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awGU&Sdcsufrsm;ESifh
tMuHjyKcsufrsm;

အဆိုျပဳေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားသည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္း
က်င္ အေပၚမ်ားစြာ ထိခိုက္မႈ ရွိေစႏိုင္ၿပီး ႂကြယ္၀ေသာ

တနသၤာရီျမစ္သည္ အတားအဆီးမဲ့ လြတ္လပ္စြာ
စီးဆင္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ျမစ္မ်ားအနက္
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဘန္းေခ်ာင္းႏွင့္ ခေမာင္းသြယ္ျမစ္တို႔
ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ဆုံေတြ႔ၿပီး တနသၤာရီေတာင္ၾကား
တစ္ေလွ်ာက္ စီးဆင္းကာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းမွ ကပၸလီ
ပင္လယ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္သည္။ ျမစ္ႀကီးႏွင့္ သူ၏ ျမစ္
လက္တက္ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားကို အမွီျပဳ၍ ေသာင္း
ခ်ီေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အလြန္ အဖိုးႂကြယ္
လွေသာ

သစ္ေတာႀကီးမ်ား

ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ၾက

သည္။

ေသာက္သုံးေရ၊

တိုက္႐ိုက္

အမွီျပဳ၍

စားနပ္ရိကၡာ၊

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္

ယဥ္ေက်းမႈ

စားေသာက္ေနထိုင္

ေသာ ေက်းရြာစုစုေပါင္း ၇၆ ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ၆၁၁၈ ႏွင့္
လူဦးေရ ၃၂၀၀၈ ဦးတို႔ တည္ရွိသည္။

ပ်က္စီးေစႏိုင္

သည္။

သဘာ၀အတိုင္း

တည္ရွိေသာ

ယင္းအျပင္

သစ္ေတာျပင္ႀကီးကိုလည္း

ေရဖုံးလႊမ္းသြားေစႏိုင္ၿပီး

အေရွ ႔ေတာင္အာရွရွိ သဘာ၀အတိုင္း တည္ေနေသးေသာ
သစ္ေတာႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးေစႏိုင္
သည္။
တနသၤာရီျမစ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္း
စစ္တည္ရွိရာ ေဒသတြင္လည္း တည္ရွိၿပီး ထိုျပည္တြင္း
စစ္ေၾကာင့္ပင္ လူေသာင္းခ်ီ ေနအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရၿပီး
ေတာေတာင္မ်ားႏွင့္

အိမ္နီးခ်င္း

ထိုင္းနယ္စပ္တို႔တြင္

ဆည္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမဧရိယာ ဧက ၁၄၄၅၅၇1
ေရေအာက္ေရာက္သြားႏိုင္ၿပီး ျမစ္ညာဘက္မွ ေက်းရြာ
၃၂ ရြာမွ လူဦးေရ ၇၀၀၀ အထိ ေရႊ ႔ေျပာင္းေပးရႏိုင္သည္။
ယင္းအျပင္
လူဦးေရ

ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ
၂၂၀၀၀

ေက်းရြာ

ေက်ာ္၏

အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ လက္နက္
ကိုင္
သည္

ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလ်က္ရွိသည္။ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား
ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

တည္ၿငိမ္းေရး

ေဒသအတြင္း
ပ်က္ျပားသြားကာ

ေနာက္ထပ္ ျပန္လာမည့္ IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အေပၚ
ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၿပီး တဖန္ျပန္ေရႊ ႔ေျပာင္းရမည္ကို

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ

မွ

သက္ရွိဘုံတို႔ကို

ခိုလွဳံ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ယာယီ အပစ္

တနသၤာရီျမစ္ကို
ဓေလ့တို႔

ျမစ္တြင္းေဂဟေဗဒႏွင့္

၄၂

ရြာ

အသက္ေမြးမႈ၊

ေသာက္သုံးေရႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔အေပၚ မ်ားစြာ
ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ ကိစၥ

ပူပန္ေနၾကသည္။
တနသၤာရီျမစ္အတြင္း လ်ာထားဆည္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္
စိုးရိမမ
္ မ
ႈ ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မမ
ႈ ်ား အၾကား ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားက
ျမန္မာအစိုးရ၊ KNU ႏွင့္ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္သူမ်ား
အေနႏွင့္ ၎တို႔၏ အသံမ်ားကို နားေထာင္ရန္၊ ၎တို႔ႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ႀကီးစြာ ထိခိုက္ေစမည့္ စီမံကိန္း
မ်ား ေရွ ႔ဆက္ျခင္း မျပဳရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံတို႔ကို မည္သည့္ အခ်ိန္ကမွ်
ေဆြးေႏြးအသိေပးျခင္း မရွိေပ။

1 ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (၂၀၁၇)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ေရအားလွ်ပ္စစ္ က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဟာဗ်ဴဟာက် သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာခ်က္စစ္တမ္း- အေျခခံဆန္းစစ္ခ်က္ စစ္တမ္း၊
ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု-ဝါရွင္တန္ ကရင္လူ႔အခြင့္
အေရးအဖြဲ႕ (၂၀၁၈) ''လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား'':
ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္
စြမ္းရည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။
မွတ္စု - အဆိုျပဳဆည္စီမံကိန္း၏ အရြယ္အစားမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
မရွိေသးဘဲ ရႈပ္ေထြးေနေသးသည္။ စီမံကိန္းအေၾကာင္းကို ရပ္ရြာေဒသခံ
မ်ားသို႔ အလုံးစုံ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းလည္း မရွိေသးပါ။

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ

|

5

jynfaxmifpk tpdk;&odkY

weoFm&Da'oBuD; tpdk;&odkY

► ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား

ေဒသခံမ်ား၏

လိုအပ္ခ်က္၊

အသက္ေမြးမႈႏွင့္

အခြင့္အေရးကို

ဗဟိုျပဳေသာ

► ထိခိုက္ခံစားရမည့္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို

စီမံကိန္းအေၾကာင္း

သတင္း

စြမ္းအင္မူဝါဒအသစ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းပါ။ တနသၤာရီတိုင္း

အခ်က္အလက္ အျပည့္အ၀ ေပးရန္။ တနသၤာရီျမစ္

ေဒသႀကီးရွိ ေဒသခံမ်ားမွာ ေဒသခံမ်ား လိုအပ္ ခ်က္

တြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ

အစား

သဘာ၀

ေ ရးထိုးထားေသာ စီမံကိန္း ၁၈ ခုရွိၿပီး ထိုစီမံကိန္းႏွင့္

တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈ

ပတ္သက္၍ ေနရာ၊ အရြယ္အစား၊ အေနအထား

ေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ေဘးဒဏ္မ်ား ခံစားခဲ့ရၿပီး

တို႔အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္စိုးစဥ္မွ် မသိရွိရေပ။

ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ဦးတည္

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

သည့္

တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္

ျပည္ပတင္ပို႔ရန္

ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္

ရည္ရြယ္သည့္

ေက်ာက္မီးေသြး

စြမ္းအင္မူဝါဒ

အသစ္တစ္ရပ္

ေရးဆြဲရန္

အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၀င္ေငြရွာရန္

အညီ

ေဆာင္ရြက္ၿပီး

ဆည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

စြမ္းအင္ထုတ္မည့္အစား အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္၊

သတင္းအခ်က္အလက္

ေနစြမ္းအင္ ႏွင့္ ေလစြမ္းအင္ စသည့္ အေသးစား

လိုအပ္သည္။ ယင္းတြင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ

စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဦးတည္ရမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္၊ လ်ာထားဆည္၏ စြမ္းအင္

အလုံးစုံ

ထုတ္ျပန္ရန္

ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားမႈ၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ တည္ေနရာ၊
► ဆည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
စြန္႔လႊတ္ပါ။ အႀကီးစားေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားသည္

ယင္းအျပင္ ဆည္ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
ရပ္ရြာတို႔အေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်တို႔ ပါ၀င္သည္။

ရပ္ရြာမ်ား၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ
ႀကီးမားစြာ၊ ျပန္အစားထိုးမရႏိုင္စြာ ထိခိုက္မႈရွိသည္။
ယင္းအျပင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

တည္ၿငိမ္ေရးကို

► တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္း
အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ

မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ေဒသခံတို႔၏ ဘ၀ႏွင့္

ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္

အသက္ေမြးမႈအေပၚ

အသက္ေမြးမႈကို

မ်ားစြာ

ေဘးဒုကၡေတြ႔ေစၿပီး

အဖိုးတန္သစ္ေတာဧရိယာႀကီးကို

ေရလႊမ္းသြားေစ

တာ၀န္ခံမႈ

ေျမယာမဲ့
ထိခိုက္ေစေသာ၊

ကင္းမဲ့ေသာ

စီမံကိန္းမ်ား၊

ျဖစ္ေစၿပီး
တာ၀န္ယူ
ဆိုးက်ိဳး

သည့္ အႀကီးစား ေရကာတာစီမံကိန္း ဆက္လုပ္ရန္

သက္ေရာက္ေစေသာ စီမံကိန္းမ်ား ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရၿပီး

ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ျပန္လည္စဥ္းစား သုံးသပ္ရ

ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အေနႏွင့္

မည္။

ျပည္သူႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဗဟိုျပဳေသာ
အျခားေရြးခ်ယ္စရာ

► တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
စာခ်ဳပ္ကို

ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရန္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး

သေဘာတူ
၂၀၁၅

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

ျပဌာန္း အေထာက္အပံ့ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ခုႏွစ္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ

စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို အလုံးစုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ
တူညီခ်က္ရရွိသည္အထိ ေစာင့္ထိန္းထားရန္ လိုအပ္
သည္။

NCA

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို

ျမန္မာ

အစိုးရက ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး KNU ၏
အလုံးစုံ

ၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊

ပူးေပါင္းမႈ

မရွိဘဲ

စီမံကိန္းမ်ားကို ေရွ ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္။
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နည္းလမ္းမ်ားကို

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ

u&iftrsdK;om;tpnf;t½kH; (KNU) odkY
► စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းေဆာင္တာတိုင္းတြင္

ပြင့္လင္း

ျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေသာ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားအတိုင္း

လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္။

ဆည္

တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္
မ်ားကို ထိခိုက္ခံစားရမည့္ ရပ္ရြာမ်ား၊ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ အလုံးစုံ အသိေပးရန္။

ဗဟိုျပဳရန္။ ေဒသခံမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ အနာဂတ္
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္

မွ်တေသာ၊

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပုံစံ ျဖစ္ရန္။ ယင္း
သည္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားကို ဆိုးက်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဘး
ေတြ႔ေစႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမွ ကာကြယ္ရန္။

► ထိခိုက္ခံစားရမည့္

ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔

လ်ာထား

ပတ္သက္ေသာ

အရပ္ဘက္

ဆည္စီမံကိန္းႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံး

တင္ျပ ေပးရန္။ GMS ႏွင့္ အျခား ဆည္တည္

► ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို
အျမင္တို႔ကို

r[mrJacgifa'ocGJ ukrÜPD (GMS ukrÜPD) ESifh
tjcm; &if; ESD;`rSKyfESHolrsm;? weoFm&DjrpftwGif;
qnfwnfaqmuf&ef pdwf0ifpm;olrsm;odkY

ေဆာက္ရန္

ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ ယေန႔

အခ်ိန္ထိ တနသၤာရီျမစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ရန္
လ်ာထားသည့္

ဆည္စီမံကိန္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

သတင္း အခ်က္လက္ အျပည့္အစုံ တင္ျပေပးျခင္း
မရွိေသးပါ။

GMS

ႏွင့္

ဆည္တည္ေဆာက္ရန္

လုပ္ကိုင္ေနေသာ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္
ဆည္တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္

အလက္ အားလုံးကို ထိခိုက္ခံစားရမည့္ သက္ဆိုင္ရာ
ရပ္ရြာလူထုသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
► ဆည္မတည္ေဆာက္မီ ေဒသခံတို႔၏ လြတ္လပ္၍
ႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ အခြင့္
အေရး (FPIC) ကို ေလးစားလိုက္နာရန္။ ထို FPIC
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာရမည္၊ ဒီမိုကေရစီ
နည္းလမ္းႏွင့္အညီ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္အ၀ ၫွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္
ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ
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နိဒါန္း
တနသၤာရီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ျမစ္ႀကီးမ်ားအနက္ တစ္စင္းအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ခေမာင္းသြယ္ႏွင့္
ဘန္းေခ်ာင္း ျမစ္ႏွစ္စင္း ေပါင္းဆံုရာမွ တနသၤာရီျမစ္ဟူ၍ ျဖစ္တည္ၿပီး တနသၤာရီ ေတာင္တန္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းကာ
ၿမိတ္မွတစ္ဆင့္ ကပၸလီပင္လယ္အတြင္းသို႔ စီးဝင္သည္။ တနသၤာရီျမစ္သည္ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ေသာ
ဌာေနတိုင္းရင္းသား

၃၂၀၀၀

ေက်ာ္အတြက္

အစားအစာ၊

ေသာက္သံုးေရႏွင့္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ

အဓိက မွီခို အားထားရာျဖစ္ၿပီး တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ တနသၤာရီျမစ္သည္ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ
ဌာေနတိုင္းရင္းသား တို႔၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီျမစ္၏ ေရေဝေရလဲေဒသသည္ ဧကေပါင္း ၄ ဒသမ
၃ သန္း အက်ယ္အဝန္းရွိၿပီး ယင္းမွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလံုး၏ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းလည္းျဖစ္သည္2။ ျမစ္ေခ်ာင္း
လက္တက္မ်ား ေပါင္းဆံုစီးဆင္းရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆိုပါ ေရေဝေရလဲေဒသႀကီးသည္ ေဒသတြင္း ေနထိုင္
ရွင္သန္သည့္ ရပ္ရြာလူထု၊ သားရဲတိရစၧာန္၊ သစ္ပင္ပန္းမန္ မ်ိဳးစံုႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား က်န္းမာသန္စြမ္း၊ ရွင္သန္ႀကီးထြားရန္
ႀကီးစြာ အေထာက္အကူ ျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။
တနသၤာရီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရပ္ရြာလူထုသည္ တနသၤာရီျမစ္ႏွင့္ ယင္းျမစ္အား အေၾကာင္းျပဳကာ
ေပၚေပါက္လာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ အဓိက မွီခိုအားထားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
နယ္ေျမေဒသရွိ ေက်းရြာအားလံုးသည္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ ေရႊ႔ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တံငါလုပ္ငန္း၊
သစ္ေတာမွ ရရွိသည့္ သစ္သီးဝလံႏွင့္အျခားသစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းရယူျခင္း အစရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္
သစ္ေတာအေျချပဳ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အားထားေနၾကပါသည္။ သုေတသနစစ္တမ္းအရ ေျဖဆိုသူ ၉၄
ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔သည္ ျမစ္ေရအား ေသာက္သံုးေရအျဖစ္ အဓိကသံုးစြဲၾကၿပီး ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ ျမစ္ေရသည္ ၎တို႔အတြက္
ပင္မေရအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုသည္။ အလားတူ ရပ္ရြာလူထုသည္ ျမစ္ေၾကာင္းအား ပင္မ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကၿပီး ရပ္ရြာလူထု ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေလွျဖင့္ ခရီးသြားၾကသည္။
ယင္းတို႔အနက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေန႔တဓူဝ သြားလာ အသံုးျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမွာ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ဌာေန
တိုင္းရင္းသား ၃၂၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ ဘဝမ်ားအေပၚ ႀကီးစြာသက္ေရာက္မႈ ရွိမည့္အျပင္ တနသၤာရီျမစ္ဝွမ္း တစ္ေလွ်ာက္
အမွီျပဳေနထိုင္ၾကေသာ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာသည္လည္း အက်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ၁၀၄၀ ထုတ္လုပ္မည့္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး အဆိုျပဳခ်က္အရ ရပ္ရြာလူထု ပိုင္ဆိုင္သည့္
စိုက္ခင္းမ်ား၊ သစ္ေတာေျမမ်ား အပါအဝင္ ေျမဧရိယာ ဧက ၁၄၄၅၅၇ မွာ ေရျမဳပ္ဧရိယာ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ
ေရျမဳပ္ဧရိယာအတြင္း သစ္ေတာႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား စုေဝးရာ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးဆံုးေသာ သဘာဝ
နယ္ေျမမ်ားလည္း ပါဝင္လ်က္ရွိသည္3။ အလားတူ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက ျမစ္ညာေဒသရွိ ေက်းရြာေပါင္း
၃၂ ရြာႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု ၇၀၀၀ ခန္႔အား အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းရေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ
လူေပါင္း ၂၂၀၀၀ ေက်ာ္သည္လည္း ျမစ္ေၾကာင္းေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျမစ္ေရ အရည္အေသြး ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းလာျခင္း၊ ျမစ္ေရသည္ ေသာက္သံုးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ ကမ္းပါးၿပိဳျခင္း၊ ကမ္းပါးၿပိဳ
ျခင္းေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္း စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရကာတာ

2

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG)., (၂၀၁၈). "လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား": ျမန္မာျပည္ အေရွ ႔ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာ
သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။
ရွင္းလင္းခ်က္ အဆိုျပဳ ေရကာတာစီမံကိန္း၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ IFC (2017) ႏွင့္ ADB
(2013) တို႔က ေရကာတာ၏ အရြယ္အစားအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၆၀၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အရြယ္အစားဟု ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ GMS
ကုမၸဏီက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ရြာလူထုထံ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ၁၀၄၀ မဂၢါဝပ္ အရြယ္အစားဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာလူထုမွာ မည္သည့္အခါမွ် သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု မရရွိခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အခ်က္အလက္မွန္အား
ေဖာ္ျပရန္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္မူ ၁၀၄၀ မဂၢါဝပ္ ဟု ရည္ညႊန္းသြားပါမည္။
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တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ

တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) တို႔အၾကား ရရွိထားသည့္ ထိရွလြယ္သည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ပ်က္စီးသြားကာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာမည္ကိုလည္း ရပ္ရြာလူထုက
စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။
ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ႏွင့္ စိုးရိမ္စရာမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကသူ
မ်ားအား ေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခါမွ် ေသခ်ာ ေဆြးေႏြးအသိေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ တနသၤာရီ
ျမစ္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္မည့္ မည္သည့္စီမံကိန္းမဆို ျမစ္ေၾကာင္းထက္ေအာက္တစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအား
သက္ေရာက္မည့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရကာတာစီမံကိန္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား ခံစားရသူမ်ားထံမွ လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပး
သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္လည္း

လိုအပ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

တစ္ခုလံုးတြင္

ေနထိုင္သည့္

ဌာေန

တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားၿပီး တာဝန္ခံမႈ မရွိေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ ဒုကၡ
ေပါင္းစံုကို ခံစားခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏
အသံကို နားေထာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုကို အက်ိဳးျပဳျခင္း ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမည့္
လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာက တိုက္တြန္းပါသည္။

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ
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ဤအစီရင္ခံစာအတြက္
Youth)

တို႔က

သုေတသနလုပ္ငန္းအား

ေျခာက္လေက်ာ္

Candle

Light

ႏွင့္

အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္ပိုင္းလူငယ္အဖြဲ႔
သုေတသန

(Southern

ေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ

တနသၤာရီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ မွီတင္း ေနထိုင္ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္ တနသၤာရီျမစ္၏ အေရးပါပံုႏွင့္
အဆိုျပဳ

ေရကာတာစီမံကိန္း

လူမႈေရး၊

စီးပြားေရးႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

အက်ိဳးဆက္မ်ားအား

ဤအစီရင္ခံစာက မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။
► ေက်းရြာႏွင့္

အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း- တနသၤာရီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ တည္ရွိေသာ

ေက်းရြာေပါင္း

၅၁

ရြာ၌

သုေတသနစစ္တမ္း

ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား

သုေတသန

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ၌ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၂၁၂ ဦးအား ေမးျမန္းေကာက္ယူၿပီး အမ်ိဳးသား ၆၅၃ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး
၅၅၉ ဦး ပါဝင္သည္။ ယင္းမွာ ျမစ္ညာေဒသရွိ ေက်းရြာ ၂၇ ရြာမွ အမ်ိဳးသား ၂၉၅ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၂၂၆ ဦး စုစုေပါင္း
၅၂၁ ဦးျဖစ္ၿပီး ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာ ၂၄ ရြာမွ အမ်ိဳးသား ၃၅၈ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၃၃၃ ဦး စုစုေပါင္း ၆၉၁ ဦး
ျဖစ္ပါသည္။
► GIS ေျမပံုထုတ္ျခင္း: တနသၤာရီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ တည္ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ား၏ ေျမပံု အမွတ္အသားမ်ားအား
ေကာက္ယူၿပီး ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက GIS ေျမပံု ထုတ္ယူခဲ့ပါသည္။
► အေမးအေျဖျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း : တနသၤာရီျမစ္၏ အသံုးဝင္ပံုႏွင့္ အေရးပါမႈ၊ ေက်းရြာမ်ား၏
သမိုင္းႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိရန္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ အရပ္ဘက္အေျချပဳ
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး အေမးအေျဖျပဳလုပ္ျခင္း၊
အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
► Literature

Review:

ေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္း

ေရကာတာစီမံကိန္း၏
(IFC)

က

အေသးစိတ္

ေကာက္ယူထားေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားအား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အခ်က္အလက္မ်ား၊

အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္

သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ကိုးကား ရယူထားပါသည္။ ကမာၻ႔ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၏
အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွိ ဆည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားအား မွီျငမ္း၍ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္
မွီတင္းေနထိုင္သူမ်ားအေပၚ ႀကံဳလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား သံုးသပ္ထားပါသည္။
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တနသၤာရီျမစ္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ

ျမစ္မ်ားအနက္မွ

အႀကီးဆံုးျမစ္တစ္စင္းျဖစ္သည္။

ဘန္းေခ်ာင္းႏွင့္

ခေမာင္းသြယ္ ျမစ္ႏွစ္စင္း ေပါင္းဆံုရာမွ တနသၤာရီျမစ္ဟူ၍ ျဖစ္တည္ၿပီး တနသၤာရီေတာင္ၾကားကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းကာ
ၿမိတ္တြင္

ကပၸလီပင္လယ္အတြင္းသို႔

စီးဝင္သည္။

တနသၤာရီျမစ္သည္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ

ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ား၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ၿပီး စားေရးရိကၡာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ တနသၤာရီျမစ္ႏွင့္
ေရေဝေရလဲ ေဒသမ်ားအေပၚ
မ်ိဳးကြဲမ်ားအား

မွီခိုအားထားေနလ်က္ရွိသည္။ အဖိုးတန္လွေသာ တနသၤာရီျမစ္ဝွမ္းသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံု

အေထာက္အကူျပဳၿပီး

မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး

သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ား၊

သစ္မဟုတ္ေသာ

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ေပါၾကြယ္ဝသည့္ အေရွ ႔ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးဆံုးေသာ သဘာဝသစ္ေတာနယ္ေျမႀကီး၏
ဌာေနလည္းျဖစ္ပါသည္။
တနသၤာရီျမစ္ေပၚ၌ ေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ႀကိဳးစားေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုျပဳ

ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားတြင္

မတူညီေသာ

ကုမၸဏီ၊

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

မတူညီသည့္

ေနရာမ်ား၌

ေဆာက္လုပ္ရန္ အသီးသီး စီစဥ္ထားၾကသလို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အဆိုျပဳပံုစံမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။
သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ တနသၤာရီျမစ္ ေရကာတာစီမံကိန္းအတြက္ အစိုးရႏွင့္
ေရးထိုး ထားသည့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MOU) စုစုေပါင္း ၁၈ ခုအထိ ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္4။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ စီမံကိန္း
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားစြာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုအား သက္ဆိုင္သူမ်ားက တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် အသိေပးျခင္း၊
ရွင္းလင္းျခင္း မရွိသလို စီမံကိန္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ဘဝမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္
ပ်က္ျပားႏိုင္သည့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုထံမွ လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းမ်ိဳးလည္း
မရွိခဲ့ေပ။
တနသၤာရီျမစ္ႏွင့္

ေရေဝေရလဲေဒသမ်ားအေပၚ၌

ေရကာတာေဆာက္လုပ္ပါက

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ

ခံစားခဲ့ရေသာ

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ေဘးဒုကၡတို႔မွ လြတ္ေျမာက္စျဖစ္ေသာ ဌာေန ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေ
ပၚ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား က်ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တနသၤာရီျမစ္သည္ လြတ္လပ္စြာ
စီးဆင္းေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ၇၆ ဖြဲ႔တို႔မွာ
အက်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားလာရမည္ကို ရပ္ရြာလူထုက ပူပင္ထိတ္လန္႔ေနၾကသည္။ အဆိုပါ အက်ိဳးဆက္မ်ားတြင္
႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ေရႊ႔ေျပာင္းရမႈ၊ ေျမယာႏွင့္ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦ ဖ်က္ဆီးခံရမႈ၊ ငါးမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ငါးပမာဏ ထိခိုက္
ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္မႈ၊ ေရအရည္အေသြး က်ဆင္းလာႏိုင္မႈ၊ ျမစ္ေၾကာင္းစီးဆင္းမႈႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္း သြင္ျပင္လကၡဏာ
ေျပာင္းလဲလာႏိုင္မႈတို႔ ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ သက္ေမြးမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ
သစ္ေတာႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ တည္ရွိမႈတို႔အေပၚ သိသိသာသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ထိရွလြယ္သည့္
အေျခအေနတြင္ ရွိေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနအားပင္ ထိခိုက္ႏိုင္ကာ အစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး
(KNU) တို႔အၾကား တည္ရွိေနသည့္ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ပင္ က်ိဳးပ်က္သြားႏိုင္ပါသည္။
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တနသၤာရီျမစ္အတြင္း

အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားထုတ္ယူရန္...

https://www.facebook.com/
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ပံု ၁: တနသၤာရီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ တည္႐ွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားျပ ေျမပံု
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ပံု ၂- ေရကာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တနသၤာရီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရျမဳပ္ဧရိယာျပ ေျမပံု (ကိုးကား: KHRG)

5

5
ေရကာတာေၾကာင့္ ေရျမဳပ္ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္မည့္ ခန္႔မွန္း ေက်းရြာအေရအတြက္မွာမူ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္
အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) က ရြာေပါင္း ၁၈ ရြာ ေရျမဳပ္ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေသာ္လည္း ေကာက္ယူထားေသာ GPS ေျမပံု
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေရျမဳပ္ဧရိယာအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၃၂ ရြာ က်ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခန္႔မွန္းပါသည္။
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တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္
ကုမၸဏီ Nippon Koei က ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရွ႔ေျပး အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ကုမၸဏီသည္ မရုန္းေက်းရြာရွိ
ပယိုကြီးေတာင္ၾကားသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ၿပီး ေရကာတာစီမံကိန္း
ေနရာအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ျဖစ္တန္စြမ္း ေလ့လာျခင္း
မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်ိန္မွာ ျပည္
တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း၌ တိုက္ပြဲမ်ား အျပင္း
အထန္ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္
ၾကားကာလတြင္ KNU စခန္းမ်ားကို တပ္မေတာ္က အႀကီးအက်ယ္
ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့သလို ရြာသား
မ်ားသည္လည္း ေတာတြင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္သို႔လည္း

GMS ကုမၸဏီ (Greater Mekong Sub-region Company) က ဘယ္သူေတြလဲ
GMS ကုမဏ
ၸ သ
ီ ည္ ထိင
ု ္းကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခုျဖစ္ၿပီး
MDX ကုမၸဏီ၏ အခြဲတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
MDX ကုမၸဏီသည္ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္
အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္
ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏွင့္
လာအိုႏိုင္ငံတို႕တြင္
လုပ္ေရး၊

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး

စီမံကိန္း

အမ်ားအျပားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံလ်က္ရွိသည့္
ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည္။

ေကာင္း၊ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားသို႔လည္းေကာင္း ထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ၾကရသည္။

ထိုစဥ္က စစ္တပ္သည္ စစ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ရပ္ရြာလူထုမွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အမ်ားအျပားကို ေတြ႔ႀကံဳ
ခံစားခဲ့ၾကရသည္6။ ထိုသို႔ အစိုးရႏွင့္ KNU အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ကာလတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီက
ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့ရာ အခ်ဳိ ႔ Nippon Koi ကုမၸဏီသည္ စစ္တပ္ႏွင့္
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သံသယရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ဟုတ္မဟုတ္
အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။
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Nippon Koi ကုမၸဏီ၏ ေရွ႕ေျပး အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈ
မ်ားသည္

လက္ေတြ႔ေရကာတာ

တည္ေဆာက္ေရးအထိ

ခရီး

မေပါက္ခဲ့သည့္တိုင္ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္
ျမန္မာအစိုးရ၏

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

ကုမၸဏီတို႔အၾကား

တနသၤာရီျမစ္

ေရကာတာ

အီတာလ်ံ-ထိုင္း
ေဆာက္လုပ္ေရး

စီမံကိန္းအတြက္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကို ေရးထိုးခဲ့သည္။ အီတာလ်ံထိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ ITD

က ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး

စီမံကိန္း ေရးဆြဲရန္ အတြက္ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ေရကာတာ
တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္
က်ေရာက္ႏိုင္သည့္
ေကာက္ယူခဲ့သည္။7

ရပ္ရြာလူထု

ႏွင့္

အက်ိဳးဆက္မ်ားအား

ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ
စစ္တမ္း

စတင္

စစ္တမ္းအရ ၆၀၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္မည့္

ေရကာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရျမဳပ္ ဧရိယာသည္ ဧကေပါင္း

ပံု ၃: GMS က ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္ အဆိုျပဳ
ေရကာတာစီမံကိန္းေနရာျပ ေျမပံု (photo taken
at GMS consultation)

6
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG)., (၂၀၁၈). ''လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား" ျမန္မာျပည္ အေရွ ႔ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာ
သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။
7
IFC, MOEE and MONREC. (၂၀၁၇) ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ
အေျခခံအခ်က္အလက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အစီရင္ခံစာ။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
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တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ

၁၄၄၅၅၇ အက်ယ္အဝန္းရွိသည့္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို ေရဖံုးလႊမ္းသြားေစမည္ျဖစ္သည္8။ ထိုစစ္တမ္း ေကာက္
ယူစဥ္ အခ်ိန္က ေရကာတာေၾကာင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၄ ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၈၇၉ စုႏွင့္ လူဦးေရ ၄၅၀၀ တို႔ ထိခိုက္
ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ အမ်ားအျပားလည္း ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့သည္9။ မ်က္ေမွာက္
ကာလ၌ ဆိုလွ်င္ ေရဖံုးလႊမ္းခံရမည့္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၂ ရြာႏွင့္ လူဦးေရ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ခန္႔မွန္းပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) တို႔အၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီႏွင့္ ေရးထိုးထားေသာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာသည္ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီး
တနသၤာရီျမစ္ေပၚ၌ ေရကာတာႀကီး ေဆာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္သည္လည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ GMS
Power အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက တနသၤာရီျမစ္ ေရကာတာစီမံကိန္းသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္သို႔
လာေရာက္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ မတိုင္မီအထိ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထု အေနျဖင့္ ေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ မၾကားရေတာ့ပါ။ GMS Power ကုမၸဏီက အဆိုျပဳတင္ျပသည့္ စီမံကိန္းမွာ အီတာလ်ံ-ထိုင္း
ကုမၸဏီက အဆိုျပဳခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ တူညီသည္။ သို႔ေသာ္ GMS Power ကုမၸဏီက အဆိုျပဳသည့္ ေျမပံုတြင္ တနသၤာရီ
ျမစ္ေပၚ၌ ေရကာတာႏွစ္ခု၊ ဆာရဝႏွင့္ ဘန္းေခ်ာင္း အေပၚ၌ ေရကာတာငယ္ႏွစ္ခု ပါဝင္သည္။ GMS Power ကုမၸဏီက
လာေရာက္ျပဳလုပ္သည့္ ရွင္းလင္းပြဲသို႔ ရြာသားမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားအား တင္ျပခဲ့သလို တနသၤာရီျမစ္ေပၚ၌ ေရကာတာေဆာက္လုပ္မည့္ အစီ
အစဥ္အားလည္း ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
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Theun-Hinboun

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ GMS ကုမၸဏီ၏ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ လာအိုႏိုင္ငံ၌ ၎တို႔ကုမၸဏီက
တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေရကာတာမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ Theun-Hinboun ေရအားလွ်ပ္စစ္
စီမံကိန္းႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စီမံကိန္းမ်ားအား ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ားက နမူနာအျဖစ္ ျပသၿပီး တနသၤာရီျမစ္ေပၚ၌
အလားတူ စီမံကိန္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
Theun-Hinboun ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ မဂၢါဝပ္ ၂၁၀ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ ေရကာတာျဖစ္ၿပီး Theun to
the Hai ႏွင့္ Hinboun ျမစ္တို႔မွ ျမစ္ေရအား လမ္းေၾကာင္းလႊဲယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ လာအိုအစိုးရ၊
ေနာ္ေဝအစိုးရပိုင္ Statkraft ကုမၸဏီႏွင့္ GMS ကုမၸဏီတို႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ပူးတြဲစတင္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့ လည္း ပါဝင္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းအား ေအာင္ျမင္မႈျပယုဂ္အျဖစ္
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က မၾကာခဏ ညႊန္းဆိုေလ့ရွိေသာ္လည္း ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေက်းရြာေပါင္း ၇၁ ရြာမွ
လူဦးေရ ၂၉၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ စီမံကိန္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားခဲ့ရၿပီး လူဦးေရ ၇၅၀၀ မွာ ၎တို႔၏ ပိုင္နက္ေျမမွ
အတင္းအၾကပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသည္10။ ေရကာတာေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ေလ်ာ့နည္း လာျခင္း၊ စပါးခင္းမ်ား
ေရျမဳပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား၏ ေျမဆီလႊာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရမ်ား ညစ္ညမ္းလာျခင္း
အစရွိသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ အစားအစာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာမ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြား
ထိခိုက္ခဲ့ရသည္11။ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့ပါးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကာလအတြင္း
ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအေပၚ ယခင္ကထက္ပင္ ပိုမို
ဆိုးရြားစြာ က်ေရာက္လ်က္ ရွိပါသည္။
8
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG)., (၂၀၁၈). "လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား": ျမန္မာျပည္ အေရွ ႔ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာ
သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။
9
Bank Track (2016). Projects: Theun-Hinboun dam and expansion - Laos. https://www.banktrack.org/project/theun_
hinboun_dam_expansion. Accessed on 08/07/2019
10
ႏိုင္ငံတကာၿမစ္ေခ်ာင္းမ်ား. (2019). Theun-Hinboun Dam and Expansion Project. https://www.internationalrivers.org/campaigns/theun-hinboun-dam-and-expansion-project.
11
ထားဝယ္မင္းသမီးကုမၸဏီ (၂၀၁၈). http://www.daweiprincess.biz.mm/
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပါဝါခ်ိဳင္းနားကုမၸဏီ၊ ႏိုဘယ္လ္ပရင့္စ္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴး
ဦးေငြစိုး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ရိန္းဘိုးကုမၸဏီတို႔အၾကား နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပန္သည္12။
စာခြ်န္လႊာတြင္

မယ့္သမီခီး

စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း၊

ထီးခီးႏွင့္

ကမ္းေျခအၾကား

၇၀

အဆိုပါ

ကီလိုမီတာအရွည္လမ္း၊

တနသၤာရီျမစ္ေပၚ၌ ေရကာတာစီမံကိန္းႏွစ္ခုတို႔ ပါဝင္သည္။ ေရကာတာစီမံကိန္းႏွစ္ခုမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၆၀ မဂၢါဝပ္
ထုတ္လုပ္မည့္ ေရကာတာတစ္ခုအား ဆင္ျဖဴတိုင္ရြာ၌လည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၄၀၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္မည့္
ေရကာတာတစ္ခုအား ေက်ာက္ဖားရြာ၌လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္မူ
ပါဝါခ်ိဳင္းနားကုမၸဏီက

စီမံကိန္းအစီစဥ္ကို

ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းသြားခဲ့ၿပီး

တနသၤာရီျမစ္ေပၚ၌

ေရကာတာႏွစ္ခု

တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္သည္လည္း ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ျပန္သည္။

ပုံ - ၄ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၫွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ GMS ကုမၸဏီက ရွင္းလင္းျပသခဲ့သည့္ Theun Hinboun ေရကာတာ စီမံကိန္းပုံစံမ်ား (ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႐ိုက္ယူထားသည္)

12
Eleven Media. (2019). တနသၤာရီျမစ္အတြင္း အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားထုတ္ယူရန္... https://www.facebook.com/
watch/?v=487303055348263
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ပံု ၅: တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အခ်ိန္ဇယား

Ncdrf;ajcmufrIrsm;atmufwGif &Sdaeao;onfh weoFm&Djrpf
ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း မည္သည့္
ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈမွ် မရွိေတာ့သလို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ်လည္း
မရရွိေတာ့ပါ။

၂၀၁၉

ခုႏွစ္

တည္ေဆာက္ေရးအတြက္

ေမလတြင္

ျမန္မာ

သတင္းမီဒီယာတစ္ခုက

တနသၤာရီျမစ္၌

ေရကာတာ

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခြ်န္လႊာ ၁၈ ခုအထိ ေရးထိုးထားေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္13။

အဆိုပါ ေရကာတာမ်ား မည္သည့္ ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည္၊ မည္မွ်အရြယ္အစားရွိသည္၊ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ေန
ျပည္သူမ်ား မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားရမည္ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မဆိုစေလာက္သာ ရရွိပါသည္။
ရြာသားမ်ား နားလည္သိရွိခ်က္အရ GMS ကုမၸဏီက မ႐ုန္းေက်းရြာအနီး တနသၤာရီျမစ္ေပၚ၌ အႀကီးစား ေရကာတာ
တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီ
ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဌာေန ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏
အနာဂတ္ႏွင့္

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

စိုးရိမ္ေနၾကရသည္။

ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး

စီမံကိန္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး တနသၤာရီျမစ္ေပၚ၌ ေရကာတာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့လွ်င္ ေဒသခံမ်ား၏
ပိုက္နက္ေျမမ်ားမွ အတင္းအၾကပ္ ေရႊ ႔ေျပာင္းခံရမည့္အေရး၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား
ဖ်က္ဆီးခံရမည့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပယ္ကာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားဆီသို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေရာက္ရွိသြားမည့္
အေရးတို႔ကို ေဒသခံျပည္သူလူထုက စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔လ်က္ရွိသည္။
13
ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ (၂၀၀၅) ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ FPIC ဆိုင္ရာ နည္းနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစား 46(i) Accessed online at: https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/social_justice /conference/engaging_communities/report_of_the_international_workshop_on_fpic.pdf
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ပံု ၆ း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ သရဘြင္အေရွ႕ကမ္း၌ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက ေရကာတာစီမံကိန္း အလိုမရွိေၾကာင္း
ကန္႔ကြက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ။

ပံု ၇: ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔ အခမ္းအနားအား ေဒသခံ ရြာသားမ်ား က်င္းပစဥ္
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tqdkjyK a&umwmpDrHudef;rsm;onf Xmaewdkif;&if;om;wdkY\ vGwfvyfí BudKwiftoday;um
oabmwlnDcsuf&,ljcif;[lonfh FPIC tcGifhta&;udk av;pm;vdkufem&ygrnf

}a&umwmudk ußGefawmfwdkYqD vmNyD;awmh twdtus csjywmrsdK; r&Sdbl;/ 'DpDrHudef; 0ifvm
r,f qdkwmuvnf; EdkifiHwum pHcsdefpHñTef;jzpfwJh FPIC-vGwfvyfpGm BudKwifowif;od&SdcGifh
eJY qE´xkwfazmfcGifh ? tJpHcsdef pHñTef;eJY vnf; rudkufnDbl;/ ußGefawmfwdkY wu,fvdkYrsm; 'Da&um
wm jzpfcJhr,fqdkvdkY &Sd&if ußGefawmfwdkY&JU a&SUqufcHpm;&rJh cHpm;csufawGu bmawG &SdEdkifrvJqdk
wm usef;rma&;? ynma&;? vlrIa&; 'gawGudk trsm;BuD; xdcdkufvmEdkifvmrSmudk rD;armif; xdk;jyaewmyg}/ apmtJvfz&uf xD;rdkyGm
weoFm&Djrpf½dk;wpfavSsmuf&Sd a'ocH jynfolvlxkonf
cHae&onf

tcGifhta&;rsm; jiif;y,f

FPIC

တနသၤာရီျမစ္ေပၚ၌ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္မွာ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခံ
ျပည္သူလူထု ၃၂၀၀၀ တို႔အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ မရႏိုင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုျပဳထားသည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏ အရြယ္အစား၊ သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပးကာ သေဘာတူညီခ်က္
ရယူျခင္း FPIC အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိဖို႔ ေနေနသာသာ မည္သို႔ေသာ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈကိုမွ် ေကာင္းမြန္စြာ
မရရွိခဲ့ၾကပါ။

vGwfvyfí BudKwiftoday;um oabmwlnDcsuf &,ljcif; FPIC \ tajccHpnf;rsOf;rsm;
လြတ္လပ္၍

ႀကိဳတင္အသိေပးကာ

သေဘာတူညီခ်က္

ရယူျခင္း

(FPIC)

သည္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအား ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
မရွိေစေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အစားအစာႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမွ လြတ္ကင္းခြင့္ရွိေရး စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
အဆိုပါ FPIC အခြင့္အေရးအား ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားက အသိအမွတ္ ျပဳထားၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားတြင္လည္း အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ FPIC ၏ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ၁။

vGwfvyfaom-

သေဘာတူညီခ်က္သည္ မိမိအလိုဆႏၵအေလ်ာက္ ေပးအပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္

ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖိအားေပးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လွည့္ျဖားျခင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းရမည္ျဖစ္သည္14။ လုပ္ငန္းစဥ္၊
အခ်ိန္ဇယားႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္သည့္ပံုစံအား

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို

ခံစားရမည့္

ျပည္သူလူထုက

ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ေဒသခံအားလံုး လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၂။

BudKwifí -

သေဘာတူညီခ်က္အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မစတင္မီ လံုေလာက္ေသာ

သေဘာဆႏၵျဖင့္ ႀကိဳတင္ ရယူရမည္15။ ဆိုလိုသည္မွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား မေရးဆြဲမီ၊ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာမ်ား
လက္မွတ္မေရးထိုးမီ အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ် မခ်မွတ္မီ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုႏွင့္
ေတြ႔ဆံု ၾကားနာ၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္။
၃။

today;-

14
15

ibid
ibid

စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ခံစားရမည့္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ

|

19

အဆိုျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ လြယ္လင့္
တကူ ရရွိေစရမည္။ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ အရြယ္အစား၊ လုပ္ငန္းကာလ၊
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ entail.
၄။

oabmwlnDcsuf&,ljcif;- စီမံကိန္းမ်ားအား ရပ္ရြာလူထု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း
အလံုးစံု သေဘာတူညီ ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ စတင္ရမည္။ ရပ္ရြာလူထုက သေဘာတူညီခ်က္အား ျပန္လည္
ပယ္ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရမည္16။

Oya'rsm;wGif jyXmef;xm;csufrsm;
Xmaewkdif;&if;om; vlrsKd;rsm;\ tcGifhta&;qkdif&m ukvor*¾ aMunmpmwrf; (UNDRIP)
UNDRIP

သည္

တရားဝင္စည္းေႏွာင္မႈ

မရွိေသာ္လည္း

ျမန္မာအစိုးရသည္

ဤေၾကညာစာတမ္းတြင္

ပါဝင္

လက္မွတ္ ထိုးထားသည္ျဖစ္ရာ ေၾကညာစာတမ္းပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာရန္
လိုအပ္သည္။ ကမာၻ႔ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရွင္သန္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေလးစားလိုက္နာရမည့္
အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ျပဌာန္းထားရွိသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ထံမွ လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္
အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိဘဲ ၎တို႔၏ ပိုက္နက္ေျမမွ အတင္းအၾကပ္ မေရႊ ႔ေျပာင္းေစရန္ ေၾကညာစာတမ္း၌
ေဖာ္ျပထားသည္17။

ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား

အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္

မည္သည့္

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မဆို ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳမီ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားထံမွ လြတ္လပ္၍
ႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္18။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ၎တို႔၏ ေျမယာ၊ ပိုက္နက္နယ္ေျမႏွင့္
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။19

2016 ckESpf jrefrmEkdifiH &if;ESD;jr§KyfESHrI Oya'
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၆၅ အရ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊
အစဥ္အလာ၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန၊ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
အေျခအေနႏွင့္ လူမႈအက်ိဳးစီးပြားကို ႀကီးမားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို
ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အစိုးရအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္
ရယူရမည္။20 ယင္းျပဌာန္းခ်က္သည္ ပဋိပကၡနယ္ေျမအတြင္းရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ပိုင္နက္ လယ္ယာေျမမ်ားအား
လြတ္လပ္စြာ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား
အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္ေစသင့္သည္။

16
ကုလသမဂၢ (၂၀၀၈) း ကုလသမဂၢ၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း ပုဒ္မ (၁၀)
17
Ibid: Article 19
18
ibid: Article 32
19
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ အပိုဒ္ (၄၆)
20
ကန္ေရျပည့္ သိုေလွာင္ပမာဏ ကုဗမီတာ ႏွစ္သန္းႏွင့္ ေရေလွာင္တမံ ဧရိယာ ၄၀၀ ဟက္တာ ပမာဏရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း
အားလံုးသည္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

20 |

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ

2015 ckESpf ywf0ef;usif xdcdkufrI qef;ppfjcif;qkdif&m vkyfxHk;vkyfenf;
ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ၁၅ မဂၢါဝပ္ႏွင့္ အထက္ရွိသည့္ မည္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမဆို ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ
ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။21 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္
ဆႏၵမပါေသာ ေနရာေရႊ ႔ေျပာင္းရမႈ22 ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား23 ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ စံညႊန္းမ်ားအား
ထည့္သြင္းထားရွိသည္။ ဥပမာ အလိုဆႏၵမပါေသာ ေနရာေရႊ ႔ေျပာင္းရမႈ (IFC PS5) ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု (IFC
PS7) တို႔အေပၚ သတ္မွတ္ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစံႏႈန္း
မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ့ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိဘဲ
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ

ပိုင္ဆိုင္အသံုးျပဳလာခဲ့ေသာ

ေျမယာေပၚမွ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔အား

စီမံကိန္း၏

လိုအပ္ခ်က္အရ အတင္းအၾကပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေစရမည္ဆိုလွ်င္ IFC ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ စံႏႈန္းအရ လြတ္လပ္၍
ႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ IFC ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ စံႏႈန္းကို
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒအရလည္း FPIC ရယူရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တနသၤာရီျမစ္ေပၚ၌
တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အထက္ပါ ဥပမာအတိုင္း FPIC ရယူုရန္ လိုအပ္သည္မွာ
ထင္ရွားသည္။

2015 ckESpf wkdif;&if;om;vlrsKd;rsm;\ tcGifhta&; umuG,fapmifha&Smufonfh Oya'
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၅) အရ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏
ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ္
ယူသံုးစြဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက စီမံကိန္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအား ျပည့္စံုတိက်စြာ ႀကိဳတင္ တင္ျပ အသိေပး၍ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။24
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္
အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဝဖန္ခံရသည့္တိုင္ အဆိုျပဳ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားသည္
ယင္းဥပေဒပါ ျပန္ဌာန္းခ်က္မ်ားကိုပင္ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသည္။

21
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးတို႔အတြက္
စံညႊန္းမ်ား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေဖာ္ျပမထားပါ။
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ပုဒ္မ (၇) တြင္ သီးျခား
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိေသးလွ်င္
စီမံကိန္းအားလံုးသည္ ကမၻာ႔ဘဏ္အုပ္စု၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္ခံထားေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
22
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ပုဒ္မ ၂ (ဗ) တြင္"ဆႏၵမပါေသာ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းရမႈ
ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ေၾကာင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႔လိုေသာ ဆႏၵမရွိဘဲ ေနအိမ္မ်ား
ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ခံရမႈ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြရရွိသည့္ မတည္ပစၥည္းမ်ား မလႊဲမေရွာင္သာ
ဆံုး႐ႈံးရမႈကို ဆိုသည္”"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ပုဒ္မ ၂ (ဖ) တြင္ “တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ဆိုသည္မွာ ပင္မလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္
လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈရွိၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္
ယင္းတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လြယ္ေစသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုကို ဆိုသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
23
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ဟူသည့္ စကားရပ္အား
သံုးစြဲထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကိုမူ အဆိုပါဥပေဒ၌ ထည့္သြင္း ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိပါ။
24
Imholf., A, Wong., S., Bosshard, P., (2002) ေရကာတာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Citizens guide to the World Commission on dams,
ႏိုင္ငံတကာၿမစ္ေခ်ာင္းမ်ား: USA

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ
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ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ လူသားမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား သက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ေရကာတာႀကီးမ်ားသည္
ျမစ္ေၾကာင္းအား

သိသိသာသာ

ထိခိုက္ေျပာင္းလဲသြားေစသလို

ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔သည့္

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚေစကာ သစ္ေတာမ်ား၊ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ၿပီး သဘာဝေဂဟစနစ္
ပ်က္ယြင္းကာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လူနည္းစုတို႔အား ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရေစပါသည္။ ေရကာတာ
စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၄၀ မွ ၆၀ တို႔သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ၾကရၿပီး
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ရပ္ရြာလူထုတို႔မွာလည္း ျမစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲပ်က္စီးျခင္း၊ ငါးသယံဇာတ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း
အက်ိဳးဆက္မ်ားအား ခံစားခဲ့ၾကရေၾကာင္း ကမာၻ႔ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္က ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။25
တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မည့္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ႀကီးမားျပင္းထန္မည္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပမာဏ ၁၀၄၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္မည့္ ေရကာတာ
တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္အထက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၃၂ ရြာ ပယ္ဖ်က္ေရႊ ႔ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဥယ်ာဥ္၊ လယ္
ယာႏွင့္ သစ္ေတာ ဧကေပါင္း ၁၄၄၅၅၇ အား ပ်က္စီးေစမည္ျဖစ္သည္။26 ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္
ေအာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္လည္း ငါးသယံဇာတ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းျခင္း၊ ေရအရင္းျမစ္မ်ား ညစ္ညမ္းလာျခင္း၊
ေရစီးေၾကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း အစရွိသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား သိသိသာသာ ႀကံဳေတြ႔ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔
အျပင္ အႀကီးစား ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ KNU တို႔အၾကား တည္ရွိေသာ က်ိဳးပဲ့လြယ္သည့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္စီးကာ ေဒသတြင္း၌ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာေစႏိုင္ပါသည္။

weoFm&Djrpf½kd;wpfavQmuf wnf&Sdonfh aus;&Gmrsm;
တနသၤာရီ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၇၆ ရြာ တည္ရွိၿပီး လူဦးေရ ၃၂၀၀၈ ဦး ေနထိုင္ၾကသည္။ အဆိုပါ
ရပ္ရြာ၏ ပင္မေသာက္သံုးေရ အရင္းအျမစ္၊ ဆည္ေျမာင္း၊ တံငါလုပ္ငန္း ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စသည္တို႔အတြက္
တနသၤာရီျမစ္သည္ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္႐ိုး အထက္ေအာက္ရွိ ရပ္ရြာလူထုသည္ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ
အတင္းအၾကပ္ ေရႊ ႔ေျပာင္းရျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ငါးသယံဇာတမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊
ျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမစ္ေရ အရည္အေသြး ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား အကန္႔အသတ္
ရွိလာျခင္း၊ အစားအေသာက္ လံုၿခံဳမႈ အစရွိေသာ ေရကာတာစီမံကိန္း၏ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား
သိသိသာသာ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

25
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG)., (၂၀၁၈). ‘လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား’: ျမန္မာျပည္ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာ
သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။ IFC, MOEE and MONREC. (၂၀၁၇) ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑၏
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ အေျခခံအခ်က္အလက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အစီရင္ခံစာ။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ။
26
IFC, MOEE and MONREC. (၂၀၁၇) ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ
အေျခခံအခ်က္အလက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အစီရင္ခံစာ။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
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တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ

ဇယား ၁ : တနသၤာရီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ မွီတင္းေနထိုင္သည့္ လူဦးေရစာရင္း
ေက်းရြာေပါင္း

အိမ္ေထာင္စုေပါင္း

လူဦးေရ

ျမစ္အထက္ပိုင္း

၃၄

၁,၇၀၉

၉,၁၅၇

ျမစ္ေအာက္ပိုင္း

၄၂

၄,၄၃၅

၂၃,၂၂၆

စုစုေပါင္း

၇၆

၆,၁၄၄

၃၂,၃၈၃

  
ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္

အိမ္ေထာင္စုေပါင္း

လူဦးေရ

ေက်းရြာေပါင္း

စုစုေပါင္း ရြာေျမ

ေရလႊမ္းမိုးမည့္

အက်ယ္အဝန္း

ဧရိယာ (ဧက)

(ဧက)
၃၂

၁၃၁၃

၆၉၆၅

၇၉၉၃၂၈

144,557

၁၄၄,၅၅၇
ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဧကေပါင္း ၁၄၄,၅၅၇ က်ယ္ဝန္းမည့္ ေရေလွာင္တမံ ေပၚေပါက္လာၿပီး ရပ္ရြာ
လူထု၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာေျမ ဧကေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေရလႊမ္းမိုး နစ္ျမဳပ္မႈဒဏ္ ခံရမည္ျဖစ္ကာ ေက်းရြာ၊ စိုက္
ခင္းႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ား ပ်က္စီးေစမည္ျဖစ္သည္။27 ျမစ္အထက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၆ ရြာ၊ လူေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္
ပါဝင္သည့္ ရပ္ရြာ ၃၄ ရြာတို႔အနက္ ၃၂ ေက်းရြာမွ လူဦးေရ ၇၀၀၀ သည္ အဆိုျပဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာတည္
ေဆာက္ေရး၏ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးဆက္မ်ားအား ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရပ္ရြာလူထုတို႔သည္ ၎တို႔၏ ေနအိမ္
မ်ား၊ ေျမယာမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးမည္ျဖစ္ၿပီး ေနရာေဒသအသစ္ဆီသို႔ အတင္းအၾကပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။28
ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ၁၄၄,၅၅၇ ဧက က်ယ္ဝန္းသည့္ ေရေလွာင္တမံ ေပၚထြန္းလာျခင္း၏ တိုက္႐ိုက္
ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ျမစ္အထက္ပိုင္းရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ႀကံဳေတြ႔ ခံစားရသကဲ့သို႔ လူဦးေရ ၂၂,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းမွ ရပ္ရြာလူထု အသိုင္းအဝိုင္း ၄၂ ခုတို႔သည္လည္း ျပင္းထန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ ယင္းအက်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ ရာသီအလိုက္ ျမစ္ေၾကာင္းစီးဆင္းမႈ ပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊
ျမစ္ေရအရည္အေသြး ပ်က္ယြင္းလာျခင္း၊ ငါးသယံဇာတ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာျခင္း၊ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း
စသည္တို႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ လံုၿခံဳေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အဓိက ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈတို႔
ထိခိုက္လာျခင္း အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

27
ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းရမည့္ ျမစ္အထက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား - မ႐ုန္း၊ တပ္မွဴး၊ စံဖဲ၊ ကင္းနီကြ်န္း၊ ေက်ာက္လံုးႀကီး၊
ဖားကြင္း၊ သာကိုကြီး၊ တီဝေရွာက္ကုန္း၊ ဆင္မကြ်န္း၊ ဆာရဝ၊ သေဘၤာဦး၊ ေဘာလူထာ၊ ေက်ာက္ဖား၊ တိုးတယ္ထာ၊ နတ္သမီး၊ တဖီေလးခို၊ စိန္ေပ်ာ့၊
ဗလာဂိုးထာ၊ ပေရာဝါး၊ ကေစထာ၊ စီပ်က္၊ ထီးနဲေဖာ၊ အာေမ၊ ေကာ္ဒဲ၊ ခလိပ္သူး၊ ခင္မာထာ၊ ေကာ္တမီြး၊ အမ်ား၊ ထီးထာ၊ အာမို၊ ဆင္ၿဖဴတိုင္၊
ေလာ္ေအာ္။
28
Lima, I. B., Ramos, F. M., Bambace, L. A., & Rosa, R. R. (2008). Methane emissions from large dams as renewable
energy resources: a developing nation perspective. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 13(2), 193-206.
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ပံု ၈း တနသၤာရီျမစ္႐ိုးတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ လူေနအိမ္ႏွင့္ ျမစ္ကမ္းအနီး တည္ရွိေသာ ကြမ္းသီးၿခံ

tBuD;pm; a&umwmBuD;rsm;\ tusKd;qufrsm; ]urÇmhqnfrsm;qkdif&m aumfr&Sif (WCD)} \
awGY&Sdcsufrsm;
အႀကီးစား

ေရကာတာႀကီးမ်ားသည္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္

အေထာက္အကူျပဳေသာ္လည္း

ယင္းအတြက္

ေပးဆပ္

လိုက္ရေသာ လူမႈေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမွာ အလြန္ႀကီးမားလွသည္။ ယင္းသို႔
ေပးဆပ္လိုက္ရေသာ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး တန္ဖိုးမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားအတြက္ ျမစ္ေၾကာင္းအပၚ မွီခိုအားထားေနရသည့္ မၾကာခဏ
ဆိုသလို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မခံရဘဲ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပခံုးထက္သို႔သာ က်
ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ ကမာၻ႔ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ (WCD) ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (IUCN) ပူးတြဲ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆည္ႀကီးမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ျပန္လည္စိစစ္
သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည့္ ေရႊစည္းမ်ဥ္း (Gold Standard) မ်ား ေရးဆြဲျပဳစုရန္
ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ WCD က ကမၻာတစ္ဝန္း တည္ရွိသည့္ ဆည္ႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေလ့လာဆန္းစစ္ တငျ္ပထားသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္း
အစီရင္ခံစာအား ႏိုင္ငံတကာက ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ၎တို႔ထုတ္ျပန္သည့္ ဆည္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္ အခ်ိဳ ႔မွာ -

vlrIa&;tusKd;oufa&mufrIrsm; ► ½kyf0w¦Kykdif;qkdif&m a&TUajymif;cH&jcif;-

အႀကီးစား

ဆည္ႀကီးမ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္

ျမစ္ အထက္ပိုင္းတြင္ ေရေလွာင္တမံႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ေျမဧရိယာ အမ်ားအျပားအား ေရဖံုးလႊမ္းေစသည္။
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တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ

အႀကီးစား ဆည္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၄၀ မွ ၆၀ တို႔သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႔
ေျပာင္းေပးခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းခံရသူမ်ားသည္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း၊ အသက္ေမြးမႈ
လုပ္ငန္းမ်ား

ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွ

ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္း၊

သယံဇာတ

အရင္းအျမစ္မ်ား

ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊

႐ိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ဆက္လက္ မက်င့္သံုးႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ အေမြအႏွစ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးျခင္း စသည့္ စိန္ေခၚမႈ
အခက္အခဲ အမ်ားအျပားကုိ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ရပ္ရြာလူထု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး၍မျဖစ္ေသာ
နယ္ေျမသို႔ အတင္းအၾကပ္ ေရႊ ႔ေျပာင္းခံရျခင္း၊ မၾကာခဏ ဆိုသလို လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရရွိ
ျခင္း၊ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့မႈမ်ား ျပန္လည္ ကုစားမေပးႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား
ျပန္လည္ရရွိလာေစရန္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။
►

jrpfatmufykdif;&SdtoufarG;rIrsm;ESifhtpm;taomufzlvHka&;- ကမၻာတစ္ဝန္း ဆည္ႀကီးမ်ား
ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ ၄၇၂ သန္းတို႔မွာ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း
ဆိုင္ရာ အလြန္ဆိုးရြားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ခံစားခဲ့ၾကရသည္။29 ျမစ္ေၾကာင္း စီးဆင္းမႈပံုစံ ေျပာင္းလဲျခင္း၊
ေရလႊမ္းဧရိယာအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း၊ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ငါးလုပ္ငန္းတြင္ ဆံုး႐ႈံးမႈပမာဏ ႀကီးမားလာျခင္း၊
ျမစ္ေရသည္ အသံုးျပဳ၍ မရေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား တိမ္ေကာသြားျခင္း စေသာ ဆိုးက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔ ခံစားၾကရသည္။

►

Xmaewkdif;&if;om; vlrsKd;rsm; - ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ဆည္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္
သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႐ိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးဆက္
မ်ားကို ခံစားခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ယင္းဆည္ႀကီးမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ အနည္းငယ္ကိုသာ ရရွိၾကသည္။

►

usef;rma&; - ဆည္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္အထက္ပိုင္းရွိ ေနရပ္ေရႊ ႔ေျပာင္းရသူ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေအာက္
ပိုင္းရွိ ရပ္ရြာလူထု ႏွစ္စုလံုးတို႔သည္ ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခံစားၾကရသည္။ ေနရပ္
ေရႊ ႔ေျပာင္းရသူ ရပ္ရြာလူထု အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေသာက္သံုးေရသန္႔ႏွင့္ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈ စသည္တို႔ ရရွိႏိုင္ေျခသည္ ေလ်ာ့က်လာသည္။ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ရပ္ရြာလူထု အသိုင္းအဝိုင္းတြင္မူ
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးပြားျခင္းေၾကာင့္ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားၾကရသည္။
ေရေလွာင္တမံႀကီးမ်ားသည္ ေရတြင္ ျပဒါးပါဝင္မႈ ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ
လည္း ပုိမိုျမင့္တက္လာသည္။

obm0ywf0ef;usifqkdif&m tusKd;oufa&mufrsm; ► ukef;wGif;a*[pepfESifh ZD0rsKd;pHk<u,f0rI ysufpD;vmjcif;ESifh &moDOwkajymif;vJrI ukd
tm;ay;jcif; - ေရေလွာင္တမံႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ရျခင္းေၾကာင့္ မ်ားျပားလွသည့္ ကုန္းေျမဧရိယာမ်ား
ေရလႊမ္းမိုးခံရကာ သစ္ပင္ႏွင့္ သစ္ေတာ ဧရိယာ အမ်ားအျပား ပ်က္စီးေစသည္။ အလားတူ ဇီဝမ်ိဳးစံု ၾကြယ္ဝမႈကို
ပ်က္စီးေစၿပီး သစ္ေတာႏွင့္ ေျမဆီေျမၾသဇာ အမ်ားအျပား ေရဖုံးလႊမ္းခံရသျဖင့္ ေလထုအတြင္းသို႔ မီသိန္း
ထုတ္လႊတ္မႈမွာလည္း ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္။ သုေတသနမ်ားအရ အဆိုပါ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈမွာ ႏွစ္စဥ္ တန္
၁၀၄ သန္းရွိၿပီး လူပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ကမာၻႀကီးပူေႏြးမႈ စုစုေပါင္း၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ်အထိရွိသည္။
►

ig;rsKd;pdwfrsm;ESifh ig;aumifa& avsmhenf;usqif;vmjcif; -

ကမၻာတစ္ဝန္း၌ အႀကီးစား

ဆည္ႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ငါးေကာင္ေရမ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိရသည္။ ဆည္နံရံႀကီးမ်ားသည္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေရႊ ႔ေျပာင္းသြားလာ က်က္စားမႈအား အတားအဆီး ျဖစ္ေနၿပီး
ျမစ္ေၾကာင္းစီးဆင္းပံု ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျမစ္ေရ၏ အပူခ်ိန္ႏွင့္ အရည္အေသြး ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔က ငါးေကာင္ေရ
တိုးပြားမႈအေပၚ သိသာထင္ရွားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည္။
29
Richter, B., Postel, S., Revenga, C., Scudder, T., Lehner, B., Churchill, A., Chow, M., (2010). Lost in development’s
shadow: the downstream consequences of dams. Water Alternatives 3(2): 14-42
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►

jrpfatmufykdif;wGif tusKd;oufa&mufrIrsm; - ေရေလွာင္တမံႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္လိုက္သျဖင့္
ျမစ္ေၾကာင္း စီးဆင္းမႈကို ထိခိုက္ေစၿပီး ျမစ္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျမစ္ေရ အပူခ်ိန္အားလည္း ေျပာင္းလဲေစသည္။
ယင္းက သက္ရွိသတၱဝါမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ နယ္ေျမမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစၿပီး ေရသတၱဝါ ဇီဝမ်ိဳးစံု
ၾကြယ္ဝမႈ ပ်က္စီးျခင္း၊ ျမစ္႐ိုး အထက္ေအာက္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ေရလႊမ္းဧရိယာႏွင့္
ေရဝပ္ေဒသတို႔၏ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ အဏၰဝါ ေဂဟစနစ္
ပ်က္စီးျခင္း စေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သိသာ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

►

EkH;te,frsm; pD;qif;rI twm;tqD; - ႏံုးအနယ္မ်ား သယ္ေဆာင္ စီးဆင္းပို႔ခ်မႈကို ေလ်ာ့နည္းလာ
ျခင္းက ေရလႊမ္းလြင္ျပင္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသမ်ား၏ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေပၚ သိသာထင္ရွားစြာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္ၿပီး ငါးႏွင့္ အျခား အဏၰဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္
မ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းလာျခင္း စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

►

qifhuJ tusKd;oufa&mufrIrsm; - ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အက်ိဳး
ဆက္ေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြး၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ား တည္ရွိမႈ၊ ျမစ္ေၾကာင္း စီးဆင္းမႈတို႔အေပၚ ဆင့္ကဲ သက္ေရာက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ပန္းမန္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဂဟစနစ္
အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ဆင့္ကဲ ပ်က္စီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

toufarG;rI
တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ႐ိုးရာနည္းအတိုင္း သဘာ၀ အရင္း
အျမစ္မ်ားကို မွီခိုအသက္ေမြးကာ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္
ကြမ္းသီးျခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသည္။ ကြမ္းသီးမွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ထြက္ရွိၿပီး အေရးႀကီးေသာ ၀င္ေငြ
အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအားလုံးနီးပါးမွာလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ျမစ္အတြင္း
ငါးဖမ္းျခင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္မွ သစ္သီး၀လံႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူျခင္း တို႔ျဖင့္လည္း
အသက္ေမြးၾကသည္။ သြားလာစရာ ကုန္းလမ္း အနည္းငယ္သာရွိရာ ေက်းရြာမ်ားမွာ ခရီးသြားလာအသက္ေမြးရန္
အတြက္

ျမစ္ေၾကာင္းကိုသာ

အဓိက

အသုံးျပဳၾကသည္။

ဥယ်ာဥ္ျခံသို႔

သြားေရာက္ရန္၊

ျခံထြက္ပစၥည္းမ်ား

ပို႔ေဆာင္ရန္ ေလွကို အသုံးျပဳၾကၿပီး ဥယ်ာဥ္ျခံႏွင့္ လယ္ယာတို႔ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ကိုလည္း ျမစ္ေရကို
အသုံးျပဳရသည္။ တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ကို အမွီျပဳေနရေသာ လူသုံးေသာင္းေက်ာ္၏
အသက္ေမြးေနထိုင္မႈ အေပၚ ႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ၎တို႔ အသက္ေမြးမႈအတြက္
အမွီျပဳေနရေသာ ေဂဟစနစ္အေပၚကို မ်ားစြာ ထိခိုက္မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည္။
ဆည္ေရ၀ပ္ဧရိယာေၾကာင့္ ျမစ္ညာပိုင္းေက်းရြာမ်ားသည္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ၊ လယ္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ဆုံးရႈံးျခင္းတို႔ျဖင့္
ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္ၿပီး ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားမွာလည္း ၎တို႔ အသက္ေမြးမႈအတြက္ မ်ားစြာ အခက္ အခဲ
ၾကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ကမာၻတစ္၀န္းတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ား၏ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူ ၄၇၂ သန္းမွာ
၎တို႔၏ အသက္ေမြးမႈ အတြက္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေနရသည္30 ။ ဆည္ေၾကာင့္ ျမစ္ ေအာက္ပိုင္း
ငါးဖမ္းစားက်က္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲလာျခင္း ႏွင့္ သဘာ၀အတိုင္းစီးဆင္းမႈကို အဟန္႔အတား
ျဖစ္ေစျခင္းတို႔ ၾကဳံေတြ ႔ရႏိုင္သည္။

30
Richter, B., Postel, S., Revenga, C., Scudder, T., Lehner, B., Churchill, A., Chow, M., (2010). Lost in development’s
shadow: the downstream consequences of dams. Water Alternatives 3(2): 14-42
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တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ

ပံု- ၉ - တနသၤာရီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ေနထိုင္ေသာ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈပုံစံ

uGrf;ESifh oD;EHSO,smOfjcHrsm;
စစ္တမ္းေကာက္ သုေတသနျပဳခ်က္ အရ တနသၤာရီျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္
ေမြးမႈမ်ားအနက္ ကြမ္းသီး ႏွင့္ သီးႏွံဥယ်ာဥ္ျခံမွာ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ကြမ္းသီးျခံအတြင္း အျခားေသာ သီးႏွံ၊ အုန္း၊
သစ္ဥ သစ္ျမစ္မ်ားကိုလည္း ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ယင္းတို႔မွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ၀င္ေငြရႏိုင္သည့္အျပင္ အိမ္သုံး
အတြက္လည္း အသံုး၀င္သည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အိမ္ေထာင္စု ထက္၀က္ခန္႔မွာ ဥယ်ာဥ္
ျခံေျမစိုက္ပိ်ဳးျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိၾကၿပီး ယင္းမွာ အေရးႀကီးေသာ ၀င္ေငြ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္အျပင္ အျခား ေနအိမ္သုံး
အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကိုလည္း ယင္းမွ ရရွိသည္31။ ယင္းအျပင္ ကိုယ္ပိုင္ျခံ လုပ္ငန္း အျပင္
ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွ ျခံမ်ားတြင္ ေန႔စား လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္လည္း အတိုင္းအဆတစ္ရပ္အထိ ၀င္ေငြရရွိၾကသည္။
တနသၤာရီျမစ္ေဘးရွိ ရပ္ရြာမ်ားသည္ သြားလာရလြယ္ကူေစရန္ အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ကြမ္း
သီးျခံမ်ား တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ဖ်ားပိုင္းရွိ ဥယ်ာဥ္ျခံ အမ်ားအျပား
ေရေအာက္ေရာက္ကာ ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူေပါင္းေထာင္ခ်ီ မွီခိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ အသက္ေမြး၀မ္း
ေၾကာင္းမႈ အမ်ားအျပားပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆည္ေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းသို႔ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္သည့္ သယ္
ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပုံစံလည္း ပ်က္စီးသြားၿပီး ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳျခင္း ႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းေျပာင္းလဲျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
ယင္းေၾကာင့္ ကြမ္းျခံမ်ားတည္ရွိရာ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ား တိုက္စားခံရၿပီး ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးျခင္း ႏွင့္ ထိုသို႔ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာ ၄၂ ရြာရွိ ကြမ္းျခံမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သည္။
ဥယ်ာဥ္ျခံေျမလုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားမွာ ျခံထြက္ကြမ္းသီးမ်ားကို ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ သယ္ယူ၍ ေရာင္းခ်ရာ
ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ သယ္ယူၾကသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ ေဒသအတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
စနစ္ကို အားေလ်ာ့ထိခိုက္သြားႏိုင္ၿပီး ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား အသက္ေမြးလုပ္ကိုင္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ စနစ္ကို
မ်ားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

31
TRIPNET., (2018). သစ္ေတာႏွင့္အတူတကြေနထိုင္ၿခင္း:
ဆက္ဆံေရးမ်ား. Myanmar: Dawei

ကမိုေသြးေဒသရွိ

ကရင္ဌာေနတိုင္းရင္းသားအၾကားေကာင္းမြန္သည့္

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ
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a&TUajymif;awmif,m pkdufysKd;jcif;
ကရင္ဘာသာျဖင့္ ခု သို႔မဟုတ္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေတာင္ယာဟု ေခၚေသာ ေရႊ ႔ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွာ
တနသၤာရီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ေနထိုင္ေသာ

ေဒသခံမ်ားအတြက္

အထူးအေရးပါေသာ

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ

တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေက်းရြာ စုစုေပါင္း၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေရႊ ႔ေျပာင္းေတာင္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး

ယင္းမွတစ္ဆင့္

အိမ္သုံးအတြက္

အစားအေသာက္မ်ားစြာကို

ျဖည့္တင္းေပးေနသည္။

အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ေရႊ ႔ေျပာင္းေတာင္ယာမွ တစ္ဆင့္ ဆန္၊ ခရမ္းသီး၊ သခြားသီး၊ င႐ုတ္၊ ဖ႐ုံသီး၊ ကန္စြန္းရြက္၊
ျမင္းခြာရြက္ ႏွင့္ ပဲပင္ေပါက္တို႔ အပါအ၀င္ စပါးေျပာင္းသီးႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးႏွင့္ ပဲေတာင့္ရွည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
စိုက္ပ်ိဳးရရွိသည္။
တနသၤာရီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျမယာရွင္းလင္းကာ ေရႊ ႔ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားကို တစ္ႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္အထိ စိုက္
ပ်ိဳးၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ေျမဆီၾသဇာ ျပန္လည္ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ အထိ ခ်န္ လွပ္ထားၿပီးေနာက္
ျပန္လည္ ရွင္းလင္းထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ ျမစ္၀န္းရွိ
ေတာင္ေစာင္းမ်ား၊ ေတာင္ၾကားမ်ားကို ရွင္းလင္းထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အႀကီးစား ဆည္တာတမံ တည္ေဆာက္
ျခင္းျဖင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းေတာင္ယာ ဧရိယာ အမ်ားအျပား ေရျမဳပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ညာပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူေပါင္း
၇၀၀၀ ခန္႔အထိ၏ အဓိက အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္မႈ ရွိေစႏိုင္ပါသည္။

ig;zrf;jcif;
ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေက်းရြာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ငါးဖမ္းၾကသည္။ ငါးဖမ္းျခင္းကို အမ်ား
အားျဖင့္ အိမ္သုံးအတြက္ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ျမစ္ကို အမွီျပဳေနေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ အသားငါးရရွိေရး အေရးပါေသာ
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမစ္လက္တက္၊ ေခ်ာင္းလက္တက္ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္
ငါးႏွင့္ ေရေနသတၱဝါအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရွိသည္။ ေဒသခံတို႔ ျပဳစုထားခ်က္အရ ခေမာင္းသြယ္ျမစ္အတြင္း
ငါးအမ်ိဳးေပါင္း ၁၀၈ မ်ိဳး ရွိၿပီး32 ဘန္းေခ်ာင္းအတြင္း မ်ိဳးစိတ္ ၇၀ ေက်ာ္ တည္ရွိသည္33။ ျမစ္မွာ လုံး၀နီးပါး အတားအဆီးမဲ့
စီးဆင္းေနႏိုင္ရာ အမ်ိဳးစုံေသာ ေရေနေဂဟစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးအတြက္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား လြတ္လပ္စြာ
ကူးသန္းသြားလာႏိုင္မႈမွာ မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွသည္။
ဆည္ေၾကာင့္ ငါးကူးသန္းသြားလာမႈကို ပိတ္လိုက္ၿပီး ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေပါက္ဖြားပြားမ်ားျခင္းကို ပိတ္ပင္လိုက္ႏိုင္ၿပီး
ငါးသတၱဝါမ်ား ျပဳန္းတီးကာ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏိုင္သည္။ ဆည္တမံတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း
ႏႈန္းအနည္ႏွင့္ ေျမၾသဇာမ်ားပို႔ခ်ျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္လိုက္ႏိုင္ၿပီး ေျမေအာက္ပိုင္းရွိ ငါးႏွင့္ ေရေနသတၱဝါမ်ား၏
စားက်က္ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္34 ။ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္လည္း ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ေဂဟစနစ္ကို
ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္ၿပီး ငါးစားက်က္ႏွင့္ သားေပါက္ရန္ အေရးပါေသာ စားက်က္မ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစကာ ငါးမ်ိဳး
စိတ္မ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မႈအေပၚ ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္35။ အဆုံးတြင္မူ ျမစ္၏ အပူခ်ိန္ ေျပာင္းလဲလာၿပီး
ဆားငံဓာတ္ေဖာက္လာကာ ျမစ္အတြင္း ငါးအေရအတြက္ ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးလာျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းအျပင္
ျပင္းထန္ေသာ ေဂဟစနစ္ အေဖာက္အျပန္ေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေန ေက်းရြာ ၄၀ ေက်ာ္၏ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ စားနပ္
ရိကၡာဖူလုံမႈကို ႀကီးစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

32
တာကေပါ (2018), ဘန္းေခ်ာင္းေဒသရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဉာဏ္ပညာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား
33
World Commission on Dams. (2000). Dams and development: A new framework for decision-making: The report of the
world commission on dams. Earthscan.
34
Kummu, M., & Sarkkula, J. (2008). Impact of the Mekong River flow alteration on the Tonle Sap flood pulse. AMBIO: A
Journal of the Human Environment, 37(3), 185-193.
35
McCully, P. (၁၉၉၆):ၿမစ္မ်ားတိတ္ဆိတ္ၿခင္း The ecology and politics of large dams. Zed Books.
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ပုံ - ၁၀ တနသၤာရီျမစ္အတြင္း ငါးဖမ္းေနေသာ ေဒသခံတစ္ဦး

toufarG;0rf;aMumif;rIrsm; aysmufqHk;jcif;ESifh pm;eyf&du©m zlvHka&;ukd jcdrf;ajcmuf
vmEkdifjcif;
တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ ေျမယာ၊ သစ္ေတာ၊ ျမစ္ႏွင့္ ျမစ္လက္တက္ ေခ်ာင္း
လက္တက္မ်ား စသည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ ႀကီးမားစြာ မွီခိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနထိုင္ၾကသည္။
တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ အႀကီးစားဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ၀န္းက်င္ေဂဟစနစ္အေပၚ
ျပန္လည္ကုစားမရႏိုင္စြာ ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေက်းရြာမ်ား၏ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ေဒသစီးပြားေရးကို
မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။
ျမစ္ေၾကာင္းပိတ္ၿပီး ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျမစ္ဖ်ားပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာ ၃၂ ရြာမွာ
ေရ၀ပ္ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္သြားသျဖင့္ ေျပာင္းေရြ ႔ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ေမြးမႈမ်ား ပ်က္စီးေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္
ရျခင္းႏွင့္ ၾကဳံရႏိုင္သည္။ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာ ၄၀ သည္လည္း ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳျခင္း၊ ငါးမ်ားကူးသန္းသြားလာျခင္း
မျပဳႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ ႏႈန္းအနည္ေျမဆီ အႏွစ္မ်ား စီးႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းေျပာင္းလာႏိုင္ျခင္း၊ ျမစ္ေရ၏
အရည္အေသြးႏွင့္ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလာႏိုင္ျခင္း စသည့္ ေဂဟစနစ္အေျပာင္းအလဲတို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ား မွီခိုေနရေသာ
အသက္ေမြးမႈပုံစံႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
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တနသၤာရီျမစ္သည္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာတိုင္းနီးပါးအတြက္ ျမစ္ေရသည္ အဓိက ေသာက္သုံး
ေရအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ေရကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ အိမ္သုံးအတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး
အသုံးျပဳသည္။ ျမစ္ေရမွာ ၎တို႔အတြက္ အေရးႀကီးဆုံး မရွိမျဖစ္ ေရအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ
အိမ္ေထာင္စု ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖဆိုၾကသည္။ က်န္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တြင္းေရကို အသုံးျပဳၾကသည္။ အျခားေရရရွိရာ
အရင္းအျမစ္နည္းပါးလွသည့္ အေနအထားတြင္ ထိုေရအရင္းအျမစ္ႀကီး ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါက မည္သို႔ဆက္လက္
ရွင္သန္မည္ဆိုသည္မွာ ေက်းရြာေဒသခံတို႔ အတြက္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။
ေရအရင္းအျမစ္

စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္

ေသာက္သုံးေရ

အိမ္ေထာင္စု

ေမြးျမဴေရး

အေရးပါဆုံး
ေရအရင္းအျမစ္

ျမစ္ေရ

၅၀ (၁၀၀%)

၄၇ (၉၄%)

၄၅ (၉၀%)

မိုးေရ

၃၀ (၆၀%)

၃၆ (၇၂%)

၃၃ (၆၆%)

ေရတြင္း

၉ (၁၈%)

၃၀ (၅၈%)

၂၅ (၅၀%)

စမ္းေခ်ာင္းေရ

၁ (၂%)

၁ (၂%)

၀

ဆည္ပိတ္ေရ

၁ (၂%)

၄၉ (၉၇%)

၂ (၄%)

၁ (၂%)

ပံု ၁၁-၊ ေရအရင္းအျမစ္အသုံးခ်မႈ အခ်ိဳးအစား

a&t&nftaoG;ESifh pD;qif;rI
ဆည္ေၾကာင့္ ျမစ္ေရ အရည္အေသြးႏွင့္ စီးဆင္းမႈအေပၚ မ်ားစြာ ထိခိုက္မႈရွိသည္။ ျမစ္ညာပိုင္းတြင္ ဆည္မ်ားသည္
ယခင္က လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ေရကို ေရေသအျဖစ္ ဆည္ပိတ္လိုက္သည္။ ဆည္ပိတ္အတြင္းရွိေသာ
ေရအတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ ပမာဏ၊ ဓာတုပါ၀င္မႈႏွင့္ ေရအတြင္း အပူခ်ိန္တို႔ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ယင္းေၾကာင့္
ေရအတြင္းရွိ ေျမဆီေျမၾသဇာမ်ား ပုပ္သိုးေဆြးေျမ ႔သြားသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ
ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ညစ္ညမ္းသြားၿပီး ေရေနသတၱဝါမ်ားကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ျမစ္အတြင္း ေသာက္ေရသုံးေရမွာ သန္႔ရွင္း
စိတ္ခ်ရမႈ မရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္36။
ေရအရည္အေသြးကို

ထိုသို႔

ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္အျပင္

ဆည္ႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္

ျမစ္ေရစီးဆင္း

လည္ပတ္ပုံႏွင့္ ေရပမာဏကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္။ ဆည္တမံတည္ေဆာက္ၿပီး ေရဆည္ပိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္
ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ေရစီးဆင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ပက္ၾကားအက္ျပင္ႀကီးမ်ားအၾကားတြင္ ေရ၀ပ္
ကန္ေပါင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစသည္။ (ဆည္မွေဖာက္ခ်လိုက္ေသာ) ေရလိႈင္းလုံးမ်ားေၾကာင့္လည္း ေရ၀ပ္ဧရိယာမ်ား
(water logging) ေပၚလာၿပီး ေရအတြင္း ဆားဓာတ္ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာ
က္ေနထိုင္ေသာ ရပ္ရြာမ်ားမွာ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရးအတြက္ ျမစ္ေရႏွင့္ မိုးေရမွ တစ္ပါး အျခားေရြးခ်ယ္စရာ
နည္းပါးလွသည္။ တနသၤာရီျမစ္ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေရကို မွီခိုေနရေသာ လူေပါင္း ၃၂၀၀၀ ေက်ာ္၏ အဓိက
ေရအရင္းအျမစ္ ယိုယြင္းပ်က္သုဥ္းသြားႏိုင္သည္။

36
ေရကာတာဆိုင္ရာကမၻာ့ေကာ္မရွင္(2000). ေရကာတာႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး: a new framework for decision-making. Earthscan publications: London.

30 |

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ

ပုံ ၁၂၊ တနသၤာရီျမစ္ႀကီး၏ အနာဂတ္အတြက္ ဖားကြင္းေက်းရြာတြင္ ရြာသားမ်ား ဆုေတာင္းေနစဥ္

o,f,lydkYaqmifa&;
တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ ေ၀းလံေခါင္သီၿပီး ကုန္းလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ မရႏိုင္ေပ။ ျမစ္
ေၾကာင္းသည္သာ ယင္းရပ္ရြာမ်ားအတြက္ အဓိက သယ္ယူပို႔ေဆာင္သြားလာကူးသန္းရာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။
အဓိက အားျဖင့္ မိုးရာသီတြင္ ပိုအသုံးမ်ားသည္။ ယခင္က လက္ေလွာ္ေလွမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္မူ
စက္တပ္ေမာ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ျမစ္ကို စုန္ဆန္၍ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္မ်ားေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ လယ္ေျမမ်ားထံ
ကူးသန္းသြားလာျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္း ရြာနီးနားခ်င္းမ်ားတို႔ထံ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းတို႔ ရွိေနၿပီ
ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာ ၅၁ ရြာကို စစ္တမ္းေကာက္ သုေတသနျပဳခဲ့ရာ ျမစ္အတြင္း အတူတကြ အသုံးျပဳေနေသာ ေလွ
၆၃၈ စီး ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ရြာသားမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ အရ စုစုေပါင္း၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အဓိက
သယ္ယူပို႔ေဆာင္သြားလာရန္ ေလွကို အသုံးျပဳၾကသည္။ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေန႔စဥ္ကူးသန္းသြားလာရန္ အသုံးျပဳၾကသည္။
ေလွမွာ ၎တို႔ အသက္ေမြးမႈ အတြက္ မရွိမျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖဆိုၾကသည္ 37။

ကူးသန္းသြားလာမႈပုံစံ

အသုံးျပဳသည့္ ရာႏႈန္း

ေလွ

၉၀%

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

၈၂%

ေျခလွ်င္

၇၂%

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

၂၀%

ႏြားလွည္း

၄%

37
UNESCO World Heritage Centre (2016): Tanintharyi Forest Corridor. [online] available at: https://whc.unesco.org/en/
tentativelists/5876/
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ဆည္သည္

ျမစ္ေၾကာင္းကိုလည္း

သိသာစြာေျပာင္းေစသည္။

ျမစ္အတြင္း

ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႔စြာ

စီးဆင္းမႈကို

အတားအဆီးျဖစ္ေသာ အရာမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေႏြရာသီတြင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျမစ္အတြင္း
ပက္ၾကားအက္ျပင္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။38 ဆည္ေၾကာင့္ ေလွမ်ားျဖင့္ ကူးသန္းသြားလာႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာကို
ျဖတ္ေတာက္ပစ္လိုက္ၿပီး အနီးအနား ၿမိဳ ႔ရြာမ်ားကို ကူးသန္းသြားလာျခင္း၊ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အနီးရွိ ေစ်း
ကြက္အတြင္း ကူးသန္းေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကိုလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။

weoFm&Djrpfukd ,Ofaus;rIyGJawmfrsm;twGuf toHk;jyKjcif;
တနသၤာရီျမစ္သည္ အပန္းေျဖအနားယူရန္အတြက္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ေန ရပ္ရြာမ်ားအတြက္
ယဥ္ေက်းမႈ

ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား

က်င္းပရန္အတြက္

ေသာ္လည္းေကာင္း အဓိက ဘုံဌာနျဖစ္သည္။ ျမစ္ကို
ေရကူးျခင္း၊

ေဆာ့ကစားျခင္းႏွင့္

ေရခ်ိဳးျခင္း

စသည့္

အနားယူ အပန္းေျဖေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳ
ၾကေၾကာင္း

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ

ေက်းရြာသူ

ေက်းရြာသား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖဆိုၾကသည္။ ၅၆
ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ ျမစ္အတြင္းက်င္းပေသာ ႐ိုးရာ ပြဲလမ္း
သဘင္မ်ားႏွင့္

ပြဲေတာ္မ်ားအပါအ၀င္

ယဥ္ေက်းမႈ

ဓေလ့ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲဖူးေၾကာင္း

ပုံ ၁၃- တနသၤာရီျမစ္အတြင္းရွိ နဂါးေလွ (ဓာတ္ပုံ ထား၀ယ္သုေတသနအသင္း)

ေျဖဆိုၾကသည္။
ကရင္ႏွင့္ ဗမာ ေဒသခံမ်ားသည္ ျမစ္ကို ပြဲလမ္းမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အထိမ္းအမွတ္
ပြဲေတာ္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ပြဲေတာ္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္
ေအာက္တိုဘာလတိုင္း ျမစ္အတြင္း မီးေမ်ာပြဲကို က်င္းပၾကသည္။ မီးေမ်ာပြဲက်င္းပစဥ္အတြင္း ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္
ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ေမ်ာျခင္း၊ နဂါးေလွေလွာ္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္။
တနသၤာရီျမစ္အနီးတြင္

ေနထိုင္ေသာ

ကရင္ေဒသခံမ်ားကမူ

ခရစ္စမတ္ႏွင့္

အီစတာပြဲေတာ္ကာလမ်ားအတြင္း

ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား ဆင္ႏႊဲျခင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ကို ျမစ္အတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ေသာ
ေဒသခံမ်ားအတြက္ ျမစ္ကမ္းပါးသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသခံတို႔ စုေ၀းရာ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရာ
အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အေရးပါေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။
တနသၤာရီျမစ္သည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသခံတို႔အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ က႑တိုင္းအတြက္ အေရးပါေသာ အေျခခံ
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမစ္မွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ခံစားရ႐ုံမက
၎တို႔အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ အမွတ္လကၡဏာမ်ား၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္း
ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီျမစ္ႀကီးသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ ထုံးတမ္းမ်ား၊
ရာသီအလိုက္ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား က်င္းပရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ရွိၿပီး ေဒသခံတို႔အေနႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းသာမက
စိတ္ဝိညာဥ္ပိုင္းႏွင့္ပါ ဆက္စပ္မွီခိုေနရသည္။ တနသၤာရီအတြင္း ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ အနီး၀န္းက်င္ရွိ
38
IFC, MOEE and MONREC. (2017). Strategic Environmental Assessment (SEA) of the Hydropower Sector: Baseline
Assessment reports. Yangon and Nay Pyi Taw: Myanmar.
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တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ

ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား အေပၚ ႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏိုင္ၿပီး ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ အေနျဖင့္
ျမစ္ကမ္းပါးမ်ား ငုပ္လွ်ိဳးေပ်ာက္သြားႏိုင္ျခင္း၊ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းသြားႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ ယဥ္ေက်းမႈ
ဓေလ့ထုံးထမ္းမ်ား က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အေပၚ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

ပံု ၁၄- ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အနားယူအပမ္းေျဖမႈ အတြက္ အသုံးျပဳမႈ

opfawm o,HZmwESifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJrsm;
တနသၤာရီျမစ္သည္

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္

ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေနေသးသည့္

သဘာ၀အတိုင္း

အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ

အၿမဲစိမ္း

သစ္ေတာထြက္ကုန္

၆၄%

သစ္ေတာထြက္အစားအစာ

၁၀၀%

သားလႊာဇုန္ (Indo-Chinese-Sundaic zoological transition

အမဲလိုက္ျခင္း

၄၂%

zone) တြင္ တည္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႔ေသာ ေတာင္ပိုင္းအၿမဲစိမ္းေျခာက္ေတာ

ထင္းမီး

၉၈%

ႏွင့္ ယင္း၏ ေတာင္ဘက္ ေတာင္ဖ်ားပိုင္းအၿမဲစိမ္းစိုေတာ မတိုင္မီ

ကၽြဲႏြားလႊတ္ေၾကာင္းျခင္း

၂၈%

သစ္ေတာႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည္။
ယင္းဧရိယာသည္ အင္ဒို-ခ်ိဳင္းနား-ဆန္းဒလန္း သတၱေဗဒ ျဖတ္

ပိုင္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေနအထားေၾကာင့္
တနသၤာရီသစ္ေတာတြင္

အမ်ိဳးအစားစုံလင္ေသာ

ေတာ႐ိုင္း

တိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားစြာ မွီတင္းတည္ရွိၿပီး ထူးျခားသည့္

ပံု ၁၅-ရပ္ရြာတို႔ သစ္ေတာအသုံးခ်မႈ

ေဂဟစနစ္တည္ရွိသည္။
ယင္းေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းသာမက ကမာၻေပၚတြင္ပါ မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ေနထိုင္
ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ သန္စြမ္းသည့္ စားက်က္ကို ထိန္းထားႏိုင္သည္။ ထိုရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားတြင္ က်ား၊ က်ားသစ္ညိဳ၊ ဆင္၊
အာရွ ၀က္၀ံနက္၊ ဆတ္၊ ေရ၀က္ တို႔လည္း ပါ၀င္သည္ ။ 39

39
Border Consortium (TBC) အဖြဲ႕၏ အဆိုအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဒုကၡသည္ ၉၃၆၇ ဦး ႏွင့္ IDP ၇၁၆၅၀
ဦးရွိသည္

တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရမႈ
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တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ေနထိုင္ေသာ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ

ယင္းသစ္ေတာႀကီးကို

႐ိုးရာဓေလ့

ထုံးတမ္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ အညီ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ားမွာ
အစားအေသာက္၊ အိမ္တြင္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ ထင္းတို႔အတြက္ ထိုသစ္ေတာကို မ်ားစြာ မွီခိုေနရ
သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေက်းရြာ အားလုံးမွာ အသီးအရြက္ကဲ့သို႔ေသာ စားသုံးကုန္တို႔အတြက္ သစ္ေတာ
ကို အမွီျပဳေနရၿပီး ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဝါး၊ ႀကိမ္၊ အုန္းရြက္ စသည့္ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ သစ္မဟုတ္ေသာ
သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္မ်ားအေပၚ အမွီျပဳေနရသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ားသည္ တိုင္းရင္းေဆးဝါးပင္ႏွင့္
သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားအတြက္ ၀န္းက်င္ရွိ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားကို အမွီျပဳေနရသည္။ ထိုတိုင္းရင္းသားေဆးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္
ေဆးေသာက္ေဆးႀကိဳပြဲမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မက်န္းမာျခင္းႏွင့္

ဓာတ္စာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း

အသုံးျပဳၾကသည္။

IDT

ESifh GMS ukrÜPDrsm;u tqdkjyKxm;aom qnfwnfaqmufjcif;aMumifh
obm0 twkdif; wnf&Sdaeaom tzdk;wefopfawmrsm; a&jrKyfoGm;NyD; ta&SUawmif
tm&S&Sd obm0rdk;opfawm{u 144557 {urSm ysufpD;oGm;Ekdifonf/ ,if;aMumifh
rsKd;wHk;aysmufuG,fvkeD; &Sm;yg;aom om;&J wd&p°mefrsm;ESifh obm0tyif trsKd;aygif;
rsm;pGmESifh axmifcsDaom Xmaewkdif;&if;om;wdkY rDSwif; toufarG;&m 0ef;usifwpfck
uG,faysmufoGm;Ekdifonf/
40

qnfawmufaqmufrIaMumifh &moDOwk ajymif;vJrI jzpfaprI
အစိမ္းေရာင္စြမ္းအင္ (Green Energy) မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစေသာ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားႏွင့္ ေျမေဆြးတို႔
ပုပ္သိုးေဆြးေႏြးသြားၿပီး ဆည္ေရေအာက္ေရာက္သြားသျဖင့္ မီသိန္းႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ျမင့္မားစြာ
ထြက္ရွိလာေစသည္။ ကမာၻ႔ဆည္မ်ားဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ (WCD) ၏ အဆိုအရ ဆည္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ
ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈမွာ

တစ္ကမၻာလုံးတြင္

လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ထြက္လာေသာ

ဓာတ္ေငြ႔

စုစုေပါင္း၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္အထိရွိသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ဆည္မွ ထြက္လာေသာ ဖန္လုံ
အိမ္ဓာတ္ေငြ႔အာနိသင္မွာ ေက်ာက္မီးေသြး သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေငြ႕သုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား ႏွင့္
တူညီ သို႔မဟုတ္ ပိုဆိုးသည္။

IDP rsm;ESifh 'ku©onfrsm;
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မွ ျပန္လည္နလန္ထစျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀
ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပင္းထန္သည့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္
ရြာေပါင္း ၂၁ ရြာ ပ်က္စီးကာ ေထာင္ခ်ီေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ သစ္ေတာမ်ား၊ အျခားေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္တို႔သို႔
လုံျခဳံေရးအတြက္

ထြက္ေျပးေနထိုင္ခဲ့ရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတစ္၀န္းလုံးတြင္

ျပည္တြင္းစစ္ေဘးသင့္

စုစုေပါင္း IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္ ရွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိႏိုင္သည္ ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထိုင္း-ျမန္မာ
41
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နယ္စပ္ရွိ ထန္းမ္ဟင္ စခန္းတြင္ စုစုေပါင္း ဒုကၡသည္ ၆၁၄၆ ဦး42 က်န္ရွိေနေသးၿပီး မ်ားစြာေသာ ျပည္တြင္း ေရႊ ႔ေျပာင္း
ေနထိုင္ရသူ (IDP) မ်ားမွာလည္း ၎တို႔ ေျမသို႔ မျပန္ႏိုင္ေသးပါ။
တနသၤာရီျမစ္ေၾကင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ

ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္သင့္ရြာမ်ား

ေက်းရြာမ်ား

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္
ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ရြာအေရအတြက္

၇၆

၇၂

၂၁

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) တို႔အၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP တို႔မွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ျပန္လာေနၾကၿပီး
စိတ္ခ်လက္ခ် မျဖစ္ေသးဘဲ မ၀ံ့မရဲျဖင့္ ျပန္လည္ ေနထိုင္အေျခခ်ေနၾကသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ထိုသို႔
မယုံတစ္၀က္ျဖင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္မ်ားပိုလာေစႏိုင္
ၿပီး ၎တို႔ေျမမ်ားကို တစ္ဖန္ျပန္လည္စြန္႔ခြာသြားႏိုင္သည္။

Nidrf;csrf;a&;jzpfpOf\ tem*wf
တနသၤာရီျမစ္တြင္ ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ ေျမယာမ်ား ေဘးေတြ ႔ႏိုင္ေခ်
သာမက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) တို႔အၾကား သေဘာတူထားေသာ က်ဳိးပ်က္လြယ္သည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ဖိအားမ်ားသြားေစႏိုင္သည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး
အရပ္သားတို႔၏

ပိုမိုလုံျခဳံစြာေနထိုင္လာႏိုင္ၿပီး

အခြင့္အလမ္းရလာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး

၎တို႔၏

အသက္ေမြးမႈႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ရပ္ရြာမ်ား

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို

ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္

၂၀၁၅

ခုႏွစ္တြင္

KNU

က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီ အခ်ိန္ထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ''၂၁ ရာစု ပင္လုံ"
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ
မေရရာမႈမ်ားၾကဳံေတြ ႔ေနရၿပီး KNU မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ႏုတ္ထြက္ထားသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးထိုးထားစဥ္ကာလအတြင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကဲ့သို႔ေသာ (အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္
နက္ကိုင္တို႔) ေရာျပြန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ေဒသတြင္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
ႀကီးမားေသာ ဖိအားေတြ႔ၾကဳံေနရသည္။ ထိုသို႔ေသာ ႏွစ္ဖက္ေရာႁပြန္းေဒသအတြင္း ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးျခင္း၊
သစ္ေတာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း အစိုးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
နယ္ခ်ဲ႔ထြင္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အနာဂတ္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ တနသၤာရီျမစ္တြင္ ဆည္
တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား တင္းမာမႈဖန္တီးေပးသလို ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ပဋိပကၡ တစ္ေက်ာ့
ျပန္လာႏိုင္သည္။
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တနသၤာရီျမစ္မွာ လူေပါင္း ၃၂၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ေသာက္သုံးေရ၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
အနားယူအပန္းေျဖျခင္း ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းတို႔အတြက္ တိုက္႐ိုက္ အမွီျပဳေနေသာ အသက္ေသြးေၾကာ
ျဖစ္သည့္အျပင္ လူေသာင္းခ်ီမွာလည္း ျမစ္လက္တက္ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္အသက္ေမြးေနၾကသည္။
ျမစ္ႏင
ွ ့္ က်ယ္ေျပာေသာ ျမစ္၀မ
ွ ္းတစ္ေလွ်ာက္တင
ြ ္ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကယ
ြ လ
္ ၿု ပီး ရွားပါးေသာ တိရစာၦနမ
္ ်ိဳးစိတမ
္ ်ားအပါအ၀င္
သဘာ၀အတိုင္းတည္ရွိေနေသာ သစ္ေတာမ်ား၊ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္

တနသၤာရီျမစ္၌

ေဆာက္လုပ္ရန္

အဆိုျပဳထားေသာ

ဆည္စီမံကိန္း

၁၈

ခုရွိသည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအနက္ ထိုင္းအေျခစိုက္ GMS Power Public Co. ltd., ၏ ၁၀၄၀ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္မည့္ ေရအား
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလည္း ပါ၀င္ၿပီး ေရ၀ပ္ဧရိယာ ၅၈၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္း
တစ္ေလွ်ာက္ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ဆည္တည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္မွ်သာ
သိရွိထားၾကသည္။ ယင္းအျပင္ ေဒသခံတို႔၏ ဘ၀ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈကို ေျပာင္းသြားေစႏိုင္ေသာ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ် ေကာင္းမြန္လုံေလာက္ေသာ ေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းမႈမ်ိဳးမရွိခဲ့ေပ။ စီမံခ်က္မ်ားကို တံခါးပိတ္
ေရးဆြဲခ်မွတ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ားမွာ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုခြင့္မရွိဘဲ အေၾကာက္တရားျဖင့္
ေနထိုင္ေနရသည္။
ကမာၻတစ္၀န္းရွိ

အႀကီးစားဆည္မ်ားမွာ

ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

ေဒသစီးပြားေရးပုံစံအေပၚ

ျပန္လည္အစားထိုးမရမႈသည္ ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ အႀကီးစားဆည္မ်ားေၾကာင့္လည္း ကမာၻတစ္၀န္း လူ
သန္းေပါင္း ၄၀ မွ ၈၀ အထိ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမ ႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားႂကြယ္၀ေသာ သစ္ေတာေပါင္းမ်ားစြာကို
ေရလႊမ္းသြားခဲ့ရသည္။ ဆည္တမံမ်ားေၾကာင့္လည္း ျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမစ္ေရအရည္အေသြး ေျပာင္းလာျခင္း၊ ငါးမ်ိဳး
စိတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးျခင္း၊ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ကမ္းပါးၿပိဳျခင္း၊ ထိုသို႔ ကမ္းၿပိဳျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း
ရပ္ရြာမ်ားအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ၿပီး ေဒသခံတို႔၏ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ ၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ျခင္းတို႔
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
အကယ္၍သာ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာပါက ၎တို႔၏ ရပ္ရြာႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္း
မ်ားအေပၚ ထိခိုက္မည္ကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ယခု သုေတသနအရ
အဆိုျပဳထားေသာ အႀကီးစား ေရကာတာစီမံကိန္းသည္ ျမစ္ညာပိုင္းရွိ ေက်းရြာ ၃၂ ရြာမွာ လူေပါင္း ၇၀၀၀ အထိ
ေျပာင္းေရႊ႕ရႏိုင္သည့္ အျပင္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၄၂ ရြာမွ လူေပါင္း ၂၂၀၀၀ ေက်ာ္၏ အသက္ေမြးေနထိုင္မႈကို
ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းရပ္ရြာမ်ားအားလုံးမွာ ျမစ္မွတစ္ဆင့္ ေသာက္သုံးေရ၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ အဓိက ပင္မအရင္းအျမစ္အျဖစ္ ႀကီးမားစြာ အမွီျပဳေနရၿပီး ထိုျမစ္ႀကီးမရွိဘဲ ရွင္သန္
ရပ္တည္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ခံစားလာခဲ့ရေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡအတြင္း လူေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္မွာ ၎တို႔၏ အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာကာ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရၿပီး
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တို႔တြင္ ခုိလႈံေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ မူလေနရပ္တြင္ျပန္လည္ အေျခခ်
ေနထိုင္ရာ ႀကိဳးစားေနသည့္ IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားကို တဖန္ျပန္လည္စြန္႔ခြာရမည့္
ေဘးမွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းအျပင္ တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္လြယ္ေသာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိၿပီး ထိုနယ္ေျမတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား တဖန္ျပန္ျဖစ္လာမည္ကို
စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။
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weoFm&DXmaewkdif;&if;om;rsm; pnf;vHk;nDnTwfa&;tzGJU
ရက္စြဲ - မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၉

EkdifiHwum jrpfacsmif;rsm;aeYyGJawmfwGif weoFm&DXmaewkdif;&if;om;rsm;
pnf;vHk;nDnTwfa&;tzGJU\ oabmxm;xkwfjyefcsuf
၁။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔တြင္ တနသၤာရီဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ (TIPS) က ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
လိုက္သည္။
၂။

ႏိုင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔ပြဲေတာ္ကို

ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊

ဖားကြင္းေက်းရြာရွိ

တနသၤာရီျမစ္မႀကီး

ကမ္းေဘးတြင္

ဌာေနတိုင္းရင္းသား ၃၄၅ ဦးစုဆုံကာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ယင္းပြဲေတာ္တြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ကရင္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
၃။ ထိုင္းအေျခစိုက္ GMS Power ကုမၸဏီက တနသၤာရီျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္

စီစဥ္ထားေၾကာင္း

ထိုပြဲေတာ္

တက္ေရာက္လာသူမ်ားက

သိရွိခဲ့သည္။

တနသၤာရီျမစ္သည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္ အစားအစာ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေဒသ
စီးပြားေရးတို႔တြင္ မ်ားစြာ မွီခိုေနရၿပီး ေဒသခံတို႔အတြက္ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားက
ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္လွ်င္ စီမံကိန္းမစတင္မီ ဆည္ေၾကာင့္ ရလာမည့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္မ်ားကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖင့္ အလုံးစုံ ႀကိဳတင္အသိေပးေရး ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအျပင္ GMS ကုမၸဏီ
အေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးသေဘာတူညီခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာေသာအားျဖင့္ ၎တို႔၏ တာ၀န္
၀တၱရားမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာ၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတို႔ အေနႏွင့္ GMS ကုမၸဏီကို တိုက္တြန္းရန္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
၄။ အဆိုျပဳထားေသာ ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ ထိုနည္းတူအျခားစီမံကိန္း တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊
KNU ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အေနႏွင့္ စီမံကိန္းအားလုံးကို အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္၊ စီမံကိန္းအားလုံးကို ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ
ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ မွ်တျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္း တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေရး အကူအညီ
အေထာက္အပ့ံေပးရန္ တနသၤာရီ ေဒသခံမ်ားက ေလးစားစြာ ေတာင္းဆိုပါသည္။
ေစာခို
ဒုတိယ ဥကၠ႒
တနသၤာရီဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႔ (TIPS)
ဆက္သြယ္ရန္
ဦးေစာခို (TIPS ဒုတိယ ဥကၠ႒)

-

၀၉၂၅၂၆၄၂၃၂၅

ေစာအယ္သသြီး (TIPS တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး)

-

၀၉၂၆၂၄၇၂၁၈၁၊ ၀၉၄၉၈၉၈၁၇၁

ဆရာမ ဘူလာ (TIPS အတြင္းေရးမွဴး)

-

၀၉၄၅၈၅၂၅၈၄၇
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aemufqufwGJ-2? acsmif;rBuD;ESifh ckdifjrJopömaumfrwD\ xkwfjyefcsuf
ဌာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးပြဲေတာ္ တြင္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ရက္စြဲ - စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈
					
ေနရာ - သရဘြင္အေရွ ႔ကမ္း ေက်းရြာ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
ဌာေနတိုင္းရင္းသားအားလုံး၏

အခြင့္အေရးမ်ားကို

ကာကြယ္ေပးေရး

ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ႏွင့္

အာမခံေပးေရး

ကုလသမဂၢကို ေတာင္းဆိုရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၁၀၆ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ ေၾကညာစာတမ္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၃
ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္ခဲ့သည္။ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ အၾကံျပဳခ်က္ ၄၆ ခ်က္ပါ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၄ ႏိုင္ငံ က
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ ျမန္မာသည္ ယင္းေၾကညာခ်က္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေၾကညာ
စာတမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ျပည့္မီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔
၏

႐ိုးရာဓေလ့ထုံးထမ္းမ်ားအတိုင္းက်င့္သုံးေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ေလာဘေဇာကပ္ေနေသာ

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးမည့္ စီမံကိန္း
မ်ား တည္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ နယ္ေျမကို သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သည္သာ ပ်က္စီးသြားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ အသိပညာ ႏွင့္ ဘာသာစကားသည္လည္း
ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ကို ႀကိဳတင္အသိေပးၫွိႏိႈင္း သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းမရွိဘဲ ထိုစီမံကိန္းမ်ား စတင္
လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ဆန္႔က်င္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုစီမံကိန္းမ်ား လုပ္
ေဆာင္ရာတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ နည္းလမ္းအတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္သင့္ၿပီး သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ကို အေၾကာင္းမဲ့ ပ်က္စီးျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ရပါ။
အကယ္၍သာ အႀကီးစားေရကာတာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဒသတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါက
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနာဂတ္ႏွင့္ လုံျခဳံမႈကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ရာ
ေရာက္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဒသတြင္ ကိုယ္ပိုင္သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းသာ ဆက္လုပ္ပါက ယင္းတို႔
ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယင္းေရကာတာကုိ အလိုမရွိပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထိုေရကာတာလည္း မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုစီမံကိန္း
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ပါက ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ျပန္အဖတ္မဆည္ႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား ၾကဳံရမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းစီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ သို႔ ေရာက္ရွိရာပန္းတိုင္ကိုလည္း
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။
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ထိုစီမံကိန္းသည္

ႏိုင္ငံတကာ

စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

မဟုတ္ရာ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏

အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဒသအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္ ေစာအက္ဖရက္		

၀၉၇၇၁၀၀၁၄၇၅

ဆရာမ ေနာ္ဘူလာ		

၀၉၇၆၉၀၂၄၄၃၆

ေနာ္ဒီဒါ		

၀၉၇၉၄၅၇၂၁၃၄

ေနာ္သဇင္ညိဳ		

၀၉၇၆၉၇၃၈၃၆၂

ေစာဒန္နီ၀င္း		

၀၉၇၈၁၇၈၃၆၀၅
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aemufqufwGJ-3? weoFm&DjrpfaMumif;wpfavQmuf&Sd
aus;&Gmrsm;
စဥ္

ေက်းရြာအမည္

ေက်းရြာအမည္

အိမ္

လူဦး

ျပည္

ျပည္

ရြာဧရိယာ

(ကရင္)

(ဗမာ)

ေထာင္စု

ေရ

တြင္း

တြင္း

(ဧက)

စစ္

စစ္

အတြင္း

ဒဏ္

ဖ်က္ဆီး

ခံရမႈ

ခံရမႈ
၁

ေ၀တာအယ္

ေမတၱာၿမိဳ႕

၃၉၆

၂

ကြီး၀ါ၀ါ

အိုင္ဝိုင္း

၃

ေလာ္ေအာ္

ေလာေအာ္

၂၀

၄

ကေဆာ၀ါး

ဆင္ျဖဴတိုင္

၅

အာမိုး

အာမိုး

၆

ထီးထာ

ထီးထာ

၇

အမလာ

အမ်ား

၈၆

၈

ေနာ္တမြီး

ေနာ္တမြီး

၉

ခင္မာထာ

၁၀

၂၁၉၂

ရွိ

၂၂၂၁၁

ရွိ

ရွိ

၃၄၇၈၉

၈၄

ရွိ

ရွိ

၂၁၃၄၇

၇၀

၇၉၇

ရွိ

ရွိ

၃၂၁၉၈

၁၁၉

၅၆၀

ရွိ

ရွိ

၇၈၉၂၃

ရွိ

ရွိ

၂၃၇၈၂

၁၁၅

ရွိ

ရွိ

၁၂၇၈၄

၃၃

၁၀၅

ရွိ

ရွိ

၁၃၂၇၈

ခင္မာထာ

၂၉

၁၂၁

ရွိ

ရွိ

၁၂၅၇

ခလိပ္သူး

လိပ္မဲ

၂၄

၇၀

ရွိ

ရွိ

၆၅၈၆

၁၁

ေကာ္ဒဲ

ေကာ္ဒဲ

၂၂

၁၀၉

ရွိ

ရွိ

၇၂၆၉

၁၂

အာေမထာ

အာေမ

၁၉

၇၄

ရွိ

ရွိ

၇၃၂၀၈

၁၃

ထီးနဲေဖာ

ထီးနဲေဖာ

၂၂

၁၄၄

ရွိ

ရွိ

၄၈၉၄

၁၄

စီဘြယ္

စီပ်က္

ရွိ

ရွိ

၃၂၁၈၉

၁၅

ကေစထာ

ကေစထာ

၆၃

၃၁၇

ရွိ

ရွိ

၇၈၃၄

၁၆

ပေရာ၀ါး

ပေရာဝါး

၂၀

၁၁၀

ရွိ

ရွိ

၂၃၁၂၃

၁၇

ဗလာဂိုးထာ

ဗလာဂိုးထာ

၂၀

၁၀၀

ရွိ

ရွိ

၂၁၉၈၀

၁၈

စီပေလာထာ

စိန္ေပ်ာ့

၂၅

၁၉၅

ရွိ

ရွိ

၂၁၃၂၁

၁၉

တဖီေလးခို

တဖီေလးခို

၃၁

၁၆၃

ရွိ

ရွိ

၄၃၉၈၀

၂၀

ေနာ္တယ္ထာ

နတ္သမီး

၉၃

၃၀၀

ရွိ

ရွိ

၂၃၁၂၃

၂၁

တိုးတယ္ထာ

ေတာက္တဲ့ေခ်ာင္း

၃၅

၁၇၆

ရွိ

ရွိ

၂၂၁၃၃

၂၂

ပရာ

ေက်ာက္ဖား

၂၀

၉၆

ရွိ

ရွိ

၃၃၄၂၂

၂၃

ေဘာလူးထာ

ေဘာလူးထာ

၅၀

၃၁၅

ရွိ
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သေဘာၤဦး
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၃၁၃၉၉
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၂၆

ပထူကလို

ဆင္မကြ်န္း

၅၁

၃၁၁

ရွိ

၁၇၆၁၆

၂၇

ပရကူ

တီ၀ေရွာက္ကုန္း

၄၅

၂၇၁

ရွိ

၈၅၇၈
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ေဒပေလာ

ဖားကြင္း

၄၃

၂၅၀
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၃၀
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၁၁၁
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၃၁
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၄၃

၂၇၄
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၁၄၆၅၄

၃၂
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၄၁၀
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၁၉၈၈၈
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၃၁၁
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မိုရို
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၃၅

ပ၀တ္ထာ

ပ၀တ္ထာ

၄၃

၂၅၀

ရွိ

၉၉၁၂

၃၆

တေနးလိုခို

ကုန္းသာယာ

၃၆

၃၂၆

ရွိ

၄၄၆၇

၃၇

ဖိုးကၽြန္း

ဖိုးကြ်န္း

၃၂

၁၈၀

ရွိ

၁၀၁၆၆

၃၈
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၁၆၉
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၁၇၂၀၂

၃၉

ေကာ့မပေေရာ့ (အေရွ႕)

ေကာ့မျပင္း(အေရွ႕)

၁၇၂

၁၀၃၂

ရွိ

၃၂၆၁၅

၄၀

ေကာ့မေရာ့(အေနာက္)

ေကာ့မျပင္း(အေနာက္)

၃၃

၁၁၀

ရွိ
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၄၁

ဟိန္းလတ္

ဟိန္းလတ္

၆၁

၃၃၀

ရွိ

၄၂၀၉

၄၂

ကေဘာဃူဃီး

သေဘာၤနံ

၉၀

၄၉၁

ရွိ

၂၁၃၄၂

၄၃

ေရပူ

ေရပူ

၉၇

၄၉၄

ရွိ

၇၈၇၂

၄၄

သူေဌး(အေရွ႕)

သူေဌး(အေရွ႕)

၁၃၈

၆၄၉

ရွိ

၆၅၅၇

၄၅

သူေဌး(အေနာက္

သူေဌး(အေနာက္)
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၅၁၁၅

၄၆

သိေႏၵာ
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၅၇၆
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၁၄၂၉၅

၄၇

မိုင္းသတၱဳ

မိုင္းသတၱဳ

၈၇

၄၃၅

ရွိ

၁၅၁၂

၄၈

ဗန္းျပည့္(အေရွ႕)

ဗန္းျပည့္(အေရွ႕)

၈၂

၄၁၀

ရွိ

၁၁၅၁၃

၄၉

ဗန္းျပည့္(အေနာက္)

ဗန္းျပည့္(အေနာက္)

၁၆၂

၉၆၅

ရွိ
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၅၀

ရြာသစ္ကုန္း

ရြာသစ္ကုန္း

၃၂

၂၂၀

ရွိ

၈၉၀၂

၅၁

ကၽြဲကူး

ကြ်ဲကူး

၅၀

၃၉၇

ရွိ
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၅၂

က်ားေခါင္း

က်ားေခါင္း

၃၃

၁၈၆

ရွိ

၃၇၃၇

၅၃

ေရႊဒူး

ေရႊဒူး

၂၁

၁၀၂

ရွိ

၂၆၀၄

၅၄

တဖိုထာ(အေရွ႕ကမ္း

သရဘြင္အေရွ႕ကမ္း

၂၁၈

၁၃၅၇

၅၅

တာမလာ

ပတၱျမား
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၅၆

တဖိုထာရြာမ

သရဘြင္ရြာမ

၃၇၀

၁၇၀၀

၅၇

လမိုင္းေကာ့

လမိုင္းေကာ့

၁၇၀

၉၄၈

၁၂၄၂၃

၅၈

အလယ္ပိုင္း

အလယ္ပိုင္း
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၇၆

၉၉၇
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၆၀

မရမ္းေခ်ာင္း

မရမ္းေခ်ာင္း

၁၁၀

၅၉၃

ရွိ

၇၅၇၉

၆၁

ေက်ာက္စရစ္

ေက်ာက္စရစ္
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၃၀၀

ရွိ

၁၂၇၈၄
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ကိုးအင္း

ကိုးအင္း

၁၂၄

၈၄၀

ရွိ

၉၈၀၂

၆၃

ေကာ့ေတာ

ေကာ့ေတာ

၁၂၀

၇၃၆

ရွိ

၁၂၄၂၁

၆၄

တကူငယ္

တကူငယ္

၇၆

၂၈၆

ရွိ

၇၅၄၃

၆၅

၀မ္းနာ

၀မ္းနာ

၂၆၉

၁၆၂၁

ရွိ

၁၀၂၃၄

၆၆

တာမဲ

ဆြယ္ေခ်ာင္း

၂၅

၁၁၉

ရွိ

၁၀၂၄၄

၆၇

တဖိုခီး

သိမ္ျပင္

၁၇၈

၉၉၈

ရွိ

၂၈၄၀၈

၆၈

လိုမူခိုထီး

ေက်ာက္ေတာင္

၁၀၀

၄၀၀

ရွိ

၅၅၂၅

၆၉

တလိုင္းတပ္

တလိုင္းတပ္

၉၆

၅၂၃

ရွိ

၄၅၅၅

၇၀

သာယာကုန္း

သာယာကုန္း

၅၃

၂၀၁

ရွိ

၂၁၅၉

၇၁

ပယ္ထာ

ပိန္းေခ်ာင္း

၈၀

၃၆၇

ရွိ

၁၈၂၆၆

၇၂

က၀ဲ

က၀ဲ

၈၀

၄၁၈

ရွိ

၁၁၁၈၄

၇၃

ေဖြးပေလာ

ပ်ဥ္းကတိုး

၉၉

၅၀၀

ရွိ

၁၁၁၈၂

၇၃

အင္းရွည္ကုန္း

အင္းရွည္ကုန္း

၂၇၁

၁၁၂၀

ရွိ

၁၀၀၂၃

၇၅

စပယ္ကုန္း

စပယ္ကုန္း

၆၀

၂၉၆

ရွိ

၃၄၈၉

၇၆

တကူဒိုင္နယ္

တကူဒိုင္နယ္

၂၆

၃၇၅

ရွိ

၁၂၁၁၂

စုစုေပါင္း

၇၆

၆၁၄၄

၃၂၃၈၃

၇၂

၁၂၃၄၂၄၆

၂၁
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This research report has been jointly researched and written by Candle Light, Southern Youth
and Tarkapaw. We would like to thank everyone who has given help and support in producing this report.
Please use the contact details below if you have questions or would like any clarifications:

Southern Youth Development Organisation
Phone: +95 9793958730
Email: Sanngwe11@gmail.com
Tarkapaw Youth Group
Phone: +95 9796023789
Email: Sayermoo22@gmail.com
Candle Light Youth Group
Phone: +95 9788722582
Email: ehdohna33@gmail.com
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