
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ႀကီးမားေသာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
အတြက္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုလမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြ႔ံ ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ား 
ျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူမႈအသုိက္အဝန္းလုပ္ကုိင္အသုံးခ်ေနေသာေျမယာ 
မ်ား အေျမာက္အျမား သိမ္းယူခံရလ်က္ရွိသည္။

ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာလုပ္ကုိင္က်င့္သုံးမႈမ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား အားနည္းေနမႈႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ျမန္မာႏုိငင္၏ံ တုိငရ္င္းသားနယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ ေက်းလက္ေန 
ျပည္သူအမ်ားအျပားမွာ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းခံရႏုိငသ္ည့္အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ ေဒသတြင္း (၇ဝ) ရာခုိငႏ္ႈန္းေသာ ေဒသခံျပည္သူ 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ ေျမယာကုိသာအမီွျပဳလ်က္ရွိျပီး ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ လူမႈအသုိက္အဝန္း 
တစ္ခုလုံး၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားမွာ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၊  ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ျခင္း၊ 
ထိပတုိ္က္ေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင္ ့ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္  ၎တုိ႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ တြန္းလွနတုိ္က္ခိက္ုၾကရသည္။ 
မၾကာခဏပင္ ရြာသားမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ မ်ားမွာလ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခံရသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးခံစားရသည့္ 
ရြားသားမ်ား၏အသံမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပျခင္းမွာ  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အားလုံးပါဝင္သည့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအား ေရွ႕ဆက္  
ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ မူဝါဒလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအား  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

“သူတုိ႔ေပးမယ့္ ဒီေငြေလးနဲ႔ဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစလ္ေလာက္ပ ဲစားလုိ႔ရမွာ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔အတြက္ကေတာ့ ဒီေတာင္က ရလာမယ့္ေငြနဲ႔ 
ႏွစ္တစ္ရာေလာက္ ထိုင္စားလုိ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက သူတုိ႔ေပးမယ့္ ေငြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဘာမွမဟုတ္ဘူး။ 
သူတုိ႔ေပးတဲ့ေငြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရပ္တည္လုိ႔မရဘူး။ သူတုိ႔ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေငြ ၁၀ သိန္းေလာက္ ေပးခဲ့ရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ 
ဒီေတာင္နဲ႔ မလဲႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘဝ အသက္ရွင္သန္မႈကုိ ေငြ ၁၀ သိန္းန႔ဲ ႏွစ္တစ္ရာေလာက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ 
တျခားသူေတြ ဘာလုိ႔သေဘာတူလည္း ကၽြန္ေတာ္မသိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနန႔ဲကေတာ့ ဒီေတာင္ကုိ မေရာင္းခ်င္ဘူး။”

ဦးဘခ---(က်ား၊ ၅၈ ႏွစ္)၊ ဘရ--- ေက်းရြာ၊ ပိႏၷဲေတာ ေက်းရြာအုပ္စု၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ 
သထုံခရိုင္၊မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)

လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားလူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
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၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲသည္ လြတ္လပ္ေသာလူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္အ 
တြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား  
အေပၚ သူတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိျခင္း၊ တံု႔ျပန္ကာကြယ္ျခင္း စသည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။  
ထို႔အျပင္ ရရွိသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိကာကြယ္လွ်က္ရွိသည့္ ရြာသားမ်ား၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ားပုိမို 
ေကာင္းမြန္ေစရန္ ၎တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္     
ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက www.khrg.org တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ရွ ု g g ြ ရႈ ု ည

9.4 437.4 x 309 mm





လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားလူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္ 

စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ



လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား- လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား- ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား 
ႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေရးသားထုတ္ေဝသည္။ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ။ KHRG #2018-01

အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာဖုံးပုံ၏ ဓာတ္ပုံမ်ားအေၾကာင္းအား ဤအစီရင္ခံစာ၏ေနာက္ဆုံးစာမ်က္ႏွာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ၾကည့္ပါ။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲျပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ 
အေနနီးေသာရြာသားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ ရြာသားမ်ား၏အေျခအေနမ်ားအား တုိက္ရိုက္သက္ေသခံမႈမ်ားကုိ 
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ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေရာင္းရန္မဟုတ္ပါ။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေရာင္းရန္မဟုတ္ပါ။ 
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ယူဆခ်က္ အျမင္သက္ေရာက္မႈမ်ား လုံးဝမပါရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။ 



မာတိကာမာတိကာ

၁။  နိဒါန္း၁။  နိဒါန္း .................................................................................................................. .................................................................................................................. ၃ ၃
 အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ............................................................................................. ၃
 ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ- လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေရးၾကီးပုံ ............................... ၉
 အၾကံျပဳခ်က္မ်ား .................................................................................................... ၁၁
 အစီရင္ခံစာျပဳစုပံုနည္းလမ္းမ်ား ................................................................................. ၁၇
 ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္အသုံးအႏႈန္းမ်ား ............................................................. ၂၂

၂။  စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းပြင့္လာျခင္း- ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ၂။  စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းပြင့္လာျခင္း- ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေျမယာႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ................................... ................................... ၂၃ ၂၃
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



၁။ နိဒါန္း၁။ နိဒါန္း

အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ျမန္မာႏုိငင္အံႏံွ႔အျပားတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမႈအ 
သုိက္အဝန္းမ်ား လုပ္ကုိင္အသုံးခ်ေနေသာ ေျမယာ 
အေျမာက္အမ်ားသိမ္းယူခံရလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း 
လက္ရိွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားသည္ 
ေက်းလက္ေနလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအႏၱရာယ္မ်ား အလြန္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
ေဒသတြင္း ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏အသက္ရွငရ္ပတ္ည္မႈအတြက္ ေျမယာကုိသာ 
အမီွျပဳလ်က္ရိွၿပီးေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ လူမႈအသုိက္ 
အဝန္းတစ္ခလုံုး၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအေပၚ 
ၿခိမ္းေျခာက္ႏိငုသ္ည္။1 ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာလုပ ္
ကုိင္က်င့္သုံးမႈမ်ားျပားျခင္း၊ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား 
အားနည္းေနမႈႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း 

လုပ္ေဆာင္မႈအားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားနယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ 
ေက်းလက္ေနျပည္သူအမ်ားအျပားမွာ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း ခရံႏုိငသ္ည့္အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။ လတ္တေလာ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရေသာ ကရင္ဌာေနတုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပရွ္ား
သူ ေစာအိုမူး2 ကိစၥရပ္သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ရွားေဆာင္ရြက္ 
ေနသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲအႏၱရာယ္မ်ား ဝန္းရံလ်က္ရွိေနသည္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနပါသည္။

၂ဝ၁၂ ခႏွုစ ္ႏွစဖ္က္သေဘာတူ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင္ ့၂ဝ၁၅ ခႏွုစ ္တစ္ႏိငုင္လုံံးဆုိငရ္ာ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးသေဘာတူညမီႈစာခ်ဳပ္တို႔မွာ ၾကီးမားေသာရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိနက္ာလတစ္ခ ုလမ္းဖြင့္ေပး 
ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ား ျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္း၏ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အနည္းငယ္သာစဥ္းစားေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားသည္ ေက်းလက္ 
ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္လာရၿပီး ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ အဓိကလုပကုိ္ငသ္ည့္ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ျံဖိဳးေရးလုပင္န္းမ်ားမွာ သတၱဳမုိင္းလုပင္န္း၊ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ လမ္းေဖာက္လုပျ္ခင္းႏွင္ ့စိက္ုပ်ိဳ းေမြးျမဴေရးလုပင္န္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကုမၸဏကုိီယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအပါအဝင္ ၎စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ စီး

1 ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးအဖြ႔ဲအစည္း (FAO) ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Myanmar at a glance,” 
တြင္ၾကည့္ပါ။

2 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၈ ခႏွုစ၊္ ဇြန္လ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “A Karen Community Leader, Saw O Moo, Was Murdered 
by Tatmadaw forces in Hpapun District, April 2018,” ႏွင့္ KESAN မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ 
“A Tribute to Saw O Moo: Karen Indigenous Rights Defender Gunned Down by Burma Army Soldiers in Mutraw 
District, Karen State,” တြင္ၾကည့္ပါ။

ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
ႏွင့္/သုိ႔႔မဟုတ္ လူမႈအသုိက္အဝန္းမွ တရားဝင္ 
သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမရိွေသာ္လည္း ရိုးရာ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရလုပကုိ္င္ေနေသာ(သုိ႔) 
အသုံးျပဳေနေသာ ေျမမ်ားကုိ အစုိးရ၊တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းမ်ားမွ ေျမယာပုိင္ 
ဆုိငမ္ႈရရိွရန္တရားဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊တရား 
မဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းျဖစ္ 
စဥ္မ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။

3

လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://www.fao.org/myanmar/fao-in-myanmar/myanmar/en/
http://khrg.org/2018/06/18-3-nb1/karen-community-leader-saw-o-moo-was-murdered-tatmadaw-forces-hpapun-district-april
http://kesan.asia/index.php/news/97-a-tribute-to-saw-o-moo


ပြားျဖစ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရန္သာ ရည္ရြယ္သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္း ဤအစီရင္ခစံာရိွ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ ေျမယာႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ အလြန္စိုးရိမရ္သည့္အေျခအေန ကုိညႊနျ္ပေနသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရး ဆိုငရ္ာ 
ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း (UNDRIP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ 
လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားတြင္ ထုိအခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားစြာထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ 
သေဘာထားခြင့္ျပဳခ်က္ရယူမႈမ်ား မရွိသည္ကုိေတြ႔ရွိရသည္။ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင္သ့ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ေရရွညသ္က္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ 
အနည္းငယ္သာထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ
ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွရြာသားမ်ားသည္ အနည္းငယ္ေသာေလ်ာ္ေၾကး သုိ႔မဟုတ္ တရားမၽွတမႈရရွိရန္ 
အကူညီေတာင္းခံျခင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ၎တုိ႔၏ေျမယာအခြင့္အေရး လုံျခံဳမႈရရွိရန္ ရုန္းကန္ေနၾကရသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ(၁ဝ)ႏွစတ္ြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ‘ေက်းလက္စြမ္းရည-္ ကရငျ္ပညန္ယ္ စစအ္ပုခ္်ဳပမ္ႈအတြင္း  ွ‘ေက်းလက္စြမ္းရည္- ကရင္ျပည္နယ္ စစ္အပုခ္်ဳပ္မႈအတြင္း 
ျပန္လည္ခုခံျခင္းႏွင့္ေက်းလက္အခြင့္အေရးမ်ား’ျပန္လည္ခုခံျခင္းႏွင့္ေက်းလက္အခြင့္အေရးမ်ား’ ဆုိသည့္ အစီရင္ခံစာကုိထုတ္ေဝခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ နားလည္ရန္မွာ 
အလြန္အေရးၾကီးေသာ ခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရ
အာဏာပုိငမ္်ားကရြာသားမ်ားကုိခခုတံြန္းလွနႏ္ိငုစ္ြမ္းအားနည္းသည့္သူမ်ားအျဖစ္ေဖၚျပမည့္အစား ေဒသခံရြာ
သားမ်ားမွလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားမည္သုိ႔ကာကြယ္တုံ႔ျပန္သည္ကုိကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ 
အေလးထားေဖၚျပထားပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေက်းလက္စြမ္းရည္ဆုိသည္မွာ ရြာသားမ်ားမွ    
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား နားလည္ရန္၊ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
သည့္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွမမိတုိိ႔၏ေျမယာမ်ားအားကာကြယ္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ ကြျဲပားေသာနည္းဗ်ဴဟာလုပ ္
ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္းတင္ျပလုိသည္။ ထုိနည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားမွ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈလုပင္န္းစဥ္ 
မ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကပါဝင္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ 
၎တုိ႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအားကာကြယ္ျခင္း၊ တုိငၾ္ကားစာမ်ားေပးပုိ႔ျခင္း၊ မၽွတသည့္ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာ 
ေၾကးေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္း တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ရြာသားမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အားေကာင္းေစႏုိင္သည့္ (သုိ ႔မဟုတ္) 
အားေလ်ာ့သြားေစသည့္ တြန္းအားေပးခ်က္မ်ားကုိလည္း မီးေမာင္းထုိး ျပထားသည္။ ရြာသားမ်ားမ ွ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွမႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ သူမ်ားထံသုိ႔ေရာက္ရွိႏိုင္မႈ၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအား 
နားလည္ႏိငုမ္ႈႏွင္ ့လူမႈအသုိက္အဝန္းတစ္ခအုေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏အသံမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ႏိငုစ္ြမ္း စသည့္အခ်က္ 
မ်ား ပါဝင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရး တည္ျငိမ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၏ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ 
ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား အသိမ္းခံရျခင္းမွကာကြယ္ရန္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ရန္ ခုငိမ္ာလုံျခံဳသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အလ်င္အျမန္ 
လုိအပ္ေနပါသည္။ အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္မႈရိွသည့္ဖြ႔ျံဖိဳးေရးအား ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိငသူ္ 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



မ်ား၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လက္ခံသိရွိေစရန္အတြက္ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာမွတစ္ဆင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ 
ခံစားရေနသည့္ ရြာသားမ်ား၏အသံအား မွတ္တမ္းတင္ထုတ္ေဖာ္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာဖြဲ႔စည္းပံု အစီရင္ခံစာဖြ႔ဲစည္းပုံ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အခန္း (၅)ခန္း ခြဲထားပါသည္။ နိဒါန္းအခန္းနိဒါန္းအခန္း တြင္ အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္၊ ေနာက္ခံအ
ေၾကာင္းအရာ၊ အဓိကေေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
တင္ျပထားပါသည္။ 

ဒုတိယအခန္းဒုတိယအခန္းတြင္ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး 
ဦးတည္ဘက္လားရာမ်ားကုိ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္ ဖတ္႐ႈေလ့လာသူမ်ား သိရွိရန္ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ စစ္အစုိးရမွ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစုိးရသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကာလ 
အတြင္း ဆက္လက္တည္ရွိေသာဖြ႔ံျဖိဳးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားကုိလည္း မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU)ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွစ္ခုစလံုးကုိ 
အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးေသာေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာသူမ်ားအား ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား ပို၍ၾကံဳေတြ႔ရေစပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေန 
ျဖင့္ ဤအပုိင္းတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
သတၱဳမုိင္းလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာလုပ္ငန္းမ်ားအားျခံဳငုံေဖာ္
ျပ ထားပါသည္။ ဤလုပင္န္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းေျမယာလုပပ္ိင္ုခြင့္ လုံျခံဳမႈမရိွေစရန္ ပိမုိတုြန္းအားေပးမႈျဖစ္ေစ 
ႏိုင္သည္။ 

အခန္း (၃)အခန္း (၃) တြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ဘုိးဘြားပုိင္ေျမမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) တုိ႔၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ 
တရားရုံးစနစ္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီွေရာက္ရိွရန္ မည္သုိ႔ၾကိဳးစားေနသည္ကုိသုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ဤအပုိင္း 
တြင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ရရွိရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း၊ 
ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ KNU သုိ႔တုိင္ၾကားစာမ်ားေပးပုိ ႔ ျခင္းမ်ားသာမက (ေကာ္ပိုေရးရွင္း) ပူးေပါင္းစီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသြားသည့္အိမ္ျခံေျမမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈအတြက္ ျပန္လည္ခုခံလုပ္ 
ေဆာင္ရန္ တရားရုံးစနစ္အားအသုံးျပဳျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားအား မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ 

၁။ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္လ့က္မွတ္ႏွင္မွ့တ္တမ္းျပဳစျုခင္း -၁။ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္ႏွင္မွ့တ္တမ္းျပဳစုျခင္း - ဤအပုိင္းတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ 
ဘုိးဘြားပုိင္ေျမယာမ်ားအားကာကြယ္ရန္ႏွင္ ့ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္ လက္မွတ္ရရိွရန္ မည္သုိ႔ႀကိဳးစားသည္ကုိ 
သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ မတူညီေသာေျမ
ယာစီမအံပုခ္်ဳပ္မႈစနစ္ႏွစခ္ ုတည္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ား 
အားမွတ္ပံုတင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ထုိုလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္း 
ေျမယာအသုံးခ်မႈကုိသာ ကာလၾကာရွည္စြာ ဆက္တုိက္က်င့္သုံးလာသည့္အတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
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လက္မွတ္အား မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရမည္ကုိ ေသခ်ာစြာမသိရွိေပ။ ထုိ႔အျပင္ ေျမယာတိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္းႏွင္ ့ေျမယာမွတ္ပံတုင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားရိွျခင္း 
သည္လည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ျပီးပုိမိခုက္ခဲေစပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထက္အာဏာပုိင္အစုိးရဌာနမ်ားသုိ႔ လက္လွမ္းမီွေရာက္ရွိႏိုင္ျပီး 
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားအားအသိမ္းခံမည္ကုိမသိခင္မွာပင္ ကုမၸဏမီ်ားမွ စီးပြား 
ျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာအသုံးျပဳရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားႏုိင္သည္။ 

၂။  တုိင္ၾကားစာေပးပို႔ျခင္း -၂။  တုိင္ၾကားစာေပးပုိ႔ျခင္း - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ 
၎တို႔ေျမယာသိမ္းယူမႈခံရမႈအေပၚ တုိင္ၾကားစာမ်ားေရးသားေပးပုိ႔ျခင္းအားျဖင့္ တံု႔ျပန္ၾကသည္။ ဤ 
အခန္းတြင္ ထုိတုိင္ၾကားစာမ်ားေရးသားေပးပုိ႔ရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ ရည္ရြယ္ထားခ်က္မ်ားကုိသုံးသပ္
ထားျပီး တံု႔ျပန္မႈျပန္လည္ရရွိရန္ မည္သည့္အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားရွိသည္ကုိလည္း ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိေရာက္သည့္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္း 
ယူျခင္းခံရသည့္ ျပညသူ္မ်ားသည္ အကူညရီရိွရနအ္တြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေဒသအဆင့္၊ ျပညန္ယ္အဆင့္ႏွင္ ့
ႏိငုင္ံေတာ္အဆင့္ အာဏာပုိငမ္်ားထံသုိ႔ အယူခဝံင္ၾကရသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ ဤတုိင ္
ၾကားစာမ်ားအားလည္း ထိေရာက္စြာျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရိွပ ဲတာဝန္ယူမႈတာဝန္ခမံႈမ်ား လစ္ဟင္းေန 
သည္ကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

၃။  ဥပေဒဆုိင္ရာ အသိပညာႏွင့္ တရားမၽွတမႈရရွိခြင့္ -၃။  ဥပေဒဆုိင္ရာ အသိပညာႏွင့္ တရားမၽွတမႈရရွိခြင့္ - ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ 
ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအားကာကြယ္ရန္ ဥပေဒမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈအကန္႔ 
အသတ္ရွိေနသည္ကုိသုံးသပ္တင္ျပထားသည္။ ေျမယာဥပေဒမ်ားတြင္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိျခင္း၊ 
ရြာသားမ်ားမွေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲႏွင့္ တရားရုံးစနစ္မ်ားတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းယူခရံျပီး ေနာက္ဆက္တြတဲရားမွ်တမႈရရိွရန္ အခက္အခမဲ်ား
ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ 

 ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရံုးသုိ႔တင္ျခင္း။ ။ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရုံးသုိ႔တင္ျခင္း။ ။ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ 
 ေတာင္ငူခရိုင္တြင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ (KMAC) မွ အၾကီးစား ကၽြန္းသစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ 

ေျမဧက (၂၄ဝဝ) သိမ္းယူခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ားမွ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး တရားရုံးေရာက္အမႈအခင္း 
အျဖစ္သုံးသပ္ထားသည္။ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရဥပေဒစနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျမ
ယာသိမ္းယူမႈေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးစားရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္စနိ္ေခၚမႈမ်ားကုိ ထုိျဖစ္ရပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အခန္း (၄) အခန္း (၄) ၌ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ ကုမၸဏမီ်ားမွ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ျံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ စည္းရုံးလႈ႕ံေဆာ္ခခုမံႈမ်ား မည္ 
သုိ႔လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ သုံးသပ္တင္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ ကုမၸဏမီ်ား၊ အစုိးရအာဏာပုိငမ္်ားႏွင္ ့ရြာသား 
မ်ားအၾကားေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာၾကိဳတင္အသိေပးျခင္း ႏွင့္သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း 
(FPIC) အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏အေရးၾကီးပုံကုိေဖာ္ျပထားသည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ 
ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားမွာ အခြင့္အေရးဆုံး႐ံႈးမႈႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေနသည္။ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား
အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွႏိငုမ္ႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
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အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမယာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးညိႇႏိႈင္းရာတြင္ ျပန္လည္ခုခံ 
ေျပာဆုိရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစသည္။ 

၁။  ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း -၁။  ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း - ဤအပုိင္းတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြး
ေႏြးမႈပံုစံမ်ားကုိ သုံးသပ္တင္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၅ မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အထိရြာသားမ်ားမွာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး
မႈျဖစ္စဥ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဘးဖယ္ခံထားရသည္။ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္မေဖာ္ခင္ 
စီမံကိန္းမ်ားမွရလဒ္မ်ားအတြက္ ညိႇႏိႈင္းရန္အခြင့္အလမ္းလည္းမရွိခဲ့ပါ။ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝၿပီးထိေရာက္
မႈရိွသည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမရိွျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင ္
သည့္ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ မိမိတို ႔ကုိယ္ကုိကာကြယ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားအား ေလ်ာ့က်
ေစပါသည္။

 တနသၤာရျီမစ္ေပၚတြင ္ေရအားလ်ွပစ္စ္ေရကာတာေဆာက္လုပျ္ခင္း -တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင ္ေရအားလ်ွပစ္စ္ေရကာတာေဆာက္လုပျ္ခင္း - ဤေလ့လာထားေသာျဖစ္ရပ္တြင္ 
ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏ေျမယာမ်ားေရလႊမ္းမုိးခံရမည့္ တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ေရကာတာ ေဆာက္လုပျ္ခင္းအားကန္႔ကြက္ေသာ စည္းရုံးလႈ႕ံေဆာ္မႈမ်ား မညသုိ္႔လုပ္ေဆာင္သည္ 
ကုိ သုံးသပ္တင္ျပထားသည္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခဲြ စြမ္းအင္ကုမၸဏ(ီGMS) ႏွင္ ့ေဒသခံရြာသားမ်ား အၾကား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေက်းရြာမ်ားအေပၚသက္
ေရာက္မည့္ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးၾကီးသတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု 
ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂။  ေလ်ာ္ေၾကးေငြ -၂။  ေလ်ာ္ေၾကးေငြ - ဤအပုိင္းတြင္ ၂ဝ၁၅ ႏွင္ ့၂ဝ၁၈ ခႏွုစၾ္ကား ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာသိမ္းယူခရံမႈမ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးရရိွျခင္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔၏ နစ္နာမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအား 
မတူညီေသာလုပ္ေဆာင္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားသုံး၍ ဖိအားေပးခဲ့ရသည္ကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားကုိ ပဂုၢလိကကုမၸဏမီ်ားထံမွ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိရာတြင္ 
ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ 

အခန္း (၅)အခန္း (၅) တြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္း ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကုိ ေဒသအဆင့္ 
စုေပါင္းတံု႔ျပန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ႏို္င္ပါသည္။ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား
ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင္ ့ေဒသတြင္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင္ ့ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးရရိွရန္ အတူတကြ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ခဲၾ့ကသည္။ 
 
၁။  ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္း -၁။  ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္း - ဤအပုိင္းတြင္ ၂ဝ၁၅ မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ထိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ရန္ 

ရြာသားမ်ားအသုံးျပဳခဲ့သည့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းအေျခခံသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 
ေရွ႕တန္းတင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔
၏ေျမယာမ်ားသိမ္းယူခံရျပီးေနာက္ (သုိ႔မဟုတ္) သိမ္းယူခံရႏိုင္သည့္ျခိမ္းေျခာက္မႈရွိေနသည့္အေျခအ
ေနတြင္ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား အားပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္
ခဲ့ ၾကသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရြာသားမ်ားသည္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အာရုံစိုက္မႈကုိရရွိရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



၂။  လူထုေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္မႈ -၂။  လူထုေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္မႈ - ဤအပိုင္းတြင္ ေက်းလက္ျပည္သူ 
မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တိုက္ခိုက္ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ လူထုကုိအေျခခံ 
သည့္စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈမွ မည္သုိ႔ကူညပီ့ပံိုးမႈရိွသည္ကုိသုံးသပ္ထားသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္း
တစ္ေလွ်ာက္ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ‘ေက်းရြာေကာ္ 
မတီမ်ား’ ဖြဲ႔စည္းကာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ခုခံခဲ့ၾကသည္။ ထုိေကာ္မတီမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈစီမံကိန္း 
မ်ား၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးမ်ားေတာင္းဆုိျခင္း၊ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ မ်ားအားေတာင္းဆုိျခင္း၊ တုိင္ၾကားစာမ်ားေပးပုိ႔ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုမိုအား
ေကာင္းမႈရွိေစရန္ ပ့ံပိုးေပးသည္။ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း ရြာသားမ်ား၏
ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားေတာင္းဆုိရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးသည့္အေရးပါေသာ 
အခန္းက႑တြင္ရွိေနသည္။ 

 အမ်ားပိုင္ေျမေပၚတြင္ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း- ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ျဖစ္ရပ္ - အမ်ားပုိင္ေျမေပၚတြင္ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း- ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ျဖစ္ရပ္ -  ဤျဖစ္ရပ္တြင္ အမ်ားပုိင္ 
သစ္ေတာရွိေနေသာ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္တြင္ ထုံးေက်ာက္မိုင္းတူးေဖာ္ျခင္း ဖြ႔ံ ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းအား 
ေဒသခံေက်းလက္လူမႈအသုိက္အဝန္းမွ ကန္႔ကြက္လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ေသာနည္းဗ်ဴဟာ မ်ားကုိသုံးသပ္တင္ျပထား 
သည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းရာတြင္ လူထုေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းပါဝင္မႈတုိ႔၏ အေရးၾကီးပုံကုိလည္း 
မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲမူရင္းသတင္းမွတ္တမ္းအပိုင္းေနာက္ဆက္တြဲမူရင္းသတင္းမွတ္တမ္းအပုိင္း3 ၌ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသာ 
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္မထုတ္ျပန္ရေသးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကုိ ယခုအေၾကာင္းအရာ
အလုိက္အႏွစခ္်ဳပ္အစီရင္ခစံာတြင္ ကုိးကားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသည္မွာ ယခုအစီရင္ခစံာတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးသည္ စီစစ္ထားမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းကုိေဖာ္ျပလုိသည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

3 ေနာက္ဆက္တြဲမူရင္းသတင္းမွတ္တမ္းအားလုံးကုိ PDF ေဖာင္ျဖင့္ www.khrg.org တြင္ ကူးယူႏိုင္သည္။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ- လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေရးႀကီးပံုေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ- လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေရးႀကီးပုံ

၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာင္ပိငု္းရိွ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားမွ 
၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ခုခံရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဳဟာမ်ားမည္သုိ႔ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ေက်းလက္ျပည္သူ 
မ်ားမွ မည္သုိ႔ေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈွအမ်ိဳးအစားမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားေနရေၾကာင္းကုိ တင္ျပသည္သာမက 
၎တုိ႔ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔ျပန္လည္တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္သည္ကုိလည္းေလ့
လာ တင္ျပထားသည္။ ရြာသားမ်ားမွအတိတ္မွၾကံဳေတြ႔ခဲ့ေသာေအာင္ျမင္မႈ၊ က်ရႈံးမႈအေပၚမူတည္၍ တုံ႔ျပန္လုပ ္
ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားအား မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရမည္ကုိသိရွိၾကျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးပုိမုအိဆင္ေျပခဲ့လွ်င္၎တုိ႔၏မိမကုိိယ္ကုိခံခုကံာကြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ပိမုိအုသုံးျပဳရန္စတ္ိအား 
ထက္သန္ၾကသည္။ ရြာသားမ်ား၏ရည္မွန္းခ်က္အေပၚမူတည္၍ ၎တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဳဟာမ်ား 
လည္းေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာအခြင့္အေရးအတြက္ 
အျခားလူမ်ား၏အကူညီမပါဘဲ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ကူကယ္ရာမဲ့ေနေသာသူမ်ားဟူသည့္ 
အမ်ားေဘာင္ခတ္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားအသုံးျပဳ ေသာေက်းလက္စြမ္းရည္ 
ရႈေတာင့္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရငခ္စံာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသျပ 
လုိက္ပါသည္။ 

ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားသည္အခက္အခအဲတားအဆီးမ်ားၾကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ႏွင္ ့ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား တြန္းလွနခ္ခုႏံိငုရ္န္ ၾကိဳတင္လႈပရွ္ားမႈမ်ား၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင္ ့လုိက္ေလ်ာညီ
ေထြသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မွ ေျမယာမွ
တ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားေပးပုိ႔ 
ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ေျမယာအားျခံစည္းရုိးခတ္ကာကြယ္ျခင္း၊ 
ေဒသတြင္းအဖြ႔ဲဝင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အစရိွေသာ ေက်းလက္
စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိေဖာ္ျပထားသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားမွာ ရြာသားမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္သက္ေရာက္မႈအေျခအေနရိွေသာ္ 
လည္း အျခားပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑အားလည္း ေဘးဖယ္မထားရန္အေရးၾကီး 
သည္။ ႏိုင္ငံတကာအသုိက္အဝန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရး 
ႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိမဆုံး႐ႈံးေစရန္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေက်းလက္တြင္ရွိေသာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိငရ္ာအစီရင္ခစံာမ်ားအား တင္ျပလႈ႕ံေဆာ္မႈတစ္ျပိဳင္တည္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ကရင္လူ႔ 
အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၾသဇာအာဏာရိွေသာပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား ေဝဖန္ေထာက္ျပမည့္ 
အစား ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းရိွေက်းလက္ေဒသခံမ်ား၏ခုခလံႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကုိ ပိမုိအုားေကာင္းေအာင္ႏွင္ ့
ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔ေျဖရွင္းပုံမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ 

ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၏ေဒသအေနအထားအရ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ 
အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားေပၚတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာသည္ကုိလည္းသိရွိရန္မွာ အေရးၾကီးသည္။ 
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားခဲသ့ည္။ တစ္ခ်ိနတ္ည္းတြင္ ျပည္တြင္းႏွင္ ့
ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စမီံကိန္းမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းေဆာက္လုပ္ 
ေရးႏွင္သ့တၱဳမုိင္းတူးေဖာ္ေရးစသည့္ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ျံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားတုိးျမႇင္လ့ာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၏ဖြံ႔ျဖိဳးေရးသည္ ေက်းလက္လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ား၏ ဘဝအသက္ေမြးေက်ာင္းမ်ားအား 
ျပင္းထန္စြာထိခိုက္ေစခဲ့ျပီး ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားမွာလည္း ျမႇင့္တက္လာသည့္အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားမွာ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၊ စီးပြားျဖစ္စီမံကိန္း ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ 
ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ ညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
အတြက္တြန္းလွနတုိ္က္ခိက္ုၾကရသည္။ ရြာသားမ်ား၏သေဘာထားအျမင္မ်ားမွာ မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈခရံသည္။ 
ဤအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အားလုံးပါဝင္သည့္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအား ဦးစားေပး
ျမႇင္တ့င္ရန္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ေက်းလက္စြမ္းရည္ခ်ဥ္းကပ္ပံနုည္းလမ္းမွာ အဓိကအေရးပါသည့္နည္း
လမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ထိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ စုစည္းထားသည့္ ရြာ
သားမ်ား၏ေျမယာႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ားျဖစ္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားအား ရြာသားမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့သေဘာထားအသံမ်ားကုိ ပထမႏွင္အ့ဓိကထားကာ စစီဥထ္ည့္ 
သြင္းထားသည္။ ဤအၾကံျပဳခ်က္အခန္းတြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားကုိ 
ေသခ်ာစြာေျပာျပေပးႏုိင္ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအားေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ကရင္လူ႔အ 
ခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႔သားမ်ားထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ပါ 
သည္။ 

ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသုိ႔အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျမန္မာအစုိးရ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးသုိ႔အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

• ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္အား လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈပိုမိုရွိေစရန္ ျမန္မာအစုိးရ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း 
အရုံးႏွင့္ ေဒသတြင္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
က)  တရားဝင္ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအခြင့္အေရးအားကာကြယ္ရန္ ႏွစ္ဖက္လုံး၏ 

ေျမသိမ္းယူမႈစနစ္အား သဟဇာတျဖစ္ေစကာ ဥပေဒျပဳေဆာင္ရြက္ရန္။
ခ)  ေျမယာမွတ္ပံတုင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္၌ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိမုိရိွုေစရန္ႏွင္ ့ေျမယာတုိင္း တာျခင္း 

ႏွင္ ့ေျမယာမွတ္ပံတုင္ထုတ္ေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ စမီခံန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ားမွတာဝန္ယူမႈရိွေစ ရန္ လိုအပ္သည့္ 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ၾကိဳတင္အသိေပးမႈအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။

• တရားမွ်တမႈရရွိေစရန္ ျမန္မာအစုိးရ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးႏွင့္ ေဒသတြင္း အာဏာပုိင္မ်ားမွ    
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
က)  ကြျဲပားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအားေလးစားျပီး ဘက္လုိက္မႈမရိွပ ဲေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားအေပၚတန္းတူညီမွ်မႈရွိသည့္ ဥပေဒထားရိွရန္။
ခ)  ေျမယာသိမ္းယူျခင္း ႏွင့္ အိုးအိမ္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ႏွင့္အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းအတြက္လွ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္၊ အစုိးရအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမႇင့္တင္ရန္။

ဂ)  ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅   
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္လုပင္န္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ပိုမုိအားေကာင္းလာေစရန္၊ စီမံကိန္းမ်ား၏လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ တုိးျမႇင့္ရန္။ 

• ေဒသတြင္းတုိင္ၾကားမႈႏွင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္သည့္အစုအဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ားသုိ႔ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားလက္လွမ္းမွီရရွိႏိုင္မႈအား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရမွ ေအာက္ပါအခ်က္ 
မ်ားကုိေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
က) ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ားသည္ လူထုအေျချပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဓေလ့ထုံးတမ္း

က်င့္သုံးသည့္ ေျဖရွင္းေရးယႏၱရား ျဖစ္ရပါမည္။
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ခ)  အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုိအပ္ 
သည့္နည္းပညာမ်ားအား ပံပ့ိုးမႈေပးျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔အား ပရဲစ္အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္ ့တစ္ေျပးညီ 
လက္တြဲေခၚေဆာင္သင့္ပါသည္။

ဂ)  လယ္ယာေျမႏွင္ ့အျခားေျမမ်ားစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဗဟုိေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျမႇင္တ့င္ 
ရန္အတြက္-
၁။  ျပည္သူမ်ားမွေကာ္မတီအား မည္သုိ႔တုိင္ၾကားႏုိင္မည္ကုိသိရွိေစရန္ လူထုပညာေပး လႈံ႕ေဆာ္မႈ 

မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
၂။  ေကာ္မတီမွ တုိင္ၾကားသူမ်ားသုိ႔ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနတင္ျပမႈကုိ ပံုမွန္ႏွင့္ အခ်ိန္မီွ ျဖစ္ေစရန္ 

ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း။ 
၃။  မွ်တျပီး တန္းတူညီမွ်သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီ၏စြမ္းရည္ 

အား ျမႇင့္တင္ျခင္း။ 
၄။ ရည္ရြယ္ထားသကဲ့သုိ႔ တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈကိစၥရပ္မ်ားအား ေက်ေအးမႈရွိ

သည္အထိ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ေစျခင္း။ 

• ေဒသတြင္းတုိင္ၾကားမႈႏွင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္သည့္ အစုအဖြ႔ဲမ်ားအပါအဝင္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ားသုိ႔ 
ေဒသခံျပညသူ္မ်ားလက္လွမ္းမီွရရိွနိငုမ္ႈအားျမႇင္တ့င္ရန ္ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
က)  ၎တုိ႔ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွငအ္ား ပိမုိျုမန္ဆန္စြာတံု႔ျပန္မႈေပးႏုိငသ္ည့္ လမ္းေၾကာင္း 

ျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
ခ)  ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင ္(KNU Human Rights Commission) အား 

ပဲရစ္အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္မျဖစ္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
ဂ)  ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွငသုိ္႔ တုိငၾ္ကားစာမ်ား မညသို္႔ေပးပုိ႔ႏိငုသ္ည္ကုိ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ လူထုပညာေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

• ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လုံျခံဳမႈရွိေစရန္ ျမန္မာအစုိးရမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
က)  အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စအီား ၎တုိ႔၏လုပင္န္းတာဝန္တစ္ချုဖစ္သည့္ ေျမယာဥပေဒ ျပင္ဆင္ 

ေရးဆြဲမႈကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳသင့္ျပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းအား ရုပ္သိမ္းသင့္ 
သည္။ လက္ရိွ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ေျမသိမ္းဥပေဒသည္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ခမံ်ားအား 
ထိခိုက္နစ္နာမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

ခ)  အဆုိျပဳထားသည့္ (၂ဝ၁၂) လယ္ယာေျမဥပေဒမွ ျပင္ဆင္သည့္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား 
ရုပ္သိမ္းသင့္သည္။ အဆုိျပဳမူၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၃၇ (က) သည္ ေက်းလက္လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအား 
တရားစြဲဆုိခံရေစႏုိင္သည့္အေျခအေနအား လမ္းဖြင့္ထားသည္။ 

ဂ)  ၂ဝ၁၇ တြင္ အဆုိျပဳထားသည့္ (၂ဝ၁၂) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင္ ့ေျမရုိင္းစီမခံန္႔ခြမဲႈဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းအား ရုပ္သိမ္းသင့္သည္။ အဆုိျပဳမူၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၂ ႏွင့္ ၂၇ တုိ႔သည္ ေက်းလက္
ေဒသခံမ်ားအား အဓမၼတရားစြဲဆုိႏိုင္ျပီး ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မလုံျခံဳမႈကုိ ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
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• တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈအားတုိးျမႇင့္ရန္ ျမန္မာအစုိးရ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေဒသ 
တြင္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
က)  ေျမသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လာဘ္ထုိးျခင္းမ်ားႏွင္အ့ဂတိလုိက္စားျခင္းမ်ားအား တုိက္ဖ်က္ရန္ ယႏၱရား 

မ်ားကုိ ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ လုပေ္ဆာင္သင့္သည္။ 
ခ)  ဥပေဒမူေဘာင္စနစ္တြင္ လာဘ္ထုိးမႈႏွင့္အဂတိလုိက္စားမႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အခုိင္အမာ

ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
ဂ)  ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ စနစ္တက်အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးသင့္သည္။ 

• စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားအား ပိုမိုမျဖစ္ပြားေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္း 
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
က)  ‘ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈခံရသည့္ ေနရာေဒသမ်ား’ ၏အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အား တိက်စြာသတ္မွတ္ 

ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
ခ)  ‘ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈခံရသည့္ ေနရာေဒသမ်ား’ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးမႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
ဂ)  ‘ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈခံရသည့္ ေနရာေဒသမ်ား’ အတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်မေပးခင္ 

ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားမွ အေျခခံက်၍ျပည့္စုံေသာ ပဋိပကၡထိခုိက္ျဖစ္ပြားႏုိင္မႈ ဆန္းစစ္သုံး သပ္ခ်က္မ်ားအား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ထားသင့္သည္။ 

• ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား က်င့္သုံးမႈ 
ေသခ်ာေစရန္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးအာဏာပုိင္မ်ားမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ကုိလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
က)  ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ 

လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံျပီး ျမန္မာႏုိငင္တံြင္ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင္ ့ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအား ေလးစားလုိက္နာကာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအား 
ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

ခ)  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေစႏုိင္သည့္ လူမႈအသုိက္အဝန္း 
မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
၁။  ရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၾကိဳတင္ရရွိရန္။
၂။  အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ၍ ထိေရာက္ေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားရိွရန္။ 
၃။  နစ္နာမႈေျဖရွင္းသည့္ယႏၱရားမ်ားအား လက္လွမ္းမီွႏိုင္ရန္။

• ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေျပာဆုိလႈ႕ံေဆာ္ရာတြင္ အၾကပ္ကုိငျ္ခိမ္းေျခာက္ 
မႈခံရျခင္းမ်ားမရိွေစရန္ ျမန္မာအစုိးရမွေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
က)  အာဏာပုိင္မ်ားလုိက္နာက်င့္သုံးသည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္

လည္ခြင့္ဆုိငရ္ာ ဥပေဒတြင္ ရြာသားမ်ားမွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာသေဘာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင္လု့ပ ္
ေဆာင္ျခင္းအတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္မလုိအပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ 
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ခ)  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ 
အာဏာရွင္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ တိက်ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရန္ ျပင္ဆင္သင့္သည္။ 

ဂ)  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအား ၂ဝ၁၈ 
ခႏွုစ ္အဆုိျပဳျပင္ဆင္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ရပုသိ္မ္းသင့္သည္။ အဆိုျပဳထားည့္ ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒသည္ ရြာသားမ်ားအား ၎တို႔၏အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခြင့္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေစပါသည္။ 

• ျမန္မာႏိုငင္တံြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကာကြယ္မႈရရိွေစရန္ ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း 
အရုံးအာဏာပုိင္မ်ားမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
က)  ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ား၏ေျမယာႏွင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ စည္းရုံးလႈ႕ံေဆာ္မႈမ်ားအား 

ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲအတား
အဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးသင့္သည္။ 

ခ)  ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဒသအဆင့္ 
ေက်းရြာေကာ္မတီဖြဲ ႔စည္းမႈအား အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔ႏွင့္အတူတကြ အလုပ္လုပ္ 
ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

• ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚ အမ်ားအျပားမီွခိုက်င့္သုံး ေနျပီး 
ေျမယာပုိငဆုိ္ငမ္ႈဆုိငရ္ာ တူညသီည့္စနစ္မ်ား မရိွသည့္အခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင္ ့ကုမၸဏမီ်ားမွ 
၎တုိ႔၏စီမကိံန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာဝယ္ယူျခင္း (သုိ႔) ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ 
မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
က)  ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာက်င့္သုံးမႈမ်ားအား နားလည္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ သင့္ျပီး 

ေဒသတြင္း တရားဝင္ေျမယာပိုငဆို္ငသူ္ႏွင္ ့ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာပုိငဆုိ္ငသူ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး 
အား အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္၊၊

ခ)  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ေငြေၾကးဆုိငရ္ာေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ေဖာ္ျပထားေသာ စႏံႈန္းမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆုိငရ္ာႏုိငင္တံကာ 
အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သုံးရပါမည္။ 

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမတုိင္မီ လြတ္လပ္စြာၾကိဳတင္အသိေပးျခင္း 
ႏွင့္သေဘာညီမႈရယူျခင္း(FPIC) မွ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေရွ႕တန္းတင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းေပၚအေျခခံ၍ ကုမၸဏမီ်ားမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္သင့္သည္။ 
က)  စီမံကိန္းမစတင္မွီ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အေတာအတြင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္စဥ္ 

ကာလတုိ႔တြင္ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္း၏ စိုးရိမမ္ႈမ်ားအား ဦးစားေပးထည့္သြင္းေစႏုိငရ္န္ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား အေစာဆုံးၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

ခ)  စီမံကိန္း၏သေဘာသဘာဝ၊ အရြယ္အစား၊ ထိခိုက္မႈရွိလာလ်င္ ၎တုိ႔အား နဂိုမူလအေျခအေနသုိ႔ 
ျပန္လည္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၏အတုိင္းအတာပမာဏ စသည့္သက္ဆိုင္ရာ 
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အခ်က္အလက္မ်ားအားသိရွိရန္ ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးသင့္သည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသတြင္း 
ဘာသာစကားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ အေျခအေနျဖင့္လည္း ကုိက္ညီရမည္။

ဂ)  ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ တင္ျပသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား 
မွတ္တမ္းတင္ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သေဘာဆႏၵရယူမႈမ်ားရိွေစရန္ အာမခံခ်က္ေပးသင့္သည္။ 

ဃ)  အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား၏ပါဝင္မႈကို 
ေဘးဖယ္ခံထားရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

င)  ေဒသခံမ်ားအားေပးထားသည့္ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ အ 
ဆင့္လုိက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ ေတြ႔ဆုံညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

စ)  စမီကိံန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခယ္လွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖအိားေပးျခိမ္း 
ေျခာက္မႈမ်ားမရိွေစရန္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

• ေျမယာႏွင့္အိုးအိမ္ျခံေျမမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးခဲ့သည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးမ်ားအား 
ပံ့ပိုးေပးရန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
က)  ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘဝအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအေပၚ ဖြ႔ျံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ား၏ ေရရွည္ေနာက္ 

ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ အေလးထားဂရုျပဳရမည္။ 
ခ)  ျပည့္ဝလုံေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးမ်ားအား သတ္မွတ္ရန္အတြက္ သက္ေရာက္မႈခံစား 

ရသည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထုိသုိ႔သတ္မွတ္ရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ 
တူညီသည့္ေျမတန္ဖိုးအရည္အေသြးအား ကမ္းလွမ္းေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေရြးျခယ္ႏိုင္သည့္ 
ျပန္လည္အစားထုိးျဖည့္ဆည္းေပးေသာ မတူညီသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ားအား 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

ဂ)  ကုမၸဏႏွီင္ထိ့ခိက္ုသည့္ရြာသားမ်ားအၾကား ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးကတိကဝတ္မ်ားႏွင္ပ့တ္သက္၍ 
တရားဝင္သေဘာတူညီမႈမ်ားထားရိွကာ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

ဃ)  ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏႏွင္အ့မ်ိဳးအစားမ်ားအား မတူညီေသာေဒသခံမ်ားသို႔ေပးရာတြင္ ပြင္လ့င္းျမင္သာျပီး 
မွ်တမႈရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

င)  ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္း၍မွ်တေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအတြက္ 
အစားထုိးေပးျခင္းမျဖစ္ေစရန္ တာဝန္ခံမႈထားရိွျပီး လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။

စ)  ရြာသားမ်ားမွမၽွတမႈမရွိ သုိ႔မဟုတ္ လုံေလာက္မရွိဟုယူဆသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးမ်ားအား 
လက္ခရံန္အတြက္ ဖအိားေပးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမရိွေစရန ္ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္သင့္
သည္။ 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အရပ္ဘက္လူမႈ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္

• လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CBOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CSOs) သည္ ရြာသားမ်ားအား 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ကူညီရန္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတအတြက္ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ 
က)  ေျမယာဥပေဒမ်ားအား ပိုမိုနားလည္သိရွိရန္။ 
ခ)  ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းအား မည္သုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ဂ)  ေျမယာကိစၥရပမ္်ားအတြက္ စရီငဆုံ္းျဖတ္သည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ေဒသတြင္းတုိငၾ္ကားမႈမ်ားအား မည္
သုိ႔တင္ျပလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ကုိ နားလည္ေစရန္။ 

• အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရး 
မ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ရန္ ၎တို႔အသုံးျပဳေနေသာ ကြဲျပားသည့္လုပ္ေဆာင္မႈ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပးသင့္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ စသည့္ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကူညီေပးသင့္သည္။ 

• အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ေျမယာ 
အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာေဒသအဆင့္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ကုိ အသိအ 
မွတ္ျပဳသင့္ျပီး ျဖစ္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရပါမည္။ 

• ႏိုင္ငံတကာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ 
စည္းရုံးလႈ႕ံေဆာ္မႈတြင္ ကူညီေပးေနေသာအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့လထုူအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္း မ်ားအား 
ပ့ံပုိးကူညီေပးရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏လုပ္ႏုိင္စြမ္းအား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြႏွင့္နည္းပညာပ့ံပုိးမႈ မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ 
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသင့္သည္။ 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



အစီရင္ခံစာျပဳစုပံုနည္းလမ္းမ်ားအစီရင္ခံစာျပဳစုပံုနည္းလမ္းမ်ား

ကြင္းပိုင္း သုေတသန ကြင္းပုိင္း သုေတသန 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူ 
မ်ားအား ၎တုိ႔ေဒသတြင္း ၾကံဳေတြ႔ခံစားရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ 
ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ 
ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရးမူဝါဒသည္ က်ား/မ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ စသည့္ 
အခ်က္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားထားျခင္းမရွိပါ။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအေနျဖင့္ မိမိေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခအေနျမႇင့္တင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္သူႏွင့္ မိမိေဒသအေၾကာင္းသိရွိသူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ သင္ၾကား
ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။ 

စီစစ္ အတည္ျပဳျခင္း စီစစ္ အတည္ျပဳျခင္း 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ားသည္ သတင္းစီစစ္ေရးမူဝါဒျဖစ္သည့္ ကြဲျပားေသာ 
သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကို စုေဆာင္းရယူရန္၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ 
သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရယူရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ေဒသတြင္း ကုိယ္ပိုင္နားလည္မႈအေတြ႔အၾကံဳျဖင့္ အခ်က္အ 
လက္မ်ားအားႏိႈင္းယွဥ၍္ ရယူရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔မွ စုေဆာင္းရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၏ 
အရည္အေသြးႏွင္ ့တိက်မွနက္န္မႈအားေသခ်ာေစရန္ ရရိွလာေသာအခ်က္အလက္တစ္ခစုအီား ဘာသာျပန္ျခင္း 
မျပဳလုပ္မီ အခ်က္အလက္စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ အေနျဖင့္ 
လူတုိင္းတြင္ မတူညီေသာအျမင္ရႈေထာင့္မ်ားရိွသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာေၾကာင့္ ရရိွသည့္အခ်က္အလက္ 
အားလုံးသည္ ဘက္လုိက္သည့္အစီရင္ခံခ်က္မ်ားမရွိေစရန္အတြက္ ေသခ်ာစြာစီစစ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါ 
သည္။ 

အစီရင္ခံစာ စီစစ္သုံးသပ္ပံုအစီရင္ခံစာ စီစစ္သုံးသပ္ပံု
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔သည္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွါ ကြင္းပုိင္းမွရရွိခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအား စုစည္းရန္ႏွင့္သုံးသပ္ရန္ အရည္ 
အေသြး စႏံႈန္းစီစစ္မႈနည္းလမ္းအား အသုံးျပဳပါသည္။ ဤအစီရင္ခစံာသည္ ၂ဝ၁၅ ခႏွုစ၊္ ႏိဝုင္ဘာလ မွ ၂ဝ၁၈ 
ခႏွုစ၊္ မတ္လအထိ ရရိွခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းရိွ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ 
မည္သုိ႔တံု႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ဥပမာျဖစ္ရပ္မ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္ထားသည္။ ဤ 
ကာလအတြင္း ကြင္းပုိင္းမွရရွိထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ အျခားဖြ႔ံျဖိဳးေရးႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈၾကီးထြားလာသည္ကုိ ထပ္ဟပ္ေတြ႔ရွိ 
ရသည္။ 

ဤအစီရငခ္စံာအတြက္ အခ်က္အလက္အားေကာင္းမႈႏွင္က့်ယ္ျပန႔မ္ႈအား သိရိွနိငုရ္န ္ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ 
၏ အစီရင္ခစံာ (၅၈၆) ေစာင္အား ကနဦးခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ထားသည္။ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခစံာတြင္ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ျပီးေသာအစီရင္ခစံာ (၄၄) ေစာင္ ႏွင္ ့မထုတ္ျပန္ရေသးသည့္ အစီရင္ခစံာ 
(၄၆) ေစာင္တုိ႔အား တုိက္ရိုက္ကုိးကားတင္ျပထားပါသည္။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္၊ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင္ ့
ထိတ္တုိက္ရငဆုိ္ငရ္န္ အသုံးျပဳသည့္မတူညီေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္း မ်ားအား ပိငု္းျခားေဖာ္ထုတ္ႏိငုရ္န ္
ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္ခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားမွ 
၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ရန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္း 
လမ္းအျဖစ္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္သည္။ 
• တုိင္ၾကားစာေရးသားျခင္း
• ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ေျမယာမ်ားအား ျခံစည္းရုိးခတ္ကာရံျခင္း
• ေျမယာမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
• ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးညႇိႏိႈင္းျခင္း
• ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း 
• ေက်းရြာအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားဖြ႔ဲစည္းျခင္း
• ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ 

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ တံု႔ျပန္ေဆြးေႏြးေပးခ်က္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ တံု႔ျပန္ေဆြးေႏြးေပးခ်က္ 
ဤအစီရင္ခံစာကို အဆင့္လုိက္သုံးသပ္မႈကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ား 
အား ကၽြမ္းက်င္သည့္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေမး 
ျမန္းရာတြင္ ျမိတ္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၊ ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း၊ ေတာင္ပိငု္းလူငယ္အဖြဲ႔၊ ကရင္ျပည္နယ္ 
ျမန္ႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္မဟာမိတ္အဖြ႔ဲ (MATA) ႏွင့္ ကရင္ 
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။ ဤေမးျမန္းမႈမ်ားအား အစီရင္ခံစာတြင္ 
သက္ဆုိငသ္ည့္အပုိင္းမ်ား၌ မီွျငမ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအစီရငခ္စံာ မၾူကမ္းအဆင့္တြင္လည္း ျပည္တြင္းႏွင္ ့
ျပည္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ သုံးသပ္ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအေနျဖင့္ ဤအစီရင္ 
ခံစာလုပ္ေဆာင္စဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး စိတ္အားထက္သန္စြာ လုိအပ္သည့္ တံု႔ျပန္ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္
မ်ားေပးသည့္ သူမ်ားအားလုံးကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

သတင္းမွတ္တမ္းစုေဆာင္းေသာ ေနရာေဒသမ်ား သတင္းမွတ္တမ္းစုေဆာင္းေသာ ေနရာေဒသမ်ား 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၌ရိွေသာ သုေတသနျပဳရာ နယ္ေျမခုႏွစ္ခုတြင္ 
လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ထုိနယ္ေျမေဒသမ်ားမွာ သထုံ၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္၊ ဖာပြန္၊ 
ဒူးပလာယာႏွင့္ ဖားအံ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းထဲမွရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ဤနယ္ေျမခုႏွစခ္ရုဲဖ့ဲြ႔စည္းပံုအတုိင္း စစီစလု္ပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထုိနယ္ေျမမ်ားကုိ 
အမ်ားအားၿဖင့္ “ခရိုင္” ဟူ၍ရည္ညႊန္းေခၚဆိုၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ ႔အစည္း KNU မွ အသုံးျပဳေသာ 
အသုံးအႏႈန္း ျဖစ္သည္သာမက KNU ႏွင္ ့ဆက္စပ္သည့္ေဒသခံကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေစ ပတ္သက္ဆက္ 
ႏြယ္မႈမရိွသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေစ ၎အသုံးအႏႈန္းကို သုံးစြဲေခၚေဝၚၾကပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ 
အေနျဖင့္ အဆိုပါအသုံးအႏႈန္းအား အသုံးျပဳေခၚဆိုရျခင္းမွာ မမိ၏ိသုေတသနျပဳရာနယ္ေျမေဒသ တည္ေနရာ 
ကိုသာ ရည္ညြန္းေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ျပီး ထိုကဲ့သို႔ ေခၚဆုိရျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိသလို 
ေဒသခံအမ်ားစုမွ ေခၚေဝၚသံုးစြမဲႈအေပၚမူတည္ျပီး ေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ 
အစိုးရႏွစ္ဘက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရာယွက္ရာေဒသမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေသာကိုးကားခ်က္မ်ားမွ တည္ေနရာ မ်ားကို 
ေဒသခံအမ်ားစု သုံးစြေဲခၚေဝၚသည့္ ေနရာေဒသအမည္နာမအေပၚမူတည္ျပီး ျပန္လည္သုံးစြေဲခၚေဝၚ ထားပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားရိွ ေဒသအမည္မ်ားစုသည္ ျမန္မာအစုိးရမွ သတ္မွတ္ေခၚဆိုသည့္ နယ္ေျမေဒသအမည္နာမမ်ားကို 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ရည္ညြန္းေခၚဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ KNU မွ သတ္မွတ္ေခၚဆုိေသာ 
ေဒသအမည္နာမမ်ားကို ရည္ညြန္းပါသည္။ 

အမည္နာမမ်ား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း။ အမည္နာမမ်ား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း။ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပရာတြင္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကိုး 
ကားခ်က္မ်ားထည့္သြင္းရာ၌ အထူးသျဖင့္ လူပဂုၢိဳ လ္တစ္ဦးခ်င္းအမည္ သုိ႔မဟုတ္ ရြာအမည္မ်ားအား ေဖာ္ျပပါက 
ရြာသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အႏၱရာယ္ရိွေစႏုိငသ္ည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ ထုိအခ်က္အလက္ 
မ်ားအား ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ထားပါသည္။ ရြာအမည္ႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္အမည္မ်ားအား ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ 
ထားျပီး က--- မွ အ--- အကၡရာစာလုံးမ်ားကုိ အသုံးျပဳထားပါသည္။ သက္ဆုိငရ္ာဘာသာစကားမ်ားတြင္ ျဖတ္ 
ေတာက္ေဖာ္ျပထားေသာစာလုံးမ်ားသည္ အမည္နာမအစစ္အမွနမ္်ားအား ကုိယ္စားျပဳျခင္းမရိွသလုိ ကရင္လူ႔ 
အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ သုံးခဲ့ေသာအကၡရာစာလုံးမ်ားႏွင့္လည္းသက္ဆုိင္မႈ မရွိပါ။ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အသုံးျပဳထားေသာဖုံးကြယ္ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ အမည္နာမမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္
တြမူဲရင္းသတင္းမွတ္တမ္းအပုိင္းတြင္ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ အမည္နာမမ်ားႏွင္လ့ည္း လုံးဝဆက္စပ္မႈမရိွပါ။ 
ဤကဲ့သုိ႔ ျဖတ္ေတာက္ဖံုးကြယ္ထားသည့္အမည္နာမမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ား၏အမည္အစစ္အမွန္မ်ားကုိ ကရင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ဖိုင္တြဲ၍သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာ ျပဳစုရာတြင္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းမႈ၊ ေတြ႔ၾကဳံရေသာအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈမ်ားအစီရင္ခံစာ ျပဳစုရာတြင္ အေႏွာင္အဖြ႔ဲကင္းမႈ၊ ေတြ႔ၾကဳံရေသာအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာအဖြဲ ႔အစည္းျဖစ္ျပီး မည္သည့္အဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္မွ် 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိပါ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာေဒသမ်ားသုိ႔သြားလာႏုိင္ရန္ အထူးသျဖင့္ 
မွတ္တမ္းတင္မႈျပဳလုပမ္ည့္ေနရာသည္ တပ္မေတာ္စစ္စခန္းအနီးရိွကားလမ္းမအားျဖတ္ေက်ာ္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ ေျမျမႇဳပ္မိႈင္းမ်ားရိွႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားမည့္အေျခအေနတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ၏ ပံပ့ိုးေပးမႈအားရယူရပါသည္။ အျခားေသာအဖြဲ႔မ်ားမွာ ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမွတ္တမ္းျခင္းအား ပ့ပံိုးကူညရီန္ဆႏၵမရိွပါ။ ကၽြႏ္ုပတုိ္႔၏အစီရင္ 
ခစံာအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင္ ့တုိးတက္ေသာကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ 
(DKBA) တပ္မ်ားအပါအဝင္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ား၏လုံျခံဳေရး
အတြက္ အခက္အခဲအတား အဆီးျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စစုည္းမွတ္တမ္းတင္ 
ရာတြင္ အႏၱရာယ္အမ်ားအျပားရိွသည္ကုိနားလည္ေသာ္လည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏သတင္းမွတ္တမ္း 
ျပဳစုသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္လက္စုေဆာင္းရယူၾကသည္။ 
ေဖာ္ျပပါအတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခစံာသည္ မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုထားျခင္းမရိွ ေသာေနရာေဒသမ်ားမွ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခ်က္ခ်ေဝဖန္ထည့္သြင္းျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ရွားပါသည္။ ထုိုအေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းစီမကိံန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အာဏာပုိငမ္်ား၏လုပ ္
ေဆာင္ခ်က္က႑မ်ားအားလုံးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာနိဂံုးခ်ဳပ္ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈမ်ားအား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 
ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာကာလအတြင္း ရြာသားမ်ားတုိက္ရိုက္ခံစားရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ စိုးရိမ္ 
ပပူန္မ်ားအားတင္ျပျခင္းကုိ အဓိကထား၍ ဤအစီရင္ခစံာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤမွတ္တမ္းတင္ လုပ္ေဆာင္ 
ရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားခံစားရသည့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ဆ့က္စပသ္ည့္ ထိခုက္ိမႈ 
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မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ 
အစီရင္ခံစာ စီစစ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ 

အရင္းအျမစ္ႏွင့္ မွီျငမ္းကုိးကားခ်က္မ်ား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ မွီျငမ္းကုိးကားခ်က္မ်ား 
ဤအစီရင္ခံစာပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အစီရင္ခံစာေရးသားတင္ျပသည့္ကာလအတြင္း ရြာသား 
မ်ားမွ ကိုယ္တိုင္တိုက္ရုိက္ေျပာဆုိသည့္သက္ေသခံခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏ 
သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုခ်က္မ်ားႏွင္ ့သုံးသပ္စစီစ္ထားျခင္းမ်ားအေပၚ တုိက္ရိက္ုအေျခ 
ခထံားသည္။ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစရနႏွ္င္ ့စာဖတ္သူမ်ားမွ စစီစ္ပုငိ္းျခားႏုိင ္
ရန္ ဥပမာမ်ားအားလုံးတြင္ ေအာက္ေျခမွတ္စုမ်ားအား သတင္းအရင္းအျမစ္ (၉ဝ) ခုအေပၚအေျခခံ၍ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသာအစီရင္ခစံာႏွင္ ့ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေသးေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တြဲမူရင္းသတင္းမွတ္တမ္းတြင္ ရရွိႏိုင္သကဲ့သု႔ိ ထုတ္ျပန္ျပီးေသာ 
အစီရင္ခစံာမ်ားျဖစ္ပါက ဝက္ဘ္ဆိုဒသို္႔ အစီရင္ခစံာေခါင္းစဥ္ႏွင္ ့တိုက္ရုက္ိခ်ိတ္ဆက္ထားသျဖင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္
အေရးအဖြ႔ဲ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရႏိုင္ပါသည္။ 
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ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္အသုံးအႏႈန္းမ်ား ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္အသုံးအႏႈန္းမ်ား 

CBO  လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္း
CSO  အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္း
EAOs  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား
EIA  ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း
FPIC  လြတ္လပ္စြာႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း
GMS Power  မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲစြမ္းအင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္
ITD  အီတလီထိုင္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ
KESAN  ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္
KHRG  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
KMAC  ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ
KNLA  ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
KNU  ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး
KNU-HRC  ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
KRW  ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္
KWO  ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး
LIOH  ဒုိ႔ေျမကြန္ရက္
NCA  တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္
NGO  အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔ဲအစည္း
NLD  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္
UNDRIP  ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း

ကရင္ဘာသာ အေခၚအဝၚမ်ားကရင္ဘာသာ အေခၚအဝၚမ်ား

ေနာ္ စေကာကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ နာမည္ေရွ႕တြင္ ေခၚေဝၚသုံးစြဲေသာ အသံုးအႏႈန္း။
နန္း/နန္႔ ပိုးကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ နာမည္ေရွ႕တြင္ ေခၚေဝၚသုံးစြဲေသာ အသံုးအႏႈန္း။
ေစာ စေကာကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ နာမည္ေရွ႕တြင္ ေခၚေဝၚသုံးစြဲေသာ အသံုးအႏႈန္း။
မန္း/စ ပိုးကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ နာမည္ေရွ႕တြင္ ေခၚေဝၚသုံးစြဲေသာ အသံုးအႏႈန္း။
ပဒို  အရာရိွ သို႔မဟုတ္ ဝန္ၾကီး။ ေကအဲန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ရာထူးအသံုးအႏႈန္း။
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၂။ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းပြင့္လာျခင္း- ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာႏွင့္ ၂။ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းပြင့္လာျခင္း- ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေျမယာႏွင့္ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ

ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး- ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ဦးစားေပးမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရး- ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ဦးစားေပးမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ကာလမ်ားစြာကပင္ တည္ရွိေနေသာ ဦးစားေပးမႈတစ္ခုမွာ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈျဖစ္သည္။ 
၁၉၈ဝ ခႏွုစ္ေနာက္ပိငု္း ႏိငုင္ံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ ့ဖြ႔ျံဖိဳးေရးေကာင္စ ီ(SPDC) မွ လုံျခံဳေရး၊ တည္ျငိမမ္ႈ 
ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအားအေရးပါသည့္အရာအျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးေကာင္စီမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈဇုံ 
မ်ားႏွင္ ့က်န္းမာေရးေထာက္ပံပ့စၥည္းမ်ား ပါဝင္သည့္စမီကိံန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရန္အားေပးခဲ့သည္။ အပုခ္်ဳပ္ 
မႈေရာယွက္ျပီး ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈခရံသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းေနထုိင္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု 
မ်ားအားသင့္ေလ်ာ္ေသာ သို႔မဟုတ္ တန္းတူညမွီ်မႈမရိွေသာဆက္ဆံမႈျဖင့္ ေဖာ္ျပပါဖြံ႔ျဖိဳးေရး နည္းလမ္းမ်ားအား 
ဖိအားေပးစတင္လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ အဓမၼေတာင္းယူျခင္း၊ 
အဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။4

ႏိငုင္ံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ဖ့ြ႔ျံဖိဳးေရးေကာင္စသီည္ ၁၉၉ဝ ႏွင္ ့၂ဝဝဝ ခႏွုစ ္ကာလမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့သည့္နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား 
ျဖင့္ ၎၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရာက္ရွိေအာင္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎တို႔၏အရာရိွမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံစီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆက္ဆံ 
မႈမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္အက်ိဳးရယူခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏စီးပြားေရးႏွင့္ 
အရာရိွမ်ားအတြက္ အသစ္ေဖာက္လုပခ္ဲသ့ည့္လမ္းမ်ားသည္ ေဒသအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏိငု္ေသာ ေနရာျဖစ္ခဲ ့
သည္။ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအား ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳျခင္းမွာ ေရွ႕ဆက္အစုိးရလက္ထက္မွ 
စီးပြားေရးအား လႊမ္းမုိးျခယ္လွယ္ခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မတူညီေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား စီး
ပြားေရးခ်ိတ္ဆက္မႈအားနည္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။5 ရလဒ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာ 
ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးေကာင္စီမွ ၎တုိ႔၏စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာအား ပိုမိုေတာင့္တင္းက်စ္လစ္ရန္ စတင္လာႏုိင္ခဲ့ျပီး 
ေနာက္ဆုံးတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအစား ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဝင္ေငြအခြန္ပိုမိုရရွိလာခဲ့ 
သည္။ 

၁၉၉ဝ ႏွင္ ့၂ဝဝဝ ခႏွုစက္ာလ တုိင္းရင္းသားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထုိးမႈမ်ားအတြက္ ဖြ႔ျံဖိဳးေရးအတြက္ 
ေတာင္းတမႈမ်ား ျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးမ်ားသည္ အသစ္ႏွင့္တည္ရွိေနေသာ မ်ားျပားသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြအခြန္ရရွိရန္အခြင့္ 
အလမ္းကုိ ေပးႏိငုခ္ဲသ့ည္။6 အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုမွာ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူရန္အတြက္ 

4 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ထုတ္ေဝသည့္ “Development by Decree: The politics of poverty and 
control in Karen State” တြင္ၾကည့္ပါ။

5 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ထုတ္ေဝသည့္  “Development by Decree: The politics of poverty and 
control in Karen State” တြင္ၾကည့္ပါ။

6 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသႏၱရစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း အမွတ္စဥ္နံပါတ္ (၄)၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ “Natural Resources and 
Subnational Governance in Myanmar, Key Considerations for Wealth Sharing.” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကုိယ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။7 ဝင္ေငြမ်ားျမႇင့္တက္လာျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိအား 
ေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏အုပခ္်ဳပ္စမီမံႈကုိခိငုမ္ာေစရန ္လုပ္ေဆာင္ႏိငုသ္ည္။8 တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင ္
အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕မွာ စီးပြားေရးလုပင္န္းအသစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိငုမ္ႈေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေသာအက်ိဳးအျမတ္ 
မ်ား ရရွိႏိုင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ တုိင္းရင္း 
သားလက္နက္ကိုငအ္ဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုသည္ ၎တုိ႔၏ႏုိငင္ံေရးအာဏာႏွင္ ့နယ္ေျမခ်ဳပ္ကုိငႏ္ိငုမ္ႈမ်ား က်ဆင္း 
လာျခင္းတုိ႔အား ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ သုိ႔မဟုတ္ လုံးဝဖ်က္သိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။9

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရာယွက္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အလ်င္အျမန္ 
တုိးခ်႕ဲလုပကုိ္ငျ္ခင္းကုိ အသားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၂ဝ၁၁ႏွင္ ့၂ဝ၁၂ ခႏွုစ ္ႏွစဖ္က္သေဘာတူ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးသည္လည္း စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈအေပၚ အလားတူအသားေပး အေလးထားရိွခဲ့သည္။ ဤအပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးေနာက္ကြယ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးကဲ့သုိ႔ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင္လူ့မႈေရး ဖြ႔ျံဖိဳးမႈႏွင္ ့အခြန္အေျခခံသည့္စနစ္အား ျမႇင္တ့င္ရန္အတြက္ 
၎တုိ႔၏လုပ္ႏိုင္စြမ္းကုိ တဖန္ယုံၾကည္မႈအသစ္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ၾကိဳတင္ေရာက္ရွိမႈ 
အႏၱရာယ္မ်ားရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္ေကာက္က်ျခင္းမရွိေစရန္ 
လူမႈစီးပြားဖြ႔ံျဖိဳးေရးသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားသည့္အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေနာက္ပိုင္း အၾကီးစားသဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ထုတ္ယူျခင္း၊ 
စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေရအားလွွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ဤစီမံကိန္းမ်ားမွ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား
ႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာျဖစ္ထြန္းခဲ့ျပီး ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားမွ အနည္းငယ္ 
ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကုိသာ ရရိွေသးသည္။10 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၃ ခႏွုစ ္အစီရင္ခစံာ ‘ရပ္တည္ရာ ‘ရပ္တည္ရာ 
ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း။ ။ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား’ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း။ ။ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား’ ႏွင္ ့၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ “ကြ်ႏု္ပတုိ႔ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္အသံတစ္ခုတည္းျဖင့္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း” - “ကြ်ႏ္ုပတုိ႔ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္အသံတစ္ခုတည္းျဖင့္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း” - 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔၏ တု႔ံျပန္မႈမ်ား’ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔၏ တု႔ံျပန္မႈမ်ား’  တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထား
သကဲ့သုိ႔ ဤအၾကီးစားစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာ
ေၾကးေပးမႈမ်ားမရွိပဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေျမယာအေျမာက္အျမား သိမ္းယူျခင္း၊ အဓမၼ
ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ား၊ တရားမဝင္အခြန္ေကာက္ချံခင္း၊ အဓမၼလုပအ္ားေပး ခိငု္းေစျခင္းႏွင္ ့အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့
တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သတ္ျဖတ္ခရံျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ား 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။11

7 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေသာ “Contested Areas of Myanmar: Subnational Confl ict, Aid, and 
Development,” တြင္ၾကည့္ပါ။

8 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေသာ “Contested Areas of Myanmar: Subnational Confl ict, Aid, and 
Development,” တြင္ၾကည့္ပါ။

9 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေသာ “Contested Areas of Myanmar: Subnational Confl ict, Aid, and 
Development,” တြင္ၾကည့္ပါ။

10 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေသာ “Contested Areas of Myanmar: Subnational Confl ict, Aid, and 
Development,” တြင္ၾကည့္ပါ။

11 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေသာ “Contested Areas of Myanmar: Subnational Confl ict, Aid, and 
Development,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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၂ဝ၁၁ ခႏွုစတ္ြင္ ျမန္မာႏုိငင္ပံြင့္လင္းလာသည့္အခ်ိနမွ္စတင္ကာ ျမန္မာႏုိငင္အံစုိးရအတြက္ ပထမဦးစားေပးမႈ 
မွာ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈအား အလ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိငုရ္န္ ဥပေဒမ်ားအား အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးခဲ့သကဲ့သုိ႔ အၾကီးစားဖြ႔ံ႔ျဖိဳးေရးစီမ ံ
ကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမရိွလြယ္ကူေစခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ေခတ္- ေႏွးေကြးေသာအေျပာင္းအလဲအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (NLD) ေခတ္- ေႏွးေကြးေသာအေျပာင္းအလဲ
အမ်ိဳးသားဒီမိကုေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အာဏာရလာခ်ိနတ္ြင္ လက္ရိွအစုိးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ 
စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈအေပၚ အလြန္ကြဲျပားေသာအျမင္သေဘာထားတစ္ခုရွိခဲ့သည္။ ၎မွာ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈႏွင့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးအား ျပိဳင္တူဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥဟ္ာ ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲ ဦးစားေပးမႈျဖစ္တယ္’ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ‘တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ေျပာလိမ္မ့ယ္ 
ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရးဖြ႔ျံဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္ကုိ လက္ခံေဆာင္ရြက္မွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကရလာလိမ္မ့ယ္၊ ဒါေပမယ့္ 
က်မအေနန႔ဲ သေဘာမတူဘူး။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွပဲ ဖြံ႔ျဖိဳးလာႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။”12

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြ႔ံျဖိဳးေရး 
ဖိုရမ္အတြင္း ဒုသမၼတဦးဟန္နရီဘန္ထီးယူ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ- 

“ေရရွည္တည္တ့ံတဲ့ လူမႈစီးပြားဖြ႔ံ ျဖိဳးမႈကုိရရွိေအာင္ၾကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အတူ 
သြားေနတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ အမွတ္ရ ရမယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိွေနခ်ိန္မွာ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးရရိွမယ္။ ျပီးေတာ့ 
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရိွေနခ်ိန္မွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေရရွည္တည္တ့ံမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံ 
လုိအပ္ခ်က္ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ လမ္း၊ တံတား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ လုံေလာက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ပံ့ပိုးေပးမႈ 
ျဖစ္တယ္။ […] က႑ေပါင္းစုံမွာ ပါဝင္လုပကုိ္ငသူ္ေတြနဲ႔ျပည္သူမ်ား အတူတကြလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ရ႕ဲတုိင္းရင္းသား ညအီစ္ကုိေမာင္ႏွမေတြရ႕ဲ လူမႈစီးပြားေရးဟာ လွ်င္ျမန္စြာဖြ႔ျံဖိဳးလာမွာျဖစ္ျပီး တစ္ျပိဳင္တည္းမွာ 
ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရွိမွာျဖစ္တယ္။” 13

သုိ႔ေသာ္ အာဏာအေျပာင္းအလဲႏွင့္ မူဝါဒအသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ဆက္လက္ 
ေႏွးေကြးေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ သြားေနသည္။ အစုိးရအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
လုိအပ္ေသာထင္ဟပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မရိွေသးပါ။ ဆက္လက္ျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စီးပြားေရးဖြ႔ျံဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ အနည္းငယ္ဦးစားေပးမႈသာ 
ရွိသည္ကုိ ညႊန္ျပေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ NLD အစုိးရ၏ သုံးႏွစ္တာကာလတြင္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးမွလူ႔အခြင့္အေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈကုိ ဤအပုိင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

12 Democratic Voices of Burma ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ထုတ္ေဝေသာ  ‘Peace process is priority, not 
development: Suu Kyi’ တြင္ၾကည့္ပါ။

13 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ရံုး မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ထုတ္ေဝေသာ ‘Sustainable development 
forum for ethnics held in Nay Pyi Taw’ တြင္ၾကည့္ပါ။
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http://www.dvb.no/news/peace-process-is-priority-not-development-suu-kyi/76846
http://www.president-office.gov.mm/en/?q=media-room/photogallery/id-8365


ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မတုိင္မီကာလ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း 
အရုံးႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအၾကား လွ်ိဳ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။14 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ 
တြင္ ႏွစဖ္က္အာဏာပုိငမ္်ားအၾကား ႏွစဖ္က္သေဘာတူအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညမီႈအား တရားဝင္ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။15 သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္သည့္အတြက္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လုံျခံဳေရး 
အေျခအေနသိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွလာခဲ့ျပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအၾကား 
ဆက္ဆံေရးပုံစံလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ 

ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုေက်ာ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈမွာအနည္းငယ္သာ 
ရွိခဲ့သည္။16 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလအလြန္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စီးပြားေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ 
လူမႈေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ 
ေဒသမ်ားသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ၾကီးမားစြာပတ္သက္ဆက္စပ္လာခဲ့သည္။ 

“စစ္အစုိးရသစ္ဟာ ခုခံေတာ္လွန္ေနတဲ့အဖြဲ႔ေတြကုိ သုတ္သင္ပစ္ဖို႔နဲ႔ ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုိလက္နက္ 
တစ္ခအုျဖစ္အသုံးျပဳေနျပီး တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြကုိ သူတုိ႔ရ႕ဲရုန္းကန္တြန္းလွနမ္ႈမ်ားကုိေမ့ေဖ်ာက္ႏိငုဖ္ို႔ စည္းရုံး 
သိမ္းသြင္းျခင္းျဖစ္တယ္။ ”
   ေနာ္စီဖိုးရာစိန္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ ဒုဥကၠဌ ေဟာင္း17

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရ ႏွင္ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားမေျပာခင္အခ်ိနတ္ြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္ KNU ၏ ဦးစားေပး 
လုပ္ေဆာင္မႈစာရင္းတြင္မပါဝင္ခဲ့ေပ။ ဤအခ်က္မွာ ဦးသိန္းစိနအ္စုိးရမွေဖာ္ျပခဲ့သည့္ဖြ႔ျံဖိဳးေရးႏွင္ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဆက္စပ္မႈတုိ႔၏ ခိုင္မာေသာေပါင္းစဥ္မႈႏွင့္ တုိက္ရိုက္ကြဲလြဲဆန္႔က်င္မႈျဖစ္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ KNU ဗဟုိ 
အတြင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၏ စီးပြားေရးလမ္းဖြင့္မႈမ်ားသည္ မလြဲမေသြျဖစ္လာသည့္အရာဟူသည့္ 
သေဘာထားယူဆခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။18 KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ 
စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားစတင္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ 
၎တုိ႔တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းယူဆခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၂ ခႏွုစမွ္စတင္၍ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား၌ KNU သည္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူ 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ KNU အာဏာပုိငမ္်ားသည္ ေဒသတြင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားအား လုပပ္ိငုခ္ြင့္ 

14 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေသာ “Contested Areas of Myanmar: Subnational Confl ict, Aid, and 
Development,” တြင္ၾကည့္ပါ။

15 Burma Centre for Ethnic Studies စာတမ္းအမွတ္စဥ္-၂ (၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ)  “The Karen National Union Negotiations 
1949-2012,” တြင္ၾကည့္ပါ။

16 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေသာ “Ceasefi res, Governance and Development: The Karen National 
Union in Times of Change,” တြင္ၾကည့္ပါ။

17 Nikkei Asian Review မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ဝ ရက္တြင္ ထုတ္ေသာ ‘Japan’s gamble to help Myanmar’s Peace Process: 
Donor resettlement projects aims to support ceasefi re,’ႏွင့္ The Asia Foundation မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေသာ 
“Ceasefi res, Governance and Development: The Karen National Union in Times of Change,” တုိ႔တြင္ၾကည့္ပါ။

18 The Asia Foundation၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစတ္ြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Ceasefi res, Governance and Development: The Karen National 
Union in Times of Change,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/ContestedAreasMyanmarReport.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs13/BCES-WP-2-red.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf


ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ခ်ေပးခဲ့သည္။ KNU မွ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင္ ့သတၱဳမုိင္း လုပင္န္းစီမကိံန္း 
မ်ားတြင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။19 သုိ႔ေသာ္ ပုဂၢလိကအက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားသည္ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ပိုမုိျမႇင့္တက္လုပ္လာခဲ့ျပီး KNU အတြင္းတြင္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။20 ထုိ႔ျပင္ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ျပီး KNU အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ KNU 
ႏွင့္ ရြာသားတစ္ခ်ိဳ႕ၾကား ယုံၾကည္မႈဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့ပါးလာခဲ့သည္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေတြ႔ရွိခဲ့ 
သည္။21 ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ KNU ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံယူထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ 
မ်ား၏ေျမယာႏွင္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္းမ်ား ပိမုိထိုခိက္ုႏိငုမ္ႈျမႇင္တ့က္လာခဲ့သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ား 
မွ KNU လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏အက်ိဳးအျမတ္အတြက္သာလုပ္ေဆာင္ေနသလား ဆုိသည့္ေမးခြန္းမ်ား 
အား လက္ရွိတြင္ တစ္ခါတစ္ေလေမးျမန္းလာၾကသည္။22

ျခံဳငုံၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာအစုိးရ ႏွင္ ့KNU တုိ႔သည္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခကုဲ့သုိ႔ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္း၏ စီးပြား 
ေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္တုိက္ဆုိသလုိေဖာ္ထုတ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့ 
နည္းသြားျခင္းမွာလည္း ေဒသတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈျဖစ္လာခဲ့သည္။ KNU ႏွင့္ 
ျမန္မာအစုိးရႏွစဖ္က္လုံးသည္လည္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိငုရ္န္ 
စီစဥ္မႈမ်ားရိွေနျပီး ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း စတင္လာခဲ့သည္။ 

လက္ရိွ KNU ႏွင္ ့ျမန္မာအစိုးရ၏ေျမယာစီမအံပုခ္်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာသိမ္းယူခ ံ
ရမႈမ်ားႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးျဖင့္ဆက္စပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား မည္သုိ႔ထိခိုက္ခံစားမႈမ်ားရိွသည္
ကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္အပုိင္းတြင္ သုံးသပ္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

19 Source #62: ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Win Yay Township, January 
to October 2016,” ႏွင့္ Source #86: ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Mining development damages farms 
and irrigation infrastructure in Papun District,” တုိ႔တြင္ၾကည့္ပါ။

20 Frontier Myanmar ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “A New Chapter for the Karen Movement,” 
တြင္ၾကည့္ပါ။

21 KHRG ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Field Report: A quasi-ceasefi re? Developments 
after the Nationwide Ceasefi re agreement, from January to December 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။

22 KHRG ၏ ၂ဝ၁၈ ခႏွုစ၊္ ဧျပီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ  ‘Toungoo Field Report: Fighting Grounds: land disputes, militarization 
and development challenges in a time of ‘peace,’ December 2015 to December 2016,’ တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2013/08/13-10-nb1/mining-development-damages-farms-and-irrigation-infrastructure-papun-district
https://frontiermyanmar.net/en/a-new-chapter-for-the-karen-movement
http://khrg.org/2017/09/17-1-f1/dooplaya-field-report-quasi-ceasefire-developments-after-nationwide-ceasefire
http://khrg.org/2018/03/17-4-f1/toungoo-field-report-fighting-grounds-land-disputes-militarisation-and-development


ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ ႏိငုင္သံားအခြင့္အေရးႏွင္ ့ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ခြင့္အေရးႏွစခ္စုလုံး လုံျခံဳမႈရိွ 
ေစရန္မွာ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေသာကိစၥရပ္တစ္ခအုျဖစ္ တည္ရိွေနသည္။ ျမန္မာအစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ၊ ကရင္အမ်ိဳး 
သားအစည္းအရုံးထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ (သုိ႔မဟုတ္) အပုခ္်ဳပ္မႈေရာယွက္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဒသမ်ား အားလုံးပါဝင္တည္ 
ရိွေနေသာေဒသတစ္ခလုည္းျဖစ္သည္။ ထိုမတူညီေသာအုပခ္်ဳပ္မႈပံစုမံ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုငိ္း 
တြင္ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ပုိင္ဆိုင္မွဳမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္
ရာ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။23

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမူေဘာင္ - ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လုံျခံဳမႈရွိရန္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒမူေဘာင္ - ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လုံျခံဳမႈရွိရန္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား

“ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ 
သယံဇာတပစၥည္းအားလုံး၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ ”

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)24 

ျမန္မာႏုိငင္ရိွံ ေျမယာစီမအံပုခ္်ဳပ္မႈသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာကုိလုိနီေခတ္25 မွဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ ဥပေဒေပါင္း (၇ဝ) 
ေက်ာ္၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာမူေဘာင္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံသားေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္၊ 
ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိအားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ေျမယာဥပေဒမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း 
ျဖစ္စဥ္ကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္စတင္ခဲ့သည္။ 

လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂ဝ၁၂) သည္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားအား (ေျမယာ ပံုစံ-၇ အျဖစ္ လူသိမ်ား 
ျခင္း) စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေျမယာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္အသစ္ျဖစ္စဥ္အား က်ယ္ျပန္႔စြာ အတည္ျပဳလုပ္ 
ေဆာင္ခဲျ့ပီး ယခုအခ်ိနတ္ြင္ ရြာသားမ်ားမွ၎တုိ႔ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအားလုံျခံဳမႈရိွေစရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ 
အဓိကလုပ္ေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ 
ေျမယာအားလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လယ္ယာေျမေစ်းကြက္အား တရားဝင္ျပဳလုပခ္ဲသ့ည္။26 လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂ဝ၁၂) အျပင္ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ 
(၁၈၉၄)27 သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (၁၈၉၄) ေအာက္မွ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ပံစုတံစ္ခမွု ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္စာခ်ဳပ္မ်ားရရိွရန္ နည္းလမ္းတစ္ခအုျဖစ္ျပဌာန္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိငင္ ံ
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈)တြင္ လုပပ္ုင္ိခြင္အ့ခြင့္အေရးမ်ားအေပၚသုိ႔ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသတ္မွတ္ 
ျပဌာန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုငင္တံြင္ ေျမယာသည္ပိငုဆို္ငခ္ြင့္မရိွပါ သုိ႔ေသာ္ျမန္မာႏုိငင္အံစုိးရ ေဖာ္ျပထားသကဲ့ 
သုိ႔ ေျမယာလုပကုိ္ငရ္န္ ႏွင္/့သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳရန္ခြင္ျ့ပဳခ်က္အား ကန္႔သတ္ထားသည္။28 အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့
ေသာ အက္ဥပေဒ(၁၈၉၄)သည္ ျမန္မာအစိုးရအား ေျမယာမ်ားကို ‘ဘံုပိုင္’စနစ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ေျပာင္းလဲေစသည္

23 Babette Wehman၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ထုတ္ "Land Confl icts: A Practical Guide to Dealing with Land Confl ict" တြင္ၾကည့္ပါ။
24 “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)” ပုဒ္မ ၃၇ (က) တြင္ၾကည့္ပါ။
25 ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ၾကား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ လက္ေအာက္ခံ ကုိလုိနီႏုိင္ငံအၿဖစ္သုိ႔က်ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

ထုုိအခ်ိန္တြင္ ၎ႏိုင္ငံကုိ ဗမာႏိုင္ငံ ဟူေသာအမည္ၿဖင့္ ရည္ညႊန္းေခၚဆုိခဲ့ၾကပါသည္။
26 "၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္) အမွတ္စဥ္ ၂ ၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ။"
27 "ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (၁၈၉၄)”။
28 “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)။”

2828

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://www.burmalibrary.org/docs09/Myanmar_Constitution-2008(en&bu)-red.pdf
http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/THE-LAND-ACQUISITION-ACT-1894.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs09/Myanmar_Constitution-2008(en&bu)-red.pdf


(သို႔ေသာ္အဆိုပါအေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္၍  
ရွင္းလင္းတိက်ေသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမ 
ရွိ)။ ျမန္မာအစုိးရမွရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ
ထားျခင္းမရိွေသာ စကားရပ္ ျဖစ္သည့္ ‘အမ်ားျပည္
သူအက်ိဳးငွါ’ အတြက္ေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္
အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း
မ်ားအား ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (၁၈၉၄) အားျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသစ္အတည္
ျပဳလုိက္ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရမွ 
၎တုိ႔သိမ္းယူထားေသာ ေျမမ်ားအား ျပန္လည္
ေပးအပ္ရန္အတြက္ အဟန႔အ္တားကန္႔သတ္မႈျဖစ္
ေစေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ 

ထိုမွ်သာမက ျမန္မာႏုိငင္ံေျမယာစီမအံပုခ္်ဳပ္မႈမ်ား
တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ29 ႏွင့္ အမ်ားပုိင္ေျမ30 
ပိုင္ဆုိင္မႈ မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာ
က်င့္သုံးမႈအစဥ္အလာမ်ားအားလည္း ထည့္သြင္း
ထားမႈမရိွေပ။ ဥပမာ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္
ထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အလွည့္က်သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး 
ျခင္းစနစ္အား ခြင္ျ့ပဳျခင္းမရိွပ ဲလယ္ယာေျမဥပေဒ 
(၂ဝ၁၂) ေအာက္တြင္ တားဆီးထားသည္။ ေျမယာ 
လုပပ္ိငုခ္ြင္လ့က္မွတ္၏ ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္ 
မ်ားသည္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ထားသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားရွိျပီး 
ေျမယာစဥ္ဆက္မျပတ္ အသုံးျပဳျခင္းမရွိလွ်င္ 
ေျမယာျပန္လည္သိမ္းယူျခင္းခံရမည္။ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂ဝ၁၂) 
ေအာက္တြင္တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိ 
ေသာေျမယာအသုံးျပဳမႈမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳ
ထားျခင္းမရိွပ ဲထုိေျမယာမ်ား အား အျခားသူမ်ားသုိ႔ 
ျပန္လည္ခြဲေဝေပးႏိုင္သည္။31 ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ပိုင္ခ ြင့္သည္ တရားဝင္ 

29 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္မွာ ေျမဆီလႊာ၏အရည္အေသြးအားထိန္းသိမ္းရန္ က်င့္သုံးေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္တြင္ ေျမတစ္ကြက္အားရွင္းလင္းျပီး ကာလတုိစိက္ုပ်ိဳးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိေျမအားလွပထ္ားျပီသဘာဝ 
အပင္မ်ားျပန္လည္ေပါက္ေစသည္။ ေျမဆီလႊာကုန္ခမ္းေသာသေကၤတမ်ားျပခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိ ဳးမ ႈအားမ်ားေသာအားျဖင့္ 
ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ထုိစိုက္ပ်ိဳးေရးအမ်ိဳးအစားသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွေဒသမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာက်င့္သုံးခဲ့သည္။

30 အမ်ားပုိင္ေျမဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွစီမံေသာေျမေနရာမဟုတ္ပဲ ေဒသတြင္းလူမႈအသုိက္ 
အဝန္းမွ စီမံအသုံးျပဳေသာ အားလုံးအတူတကြပုိင္ဆုိင္သည့္ေျမေနရာကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

31 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန ၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ထုတ္ေဝေသာ အမွတ္စဥ္ ၁/၂ဝ၁၂ ‘Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Rules’ တြင္ၾကည့္ပါ။

မည္သည့္အရာမ်ားက ေျမသိမ္းျခင္း၊ အဓမၼသိမ္းယူ မည္သည့္အရာမ်ားက ေျမသိမ္းျခင္း၊ အဓမၼသိမ္းယူ 
မႈကုိ ျဖစ္ေစလဲ။ မႈကုိ ျဖစ္ေစလဲ။ 

Oxfam အဖြဲ႔႔ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခ 
အေနတစ္ရပ္ (သုိ႔) ပိုမို၍လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဥပေဒ 
အရေျမသိမ္းျခင္းမွ ေျမယာအဓမၼသိမ္းယူျခင္းျဖစ္လာ 
သည္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးအားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးတန္းတူအခြင့္အေရး 

• လြတ္လပ္စြာ ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူ
ညီမႈရယူျခင္း (FPIC) ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈ ခံစားရမည့္လူမႈအ   
သုိက္အဝန္းမ်ားအား ၾကိဳတင္အသိေပးမႈမရိွျခင္းႏွင္ ့
စီမံကိန္းအား သေဘာတူျခင္း (သုိ႔) ျငင္းပယ္ျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မႈ မရွိ 
ျခင္း။ 

• က်ား၊မ ပါဝင္မႈနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိ ခုိက္မႈမ်ားအား 
အေလးမထားျခင္း (သုိ ႔) ေသခ်ာသည့္ဆန္းစစ္
ေလ့လာမႈမ်ားအေပၚ အေျခမခံထားျခင္း။ 

• အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မွ်တမႈတုိ ႔တြင္ 

ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ဝန္ခံသည့္ကတိကဝတ္မ်ားပါ 
ဝင္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာစာခ်ဳပ္မ်ားအား 
မထားရိွျခင္း။ 

• ဒီမိုကရက္တစ္နည္းက် စီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ လြတ္လပ္
စြာၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္
ဝစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္စဥ္တုိ႔ ႔အား ေရွာင္
ဖယ္ျခင္း။
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အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရသည့္အျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစုိးရိမ္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားလည္းရိွသည္။ (၁၉၉၂) သစ္ေတာ 
ဥပေဒတြင္ သစ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေျမယာမ်ားကုိ မည္သည့္အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အသုံးမျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။ အလားတူ သစ္ေတာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ‘ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
သစ္ေတာေျမ’ ေျမယာတြင္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ မည္သည့္ေတာင္သူမဆို (၁၉၉၂) သစ္ေတာဥပေဒ၏ 
ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ျပစ္မႈေျမာက္ျပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရမည့္ အႏၱရာယ္တြင္ရွိေနသည္။32

ျပည့္ဝေသာအဓိပၸာယ္ရိွသည့္နည္းလမ္းမ်ား၌ လုပပ္ိငုခ္ြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံျခံဳမႈရိွေစရန္ ဦးသိန္းစိနအ္စုိး
ရႏွင့္ NLD အစုိးရမ်ား၏ကာလတြင္လည္း ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈမရိွခဲပ့ါ။ ျမန္မာႏုိငင္အံတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ 
ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပဲ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရးထက္ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္သာ ဦးစားေပးမႈ 
ျဖစ္ေနေၾကာင္း မၾကာခဏေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းခံရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိက်ေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအ 
ခ်က္အလက္မ်ား မရိွသေလာက္ျဖစ္ေနခ်ိနတ္ြင္ သုံးသပ္သူမ်ားမွ ျငင္းခုံ ေထာက္ျပသည္မွာ ႏိငုင္အံတြင္းေျမအား
လုံး၏ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးသည္ ဥပေဒမူေဘာင္အသစ္မ်ားေအာက္တြင္ နည္းပညာပုိင္းအရ ‘ေျမလပ္’33 
မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ႏိငုသ္ည္။ ျမန္မာႏုိငင္ ံစိက္ုပ်ိဳးေရးႏွင္ဆ့ည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္အစီရင္ခစံာ 
ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမယာအားလုံး၏ 
၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ျပည္ပႏွင့္ပူးေပါင္းစီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၃ဝ) မွ (၇ဝ) အထိ 
ခ်ေပးႏုိင္သည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။34 

လတ္တေလာတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးေနေသာလယ္ယာေျမဥပေဒ (၂ဝ၁၂) ႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ 
ေျမရုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂ဝ၁၂) အား ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ျပန္ဆြဲေနေသာ အဆုိျပဳျပင္ဆင္မႈမ်ားမွာ 
ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားဆက္လက္ရွိေနသည္။ လက္ရွိ ၎ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ 
အဆုိျပဳေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း (၂ဝ၁၇) သည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလုံျခံဳစိတ္ခ်မႈမရွိ 
ေစရန္ ပိုမိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည့္အလားအလာရိွေနသည္။35 

ထုိ႔ျပင္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားမွ မတရားမႈမ်ားကုိစိန္ေခၚတုံ႔ျပန္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒစနစ္မ်ားသည္ သိသာထင္ 
ရွားေသာအခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအပုိင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ
သားႏွင့္ဆုိင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား၌ သိသာေသာျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ ႔ မွတ္တမ္းျပဳစုေသာေဒသမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ ႔အျပားတြင္ ရြာသားမ်ားမွေျမယာ 
သိမ္းယူမႈမ်ားအားခုခရံာတြင္ တရားစြႏုိဲငရ္န္ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္မႈစကားရပ္အား အသုံးျပဳထားသည္။ ျဖည့္စြက္ 
ေျပာရလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒ (၂ဝ၁၁) ၏ ရွင္းလင္းမႈမရွိ 
သည့္ဥပေဒအပုိဒ္မ်ားေအာက္တြင္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ပါဝင္မႈမ်ားအတြက္ 

32 ‘Food Security Working Group’s ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြ႔ဲ မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Legal Review of 
Recently Enacted Farmland Law and Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law: Improving the Legal & 
Policy Framework Relating to Land Management in Myanmar,’ ႏွင့္ UN Habitat ၏ ‘Guidance Notes on Land Issues: 
Myanmar,’ တြင္ၾကည့္ပါ။

33 Displacement Solutions မွ ၂ဝ၁၅ ခႏွုစတ္ြင္ ထုတ္ေဝေသာ  Land Acquisition Law and Practice in Myanmar,’ တြင္ၾကည့္ပါ။
34 Food and Agriculture Organization မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Myanmar: Land Tenure Issues and the 

Impact on Rural Development,” တြင္ၾကည့္ပါ။
35 ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြ႔ဲ ၏ ‘Technical Review of the Draft Myanmar Land Acquisition Law 2017’, တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/fswg_lcg_legal-review-of-farmland-law-and-vacant-fallow-and-virgin-land-management-law-nov-2012-eng-2-pdf.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs12/Guidance_Note_on_Land_Issues-Myanmar.pdf
http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/2015/05/LAND-ACQUISITION-LAW-AND-PRACTICE-IN-MYANMAR.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs21/FAO-2015-05-Myanmar-land_tenure&rural_development-en-tpo-red.pdf
https://www.lift-fund.org/technical-review-draft-myanmar-land-acquisition-law-2017


ျပည္သူမ်ားမွေထာင္ခ်ခံရႏုိငျ္ခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရျခင္းမ်ားသည္ ဆက္လက္တည္ရိွပါဝင္ေန 
သည္။ 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းအတြင္း ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းအတြင္း ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ျမန္မာအစုိးရ နည္းတူ KNU တြင္ ၎၏ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာဥပေဒမ်ားကုိ ၿဗိတိသွ်ေခတ္မွစတင္၍ ဆက္ခံခဲ့မႈ 
မ်ားရိွသည္။ ကနဦးတြင္ KNU၏ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္မ်ားေအာက္၌ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာက်င့္သုံးမႈ 
မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာ 
ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ KNU ေျမယာစီမအံပုခ္်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာအသုံးျပဳမႈမ်ား ႏွင္ ့
တရားဝင္မဟုတ္ေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေလ့အထမ်ားအား ထိန္းညိႇျပဳျပင္လာခဲ့သည္။36 

၂ဝဝ၅ ခႏွုစတ္ြင္ KNU မွ ၎အုပခ္်ဳပ္ေသာခရုိငမ္်ားအားလုံး၏ KNU အဖြဲ႔ဝငမ္်ား ႏွင္ ့ေဒသခံမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔
ေသာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ျပီး KNU၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား ျပန္လည္စီစစ္ 
လုပ္ေဆာင္မႈစတင္ခဲ့သည္။37 တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ KNU လက္ေအာက္မွ ကရင္စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနသည္ ေျမယာ 
မွတ္ပံတုင္ျခင္းႏွင္ ့ေျမယာပုိငဆုိ္ငမ္ႈလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားအား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲသ့ည္။38 ၂ဝ၁၂ ခႏွုစ ္
တြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းသုိ႔ ျမန္မာအစုိးရမွ ခ်႕ဲထြင္ဝင္ေရာက္လာမႈအား တံု႔ျပန္ရန ္KNUမွ ၎၏ခရုိင ္
ခုနစ္ခုလုံးတြင္ ပံုစံအသစ္ႏွင့္ပိုမိုစနစ္က်ေသာေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ေပးျခင္းစနစ္အား စတင္လာခဲ့ 
သည္။39 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ေျမဧက (၃၅၄,၅၁၂) အား KNU 
မွ ေျမတိုင္းတာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေျမပုိင္ဆုိင္မႈလက္မွတ္ (၆၁,၇၆၅) ေစာင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပင္ပမွလာေရာက္ေသာ စီးပြားေရး၊ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ အစုိးရပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 
ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ရည္ရြယ္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာယွက္ေသာေဒသမ်ား၌ ေဖာ္ျပပါျဖစ္စဥ္မ်ားအား 
အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။40 ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ႏွင့္ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈမွာ KNU 
ေျမယာမူဝါဒ (၂ဝ၁၅) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ 
ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယာယီေျမယာလုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳရန္အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။41 ကရင္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနေဖာ္ျပခ်က္အရ ေျမယာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈ၏ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ပိုင္ဆုိင္မႈ 
အခြင့္အေရးမ်ားအားေပးထားျပီး က်န္ေသာရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေျမယာအသုံးျပဳရန္ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပး 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။42 ထုိ႔ေၾကာင့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ KNU ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ တစ္ဦးခ်င္းေျမယာမွတ္ပံု 
တင္လက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားအား ပိုမိုခိုင္မာေသာကာကြယ္မႈမ်ားေပးထားသည္။ 

36 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစတ္ြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Ceasefi res, Governance and Development: The Karen National 
Union in Times of Change,’ တြင္ၾကည့္ပါ။

37 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစတ္ြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Ceasefi res, Governance and Development: The Karen National 
Union in Times of Change,’ တြင္ၾကည့္ပါ။

38 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစတ္ြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Ceasefi res, Governance and Development: The Karen National 
Union in Times of Change,’ တြင္ၾကည့္ပါ။

39 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစတ္ြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Ceasefi res, Governance and Development: The Karen National 
Union in Times of Change,’ တြင္ၾကည့္ပါ။

40 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစတ္ြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Ceasefi res, Governance and Development: The Karen National 
Union in Times of Change,’ တြင္ၾကည့္ပါ။

41 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ “ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး၏ ေျမယာမူဝါဒ”
42 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစတ္ြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Ceasefi res, Governance and Development: The Karen National 

Union in Times of Change,’ တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf


ထို႔ျပင္ KNU ေျမယာမူဝါဒ (၂ဝ၁၅) တြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတစ္ေလွ်ာက္ တည္ရိွေနေသာ ဓေလ့ထုံး 
တမ္းေျမယာက်င့္သုံးမႈမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးထားမႈမ်ားပါဝင္ခ်မွတ္ထားသည္။ KNU မွ စာရြက္စာတမ္းအရ 
တရားဝင္မဟုတ္ေသးသည့္လုပပ္ိငုခ္ြင့္မ်ားသာမက အမ်ားပုိင္ေျမပုိငဆုိ္ငမ္ႈ ႏွင္ ့က်င့္သုံးမႈအေလ့အထမ်ားအား 
ကာကြယ္ရန္ခ်မွတ္ထားျပီး အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ထုိမွ်သာမက KNU မွ ၎၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ 
ေဒသခံအသုိက္အဝန္းမွစုေပါင္း၍ ေျမယာေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ကူညီပံ့ပိုးရန္ 
လည္းခ်မွတ္ထားသည္။ မူဝါဒတြင္ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္း၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္/
သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈရိွႏိငု္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားမွလည္းကာကြယ္ရန ္သတ္မွတ္ျပဌာန္း 
ထားသည္။43

ျခံဳငုံသုံးသပ္လွ်င္ KNU ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွာ ရြာသားမ်ား၏လူအခြင့္အေရး၊ လူမႈစီးပြားႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ 
ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားအားကာကြယ္ရန္ ပိုမိုသင့္ေတာ္မႈရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ KNU ေျမယာမူဝါဒ 
သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား 
အထူးသျဖင့္ ‘၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတုိင္မွီကတည္းက ေကာ္သူးေလတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား’44 ႏွင့္ ‘၁၉၈၈ မွစ၍ ေဒသသုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိငသူ္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင္ ့ေကာ္သူးေလ၏ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအက်ိဳးအတြက္ 
‘အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား’ ေပးအပ္ရန္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ KNU ေျမယာမူဝါဒ၌ 
လြန္ခဲ့ေသာကာလမ်ားတြင္ ေျမယာ ‘လုပ္ကုိင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳခြင့္’45 အခြင့္အေရးမွ ထုတ္ပယ္ခံထား 
ရသည့္သူမ်ားအား ခ်န္လွပ္ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္မူဝါဒသည္ အားလုံးပါဝင္ျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိသည့္ လုပ္
ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအားေပးအပ္ရန္ လစ္ဟင္းမႈမ်ားရိွေနသည္။ 

43 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ “ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး၏ ေျမယာမူဝါဒ။”
44 ‘ေကာ္သူးေလ’ ဆုိသည္မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) မွ သတ္မွတ္ထားေသာကရင္ျပည္နယ္ကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ တိက်ေသာအဓိပၸါယ္ႏွင့္ေဝါဟာရ၏အရင္းျမစ္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ 
True Love and Bartholomew: Rebels on the Burmese Border, Cambridge University Pre တြင္ ၾကည့္ပါ။

45 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ “ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ ေျမယာမူဝါဒ”။
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ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းရိွ ထိန္းခ်ဳပမ္ႈေရာယွက္ေနေသာေဒသမ်ားတြငရိွ္ေနေသာ ကြျဲပားေနသည္ ့ေျမယာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းရိွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာယွက္ေနေသာေဒသမ်ားတြင္ရိွေနေသာ ကြျဲပားေနသည့္ ေျမယာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွစ္မ်ိဳး

၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ KNU သည္ အဆက္ဆက္ေသာ ျမန္မာအစုိးရမ်ားႏွင့္အျပိဳင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား တစ္ပါတီ 
အစုိးရအျဖစ္ လႈပရွ္ားေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည္။ KNU အပုခ္်ဳပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ၎တုိ႔စမီခံန္႔ခြဲေသာခရုိင ္ခႏွုစခ္ ု
၌ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားရွိျပီး ေအာက္ေျခမွအထက္ဖြဲ႔စည္းထားမႈျဖင့္သိသာသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ဖြဲ႔စည္း 
မႈပံုစံရွိခဲ့သည္။46 KNU ဗဟိုတြင္ မဲေပးဆုံးျဖတ္ေသာအဖြ႔ဲျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာဖြ႔ဲစည္းထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံရွိ 
သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအပါအဝင္ ေျမယာႏွင့္လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မ်ားအားလုံးကို ၎၏ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)ႏွင့္ ဌာန (၁၄) ခုတို႔မွ 
စီမခံန္႔ခြဲမႈျပဳသည္။47 သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းရိွ စမီအံပုခ္်ဳပ္မႈသည္ ေျမျပင္တြင္ရိွ
ေသာ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ KNUႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတို႔သည္ 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ ေတာင္ပုင္ိးရိွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာယွက္ေနေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ စဖုြဲ႔တည္ရိွေနၾကသည္။48 
ဤစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလမွ ယေန႔အထိ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈမွတစ္ဆင့္ တင္းမာမႈ ေလ်ာ့က်လာသည္ႏွင့္အမွ် 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာယွက္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ KNU 
သတ္မွတ္ထားေသာ ခရိုင္ခုႏွစ္ခုစလုံး၌ အျပိဳင္ျဖစ္ေနသည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံအခ်ိဳ႕ တည္ရွိေနသည္။ 

ျမန္မာအစုိးရ ႏွင့္ KNU တို႔ ႏွစ္ဖက္စလုံးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသည္ အဖြ႔ဲအ 
စည္းႏွစ္ခုလုံး၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈခံရသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သည္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲသူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရသည္ 
သုိ႔မဟုတ္ လူႏွစ္ဦးမွျပိဳင္တူထပ္ေနေသာတာဝန္မ်ားႏွင့္ ၾသဇာအာဏာအဆင့္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ဤသည္မွာ ႐ႈပ္ေထြးေနျပီးျဖစ္ေသာ စမီခံန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ား၏ တစ္ခႏွုင္တ့စ္ခထုပ္ေနေသာ အာဏာမ်ားျဖင့္ 
ေဒသအတြင္း႐ႈပ္ေထြးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ရႈပ္ေထြးေသာ စနစ္မ်ားဟုဆုိရာတြင္ ေျမယာကဲ့သုိ႔ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ စနစ္ႏွစခ္၏ု စမီဆုံံးျဖတ္မႈေအာက္တြင္ က်ေရာက္သကဲ့သုိ႔ မည္သည့္နယ္ေျမမ်ား ႏွင္/့
သုိ႔မဟုတ္ အျခားျပည္နယ္တြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္တာဝန္မ်ားကုိ မည္သူမွစီမံမႈတာဝန္ရွိသည္ဆုိသည့္ 
ရွင္းလင္းမႈမရွိ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယခင္စစ္အစုိးရ၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပုံစံမ်ားသည္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမရိွေသးပါ။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး၏ ေကာက္ႏႈတ္ 
ခ်က္အရ- 

“[...] ဥပမာအေနန႔ဲ KNU ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေရာယွက္ေသာေဒသေတြရိွျပီး တစ္ဖက္မွာလည္း 
တပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ KNU ကဲ့သုိ႔ အာဏာရိွတဲ့အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တည္းထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕ရိွတယ္။ အဲ့ဒလုိီကိစၥ 
မွာ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေဒသမွာ အစုိးရအသစ္က သူတုိ႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒသခံျပည္သူေတြက 

46 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစတ္ြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Ceasefi res, Governance and Development: The Karen National 
Union in Times of Change,’ တြင္ၾကည့္ပါ။

47 Karen National Union Headquarters, ၏ ၂ဝ၁၈ ခႏွုစ ္ထုတ္ေဝေသာ “http://.ုknuhq.org/language/en_gb/#,” (accessed 
1 June, 2018) တြင္ ၾကည့္ပါ။

48 “The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Ceasefi res, Governance and Development: The Karen 
National Union in Times of Change,’ တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf


ပိမုိအုားေကာင္းလာခဲ့ျပီးေတာ့ ထိပတုိ္က္ရင္ဆုိငရ္မႈေတြမရိွေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ စစ္အာဏာ 
ရွင္က်င့္သုံးမႈအေလ့အထေတြရိွေသးတယ္။ ” 49

ေဒသခံမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ပံုစံအခြင့္အေရးမ်ား လုံျခံဳမႈရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိ 
တည္ရွိေနေသာအျပိဳင္ျဖစ္ေနသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစသည္။ KNU ႏွင့္ 
ျမန္မာအစုိးရတုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ ေျမယာတုိင္းတာမႈမ်ားႏွင္ ့ေျမယာလက္မွတ္ထုတ္ေပး 
ျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာငလ္်က္ရိွျပီး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွာ တစ္ဖက္ႏွင္တ့စ္ဖက္ ေျမယာမွတ္ပံတုင္မႈ 
စနစမ္်ားအား အသိအမွတ္ျပဳမႈမရိွေသးပါ။ ‘ေျမယာလုပပ္ုငိခ္ြင္ ့လက္မွတ္မ်ားႏွင္ ့မွတ္တမ္းျပဳစျုခင္း’‘ေျမယာလုပပ္ုငိခ္ြင္ ့လက္မွတ္မ်ားႏွင္ ့မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း’ အပုိင္းတြင္ 
သုံးသပ္ထားသကဲ့သုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာယွက္ေသာေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမယာ 
မ်ားအား စမီခံန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ားႏွစခ္စုလုံးအတြင္း မွတ္ပံတုင္ႏိငုရ္န္ လုပ္ေဆာင္ခဲသ့ည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္စနိ္ေခၚမႈမ်ား ေရွ႕ဆက္ၾကံဳေတြ႔ 
ရႏိုင္ေသာရလဒ္ရွိေနသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ဥပေဒအားအသုံးျပဳကာ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရးအေထာက္အထားမ်ားအား ေလးစားမႈမရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာ ပ်ံ႕ႏံွ႔ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ 
ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ KNU ျဖစ္ေစ ျမန္မာအစုိးရျဖစ္ေစ ‘ေျမယာလက္မွတ္’ မ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 
မ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားအတြက္ ေသခ်ာစြာကာကြယ္ေပးႏုိငမ္ႈမရိွပါ။ ေျမယာတုိင္းတာျခင္း 
ႏွင့္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ စနစ္တက်အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေန 
သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ Transparency International အဖြဲ႔၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ သုံးသပ္ခ်က္အျမင္ 
ညႊန္းကိန္း50 ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ဝ တြင္ အဆင့္ ၁၃ဝ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။ ဤသည္မွာ 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတစ္ေလွ်ာက္ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းယူခရံမႈမ်ား၊ စိက္ုပ်ိဳ းပင္မ်ားႏွင္ ့တစ္ဦးခ်င္း
ပိုင္သည့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရရန္ စိုးရိမ္မႈအႏၱရာယ္မ်ားရိွေစသည္။ 

ေျမယာအျငင္းပ ြားမ ႈမ ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္နစ္နာမ ႈ ေျဖရ ွင္း ျခင္းယႏၱရားမ်ားမရ ွိ ျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာအျငင္းပ ြားမ ႈမ ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္နစ္နာမ ႈ ေျဖရ ွင္း ျခင္းယႏၱရားမ်ားမရ ွိ ျခင္းေၾကာင့္ 
အက်ဥ္းအၾကပ္မ်ားထဲ က်ေရာက္ျခင္း အက်ဥ္းအၾကပ္မ်ားထဲ က်ေရာက္ျခင္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒမ်ားသည္ လုံေလာက္သည့္ ေျမယာ၊ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလုံျခံဳမႈမ်ားအား 
သတ္မွတ္ျပဌာန္း ေပးထားျခင္းမ်ား မရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားရုံးမ်ားသည္ နစ္နာမႈအတြက္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္း 
ေပးမႈမ်ားရရိွရန္ အလြန္ကန္႔သတ္ထားသည္။ ကမာၻ႔တရားမွ်တမႈစီမံကိန္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသား 
တရားမွ်တမႈက႑တြင္ အနိမ့္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေနေသာႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္အျဖစ္ အဆင့္ 
သတ္မွတ္ ထားသည္။51 ျမန္မာႏုိငင္တံရားရုံးစနစ္သည္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားရိွျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရိွပ ဲ
ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖင့္ဖိအားေပးျခင္း၊ အထူးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၾသဇာအာဏာ 
သက္ေရာက္မႈ မရွိျခင္း52 မ်ားအား ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ 

49 Source # 24 တြင္ ၾကည့္ပါ။
50 Transparency International ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ Corruption Perception Index တြင္ ၾကည့္ပါ။
51 World Justice Project ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ Rule of Law Index တြင္ ၾကည့္ပါ။
52 World Justice Project ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ထုတ္ “Rule of  Law Index 2017 – 2018,” တြင္ ၾကည့္ပါ။
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https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018


ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ KNU ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ တရားဝင္ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ား ရွိၾကသည္။ 
ျမန္မာအစုိးရ၏ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္တုိင္းတြင္ 
တည္ရွိသည္။ ထုိေကာ္မတီမ်ားသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈအဆင့္ဆင့္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေျဖရွင္းရန္ 
စတင္ခဲ့သည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ထုိယႏၱရားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုအား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ခ်မွတ္ျခင္း 
အားျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈလြန္ကဲျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။53 ဤအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေကာ္မတီသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ 
ႏိုဝင္ဘာလ အခ်ိန္ထိ အမႈေပါင္း (၅၇၃၅) မႈ မွ (၅၄၃) မႈသာ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။54

KNU စီမံခန္႔ခြဲေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေျမယာသိမ္းယူမႈကိစၥရပ္မ်ားအား KNU ၏တရားေရးဌာနႏွင့္ 
အျငင္းပြားသည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အျခားဌာနမ်ားျဖင့္ပူးေပါင္း၍ 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီမွ ကုိငတ္ြယ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေကာ္မတီ 
သည္ KNU တရားရုံးမ်ား ႏွင့္ KNU ႏိုင္ငံသားဥပေဒ55 အား အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိေျမယာအျငင္းပြားမႈယႏၱရားႏွစခ္စုလုံးသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအားကုိငတ္ြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္ 
မႈမ်ားမရိွပဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈမ်ားလည္း မရွိပါ။ 

53 Frontier Myanmar ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လထုတ္ ‘Land Committees: An opportunity for inclusion,’ တြင္ ၾကည့္ပါ။
54 United Nations Human Rights Council ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ထုတ္ “Report of the Special Rapporteur on the situation of 

human rights in Myanmar,” တြင္ ၾကည့္ပါ။
55 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလထုတ္ “Ethnic Armed Actors and Justice Provision in Myanmar,” 

တြင္ ၾကည့္ပါ။
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https://frontiermyanmar.net/en/land-committees-an-opportunity-for-inclusion
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/10/Ethnic-Armed-Actors-and-Justice-Provision-in-Myanmar_EN.pdf


ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ စီးပြားေရးဖံြ႔ျဖိဳးမႈ ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ စီးပြားေရးဖံြ႔ျဖိဳးမႈ ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား 

အာရွတြင္ ျမန္မာႏုိငင္သံည္ ဖြ႔ျံဖိဳးမႈအားနည္းေသာႏုိငင္မံ်ားထဲမွ တစ္ႏိငုင္ျံဖစ္သည္။56 ၂ဝ၁၂ ခႏွုစတ္ြင္ ႏိငုင္၏ံ 
စီးပြားေရးလမ္းဖြင့္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ GDP ျမႇင့္တက္မႈပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္ ၇.၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း57 အရ 
ကမာၻတစ္ဝွမ္းစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈအေကာင္းဆုံး ၁ဝ ႏိုင္ငံအတြင္း ထပ္ခါတစ္လဲလဲ ေနရာယူ ထားလ်က္ရွိ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရရွည္တည္တ့ံျပီး အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိေသာ စီးပြားေရးျမႇင့္တက္မႈရရွိရန္စိန္ေခၚမႈ 
ဆက္လက္ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈအဆင့္မွာ ၂ဝ၁၅ ခႏုွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈအဆင့္ 
ေအာက္ ေနထုိင္သည့္ လူဦးေရမွာ ၁၉.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆက္လက္ျမႇင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စိုက္ပ်ိဳး 
ေရးတြင္လုပ္ကုိင္သည့္ႏိုင္ငံလုပ္အား၏ခန္႔မွန္းေျခ ၅ဝ ရာခုိင္ႏွ ႈန္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ေက်းလက္တြင္ 
ဆက္လက္က်န္ရွိေနသည္။58 အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာလူဦးေရ 
သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္လုပ္ကုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္သာမန္က်ပမ္းအလုပ္ကို လုပ္ကုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။59 
စီးပြားေရးျမႇင္တ့က္မႈအတြက္ ေဒသသည္ေကာင္းမြန္ေသာေနရာတြင္ရိွေနေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ 
ပိုင္းရွိဖြ ႔ံ ျဖိဳးမႈသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။ 
ေျမယာဥပေဒအား ထိေရာက္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားမျပဳႏိုငျ္ခင္းေၾကာင့္ ဤခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရး 
အတြက္ အတားအဆီးမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။60 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစပုိင္းမွစ၍ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္း ေျမယာသိမ္းယူမႈ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ကြင္းပုိင္းမွ အစီရင္ခံစာ ၁၅၁ ေစာင္အားရရွိခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာ 
ကာလတစ္ျပိဳင္နက္အေတာအတြင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
ဆက္စပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ ့အမိျ္ခံေျမဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ 
အစီရင္ခံစာ ၇ဝ ေစာင္ရရိွခ့ဲသည္။ အစီရင္ခံစာ ၂၄ ေစာင္တြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမ ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ား
ျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အရင္းအျမစ္ လုယူျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရအားလွ်ပ္စစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွမႈႏႈန္းမွာ နမိ္က့်လ်က္ရိွသည္။61 ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္း အထူးသျဖင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ 
အနီး ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈခံရသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏႈန္း အနိမ့္

56 Norwegian Institute of International Affairs ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ “Myanmar: A Political 
Economy Analysis,” တြင္ၾကည့္ပါ။

57 The World Bank ၏ ၂ဝ၁၈ ခႏွုစ ္ထုတ္ “World Development Indicators,”,  ႏွင္ ့Word Economic Forum ၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစထု္တ္  
“These are the world’s fastest-growing economies in 2017,”တြင္ ၾကည့္ပါ။

58 Embassy of the Kingdom of the Netherlands ထုတ္ေဝေသာ “Agriculture in Myanmar,” တြင္ ၾကည့္ပါ။
59 Myanmar Information Management Unit Peace Support Fund ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ ‘Situation Analysis 

of Southeast  Myanmar,’ တြင္ၾကည့္ပါ။
60 Myanmar Information Management Unit Peace Support Fund ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ ‘Situation Analysis 

of Southeast  Myanmar,’ တြင္ၾကည့္ပါ။
61 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစထု္တ္ “Contested Areas of Myanmar: Subnational Confl ict, Aid, and Development,” 

တြင္ၾကည့္ပါ။

3737

လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား
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https://www.weforum.org/agenda/2017/06/these-are-the-world-s-fastest-growing-economies-in-2017-2/
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https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/ContestedAreasMyanmarReport.pdf


ဆုံးရရွိသည့္ေဒသမ်ားအထဲတြင္ ရွိေနပါသည္။62 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ျမႇင့္မား 
လာသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအား ျမန္မာအစုိးရမွ ဦးစားေပး 
လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ KNU အေနျဖင့္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေသာေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရး 
မ်ားကုိ ကူညီပံ့ပိုးေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဘာကထေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကုိ 
ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ကာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အလားအလာရိွေသာေရကာတာေပါင္း 
၂၆၆ ခုအား လက္ရွိတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျပီး ေရကာတာ ၅၆ (ကရင္ ၂၁ ခု၊ တနသၤာရီ ၁၄ ခု၊ မြန္ ၁ဝ ခု၊ 
ရွမ္း ၁၁ ခု) ခု မွာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေနသည္။63 သုိ႔ေသာ္ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာအမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္တည္ရွိေနသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမႈ 
အသုိက္အဝန္းမ်ားသည္ ၎တည္ေဆာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလြန္အမင္း ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ခစံားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ေရကာတာေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရၾကီးျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးမ်ားအား ပ်က္ဆီးသြားျပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ရြာသားမ်ား ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုငခ္ရံေသာသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားပါသည္။64 ထုိ႔ျပင္ သမုိင္းတစ္ 
ေလွ်ာက္ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ျခင္းမတုိင္မွီ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသခံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိခဲ့ပါ။65 အေၾကာင္းမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာ
တာမ်ားမ ွထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ထုိင္း ၊ အိႏိ ၵယႏွင့္ တရုတ္ စေသာအိမ္နီးခ်င္း
ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
အမ်ားမၾကိဳက္မလုိလားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာေဆာက္လုပ္ ျခင္းမ်ားသာျဖစ္ေစပါသည္။66 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေလ့လာခဲ့ေသာကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာ‘တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာ
ေဆာက္လုပ္ျခင္း’ေဆာက္လုပ္ျခင္း’ ၌ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအား ေရလႊမ္းမုိးမႈျဖစ္လာမည့္ 
မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲစြမ္းအင္ကုမၸဏီ (GMS)၏ အဆုိျပဳေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာအား မည္သုိ႔ဆန္႔က်င္ 
ခုခံလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္ကုိ ျဖစ္ရပ္အလိုက္အခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ 

လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလမ္းေဆာက္လုပ္ေရး

လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးအပါအဝင္ အေျခခံလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေဆာက္အဦးဖြ႔ျံဖိဳးမႈသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့
KNU တုိ႔ ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ ဦးစားေပးမႈစာရင္းတြင္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္၌ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလမ္းမ်ား၏ အရည္အ 
ေသြးႏွင္ ့သိပသ္ည္းခုိငခ္ံမ့ႈႏွစခ္လုံုးသည္ ညံ႔ဖ်င္းေနသည္။ ျမန္မာႏုိငင္လံမ္းမ်ားသိပသ္ည္းခုိငခ္ံမ့ႈသည္ ခန္႔မွန္း 
ေျခအားျဖင့္ လမ္း၏ တစ္စတုရန္းကီလိုမီတာတြင္ ဝ.၂၃ ကီလုိမီတာ ရွိသည္။ အရည္အေသြးအားျဖင့္ ထရပ္ 
ကားလမ္း ၄ဝ,ဝဝဝ ကီလုိမတီာ ၏ ၅၃ ရာခုိငႏ္ႈန္းသာ လမ္းခင္းထားျပီး ေက်းလက္လမ္းမ်ားကုိမ ူ၅ ရာခုိငႏ္ႈန္းသာ 
လမ္းခင္းထားသည္။ အရည္အေသြးနိမ့္ေသာ လမ္းမ်ားေၾကာင့္ မိုးရာသီကာလမ်ား အေတာအတြင္း 
62 Myanmar Information Management Unit Peace Support Fund ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ Situation Analysis 

of Southeast  Myanmar,’ တြင္ၾကည့္ပါ။
63 International Journal of Sustainable Society မွ ထုတ္ေဝေသာ ‘Hydropower development in Myanmar and its 

implications on regional energy cooperation,’ တြင္ၾကည့္ပါ။
64 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ ္ထုတ္ “Contested Areas of Myanmar: Subnational Confl ict, Aid, and Development,” 

တြင္ၾကည့္ပါ။
65 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၊ သီြးႏွင့္ KESAN တုိ႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝေသာ “လွပေသာစကားလံုးမ်ားႏွင့္ 

အက်င္းတန္ရုပ္ဆုိးေသာလုပ္ရပ္မ်ား- အာရွအေဝးေျပးလမ္းမၾကီး,” တြင္ၾကည့္ပါ။
66 Myanmar Times ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔ ထုတ္ ‘Rethinking hydropower in Myanmar,’ တြင္ ၾကည့္ပါ။
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တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသို႔ သြားလာ၍မရျခင္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။67 အာရွဖြ႔ျံဖိဳးေရးဘဏ္မွ ျမန္မာႏုိငင္လူံဦးေရ သန္း၂ဝ 
ခန္ ႔သည္ အေျခခံလမ္းမ်ားအား ရရွိ ျခင္းမရွိဟု ခန္ ႔မ ွန္းထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေက်းရြာမ်ားအား 
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လမ္းမ်ားအား ၆၃ဝဝဝ ကီလုိမီတာ ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ လုိအပ္လာသည္။68 
ႏိုင္ငံ၏လမ္းခ်ိတ္ဆက္မႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနေျပာရလ်ွင္ ျမန္မာအစုိးရမွ ျပည္ပအေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ 
ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္လာမည့္ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္တြင္ လမ္းမ်ား၏ ၃၄၄ဝဝ ကီလုိမီတာ ဝန္းက်င္ေဆာက္လုပ္ရန္ 
အစီအစဥ္မ်ားအားထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာခဲ့သည္။69 သုိ႔ေသာ္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ အစီရင္ခံတင္ျပျပီး
ခဲ့သည့္အတုိင္း လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားသည္ စနစ္တက်ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမရွိျခင္း၊ အဓမၼေနရပ္ေရႊ႕
ေျပာင္းခံရျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ မမွ်တသည့္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအား လက္ခံရန္ 
ဖိအားေပးအၾကပ္ကုိင္ျခင္းမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစေလ့ရွိသည္။70 ကြ်ႏ္ုပ္တုိ ႔ရရွိသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားထဲမွ အေျခခံအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္သည့္ ဖြ ႔ံ ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းအေပၚအေျခခံေသာ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ဒတိုယအဆင့္တြင္ ရိွေနပါသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ လမ္းေဆာက္လုပမ္ႈ 
မ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ ေနရာအႏံွ႔အျပားဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ 

သတၱဳမိုင္း တူးေဖာ္ျခင္းသတၱဳမုိင္း တူးေဖာ္ျခင္း

ျမန္မာအစုိးရ၏ သတၱဳမုိင္းလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္အရုိင္းတံုးမ်ားထုတ္ယူျခင္းမွ 
ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ားေပၚ အေျခခံေနေသာ္လည္း ေရႊႏွင့္ထုံးေက်ာက္အတြက္ မိုင္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား   
သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ ပိမုိမု်ားျပားစြာလုပကုိ္ငလ္ာခဲ့ၾကသည္။71 သတၱဳမုိင္းမ်ားမွထုတ္ယူေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝရရွိမႈ ကန္႔သတ္ထားျပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္း 
သားေဒသမ်ားတြင္ သတၱဳမုိင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလြန္အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေန 
သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ အစီရင္ခစံာမ်ားအရ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ သတၱဳမုိင္းတူးေဖာ္ 
ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။72 ေရအားလွ်ပ္စစ္ကိစၥရပ္မ်ား 
နည္းတူ သတၱဳမုိင္းတူးေဖာ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအတြင္း အေျခခ်ေနထုိငသူ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာလူမႈစီး 
ပြားေရးရလဒ္မ်ား အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း သတိျပဳေတြ႔ျမင္ရသည္။73 တစ္နည္းအားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာမွတ္တမ္း 
တင္ထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ အိမ္ျခံေျမပစၥည္းဥစၥာ၊ က်န္းမာေရး ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးခ်ိဳး
ေဖာက္မႈမ်ားသည္ သတၱဳမုိင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ သတၱဳမုိင္းတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း မ်ားသည္ 
ၾကီးမားေသာေျမယာတုိက္စားမႈ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ 
67 International Finance Corporation ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ‘Strategic Environmental Assessment of the Hydropower 

Sector in Myanmar,’ တြင္ ၾကည့္ပါ။
68 ADB မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ Myanmar Transport Sector Policy Note: Summary for Decision Makers, တြင္ 

ၾကည့္ပါ။
69 The Diplomat မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Myanmar’s Road Construction Plans: Potholes 

Ahead: Turning Myanmar into a transit hub will be a serious challenge for the country,’ တြင္ ၾကည့္ပါ။
70 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေဝသည့္ ‘Beautiful words, ugly actions: The Asian Highway 

in Karen State,’ တြင္ ၾကည့္ပါ။
71 The Myanmar Centre for Responsible Business မွ ၂ဝ၁၈ ခႏွုစ၊္ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝသည့္ “Sector Wide Impact Assessment 

of Limestone, Gold and Tin Mining in Myanmar,” တြင္ ၾကည့္ပါ။
72 International Finance Corporation မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္၊ ထုတ္ေဝေသာ ‘Strategic Environmental Assessment of the 

Hydropower Sector in Myanmar,’ ႏွင့္ The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Contested Areas of 
Myanmar: Subnational Confl ict, Aid, and Development,” တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ဦးတည္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊတူးေဖာ္ရာတြင္ မာက်ဴရီအမ်ားအျပားအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားဓာတုပစၥည္း
မ်ားေၾကာင့္ ေရညစ္ညမ္းမႈသည္ အဓိကကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ‘အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပိုင္‘အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပုိင္
ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း-ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ ျဖစ္ရပ္ ’ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း-ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ ျဖစ္ရပ္ ’ တြင္ ေက်းလက္လူမႈအသုိက္အဝန္းမွ 
၎တုိ႔၏အမ်ားပုိင္သစ္ေတာတြင္ မိုင္းလုပ္ငန္း၏ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ခုခံလႈံ႔ေဆာ္ရန္ 
အသုံးျပဳခဲ့ေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား သုံးသပ္တင္ျပထားသည္။ 

စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံအျပားအလုပ္အကုိင္ 
ႏွင့ ္ဝင္ေငြရရိွရန္အတြက္ အေျခခံက႑အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနသည္။74 ျခံဳငုံၾကည့္လွ်င္ စိက္ုပ်ိဳးေရးက႑ 
တြင္ ပမဲ်ား ႏွင္ ့သၾကားကဲသုိ့႔ေသာအဓိကသီးႏံွမ်ား၏ ဝယ္လုိအားႏွင့္ေရာင္းလုိအား မတည္ျငိမျ္ခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ အခက္ခဲမ်ားျဖင့္ရုန္းကန္ခဲ့ရသည္။75 မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဤက႑ျမႇင့္တက္လာ 
ရန္အတြက္ ၾကီးမားေသာအလားအလာရွိေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။76 သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁ဝ 
ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာအစုိးရသည္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေျမယာအ
ေျမာက္အျမား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခြဲေဝခ်ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အခ်ိဳ႕စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရိွေနခ်ိနတ္ြင္ အျခားသူမ်ားမွာ သီးစားလုပက္ြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားသုိ႔ ေျမယာငွား
ရမ္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကစားရန္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားရရွိခဲ့သည္။77 ထုိ႔ျပင္ 
ကိစၥရပ္အမ်ားအျပား၌ ဤကဲ့သုိ႔ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားျဖင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ား 
အားေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ား အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈသေဘာသက္ေရာက္ခဲ့   
သည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီ ေျမယာသိမ္းယူမ ႈမ ်ားမ ွာ 
အၾကီးစားကၽြန္းသစ္၊ ဆီအနု္း၊ ႏွင္ ့ရာဘာစုိက္ပ်ိဳ းေရးလုပင္န္းမ်ားသုိ႔ ပံစုံေျပာင္းလကဲာ ဆက္လက္ျဖစ္ေနသကဲ့သုိ႔ 
လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အဓိကဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ၎တုိ႔ေျမယာႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစမ္်ားအား ဆုံး႐ံႈးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနသည္။78 ‘ေျမယာအျငင္းပြားမႈ အားတရားရံုးသုိ႔ ‘ေျမယာအျငင္းပြားမႈ အားတရားရုံးသုိ႔ 
တင္ျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ ကုမၸဏီကိစၥရပ္’တင္ျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ ကုမၸဏီကိစၥရပ္’ ၌ ေတာင္ငူခရိုင္တြင္ အၾကီးစားကၽြန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ 
ေျမယာသိမ္းယူခံရျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ 

ဤအစီရင္ခစံာတြင္ က်န္ရိွသည့္အပုိင္းမ်ား၌ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတစ္ေလွ်ာက္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား 
မွ ၎တုိ႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ မည္သုိ႔ခုခံစည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္ကုိ သုံးသပ္တင္ျပ 
ထားသည္။ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဗ်ဴဟာအား သုံးသပ္ရာတြင္ ဤအခန္း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ 
ႏိငုင္ံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့ဥပေဒမူေဘာင္ ကြျဲပားမႈျဖစ္စဥမ္်ားအား ျပန္လည္ရညည္ြန္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

74 ၂ဝ၁၅ ခႏွုစတ္ြင္ ထုတ္ေဝေသာ Agriculture Factsheet: Agriculture in Myanmar,” Netherland Ministry of Foreign Affairs,’ 
တြင္ ၾကည့္ပါ။

75 The Myanmar Times မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ တြင္ ထင္လင္းေအာင္၊ ခ်မ္းေျမ႔ေထြးႏွင့္ ဆုၿဖိဳးဝင္းတုိ႔၏ ‘Struggle in 
the agriculture sector’, တြင္ ၾကည့္ပါ။

76 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Agriculture Factsheet: Agriculture in Myanmar,” Netherland  Ministry of Foreign 
Affairs,’ တြင္ ၾကည့္ပါ။

77 ေမလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Agriculture Factsheet: Agriculture in Myanmar,” Netherland Ministry of Foreign 
Affairs, တြင္ ၾကည့္ပါ။

78 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ Thematic Report on Labour Force, The 2014 Myanmar Population and Housing 
Census တြင္ ၾကည့္ပါ။
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tps://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Agriculture%20Factsheet.pdf
https://www.mmtimes.com/news/struggle-agriculture-sector.html
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Agriculture%20Factsheet.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Agriculture%20Factsheet.pdf
https://reliefweb.int/report/myanmar/2014-myanmar-population-and-housing-census-thematic-report-labour-force-june-2017
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



၃။ ႏိငုင္ံေတာ္အစိုးရထံလက္လွမ္းမီွႏိငုမ္ႈ- ေက်းလက္စြမ္းရညန္ည္း ၃။ ႏိငုင္ံေတာ္အစုိးရထံလက္လွမ္းမီွႏိငုမ္ႈ- ေက်းလက္စြမ္းရည္နည္း 
ဗ်ဳဟာမ်ား အသုံးျပဳ၍ ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား ေျဖရွင္းျခင္းဗ်ဳဟာမ်ား အသုံးျပဳ၍ ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား ေျဖရွင္းျခင္း

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း 

ဤအခန္းတြင္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ဘုိးဘြားပုိင္ေျမယာမ်ားအားသိမ္းယူခရံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီး 
ဆုံး႐ံႈးျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ မည္သုိ႔ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သည္ကုိ သုံးသပ္တင္ျပထား 
ပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့KNU တုိ႔၏ေျမယာစီမအံပုခ္်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားသည္ ေရာယွက္ေနျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စနစ္တက် 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္မ်ားရရိွရန ္ႀကိဳးစားရာတြင္ ႀကီး 
မားေသာ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။

အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 

၁။ လက္ရွိတြင္ ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္၏ အေရးႀကီးမႈမ်ားကုိ ပိုမိုသတိျပဳမိလာ
ေသာ္လည္း ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္အား မည္သုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္၊ မည္သည့္ေလွ်ာက္ထားမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မည္မွ်ၾကာျမင့္မည္ စသည္ျဖင့့္ ရြာသားမ်ား၏နားလည္မႈမ်ားမွာ ထင္ရွားစြာ 
ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ 

၂။ ရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ
ရန္အတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားအားရရွိရန္ တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း 
ႀကီးမားေသာအတားအဆီးမ်ားႏွင္ ့ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ထုိအတားအဆီးမ်ားတြင္ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္ 
လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မရွိျခင္း၊ ေျမယာတုိင္း
တာမႈစနစ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေဒသအဆင့္၌ လာဘ္ထုိးမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 

၃။  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ စီးပြားျဖစ္ဖံ ြ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းသည္ 
ရြာသားမ်ားအား ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားဆုံး႐ႈံးရမည့္ အေျခအေနသုိ႔ တြန္းပုိ႔ေစပါသည္။ ရြာသားမ်ားမွ 
၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအား သိမ္းယူ ျခင္းခံရမည္ကုိ မသိခင္မွာပင္ ကုမၸဏမီ်ားသည္ အထက္ရိွအစုိးရဌာနခြဲ
မ်ားသုိ႔ လက္လွမ္းမီွေရာက္ရိွႏိငုၿ္ပီး ေျမယာအသုံးျပဳရန္ တရားဝင္ခြင္ျ့ပဳခ်က္မ်ားအား ရရိွႏိငုသ္ည္။

၄။  ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပို္င္းတြင္ရွိေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ 
ေနရြာသားမ်ားက ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကုိ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ အသုံးမျပဳခဲ့ၾကေပ။ 
ေျမယာသိမ္းယူမႈမွ အကာအကြယ္ရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ 
ဤျဖစ္စဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေနေသာေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ 
ေလွ်ာက္ထားမႈစနစ္ ျခားနားေသာေျမယာမွတ္ပံုတင္စနစ္ ႏွစ္ရပ္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပို၍ ရႈပ္ေထြး 
ေစပါသည္။ 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရယူျခင္း - ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ နည္းဗ်ဴဟာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရယူျခင္း - ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ နည္းဗ်ဴဟာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္း၌ ေျမယာႏွင္ပ့တ္သက္ေသာစီမအံပုခ္်ဳပ္မႈတြင္ နည္းစနစ္ႏွစခ္ုေရာယွက္ေနေသာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားရိွေနသည္။ တစ္ခုမွာ ျမန္မာအစုိးရမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းစနစ္ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးမွ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျမယာမွတ္ပံုတင္စနစ္ႏွစ္ခုလုံးသည္ ရြာသားမ်ားအား 
ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ (KNU စနစ္ေအာက္) သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ (ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ KNU စနစ္ႏွစ္ခုလုံး၏ 
ေအာက္) တြင္ လိုအပ္ေသာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားရႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးထားသည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္မွ 
စ၍ အစုိးရႏွစ္ရပ္လုံးသည္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းမ်ားသာမက ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရး 
ဆုိငရ္ာ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးမ်ား ျမႇင္တ့က္လာေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအား ကုမၸဏမွီ သိမ္းယူမႈ 
ႏွင္ ့ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္မ်ားရရိွရန္ ပိမုိႀုကိဳးစားလာခဲသ့ည္။ ကရင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ရြာသားမ်ားအတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္သည္ 
ေျမ ယာသိမ္းယူမႈမ်ားမွ မမိတုိိ႔ကုိယ္ကုိ တရားဝင္ကာကြယ္ႏိငု္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခဟုု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။79

ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခစံာမ်ားအရ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ ကုမၸဏ၏ီ ဆုိးက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈခရံေသာ ေဒသမ်ားရိွ ရြာသားမ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ ္အေစာပုိင္းတြင္ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္ ပံစု-ံ၇ အားရရိွ 
ရန္ စတင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ အ---ေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ေယာက္၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂ဝ၁၂ႏွင္၂့ဝ၁၄ခုႏွစ ္
ၾကားတြင္ ေဒသရိွရြာသားမ်ားမွာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ပံုစံ-၇ ရရွိရန္ စတင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။80 သုိ႔ေသာ္ ေငြ 
ေၾကးေပးရန္ မတတ္ႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရြာသားမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ 
အခ်ိန္ထိ မရရွိခဲ့ပါ။81 
သထုံခရိငု၌္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစတ္ြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲသ့ည့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတစ္ခအုရ ရြာသားအမ်ားအျပားသည္ မမိတုိိ႔ 
ေဒသတြင္ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ၿံဖိဳ းေရးစီမကိံန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ္မ့ညဟု္ သိရိွသည့္အခ်ိနတ္ြင္ ေျမယာလုပပ္ိငု ္
ခြင့္လက္မွတ္အားရရိွရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ 

“ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရရွိဖို႔ ရြာသားေတြက အရာရိွ (ေျမစာရင္းဌာန)ကုိ ၂ဝဝဝဝ သုိ႔မဟုတ္ ၃ဝဝဝဝ 
က်ပ္ ေပးရတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ရြာသားေတြပ ဲအစုိးရဘက္က ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြ ရရွိၿပီး 
တစ္ခ်ိဳ႕ရြာသားေတြက မရရိွခဲဘူ့း။ ရြာသားေတြက စမီကိံန္းလာေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာကုိ ၾကားတယ္။ 
အဲ့ဒီေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေျမယာေတြအတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြကုိလည္း လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲ့ဒါမွ 
KNU ဘက္ကလည္း စိတ္ခ်ေသခ်ာမႈ တစ္ခုကုိ ရရွိမယ္။” 

ေစာဘ--- (က်ား၊ ၄၂ ႏွစ္)၊ အထ---ေက်းရြာ၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္၊
သထုံခရိုင္/မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)82

79 Source #18 တြင္ၾကည့္ပါ။
80 ပံုစံ (၁) ေလွ်ာက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေျမယာအသုံးခ်မႈ ပံုစံ (၇) ေလွ်ာက္သည့္အခ်ိန္ထိ ပံုစံ (၇) ရရွိရန္အတြက္ အခ်ိန္ ၆၅ ရက္ 

ၾကာျမင့္သည္။
81 Source #22 ႏွင့္ Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
82 Source #79: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Thaton Interview: Saw Be---, 

April 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရွိျခင္းသည္လည္း ရြာသားမ်ားကုိ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိသည့္ခံစားခ်က္မ်ိဳးရိွေစသည္။ 
ေတာင္ငူခရိုင္မွ အျခားရြာသားတစ္ဦးမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ- 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အစုိးရကေပးထားတဲ ့ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ပရိွဲတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (ရြာသားမ်ား) ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္ ့
ပံုစံ-(၇)ကုိ မေလ်ွာက္ထားရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေျမေတာ့ တုိင္းတာၿပီၿပီး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပံုမွန္စိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ဖို႔အတြက္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ပံုစံ-(၇)ကုိ အမွန္တကယ္လိုခ်င္ပါတယ္။”

ဦးစ--- (က်ား၊ ၅၁ ႏွစ္)၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)83

ရြာသားမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခအုျဖစ္ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ရရိွႏိငု ္
ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏သုံးသပ္ခ်က္အရ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္ 
မ်ားျဖင့္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအား တရားဝင္ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာ ရြာသားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ 
အတားအဆီးမ်ား ရွိေနပါသည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏သုံးသပ္ခ်က္တြင္ ရြာသားမ်ားမွ အဓိကစုိးရိမ္ပူပန္မႈ (၃)ခုအား တင္ျပခဲ့သည္။ 
ေျမ ယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္စနစ္သည္ အစဥ္အလာအရ ေျမယာပုိငဆုိ္ငမ္ႈဆုိငရ္ာ ေဒသတြင္းက်င့္သုံးမႈမ်ားအား 
အေျခခံထားမႈ မရွိျခင္း၊ ေျမယာမွတ္ပံုတင္စနစ္သည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္း၊ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရွိေသာ္ 
လည္း ေျမယာသိမ္းယူမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးခံရမႈမွ ကာကြယ္ေပးႏိငု္ေသာ လုံေလာက္သည့္အာမခံခ်က္ရိွမည္ 
မဟုတ္ဟု ရြာသားမ်ားမွ ထင္ျမင္ယူဆခဲ့သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိ ရမည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္း 
တြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ အိမ္ျခံေျမဖ်က္ဆီးခံရမႈမ်ားမွ ရြာသားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ေျမယာမွတ္ပံုတင္မႈအားအသုံးျပဳရန္အတြက္ ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ခက္ခဲမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ 

ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာက်င့္သုံးမႈမ်ားအား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားမႈ မရွိျခင္းဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာက်င့္သုံးမႈမ်ားအား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားမႈ မရွိျခင္း

ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ အထူးသျဖင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ဓေလ့ 
ထုံးတမ္းႏွင္ ့အမ်ားပုိင(္ဘုံ) ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္စ့နစ္အား က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေျမယာမ်ားကုိ မတူညီေသာ ေက်းရြာေဒသမ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာရိွေသာ မူမ်ားျဖင့္ ေဒ
သေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကသည္။ ေျမယာအသုံးျပဳမႈစနစ္မ်ားသည္ ေဒသဓေလ့ထံုးထမ္းမ်ား၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပဋိပကၡေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး တံု႔ျပန္အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားမွ အစုိးရထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ သက္ေသစာရြက္ စာတမ္းမ်ား 
အား ကုိင္ေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ေပ။ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ရြာသားအမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔ေျမယာ 
အတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားတရားဝင္ဥပေဒ စာရြက္စာတမ္းပုံစံမ်ား မရွိပါ။84 

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းက်င့္သုံးမႈမ်ားေပၚ မူတည္ျခင္းျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ မိ်ဳးဆက္အဆင့္ 
အဆင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ေစာဒ---မွ ရွင္းျပသည္မွာ- 

83 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
84 Source #63: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇလုိူငလ္ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kawkareik 

Township, January to October 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



“ကၽြန္ေတာ့္အဖုိးက ဒစီိက္ုပ်ိဳးျခံမွာလုပကုိ္ငခ္ဲတ့ယ္။ (သူဆုံးသြားေတာ့) ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလးက စိက္ုပ်ိဳးျခံေတြကုိ 
အေမြရတယ္။ ၿပီးေတာ့ (သူဆုံးသြားေတာ့) ကၽြန္ေတာ္အေမြရတယ္ (စိုက္ပ်ိဳးျခံမ်ား)။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မိ 
သားစုက ဒီေျမကုိ လြန္ခဲ့တဲ့ ကာလေတြကတည္းက ပိုင္ဆုိင္ခဲ့တယ္။” 

ေစာဒ--- (က်ား၊ ၅ဝႏွစ္)၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး 
(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)85 

သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစမွ္စ၍ အက်ိဳးအျမတ္ဦးတည္ေသာ စီးပြားေရးဖြ႔ၿံဖိဳးေရးမွာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေထာက္ပံမ့ႈမ်ားအေပၚ စနစ္တက်ဦးစားေပးမႈ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမယာမွတ္ 
ပံုတင္ျခင္းသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာ၍ လုံျခံဳမႈရွိရန္ လုိအပ္လာခဲ့သည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ အမ်ားပုိင္(ဘုံ) ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ဓေလ့ထုံး 
တမ္းေျမယာအသုံးျပဳမႈအား ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒေအာက္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိျခင္းသည္ ရြာသားမ်ားအား 
ေရွ႕ဆက္၍ ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာအစုိးရမွ ထုတ္ေပးေသာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားသည္ 
စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမ်ားမွ ရြာသားမ်ား၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအား ထိခိုက္ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ား မရွိေစရန္ လုိအပ္ေသာ 
အာမခံကာကြယ္မႈမ်ားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည္။ 

အ--- ရြာသားျဖစ္သည့္ ေစာဖ--- ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္ ရြာသားမ်ားမွ အမ်ားပုိင္(ဘုံ)ေျမေပၚတြင္ 
မည္မွ်အထိ မွီခိုေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားသည္ကုိ ကုိးကားခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခံုခေံက်ာက္
ေတာင္ကိစၥရပ္တြင္ ရြာသားမ်ားမွ ထုိေတာင္အား အမ်ားပုိင္(ဘုံ)ေျမကဲ့သုိ႔ အသုံးျပဳၾကၿပီး ရြာသားမ်ား၏ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ေနထုိင္ရန္အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးမႈအျဖစ္ ၎၏အရင္း
အျမစ္မ်ားအား အသုံးျပဳၾကသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္သေဘာမတူညတီဲ့ (ေက်ာက္မိငု္းတူးေဖာ္ျခင္း) အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ဒီေက်ာက္ေတာင္ 
ေအာက္ေျခမွာ ရြာသာေတြရဲ႕ဥယ်ာဥ္ျခံေတြနဲ ႔ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ေျမယာေတြ အျပည့္ရွိတယ္။ ဥယ်ာဥ္ျခံေတြ၊ 
ေျမယာန႔ဲအပင္ေတြဟာ ဒီခုံခံေတာင္က အရိပ္အေပၚ မွီခိုေနရတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒီေတာင္သာ ဖယ္ရွားပစ္ 
ခရံမယ္ (ေက်ာက္မိုင္းတူးေဖာ္ရန္အတြက္ၿဖိဳခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း) ဆုိရင္ ဥယ်ာဥ္ျခံေတြန႔ဲ အပင္ 
မ်ားအားလုံး ပ်က္စီးသြားလိမ္မ့ယ္။ ေဒသခံေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲအိမ္ေတြေဆာက္ဖို႔အတြက္ ဒီေတာင္ကေန သစ္ပင ္
ေတြနဲ႔ဝါးေတြကုိလည္း အသုံးျပဳတယ္။ (အကယ္၍ မိငု္းလုပင္န္းေၾကာင့္ ထုိေတာင္မွာ ဖ်က္ဆီးခံရလွ်င္) ရြာသား 
ေတြရဲ႕အိမ္ေဆာက္ဖို႔ သစ္ပင္ေတြန႔ဲအပင္ေတြ ရွာဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ႀကီးတဲ့ျပႆနာေတြ ရွိလိမ့္မယ္။ (ထုိကဲ့သုိ႔) 
ဒီေတာင္မွာ ေနထုိင္ေနတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ဒီေတာင္ ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီတိရိစာၦန္ 
ေတြလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မယ္။”

ေစာဖ--- (က်ား၊)၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)86 

85 Source #68:  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw A--
-, February 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

86 Source #39 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) ေျမယာမူဝါဒတြင္ ေကာ္- အမ်ားပုိင(္ဘုံ) ေျမယာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ (ကရင္အေခၚအေဝၚ) ခု - အလွည့္က်လုပ္ကုိင္ေနရေသာ ေတာင္ယာ၏ နည္းစနစ္မ်ားေအာက္ 
တြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။87 သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ 
အေစာပုိင္းထိ KNUမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 'ေကာ္' ေျမေဒသမ်ား မရွိပါ။ လက္ရွိတြင္ KNU ၏ 
ဗဟုိေျမယာေကာ္မတီအား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လက္ရွိ၌ KNU မွ ေကာ္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ျပည့္ဝစြာအတည္ျပဳမႈႏွင့္ ေလးစားမႈရွိမည္ကုိ အာမခံခ်က္ 
မရွိေသးပါ။88 

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားရယူရာတြင္ စနစ္တက်ရွိေနေသာ အခက္အခဲမ်ား ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားရယူရာတြင္ စနစ္တက်ရိွေနေသာ အခက္အခဲမ်ား 

KNU အစုိးရမွ ၎တုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာယွက္ေနေသာေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ 
မွတ္ တမ္းတင္မႈမ်ားအား မၾကာေသးမီကပင္ စတင္ခဲသ့ည္။ KNU မွ ၎၏ ေျမယာမူဝါဒအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။89 ဖာပြန္ခရုိင၏္ေနာက္ဆုံးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္တစ္ခတုြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႔၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ KNU ၏ကရင္သစ္ေတာဌာနအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
သစ္ေတာ90 အတြင္း တည္ရွိေနသည့္လယ္ယာေျမမ်ားအားလုံးအား ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပး 
မည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း KNU မွ ထုိေျမယာမ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းတုိးျမႇင္မ့ည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။ 
ဤမူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈအား ႏႈတ္အားျဖင့္ ေၾကညာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း နားလည္မႈ မရွိခဲ့ပါ။91 ဤသည္မွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရိွျခင္းအားျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအား ကာကြယ္ရနလု္ပ္ေဆာင္မႈ 
အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေလ်ွာက္ထားရန္အတြက္ စဥ္းစားခ်ိန္တြင္ မတူညီေသာ 
ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္ႏွစ္ခုတည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ အခက္အချဲဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္း၏ အပုခ္်ဳပ္မႈေရာယွက္ေနေသာ ေဒသမ်ား92 
တြင္ ရြာသားမ်ားမွ မညသ္ည့္အစုိးရ၏ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္အားေလ်ွက္ထားရမည္ကုိ ေသခ်ာမသိတဲ့ 
အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ 

87 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ “ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး၏ ေျမယာမူဝါဒ” 
88 The Asia Foundation ၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစတ္ြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Ceasefi res, Governance and Development: The Karen National 

Union in Times of Change,’ တြင္ၾကည့္ပါ။
89 ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး၏ အေျခခံမူဝါဒတြင္ အခန္း-၁  (အပုိဒ္ ၁.၁.၁ မွ ၁.၁.၉ ) KNU Land Policy, Karen National 

Union, December 2015 တြင္ၾကည့္ပါ။
90 ထိန္းသိမ္းထားေသာ သစ္ေတာဆုိသည္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္ရည္ရြယ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ 

ထုိေနရာအား လယ္ယာႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ကင္းလြတ္သည့္ နယ္ေျမအျဖစ္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားသည္။
91 Source #53: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Situation Update: Bu 

Tho Township, March to May 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။
92 See Source #59: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Interview: Saw A---, 

September 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://www.tni.org/files/article-downloads/knu_land_policy_eng.pdf


“ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြန႔ဲပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရန႔ဲ KNU အစုိးရရဲ႕ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ 
အမ်ိဳးအစားႏွစမ္်ိဳးကြဲေနတယ္။   ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရကေပးတဲ့ လုပပ္ိငုခ္ြင့္အခြင့္အေရးနဲ႔ KNU အစုိးရေပးတဲ့ 
ပိုင္ဆုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးၾကားမွာ ကြဲျပားမႈရွိေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသမွာ ေနထုိင္သူေတြက သူတုိ႔ေျမ 
ယာေတြအတြက္ ထိေရာက္တဲ့စတ္ိခ်မႈ (အာမခံခ်က္) ဘယ္အစုိးရဘက္မွာရိွလဆုိဲတဲ့ေမးခြန္းကုိ ေမးခ်င္ေနၾက 
တယ္။”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွေရးသားထားေသာ 
ေနာက္ဆုံးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။)93

အျခားေဒသမ်ားရိွ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔မွ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္လ့က္မွတ္ရရိွႏိငုမ္ည္၊ မရရိွႏိငုမ္ည္ကုိ ေသခ်ာ 
စြာ မသိရွိၾကပါ။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနရာမွာ (KNU) ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြ မလုပ္ၾကတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ 
တုန္းကမွ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြ မရွိခဲ့ဘူး။ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြရဖုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ရ 
မလဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မသိဘူး။” 

ေစာဂ--- (က်ား၊ ၄၂ ႏွစ္)၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)94

ထို႔မွ်မက ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္လ့က္မွတ္ေလ်ွာက္ထားျခင္းလုပင္န္းစဥ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္ 
အလက္ရရိွမႈတြင္ အခက္အခအဲတားအဆီးမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရသည္။ ေျမတုိင္းတာျခင္းႏွင္ ့ေျမယာလက္မွတ္ရရိွရန္ 
ႏွစခ္လုံုးအတြက္ကုနက္်စရိတ၊္ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္လ့က္မွတ္ရရိွရန္အတြက္ လုပင္န္းစဥ္ မညမွ္်အခ်ိနၾ္ကာမည္ 
နည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာန သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာလက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္တာဝန္ရွိေသာ ေဒသကုိယ္စားလွယ္ 
စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာမွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေသာ 
လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားႏွင္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရိွၾကပါ၊၊ ဤကဲ့သုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရိွျခင္း 
သည္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအား ကာကြယ္ရန ္နည္းလမ္းတစ္ခအုျဖစ္ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္အား အသုံးျပဳ 
ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ရြာသားမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာအတားအဆီးမ်ားအျဖစ္ ရွိေနသည္။ 

ဒူးပလာယာခရိုင္မွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KWO) ၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့မႈအရ-ဒူးပလာယာခရုိင္မွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး (KWO) ၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့မႈအရ-

“ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တကယ္လုိ႔ကြ်န္မတုိ႔က ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္လုပ္ခ်င္ 
တယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ၊ ေျမတုိင္းတာဖုိ႔ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ကြ်န္မတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ၊ 
ေျမယာ သေဘာတူစာခ် ဳ ပ္ လက္မွတ္ထုိးရင္ ကြ်န္မတုိ ႔ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ ဆုိတဲ့အေၾကာင္း 
ကြ် န္မသိခ်င္တယ္။ ဒကိီစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ် န္မဘာေၾကာင့္သိခ်င္လဲဆုိရင္ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္
လုပ္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ရြာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သိတဲ့အတုိင္းပဲ ဒီကရြာသားေတြကစကားေျပာဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ 
တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔ဆုိ ေၾကာက္ၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္ 
93 Source #54: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇနန္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kyonedoe 

Township, September 2015 to December 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။
94 Source #59: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇြန္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Interview: Saw A---, September 

2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2017/01/16-5-s1/dooplaya-situation-update-kyonedoe-township-september-2015-december-2015


ေယာက္ရိွရင္ ကြ်န္မသိခ်င္တယ္။ သူ ဒါမွမဟုတ္ သူမ အဲ့ဒါလုပဖ္ို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေပးခဲ့ရလ။ဲ တကယ္လုိ႔ 
ကြ်န္မအေနနဲ႔ ေျမယာလက္မွတ္လုပဖ္ို႔ လုိအပ္တဲ့ပိက္ုဆံပမာဏကုိ သိရင ္ပိက္ုဆံအခ်ိဳ႕ပ့ံပိုးၿပီး အျခားရြာသားေတြ 
ကုိ ကြ်န္မအေနန႔ဲ ကူညီႏိုင္လိမ့္မယ္။”

မဟ--- (မ၊ ၄၄ ႏွစ္)၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)95 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕တြင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ KNU ထံမွ ေျမ
ယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္ရရိွရန္ ေတာင္းဆုိရာတြင္ ေဒသခံအာဏာပုိငမ္်ားထံမွ မည္သည့္ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္မႈကုိမွ 
မရရွိခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွရြာသားမ်ား ၎တုိ႔ ေျမယာမ်ား 
အတြက္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားရရိွရန္ ႀကိဳးစားကူညီေသာ္လည္း ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္ လက္မွတ္မ်ားရရိွ 
ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းသည္ ႀကီးမားစြာ ဆက္လက္ျဖစ္ေနသည္။ 

“အစည္းအေဝးထဲမွာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြရရိွဖို႔ ကၽြန္မတုိ႔အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ (KNU) 
က ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒါက သုံးႏွစ္ေလာက္ 
ရွိသြားၿပီး။ ကၽြန္မတုိ႔ ဘာေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မွ အခုခ်ိန္ထိ မရရွိခဲ့ဘူး။” 

မဟ--- (မ၊ ၄၄ ႏွစ္)၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)96

ျမန္မာအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေဒသမ်ားမွ ရြာသားမ်ားမွာလည္း ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားရရိွရန္ 
စနိ္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားႏွင္ ့ၾကံဳေတြ႔ခဲၾ့ကရသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡႏွင္ ့ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ား 
အေတာအတြင္း ရွိေနခဲ့ေသာ တရားဝင္ပိုင္ဆုိင္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ ေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စးီခဲ့သည္။ ရြာသား 
မ်ားမွ ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္အစားထိုးရန္ သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းအသစ္မ်ားေလ်ွာက္ထား  
ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၎တုိ႔ေျမယာလက္မွတ္မ်ားရရိွရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားသည္ အျမဲတမ္းေအာင္ျမင္မႈ 
မရွိခဲ့ပါ။

“တစ္ခ်ိဳ႕ရြာသားေတြမွာ ျမန္မာအစုိးရကေပးတဲ့ သူတုိ႔ရ႕ဲေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ 
ေတြက သူတုိ႔ထြက္ေျပးခ်ိန္မွာ (ပဋိပကၡအေတာအတြင္း) သူတုိ႔ေျမယာေတြဆုံး႐ံႈးခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ 
ေျမယာလက္မွတ္တစ္ခ်ိဳ႕က မီးထဲပါသြားတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက (ျမန္မာအစုိးရ) ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ 
ေတြ ရယူလိုၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုထိ သူတုိ႔မရေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္လ့က္မွတ္ရဖုိ႔ 
ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္အခုထိ ကၽြန္ေတာ္ မရေသးဘူး။”

ေစာအ---၊ ဟ--- ေက်းရြာ၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး 
(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)97 

95 Source #18 တြင္ၾကည့္ပါ။
96 Source #18 တြင္ၾကည့္ပါ။
97 Source #72: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw 

A---, February 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



အလြဲသုံးစားမႈျပဳရန္ လမ္းဖြင့္ေပးေစျခင္း- ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာမွတ္ပံုတင္မႈစနစ္မ်ားအလြဲသုံးစားမႈျပဳရန္ လမ္းဖြင့္ေပးေစျခင္း- ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ေျမယာမွတ္ပံုတင္မႈစနစ္မ်ား
 
ေျမယာစီမခံန္႔ခြမဲႈအတြက္ တာဝန္ရိွေသာအာဏာပုိငမ္်ားအား စနစ္ေၾကာင့္ တလြအဲသုံးျပဳမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေစခဲ ့
ပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ 

“လြန္ခဲ့ေသာကာလ ထားဝယ္ေဒသမွာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ရြာေတြမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ 
ရြာသားေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီရြာေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ေျမယာေတြကုိ တစ္ခ်ိဳ႕ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြက ေျမသိမ္းယူခဲ့ 
ၾကတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ေဒသခံရြာသားေတြရ႕ဲ ေျမေတြကုိ ဝယ္ေရာင္းရန္ လုပႏ္ိငုဖ္ို႔အတြက္ သူတုိ႔က 
KNU ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ခဲၾ့ကတယ္။ ျမန္မာႏုိငင္ရံ႕ဲအေျခအေနကုိ သိတဲ့အတုိင္းပ ဲေျမတုိင္းဌာနက တစ္ဦးဦး ဒါမွမဟုတ္ 
တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြကုိသိရင္၊ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရရွိႏိုင္တယ္။ ပိုက္ဆံရွိမယ္ဆုိရင္လည္း ေျမယာလုပ္    
ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြကုိလြယ္လြယ္နဲ႔ ဝယ္ႏိုင္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ေျမဂရမ္ႏွင့္ ေျမယာလက္မွတ္မရွိပဲ 
ရြာသားေတြမွာ ေျမယာပဲ ရွိပါတယ္။” 

မခ--- (မ)၊ ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၊
ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး (၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)98

ကုမၸဏီမ်ားမွ ရြာသားမ်ားထက္ႀကိဳ၍ ဥပေဒမူေဘာင္အသစ္မ်ားအား အသုံးခ်ရန္ အေစာတလ်င္ လုပ္ေဆာင္ 
ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားမွ စနစ္တက်ေျမယာအသုံးျပဳမႈ ႀကိဳတင္မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္၍ ဆုိးက်ိဳးမ်ားပုိမို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မပါ 
ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးလုံးအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ေနေသာ ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ 
ေဆာင္သူမ်ားသည္ အစုိးရလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား99 ႏွင့္ တရားဝင္ေျမယာ100 
ရရိွရန ္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွၾကသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ရြာသားမ်ား မေရာက္ရိွႏိငု္ေသာ စမီခံန္႔ခြဲမႈအဆင့္မ်ားတြင္ 
ညႇိႏိႈင္းထားေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာအဆင့္သုိ႔ စီမံကိန္း၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မေရာက္ရွိခင္မွာပင္ 
ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ 

ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီကိစၥရပ္တြင္ “သူတုိ႔က (ေကာင္းျမန္မာေအာင္ ကုမၸဏီ) ျမန္မာအစုိးရဆီက ႏွစ္ 
၃ဝ ေျမယာ လုပပ္ိငုခ္ြင့္မွတ္ပံတုင္ရရိွခဲတ့ယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ႔က ေျမေတြကုိသိမ္းယူခဲတ့ယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က 
ျမန္မာအစုိးရကုိ အခြန္ေတြေပးရတယ္။”

ဦးလ--- (က်ား၊ ၆၅ ႏွစ္)၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 
(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)101

အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာဥပမာျဖစ္ရပ္သည္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈစနစ္တြင္ တရားမ်ွတမႈမရွိေသာ စနစ္အား 
ေပၚလြင္ေစပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရြာသားမ်ား မေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္မ်ားတြင္ ေျမယာအသုံး 
ျပဳရန္အတြက္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

98 Source #43 တြင္ၾကည့္ပါ။
99 ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏအီား ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္းႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး လူထုအားခ်ျပထားျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 

အဖြ႔ဲတြင္ သက္ေသျပရန္မရွိပါ။
100 ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈအား ေျဖၾကားသူ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏွစ္ ၃ဝ ဂရမ္အား ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး 

ထုိေျမေပၚတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိပါ ရရွိထားသည္။
101 Source #19 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



မ်ားသည္ ရြာသားမ်ားဆီသုိ ႔ လက္လွမ္းေရာက္ရွိမ ႈမရွိခဲ့ဘဲဲ ရြာသားမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားအား 
အသိမ္းခံလုိက္ရသည္ပင္ မသိရွိခဲ့ၾကပါ။ 

ေျမယာတုိင္းတာမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တူညီမႈမရွိျခင္းေျမယာတုိင္းတာမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တူညီမႈမရွိျခင္း

ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ေျမမ်ားအား သိမ္းယူမႈႏွင့ ္ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္ လက္မွတ္ရရိွ 
ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားအား ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ 
ၿပီးေနာက္ ေျမယာလက္မွတ္ထုတ္မေပးခငတ္ြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအားတုိင္းတာရန္ လုိအပ္ 
ေနသည္။ KNU ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာအစုိးရျဖစ္ေစ ေျမယာတုိင္းတာရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ 
အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္ 
မ်ားအရ ေျမယာတုိင္းတာမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ လုိအပ္သည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမရွိပါ။ ရြာသားမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ေျမစာရင္းဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္ဝန္ထမ္း 
မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့ပဂုၢလိက ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားပင္ ေျမတိုင္း 
ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အႀကိမ္မ်ားစြာ ၎တုိ႔ဆီသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့သည္။ 

ဤအေျခအေနအားတံု႔ျပန္ရာတြင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာတုိင္းတာမႈ လုပင္န္းစဥ္အား စတ္ိပ်က္ျခင္းႏွင္ ့
ရႈပ္ေထြးျခင္းမ်ားကုိ ခစံားရေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ ပြင္လ့င္းျမင္သာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ 
တုိင္းတာမႈမ်ားမရရိွျခင္းႏွင္ ့ရြာသားမ်ားမွ ဓေလ့ထုံးတမ္းအေပၚ အေျခခံေတာင္းဆုိသည့္ အမွနတ္ကယ္ရိွေသာ 
ေျမယာပမာဏႏွင့္ အစုိးရမွ ရရွိခဲ့ေသာ တုိင္းတာမႈမ်ားအၾကား သိသာေသာကြာဟမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္း စသည့္ 
ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားလည္း ၾကံဳေတ႔ြခဲ့ရသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္မ်ား ေသခ်ာမႈရိွရန ္ေျမယာတုိင္းတာမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ ္
ေဆာင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ စနစ္အား ေသခ်ာစြာနားလည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေျမယာတုိင္းတာ 
မႈအတြက္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာတုိင္းတားမႈျဖစ္စဥ္တြင္ 
ပါဝင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ေဘးဖယ္ခံထားရျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရသည္။ ဤသည္မွာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေပၚတြင္ ဦးေဆာင္ႀကီးစုိးျခင္းမႈရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့ပါး 
ေစသည္။ 

“သူတုိ႔အေနနဲ႔ ေျမကုိစက္ေတြ (ေျမတုိင္းတာေသာကိရယိာ)နဲ႔ လာတုိင္းတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေျမတုိင္းမႈ ျဖစ္စဥ္အ 
ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္မတုိ႔နားမလည္ဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္မက သူတုိ႔ကုိေမးတယ္ ‘ဘာ့ေၾကာင့္နင္တုိ႔ ေျမကုိတုိင္း 
တာလဲ။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကပဲ တုိင္းၿပီးျပီ’ ၿပီးေတာ့ သူတို႔က ျပန္ေျပာတယ္ ‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနာက္တစ္ခါ 
ျပန္တုိင္းတာ၊ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ အရင္တုိင္းထားတာက မတိက်ဘူး’။ ‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိပယုံဲပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ခင္ဗ်ားအတြက္ တုိင္းေပးမယ္’လုိ႔လည္း ကၽြန္မကုိေျပာခဲ့တယ္။ ေက်းရြာလူၾကီး ဦးဇ---နဲ႔ ေျမစာရင္းဌာနဥကၠဌ 
ဦးေမာင္ေဇာ္ ဒႏွီစ္ေယာက္က သူတုိ႔ကုိ ေျမတုိင္းခြင့္ ေပးလုိက္ပါ။ အဲ့ဒါဆုိ ကၽြန္မ ေျမလုပပ္ိငုခ္ြင့္ ပံစု-ံ၇ ရမယ္လုိ႔ 
ကၽြန္မကုိေျပာခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ေခါက္ ခရုိင္အဆင့္ကလူေတြ ေျမတုိင္းၿပီးခ်ိန္မွာ ေျမတုိင္းတဲ့ ရလဒ္ကုိ 
မေျပာခဲ့ဘူး။ သူတုိ႔ေျမတုိင္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ သူတုိ႔ကုိေမးခဲ့တယ္ ‘ေျမတုိင္းၿပီးၿပီလား၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ ေျမဧက 
ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။’ ‘ေျမဧက ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္းမသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပထမဆုံး အမွတ္ 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



(မူလအတုိင္းအတာ) ကုိပဲ စိတ္ထဲမွာ မွတ္ထားလုိက္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတုိင္း အတာကုိ 
ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ျပန္ၾကည့္တဲအခ်ိန္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိရမယ္’ လုိ႔ပဲ ကၽြန္မကုိသူတုိ႔ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
အခုထက္ထိ ရလဒ္ကုိ ကၽြန္မ မသိေသးဘူး။ အဲ့ဒလုိီပ ဲသူတုိ႔ အတုိင္းအတာကုိ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ျပန္ ၾကည့္ၿပီးျပီလား၊ 
မၾကည့္ရေသးဘူးလား ကၽြန္မ မသိဘူး။” 

ေဒၚမ--- (မ၊ ၅ဝ ႏွစ္)၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 
(၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)102 

ထပ္မျံဖည့္စြက္ရလ်ွင ္တုိင္းတာမႈစနစ္မွာလည္း တူညမီႈမရိွျခင္းႏွင္ ့အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ရိွေနခဲ့သည္။ ေျမယာ 
လုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးမႈ မတုိငမ္ ီေျမတုိင္းတာမႈအတြက္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား 
ရရိွမႈမရိွပ ဲရြာသားမ်ားမွ ႀကိဳတင္ေငြေပးခဲ့ရသည္။ ဒူးပလာယာခရုိငမွ္ ေနာက္ဆုံးရ အေျခအေနတင္ျပခ်က္တြင္ 
ရြာသားမ်ားတင္ျပခဲ့သည္မွာ- 

“၂ဝ၁၄ခုႏွစ္မွာ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအစုိးရ ေျမတုိင္းစာေရး ဦးဝင္းႏုိင္ေရႊက က်ံဳဒိုးျမိဳ႕နယ္ 
သမိန္ဒြတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ အ---ေက်းရြာမွာ ေျမတုိင္းရမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေျမေတြရဲ႕စာရင္းန႔ဲ သူ႔ေျမ မတုိင္းခင္ 
ေျမတုိင္းဖုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (စုစုေပါင္း) သိန္း ၃ဝ က်ပ္ ယူသြားခဲ့တယ္။ ေနာက္မွ သူျပန္လာၿပီး 
ေျမတုိင္းမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အထိ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္အတြက္ ဘယ္ေျမကုိမွ 
သူလာမတုိင္းခဲ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္(စနစ္)ကုိ 
လုံးဝယုံၾကည္မႈ မရွိခဲ့ဘူး။” 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ ေရးသားထားေသာ 
ေနာက္ဆုံးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။)103

ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္လ့က္မွတ္ရယူျခင္း - ရြာသားမ်ား၏ေျမယာကာကြယ္ရန ္ထိေရာက္မႈမရိွေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္ရယူျခင္း - ရြာသားမ်ား၏ေျမယာကာကြယ္ရန္ ထိေရာက္မႈမရိွေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

ေျမယာသိမ္းယူခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ ေျမယာ 
လုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္မ်ားအေပၚ မတူည္၍ အသုံးျပဳေသာနည္းဗ်ဴဟာသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚ သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ ျခံဳငုံၾကည့္ရမည္ဆုိလ်ွင္ ဤနည္းဗ်ဴဟာသည္ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာ 
ပိုင္ဆုိင္မႈ ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားမႈအတြက္ လုံေလာက္ေသာ တရားဝင္ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးမႈတြင္ 
အာမခံခ်က္မရွိပဲ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈလဲ မရွိေပ။ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရမွ အသုံးျပဳေသာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈစနစ္ 
ႏွစ္ခုစလုံးသည္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ ရြာသားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ KNU မွ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ေျမယာလက္မွတ္အား ျမန္မာအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္း 
လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ေနေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ အသိအမွတ္မျပဳေပ။ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ 
ညိႇႏိႈင္းထားခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ KNU ၏ 
ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္မ်ားအား ကုိင္ေဆာင္ထားေသာရြာသားမ်ားမွာ ေျမယာသိမ္းယူခမံႈႏွင္ ့ပ်က္စီးဆုံး 
႐ံႈးခံရမႈ၏ အႏၱရာယ္မ်ားရိွေနသည္။ 

102 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
103 Source #54: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇနန္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kyonedoe 

Township, September 2015 to December 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈနည္းစနစ္သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုထပ္ေနၿပီး မတူညီေသာ စနစ္ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအား 
ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ 

“ရြာသားေတြက ျမန္မာအစုိးရဆီကေန ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္ေတြ လုိခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒသခံ KNU 
အာဏာပုိင္ေတြက ရြာသားေတြကို (ျမန္မာအစုိးရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ရရွိရန္အလုိ႔ငွါ) ေျမယာ 
တိုင္းတာဖုိ႔အတြက္ ဘယ္သူ႔ကုိမွခြင့္ျပဳခ်က္မေပးဘူး။ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွာ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး 
စီမံကိန္းအတြက္ ဘုရားသုံးဆူကုိ ျဖတ္သြားတဲ့လမ္းတစ္ေလ်ွာက္မွာ ရြာသားေတြရဲ႕ေျမကုိ အမည္မသိ 
ကုမၸဏတီစ္ခကု သိမ္းခဲ့တယ္။ ရြာသားေတြရ႕ဲေျမယာေတြနဲ႔စိက္ုခင္းေတြ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးခဲ့တယ္။ ျမန္မာအစုိးကေန 
ဒလီမ္းေဆာက္လုပ္ေရးစီမကိံန္းကုိေရးဆြခဲဲ့တယ္။ ကုမၸဏကီေန သူတုိ႔ လမ္းေဆာက္လုပတ္ဲ့အခါ ရြာသားေတြရဲ့ 
ဆန္႔က်င္မႈေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕လုံျခံဳေရးေပးဖုိ႔ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
(KNLA)ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့တယ္။ KNU ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေတြသာရွိတဲ့ ေျမပုိင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ 
လမ္းေဆာက္လုပျ္ခင္းမွာ ဆုိးက်ိဳ းေတြခံခဲရ့ၿပီး ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရက သူတုိ႔ရ႕ဲ KNU ေျမယာစာရြက္စာတမ္း 
ေတြကုိ အသိအမွတ္မျပဳတာလဆုိဲတာ ရြာသားေတြက သိခ်င္ေနခဲ့တယ္။ ရြာသားေတြက အခုခ်ိနထိ္ တိတ္ဆိတ္ 
စြာေနေနရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီကိစၥမွာ KNLA ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့အတြက္ ေျမယာသိမ္းယူမႈကိစၥနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ဘာကုိမွ သူတုိ႔မေျပာရဲဘူး။ သူတုိ႔ ေၾကာက္ေနၾကတယ္။”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ ေရးသားေသာေနာက္ဆုံး
ရအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။)104

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ လုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္မ်ားရိွေသာ ရြာသားမ်ားမွာလည္း 
၎တုိ႔၏စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ျမန္မာအစုိးရ၏ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ေအာက္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ 
ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လက္ခံျခင္းမရိွဘဲ ျငင္းပယ္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ 

“ရြာသားေတြကုမၸဏကုိီတင္ျပခဲ့တာက ဒီေျမကုိရြာသားေတြပုိငတ္ယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရ႕ဲေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္လ့က္ 
မွတ္ေတြကုိျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏီ(ေခါင္းေဆာင္မ်ား)က သူတုိ႔ကုိျပန္ေျပာခဲ့တာက “(ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔လမ္းေဆာက္လုပ္တဲ့) ေျမေတြက ေျမလြတ္ေျမရုိင္းေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ မင္းတုိ႔ရဲ႕ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
လက္မွတ္ေတြက သက္တမ္းၾကာေနျပီ။ ဘာျဖစ္လုိ ႔လဲဆုိေတာ့ မင္းတုိ ႔ရဲ ႕ေျမယာလက္မွတ္ေတြက 
(ယခင္အစုိးရမွ ထုတ္ေပး) ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္အေဟာင္းေတြ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခုလက္ရွိမွာ အသုံး 
မဝင္ေတာ့ဘူး။” 

ေစာဟ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ 
ျမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)105 

104 Source #41: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Win 
Yay and Kyainseikgyi Townships, June and August 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

105 Source #26 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



KNU မွ ေပးေသာ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္မ်ားအား ျမန္မာႏုိငင္ံေျမယာဥပေဒမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳထားမႈ 
မရွိျခင္းမွာ ရြာသား မ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွေတြ႔ရွိသည္မွာ ေျမယာလက္မွတ္ရရွိျခင္းသည္ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာ 
မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားမႈအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခိုင္မာေသာကာကြယ္မႈ အရင္းအျမစ္တစ္ခု 
မဟုတ္ေပ။ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ရင္ဆုိင္ရသည့္ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈဆုိင္ရာအတားအဆီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း၊ တူညီမႈမ်ားမရိွျခင္းႏွင့္ စနစ္က်ေသာ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ 
ခြင့္လက္မွတ္မ်ားရရိွရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေပ။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားသည္ ေျမယာမ်ားအားသိမ္းယူမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ 
ေပးရန ္အာမခံခ်က္မရိွသည့္ခ်ိနမွ္စ၍ ရြာသားမ်ားသည္လည္း မွတ္တမ္းတင္လုပ္ေဆာငမ္ႈအား ၎တုိ႔ေျမယာ 
အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ခုခံလႈံ႕ေဆာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဗ်ဴဟာတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳခဲ့သည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲ ြ ႔အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းဆုိသည္မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင္ ့စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ျံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျမယာမ်ားပ်က္စီးဆုံး႐ံႈး 
မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပရန္ ရြာသားမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ 
သည္။ ၎တို႔မွာ ေျမယာဆုံး႐ံႈးသည့္ ရြာသားမ်ား၏အမည္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ကုမၸဏဝီနထ္မ္းမ်ားကို 
ဓာတ္ပံုရိုက္ယူျခင္းႏွင့္ ေျမယာအခြန္ေျပစာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား အာဏာပုိင္မ်ားမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေသာ 
ခြင့္ျပဳခ်က္စာမ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈအားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း - ေျမယာမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ဆုံးရႈံးမႈခ်ိဳးေဖာက္မႈအားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း - ေျမယာမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ဆုံးရႈံးမႈ

စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေျမရွင္းလင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လမ္းေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား 
ရွိခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားမွ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ႏွင့္ 
၎တုိ႔အမိျ္ခံေျမဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားကုိမွတ္တမ္းတင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာႏွင္ ့ျခံ၊ စိုက္္ခင္းမ်ား 
ရွင္းလင္းခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔ျခံထဲမွ ခုတ္လွဲခံရသည့္ စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားကုိေရတြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
အိမ္ျခံေျမဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ 

ေစာဒ---၏ေတြ႔ျမင္ခ်က္အရ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္ရွိ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥရပ္မွာ ျခံမ်ားပ်က္စီးေစၿပီး 
ရြာသားမ်ားမွ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးသြားသည့္ အပင္အေရအတြက္ အတိအက်အား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ 

“လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးက ကၽြန္ေတာ့္ရ႕ဲေျမနဲ႔ ျခံေတြရ႕ဲ အလယ္ကေနျဖတ္သြားတယ္။ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးက 
ကၽြန္ေတာ့္ေျမေပၚက ရာဘာပင္ ၅ဝဝ နဲ႔ သီဟုိဠ္ပင္ ၃ဝဝ ေက်ာ္ကုိ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးေစခဲ့တယ္။ ရြာသားဆယ္ 
ေယာက္ဝန္းက်င္ရ႕ဲျခံေတြ ဒလီမ္းေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့တယ္။ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးက (အျခားရြာ 
သားမ်ား၏) ကြမ္းပင္၊ သီဟုိဠ္ပင္နဲ႔ ရာဘာပင္ ျခံေတြကုိ ပ်က္စီးေစခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ (ရာဘာန႔ဲ 
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



သီဟုိဠျ္ခံမ်ား) အမ်ားဆုံး ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဆုိဲေတာ့ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးက ကၽြန္ေတာ့္ရ႕ဲျခံ 
အလယ္ကေန ျဖတ္သြားလုိ႔ပဲ။” 

ေစာဒ--- (က်ား၊ ၅ဝ ႏွစ္)၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး 
(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)106

ထုိနည္းတူ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသားမ်ားမွာလည္း ၎တုိ႔ေျမႏွင့္ ျခံမ်ားထိခိုက္ခဲ့ေသာ 
လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးအား မည္သုိ႔တံု႔ျပန္သည္ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ 

“(KNU) ေခါင္းေဆာင္ေတြရ႕ဲခြင့္ျပဳခ်က္အရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ (ေျမနဲ႔ျခံမ်ား) ဘာေတြ 
ထိခိုက္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ (မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္) စာရင္းလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီကိစၥကုိေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ဒါကုိ (ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားစာရင္း) ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။”

ေစာပ---၊(က်ား၊ ၅၄ ႏွစ္)၊ ဝင္းေရး ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)107 

ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမ ေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥရပ္တြင္ ပို႔ေဆာင္ 
ေရးႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ KNU အရာရိွသည္ ေဒသခံေျမမ်ားဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားကုိမွတ္တမ္းတင္ရန္ ရြာသား 
မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွ ပ်က္စီးသြားေသာ ေျမဧရိယာမ်ား၊ ပ်က္စီးသြားေသာ အပင္အေရ 
အတြက္ႏွင့္ ျခံအနီးတဝုိက္ပ်က္စီးသြားေသာ အက်ယ္အဝန္းပမာဏကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွ 
ေျမပုိင္ရွင္မ်ား၏ အမည္မ်ားကုိလည္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။108

ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမပ်က္စီးမႈမ်ား၏ ဓာတ္ပံုသက္ေသမ်ား စုေဆာင္းျခင္းေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမပ်က္စီးမႈမ်ား၏ ဓာတ္ပံုသက္ေသမ်ား စုေဆာင္းျခင္း
 
ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ရွိ အႀကီးစားကၽြန္းသစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေကာင္းျမန္မာ 
ေအာင္ကုမၸဏီမွ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား မရပ္တန္႔ႏိုင္သည္ကုိ နားလည္ေသာအခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း 
မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ အလုိ႔ငွါ ၎တုိ႔ကို ဓာတ္ပံုမ်ား စတင္ရိုက္ယူခဲသ့ည္။ 

ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး၏တင္ျပ
ခ်က္အရ- 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ထုံးဘုိ/နဂါးေမာက္လုိေနရာေတြက ဒလုိီအေတြ႔အၾကံဳေတြၾကံဳခဲ့ၾကတဲ့ ရြာသားေတြရိွတယ္။ 
ပထမေတာ့ ကုမၸဏဝီင္လာတာကုိ တားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ မတားႏုိငခ္ဲဘူ့း (ကုမၸဏအီား ရြာသားမ်ား၏ေျမယာ 
မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းမွ တားဆီးျခင္း)။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ (ကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ား) ဓာတ္ပံုေတြကုိ ရိုက္ခဲ့ 
တယ္။ ရြာသားေတြက ကုမၸဏီနာမည္၊ စီမံကိန္းကုိ ဦးေဆာင္သူေတြ၊ ျဖစ္ပ်က္တဲ့ေန႔စြဲနဲ႔ အျခားသက္ဆုိင္တဲ့ 
အခ်က္အလက္ကုိမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿ့ပီး သူတုိ႔က ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔လုိ မွတ္တမ္းတင္မႈေတြကုိလုပ္ 
ေဆာင္တဲ့ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ေဒသေတြကုိလာတဲ့ CBOs/CSOs 

106 Source #68: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw 
A---, February 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

107 Source #61: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Interview: Saw A---, 
September 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။

108 Source #25 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



တုိင္းကုိ သူတုိ႔ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိခံစားရတယ္ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ 
အခ်က္အလက္ေတြကုိလည္း ေပးတယ္။”

ေစာယ---(က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)109 

ေတာင္ငူခရိုင္၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရြာသားတစ္ဦးမွလည္းတင္ျပခဲ့သည္မွာ- 
 
“ဟုတ္တယ္၊ သူတုိ႔(ကုမၸဏ)ီက အပင္အမ်ားႀကီးကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကုမၸဏီေၾကာင့္ ပ်က္စီး 
သြားတဲ့ အပင္ေတြကုိ ဓာတ္ပံုရိုက္ထားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (ရြာသားမ်ား)က လူနည္းစုပဲရွိေတာ့ ကုမၸဏီကုိ 
မတားဆီးႏုိင္ခဲ့ဘူး၊ သူတုိ႔ (ကုမၸဏီ)က ဘယ္လုိအပင္ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့လဲဆုိတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြပဲရုိက္ခဲ့တယ္။”

ဦးစ---၊(က်ား၊ ၅၁ ႏွစ္)၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)110

ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

ထုိ႔ျပင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွေတြ႔ရွိခဲ့သည္မွာ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားရိွ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ေျမခြန္ 
ေျပစာမ်ားအား ၎တုိ႔၏ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈသက္ေသ111 အျဖစ္သိမ္းဆည္းထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေစာပုိင္း 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ပုဂၢလိကဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ ေျမသိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးေတာင္းဆုိရန္ ေျမခြန္ေျပစာသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမႈတြင္ 
အျမဲတမ္း လုံေလာက္ထိေရာက္ျခင္း မရွိေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ KNU၏ ေျမယာေျပစာမ်ားကုိ သာမက 

109 Source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။
110 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
111 Source #90 တြင္ၾကည့္ပါ။ ေျမယာေျပစာ ၏ စာရြက္စာတမ္းပုံ

ဤဓာတ္ပံုမွာေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအလုပ္
သမားမ်ားမွေဒသခံရြာသားမ်ား၏စုိက္ခင္းမ်ားအား 
မည္သုိ႔လာေရာက္ ဖ်က္ဆီးေနပုံကုိ ေဒသခံရြာသား
မ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ ရိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ဤပုံအား ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ 
ဇ ြန္လတြင္  ရ ြာသားတစ္ဦးထံမ ွ  ရရ ွိခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ 
KMAC ကုမၸဏ၏ီ အလုပသ္မားမ်ားမွ ေတာင္ငခူရုိင၊္ 
ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နဂါးေမာက္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ 
ေဒသခံရြာသားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ငွက္ေပ်ာ
ပင္မ်ား အား ခတ္ုလဲွခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားမွာ ၎တုိ႔
၏စုိက္ပ်ိဳးျခံေျမမ်ား ဆုံး႐ံႈးမႈေၾကာင့္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းအတြက္အခက္အခမဲ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆုိင ္
ေနရသည္။ [ဓာတ္ပံု- ေဒသခံရြာသား]
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ျမန္မာအစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထုတ္ေပးေသာေျမခြန္ေျပစာမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရ၏ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ သက္ေသ 
အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသားတစ္ဦးကလည္း လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခံေျမ 
ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိရာတြင္ ျငင္းပယ္ခခံဲရ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳရိွခဲသ့ည္။ 

“ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္112 နဲ႔ သူတုိ႔ (လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားမ်ား) ကုိ ျပခဲ့တဲ့ 
ေျမယာေျမပုံရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ “ဒါက (မင္းရဲ႕ စာရြက္စာတမ္းန႔ဲေလ်ာ္ေၾကးရရန္) မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” လုိ႔ပဲ သူတုိ႔က 
ေျပာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ (ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးသြားေသာ စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားအတြက္) ကၽြန္ေတာ္ 
ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ ႕ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခ ြ င့္လက္မွတ္ကုိ သူတုိ ႔ကုိ ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
“ဒါကမျဖစ္ႏိုင္ဘူး” လုိ႔ပဲ သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိေျပာခဲ့တယ္။”

ေစာဒ--- (က်ား၊ ၅ဝ ႏွစ္)၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး 
(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)113 

ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္လက္မွတ္မ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ အစီရငခ္စံာမ်ားတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ရိွ 
ခဲ့သည္မွာ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသမ်ားရိွ ရြာသားမ်ားမွာ KNU သုိ႔ ႏွစ္စဥ္ေျမခြန္ေပးရသည္။ ရြာသားမ်ားမွ 
ေျမခြန္ေျပစာသည္ ေျမယာအခြင့္အေရးအား သက္ေသျပရန္ လုံေလာက္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ယခုတုိင္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆုိရန္ ေျမခြန္ေျပစာျပရုံျဖင့္ လုံေလာက္မႈ မရွိေပ။ 

ေျမခြန္ေျပစာမ်ားအား သိမ္းဆည္းထားျခင္းအျပင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚတံု႔ျပန္မႈ ပိုမို 
အားေကာင္းေစရန္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ ေဒသတြင္းအာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ ေျမယာအသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
ေတာင္းခံသည့္စာမ်ား၊114 စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္အား ကုမၸဏီသုိ႔ခ်ေပးေသာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္စာမ်ားသာမက စီမံကိန္းအက်ယ္အဝန္းပမာဏအားျပေသာ ေျမယာ၏ေျမပုံမ်ား115 အပါအဝင္ 
သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား စုေဆာင္းၾကသည္။ 

ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေဒသတြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (သုိ႔) စီးပြားေရး 
စီမံကိန္းကုိ မည္သုိ႔ညိႇႏိ ႈင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ ေဖာ္ျပေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမ်ိဳးအစားရွိျခင္းက 
ရြာသားမ်ားအတြက္ အမႈကိစၥတစ္ခုတည္ေဆာက္ရာတြင္ သက္ေသတစ္ခုအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးႏုိင္သည္။

112 ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူအား ထပ္မံေမးျမန္းသည့္အခါ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ သိရွိခဲ့ရသည္မွာ 
ေစာဇ--- သည္ ၎၏ ေျမယာေျပစာအား ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ အျဖစ္ မွားေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

113 Source #68: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw 
A---, February 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

114 Source #20 ႏွင့္ Source #88 တြင္ၾကည့္ပါ။
115 Source #88 ႏွင့္ Source #90 တြင္ၾကည့္ပါ။
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နိဂံုးခ်ဳပ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေလ့လာေတြ႔ရွိသည္မွာ ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းအား အသုံးခ်ကာ  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴ ဟာတစ္ခအုျဖစ္ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရြာသားမ်ား၏ အားစုိက္မႈမ်ားမွာ 
စနစ္ႏွစ္ခုလုံးအၾကား တည္ရွိေနေသာ မတူညီသည့္စနစ္မ်ားသည္ နည္းလမ္းမက်မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိလုိက္စား
မႈမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ခုအၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားမရိွျခင္းႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္၏ တရားဝင္ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ေက်းလက္စြမ္းရည္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပံုစံမ်ား၏ သက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းကုိ ဆက္လက္ ေလ်ာ့ခ်လ်က္ရွိသည္။ 

ဤသည္မွာ ရြာသားအမ်ားအျပားမွ ၎တုိ႔ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအားဆန္႔က်င္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ ခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မတရားမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ ဦးတည္ခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားမ်ွတမႈႏွင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးရရိွရန ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ေသအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ရညရ္ြယ္ၿပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
စုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
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ဤဓာတ္ပံုႏွစ္ပံုမွာ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏သတင္းမွတ္တမ္း
ျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ရိုက္ကူးထားေသာပုံမ်ား ျဖစ္သည္။ ပံုမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔၏ေျမဂရမ္မ်ားအား 
ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ရြာသားတစ္ဦး၏ပုံ ျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

လက္ယာမွပံုကုိ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕သစ္၊ စီမံကိန္းရုံးတြင္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ရက္ ေန႔က 
ရုက္ိကူးခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံျုဖစ္သည္။ ၄င္းဓာတ္ပံသုည္ စမီကိံန္းအရ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ ကုနသ္ြယ္ေရးဇုနတ္ည္ေဆာက္မည္ ့
ေနရာမ်ားအားေဖာ္ျပထားေသာေျမပုံတစ္ပံုအား ညႊန္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

လက္ဝဲမွပံုကုိ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ တဃဲကလုိးေက်းရြာအုပ္စု၊ စရ---ေက်းရြာ၌ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ 
ရက္ေန႔တြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွရိက္ုကူးခဲ့ေသာပုံျဖစ္သည္။ ပံတုြင္ျမန္မာအစုိးရဘက္မွ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္အတြင္း တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေသာလမ္းကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤလမ္းခ်ဲ႕ထြင္းခဲ့ရာတြင္ မ်ားစြာေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ 
အိုးအိမ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏စုိက္ခင္းမ်ားကုိ မ်ားစြာပ်က္စီးေစသည့္အတြက္ ထုိလမ္းခ်ဲ႕ထြင္းျခင္း အေပၚ ရြာသားမ်ားမွ စိတ္ေက်နပ္မႈ 
မရိွၾကပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒသခံရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရအားဆန္႔က်င္ ေျပာဆုိမႈ မျပဳလုပရ္ၾဲကေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးလုပင္န္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ဆုံးရႈံးခံရျခင္းမ်ားႏွင္ ့နစန္ာမႈမ်ားကုိ 
မညသုိ္႔တင္ျပရမည္ႏွင္ပ့တ္သက္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာဗဟုသုတႏွင္ ့အသိအျမင္မ်ားမရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိမွ်မက ေဒသခံရြာသား 
မ်ားသည္ သူတုိ႔၏တုိင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]

ဓာတ္ပံုမ်ား။        ။ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဓာတ္ပံုမ်ား။        ။ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း
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တုိင္ၾကားစာမ်ားတုိင္ၾကားစာမ်ား

၂ဝ၁၅ ခႏွုစမွ္ ၂ဝ၁၈ ခႏွုစအ္ထိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုငိ္း 
တြင္ တုိင္ၾကားစာမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမပ်က္စီးမႈမ်ားအား ထိပ္တုိက္ရင္ 
ဆုိင္ေျဖရွင္းရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားထဲမွ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳသည့္ နည္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခစံာျပဳစုသည့္ ကာလအတြင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား 
ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရန္ ရြာသားမ်ားမွ ေရးသားခဲ့ေသာ တုိင္ၾကားစာ ၃၉ ေစာင္၏ မိတၱဴမ်ားရရွိခဲ့သည္။ 
ရြာသားမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားသုိ႔ တုိင္ၾကားစာမ်ားေရးပုိ႔ျခင္းသည္ အျခားနည္းဗ်ဴဟာမ်ားထက္ ၎တုိ႔ 
အေပၚ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာအႏၱရာယ္ျပဳမႈမ်ားမွ ေလ်ာ့နည္းဟန္ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္ၾကားစာေရးပုိ႔ျခင္းသည္ 
၂ဝ၁၂ခုႏွစ ္ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အခ်ိနမ္တုိငမီွ္ႏွစမ္်ားထက္ ပိမုိမု်ားျပားလာသည္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား 
ေတြ႔ရွိရသည္။116 တုိင္ၾကားစာမ်ားေရးသားေပးပို႔ျခင္း မ်ားျပားလာမႈသည္ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားမွ 
၎တုိ႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား ခုခံရန္ ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိလာသည္ကုိေဖာ္ျပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ၎တုိ႔တြင္ ထိေရာက္ေသာ နစ္နာမႈတိုင္ၾကားေရး ယႏၱရားမ်ား 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤစာမ်ားမွာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းခံခဲ့ရသည္။117 

အဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 

၁။   ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္မွာ အစီရင္ခံစာကာလအတြင္း ရြာသားမ်ားမွ ျမန္မာျပည္ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ဖြ႔ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားအား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္  ရာတြင္ 
အသုံးျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားထဲမွ အမ်ားဆုံးဘုံတူညီမႈရွိေသာ နည္းဗ်ဴဟာ
တစ္ခုမွာ တုိင္ၾကားစာမ်ား ေရးသားျခင္းႏွင့္ ေပးပုိ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ပဏာမအပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မွီကာလႏွင့္ မတူဘဲ သိသာထင္ရွားသည့္ ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ ရြာသားမ်ားမွ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားထံသုိ႔ တုိင္ၾကားစာမ်ား ေရးပုိ႔ျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔အေပၚျဖစ္လာႏိုင္ေသာ
အႏၱရာယ္ျပဳမႈမ်ားမွ ေလ်ာ့နည္းဟန္ရွိေသာနည္းလမ္းအား ပိုမုိအသုံးျပဳလာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။  တုိင္ၾကားစာမ်ားသည္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားမွ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားထမွဲ တစ္ချုဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင္ ့
အိမ္ျခံေျမပ်က္စီး ဆုံး႐ံႈးမႈတုိ႔အား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္တံု႔ျပန္ရန္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးအတြက္ တိုင္ၾကားစာအား 
အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ 

၃။  သုိ႔ေသာ္ တုိင္ၾကားစာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မတူညီေသာ ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားထံမွ 
ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ရရိွေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳမႈတစ္စံုတစ္ရာမ်ွ မရရိွခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ 
ထိေရာက္ေသာနစ္နာမႈ တိုင္ၾကားေရးယႏၱရားမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါတိုင္ၾကားစာမ်ားသည္ 
KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ ႏွစ္ဖက္စလုံးထံမွ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ 

116 တိမ္းေရွာင္ျခင္းအား နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏  “Foundation of Fear: 25 years of villagers ‘voices from southeast Myanmar”, တြင္ၾကည့္ပါ။

117 Open for Business: Land and Development in Myanmar တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2017/12/foundation-fear-25-years-villagers-voices-southeast-myanmar


၄။  သက္ဆုိင္ရာမ်ားထံမွျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေျဖဆုိမႈမ်ားမရရွိျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ အေၾကာင္းမ ွာ 
၎တုိ႔မွျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈကုိ ေစာင့္ေနခ်ိနတ္ြင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အခ်ိန္ဆြဲေႏွာင့္ေႏွးေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၅။  တုိငၾ္ကားစာမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ကုိ ျမႇင္တ့င္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္မွာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသုိ႔ တုိင္ၾကားစာမ်ားေရးသားမႈႏွင့္
ေပးပုိ႔မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

တုိင္ၾကားစာမ်ား - ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား အယူခံဝင္ရန္အတြက္ အေျခခံက်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုတုိင္ၾကားစာမ်ား - ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား အယူခံဝင္ရန္အတြက္ အေျခခံက်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု

တုိင္ၾကားစာမ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ အသုံးျပဳေသာ လူထုအေျချပဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ရရွိခဲ့ေသာတုိင္ၾကားစာမ်ားအရ ရြာသားမ်ားမွ တုိင္ၾကားစာမ်ားေပး 
ပို႔မႈတြင္ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွစ္ခုရွိသည္။ တစ္ခုမွာ တစ္ဦးခ်င္းပုိင္ဆုိင္ေသာ အိမ္ျခံေျမပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာဆုံး႐ံႈးမႈအတြက္ မ်ွတေသာ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွရန္ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခမွုာသက္ဆုိငရ္ာ ပါဝင္ပတ္ 
သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသုိ႔ ေျမယာသိမ္းယူမႈကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၎တုိ႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားအား သေဘာ 
ထားထုတ္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာကာလအတြင္း ရြာသားမ်ားမွ လမ္းတံတားေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မိုင္းတူးေဖာ္ေရးစေသာ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 
အားလုံးသုိ႔လိပ္မူကာ တုိင္ၾကားစာမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ 

တုိငၾ္ကားစာအမ်ားစုတြင္ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ား၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ 
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ တုိငၾ္ကားစာအမ်ားအျပားတြင္ မွတ္တမ္းတင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား 
ပံ့ပိုးမႈအျဖစ္ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိိမွတ္တမ္းတင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
တစ္ခုေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာစာရင္းမ်ား၊ အမည္ႏွင့္လိပ္စာ၊118 ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
မ်ား၏ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား၊ ရြာသားမ်ား၏လက္မွတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လက္ေဗြရာ 
မ်ားျဖင့္ တင္ျပျခင္း၊ အျပစ္က်ဴးလြန္သူ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အိမ္ျခံေျမ သုိ႔မဟုတ္ သက္ေရာက္ 
မႈရွိေသာ ေျမမ်ား၏ေျမပုံႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အား ျပေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား (ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
လက္မွတ္မ်ား119 သုိ႔မဟုတ္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာသက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းတင္ျပမႈ) တုိ႔ ပါဝင္သည္။

118 Source #33 တြင္ၾကည့္ပါ။
119 Source #21 ႏွင့္ Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ဤပုံသည္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ 
ဝင္းေရးၿမိဳ႕ နယ္ရွိ KNU ဥကၠဌသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ တုိင္ၾကားစာတစ္ေစာင္
၏ပံုျဖစ္ပါသည္။ ဤစာရြက္ကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ 
ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားကလည္း 
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္လူ႔အခြင့္အ ေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ
မွတစ္ဆင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအား ၎တို႔၏တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္
သက္ၿပီး KNU ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို ဝုိင္းဝန္းစည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေျပာဆိုေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

ဤစာထဲတြင္ ေက်ာက္ေတာင္အနီးတဝိုက္ရွိ ရြာသားမ်ားမွ ေက်ာက္
ေတာင္စမ္း သပ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထည့္သြင္းေရးသား
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူတို႔ကန္႔ကြက္ရ ျခင္းအေၾကာင္းက အခ်က္၅ခ်က္ရိွပါ
သည္။ ထုိအေၾကာင္းရင္း မ်ားမွာ (၁)။ အပင္မ်ား၊ တိရစိာၦန္မ်ားအပါအဝင္ 
ေက်ာက္ေတာင္ရွိ သဘာဝေပါက္ပင္ႏွင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားစသည့္ 
မ်ိဳးကြဲဇီဝမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္ျခင္း၊ (၂)။ ေက်ာက္ေတာင္
အရိပအ္ာဝါသအတြင္း ေက်းရြာလူထုမ်ား၏ လယ္ယာ၊ ကြမ္းျခံမ်ားပ်က္စီး
ႏိုင္ျခင္း၊ (၃)။ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ မီွခိုသုံးစြ ဲၾကေသာ ေတာင္ေျခရင္းရိွ 
ဝင္းေရးေခ်ာင္း တိမ္ေကာႏိုင္ျခင္း၊ (၄)။ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခ်ိန္ ေတာင္ 
ႏွင့္အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ား အသက္အႏၱရာယ္က်
ေရာက္ႏုိင္ျခင္း၊ (၅)။ ေရရွည္ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား အသက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းအခက္အခဲရွိႏုိင္ျခင္း၊ ေဒသခံေက်းရြာလူထုမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရ  
ႏုိင္ဖြယ္ရွိျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]120

ရြာသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအားေဖာ္ျပရန္ ျဖည့္စြက္ခ်က္အေနျဖင့္ တုိငၾ္ကားစာအမ်ားအျပားတြင္ ျပန္လည္ 
ကုစားမႈ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား၌ ရြာသားမ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမတုိင္မီ ေပးပုိ႔သည့္တုိင္ၾကားမႈတြင္ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းရန္ အၾကံျပဳၿပီး စီမံကိန္းအေပၚ ၎တုိ႔၏တား 
ျမစ္ပိုင္ခြင့္ ဗီတိုအာဏာကုိလည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။121 ေဒသအသုိက္အဝန္းအေပၚသုိ႔ ဆုိးရြားစြာသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းခံရေသာ ေျမယာမ်ား အတြက္ေလ်ာ္ေၾကး၊122 ျပန္လည္ 
ကုစားမႈမ်ားႏွင့္ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမ်ား123 အပါအဝင္ ရြာသားမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆုိ 
ခ်က္မ်ားမွာ တုိငၾ္ကားစာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ လမ္းမ်ားေပၚ ေက်ာက္ခင္းျခင္းလုပင္န္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား 
၏ စိုက္ပ်ိဳးျခံမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ထိခိုက္ခဲ့သည့္ ရြာသားမ်ားမွ တနသၤာရီတိုင္း 
အစုိးရအဖြဲ႔၏ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ ေအာက္ေျခတြင္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနအား ေျပာင္းလဲေပးရန္ႏွင့ ္ေလ်ာ္ေၾကး 
နစ္နာေၾကးေတာင္းခံရန္ စာေရးသားခဲ့သည္။ 

120 အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပိုင္ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း-ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ ျဖစ္ရပ္ အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပုိင္ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း-ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ ျဖစ္ရပ္ တြင္ၾကည့္ပါ။
121 Source #17; Source #6 တြင္ၾကည့္ပါ။
122 Source #33 တြင္ၾကည့္ပါ။
123 Source #6 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



“ဤအစီရင္ခံစာမွာ ပ်က္စီးသြားေသာ အပင္ေပါင္း ၁,၄ဝဝ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ 
တာဝနခ္မံႈရိွရန္ႏွင္ ့ေျမျပင္အမိႈက္မ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ စိက္ုခင္းပင္မ်ား ပ်က္စီးမႈကုိ 
တားဆီးကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။”

ေစာအ--- (က်ား)၊ စ--- ေက်းရြာ၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွ ေရးသားထားေသာတိုင္ၾကားစာ၊ 
ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)124 

အျခားတိုင္ၾကားျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားအား125 အာဏာပုိင္မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္း 
ကူညီေပးရန္ေတာင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရအသုံးျပဳေသာ ေျမယာ126 
ျဖစ္သည္ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားမွအတည္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆုိရာတြင္ တုိင္ၾကားစာမ်ားအား အသုံးျပဳၾကသည္။
 
တုိင္ၾကားစာမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းၿပီးလြယ္ကူေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ တုိင္ၾကားစာ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ မည္သည့္ရြာသားမဆုိ ၎တုိ႔၏ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေျခအေန 
အတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟုခံစားရေသာ မည္သူ႔ကုိမဆုိ တုိင္ ၾကားစာေပးပုိ ႔သည့္ပံုစံအား အသုံးျပဳရန္ 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မရွိသလုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္သူ 
မ်ားႏွင့္ လူခ်င္းေတြ႔ကာ တုိက္ရိုက္ပါဝင္ဆက္သြယ္ရန္လည္း မလုိပါ၊ ဆုိလုိသည္မွာ အႏၱရာယ္နည္းေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေနရာေဒသအားလုံးမွ မည္သည့္ပညာအရည္အခ်င္း အဆင့္အားလုံးမဆုိ ရြာသား 
မ်ား လက္လွမ္းမွီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ထုိအေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအားလုံးေၾကာင့္္ 
တုိင္ ၾကားစာမ်ားအား ေပးပုိ ႔သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳရန္ 
ရြာသားမ်ားအတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈ ျဖစ္လာေစသည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွ ေရးသားေပးပို႔ေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင္ ့အမိျ္ခံ 
ေျမပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားအထဲတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မွီ 
ႏွစ္မ်ားမွ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရိွခဲပ့ါသည္။ ဤသည္မွာ လူမႈအသုိက္အဝန္း 
မ်ားမွ ယခုႏွစမ္်ားတြင္ ၎တုိ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ခခုစံည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ရန ္မညသုိ္႔ယုံၾကည္မႈ ပိမုိရိွုလာေၾကာင္း 
ခံစားရသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ တုိင္ၾကားစာအမ်ားစုတြင္ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမတိုင္ခင္ကာလတြင္ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စစ္တပ္မွ ေျမယာသိမ္းယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရည္ညြန္းေဖာ္ျပေနသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ရွိေသာ တစ္ခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ စစ္တပ္အသီး 
သီးမွ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာေျမမ်ားကို မူလေနခဲ့ေသာ ေျမပုိင္ရငွ္မ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 
ခဲသ့ည္။ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးႏွင္ဆ့က္စပ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ တုိငၾ္ကားစာမ်ားနည္းတူ တပ္သိမ္းေျမ 
ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ားမွာလည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ပါ။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားထဲမွ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္တင္ျပရန္ 
အလြယ္ကူဆုံးေသာ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ရြာသားမ်ားမွ အဓိပၸါယ္ေကာက္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ရြာသားမ်ားမွ တုိင္ၾကားမႈအားျပဳလုပ္ရန္ ယခုအခ်ိန္သည္ အခြင့္အေရးပိုရွိသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ 
ယခင္ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကုိလည္း ႏွစ္မ်ားၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ 

124 Source #33 တြင္ၾကည့္ပါ။
125 Source #1 တြင္ၾကည့္ပါ။
126 Source #6  တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ယူဆေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ သတင္း
မွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ- 

“ေျမယာမ်ား အဓမၼအသိမ္းခံခဲရ့တဲ့ ရြာသားေတြက ၂ဝ၁၂ (ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပစ္ဲေရး) ျပဳလုပၿ္ပီး ေနာက္ပိငု္း 
ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့အခ်ိန္ကာလျဖစ္လာတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တဲ့အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားကုိ 
တုိင္ၾကားစာမ်ား စတင္ေရးပုိ႔ခဲ့သလို သူတုိ႔ေျမယာေတြကုိ ျခံစည္းရုိးခတ္တာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။” 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေရးသားထားေသာ 
ေနာက္ဆုံးရအေျခအေန တင္ျပခ်က္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)127

နစန္ာမႈတုိငၾ္ကားရန ္ရိုးရွင္းေသာ ယႏၱရားမ်ားမရိွေသာ္လည္း မတူညီေသာအာဏာပိငုမ္်ားသုိ႔ စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္ျခင္းနစန္ာမႈတုိငၾ္ကားရန္ ရိုးရွင္းေသာ ယႏၱရားမ်ားမရိွေသာ္လည္း မတူညီေသာအာဏာပုိငမ္်ားသုိ႔ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ျခင္း

ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင္ပ့်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာနစ္နာမႈတိုငၾ္ကားေရးယႏၱရားမရိွေသာ 
ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွာ ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာအစုိးရ၊128 သက္ဆုိင္သည့္ 
ျမန္မာအစုိးရဌာနမ်ား129ႏွင့္ အစုိးရဝန္ႀကီးမ်ား130၊ KNU131၊ ေဒသၿမိဳ႕နယ္ရံုး၊ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ 
ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ132 မ်ားထံသုိ႔ တင္ျပေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားအားေပးပုိ႔ျခင္းအား 
ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္း 
ဆည္း ခံရမႈျပန္လည္စီစစ္ေရးဗဟုိေကာ္မတီ တုိ႔တြင္ ဤသုိ႔ေသာနစ္နာမႈတိုင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ထံ တုိင္ၾကားစာေပးပုိ႔ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္ 
သက္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္မွ် ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲက မရရွိခဲ့ပါ။ 

ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပစုသူတစ္ဦးမွ ေကာင္း 
ျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈခံခဲ့ရေသာ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈမရရွိခဲ့ 
သည္ေနာက္ ပို၍ျမင့္သထက္ျမင့္ေသာ အထက္အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ အဘယ့့္ေၾကာင့္အယူခံဝင္ခဲ့သည္ကုိ 
ရငွ္းျပခဲ့သည္။ 

“ရြာသားေတြလည္း မတူကြဲျပားတဲ့ ျမန္မာအစုိးရဌာနအဆင့္ဆင့္ေတြသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတရုံးကုိလည္း 
တုိငၾ္ကားစာေတြ ႀကိဳးစားေပးပုိ႔ခဲတ့ယ္။ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ အမႈကိစၥအတြက္ သက္ဆုိငရ္ာျမန္မာအစုိးဌာနေတြ 
ကုိလည္း တိုင္ၾကားစာေပးပုိ႔ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာတံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမွ အခုထိ မရွိေသးဘူး။ ”

ေစာယ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)133 

127 Source #65: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၈ ခႏွုစ၊္ ေမလ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi 
Township, August to November 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

128 Source #21 တြင္ၾကည့္ပါ။
129 Source #26 တြင္ၾကည့္ပါ။
130 Source #34 တြင္ၾကည့္ပါ။
131 Source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။
132 Source #24 တြင္ၾကည့္ပါ။
133 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔အမႈကိစၥရပ္အားအသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူအမ်ား
အျပား ကုိလည္း ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနာ္တ---မွ ၎တုိ႔ေဒသရွိ 
ေရႊတူးေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္းအား ဆန္႔က်င္ၿပီး ခုခံစည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ရန္ မတူညီေသာ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံသို႔ ေမတၱာရပ္ခံၾကပါသည္။ 

“ကၽြန္မတုိ႔မွာ ေဒသတြင္း တာဝန္ရိွသူေတြ (ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား) ရိွတယ္။ သူတုိ႔က ၿမိဳ ႕နယ္မွဴးေတြဆီကုိ 
စာေရးပုိ႔ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕နယ္မႉးဆီက ဘာတံု႔ျပန္မႈမွ ျပန္မလာခဲ့ဘူး။ ကၽြန္မၾကားတာေတာ့ ေဒသခံ 
ရြာသားေတြကလည္း ဒီ (ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း) ကိစၥကုိ ခရိုင္မႉးေတြဆီ တင္ျပခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ (ခရုိင္မႉး) 
ကလည္း ဘာမွအေၾကာင္းမျပန္ခဲ့ဘူး။ ရြာသားေတြက သူတို႔တိုင္စာထဲမွာ ေရးခဲ့တဲ့အခ်က္အလက္ေတြက 
စနစ္တက်မရိွလို႔ ဒါမွမဟုတ္ ပံစုမံက်လုိ႔ တံု႔ျပန္မႈမရတာျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ခဲတ့ယ္။ ေဒသခံရြာသားေတြက ဒစီာ 
(တုိင္ၾကားစာ) ကုိ (ခရုိင္ေခါင္းေဆာင္ဆီသုိ႔) ေရးပုိ႔ ျပီးသားျဖစ္တယ္။ KWO ကလည္း ေဒသခံေတြရဲ့ 
အခြင့္အေရးကုိကာကြယ္ေပးဖုိ႔ တက္တက္ၾကြၾကြ ၾကိဳးစားၾကတယ္။ ေရႊတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
ေဒသခံရြာသားေတြက သေဘာမတူၾကဘူးလုိ႔ KWO ကလည္း ျမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံေတြကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။”

ေနာ္တ--- (မ၊ ၂၇ ႏွစ္) ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးအေရွ႕ျခမ္း 
(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)134 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တုိင္ၾကားစာသည္ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕နယ္ရွိရြာသားမ်ားမွ ျမန္မာအစုိးရ၊ KNU ႏွင့္ 
သမၼတအပါအဝင္ အဆင့္ဆင့္ေသာအာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ၏ ေျမယာသိမ္းယူမႈ 
ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

134 Source #48: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin Interview: Naw 
A---, November 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။

ဤတုိင္ၾကားစာကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားမွ ဤတုိင္ၾကားစာအား 
အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္သုိ႔ အတူတကြေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ထုိတုိင္ၾကားစာအားေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီသုိ႔ေပးပုိ႔ကာ၎တုိ႔၏စီမံ
ကိန္း အားရပ္တန္႔ေပးေစရန္အတြက္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားကုိ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားမွ ေျမသိမ္းခံရသူမ်ားကို 
စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ပ်က္စီးဆုံးရံႈးေသာေျမယာမ်ားအား ဓာတ္ပံုရိုက္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ေျမေပၚတြင္ စိုက္ထူထားေသာ 
ဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္ေပးရန္အတြက္ ထုိတုိင္ၾကားစာတြင္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]
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တုိင္ၾကားစာမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ တုိင္ၾကားစာမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ 

တုိင္ၾကားစာမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ ရြာသားမ်ားမွအမ်ားဆုံးအသုံးျပဳသည့္နည္းဗ်ဴဟာ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္ၾကားစာအမ်ားစုမွာ ကြဲျပားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားထံမွ မည္သည့္ 
ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမွ် သုိ႔မဟုတ္ ရရိွေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား မရိွခဲပ့ါ။ ကိစၥရပအ္မ်ားစုတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ျပန္လည္ 
တံု႔ျပန္မႈမရွိပဲ ရြာသားမ်ားအားေစာင့္ခိုင္းျခင္းသည္ အျခားဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ေႏွာင့္ေႏွး 
ေစျပီး တားဆီးကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း အားနည္းေစပါသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေနာ္အ--- ရွင္းျပသည္မွာ- 

“သူတုိ႔ အေဆာက္အဦးေတြ ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတုိ႔အေနန႔ဲ သူတုိ႔ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တားျမစ္တယ္။ 
ၿပီး ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ေတာင္းဆုိတယ္ (တုိင္ၾကားစာအားေပးပုိ႔ခဲ့သည္) ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ဆီကုိ ဘာတံု႔ျပန္မႈမွ 
မရခဲ့ဘူး။ ” 

ေနာ္အ--- (မ၊ ၄၂ ႏွစ္)၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပိုင္း 
(၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)135 

ဤသည္မွာ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင္ ့အမိျ္ခံေျမပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခမံႈ နည္းပါး 
ျခင္းအား ေဖာ္ျပေနသည္။ ကိစၥရပအ္မ်ားစုတြင္ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးႏွင္ ့ဆက္စပ္ေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
ရန္ ဦးတည္ေနသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ့္သားက သူတုိ႔ (Candle Light Group) ကုိ တုိင္ၾကားစာေပးပုိ႔ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဆီက 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာအေျဖ (ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈ)မွ ျပန္မရခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီကိစၥကုိ (ၿမိတ္-ထားဝယ္) 
တုိင္းရင္းသားေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲသူကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ဆီကလည္း ဘာအေျဖ (ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈ)
မွ မရခဲဘူ့း။ အဲ့ဒါအျပင္ လတ္တေလာမွာ သူတုိ႔ (လမ္းေဆာက္ လုပသူ္မ်ား) ကေန လမ္းကုိခ်႕ဲၿပီး ျပန္ျပင္ခဲတ့ယ္။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ (ကၽြန္ေတာ့္ေျမႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ား) (ယခင္ကထက္) ပိုၿပီး ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးခဲ့တယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ 
စိုက္ပ်ိဳးျခံထဲကုိ ေက်ာက္တုံးႀကီးေတြ (လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးမွ)ကုိလည္း ေလ်ွာက္ပစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေက်ာက္ 
တုံးႀကီးေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရာဘာပင္စည္ထိခုိက္ၿပီး ရာဘာပင္အခ်ိဳ႕လည္း က်ိဳးက်ပ်က္စီးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါ 
ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ (ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ရာဘာပင္မ်ားမွ) ရာဘာေစး မထုတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး 
စမီကိံန္းေၾကာင့္ ပထမတစ္ေခါက္တုန္းက (လမ္းေဆာက္လုပသူ္မ်ားလာခ့သဲည့္အခ်ိန)္ ထက္ပိၿုပီး (ကၽြန္ေတာ့္ 
စိုက္ပ်ိဳးျခံႏွင့္ေျမ) ပ်က္စီးခဲ့တယ္။ ”

ေစာဒ--- (က်ား၊ ၅ဝႏွစ္)၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး 
(၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)136 

135 Source #17 တြင္ၾကည့္ပါ။
136 Source # 68: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw 

A---, February 2017,”  တြင္ၾကည့္ပါ။ ဤသည္မွာ ကုမၸဏ ီမွ ေဒသတြင္းသုိ႔ လမ္းေဖာက္လုပမ္ႈ လုပင္န္းႏွင္အ့တူ တတိယအႀကိမ ္
လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမွ  ပထမဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္လမ္းအား ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး 
လမ္းခင္းျခင္းမရိွေသးေပ။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္မူ လမ္းခင္းျခင္းႏွင့္ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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ရြာသားမ်ား၏စုိးရိမမ္ႈမ်ားအား ေဖာ္ျပသည့္တုိငၾ္ကားစာမ်ား၏ထိေရာက္မႈမ်ားအား သိသာထင္ရွားစြာ ကန္႔သတ္ 
ထားသည့္ အတားအဆီးမ်ားရိွပါသည္။ ပထမဦးစြာ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို မည္သည့္အဆင့္မွ သက္ဆုိင္ရာအာ 
ဏာပုိင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားမႈကုိ တုိက္ရိုက္လက္ခံေသာသူမ်ားထံသို႔ မည္သုိ႔ေပးပုိ႔ရမည္ဆုိသည့္ ရွင္း 
လင္းေသာ လုပထုံ္းလုပ္နည္းလမ္းစဥ္မ်ား မရွိေပ။ ဤသည္မွာ ရြာသားမ်ားအတြက္ မည္သည့္ကုမၸဏီမွလုပ္ 
ေဆာင္သနည္း သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူသည္ မည္သူနည္း သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းေစာင့္ၾကည့္ေရးတြင္ 
မည္သူတာဝန္ယူထားသနည္း သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအားေကာင္းလာေအာင္ မည္သူကလုပ္ေဆာင္ 
သနည္း စသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂါတ္တြင္ ပိုမိုဆုိးဝါးလာမည္ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေသာ 
ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိငမ္ႈ အာဏာအျပည့္အဝမရိွသည့္ 
သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္လြဲေျပာင္းေပးပုိ႔သည့္ 
သူမ်ားသာျဖစ္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ ႀကီး ၿမိ ဳ႕နယ္၊ ႏို ႔ေတာ္ပလာ့ေက်းရြာအုပ္စုမ ွ 
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္- 

“၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ အစပုိင္းမွာ ရြာသားေတြက ျဖစ္ရပ္ (နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ရြာသားႏွင့္ KNU ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
သစ္ေတာေျမမ်ားအား ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးရန္ေရာင္းခ်ျခင္း) ကုိ KNU ရဲ႕ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကုိ 
တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်းရြာအုပစ္အုပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးက ဒကိီစၥကုိ မေျဖရွင္းႏုိငဘူ္း။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က ရြာသား 
ေတြကုိ KNU ၿမိဳ႕နယ္ရံုးကုိ တုိင္ၾကားစာေရးဖုိ႔ အၾကံျပဳခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ေျမသိမ္းခံရမႈမွာပါတဲ့ ရြာသားေတြ 
သူတုိ႔ရဲ႕လက္မွတ္ေတြန႔ဲ တုိင္ၾကားစာကုိ ေရးသားခဲ့ၿပီး KNU၏ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးသုိ႔ေပးပုိ႔ခဲ့တယ္။ KNU ၿမိဳ႕နယ္ရံုးရဲ႕ 
အာဏာပုိင္ေတြက အမႈကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ မကူညီႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရြာသားေတြကုိ သူတုိ႔ 
ေျမေပၚမွာ ပံုမွန္ပဲ လုပ္ကုိင္ပါလို႔ဘဲ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့တယ္။ ”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွေရးသားထားေသာေနာက္ဆုံးရသတင္းတုိ၊ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)137 

အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘက္လုိက္ေသာပုံစံမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ အ 
ဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္ အထက္အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 
စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပါဝင္ေနခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္ထုိးျခင္း 
မ်ားအားျဖင့္ လႊမ္းမုိးျခယ္လွယ္မႈမ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မွ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ-

“ပထမဦးဆုံး သူတုိ႔(ရြာသားမ်ား)က ေက်းရြာအုပခ္်ဳပ္ေရးမွဴးဆီကုိ တုိငၾ္ကားစာေပးပုိ႔တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်းရြာ 
အပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးက ကိစၥရပ္ေတြကုိ မရွင္းေပးႏုိငခ္ဲဘူ့း။ ဘာ့ေၾကာင့္လဆုိဲရင ္ကုမၸဏီေတြက ေက်းရြာအုပခ္်ဳပ္ေရး 
မွဴးကုိ လႊမ္းမုိးထားတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ရြာသားေတြက သူတုိ႔ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဒသ 
အဆင့္ရိွတဲ့အာဏာပုိင္ေတြဆီကုိ ထပ္မတိုံငၾ္ကားစာေပးပုိ႔ခဲတ့ယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ျပႆနာေတြဟာ အျမတဲမ္း 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒါအျပင္ ရြာသားေတြက ကုမၸဏီေတြရဲ႕ တရားစြဲျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔က 
တိုငၾ္ကားစာကုိ လြန္ခဲတ့ဲ့အခ်ိနအ္ေတာ္ၾကာကတည္းကေပးပုိ႔ခဲတ့ယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ျပႆနာေတြကုိ ကူည ီ

137 Source #38 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ေျဖရွင္းေပးဖုိ ႔ ဘယ္သူမွမထြက္လာခဲ့ဘူး။ ဘယ္သူမွအေရးယူေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ 
(ကုမၸဏီမ်ားမွ) တရားစြဲဆုိမခံရခင္ ရြာသားေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ေျမယာေတြကုိ ျခံစည္းရုိးခတ္တာေတြ စလုပ္ 
ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔စာကုိေပးပုိ႔ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံခဲရ့ၿပီး ဘာေလ်ာ္ေၾကးမွလည္း မရရွိခဲ့ဘူး။ သူတုိ႔စာ 
ေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ေပးပုိ႔ခဲ့လဲဆုိရင္ သူတုိ႔ေျမကုိ သူတုိ႔ျပန္လုိခ်င္လုိ႔ျဖစ္တယ္။ ကုမၸဏီေတြန႔ဲ သက္ဆုိင္ရာအာ 
ဏာပုိင္ေတြက ရြာသားေတြကုိကာကြယ္ဖို႔ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ဘာတစ္ခုမွ အေရးယူေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ေပးတာ
မ်ိဳး မရွိခဲ့ပါဘူး။ ”

ေစာယ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)138 

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားေပးပုိ႔မႈကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသုိ႔ 
တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ 
အခြင့္အေရးမ်ားအားျပန္လည္ခုခံ လႈွံ႔ေဆာ္ႏုိင္စြမ္းအေပၚကုိယ့္ကိုယ္ကုိယုံၾကည္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့သည္။ 
နစ္နာမႈတိုငၾ္ကားေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာယႏၱရား မရိွျခင္းေၾကာင့္ စတ္ိပ်က္ရမည့္အစား၊ တုိငၾ္ကားစာတြင္ 
သက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား မိမိတုိ႔ မေရးသားႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္တုန႔္ျပန္မႈ မရရွိခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ရြာသားမ်ားမွ ထင္ျမင္ၾကသည္။ ဤဥပမာ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ -

“သူတုိ႔က ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံဆီစာေရးတင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံဆီက ဘာမွျပန္လည္တုန႔္ျပန္မႈ 
မရိွခဲဘူ့း။ ကၽြန္မၾကားတာကေတာ့ ေဒသခံရြာသားေတြလည္း ဒ ီ(ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း) ကိစၥကုိ ခရိငုတ္ာဝန္ရိွသူမ်ား 
ထံသုိ႔ု တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာတစ္ခုမွျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔(ရြာသား 
မ်ား) ေတြက စာထဲမွာ သူတုိ႔ေရးခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက စနစ္တက် ဒါမွမဟုတ္ တရားဝင္ပံုစံ မဟုတ္ခဲ့ 
လုိ႔ျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး ထင္ခဲ့တယ္။ ေဒသခံရြာသားေတြက ဒီ(တုိင္ၾကားစာ) စာကုိ (ခရိုင္တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသုိ႔) 
ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ”

ေနာ္တ--- (မ၊ ၂၇ ႏွစ္)၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပိုင္း 
(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)139 

သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား

တုိငၾ္ကားစာမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း ထူးထူးျခားျခားျမႇင္တ့က္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခမွုာ တိုငၾ္ကားစာေရး 
သားေပးပို႔မႈျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ား၏ တုိငၾ္ကား 
မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္မႈမွာ ထိေရာက္ေသာနည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အ 
ဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဒသခံေက်းရြာအဆင့္တြင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုံေလာက္ေသာ 
ဗဟုသုတမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားထံသို႔ တုိင္ၾကားစာ ေပးပုိ႔ရန္အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး 
ျဖစ္မည္ကုိ မသိရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားမွလည္း မၾကာခဏဆုိသလုိ တိက်ေသခ်ာေသာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားစာေရးသားေပးပို႔သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပံ့ပုိးေပးရန္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
(CBOs)ႏွင္ ့အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(CSOs)အားမ်ား အကူအညီေတာင္းဆုိၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ CBOs၊ 

138 Source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။
139 Source #48: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin Interview: Naw 
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CSOs မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရိွၿပီး အျခားပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား (သုိ႔) စည္းရုံးလႈ႔ ံ
ေဆာ္ေသာကြန္ရက္မ်ား ရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ CBOs၊ CSOs မ်ားအား ရြာသားမ်ားမွ 
အျခားအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု မွတ္တမ္းတင္ရသည္ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ 
၎တုိ႔စြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့့္္ ၎တုိ႔တုိင္ၾကားစာ 
မ်ားသည္ ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး သက္ေရာက္မႈရွိႏို္င္သည္။ ကြဲျပားေသာ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား နားလည္ရန္ႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိပံ့ပိုးရန္ ေဒသခံ CBOs မ်ားသည္ 
ေအာက္ေျခလူထုထံသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ 

တုိင္ၾကားစာမ်ားအား ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈႏႈန္း ျမႇင့္တင္ေသာ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ တုိင္ၾကားစာ 
မ်ားအားအျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားႏွင္ ့ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခ်ိနတ္ြင္ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိငု္းရိွ 
မေလးရွားကုမၸဏီ (MSPP)ႏွင့္ ဆူရီဆူဘန္ကုမၸဏီတုိ႔၏ေျမသိမ္းမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ရြာသားမ်ားအား 
CBO တစ္ခမွု ကူညပီံပ့ိုးရန္ ပါဝင္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခ၌ု CBOs မ်ားမွ ေက်းလက္စြမ္းရည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္း 
ဗ်ဴဟာမ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္ရန္ မည္သုိ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီႏိုင္ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္/ 
ၿမိတ္ေရွ႕ေနကြန္ရက္မွ စဧရာဝင္းမွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္မွာ- 

“MSPP ကိစၥရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵျပမႈျဖစ္ခဲ့တယ္။ ပထမေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနန႔ဲ တုိင္ၾကားစာပို႔ခဲ့တယ္။ 
အဲ့ဒီေနာက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရွိေနတဲ့ခ်ိန္မွာ သက္ဆုိင္ရာအရာရိွေတြက မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္မႈရွိခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီ 
သူတုိ႔ရဲ႕ မွ်တမႈမရိွတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ပဲ ဆႏၵျပမႈေတြျဖစ္ခဲတ့ယ္။ ဆႏၵျပမႈကေတာ့ အႀကီးႀကီးမဟုတ္ 
ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကုမၸဏီအေရွ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္းဘဲျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ (အစုိးရ) ဌာနေတြက ညိႇႏိႈင္းမႈ 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပမႈၿပီးသြားခဲ့တယ္။ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ အဲ့ဒီေဒသမွာ အျခားသူေတြကလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ 
ျပႆနာကုိ စတင္သိရွိေစဖို႔နဲ႔ ပါဝင္လႈပ္ရွားေစဖုိ႔ရည္ရြယ္ၿပီး အဖြ႔ဲေတြဖြ႔ဲခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီအရာေတြကုိ ပုိမို 
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြဖြဲ႔စည္းႏုိငသ္လုိ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ထိပတို္က္ရငဆုိ္ငဖ္ို႔ နည္းလမ္းမ်ား 
စြာ ရွိတယ္။ ”

စဧရာဝင္း (က်ား)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ ႔ေနမ်ားကြန္ရက္/ၿမိတ္ေရွ ႔ေနမ်ားကြန္ရက္မွ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး 
(၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။)140 

တုိင္ၾကားစာမ်ားမွာ ရြာသားအမ်ားစုမွ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားအား မေတြ႔ရွိရေသးပါ။ 

140 Source #13 တြင္ၾကည့္ပါ။

6868

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ဥပေဒဆုိင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိခြင့္ဥပေဒဆုိင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိခြင့္

ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ တရားမွ်တမႈ မည္သို႔လႊမ္းမုိးမႈ ရိွသည္ကို 
၎တို႔၏အျမင္မ်ားအား သိျမင္နားလည္ဖုိ႔လိုပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ 
ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ အိမ္ျခံေျမဆုံး႐ံႈးမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားမွ တရားမွ်တမႈရရွိႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရိွကုိ မည္ 
သည့္အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္ကုိ သုံးသပ္တင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ 

အဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 

၁။  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ တိက်ရွင္းလင္းမႈ မရိွျခင္းႏွင့္ နားလည္ရန္ခက္ခဲ 
သည္ဟု ရြာသားမ်ားမွ ထင္ျမင္ယူဆသည္။ ေအာက္ေျခေဒသအဆင့္၌ ဥပေဒအားက်င့္သုံးမႈမ်ားသည္ 
ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ျခင္းမရွိေပ။ ဤသည္မွာ ေျမယာဥပေဒနားလည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္အတူ ေျမယာ 
ပိငုဆုိ္ငမ္ႈႏွင္ပ့တ္သက္၍ ေျပာလာေသာအခါ ရြာသားအမ်ားအျပားအား လုံျခံဳမႈမရိွေၾကာင္း ခစံားေစ 
သည္။ 

၂။  ရပ္ရြာအဆင့္၌ ဥပေဒမူေဘာင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
လက္လွမ္းမီွႏိငုမ္ႈမရိွသလို ရြာသားမ်ားမွ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အမိျ္ခံေျမမ်ား
ပ်က္စီးမႈ၊ ေျမယာဆုံး႐ံႈးမႈႏွင္ ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအား မည္သုိ႔ခခုံေျပာဆုိရမည့္ 
နည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈ နည္းပါးသည္ကုိ 
ေတြ႔ရွိရသည္။ 

၃။  ေငြေၾကးအခက္အခသဲည္ ရြာသားမ်ား၏တရားမွ်တမႈရရိွႏိငုခ္ြင့္အား ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးမ်ား 
ျဖစ္ေစပါသည္။ ေျမသိမ္းယူမႈႏွင့္ အိမ္ျခံေျမပ်က္စီးမႈတုိ ႔ႏ ွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
အမႈကိစၥမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကုနက္်မႈမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပဝ္န္ပိုးျဖစ္ေစပါသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ေန႔စဥ္လုပအ္ားခမ်ားအေပၚ မီွခိုေနရၿပီး ရြာသား အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေရွ႕ေနခႏွင္ ့တရားရုံးသုိ႔သြား
ေသာ ခရီးစရိတ္မ်ားအားေပးေဆာင္ရန္ ခက္ခဲစြာ ရုန္းကန္ေနရပါသည္။ 

၄။  ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒတြင္ စနစ္တက်အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု 
သိျမင္နားလည္ထားသည္။ ဥပေဒသည္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ အျခားၾသဇာအာဏာရိွ
သူမ်ားအတြက္သာ အကာအကြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒသည္ 
မွ်တမႈမရွိေသာက်င့္သုံးမႈ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္။ 

၅။  ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းရ အဆက္ဆက္ လုပ္ကိုင္လာေသာ ေျမယာမ်ားေပၚ 
ယခုအခါ ပုဂၢလိကဖြ႔ၿံဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တရားစြဆုိဲမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
ခခံဲရ့သည္။ ဤသုိ႔ေသာ ၾကံဳေတြ႔ရမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ေျမယာျပႆနာမ်ားကို 
ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေစပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဥပေဒသည္ 
၎တုိ႔အား အကာအကြယ္ေပးျခင္းထက္ အျပစ္ေပးရန္သာျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



၆။  စီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ရေသာ ရြာသားမ်ားမွာ 
တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမ်ားတြင္လည္း ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ 
အေၾကာင္းမွွာ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္အပါအဝင္ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမုိးမႈရွိသူမ်ားမွေနာက္ကြယ္
တြင္ ပါဝင္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏လုံျခံဳ ေရးအတြက္အႏၱရာယ္မ်ား ရိွျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

နိဒါန္း နိဒါန္း 

ဤအခန္းတြင္ တရားမွ်တမႈအတြက္ အတားအဆီးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဥပေဒအေပၚ ရြာသားမ်ား၏အျမင္႐ႈ 
ေထာင့္အား ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ဤသုံးသပ္ခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စီး
ပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ရြာသားမ်ားမွ ဥပေဒအား 
မည္သုိ႔ အသုံးျပဳႏုိငသ္ည္ကုိ နားလည္ရန္ျဖစ္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏အစီရင္ခစံာမ်ားမွ ေဖာ္ျပသည္ 
မွာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ရွိေသာ ရြာသားမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာ 
ဗဟုသုတ အနည္းအက်ဥ္းရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ ရယူႏုိင္စြမ္းအေပၚ 
ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝမရိွေပ။141 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ားမွ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားရရိွရန္အတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရြာ 
သားမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈရရွိေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ 
ပထမအခ်က္မွာ ေျမယာဥပေဒမ်ားတြင္ တိက်ရွင္းလင္းမႈ မရွိျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ အကာအကြယ္ေပးမႈ 
အားနည္းျခင္းႏွင့္ က်င့္သုံးမႈတုိ႔တြင္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိပဲ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရိွေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားရုံး 
စနစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနမႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ အဟန္႔အတားမ်ားမွာလည္း ရြာသားမ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တမႈရရွိရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစပါသည္။ ဤသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအားေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ထပ္မံသုံးသပ္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ ဥပေဒဆုိင္ရာဗဟုသုတအေျခအေနျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ ဥပေဒဆုိင္ရာဗဟုသုတအေျခအေန

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏အစီရင္ခံစာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ အိမ္ျခံေျမဆုံး႐ံႈးမႈမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ထ္ိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ ရြာသား 
မ်ားမွာ ဥပေဒအား အသုံးျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျမယာ 
သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားအေပၚတြင္ ေနထုိင္ေသာ ရြာသားမ်ား ထုိေနရာမွ ထြက္ခြာရန္ ၊ တရားစြဲဆုိျခင္းျဖင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမယာ ဥပေဒမ်ားအား အသုံးျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။142 ထုိ႔ျပင္ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ 

141 လူ ႔အခ ြ င့္အေရး  ခ်ိ ဳးေဖာက္မ ႈမ ်ားအတြက္  တရားမ ွ ်တမ ႈ  ရရ ွိရန္  ကန္႔သတ္မ ႈမ ်ား  ရ ွိေနေၾကာင္း  ေဖာ္ ျပထားသည့္  
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာမွ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ဤေတြ႔ရွိခ်က္မွာ  ျပန္လည္ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္။ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Foundation of Fear: 25 years of villagers’ 
voices from southeast Myanmar,” တြင္ ၾကည့္ပါ။

142 ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပမာအား ၾကည့္ပါ။ “ေတာင္ငူခရုိင္၊  ေရွာက္ပင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ အ--- ေက်းရြာမွ 
ရြာသားမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ေျမမ်ားေပၚတြင္ ေရေလွာင္တမံ ေဆာက္လုပ္ရန္ အမွတ္ (၁) စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္း မရွိေပ။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ ဘိုးဘြားပုိင္ ေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး အမႈႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစတ္ြင္ အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ရြာသားမ်ားအား တရားစြခဲဲ့ၿပီး ေျမယာမႈခင္းအား တစ္ဖန္ျပန္လည္ဖြင့္ခဲသ့ည္။ 
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ေျမယာအသိမ္းခံရမႈ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ျခံေျမဆုံး႐ံႈးမႈအတြက္ ကုမၸဏီအား ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳရာတြင္ 
ရြာသားမ်ား၏ႀကိဳးပမ္းမႈအား ဟန္႔တားရန္ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္အလုိ႔ငွါ ၎တို႔၏လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္တုိ႔အား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္တုိ႔မွ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားကို အသုံးခ်ၾကသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ၾကား ရြာသားမ်ားမွကုမၸဏီအား တရားရုံးသို႔ ပို႔ႏိုင္သည့္အေျခအေနကို ေဖာ္ျပသည့္အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္သာ ရရွိခဲ့သည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ရြာသားမ်ားမွဖြ႔ၿံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားႏွင္ဆ့က္စပ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္၍ ကုမၸဏ ီ
မွ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအာဏာပုိငမ္်ားႏွင္ ့ထိပတုိ္က္ရင္ဆုိငရ္န္ တရာရုံးစနစ္အား တက္ၾကြစြာ 
အသုံးမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဥပေဒအား 
လိုက္နာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတရိွေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ေတာင္ငူခရိုင္တြင္ အႀကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမယာသိမ္းယူမႈ စတင္ခဲ့ 
ခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ရဲစခန္း၌ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝး 
ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ အညီ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။ 
ေစာဗ---မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ- 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (ေျမျပန္လည္ရရွိရန္) ဥပေဒန႔ဲအညီ (ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈ) ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။”
ေစာဗ--- (က်ား၊ ၃၆ ႏွစ္)၊ ဒ--- ေက်းရြာ၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)143

ထုိ႔ျပင္ ရြာသားမ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင္ ့ႏိငုင္တံကာဥပေဒမ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈ ႏွင္ ့ဥပေဒကာကြယ္ေပးမႈ၏ 
ဘုံတူညီေသာ တန္ဖိုးမ်ားရွိေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ဥပေဒသည္ အားလုံးအတြက္ 
တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိသည္ဟု ရြာသားမ်ားမွ ခံယူၾကသည္။ 

“သူတုိ႔ ဘာစီမကိံန္းပဲလုပလု္ပ ္ႏိငုင္တံကာ စခံ်ိနစ္ႏံႈန္းနဲ႔အညီ စမီကိံန္းေတြကုိလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ စမီကိံန္း 
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ဥပေဒေတြန႔ဲအညီ ျဖစ္သင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ 
မရွိသင့္ဘူး။ ”

ေစာဟ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)144 

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအမႈကုိမူ အႏုိင္ရျခင္း မရွိခဲ့ပါ။”  Source #78: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi Township, June to August 2017,” ႏွင့္ Source #47: ၂ဝ၁၆ 
ခႏွုစ၊္ ႏိဝုငဘ္ာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi Township, November 2015 to February 
2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။

143 Source #45: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Saw Bx---, 
January 2016,”  တြင္ၾကည့္ပါ။

144 Source #45 တြင္ၾကည့္ပါ။
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တရားမ်ွတေရး ရယူမႈအေပၚအဟန္႔အတားမ်ား တရားမ်ွတေရး ရယူမႈအေပၚအဟန္႔အတားမ်ား 

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ဥပေဒႏွင့္ တရားေရးစနစ္မ်ား အသိပညာဗဟုသုတ 
အခ်ိဳ႕ရိွေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈ သုိ႔မဟုတ္ အမိျ္ခံေျမ 
ပ်က္စီးမႈတုိ႔အား ေျဖရွင္းမႈအတြက္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမ်ား အသုံးျပဳရာတြင္ မ်ားျပားေသာ အခက္အခမဲ်ားအား 
ရင္ဆုိင္ရေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအား တင္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အဟန္႔အတားမ်ားမွာ 
၁)ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့KNU အစုိးရစနစ္ႏွစခ္အုၾကား တစ္ခႏွုင္တ့စ္ခ ုထပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ရွင္းလင္း 
မႈမ်ားမရိွျခင္း ၂) ဥပေဒဆုိင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအား လက္လွမ္းမီွႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း ၃)
တရားရုံးစနစ္တြင္ ကုနက္်စရိတ္မ်ားရိွျခင္း ၄)တရားေရးစနစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းစသည့္ အတားအဆီး 
အခက္အခဲမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္း

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏အစီရင္ခစံာမ်ားတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့KNU တုိ႔မွ ေရာယွက္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမ 
ေဒသမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားမွ မည္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား အသုံးျပဳက်င့္သုံးရမည္ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမ်ား 
မရွိသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ ဥပေဒစနစ္အား အသုံးျပဳရန္ 
အတြက္ ရြာသားမ်ား၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေနပါသည္။ 

ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ KNU အစုိးရႏွင္ ့ျမန္မာအစုိးရႏွစဖ္က္လုံးမွ ၎တုိ႔၏ ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့မဝူါဒမ်ား 
တစ္ခုစီအား ေလးစားလုိက္နာမႈရွိသင့္ေၾကာင္း အခုိင္အမာထုတ္ျပန္ထားသင့္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ရြာသား 
မ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအား ပုဂၢလိကဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အလုိ႔ငွာ KNU ေျမယာအသုံးျပဳမႈ 
စနစအ္ားလုိက္နာၿပီး KNU ေျမယာမွတ္ပံတုင္လက္မွတ္အား ေလွ်ာက္ထားခ်ိနတ္ြင္ ၎တုိ႔၏ေျမယာလက္မွတ္ 
မ်ားအား ျမန္မာအစုိးရမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။145 ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း 
ေျမယာမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရ၏ (၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ 
ႏွင့္ ေျမရုိင္းဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ KNU မွ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ 
ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ (ေျမဂရမ္) မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမယာမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမရွိပဲ 
ျငင္းပယ္ခံရသည္။

အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏အမႈကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္အာဏာပုိင္၏ အုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းသင့္ၿပီး မည္သည့္ဥပေဒအား လုိက္နာက်င့္သုံးသင့္သည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္။ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အႀကီးစားလမ္းေဆာက္ 
လုပ္ေရးေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈခံခဲ့ရေသာ ရြာသားမ်ားအတြက္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္သည္ ရွင္းလင္းတိက်မႈ 
မရွိသကဲ့သုိ႔ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ရြာသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ 

145 Source #56: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ မတ္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi 
Township, June to August 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ နယ္ေျမအတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာ 
မည္သည့္ကုမၸဏီမဆုိ ၎တို႔၏မူဝါဒမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးမွ ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။
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“ေနရာ (အာရွအေဝးေျပးလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္) က ရြာ ဒါမွမဟုတ္ ၿမိဳ႕ (ႏွစ္ခုအရြယ္အစားၾကား)နဲ႔ မတူဘူး။ 
ၿပီးေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာယွက္တဲ့ ေနရာလည္း ျဖစ္တယ္။ တကယ္လုိ႔ ရြာသားေတြက ဥပေဒအရ အဲ့ဒါ (လမ္း 
ေဆာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား တံု႔ျပန္ျခင္း)ကုိ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ရမလဲ။ ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစားဖုိ႔လ္ုိတာက တကယ္လုိ႔ ဥပေဒအရ သူတုိ႔လုပ္ရင္ အဲ့ဒါကုိ ဥပေဒက အသိအမွတ္ျပဳမလား 
ဆုိတဲ့ အာမခံခ်က္ရွိလား ဆိုတာပဲ။ ”

ေစာဆ--- (က်ား၊ ၃၈ႏွစ္)၊ ဝ--- ေက်းရြာ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ 
ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)146 

ဥပေဒဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ဥပေဒဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ KNU တုိ႔၏ေျမယာဥပေဒမ်ား အတူတကြတည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခအုျဖစ္ ဥပေဒအား အသုံးျပဳမွႈတြင္ ယုံၾကည္မႈ 
မ်ားမရိွေပ။ ရြာသားမ်ားမွ မမိတုိိ႔ကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ရန ္ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအား အသုံးျပဳရန္ လုိက္နာက်င့္သုံး 
ရာတြင္ ဥပေဒမ်ား ေရွ႕ေနာက္ညညီႊတ္မႈ မရိွျခင္းသည္လည္း ရြာသားမ်ားအတြက္ ပိမုိခုက္ခဲေစပါသည္။ ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ရြာသားႏွစ္ဦးအား ေျမယာေပၚသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈျဖင့္ တရား 
စြဲခံခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္အေတာအတြင္း တရားမွ်တမႈရယူမႈအေပၚ ရြာသားမ်ား၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ ေအာက္တြင္ ကုိးကားခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကူညီႏိုင္မယ့္ (အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္) သူေတြကုိ ရွာေနပါ 
တယ္။ ”

ကုိဇ--- (က်ား၊ ၄၈ ႏွစ္)၊ အဖ--- ေက်းရြာ၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္/ 
ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)147 

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒ၏အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား သိရိွနားလည္ထားေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတို႔၏ နားလည္မႈမွာ အားနည္းေနပါသည္။148 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ 
မွ ေျမယာသိမ္းယူမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရြြာသားမ်ားမွ တရားမွ်တမႈရရိွရန္ CBO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ကူညီေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္း 
ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဗ်ဴဟာမ်ားအား စစီဥ္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား အတြက္ အႏၱရာယ္ရိွမႈအား ေရွာင္ရွားရန္ 
ဥပေဒဆုိင္ရာဗဟုသုတရိွမႈႏွင့္ ဥပေဒအား လုိက္နာက်င့္သုံးမႈမ်ားသည္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကုိ အမ်ားစုမွ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

146 Source #25 တြင္ၾကည့္ပါ။
147 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
148 ဤရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္အား ျမန္မာႏုိငင္အံေပၚ ထပ္မျံပဳလုပထ္ားေသာ သုေတသနျဖင့္ ပံပ့ိုးေပးထားသည္။  Displacement Solutions 

အဖြ႔ဲ အရ “လက္ေတြ႔တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမသိမ္းမႈအမ်ားစုတြင္ ေျမသိမ္းမႈအား ရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္၊ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားအား 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ျပန္လည္ကုစားမႈမွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။” Displacement Solutions ၏ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Land Acquisition Law and Practice in Myanmar: Overview, Gap Analysis with 
IFC PS1 & PS5 and Scope of Due Diligence Recommendations,  တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/2015/05/LAND-ACQUISITION-LAW-AND-PRACTICE-IN-MYANMAR.pdf
http://khrg.org/2017/06/16-90-a2-i1/dooplaya-interview-saw-september-2016


ေျမယာဥပေဒသည္ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္တိက်ေသခ်ာမႈ မရွိျခင္းမ်ား ဆက္ 
လက္ရိွေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔အတြက္ ဥပေဒပညာရွငမ္်ား သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒဆုိငရ္ာ အသိ 
ပညာမ်ားအား လက္လွမ္းမီွႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ေျပာစကားမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ ဗဟုသုတအသိပညာအား ရယူရွိေလ့ရွိၿပီး ၎တုိ႔႔၏ဥပေဒဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားသည္ အေသး 
စိတ္ အျပည့္အဝမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိႏိုင္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ရြာသားမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအား ၎တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ရည္ညႊန္းကုိးကား 
ရမည္ကုိ မသိရွိျခင္း၊ တရားရုံးစနစ္အားအသုံးခ်ရန္ လံုေလာက္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာဗဟုသုတမ်ားမရွိျခင္း 
စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။149 

ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား

ေငြေၾကးအခက္ခဲသည္ တရားမွ်တမႈအား လက္လွမ္းမီွရရိွရန္ ရြာသားမ်ား၏လုပႏ္ိငုစ္ြမ္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ 
အဟန္႔အတား တစ္ချုဖစ္ေစပါသည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ဘုိးဘြားပုိင္ေျမမ်ား150 အတြက္ ကုမၸဏမီ်ား 
ႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာတုိက္ပြဲမ်ား၌ ပါဝင္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရခ်ိန္တြင္ တရားေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ တစ္ခါ 
တစ္ရံ ၁ဝ သိန္းက်ပ္ထက္ပို၍ ေပးေဆာင္ရေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ေငြေၾကး 
အခက္အခအဲတြက္ အခ်င္းခ်င္း ေထာက္ပံကူ့ညၾီကသလို တရားရုံးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့ ္ဆက္စပ္သည့္ ႀကီးမားေသာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေပးႏိုင္ရန္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ထပ္မံအကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ 
ေရွ႕ေနမ်ား ငွါးရမ္းခမ်ားေပးရန္ ေငြေၾကးလုံေလာက္မႈ မရွိခဲ့ပါ။
 
အသက္ ၅၁ႏွစ ္ရိွၿပီးျဖစ္ေသာ စိက္ုပ်ိဳ းေရးလုပသ္ားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစ--- အား ေကာင္းျမန္မာေအာင္ ကုမၸဏမွီ 
ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ တရားစြဲခံသည့္အခ်ိန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုမွ်သာမက 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အမႈႏိုင္ေသာအခါ ေတာင္ငူခရိုင္အဆင့္သုိ႔ ထပ္မံတရားစြဲခံသျဖင့္ ဦးစ--- မွာ ေငြေၾကး 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ထပ္မံရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ သူႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းေသာအခ်ိန္တြင္ သူ၏တရားေရးရင္ဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားအား ေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေပ။ 

“ကုမၸဏီက ရြာသားေတြရဲ႕ေျမကုိ သိမ္းခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ရြာသားေတြကို က်ဴးေက်ာ္သူေတြလုိ႔စြပ္စြဲခဲ့တယ္။ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး (ကုမၸဏီ၏) တရားစြဲမႈဟာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိျပီ၊၊

ကုမၸဏီက (ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍) ေဒသခံရြာသားေတြကုိ ဘယ္လုိစြပ္စြဲခဲ့လဲ။ ကုမၸဏီက (ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍) ေဒသခံရြာသားေတြကုိ ဘယ္လုိစြပ္စြဲခဲ့လဲ။ 
သူတုိ႔(ကုမၸဏ)ီက ေဒသခံရြာသားေတြကုိ ေတာင္ငၿူမိဳ႕နယ္အဆင့္ တရားရုံးကုိ တင္ခဲတ့ယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားရုံး 
မွာ ေဒသခံေတြက ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ခရိုင္အဆင့္ တရားရုံးမွာ(ကုမၸဏီမွ) ထပ္မံတရားစြဲ ဆုိခဲ့ၿပီး ေဒသခံ 
ရြာသားေတြပဲ ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ ျပည္နယ္အဆင့္အထိ ထပ္မံတရားစြဲဆုိခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ 

149 Source #59: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Interview: Saw A---, September 
2016,”  တြင္ၾကည့္ပါ။

150 ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရံုးသုိ႔တင္ျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရုံးသုိ႔တင္ျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ခရီးသြားလာေရးနဲ႔ ကုနက္်စရိတ္ေတြေၾကာင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တရားရုံးကုိ သြားဖုိ႔ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ ႀကီးမား 
တဲ့စိန္ေခၚမႈေတြန႔ဲ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ 

တရားရံုးမွာ ဘာအခက္အခဲေတြကုိ ရင္ဆုိင္ရလဲ။တရားရုံးမွာ ဘာအခက္အခဲေတြကုိ ရင္ဆုိင္ရလဲ။
အခက္အခဲကေတာ့ ကၽြန္ေေတာ္တုိ႔က (ရြာသားမ်ား) ေရွ႕ေနငွါးခ စုစုေပါင္း ေပးရတာက ၁,၁ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္ 
ေပးရတာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ေယာက္ ကုိ ၁၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္စီ ေပးရတယ္။ 

ေရွ႕ေနဌားတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ ေပးၿပီးၿပီးလား။ေရွ႕ေနဌားတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ ေပးၿပီးၿပီးလား။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (ရြာသားမ်ား) အားလုံးေတာ့ မေပးရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ သုံးသိန္းပဲ ေပးရေသးတယ္။ ”

ဦးစ---(က်ား၊ ၅၁ ႏွစ္)၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္/
ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)151 

ဦးစ--- ၏ရွင္းျပခ်က္အရ တရားရုံးၾကားနာမႈ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အသြားအျပန္ ခရီးကုန္က်စရိတ္မ်ား 
သည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးအခက္အခဲ တစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။ ခရီးသြားလာမႈအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈသည္ ေက်းလက္ေနေဒသခံမ်ားအတြက္ ပုိမုိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို 
ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ 
တင္ျပေသာ ဥပမာအရ သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ 

“ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခအေနကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိလုိက္ရတာက ေရွ႕ေနငွါးရမ္းခ ကုန္က်စရိတ္ 
ေတြအတြက္ ရြာသားေတြက မေပးႏုိင္ဘူး။ ဒီထက္ပိုဆုိးတာက သူတုိ႔ထဲက အုိမင္းေနၿပီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး 
ႀကီးတစ္ဦးဆုိရင္ ခရီးစရိတ္အတြက္ေတာင္ မေပးႏုိင္လုိ႔ တရားရုံးတက္ဖို႔အတြက္ သူမအိမ္ကေန ၁၅ မိုင္ဝန္း 
က်င္ရွိတဲ့ ေတာင္ငူထိကုိ (တရားရုံးေနရာ) လမ္းေလွ်ာက္သြားခဲ့ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ခရီးအတြက္ ကုန္က် 
စရိတ္က ၅ဝဝ က်ပ္ပဲရွိတယ္။ တရားရုံးကုိေရာက္ဖို႔အေဝးႀကီး သူမေလွ်ာက္ခဲ့ရေတာ့ ေနာက္က်ခဲ့တယ္။ 
ေနာက္က်ရတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမျငင္းပယ္ခံခဲ့ရၿပီး အမႈရင္ဆုိင္ရာမွာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့တယ္။ 
အမွနက္ ပထမအၾကိမ ္အမႈရင္ဆုိငခ္ဲတု့န္းက သူမႏုိငခ္ဲတ့ယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒတိုယအႀကိမမွ္ာ႐ံႈးခဲ့တယ္။ ဒဒီတိုယ 
အႀကိမ္ တရားရင္ဆုိင္မႈမွာ ႐ံႈးၿပီးေနာက္ သူတုိ႔ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ”

ေစာယ--- (က်ား) ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)152 

ေတာင္သူ ဦးစ--- ၏အမႈကိစၥကဲ့သုိ႔ ေနာက္ထပ္ေပးရသည့္ကုနက္်စရိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ခရီးစရိတ္မ်ားႏွင့ ္တရား 
ေရးစရိတ္မ်ားသည္ တုိင္ၾကားသူမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။

“ဥပမာအေနန႔ဲ ကၽြန္ေတာ္ (ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ေျဖၾကားသူ) ရံုး (တရားရုံး) ကုိ သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆုိင္ကယ္ 
ဆီဖိုးအတြက္ ၁ဝဝဝ က်ပ္ပယူဲသြားခဲ့တယ္။ ေန႔ခင္းပုိင္းမွာ (တရားရုံးတြင္) ကၽြန္ေတာ္ ဗိက္ုဆာေနခဲ့ၿပီး အမိျ္ပန္ 

151 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
152 Source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဇ--- ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ 

အခက္အခဲကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၎တုိ႔၏ ေျမမ်ားအား ျမန္မာအစုိးရမွ အမွတ္ (၁) စက္မႈဇုံအတြက္ ပထမဆုံး 
သိမ္းယူခဲသ့ည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ၏ တင္ျပခ်က္အရ ရြာသားမ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ ္တရားရုံးသုိ႔ေရာက္ရိွၿပီး အမႈႏိငုခ္ဲၿ့ပီးမွ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာဌာနႏွင့္ ေျမယာဌာနမ်ားမွ တဖန္ ရြာသားမ်ား ထပ္မံတရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

7575

လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ေရာက္မွ ညစာစားခဲ့တယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖူလုံဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ဘုိးဘြားပုိင္ေျမျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စုက္ိပ်ိဳးျခံေတြဘ ဲရိွတယ္။ အဲ့ဒီေျမဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယခင္မ်ိဳးဆက္ေတြက 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုိ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့သလုိ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕သားသမီးေတြကို ဆက္လက္ 
လက္ဆင့္ကမ္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ ”

ဦးစ--- (က်ား၊ ၅၁ ႏွစ္)၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္/
ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)153 

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ဝမ္းေရးဖူလုံမႈအတြက္ ေန႔စားလုပအ္ားခႏွင္ ့လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးအေပၚတြင္ 
သာ မွီခိုေနရေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔အတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ 
၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေသာ လုပရွ္ားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင္ ့
တရားရုံးကိစၥမ်ားကုိ တက္ေရာက္ရန္ မၾကာခဏ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ မဖ်က္ႏိုင္ေပ။154 

ဤအေျခအေနသည္ ရြာသားမ်ား၏စီးပြားေရးအေျခအေနထိခုက္ိေစၿပီး ၎တုိ႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား 
အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီကိစၥရပ္တြင္ ကုမၸဏီမွ 
တရားရုံးတက္ေရာက္စရာမလုိပ ဲေဒၚမ--- ႏွင္ ့အျခားရြာသားမ်ားမွာသာ အႀကိမမ္်ားစြာ တရားရုံးမွ ဆင့္ေခၚျခင္း 
ခံခဲ့ရသည္။ 

“ပထမဦးဆုံး အမႈကိစၥကုိ တရားရုံးသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီးခ်ိနမွ္ာ ေတာင္သူေတြက တရားရုံးကုိလုိက္သြားၿပီး လုပင္န္းစဥ္ 
ေတြ အဲ့ဒီေန႔မွာ ၿပီးခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ပတ္မွာ သူတုိ႔ တရားရုံးကုိ မလာခဲ့ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔တရားရုံးကုိ 
ထပ္သြားဖုိ႔ တရားရုံးက အၾကာင္းၾကားစာ ထပ္ရခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ႔ဘက္ကပဲ တရားရုံးကုိလာဖုိ႔ ပ်က္ 
ကြက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ေတာင္သူေတြက တရားရုံးသြားဖုိ႔ မပ်က္ကြက္ခဲ့ဘူး။ သူတုိ႔ (ေကာင္းျမန္မာေအာင္ 
ကုမၸဏီ) က ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္မွာပဲ လာခဲ့တယ္။ 

အဲ့ဒါဆုိ တရားရံုးကုိဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ေလာက္ သြားခဲ့ၿပီးလဲ။ အဲ့ဒါဆုိ တရားရုံးကုိဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ေလာက္ သြားခဲ့ၿပီးလဲ။ 
ငါးႀကိမ္ ရွိသြားၿပီး။

အဲ့ဒါဆုိ တရားရံုးသြားတဲ့ ငါးႀကိမ္အတြက္ ဘာရလဒ္ရွိခဲ့လဲ။ အဲ့ဒါဆုိ တရားရုံးသြားတဲ့ ငါးႀကိမ္အတြက္ ဘာရလဒ္ရွိခဲ့လဲ။ 
“အမႈကိစၥကုိ အခုထိ မစစ္ေဆးေသးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔က (ကုမၸဏီ) တရားရုံးကုိလာဖုိ႔ ပ်က္ 
ကြက္ခဲ့တယ္။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီက ေတာင္သူေတြကုိ တရားစြဲခဲ့ၿပီး သူတုိ႔က တရားရုံးကုိလာဖုိ႔ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္။ ”

ေဒၚမ--- (မ၊ ၅ဝ ႏွစ္)၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပဲခူးဘက္ျခမ္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္/ 
ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)155 

153 Source # တြင္ၾကည့္ပါ။
154 Source #50: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Naw A---, 

November 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။ ဤတြင္ ရြာသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေန႔စဥ္အလုပအ္ကုိငမ္်ား ပစ္ထားရပါက ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ ႔ရေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ “ရြာသားေတြက တစ္ေယာက္နဲ ႔ တစ္ေယာက္ မေတြ႔ႏိုင္ ၾကဘူး။ 
ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ သူတုိ႔ ေျမေပၚမွာ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေန႔တုိင္းလုပ္ေနရတဲ့ အလုပ္ေတြကေန အခ်ိနယူ္ၿပီး 
ေတြ႔ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီလုိမွမလုပ္ရင္ သူတုိ႔အစားအစာ မလုံေလာက္မႈေတြန႔ဲ ႀကံဳေတြ႔ရလိမ့္မယ္။”

155 Source #4တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ကုမၸဏီမွ တရားရုံးစစ္ေဆးမႈတက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ တရားရုံးတက္ရန္ ၎တုိ႔၏ ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ားမွ 
အခ်ိနယူ္ၿပီး ထပ္မခံရီးသြားလာမႈအတြက္ ေပးရေသာတရားၿပိဳင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒၚမ--- ႏွင့အ္ျခားသူမ်ားအတြက္ 
ဆုိးရြားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ပါသည္။ 

တရားေရး စနစ္တြင္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈရွိျခင္းတရားေရး စနစ္တြင္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈရွိျခင္း

ျမန္မာတရားေရးစနစ္မွာ စနစ္က်စြာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရိွေနသည္ကုိ ရြာသားမ်ားမွ သိရိွနားလည္ခဲသ့ည္။ 
ခ်မ္းသာေသာ ပဂုၢိဳ လ္မ်ားႏွင္ကု့မၸဏမီ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရအရာရိွမ်ားအား လက္လွမ္းမီွေရာက္ရိွၿပီး တရားရုံးစနစ္ 
မွ တစ္ဆင့္ တရားမွ်တမႈအား လႊမ္းမုိးႏုိင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရအရာရိွမ်ားမ်ားထံမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈရရွိရန္ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားမႈျဖင့္ အခြင့္ထူးရရိွထားပါသည္156 ဟု ရြာသားမ်ားမွ ထင္ျမင္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္းရိွ CBO အမ်ိဳးသမီးအဖြ႔ဲဝင္တစ္ဦးမွ ေျပာျပခ်က္အရ- 

“ကၽြန္မတုိ႔တရားရုံးကုိ (ေျမယာသိမ္းယူမႈ) အမႈကိစၥတစ္ခုတင္ျပခဲ့ခ်ိန္မွာ တရားသူႀကီးန႔ဲရဲေတြက ဘာအေရး 
ယူမႈမွ မလုပခ္ဲဘူ့း။ တရားသူႀကီးအားလုံးန႔ဲရဲေတြက ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရိွေနတယ္။ ကၽြန္မ 
တုိ႔က ရဲေတြန႔ဲတရားသူႀကီးကုိ အားကုိးလုိ႔ မရဘူး။ အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ 
တဲ့ကုမၸဏီေတြန႔ဲ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြပဲ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေစတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရြာသားေတြအတြက္ကေတာ့ ဘာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမွ မရဘူး။ ”

မခ--- (မ)၊ ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင/ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
(၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)157 

အထူးသျဖင့္ တရားရုံးစနစ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားဘက္က ဘက္လုိက္မႈရွိေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ ထင္ျမင္ယူဆၾက 
သည္။158 ဥပေဒသည္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ 
အတြက္ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရြာသားမ်ားက ထင္ျမင္သည္။159 အမ်ိဳးသမီးရြာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
ေဒၚမ---မွ ကၽြန္းသစ္စိက္ုခင္းျဖစ္သြားေသာ သူမ၏ဘုိးဘြားပုိင္ေျမယာေပၚအား ဝင္ေရာက္က်ဴ းေက်ာ္ျခင္းအတြက္ 
တရားရုံးတက္ေရာက္ရေသာ အမႈကိစၥတြင္

“သူတုိ႔က ဥပေဒအထက္မွာ ေနတဲ့သူေတြ၊ သူတုိ႔က ခ်မ္းသာတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒအထက္မွာ 
သူတုိ႔ေန လို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ကေတာ့က ဥပေဒ ေအာက္မွာ ေနတဲ့ ဆင္းရတဲဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ 
[…] ဥပေဒက သူတုိ႔ကုိ မလြႊမ္းမုိးႏုိငဘူ္း ။ ဥပေဒက ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြကုိ မလႊမ္းမုိးႏုိငပ္ ဲဆင္းရတဲဲ့သူေတြကုိသာ 
လႊမ္းမုိးႏုိင္တယ္။ ”

ေဒၚမ--- (မ၊ ၅ဝ ႏွစ္)၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)160 

156 Source #14 ႏွင့္ Source #43 တြင္ၾကည့္ပါ။
157 Source #43 တြင္ၾကည့္ပါ။
158 Source #11 တြင္ၾကည့္ပါ။
159 Source #51: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Short Update: K’Ser 

Doh Township, June 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာအစုိးရ၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ပါဝင္လ်က္ ရိွေနေသးသည္။  
Source #74: ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Thaton Situation Update: Bilin Township, March to May 
2017,” တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးသည္ ေဒသခံမ်ားအား သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ၎တုိ႔ဝန္ထမ္းမ်ား 
ကုိယ္တုိင္မွာ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

160 Source #4တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ျခိမ္းေျခာက္မႈ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ျခိမ္းေျခာက္မႈ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ တရားရုံးသုိ႔ ေျမယာသိမ္းယူမႈကိစၥရပ္ 
မ်ားအား တင္ျပရန္ ဥပေဒအရ လုံေလာက္ေသာကာကြယ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိသည္ဟု 
မခံစားရပါ။ ဤသည္မွာ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ ရြာသားမ်ား၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ႀကီးမားေသာကန္႔သတ္ခ်က္ 
တစ္ချုဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကုိငသူ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈရိွေသာ ပဂုၢလိကကုမၸဏမီ်ား၊161 ျမန္မာအစုိးရ၊ KNU 
တို႔ႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား162 အၾကား နီးနီးကပ္ကပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အႏၱရာယ္ 
ရွိသည္ဟု ရြာသားမ်ားခံစားရၿပီး ေျမယာသိမ္းယူမႈအားခုခံရန္ ႀကိဳးစားေသာရြာသားမ်ားအား တုိက္ရိုက္ 
အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း163 ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပခဲ့သည္။

အႀကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရးမ်ားလုပ္ငန္းအတြက္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ ေဒသခံလူမႈအသုိက္ 
အဝန္းမ်ား၏လုံျခံဳေရးအတြက္ အႏၱရာယ္အရိွဆုံးျဖစ္သည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္။ ဤသည္မွာ 
တရားမွ်တမႈရွာေဖြရန္ ေဒသခံမ်ား၏လုပ္ႏိုင္စြမ္းကုိ ဟန္႔တားထားသည္။ ၿမိတ္-ထားဝယ္ ခရိုင္ရွိဆီအုန္း 
စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ CKB ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ေသာ ေျမသိမ္းကိစၥရပ္တြင္- 

“ရြာသားေတြက CKB ကုမၸဏီကေန သူတုိ႔ရဲ႕ေျမကုိျပန္ရေအာင္ေတာင္းဖုိ႔အတြက္ လုံျခံဳမႈမရွိဘူးလုိ႔ ခံစားရ 
တယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီ(ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး)လုပ္ငန္းအတြက္ ကုမၸဏီက ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့လို႔ဘဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရြာသားေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ လုံျခံဳေရးကုိ စိုးရိမ္လုိ႔ ဘာမွ မေျပာပဲ တိတ္ဆိတ္စြာ 
ေနခဲ့ရတယ္။ ”

ေစာဟ--- (က်ား) ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ 
ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)164 

ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္ရွိ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ေျမေပၚတြင္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေန 
သည့္ အဏၰဝါစုိးမုိးကုမၸဏကီဲ့သုိ႔ေသာ အျခားကုမၸဏမီ်ား၏ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမ်ားအား ရင္ဆုိငခ္ဲရ့သည္ကုိ 

161 Source#2 တြင္ၾကည့္ပါ။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳခဲ့သူ ေစာဇ--- မွ ေရႊစြမ္းအင္ကုမၸဏီသည္  နယ္ေျမအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆုိခင္ကပင္ 
ပူးေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအား အေသးစိတ္ 
ပိုမိုသိရွိလုိပါက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္။  ။၂၅ ႏွစ္အတြင္း “အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္။  ။၂၅ ႏွစ္အတြင္း 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းရွိ ရြာသားမ်ား၏ အသံမ်ား”မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းရိွ ရြာသားမ်ား၏ အသံမ်ား”  ၏ အခန္း ၆။  ။ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအခန္း ၆။  ။ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး  တြင္ၾကည့္ပါ။

162 ဤထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္ အျခားျမန္မာႏုိငင္အံေျချပဳ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ထင္ဟပ္ထားသည္။ Displacement Solutions 
၏ တင္ျပခ်က္အရ “အစုိးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အာဏာႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိရန္အတြက္ 
ထင္သာျမင္သာရိွေသာ အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးက႑မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေျမယာက႑အား ပိုမို 
ျမင္လာၾကသည္။” ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝသည့္ “Land Acquisition Law and Practice in Myanmar: Overview, 
Gap Analysis with IFC PS1 & PS5 and Scope of Due Diligence Recommendations,” တြင္ၾကည့္ပါ။

163 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရြာသားမ်ားအား အဓမၼ 
ဖမ္းဆီးရန္၊ ဖမ္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင္ ့တရားစြဆုိဲရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာအုပခ္်ဳပ္ေရးႏွင္ ့
ျပစ္မႈဥပေဒမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ တရားဝင္ဥပေဒဆုိသည္မွာ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ (၁၉ဝ၈)၏ ပုဒ္မ 
၁၇(၁)၊ သစ္ေတာဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄၃ (က)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ (၆၈) ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ပိငု္းတြင္  ျမန္မာႏုိငင္ ံျပစ္မႈဆုိငရ္ာ ဥပေဒ၏ အသေရဖ်က္မႈ ပဒုမ္ ၄၂၇၊ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈ ပဒုမ္ ၄၄၈ ႏွင္ ့အက်ိဳးဖ်က္ဆီး
မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ  ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၇ ကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။

164 Source #26 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/2015/05/LAND-ACQUISITION-LAW-AND-PRACTICE-IN-MYANMAR.pdf


တင္ျပခဲ့သည္။ ဤအေတြ႔အၾကံဳမ်ား သည္ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏမီ်ား “ဥပေဒအထက္” ရိွေနသည္ကုိ ညႊနျ္ပေနၿပီး 
ရြာသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပရန္ ဥပေဒအေပၚ အားကုိးမႈအနည္းငယ္သာ ရွိေစသည္။ 

“အဏၰဝါစုိးမုိးကုမၸဏကီ သူတုိ႔သိမ္းခဲ့တဲ့ ရြာသားေတြရဲ႕ေျမေပၚမွာ ဆီအနု္းစုိက္ပ်ိဳးေရး စမီကိံန္းအတြက္ ဘယ္ 
ရြာသားဆီမွ သေဘာတူညခီ်က္မရယူခဲသ့လို ရြာသားေတြနဲ႔ဘာေဆြးေႏြးမႈတစ္ခမွု လုပခ္ဲတ့ာမရိွခဲဘူ့း။ ရြာသား 
ေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲေျမေတြ ေရာင္းဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရြာလူႀကီးေတြကုိ စည္းရုံးဖုိ႔ တစ္ခါႀကိဳးစားခဲ့ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ရြာလူႀကီးေတြက သူတို႔ရ႕ဲေတာင္းဆုိမႈကုိ ျငင္းပယ္ခဲတ့ယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ရြာလူႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕က ကုမၸဏရီဲ ့
ေတာင္းဆုိမႈကုိ မျငင္းဆန္ႏိုင္ခဲ့ပဲ သူတို႔နဲ႔ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ခဲ့ရတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ရြာသားေတြက 
သူတုိ႔ရ႕ဲ ေျမေတြေပၚမွာ ကုမၸဏီေတြစီးပြားေရး လုပဖ္ို႔ကုိ သေဘာမတူဘူ။း ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏကီ သူတုိ႔ဘက္မွာ 
စစ္တပ္ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ထိခိုက္ခဲ့တဲ့ ရြာသားေတြက သူတို႔ရဲ႕အိမ္ေတြကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရတယ္။ ”
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွေရးသားေသာေနာက္ဆုံးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ 

လယ္ဒိုစိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
(၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။)165

ျမန္မာအစိုးရႏွင္ ့စစ္တပ္ အပါအဝင္ အာဏာလႊမ္းမုိးမႈရိွသူမ်ား၏ ေနာကက္ြယ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရိွျခင္းႏွင္ ့
လုံျခံဳေရးအႏၱရာယ္ရိွမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွာ တရားမွ်တမႈရရိွရန္ ၎တုိ႔လုပႏ္ိငုစ္ြမ္းကုိကန္႔သတ္ခထံားရ 
ေၾကာင္း ဤအခ်က္က ညႊန္ျပေနသည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္နိဂံုးခ်ဳပ္

ဥပေဒသည္က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ား အပါအဝင္ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း
မ်ားအား ဆန္႔က်င္ေသာရြာသားမ်ား၏ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိဟန္႔တားရန ္အသုံးျပဳျခင္းခံခဲရ့သည္။166 
ဤကဲ့သို႔ ေတြ႔ၾကံဳရမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မဝ့ံမရဲျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ဥပေဒသည္ ၎တုိ႔အား ကာကြယ္ျခင္းထက္ အျပစ္ေပးရနသ္ာျဖစ္သည္ဟု ရြာသားမ်ားက ထင္ 
ျမင္ယူဆၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းအျဖစ္ ဥပေဒကို 
ပထမေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ ထားရိွမည့္အစား ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဥပေဒကို အသုံးခ် 
ျခင္းမရွိဘဲ ေျမယာအျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာအမႈမ်ားကို တိုက္ရုိက္ေက်ေအးျခင္းမ်ားျဖင့္သာ အရင္လုပ္ေဆာင္ 
ၾကပါသည္။167 

165 Source #80: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Naw A---, 
November 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။

166 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
167  အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရုံးသုိ႔တင္ျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



အထက္ပါပုံအား ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ရက္ ေန႔တြင္ရိုက္ခဲ့သည္။ ပံုတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏သတင္း 
မွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ားႏွင့္ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကုမၸဏီ၏ေျမသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆုိခံထားရေသာ 
ေစာန--- ႏွင့္ ေစာခဇ--- တို႔ ေတြ႔ဆုံစည္းေဝးေနသည့္ပံုျဖစ္သည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ မိသားစုတစ္စုထဲတြင္ 
ခင္ပြန္းသည္ႏွင္ဇ့နီးသည္ ႏွစဥ္ီးစလုံးပုဒမ္သုံးခုစျီဖင့္ တရားစြခံဲၾကရသည္။ တရားစြခံဲရေသာ ရြာသားမ်ား တရားခြင္သုိ႔သြားေရာက္သည့္ 
အခါ တရားရုံးသည္ ကုမၸဏီဘက္သုိ႔ ဘက္လုိက္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ တရားရုံးသုိ႔သြားရသည့္အတြက္ 
စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင္ ့ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ကိုငတ္ြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားျပဳလုပသ္ည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအရုံးမွ ေစာဒအ--- က ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ကူညီႏိုင္ေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဘယ္ဘက္ပံုကုိ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔၊ ေတာင္ငူခရိုင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ရိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပံုမွာ ေတာင္ငူခရိုင္၊ 
ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ရြာသားမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေဒသခံေတာင္သူျဖစ္သည့္ ေစာဗ--- ၏ ပံုျဖစ္သည္။ 
ေစာဗ--- သည္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းတြင္ အသနားခံလက္မွတ္ထုိးခုိင္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ဆႏၵျပရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ 
အသံခ်ဲ႕စက္အား ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသုိ႔ အပ္ရန္လည္း အမိန္႔ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ ညေန ၅နာရီအခ်ိန္တြင္ ထုိအသံခ်ဲ႕စက္ ၂ လုံးအား ေတာင္ငူၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂) ရဲစခန္းသုိ႔ လာေရာက္အပ္ႏွံခဲ့ 
သည္။ 
ညာဘက္ပံမွုာ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔၊ ေတာင္ငခူရုိင၊္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပစ္၊ု ဒဘ--- ေက်းရြာတြင္ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ ရုိက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသူ၏ အမည္မွာ ဦးဒက--- 
ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၃ဝအရြယ္ရွိသည့္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအား 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ရြာသားမ်ား၏ ငွက္ေပ်ာျခံမ်ားအား ခုတ္ထြင္ရန္ ေစခုိင္းခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
၎၏အေတြ႔အၾကံဳကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူထံမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဓာတ္ပံုမ်ား။        ။ ဥပေဒဆုိင္ရာဗဟုသုတ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိခြင့္ဓာတ္ပံုမ်ား။        ။ ဥပေဒဆုိင္ရာဗဟုသုတ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိခြင့္
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရံုးသုိ႔တင္ျခင္း- ေကာင္းအျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရုံးသုိ႔တင္ျခင္း- ေကာင္း
ျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ၏အမႈကိစၥၥ ျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ၏အမႈကိစၥၥ 

နိဒါန္းနိဒါန္း

ေတာင္ငခူရုိငတ္ြင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ 
ကုမၸဏီ (KMAC) မွစီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေန 
ေသာ အႀကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း168 
သည္ စီးပြားျဖစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပရာတြင္ ေလ့လာ 
သုံးသပ္ရန္ေကာင္းေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ကာလအတြင္း 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔မ ွ ေကာင္း
ျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီႏ ွင့္ပတ္သက္၍ 
အစီရင္ခစံာ ၃၉ ေစာင္ လက္ခရံရိွခဲသ့ည္။ 
ေတာင္ငူခရုိင္ရွိ ေကာင္းျမန္မာေအာင္
ကုမၸဏ၏ီ စိက္ုပ်ိဳးေရးစီမကိံန္းအား ေလ့
လာသုံးသပ္ေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္ရသည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကုိ ရင္ဆုိင္ေနရ 
ေသာရြာသားမ်ားသည္ တရားမွ ်တမႈ
ရရွိရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ 
မီးေမာင္းထုိးျပရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤစီးပြားျဖစ္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ဆုိးက်ိဳး သက္ 
ေရာက္မ ႈမ ်ားေ ၾကာင့္  ရ ြာသားမ ်ားမ ွ 
၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ 
မည္သုိ႔ႀကိဳးပမ္းၾကသည္ကုိ ပိုမိုနားလည္ 
သိရွိႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ေတာင္ငူခရိုင္ရွိ ရြာသားအမ်ားစုမွာေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမယာကုိသာမွီခိုလုပ္ကုိင္ေနရသည္။ ေကာင္းျမန္မာ 
ေအာင္ကုမၸဏီ၏စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းသည္ အဘ--- ရြာ၊ အစ--- ရြာ၊ အဒ--- ရြာႏွင့္ အအ--- ရြာမ်ား သာမက 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိအျခားရြာမ်ားကုိလည္း လက္ရွိတြင္ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားရိွေနၿပီး ေနာင္တြင္လည္းဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

168 ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမ်ားအစုအဖြ႔ဲ ဟုလည္းေခၚသည္။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအေၾကာင္းေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအေၾကာင္း

ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာပုဂၢလိကပုိင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္။ ၎ကုမၸဏီအဖဲြ႔သည္ ေတာင္ငူခရိုင္တြင္ ကၽြန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔အျပား 
တြင္ သတၱဳတြင္းလုပင္န္း၊ စိက္ုပ်ိဳးေရး၊ သေဘာၤျဖင့္ ကုနစ္ညပ္ို႔ေဆာင္ေရးလုပင္န္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပင္န္းႏွင့ ္
အျခားအိမျ္ခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပင္န္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈရိွသည္။ ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာင္ပိငု္းရိွ ေျမယာသိမ္း 
ဆည္းမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ သိမ္းယူခဲ့ေသာေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ရြာသားမ်ားအား 
က်ဴးေက်ာ္ေနသူမ်ားအျဖစ္စြပ္စဲြ၍ တရားစြဆုိဲခဲသ့ည့္လုပရ္ပ္မ်ားအပါအဝင္ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ေျမယာပုိငဆုိ္ငခ္ဲ ့
ေသာရြာသားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။169 ေကာင္းျမန္
မာေအာင္ကုမ ၸဏီ၏ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေအးသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္း 
(MBA)၏ဥကၠဌ၊ ျမန္မာဗဟုိသမဝါယမအသင္းအဖြဲ႔ (CCS)၏ဥကၠဌ၊ ျမန္မာျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးအသင္း (MIDA) ၏ဥကၠဌ၊ သမဝါယမဘဏ္ (CB Bank) ၏ဥကၠဌ၊ ျမန္မာအေသးစားေငြေရး ေၾကးေရး
ဘဏ္(MMB)၏ဥကၠဌ၊ ႏိုင္ငံသားစီပြားေရးအာမခံ (အမ်ားပုိင္) လီမိတက္ (CB Insurance) ၏ ဥကၠဌႏွင့္ CB 
လုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သည္။170 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

၂ဝဝ၉ခုႏွစ္တြင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္ငူခရိုင္ရွိ ေျမလြတ္ 
ေျမရုိင္းမ်ား စုစုေပါင္းဧက ၂,၄ဝဝ ကုိအသုံးျပဳရန္ ျမန္မာအစုိးရထံမွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့သည္။ 
၂ဝဝ၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ထုိေျမမ်ားကုိ ႏွစ္ ၃ဝ လုပ္ကုိင္ခြင့္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးစာရရွိခဲ့သည္။ ထုိခြင့္ျပဳခ်က္ေပးေသာစာျဖင့္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ သံေတာင္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရြာသားမ်ားအသုံးျပဳေနေသာ ေျမဧက ၂,၄ဝဝ အားသိမ္းယူခဲ့သည္။171 
ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ထုိေျမမ်ားသည္ မစုိက္ပ်ိဳးရေသးေသာေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ား မဟုတ္ပါ။ 
ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင့္ပံစုျံဖင့္ အသုံးျပဳေနၿပီး ထုိေျမယာ 
မ်ားကုိ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းလုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံကေနမထြက္ခင္ ဟိုးအရင္တုန္းက ဒီေျမေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ေျမ 
ေတြျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကရင္လူမ်ိဳးေတြက ဂ်ပန္ေတြကုိတုိက္ဖို႔ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးေတြကုိကူညခီဲတ့ယ္။ အဲ့ဒ ီ
ေတာ့ ကရင္လူမ်ိဳးေတြကုိ ဘာလုိခ်င္လလုိဲ႔ေမးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကရင္ေတြ ဘာပလုိဲခ်င္လုိခ်င္ ေပးမယ္လုိ႔ 
ၿဗတိိသွ်ေတြေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကရင္လူမ်ဳိးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လယ္ထဲမွာပ ဲ

169 ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္၍ပိုမိုသိရွိလုိပါက ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Foundation of 
Fear: 25 years of villagers’ voices from southeast Myanmar ၏ အခန္း(၆)။ ။ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအခန္း(၆)။ ။ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တြင္ၾကည့္ပါ။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ 
ကုမၸဏ ီေန႔စားဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအား၊ Source #71:  ၂ဝ၁၇ခုႏွစ၊္ ႏိဝုငဘ္ာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႔၏ “Toungoo Interview: U A---, 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။ ရြာသားမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစြဆုိဲထားမႈႏွင္ပ့တ္သက္ 
၍၊ Source #44: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Htantabin 
Township, November 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။

170 Bauing Group မွ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “http://en.szby.cn/news-1009.html” ဝက္ဆုိဒ္တြင္ၾကည့္ပါ။ ၎ဝက္ဆုိဒ္ကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ 
ဇြန္လ ၁ရက္ ေန႔တြင္ ရွာေဖြၾကည့္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

171 ဤေနရာေဒသ၌ရွိ ၾကေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရမွ သတ္မွတ္ေခၚဆိုေသာ တည္ေနရာေဒသအမည္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳေနပါသည္။ (ဤအေၾကာင္းအရာထက္ပိုသိလုိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာျပဳစုပံုနည္းလမ္းမ်ားအစီရင္ခံစာျပဳစုပံုနည္းလမ္းမ်ား သုိ႔သြားၾကည့္ပါ)။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://khrg.org/2017/12/foundation-fear-25-years-villagers-voices-southeast-myanmar
http://khrg.org/2017/11/17-58-a3-i1/toungoo-interview-u-2017
http://khrg.org/2017/06/15-133-a2-i1/toungoo-interview-htantabin-township-november-2015
http://en.szby.cn/news-1009.html


လုပ္ကုိင္ခ်င္တယ္။ အရင္တုန္းကဆုိ မင္းသိတဲ့အတုိင္း ေတာင္ေပၚမွာရွိတဲ့ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုဟာ သူတုိ႔ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကုိင္ဖို႔ ဒီေျမေတြကုိ္အသုံးျပဳခဲ့တယ္။ ”

ေစာအလ--- (က်ား၊ ၄၆ႏွစ္)၊ အစ--- ေက်းရြာ၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)172 

သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ေျမဧက၂၄ဝဝ အျပင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ အျခားေသာေျမမ်ားကုိလည္း ဆက္ 
လက္သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏စုိက္ခင္းပင္မ်ားကုိ ခုတ္လွဲျခင္းႏွင့္မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ 
ရြာသားမ်ား၏အိမမ္်ားအား ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းႏွင္ ့ရြာသားမ်ားအား အဓမၼေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း သုိ႔မဟတ္ု ထြက္ခြာ 
ေစျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပခ္ဲသ့ည္။ ဤအေၾကာင္းကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအား ကာကြယ္ 
ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိရန္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ ယေန႔ 
တုိင္ေအာင္ KNU၊ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏ေျမယာတုိင္းတာမႈစစ္တမ္းမ်ားအရ ၎ကုမၸဏီသည္ 
ရြာသားမ်ား၏ခန္႔မွန္းေျခ ေျမဧက ၅ဝဝဝ သိမး္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။173 

အစဦးပုိင္းတြင္ရြာသားမ်ားမွ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ၏ ကၽြန္းသစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းအေၾကာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ား သိမ္းယူခံရမည့္အေၾကာင္းကုိမသိခဲ့ၾကပါ။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ 
လုပသ္ားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမေပၚတြင္ အပင္မ်ားလာေရာက္ရွင္းလင္းခ်ိနမွ္စၿပီး ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မမိတုိိ႔ေျမမ်ား
အသိမ္းခံရသည္ကုိရုတ္တရက္သိရွိခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ရြာသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းမ်ား
ကုိအသုံး ျပ ဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၿ ပီး  ၎တုိ႔ေ ျမယာမ ်ား ကုိ  ကာကြယ္ခဲ့ ၾကသည္။  ရ ြာသားမ ်ား၏စည္း ရုံး  
လႈံ႔ေဆာ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
အတြက္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးစီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား မလုိခ်င္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရြာသားမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားရရိွျခင္းထက္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရိွျခင္း 
သည္ ပိုမို၍အေရးပါေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ 

ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမယာမွ ထြက္ခြာရန္ျငင္းပယ္ၿပီးေနာက္တြင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ 
ရြာသားမ်ားအား ၎တုိ႔ေျမေပၚမွထြက္ခြါရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳခဲ့သည္။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏ ီ
သည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းရန္အဓိကလုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားထမွဲတစ္ခမွုာ ရြာသားမ်ားအားၿခိမ္းေျခာက္ခဲ ့
ျခင္းႏွင့္ တရားစဲြဆုိျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား တရားရံုးတြင္ ေျဖရွင္းျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား တရားရုံးတြင္ ေျဖရွင္းျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ 

ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီသည္ ရြာသားမ်ားအား တရားစဲြဆုိျခင္းျဖင့့္္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္မွာ- “တကယ္လုိ႔ 
မင္းတုိ႔ (ရြာသားမ်ား) တရားရုံးကုိသြားရင္ ေသခ်ာေပါက္မင္းတုိ႔အမႈ႐ံႈးလိမ့္မယ္။ တကယ္လုိ႔အမႈ႐ံႈးရင္ မင္းတုိ႔ 
ေထာင္ထဲသြားရမယ္” ဟုေျပာခဲ့သည္။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ျမန္မာႏုိင္ငံျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ 

172 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Toungoo Interview: Htantabin Township,” တြင္ 
ၾကည့္ပါ။

173 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2017/06/15-133-a2-i1/toungoo-interview-htantabin-township-november-2015


၄၄၇ အရ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ရြာသားမ်ားအား တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမွ ရြာသားမ်ားအား 
၂ဝ၁၄ခုႏွစ္မွ စ၍ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။174 

၂ဝ၁၄ခုႏွစတ္ြင္ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏမွီ ၎တုိ႔သိမ္းယူထားေသာေျမယာေပၚတြင္ရြာသားမ်ား ဝင္ေရာက္ 
က်ဴးေက်ာ္သည္ဆုိ၍ ၎တုိ႔အားတရားစြဲခဲ့သည္။ “ဦးအဖ---ႏွင့္ ေစာအဂ---တုိ႔ဟာ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ 
ကုမၸဏီက တရားစြဲခဲ့တဲ့သားအဖျဖစ္တယ္။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီက သူတုိ႔သိမ္းယူတဲ့ ေျမေပၚမွာ 
ရြာသားေတြက်ဴးေက်ာ္ၿပီး လုပ္ကုိင္ေနခဲ့တယ္လုိ႔ေျပာဆုိခဲ့တယ္။ [....] ကုမၸဏီက သူတုိ႔ကုိ တရားစြဲတာက 
ၿခမိ္းေျခာက္မႈတစ္ခလုိုပဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကုမၸဏကီ တစ္ျခားရြာသားေတြကို ဒကိီစၥကုိျမင္ၿပီး ေၾကာက္ 
သြားေအာင္လုပတ္ာျဖစ္တယ္။ ” 175 ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္္ ရြာသားမ်ားမွာ တရားရုံးတက္ရန္ ေငြေၾကးအခက္အခ ဲ
မ်ားရင္ဆုိငခ္ဲရ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တရားရုံးသုိ႔ သြားရသည့္ေန႔ရက္မ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ 
အလုပ္မလုပ္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဝင္ေငြမရိွေသာေန႔ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး တရားရုံးကိစၥအေတာအတြင္း ၎တုိ႔မိသားစု 
စားဝတ္ေနေရးအတြက္မေထာက္ပံ့ႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထပ္ဖန္တလဲလဲတရားရုံးသုိ႔လာေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္
ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားအား ပိုမိုဆုိးရြားေစသည္။ 

“သူတုိ႔ရဲ႕အလုပ္ေတြကုိပစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္ခ်ိန္းအတုိင္း တရားရုံးကုိႀကိဳးစားၿပီးသြားရတယ္။ သူတုိ႔ 
ဟာမပ်က္မကြက္ အႀကိမ္တုိင္းတရားရုံးကုိသြားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီက တာဝန္ရွိ 
ဝန္ထမ္းေတြက ရံုးခ်ိန္းရိွခဲရ့င္ တရားရုံးကုိ ပံမွုနမ္လာခဲ့ဘူး။ ရံုးခ်ိန္း (၃)ခါရိွရင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏကီ 
ရံုးကုိတစ္ခါပဲလာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္ ရြာသားေတြက စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲေတြန႔ဲရင္ဆုိင္ရတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင ္သူတုိ႔က ေရွ႕ေနငွားခ၊ ခရီးစရိတ္န႔ဲ အျခားဝန္ေဆာငမ္ႈ ကုနက္်စရိတ္ေတြကုိလည္း ေပးရ 
တယ္။ ”

ေစာယ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)176

ဤအခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္းအျခားေသာအကူအညီမ်ားျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွေကာင္းျမန္မာ 
ေအာင္ကုမၸဏီအားတရားရုံး၌ ပထမအမႈႏွစ္ခုတြင္အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ဦးအဟ--- သည္ လြတ္လပ္ေသာအလုပ္ 
သမားသမဂၢ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး ရြာသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ေျမယာျပန္လည္ေတာင္းဆုိမႈတြင္ 
ကူညီရန္ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ခဲ့သည္။ 

174 Source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။
175 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
176 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



“ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္အရာရွိနဲ႔ ကုမၸဏီႏွစ္ဖက္လုံးက အဲ့ဒါကုိ (ရြာသားမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ား) 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲတ့ယ္။ အာဏာပုိငက္(ၿမိဳ႕နယ္အရာရိွ) ကုမၸဏဘီက္ကေနဘက္လုိက္မႈရိွခဲၿ့ပီး ရြာသားေတြဘက္က 
ေတာ့မရပတ္ည္ခဲဘူ့း။ ရြာသားေတြကအဲဒ့ီေနာက္ ဘယ္သူ႔ကုိအားကုိးရမလဆုိဲတာမသိပ ဲစနိ္ေခၚမႈအေျခအေန 
တစ္ရပ္ကုိရင္ဆုိင္ခဲ့ရတယ္။ ကံေကာင္းစြာန႔ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဦးအဟ---နဲ႔ ေတြ႔ခဲ့ၿပီး သူက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
အခက္အခဲေတြကုိသိရွိရၿပီး ကူညီဖို႔ဆႏၵရွိခဲ့တယ္။ ”

ဦးစ--- (က်ား၊ ၅၁ ႏွစ္)၊ အစ---ေက်းရြာ၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)177 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သုိ႔ေပးပို႔ခဲ့ေသာစာတစ္ေစာင္အရ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ၊္ ဧၿပီလ ၈ရက္ႏွင္ ့၂ဝ၁၅ခုႏွစ၊္ ေအာက္ 
တုိဘာလ ၁၄ရက္တြင္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးအဆင့္၌ ရြာသား (၁ဝ) ဦးမွာ ႏွစႀ္ကိမတ္ရားစြဲဆုိျခင္းခံခဲ ့
ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ရက္တြင္ ေတာင္ငူခရိုင္တရားရုံးအဆင့္၌ ၎တုိ႔အားတတိယ 
အႀကိမ္တရားစြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ရက္တြင္ ပဲခူးတုိင္းတရားရုံးအဆင့္၌ တရားစြဲဆုိခံရခဲ့ 
ျပန္သည္။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏမွီ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔ေျမယာမ်ားကုိ လက္ေလ်ာ့ေပးရန္ 
အတြက္ဖိအားေပးရန္ ဤအယူခံဝင္မႈမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

“သူတုိ႔က(ကုမၸဏီ) ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တရားရုံးမွာ ေဒသခံေတြကုိေခၚခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒသခံေတြက 
တရားရုံးမွာအမႈႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ခရုိင္အဆင့္တရားရုံးမွာ (ကုမၸဏီ)ထပ္ၿပီးတရားစြဲခဲ့တယ္။ ဒီတခါ 
လည္းဘ ဲေဒသခံေတြအမႈႏိငုခ္ဲတ့ယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ တုိင္းအဆင့္မွာ ထပ္ၿပီးတရားစြတဲယ္။ အခုရြာသားေတြက 
ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ခရီးသြားလာေရးေတြေၾကာင့္ တုိင္းအဆင့္တရားရုံးကုိသြားဖုိ႔ႀကီးမားတဲ့အခက္အခဲန႔ဲ ရင္ဆုိင္ 
ေနရတယ္။ ”

ဦးစ--- (က်ား၊ ၅၁ႏွစ္)၊ အစ--- ေက်းရြာ၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)178

 
ေက်းလက္စြမ္းရည္ တံု႔ျပန္မႈနည္းလမ္းမ်ားေက်းလက္စြမ္းရည္ တံု႔ျပန္မႈနည္းလမ္းမ်ား

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ၏စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း
အား ဆန္႔က်င္ရန္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ တုိင္ၾကားစာမ်ား၊ ေျမယာမ်ားအားျခံစည္းရုိးခတ္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵ
ျပမႈမ်ား အပါအဝင္ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ေတာင္းဆုိရန္ မတူကြျဲပားေသာတံု႔ျပန္မႈနည္း 
လမ္းမ်ားအားအသုံးျပဳခဲ့သည္။ 

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

‘ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း’ အခန္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သုိ႔ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ 
ကုမၸဏလုီပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာဆုံးရံႈးသြားရသည့္ရြာသားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တုိ႔ေဒသ 
မ်ားရိွ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈစနစ္မ်ားအေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာမသိရွိရျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေတာင္ငူခရိုင္မွ ရြာသား 
အမ်ားစုမွာ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမယာက်င့္သုံးမႈမ်ားအေၾကာင္းသာသိရိွေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔လုပကုိ္င ္

177 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
178 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ေနခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားကုိ၎တုိ႔ပိငုဆုိ္ငသ္ည္ဟု ယုံၾကည္ခဲၾ့ကသည္။179 အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့
ေျမဌားသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားရိွခဲ့သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၎တုိ႔တြင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားရိွေသာ္လည္း 
လုိအပ္ေသာေျမပုိင္ဆုိင္မႈမဟုတ္ခဲ့ပါ။180 ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ေသာရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
ေျမခြန္ေျပစာမ်ားအား သက္ေသခံအေထာက္အထားပုံစအံျဖစ္ သိမ္းထားခဲ့သည္။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏ ီ
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ထုိစာရြက္စာတမ္းေျမခြန္ေျပစာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 
မရိွသည့္အျပင္ အသိအမွတ္လမဲျပဳခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ တရားဝင္ 
ကာကြယ္ေပးမႈတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးမဝင္ခဲ့ပါ။ 

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္း

ေတာင္ငူခရိုင္ရွိရြာသားမ်ားသည္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားအားကာကြယ္ရန္အတြက္ 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခရြာသား ၂ဝဝ ခန္႔ 
စစုည္းကာ ၎တုိ႔၏ေျမမ်ားအားျပန္လည္၍ ျခံစည္းရုိးခတ္ျခင္းႏွင္ ့‘ထြန္တုံးတုိက္ပြဆဲႏၵျပမႈ’ လုပရွ္ားမႈတစ္ခကုို 
လုပ္ေဆာင္ခဲၾ့ကသည္။181 ရြာသားမ်ားဆႏၵျပသည့္ေနရာသုိ႔ ရမဲ်ားမွေသနတ္မ်ားျဖင့္ေရာက္ရိွလာသည္။ ရမဲ်ားမွ 
ေဒသခံမ်ားအားဖမ္းဆီးၿပီး ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ရြာသားမ်ား၏ေျမမ်ားကုိအသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိ
ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွာ၎တုိ႔စုက္ိပ်ိဳ းျခံမ်ားမွထြက္ခြာရမည္ဆုိေသာ ‘ကတိခစံာရြက္’တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး
ခိုင္းခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္တုိ႔တြင္ ရြာသားမ်ားမွထပ္မံ၍ကန္႔ကြက္ 
ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိနတ္ြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည္လ့ည္ခြင့္ဆုိငရ္ာ ဥပေဒပဒုမ္ ၁၉ 
ႏွင့္အညီ ရြာသားမ်ားမွအသုံးျပဳၿပီး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ေဆာင္ပုဒ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ျခင္းႏွင့္ 
ဆႏၵျပမႈအတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ရဲစခန္းတြင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။182 ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔၌ ဆႏၵျပရန္ 
အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ရြာသားမ်ားမွ ရဲစခန္းသုိ႔ေလွ်ာက္ထားမႈ ေလးႀကိမ္တုိင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆုံး 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္မွာ မနက္ေစာေစာမွစ၍ အခ်ိန္သုံးနာရီအေတာအတြင္းသာ ဆႏၵျပရန္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ ဆႏၵျပမႈၿပီးေနာက္ ရဲမ်ားမွေဒသခံမ်ားအားဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူၿငိမ္း 
ခ်မ္းမႈအားေႏွာက္ယွက္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ကာဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ တရားစြဲခဲ့ 
သည္။183 အျပစ္အပ်က္တစ္ခတုြင္ ရမွဲရြာသားတစ္ဦးအားတရားစြခဲဲၿ့ပီး ထုိသူ၏အသံခ်႕ဲစက္အား တရားရုံးထသုိဲ႔ 
သက္ေသအျဖစ္ယူလာခုိင္းခဲ့သည္။ ထုိရြာသားမွာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ အသံခ်႕ဲစက္အားငွါးခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ တရားစြဲခံရေသာအခါ ရဲမွ၎ရြာသားအား အသံခ ဲ်႕စက္အသစ္တစ္ခုကုိဝယ္ခိငု္းခဲ့သည္။ 
ထုိရြာသားမွာ ၂ဝ၁၆ ခႏွုစ၊္ ဇနန္ဝါရီလတြင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏအီားဆန္႔က်င္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ 
ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူ႔တစ္ဦးတည္းသာကြက္၍ တရားစြဲခဲ့သည္ဟုသံသယရိွခဲ့သည္။ ၎၏ေျပာၾကား 

179 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
180 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
181 Source #44:  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ၊္ ဇြနလ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Htantabin Township, 

November 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။
182 Source #45: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Saw Bx---, 

January 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။
183 Source # 46:  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Saw A---, 

January 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://khrg.org/2017/06/15-133-a2-i1/toungoo-interview-htantabin-township-november-2015
http://khrg.org/2018/02/16-10-a4-i1/toungoo-interview-saw-bx-january-2016


ခ်က္အရ အသံခ်႕ဲစက္မွာ ၎မပုိငသ္ည့္တုိင္ေအာင္ ‘မင္းအေနနဲ႔ ဒဟီာ(အသံခ်႕ဲစက္) ကုိသူမ်ားဆီက ငွားခဲ့ေပမဲ ့
ဒီကိစၥအတြက္ မင္းမွာတာဝန္ရွိတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီဆႏၵျပမႈကုိမင္းဦးေဆာင္လုိ႔ပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
မင္းမွာတာဝန္ရွိၿပီး တာဝန္ခံရမယ္’ ဟု ရဲမွ သူ႔အားေျပာခဲ့သည္။ 

ရြာသားမ်ားမွ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အျခားေဒသခံရြာသားမ်ား 
မွလည္း ၎တုိ႔အားဆႏၵျပမည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားလာရန္အတြက္ ထရပ္ကားမ်ားငွားရမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ရန္ပံုေငြအားျဖင့္လည္းပ့ံပိုးကူညျီခင္းမ်ားျပဳလုပခ္ဲၾ့ကသည္။184 ဆႏၵျပၿပီးေနာက္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏမွီ 
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္သေဘာတူညီခဲ့သည္ဟု ရြာသားမ်ားမွ 
တင္ျပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအစည္းအေဝးမ်ားသည္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံမ်ားမွ ၎တုိ႔ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳမႈမရိွေသာ ေတာင္သူလယ္သမားဖြ႔ၿံဖိဳးေရးပါတီအၾကား 
သာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။185 အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဆႏၵျပမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ အျခားရြာ 
သားမ်ားမွ ပါဝင္ရန္စတ္ိပါဝင္စားလာခဲ့ၿပီး လူထုအေျချပဳစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္အသြင္ေျပာင္း 
လာခဲ့သည္။ 

တုိင္ၾကားစာမ်ားတုိင္ၾကားစာမ်ား

သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကိုျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိရာတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ နည္းဗ်ဴဟာ ပံု
စံတစ္ခုအျဖစ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအားဖိအားေပးရန္ တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ 
လည္းေရးသားခဲ့သည္။ တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး အပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 
ျမန္မာအစုိးရဌာနမ်ားႏွင္ ့ေဒသခံအာဏာပုိငမ္်ားသုိ႔ေပးပုိ႔ခဲသ့ည္။ သုိ႔ေသာ္ ရြာသားမ်ားသည္ ယခုထိတုိင္ေအာင္ 
မည္သုိ႔ေသာျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးကုိမ်ွမရရွိခဲ့ေပ။ ၎တုိ႔ အျမင္သေဘာထားမ်ား အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္အ
ေနအထားတြင္မရွိေပ။ ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ ရွင္းလင္းေသာနစ္နာမႈတုိင္ၾကားျခင္း ယႏၱရားမ်ားမရိွျခင္း
သည္ ရြာသားမ်ား ယခုလုပ္ေဆာင္ေနေသာနည္းလမ္းမ်ား၏ထိေရာက္မႈအား ကန္႔သတ္ထားရာ ေရာက္သည္။ 

အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားရရိွရန္အတြက္ စည္းရုံးလႈပ္ေဆာ္သည့္တံု႔ျပန္မႈနည္းလမ္းမ်ား
ကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ အတားအဆီးအခက္အခဲမ်ားစြာရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ဤေလ့လာေတြ႔ရွိေသာ 
ျဖစ္ရပတ္ြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမႈမွာ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏ၊ီ ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့
တပ္မေတာ္စစ္သားေဟာင္းမ်ားအၾကား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိ 
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ ရြာသားမ်ားအၾကား အင္အားမွ်တမႈမရွိျခင္း 
သည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားေတာင္းဆုိရာတြင္ ပိုမိုခက္ခဲေစပါသည္။ 

ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏ၏ီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေအးသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့ရင္းႏီွးေသာဆက္ဆံေရးရိွသည္။ 
သူသည္ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အၾကံေပး ေကာ္မတီအဖြ႔ဲဝင္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ 

184 Source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။
185 Source #45: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Saw Bx---, 

January 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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စီပြားေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။186 ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံရြာ 
သားမ်ားအၾကား မမွ်တေသာလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားရွိေနျခင္းသည္ အၾကီးစား စီးပြားျဖစ္ဖြံ ႔ ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖၚသည့္အခါ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ တပုိင္တႏုိင္စိုက္ပ ်ိ ဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိေစပါသည္၊၊187 ဥပမာအားျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအားဆန္႔က်င္၍ 
ဆႏၵျပရာတြင္ ေဒသတြင္းျမန္မာအစုိးရရမဲ်ားမွ ရြာသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားတားဆီးရန္ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအား လုိအပ္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိရန္မလုိပဲ တန္ျပန္ဆႏၵျပမႈ 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။188 

ရြာသားမ်ားမွ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္မႈတစ္စံုတစ္ရာရွိေနသည္ဟု 
ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကုမၸဏမွီ ၎တုိ႔၏အလုပသ္မားမ်ားအား စစ္သင္တန္းေပးရန္ 
တပ္မေတာ္မွ စစ္သားေဟာင္းမ်ားကုိ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။189 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ဆုံေမး 
ျမန္းခဲ့ေသာ ကုမၸဏအီလုပသ္မားတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ထုိစစသ္င္တန္း၏ ရညရ္ြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏအီား 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ တုတ္မ်ားႏွင့္ဓားမ်ားစေသာ အေသးစားလက္နက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ မည္သုိ႔တုိက္ခိုက္ 
ရမည္ကုိ သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ထုိသင္တန္းေပးထားေသာအလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း 
ကုမၸဏအီေပၚသစၥာရိွမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ကတိသစၥာျပဳရသည္။ ထ္ိုကတိသစၥာမွာ ကုမၸဏအီားသစၥာမေဖာက္ပ ဲ
ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ကုမၸဏီအားကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီအားေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားအား ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ စစ္တပ္ကုိအေျခခံေသာသင္တန္းသည္ ရြာသားမ်ား၏လုံျခံဳေရးကုိၿခိမ္းေျခာက္ေန
သည္။190 

ထပ္မံျဖည့္စြက္ခ်က္အေနျဖင့္ အင္အားခ်င္းမညီမွ်မႈသည္ ရြာသားမ်ားမွေဒသတြင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားကုိ 
စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ရန္ပိုမိုခက္ခဲေစသည္။ ရြာသားမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏အလုပ္မွအခ်ိန္ယူကာ တရားရုံးတက္ရန္ ခရီး 
သြားလာေရးစရိတ္မ်ားအတြက္ခက္ခဲသည္ကုိသိရွိၿပီး ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ တရားရုံးခ်ိန္းတက္ 
ေရာက္ရနပ္်က္ကြက္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏လုပပ္ိငုခ္ြင္ရိွ့မႈကုိ ဆက္လက္အျမတ္ထုတ္အသုံးခ်ခဲ့သည္။ ေကာင္း 
ျမန္မာေအာင္ကုမၸဏမွီ တရားရုံးအမႈကိစၥအား မၾကာခဏပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ 
ေရာက္မႈရွိေသာ ရြာသားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေစပါသည္။ 

ကၽြန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကၽြန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ၏ ကၽြန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ အိုးအိမ္ေနစရာမ်ားႏွင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ 

186 “CB Bank boss sues farmers over dispute’, the Myanmar Times 2018: https://www.mmtimes.com/national-news/
mandalay-upper-myanmar/8051-cb-bank-boss-sues-farmers-over-dispute.html,” တြင္ၾကည့္ပါ။ 

187 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
188 Source #45: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Saw Bx---, 

January 2016,”  တြင္ၾကည့္ပါ။
189 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
190 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ေျမအသိမ္းခံခဲ့ရေသာ ရြာသားမ်ားအား လုံေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမေပးခဲ့ 
ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံအမ်ားစုမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ထပ္မံ၍ 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ၏ တရားစြဲခံရေသာရြာသားမ်ားသည္ တရားရုံးခ်ိန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ တရား 
ေရးဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ခရီးစရိတ္ေၾကာင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။191 ဤေက်း 
လက္ျပည္သူမ်ား၏ေျမယာမ်ားသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆက္လက္အသိမ္းခံေနရၿပီး ထုိေဒသတြင္း မလုံျခံဳ 
သည့္ အေနအထားမ်ားကုိ ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။ 

ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏမွီ ရြာသားမ်ားအား အဓမၼႏွငထု္တ္ၿပီးေနာက္ တစ္ခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားမွာ အနီးတစ္ဝိက္ု 
ရွိ ေျမလြတ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔အိမ္မ်ားအား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္ေထာင္မိ 
သားစုမ်ားမွာ ထုိေဒသမွထြက္ခြါသြားခဲ့ၾကသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ ဆုိးက်ိဳးုဒုကၡမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရ 
သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ၎တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိေျမေနရာမ်ားသုိ႔ 
တုိးခ်႕ဲလာ၍ အဓမၼႏွငထု္တ္မႈမ်ိဳးကုိ ရင္ဆုိငခ္ဲရ့သည္။ ရြာသားတစ္ဦးမွ ေျပာျပသည္မွာ “တကယ္လုိ႔ ကုမၸဏကီ 
ေရာက္ခဲရ့င ္သူတုိ႔တစ္ေနရာၿပီးတစ္ေနရာေျပာင္းရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္သူတုိ႔ ဘယ္လုိပိက္ုဆံရွာမလ ဲ(စီးပြားေရး)။ 
သစ္နဲ႔ သူတုိ႔အိမ္ကုိ သူတုိ႔ဘယ္လုိေဆာက္မလဲ။ ဝါးန႔ဲပဲ သူတုိ႔အိမ္ကုိသူတုိ႔ ေဆာက္ႏိုင္တယ္။”192

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ ယာယီအမိမ္်ားအတြက္ ဝါးအား အသုံးျပဳၾကသည္။ ဤသည္မွာ ေကာင္းျမန္ 
မာေအာင္ကုမၸဏီျဖင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွ ၎တုိ႔အနာဂတ္အတြက္ 
အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ မတတ္ႏိုင္မႈမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ခံစားေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပေစပါသည္။

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏တံု႔ျပန္မႈရလဒ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏တံု႔ျပန္မႈရလဒ္

ေတာင္ငူခရိုင္ရွိ ေက်းလက္ေနေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ကုမၸဏီစီမံကိန္းအား ဆန္႔က်င္ကာ မိမိတုိ႔၏ေျမယာအား 
ျပန္လည္ေတာင္းဆုိရန္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ တုိင္ၾကားစာမ်ားေပးပုိ႔ျခင္း၊ ေျမယာမ်ားအား ျခံစည္ရိုးခတ္ျခင္းႏွင့္ 
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကဲသုိ့႔ေသာ ပံစုအံမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တံု႔ျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား အသုံးျပဳလုပရွ္ားခဲ့သည္။ ကန္႔ 
ကြက္ဆႏၵျပၿပီးေနာက္ ေက်းရြာအဆင့္၌ ေျမအသိမ္းခံရေသာ ရြာသားမ်ားအတြက္ ကုမၸဏမွီေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ၿပီး 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အစည္းအေဝးတစ္ခုကုိလည္းစီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ေျမမ်ားအား 
ျခံစည္းရုိးခတ္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ားမွလည္း ရြာသားမ်ား၏စုိက္ပ်ိဳးပင္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးမႈကုိ 
ေခတၱရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရြာသားမ်ားမွ ျမန္မာအစုိးရအာဏာပုိငမ္်ားႏွင္ ့ကုမၸဏကုိီယ္စားလွယ္မ်ားထံသုိ႔ 
တုိင္ၾကားစာမ်ားေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမ်ားမရရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ျပင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ 
ကုမၸဏီမွ ေဒသတြင္း ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

191 Source #44:  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ၊္ ဇြနလ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Htantabin Township, 
November 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။

192 Source #44:  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇြန္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ“Toungoo Interview: Htantabin Township, 
November 2015,”  တြင္ၾကည့္ပါ။
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ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ျမန္မာအစိုးရသုိ႔ျမန္မာအစုိးရသုိ႔

• ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားမႈျဖစ္စဥ္အား ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ တုိင္ၾကားျခင္း 
ယႏၱရားမ်ားအားထားရိွၿပီး ေျမသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ထုိတုိင္ၾကား 
ျခင္းယႏၱရားမ်ားလက္လွမ္းမီွႏိုင္မႈ အတြက္ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ေစရန္။

“ျမန္မာအစုိးရက ရြာသားေတြရဲ႕ေျမယာေတြအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ ေျမယာဥပေဒမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
သင့္တယ္။ ေျမယာပုိငဆုိ္ငခ္ြင့္ အခြင့္အေရးလုိ ရြာသားေတြအတြက္ တရားဝင္နဲ႔အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ေျမယာစာရြက္ 
စာတမ္းေတြကုိ သူတုိ႔လုပ္ေပးသင့္တယ္။ သူတုိ႔အေနန႔ဲ ရြာသားေတြ တရားမွ်တမႈ ရရွိဖို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ 
ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ ”

ေစာယ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)193 

 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအဖြဲ႔သုိ႔ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအဖြ႔ဲသုိ႔

• လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (FPIC) အား ေရွ႕တန္းတင္၍ ေကာင္း 
မြန္ေသာလုပထုံ္းလုပန္ည္းမ်ား၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚအေျခခံၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ထိေရာက္၍ 
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။

“သူတုိ႔ရဲ႕ကုမၸဏီဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ပံုရိပ္ကုိထိန္းသိမ္းဖုိ ႔ သူတုိ႔ရြာသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖုိ ႔လုိတယ္။ သူတုိ႔က 
ရ ြာသားေတြနဲ ႔  ပူးေပါ င္းေဆာင္ရ ြက္ဖို ႔ လိုတယ္။  သူတုိ ႔လုပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြအတြက္  ရ ြာသားေတြကုိ  
ျပန္လည္ေတာင္းပန္ရမယ္။ ရြာသားေတြရဲ႕ ေျမကုိျပန္ေပးရမယ္။ ရြာသားေတြအတြက္ သူတုိ႔အဲ့ဒါကုိ 
လုပ္ခ့ဲတယ္ဆုိရင္ ကုမၸဏီရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ မညႇိဳ းႏြမ္းေတာ့ပဲ သူတုိ႔စီးပြားေရးဂုဏ္သတင္းလည္း တက္လာလိမ့္မယ္။ 
ရြာသားေတြေျပာစကားအရ သူတုိ႔ေျမေတြ သူတုိ႔ျပန္ရတဲ့အထိ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ဆုတ္မွာမဟုတ္ဘူး။ 
အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏအီေနနဲ႔ ရြာသားေတြရ႕ဲ ခစံားခ်က္၊ ရြာသားေတြရ႕ဲ အနာဂတ္ဘဝေတြကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တယ္။ ”

ေစာယ---(က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)194 

193 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
194 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
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• ေျမယာဆုံး႐ံႈးမႈႏွင္ ့ေျမယာပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိက္ုခဲရ့ေသာ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္။ 

“ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီက ရြာသားေတြန႔ဲညႇိႏိႈင္းသင့္ၿပီး ရြာသားေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ 
ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္တယ္။ သူတုိ႔ရြာသားေတြကုိေျမျပန္ေပးမယ္လုိ႔ စကားနဲ႔ကတိေပးလုိ႔မရဘူး။ သူတုိ႔ 
ရဲ႕စကားေတြကုိ လက္ေတြ႔ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ရြာသားေတြကုိေျမျပန္ေပးခ်င္တယ္ဆုိရင္ တရားဝင္ 
စာရြက္စာတမ္းေတြ သူတုိ႔လုပ္ဖို႔လုိအပ္တယ္။ ”

ေစာယ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)195 

195 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ဓာတ္ပံုမ်ား။        ။ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားသုိ႔တင္ျခင္း- ေကာင္းျမန္ ဓာတ္ပံုမ်ား။        ။ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားသုိ႔တင္ျခင္း- ေကာင္းျမန္ 
မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥမာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ

ဤပုံကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အဘ---ေက်းရြာတြင္ ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ရက္ေန႔က ရုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွာ ရြာသားမ်ား၏ေျမေပၚတြင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ စိုက္ထူထားေသာ 
ဆုိင္းဘုတ္၏ပုံျဖစ္သည္။ထိဆုိုင္းဘုတ္မွာရြာသားမ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ားေဖၚျပထားပါသည္။ ထုိဆုိင္းဘုတ္တြင္ျမင္ရသည့္သတိ 
ေပးခ်က္မ်ား အတုိင္း မလုိက္နာပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္။”

ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၉ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွာ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ 
ကုမၸဏီမွ ရြာသားေျမမ်ားအား အဓမၼသိမ္းယူထားသည့္ ေျမေနရာ၏ပုံျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမွ ဤေနရာသုိ႔ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ 
ဝင္ခြင့္မျပဳဆုိသည့္ဆုိင္းဘုတ္ကုိ ေထာင္ထားသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG] 

အထက္ပါပုံမ်ားကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔တြင္ အဂ်---ရပ္ကြက္၊ 
နဂါးေမာက္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္တြင္ ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွာ ရြာသားမ်ား၏ေျမမ်ားအားသိမ္းယူ 
ထားသည့္အတြက္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအား ရြာသားမ်ားမွ ဆႏၵျပေနသည့္ပုံျဖစ္သည္။ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားမွာ အက---၊ 
အဘ--- ႏွင့္အစ--- ေက်းရြာမ်ားမွ ျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ 
၁။  ေဒသခံမ်ား၏မိဘဘုိးဘြားဓါးမဦးခ် လုပကုိ္ငလ္ာခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ မတရားက်ဴးေက်ာ္သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ေကာင္းျမန္မာ 

ေအာင္ ကုမၸဏီခ်က္ျခင္း ထြက္သြားေရး။ 
၂။  ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ ဘုိးဘြားမ်ား လုပ္ကုိင္စားေသာက္လာေသာ ေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး။
၃။  ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမယာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးေရး။
၄။  လယ္သမားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ အလုိမရွိ။
၅။  ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ အလုိမရွိ။ 
[ဓာတ္ပံု- KHRG] 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ဤပုံကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ ေဒသတြင္းအဖြ႔ဲဝင္မွ ေတာင္ငူ 
ခရိုင္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ 
ေန႔တြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုသည္ ေတာင္ငူခရိုင္ ထန္းတ 
ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အဘ---ေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦး၏ အိမ္ဖ်က္ဆီးခံရ 
သည့္ပံျုဖစ္သည္။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏမွီ ရြာသားမ်ားအား 
၎တုိ႔၏အိမ္မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ဖ်က္ဆီးရန္ အဓမၼေစခိုင္း ခဲ့သည္။ 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီသည္ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕
နယ္၊ အဘ---ေက်းရြာအတြင္းတြင္ ကၽြန္းသစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ျပဳလုပ္
ရန္ရည္ရြယ္၍ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ စုက္ိပ်ိဳ းေရးစီမကိံန္း 
ျပဳလုပ္မည့္ေျမေနရာမွာ ေျမလြတ္ေျမရုိင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ 
အစုိးရမွ ၎တုိ႔ေတာင္းဆုိသည့္အတုိင္း ခြင္ျ့ပဳ မနိ္႔ေပးထားေၾကာင္း 
ကုမၸဏမွီေျပာခဲ့သည္။ အမွနစ္ငစ္စတ္ြင္ ထုိေျမမွာ ရြာသားမ်ားအား 
ဘုိးဘြားမ်ားမွ အေမြအႏွစ္ခ်န္ရစ္ခဲ့ သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာေျမျဖစ္သည္။ ထုိကၽြန္းသစ္စိက္ုပ်ိဳးေရးေဆာင္ရြက္
ရန္အတြက္ ရြာသားမ်ား၏အိမ္မ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့သည္။ 
ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသြားစရာေနရာမရွိသည့္အတြက္ 
ဘုိးဘြားမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့သည့္ သစ္ေတာေျမယာမ်ားအတြင္း 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ေကာင္း
ျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ထုိေျမေပၚတြင္ေနထုိင္ေသာရြာသားမ်ား
အားတရားစြဲခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားအားအေဝးသုိ ႔ ေျပာင္းေရႊ႕
ေနထုိငရ္ျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကသည္။ 
[ဓာတ္ပံု- KHRG]
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၄။ ေက်းလက္စြမ္းရည္တံု႔ျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအသုံးျပဳ၍ ၄။ ေက်းလက္စြမ္းရည္တံု႔ျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအသုံးျပဳ၍ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္းျခင္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္းျခင္း 

လြတ္လပ္စြာ ႀကိ ဳတင္အသိေပးျခင္းႏ ွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (FPIC) ၏ လြတ္လပ္စြာ ႀကိ ဳတင္အသိေပးျခင္းႏ ွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (FPIC) ၏ 
အေရးႀကီးမႈႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအေရးႀကီးမႈႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ

“ရြာသားေတြန႔ဲ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမရွိပဲ စီမံကိန္းတစ္ခုက ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ လုပ္ေဆာင္တယ္လုိ႔ကၽြန္ေတာ့္အ
ေနနဲ ႔ အသိအမွတ္မျပဳဘူး.... ကုမၸဏီေတြျဖစ္ျဖစ္ တစ္ျခားဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဖြ ႔ံ ၿ ဖိ ဳးေရးစီမံကိန္းကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ ရြာသားေတြနဲ႔ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈရိွဖို႔ပ။ဲ”

ေစာယ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)196

 

အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 

၁။  ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္အမ်ားစုမွာ ျမန္မာျပည္အ
ေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမတုိင္မီ ပုဂၢလိက    
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ခဲ့ေသာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရိွပါ။ 

၂။  ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေသာ အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ ရြာသားမ်ားအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာအေျခအေနမ်ား၌ 
ထုိအစည္း အေဝးမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရြာသားမ်ားလက္လမ္းမမွီႏိုင္ေသာအခ်ိန္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ေဝးလံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၃။  ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားမွပါဝင္ပတ္သက္မႈျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် သူမ်ားအားဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအားရရိွရန ္အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ခဲရ့သည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္း 
အေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိျခင္းသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ ခက္ခဲေစပါသည္၊၊ 

၄။  ရြာသားမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားျပန္လည္ေတာင္းဆုိရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိ ႈင္းမ ႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ရန္ႀကိဳးစား ခဲရ့ာတြင္ ကုမၸဏကုိီယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့အစုိးရအာဏာပုိငမ္်ားက အစည္းအေဝးမွ
ေရွာင္ခြါသြားၾကၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားရာတြင္ 
ပိုမိုခက္ခဲလာေစခဲ့သည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေတြ႔ရွိရသည္။ 

196 Source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။
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နိဒါန္း- ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏အေရးႀကီးပံုနိဒါန္း- ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏အေရးႀကီးပုံ

ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္း သုိ႔မဟုတ္ ၎အနီးအနားတြင္ သဘာဝသံယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ေရး၊ လမ္းတံတား 
အေျခခံအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ 
ေဆာင္မႈအတြက္ ေဒသခံမ်ားထံမွ သေဘာတူခြင္ျ့ပဳခ်က္ရရိွရန္ ကုမၸဏမီ်ားႏွင္အ့စုိးရအာဏာပုိငမ္်ားမွ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။ ထုိေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွ 
စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္ရရွိႏိုင္ၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား 
ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလ်ာ့ပါးေစရန္ သက္ဆုိင္ရာပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား 
ႏွင့္လည္းညႇိႏိႈင္းႏိုင္္သည္။ ထုိ႔အျပင္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္မည္သူမွတာဝန္ခံမည္၊ မည္သူမွဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ 
မ်ားျဖစ္သည္ႏွင္ ့မညသ္ည့္ေနရာတြင္တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခမံႈရိွသည္ စသည္တုိ႔အား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ 
ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားသြားနုိင္ပါသည္။ 

လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့သ္ေဘာတူညမီႈရယူျခင္း(FPIC)197 ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ပဂုၢလိကကုမၸဏ ီ
မ်ားသည္ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားအေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ွေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ သေဘာဆႏၵရယူရန္ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသင့္သည္။ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြး
မႈ၏မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ကုလသမဂၢဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး
ေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP)မွ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံးၾကား 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (NCA)198 
တြင္လည္း ကုိးကားရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားၾကားတြင္ 
အဓိပၸါယ္ရိွေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ရြာသားမ်ားႏွင္ ့ေတြ႔ဆုံေဆြး 
ေႏြးမႈအမ်ားစုသည္ ေလးနက္မႈမရိွျခင္း၊ ႏိငုင္တံကာစံခ်ိနစ္ႏံႈန္းမ်ား၊ လုပထုံ္းလုပန္ည္းမ်ားႏွင္ ့ကုိက္ညမီႈမရိွျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ရြာသားမ်ားအားလုံးပါဝင္မႈ မရိွသည္႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြး
မႈလုပ္ေဆာင္ျခင္းအေတာအတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား မရွိလွ်င္ေသာ္လည္း

197 လြတ္လပ္စြာႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင္သ့ေဘာတူညမီႈရယူျခင္း စည္းမ်ဥ္းဆုိသည္မွာ ‘သက္ဆုိင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပံ့ပိုးေပးၿပီးယုံၾကည္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္အက်ပ္ကိုင္မႈမရွိပဲ လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ျဖင့္ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ကုိ ကုိယ္တုိင္ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း’ ကုိဆုိလုိသည္။

198 တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိငတ္ပ္ဖြဲ႔အမ်ားအျပား ပါဝင္မႈမရိွပဆဲက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ 
ထိေရာက္စြာ ေဆြးေႏြးမႈမရိွေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ၊္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ Nationwide 
Ceasefi re Agreement (NCA) တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးအား ျမန္မာအစုိးရႏွင့္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ (၁၅) ဖြဲ႔အား 
ညႇိႏိ ႈင္းေရးစကားဝုိင္းသုိ ႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့ ၿ ပီး ကရင္အမ်ိ ဳးသားအစည္းအရုံးအပါအဝင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္(၈)ဖြဲ ႔မ ွ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ သည္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ Reuters မွ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “Myanmar signs 
ceasefi re with eight armed groups,” တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ထုိသေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔က ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူတုိ႔ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ပဏာမပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးမွ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝ
ေသာႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တုိးတက္လာျခင္း မရွိလာမႈေၾကာင့္ ကရင္လူထုႏွင့္ေကအဲန္ယူတုိ႔မွ ၎တုိ႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ Karen News မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ထုတ္ေဝေသာ KNU Chair Highlights 
Weaknesses In The NCA During Anniversary Celebrations, ႏွင့္ DVB မွ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ 
NCA signatories urge govt to reboot peace process တြင္ၾကည့္ပါ။ ၂ဝ၁၈ခႏွုစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ လက္နက္ကုိငတ္ပ္ဖြဲ႔ႏွစဖ္ြဲ႔မွ 
ျမန္မာအစုိးရ၏ဖိအားေအာက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည္။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://www.mmpeacemonitor.org/images/2015/oct/nca%20contract%20eng.pdf
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics/myanmar-signs-ceasefire-with-eight-armed-groups-idUSKCN0S82MR20151015
http://karennews.org/2017/10/knu-chair-highlights-weaknesses-in-the-nca-during-anniversary-celebrations.html/
http://www.dvb.no/news/nca-signatories-urge-govt-reboot-peace-process/77796


ေကာင္း ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္မတူကြဲျပားသည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ကုိ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွေတြ႔ရွိရသည္။ ရြာသားမ်ားမွ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ
ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား တတ္ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာ ေၾကးမ်ားရရွိရန္၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန၊္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင္ည့ႇႏိိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပႏ္ိငုရ္နအ္တြက္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲသ့ည္။ ရြာသားမ်ားႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားသည္ သိသာေပၚလြင္လာ
ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူ
မ်ားအားလုံးၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္ယုံ့ၾကည္မႈကုိ ထိခိက္ုဆုတ္ယုတ္ေစၿပီး ေရရွညတ္ည္တ့ံေသာဖြ႔ၿံဖိဳး
ေရး ျဖစ္ေပၚရနအ္တြက္ အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္မႈ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္ အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ရိွခဲရ့သည္၊၊

အဓိပ ၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေတြ ႔ဆုံေဆြးေႏြးမ ႈမ်ား- ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ တံု ႔ ျပန္မ ႈနည္းဗ်ဴဟာအား အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေတြ ႔ဆုံေဆြးေႏြးမ ႈမ်ား- ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ တံု ႔ ျပန္မ ႈနည္းဗ်ဴဟာအား 
ပံ့ပိုးရန္နည္းလမ္းတစ္ခုပံ့ပိုးရန္နည္းလမ္းတစ္ခု

ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ရြာသားမ်ားၾကားတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားနည္းပါးသည္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြ႔ဲမွေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။199 

လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီ ွေငြစင္ၿဖိဳးကုမၸဏမွီ ရြာသားမ်ားႏွင္ ့KNU အာဏာပုိငမ္်ားအား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး 
ခဲ့သည္ကုိ ေတာင္ငူခရိုင္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ္ ရြာသားမ်ားမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲသုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ 
ရြာသားမ်ား၊ KNU ႏွင့္ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္ စီမံကိန္းမွျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈမ်ား 
အား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကုမၸဏမွီရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ 
ေဒသခံရြာသားမ်ား၏အပင္မ်ားပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီအား ေဒသခံမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္သေဘာ 
ဆႏၵေပးခဲ့သည္။ 

“ကုမၸဏီက ဒီလမ္းေဆာက္လုပ္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္တယ္။ သူတုိ႔ရြာသားေတြန႔ဲေတြ႔ဆုံၿပီး ရြာသားေတြ ဘာကုိ 
လုိအပ္လဲဆုိတာကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ဖုိ႔ KNU ေဒသတြင္းအာဏာပုိင္ေတြဆီက 
လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းတယ္။ ရြာသားေတြရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးပင္ေတြနဲ႔ ေျမယာေတြပ်က္စီးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
လမ္းေဆာက္လုပ္ခဲ့ရင္ ေျမဆုံး႐ံႈးႏုိင္တဲ့ပိုင္ရွင္ေတြန႔ဲ ႀကိဳတင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ လမ္းစီမံကိန္းရဲ႕ 
ရန္ပံုေငြထဲကေန ေလ်ာ္ေၾကးတစ္ခ်ိဳ႕ေပးၿပီး ရြာသားေတြကုိ ကူညီဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ”
ေစာအမ--- (က်ား၊ ၄၄ ႏွစ္) အစ---ရြာ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)200 

ေငြစင္ၿဖိဳးကုမၸဏီမွ စီမံကိန္း၏ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာသားမ်ားအား အခ်က္အလက္ 
အေသးစိတ္မ်ားကုိေဝငွျခင္းအားျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးမ်ားအားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရြာသား 
အားလုံးမွ ကုမၸဏႏွီင္မွ့်တေသာေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးအတြက္ ညႇႏိိႈင္းရာတြင္ လြတ္လပ္စြာပါဝင္ႏိငုမ္ႈရိွသည့္ 

199 Source #79: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Thaton Interview: Saw Be---, 
April 2016,” ႏွင္ ့Source #9; Source #34; Source #34: တြင္ၾကည့္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ Source #69: ၂ဝ၁၇ခုႏွစ၊္ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw A---, March 2017,” ႏွင့္ Source #78: ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi Township, June to August 2017,” တုိ႔တြင္လည္း ၾကည့္ပါ။

200 Source #36 တြင္ၾကည့္ပါ။

9696

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://khrg.org/2018/02/16-39-a1-i1/thaton-interview-saw-be-april-2016
http://khrg.org/2017/09/17-33-a1-i1/mergui-tavoy-interview-saw-march-2017
http://khrg.org/2018/01/17-93-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-june-august-2017?qt-related_readings=3&page=3


ပြင့္လင္းျမင္သာေသာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ကုမၸဏီမွလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအား ပြင့္လင္းျမင္သာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ျပဳလုပျ္ခင္းေၾကာင့္ ေငြစင္ၿဖိဳးကုမၸဏႏွီင္ ့
ရြာသားမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈပိုမိုအားေကာင္းေစခဲ့့သည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွလည္း လမ္းေဆာက္လုပ္ရန္ 
ေန႔စားအလုပသ္မားမ်ားအျဖစ္လုပကုိ္ငခ္ဲၾ့ကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ဆုိးရြားစြာထိခိက္ု 
ခဲ့ရေသာ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးရရန္ကုမၸဏီမွကူညီႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ရြာသားတစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္မွာ- 

“အစည္းအေဝးထဲမွာကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔နဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေပးႏုိင္တဲ့ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြပမာဏနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူတုိ႔ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးတစ္ခ်ဳိ႕ေပးခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ကလည္း 
ေပးခဲ့တယ္။ ”
ေစာအမ--- (က်ား၊ ၄၄ႏွစ္) အစ--- ရြာ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)201

 
‘တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္း’ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေလ့လာခ်က္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ရြာေပါင္း ၁၈ ရြာအားေရလႊမ္းမုိးခဲ့မည္ဆုိလ်ွင္ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာအား မလုိခ်င္ 
သည့္ဆႏၵမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမတုိင္မီ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ 
ဆင့္ လြတ္လပ္စြာႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (FPIC) အား ထိေရာက္စြာက်င့္သုံးမွ 
သာလွ်င္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိစမီကိံန္းမ်ားမွ ၎တုိ႔အားမည္သုိ႔မည္ပံ ုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွမည့္ အၾကာင္း 
ႀကိဳတင္သိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားျဖင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တံု႔ျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိလည္း အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ခြင့္ျပဳခ်က္သေဘာဆႏၵမပါရွိေသာဖြံ႔ျဖိဳးေရး - ထိေရာက္မႈမရွိေသာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္သေဘာဆႏၵမပါရိွေသာဖြံ႔ျဖိဳးေရး - ထိေရာက္မႈမရွိေသာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမတုိင္မီ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ရြာ
သားမ်ားႏွင္အ့ဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမရိွခဲ့ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔မွ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ၾကားကာလမ်ားတြင္ အစီရင္ခံစာအမ်ားအျပားကုိလက္ခံရရွိခဲ့သည္။ အဓိပၸါယ္ 
ျပည့္ဝေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရိွေသာေၾကာင့္္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား 
ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအားကုိခက္ခဲေစခဲ့သည္။ 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွ ပါဝင္ခြင့္မရွိျခင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွ ပါဝင္ခြင့္မရွိျခင္း

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ အစုိးရအာဏာပုိငမ္်ားႏွင္ ့ကုမၸဏကုိီယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္ ရြာသားမ်ားအား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ေဘးဖယ္ထားျခင္းခံခဲ့ရသည္၊၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရြာ

201 Source #36 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



သားမ်ားအားသက္ဆုိင္ရာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကုမဏီ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏သေဘာထားဆႏၵကို 
ေက်ာ္လြန္ျပီး ေဒသအတြင္း စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရိွပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈျဖစ္စဥႏွ္င္ ့ပတ္သက္၍ေက်နပ္မႈမရိွခဲသ့ည္ကုိ ေတာင္ငခူရိငုရိွ္ 
ရြာသားမ်ားမွ သက္ေသခံေျပာခဲ့သည္မွာ- 

“ေဒသတြင္းျမန္မာအစုိးရအုပခ္်ဳပ္သူေတြန႔ဲတာဝန္ရိွသူေတြကပဲ ရံုးေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ 
တယ္။ ဒါေပမယ့္ေဒသခံရြာသားေတြက အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ခဲ့ေပမဲ့့ ရြာသားေတြ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ 
ခဲ့ဘူး။”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွေရးခဲ့ေသာဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း၊
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)202 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈရွိခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ေဒသခံျပည္သူ 
မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္လွမ္းမီွရရွိခြင့္ မရွိေသာနည္းလမ္းျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။
 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္မေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း 
လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ အပ---ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေစာအဝ--- 
(က်ား၊ ၂၈ႏွစ္) ၏ ျဖစ္ရပ္တြင္- 

“တစ္ခ်ိဳ႕ရြာသားေတြက (ကုိယ္စားလွယ္မ်ား) အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ 
သူတုိ႔ရြာေတြန႔ဲ အရမ္းေဝးတဲ့ၿမိဳ႕မွာ အစည္းအေဝးလုပ္ခဲ့တယ္။ အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားမွရြာသားေတြက ၿမိဳ႕ကုိတစ္ခါမွ 
မေရာက္ဖူးဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစည္းအေဝးအတြက္ ဘယ္ကုိသြားရမလဲဆုိတာသူတုိ႔မသိခဲဘူ့း။ ၿပီးေတာ့တစ္ခ်ိဳ႕ 
ရြာသားေတြက အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ကားခေပးဖုိ႔ေတာင္ပိုက္ဆံမရွိဘူး။” 

ေစာအဝ---(က်ား၊ ၂၈ႏွစ္)၊ အပ---ေက်းရြာ ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)203 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈအား ကန္႔သတ္ခဲ့ေသာအေျခခံအေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားအား ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားသမဂၢ၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ရွင္းျပသည္မွာ-

“.....ကၽြန္မတုိ႔အစည္းအေဝးလုပတ္ဲ့အခ်ိနဆုိ္ တစ္ခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲမနက္စာ ဒါမွမဟုတ္ ညေနစာ 
အတြက္ခ်က္ျပဳတ္ရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ႔အစည္းအေဝးျပီးတဲ့အထိမေနရဘ ဲျပန္သြားခဲ့ရတယ္။ ဒါကဒီေက်း 
လက္ေဒသရဲ႕ဓေလ့တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြက အစည္းအေဝးကုိ တက္ခဲ့တယ္။ 

202 Source #87 တြင္ၾကည့္ပါ။
203 Source #69:ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw 

A---, March 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ဒါေပမယ့္သူတုိ ႔ကမိသားစုမွာ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္တဲ့သူေတြမဟုတ္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစည္းအေဝးက 
ေကာင္းေကာင္း မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ဘူး။ ဒါကကၽြန္မတုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္တယ္။”

မခ--- (မ) ၊ ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
(၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)204 

အမ်ိဳ းသမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေဒသမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရိွေသာေၾကာင့္ 
၎တုိ႔၏အသံမ်ားႏွင့္ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံထားရသည္။ 

“ကၽြန္မဆုိလုိတာက ကၽြန္မတုိ႔က အမ်ိဳးသမီးသမဂၢျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးရြာသူေတြဆီက အသံေတြနဲ႔အၾကံ 
ျပဳခ်က္ေတြကုိ ၾကားခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက အမ်ိဳးသားရြာသားေတြနဲ႔ပ ဲေဆြးေႏြး 
ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ပါဝင္မႈမရွိပဲ သူတုိ႔ခ်ည္းပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ခဲ့တယ္။” 

မခ--- (မ) ၊ ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
(၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)205 

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမရွိျခင္းအဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမရွိျခင္း

စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရြာသားမ်ား၏စုိးရိမ္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္း 
ေပးထားျခင္းမရိွေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွတင္ျပခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ကုမၸဏီႏွင့္ေဒသခံမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ 
ရွိရမည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အားထိခိုက္ေစသည္။ ရြာသူတစ္ဦးမွေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ- 

“ကၽြန္မတုိ႔အစည္းအေဝးတက္ဖို႔ဖတ္ိၾကားခံရတယ္ ဒါေပမယ့္ ေျမယာနဲ႔စိက္ုပ်ိဳးပင္ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ကၽြန္မတုိ႔ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အခြင့္အေရးဘယ္ေတာ့မွ မရွိခဲ့ဘူး။” 

ေနာ္အယ--- (မ၊ ၄၄ ႏွစ္)၊ အရ---ေက်းရြာ၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ဒူးပလာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
(၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)206 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအၾကား အျပန္ 
အလွန္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းလုပ္ေဆာင္ထားမႈမရိွလွ်င္ ေဒသခံမ်ားမွ ၎တုိ႔စိုးရိမမ္ႈမ်ားအား ထုတ္ 
ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔ခံစားရေသာကိစၥရပ္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ထိေရာက္စြာမပါဝင္ 
ႏုိင္ေပ။ 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အစည္းအေဝးမ်ားအေတာအတြင္းကုမၸဏီမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအား စီမံကိန္းမ်ား၏ဆုိးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးျခင္းမရိွပ ဲသေဘာတူညမီႈစာမ်ားတြင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ရြာသားမ်ားအား ဖအိားေပးခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွတင္ျပခဲ့သည္။207 ကုမၸဏမီ်ားမွ ေလ်ာ္ 
ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မမွန္ကန္ေသာကတိမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ သေဘာတူညီရန္ 

204 Source #43 တြင္ၾကည့္ပါ။
205 Source #43 တြင္ၾကည့္ပါ။
206 Source #18 တြင္ၾကည့္ပါ။
207 Source #79: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Thaton Interview: Saw Be---, 

April 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။

9999

လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ေဒသခံမ်ားအား ျဖားေယာင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ 
ရရွိခဲ့သည္။208 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမရွိေသာအေျခအေန၌ ျပဳလုပ္ေသာ တံု႔ျပန္မႈနည္းလမ္းမ်ားေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမရိွေသာအေျခအေန၌ ျပဳလုပ္ေသာ တံု႔ျပန္မႈနည္းလမ္းမ်ား

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွရရွိခဲ့ေသာ အမႈကိစၥေပါင္း ၆၉ ထဲခုမွ ၃၅ ခုတြင္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၊ ကုမၸဏီ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့ရြာသားမ်ားအၾကား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမရိွခဲသ့ည္ကုိေတြ႔ရိွခဲသ့ည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး 
မႈမ်ားမရိွေသာအေျခအေန၌ ရြာသားမ်ားမွ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္၊ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်သူမ်ားထံသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ျဖစ္လာမည့္ရလဒ္မ်ားအားညႇိႏႈိင္းရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည္။209

သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သုေတသနသုံးသပ္မႈအရ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ စတင္ၿပီးေနာက္မွသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိရိွျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ 
၎တုိ႔အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမစတင္မွီ သတင္းရရွိရန္ ႀကိဳတင္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားမွာ 
ေကာင္းေသာစံႏႈန္းတစ္ခုမျဖစ္ခဲ့ပါ။ ဤအရာသည္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ေျမယာအခြင့္ 
အေရးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအားကုိ အတားအဆီးအခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္၊၊

အထက္အာဏာပုိငမ္်ားမွ စီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားအေၾကာင္းအား ေဒသခံအသုိက္အဝန္းမ်ားသုိ႔ သတင္း 
အခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာအမ်ားအျပားအား ကရင္လူ႔အခြင့္
အေရးအဖြဲ ႔မွလက္ခံရရွိခဲ့သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားပ်က္စီးၿပီး သုိ႔မဟုတ္ 
သိမ္းယူခံရခ်ိန္ေရာက္မွာသာ စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္းသိရွိၾကသည္။ ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွ 
အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား သံသယရိွလာၿပီးစုိးရိမ္လ်က္ရွိၾကသည္။ 

“အယ---ရြာက ေရကာတာေဆာက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပ်က္စီးႏုိင္ေခ်ရိွတဲ့ရြာျဖစ္တယ္၊ ဒါ့ျပင္ ကၽြန္မစိုးရိမ္တာက 
ရြာသားမ်ားေတြရဲ႕စုိက္ပ်ိဳးပင္ေတြနဲ႔လယ္ေတြပ်က္စီးလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ရြာကပ်က္စီးလိမ့္မယ္ဆုိ 
တာေတာ့ ကၽြန္မတိတိက်က်မေျပာႏုိင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ သူတုိ႔က(ေရကာတာေဆာက္လုပ္သူမ်ား) 
ေရကာတာကုိ ဘယ္ေနရာမွာေဆာက္လုပ္မယ္ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔မသိဘူး။ အခုသူတုိ႔ ေတာင္ေပၚမွာ လမ္း 
ေဖာက္ေနတယ္။”

ေဒၚအဗ--- (မ၊ ၄၃ ႏွစ္)၊ အဒ---ေက်းရြာ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 
(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)210 

208 Source #43 တြင္ၾကည့္ပါ။
209 Source #11; Source #7; Source #4; Source #12; Source #35 ႏွင့္ Source #68: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ၂ဝ၁၇ 

ခႏွုစ၊္ စကတင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw A---, February 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ Source 
#75: ကရင္လူ႔အခြင့္ အေရးအဖြ႔ဲမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi 
Township & Htantabin Township, January to March 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

210 Source #70: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Nay Pyi Taw Interview: Daw A---, 
February 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://khrg.org/2018/01/17-70-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-htantabin-township-january-march?page=1
http://khrg.org/2017/11/17-46-a1-i1/nay-pyi-taw-interview-daw-february-2017


ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအားလုံးအၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ အားေပးေသာအေရး 
ႀကီးသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမတုိင္မွီ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ကုမၸဏီမွ ျဖန္႔ေဝေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိေသာ သတင္းမ်ားကုိသာ ရြာ 
သားမ်ားရရွိၾကသည္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရရွိႏိုင္ျခင္းသည္ ေဒသတြင္း 
ကြဲျပားမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕၏အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္တြင္ 
‘အျဖစအ္ပ်က္ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပိငု္ေျမေပၚတြင ္ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း-ခံခုံေက်ာက္ေတာင ္ျဖစရ္ပ’္ ‘အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပုိင္ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း-ခံခုံေက်ာက္ေတာင ္ျဖစ္ရပ္’ တြင္ 
အာရ ွသိန္းဌက္ကုမ ၸဏီမ ွ  ေဒသခံ  မ်ားအားေသြးခ ြဲ ျ ပီး  ၎တုိ႔၏ေက်ာက္မိုင္းတူးေဖာ္ေရးအတြက္  
သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ 

“သူတုိ႔က ရြာသားေတြကုိ စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားေတြကုိေပးခဲ့တယ္။ အခုရြာသား 
ေတြကတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မယုံၾကည္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ မွနက္န္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ 
ရဖို႔သူတုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ရြာသားေတြက အဲ့ဒီအေၾကာင္း အျခားရြာသားေတြကုိေမးေတာ့ 
သူတုိ႔ရတဲ့အခ်က္အလက္ေတြက မမွန္ဘူးဆုိတာ သူတုိ႔သိၿပီး နားလည္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရြာသားေတြ 
ၾကားမွာေတာ့ ယုံၾကည္မႈ အခုထိမရွိေသးဘူး။” 

ေစာဟ--- (က်ား၊ ၃၈ ႏွစ္)၊ ဝ---ေက်းရြာ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/
ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)211 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမရိွျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသခံမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ထိန္း 
သိမ္းရန္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရိွေပ။ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းျခင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းျခင္း 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕၏အစီရင္ခစံာကာလအတြင္း ေဒသခံမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ 
ညႇိႏႈိုင္းႏုိင္ရန္ ၎တုိ႔၏လုပ္ႏိုင္စြမ္းတုိ႔အေပၚ ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
မရွိေသာအေျခအေနတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ KNU၊ ျမန္မာအစုိးရ၊ ေဒသတြင္းအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအား ေတြ႔ဆုံႏိုင္ရန္အတြက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ရြာသား 
တစ္ဦးခ်င္းမွ သိမ္းယူခခံဲရ့ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာေျမယာမ်ားအေပၚ ပိငုဆုိ္ငမ္ႈသက္ေသအျဖစ္ ၎တုိ႔၏
ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားအားျပသခဲ့ျခင္း၊ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ေျမယာအတြက္
ေတာင္းဆုိရန္ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံခ်ည္းကပ္ျခင္း စသည့္အစီရင္ခံစာအမ်ားအျပားကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အ
ေရးအဖြဲ ႔မ ွရရ ွိခဲ့သည္။ သုိ ႔ေသာ္ေတြ ႔ ဆုံေဆြးေႏ ြးမ ႈအခြ င့္အေရးမရ ွိသည့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ 
ေျမယာအခြင့္အေရးရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈအမ်ားစုမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေပ။ 

211 Source #25 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သူမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းယူ မႈကိစၥရပ္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သူမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းယူ မႈကိစၥရပ္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရိွခဲ့ေသာအေျခအေနတြင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မညသူ္က ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေသာ အာဏာရိွသူမ်ားကုိ ခြဲျခားသိႏိငုရ္န္ အခက္အခဲရိွေနသည္။ ဤသည္မွာ 
ရြာသားမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈအားအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
မည္သူ႔အားဆက္သြယ္ရမည္ကုိ ေသခ်ာစြာမသိရိွေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သုေတသနေလ့လာမႈမွ 
ေဖာ္ျပေနသည္။ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ
မရွိေသာသူမ်ားထံသုိ ႔ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာအခြင့္အေရးရရွိရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိေနသည့္ 
အစီရငခ္ံစာမ်ားအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 

ရြာသားမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအား မသ္ိႏိုင္သည့္အတြက္ ဤအေျခအေနတြင္၎တုိ႔၏ 
ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ ခခုကံာကြယ္ႏိငုရ္န္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ ထုိအတားအဆီး၏
သက္ေရာက္မႈကုိ သက္ေသခံခ်က္အျဖစ္ ေစာအလ---မွ ေဖာ္ျပသည္မွာ- 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာလူႀကီးကုိတင္ျပခဲ့တယ္။ ရြာလူႀကီးက စခန္းမႉးကုိ တင္ျပဖုိ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျပာတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စခန္းမႉးကုိတင္ျပေတာ့ သူက ဦးခင္ေမာင္ေအးဆုိတာ လူႀကီးလူေကာင္းတစ္ေယာက္၊ 
ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ စီးပြားေရးအၾကံေပးတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတို႔ကုိ ႀကိဳးစားၿပီး 
ေျပာေပမယ့္ သူတုိ႔ကအစုိးရဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိနားမေထာင္ခဲ့ဘူး။” 

ေစာအလ--- (က်ား၊ ၄၆ ႏွစ္)၊ အစ---ေက်းရြာ၊ ေတာင္ငူခရိုင္/ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပုိင္း 
(၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)212 

ေဒသတြင္းအာဏာပုိငမ္်ားမွ ၎တုိ႔၏ကုိယ္စားျပဳခဲ့ေသာလူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားမွတာဝန္မ်ားကုိ မလုပ္ေဆာင္ပ ဲ
ေခါင္းေရွာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာသားမ်ားမွတုိင္ၾကားေသာ အစီရင္ခံစာအမ်ားအျပားကုိလည္း ကရင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွရရိွခဲသ့ည္။ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာလူႀကီးမွ သူ၏ေဒသအား ကုိယ္စားျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
တက္ၾကြစြာကာကြယ္ေပးျခင္း မရွိေပ။
 
“ဒစီားက်က္ေျမကုိ ရြာကပုိငတ္ယ္ ဒါ့ေၾကာင့္ ရြာလူႀကီးေတြမွာ ဒအီမ်ားပုိင္ေျမကုိကာကြယ္ဖို႔ တာဝန္ရိွသင့္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာလူႀကီးေတြက အမ်ားပုိင္ေျမကုိကာကြယ္ဖို႔ ဘာတာဝန္မွမယူၾကဘူး။” 

ကုိအဇ--- (က်ား၊ ၅၇ ႏွစ္) အဝ---ေက်းရြာ၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပုိင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)213

 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင္ ့ေျမယာပ်က္စီးမႈတုိ႔ျဖင့္ပတ္သက္ေသာ ရြာသားမ်ား၏စုိးရိမမ္ႈမ်ားအား 
ေဒသတြင္း အာဏာပုိင္မ်ားမွ အေလးမထားၾကပဲ ေရရွည္တြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္ဟုသာ 
ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး 
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာသားမ်ားမွတုိင္ၾကားရာတြင္ ေဒသတြင္းအာဏာ 
212 Source #44: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ၊္ ဇြန္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Htantabin Township, 

November 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။
213 Source #76:့ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin Interview: Saw A---, 

May 2017” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://khrg.org/2017/06/15-133-a2-i1/toungoo-interview-htantabin-township-november-2015
http://khrg.org/2017/12/17-71-a5-i1/nyaunglebin-interview-saw-may-2017


ပိုင္မ်ားမွ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ေျမယာ ‘ေပးလွဴ’ ရန္သာေျပာခဲ့သည္။ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း 
ျမန္မာအစုိးရရန္ပံုေငြျဖင့္ မဇိိငု္းေတာင္ကုမၸဏမွီ လမ္းေဆာက္လုပျ္ခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွာ ၎တုိ႔လယ္ယာ 
ေျမႏွင္ ့ရာဘာပင္မ်ားပ်က္စီးခဲ့သည့္ အလားတူအေျခအေနတစ္ရပ္အား ရင္ဆုိငခ္ဲရ့သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ရြာသားမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွ ရန္အတြက္ ညႇႏိိႈင္းမႈ 
မ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ယုံၾကည္မႈမရွိေတာ့ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လမ္းသည္“ေက်းရြာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ျဖစ္ၿပီး 
မင္းတုိ႔သြားလာေရးအတြက္ ပိမုိလုြယ္ကူဖို႔မင္းတုိ႔ရြာရ႕ဲ လုိအပ္ခ်က္အရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲတ့ာ 
ျဖစ္တယ္” ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားမွ ရြာသားမ်ားကုိ ေျပာခဲ့သည္။ 

ထပ္မံျဖည့္စြက္ရလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွာ ၎တုိ႔ပါဝင္ႏိုင္မႈအတြက္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့ေစစ့ပည္ႇႏိိႈင္းႏုိငရ္နႀ္ကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ကုမၸဏမီ်ားႏွင့ ္အစုိးရအာဏာပုိငမ္်ားသည္ ရြာသား 
မ်ားႏွင့ည္ိႇႏႈိငု္းမႈအားေရွာင္ရွားရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာေပးခဲသ့ည္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အခ်က္ 
အလက္မ်ားမွေဖာ္ျပေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၎တုိ႔သည္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ သေဘာ တူ
ညီခ်က္ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ရြာသားမ်ားတြင္ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးစရာမလုိေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တာဝန္မရွိေၾကာင္း အခုိင္အမာေျပာဆုိသည္။ 

ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင၊္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ဘအ---ေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦးသည္ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးခဲ့ေသာ သူ၏ေျမ 
ယာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွရန္ ျမန္မာအစုိးရ၏ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ 
ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ရာဘာပင္ ၅ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ သီဟုိဠ္ပင္ 
၃ဝဝ ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ သူတုိ႔(လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသုိ႔ ၎၏ပ်က္စီးခဲ့ေသာေျမႏွင္စ့ိက္ုပ်ိဳးပင္မ်ား အေၾကာင္း) 
နဲ႔သြားၿပီးေျပာတယ္။ သူတုိ႔က“ျမန္မာအစုိးက ငါတုိ႔ကုိ ဒီဟာ (မင္းတုိ႔ရဲ႕ေျမေပၚမွာလမ္းေဆာက္လုပ္ရန္ 
အမိန္႔ေပးထားတယ္)။ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါတုိ႔ကုိ အျပစ္မေျပာသင့္ဘူး....ဘာ့ေၾကာင့္လဆုိဲ ငါတုိ႔လည္း ဝန္ထမ္းေတြပ ဲ
(လမ္းေဆာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ားအားေျပာင္းလဲရန္ ၎တုိ႔တြင္အာဏာမရိွပါ။)” လုိ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။” 

ေစာအဇ---(က်ား၊ ၅ဝ ႏွစ္)၊ ဘအ---ေက်းရြာ၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)214 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ပ်က္ကြက္မႈတြင္ ရြာသားမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ 
ေသာ အာဏာရိွသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားထံသုိ႔ လက္လွမ္းမီွေရာက္ရိွရန္ ပိမုိခုက္ခဲေစသည္။ ေက်းလက္ျပည္ 
သူမ်ားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္မၾကာခဏ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန ္ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးႏွင္ ့ေတြ႔ဆုံေမး 
ျမန္းရာတြင္ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္၊ မဲ့ကေလာေက်းရြာအုပ္စုမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ဘုိးဘြားပုိင္
ေျမမ်ားဆုံး႐ံႈးမႈကိစၥရပ္ကုိ တင္ျပခဲ့ရာတြင္ ကုမၸဏီမွ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈအား ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္ကုိ 
ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

214 Source #68: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw 
A---, February 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



“သူတုိ႔(ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ား)ရဲ႕ညႇိႏိႈင္းမႈ ပထမအႀကိမ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ 
အသိမေပးခဲ့ဘူး။ ညႇိႏိႈင္းမႈ ၿပီးတဲ့အခါ သူတုိ႔စီမံကိန္းကုိစလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနရာေတြ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈး
ခဲ့တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ အဲ့ဒါကုိခဏရပ္ခဲ့တယ္။ ညႇိႏိႈင္းမႈျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းဝန္ထမ္းေတြက 
ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ေျမအားလုံးနဲ႔ အမိ္ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔လုိအပ္တဲ့ သူေတြ(ရြာသားမ်ား) အတြက္ ေနရာေတြျပင္ဆင္ေပးမယ္၊ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လုိ႔ ရြာသားေတြကုိေျပာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ရြာလူႀကီးက မင္းတုိ႔ (ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစီမကိံန္းဝန္ထမ္း 
မ်ား) က ငါတုိ႔ကုိအျခားေနရာရွာေပးမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လုိ႔ ေျပာေပမဲ့ ငါတုိ႔ေတြက ဘုိးဘြားပုိင ္
ေျမေတြကုိ ဆုံး႐ံႈးခဲ့တယ္လုိ႔ေျပာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကေနစၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ(ဦးမ်ိဳးဝင္း)က 
ရြာသားမ်ားနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မညႇိႏိႈင္းေတာ့ဘူး။”

ေစာဘဘ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဖာပြန္ခရိုင္/ ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)215 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈတြငပ္ါဝငခ္ြင္မ့ရိွျခင္း- ေက်းလက္ျပညသူ္မ်ားအေပၚ ခရိနုအီရင္းရွငစ္နစ၏္ သက္ေရာက္မႈမ်ားဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈတြင္ပါဝင္ခြင့္မရိွျခင္း- ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအေပၚ ခရုိနအီရင္းရွငစ္နစ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအေပၚ ကုမၸဏီမ်ားမွလႊမ္းမုိးမႈရွိျခင္းသည္ ေျမယာအ 
ခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ တာဝန္ရွိဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားမွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိခဲ့ၿပီး ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘက္လုိက္မႈ မရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား၊ 
သမာသမတ္က်မႈအား အမွန္တကယ္ လက္လွမ္းမီွႏိုင္မႈမရွိေတာ့ေပ။ ထို႔အတြက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 
တရားမွ်တမႈရရွိရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားမရွိေတာ့ပါ။ ေျမယာသိမ္းယူမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အႀကီးစား
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားသည္ ေျမယာအေရးတြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာရြာသားမ်ားအား ဖိအားေပး
ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္၊၊ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔၏ ျဖစ္ရပ္အလုိက္ေလ့လာခ်က္တြင္‘ေျမယာအျငင္းပြားမႈအားတရားရံုးသုိ႔တင္ျခင္း- ‘ေျမယာအျငင္းပြားမႈအားတရားရုံးသုိ႔တင္ျခင္း- 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ’ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ’ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီေၾကာင့္ 
ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္အိမ္ျခံေျမဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ထိခိုက္ခံရသူမ်ားမွာ တရားမွ်တမႈရရွိရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေက်းရြာလူႀကီးႏွင္ျ့မန္မာရတဲပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွစဖ္က္စလုံးသည္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏ ီ
ႏွင့္ရင္းႏီွးေသာဆက္ဆံေရးမ်ားရိွၾကသည္။ 

“သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္မတုိ႔ရဲစခန္းသြားၿပီးတင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ရဲေတြက ေတာင္သူ 
လယ္သမားေတြအေနျဖင့္ ကုမၸဏီအလုပ္သမားေတြကုိ တရားစြဲလုိ႔မရဘူးလုိ႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏီ
ကေတာ့ေတာင္သူလယ္သမားေတြကုိတရားစြဲႏုိင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ကၽြန္မတုိ႔ ကုိစိုးဝင္း(ေက်းရြာဥကၠဌ) 
ဆီကုိသြားခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ရဲေတြက ကၽြန္မတုိ႔ကုိဘာေျပာခဲ့လဲဆုိတာသူ႔ကုိေျပာျပတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ 
သူ(ကုိစိုးဝင္း)က ‘အဲ့ဒါမွန္တယ္၊ ဦးခင္ေမာင္ေအးက(ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီပိုင္ရွင္) ပဲေျမဧက ၂၄ဝဝ 
ေပၚမွာ လုပ္ဖို ႔အခြင့္အေရးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ေတာင္သူေတြအတြက္ေတာ့ အဲ့ဒီမွာလုပ္ကုိင္လုိ ႔မရဘူး’ 
လုိ႔ေျပာခ့ဲတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္(ေျမယာကိစၥမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအားလုံး) ကၽြန္မတုိ႔လ်စ္လ်ဴ႐ႈခ့ဲရတယ္။” 

215 Source #30 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ေဒၚဟ---(မ၊ ၅ဝႏွစ္)၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္/
ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)216 

ရြာသားမ်ား၏ေျမယာမ်ားကာကြယ္ရနအ္တြက္ ႀကိဳးစားကူညရီာတြင္ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အထက္အဆင့္ 
အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားလည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ 
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 

“သူတုိ႔ရြာသားေတြနဲ႔ မေဆြးေႏြးခဲ့ဘူး ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔ေခါင္းေဆာင္(KNU)က ေရႊတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 
မစခင္မွာ ရြာသားေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔သူတုိ႔ကုိေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရြာသားေတြက သူတုိ႔စီမံကိန္း 
ကုိသေဘာတူခဲရ့င္ သူတုိ႔ကိုိ အဲ့ဒါလုပဖ္ို႔ ခြင္ျ့ပဳႏုိငလိ္မ္မ့ယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္(KNU)က သူတုိ႔ကုိ အဲ့ဒလုိီ 
ေျပာျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခား(KNU)ေခါင္းေဆာင္က ရြာသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔မလုိအပ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
(KNU)က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရင္ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ခ်တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာ(လက္ခံ)ရမယ္။ အဲ့ဒီဟာကုိ 
သေဘာတူတဲ့ (KNU) ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားရိွတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြကုိ ကူညပီံပ့ိုးတဲ့ (ေဒသခံ) 
ေခါင္းေဆာင္က (ေရႊတူးေဖာ္ေရးကုိ သေဘာမတူေၾကာင္း) ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏုိင္ခဲ့ဘူး။” 

ေနာ္တ---(မ၊ ၂၇ႏွစ္)၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပုိင္း 
(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)217 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားမွရြာသားမ်ား၏ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ႏွင္ ့သေဘာဆႏၵမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္မႈမရိွျခင္းသည္ 
ရြာသားမ်ား၏ ယခင္ေနထုိငမ္ႈဘဝအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံထားမႈျဖစ္သည္ဟုထင္ျမင္ယုံၾကည္သည္။ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားမွာ တရားရုံးကိစၥမ်ား၊ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ရြာ 
သားမ်ားအား ဖႏိွိပၿ္ခိမ္းေျခာက္မႈရိွခဲ့ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခစံာမ်ားမွ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ရြာသားမ်ားမွအျပစ္ဒဏ္မ်ားအတြက္ ေၾကာက္ရြ႔ံမႈရွိလာေသာေၾကာင့္၎တုိ႔ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား 
ကာကြယ္ရန္ ေနာက္ဆုတ္သြားတတ္ၾကသည္။ 

“ေဒသခံေတြက KNU၊ စစ္တပ္နဲ႔ အစုိးရေတြကုိ ေၾကာက္ရတယ္။ သူတုိ႔ကကုမၸဏီကုိလည္း ေၾကာက္ၾကရ 
တယ္။ အရင္တုန္းက သူတုိ႔ကုမၸဏီေတြကုိ ေၾကာက္စရာမလုိဘူး ဒါေပမဲ့ အခုကုမၸဏကုိီလည္းပ ဲသူတုိ႔ေၾကာက္ 
ၾကရတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ KNU၊ စစ္တပ္နဲ႔ အစိုးရေတြက အေနာက္ကေနကုမၸဏီေတြကို ပံပ့ိုးထားတယ္၊ 
ဒီသုံးဖြဲ႔လုံးက သူတုိ႔အတြက္ ခိုင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ေပးထားတယ္။ ကုမၸဏီက ပထမေနရာမွာ ရပ္တည္ေန 
တယ္။ ျပီးေတာ့ အစုိးရက သူတုိ႔အေနာက္မွာရိွတယ္။ အဲ့ေနာက္မွာ စစ္တပ္ကလည္းေနာက္ထပ္ရွိေနတယ္။”

ေနာ္ဘဒ---(မ)၊ မင္းလြင္ေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႔ဲ၏ အတြင္းေရးမွႈး၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ 
မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)218

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ ေဒသတြင္းမတူကြျဲပားေသာၾသဇာအာဏာမ်ားရိွေနျခင္းသည္ ေက်းလက္ေဒ 
သခံမ်ားအတြက္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ပိမုိခုက္ခဲေစသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားအ 

216 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
217 Source #48: ့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin Interview: Naw 

A---, November 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။
218 Source #42 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2017/09/16-110-a1-i1/nyaunglebin-interview-naw-november-2016


ေနျဖင့္၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ဖန္တီးပုံေဖာ္လႈပ္ရွားေသာ၊ လက္ဦးမႈရယူေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
အားအသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ 

၂ဝ၁၂ ခႏွုစမွ္စ၍ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပအ္မ်ားစုတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္း 
ရွိ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမတုိင္မွီ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရ 
အာဏာပုိင္မ်ားၾကားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားမွာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားမရိွခဲ့ေပ။ 

ဖြ႔ျံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္၍ ရြာသားမ်ားႏွင္ ့ထိေရာက္စြာေဆြးေႏြးခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္အခ်ဳိဳ႕တြင္ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား၌အျငင္းပြားမႈနည္းခဲ့သည္။ အမွန္အားျဖင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးမ်ားလုပ္  
ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဖြ႔ံ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ျဖစ္လာေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ရြာသားအမ်ားအျပားမွ 
နားလည္အသိ အမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ေဒသခံအသုိက္အဝန္းမ်ားအတြက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၏ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
အား ေလ်ာ့ပါးသက္ သာေစရန္ထိေရာက္ေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုိအပ္သည္။ ထုိအခ်က္အားစဥ္းစားကာ 
ျမန္မာႏုိငင္ဥံပေဒမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင္လူ့႔အခြင့္အေရးဆုိငရ္ာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢလမ္းညႊနခ္်က္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ 
လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း(FPIC) စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ 
ေသာေတြ ႔ဆုံေဆြးေႏြးမ ႈမ်ားအား စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားတုိ ႔အား 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



အထက္ပါဓာတ္ပံုအား ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ရက္ေန႔တြင္ 
ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕၊ တနသၤာ 
ရီခန္းမတြင္ ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွာ GMS စြမ္းအင္ကုမၸဏီမွ 
တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ေရကာတာအတြက္ ညႇိ ွႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိညႇိႏိ ႈင္းမႈအစည္းအ 
ေဝးတြင္ ရြာသားမ်ားမွ ထုိစီမံကိန္းအားသေဘာမတူေၾကာင္းကုိ 
တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး‘တနသၤာရီျမစ္အားမဖ်က္စီးပါန႔ဲ။’ ‘ေရကာတာအလုိ 
မရိွ’ ဟူေသာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကုိင၍္စီမကိံန္းအားဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 
[ဓာတ္ပံု- ရြာသားတစ္ဦး]

ဓာတ္ပံုမ်ား။ ။ လြတ္လပစ္ြာ ႀကိဳတငအ္သိေပးျခင္းႏွင့ ္သေဘာတူညမီႈရ ယူျခင္း (FPIC) ဓာတ္ပံုမ်ား။ ။ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့ ္သေဘာတူညမီႈရ ယူျခင္း (FPIC) 
၏အေရးႀကီးမႈႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၏အေရးႀကီးမႈႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ

အထက္ပါပုံအား ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ရက္ေန႔၌ ေညာင္ေလးပင္ 
ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာရပ္ကြက္၊ ေဆာထိခန္းမတြင္ ရို
က္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သူးေလးကုမၸဏီ၊ေကအဲန္ယူ ဗဟုိစီးပြားေရး 
ေကာ္မတီႏွင့္ရြာသားမ်ားသာမက သက္ဆုိင္ရာCBOႏွင့္ CSOမ်ား 
အၾကား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးျပဳလုပခ္ဲစ့ဥ္အတြင္းပုံအား 
ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအစည္းအေဝးတြင္ သူးေလကုမၸဏီႏွင့္ 
ေကအဲန္ယူဗဟုိစီးပြားေရးေကာ္မတီတုိ႔မွ ေဘာကထေရကာတာ 
စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈရ 
လဒ္မ်ားႏွင့္ ေရကာတာစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ရက္ေန႔၌ ၿမိတ္-ထားဝယ္ 
ခရုိင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ဘအ---ေက်းရြာတြင္ ရိုက္ယူခဲ့သည္။ 
ပံု၏ညာဘက္အျခမ္းမွ ေဒသခံရြာသားျဖစ္ေသာ ေစာအဇ---၏ေျမ 
ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားမွ လမ္းေဖာက္ လုပ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားမွ ထုိရြာသား၏ ေျမေပၚ 
တြင္ ေျမစာပုံျခင္း၊ေက်ာက္ပံုျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသား၏သီဟုိဠ္္ပင္ 
၃ဝဝႏွင့္ရာဘာပင္ ၅ဝဝအားပ်က္စီးေစခ့ဲသည့္အတြက္ ေစာအဇ---
၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကုိၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ 
[ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပုံကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ 
ဦးမွ ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူေစာဘအ--- အား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ခ်ိန္ 
၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ရက္ေန႔၌ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္၊ 
တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ဘအ---ေက်းရြာတြင္ ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေစာအဇ---မွ ျမန္မာအစုိးရ၏လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ဘယ္ 
ဘက္ပံတုြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ၎၏ေျမႏွင္အ့ပင္မ်ား ပ်က္ 
စီးဆုံးရံႈးေစမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔သုိ႔ 
တင္ျပခဲ့သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔၌ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္း 
ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွာ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ 
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘဂ---ေက်းရြာႏွင္ ့ဘဟ---ေက်းရြာအၾကား စိက္ု 
ထူထားေသာ ဆုိင္းဘုတ္၏ပံုျဖစ္သည္။ ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျမ
န္မာအစုိးရ၏ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ ဘုရား 
သုံးဆူၿမိဳ႕မ်ားၾကားတြင္(အာရွ)လမ္းမၾကီး ေဖာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ 
လ်က္ရိွၿပီး လမ္းအက်ယ္မွာ ေပ ၂၃ဝ ျဖစ္သည္။ ရြာသားအမ်ားစုမွာ 
၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားအား ထိခိုက္မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္းထုိလမ္း 
ေဖာက္လုပမ္ႈႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး သိရိွျခင္းမရိွေပ။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းတစ္ဖြဲ႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ခရုိင္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လမ္း   
ေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားအားသက္ေရာက္ေစႏိုင္
မည့္ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိသြားေရာက္တင္ ျပမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
[ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔က ၿမိတ္-ထားဝယ္ 
ခရိုင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ဘအ---ေက်းရြာတြင္ ရိုက္ကူးခဲ့သည္။ 
ပံမွုာ ျမန္မာအစုိးရ၏လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမွ စိက္ုထူထားေသာ
ဆုိင္းဘုတ္၏ပုံျဖစ္သည္။ ဆုိင္းဘုတ္တြင္ ေဖာ္ ျပထားေသာ 
အခ်က္အလက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ ‘ျမန္မာအစုိးရ 
လမ္းေဆက္လုပ္ေရးဌာနသည္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ယူရသည္။ လမ္းခင္းရန္အတြက္ ၎စီမံ 
ကိန္း၏ကုန္က်ေငြသည္ ၈ဝ,၅ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေျမႀကီးမ်ား 
တူးယူဖို႔ရန္အတြက္ ၂၂ဝ,၆၄ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါလမ္း 
စီမံကိန္းကာလသည္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ႏွစ္ျဖစ္သည္။ လမ္း၏အကြာ 
အေဝးသည္ ၂၂.၅ကီလုိမီတာႏွင့္ ၂၄.၅ကီလုိမီတာၾကားတြင္ ရွိ 
သည္။’ ဤဆုိင္းဘုတ္တြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ 
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာနမွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အမည္စာရင္းလည္းပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသ 
တင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း 
ထိခိက္ုခစံားရေသာရြာသားမ်ား၏ဆုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြ ျပန္လည္ေတာင္းခံရန္ အကူအညီေပးႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ 
[ဓာတ္ပံု- KHRG]
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ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔၌ ဒူးပလာယာ 
ခရိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕၊ ဘဂ်---ေက်းရြာ၊ ဘအ---နယ္ေျမတြင္ 
ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွာ ႏိုကီယာ၊ ေအာ္ရီဒူးႏွင့္ ပန္းအိစ 
ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဖုန္းတာဝါတုိင္၏ပုံျဖစ္သည္။ 
ထုိေျမကုိ ရြာသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးဘက---ႏွင့္ ဦးဘီ---တုိ႔ ပိုင္ 
ဆုိင္သည္။ ကုမၸဏီမွ ဦးဘက---အား တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ႏွစ္ 
သိန္းေပးၿပီး ဦးဘီ---၏ ေျမမွာက်ဥ္းသည့္အတြက္ တစ္လလွ်င္ 
၂ဝဝဝဝက်ပ္သာေပးသည္။ တာဝါတုိငမ္ေဆာက္လုပမ္ကီ ကုမၸဏ ီ
ႏွင့္ေျမပုိငရွ္ငတုိ္႔ ေဒသတြင္းအာဏာပုိငမ္်ား၊ အမွတ္(၁၈) ေျခလ်င္ 
တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမႉးတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် 
သူမ်ားႏွင့္ ေျမပုိင္ရွင္တုိ ႔ ညိႇႏိ ႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး 
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ခဲ့သည့္ အ 
တြက္ ကုမၸဏီမွ ေပ(၆ဝ)ပတ္လည္ ေျမအားဖုန္းတာဝါတုိင္ 
ေဆာက္လုပ္ရန္ အသုံးျပဳခြင့္ရခဲ့သည္။ တာဝါတုိင္၏ အျမင့္မွာ ေပ 
၂ဝဝ ေက်ာ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္မွာ သိန္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ ျဖစ္သည္။ 
[ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူခရုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘလ---ေက်းရြာတြင္ ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ Myanmar Fiber Optic Communication Network Co.Ltd 
(MFOCN) မွ ေျမေအာက္ဆက္သြယ္ေရး ႀကိဳးနန္း ေဆာက္လုပရ္န္ 
ထုိေဒသအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ ထုိႀကိဳးနန္းေဆာက္လုပ္
ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္
ျခင္းမရွိေပ။ MFOCN သည္ ျမန္မာအစုိးရထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္ ႔ရခဲ့
သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ေျမမ်ားအားတူးကာ ေျမေအာက္ေၾကး
နန္းႀကိဳးမ်ား ေဆာက္လုပျ္ခင္းကုိ လုပကုိ္ငခ္ဲသ့ည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ 
တူးေဖာ္ရာတြင္ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ အပင္မ်ားကုိ ထိခိုက္ေစခဲ့သည့္ 
အတြက္ ေဒသခံရြာသားအခ်ိဳ႕က ေက်နပ္မႈမရွိၾကေပ။  
[ဓာတ္ပံု- KHRG]

အထက္ပါပုံကုိ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔၌ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ 
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဘအ---ေက်းရြာတြင္ ရိက္ုယူခဲျ့ခင္းျဖစ္သည္။ 
ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ား၊ ရြာလူႀကီးမ်ား၊ မည္သည့္လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖြဲ႔ကမွန္းမသိရေသာ တပ္ရင္းမႉးႏွင့္တပ္ခြဲမႉးတစ္ဦးစီႏွင့္ လမ္း 
ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားအဖြ႔ဲ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ပံုျဖစ္သည္။ 
ထုိေဒသအတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ထုိသူမ်ားမွ ဘအ-
--ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ား၊ ေက်းရြာအုပစ္ ုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္အ့တူ 
ဘအ---ေက်းရြာအတြင္း အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲျ့ခင္းျဖစ္ 
သည္။ အစည္းအေဝး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရြာသားမ်ား၏ သေဘာ 
တူညခီ်က္ရရိွရန္ႏွင္လ့မ္းေဖာက္လုပျ္ခင္းႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး သတင္း 
အခ်က္အလက္မွ်ေဝရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားမွ ဤလမ္း 
ေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိမည္ဟု ယုံၾကည္သျဖင့္ 
ထုိလမ္းေဖာက္လုပ္မႈအား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ လက္ခံခဲ့ၾက 
သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ရက္ေန႔၌ သထုံခရိုင္၊ 
သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာေလးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘဖ--- ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 
တြင္ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုတြင္ ျဖဴမင္းထြန္းကုမၸဏီ၏ညႊန္ 
ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ ဦးသိန္းထြန္းမွ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ဘဖ---ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္းတြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပေ္နျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဖဴမင္းထြန္း 
ကုမၸဏီမွ မင္းလြင္ေတာင္ေပၚတြင္ ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈ မျပဳလုပ္မွီ 
အစည္းအေဝးေခၚယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း - တနသၤာရီ ျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ ်ပ္စစ္ေရကာ အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း - တနသၤာရီ ျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ ်ပ္စစ္ေရကာ 
တာေဆာက္လုပ္ျခင္း တာေဆာက္လုပ္ျခင္း 

နိဒါန္းနိဒါန္း

ဤအျဖစ္အပ်က္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈသည္ 
တနသၤာရီျမစ္၏ပယုိကြီး(နဂါးအုိင္)ေပၚတြင္ 
အဓိကပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာ
တာတ ည္ေဆာ က္ ရ န္ အ စီအ စ ဥ္အား  
ေက်းလက္ေဒသမွ မည္သုိ႔တံု႔ျပန္ခဲ့သည္ကုိ 
ေလ့လာတင္ျပထား သည္။ ဤအစီအစဥ္အား 
မဟာမဲေခါင္ေဒသခဲြ စြမ္းအင္ကုမၸဏ ီ(GMS) 
ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ 
ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔မွဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ အကယ္
၍ဤေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္
ခဲ့လွ်င္ တနသၤာရီျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ေက်းရြာေပါင္း ၁၈ ရြာမွာ ေရလႊမ္းမုိးမည္ျဖစ္
သည္။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဤေရ 
အားလွ ်ပ္စစ္ေရကာတာ၏ဆုိးက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား
၏စိုးရိမ္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာအစီရင္ခံစာ ၆   
ေစာင္ကုိ  ကရင္လူ ႔အခ ြ င့္အေရးအဖ ြဲ ႔ မ ွ 
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 

ရ ြာသားမ ်ားမ ွ  ၎တုိ႔ေ ျမယာမ ်ားတ ြ င္
ေရလႊမ္းမႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္ ကန္႔ကြက္
ဆႏၵျပျခင္းမ်ား၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ 
၎တုိ ႔၏အ ျ မ င္သေဘာထား မ ်ားအား  
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ KNU အာဏာ
ပိုင္မ်ားသုိ႔တုိင္ၾကားမႈမ်ားေပးပုိ႔ျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ မတူကြဲျပားေသာ တံု႔ျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအားလုပ္ေဆာင္ခဲ့
သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ေလ့လာမႈသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈရွိေသာေဒသမ်ား
အတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၏အေရးႀကီးမႈ ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ GMS စြမ္းအင္ကုမၸဏႏီွင့္ ေဒသ
ခံရြာသားမ်ားအၾကားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ တနသၤာရီျမစ္ေဘးတစ္ေလွ်ာက္ရြာမ်ားအေပၚ 
ေရကာတာ၏ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ အေရးႀကီးသည့္သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအ
ျမစ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွႏိငုျ္ခင္းမွာ ေရကာတာအားခုခတံားဆီးရန္ ထုိေက်းလက္ေဒသမွ လူထုလႈပရွ္ား
မႈအတြက္ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ကုမၸဏီအေၾကာင္းကုမၸဏီအေၾကာင္း

GMS စြမ္းအင္ကုမၸဏီသည္ ပုဂၢလိကထုိင္းစြမ္းအင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ GMS စြမ္းအင္ကုမၸဏီမွ 
ေဒသတြင္းအမီွအခုိကင္းေသာ စြမ္းအင္ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္သူျဖစ္လာရ
န္ရည္ရြယ္သည္။ ကုမၸဏီ၏အာရုံစိုက္မႈမွာ မဲေခါင္ေဒသခဲြရွိ တရုတ္၊
လာအုိ၊ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ (၆)ႏိုင္ငံအတြင္း 
စြမ္းအင္ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအား ျမႇင္တ့င္ရန္ျဖစ္သည္။ 
ေရကာတာေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ GMSမွ အစုိးရ-ပုဂၢလိကပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

တနသၤာရီ ျမစ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏ ွစ္ သုံး ခုေက်ာ္မ ွစတင္ကာ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ 
ေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္နီပြန္ကုိအီ 
(Nippon Koei) ကုမၸဏမွီ ထုိေနရာတြင္ျဖစ္ႏိငု္ေခ်ရိွေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ေရကာတာတစ္ခုေဆာက္လုပမ္ႈအတြက္ ဆန္းစစ္မႈအားပထမဆုံးျပဳလုပခ္ဲ့
သည္။ ၂ဝ၁၁ႏွင့္၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ၾကား အီတာလ်ံ-ထုိင္းလူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ 
လီမိတက္(ITD)219 မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာအားျဖင့္ ေဒသခံ
ေနထုိင္သူမ်ားအား မည္သုိ႔သက္ ေရာက္မႈရွိမည္ကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာသုံး
သပ္မႈျပဳလုပခ္ဲသ့ည္။ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ITD 
မွ ေဒသတြင္းေက်ာက္ႏွင့္ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးစမ္းသပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။220 ၂ဝ၁၂

ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစုိးရမွ တနသၤာရီတုိင္းတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ITD ကုမၸဏီအားေပးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္အားျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ထုိအခ်က္သည္ 
GMS စြမ္းအင္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္ခ်ိန္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္အထိ ေရကာတာစီမံကိန္းအား 

219 Italian Thai Development Public Company Limited (ITD) သည္ ထုိင္းအေျခစုိက္ကုမၸဏျီဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိငင္ႏွံင္ ့အာရွေဒသမ်ား 
တြင္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ား၊ ေရကာတာမ်ားႏွင္စ့က္ရံမု်ားေဆာက္လုပရ္ာတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွေသာကုမၸဏျီဖစ္ 
သည္။ ITD ၏ေဆာက္လုပ္ေရးစီမကိံန္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငရ္ျခင္း၊ စိက္ုပ်ိဳးပင္မ်ားအား ဖ်က္စီးခံရျခင္းအျပင္ 
ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းရိွ ထိခိက္ုခစံားရေသာ ရြာသားမ်ားအားေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ မရိွျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ Source #85: 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw E---, July 2012,” 
တြင္ၾကည့္ပါ။ ITD သည္ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းမႈစတင္ကာ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုံတြင္လည္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး 
မက္စ္ ျမန္မာကုမ ၸဏီသည္ ၎တုိ႔၏အထူးစီး ပြားေရးဇုံတြင္ ရင္းႏ ွီး ျမ ွ ဳ ပ္ႏ ွံထားမ ႈမ ်ားအား ျပန္လည္ထုတ္ယူခဲ့သည္။ 
ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုံသည္ ရြာသားမ်ားအား အဓမၼႏွင္ထုတ္ ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ျငင္းဆန္သည့္ရြာ
သားမ်ားအား ေထာင္ခ်ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္းဆုံးရံႈးေစျခင္း၊ ရြာသားမ်ားအား 
ျပည့္ဝမႈမရွိေသာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအားအဓမၼလက္ခံေစျခင္းအျပင္ အျခား ေသာ အရာမ်ားကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ Mekong 
Watch ၏ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dawei SEZ Fact Sheet,” တြင္ၾကည့္ပါ။

220 Source #77: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Naw 
A---, August 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

နံပါတ္နံပါတ္ ေက်းရြာအမည္မ်ားေက်းရြာအမည္မ်ား
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http://khrg.org/2013/03/12-79-t2-i1/mergui-tavoy-interview-saw-e-july-2012
https://mekongwatch.wordpress.com/2016/12/23/dawei-sez-factsheet/


ေခတၱရပ္တန္႔ေစခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ GMSစြမ္းအင္မွေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာ
တာတစ္ခုေဆာက္လုပမ္ည္ ့၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္ႏွင္ပ့တ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အစည္းအေဝး 
တစ္ခု စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရြာသားမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ၾကားေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး
မႈ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာတစ္ခုေဆာက္လုပ္ရန္ ၎တုိ႔၏အစီအစဥ္မ်ားအား 
GMS စြမ္းအင္ကုမၸဏီမွတင္ျပခဲ့သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာ မွလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ၁ဝ၄ဝ မီဂါဝပ္ (MW) 
ထုတ္လုပ္ ႏိုင္စြမ္းရွိလိမ့္မည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာႏွင့္ေရကာတာမွာ မိုရိုေက်းရြာမွ ၂.၇ ကီလုိမီတာ 
အကြာတြင္ရိွသည္။ အကယ္၍ေရကာတာေဆာက္လုပခ္ဲလွ့်င္ စိက္ုပ်ိဳးေျမ ၂၅ဝ စတုရန္းကီလုိမတီာအပါအဝင္ 
ခန္႔မွန္းေျခ ေျမယာေဒသ ၅၈၅ စတုရန္းကီလုိမီတာမွာ ေရကာတာေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမုိးမည္ျဖစ္သည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာေၾကာင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္အမိေ္ထာင္စ ုမ်ားခန္႔မွန္းေျခမွာ ကြလဲြခဲ်က္မ်ားရိွေန
သည္။ GMS စြမ္းအင္ကုမၸဏ ီ၏တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ITD ကုမၸဏမွီ အေစာပုိင္းျပဳလုပထ္ားေသာ ျဖစ္ႏိငု္ေသာ 
ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္သုေတသနမ်ားေပၚအေျခခံမႈမွာ ေက်းရြာ(၁၄)ရြာ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ 
တြင္ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
ေက်းရြာ (၁၈) ရြာမွာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမုိး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းခန္ ႔မ ွန္းခဲ့သည္။ ေက်းရြာ(၁၆)
ရြာ၏အမည္မ်ားအား ေအာက္ပါဇယားထတဲြင္ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ရြာႏွစရ္ြာ၏အမည္အား
မသိရွိေသးပါ။ ေဒသခံအသုိက္အဝန္း၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာ၏ ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ 
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၈၇၉ စုေက်ာ္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား- ေက်းလက္စြမ္းရည္နည္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား- ေက်းလက္စြမ္းရည္နည္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု

ဤအစီရင္ခံစာ၏ ‘ေတြ ႔ဆုံေဆြးေႏြးမ ႈမ်ား ’ အပုိင္းတြင္ မီးေမာင္းထုိး ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ရြာသားမ်ားမွ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန ္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အေရးႀကီးသည္။ ေဒသခံမ်ားမွ ၎တုိ႔၏စိုးရိမမ္ႈ 
မ်ားအား သက္ဆိုငရ္ာပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အတြက္လည္း အေရးပါေသာအစည္း
အေဝးပြဲျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရြာသားမ်ားမွစီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
မ်ားအား သေဘာတူညီမႈေပးသင့္၊မေပးသင့္သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အသိေပးေျပာၾကားမႈ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဤေလ့လာေတြ႔ရွိေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ GMS စြမ္းအင္ကုမၸဏီ၊ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ျမန္မာအစုိးရတို႔ျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေတာအတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
အားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

စီမံကိန္းမွ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ရြာသားမ်ား၏စိုးရိမ္မႈမ်ားစီမံကိန္းမွ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ရြာသားမ်ား၏စုိးရိမ္မႈမ်ား

အေရွ႕ေတာင္အာရွရိွ ေရအားလွ်ပစ္စစ္မီကိံန္းအမ်ားအျပားသည္ ေက်းလက္ေဒသခံမ်ားအား ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေစမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစသည္။ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာ 
ေဆာက္လုပ္ရန္ ကုမၸဏီ၏အစီအစဥ္အား ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိေဒသခံအဖြ႔ဲဝင္မ်ားမွ 
ရွင္းျပခဲ့သည္မွာ-
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



“တကယ္လုိ႔ေရကာတာေဆာက္ခဲရ့င္ အဲ့ဒနီားတစ္ဝိက္ုရြာသားေတြရ႕ဲေျမ၊လယ္ေတြနဲ႔ စိက္ုပ်ိဳးပင္ေတြအပါအဝင္ 
ရြာေတြအားလုံးအေပၚ ေရလႊမ္းမုိးလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က(ရြာသားမ်ား) အဲ့ဒါကုိမလုိခ်င္ဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိရင္ 
ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးစီမကိံန္းက ေရလႊမ္းမုိးမႈေတြျဖစ္မယ္။ သူတုိ႔ေျမနဲ႔လယ္ေတြအားလုံးက ေရႀကီးလုိ႔ 
ျမႇဳ ပ္လိမ္မ့ယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေတြအတြက္ လယ္လုပဖ္ို႔ေျမေတြရိွမွာ မဟုတ္ 
ေတာ့ဘူး။”

ဖူးဘ---(က်ား)၊ ဘဟ--- ေက်းရြာ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ျမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)221

ေရလႊမ္းမႈသည္ ကလုိးခုိေဒသရိွ အနု္းပင္မ်ား၊ ဒူးရင္းပင္မ်ား၊ ကြမ္းသီးပင္မ်ားအပါအဝင္ ရြာသားမ်ား၏ႏွစရွ္ည ္
ပင္မ်ားတြင္လုပ္ခဲ့ေသာ ရင္းႏီ ွး ျမ ွ ဳ ပ္ႏ ွံမ ႈမ်ားလည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ံ ႈးမည္ျဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ားအျပင္ 
၎တုိ႔ရြာအတြင္း တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ကၽြဲႏြားမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာစားက်က္ေျမမ်ားဆုံး႐ံႈးလိမ့္မည္။ 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းတြင္ ဆယ္စႏွုစၾ္ကာရွည္ေသာ လက္နက္ကုိငပ္ဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိက္ုခဲရ့ေသာ 
ေဒသအတြက္ အဆုိျပဳေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာသည္ ႀကီးမားေသာစုိးရိမမ္ႈအႏၱရာယ္ရိွေနသည္ကုိ ဤသက္ 
ေသခံေျပာၾကားခ်က္အားျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ-

“ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက တကယ္လုိ႔အဆုိျပဳေရကာတာစီမကိံန္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲရ့င္ တနသၤာရီ 
ျမစ္ေဒသ၊ ထီးမုိပြာ(တနသၤာရီျမစ္)မွာရွိတဲ့ေဒသခံေတြ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံရမႈမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္ 
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတိတ္မွာ ေတြ႔ ၾကံဳခဲ့တဲ့လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရတာထက္ 
ေရကာတာစီမ ံကိန္းေၾကာင့္ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈက ပိဆုိုးလိမ္မ့ယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကမာၻသိေအာင္ 
ဒါကုိ မွ်ေဝခ်င္တယ္။ အဲ့ဒါဆုိ ကမာၻကသိလိမ္မ့ယ္။ ၿပီးေတာ့ တနသၤာရီျမစ္ေဒသ၊ ထီးမုိပြာမွာေနတဲ့ေဒသခံေတြ 
အတြက္ စဥ္းစားလိမ့္မယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေဒသမွာရိွတဲ့ ရြာအားလုံးဒုကၡနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မယ္။” 

ဖူးဘ--- (က်ား)၊ ဘဟ---ေက်းရြာ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)222

 
“တကယ္လုိ႔ေရကာတာစီမကိံန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲရ့င္ ကလုိးခုိေဒသမွာကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပကုိ္ငခ္ဲတ့ဲ့အုန္း 
ပင္ေတြ၊ ဒူးရင္းပင္ေတြ၊ ကြမ္းသီးပင္ေတြနဲ႔အျခားစုိက္ပ်ိဳးေရးစတဲ့ျခံထဲက အပင္ေတြပ်က္စီးလိမ့္မယ္။ ဒါ့ျပင္ 
ေဒသတြင္းတိရစိာၦန္ေတြနဲ႔ကၽႊႏဲြားေတြေက်ာင္းတဲ့ေနရာဆုံး႐ံႈးလိမ္မ့ယ္။ ဆုံး႐ံႈးမႈက ပမာဏႀကီးတဲ့အတြက္ ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ ဒအီရင္းအျမစ္ေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္တန္လဲဆုိတာမခန္႔မွန္းႏုိငဘူ္း.....ကုမၸဏကီ သူတုိ႔ပ်က္စီး 
ဆုံး႐ံႈးတဲ့ေျမအားလုံးအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္ေျပာေပမဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးကေရတုိအတြက္ပ ဲေဒသခံေတြ အက်ိဳး 
ရႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အပင္ေတြက ေရရွည္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိတယ္။” 223

ဖူးဘ--- (က်ား)၊ ဘဟ--- ေက်းရြာ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။) 

221 Source #32 တြင္ၾကည့္ပါ။
222 Source #32 တြင္ၾကည့္ပါ။
223 Source #32 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ထုိအျပင္ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အကယ္၍ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အဆုိျပဳခဲ့ပါက ေျမအရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စုိးရိမ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းရန္လည္းမျပဳလုပ္ခ်င္ပါ။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ တူညီေသာအက်ယ္အဝန္းရိွသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့လွ်င္ေတာင္မွ် ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ေနရာမ်ားမွာ ဝမ္းေရးဖူလုံမႈႏွင္ဝ့င္ေငြရရိွႏိငုမ္ႈ အတြက္လုိအပ္ေသာ 
စိက္ုပ်ိဳ းေရးထုတ္လုပႏ္ိငုမ္ႈတုိ႔အတြက္ တန္ဖိုးတူညႏီိငုမ္ႈ မရိွမည္ကုိစိုးရိမပ္ပူန္လွ်က္ရိွ သည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
ရြာသားမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုိသာအျပည့္အဝမီွခိုေန
ရသည္။ ေက်းလက္ေဒသခံမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈအားကန္႔သတ္ထားေသာ ထိုေဒသတြင္ အသက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းျပဳရန္ အျခားအလုပအ္ကုိငမ္်ား လုပ္ေဆာင္ႏိငုျ္ခင္းမရိွပါ။ ထုိအားနည္းခ်က္ကုိ ရြာသားမ်ားမွအထူးသတိ 
ျပဳမိသည္။ 

“ေရကာတာစီမကိံန္းကေန အက်ိဳးအျမတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္မဘာမွမသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ကၽြန္မတုိ႔မီွခိုေနတဲ့ 
ကၽြန္မတုိ႔ေျမ(လယ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးျခံမ်ား၊ ရြာမ်ား) အားလုံးအေပၚ ေရႀကီးမႈေတြကစတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳး 
အမ်ားႀကီးရိွလိမ့္မယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ဒီေဒသက (မိုရို) ေဒသခံေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ရာသီအလုိက္ သစ္ေတာက 
အသီးေတြနဲ႔ျမစ္ေတြစတ့ဲ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြအလကားရတယ္။ ေရကာတာစီမကိံန္းၿပီးရင္ ကၽြန္မတုိ႔အစား 
အစာေတြ(အသီးမ်ားႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား) ကိုဝယ္ရေတာ့မယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ပ်က္စီးသြားတဲ့ေျမနဲ႔အပင္ 
ေတြအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရင္ေတာင္ ကၽြန္မတုိ႔ပိုက္ဆံေတြသုံးကုန္သြားရင္(အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား) 
အခက္အခဲေတြကုိ ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မယ္။ ကၽြန္မတုိ႔က ေက်းလက္ေဒသက သာမန္ရြာသားေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ရတဲ့ပိုက္ဆံပမာဏနဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ဖို ႔အသိပညာမရွိဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔(ေလ်ာ္ေၾကး)ေငြ 
ရရွိတဲ့အခ်ိန္ အေတာအတြင္းေတာ့အဆင္ေျပလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ ႔ပိုက္ဆံကုန္သြားရင္
ေတာ့ ဒုကၡေတြ႔လိမ့္မယ္။” 

ေနာ္ဘဝ---(မ)၊ အပ--- ေက်းရြာ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး
(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)224

 
လုံေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားပ့ံပိုးေပးျခင္းမရွိပဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာေဆာက္လုပ္သင့္သလား။ 
တနသၤာရီျမစ္ကမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေနထုိင္ေသာေက်းလက္ေဒသမ်ားျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္မႈရွိလိမ့္မည္။ 

ေက်းလက္တု႔ံျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားေက်းလက္တု႔ံျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ား

၂ဝ၁၂ခုႏွစ္မွစ၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာဆန္႔က်င္မႈမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားမွေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ 
၎တုိ႔၏စုိးရိမမ္ႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားႏုိငစ္ြမ္းမွာ တပ္မေတာ္ႏွင္ျ့မန္မာအစုိးရအပါအဝင္ ၾသဇာအာဏာရိွ 
သူမ်ား၏ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစပုိင္းတြင္အကန္႔အသတ္ရွိခဲ့သည္။ တနသၤာရီျမစ္ကမ္းေပၚရွိ 
ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏အသံအားျမႇင့္တင္ရန္ လူထုအေျချပဳစည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳခဲ့ရသည္။ 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရမည့္ ေဒသခံ အသုိက္
အဝန္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ရႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
လုံေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိ ျခင္းသည္ ရြာသားမ်ားမွ၎တုိ႔၏ ေရကာတာဆန္႔က်င္မႈအား 

224 Source #77: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Naw 
A---, August 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏုိင္ရန္ မတူကြဲျပားေသာ တံု႔ျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ တနသၤာရီၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမရွိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ 
ရြာသားမ်ားမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 

“တနသၤာရီျမစ္မွာ အဆုိျပဳခဲ့တဲ့ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာတစ္ခုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး GMS စြမ္းအင္ကုမၸဏီက 
အစည္းအေဝးလုပ္ခဲ့တယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရြာသားေတြက သူတုိ႔စီမံကိန္းန႔ဲပတ္သက္ၿပီး သေဘာမတူေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ‘တနသၤာရီျမစ္အား မဖ်က္ဆီးပါႏွင့္’ ‘ေရကာတာ အလုိမရွိ’ ဆုိတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ေတြကုိ ကုိငၿ္ပီး သူတုိ႔ 
စီမံကိန္းကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့တယ္။” 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးေရးသားေသာ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ 
ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ 

(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။)225 

ေဒသခံအဖြဲ႔ဝငမ္်ားမွလည္း ‘တနသၤာရီျမစ္လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းပါေစ’ ႏွင္ ့‘ေရကာတာအလုိမရိွ’ အပါအဝင္ ဆန္႔ 
က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎တုိ႔၏ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာဆန္႕က်င္မႈကုိ ျပသခဲ့ 
သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာႏွင္ပ့တ္သက္ေသာ ၎တုိ႔၏စုိးရိမမ္ႈမ်ားကုိေဖာ္ျပရန္ အစုိးရအာဏာပုိငမ္်ား 
ႏွင့္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသုိ႔ တုိင္ၾကားစာမ်ားလည္း ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ 

“သူတုိ႔ (ရြာသားမ်ား) က CBOနဲ႔CSOေတြကုိ ဒီကိစၥကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ‘ခင္ဗ်ားတုိ႔အထက္အာဏာပုိင္ 
ေတြန႔ဲေတြ႔ျဖစ္ရင္ သူတုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေရကာတာစီမံကိန္း မလုိခ်င္ဘူးလုိ႔ ေျပာေပးပါ’လုိ႔ ေျပာခဲ့ 
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီကိစၥကုိ (စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းရန္) ဘယ္မွာသြားၿပီးတင္ျပရမလဲ မသိဘူး။” 

ေစာအ---(က်ား၊ ၂၈ ႏွစ္)၊ အဖ---ေက်းရြာ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)226 

 
ေဒသခံမ်ားမွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာ ဆန္႔က်င္ေသာစည္းရုံးလႈ႕ံေဆာ္ 
မႈတြင္ ကူညပီံပ့ိုးရန္ ေတာင္းဆုိခဲသ့ည္။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ၊္ ဧၿပီလတြင္ ရြာသားဦးေရ၂ဝဝ ခန္႔သည္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔
အစည္းတစ္ဖြဲ႔မွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈပြဲတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ရန္ အတူတကြ 
ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဤလူထုလႈပရွ္ားမႈပြကုိဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမုိးမည့္ေက်းရြာမ်ားထမွဲ 
တစ္ရြာျဖစ္ေသာ မိုရိုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ဤအပုိင္းတြင္ ေက်းလက္လူထုမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ား ေရလႊမ္းမုိးမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာအား 
ဆန္႔က်င္ရန္မည္ကဲ့သုိ႔ အတူတကြ လာေရာက္စုေပါင္းၾကသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တုိ႔မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
တံု႔ျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား အသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားအား ၾကားသိေစရန္ 
အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

225 Source #67: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Proposed Hydropower Dam Project in 
Tanintharyi Region, Mergui-Tavoy District, 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

226 Source #69:  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw 
A---, March 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္မွ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အတားအဆီးမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္မွ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အတားအဆီးမ်ား 

ေက်းလက္ေနေဒသခံမ်ားမွ တံု႔ျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရနအ္တြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ စနိ္ေခၚမႈမ်ား 
ထမွဲတစ္ခမွုာ GMS စြမ္းအင္ကုမၸဏမွီ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးတြင္ေပးခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားမွာ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမဟုတ္ေပ။ အခ်က္အလက္အမ်ားစုမွာ ITD 
ကုမၸဏီမွ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားခဲ့သည္။ 
ေဒသခံမ်ားမွ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ရမည္လားဆုိသည္ကုိ ေသခ်ာမႈမရွိေပ။ 

ထို႔အျပင္ေဒသခံမ်ားမွ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ေရာက္ရိွရန ္အခက္အခမဲ်ားေတြ႔ရသည္။ အတား 
အဆီးတစ္ခုမွာ ခရီးသြားလာေရးျဖစ္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမုိးမည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ 
အလြန္ေဝးကြာေသာ တနသၤာရီၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးအားျပဳလုပခ္ဲသ့ည္။ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးသုိ႔သြားလာရေသာ ခရီးအကြာအေဝးႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအား 
အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

“....တစ္ခ်ိဳ႕ရြာက(ကုိယ္စားလွယ္မ်ား) အစည္းအေဝးကို မေရာက္ႏိငုဘူ္း။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ သူတုိ႔ရြာေတြန႔ဲ 
အရမ္းေဝးတဲ့ၿမိဳ႕ေပၚမွာ အစည္းအေဝးကုိလုပ္ခဲ့တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ရြာသားေတြက(အခ်ဳိ႕ရြာမ်ားမွ) ၿမိဳ႕ကုိ တစ္ခါမွ 
မေရာက္ဖူးဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစည္းအေဝးအတြက္ ဘယ္ကုိသြားရမလဲ သူတုိ႔မသိဘူး။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ထဲက 
တစ္ခ်ိဳ႕က ပိက္ုဆံမရိွဘူး (အစည္းအေဝးသုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ တကၠဆီခေပးရန္)။ တစ္ခ်ိ ႔ဳရြာသားေတြက တကၠဆီခ 
အတြက္ ပိုက္ဆံရွိၿပီး အစည္းအေဝးကုိ တက္ႏိုင္တယ္။”

ေစာအ---(က်ား၊ ၂၈ ႏွစ္)၊ အဖ---ေက်းရြာ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)227

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးလုပ္ေဆာင္စဥ္ အေတာအတြင္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာ 
တာအား သေဘာတူရန္ ဖိအားေပးခဲ့မႈမ်ားအားခံစားခဲ့ရသည္။ GMS စြမ္းအင္ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာအစုိးရစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ စမီကိံန္း၏ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား အေရးႀကီးသည့္ပံစုျံဖင့္ အနည္း 
ငယ္သာေဖာ္ျပၿပီး ေဒသအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာမွ မည္ကဲ့သုိ႔အက်ိဳးအျမတ္ရိွေၾကာင္းကုိ အက်ယ္ 
တဝင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။228 ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးမွ 
ရွင္းျပသည္မွာ- 

227 Source #69: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw 
A---, March 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

228 ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင္ ့ေဒသခံမ်ားအား အလုပအ္ကုိငအ္ခြင့္အလမ္းရရိွေစမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္ကုိ 
ေအးရွားေဝါကုမၸဏီမွ ထုံးဘုိေရကာတာတည္ေဆာက္သည့္အခ်ိန္က ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစီမံကိန္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအား 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ရြာသားမ်ား၏စီးပြားေရး ပ်က္စီးဆုံးရံႈးခဲ့ရသည္။ ကုမၸဏီမွ ၎တုိ႔၏ကတိအတိုင္းလုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းမရွိပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလုိပါက၊ Source #84: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Saw---, April 2011,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://khrg.org/2012/09/khrg12b72/toungoo-interview-saw-h-april-2011


“သူတုိ႔တင္ျပမႈက ေရကာတာကေန ထုတ္မယ့္လွ်ပ္စစ္ဗို႔အားေတြ တနသၤာရီတုိင္းက ဘယ္သူေတြ လွ်ပ္စစ္ရ 
မယ္ဆုိတာေတြ ႏိငုင္ျံခားေတြကုိ လွ်ပ္စစ္ဘယ္လုိေပးမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေနာကဆုံ္းအေနနဲ႔ (ျမန္မာ) တစ္ႏိငုင္လုံံး 
အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိတဲ့ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးကို ဘယ္လုိရွာႏုိင္မယ္ဆုိတာေတြပါပဲ။” 

ေစာအ--- (က်ား၊ ၂၈ ႏွစ္)၊ အဖ--- ေက်းရြာ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)229 

ျမန္မာႏုိငင္တံြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာမ်ားအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပခ္ဲၿ့ပီး ထုံးစံအတုိင္း အမိန္ီးခ်င္းႏုိငင္ ံ
မ်ားသုိ႔တင္ပို႔ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာမွ တနသၤာရီျမစ္ကမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေနထုိင္ေသာေဒသ 
မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရိွမည္ကုိ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ယုံၾကည္မႈမရွိခဲ့ပါ။ 

တံု႔ျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ရလဒ္မ်ားတံု႔ျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ရလဒ္မ်ား

ဤေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးမ်ားျဖစ္ၿပီးခ်ိနမွ္စ၍ တနသၤာရီျမစ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ထုိေနရာတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာေဆာက္လုပရ္န္ ကုမၸဏအီမ်ားအျပားမွ 
စတ္ိဝငစ္ားမႈအားရိွေနသည့္အတြက္ ဤရပ္ဆိငု္းမႈမွာ ေရရွညအ္တြက္လား၊ ယာယီေခတၱလားဆုိသည္မွာေတာ့ 
ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ 

229  Source #32 တြင္ၾကည့္ပါ။

အထက္ပါပုံႏွစ္ပံု ကုိ ၂ဝ၁၇၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန့တြင္ ရုိက္ကူးခဲ့ပါသည္။ လက္ဝဲဖက္၌ရွိေသာပုံသည္ တနသၤာရီၿမစ္ေခ်ာင္း၏ 
အက်ယ္အဝန္းၿဖစ္ၿပီး GMS Power ကုမၼဏီမွ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အဆုိတင္သြင္းထားေသာေနရာ၊ ေဒသခံမ်ားက 
အ--- ေရကန္ဟုေခၚဆိုေသာ အုိင္ၿဖစ္ပါသည္။ လက္ယာဖက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာပုံမွာ တနသၤာရီျမစ္ေပၚရွိ သစ္ပင္ေပၚတြင္ ကပ္ 
ထားေသာ ျမန္မာစာျဖင့္ “တနသၤာရီၿမစ္ေရ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေရး”  ႏွင္ ့အဂၤလိပစ္ာျဖင့္ “ေရကာတာ အလုိမရိွ” ဟူ၍  ေရးသားထားၿပီး 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေသာ ဆုိင္းဘုတ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာအစိုးရသုိ႔ျမန္မာအစုိးရသုိ႔

• ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အႀကီးစားစီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈခံရမည္ 
ဆုိလွ်င္ ၎တုိ႔ႏွင့္ အျပည့္အဝေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈရွိရန္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ။ 

“.... တစ္ခ်ိဳ႕ရြာက(ကုိယ္စားလွယ္မ်ား) အစည္းအေဝးကို မေရာက္ႏိငုဘူ္း။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ရြာေတြနဲ႔ 
အရမ္းေဝးတဲ့ၿမိဳ႕ေပၚမွာ အစည္းအေဝးကုိလုပ္ခဲ့တယ္။”

မဲေခါင္ေဒသခြဲ စြမ္းအင္ကုမၸဏီသုိ႔မဲေခါင္ေဒသခြဲ စြမ္းအင္ကုမၸဏီသုိ႔

• ေရအားလွ်ပ္စစ္ေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈခံရေသာျပည္သူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးပ့ံပိုး 
ေပးရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ 

“ကၽြန္မတုိ႔ပ်က္စီးသြားတဲ့ေျမန႔ဲအပင္ေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရင္ေတာင္ ကၽြန္မတုိ႔ပိုက္ဆံေတြ သုံးကုန္ 
သြားရင္ ကၽြန္မတုိ႔(အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား) အခက္အခဲေတြကုိ ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မယ္။ ” 230

230 Source #32 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြဆုိသည္မွာ အစုိးရႏွင့္စီးပြားေရးကုမၸဏီအသင္းအဖဲြ႕မ်ားမွ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံစားရေသာ ေဒသခံမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားမႈေပး 
ျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း 
(UNDRIP)231 ႏွင္ ့ကမၻာ့ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင္လူ့႔အခြင့္အေရး လမ္းညႊနမ္ဝူါဒ (the UN Guiding Principles 
for Business and Human Rights)232 တုိ႔အရ ေဒသခံအသုိင္းအဝန္းမ်ားမွ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့ ္
သေဘာတူညမီႈရယူျခင္း မရိွပလုဲပ္ေဆာင္ခဲသ့ည့္ စမီကိံန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခိက္ုနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ 
ထိေရာက္ေသာကုစားမႈမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ အစုအဖြ႔ဲႏွင့္ျဖစ္ေစ လက္ခံရရွိေစရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္
ကုမၸဏႏွီစရ္ပ္လုံးတြင္ တာဝန္ရိွသည္။ ဤအပုိင္းတြင္ နစ္နာမႈအေပၚ တိုငၾ္ကားျခင္းကုိ (ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
အေပၚအေျခခံၿခင္း၊ အာဏာပုိင္အၾကီးအကဲမ်ား၏ ကတိကဝတ္အေပၚ အေၿခခံၿခင္း၊ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္း 
တရားမွ်တမွဳ၏အယူအဆ အစဥ္အလာေပၚ အေၿခခံၿခင္း) တရားမွ်တမႈမရိွၿခင္းဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။

အဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

၁။  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔သုိ ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕
ေတာင္ပိုင္းရွိ ရြာသားအမ်ားစုသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ စီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား    
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင္ ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိငရ္ာ ထိခိက္ုပ်က္စီးမႈမ်ား
အတြက္ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးမ်ား မရရွိေပ။ 

၂။  ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားလုပ္ 
ေဆာင္ရာတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေသာ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးေလ့ေပးထမရိွပါ။ 

၃။ ေျမယာဆုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ရြာသားမ်ားအားေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရာတြင္လည္း ထုိေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား 
မွာ မွ်တမႈမရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ လုံေလာက္မႈမရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားျဖစ္သည္ဟု ရြာသားမ်ားမွ 
သိရွိခဲ့ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိကဲ့သုိ႔ေငြေၾကးျဖင့္ အေလ်ာ္ေပးျခင္းသည္ ၎တုိ႔ 
ဘိုးဘြားပုိင္ေျမ မ်ားႏွင့္ ေရရွည္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္မ်ားအား ျပန္လည္ကုစားမႈ 
မေပးႏုိငသ္ည္ကုိ ခစံား ၾကရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျမသိမ္းခံရသည့္အခါ ရြာသားအမ်ား
စုမွာ ကုမၸဏီမွေပးအပ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအစား ၎တုိ႔ေျမကုိသာ ျပန္လည္ရယူလိုၾကသည္။ 

231 “ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း” ပုဒ္မ ၁ဝ တြင္ “ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအား 
၎တို႔၏ေျမယာမ်ားႏွင္ ့ေဒသမ်ားမွ အဓမၼဖယ္ရွာျခင္း မျပဳလုပရ္။ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေစျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ 
ၾကိဳတင္အသိေပး သေဘာဆႏၵရယူျခင္း (FPIC) စံအရ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စိုးရိမမ္ႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ မွ်တ 
ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြအတြက္ သေဘာတူညခီ်က္မ်ားရယူျခင္းႏွင္ ့ျဖစ္ႏိငုပ္ါကျပန္လည္ေနထုိငန္ိငုရ္န္ စစီဥ္ေပးျခင္း” တုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
ပုဒ္မ ၁၁ (၂) တြင္ “ႏို္င္ငံေတာ္မွ ထိေရာက္မႈရွိေသာ တိုင္ၾကားေရး ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားျခင္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးရန္လုိၿပီး 
ထုိအထဲတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြသတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းပါဝင္ 
သည္။ ထုိေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္မႈတြင္ ၎တုိ႔၏ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအား ေလးစားမႈ၊ အတတ္ပညာ၊ ဘာသာေရးႏွင္ ့ဝညိာဥ္ေရးဆုိငရ္ာ 
ပိငုဆုိ္ငမ္ႈမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပျခင္းမရိွ၊ ၎တုိ႔၏ သေဘာတူညခီ်က္မပါပဲ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ ဥပေဒ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ 
မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ရယူထားျခင္းမ်ားမပါရိွပဲ ေလးစားရမည္” ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

232 “Guiding Principles on Business and Human rights”. United Nations High Commissioner for Human Rights 2011.
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၄။  ကုမၸဏမီ်ားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးသည့္အခါမ်ားတြင္လည္း ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏမွီခ်မွတ္ထား 
ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏကုိသာ အတင္းအက်ပ္လက္ခံခဲ့ၾကရသည္။ 

၅။  စီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းအမ်ားစုတြင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ေလ်ာ္ေၾကး ေငြေတာင္းခံရန္အတြက္ 
တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ နစ္နာမႈတုိင္းၾကားျခင္းယႏၱယားမ်ားအား မည္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကုိ
လည္း မသိၾကေပ။ 

၆။  အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပင္န္းရွငမ္်ားမွ ရြာသားမ်ားအား ဆုံးရံႈးသြားေသာေျမယာမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း လုံေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ရန္အတြက္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

၇။ စီးပြားျဖစ္ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမယာဆုံးရံႈးမႈႏွင့္ ေျမယာပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ 
ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္သည့္အခါတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ 
သင့္ေတာ္သလုိ ေပးသည့္အတြက္ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိသကဲ့သုိ႔ 
ခံစား ၾကရသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ မတူညီသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား 
ရရွိၾကရသည္ကုိလဲ ရြာသားမ်ားမွ နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္း 
ေပးရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံသုံး၍ ဖိအားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ 
သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ 
ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ရြာသားမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွရန္ အင္မတန္ 
အခြင့္လမ္းနည္းပါးပါသည္။ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရာတြင္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ 
နည္းပါးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မွ်တမႈမရွိျခင္းမ်ားကုိ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ၾကရျပန္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေျမသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးျဖင့္အေလ်ာ္ေပးျခင္းတြင္ ထုိေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ ရြာသားမ်ား၏အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ ဆုံးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုံေလာက္မႈမရွိေပ။ 
ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္ေတာင္းဆုိရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ၾကီးမားေသာ 
အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာျပန္လည္ရရွိရန္ ေတာင္းဆုိမႈထက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံျခင္းက ပိုမို 
လြယ္ကူသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္လာၾကရသည္။ 

ေဒသခံမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေဒသခံမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 

ကုမၸဏီမ်ားမွ ရြာသားမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနႏွင္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္ခရံရိွေသာ္လည္း ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရွားပါးျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရရွိသည့္ ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းဆိုသည့္အခါ ရြာသားမ်ားမွ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ အာရုံစိုက္မႈကုိရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္၊၊ ဥပမာတစ္ခုတြင္ 
ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေျမယာပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္သိန္း၂ဝ 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ေပးေဆာင္ရန္ ရြာသားမ်ားမွ ေကအဲန္ယူ (KNU)အား အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ရသည္။233 အျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခု 
တြင္လည္း ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရြာသားမ်ားမွ ၾကီးမားေသာ 
ဆႏၵျပပြတဲစ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပခ္ဲျ့ပီးေနာက္ ရြာသားမ်ားသည္ ကုမၸဏမွီ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ 
ဖိတ္ေခၚျခင္းကုိခံခဲ့ရသည္။ ကုမၸဏီသည္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ေတြႊ႔ဆုံကာ ထုိစီမကိံန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ 
ရြာသားမ်ားအား တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝ,ဝဝဝ မွ ၃ဝဝ,ဝဝဝ အထိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ခဲ့သည္။234 
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာမက အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္လည္း ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ေသာနည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ညႇႏိႈငိ္းေဆြးေႏြးရန္ ဖတ္ိေခၚခံရျခင္းႏွင္ ့ေလ်ာ္ေၾကးေငြျပန္လည္
ရရွိျခင္းစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ 

ပုဂၢလိကဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွာမူ ထုိကဲ့သုိ ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 
ရြာသားမ်ားအားခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေျမယာငွားရမ္းရန္ေတာင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တာဝါတုိင္စိုက္ထူရန္ ေျမေနရာ 
အတြက္ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။235 ဥပမာအားျဖင့္ 
က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဝင္းကေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘ---ေက်းရြာတြင္ တယ္လီေနာကုမၸဏီမွ ဖုန္းတာဝါတုိင္မ်ား တပ္ဆင္ 
ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေျမအက်ယ္အဝန္း ေပ ၅ဝ လွ်င္ အသုံးျပဳခ ေငြက်ပ္ 
တစ္သိန္းခြဲ လစဥ္ေပးအပ္ခဲ့သည္။236 

မလုံေလာက္မႈႏွင့္ မွ်တမႈမရွိေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြ မလုံေလာက္မႈႏွင့္ မွ်တမႈမရွိေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ကုမၸဏီမွ ေပးအပ္ေသာ မလုံေလာက္ေသာ 
မွ်တမႈမရွိသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပခဲ့ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားကုိလည္း လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ 
ဤသုိ႔တင္ျပရသည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရံႈးရသည့္ေျမယာ သုိ႔မဟုတ္ သီးပင္စားပင္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္
သည့္အခါ ထုိပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင္အ့ညီ ေပးေလ်ာ္မႈမရိွ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သံေတာင္ႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္မွ ေအးရွားေဝါကုမၸဏ၏ီ စမီကိံန္းလုပင္န္းေၾကာင့္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည့္ ရြာသားတစ္ဦး၏တင္ျပခ်က္တြင္ 
ေအးရွားေဝါကုမၸဏီမွ ေပးအပ္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ လုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ 

“သူတုိ႔အေနန႔ဲေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လုိ႔ တစ္ခါမွမေျပာဘူး။ သူတုိ႔ေပးတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေငြလည္းကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔မလုိခ်င္ဘူး။ သူတုိ႔ကေျပာတယ္။ ရာဘာတစ္ပင္ကုိ ၂ဝဝ ပဲတန္တယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဲ့ဒီေငြ ၂ဝဝ 
နဲ႔ ဘာလုပ္လုိ႔ရမွာလဲ။ ”

ကုိဇ--- (က်ား၊ ၂၁ ႏွစ္)၊ အဘ--- ေက်းရြာ၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)237

233 Source #8; Source #23; Source #27 ကုိၾကည့္ပါ။ Source #64: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာဝါရီလ 
တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Situation Update: K’Ser Doh and Tanintharyi Townships, August to October 2017,” 
တြင္လည္း ၾကည့္ပါ။

234 Source# 49: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ ႔မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: 
Thandaunggyi and Htantabin townships, November 2015 to January 2016,” တြင္ ၾကည့္ပါ။

235 Source #40 ႏွင့္ Source #88 တြင္ၾကည့္ပါ။
236 Source #88 တြင္ၾကည့္ပါ။
237 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2018/02/17-106-s1/mergui-tavoy-situation-update-k%E2%80%99ser-doh-and-tanintharyi-townships-august-october
http://khrg.org/2016/07/16-11-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-and-htantabin-townships-november-2015-january


ဒုတိယအခ်က္မွာ ကုမၸဏီမွေပးအပ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားသည္ ထိခိုက္ခံစားရေသာရြာသားမ်ားသို႔ 
အညီအမွ် ခြဲေဝေပးမႈမရွိျခင္း မရွိေပ။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားသာ ေပးျပီး အျခားထိခုိက္ေသာ 
ရြာသားမ်ားအား အဘယ္ေၾကာင့္ မေပးသည္ကုိ တိက်စြာရွင္းလင္းေျပာျပေပးရန္ ကုမၸဏမွီ မၾကာခဏဆိုသလို 
ပ်က္ကြက္ခဲသ့ည္။238 ဤအခ်က္ႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွီ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြေပးအပ္ရာတြင္ ေျမဧကမ်ားစြာဆုံးရံႈးသည့္ ႏွစရွ္ညပ္င္စုက္ိပ်ိဳးေသာ ျခံေျမပုိငရွ္ငမ္်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပး
အပ္ေသာ္လည္း ေျမဧကအနည္းငယ္သာဆုံးရံႈးသည့္ ႏွစ္ရွည္ပင္စုိက္ပ်ိဳးေသာ ျခံပိုင္ရွင္မ်ားကိုမူ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြေပးအပ္မႈမရွိသည့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွရရွိထားေသာ ကိစၥရပ္ကုိ သာဓကအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။239 

ဥပမာအားျဖင့္ ဒူးပလာယာခရုိငတ္ြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး အျဖစ္ပ်က္တစ္ခတုြင္ ကုမၸဏမွီ 
ရြာသားအခ်ိဳ႕ကုိသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ မွ်တမႈမရိွသည္ကို ခစံားရေၾကာင္း ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ 
ေက်းရြာလူႀကီးတစ္ဦးမွ ၎၏ ခံစားခ်က္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕ဒီအေျခအေနကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကုမၸဏီမွ ႏွစ္ရွည္ပင္အနည္းငယ္သာ ဆုံရႈံးသြားတဲ့ 
ေျမပုိင္ရွင္ေတြကုိလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးသင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ကေလးအမ်ားႀကီးရွိရင္လည္း 
ကေလးတခ်ိ ဳ ႕ေသသြားရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ကေလးေတြကုိ မဆုံးရံ ႈးခ ်င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔မ ွာ 
ကေလးတစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ပဲ ရိွမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ကုိဆုံးရံႈးရရင္ ဘယ္ေလာက္ႏွေျမာမလဲဆုိတာ ေတြးမိလား။ 
အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒအီေျခအေနကုိ ေျမအနည္းငယ္ပပဲိငုတ္ဲ့သူေတြ ေျမဆုံးရံႈးရင္ ဘယ္ေလာက္ထိခစံားရမလဆုိဲတာ 
ယွဥ္ ၿ ပီးေတ ြး ၾကည့္ႏို င္တယ္။  [အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္  ၎တုိ႔အေန ျဖ င့္  ဤအနည္းငယ္ေသာ  
ေျမပမာဏအေပၚတြင္သာ မွီခိုေန ၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။]””

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေရးသားေသာ ေနာက္ဆုံးရအေျခအေန 
တင္ျပခ်က္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္၊၊)240

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ထိခိက္ုခစံားရသူမည္သူမဆုိ စိက္ုပ်ိဳးေျမ နည္းသည္ျဖစ္ေစ 
မ်ားသည္ျဖစ္ေစ အားလုံးေလ်ာ္ေၾကးရသင့္သည္ဟုခံယူၾကသည့္အတြက္ ကုမၸဏီမွယခုကဲ့သုိ ႔ေလ်ာ္ 
ေၾကးရသင့္သည့္ရြာသားႏွင့္ မရသင့္သည့္ရြာသားမ်ားအား ခြဲျခားျခင္းကုိ မမွ်တသကဲ့သုိ႔ ခံစားၾကရသည္။ 

ေျမယာတန္ဖိုး- ေလ်ာ္ေၾကးေငြထက္တန္ဖိုးမ်ားျခင္းေျမယာတန္ဖိုး- ေလ်ာ္ေၾကးေငြထက္တန္ဖိုးမ်ားျခင္း

လက္ခံရရွိသည့္အစီရင္ခံစာအမ်ားစုတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိျခင္းမွာ ရြာသားမ်ားလုိခ်င္သည့္ ေတာင္းဆုိမႈ 
ရလာဒ္မဟုတ္ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ကုမၸဏီမွရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြေပးအပ္ျခင္းသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ေျမယာျပန္လည္ေတာင္းဆုိရန္ အေကာင္းဆုံးအျခားနည္းလမ္း 
တစ္ခသုဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သ့ည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ လမ္းေဆာက္လုပျ္ခင္းေၾကာင့္ ေရတိုပ်က္စီးသြားသည့္ 
စုိက္ပ်ိဳးပင္မ်ားႏွင့္ေျမယာမ်ား အတြက္သာလွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ ကုစားေပးႏုိင္သည့္ အေပၚ ရြာသားမ်ားမွ 
လမ္းေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ 
238 Source #57: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: 

Kawkareik Township, June 2015 to August 2016”  တြင္ၾကည့္ပါ။
239 Source #63: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇလုိူငလ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kawkareik 

Township, January to October 2016” တြင္ၾကည့္ပါ။
240 Source #63: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇလုိူငလ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kawkareik 

Township, January to October 2016” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://khrg.org/2016/12/16-77-s1/dooplaya-situation-update-kawkareik-township-june-2015-august-2016
http://khrg.org/2017/07/16-92-s1/dooplaya-situation-update-kawkareik-township-january-october-2016
http://khrg.org/2017/07/16-92-s1/dooplaya-situation-update-kawkareik-township-january-october-2016


ေတြ႔ရွိရသည္။241 သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ေျမသိမ္းမႈျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြေပးအပ္ျခင္းမွာ အျငင္းပြားမႈ ပုမိုျိဖစ္ေစၿပီး ထိုသုိ႔ျပဳလုပျ္ခင္းသည္ ရြာသားမ်ား ကနဦး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ ရလဒ္မဟုတ္ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ 
ေျမသိမ္းမႈတြင္ ရြာသားမ်ားမွ ကုမၸဏီအား ဆႏၵျပရျခင္းမွာ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္ရယူလုိသည့္
အတြက္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ကုမၸဏီမွ ရြာသားမ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစရန္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား
လက္ခရံန ္ညႇႏိိႈင္းမႈျပဳလုပခ္ဲသ့ည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံသည္မွာ ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ား
အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ေတာင္းခံျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ 
ေလ့လာေတြ႔ရွိခ့ဲ ရသည္။ 

အမွန္မွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္းမွာ မွ်တမႈ၊လုံေလာက္မႈ မရွိသည္ကုိ 
ေတြ႔ရေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား မၾကာခဏဆုိသလုိတင္ျပခဲၾ့ကသည္။ ထုိအတြက္ 
အဓိကအားျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ ပထမအေၾကာင္းရင္းမွာ ကုမၸဏီမွေပးအပ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြျဖင့္ ေရရွညအ္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပကုိ္ငရ္န္ မရႏုိင္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွေတြ႔ရိွခဲရ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
မင္းလြင္ေတာင္ကိစၥရပ္တြင္ သထုံခရုိငမွ္ ရြာသားတစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမည့္ ၎၏ပုိငဆုိ္ငမ္ႈမ်ား
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ ဘာေၾကာင့္ မယူႏိုင္ေၾကာင္းေအာက္ပါအတုိင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္အရင္ကေျပာခဲ့သလုိပဲ သူတုိ႔ေပးမယ့္ ဒီေငြေလးန႔ဲဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္လေလာက္ပဲ စားလုိ႔ရမွာ။ 
ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔အတြက္ကေတာ့ ဒီေတာင္ကရလာမယ့္ေငြနဲ ႔ ႏွစ္တစ္ရာေလာက္ ထိုင္စားလုိ႔ရတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက သူတုိ႔ေပးမယ့္ ေငြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဘာမွမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ေပးတဲ့ေငြန႔ဲ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ရပ္တည္လုိ႔မရဘူး။ သူတုိ ႔ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေငြ ၁ဝ သိန္းေလာက္ ေပးခဲ့ရင္ေတာင္ 
ကၽြန္ေတာ္ဒီေတာင္နဲ႔ မလဲႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘဝအသက္ရွင္သန္မႈကုိ ေငြ ၁ဝ သိန္းန႔ဲ ႏွစ္တစ္ရာ ေလာက္ 
ေထာက္ပံႏ့ိငုမွ္ာမဟုတ္ဘူး။ တျခားသူေတြ ဘာလုိ႔သေဘာတူလည္း ကၽြန္ေတာ္မသိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ 
ကေတာ့ ဒီေတာင္ကုိ မေရာင္းခ်င္ဘူး။”

ဦးဘခ---(က်ား၊ ၅၈ ႏွစ္)၊ ဘရ--- ေက်းရြာ၊ ပိႏၷဲေတာ ေက်းရြာအုပ္စု၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ 
သထုံခရိုင္၊မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)242 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ရြာသားမ်ားမွ ထုိေတာင္အား ေရရွည္အသုံးျပဳႏုိင္မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြဆုိသည္မွာ လုံေလာက္မႈမရွိဟု ခံစား ၾကရသည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြရရွိျခင္းထက္ ၎တုိ႔ဆုံးရံႈးရသည့္ေျမကုိ ပိုမိုတန္ဖိုးထားသည့္အတြက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေျမယာအသုံး 
ျပဳျခင္းအားျဖင့္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိသြားမည္ဟု ခံစားၾကရသည္။ ဤကိစၥတြင္ 
ရြာသားမ်ားအတြက္ တရားမႈႏွင့္ မွ်တမႈမရွိျခင္းကုိ ပိုမိုခံစားရေစသည္။243 

241 Source #63: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇလုိူငလ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kawkareik 
Township, January to October 2016”  တြင္ ၾကည့္ပါ။

242 Source #52: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Thaton Interview: U A---, 2016” 
တြင္ၾကည့္ပါ။

243 Source #3 တြင္ၾကည့္ပါ။ “သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ပိုက္ဆံေပးခ်င္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကမယူခ်င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ ေျမကုိပဲ 
ကၽြန္ေတာ္ျပန္လုိခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဲ့ဒီေငြနဲ႔ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူး။ သူတုိ႔ေပးတဲ့ေငြက ကၽြန္ေတာ့္အသီးအႏွံ (ငွက္ေပ်ာ) 
ေတြေလာက္ တန္ဖိုးမရိွဘူး။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သူတုိ႔ေငြကုိယူတယ္ဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ဘဝလုံး [ဒကုၡေရာက္ရလိမ္မ့ယ္]. 
ကၽြန္ေတာ့္မွာသာ ေျမရိွတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တင္မကဘူး ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုလည္း မွီခိုလုိ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေငြမလုိခ်င္ဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျမကုိ မဆုံးရံႈးခ်င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လယ္သမားဆုိတဲ့အတိုင္း အသက္ရွင္ဖို႔ ေျမလုိတယ္။”
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ဒုတိယအေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမကုိ ေငြေၾကးထက္ပို၍ တန္ဖိုးထားၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမအား ထိန္းသိမ္းထားရန္ ၎တုိ႔အတြက္အေရးႀကီးေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။244 ဥပမာအားျဖင့္ CKB ကုမၸဏီ၏ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရြာသား 
မ်ားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအစား ၎တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကုိ ျပန္လည္ေတာင္းခံျခင္းအေပၚ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္ရွိ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပခဲ့သည္။ 

“ရြာသားမ်ားအေနနဲ႔ သူတုိ႔၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမမ်ားအား 
ျပန္လည္လုိခ်င္ၾကတယ္။ ရြာသားေတြကေတာ့ တစ္ဧကလွ်င ္၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္အား ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ရရိွပါက 
ေက်နပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ပင္ ျပန္လည္လုိခ်င္ၾကသည္။”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွေရးသားေသာ 
ေနာက္ဆုံးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 

(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)245

ေျမယာသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း၏ အရင္းအျမစ္ဆုိသည္ထက္ပိုသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ေျမယာသည္ ၎တုိ႔၏အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ဘုိးဘြားအေမြအႏွစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ရာတြင္လည္း အလြန္အေရးပါသည္။ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြးအား လက္ခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြးအား လက္ခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲသုိ႔တင္ျပခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ဆုံး 
ရံႈးရမည့္ ေျမယာသည္ ရရွိမည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ယူဆ 
ထားသည့္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား လက္ခယူံျခင္းမရိွခဲ့ေပ။246 သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားမွာ 
မွ ်တမႈ ၊ လုံေလာက္မႈမ်ားမရ ွိေသာ္လည္း ထုိေျမယာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေင ြကုိ လက္ခံရန္အျပင္ 
အျခားနည္းလမ္းမရွိသကဲ့သုိ႔ ခံစားရေၾကာင္းကုိလည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔သုိ ႔ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိကာ 
တြန္းအားေပးေလ့ရွိသည္။ “ေျမကေတာ့ အသိမ္းခံရမွာပဲ။ အစုိးရရဲ႕ေလ်ာ္ေၾကးကုိ အခုေပးတုန္း ယူရမယ္။ 
တကယ္လုိ႔မယူရင္ ေနာက္ဆုိ ဘာမွရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။” ဤုျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၌ 
အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟုခံစားရၿပီး ထုိဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအား သေဘာ 
တူျခင္းမရိွပဲ ကုမၸဏီမွ ေပးေခ်ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိသာ လက္ခံၾကရသည္။ 

244 Source #30 တြင္ၾကည့္ပါ။: “ေရကာတာစီမံကိန္းဆုိတာ အရမ္းႀကီးမားတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေန တဲ့အခ်ိန္ 
ျပႆနာတက္ရင္ ေဒသခံျပည္သူအမ်ားစုကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအလုပ္သမားေတြက ေျမယာပ်က္စီးမႈနဲ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းဖုိ႔အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
မ်ိဳးဆက္ေတြေနလာခဲ့တဲ့ ဘုိးဘြားပုိင္တဲ့ေျမေပၚမွာ သဘာဝသယံဇာတေတြန႔ဲအတူ ေနေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနန႔ဲ ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ေနထုိင္ေနတဲ့ေနရာမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိက္ုပ်က္စီးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေပၚဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မွာကုိ မလုိခ်င္ဘူး။”

245 Source #73: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Situation Update: Ta 
Naw Th’Ree Township, 2017” တြင္ ၾကည့္ပါ။

246 Source #49: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: 
Thandaunggyi and Htantabin townships, November 2015 to January 2016” တြင္ ၾကည့္ပါ။
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“တကယ္လုိ႔သူတုိ႔ [ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ] က ရြာသားတစ္ေယာက္ကုိ ၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ ေပးမယ္ဆုိ 
ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေက်နပ္ေပမယ့္ ယူရမွာပဲ။ ဒီလုိယူတယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ေပးတဲ့ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ လုိခ်င္လုိ႔မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ကုိ ေၾကာက္လုိ႔ယူရတာ။ သူတုိ႔ေပးတဲ့ေငြကုိယူဖို႔ ရြာသားေတြကုိ 
ရဲတုိ႔၊ စစ္သားတုိ႔နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေျမယာဆုံးရံႈးမွာ ေၾကာက္လုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးယူတာ 
မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိေၾကာက္လို႔ ေလ်ာ္ေၾကးယူလုိက္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေငြငါးေသာင္းနဲ႔ 
ဘယ္မွာေျမသြားရွာဝယ္ရမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ရဲ့ အာဏာကုိေၾကာက္လုိ႔ သူတုိ႔ေငြကုိယူရတာ။ 
တကယ္ဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ ေျမကုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္လုိခ်င္တယ္။ ”

ေစာအလ--- (က်ား၊ ၄၆ ႏွစ္)၊ အခ--- ေက်းရြာ၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)247

အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားတြင္ ရြာသားအမ်ားစုမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ လက္မခံလုိၾကေပ။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေျမသည္ ၎တုိ႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအရာဟု ခံယူၾကသည့္ 
အတြက္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံရရွိေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္း 
အခ်က္အလက္အရ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္၊ ကဆယ္ဒိုၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသား အမ်ားစုသည္ အဏၰဝါစုိးမုိးကုမၸဏီမွ 
ေပးအပ္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ လုံေလာက္မႈမရွိဟု သတ္မွတ္ကာ လက္ခံရန္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ 

“အဏၰဝါစုိးမုိးကုမၸဏီက ရြာသားေတြကုိ ေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြတစ္ခ်ိဳ႕ေပးလည္းပဲ မလုံေလာက္ဘူး။ 
အခ်ိဳ႕ရြာသားေတြက ကုမၸဏီကေပးတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အကုန္ယူတယ္။ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ 
ကုိသာယူတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ရြာသားေတြက ဘာေလ်ာ္ေၾကးေငြမွ လက္မခံၾကဘူး။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ပ်က္စီးဆုံးရံႈးခဲတဲ့ေျမယာေတြန႔ဲ အပင္ေတြအတြက္ ထုိက္တန္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ ရရွိဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ 
ရြာသားအမ်ားစုကေတာ့ အဒီဲေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ လက္မခံၾကဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ သူတုိ႔က ေငြေၾကးထက္ 
သူတုိ႔ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အဓိက ျဖစ္တဲ့ေျမယာကုိပဲ လုိခ်င္ၾကတယ္။ ”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေရးသားေသာ 
ေနာက္ဆုံးရအေျခအေနတင္ျပ ခ်က္၊ ကဆယ္ဒိုၿမိဳ႕နယ္၊ျမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး 

(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္၊၊)248

247 Source #44: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ၊္ ဇြန္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Htantabin Township, 
November 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။

248 Source #64: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Situation Update: 
K’Ser Doh and Tanintharyi Townships, August to October 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2017/06/15-133-a2-i1/toungoo-interview-htantabin-township-november-2015
http://khrg.org/2018/02/17-106-s1/mergui-tavoy-situation-update-k%E2%80%99ser-doh-and-tanintharyi-townships-august-october


ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရရွိရာတြင္ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အတားအဆီးမ်ားေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရရွိရာတြင္ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အတားအဆီးမ်ား

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ လက္ခံရရွိေသာအစီရင္ခံစာအမ်ားစု၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္ 
မ်ားမွေပးအပ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ လက္ခံရရွိျခင္းမရိွေပ။249 အထူးသျဖင့္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးစီမံ 
ကိန္းမ်ားတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။250 ကုမၸဏီမ်ားမွ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အာဏာပုိင္ 
မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္မလုိဟု ေျပာေလ့ရိွေၾကာင္း 
ရြာသားမ်ားမွတင္ျပၾကသည္။251 ထို႔နည္းတူ ကုမၸဏီမ်ားမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈအတြက္ တာဝန္ယူရန္ ျငင္းဆန္ေလ့ရွိသည္။252 စီးပြားျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေသာ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားရရွိျခင္းထက္ ၎တို႔၏ 
ေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိမႈအတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွ 
ႏိုင္ျခင္းမရိွ၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ခံစားရသည့္ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
အားျပန္လည္ကုစားရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ အစီရင္ခံစာအရ- 

“ကၽြန္ေတာ္ၾကားရတဲ့အထဲမွာ အဆုိးရြားဆုံးအရာကေတာ့ ေဒၚဘစ---ရဲ့ ေျမဧက ၅ဝ ကုိ သူတုိ႔သိမ္းယူၿပီး 
အဲ့ေျမကေန သူမကုိထြက္သြားခုိင္းတယ္။ ေဒၚဘစ--- ဆုိတာ မုဆုိးမေလ။ ဒါေပမဲ့ သူမအတြက္ ေျမယာနည္း 
နည္းေလးပဲက်န္ေတာ့တယ္။ သူမမွာ အိမ္မရွိေတာ့ဘူး။ ကုမၸဏီက သူမအိမ္ကုိၿဖိဳခ်ၿပီး သူမကုိေမာင္းထုတ္ 
လုိက္တယ္။ သူမမွာ အိမ္မရွိေတာ့တဲ့အခါက်ေတာ့ သူမေျမေနရာမွာ ျပန္ေနတာေပါ့။ အဲ့ဒီမွာက်ေတာ့လည္း 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြက ေမာင္းထုတ္ျပန္တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းကဆုိ သူမကငုိၿပီးေတာ့ 
“ငါ့မွာေျမဧက ဒီေလာက္ရွိတယ္။ သူတုိ႔ေတြငါ့ကုိ တစ္ဧက ၅ သိန္းနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမွာ။ ခုေတာ့ ငါ့မွာ 
တစ္ေယာက္စာေနဖုိ႔ေတာင္ ေနရာမရွိေတာ့ဘူး”လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဦးခင္ေမာင္ေအးကေတာ့ သူမကုိ ေလ်ာ္
ေၾကးေငြေပးဖုိ႔ေတြ႔ခ်င္ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြက မေတြ႔ခိုင္းေစခ်င္ဘူး။ တကယ္လုိ႔ အဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ 
ေတြ႔ခဲ့ရင္ ျပႆနာေတြတက္လိမ့္ မယ္လုိ႔ သူ႔ရဲ့ဝန္ထမ္းက သူ႔ကုိေျပာခဲ့တယ္။ ”

ေစာဃ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕၏သတင္းမွတ္ျပဳစုသူတစ္ဦး၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)253

249 Source #56: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ မတ္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi 
Township, June to August 2016,” ႏွင့္ Source #15 တြင္ ၾကည့္ပါ။ Source #58: ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Interview: Saw A---, October 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။

250 Source #55: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: 
Kyonedoe Township, April 2016 to July 2016,” တြငၾကည့္ပါ။  Source #16;၊ Source #37; Source #33 တြင္လည္း 
ၾကည့္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ Source # 75: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Thandaunggyi 
Township & Htantabin Township, January to March 2017,”  ႏွင့္ Source #25 တုိ႔တြင္ၾကည့္ပါ။

251 Source #11 ႏွင့္ Source #66: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo 
Situation Update: Thandaunggyi Township, November 2016 to January 2017,” တြင္ ၾကည့္ပါ။

252 Source #2 တြင္ၾကည့္ပါ။
253 Source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://khrg.org/2017/03/16-67-S1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-june-august-2016
http://khrg.org/2017/02/16-63-s1/dooplaya-situation-update-kyonedoe-township-april-2016-july-2016
http://khrg.org/2018/01/17-70-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-htantabin-township-january-march
http://khrg.org/2017/08/17-26-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-november-2016-january-2017


ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေတာင္းခံလုိေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့့္္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါး 
လ်က္ရွိသည္။ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းနည္းပါးျခင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းနည္းပါးျခင္း 

ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားအတြက္စနစ္က်သည့္ နစ္နာမႈတုိင္းၾကားျခင္းယႏၱရားမရိွျခင္း254 သုိ႔မဟုတ္ ထုိကဲ့ 
သုိ႔ေသာ ယႏၱရားမ်ားတည္ရွိေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ မသိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ 
ေၾကးေငြေတာင္းခံရန္အတြက္ ကုမၸဏီအား မည္ကဲ့သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္တုိင္ၾကားရမည္ကုိ မသိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾက 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ သူတုိ႔ႏွင္သ့က္ဆုိငမ္ႈ ရိွမရိွ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမည္မွ် ရသင့္ရထုိက္သည္ႏွင္ ့
ပတ္သက္ၿပီး ရြာသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ နားလည္မႈ ကြဲျပားမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။255 

ရြာသားမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးေငြဆုိလုိသည္မွာ မည္သည္ကုိဆုိလုိေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ရရွိသင့္သည္ကုိ ယခင္စီးပြားျဖစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအရ ရရွိခဲ့ေသာ ၎တုိ႔၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အျခား 
ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား မည္သုိ႔ရရွိခဲ့သည္ကုိအေျခခံ၍ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။256 ထုိ႔အတြက္ 
အျခားေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျမသိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားပ်က္စီးဆုံးရံႈးျခင္းမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြရရိွျခင္း မရွိပါက ၎တုိ႔အေနျဖင့္လည္း ရမည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။257 

တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းတာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိ ႈင္းမႈ၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ ရြာသားမ်ားအား ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း လုိက္
နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေနၾကရသည္။258 ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရြာသားမ်ားဆီမွ သေဘာတူညီမႈရယူရန္အတြက္ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပး 
မည္ဆုိ၍ ကတိေပးေလ့ရွိသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ျဖဴမင္းထြန္းကုမၸဏီမွ မင္းလြင္ေတာင္တြင္ 

254 “Sector Wide Impact Assessment of Limestone, Gold and Tin Mining in Myanmar,” တြင္ၾကည့္ပါ။
255 Source #60: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Interview: Saw A---, September 

2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။
256 Source #60: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Interview: Saw A---, 

September 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။. “သူတုိ႔ေတြက ေလ်ာ္ေၾကးေပးေပမယ့္ ရြာသားေတြ ေလ်ာ္ေၾကးမရဘူးလုိ႔ ၾကားတယ္။ 
တကယ္ေတာ့ ဒါကသတင္းမွားပါ ပ။ဲ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲ ရြာသားေတြကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြခ်ေပးမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တခါမွမၾကားဘူး။ 
ရြာသားေတြကုိ သူတုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးမယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္တုန္းကမွမသိခဲ့ရဘူး။”

257 Source #59: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Interview: Saw A---, September 
2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။ “တခ်ိဳ႕ရြာသားေတြက အရင္ကလမ္းေဟာင္းေဖာက္လုပ္ထားတာရိွေတာ့ ဒီလမ္းသစ္ေဖာက္မႈမွာ သူတုိ႔ရဲ့ 
ပ်က္စီးသြား တဲ့ေျမေတြအတြက္  ေလ်ာ္ေၾကးမရမွာကုိ စိုးရိမ္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ အရင္လမ္းေဖာက္တုန္းကလည္း 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာေတြ မရိွေတာ့ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ဒလီက္ရိွဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စမီကိံန္းကေနလည္း သူတုိ႔အက်ိဳ းအျမတ္ ရမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ 
ယုံၾကည္ေနၾကတယ္။”

258 အျခားျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသတြင္းရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးမွ ရြာသား 
မ်ားအား လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကုမၺဏီမွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟုေျပာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လမ္းမရွည္ႀကီးေဖာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမရရိွခဲ့ပါ။ ထပ္မံ၍ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ပိုမိုသိရွိ လုိပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြေလ်ာ္ေၾကးေငြ အခန္းတြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/SWIA/Mining/00-Myanmar-Mining-Sector-Wide-Assessment.pdf
http://khrg.org/2017/05/16-90-a3-i1/dooplaya-interview-saw-september-5th-2016
http://khrg.org/2017/08/16-90-a4-i1/dooplaya-interview-saw-september-2016
http://khrg.org/2017/06/16-90-a2-i1/dooplaya-interview-saw-september-2016


ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထုိစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးမည္ဟု 
ရြာသားမ်ားအား ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပမာတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။259 ရြာသားတစ္ဦးမွ ရွင္းျပထားသည္မွာ- 

“[တကယ္လုိ႔ စီမံကိန္းသာျဖစ္ခဲ့ရင္] ဘာေကာင္းက်ိဳး ဆုိးက်ိဳးရိွႏိုင္သလဲဆုိတာကုိ ရြာသားေတြက မသိခင္ 
တုန္းက ေတာင္ေဘးမွာမေနတဲ့ရြာသားေတြက ၁ဝ သိန္း အလကားရမယ္ဆုိၿပီး လက္မွတ္ေတြထိုးၾကတယ္။ 
သူတုိ႔ [ကုမၺဏီ] ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရြာသားေတြနဲ႔ အစည္းအေဝးလုပ္တုန္းကဆုိရင္ ရြာသားေတြ ဘာမွ 
မသိရေသးခင္မွာ ဒစီမီကိံန္းကုိ သေဘာတူရင္ အမိ္ေထာင္စတုစ္စစုတုိီင္း ေငြ ၁ဝ သိန္း ရမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ 
ရ ြာသားေတြအမ်ား ႀကီး  အဲ့ဒီအစည္းအေဝးကုိ  သြားတက္ၿ ပီး  လက္မ ွတ္ထုိးခဲ့တယ္။  ကုမ ၸဏီက 
လုပ္ငန္းရဲ့ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆုိးက်ိဳးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွမေျပာခဲ့ဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွ ေတာင္ရဲ့ အေနာက္ဘက္ 
အျခမ္းမွာေနတဲ့ အိမ္ေထာင္စု ၄ဝဝ ခန္႕ေလာက္က အဲ့ဒီ စီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတာ။”

ေစာဘ--- (က်ား၊ ၄၂ ႏွစ္)၊ အတ--- ေက်းရြာ၊သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ 
သထုံခရိုင္/မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)260 

ဤအေျခအေနတြင္ ျဖဴမင္းထြန္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ မင္းလြင္ေတာင္ေက်ာက္မိုင္းထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ေပၚလာမည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ရြာသားမ်ားအား ေသခ်ာစြာရွင္းျပျခင္းမရွိပဲ ရြာသားမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ 
ရရွိရန္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ အမ်ားအျပားေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီက 
ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္မ်ားပုိမိုရရွိေစရန္ 
လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရမည္မဟုတ္သည့္ ေတာင္၏အေဝးတြင္ေနထုိင္ေသာ ရြာသားမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ 
ထား၍ စည္းရုံးခဲ့သည္။ 

259 Source #79: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Thaton Interview: Saw Be---, 
April 2016”  တြင္ၾကည့္ပါ။

260 Source #79: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Thaton Interview: Saw Be---, 
April 2016” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://khrg.org/2018/02/16-39-a1-i1/thaton-interview-saw-be-april-2016
http://khrg.org/2018/02/16-39-a1-i1/thaton-interview-saw-be-april-2016


ဓာတ္ပံုမ်ား။        ။ေလ်ာ္ေၾကးေငြဓာတ္ပံုမ်ား။        ။ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

ဤပုံကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ 
ဦးမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူခရိုင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လိပ္သုိၿမိဳ႕၊ သံမိုးေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
ေကာ္ဘက္ျခံေက်းရြာႏွင့္  သံမိုးေတာင္ေက်းရြာအၾကားတြင္ ရိုက္ 
ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွာ ေကာ္ဘက္ျခံေက်းရြာႏွင့္ သံမိုးေတာင္ 
ေက်းရြာအၾကားရွိ လမ္း၏ပုံျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးတုိင္မ်ားေဆာက္ 
လုပသ္ည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ေျမယာမ်ားႏွင္ ့ဥယ်ာဥ္ၿခံ 
အမ်ားအျပားပါသြားခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ပ်က္စီးဆုံးရံႈး 
ရေသာအပင္မ်ားအတြက္မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွမရရွိခဲ့ပါ။ 
ထို႔အျပင္ အနာဂတ္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမကိံန္းလုပင္န္း 
မ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ကုိစိုးရိမ္ 
ေနလ်က္ရွိသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပံုကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူခရိုင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘယ---ေက်းရြာတြင္ ရိက္ုယူခဲျ့ခင္းျဖစ္သည္။ 
ကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္ ေတာင္ငူခရုိင္အတြင္းသုိ႔  ဝင္ေရာက္
လာခဲ့ၾကၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံက္ိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။  
သုိ႔ေသာ္ ရြာသားမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရွိသည့္ အတြက္
ေၾကာင့္ စီမံကိန္းပတ္သတ္၍ တစ္စံုတစ္ရာသိရွိရျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ 
စက္ယႏၱရားမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ဘူဒိုဇာမ်ားလည္း ပံုတြင္ျပထားသည့္
အတုိင္း ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ယူေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအား ရြာသားအခ်ိဳ႕မွ သေဘာတူေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕
မွာလက္မခံၾကေပ။ တခ်ိဳ႕ေသာရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိစီမံကိန္း
မ်ားအား လက္မခံရသည့္အေၾကာင္းမွာ ေနာက္ပိငု္းတြင္ ကုမၸဏမီ်ား
အေနျဖင့္ ေဒသခံအာဏာပုိငမ္်ားႏွင္ပ့ူးေပါင္းကာ ၎တို႔၏ေျမေပၚမွ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား တူးေဖာ္မည္ကုိစိုးရိမ ္သည့္အတြက္ျဖစ္
သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္အခါမ်ားတြင္လည္း 
ပ်က္စီးသြားေသာေျမယာ မ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးျခင္းမရိွပါ။ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပင္န္းမ်ားသည္ လူမႈအသုိက္အဝန္းအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္
ထြန္းမႈအစား ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိသာ ယူေဆာင္လာသည္ ဟု ရြာသား
မ်ားအေနျဖင့္ ခံစားၾကရသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၅ ခႏွုစ၊္ ႏိဝုင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔၌ ဒူးပလာယာခရုိင၊္ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ကညႇငက္တုိက္ရြာႏွင္ ့သမိနဒ္ြတ္ ေက်းရြာမ်ားၾကားရိွ 
လမ္းဆုံလမ္းခြတြင္ ရိုက္ယူထားေသာပုံျဖစ္သည္။ ဤပုံတြင္ ခင္ေဇာ္ကုမၸဏီမွ လမ္းေဖာက္လုပ္ မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ရြာသား 
မ်ာ း၏ ရာဘာစုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာပုံျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာလမ္းအား ေတာင္းဆုိမႈ 
ေၾကာင့္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ လမ္းေဖာက္လုပမ္ႈႏွင္ပ့တ္သက္သည့္ ေျမယာပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုရန္မလုိေၾကာင္းႏွင္ ့
ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွမညမ္ဟုတ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္းရုံးေရးမွဴး ရြာသားမ်ားအား ေျပာဆုိခဲသ့ည္။ [ဓာတ္ပံ-ု KHRG]
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၅ ခႏွုစ၊္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငခူရုိင၊္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဘထ---ေက်းရြာတြင္ ရိက္ုယူခဲ ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ပံမွုာ ဘထ--- ေက်းရြာ ေျမာက္ဘက္မွ ဘဥ--- ေက်းရြာႏွင္ဘ့ဗ--- ေက်းရြာသုိ႔ ေငြစင္ၿဖိဳးကမုၸဏမွီ လမ္းေဆာက္လုပ ္ထားေသာပုံျဖစ္သည္။ 
လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအား တာဝန္ယူထားေသာအဖြဲ႔မွာ နတလ [နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးဦးစီးဌာန] 
မွျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာေရးလ်ာထားခ်က္အရ နတလ အေနျဖင့္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ဘဝ---ေက်းရြာသုိ႔ 
လမ္းေဖာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီႏွင့္ နတလအဖြ႔ဲတုိ႔ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး တပ္မဟာ (၂) [ေတာင္ငူခရိုင္] မွေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္ ဘထ---ေက်းရြာ၊ ေျမာက္ဘက္မွ ဘဥ---ေက်းရြာႏွင့္ ဘဗ---ေက်းရြာသုိ႔ လမ္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ KNU တပ္မဟာ(၂) မွ ဗဟုိအဆင့္ႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္ရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၎လမ္းေဖာက္လုပ္မႈကုိ ခြင့္မျပဳေခ်။ 
ထုိလမ္းေဖာက္လုပျ္ခင္းမွာ KNU ေအာက္ေျခအဆင့္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္းေဖာက္လုပမ္ႈေၾကာင့္ 
ေဒသခံမ်ား၏စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားပ်က္စီးခဲ့ရေသာ္လည္း သက္ဆုိငရ္ာအဖြဲ႔မ်ားမွ တာဝန္ယူျခင္းမရိွသကဲ့သုိ႔ ေဒသခံမ်ားအားရွင္းျပျခင္းလည္း 
မရိွေပ။ ေျမပုိငရွ္ငမ္်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္းလည္း မရိွေပ။ ကုမၸဏႏွီင္ ့နတလမွ ရြာသားမ်ားအားေျပာသည္မွာ ေကအန္ဲယူမွ၎တုိ႔ 
အား လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပုံမ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ရက္ေန႔၌ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘဇ--- ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ 
ေသာပုံမ်ားျဖစ္သည္။ ပံမု်ားသည္ [ရြာသားမ်ား၏ ေရာ္ဘာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားအေပၚ] ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူ (သုိ႔မဟုတ္) ေလ်ာ္
ေၾကးေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစီးလုပ္ကုိင္ေနေသာ [ေက်ာက္တုံးထုတ္ 
လုပ္မႈအတြက္အသုံးျပဳေသာ] ေက်ာက္ေတာင္ကုိ ျပသထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေစာစက---ႏွင့္ ေနာစဘ---၏ ေရာ္ဘာစုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသည္ ဤေက်ာက္ေတာင္တာင္ေဘးတြင္ တည္ရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏ေဒသတြင္း 
သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ ဤသတင္းအခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိစုေဆာင္း၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ 
ရက္ေန႔တြင္ ေျမပုိငရွ္ငမ္်ားႏွင္အ့တူ KNU ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္အပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ၊ တီးဒါးေမာင္ေရႊႏွင္ ့ေတြ႔ဆုံခဲသ့ည္။ ေက်ာက္ထုတ္လုပ ္
မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေသာလူမ်ားမွာ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေက်ာ္လွမိုး၊ ေစာအဖလဲႏွင့္ ေစာေအာင္ကုိ 
လတ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ဤပုံမ်ားသည္ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ စက္တင္ဘာလ(၁ဝ)ရက္ေန႔ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင၊္ လယ္ဒိစုိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ထားဝယ္ခီးေဒသတြင္ ရိက္ုယူခဲ့ေသာ 
ပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပံုမ်ားသည္ ထားဝယ္ခီးဧရိယာအတြင္း ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာ့အစုိးရပုိင္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီလီမီတက္မွ 
တာဝန္ယူစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဆီအုန္းစုိက္ခင္းမ်ား၏ပုံမ်ားျဖစ္သည္။  ယခင္စစ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း၏ သမီးျဖစ္သူ မနႏၵာဝင္းသည္ 
အစုိးရအရာရိွအခ်ိဳ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ စီမံကိန္းအတြက္ ရြာသားမ်ား၏ေျမကုိ မတရားသိမ္းယူခဲ့သည္။ ရြာသားအမ်ားအျပား၏ေျမမ်ားကုိ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြအနည္းငယ္ မွ်ေပးအပ္ျခင္းမျပဳဘဲ မတရားသိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ေျမသိမ္းခံရေသာရြာသားမ်ားမွာ ခခ--- ေက်းရြာ၊       
ခဒ---ေက်းရြာ၊ ခအ--- ေက်းရြာႏွင့္ အျခားရြာမ်ားမွျဖစ္ပါသည္။ ဆီအုန္းထုတ္လုပ္မႈစက္ရံုကုိ တည္ေဆာက္၍ အလုပ္သမားမ်ားကုိ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဧရိယာတြင္ အလုပ္ေပးထားပါသည္။ စက္ရံုအမည္ကုိ “ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ ကုမၸဏီလီမီတက္ ဆီအုန္းစက္ရံု” ဟူ၍ 
ေရးထားသည္။ [ဓာတ္ပံု - KHRG]

ဤပုံကုိ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔၌ ဒူးပလာယာ 
ခရိုင္၊ ဝင္းေရး(ေဝါေရာ္) ၿမိ ဳ႕နယ္၊ ဘုရားသုံးဆူေက်းရြာတြင္ 
ရိုက္ယူခဲ့သည္။ ပံုတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသူတစ္ဦးမွ လမ္း 
ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အာရွလမ္းမ 
ႏွင္ပ့တ္သက္၍ ေရးသားထားေသာစာေစာင္အား ကုိင္ေဆာင္ထား 
သည္။ “ကၽြန္ေတာ္သိရသေလာက္ဆုိရင္ ဒီေနရာမွာသြားလာ 
ဆက္သြယ္မႈလြယ္ကူေအာင္ေဖာက္ထားတဲ့ လမ္းေဟာင္းတစ္ခု 
ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ရြာသားေတြရဲ့ 
အိမ္ေတြန႔ဲ အပင္ေတြပ်က္စီးမႈတစ္ခုခုရွိခဲ့ရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွဖို႔ 
အတြက္ လမ္းအေဟာင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနကုိ 
လုိက္လံေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္မွဴး၊ KNLA တပ္ရင္းမွဴးနဲ႔ ကုမၸဏတုိီ႔က 
ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိဖဲြ႕စည္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း လမ္းေဟာင္း 
ေဆာက္လုပၿ္ပီးတဲ့ေနာက္မွာ  ရြာသားေတြက ဘာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွ 
မရခဲ့ဘူး ။  အခုလမ္းအသစ္က   ေဆာက္လုပ္ေန  တယ္။ 
ဒ ါေ ၾကာ င့္လည္း   ရ ြာသားေတ ြက  သူ တုိ ႔ဘာမ ွ မရမ ွာ ကုိ  
စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။”  [ဓာတ္ပံု- KHRG]

131131

လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



၅။ ေက်းရြာအဆင့္ လူထုလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၅။ ေက်းရြာအဆင့္ လူထုလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ျခင္း ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ျခင္း 

နိဒါန္းနိဒါန္း

ရြာသားမ်ားသည္ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိလာေၾကာင္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္အၾကားတြင္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေဒသတြင္းရွိ စီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 
ႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး သေဘာမတူညမီႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဆႏၵျပျခင္းစသည့္္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳၾကသည္။ ဤအစီရင္ခစံာ ေရးသားျပဳစုသည့္ကာလအတြင္း ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား 
ႏွင္ ့ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပပဲြမ်ားႏွင္ ့ဆုေတာင္းပြအဲခမ္းအနားမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည္။ 
ထုိ႔အျပင္ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမမ်ားအား ဆုံးရႈံးရမည့္အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ ေျမသိမ္းခံရသည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ေျမေနရာမ်ားအား ျခံစည္းရုိးခတ္ျခင္း၊ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦး 
မ်ားေဆာက္လုပျ္ခင္းႏွင္ ့လမ္းပိတ္ျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပရ္ေသာရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ ကုမၸဏတီာဝန္ရိွသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအာဏာပုိငမ္်ားမွ ရြာသားမ်ား၏စုိးရိမမ္ႈမ်ားအား အသိအမွတ္ 
ျပဳေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏အေရးစုိက္မႈကုိ ရယူရန္ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား 
အတြင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိလာေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိရ 
ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိမ္းယူမႈမွကာကြယ္ရန္ 
ဤနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ အတားအဆီးကန္႔သတ္မႈမ်ားရိွေနသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ 

အဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

၁။ ဤအစီရင္ခံစာေရးသားသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ 
ရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားေတာင္းဆုိရာတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ပံုစံမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယုံၾကည္မႈပိုမိုရွိလာသည္ကုိ ျပသႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 

၂။  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ 
စီးပြားျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္၍ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ေရရွည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘိုးဘြားပုိင္
ေျမယာမ်ားအား လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

၃။  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ရြာသားမ်ားသည္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၏အေရးစုိက္မႈကုိ ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ တုိင္ၾကားစာမ်ား ေရးသားေပးပုိ႔ျခင္း၊ 
ညႇိႏိ ႈင္းေဆြးေႏ ြး ျခင္းႏ ွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္း ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳရာမွာ ထိေရာက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပျခင္းကုိ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



၄။  ရြာသားမ်ားသည္ ဆႏၵျပပြမဲ်ားပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အစုိးရအာဏာပုိငမ္်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ 
ရျခင္းအျပင္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ စီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား 
ဆႏၵျပရာ တြင္လည္း အသိပညာမ်ား အားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆႏၵျပရန္ စစီဥ္လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ 
ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ 
ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၊ 
ခရစ္ယာန္၊ မစူလင္ႏွင္ ့မရိိုးဖလာယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူမ်ားပါဝင္သည့္ ဘာသာေပါင္းစုံ ဆုေတာင္းပြမဲ်ား က်င္းပ၍ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။261 ေဒသခံမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏံွပင္မ်ားအထြက္
ေကာင္းရန္262 သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ပိုင္ေျမယာမ်ားအား စီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာအသိမ္း
ခရံမႈမွွ ကာကြယ္ႏိငုရ္န္အတြက္ ရြာသားမ်ား စုေပါင္းဆုေတာင္းပြမဲ်ား ျပဳလုပခ္ဲျ့ခင္းႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခစံာ 
၆ ေစာင္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ကာ 
ကြယ္ရန္အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းသည္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ၿပီး တမူ 
ထူးျခားေသာ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္သည္။263 သထုံခရိုင္ရွိ မူစလင္ရြာသားတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ 
ဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎၏ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

261 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ KESAN မွ ထုတ္ေဝေသာ  2,000 Karens gather on the Salween to call for a halt to dam plans’  
တြင္ၾကည့္ပါ။

262 Source #54: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇနန္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kyonedoe 
Township, September 2015 to December 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။ “ဤအတၳရံေက်ာက္ေတာင္သည္ မရမ္းကုန္းေက်းရြာ၊ ဘုရား 
ကုန္းေက်းရြာ၊ လႊစငကု္န္းေက်းရြာႏွင္ ့ႀကိဳးကြဲေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိငသူ္မ်ားႏွင္ ့ဆက္စပပ္တ္သက္လ်က္ရိွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔၏အသက္ရွင္ေနထုိင္ေရးအတြက္ စိက္ုပ်ိဳးရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင္ ့စပါးစုိက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားမွ ဝင္ေငြရရိွသည့္အတြက္ျဖစ္သည့္ 
အတြက္ ၎တုိ႔ ခိုင္မာစြာယုံၾကည္သည္အတုိင္း တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ရိုးရာပြဲေတာ္က်င္းပသည့္အခါ အတၳရံေတာင္သုိ႔ သြားကာ 
ထြက္ႏႈန္းေကာင္းေစရန္အတြက္ စုေဝး ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပေလ့ရွိသည္။”

263 အျခားေသာ ဥပမာတစ္ခုတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ကန္စုတန္(Kaeng Sue Ten) ရြာသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္သူအမ်ားစုကဲ့သုိ႔ပင္ 
နတ္ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သည့္အတြက္ ေရကာတာစီမံကိန္းအား တုိက္ထုတ္ရန္ နတ္အားအသုံးျပဳၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေရကာတာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တုိ႔လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နတ္မ်ားအား ၎တုိ႔ကုိေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ လမ္းျပရန္ 
ဆုေတာင္းၾကသည္။ လုပ္ငန္း လုပ္ ေဆာင္ၿပီးေနာက္တြင္ ၎တို႔၏ဆုေတာင္းသံကုိ နားေထာင္သည့္အတြက္ ေက်းဇူး
တင္ေၾကာင္းေျပာရန္ နတ္စင္သုိ႔တဖန္ ျပန္လာခဲ့ သည္။ ေရကာတာစီမံကိန္းအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဤသုိ႔တားျမစ္ႏိုင္သည္မွာ 
နတ္မ်ားမွသူတုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေနသည့္အတြက္ျဖစ္သည္ ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ “Thirty Years of Resistance: Stopping the 
Kaeng Sua Ten Dam on the Yom River,” တြင္ၾကည့္ပါ။ ဖားအံခရုိငမွ္ ရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္မွာ “ဒဘိီလပ္ေျမစက္ရံုေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသရဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ ေရရွည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းန႔ဲ ရိုးရာအရအသက္ရွင္ေနထုိင္မႈေတြ
ထိခိုက္မွာ စိုးရိမ္တယ္။ ကုမၸဏီအေနန႔ဲ ေဒသခံေတြရဲ့အသံ ကုိ ေလးစားမႈရွိၿပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ 
သဘာဝ သယံဇာတေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ ဆုေတာင္းတယ္။” သတင္းရင္းျမစ္။ ။Karen News: Karen 
Villagers Pray for Mountain’s Protection, Health and Environment as 5,000-Tons Cement Plant Proposal is Revived 
by Militia Leader and Chinese Investors
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://www.kesan.asia/index.php/programs/water-governance/29-press-release-by-karen-rivers-watch
http://khrg.org/2017/01/16-5-s1/dooplaya-situation-update-kyonedoe-township-september-2015-december-2015
https://earthrights.org/blog/thirty-years-resistance-stopping-kaeng-sua-ten-dam-yom/
http://karennews.org/2016/03/karen-villagers-pray-for-mountains-protection-health-and-environment-as-5000-tons-cement-plant-proposal-is-revived-by-militia-leader-and-chinese-investors/


“ကၽြန္ေတာ္ၾကားတာ သူတုိ႔ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ဘာသာေရး ဆုေတာင္းပြဲလုပ္မယ္ဆုိ။ အဲ့ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “ကၽြန္ေတာ္ၾကားတာ သူတုိ႔ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ဘာသာေရး ဆုေတာင္းပြဲလုပ္မယ္ဆုိ။ အဲ့ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ခင္ဗ်ားဘယ္လုိျမင္လဲ။ခင္ဗ်ားဘယ္လုိျမင္လဲ။
ကၽြန္ေတာ္က ဒီမွာပဲေမြးတာ။ ကၽြန္ေတာ္က ဒီရြာသားေလ။ သူတုိ႔ဒီလုိဆုေတာင္းပြဲလုပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ 
သူတုိ႔က စိတ္တူထပ္တူပါပဲ။ သူတုိ႔မလုပ္ခ်င္ဘူးဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း မလုပ္ခ်င္ဘူး။ သူတုိ႔ကေကာင္း 
တယ္ထင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ေကာင္းတယ္လုိ႔ပဲျမင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 
တစ္ရြာထဲမွာေနၿပီး တစ္ေရထဲေသာက္ၾကတာပဲ။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ သေဘာထားပဲ။

တကယ္လုိ႔ခင္ဗ်ားကုိ အဲ့ဒီေတာင္မွာလုပ္တဲ့ ဘာသာေရးဆုေတာင္းပြဲေတြကုိသြားဖို႔ဖိတ္ခံရရင္ ခင္ဗ်ားသြား တကယ္လုိ႔ခင္ဗ်ားကုိ အဲ့ဒီေတာင္မွာလုပ္တဲ့ ဘာသာေရးဆုေတာင္းပြဲေတြကုိသြားဖုိ႔ဖိတ္ခံရရင္ ခင္ဗ်ားသြား 
မွာလား။ မွာလား။ 
ဒါေပါ့။ သြားရမွာေပါ့။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာပဲဟာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိဖိတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားမွာပဲ။”

ဦးပက--- (က်ား၊ ၅၈ႏွစ္)၊ ဘရ--- ေက်းရြာ၊ ပႏၷဲေတာ ေက်းရြာအုပ္စု၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ 
သထုံခရိုင္/မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)264

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔ 
ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္လာေသာ ေျမယာမ်ားအားဆုံးရံႈးရမည့္အေရး ၾကံဳလာသည့္အခါ 
တြင္ ရိုးရာဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေတြ႔ရွိရသည္။ ‘အျဖစ္အပ်က္‘အျဖစ္အပ်က္
ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပိုင္ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း-ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ ျဖစ္ရပ္’ ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပုိင္ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း-ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ ျဖစ္ရပ္’ အပုိင္းတြင္ 
ၾကည့္မည္ဆုိပါက စီးပြားျဖစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္မ်ားႏွင့္ ျမစ္မ်ားအား ပ်က္စီးဆုံးရံႈးရမည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားကုိက်င္းပၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ထုိေတာေတာင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရတနာစုိင္းေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမွ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕ 
အတြင္းရိွ ခဖ---၊ ခဂ---၊ ခဟ---ႏွင္ ့ခအ---ေက်းရြာမ်ားတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့
ေကအဲန္ယူဗဟုိေကာ္မတီထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္ေတာင္အား 
စမ္းသပ္ျခင္း၊ ဘိလပ္ေျမစက္ရံႏွုင္ ့စမီကိံန္းလုပင္န္းနယ္ေျမအတြင္း လမ္းေဖာက္လုပျ္ခင္းမ်ား ျပဳလုပခ္ဲၾ့ကသည္။ 
ထုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအနီးတဝုိက္တြင္ေနထုိင္ ေသာရြာသားမ်ားမွ 
၂ဝ၁၅ ခႏွုစ၊္ ဇြနလ္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဆုေတာင္းပြကုိဲ ျပဳလုပခ္ဲၾ့ကသည္။ ဆုေတာင္း ပြျဲပဳလုပရ္ာတြင္ရြာသားမ်ားမွ 
ေက်ာက္တုံးမ်ားအေပၚတြင္ ၎တုိ႔၏အမည္မ်ားေရးသား၍ စုပံုထားမႈမ်ားပါ ဝင္ၿပီး ထုိဆုေတာင္းပြဲတြင္ကရင္
မိရိုးဖလာယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားမွ ၎တို႔၏ ဌာေန တုိင္းရင္းသားပုိင္ေျမမ်ားႏွင့္ 
ေက်းရြာနယ္ေျမမ်ား မဆုံးရံႈးရေစရန္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏ ီအေနျဖင့္ ထုိေက်ာက္ထုတ္လုပ ္
မႈစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိ သည့္အတြက္ ေဒသခံရြာသား
မ်ားကုိယ္စား ၎တုိ႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ တင္ျပႏုိင္ရန္ အဖြဲ႔ဝင္ ၃ဝ ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိလည္း 
ေဒသခံမ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိေကာ္မတီကုိ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေပါင္းကူးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင္ ့
ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့လူမႈေရးဆုိငရ္ာလႈပရွ္ားမႈကြန္ယက္ (KESAN)၊ ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးကြန္ရက္ (KRW)ႏွင့္ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH) တုိ႔မွ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့သည္။ 

264 Source #52: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Thaton Interview: U A---, 2016” 
တြင္ၾကည့္ပါ။
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ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ေျမယာအားကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ 
လာခဲ့ရသည္။ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ တမူထူးျခားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔သည္ FPIC ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအားရွင္းလင္းစြာ ေတာင္းဆုိမႈ 
ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ဆုေတာင္းပြဲအခမ္းအနားမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မႈမရွိဘဲ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားအား အေျခခံထားျခင္း၊ 
ေျမယာမ်ားသည္ ရိုးရာဓေလ့ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

ဆႏၵျပမႈတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ပံုစံကဲ့သုိ႔ ရြာသားမ်ားသည္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ သိရွိၿပီး 
ေနာက္ပိငု္းမွသာလွ်င္ ဆုေတာင္းပြမဲ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအား 
မည္သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကုိမူ ေသခ်ာစြာမသိေပ။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားကုိ က်င္းပရသည့္အ
ေၾကာင္းရင္းမွာ ဆႏၵျပမႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားထက္ ၎တုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားအား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရမႈ 
နည္းပါးသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းပြမဲ်ားျပဳလုပျ္ခင္းသည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခြင့္ႏွင္ပ့တ္သက္သည့္ဥပေဒ 
မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစည္းေဝးခြင့္ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 
အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ 
ဖက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုမို၍သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ 

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား 

ရြာသားမ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ သေဘာမတူညမီႈမ်ားကုိေဖာ္ျပရန္ ကုမၸဏမီ်ားအား 
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေသာ အစီရင္ခံစာ ၂၉ ေစာင္အား လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားအ
ေနျဖင့္ ကုမၸဏအီား ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ေစျခင္း၊ မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းမႈရိွေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြး
ေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေစလုိျခင္းႏွင့္ ေျမယာပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ေစလုိျခင္း
မ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား 
ေတာင္းဆုိရာတြင္ အျခားနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား အသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ 
ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ 

‘ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရုံးသုိ႔တင္ျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈွကိစၥ’ အပုိင္းမွ ေဖာ္ 
ျပထားေသာ အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာမႈတြင္ ေတာင္ငူခရုိင္အတြင္း ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ သိမ္းယူခဲ့ 
ေသာေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္ေတာင္းဆုိရန္ ရြာသားမ်ားမွ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တြင္ ရြာသားတစ္ဦး 
မွ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ရွင္းျပသည္မွာ- 

“(အမွန္တကယ္အားျဖင့္) ကုမၸဏီက သူတုိ႔ကုိၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အေနန႔ဲ တရားစြဲခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ 
ကုမၸဏီက တစ္ျခားရြာသားေတြကို ဒီဟာကုိျမင္ၿပီး ေၾကာက္ေစခ်င္ခဲ့တယ္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဒီလုိအႀကိမ္ 
ႀကိမ္ျဖစ္တဲ့အခါ ကုမၸဏီကုိသူတုိ႔ခ်ည္းပဲ ရင္ဆုိင္ဖို႔မထိေရာက္ႏိုင္ဘူးဆုိတာ ရြာသားေတြ စၿပီးသိလာခဲ့ တယ္။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ ရြာသားေတြက အနီးအနားမွာရွိတဲ့ ရြာ ၅ ရြာ ဒါမွမဟုတ္ ၆ ရြာျဖစ္တဲ့ အဒ---၊အဘ---၊အစ---၊ 
စခ---၊ အဧ--- ရြာေတြကို စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏကုိီ ဆႏၵျပခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ သံုးႀကိမဆ္ႏၵျပခဲ့ 
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



တယ္။  ပထမတစ္ၾကိမ္မ ွာ  သူတုိ ႔ေ ျမေတြေပၚမ ွာပဲဆႏ ၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တယ္။  သူတုိ ႔ရဲ ႕ေဆာင္ပုဒ္က- 
“ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ အလိုမရွိ၊” “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျမ ျပန္ေပးပါ”လုိ႔ သူတုိ႔ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ပိုင္ 
တဲ့ေျမေပၚမွာ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္ေနစဥ္မွာ သူတုိ႔ေျမကုိျပန္ေပးဖို႔ အက်ယ္ႀကီးေအာ္ခဲၾ့ကတယ္။ ဒတိုယအႀကိမ ္
သူတုိ႔ရ႕ဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈက အဲ့ဒီေနရာမွာပ ဲအရင္လုိပလုဲပခ္ဲတ့ယ္။ ေနာက္ဆုံးတစ္ႀကိမက္ေတာ့ ေကာင္းျမန္မာ
ေအာင္ကုမၸဏီရွိတဲ့ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေပၚကုိ သူတုိ႔အတူသြားခဲ့ၾကၿပီး သူတုိ႔ေျမကုိျပန္ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ”

ေစာယ---(က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)265 

ဤအမႈကိစၥရပ္တြင္ ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွ ၎တုိ႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာထုတ္ေဖာ္ရန္ 
အမ်ိဳးစုံေသာ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။266

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ 

ရြာသားမ်ားမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တုိ႔ေျမအား ျခံစည္းရုိးခတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ျပန္လည္ခုခံသည့္ နည္းဗ်ဴ 
ဟာမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားစာမ်ားေပးပုိ႔ျခင္းစသည့္ အျခားနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား လုပ္ 
ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပမႈျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္္ ေျမယာသိမ္းယူမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ လတ္တေလာစားဝတ္ေနေရးႏွင့ ္ေရရွညအ္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအေပၚ အမွနတ္ကယ္ ျပင္းထန္ 
စြာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား 
တားျမစ္ထားေသာဥပေဒမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈအားစီစဥ္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ားထံမွ ဆႏၵျပမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ 
အႀကိမ္မ်ားစြာေလွ်ာက္ထားရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔၏စုိးရိမ္မႈမ်ားအေပၚ ပါဝင္ပတ္ 
သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အေရးစုိက္မႈအားရရွိရန္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိ 
သည္ဟု ရြာသားမ်ားမွေတြ႔ရရွိသည္။ ရြာသားမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ 
မ်ားထံသုိ႔ လက္လမ္းမွီေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ နစ္နာေၾကးရရွိရန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရွိလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 

265 Source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။
266 Source #8: တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ- “ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိတ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေတြ ႔ဆုံရန္ ညီညြတ္ခဲ့ ၾကသျဖင့္ 

ကုမၸဏလုီပသ္ားမ်ားမွ ၎တုိ႔ႏွင္အ့စည္းအေဝးထုိငၿ္ပီး ရြာသားမ်ားအတြက္ ေျမယာဝယ္ေပးမည္သာမက ေျမယာမ်ား ျပန္လည္စြန္႔ 
လႊတ္ေပးမည္ဟု ညိႇႏိႈင္းခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိလုပ္ေဆာင္မႈမွာ ရြာသားမ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈမေပးႏုိင္ေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရြာ 
သားမ်ားမွ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေျမယာမ်ားအားျပန္လည္ရရိွရန္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုေၾကညာခဲ့သည္။”
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

“၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ ရြာသားေတြက ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈ သုံးႀကိမ္လုပ္ခဲ့တယ္။ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ရြာေပါင္းသုံးေလးရြာက ရြာသားေတြစုေပါင္းၿပီး ဆႏၵျပခဲ့တယ္။ ဆႏၵျပပဲြမွာ သူတုိ႔ 
ေတာင္းဆုိခဲ့တာက “ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ အလုိမရွိ၊ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျမ 
ယာေတြကုိျပန္ေပးရန္၊ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေျမမ်ားမွထြက္သြားရန္” လုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီလုပ္သားေတြက ရြာသားေတြရဲ႕ေျမေတြမွာ အခုထိ ရွိေနတုန္းပဲ။”

ေစာယ---(က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)267 

ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ရြာသားအမ်ားအျပားပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွ အစည္းအေဝး 
မ်ားသုိ႔တက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွခ့ဲျခင္း၊ ဖြ႔ျံဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းခြင့္ရရ္ိွျခင္း၊ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စးီဆုံး႐ံႈးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။268 ကိစၥရပ္ 
တစ္ခုတြင္ ဆုေတာင္းပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
တစ္ခုမွာ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ရြာသားမ်ားသည္ ဆႏၵျပပဲြမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အတားအဆီးမ်ားႏွင္ ့စနိ္ေခၚမႈမ်ားကုိႀကံဳေတြ႔ခဲရ့သည္။ ၎အတားအဆီးမ်ားမွာ ကုမၸဏကုိီယ္စား လွယ္မ်ားႏွင္ ့
အာဏာပုိင္မ်ား၏တုိက္ရိုက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံရျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား၌ ရြာသားမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ျံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ားအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပခ္ဲျ့ခင္း
ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အား ကုမၸဏမီ်ားမွတရားစြဆုိဲျခင္းကုိ ခရံခဲသ့ည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔မွ ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့
သည္။ 

ရြာသားမ်ားမွာ ဆႏၵျပရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအတားအဆီးမ်ားအား ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ အစီရင္ခံစာျပဳစု 
သည့္ကာလအတြင္း ရြာသားမ်ားမွ ဆႏၵျပမႈအတြက္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ အညီဆႏၵ
ျပရာတြင္ ရြာသားမ်ားမွေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားအား အသုံးျပဳႏုိင္ရန္လည္းခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။269 ရြာသားမ်ားမွ ရဲစခန္းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့
ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရဲအရာရွိမ်ားမွဆႏၵျပရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ရြာသားမ်ား၏ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအား ေႏွာင့္ေႏွးအခ်ိန္ဆြဲခဲ့ ျခင္းမ်ားကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔မ ွ 
ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲသ့ည။္ ဥပမာအားျဖင့္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏကိီစၥရပ္တြင္ ရမွဲ ရြာသားမ်ားအား ဆႏၵျပရန္ 

267 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
268 Source #8: တြင္ၾကည့္ပါက ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ရြာသားမ်ားအား စီမံကိန္းမစတင္မီ ွ 

ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရယူျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ရြာသားမ်ားဆႏၵျပၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ ရြာသားမ်ားႏွင့္အစည္း 
အေဝးထုိင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ရြာသားမ်ားအား တစ္ဧကလွ်င္ေလ်ာ္ေၾကး သုံးသိန္းေပးရန္ 
စီစဥ္ခဲ့သည္။ ထုိညိႇႏိႈင္းမႈမွာ ရြာသားမ်ား ဆႏၵျပၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

269 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏အခြင့္အေရးအရ မည္သည့္အဖြဲ႔ 
လုိက္ဆႏၵျပခ်င္းမဆုိ အာဏာပုိငမ္်ားထံမွ ခြင္ျ့ပဳခ်က္ေတာင္းရန္ မလုိေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဆႏၵျပျခင္း မျပဳလုပမ္ ီအာဏာပုိငမ္်ားအား 
ႀကိဳတင္သတင္းေပးပုိ႔ရန္လုိအပ္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားႏွင္ ့ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ 
ေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



တရားဝင္ခြင္ျ့ပဳခ်က္အား အစပုိင္းတြင္မေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွ တရားဝင္ဆႏၵျပႏုိငရ္န ္ထပ္ခါတလလဲ ဲ
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။270 ရြာသားတစ္ဦးမွ ရွင္းျပခ်က္အရ - 

“ဆႏၵျပဖုိ႔ (အတြက္) အမွတ္ (၂) ရဲစခန္းကေန (ခြင့္ျပဳစာအတြက္) ကၽြန္ေတာ္ ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 
သုံးႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ (ဆႏၵျပရန္အတြက္) ေလွ်ာက္ထားခဲ့ခ်ိန္ 
မွာေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္(ဆႏၵျပရန္) ရရွိခဲ့တယ္။ ”

ေစာဗ---(က်ား၊ ၃၆ ႏွစ္)၊ ဒ--- ေက်းရြာ၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)271

ရြာသားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈအစီအစဥ္မ်ားအား ပယ္ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္အတြက္ ရဲအရာရွိမ်ားမွ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးခဲ့သည္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီကိစၥရပ္တြင္ ရဲအရာရွိမ်ားမွ ဆႏၵျပမႈအတြက္ ရြာသားမ်ား၏ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပခ်က္မ်ားအား လက္ခံရန္တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီအစားကုမၸဏီသုိ႔တုိက္ရိုက္ေတြ႔ဆုံခ်ည္း 
ကပ္ရန္ ရြာသားမ်ားအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ရြာသားမ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။ ေအာက္တြင္ ရြာသားတစ္ဦးမွ 
ရွင္းျပသည္မွာ - 

“ပထမအႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ လုပ္ဖို႔အတြက္ သူတုိ႔ (ျမန္မာအစုိးရ)ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တင္ျပခဲ့တယ္၊ 
ဒါေပမယ့္ အခုက ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သူတုိ႔ကေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ 
လုပ္ေဆာင္ဖို႔အခြင့္အေရးေတြ မေပးခဲ့ဘူး။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈလုပ္ဖို႔ 
အခြင့္ရယူဖို႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အတြက္ အမွတ္ (၂) ရဲစခန္းကုိ ကၽြန္ 
ေတာ္ထပ္ၿပီးတင္ျပခဲ့တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈလုပ္ဖို ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စီစဥ္ခဲ့တယ္။ အမွတ္(၂) ရဲစခန္းရဲ႕တာဝန္ခံရဲအရာရွိက “၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ က်ိန္း 
ေသဆႏၵျပလုိ႔ ရႏိုင္မယ္လုိ႔ ကတိေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ တင္ျပစာကုိ မင္းျပန္ယူသြားရမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ထပ္ၿပီးတင္ျပရမယ္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္နဲ႔ ၂၇ ရက္ ၾကားမွာ 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီရဲ႕ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေအးနဲ ႔ မင္းတုိ ႔ညႇိႏိ ႈင္းႏုိင္ရင္ေတာ့ မင္းတုိ ႔ဆႏၵျပဖုိ ႔ 
မလုိအပ္ေတာ့ဘူး” လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာခဲ့တယ္။ ”

ေစာအလ---(က်ား၊ ၄၆ ႏွစ္)၊ အစ--- ေက်းရြာ၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)272 

ရြာသားမ်ားမွ ကုမၸဏီလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း မ်ား 
ေသာအားျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ မေသခ်ာခဲ့ဟု ရြာသားမ်ားမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သုိ႔ 
မၾကာခဏတင္ျပခဲ့သည္။ ရြာသားတစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္မွာ -
 

270 Source #44: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇြနလ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Htantabin Township, 
November 2015,” တြင္ၾကည့္ပါ။

271 Source #45: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: Saw Bx---, 
January 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။

272 Source #44: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇြန္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ“Toungoo Interview: Htantabin Township, 
November 2015” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://khrg.org/2017/06/15-133-a2-i1/toungoo-interview-htantabin-township-november-2015
http://khrg.org/2018/02/16-10-a4-i1/toungoo-interview-saw-bx-january-2016
http://khrg.org/2017/06/15-133-a2-i1/toungoo-interview-htantabin-township-november-2015


“ေရကာတာစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရြာသားေတြက သေဘာမတူဘူး၊ ဒါေပမယ့္ မကန္႔ကြက္ရေသးဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရကာတာစီမံကိန္းကုိ မလုိခ်င္ရင္ေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီဟာ (စီမံကိန္းရပ္တန္႔ေစရန္) ကုိ 
ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မသိဘူးလုိ႔ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရကာတာစီမံကိန္းကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ေဒသမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (ရြာသားမ်ား) ဘာ လုပ္သင့္လဲ။ အဲ့ဒါျဖစ္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘာမွ 
လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရင္ဆုိင္ရံုပဲရွိမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စီမံကိန္းရပ္တန္႔ဖို႔အတြက္ ဘယ္ 
မွာဒီကိစၥကုိသြားတင္ျပရမလဲ။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ကုိဘယ္လုိခ်ဥ္းကပ္ရမလဲ၊ ဘယ္လိုသြားၿပီး ေျပာရမယ္ဆုိတဲ့ 
ဗဟုသုတနဲ႕ နားလည္မႈေတြကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာရိွဖို႔ လုိအပ္တယ္။ ”

ေစာစအ---(က်ား၊ ၂၈ ႏွစ္)၊ အပ---ေက်းရြာ၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ 
ျမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)273

တန္ျပန္ခုခံေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတန္ျပန္ခုခံေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

ရြာသားမ်ားမွ ကုမၸဏီ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားကန္႔ကြက္ရန္ တစ္ဦးခ်င္း ျပန္လည္ခုခံေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
အသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူနည္းစုျဖင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ေျမယာသိမ္းယူမႈ၊ ေျမယာမ်ားပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈႏွင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွမႈ စသည့္အရာမ်ားႏွင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာသားမ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီမွလည္း ကုမၸဏီကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားအား တုိက္ရိုက္ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ခဲ့သည္။ 

ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း မွန္ကန္မႈအားျပသရန္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ 
၎တုိ႔ေျမမ်ားအား ကုမၸဏီမွ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ေျမမ်ားမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမရုိင္းမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းျပသရန္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲသ့ည္ကုိ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။274 ထုိနည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဖြ႔ဲလုိက္ မဟုတ္ပဲ 
တစ္ဦးခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင္ ့ဆုေတာင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပျ္ခင္းႏွင္ ့ကြဲျပားျခားနား
မႈရိွသည္။ ထုိနည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင္ ့ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ 
အစည္းအေဝးမ်ား ျပ ဳလုပ္ ျခင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ ရြာသားမ်ားမ ွ ၎တုိ႔ေျမယာအခြင့္အေရးအားရရွိရန္ 
ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ လုပ္ေဆာက္ခ်က္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ 

တန္ျပန္ခုခံေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား - ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ရင္ဆုိင္ေတြ႔ဆုံျခင္းတန္ျပန္ခုခံေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား - ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ရင္ဆုိင္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမေပၚတြင္ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံသည့္အခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ား 
တစ္ဦးခ်င္းမွ သူတုိ႔အားတုိက္ရိက္ု ထိပတုိ္က္ရင္ဆုိငခ္ဲသ့ည္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခစံာမ်ားမွ 
ေဖာ္ျပထားသည္။275 ရြာသားမ်ားမွ ကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ားအား ၎တုိ႔ေျမေပၚတြင္ ပိ်ဳးပင္မ်ိဳးေစ့မ်ား 

273 Source #69: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Interview: Saw 
A---, March 2017” တြင္ၾကည့္ပါ။

274 ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမသိမ္းယူျပီး ေျမအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ “မစိုက္ပ်ိဳးရေသးေသာေျမ” သုိ႔မဟုတ္ “ေျမရုိင္း” မ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ စီးပြားေရးလုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားသုိ႔ တရားဝင္ လႊဲအပ္ေပးျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ရန္ ရြာသားမ်ားမွ ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။

275 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
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မစိုက္ပ်ိဳးရန္ေျပာခဲ့ၿပီး ၿခံေျမမ်ားပ်က္စီးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္276 ရြာသားမ်ားမွ ကုမၸဏီအလုပ္သမား 
မ်ားအား ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေစရန္ ရြာသားမ်ားမွ ကုမၸဏီအလုပ္ 
သမားမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။277 တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
အေရးစုိက္မႈကုိ ရရွိရန္ ေဒသခံမ်ားမွ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။278 

ရြာသားမ်ားမွ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ၎တုိ႔၏သေဘာမတူညီမႈကုိ ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ အသုံးဝင္ 
မႈရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရြာသားမ်ားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ေျမ 
ေပၚတြင္ ဆက္လက္ေနရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအား လက္လွမ္းမီွေတြ႕ဆုံခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ဦးစဟ---သည္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ သူ၏ေျမယာအားသိမ္းယူမႈကုိ ခုခံတံု႔ျပန္ရန္အတြက္ 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီပိုင္ေသာ ပဲစိုက္ခင္းအား ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

“အမွန္ကေတာ့ သူက(ဦးစဟ---) ျပႆနာ(ေျမသိမ္းယူမႈ)ကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ ကုမၸဏီအလုပ္သမားအဖြ႔ဲ 
တာဝန္ခံနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပဲ ေတြ႔ဆုံခ်င္တယ္။ [.....] ကုမၸဏီက ဦးစဟ---နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔သြားခဲ့တယ္။ ဒါဆုိ 
ပဲစိုက္ခင္းေတြ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဖ်က္ဆီး မခံရေတာ့ဘူး။ ”

ဦးဖ--- (က်ား၊ ၃ဝ ႏွစ္)၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈအား လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)279 

တန္ျပန္ခုခံေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား- အသိမ္းခံရေသာေျမအား ျခံစည္းရိုးခတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္အသုံးျပဳျခင္းတန္ျပန္ခုခံေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား- အသိမ္းခံရေသာေျမအား ျခံစည္းရုိးခတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္အသုံးျပဳျခင္း

‘ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရံုးတြင္ေျဖရွင္းျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ’ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရုံးတြင္ေျဖရွင္းျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီအမႈကိစၥ’ အပုိင္း၏ 
အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာမႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေတာင္ငူခရိုင္ရွိရြာသားမ်ားသည္ မတူညီေသာ အေျခအ 
ေနႏွစ္ရပ္၌ ‘ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ’ တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထုိ ‘ထြန္ထုံးတုိက္ပဲြ’သည္ လယ္သမားထြန္တုံးတုိက္ပြဲ 
အျဖစ္လည္းသိၾကၿပီး ေဒသခံမ်ားသည္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းၿပီး ၎တုိ႔၏ေျမမ်ားအား ၿခံစည္းရုိးခတ္ရန္၊ ၿခံထဲတြင္ 
တဲမ်ားေဆာက္ရန္ ၊ သိမ္းယူခံရေသာေျမေပၚတြင္ မ်ိ ဳးေစ့မ်ားစုိက္ရန္ ၊ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားေထာင္ရန္ႏ ွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ဟန္႔တားရန္လမ္းပိတ္ျခင္းမ်ားစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။280 ေျမယာအား 
ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ၿခံစည္းရုိးခတ္ျခင္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္ စည္းစနစ္က်ေသာ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပပဲြမ်ား 
ျပဳလုပ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ ရုတ္တရက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈျဖစ္ပြားခဲ့လ်ွင္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎နည္းလမ္းမ်ားအား ခ်က္ျခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္သည္။ ရြာသားတစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္မွာ - 

276 Source #35 တြင္ၾကည့္ပါ။
277 Source #4 တြင္ၾကည့္ပါ။
278 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
279 Source #71: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Interview: U A---, 2017” 

တြင္ၾကည့္ပါ။
280 Karen News မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ’Local Residents Block Farm Road to Lun-Nya 

Mountain’, တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://khrg.org/2017/11/17-58-a3-i1/toungoo-interview-u-2017
http://karennews.org/2018/01/local-residents-block-farm-road-to-lun-nya-mountain/


“ကုမၸဏီအလုပ္သမားေတြ ေျမယာေတြကုိရွင္းလင္းၿပီး ထြက္သြားခဲ့တယ္။ ခ်က္ခ်င္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
(ရြာသားမ်ား)က ကုမၸဏီအလုပ္သမားေတြရွင္းလင္းခဲ့တဲ့ ၿခံစိုက္ခင္းထဲကုိသြားခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ပ်က္စီးခဲ့ 
တဲ့အပင္ေတြကုိ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းစုိက္ပ်ိဳးခဲ့တယ္။ .....ကၽြန္ေတာ္ အခုၿခံထဲမွာ စိုက္ပ်ိဳးေနတယ္၊ ကုမၸဏီ 
ကလာခုတ္မလား၊ မခုတ္ဘူးလားဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ၿပီးၾကည့္ေနတယ္ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔လုံးဝလာမလုပ္ 
ရဲခဲ့ဘူး။”

ဦးစ--- (က်ား၊ ၅၁ ႏွစ္)၊ အစ--- ေက်းရြာ၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)281 

ရြာသားမ်ားသည္ ဤနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ 
ေပးမႈခံရၿပီး ၎တုိ႔၏လုံျခံဳမႈကုိလည္း အနည္းငယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ေျမယာမွထြက္ေပးရန္ ကုမၸဏီအမိန္႔မ်ားအားလုိက္ႏုိင္ျခင္းမရိွပဲ ဆန္႔က်င္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ၎တုိ႔ေျမယာေပၚတြင္ ဆက္လက္လုပ ္
ကုိင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္ ဤတန္ျပန္ခုခံေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ ဦးတည္ 
လမ္းေၾကာင္းကုိ မေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ပါ။ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္မွာ -

“ပထမဦးဆုံး ရြာသားေတြက ကုမၸဏီကေနအပင္ လာမစုိက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ေျမေတြကုိ ၿခံစည္းရုိးခတ္ 
ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကမထိေရာက္ခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီေနာက္ ၿခံစည္းရုိးခတ္ထားတဲ့ သူတုိ႔ေျမမွာပဲ ဆႏၵျပဖုိ႔အတြက္ 
သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါလည္း မထိေရာက္ခဲ့ျပန္ဘူး။”

ေစာယ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)282

ဆုေတာင္းပြဲမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကဲ့သို႔ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာသားမ်ားသည္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွာ တန္ျပန္ခုခံေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္ ရြာသားတစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္မွာ - 

“ရြာသားေတြလုပ္ႏိုင္တဲ့အရာက သူတုိ႔ေျမကုိ ၿခံစည္းရိုးခတ္ အကာအကြယ္လုပ္တယ္လို႔ အကုိေျပာခဲ့တယ္။ “ရြာသားေတြလုပ္ႏိုင္တဲ့အရာက သူတုိ႔ေျမကုိ ၿခံစည္းရုိးခတ္ အကာအကြယ္လုပ္တယ္လို႔ အကုိေျပာခဲ့တယ္။ 
ဒီလုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားေတြကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္လုပ္လဲဆုိတာ ရွင္းျပႏိုင္မလား။ ဘာေၾကာင့္မို ႔လုိ႔ ဒီလုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားေတြကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္လုပ္လဲဆုိတာ ရွင္းျပႏုိင္မလား။ ဘာေၾကာင့္မို႔လုိ႔ 
တျခားနည္းလမ္းေတြကုိ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ရတာလဲ။ တျခားနည္းလမ္းေတြကုိ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ရတာလဲ။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒါပဲလုပ္ႏိုင္လုိ႔ ဒီနည္းလမ္းကုိပဲလုပ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီအမႈကိစၥကုိ ျမန္မာအာဏာပုိင္ 
ေတြဆီ တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဆီက ဘာမွတံု႔ျပန္မႈမရွိခဲ့ဘူး။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အမႈကိစၥ 
ကုိတင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုထိဒီကိစၥကုိေျဖရွင္းဖုိ႔ သူတုိ႔ဘာမွမေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူး။ ဒီလုိတင္ျပတဲ့နည္း 
လမ္းက အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ ေနာက္ဆုံးမွာကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေျမေပၚမွာရိွတဲ့ ခ်ံဳေတြရွင္းလင္းၿပီး ၿခံစည္းရုိး ခတ္ဖို႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ 

281 Source #29 တြင္ၾကည့္ပါ။
282 Source #23 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေျမယာကိစၥကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာပိုင္ေတြဆီက ဘာမွျပန္မၾကား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေျမယာကိစၥကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာပုိင္ေတြဆီက ဘာမွျပန္မၾကား 
ရဘူးလုိ႔ သင္ေျပာခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ ဘာၾကာင့္ ဘာမွအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ မလုပ္ခဲ့တာလဲ။ ရဘူးလုိ႔ သင္ေျပာခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ ဘာၾကာင့္ ဘာမွအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ မလုပ္ခဲ့တာလဲ။ 
သူတုိ႔ဆီကုိ စာပုိ႔ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရုိင္ႏွင့္ တုိင္းေဒသမွ အာဏာပုိင္ေတြက ဘာမွမလုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ဘူး။

အကုိ႔ရဲ႕ေျမကုိ အကုိတစ္ေယာက္တည္း ၿခံစည္းရိုးခတ္တာလား ဒါမွမဟုတ္ ေဒသကရြာသားေတြနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာ အကုိ႔ရဲ႕ေျမကုိ အကုိတစ္ေယာက္တည္း ၿခံစည္းရုိးခတ္တာလား ဒါမွမဟုတ္ ေဒသကရြာသားေတြနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာ 
လား။ လား။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသတစ္ခုလုံး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျမကုိျခံစည္းရုိးခတ္ခဲ့တယ္။ ရြာသားအားလုံး အတူပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး 
ရြာသားတစ္ဦးခ်င္း ေျမကုိ ျခံစည္းရုိးခတ္ရာမွာ အခ်င္းခ်င္းကူညီခဲ့ၾကတယ္။ 

လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ ဘာအခက္အခဲေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လုိမ်ိဳးအႏၱရာယ္ေတြ ရွိခဲ့လဲ။ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ ဘာအခက္အခဲေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လုိမ်ိဳးအႏၱရာယ္ေတြ ရွိခဲ့လဲ။ 
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့သူေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ျခံစည္းရုိးေတြကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ ဖ်က္ဆီးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေနာက္ထပ္ ၿခံစည္းရုိး ျပန္ခတ္ခဲ့တယ္။”

ေစာစ---(က်ား၊ ၇ဝ ႏွစ္)၊ စဝ---ေက်းရြာ၊ ေရွာက္ပင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)283 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ ရြာသားမ်ားအသုံးျပဳေသာ ဤအာဏာဆန္႔ 
က်င္မႈကို အေျခခံေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားကုိယ္တုိင္သတိျပဳလာျခင္းႏွင့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈရရွိရန္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ားအေပၚဆုိးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏို င္သည္။ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ရြာသားမ်ားေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ၿခံစည္း 
ရိုးမ်ားကုိဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ အစီရင္ခစံာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ လက္ခရံရိွခဲသ့ည္။ 
ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ပံမွုနအ္ားျဖင့္ သတိျပဳမိပါသည္။ 
ေအာက္တြင္ ရြာသားတစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္မွာ- 

“ရြာသားေတြက ဒီဟာကုိ မွားတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ တံု႔ျပန္ခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိရင္ သူတုိ႔ နည္းလမ္းေတြကုိ 
မသိခဲ့လုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ ဝါးေတြန႔ဲၿခံစည္းရိုးခတ္ၿပီး ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ထားခဲ့ၿပီး လမ္းကုိပိတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ 
ဆုိင္းဘုတ္မွာ “ရဲရင့္သူအဖြ႔ဲ”လုိ႔ ေရးထားတယ္။”

ေစာဆ---(က်ား)၊ ဝ---ေက်းရြာ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း (၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)284 

283 Source #28 တြင္ၾကည့္ပါ။
284 Source #25 တြင္ၾကည့္ပါ။
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“ဒါက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတဲ့ လကၡဏာနဲ႔တူတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူမပါပဲ ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္တယ္။ ေစာဆပ--- က 
ဒါကုိဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဒီဆႏၵျပမႈကုိ ဦးေဆာင္တဲ့အျခားေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ 
နာမည္ေတြေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေမ့သြားၿပီး။ သူတုိ႔အဲ့ဒီလိုလုပ္ၿပီးေနာက္မွာ KNLA တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၆) က 
ဒီလူေတြကုိ ဖမ္းဖုိ႔ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ရြာသားေတြအေျပာအရ သူတုိ႔ကုိတပ္ရင္းအမွတ္ (၁၆) 
ကုိေခၚသြားခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ စကားန႔ဲျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး သတိေပးခံခဲ့ရတယ္။ ေဒသခံေတြက အဲ့ဒီလုိျဖစ္တာ 
ႀကံဳရၿပီးကတည္းက ဒီစီမံကိန္းကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတာေတြ အခုထိဘယ္သူမွ မလုပ္ရဲေတာ့ဘူး။” 
ေစာဆ--- (က်ား)၊ ဝ---ေက်းရြာ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)285 

တန္ျပန္ခုခံေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏သက္ေရာက္မႈတန္ျပန္ခုခံေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏သက္ေရာက္မႈ

ေျမမ်ားအားျခံစည္းရုိးခတ္ျခင္း၊ တဲမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းစေသာ တန္ျပန္ခုခံလုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားမွ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ထိေရာက္မႈမရွိပါ။ ဤအာဏာဆန္႔က်င္မႈကုိ အေျခခံေသာနည္းဗ်ဳဟာမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ 
ေရွ႕ဆက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာအဆင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 

တန္ျပန္ခုခံေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အသုံးျပဳရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား 
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ အသိမ္းခံခဲ့ရေသာ ေျမမ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွရန္ ျဖစ္သည္။ 

285 Source #25 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ဓာတ္ပံုမ်ား။        ။ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ျခင္းဓာတ္ပံုမ်ား။        ။ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ျခင္း

အထက္ပါပုံမ်ားကုိ ၂ဝ၁၅ ခႏွုစ၊္ ဒဇီင္ဘာလ(၅) ရက္ေန႔ ေတာင္ငခူရုိင၊္ တန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အဒ---၊ အဘ---ႏွင္ ့အခ---ေက်းရြာမ်ားတြင္ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳသူတစ္ဦးမွ ရိက္ုယူခဲျ့ခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ ကုမၸဏသီည္ ေတာင္ငခူရိငု၊္ 
ထန္းတပင္ၿမိ ဳ ႕နယ္ရွိ အဒ--- ၊ အဘ---ႏွင့္ အခ---ေက်းရ ြာမ်ားရ ွိ ရြာသားမ်ား၏ေျမယာမ်ားကုိ မတရားသိမ္းဆည္းခဲ့ ၿ ပီး 
ရြာသားမ်ားကုိႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေျမမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ကုမၸဏီကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးအေစာင့္မ်ား တာဝန္ခ်ထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိလုံျခံဳအေရးအဖဲြ႕မ်ားသည္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားကုိ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းရုိက္ယူ ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ ကုမၸဏီႏွင့္ကၽြန္းသစ္ 
စိုက္ခင္းမ်ားကုိကာကြယ္ေပးရန္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

အထက္ပါပုံမ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏သတင္းမွတ္တမ္း 
ျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤပုံတြင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အအ---၊ အဒ---၊ အခ---ႏွင့္ အဘ---ေက်းရြာမ်ားမွ 
ေဒသခံလယ္သမားမ်ား အေယာက္ (၂ဝဝ) သည္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီကုိ မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ေျမမ်ားျပန္ 
လည္ရရွိရန္အတြက္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕သုိ႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကေသာ ပံုျဖစ္သည္။ ထုိကုမၸဏီသည္ ကၽြန္းသစ္စိုက္ပ်ိဳးရန္စီမံကိန္းအတြက္ 
ရြာသားမ်ား၏ေျမမ်ားကုိ မတရားသိမ္းပုိက္ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ 
ေတာင္ငူၿမိဳ႕ဝန္းက်င္တြင္ ဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

144144

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



အထက္ပါပုံမ်ားသည္ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ႏိဝုင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔၌ ရိက္ုယူခဲ့ေသာ ပံျုဖစ္သည္။ ဤပုံမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ မနု္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
မီးတုိင္ေတာ္ရြာမွ  မုန္းျမစ္အတြင္း ေက်ာက္သဲတူးေဖာ္ေရးကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနေသာပုံကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ဤေက်ာက္သဲသတၳဳ 
တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေသာေၾကာင့္ တရားမဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းကုိ 
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္မ်ိဳးေအာင္ တစ္ဦးတည္းႏွင့္သာ ညိႇႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ညာဘက္ရွိပံုမွာ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ 
ေက်ာက္သသဲတၳဳတူးေဖာ္ေရးကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနေသာပုံျဖစ္သည္။ ဤကိစၥရပတ္ြင္ လြတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴး၊ 
ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ ႔ဦးစီးမွဴးမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းဆႏၵျပမႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 
ျပႆနာကုိ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပံုမ်ားကုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးမုိပြာနယ္ေျမ၊ အပ---ေက်းရြာတြင္ 
ရိုက္ကူးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤပုံမ်ားကုိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ဆရာဖရန္ကီမွဦးေဆာင္၍ 
ရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ကုိ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအစီအစဥ္ပဲြြဲသုိ႔ ေက်းရြာ ေပါင္း ၁ဝ 
ရြာမွ ေဒသခံရြာသား ၂ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲၾ့ကသည္။ ဤအစီ အစဥ္ပဲြကုိ က်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္  တနသၤာရီျမစ္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ျဖစ္သည္။  ညာဘက္အျခမ္း၏ပုံတြင္ 
“ေရကာတာ အလုိမရွိ” ဟု ေဇာက္ထုိးျဖစ္ေနသည့္ ဆုိင္းဘုတ္၏ပံု ျဖစ္သည္။ ထုိအစီအစဥ္ပဲ ြကုိ အဆုိျပဳေရကာတာေနရာမွ 
ျမစ္ေအာက္ဖက္ပိုင္း ၂.၇ ကီလုိမီတာခန္႔တြင္ရွိေသာ တနသၤာရီျမစ္ကမ္းေပၚရိွ အပ--- ရြာတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
[ဓာတ္ပံု - Southern Youth]
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ဤပုံမ်ားကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၅ရက္ေန႔က ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္ ၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိ ဳ႕နယ္တြင္ ရိုက္ယူခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ သည္။ 
ဘယ္ဘက္မွပံုမ်ားသည္ ဆုေတာင္းပြဲေတာ္အတြင္း ရြာသားမ်ားကုိ ရိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံရြာသား 
(၁၅ဝ)ေက်ာ္သည္ ၎တုိ႔နယ္ေျမအတြင္း သတၳဳမုိင္းစီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္ေသာဆုေတာင္း ဆႏၵျပပြဲကုိ အတူတကြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ရတနာစုိင္းေကာင္းျမတ္ကုမၸဏီသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးထံမွ သတၳဳမုိင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရခင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္အသိ 
ေပးေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပျ္ခင္းမရိွခဲပ့ါ။ ညာဘက္မွပံမွုာ ေဒသခံရြာသားမ်ား ဆုေတာင္းပြဲအတြင္း ေက်ာက္တုံးမ်ားေပၚတြင္ သူတုိ႔၏နာမည္မ်ား
ကုိေရး၍ ေက်ာက္တုံးမ်ားကုိစုပံုထားေသာပုံျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပံုကုို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က ေတာင္ငူခရိုင္၊ 
ေတာင္ငၿူမိဳ႕နယ္၊  ေရွာက္ပင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပစ္၊ု ခအ---ရြာတြင္ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ 
ရိုက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိေဒသတြင္ ရြာသားမ်ား၏ ဘုိးဘြား
ပိုင္စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာမ်ားသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက 
တပ္မေတာ္၏ မတရားသိမ္း ပိုက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ 
တပ္မေတာ္မွထုိေျမမ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ က်ိဳက္ထုိ
ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရပုိင္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔      
ကုမၸဏီသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ ဘုိးဘြာပုိင္ေျမမ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ ခ်မ္းသာေသာစီးပြား
ေရးအရင္းရွင္မ်ားထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေၾကာင္းကုိ တင္ျပတုိင္
ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံရြာ သားမ်ားသည္ ၿခံစည္းရုိး
ခတ္ျခင္းမ်ား၊ အတူတကြစည္းေဝးျခင္းမ်ား ျပဳလုပက္ာ တစ္ရြာလုံးမွ 
၎တို႔၏ေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ေတာင္းယူျဖင့္  ျမန္မာအစုိးရကုိ 
ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ ၾကရသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



လူထုေထာက္ခံမႈ လူထုေထာက္ခံမႈ 

ဤအပုိင္းတြင္ လူထုေထာက္ခမံႈဆုိသည္မွာ ရြာသားမ်ားမွ၎တုိ႔ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား ေက်းရြာအဆင့္ 
တြင္ ခုခံစည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ရန္ စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ျခင္းအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ မတူကြဲျပားေသာလူထု 
ေထာက္ခံမႈပံုစံမ်ားမွာ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊286 လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ျခင္း
မ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။287

အဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 

၁။  ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ၎တုိ႔ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ခုခံစည္းရုံးလႈ႔ေံဆာ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ 
စီးပြားျဖစ္ဖြ ႔ံ ျဖေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့မႈမ်ားျပဳရန္ 
လူထုေထာက္ခံမႈမွ အေထာက္အပ့ံေပးခဲ့သည္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ 

၂။  ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔ေဒသမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမွလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရန္ ေက်းရြာ
အဆင့္ ေကာ္မတီအဖြ႔ဲမ်ားဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွေတြ႔ရွိရသည္။ တစ္ဦးခ်င္း
လုပ္ေဆာင္သည္ထက္ အဖြဲ႔လုိက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ပိုမိုအဆင္ေျပရွိသည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့သည္။

၃။  ၂ဝ၁၂ ခႏွုစ ္ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလႏွင္ႏ့ိႈင္းယွဥလွ္်င္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အခြင့္ 
အေရးမ်ားအတြက္ ခုခံစည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ရန္ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား ပိုမိုဖြဲ႔စည္းလာပုံရွိသည္။

ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းထက္အဖြဲ႔လုိက္ 
အျဖစ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအားရင္ဆုိင္ရန္ပိုမိုအဆင္ေျပျပီး အက်ိဳးရွိသည္ကုိ မၾကာခဏ 
တင္ျပခဲ့သည္။ 

ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ပါဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမတုိင္မီ ေဒသ၏လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ သေဘာထားမ်ားရရိွရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ 
ရြာသားမ်ားမွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဒသအဆင့္တြင္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးမွာ ေဒသခံမ်ားအားလုံးကုိ 
သက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္းနားလည္ျပီး ေျမအမ်ားအျပားႏွင့္ ေဘးပတ္လည္သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား 
မွာလည္း စုေပါင္းအသုံးျပဳၾကျခင္း၊ ကာကြယ္ၾကျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ျခင္းအျဖစ္ ခံယူနားလည္ထားခဲ့သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ နဂါးေမာက္ေက်းရြာမွ ကုိဇ--- ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏမွီ ရြာအတြင္း၌ 
သူေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားဖန္တီးရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏမွီ ေတာင္ 

286 Source # 76: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin Interview: Saw 
A---, May 2017,” ႏွင့္ Source #13 တုိ႔ တြင္ၾကည့္ပါ။

287 Source #48: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin Interview: Naw 
A---, November 2016,” ႏွင့္ Source #10 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2017/12/17-71-a5-i1/nyaunglebin-interview-saw-may-2017
http://khrg.org/2017/09/16-110-a1-i1/nyaunglebin-interview-naw-november-2016?qt-related_readings=1&page=1


သူတစ္ဦးခ်င္းကုိညႇိႏိ ႈင္းရန္ၾကိဳးစားခဲ့ျပီး အၾကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ကုမၸဏီမွေျမသိမ္းခံခဲ့ရ 
သည့္ေတာင္သူမ်ားအား မတူညီေသာေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းမ်ားကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအားလုံး 
သည္ လူသိရွင္ၾကားအသိေပးသင့္သည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွ မိမိတုိ႔ကုိ႔ကုိယ္ကုိ 
ကာကြယ္ခဲ့သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခ်ည္းပဆုံဲးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိ႔မရဘူး၊ ရြာသားအားလုံးရ႕ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိတယ္။”
ကုိဇ---(က်ား၊ ၄၈ ႏွစ္)၊ အဖ---ေက်းရြာ၊ နဂါးေမာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္၊ 

ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရရွိခဲ့သည္။)288

ကိစၥရပအ္မ်ားစုတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းပါဝင္မႈအား ျမႇင္တ့င္ရနႏွ္င္ ့စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ျံဖိဳး 
ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာတံု႔ျပန္ရန္ ေက်းရြာအဆင့္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၾကသည္။ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေကာ္မတီတြင္ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအျခားေလးစားခံရမႈရွိသူမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္း 
ၾကသည္။ ေကာ္မတီတြင္ တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမရွိေသာရြာသားမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈ 
ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ ရံပံုေငြထည့္ဝင္ပံ့ပိုးေပးၾကသည္။ 

ေညာင္ေလးပင္ခရုိင၊္ ေရႊက်င္ျမိဳ႕နယ္မွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ အေလး 
ထားတင္ျပခဲ့သည္မွာ- 

“ရြာသားေတြအတြက္ တစ္ေယာက္တည္းလုပ္ေဆာင္တာက ထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခ ုဘယ္ေတာ့မွျဖစ္မွာ 
မဟုတ္ဘူး။ စမီကိံန္းကုိတစ္ေယာက္တည္းရပ္တည္ျပီး ဆန္႔က်င္တဲ့အခါ လူေတြရဲ့ေလွာင္ရယ္ျခင္းဘ ဲခရံမယ္။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ ေျမပုိင္ရွင္ေတြက သူတုိ႔ေျမကုိကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ရြာသား 
ေတြအေနနဲ႔ အဲ့ဒါကုိ တစ္ေယာက္တည္းသြားလုပမ္ယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူမွ သူ/သူမကုိ နားေထာင္မွာမဟုတ္ဘူး။”

ေစာစ---(က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ ေရႊက်င္ျမိဳ႕နယ္၊ 
ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/ ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ျခမ္း။ (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)289 

ရြာသားမ်ားမွတစ္ခါတစ္ရ ံ၎တုိ႔၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ျံဖိဳးေရးစီမကိံန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္ ့
စမီကိံန္းအားပ့ံပိုးေသာအာဏာပုိငမ္်ားကို တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအားဖလွယ္ရန္ အဖြဲ႔လုိက္ေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပခ္ဲသ့ည္။ ဖာပြန္ခရုိင၊္ ဘူးသုိျမိဳ႕နယ္တြင္ ကုမၸဏမွီ ေရႊတူးေဖာ္ေရးစတင္ခဲခ့်ိနတ္ြင္ ရြာသားမ်ား 
၏လယ္ေျမမ်ားအား ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိအရာအားတံု႔ျပန္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားမွေရညစည္မ္းမႈႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားအားေဖာ္ျပရန္ အတူတကြလာေရာက္ခဲ့သည္။ 

“ျမစ္ေဘးနားမွာ လယ္ေျမေတြရိွတဲ့ ျပည္သူ(တစ္ခ်ိဳ႕)ေတြက ေလွေတြရိွျပီး ေလွနဲ႔ခရီးသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ေျမေတြ (၎တုိ႔လယ္ေျမမ်ားမွ) က ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ (ျမစ္ထဲသုိ႔)၊ ပိုပိုျပီးျပိဳက်သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
(ေရႊတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္) ေရွ႕ဆက္ၾကံဳေတြ႔ရမယ့္ျပႆနာေတြကုိ သေဘၤာေတြ (ျမစ္ထဲတြင္ ေရႊတူးရန္) ကုိ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ သူတုိ႔အတူစုစည္းခဲ့တယ္။”

288 Source #3တြင္ၾကည့္ပါ။
289 Source #31 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွေရးသားခဲ့ေသာ ေနာက္ဆုံးရအေျခအေန 
တင္ျပခ်က္၊ ဘူးသုိျမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း 

(၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)290

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာမွာ ရြာသားမ်ားမွ ကုမၸဏမီ်ားႏွင္အ့ာဏာပုိငမ္်ားအား ထိပတုိ္က္ရင္ဆုိငမ္ႈ 
မျပဳလုပ္ခင္ မည္ကဲ့သုိ႔အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

“သူတုိ႔ထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ကပညာမတတ္ဘူး ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရအာဏာပုိင္ေတြန႔ဲ ေတြ႔ဆုံဖို႔လုိအပ္တဲ့အ ခါ
သူတုိ႔ရဲ႕ေကာ္မတီအဖြဲ ႔ဝင္ေတြကုိ ေငြေၾကးတစ္ခ်ိဳ႕နဲ ႔ ေထာက္ခံပံ့ပိုးတယ္။ [...] သူတုိ႔ကျမန္မာအစုိးရ 
အာဏာပုိင္နဲ႔ လစဥ္ေတြ႔ဆုံခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ကိစၥေတြကုိတင္ျပခဲ့တယ္။”

ေစာဟ---(က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ တနသၤာရီျမိဳ႕နယ္၊ 
ျမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)291 

ေက်းရြာအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရမ်ားႏွင့္ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရန္ ရြာသားမ်ားအားပ့ံပိုးကူညီခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္လည္း 
ရြာသားမ်ားမွ စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားခိုင္မာေအာင္ 
စုစည္းရန္ႏွင့္ဖလွယ္မွ်ေဝရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုအသုိက္အဝန္းအတြက္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား အတူတကြ 
ခုခံစည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈျပဳရာတြင္ အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ရြာသားေတြကုိ (စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့လွ်င္) 
ျဖစ္လာမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးန႔ဲ ဆုိးက်ိဳးေတြကို ရွင္းျပခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ရြာသားအမ်ားအျပားက စီမံကိန္းကုိ 
ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။ ”

ေစာဘ---(က်ား၊ ၄၂ ႏွစ္)၊ အထ--- ေက်းရြာ၊ သထုံျမိဳ႕ နယ္၊ 
သထုံခရိုင္/မြန္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း။ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ တြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)292

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခ်ိန္မွစ၍ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ခုခံ 
စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ရန္ ေက်းရြာအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားကုိ ပိုမိုဖြဲ ႔စည္းလာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ တရားဝင္အဖြ႔ဲအစည္းျဖစ္လာျပီး ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အစုိး 
ရအာဏာပုိငမ္်ားႏွင္ျ့ဖစ္ေစ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုငသ္ည့္အတိုင္းအ 
တာအားျမႇင့္တင္ႏိုင္စြမ္းရိွလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

290 Source #83: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Situation Update: Dwe Lo 
Township, May to August 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။

291 Source #26 တြင္ၾကည့္ပါ။
292 Source #79: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Thaton Interview: Saw Be---, 

April 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2017/01/16-71-s1/hpapun-situation-update-dwe-lo-township-may-august-2016?qt-related_readings=3&page=4
http://khrg.org/2018/02/16-39-a1-i1/thaton-interview-saw-be-april-2016


ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ ေရႊက်င္ျမိဳ႕နယ္ရွိ မိုင္းတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းကိစၥရပ္တစ္ခု၌ ရြာသားမ်ားသည္ မတူညီ 
ေသာပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာခ်ည္းကပ္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ဖြဲ႔ကုိဖြဲ႔စည္းခဲ့ 
သည္။ 

“ေဒသခံရြာသားေတြက လူအေယာက္ ၃ဝ နဲ႔ သူတုိ႔ဘာသာ ေကာ္မတီတစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ 
ဆုိေတာ့ ကုမၸဏီေတြက တူးေဖာ္ေရးလုပင္န္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ၾကိဳတင္ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတာ 
ေတြမလုပခ္ဲဘူ့း။ စစ္ေတာင္းသံစဥ္လူမႈေရး ကြန္ယက္ကေကာ္မတီအတြက္ (ကုမၸဏမီ်ားႏွင္ ့ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မ်ားအၾကား မိုင္းတူးေဖာ္ေရး ကိစၥကုိကုိင္တြယ္ရန္) ျဖစ္စဥ္ကုိ ဦးေဆာင္ေနတယ္။ ေကာ္မတီကုိ ေပါင္းကူး293 
အဖြ႔ဲ နဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႔ဲက ပံ့ပိုးခဲ့တယ္။”
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ ေရးသားခဲ့ေသာေနာက္ဆုံးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ 

သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။ 
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရရွိခဲ့သည္။)294 

ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးျမိဳ႕နယ္တြင္ ထုံးေက်ာက္ရွိသည့္ေက်ာက္ေတာင္အား အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီမွ 
ဘိလပ္ေျမထုတ္ရနအ္တြက္ ေဖာက္ခြရဲန္လုပ္ေဆာင္လုိခဲသ့ည့္အခ်ိနတ္ြင္ ရြာသားမ်ားမွ ေတာေတာင္သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈအားဆန္႔က်င္ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ တစ္ခုအားဖြဲ႔စည္းခဲ့ 
သည္။295 

“[...] စ--- ေက်းရြာသားေတြက အစည္းအေဝးတစ္ခုကုိစီစဥ္ခဲ့တယ္။ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီ296 က စ---ေက်း 
ရြာနားက ေက်ာက္ေတာင္ကုိ (ဘိလပ္ေျမစက္ရံုေဆာက္လုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္မႈ ရွိမရွိ အတြက္) စမ္းသပ္ဖို ႔ 
အၾကိမ္မ်ားစြာလာခဲ့တယ္။ စ--- ရြာသားေတြက အဆုိျပဳထားတဲ့ဘိလပ္ေျမစက္ရံုေဆာက္လုပ္မႈကုိ သေဘာမ 
တူဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရြာသားေတြအတူစုရံုး ျပီး အစည္းအေဝးတစ္ခုလုပ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ တစ္ခုကုိ သူတုိ႔ဖြဲ႔ခဲ့တယ္။”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ ေရးသားခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း၊ 
ဝင္းေရးျမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။ (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ရရွိခဲ့သည္။) 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိငု္းရိွ ေက်းလက္ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ေျမမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သစ္ေတာမ်ားမွာ ေဒသ 
တစ္ခုလုံး၏ပုိင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ ရြာသားမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေလ့သည္။ ‘အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- ‘အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- 
အမ်ားပိုင္ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း- ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ ျဖစ္ရပ္’အမ်ားပုိင္ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း- ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ ျဖစ္ရပ္’ တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုိင္း 
ေက်းရြာအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ေဒသခံပိုင္ေျမမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ 
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ရာတြင္ အသုံးဝင္သည္။ 

293 ေပါင္းကူးအဖြ႔ဲအစည္းအား ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထုိအဖြ႔ဲသည္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ေပါင္းကူးသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အားေကာင္းလာေစရန္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သည္။ ေပါင္းကူးအဖြဲ႔၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အလုပ္မ်ားအား အေသးစိတ္ ပိုမိုသိရွိလုိပါက ေပါင္းကူးဝဘ္ဆုိဒ္ျဖစ္သည့္ http://ု.pk-tutorial.com/ 
တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

294 Source #5 တြင္ၾကည့္ပါ။
295 အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပိုင္ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း-ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ ျဖစ္ရပ္အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပုိင္ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း-ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ ျဖစ္ရပ ္တြင္ၾကည့္ပါ။
296 ကုမၸဏီ၏ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈမ်ားကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ 

သည္။ Source #81: ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kawkareik Township and 
Win Yay Township, November 2016 to January 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

http://www.pk-tutorial.com/
http://khrg.org/2017/08/17-14-s1/dooplaya-situation-update-kawkareik-township-and-win-yay-township-november-2016?qt-related_readings=3&page=29


အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း 

“လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားေတြက ေဒသထဲကုိလာျပီး ေဒသခံေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ (အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားႏွင္သ့င္တန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္) သူတို႔ရဲ့ေအာက္ေျခေခါင္းေဆာင္မႈကို ျမႇင္တ့င္ခဲတ့ယ္ ။ ေဒသခံေတြက သူတုိ႔ 
(ကုိယ္ပိုင္) ေတြးေခၚမႈေတြ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ သင္တန္းေတြကေနတစ္ဆင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့တယ္၊ 
ျပီးေတာ့ သူတုိ႔ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ႕အျဖစ္အပ်က္ေတြကို (ေျမယာသိမ္းယူခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး) ရင္ဆုိင္ဖို ႔ 
စိတ္အားထက္သန္လာခဲ့တယ္။ ”

ေစာဆ---(က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ 
ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးအေရွ႕ပိုင္း။ 

(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)297 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အရ ရြာသားမ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
၂ဝ၁၂ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စခဲ်ိနႏွ္င္ ့၂ဝ၁၅ ခႏွုစ ္တစ္ႏိငုင္လုံံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညမီႈ (NCA) 
ေနာက္ပိငု္း ပိမုိပုြင့္လင္းစြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာငလ္ာခဲ့ၾကသည္။ ပိမုိတုည္ျငိမလ္ာမႈႏွင္အ့တူ ေက်းလက္ေဒသခံ 
မ်ားမွ ၎တုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ခုခံစည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ရန္ မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈမွာလည္း တစ္ျပိဳင္တည္း 
ျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္မွာ- 

“၂ဝ၁၂ ခႏွုစ ္မတုိငခ္င္မွာ ရြာေတြမွာ အမႈကိစၥေတြကုိ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဗ်ဴဟာေတြ မရိွခဲဘူ့း။ 
သူတုိ႔မွာ အဲ့ဒါလုံးဝမရိွခဲဘူ့းလုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျပာလို႔ရတယ္။ အခု ၂ဝ၁၂ ခႏွုစ ္ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပစ္ ဲ
ေရးျပဳလုပ္ျပီးကတည္းက ရြာသားေတြအေနန႔ဲ သူတုိ႔အခြင့္အေရးေတြအေၾကာင္းကုိ ပိုျပီးစေျပာလာခဲ့တယ္။ 
အရင္ကထက္ ပိုလုံျခံဳလာတယ္လုိ႔လည္း သူတုိ႔ခံစားရတယ္။ အဖြ႔ဲအစည္းေတြကလည္း သူတုိ႔ေနရာေတြကုိ 
ေရာက္လာခဲ့ေတာ့ သူတုိ႔အျမင္ေတြလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းပုိက်ယ္လာခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသ 
ေတြမွာေျပာင္းလမဲႈေတြရိွလာတယ္လုိ႔ ေျပာႏုိငတ္ယ္။ ကိစၥတစ္ချုဖစ္လာရင္ သူတုိ႔အတူထုိငျ္ပီး ဘာလုပသ္င့္လ ဲ
ဆုိတာကုိ အစည္းအေဝးလုပ္တယ္။ ဘယ္ကုိသြားျပီး ဘယ္သူ႔ကုိ အမႈကိစၥေတြ ေပးရမလဲဆုိတာကုိလည္း 
သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း အၾကံေပးၾကတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ကာလေတြမွာ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာမရိွခဲ့ဘူး။ 
အရင္တုန္းက ရြာသားေတြက (တစ္ခုခုကို တံု႔ျပန္ဖုိ႔) ေတာပုန္းေသနတ္ေတြန႔ဲခ်ံဳခုိတုိက္ခိုက္တဲ့နည္းလမ္းေတြ 
ကုိပဲစဥ္းစားခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဲဒီတုန္းကပဋိပကၡကာလျဖစ္တယ္။ တစ္ခုခုလုပ္တာမွားရင္ 
လူေတြကေသနတ္နဲ႔ပဲရင္ဆုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူေတြက ျပီးခဲ့တဲ့ကာလေတြမွာ အားလုံးကုိအၾကမ္းဖက္မႈ 
လုပ္ခဲ့တယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ သူတုိ႔အစည္းအေဝးထုိင္ျပီး ျပႆနာေတြကုိေျဖရွင္းဖုိ ႔ သူတုိ႔ကိစၥေတြကုိ 
ေျပာၾကတယ္။ ”

ေစာစ---(က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ ေရႊက်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ 
ခရိုင္/ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးအေရွ႕ပိုင္း။ (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)298 

လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (CBOs)ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေက်းလက္ 
ျပည္သူမ်ားမွာ ကုမၸဏီမ်ားအားဆန္႔က်င္ျပီး တရားမွ်တမႈအတြက္ ၎တုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႈ 

297 Source #24 တြင္ၾကည့္ပါ။
298 Source #31 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



မ်ားကုိရရွိရန္ လုိအပ္ေသာနည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ဥပေဒဆုိင္ရာအကူအညီႏွင့္ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈမ်ားရရိွႏိုင္ 
သည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ရွိ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦ မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေသာေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားသည္ CBOs မ်ားႏွင့္ 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရိွခဲ့သည့္ အေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
“... ရြာသားေတြက ေက်းရြာေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔ခဲတ့ယ္။ ျပီးေတာ့ သူတုိ႔က လြတ္လပ္ေသာအလုပသ္မားသမဂၢ၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းေတြ၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔အစည္းေတြနဲ႔ 
ေျမယာဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးခ်င္းက လုပ္ေပးတဲ့ေျမယာဥပေဒအျမင္ဖြင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲန႔ဲ ေျမယာအခြင့္ 
အေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြလည္း တက္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ေျမေတြကုိ ျပန္ေတာင္းဆုိတဲ့ေနရာမွာ 
စိတ္အားထက္သန္ျပီး မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိဖုိ႔ သူတို႔ကိုအားေပးခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့သူတို႔အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈအားေကာင္းလာေအာင္လည္း တြန္းအားေပးခဲ့တယ္။”

ေစာယ--- (က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊
ေတာင္ငူခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။ (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)299

 
ပဂုၢလိကကုမၸဏမီ်ားမွ ၂ဝ၁၆ ခႏွုစ၊္ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင၊္ ေရႊက်င္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး 
မႈမ်ားမရိွပ ဲေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပင္န္းစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲသ့ည္။ ရြာသားမ်ားမွ အကူအညီရရိွရန္အတြက္ ကရင္အ 
မ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး (KWO) ကိုခ်ည္းကပ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ KWO တုိ႔သည္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားစုစည္းခဲ့ျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ေရႊတူးေဖာ္ 
ေရး၏ဆုိးက်ိ ဳးသက္ေရာက္မ ႈမ ်ားကုိ  အျမင္ဖ ြင့္မ ႈမ ်ားအတူတကြလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  ၎တုိ႔သည္  
လူထုေထာက္ခံမႈ အားစုစည္းခဲ့ျပီး KNU အာဏာပုိင္အသီးသီးမ်ားထံသုိ႔ တုိင္ၾကားစာမ်ားေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ 
ထုိကဲ့သို႔စည္းရုံးလႈံ႔ ေဆာ္သည့္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေရႊတူးေဖာ္ေရး 
စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ ေရႊတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းသည္ ရပ္တန္႔မသြားခဲ့ေသာ္လည္း 
ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ ေရႊတူးေဖာ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားခ်ေပးခဲ့ျပီး ထုိသဘာဝအရင္းအျမစ္မွ အက်ိဳးအျမ
တ္ခံစားခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ေဒသတြင္းရွိရြာသားမ်ား၏အသံမ်ားသည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္မႈအားျဖင့္ 
ပိုမိုက်ယ္ေလာင္ေစခဲ့ သည္။ 

ဤစည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္သည့္လႈပရွ္ားမႈအား ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ KWO အဖြဲ႔ဝငမွ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အတုိင္းအတာ 
အားရွင္းျပသည္မွာ-

“ပထမေတာ့ KWO က ေက်းရြာအာဏာပုိင္ေတြ၊ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္၊ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ေဒသခံရြာသား 
တစ္ခ်ိဳ႕န႔ဲ အစည္းအေဝးတစ္ခုလုပ္ခဲ့တယ္။ အစည္းအေဝးမွာ KWO က (ေရညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး) သူတုိ႔ 
အတြက္ ဘာအကာအကြယ္မွမရွိဘူးလုိ႔ ရွင္းျပခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ (စီးပြားေရးသမားမ်ား) ေရႊတူးရင္ 
ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ရြာသားေတြကုိအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ၾကားခဲ့တယ္။ KWO က 
သူတုိ႔ (ေက်းရြာအာဏာပုိင္မ်ား) ကုိ ဒီကိစၥေတြရွင္းျပခဲ့ျပီး သူတုိ႔က ဒီ (ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း) ကုိ အတူတကြ 
ရပ္တန္႔ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမယ္ လုိ႔ေျပာခဲ့တယ္။ KWO အေနနဲ႔ ရြာသားေတြနဲ႔အတူတကြလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



လုိအပ္တယ္လုိ႔ သူတုိ႔ကုိေျပာခဲ့တယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိရင္ အခုအခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ (KWO) အသံေတြကမၾကား 
ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရြာသားေတြရဲ႕ အသံေတြကုိၾကားႏုိင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ KWO က အဲ့ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ 
ရြာသားေတြကုိ ရွင္းျပဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ KWO က ေက်းရြာအာဏာပုိင္ေတြဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခဲ့ရ 
တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း (အႏၱရာယ္မ်ား) နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး KWO က ရြာသားေတြကုိ 
တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း သြားေျပာခဲ့တယ္။ စီမံကိန္းကုိ သေဘာမတူတဲ့ ရြာသားေတြအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္ 
သူတုိ႔ စီမံကိန္းကုိ လက္မခံတာလဲဆုိတာ(ရွင္းျပခ်က္) နဲ႔ သူတုိ႔လက္မွတ္ေတြကုိ ယူခဲ့တယ္။”

ေနာ္တ---(မ၊ ၂၇ ႏွစ္)၊ ေရႊက်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ဘက္ျခမ္း
(၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)300

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ - ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရံုးသုိ႔တင္ျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ - ေျမယာအျငင္းပြားမႈအား တရားရုံးသုိ႔တင္ျခင္း- ေကာင္းျမန္မာေအာင္ 
ကုမၸဏီအမႈကိစၥ ကုမၸဏီအမႈကိစၥ တြင္လည္း အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ၏ 
ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ ရြာသားမ်ားစီစဥ္လုပ္ေဆာင္လုိခ်ိန္တြင္ ေဒသတြင္းအစုိးရ 
မဟုတ္ေသာအဖြ႔ဲအစည္းမွ ၎တုိ႔အား နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာပ့ံပုိးမႈမ်ား၊ သြားေရးလာေရးအတြက္ေမာ္ေတာ္ 
ကားမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအတြက္ အစားအစာမ်ားစသည္တို႔ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။301 

ျခံဳငုံသုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈျမႇင့္တက္လာျခင္းသည္ 
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ၎တုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ခခုစံည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ႏိငုစ္ြမ္းကုိ ေထာက္ပံအ့ားေပးမႈ 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

စိန္ေခၚမႈမ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ား 

၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလမ်ားမွစ၍ လူထုအတြက္ ေနရာပုိမိုရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
ေဒသခံမ်ားမွ ၎တုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ခုခံစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းအားဟန္႔တားေနေသာ ထင္ရွားသည့္ 
အတားအဆီးမ်ားရွိေနသည္။ သိသာထင္ရွားေသာအတားအဆီးတစ္ခုမွာ ေက်းလက္အသုိက္အဝန္းမ်ားမွ 
၎တုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း သိနားလည္မႈနည္းပါးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ သူတုိ႔ (ရြာသားမ်ား) ေတြက (ကုမၸဏီေတြကို) ဘယ္လုိရင္ဆုိင္ရမလဲဆုိတာ သိဖို႔ 
အသိပညာေတြပုိျပီးလုိအပ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ သူတုိ႔အခြင့္အေရးေတြ 
ခ်ိဳးေဖာက္ခရံလား၊ မခံရဘူးလားဆုိတာေတာင္ သူတုိ႔မသိဘူး။ ဥပမာအေနနဲ႔ သူတုိ႔ေျမေတြ အသိမ္းခံရတာဟာ 
သူတုိ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတယ္ဆုိတာေတာင္ နားမလည္ၾကဘူး။”

ေစာဘ---(က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ ဘူးသုိျမိဳ႕နယ္၊ 
ဖာပြန္ခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း။ (၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)302 

300 Source #48: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin Interview: Naw 
A---, November 2016,” တြင္ၾကည့္ပါ။

301 Source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။
302 Source #30 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2017/09/16-110-a1-i1/nyaunglebin-interview-naw-november-2016?qt-related_readings=1&page=1


ေျမယာသိမ္းယူမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ေသာရြာသားမ်ားမွာ ၎တုိ႔အခြင့္အေရးအတြက္ခုခံလႈံ႔ေဆာ္ရန္ ပထမ 
အဆင့္အခြင့္အေရးမ်ားရိွသည္ကုိ နားလည္ၾကသည္။ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားထမွဲတစ္ခမွုာ ေျမယာဥပေဒမ်ားအား 
နားလည္ႏိငုမ္ႈမရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအတားအဆီးအားသတိျပဳမိျပီး ေက်းလက္ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမယာ 
အားကာကြယ္ရန္ ႏွင္ ့လုိအပ္ေသာအသိပညာမ်ားရရိွရန္ ေဒသအာဏာပုိငမ္်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္ခ်ဥ္းကပ္ၾက 
သည္။ 

“ရြာသားေတြက ဥပေဒေတြအေၾကာင္းမသိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္လည္းမသိဘူး။ ရြာသားေတြက ကိစၥရပ္ေတြကုိ 
ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းခ်င္တယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာက သူတုိ႔ဥပေဒကုိ နားမလည္ဘူး။ 
သို႔ေစကာမူ သူတုိ႔ကုိကူညီေပးဖို႔ ဥပေဒကုိနားလည္တဲ့ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိခ်ည္းကပ္ဖို႔ၾကိဳးစားၾကတယ္။ သူတုိ႔ဘာ 
လုပ္သင့္လဲဆုိတာကုိ ရြာလူၾကီးေတြဆီကလည္း အၾကံဥာဏ္ေတာင္းတယ္။ ရြာသားေတြရဲ႕အားနည္းခ်က္က 
ဥပေဒေတြကုိနားမလည္ျခင္းဘဲ ျဖစ္တယ္။ ”

ေစာစယ---(က်ား)၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူ၊ ေရႊက်င္ျမိဳ႕နယ္၊ 
ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးအေရွ႕ပိုင္း။ 

(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)303 

ေဒသခံမ်ားမွ ေကာင္းမြန္စြာစီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈမရွိခ်ိန္တြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအားဆန္႔က်င္ခုခံလႈံ႔ေဆာ္ရန္ 
ႏွင့္ စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ရန္ ၎တို႔အတြက္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ 
ညိႇႏိႈင္းေရးမွႈး၊ စဧရာဝင္းမွ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားလႈပ္ရွားမႈအတြက္ စိနေ္ခၚမႈမ်ားကုိေဖာ္ျပသည္မွာ-
 
“စိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ လူထုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ပါဝင္မႈေတြကအားနည္းတုန္းပဲ။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအားနည္းေနခ်ိနမွ္ာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြ႕ဲလုိ ဥပေဒဆုိငရ္ာအကူအညီေပးတဲ့အဖြဲ႔ 
အစည္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခ်ည္းပဲ လႈပရွ္ားမႈမလုပႏ္ိငုဘူ္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ စည္းရုံးလႈ႕ံေဆာ္မႈလုပဖ္ို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
အတြက္ အဲ့ဒါကစိန္ေခၚမႈတစ္ခုပဲျဖစ္တယ္။”

စဧရာဝင္း (က်ား)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္/ျမိတ္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ 
(၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)304 

ထုိ႔ျပင္ ေက်းလက္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ အထူးသျဖင့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္လာခ်ိန္တြင္ ခုခံလႈ႔ံေဆာ္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ၎တုိ႔အတြက္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ 
စဧရာဝင္းမွ ရွင္းျပသည္မွာ- 

303 Source #31 တြင္ၾကည့္ပါ။
304 Source #13 တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



“တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ လူထုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈက အားနည္းေနတုန္းပဲ။ အဲ့ဒါက စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္တယ္။ 
လူထုၾကားမွာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကအားေကာင္းတယ္ဆုိရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာရွိတဲ့ အျခားစိန္ေခၚ 
မႈက ေဒသအသုိက္အဝန္းအေနနဲ႔ တစ္ခါတစ္ရံဦးတည္ခ်က္မရွိျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ မတူညီတဲ့အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားၾကီးနဲ ႔ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရတယ္။ ျပီးေတာ့ 
တစ္ခါတစ္ေလ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားမွာ နားလည္မႈလြဲတာေတြရွိျပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ မွားယြင္းစြာ 
လုပ္ခဲ့ၾကတာရိွတယ္။”

စဧရာဝင္း (က်ား)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္/ျမိတ္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္။ 
(၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)305

နိဂံုးခ်ဳပ္နိဂံုးခ်ဳပ္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အစီရင္ခံစာျပဳစုေသာကာလတြင္ ေက်းလက္လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားသည္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
ေရႊတူးေဖာ္ေရး၊ ဘိလပ္ေျမစက္ရံမု်ားႏွင္ ့စီးပြားျဖစ္စိက္ုပ်ိဳးေရးမ်ားအပါအဝင္ အက်ယ္တျပန္႔လုပ္ေဆာင္ေသာ 
စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံ ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ရန္ လူထုေထာက္ခံမႈအျဖစ္ ေျပာင္းလာခဲ့သည္။ 
လူထုေထာက္ခမံႈသည္ ေက်းလက္ေဒသမွ ၎တုိ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ခခုစံည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ႏိငုစ္ြမ္းကုိ ျမႇင္တ့င္ 
ႏိုင္ေသာအေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

305 Source #13 တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



ဓာတ္ပံုမ်ား။         ။လူထုေထာက္ခံမႈဓာတ္ပံုမ်ား။         ။လူထုေထာက္ခံမႈ

ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ 
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေျပးေက်းရြာအုပ္စု၊ ခရ--- ေက်းရြာတြင္ 
ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုသည္ ခရ--- ေက်းရြာသားမ်ားမွ ႀကီးမွဴး 
ေသာအစည္းအေဝး၏ပုံျဖစ္သည္။ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီမွ ခရ--
- ေက်းရ ြာအနီးသုိ ႔  ေတာင္အားစမ္းသပ္ရန္ ႀကိမ္ဖန္မ ်ားစ ြာ  
ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။  ခရ--- ေက်းရြာမွရြာသားမ်ားသည္ ထုိအဆုိ 
ျပဳေသာဘိလပ္ေျမစက္ရံုေဆာက္လုပ္မႈကုိ လုံးဝသေဘာမတူပါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားစုေပါင္း၍ အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ရ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီကုိ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ 
သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ဖားအံခရိုင္၊ ပိုင္က်ံဳ 
ၿမိဳ႕နယ္ ခယ--- ေက်းရြာတြင္ ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ပံုတြင္ 
ေက်းရြာေပါင္း ၂၄ ရြာမွ ရြာသားမ်ားသည္ သြီးလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရးအဖြဲ႔၊ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင္လူ့မႈေရးဆုိငရ္ာလႈပရွ္ားမႈ 
ကြန္ရက္ ႏွင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ တုိ႔မွ ခယ--- ေက်းရြာတြင္
က်င္းပခဲ့သည့္ အႏိၵဳ မွ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အာ
ရွလမ္းမႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေဆြးေႏြးပြဲသုိ ႔ တက္ေရာက္ခဲ့
သည့္ပံုျဖစ္သည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရြာသားမ်ားမွ ေက်းရြာေပါင္း 
၂၄ ရြာအေပၚ အာရွလမ္းမႀကီး၏ အဓိကသက္ေရာက္ႏိငု္ေသာဆုိး
က်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထုိအရာမ်ားကုိမည္သုိ႔ေက်ာ္ လႊားႏုိင္သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ရြာသားမ်ားမွ လမ္းေဖာက္လုပ ္
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေျမယာ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္စိုက္ပ်ိဳး
ျခံမ်ားပ်က္စီးမႈမ်ား အားေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ သင့္တင့္မွ်တေသာ
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံရန္အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့
သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သံေတာင္ 
ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လိပ္သုိၿမိဳ႕၊ စတ--- ရြာအထက္ပိုင္း တြင္ရိုက္ကူးခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွာ ကၽြန္းသစ္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအား ခ်ဲ႕ထြင္ရန္
အတြက္ေျမသိမ္းရန္ ျမန္မာအစုိးရ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး 
ရြာသားမ်ားမွေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခႏွုစမွ္စ၍ 
ျမန္မာအစုိးရမွ ေျမဧက ၅ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ကုိ ကၽြန္းသစ္စိုက္ပ်ိဳးရန္
အတြက္သိမ္းယူရန္ အစီအစဥ္ဆြဲခဲ့သည္။ လက္ရိွတြင္ ထုိေျမမ်ားမွာ 
ရြာသားမ်ားပုိင္ေျမယာမ်ားျဖစ္ၿပီး ဥယ်ာဥ္ျခံႏွင္ ့စိက္ုပ်ိဳ းေျမမ်ားအျဖစ္ 
အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤပံုကုိ ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ရိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွာ ဒို႔ေျမ 
ကြန္ရက္၊ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္လူ့မႈေရးဆုိငရ္ာ လႈပရွ္ားမႈ 
ကြန္ရက္ႏွင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စယ--- 
ေဒသတြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေဆြး ေႏြးပ ြဲ ျဖစ္သည္။ ပံုတြင္ 
ေဒသခံလူမႈအသုိက္အဝန္းႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
အဖြ႔ဲဝင္မ်ား၏ပုံျဖစ္သည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္သူဦးေရ 
၂၁ဝ ဦးခန္႔ရွိသည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျမယာဥပေဒအား အဓိက 
ထားေဆြးေႏြးၿပီး ျမန္မာအစုိးရ၏ေျမသိမ္းဥေပဒၾကမ္း၊ လယ္ယာ 
ေျမဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒမ်ားအား 
ေတာင္ငူႏွင့္သံေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ရြာသားမ်ားအားရွင္းလင္းတင္ျပ 
ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



အျဖစအ္ပ်က္ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပိငု္ေျမေပၚတြင ္ထုံးေက်ာက္တူးအျဖစ္အပ်က္ေလ့လာျခင္း- အမ်ားပုိင္ေျမေပၚတြင္ ထုံးေက်ာက္တူး
ေဖာ္ျခင္း- ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ျဖစ္ရပ္ေဖာ္ျခင္း- ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ျဖစ္ရပ္

နိဒါန္းနိဒါန္း

ဤျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ ေက်းလက္ေန 
လူမႈအသုိက္အဝန္းမွ အာရွသိန္းငွက္ 
ကုမ ၸဏီ၏ ဒူးပလာယာခရုိင္အတြင္း 
ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ဘိလပ္ေျမစက္
ရံုေဆာက္လုပ္မႈအား မည္သုိ႔တံု ႔ ျပန္ခဲ့
သည့္ အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာထားသည္။ 
ဤျဖစ္ရပ္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း 
အရုံး (KNU) အုပ္ခ် ဳပ္ရာေဒသတြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင ္
ငံအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမျပင္ပတြင္ 
ျဖစ္ပြားေသာေျမယာျပႆနာမ်ားအား 
ေဒသခံမ်ားမွ မည္သုိ႔တံု႔ျပန္ခဲ့သည့္ကုိ 
လည္း မီးေမာ င္း ထုိးေဖာ္ ျ ပေနသည္။ 
ထုိ ႔အျပင္ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ျဖစ္ရပ္ 
သည္ ေဒသခံမ်ား၏အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အလြန္အေရး 
ပါေသာေျမျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိေက်ာက္ 
ေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ေျမ 
မ်ားအသိမ္းခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္အေျခအ 
ေနျဖစ္ေနပါသည္။ 

အာရ ွ သိ န္း င ွ က္ ကု မ ၸဏီ 3 0 6  သည္  
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊307 ဘုရားသုံး 
ဆူၿမိ ဳ႕နယ္ခြဲရ ွိ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္မွ 
ထုံးေက်ာက္မ်ားထုတ္ယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ 
စတင္ကာ ခံုခံထုံးေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ 
လာမည့္ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရြာသားမ်ား၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္အစီရင္ခံစာ ၇ ေစာင္ 

306 ဒူးပလာယာခရုိငအ္တြင္းရိွ ေက်ာက္မိငု္းထုတ္လုပမ္ႈတြင္ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏ၏ီ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ 
အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ Source #81: ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေသာ “Dooplaya Situation Update: 
Kawkareik Township and Win Yay Township, November 2016 to January 2017,” တြင္ ၾကည့္ပါ။

307 အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏ ီ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာေနရာသည္ အပုခ္်ဳပ္ေရးေရာယွက္ေသာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိေနရာ 
၏ၿမိဳ႕နယ္အမည္မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးႏွင္ျ့မန္မာအစုိးရတုိ႔မွ သတ္မွတ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားအရ အမည္ႏွစမ္်ိဳးရိွျခင္းျဖစ္ 
သည္။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2017/08/17-14-s1/dooplaya-situation-update-kawkareik-township-and-win-yay-township-november-2016?qt-related_readings=3&page=29


လက္ခရံရိွခဲသ့ည္။ ထုိအစီရင္ခစံာမ်ားထဲမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားမွထုိစမီကိံန္းကုိ ကန္႔ကြက္ရာတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ ႔စည္းျခင္း၊ 
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးအား တုိင္ၾကားစာမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္း၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ 
ကရင္အရပ္ဖက္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကုိယ္စားစည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ားအျပင္ 
ေဒသခံဘုန္းႀကီးဦးေဆာင္၍ ေတာင္ေပၚတြင္ ေစတီတည္ျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ 

ဤကုမၸဏီမွ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္အားစမ္းသပ္ခဲ့သည္မွာ308 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လကတည္းကျဖစ္ၿပီးထုိထုံး 
ေက်ာက္မ်ားကုိ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေျပးေက်းရြာအုပ္စု စဗ--- ေက်းရြာအနီးရိွ စက္ရံုတြင္ 
ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရန္အတြက္အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။309 အကယ္၍ စီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါက ေက်ာက္ေ
ဖာက္လုပမ္ႈေၾကာင့္ခံခုံေက်ာက္ေတာင္၏အနီးတစ္ဝိက္ုရိွ ေက်းရြာ ေပါင္း (၈) ရြာကုိ ထိခိက္ု ပ်က္စီးေစမည္ျဖစ္ 
သည္။ ထုိရ ြာ (၈) ရ ြာသည္ ေက်ာက္ေတာင္အားအမ်ား ပုိင္(သစ္ေတာ)ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ  
၎တုိ႔၏စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ထုိသစ္ေတာအားအမွီျပဳလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရုံးအုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမွ ေက်းလက္ေနရြာသားအမ်ားစုသည္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားႏွင့္ အမ်ားပုိင္သစ္
ေတာမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မီွခိုၾကရသည္။ 

ကုမၸဏီအေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ကုမၸဏီအေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

ျမန္မာႏုိငင္ရံင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင္ ့ကုမၸဏမီ်ား စမီခံန္႔ခြညဲႊနၾ္ကားမႈဦးစီးဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏ ီ
သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္း မွတ္ပံုတင္ထား 
ျဖစ္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ အာရွ 
သိန္းငွက္ကုမၸဏီေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမည့္ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ထုံးေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွမရရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေသခ်ာစြာသိသည္။310 

အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ ဥကၠဌႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး 
စစ္တမ္းေကာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားမွာ ထုိညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ပါဝင္ခြင့္မရသည့္အျပင္ ကုမၸဏီမွ 
ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသည့္အခါတြင္လည္း ၎တုိ႔အား အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ 

ကုမၸဏမွီ သတၳဳႏွင္ ့ဘိလပ္ေျမထုတ္ယူရန္ ထုံးေက်ာက္အရည္အေသြးစမ္းသပ္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၆ ခႏွုစ၊္ မတ္လ 
မွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလတြင္ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏမွီ ေက်ာက္စမ္းသပ္ရန္အတြက္ ခံခုံေက်ာက္ေတာင္သုိ႔ တဖန္ေရာက္ရိွခဲ ့

308 စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေသာ္လည္း ကုမၸဏီမွ ဘိလပ္ေျမထုတ္ယူႏိုင္မႈရိွမရိွ သိရိွေစရန္အတြက္ ထုံးေက်ာက္ 
အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ဟန္ရိွသည္။ သဘာဝသယံဇာတစီမခံန္႔ခြမဲႈႏွင္ပ့တ္သက္သည့္ ႏိငုင္တံကာစံႏႈန္းမ်ားအရ  
မိုင္းေဖာက္ခ ြဲ ျခင္းႏ ွင့္  လ်ာထားေသာေက်ာက္ထုတ္လုပ္မ ႈမ ်ားအတြက္ လုိင္စင္ထုတ္ေပး ျခင္းမ ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရမွအနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ NRGI မွ 
ထုတ္ေသာ  ‘Natural Resources Charter Benchmarking Framework,’ တြင္ၾကည့္ပါ။

309 Source #82: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Villagers raise concerns regarding 
proposed stone mining and cement production in Win Yay Township, Dooplaya District,” တြင္ၾကည့္ပါ။

310 Source #82: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Villagers raise concerns regarding 
proposed stone mining and cement production in Win Yay Township, Dooplaya District,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/natural-resource-charter-benchmarking-framework-report-2017-web_0.pdf
http://khrg.org/2018/01/17-3-nb1/villagers-raise-concerns-regarding-proposed-stone-mining-and-cement-production-wi-1
http://khrg.org/2018/01/17-3-nb1/villagers-raise-concerns-regarding-proposed-stone-mining-and-cement-production-wi-1


ျပန္သည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤစီမကိံန္းႏွင္ပ့တ္သက္၍ ၎တုိ႔၏စိုးရိမပ္ပူနမ္ႈမ်ားႏွင္ ့သေဘာမတူညမီႈမ်ား 
ကုိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားအားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမွ ၎တုိ႔၏ကြင္း 
ဆင္းေလ့လာမႈႏွင့္စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ရြာသားမ်ားအားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွပဲ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ 

အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏသီည္ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ခံခုံေက်ာက္ေတာင္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ 
ရွိလာခဲ့သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံညႇိႏိႈင္းမႈစည္းေဝးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိစည္းေဝးပြဲတြင္ 
အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီမွ ၎တုိ႔၏လုပင္န္းႏွင္ပ့တ္သက္၍ ရြာသားမ်ား၏သေဘာတူညခီ်က္ရယူျခင္း၊ ရြာသား 
မ်ား၏စုိးရိမ္မႈမ်ား၊ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိအေရးယူေပးျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီမွ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးပြဲကိုဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ထုံးေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာ မည့္ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္၍ ၎တုိ႔၏စုိးရိမမ္ႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မရခဲ့ေပ။ ထုိအစည္း
အေဝးသည္ကုမၸဏမွီ ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာေက်ာက္ေတာင္စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈစစ္တမ္းႏွင္ ့ပတသ္က္၍ 
ရြာသားမ်ားအားအသိေပးရန္သာျဖစ္သည္။ ကုမၸဏ၏ီ လက္ရိွႏွင္အ့နာဂတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ ့လုပင္န္းမ်ား
ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားႏွင္သ့ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခိက္ုမႈမည္သုိ႔ရိွမည္ကုိ အသိေပးျခင္း မရိွသည့္အတြက္ 
ထုိေဆြးေႏြးပြဲမွ တင္ျပေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈမရွိဟု ရြာသားမ်ားမွ ခံစားခဲ့ရသည္။
 
ရြာလူႀကီးမွ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီ၏ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ 
ေတာင္အား အဘယ္ေၾကာင့္တုိင္းတာစမ္းသပ္ေနမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အေၾကာင္း အေသးစိတ္သိလုိသည့္ 
အတြက္ေမးျမန္းသည့္အခါ ၎တုိ႔၏တာဝန္မွာ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ႏွင္ ့ေနျပည္ေတာ္ 
ရွိတာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားအားအစီရင္ခံရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီလုပ္သားမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းကုိ 
စီစဥ္ေပးရန္သာတာဝန္ရွိၿပီး ေဒသခံရြာသားမ်ား၏စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ တာဝန္ယူမႈမေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဆာင္းဦးပုိင္းတြင္ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကုိ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီမွ 
ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွိ 
ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မန္ေနဂ်ာ ရန္ေနာင္စိုးမွ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး ဥကၠဌထံသို႔ 
၎တုိ႔၏ စစ္တမ္းရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရအဖြ႔ဲမ်ားအား ေက်ာက္ေတာင္ကုိစစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းဆုိ 
သည့္ စာတစ္ေစာင္ေရးပို႔ခဲ့သည္။ ထုိစစ္ေဆးေရးဖြ႔ဲတြင္ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီမွ ဦးေဆာင္ေသာ ဓါတ္သတၱဳ 
ရွာေဖြေရးဖြဲ႔ႏွင္ ့ေနျပည္ေတာ္မွ သယံဇာတႏွင္သ့ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ဘူမိေဗဒေလ့ 
လာေရးႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔တို႔ 
ပါဝင္ပါသည္။ 

ခံုခံေက်ာက္ေတာင္တြင္ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကာလအတြင္း အာရွသိန္း 
ငွက္ကုမၸဏီမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားခ်ျပျခင္းအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လြတ္လပ္စြာႀကိဳတင္အသိ 
ေပးျခင္းႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းအား လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ေဖာက္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လုံေလာက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ ရြာသားတစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္အရ- 
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



“ကုမၸဏီက ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ကုိ တုိင္းတာစစ္ေဆးေနတာကလြဲၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ 
ဘာသတင္းအခ်က္အလက္ အေသးစိတ္တစ္ခုမွမသိဘူး။”

ေနာက္ဆုံးတြင္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္မွာလည္း ရြာသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ဆႏၵသေဘာထား 
ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ေပးရန္ အခြင့္အလမ္းမေပးခဲ့ေပ။ 

စီမံကိန္းမွ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာသက္ေရာက္မႈအေပၚ ရြာသားမ်ား၏စိုးရိမ္မႈမ်ား စီမံကိန္းမွ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာသက္ေရာက္မႈအေပၚ ရြာသားမ်ား၏စုိးရိမ္မႈမ်ား 

ေဒသခံမ်ားသည္ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္၌ ထုံးေက်ာက္ေဖာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကုိဆန္႔က်င္ၾကသည္။ ဝင္းေရးျမိဳ ႔ 
နယ္၊ ပေနာကလဲခီး ေက်းရြာအုပ္စု၊ စဒ--- ေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦးေျပာၾကားခ်က္အရ-

“တကယ္လုိ႔ ဒ ီခံခုံေက်ာက္ေတာင္ဖယ္ရွားခံရျပီး (ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားပါက) ဘိလပ္ေျမစက္ 
ရံုတည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေတြပ်က္စီးလိမ့္မယ္။ ေခ်ာင္းလည္းခမ္း 
ေျခာက္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေတြအတြက္ စိုးရိမ္ရတဲ့အဓိက 
အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။”

ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔အမိမ္်ားမွေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုငရ္မညဆို္ပါက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အလြန္ဆုိးရြားသည့္ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိလည္း ရြာသားမ်ားမွစိုးရိမ္ၾကသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသမွာေနထုိင္သူေတြက ဘယ္အခ်ိန္မွာ အေဝးကုိေျပာင္းေရႊ႕ရမလဲဆုိတာ ေသေသခ်ာခ်ာ 
မသိဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဆုိဲေတာ့ (အာရွသိမ္းငွက္)ကုမၸဏဟီာ (ေက်ာက္ေတာင္ကို စစ္တမ္းေကာက္ဖုိ႔) လာတဲ့ 
အခ်ိန္မွာ KNU ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳခ်က္စာကို သူတုိ႔ယူလာခဲ့တယ္။”311

ေက်ာက္ေဖာက္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရိွွျခင္းမွာ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ ပတ္ဝန္း 
က်င္တြင္ေနထုိင္ေသာေဒသခံမ်ားအေပၚ မလုံျခဳံမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 

“ေဒသမွာ ေနတဲ့သူေတြကုိ ဘိလပ္ေျမစက္ရံစုမီကိံန္း ဒါမွမဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္စာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး (ကုမၸဏမွီ) 
ဘာမွ မရွင္းျပခဲ့ဘူး။ ဘုရားသုံးဆူ နဲ႔သံျဖဴဇရပ္ သြားတဲ့လမ္းကို ေဖာက္လုပဖ္ုိ႔ စစီဥ္တုန္းကလည္း ရြာသားေတြနဲ႔ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ မရွိတဲ့ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြကို 
သေဘာမတူတဲ့ ၾကားထဲက ၄င္းတို႔ရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေနရေသးတယ္။”312

311 Source #81: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ၾသဂုတ္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kawkareik 
Township and Win Yay Township, November 2016 to January 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

312 Source #81: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kawkareik 
Township and Win Yay Township, November 2016 to January 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အဆုိျပဳခဲ့သည့္ထုိစီမံကိန္းအား ရြာသားမ်ားမွသေဘာမတူခဲ့ေသာအဓိကအေၾကာင္းရင္း ၅ ခ်က္ရွိသည္။ 

၁။  အမ်ားပိုင္သစ္ေတာျဖစ္သည့္ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ေပၚရွိ မ်ိဳးကြဲဇီဝမ်ားျဖစ္သည့္ သဘာဝေပါက္ပင္ႏွင့္ 
သက္ရွိသတၱဝါမ်ား ေပ်က္ကြယ္သြားသည့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္သည္။ 

၂။  ေက်ာက္ေတာင္ဝန္းက်င္တြင္ရိွေသာ စုက္ိပ်ိဳးျခံမ်ားသည္ ေတာင္၏အရိပအ္ာဝါသျဖင့္ ရွငသ္န္ေနရသျဖင့္ 
ေက်ာက္ေတာင္၏အရိပ္အာဝါသ မရွိေတာ့ပါက အဆိုပါစိုက္ပ်ိဳးျခံမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ 

၃။  ခံခု ံေက်ာက္ေတာင္ေျခရင္းရိွ ဝင္းေရးေခ်ာင္းသည္ ရြာသားမ်ားမွ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ မီွခုသုံိးစြၾဲက 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုံးေက်ာက္ေဖာက္လုပ္ျခင္းသည္ ဝင္းေရးေခ်ာင္းအား ေရထုညစ္ညမး္မႈျဖစ္မည္ကို 
ရြာသားမ်ားက စုိးရိမ္ေနၾကပါသည္။

၄။  ေက်ာက္ေဖာက္လုပမ္ႈေၾကာင့္ ေရတိုက္စားျခင္းႏွင္ ့ေက်ာက္တုံးၾကီးမ်ား လိွမ္က့်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုငသ္ည္။ 
ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ခံခုံေက်ာက္ေတာင္အနီးတဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ေသာရြာသားမ်ားက ၄င္းတို႔၏စိုက္ခင္းေပၚ 
ပ်က္စီးဆုံးရႈံးသြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကသည္။ ထုတ္လုပ္ခ်ိန္ ေတာင္ႏွင့္အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာသူ
ရြာသားမ်ားအသက္အႏၱာရယ္က်ေရာက္ႏုိင္ျခင္း။ 

၅။  ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ေက်ာက္ေဖာက္လုပ္ျခင္းေရရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေပၚလည္း 
စုိးရိမ္ေနၾကသည္။ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏
ေျမယာမ်ားထိခုိက္ပ်က္စီးေစျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈအထိ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။ 

လူထုေထာက္ခံမႈ။  ။အမ်ားပိုင္သစ္ေတာျဖစ္သည့္ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္အား ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ေရး လူထုေထာက္ခံမႈ။  ။အမ်ားပုိင္သစ္ေတာျဖစ္သည့္ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္အား ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ေရး 
မွကာကြယ္ျခင္းမွကာကြယ္ျခင္း

ရြာသားမ်ားသည္ ခံခုံေက်ာက္ေတာင္ႏွင္ ့ထုိအေပၚတြင္ တည္ရိွေနေသာ အမ်ားပုိငသ္စ္ေတာအားကာကြယ္ရန္ 
မတူကြဲျပားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းျခင္းသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းျခင္း

အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီမွ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ေပၚရွိ ေက်ာက္မ်ားစမ္းသပ္ခဲ့မႈကုိ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ သိရွိခဲ့ျပီး 
ေနာက္ ၎တုိ႔၏ အမ်ားပုိင္ (ဘုံ) သစ္ေတာအားကာကြယ္ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ 
တစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔၊ ဝင္းေရးျမိဳ႕နယ္၊ စ---
ေက်းရြာတြင္ အစည္းအေဝးတစ္ချုပဳလုပခ္ဲ့ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး 
မွတင္ျပခဲ့သည္။ ထုိအစည္းအေဝးတြင္ ေဒသခံမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အေျခခံစည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ ခုံခံေက်ာက္ေတာင္အား မတူကြျဲပားသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ကာကြယ္ရန္ 

161161

လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



အတြက္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ ေဒသခံဘုန္းၾကီး ၄ပါးအပါအဝင္ ရြာသား ၅ဝ ဦးခန္႔ ထိုအစည္းအေဝးအား 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ၎တုိ႔ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ 
သြယ္ျခင္းႏွင့္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားအတြက္ကူညီပံ့ပုိးရာတြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ ႔သည္အဓိကက်ခဲ့သည္။ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကာလအတြင္း ကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ားမွ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္ကုိ စမ္းသပ္ရန္ လာခဲ့ေသာ 
အခ်ိနတုိ္င္း ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔ေနာက္မွလုိက္ပါၾကည့္ရႈရန္ ေတာင္းဆုိခဲသ့ည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ္မတီမွ 
တစ္ဆင့္ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေက်ာက္ေတာင္ဆန္းစစ္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ 
အကျဲဖတ္ရန္ သေဘာတူညမီႈတစ္ခရုရိွခဲသ့ည္။ ကုမၸဏအီလုပသ္မားမ်ားေနာက္မွ ေဒသခံအဖြ႕ဲဝင္မ်ားလုိက္ပါ 
ျပီး ၎တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ရြာလူၾကီးထံသို႔ 
ျပန္လည္တင္ျပခဲ့သည္။ ဤကား ရြာသားမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္ေဖာက္လုပ္မႈအား မည္သို႔စီစဥ္လုပ္ 
ေဆာင္သည္ကို ေလ့လာသိရွိခဲ့ရျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

ပထမပုံကုိ ဒူးပလာယာခရုိင၊္ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေျပးေက်းရြာအုပစ္၊ု စဇ--- ေက်းရြာတြင္ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ဇန္နဝါရီလက ရိက္ုယူခဲျ့ခင္းျဖစ္ 
သည္။ ပံတုြင္ စဇ--- ေက်းရြာသားမ်ားျပဳလုပသ္ည့္အစည္းအေဝးကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏသီည္ စဇ--- ေက်းရြာ 
အနီးတြင္  ေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေက်ာက္ေတာင္ကုိစမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပရ္န္ ႀကိမဖ္န္မ်ားစြာလာေရာက္ခဲသ့ည္။ 
ရြာသားမ်ားသည္ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပရ္န္အတြက္ အဆိုျပဳထားေသာ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးစီမကိံန္းကုိ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ရြာသားမ်ားအတူတကြေပါင္းစည္းၿပီး ၎တုိ႔၏စိုးရိမ္ပူပမ္မႈမ်ားအားေဆြးေႏြးၾကကာ ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။
 
ဒုတိယပုံမွာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေျပးေက်းရြာအုပ္စု၊ စဝ--- ေက်းရြာ၊  
တြင္ရိုက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္တူးေဖာ္ရန္ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေက်ာက္ေတာင္ 
စမ္းသပ္ျခင္းအား ႀကိမဖ္န္မ်ားစြာျပဳလုပခ္ဲသ့ည္။ ထုိကဲ့သို႔ အၾကိမဖ္န္မ်ားစြာျပဳလုပျ္ပီးေနာက္ ေဒသခံရြာသားမ်ားက သတိျပဳမိလာသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွ ေတာင္ထိပတ္ြင္ ေစတီတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲသ့ည္။ ပံတုြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ရြာသားမ်ားမွ 
ေစတီတည္ေဆာက္ရန္ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္ျခင္း၊ ေတာင္ထိပ္သုိ႔ ေက်ာက္မ်ားသယ္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 
ဤသည္မွာ ၎တို႔၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အားဖ်က္ဆီးျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက္ ေတာင္အားအထြဋ္အျမတ္ထားေၾကာင္း ျပသျခင္း 
သည္လည္း ရြာသားမ်ားအသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈအား စဝ---ေက်းရြာ၏ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ရြာသားမ်ား 
စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ကာ ရြာသူႀကီးမွလည္းပါဝင္အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ



လူထုအစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းလူထုအစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္တြင္ ထုံးေက်ာက္တူးေဖာ္ရန္စီစဥ္ေန 
ေသာ အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီအား မည္ကဲ့သုိ႔တံု႔ျပန္ရမည္ကုိေဆြးေႏြးရန္ ေဒသတြင္းလူထုအစည္းအေဝးမ်ား 
ျပဳလုပခ္ဲသ့ည္။313 ထုိအစည္းအေဝးမ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဝင္းေရး ျမိဳ႕နယ္ 
မွ KNU ျမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသုိ႔ ေဒသခံမ်ားမွ တုိငၾ္ကားစာေပးပုိ႔ႏုငိခ္ဲသ့ည္။ ထုိ႔ျပင္ စမီကိံန္းအား ေဒသခံမ်ား 
မွ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရန္အတြက္လည္း စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲျ့ပီး ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပခ္ဲ ့
ေသာအစည္းအေဝး၌ ေဒသခံမ်ားမွ ၎တုိ႔စိုးရိမမ္ႈမ်ားကုိ ကုမၸဏကုိီယ္စားလွယ္မ်ားထံသုိ႔ တိုက္ရိုက္ထုတ္ေဖာ္ 
တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ 

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ျခင္း လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ပါဝင္ျခင္း 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔၌ ခံုခံေက်ာက္ေတာင္အား စမ္းသပ္မႈစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အာရွသိန္းငွက္ကုမၸဏီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္ကုိ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွသိရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ 
ကရင္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) ထံမွ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။314 ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ေဒသခံ KNU အာဏာပုိငမ္်ားအား ၎တုိ႔ေပးခဲ့ေသာခြင့္ျပဳခ်က္အား ျပန္လည္ရပုသိ္မ္းရန္ႏွင္ ့ကုမၸဏမွီေက်ာက္တူး 
ေဖာ္မႈအတြက္စမ္းသပ္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ရန္ CBO မ်ားကို ဝုိင္းဝန္းဖိအား
ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေစခ်င္ခဲ့သည္။ 

ေစတီတစ္ဆူ တည္ျခင္းေစတီတစ္ဆူ တည္ျခင္း

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ခုံခံေက်ာက္ေတာင္အားကာကြယ္ရန္ ရြာသားမ်ားမွ အျခားနည္းဗ်ဴ 
ဟာတစ္ခုလည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ တင္ျပခဲ့ 
သည္။315 ဘာသာေရးဘုန္းႀကီးတစ္ပါးမွဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ေဒသခံမ်ားမွ ေတာင္ထိပ္ေပၚတြင္ေစတီတစ္ဆူတည္ခဲ ့
သည္။ ဤသည္မွာ ထူးျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဗ်ဴဟာတစ္ချုဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဒသပုိင္ေျမ 
ယာအားကာကြယ္ရန္ ဗမာကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ား၏ ဘာသာေရးရပ္တည္ခ်က္အေပၚ အသုံးခ်အခြင့္အေရး 
ယူခဲ့သည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ လႈပ္ရွားေသာအျခားခရုိင္မ်ားမွ ရြာသားမ်ားသည္ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏အမ်ားပုိင္သစ္ေတာမ်ား အႏၱရာယ္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ထုိလုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္ဗ်ဴဟာျဖစ္သည့္ ေစတီတည္ျခင္းကုိလည္းအသုံးျပဳခဲ့သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ သတင္း
မွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးေျပာၾကားခ်က္အရ အမ်ားပုိင္ေျမယာေပၚတြင္ ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈအား ရပ္တန္႔ရန္ 
ေတာင္ေပၚတြင္ ေစတီတည္ျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား 

313 Source #81: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ၾသဂုတ္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kawkareik 
Township and Win Yay Township, November 2016 to January 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။

314 Source #82: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Villagers raise concerns regarding 
proposed stone mining and cement production in Win Yay Township, Dooplaya District,” တြင္ၾကည့္ပါ။

315 Source #82: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Villagers raise concerns regarding 
proposed stone mining and cement production in Win Yay Township, Dooplaya District,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

http://khrg.org/2017/08/17-14-s1/dooplaya-situation-update-kawkareik-township-and-win-yay-township-november-2016
http://khrg.org/2018/01/17-3-nb1/villagers-raise-concerns-regarding-proposed-stone-mining-and-cement-production-wi-1
http://khrg.org/2018/01/17-3-nb1/villagers-raise-concerns-regarding-proposed-stone-mining-and-cement-production-wi-1


တြန္းအားေပးသည့္ စည္းရုံးမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤသည္မွာ ထိေရာက္ေသာဗ်ဴဟာတစ္ခ ု
ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည္။ 

အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ကြျဲပားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဗ်ဴဟာမ်ားအား တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔
၏စုိးရိမ္မႈမ်ားအားၾကားသိရန္ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိသည္ကုိ ေတ႔ြရွိခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အာရွသိန္းငွက္ 
ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ ၎တုိ႔၏စုိးရိမ္မႈမ်ားအား ေဖာ္ျပမႈႏွင့္တိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပုိ႔ႏိုင္ေသာ္ 
လည္း ထိေရာက္ေသာနစ္နာမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ား မရွိသည္ကုိေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္းသည္လည္း အတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္ ရြာသားမ်ားမွေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ 

ေက်းလက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ ရလဒ္ေက်းလက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ ရလဒ္

တုိင္ၾကားစာမ်ား ေပးပုိ႔ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားသည္ KNU အာဏာပုိင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမ်ား မရရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကရင္ CBO မ်ား၏ စည္းရံုးလႈံေဆာ္မႈႏွင့္ ေဒသခံဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ပါဝင္မႈအားျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု 
ခံစားခဲ့ရသည္။ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ပ့ံပိုးမႈအား ၎တုိ႔မွ ေဒသခံရြာသားမ်ား 
၏အသံမ်ားအား ျမႇင့္တင္က်ယ္ေလာင္ေစျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအား ဖိအားေပးႏုိင္သည္ကုိသတိျပဳမိခဲ့ 
သည္။ ေဒသခံမ်ားမွ ထုိစီမံကိန္းအားဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ၎တုိ႔ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသည့္တိုင္ 
ေအာင္ ေက်ာက္မိုင္းတူးေဖာ္ေရးမွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားသုိ႔ 

• စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းတစ္ခု၏ အေစာဆုံးအဆင့္မ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး 
မႈျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

“တကယ္လုိ႔ KNU ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္/ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ေတြက (ကုမၸဏသုိီ႔) ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပဖ္ို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မ 
ေပးရင္ သူတုိ႔ (ကုမၸဏီ) က ေက်ာက္ေတာင္ကိုစမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရမွာ မဟုတ္ဘူး။ KNU ရဲ႕ 
(ကုမၸဏီသုိ႔ေပးခဲ့ေသာ) ခြင့္ျပဳခ်က္ေၾကာင့္ ရြာသားေတြက (ဘိလပ္ေျမစက္ရံုစီမံကိန္းအားမခုခံႏိုင္ဘဲ) 
ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ရတယ္။” 316

316 Source #81: ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၂ဝ၁၇ ခႏွုစ၊္ ၾသဂုတ္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kawkareik 
Township and Win Yay Township, November 2016 to January 2017,” တြင္ၾကည့္ပါ။
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http://khrg.org/2017/08/17-14-s1/dooplaya-situation-update-kawkareik-township-and-win-yay-township-november-2016


အာရွသိန္းငွက္ ကုမၸဏီသုိ႔အာရွသိန္းငွက္ ကုမၸဏီသုိ႔

• သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၏ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ အာရွသိန္းငွက္ ကုမၸဏမွီ 
၎တုိ႔အဆုိျပဳခဲ့ေသာစီမံကိန္းအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေသာပုံစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ျပီး ခံုခံေက်ာက္
ေတာင္ေပၚတြင္ မွီခိုေနေသာေဒသခံမ်ားအား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 

“ ဒီေက်ာက္ေတာင္ေပၚမွာ (အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္) မွီခိုေနတဲ့ ရြာသားအမ်ားအျပားရိွတယ္။”

165165

လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား



အေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးအေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာဖုံး

အေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးအေနာက္မ်က္ႏွာဖုံး

အေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးအေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံး

ဤပုံကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကားေဒသ၊ ထီးသေဒါ့ထေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္၊ 
မူေၾတာ္ (ဖာပြန္)ခရုိင္၊ ကရင္ၿပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ဖက္ျခမ္း တြင္ရုိက္ကူးခဲ့ပါသည္။ လူဦးေရ ၁၅၀၀ 
ဝန္းက်င္ရွိ ေဒသခံမ်ားမွ ဟတ္ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးကုိ ဆႏၵျပေနသည့္ 
ပံုျဖစ္သည္။ ဤဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈကုိ “အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရးေန႔” အတြင္းတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး “ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္” မွ  ဦးေဆာင္ကာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူတစ္ကြ 
က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂၀၁၈ ခႏွုစ၊္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငၿူမိဳ႕၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငခူရိုငတ္ြင္ ရုက္ိကူး 
ခဲ့ပါသည္။ ဤပုံတြင္ ေတြ႔ရေသာ ေဒသခံရြာသူရြာသားအေယာက္ ၂၀၀ သည္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ
ကုိဆႏၵျပကန္႔ကြက္ေသာပုံျဖစ္ပါသည္။ ထုိကုမၸဏီသည္ ကြ်န္းသစ္စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ပိုင္ဆုိင္သည့္ 
ေျမယာမ်ားကုိ သိမ္းယူခဲ့ ၾကသည္။ သုိ ႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသူရ ြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ဆႏၵျပထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ႀကီးမားေသာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
အတြက္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုလမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြ႔ံ ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ား 
ျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူမႈအသုိက္အဝန္းလုပ္ကုိင္အသုံးခ်ေနေသာေျမယာ 
မ်ား အေျမာက္အျမား သိမ္းယူခံရလ်က္ရွိသည္။

ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာလုပ္ကုိင္က်င့္သုံးမႈမ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား အားနည္းေနမႈႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ျမန္မာႏုိငင္၏ံ တုိငရ္င္းသားနယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ ေက်းလက္ေန 
ျပည္သူအမ်ားအျပားမွာ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းခံရႏုိငသ္ည့္အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ ေဒသတြင္း (၇ဝ) ရာခုိငႏ္ႈန္းေသာ ေဒသခံျပည္သူ 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ ေျမယာကုိသာအမီွျပဳလ်က္ရွိျပီး ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ လူမႈအသုိက္အဝန္း 
တစ္ခုလုံး၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားမွာ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၊  ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ျခင္း၊ 
ထိပတုိ္က္ေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင္ ့ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္  ၎တုိ႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ တြန္းလွနတုိ္က္ခိက္ုၾကရသည္။ 
မၾကာခဏပင္ ရြာသားမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ မ်ားမွာလ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခံရသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးခံစားရသည့္ 
ရြားသားမ်ား၏အသံမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပျခင္းမွာ  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အားလုံးပါဝင္သည့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအား ေရွ႕ဆက္  
ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ မူဝါဒလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအား  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

“သူတုိ႔ေပးမယ့္ ဒီေငြေလးနဲ႔ဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစလ္ေလာက္ပ ဲစားလုိ႔ရမွာ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔အတြက္ကေတာ့ ဒီေတာင္က ရလာမယ့္ေငြနဲ႔ 
ႏွစ္တစ္ရာေလာက္ ထိုင္စားလုိ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက သူတုိ႔ေပးမယ့္ ေငြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဘာမွမဟုတ္ဘူး။ 
သူတုိ႔ေပးတဲ့ေငြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရပ္တည္လုိ႔မရဘူး။ သူတုိ႔ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေငြ ၁၀ သိန္းေလာက္ ေပးခဲ့ရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ 
ဒီေတာင္နဲ႔ မလဲႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘဝ အသက္ရွင္သန္မႈကုိ ေငြ ၁၀ သိန္းန႔ဲ ႏွစ္တစ္ရာေလာက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ 
တျခားသူေတြ ဘာလုိ႔သေဘာတူလည္း ကၽြန္ေတာ္မသိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနန႔ဲကေတာ့ ဒီေတာင္ကုိ မေရာင္းခ်င္ဘူး။”

ဦးဘခ---(က်ား၊ ၅၈ ႏွစ္)၊ ဘရ--- ေက်းရြာ၊ ပိႏၷဲေတာ ေက်းရြာအုပ္စု၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ 
သထုံခရိုင္၊မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။)

လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားလူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
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