူ စုေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသုေတသနဧရိယာခုႏွစ္ခုသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ခရုိင္ဟုေခၚဆုိၿပီး ၎အ 
သံုးအႏႈန္းကုိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)၊ KNU လက္ေအာက္ခံႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ေသာ 
ေဒသခံ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အသံုးျပဳပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ အသံုးျပဳထားေသာ ခရုိင္အသံုးအႏႈန္းကုိမူ သုေတ 
သနျပဳသည့္ ဧရိယာကုိသာ ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိသကဲ့သို႔ ေဒသခံ လူထုမ်ား 
ေခၚဆုိေသာ အသံုးအႏႈန္းေပၚမူတည္ၿပီး ျပန္လည္သံုးႏႈန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းရွိ အသံုး 
ျပဳထားေသာ ပထဝီနယ္ေျမ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာသိရိွႏိုင္ရန္ KNU မွ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္နိ 
မိတ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ  ျမန္မာအစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္နိမိတ္ကို  ေျမပံု (၁) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲ။ ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈအသံမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ KHRG ႏွင့္ KRW တုိ႔သည္ 
ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလအတြင္း လူထုအေျချပဳ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
KHRG ႏွင့္ KRW တုိ႔သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ 
အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စုေဆာင္းရယူခဲ့သည္။ ထုိသတင္းအခ်က္အ 
လက္မ်ားႏွင့္အတူ KHRG ႏွင့္ KRW တုိ႔၏ ယခင္ထုတ္လႊင့္ၿပီးေသာ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပ 
သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းျဖည့္စြက္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။  ။ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းကုိ ပသိ၊ ေရႊက်င္၊ ေသာက္ 
ေရခပ္ (၁)၊ ေသာက္ေရခပ္ (၂)၊ ဟတ္ႀကီး စသည့္ ေရကာတာမ်ားရွိသည့္ ဧရိယာမွ ေနထုိင္ေသာ ရြာသားမ်ားႏွင့္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳျခင္း။  ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဆြးေႏြး 
သည့္အခါ ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔၏ စုိးရိမ္မႈအသံမ်ားကုိ ခ်ျပႏုိင္ရန္အတြက္ ဤအစီရင္ခံစာအား  ႏုိင္ငံတကာ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အေကာင္းဆံုး လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈႏွင့္စံႏႈန္း စသည့္ဥပေဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္း 
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အရာမ်ားပါ အက်ယ္တဝင့္ သုေတသနျပဳျခင္းျဖင့္ ပံ့ပုိးေရးသား တင္ျပထားပါသည္။ ဤသုေတသနျပဳမႈတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေျမယာ စသည့္ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေၾကာင္း 
အရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ ဥပေဒဆုိင္ရာ သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြင္းထဲမွ 
မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္  စီမံကိန္းေနာက္ကြယ္မွ မတရားမႈမ်ား၏အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း 
မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔နည္းအတူ ဤအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ အေကာင္းဆံုး 
စံႏႈန္းႏွင့္ က်င့္ထုံးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ျပန္လည္သံုးသပ္ထားပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း လုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုထိခိုက္နစ္နာမႈ 
မရွိေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိထိခိုက္နစ္နာခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားအေပၚကုစားႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္မည့္အစီ 
အစဥ္မ်ား မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ကုိ သိရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အသံုးျပဳထားေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ အတုိေကာက္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
ECL    သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ခုႏွစ္
EIA   သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း
IFC   ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း
KHRG   ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
KNU   ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး
KRW   ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္
MEMP   ျမန္မာ့စြမ္းအင္မဟာစီမံကိန္း (Myanmar Engergy Master Plan)
MOECAF  သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ဝန္ၾကီးဌာန
MONREC  သဘာဝ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာန
NEP   အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရး စီမံခ်က္
NLD   အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
SIA   လူမႈဘဝထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း
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ေျမပံုႏွင့္ အခ်က္အလက္ျပ ဇယားကြက္မ်ား

ေျမပံု (၁) KHRG သုေတသနျပဳသည့္ နယ္ေျမဧရိယာ
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ေျမပံု(၂) ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ အဆုိျပဳထားသည့္ေရကာတာႏွင့္ ေဆာက္ 
လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေရကာတာမ်ား
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ဇယားကြက္ (၁) သုေတသနဧရိယာအတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ေရကာ
တာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ ေသာ ေရကာတာမ်ား

စဥ္ လုုပ္ငန္းအမည္ ေနရာ ဓါတ္အား 
(မီဂါဝပ္)

ၿပီးဆံုုးမည့္ 
အခ်ိန္

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူ

၁ ဟတ္ၾကီး လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ၁၃၈၀ ၂၀၂၁- ၂၀၂၂ အီးဂတ္၊ဟင္နရီ 
ဟိုုးလ္ဒင္းကုမၸဏီလီမိတက္

၂ ေသာက္ေရခပ္ (၁) သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂၀ - ေအးရွားေဝါ

၃ ေဘာကထ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၁၆၀ ၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ေနာ္ေ၀ အာန္ဗီအီး

၄ ဘီးလင္း ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၈၀ ၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ဂ်ပန္

၅ ပတ ေကာ႔ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ - အတိအက် မသိရ

၆ မဲ့ကသာ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၁၂၀ - ဂ်ပန္

၇ တနသၤာရီ ထီးခီးၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၀ - ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာ

၈ ေရႊက်င္( ေက်ာက္နဂါး) ေရြက်င္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇၅ ၂၀၀၈ ၿပီးစီး တရုုတ္ ႏွင္႔ ဂ်ပန္

၉ ေသာက္ေရခပ္ (၂) ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ၁၂၀ ၂၀၁၀ ၿပီးစီး ေအးရွားေဝါ

၁၀ ပသိ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၂၀၀၈ ၿပီးစီး -

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာစီမံကိန္းမ်ား
ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ႏိုုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ 
သံုုးစြဲႏိုင္မႈပမာဏမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္င္ငံမ်ားထဲတြင္ အနိမ့္ဆုုံး9အဆင္႔တြင္ ရွိေနေသးသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာ အႀကံျပဳခ်က္အရ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈ 
မရရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစြမ္းအင္စာရင္းဇယားမ1ွ0 ေဖာ္ျပထားသည့္ကိန္း 
ဂဏန္းအရ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေနျပည္သူ တစ္ဝက္ခန္႔သည္ လွ်ပ္စစ္မရရွိပါ။11 

ဤကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္မႈျပေသးသည့္အရာကို ျမန္မာအစိုးရမွ တုန္႔ျပန္လိုက္သည္မွာ၂၀၃၀ ခုုႏွစ္တြင္ ႏိုုင္ငံ 
အတြင္း အိမ္တိုုင္း လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးကိုု ရည္ရြယ္ထားေသာ (NEP – National Electriciation Plan) ဟုုေခၚသည့္ 

9 Situation Analysis of Southeast  Myanmar, ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္ (MIMU) Peace Support Fund မွ 
စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
10 https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/218286/mya-energy-sector-assessment.pdf Myanmar: 
Energy Sector Assessment, Strategy, and Road Map.  မန္ဒလုယန္ျမိဳ႕၊ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘာဏ္မွ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ။
11 https://trackingsdg7.esmap.org/data/files/download-documents/eegp17-01_gtf_full_report_for_web_0516.pdf 
Sustainable Energy for All 2017—Progress Toward Sustainable Energy. Global Tracking Framework ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ 
ကမၻာ့ဘာဏ္ႏွင့္  International Energy Agency (IEA) တို႔မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၊ဝါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႕။ https://trackingsdg7.es-
map.org/data/files/download-documents/eegp17-01_gtf_full_report_for_web_0516.pdf 
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ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စီမံကိန္းအား ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႕ ႏွင့္အတူပူးေပါင္း ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။12 

13အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရိွေရး စီမံကိန္းႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္အား အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္မဟာစီမံကိန္း (MEMP) မွ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားလုိအပ္မႈ 
အတြက္ ၂၀၃၀14 ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမွင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္  ျမန္မာအစိုးရအတြက္ အဓိကဦးစား 
ေပးျဖစ္ေနပါသည္။15 ျမန္မာ့စြမ္းအင္ပင္မစီမံကိန္း (အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ)ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ 
တြင္းရွိ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လ်ာထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ၂၀၅၀ 
ခုႏွစ္အထိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို အဓိကလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္ အားကိုးအားထားျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎စီမံကိန္းမ်ား 
သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထံသုိ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ပါဝင္ပါသည္။ 16 ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ 
အေနအထားႏွင့္ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ နည္းပညာအရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ လ်ာထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေနရာမ်ားသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ 
ရွိေနသည္။17  ဤေရအားလွ်ပ္စစ္ အရင္းျမစ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးတည္ရွိေနကာ 
အထူးသျဖင့္ ကရင္၊ ကယား၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ျဖစ္ၿပီး  ထိုေနရာမ်ားသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင္႔ တိုင္း 
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။18 လက္ရွိတည္ေဆာက္ၿပီးေရကာတာ 
၂၆ ခုု ရွိသည့္အနက္ ၁၂ ခုုမွာ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ တုုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္တည္ရွိပါသည္။ ထို႔အ 
ျပင္ ေရကာတာေပါင္း ၅၀ မွ ၄၂ ခုုမွာ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ထိခိုုက္ခံစားေနရေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေဆာက္လုုပ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားလ်က္ ရွိသည္။19

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အားေပးေထာက္ခံသည့္သူမ်ားသည္ ေဒသ 
တြင္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရကာတာအား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ၊ ေငြကုန္ေၾကး 
က်သက္သာေသာ၊ သန္႔ရွင္းစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ 20  ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာမ်ားသည္ 
တြင္းထြက္ ေလာင္စာဆီမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံမွ အားထားေနရျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုုက္မွုု 
အနည္းဆံုုးျဖစ္သည္ ဟုု ယံုုၾကည္ၾကသည္။

12 Myanmar: Towards Universal Access to Electricity by 2030", ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ဘာဏ္မွ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ။
13 http://www.burmalibrary.org/docs22/2015-12-Myanmar_Energy_Master_Plan.pdf.၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္
မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ(National Energy Management Committee)မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ 
“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာလရွည္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ပင္မစီမံခ်က္ (Myanmar Energy Master Plan)” ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာ။
14 အမ်ိဳးသား စြမ္းအင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ "ျမန္မာ့စြမ္းအင္ စီမံကိန္း" ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၂၀၁၅
15 https://trackingsdg7.esmap.org/data/files/download-documents/eegp17-01_gtf_full_report_for_web_0516.pdf Sus-
tainable Energy for All 2017—Progress Toward Sustainable Energy. Global Tracking Framework ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘာဏ္ႏွင့္  
International Energy Agency (IEA) တို႔မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၊ဝါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႕။ 
16 “Myanmar’s Electricity Vision, Updating National Master Electrification Plan.” WWF. Accessed June 4, 2018. World 
Wildlife Federation(WWF), ျမန္မာျပည္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အသင္း(REAM), SPECTRUM, ႏွင့္ IES အဖြဲ႔မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
17 "Hydropower development in Myanmar and its implications on regional energy cooperation", International Journal of 
Sustainable Society, မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
18 "The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development", The Asia Foundation, မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
19 "The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development", The Asia Foundation, မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
20 World Wildlife Federation, REAM, SPECTRUM, and IES. “Myanmar’s Electricity Vision, Updating National Master Electri-
fication Plan.” WWF. Accessed June 4, 2018.
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ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ လက္တစ္ဆုပ္စာ အခြင့္ထူးခံ လူနည္းစု တစ္စု၏ 
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္သာ ျဖစ္ေစၿပီး လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ထားသည့္ အႀကီးစားေရကာတာမ်ားမွာ အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါစီမံ 
ကိန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးအျမတ္မွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး လ်ာထားေသာ စီမံ 
ကိန္းအမ်ားစုုမွာ ထိုုင္းႏိုုင္ငံႏွင့္ တရုုတ္ႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔ ဦးစားေပးတင္ပိုု႔ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားသည္။21 ဥပမာအားျဖင့္ 
မိုုင္းတံုုေရကာတာမွ ရရွိမည့္ ၉၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုု ထိုုင္းႏိုုင္ငံသိုု႔ တင္ပိုု႔ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။22 

အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ၿခံဳငံုုသံုုးသပ္ပါက ျမန္မာအစိုုးရသည္ လ်ွပ္စစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္မ်ားကိုု ႏုုိင္ငံ 
တကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ကုုိသာ မွီခိုုလုုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ႀကီးမားေသာ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားကိုု 
ခ်မွတ္လုုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားအား တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအေပၚတြင္ ပိုုမိုုလုုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ အဆိုုပါေဒသမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တည္ၿငိမ္ေသာ 
အေျခအေန တစ္ခုုတြင္ တည္ရွိေနျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအားျဖင္႔ ထိခိုုက္လြယ္ေသာ 
ေဒသအား ပိုုမိုု ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမီးစကိုုလည္း ထြန္းညွိေပးရာ ေရာက္ႏိုုင္ေပသည္။

ထိုုျပင္ ရာခိုုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးက်အရ ႏိုုင္ငံ၏လ်ွပ္စစ္ပမာဏအားျဖင္႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုုးတက္လာႏိုုင္သည္ကိုု ေရကာတာစီမံကိန္း 
ႀကီးမ်ားအရ ခန္႔မွန္းႏိုုင္ေသာ္လည္း ျပည္ပကိုု ေရာင္းခ်ရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ားကိုု ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင္႔ အမွန္တ 
ကယ္လိုုအပ္ေနေသာ ၈၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား လ်ွပ္စစ္လိုုအပ္ခ်က္ ျပည္႔ဝစြာ ျဖည္႔စြမ္းႏိုုင္ 
မည္ ဆိုုေသာယူဆခ်က္မွာမူ ေစာင္႔ၾကည္႔ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားႏွင္႔  လူမႈဘဝ ထိခိုုက္ႏိုုင္ျခင္းမ်ား 

ေျမယာမ်ား ဆံုး႐ႈံးခံရႏိုင္ျခင္း
“တကယ္လို႔ ေရကာတာသာေဆာက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ရြာသားေတြရဲ႕ေျမေတြ၊လယ္ေတြနဲ႔စိုက္ခင္းေတြအပါအဝင္ 
အဲဒီေဒသတဝိုက္မွာရွိတဲ့ ရြာေတြအကုန္လံုးေရျမဳပ္ကုန္မယ္။ သူတို႔ (ရြာသားမ်ား) ေတြကအဲ့ဒါကိုမလိုခ်င္ဘူး 
ဘာျဖစလ္ို႔လဆုိဲေတာ့ ေရကာတာေဆာကလု္ပ္ေရးစမီကိံန္းသာျဖစမ္ယ္ဆုိရင ္ေရျမဳပမွ္ာ။ ေျမေတြယာေတြအကုန ္
လံုး ေရေအာက္နစ္ကုန္မွာ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ 
ေျမယာေတြ ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး”  
ဖဘ---(က်ား)ယ---ရြာ၊ လယ္မူလားျမိဳ႕နယ္၊ ျမိတ္- ထားဝယ္ ခရိုုင္/ တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီး ( မတ္လ ၂၀၁၇ 
တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္)23

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်းလက္ေနေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 
အတြက ္ေျမယာႏွင္ ့ေရအရင္းျမစက္ိသုာ  အမီွျပဳၿပီး လုပကုိ္ငစ္ားေသာက္ၾကရသည။္ ေရအားလွ်ပစ္စထု္တ္ယူေသာ 
ေရကာတာႀကီးမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ 
အေပၚ  ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီေဒသ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသား 
မ်ားတင္ျပခဲ့ၾကသည္မွာ Nippon Koei Company ႏွင့္  Italian-Thai Development (ITD) တို႔မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္ ၎တို႔ေဒသသို႔ ဆန္းစစ္မႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ 
ေျမယာမ်ားပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ 

21 "The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development", The Asia Foundation, မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
22 “https://frontiermyanmar.net/en/its-time-to-renegotiate-hydro-contracts-on-the-thanlwin”  
23 KHRG သတင္းအမွတ္ 17-32-A7-I1 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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တနသၤာရီျမစ္တေလ်ာက္ ထိုအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
မွ စတင္ကာ ပဏာမ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ 
ITD ကုမၸဏီမွ တံတားတစ္စင္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုတံတားမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ေဒသခံရြာသား 
မ်ား၏ ေျမမ်ားကို ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းကို ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
တဖန္ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဝမ္းေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အမွီျပဳကာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရသည့္ရြာသား
မ်ားသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေၾကာင္းအတြက္ စိုက္ခင္းမ်ား၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ားကုိအမွီျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားမွ စိုးရိမ္ 
သည္မွာ အကယ္၍ ေရကာတာ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ပါက ထိုျမစ္ကမ္းနေဘးတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာရြာမ်ား 
ေရေအာက္ႏွစ္ျမဳပ္ကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ပ်က္စီးေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ေရလႊမ္းႏိုင္ျခင္း၊အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းထိခိုက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရွိျခင္း
“ေရကာတာစီမံကိန္းဟာ ရြာသားေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မကေတာ့မထင္ဘူး၊ တကယ္တမ္းေျပာ 
ရရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဴးအမ်ားႀကီးဘဲျဖစ္မွာ ဥပမာ-ကၽြန္မတို႔ မွီခိုေနရတဲ့ စိုက္ခင္းေတြ၊ ရြာေတြ၊ လယ္ေတြ 
သာ ေရေအာက္နစ္သြားမွာ။ ကၽြန္မတို႔က ဒီမွာေနတဲ့သူေတြျဖစ္လို႔ ႏွစ္တိုင္း မွ်စ္တို႔ အသီးအႏွံတို႔ အသီးအရြက္တို႔ 
ကိုေတာထဲကေန ဒီတိုင္းခူးယူစားသံုးႏိုင္တယ္ ဒါေပမဲ့ ေရကာတာသာ ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့  အစားအေသာက္ 
ေတြကို ေနာက္ဆို ဝယ္ဘဲ စားရေတာ့မွာ” 
ေနာ္အ…..( မ၊ ၄၁ႏွစ္) ဘ…..ရြာ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ ခရိုုင္/တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီး                   
(၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။)24 
တင္ျပေလ့လာထားေသာ အဆိုျပဳေရကာတာႏွင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေရကာတာ ၁၀ ခုအနက္မွ ၅ 
ခုအနီးအနားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုးရႈံးနစ္နာခဲ့သည့္အရာ 
မ်ားအား ဖြင့္ပာေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအမႈကိစၥအားလံုးတြင္ ရြာသားမ်ားတင္ျပခဲ့သည္မွာ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ 
ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အျပည့္အဝမရရွိခဲ့ရပါ။ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားခဲ့ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားႏွင့္ 
တိရိစာၦန္မ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးကိုလည္း ေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ 
အသိေပးတိုင္ပင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကိုမလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘဲ ေဒသခံ ေက်းလက္ေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
အတြက္ ညွိႏႈိင္းမႈမလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား(၂)ေရကာတာတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ 
ေရလႊမ္းမိုးျခင္း

24 "Mergui-Tavoy Interview: Naw A---, August 2017", ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုုတ္ျပန္သည္။

ေရကာတာေဆာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ေျမယာဆံုုးရံႈးမႈ

ေရကာတာ 
အမည္

တာဝန္ရွိသူ ေရႁမႈပ္ဧရိယာ 
(ဧက) ေပါင္း

ေရႁမႈပ္သည့္ 
ေက်းရြာေပါင္း

စာရင္းျပဳစုုထားေသာ 
သိမ္းဆည္းခံေျမ ဧက

မွတ္ခ်က္

ပသိ ဆည္ေျမာင္း 
ဝန္ႀကီးဌာန

၃၀၅၀၀ ၂ ရြာ ေလ်ာ္ေၾကးက်ၿပီး 
ေသာ္လည္းမရေသး

ေသာက္ေရ 
ခပ္ (၂) 

အမွတ္ (၁)လွ်ပ္စစ္ 
ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ေရႊစြမ္းအင္ ကုုမၺဏီ

၂၅၀၀၀ ၁ ရြာ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ္ေၾကးအခ်ိဳ႕ 
ရရွိၿပီး

ေရႊက်င္ အမွတ္ (၁) 
လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန

၂၈၀၀၀ ၃၁ ရြာ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ္ေၾကးအခ်ိဳ႕ 
ရရွိၿပီး
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ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရႏိုင္ျခင္း
ရြာသားမ်ားမွလည္း အကယ္၍ လ်ာထားေသာ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ျဖစ္ခဲ့ပါက ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံရမည့္ 
အေရးကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေသာ ေရကာတာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား မၾကာခဏရရွိေသာရလဒ္မွာ ဖိအားေပး ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္းျဖစ္ 
သည္။ အကယ္၍ အဆိုျပဳထားေသာ တနသၤာရီေရကာတာအား အေကာင္ထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ခံ
စားရမည့္အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿမိတ္-ထားဝယ္မွ ရြာသားတစ္ဦးသည္ သူ၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား ေဝမွ်ခဲ့ 
ပါသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပခ်င္တာကေတာ့ တကယ္လို႔ အဆိုျပဳထားတဲ့ ေရကာတာကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ 
ေဆာက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ထီးမိုပြာ၊ တေနာသရီျမစ္(တနသၤာရီ) ေဒသမွာရွိတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ ဆိုးရြားတဲ့ 
ေျပာင္းေရႊ႕မႈေတြျဖစ္လာမွာျဖစ္တယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕မႈေၾကာင့္ခံစားရမ့ဲ ဆိုးဝါးတဲ့အရာေတြက အရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ စစ္ေျပးတဲ့ဒုကၡထက္ ပိုဆိုးမွာ။ ဒါေၾကာင့္ ထီးမိုပြာ၊ တေနာသရီျမစ္ (တနသၤာရီ) အနားမွာ ေနထိုင္ 
တဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ကမၻာကသိၿပီးေတာ့မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ဖို႔ ေျပာျပခ်င္ 
ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ေဒသခံရြာသားအားလံုး အခက္အခဲျပသာနာေတြကို ေတြ႔ႀကံဳလာရမွာ ျဖစ္တဲ့အ 
တြက္ေၾကာင့္ပါ”
ဖူးဘ---၊ (က်ား)၊ ဘန--- ေက်းရြာ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ျမိတ္-ထားဝယ္ ခရိုုင္/ တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီး (၂၀၁၇ 
ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခဲ့သည္။)25 

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေျမမ်ားေပၚမွ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္ေစမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းေၾကာင့္ ေဒသ 
ခံမ်ား၏ အရင္းအျမစ္လည္ပတ္မႈ စနစ္ကိုု ထိခိုက္ေစၿပီး စားဝတ္ေနေရးအား ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုုင္းရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ၎တိုု႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအား 
ေရရွည္လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ရန္အတြက္ စိုုက္ပ်ိဳးေျမ အသံုုးျပဳႏိုုင္မႈ လိုအပ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဆံုးရံႈးျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ 
ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္း၊ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား ဆံုးရံႈးႏိုုင္သည္။ 

ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္အားနည္းျခင္း 
“ဟတ္ႀကီးေရကာတာကို ေဆာက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ နံပတ္ ၁ အခ်က္က 
ေရလြမ္းမိုးမယ္၊ နံပတ္ ၂ အခ်က္ ရြာေပါင္းမ်ားစြာပ်က္စီးမယ္၊ နံပတ္၃ အခ်က္ ေတာေတာင္တိရစာၦန္ ၊ ၿခံ၊ 
ကြမ္းရြက္ၿခံ၊ ကြမ္းသီးၿခံ၊ ဒူးရင္းၿခံ၊ ဒညင္းၿခံ အဲ့ဒါေတြ ဆံုးရႈံးရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီၿခံေတြမွာလည္း 
ကြ်န္ေတာ္တို႔အဓိက လုပ္စားတာက ကြမ္းၿခံ ကြမ္းသီးၿခံ၊ ဒညင္းၿခံ၊ ဖာလာေတြကို အဓိကလုပ္စားတာ ျဖစ္တယ္။ 
ေရကာတာလပုလို္က ္မယဆုိ္ရင္ေတာ့ အဲဒ့မွီာရိွသမွ် ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ပစၥည္းေတြအားလုံး  ေရထျဲမႇဳပကု္နမွ္ာျဖစတ္ယ္။ 
သားသမီးကိုအေမြ ျပန္ေပးရင္လည္း ဒီေတာင္ယာေတြ ကြမ္းၿခံေတြကိုပဲျပန္ေပးရမွာ မ႐ွိရင္ေတာ့ေပး 
လို႔မရေတာ့ဘူးေပါ့၊”
ၿမိဳင္ႀကီးငူ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား(IDPs)စခန္းမွ ရြာသားတစ္ဦး (၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။) 

KHRG ႏွင့္ KRW တိုု႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အုပ္စုုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မွာ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား 
စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားအၾကား အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ  ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုုပ္ 
သည္မွာ အလြန္ပင္ရွားပါးခဲ့သည္။ ေရအားလ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ထိခိုုက္ခံစားရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း 
ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုုပ္သည့္အခါတြင္လည္း ထိုုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အရည္အေသြးနိမ့္ေသာ၊ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမမီေသာ  ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ KHRG ႏွင့္ KRW တိုု႔၏ 

25 KHRG သတင္းအမွတ္ 17-32-A7-I1 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ အမ်ားစုုသည္ အားလံုးပါဝင္မႈမရွိေသာ သိုု႔မဟုုတ္ ထိခိုုက္ခံစားရသည့္ 
လူထုမွ လက္လွမ္းမမီေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည္။ 

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအတြက္ ညႇိႏိႈ္င္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ၎တိုု႔၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုရန္အတြက္ အခြင့္အေရးရွိေသာ္လည္း လက္ 
ေတြ႔တြင္ပါဝင္ရန္မူ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည္။ ဤသို႔ ၎တို႔၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုခြင့္ မရရွိျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အျပည့္အဝ ရရွိရန္ ညွိႏိႈင္းရာတြင္ အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစသည္။ 

ျပန္လည္အစားထိုးမရႏိုင္ေသာ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား 
ပစၥည္း၏တန္ဖိုးကိုသာ တြက္ခ်က္ၿပီး ျပန္ေပးသည့္ နည္းလမ္းကိုုသာ အသံုုးျပဳထားသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုသာ 
ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိၾကသည္။ ထိုုနည္းလမ္းျဖင့္ ေပးသည္ကိုု ရြာသားမ်ားမွ စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိေပ။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေငြေၾကးတြင္ ထုုိေျမႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုုင္ရာ တန္ဖိုး 
တြက္ခ်က္မႈမ်ား မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုေလ်ာ္ေၾကးေငြတြင္  ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုုိင္ရာ  ေရရွည္ထိခိုက္မႈအားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိေပ။ ၿမိတ္-
ထားဝယ္ခရိုုင္မွ ရြာသားတစ္ဦး၏ တင္ျပမႈတြင္ “တကယ္လိုု႔ ကၽြန္မတိုု႔ရဲ့ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ေျမယာနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ျခံေတြ 
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိခဲ့မယ္ဆိုုရင္ေတာင္ အဲ့ဒီေငြေတြသံုုးလုုိ႔ကုုန္တာနဲ႔ ကၽြန္မတိုု႔ အခက္အခဲဒုုကၡေတြ 
ၾကံဳေတြ႔ၾကရအံုုးမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မတိုု႔ သာမန္ ရြာသားေတြဆိုုေတာ့ ဒီရလာတဲ့ေငြနဲ႔ ဘယ္လိုုစီးပြားေရးလုုပ္
ရမလဲဆိုုတာ ကၽြန္မတိုု႔မွာ အသိပညာ မရွိဘူး။ တကယ္လိုု႔ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ အေထာက္အပံ့အနည္းငယ္ရခဲ့ရင္ေတာင္ 
ကၽြန္မတိုု႔ရဲ့ ေငြသာကုုန္သြားရင္ ကၽြန္မတိုု႔ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္။” 
ေနာ္အ--- (မ၊ ၄၁ ႏွစ္) ဘ--- ေက်းရြာ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ဘိတ္-ထားဝယ္ ခရိုုင္/ တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီး 
(၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။)26

တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ေလ်ာ္ေၾကး
စစ္အစိုးရ အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားစြာကိုု ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေပးထားခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားအတြက္မူ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိုု႔၏ ထိခိုုက္ခံစားမႈမ်ားကိုု တင္ျပခြင့္ မရရွိ 
ေသးေပ။ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ခြင့္ရရန္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံႏိုင္ 
စြမ္းတို႔တြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အေနနဲ႔ဒီစီမံကိန္းကိုု လံုုးဝလက္မခံႏိုုင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ အခြင့္အေရးအတြက္ ဘယ္လိုုရပ္ 
တည္မလဲဆိုုတာကိုု မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ ေျမယာေတြနဲ႔ေက်းရြာေတြကိုု ဆံုုးရံႈးရမွာကိုု 
စိုုးရိမ္တယ္။ ေရွ႕ဆက္ဘယ္လိုုအသက္ရွင္ရမလဲမသိဘူး။ သူတိုု႔သာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ စိုုးရိမ္မႈေတြကိုု မစဥ္းစားေပး 
ဘူးဆိုုရင္ေပါ့။” 27

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မွ ေရးသားေသာ သတင္းလႊာ (၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုုတ္ေဝသည္။) 28

 “တခ်ိဳ႕ရြာသားေတြက အစည္းအေဝးကိုု မေရာက္ႏိုုင္ဘူး ဘာလိုု႔လဲဆိုုေတာ့ အစည္းအေဝးက သူတိုု႔ရဲ႕ ရြာေတြနဲ႔ 
အရမ္းေဝးတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြမွာ က်င္းပခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႕ ရြာသားေတြက ၿမိဳ႕ေပၚကိုု တခါမွ မေရာက္ဖူးဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ 

26 "Mergui-Tavoy Interview: Naw A---, August 2017", ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုုတ္ျပန္သည္။
27 http://khrg.org/2017/06/17-2-nb1/proposed-hydropower-dam-project-tanintharyi-region-mergui-tavoy-district-2017
28 "Proposed Hydropower Dam Project in Tanintharyi Region, Mergui-Tavoy District, 2017", ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၇ 
ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုုတ္ျပန္သည္။
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သူတိုု႔အေနနဲ႔ အစည္းအေဝးကိုု ဘယ္မွာသြားတက္ရမလဲ မသိဘူး။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ပိုုက္ဆံမရွိဘူး။ 
ရြာသားတခ်ိဳ႕ပဲ တက္ကစီ စီးဖိုု႔ ပိုုက္ဆံရွိေတာ့ အစည္းအေဝးတက္ႏိုုင္ၾကတယ္။” 

ေစာအ--- (က်ား၊ ၂၈ ႏွစ္)၊ အပ--- ေက်းရြာ၊ လယ္မူလား ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမိတ္-ထားဝယ္ ခရိုုင္/ တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီး 
(၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခဲ့သည္။) 29

ဇယား ၃။ ။ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ အဓမၼ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုုင္ရျခင္း 
ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ အဓမၼ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုုင္ရျခင္း

ေရကာတာ 
အမည္

ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ 
ေစခိုုင္းသူ

ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္ 
ရြာမ်ား

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုုင္ရပံု အေသးစိတ္

ပသိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေက်းရြာအမည္-  
နံ႔သာကုန္းရြာ 
အိမ္ေျခ  - ၅၈ အိမ္ 
လူဦးေရ - ၃၄၂ ဦး

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆည္တာဝန္ခံ (ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး 
ဌာန ဝန္ထမ္း) မ်ားမွ ၃ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းရန္ 
အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး  ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္အျဖစ္ ၄၈၀၀ က်ပ္ 
ေပးခဲ့သည္။ 

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေက်းရြာအမည္-  
ရြာႀကီး ေက်းရြာ 
အိမ္ေျခ - ၄၇ အိမ္ 
လူဦးေရ - ၂၁၆ ဦး

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ရြာသား 
မ်ားအား တစ္ရြာလံုး ၃ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းရန္ 
ႏႈတ္ျဖင့္ ခုိင္းေစခဲ့ၿပီး တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ေျပာင္းေရႊ႕ 
စရိတ္ ၄၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းေပးခဲ့သည္။ မိုးရြာသီ ျဖစ္သည့္ 
အတြက္ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ 
၎တိုု႔၏ ပစၥည္းအားလံုး သယ္ယူျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။

ေသာက္ေရခပ္ 
- ၂ (ထံုုးဘို 
ေရကာတာ)

ျမန္မာတပ္မေတာ္ 
အစိုုးရ

ေက်းရြာအမည္-  
ထံုုးဖိုုေက်းရြာ 
အိမ္ေျခ - ၆၃ အိမ္

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆည္ေဆာက္ 
ရန္ ရည္ရြယ္၍  ရြာသားမ်ားအား ထံုးဖိုမွ နဂါးေမာက္သို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေစသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္မူဆည္မေဆာက္ 
ျဖစ္ဟုဆိုကာ  နဂါးေမာက္ရြာမွ ထံုးဖိုရြာသို႔ ျပန္ေျပာင္း 
ေနထိုင္ေစျပန္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ထံုးဖိုရြာမွ နဂါး 
ေမာက္ရြာသို႔ တဖန္ ၃ ရက္အတြင္း အၿပီး ေျပာင္းခိုင္းခဲ့ 
သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ နဂါးေမာက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ 
ထံုးဖို ရြာသားမ်ားသည္ ထံုုးဖိုုရြာသိုု႔ ျပန္လည္ေနထိုုင္ၾက 
သည္။ ယခင္ျခံေျမမ်ားတြင္ ေနထိုုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုုင္ေတာ့ 
သည့္အတြက္ ဆည္အနီးရွိ  ယခင္ျခံေျမမ်ားတြင္ 
ရြာသစ္တည္ ကာ ျပန္လည္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

ဟတ္ႀကီး ျမန္မာအစိုုးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္ 

ေက်းရြာ: စုုစုုေပါင္း 
၃၀ ရြာ လူဦးေရ: 
၅၀၀၀ ေက်ာ္

ဟတ္ႀကီးေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ 
ဧရိယာအတြင္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား  
ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၀ မွ 
ရြာသားမ်ားသည္ IDPs စခန္းသိုု႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနခဲ့ရသည္။ 

30

29 " Mergui-Tavoy Interview: Saw A---, March 2017," ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုုတ္ျပန္သည္။
30 ေက်ာင္းမ၊ ေခ်ာင္းဝ၊ထီးရယ္ကလိုး၊ က်ံဳေထာ္(ကလူေထာ)၊ ထီးတာဒို႔ပယ္၊ ထီးကနဲ၊ ထီးကနဲထ၊ ထီးကလိုးေသာ္၊ ထီးေထာက်ိဳ း၊ 
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လက္နက္ကိုုင္ တိုုက္ပြဲႏွင့္ မိုင္းအႏၱရာယ္မ်ား
ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ တိုုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္ၿပီး လက္နက္ကိုုင္တိုုက္ 
ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုုင္သည္ဟု ရြာသားမ်ားမွ ခံစားၾကရသည္။ ဟတ္ႀကီးေရကာတာသည္ လက္ရွိတြင္ ဆန္းစစ္ျခင္း 
အဆင့္တြင္ရွိၿပီး ေရကာတာ မေဆာက္မီကပင္ ျဖစ္ေပၚႏိုုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုု ေဖာ္ျပသည့္ သာဓကတစ္ခုုျဖစ္ 
သည္။ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေနရာသည္ လက္နက္ကိုုင္ တိုုက္ပြဲမ်ား၊ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေန
ထိုုင္ရမႈမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားကာ အၾကမ္းဖက္သည့္ ေနရာေဒသတစ္ခုု ျဖစ္လာခဲ့ 
သည္။ 
 
NLD အစုုိးရမွ သံလြင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအား ေထာက္ခံေၾကာင္း  ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားမွ တစ္ဖက္၊ ကရင္လႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ထို႔အတူ ဒီမိုုက 
ရက္တစ္ ကရင့္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္မ်ားမ3ွ1  တစ္ဖက္ အၾကား စစ္မက္တိုုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ 

သံလြင္ျမစ္သည္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေရကာတာမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရကာတာ စီမံကိန္းႀကီး 
ေပါင္း ၁၄ ခုု တည္ရွိရာ ျမစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ ျမစ္တစ္စင္းျဖစ္သည္။  ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၆ 
ခုုႏွစ္ မ်ားအတြင္း ဟတ္ႀကီးေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေဒသတြင္ ထိုုးစစ္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပထမဆံုုး 
အႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုုက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယခုုခ်ိန္အထိ စီမံ 
ကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၃၀ မွ ရြာသား ၅၀၀၀ မွာ ၎တိုု႔၏ ေနရင္းေက်းရြာမ်ားမွ အဓမၼေနရပ္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း  ေနထိုုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ေနာက္ဆံုုးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုုက္ပြဲမွာ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္  
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုုး ေက်းရြာ ၅ ရြာမွ ရြာသားေပါင္း ၂၄၀၀ ေက်ာ္  ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္ခဲ့ၾကရသည္။32 KHRG 
ႏွင့္ KRW မွ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သုုေတသနျပဳစုုမႈ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မွာ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ စီမံကိန္းနယ္ေျမမွ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကာက္လန္႔ 
လ်က္ရွိသည္။ ထိုုရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမျမွဳပ္မိုုင္းမ်ားႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ က်ည္ဆံမ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ 
တိုုက္ပြဲမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား ကိုုလည္း စိုုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။  

“၂၀၁၆ ကတည္းက အစိုးရက တခါလာတယ္ေလ။ နင္တိုိ႔ျပန္တက္လို႔ရၿပီတဲ့ ျပန္တက္လုိ႔ရၿပီဆိုေတာ့  အစိုးရ 
ေျပာတာက မိုင္းရွင္းေပးမယ္တဲ့။ မိုင္းရွင္းေပးမွာက ရြာနားတဝုိက္ပဲ မိုင္းရွင္းေပးလိုက္ၿပီး ျပန္တက္လုိ႔ရၿပီတဲ့ 
အဲ့တဝိုက္ေလးပဲ မိုင္းရွင္းမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အဓိကလုပ္စားတာက ေတာသူေတာင္သားေတြက 
ေတာင္ယာခုတ္တယ္ သစ္လုပ္တယ္ ဝါးလုပ္တယ္ ေခ်ာင္းနား ေျမာင္းနားမွာ ငါးရွာ ဖားရွာစားၾကတယ္။ အဲ့ဒီအ 
တြက္ကို သူတို႔ေတြက အဲ့ဒီေနရာေတြမွာ မရွင္းေပးနုိင္ပဲနဲ႔ ဒီရြာေလးတစ္ရြာထဲမွာပဲ မိုင္းရွင္းေပးမယ္ဆုိရင္ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း ကိုယ့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ ဘာမွမရွိဘူး အာမခံခ်က္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ 

ကေလာကြီး၊ ကေလာေဒး၊ တာေဘာေသာ၊ ေယာခုခီး၊ မုတ္ဝ၊ မဲ့သေဝါ၊ သေဒါက်ိဳးဘိုး၊ ထီးေထာ္ဖေလာ္၊ မယ့္ပလိုးခီး၊ ပဒူးပူ၊ 
လယ္ပဒဲ၊ဝေဘြးတူ၊ ေတာင္ၾကား၊ ေက်ာက္ေတာင္၊ ေဘာသေရာ၊ ထီိိးသထ၊ ထီးေနာထ၊ တမူဖိုး၊ ကေလာတယ္ထ၊ ထီးေထာ္ဖေလ
31 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တိုုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) သည္ ခြဲထြက္အဖြဲ႔မွ 
ဒီမိုုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (၂၀၁၀-လက္ရွိ) ကိုု ျပန္လည္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး နားမၾကားႏွင့္ DKBA (ခြဲထြက္) ဟုုလည္း 
ေခၚဆိုုခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA တိုု႔ တုုိက္ခိုုက္စဥ္တြင္ ၎တိုု႔၏ အတြင္းပိုုင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ 
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္လတြင္ DKBA ၏ အရာရွိအေျမာက္အမ်ား ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ယခင္အရာရွိမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
ခြဲထြက္ အသစ္တစ္ခုု တည္ေဆာက္ျခင္းဟူေသာ ထုုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုုကိုု ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မူလ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ DKBA (၁၉၉၄) 
ခုုႏွစ္သည္ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ DKBA (အက်ိဳးျပဳ) ဟုု ႏွစ္ဖြဲ႔ ခြဲထြက္သြားခဲ့သည္။ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ 
ဗိုုလ္ေစာေက်ာ္သက္ႏွင့္ ဒုုစစ္ဦးစီး အရာရိွခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ေစာတိုုင္ေရႊ သိုု႔မဟုုတ္ ဗိုုလ္ဘိသည္ ၎အဖြဲ႔ကိုု ဦးေဆာင္သည္။ DKBA (ဗုုဒၶ ခြဲထြက္) 
အဖြဲ႔တြင္ရွိေသာ အျခားရာထူးနိမ့္ေသာ အရာရွိမ်ားမွာ ဗိုုလ္စန္းေအာင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ေက်ာ္မိုု႔ (သိုု႔မဟုုတ္) နားမၾကား (ၾသဂုုတ္လ 
၂၆ ရက္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ အသတ္ခံရသည္ဟုု သတင္းရရွိသည္။
32 "KNLA and Tatmadaw Clash Near Site of Planned Hatgyi Dam", ဧရာဝတီ သတင္းဌာနမွ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ 
ထုုတ္ေဝခဲ့သည္။
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ဘာမွမရွိိဘူး အဲ့ဒီမွာျပန္တကၿ္ပီးေတာ ့ထမင္းငတခ္ံရမယ္ ့ပံုစံမ်ိဳ းေတာလ့ည္း ကြ်န္ေတာတ္ို႔ အေရာကမ္ခံနုိင္ဘူး။… 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာေပါင္း ၃၀ က ရြာသားေတြကို ေမးလို႔ရတယ္။ ျပန္တက္ခ်င္လား၊ ေနခ်င္လား။ လူတိုင္းကေတာ့ 
ျပန္တက္ခ်င္တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ မုိင္းအႏၱရာယ္ကို ေၾကာက္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူမွ ျပန္မတက္ရဲေသးဘူး။” 
ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ေဒသခံတစ္ဦး (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည္) 33

လက္နက္ကိုုင္ တိုုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လ်ာထားေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္  ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္မႈကိုု  ႀကီးစြာေသာ 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ေနရပ္ျပန္လည္ေနထိုုင္ေရးမွာလည္းမေသခ်ာေပ။ ျမန္မာအစိုုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး 
ၾကား ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ေဘးဒုုကၡမ်ား တိုုးပြားလာႏိုုင္သည္။ ဟတ္ႀကီးေရကာတာအား 
ေဆာက္လုုပ္ခဲ့ပါက စီမံကိန္း ေဆာက္လုုပ္မည့္နယ္ေျမမွ  ျမစ္အထက္ပိုုင္းရွိ  ေက်းရြာေပါင္း ၅၀ မွ ရြာသားေပါင္း 
၃၀၀၀၀ ကိုု ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္မႈ ျဖစ္ေစႏိုုင္သည္။  

အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝေပးျခင္း ယႏၱရားမ်ားထားရွိရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 
“သူတို႔က မီးေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္ အခုဓါတ္တိုင္ၾကီးေတြ ေဆာက္ေနတယ္ ၿပီးေတာ့အိမ္ေရွ႕က အပင္ေတြကို 
လွဲရမယ္တဲ့။ မလွဲလို႔ရွိရင္ ဗို႔အားကဆဲြငင္အားျဖစ္ျဖစ္ တြန္းကန္အားျဖစ္ျဖစ္ အပင္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ဒီအပင္ေတြကို လွဲလိုက္ရတယ္။ အပင္ေတြအကုန္လံုးကို လွဲလိုက္ရေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔တျပားမွ မရရွိပါဘူး။ 
ဒါေပမဲ့ ဓါတ္တိုင္ၾကီးက ျဖတ္သြားတယ္ ကၽြန္မတို႔ေတြ ရဲ့အိမ္ေရွ႕မွာ မီးၾကိဳးေတြ ျဖတ္သြားတယ္ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ 
မီးမရပါဘူး။”
ေနာ ပ--- (မ)၊ ဝ--- ရြာ၊ သံေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ပသိဆယ္ ေဒသ၊ ေတာင္ငူခရုိင္/ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း (ေမ 
၂၀၁၈ တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္) 

ေဒသခံအသုိက္အဝန္းမ်ား ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္ရျခင္းသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္မႈမွရရွိသည့္အက်ိဳးရလဒ္မွာ အနည္းငယ္သာရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ လုံးဝမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ရြာသားမ်ားသည္ စီမံထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားဆီမွ မည္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မွရရွိလိမ့္မဟုတ္ဟု 
ထင္ျမင္ၾကသည္။ အဖြဲ႔လိုက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ားမွေဖာ္ျပသည္မွာ ေရကာ 
တာေဆာက္လုပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ ေဒသခံအသုိက္အဝန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ 
၍ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ေဒသခံလူထုမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။ 

“ဒီျဖစ္လာမယ့္ ေရကာတာက ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိဘူး။ ႏိုုင္ငံအတြက္လည္းအက်ိဳး 
အျမတ္မရဘူး။ ျပည္သူအတြက္လည္း အက်ိဳးအျမတ္မရဘူး။ ေနာက္ဆံုုး ဆင္းရဲသားေတာင္သူလယ္သမားေတြပဲ 
နစ္နာတယ္။ တကယ္လိုု႔ မီးရလာမယ္ဆိုုရင္လည္း ေတာင္သူလယ္သမား ဆင္းရဲသားေတြကိုု မီးေပးမွာမဟုုတ္ 
ဘူး။ သူတိုု႔က တရုုတ္နဲ႔ ထိုုင္းကိုုေရာင္းမွာ။ လူႀကီးမင္းတိုု႔ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့။ ဘယ္ဟာအက်ိဳးအျမတ္ရွိလဲဆိုုတာ။” 
ေစာအ--- (က်ား)၊ တ---ရြာ၊ ဘားအံခရုိင္၊ ဟတ္ၾကီးေရကာတာ ေနရာ (ေမလ ၂၀၁၈ တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္)
 

33 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ာယက္တိုု႔မွ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ 
ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းမႈ မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားသည့္ ကိုုးကားခ်က္ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာျပည္တြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ ကာကြယ္မႈအေျခအေန 
- ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ယခုလက္ရွိအေနအထားအတုိင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္သင့္ဟု ေဒသခံ 
အသုိက္အဝန္းမ်ားမွ ထင္ျမင္ယူဆသည္။ ျမန္မာအစုိးရ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ လက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္  အားလုံးပါဝင္ႏုိင္မႈရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စီမံ 
ကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္း အဆင့္အားလုံးတြင္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေၾကာင္းသတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပဳေသာ ဥပေဒမူေဘာင္အေျခ 
အေနအရပ္ရပ္အေပၚ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္တို႔မွ  ရြာသားမ်ား 
၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဤေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္သည္ ေက်းလက္ေဒသလူမႈအသုိက္အဝန္းတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၏ေကာင္း 
မြန္ေသာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုု ေပၚထြက္ေစရန္၊ အစိုုးရ၏ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိင္ရာ ဥပေဒလုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင္႔ ႏိုုင္ငံ 
တကာစံမ်ားအေပၚ ၿခံဳငံုုေလ႔လာသံုုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ဥပေဒလုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း 
ဆိုုင္ရာ  လုုပ္ငန္းစဥ္
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ (၂၀၁၄)တုိ႔သည္ ျပည္ 
တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ရင္းနီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ ပတ္ဝန္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၏ အခန္း ၇ တြင္ ဤဥပေဒကုိ ေသခ်ာစြာလုိက္နာမႈကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္တာဝန္ရွိသည့္ 
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန34 ၏ တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား 
အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားအားေျဖရွင္းရန္ ကူညီပံ့ပိုးရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္လူမႈ 
ဘဝထိခုိက္မႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ စနစ္မ်ားကုိလုုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။35 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိခိုုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ထုတ္ 
ျပန္ခဲ့သည္။ သူတုိ႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ေအာက္တြင္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္း 
စစ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရမွျဖစ္ေစ၊ 
ဘဏ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ကုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအားလုံး 
သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီလုပ္ကုိင္ရန္ မျဖစ္မေန ဥပေဒလုုပ္ထံုုး 
လုုပ္နည္း အရ လုိအပ္သည္။ အဆုိတင္သြင္းထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစားေပၚမူတည္ၿပီး 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုုက္မွဳ ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္း EIA သုိ႔မဟုတ္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ (IEE) တုိ႔ကုိ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုပ္ေဆာင္္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

34 သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ ယခင္က ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္  သစ္ေသာေရးရာဝန္ႀကီး 
ဌာနျဖစ္သည္။
35 “ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း”, ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန, သတင္းအခ်က္အလက္ေနာက္
ဆုံးရယူသည့္ေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္။
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ထုိ႔အျပင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနအေနျဖင့္လည္း EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ စတင္ထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း EIA သုိ႔မဟုတ္ IEE တုိ႔ကုိ လုပ္ 
ေဆာင္ခုိင္းရမည္။36 ကနဦး စတင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ ပတ္ဝန္း 
က်င္ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပး ဖန္တီးရမည္။37 သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ EIA လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္တြင္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ EIA ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ထုိ 
တာဝန္မ်ားထဲတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးခ်ျပရန္အတြက္ ကုန္က်မည့္ေငြေၾကးကုိ က်ခံရန္လည္းပါရွိ 
သည္။ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတေလွ်ာက္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူ 
မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရမည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိခုိက္မႈနည္းပါးသည့္နည္းလမ္းႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး တုိင္းတာျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ 
ထုိေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးတုိင္းတာျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္မည္ကုိ ေဖာ္ျပမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲ 
မႈအစီအစဥ္(EMP)ကုိလည္း ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ EIA ရလဒ္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ စီစစ္ၿပီးေနာက္မွ သယံဇာတ 
ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အဆုိျပဳတင္သြင္းထားသည့္ စီမံကိန္းအား ခြင့္ျပဳသင့္ 
မျပဳသင့္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရမည္။ ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဌာနသည္ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္မႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈသက္ေသခံလက္မွတ္ Environmental Compliance Certificate ထုတ္ေပးရ မည္ျဖစ္ 
သည္။ ECC ထုတ္ေပးသည့္ကာလမွစၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ေသာ စီမံကိန္းကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရမည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ EIA နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ MON-
REC သုိ႔ ၆ လ တႀကိမ္ေပးပုိ႔ရမည္။ EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ မည့္သည့္ စီမံကိန္းအေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေဆာင္သူမဆုိ တည္ဆဲဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အေရး 
ယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား  (၄)  - ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆုိင္ရာ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ (EIA) ႏွင့္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ (IEE) တုိ႔၏ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ အဆင့္မ်ား 
ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္(EIA) 

လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ပမာဏ ၁ မဂၢါဝပ္မွ ၁၅ မီဂါဝက္ 
ေအာက္

လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ပမာဏ ၁၅ မဂၢါဝပ္အထက္

ေရထုထည္ပမာဏ - ကုဗမီတာ၂၀၀၀၀၀၀၀ ေအာက္ ေရထုထည္ပမာဏ - ကုဗမီတာ၂၀၀၀၀၀၀၀အထက္ 

ေရဝပ္ဧရိယာ ၄၀၀ ဟတ္တာေအာက္ ေရဝပ္ဧရိယာ ၄၀၀ ဟတ္တာအထက္

36 " SAFEGUARDING MYANMAR’S ENVIRONMENT", အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္, သတင္းအခ်က္အလက္ေနာက္ဆုံးရယူသည့္ေန႔ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္။
37 " SAFEGUARDING MYANMAR’S ENVIRONMENT", အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္, သတင္းအခ်က္အလက္ေနာက္ဆုံးရယူသည့္ေန႔ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္။
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ျမန္မာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ 
တုိးျမင့္လာေသာ လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား 
သည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈဘဝဆုိင္ရာထိခုိက္ 
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

ရြာသားမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ေဒသခံတုိုင္းရင္းသား အသုိက္အဝန္းမ်ားသည္ ေျမယာဆုံးရႈံးျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုံး 
ရႈံးျခင္း၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ ဘာသာ 
ေရးဆုိင္ရာ38 သုိ႔မဟုတ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ ေနရာေဒသမ်ားသုိ႔ သြားလာရန္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ျခင္း စသည့္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပင္းထန္ေသာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ၾကဳံေတြ႔ခံစားၾက 
ရပါသည္။

 ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ တည္ရွိၿပီးသား ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအမ်ားစုသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဘဝဆုိင္ရာမ်ားကုိ သိသာစြာထိခုိက္ခံစားရေစၿပီး စီမံကိန္းဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈတြင္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ပါဝင္မႈ 
အနည္းငယ္ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္မႈလုံးဝမပါရွိဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဤကဲ႔သုုိ႔ေသာ သမိုုင္းအေမြဆုိးေၾကာင့္  ေဒသခံတုိင္းရင္းသား အသုိက္အဝန္းၾကားတြင္ ေရကာတာကုိ 
လက္မခံေသာ အျမင္မ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (International Finance Cooperation)39 မွ ထုတ္ျပန္ေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၏ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡ အေျခခံသ 
တင္းအခ်က္အလက္ ဆန္းစစ္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း လက္ရွိပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ားရွိ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ အဓမၼေနရာ ေရႊ႔ေျပာင္းေစျခင္း 
မ်ား၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းေထာင္ထားျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ပုိမုိ၍မ်ားျပားလာေသာအႏၱရာယ္ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားသည္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိေနရာမ်ားအနီးတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ထုိေဒသမ်ားရွိ 
တည္ရွိႏွင့္ၿပီးသားတင္းမာမႈမ်ားကုိ ပုိမုိ၍ဆုိးရြားလာေစႏုိင္ေျခရွိၿပီး လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိလည္း ဆုိးရြာစြာ 
ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အႏွံ႔အျပားျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ လယ္ယာေျမအခြင့္ 
အေရးႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ေျမယာကုိ ကုိယ္ပုိင္စီမံအသုံးျပဳႏုိင္ခြင့္၊ လူမႈဘဝႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ 
အေပၚ တရားမွ်တမႈမရွိမႈစသည့္ နစ္နာမႈမ်ားအား ပုိမုိ၍ဆုိရြားလာေစပါသည္။ ထုိကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးညွိ
ႏႈိုင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ အဆင့္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္မရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္လည္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ 
ေနပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားလူထု 
အသုိက္အဝန္းမ်ားသည္ အလုံးစုံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ မရရွိမျခင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း 
မ်ားအားလုံးကုိ အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ ေတာင္းဆုိၾကပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေဒသခံအသုိက္ 
အဝန္းမ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈအေျပာင္းအလဲကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အရည္အခ်င္းအေပၚသံသယရွိေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ 
ျပၾကပါသည္။ ေရကာတာသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာသည့္၊ ေဒသခံလူထုအသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ 

38 ပသိဆည္ႏွင့္ ေသာက္ေရခပ္ (၂) တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ေရေအာက္သုိ႔ႏွစ္ျမဳပ္သြားခဲ့သည္။ ေရႊက်င္ေရကာ
တာေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ ေရေအာက္သုိ႔ႏွစ္ျမဳပ္သြားခဲ့သည္။
39 “Baseline Assessment Report Peace and Conflict: Strategic Environmental Assessment of the Hydropower Sector in 
Myanmar”, အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း, ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။
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အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး တုိးတက္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ 
သည္သာမက လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိပါ ထိခုိက္အားနည္း ေစသည္ဟု ေဒသခံလူထုအသုိက္အဝန္းမ်ားမႈ 
ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ရန္လ်ာထားသည့္ ေရကာတာေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ တုိင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ ဥပေဒႏွင့္မူေဘာင္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ အားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္း မရွိေသးသေရြ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ဆုိးရြားေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင္ လူမႈဘဝဆုိင္ရာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ ရင္ဆုိင္ေနရဦး 
မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအမ်ားအျပား 
သည္ လူမႈဘဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးမ်ား အားနည္းေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေဒသမ်ားရွိ တုိင္းရင္းသားလူ 
နည္းစုအသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ အကာအကြယ္ေသခ်ာစြာေပးရန္လုိအပ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္မ်ားကုိ မၾကာေသးမီကာလေရာက္မွသာ 
ေရးဆြဲၿပီးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ 
ဆုိင္ရာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာမူေဘာင္ကုိ ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး 
ဌာန40သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ 
သည္ ့ပတ္ဝန္းက်ငဆို္င္ရာ ထိခုက္ိမႈဆန္းစစျ္ခင္းအတြက္ မူေဘာငကို္ ၂၀၁၅ ခႏွုစတ္ြင ္စတငအ္ာဏာသက္ေရာက္ 
ေစပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းမူေဘာင္ကုိ ေရးဆြဲျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံအဆင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေပၚလစီမ်ားကုိေလ်ာ္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ပထမေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ 
သည္။ မည္သည့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ  ကုမၸဏီ 
မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကုိ လက္ရွိပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ဥပေဒျပဳေရးမွ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည္။ 
ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္လည္း ထုိလုပ္ထုံးလုပ္နည္းထဲတြင္ရွင္းလင္းထားပါသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ မွန္ 
ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါလွ်င္ ရြာသားမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ လူမႈဘဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးမ်ား အေထာက္အပံ့ေပးထားလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ရြာသားမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားမွ ေဖာ္ျပ 
သည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ရေသာ အသုိက္အဝန္းမ်ား၏ ပါဝင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားမရွိျခင္းမ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ႀကဳံရသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္ 
နည္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အေရးယူမႈမရွိျခင္းသည္လည္း ေဖာ္ျပပါျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေန 
သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ လူမႈဘဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အျပစ္မႈကင္းလြတ္ 
ၿပီး ဆက္လက္၍ စီမံကိန္းမ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွတင္ျပသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံရန္ ခုိင္မာေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထုိဥပေဒမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ လုိအပ္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဖြဲ႔ 
စည္းပုံမ်ား နည္းပါးလ်က္ရွိေသးသည္။ စစ္မွန္ေသာ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈမရွိျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ စီမံကိန္း 
မ်ားမွ လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရရွိေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစမည့္ အျခား 
ေသာ စီမံကိန္းနည္းလမ္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ မရွိျခင္းစသည္တုိ႔အပါအဝင္ 
ျဖစ္ေသာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနေသာ 

40 သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ ယခင္က ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေသာေရးရာဝန္ႀကီး 
ဌာနျဖစ္သည္။
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တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားသည္ 
ေဒသခံ လူထုအသုိက္အဝန္းႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေနရပ္ျပန္လည္ခ်ထားေရး အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ ေျဖရွင္းျခင္းမရွိေပ။ 

ေဒသဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ ေဖာ္ျပသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္ ကိစၥရပ္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိစြာ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ မျပည့္စုံေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္အတြက္ တင္ျပျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေလ့လာစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ လုပ္ေလ့လုပ္ထမရွိပါ။ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ ေရလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျမစ္ေဂဟစနစ္မ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့မရွိပါ။ ထိခုိက္ 
နစ္နာေသာလူဦးေရ၏ အစိတ္အပုိင္းအနည္းငယ္ကုိသာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ေလ့လာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ရုိက္ 
ထိခုိက္ေသာ ေဒသႏွင့္ေဝးကြာေသာ ေနရာေဒသမွ အသုိက္အဝန္းမ်ားဆီမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိသာ ေကာက္
ျခင္းတုိ႔ကုိသာလုပ္ျခင္းျဖင့္ အလုံးစုံပါဝင္ေသာ လူမႈဘဝထိခုိက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိသည္။ ထုိေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တရားဝင္ 
ဆုံးျဖတ္ရန္ မတင္ခင္တြင္ ျပည္သူလူထုမ်ားကုိ ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားအား ခ်ျပျခင္းမ်ား အလြန္ပင္ရွားပါးပါသည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားကုိ တရားဝင္ခ်ျပသည့္တုိင္ေအာင္ ျပည္သူလူထုနား 
လည္ႏုိင္ေသာ ေဒသဆုိင္ရာ ဘာသာစကားႏွင့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ သုံးစြဲျခင္းမရွိပါ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚဆုိးက်ိဳးထိခုိက္မႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းပင္ျဖစ္ 
သည္။ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသာ ေက်းလက္ေဒသ လူထုအသုိက္အဝန္းမ်ားရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၏ 
ထိခုိက္မႈမ်ားကုိေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ တုိးတက္ေစလိမ့္မည္။ ထုိကဲ့သုိ႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
မူေဘာင္မ်ားအတြင္းသို႔ ကုိက္ညီစြာထည့္သြင္းႏုိင္လိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေဒသတြင္းတြင္ ဒုကၡေပး 
တတ္သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းရွိေသာ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား41ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၏ဆိုးေမြမ်ား၏ သက္ေသသာဓကမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခုိက္ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ 
ခုိင္မာေအာင္ လုပ္သင့္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
ေသာ သဘာဝနွင့္လူမႈဘဝ ထိခုိက္မႈမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ တာဝန္ခံေစရန္ပင္ျဖစ္သည္။ 

41 Bello, Walden. “Paradigm Trap, The Development Establisment’s Embrace of Myanmar and How to Break Loose.” Am-
sterdam, The Netherlands: Transnational Institute, ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ ေရအားလ်ွပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ 
ေနေသာ ျမန္မာအစိုုးရအာဏာပိုုင္မ်ား၊ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။ ေအာက္ပါ အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ေတာင္အေရွ႕ပိုုင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝွမ္းလံုးအတြက္ 
ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အားလံုးပါဝင္မႈ ရွိ ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္၊ လူမႈ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး 
ရရွိရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္မည္ဟု   KHRG ႏွင့္ KRW တုိ႔မွ ယံုုၾကည္ၾကသည္။

KHRG ႏွင့္ KRW တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ ေတာင္ပိုုင္းရွိ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုုမ်ား ခံစားေနရသည့္ 
အၾကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ ဆုိးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 
ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္  ေက်းလက္ေန လူထုုမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
၄င္းတုိ႔၏ ေတာင္းဆိုုခ်က္မ်ားကိုု ျဖည့္ဆည္း ေျဖရွင္းေပးရန္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတိုု႔၏ အသံမ်ားသည္ 
ေရအားလ်ွပ္စစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအား ေဆြးေႏြးတင္ျပရာတြင္ အလြန္  အေရးပါ ပါသည္။

ျမန္မာအစိုုးရအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ဤအစီရင္ခံမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ စီမံကိန္းအတြက္  ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူမႈ လမ္းစဥ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေတာ 
အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ လမ္းညြန္ 
ခ်က္မ်ားအေပၚထိန္းသိမ္းလုိက္နာမႈအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေနေသးသည္ကုိေတြ႔ရွိရ ပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ တုိင္းျပည္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေနျခင္းအေပၚ စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနပါ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားေကာင္းလာေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ 

၁။ သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) မွ စီမံကိန္း အေကာင္ 
အထည္ေဖၚေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား အားေကာင္းလာေအာင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ  
ေသခ်ာေအာင္လုုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

က။စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္သည့္ အေနအထားသုိ႔ 
ေရာက္ရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားရပါမည္။

ခ။  ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္း EIA က်င့္ထံုုးအရ ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးမ်ားကို္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ေဒသခံ လူထုအဆင့္၊  အျခား 
သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ EIA လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအား အလိုုအေလ်ာက္ျဖစ္မည္ဟုု အာမခံျခင္းမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုု  ေသခ်ာေအာင္လုုပ္ရမည္။

က။ EIA အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ျမင့္မားေသာ စိစစ္ျခင္းျဖင့္ျပဳလုုပ္သင့္သည္။
ခ။  ထိခုိက္ခံရမည့္ ေဒသခံမ်ားမွ လက္ခံႏိုင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲေရး (EMP) ကို ထိေရာက္ 

ျပည့္စံုစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္လ်င္ အစိုးရမွ  လူမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးျမင့္မား 
သည့္စီမံကိန္းမ်ားအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္  ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးရပါ။

ဂ။   စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိမရွိ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ 
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အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန (MOEE) ႏွင့္ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) တိုု႔မွ အတူတကြ 
ပူေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ရပါမည္္။  

၃။ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ျပဳလုပ္သည့္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳး၊ 
ဆိုးက်ိဴး၏ ေနာက္ကြယ္ရွိ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုု အမ်ားျပည္သူ သိရွိေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

က။ EIAs ႏွင့္ EMPs မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တိုု႔၏ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ မွတ္တမ္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေဒသခံဘာသာစကားျဖင့္  ဘာသာျပန္ထား 
ေပးရပါမည္။

ခ။  အဆိုပါ ဘာသာျပန္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိလည္း ေဒသခံလူထုုမ်ားမွ အလြယ္တကူႏွင့္ ဖတ္ရႈ 
ရယူႏုိင္သလုိ ဖတ္ၿပီး အလြယ္တကူ နားလည္ႏုိင္မည့္ အေရးအသားလည္း ျဖစ္ရပါမည္။ 

ေရအားလ်ွပ္စစ္ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားတြင္ ေဒသခံ လူထုုမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိသေလာက္နည္းပါးခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ 
ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန(MOCAF)မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔မွသာ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

၄။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဥပေဒအျဖစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ယခင္လိုအပ္ခဲ့ေသာ 
စိစစ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတိုင္မွီ ျမန္မာအစိုးရမွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၿပီး
စီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မၿပီးစီးေသးသည့္စီမံကိန္းမ်ားအား ဆက္လက္အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမျပဳမွီ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ EIA ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ဤအေျခအေနကို ျပန္လည္ကုစား 
ရပါမည္။ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအမ်ားစုုသည္ တိုုင္းရင္းသားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
အစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုုးရသည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္ ျဖစ္သည္။
  
၅။  ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခိုင္မာမႈကိုု ထိခုိက္ႏုိင္သျဖင့္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညမီႈ၏ အခန္းႀကီး (၃)တြင ္ပါရိွေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကု ိေလးစားလိုကန္ာျခင္းအားျဖင္ ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ၾကားကာလ၊ ႏုိင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရမွီ္ လံုးဝမေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါ။ 

၆။ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားမႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားမွ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္မႈရွိရန္ 
အစုိးရမွ ဘက္လုိက္မႈမရွိ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာအစုိးရ 
လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚမႈကုိ 
တုိးျမင့္လာေစလိမ့္မည္။ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ခိုင္မာမႈ 
သာလွ်င္ ပထမဦးစားေပးကိစၥရပ္ျဖစ္ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
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၇။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာညီခ်က္ အျပည့္အဝမရရွိေသးမီွအထိ ျမန္မာအစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္း 
ရင္းသားေဒသမ်ားရွိ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လ်ာထားျခင္း 
မ်ားကုိရပ္တံ့ထားရမည္။ 

ပသိ၊ ေသာက္ေရခပ္ (၂) ႏွင့္ အျခားေသာ စီမံကိန္းေဒသမ်ားမွ သက္ေသခံ အေထာက္အထာား အမ်ားအျပားအရ 
ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ ထိုေဒသခံမ်ားကုိ ပါဝင္ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားေပးေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစုိးရ 
ႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားခံရသည့္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရမွ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

၈။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအား ကူညီေပးသည့္အခါတြင္ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ ကင္းစြာျဖင့္  
ေဒသခံမ်ားအား တရားဝင္ပါဝင္ပံ့ပုိး ကူညီခြင့္ရွိရမည္။

၉။ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းထံသုိ႔ရရွိမည့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ အဟန္႔အတားမရွိဘဲ ရယူပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။

၁၀။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္သူမ်ားမွအတင္းအဓၶ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရသည့္ ရြာသားမ်ားအား 
ဥပေဒအရ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ရပါ။ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ကုုမၸဏီမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္သည့္ ေရေလွာင္တမံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ 
ကုုမၸဏီမ်ားသည္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု ျပဳလုုပ္သင့္ပါသည္။  

၁။ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္သည့္ ေရေလွာင္တမံေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည့္ ေဒသခံလူထုမ်ား 
အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ EIA ၏ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္း မ်ားကုိ မျဖစ္မေန လုိက္နာက်င့္သံုးရပါမည္။ 

၂။ ထို႔အျပင္  အစုအၿပံဳက်ေရာက္ႏုိင္သည့္ ထိခုိက္မႈမ်ား (CIA) ဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား 
(SEA)၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈ (HIA) ကို ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ 
ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ေလ႔လာစမ္းစစ္မႈမ်ားကို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ မေဖာ္ေဆာင္မွီ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရကာတာစီမံကိန္းေနရာတစ္ခုတြင္သာမဟုတ္ပဲ ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္။

ေဒသခံလူထုုမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုုသလိုု ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ေရေလွာင္တမံမ်ား၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ား မရရွိပါ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတြက္ ကုုမၸဏီမ်ားသည္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုုျပဳလုုပ္သင့္သည္။  

၃။ ေတြ႔ဆုံညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ မေရးဆြဲမွီ စီမံကိန္းအေစာပုိင္းကာလႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ ကာလ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ 
စုိးရိမ္မႈမ်ား၊ အေလးထားစရာကိစၥမ်ားသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲသည့္ကာလ၊ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သည့္ကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားတြင္ တပါတည္း ပါဝင္ႏိုင္ေစရမည္ျဖစ္သည္။  
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၄။ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းပြဲမ်ားကုိ ေဒသခံ လူထုုမ်ားအတြက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
က။EIA လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ ကုန္က် 

စရိတ္အားလံုးကုိ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဦးစီးသူမ်ားမွ တာယူေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒျပဌါန္းထားခ်က္အရ EIA ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း ျဖစ္စဥ္တေလ်ာက္တြင္ 

တက္ေရာက္သည့္ ေဒသခံမ်ားအားလံုးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူမွ တာဝန္ယူရ 
မည္ျဖစ္သည္။

ခ။ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုု အလြယ္တကူ သြားလာႏိုုင္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္  ေဒသခံႏွင့္ အဆင္ေျပေသာ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ရပါမည္။

၅။  ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္  ေဒသခံလူထုုမ်ား လက္လွမ္းမွီႏိုင္ေစရန္ အာမခံခ်က္မ်ားအား 
ေအာက္ပါအတိုင္းေပးရပါမည္။

က။ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းပြဲမ်ားကိုု အလြယ္တကူသိရွိနားလည္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ေဒသခံဘာသာစကား 
မ်ားျဖင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝရာတြင္လည္းထို႔အတူလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  

ခ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဝငွရာမွာတြင္လည္း ေဒသအေျခအေနကိုု ထိခိုုက္လြယ္သည့္ အသံုး 
အႏႈန္း သုိ႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားနားမလည္ႏုိင္သည့္ နည္းပညာရပ္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကုိ ေရွာင္ 
က်ဥ္ရပါမည္။

ဂ။ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစဥ္အလာအရ ပါဝင္မႈအားနည္းေလ့ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ လူနည္းစုုမ်ား ပါဝင္ေအာင္ ပ့ံပိုုးေပးရပါမည္။

၆။ စီမံကိန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကုိ စီမံကိန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ေသခ်ာစြာ စီစစ္လုပ္ 
ေဆာင္ရပါမည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အမ်ားစုုသည္ တုုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ 
တည္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာမႈမ်ားကိုု ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ကုုမၸဏီမ်ားမွ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု ျပဳလုုပ္သင့္သည္။ 

၇။ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္သည့္ ေရေလွာင္တမံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ဆုိးက်ိဳးအႏၱာရယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ ဆန္းစစ္ 
ျခင္းကုိ အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

၈။ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပါက ေအာက္တြင္ 
ရွိေသာ EIA ၏ အနိမ့္ဆံုုးလိုုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ သာလြန္သည့္ အျမင့္ဆံုုးေသာ စီစစ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

က။ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မထင္မွတ္ထားသည့္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ  ေဖာ္ထုုတ္ၿပီး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္စတင္ခင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ 
ကာလတေလွ်ာက္လံုုးတြင္ အဆုိပါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့မိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးအဆက္မ်ားအား 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစီအစဥ္မ်ား အျပည့္အဝခ်ထားရပါမည္။ 

ခ။ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းပြဲႏွင့္ အစီအစဥ္ဆြဲသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူထု၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အျမင့္ဆံုးရရွိရန္အ 
တြက္  ေဒသခံလူထုုမ်ားႏွင့္ ယံုုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရပါမည္။

ဂ။   စီမံကိန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပြဲမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားလက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအား ေဒသခံလူထု၏ ကုိယ္စားအျဖစ္ထားၿပီး မျပဳလုပ္ 
ရပါ။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္ ျပည္သူလူထုကုိသာ အဓိကထား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 
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ျမန္မာႏိုုင္ငံဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အိုုးအိမ္၊ ၿခံေျမႏွင့္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားကုိ လံုၿခံဳေအာင္ အကာအကြယ္ေပး 
ရာတြင္ အားနည္းေနပါသည္။  အေရးႀကီးေသာတရားဝင္ ကာကြယ္မႈမ်ားအား ျမန္မာ့ဥပေဒေအာက္တြင္  
မျပဌာန္းေသးသည့္အခ်ိန္ထိ ကုုမၸဏီမ်ားသည္ ေအာက္ပါတိုု႔ ကုိ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

၉။ ေျမယာရယူျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါက အျပည္ 
ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၇) ႏွင့္ 
ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမပါေသာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈ42  စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၅) ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရပါမည္။ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံရေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတြင္ 
ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ 
မ်ားအေနျဖင့္ 

၁၀။ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ ေဒသခံ လူထုမ်ားအတြက္ ေငြအားျဖင့္ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ 
ေျမယာႏွင့္ညီေသာ တန္ဖိုုးကိုု ျပန္ေပးျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ 
လုုံေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္  ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

၁၁။ကုုမၸဏီမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာသည့္  ရြာသားမ်ားအား တရား၀င္ သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ားအတိုုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးရပါမည္။ 

၁၂။ နစ္နာသည့္ လူထုတစ္ဦးခ်င္းဆီအတြက္ ေပးေဆာင္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးအမ်ိဳးအစားနွင့္ ပမာဏသည္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျပီး တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  

၁၃။ နစ္နာသည့္ လူထုအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ မွ်တမႈမရွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လံုေလာက္မႈမရွိသည့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုိ လက္ခံရန္ အတင္းေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား မရွိရပါ။ 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ သူမ်ားအားလံုုးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ မွ်ေဝခံစားမႈ ရွိေစ 
ရန္အတြက္ အစိုုးရဌာနမွ ပါဝင္လုုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း EAO မ်ား၊ ကုုမၸဏီ 
မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္  လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္  ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ လုိက္နာရန္ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

၁။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝရပါမည္။ 

၂။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား မွ်ေဝရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ 
ခြဲျခားထားျပီး သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

၃။ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ မွ်ေဝရာတြင္ တုိက္ရုိက္ေပးေခ်ျခင္း၊ လူထုဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ 
မတည္ေငြမ်ားေပးေဆာင္ျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္း စသည့္  နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
ပါဝင္ရပါမည္။

42 သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ ေရရွည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၁၂
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အထက္ပါဓာတ္ပံုုသည္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ မတ္လ အတြင္း ႏိုုင္ငံတကာ 

ျမစ္ေခ်ာင္းအတြက္ လႈပ္ရွားမႈ Action of Rivers ေန႔တြင္ ရိုုက္ကူး 

ထားျခင္းျဖစ္သည္။  ေဒသခံတိုုင္းရင္းသားမ်ားမွ ဟတ္ႀကီးေရကာ 

တာတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအေပၚ ဆႏၵျပေနေသာပံုုျဖစ္သည္။ 

အထက္ပါဓာတ္ပံုုသည္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ္၊ ထီးသေဒ့ါထေက်း 

ရြာအုုပ္စုု၊ ဘူးသိုုၿမိဳ႕နယ္အတြင္ ရိုုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ငါးဖမ္း 

လုုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာေငြေၾကးျဖင့္ မိသားစုုအားေထာက္ပံ့ေနသည့္ 

ေဒသခံ ငါးဖမ္းသမားတစ္ဦး၏ ပံုျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကိုု 

အမွီျပဳ၍ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းရသည့္ ရြာသားမ်ားသည္ 

ေရကာတာအား အေကာင္အထည္ပါက အခက္အခဲမ်ားကိုုရင္ 

ဆိုုင္ရမည္ကိုု စိုုးရိမ္ေနၾကသည္။  

အထက္ပါဓာတ္ပံုုသည္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္  ရုိက္ကူးထားၿပီး 

ဟတ္ႀကီးေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ သံလြင္ျမစ္၏ ပံုုျဖစ္သည္။ 

ထိုုေရကာတာအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါက ရြာသားမ်ား 

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ မွီခုိေနေသာ စိုုက္ခင္းေျမမ်ားေရ

လႊမ္းမိုုးသြားမည္ျဖစ္သည္။  

အထက္ပါပံုကုိ ၂၀၁၇၊ ေဖေဖာ္ဝါလတြင္ ရုိက္ကူးထားၿပီး တနသၤာရီ 

ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ တနသၤာရီျမစ္၏ ပံုျဖစ္ပါသည္။ 

ပံုတြင္ တနသၤာရီျမစ္ႏွင့္ နီးေသာရြာသားမ်ား၏ ကြမ္းၿခံကုိ ျမင္ေတြ႔ 

ႏုိင္ၿပီး ေရကာတာအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက ကြမ္းၿခံ 

မ်ား ေရလႊမ္းမုိးခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားေသာ တနသၤာရီ ေရကာတာ

ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား
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အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာဓာတ္ပံုုကိုု ၂၀၁၂ ခုုနွစ္တြင္ ရိုုက္ကူး 

ထားျခင္းျဖစ္ၿပီးရြာသားမ်ားခရီးသြားလာေရးတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္  

ေလွ(ေဒသအေခၚဇက္)၏ပံုျဖစ္သည္။ လမ္းမ်ားသည္ ေသာက္ေရ 

ခပ္ ၂ ေဆာက္လုုပ္သည့္ ကာလအတြင္း ေရလႊမ္းမိုုးျခင္း ခံရသည္။ 

ေရလႊမ္းမိုုးခံရၿပီးေနာက္ မည္သည့္လမ္းအသစ္ကိုမွ် ေဆာက္လုုပ္ 

ျခင္းမရွိပါ။ ဤလမ္းသည္ ရြာသားမ်ား တျခားရြာမ်ားသိုု႔သြားလာ 

ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္  တခုုတည္းေသာလမ္းျဖစ္သည္။

သည္ဓာတ္ပံုုမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ မတ္လ တြင္ ေသာက္ေရခပ္ ၂ 

ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းေဆာက္လုုပ္ေရးကုုိ ရိုုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ 

သည္။ 

အထက္ပါဓာတ္ပံုုသည္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရိုုက္ကူး 

ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသာက္ေရခပ္ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ 

ေျမယာမ်ား ေရလႊမ္းမုိးျခင္း ခံရၿပီးေနာက္  ဆႏၵျပေနသည့္ ေဒသခံ 

ရြာသားမ်ား၏ ပံုျဖစ္ပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တိုု႔၏ဆံုုးရႈံးနစ္နာ 

မႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမွ မရပါ။

အထက္ပါဓာတ္ပံုုသည္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ေမလတြင္ ရိုုက္ကူးထားသည္။ 

၎သည္ရြာသားမ်ား၏ သိမ္းပိုုက္ခံရေသာ ေျမမ်ားကိုု ေဂါက္ကြင္း

အျဖစ္တည္ေဆာက္ထားသည္ကိုုေဖာ္ျပသည္။ ရြာသားမ်ား၏ 

ေျမမ်ားသည္ ေသာက္ေရခပ္ေရေလွာင္တမံ ၂ အတြက္ သိမ္းပိုုက္ရ 

သည္။ ေရေလွာင္တမံတည္ေဆာက္ၿပီး၍ က်န္ရွိေသာေျမမ်ားကိုု 

ရြာသားဆီိသုုိ႔ျပန္လည္ေပးအပ္မည့္အစား ေအးရွားေဝါႏွင့္ ေအာင္ 

ျမန္မာကုုမၸဏီမ်ားမွ ေဂါက္ကြင္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္းႏွင့္ ေရသန္႔စက္ 

ရုုံတည္ေဆာက္ရန္ အသံုုးျပဳခဲ့သည္။ ထိုုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 

ကုုမၺဏီ အလုုပ္သမားမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။ေဒသခံတိုုင္းရင္း

သား လူထုုအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာမူ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ 

ေဆာင္မႈရရွိရန္ ေဝးလံစြာ ခရီးသြားရသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားေသာ တနသၤာရီ ေရကာတာ
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ေဖာ္ျပပါဓာတ္ပံုုသည္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ေမလတြင္ ရုိက္ကူးထားၿပီး ပသိေရေလွာင္တမံအတြက္ ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏ အိုုးအိမ္မ်ား၊ 

ေျမယာမ်ားႏွင့္ စိုုက္ခင္းမ်ားအထက္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္  လွ်ပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္ေရး စက္ရုုံ၏ ပံုျဖစ္ပါသည္။ 

ေဖာ္ျပပါဓာတ္ပံုုသည္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ဂ်ဴလိုုင္လတြင္ ရိုုက္ကူးထားသည့္ ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရေလွာင္တမံပုံျဖစ္သည္။ ၎  ေရေလွာင္ 

တမံတည္ေဆာက္စဥ္တြင္ ရြာေပါင္း ၃၀ ေရေအာက္ နစ္ျမႇဳပ္ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားေသာ တနသၤာရီ ေရကာတာ

ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရေလွာင္တမံ
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