
1 
 

 

 

 

 

သုေတသနအစီရင္ခံစာ 

 

ထား၀ယ္စီမံကိန္းလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈ 

- 

စီမံကိန္းအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားမွမျမင္သာေသာစရိတ္မ်ားႏွင့္ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာျပႆနာမ်ားအားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး 

ထိခိုက္နစ္နာမႈၾကဳံေတြ႕ရေသာေဒသခံလူထု၏အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရးဆဲြမႈလုပ္ငန္းစဥ္ 

 

 

မဲေခါင္လိပ္ျပာ 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

အမွာစကား 

 “ထား၀ယ္စီမံကိန္းလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈ - စီမံကိန္းအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားမွမျမင္သာေသာ 

စရိတ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာျပႆနာမ်ားအားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး ထိခုိက္နစ္နာမႈ 

ၾကံဳေတြ႕ရေသာေဒသခံလူထု၏အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရးဆဲြမႈလုပ္ငန္းစဥ္” ဟူေသာ ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာကို  

မဲေခါင္လိပ္ျပာ (Mekong Butterfly) အဖြဲ႔အစည္းကလုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း၌ပါရိွေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ “ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း - 

အစိုးရ ႏွင့္ပုဂၢၢလိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားစီမံကြပ္ကမဲႈအေပၚဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း”  ဟု အမည္ေပးထားသည့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ယခင္ေလ့လာမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ယခင္ေလ့လာမႈအေနျဖင့္ 

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတုိ႔အရ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းအား 

တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ 

အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား၏စီမံကြပ္ကဲမႈအေပၚဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္းကုိ အေလးေပးထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ 

သာမက အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ပုဂၢလိကက႑မ်ားကျပဳလုပ္သည့္ ထုိင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ 

ႀကီးၾကပ္ျခင္းတိ႔ုအရ စီမံကိန္း၏ဘ႑ာေရးႏွင့္ပညာရပ္ပိုင္းတိုက္ရုိက္ကူညီပ့ံပိုးမႈတုိ႔တြင္ 

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (NEDA) 

(အမ်ားျပည္သူပိုင္အဖြဲ႔အစည္း) ၏ အခန္းက႑အေပၚတြင္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာခ်က္အရ NEDA သည္ 

အစိုးရအဖြဲ႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား လိုက္နာ ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ 

ေလးစားတန္ဖုိးထားရန္ႏွင့္ကုစားေပးရန္ဟူေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား (UNGP) မွ အခ်က္အခ်ာက်သည့္အပိုင္းသုံးပိုင္း ကိုလည္း 

ဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။  

 ဤအစီရင္ခံစာအေနျဖင့္ စီမံကိန္းစတင္ခိ်န္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူေၾကာင့္ 

တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ၀ုိ္က္ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈႀကဳံေတြ႔ရေသာေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိရာ 

သတ္မွတ္ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကမိုေသြးေဒသအတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းေနာက္ပိုင္း 

ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းသုံးႏႈန္းထားသလို 

“မျမင္သာေသာဆုိးကဳိ်းမ်ား” အေပၚေထာက္ျပျခင္းကို အဓိကျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသအတြင္းရိွ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈခံစားရသူမ်ားအတြက္ အဆုိပါဆိုးကဳိ်းမ်ားကို မည္သည့္အခါကမ်ွ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ မွ်မွ်တတ 
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ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိခ့ဲေပ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NEDA အေနျဖင့္ စီမံကိန္းအားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြား 

ႏုိင္ေရးအတြက္စစ္တမ္းတစ္ခုေကာက္ယူေနသည့္အျပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေသးစိတ္အစီအစဥ္ 

ခ်မွတ္ေရးဆြဲေနပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းထြက္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္း 

အရာတစ္ခုမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အျပင္ မိမိတို႔၏ရႈေထာင့္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား/ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊  စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားသာမက အထူးအားျဖင့္ အစိုးရပိုင္းႏွင့္ 

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေသာကုမၸဏီက့ဲသုိ႔ အင္အားႀကီးမားသူမ်ားအားဦးတည္ကာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားညွိႏိႈင္းသြားေရး  ေဒသခံလူထု၏ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ/လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ဤသုိ႔ႀကီးမားလွေသာ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္  

ႀကဳိးပမ္းလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ သုိ႔မဟုတ ္ ျပႆနာစီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္း မ်ားသည္ 

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ရပ္ရြာလူထု 

အခြင့္အေရးတို႔၏ေလးနက္အေရးပါမႈအေပၚ ထိုင္းႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားအၾကား သိျမင္အေလး 

ထားမႈတုိးပြားေစမည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး/ရပ္ရြာလူထုအခြင့္အေရးသာမက သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

ပတ၀္န္းက်င္တိ႔ုအေပၚ ပိုမို ခိုင္ခုိင္လံုလုံဂရုျပမိဳေစေရး ၄င္းတို႔၏ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာစီမံကြပ္ကဲမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္မႈတို႔ကုိလည္း အေလးအနက္ထားေျပာင္းလဲေစလိမ့္မည္ဟု သုေတသနအဖြဲ႔က 

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က ္ျမင့္မားစြာထားရွိပါသည္။  

 ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာကုိ ဟန္းနရစ္ဘုိးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ကူညီပ့ံပိုးမႈျဖင့္ 

မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔အစည္း က ျပဳစုထားပါသည္။ 
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အက်ဥ္းခဳ်ပ္ 

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) စီမံကိန္းရွိ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈ 

စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစကာ ယခုအခိ်န္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနခ့ဲပါသည္။ ဤလမ္းမႀကီးသည္ 

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွသည္ ကန္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္ ဖူနာရြန ္ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ဂိတ္အထိ အရွည္ ၁၃၈ 

ကီလုိမီတာ ရိွသည္။ ဤစီမံကိန္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လြန္ခ့ဲေသာကာလတစ္ေလ်ွာက္လံုးတြင္ သတ္မွတ္ 

နယ္ေျမအတြင္းရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားအေပၚ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲၿပီး အဆိုပါထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအားယေန႔အထိမေျဖရွင္းရေသးေပ။ ထုိင္းႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ 

လက္ရွိထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မည္သည့္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွ်မျပဳလုပ္ဘဲ NEDA 

မွတစ္ဆင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္သေဘာတရားပုိင္းအရ စီမံကိန္းကုိတြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရွိပါသည္။ 

ထား၀ယ္လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံေက်းရြာလူထုမ်ားအေပၚ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ 

တိုက္ရုိက္ထိခိုက္မႈရွိေစသလုိ လူေနမႈစရိတ္ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ 

ေဒသခံလူထုပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားဆုံးရံႈးရျခင္း အခြင့္အလမ္းစရိတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) အတြင္းေဖာ္ျပမထားေသာ ဆက္တုိက္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ မျမင္သာသည့္စရိတ္မ်ားကုိလည္းေပၚေပါက္ေစေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈႀကဳံေတြ႔ရေသာေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း ရွိထားႏွင့္ၿပီးေသာျပႆနာ 

မ်ားအားပုိမိုဆုိးရြားေစႏိုင္သည့္ ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း 

၄င္းတုိ႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈႀကဳံေတြ႔ရေသာေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားက စီမံကိန္းအားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ 

“ထား၀ယ္စီမံကိန္းျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ကုစားျခင္းဆုိင္ရာ သုံးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတ”ီ ဟု ေခၚသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားတစ္ရပ္/စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ 

လက္ရွိျပႆနာရပ္မ်ားကုိအလ်င္အျမန္ေျဖရွင္းေပးရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ စီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ေတာင္းဆုိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

မဲေခါင္လိပ္ျပာ 
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ေက်းဇူးတင္လႊာ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ 

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔မွ ထိခိုက္နစ္နာမႈႀကဳံေတြ႔ခ့ဲရေသာျပည္သူမ်ား၏ ကူညီပံ့ပုိးမႈ၊ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ စည္းလံုး ညီညႊတ္မႈတို႔သာမရွိခဲ့ပါလွ်င္ ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာ 

မည္သည့္အခါမ်ွၿပီးစီးႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ Spirit in Education Movement (SEM) သည္ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ 

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အေပၚေရရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာ အပတ္တကုတ္အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ 

ေနေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဤသုေတသန၏သတ္မွတ္ကြင္းဆင္းနယ္ေျမမ်ားမွ 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ကူညီခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ 

ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ မဲေခါင္လိပ္ျပာအား 

တကယ့္ကိအုကူအညီေပးခ့ဲေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားမ်ွေ၀ေပးျခင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ ထက္ျမက္စြာ ခြဲျခမ္းေ၀ဖန္သုံးသပ္ 

ေပးျခင္းတို႔အတြက္ ထား၀ယ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအသင္း (DDA) ကဲ့သုိ႔ ထား၀ယ္ေဒသရွိ 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကိုလည္းေက်းဇူးတင္လိုရာ 

ထား၀ယ္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေလ့လာမႈအတြက္ 

အလြန္ပင္အသုံး၀င္လွပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၌ ထုိင္းႏုိင္ငံမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား၏ 

စီမံကြပ္ကဲမႈအပုိင္းပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး ပူးတြဲ၍တြန္းအားေပးေနသည့္ ETO Watch Coalition အဖြဲ႔အား 

ယင္း၏ခက္ခဲေသာႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအျပင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းျပည္ပႏွစ္ရပ္စလုံးမွအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

အေနျဖင့္ အဆုိပါျပႆနာရပ္အားစဥ္းစားသုံးသပ္လာခိ်န္တုိင္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးခ့ဲျခင္း၊ နီးနီးကပက္ပ ္

ႀကဳိးပမ္းရုန္းကန္ခ့ဲဲျခင္းမ်ားအတြက္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တိ႔ုကအသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

အႀကံဉာဏ္ေကာင္း မ်ားေပးခ့ဲၿပီး အခဳိ်႕ေသာေနရာေဒသမ်ားသုိ႔ကၽြႏု္ပ္တိ႔ုအားေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ေရး 

ကူညီေဖးမေပးခ့ဲေသာ လူထုအေျချပဳေရရွည္တည္တ့ံေသာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႔ 

(CSLD) ကဲ့သုိ႔ ကမိုေသြးေဒသမွ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း၏ကူညီပ့ံပုိးမႈမရရွိပါက 

အိမ္ေထာင္စု/ေက်းရြာသေဘာထားအျမင္မ်ားအား စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ေကာက္ခံရယူရန္မွာ 

လံုး၀နီးပါးမျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္ 

ဤသုေတသန၏အေရးပါမႈကုိသိရွိစိတ္၀င္စားခ့ဲၿပီး လက္ေတြ႔အမွန္တကယ္အသုံး၀င္လွေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေပးအပ္ခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းတုိ႔သည္ 
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သုေတသနအဖြဲ႔ႏွင့္ ကမိုေသြးေဒသမွထိခိုက္နစ္နာမႈႀကဳံရသူမ်ားအၾကား 

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း အကူအညီ ႀကီးမားစြာေပးခ့ဲၾကသည္။ 

ေနာက္ဆံုးမွဆုိရေသာ္ျငား အေလးထားကာေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားလုိသည္မွာ ကေထာင္းနီ၊ 

ကလစ္ႀကီး၊ ပ်ဥ္းသားေတာ၊ သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာမ်ားမွ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ထိခုိက္နစ္နာၾကရေသာရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္တကြ အျခားေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို 

၄င္းတုိ႔၏တန္ဖုိးရွိလွေသာအခိ်န္မ်ားျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးကာ သုေတသနအတြက္အလြန္လုိအပ္လွသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအားပ့ံပိုးေပးျခင္းတိ႔ုအတြက္ ၄င္းတိ႔ု၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က 

အမွန္ပင္ေက်းဇူးတင္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ မဲေခါင္လိပ္ျပာအေနျဖင့္ အေဆြေတာ္တို႔၏အားေပးကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ား 

အားလုံးကို စစ္မွန္ေသာစိတ္ဆႏၵျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားတန္ဖုိးထားအပ္ပါသည္။ 
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မာတိကာ 

အေၾကာင္းအရာ စာမ်က္ႏွာ 

အမွာစကား 2 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 4 

ေက်းဇူးတင္လႊာ 5 

နိဒါန္း 10 

သုေတသနသေဘာတရား 10 

သုေတသနေမးခြန္းမ်ား 16 

သုေတသနေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ား 16 

သုေတသနရည္မွန္းခ်က္မ်ား 17 

သုေတသနအတုိင္းအတာမ်ား 18 

နည္းစနစ္ပိုင္းႏွင့္အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း 21 

သုေတသနအခက္အခဲမ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ား 24 

ေမ်ွာ္မွန္းအကဳိ်းေက်းဇူးမ်ား 27 

အခန္း (၁) 

ထား၀ယ္လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း၏ခက္ခဲရွည္ၾကာလွေသာလုပ္ငန္း - 

လြန္ေလၿပီးေသာကာလမွယေန႔အခ်ိန္ထိ စီမံကိန္းတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ 

28 

အခန္း (၂) ကမုိေသြးေဒသ၏ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ေဂဟစနစ္၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း၀င္ေရာက္လာျခင္း 

47 

၂-၁ ကမုိေသြးေဒသ၏ဘူမိပထ၀ီႏွင့္ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ား 47 

၂-၁-၁ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္လူဦးေရ 49 

၂-၁-၂ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား 50 

ေရအရင္းအျမစ္ 51 

သစ္ေတာ 52 

ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္ 53 

ေျမ 53 

၂-၂ ရပ္ရြာလူထု၏ရွင္သန္ရပ္တည္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဘ၀ေနထိုင္မႈပုံစံ 55 

ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရး 56 

သီးႏွံအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးျခင္း 58 
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ေမြးျမဴေရး 59 

ဘာသာေရးႏွင့္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား 61 

၂-၃ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား 61 

၂-၄ သယ္ယူပိ႔ုေဆာင္ေရးႏွင့္ထား၀ယ္လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း၀င္ေရာက္လာျခင္း 64 

၂-၅ ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 66 

၂-၅-၁ ကေထာင္းနီ 66 

၂-၅-၂ ကလစ္ႀကီး 68 

၂-၅-၃ ပ်ဥ္းသားေတာ 69 

၂-၅-၄ သျဗဳေခ်ာင္း 70 

၂-၆ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေဒသစီမံခန္႔ခြဲမႈ 72 

၂-၆-၁ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 72 

၂-၆-၂ ေဒသစီမံခန္႔ခြဲမႈ 73 

အခန္း (၃) မျမင္သာေသာစရိတ္မ်ား - အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးအရဆံုးရံႈးမႈ 

မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ/ဘ၀လုံၿခဳံမႈ 

75 

၃-၁ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 75 

၃-၁-၁ ေရရင္းျမစ္ 75 

၃-၁-၂ ေျမႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား 78 

၃-၁-၃ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈ 82 

၃-၁-၄ ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္ႏွင့္သစ္ေတာ 85 

၃-၂ မျမင္သာေသာစရိတ္မ်ား - ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား 86 

၃-၂-၁ ျမင့္တက္လာေသာကုန္က်စရိတ္မ်ား 86 

ေရေပးေ၀ျခင္း/ေရစုပ္တင္ျခင္း/ေသာက္ေရ၀ယ္ယူျခင္းမ်ား 86 

အစားအစာမ်ားႏွင့္ငါးမ်ား 88 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားရွိရာသို႔သြားလာျခင္း 90 

၃-၂-၂ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းစရိတ္ 92 

၃-၂-၃ ေက်းရြာစားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ေႂကြးၿမီျပႆနာမ်ား 93 

အခန္း (၄) ျပႆနာေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား - လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈ 

စီမံကိန္း၀င္ေရာက္လာျခင္းအေပၚ ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏ခုခံမႈႏွင့္ 

အေလ်ွာ့အတင္း ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား/ 

စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစီစဥ္ဖန္တီးျခင္း 

96 
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၄-၁ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 96 

၄-၁-၁ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏိုင္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ပူပန္ 

မႈမ်ား    

96 

၄-၁-၂ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ၏စီမံကြပ္ကဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 101 

၄-၂ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား/အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 104 

၄-၃ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ရပ္တည္ခ်က္ 105 

၄-၄ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ပ်က္စီးမႈမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ကုိင္တြယ္ 

အသုံးျပဳသြားရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား/စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

107 

၄-၄-၁ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား/စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ပါရွိေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား 108 

၄-၄-၂ သံုးပြင့္ဆုိင္ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္၀တၱရားမ်ား 109 

နိဂံုး 113 

မွီျငမ္းကိုးကားစာရင္း 118 
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နိဒါန္း  

သေဘာတရား 

 

လြန္ခ့ဲေသာဆယ္ႏွစ္တာကာလ (၂၀၀၈ -၂၀၁၉) အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး 

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အေနာက္ေတာင္ဘက္ စတုန္းရန္းကီလိုမီတာ ၁၉၆.၅ အက်ယ္အ၀န္းရွိ ထား၀ယ္ေရနက္ 

ဆိပ္ကမ္းႏွင့္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) စီမံကိန္းကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတို႔အၾကား ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေတာင္ဘက္ပိုင္းစီးပြားေရး 

စႀကႍတစ္ေလွ်ာက္ မဲေခါင္ေဒသအတြင္းခိ်တ္ဆက္ထားမႈျဖစ္ေပၚလာေစေရး  ဧရာမပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းႀကီး၊ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား၊ ေရသုိေလွာင္သန္႔စင္ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ကားလမ္းမမ်ားက့ဲသုိ႔ ေဒသတြင္း 

အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ဆည္ႏွင့္ 

အျခားေသာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ 

ေပါင္းစည္းဆက္စပ္ကာဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္လာေစမည္ဟူေသာအယူအဆျဖင့္ ႂကြယ၀္ခ်မ္းသာမႈ၊ စီးပြားေရး 

တိုးတက္မႈတို႔ရရွိလာေစရန္ျဖစ္သည္။ အတိုေကာက္အားျဖင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းသိရွိၾကေသာ 

ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းသည္ အေနာက္ဘက္အက်ဆုံးအပုိင္းျဖစ္ေသာ 

အက္ဒမန္ပင္လယ္ ကမ္းေျခႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအတြင္းေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သုိ႔ဦးတည္ေနေသာ 

မဲေခါင္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၏ အေရွ႕ဘက္အက်ဆုံးအပိုင္းတို႔ကုိဆက္သြယ္ေပးထားသည့္ 

ဤစီးပြားေရးစႀကႍ၏ပထမဆုံးဂိတ္တံခါး၀ျဖစ္လာ မည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုသုိ႔ခိ်တ္ဆက္ေပးမႈ၌အေရးပါေသာတည္ေဆာက္မႈတစ္ခုမွာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္မႈျဖစ္ၿပီး 

ယင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ စီမံကိန္းမေရာက္ရိွမီကာလက ကားလမ္းမႀကီးမရိွေသးသည့္ 

ေဒသတြင္းမွေက်းရြာမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္အသုံးျပဳေနေသာေနရာျဖစ္ကာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 

ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ကန္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္ ဖူနာရြနစ္စ္ေဆးေရးဂိတ္ရိွရာ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ 

အထိဆက္သြယ္သြားလာႏုိင္ပါသည္။ အရပ္ေဒသအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တနသၤာရီ 

တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရတို႔က သြားလာေရး၌အသုံးျပဳရန္ပ့ံပိုးေပးထားသည့္ လမ္းက်ဥ္းကေလးမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားသာရွိေနခ့ဲပါသည္။  

ဆယ္ႏွစ္နီးပါးခန္႔ၾကာၿပီးေသာအခါ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကန္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္ရွိ ဖူနာရြန္္ 

စစ္ေဆးေရးဂိတ္အၾကား ၁၃၈ ကီလုိမီတာအရွည္ရွိ လမ္းဆက္သြယ္မႈသာလွ်င္ 
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ပထမဆုံးေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းခြဲျဖစ္ ေနပါသည္။ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ 

ျမန္မာအစိုးရထံမွခြင့္ျပဳခ်က္အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းကရရွိ ထားေသာ 

အလြန္ႀကီးမားသည့္ထိုင္းအရပ္ဘက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ အီတာလံ်-ထုိင္းကုမၸဏီ  (ITD) သည္ 

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္စည္လႊဲေျပာင္းပုိ႔ေဆာင္မႈအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး 

ႀကီးမားလွသည့္ပင္လယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္လာမည့္ေျမေနရာမ်ားအနက္ 

အသုံးမျပဳဘဲက်န္ေနသည္ဟု (အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီက) ယူဆထားေသာဧရိယာမ်ားအားကဴ်းေက်ာ္ကာ 

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ၀င္ေရာက ္ လာခ့ဲသည္။ ထိုမွ်သာမက 

လမ္းႀကီးၿပီးစီးေနေသာ္ျငား ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ထိစပ္ေနၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး (KNU)  ၏ 

ၾသဇာလႊမ္းမုိးထိန္းခဳ်ပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာဧရိယာထိဆက္လက္က်ဴးေက်ာ္လာမႈ လည္းရွိေနပါသည္။ 

အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ဤလမ္းႀကီးအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ယင္းအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ျမန္မာအစုိးရကသေဘာတူအတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္လ်ွင္ေတာင္ ေဒသခံျပည္သူ 

မ်ား၏သေဘာတူညီမႈ သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမႈ ရွိမေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာေဒသ၌ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ 

ခ်ီ၍ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ႒ာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ  စီမံကိန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳမီ ဆံုးျဖတ္မႈျပဳလုပ္ရာ 

တြင္ပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္သူထံမွ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္၊ အသိေပး 

အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကိုမွ်မရရွိခဲ့သျဖင့္ ၄င္းတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားလ်စ္လဴ်ရႈခံရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ယင္းလမ္း ေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအမ်ားဆုံးခံစားရသူမ်ားမွာ 

အမ်ားအားျဖင့္ ထား၀ယ္ ၿမိ႕ဳတြင္းသုိ႔မေရာက္ရွိမီ ကီလုိမီတာ ၁၀၀ 

ခန႔္ရွည္လ်ားေသာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ကရင္ 

မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထား၀ယ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအသင္း (DDA) 

ကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ “ေအာက္ေျခမွအသံမ်ား - 

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚစိုးရိမ္မႈမ်ား” ဟူေသာ အစီရင္ခံစာ၌ 

အဆုိပါလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈရွိေသာေက်းရြာေပါင္း ၁၄ 

ရြာရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထား
1
ပါသည္။  

                                                             
1

ထား၀ယ္ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအသင္း၊ ေအာက္ေျခမွအသံမ်ား - 

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚစုိးရိမ္မႈမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅။ 
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အထူးသျဖင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေနထုိင္ရာေဒသအတြင္းရွိ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားသည္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ITD ကုမၸဏီစတင္ေရာက္ရွိခ်ိန္မွစကာ ယင္းထံေပးအပ္ 

ထားေသာခြင့္ျပဳခ်က္ကိ ု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလုိက္ခိ်န္အထိကာလအတြင္း ၄င္းတိ႔ု၏မေက်နပ္မႈ 

မ်ားကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးတည္းေသာစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ 

အျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္ရပ္ဆိုင္းသြားရသည့္အေၾကာင္းအရင္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနရာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား 

တြင္ ကုမၸဏီ၏တာ၀န္မဲ့မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးခဳိ်းေဖာက္မႈမ်ားအျပင္ 

လူတုိ႔၏ စီးပြားေရးႏွင့္ယံုၾကည္သက္၀င္မႈဆိုင္ရာအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ 

သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ တုိ႔ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈ၊ 

ေဒသခံမ်ား၏သေဘာတူညီမႈမပါဘဲလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ေျမယာကဴ်းေက်ာ္မႈ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

သတင္းအခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ အသိေပးေၾကညာမႈမရွိျခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာရေသာျပည္သူ မ်ားထံ၌ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 

ပါ၀င္ႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးမရွိျခင္း၊ အမွန္တကယ္ဆံုးရံႈးရမႈႏွင့္မေလ်ာ္ညီသည့္ မမွ်တေသာေလ်ာ္ေၾကး 

ေပးအပ္မႈ၊  ထိခုိက္နစ္နာရသူအေတာ္မ်ားမ်ား ယေန႔အခိ်န္အထိ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမွ်မရရွိမႈ၊ 

ေလ်ာ္ေၾကး ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဥပေဒဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ ္

တရား၀င္ရုံးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မ်ားအတြက္အသုံးမျပဳႏုိင္မႈစသည္တို႔ျဖစ္သည္။  

ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းအေပၚ ၄င္းတို႔၏မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ KNU လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားအသုံးျပဳကာ 

စီမံကိန္းလမ္းေဖာက္လုပ္ေနမႈအားပိတ္ဆုိ႔ဟန္႔တားျခင္း၊ ေက်းရြာအေပၚထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

မိမိတိ႔ု၏မေက်နပ္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ 

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းတို႔ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခ့ဲၾကပါသည္။  

တစ္ဦးတည္းေသာစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူအျဖစ္ ITD ကုမၸဏီ၏ကန္ထရုိက္အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 

ဆုိင္းင့ံထားခ့ဲေသာ္လည္း ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားသည္ စီမံကိန္းအားပူးေပါင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွရန္၊ 

အေထာက္အပ့ံေပးရန္အတြက ္ ဘ႑ာေရးဆုံးရံႈးမႈမ်ားအားခြဲထုတ္ႏိုင္မည့္ သီးျခားကုမၸဏီခြ ဲ တစ္ခု Special 

Purpose Vehicle (SPV) အားထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြား 

ႏုိင္ေရးႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ေနၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ SPV ၊ 

ထား၀ယ္စီမံကိန္းဦးေဆာင္စီမံေရးႏွင့္ႀကီးၾကပ္ေရး အတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
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စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ (DSEZMC) ႏွင့္ ITD ကုမၸဏီတို႔အၾကားသုံးပြင့္ဆိုင္သေဘာတူညီခ်က္အရ ITD 

ကုမၸဏီသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈ စီမံကိန္းအပါအ၀င္ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအားလုံးၿပီးစီးေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပပါရွိေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ITD ကုမၸဏီသည္ ထား၀ယ္ 

စီမံကိန္းကနဦးအဆင့္အတြက္သာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ စီမံကိန္းသုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိ 

လာခ့ဲသည္။ အဆုိပါကနဦးအဆင့္သည္ ေနာက္ထပ္ ၈ စတုရန္းကီလိုမီတာအက်ယ္ရွိ စက္မႈနယ္ေျမ အပါအ၀င္ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္လ်က္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၇ ကီလုိမီတာအက်ယ္အ၀န္း ရွိပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ ITD ကုမၸဏီသည္ အမွန္ပင္ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမအားေဖာက္လုပ္သူျဖစ္ေနပါေသးသည္။ 

ထိုမ်ွသာမကထိုင္းအစုိးရသည္ အဆိုပါႏွစ္မွာပင္ ျမန္မာအစိုးရထံသုိ႔ေခ်းေငြဘတ္သန္းေပါင္း ၄,၅၀၀ ထုတ္ေခ်း 

ရန္ကမ္းလွမ္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းအားကူညီပ့ံပိုးခ့ဲရာ အျခားစီမံကိန္းခြဲမ်ားအတြက္လည္း အေရးပါသည့္ 

လုပ္ငန္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအား လ်င္ျမန္ခရီးေပါက္စြာျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ 

ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဆိုပါေခ်းေငြကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို 

အတည္မျပဳခ့ဲရာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သိပမ္ၾကာမီကာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္အကူးအေျပာင္း 

တစ္ခုသုိ႔ေရာက္ရွိသြားၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အရပ္သားအစုိးရသစ္ 

တစ္ရပ္တက္လာခ့ဲသျဖင့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားစြာရပ္ဆုိင္းသြားသလိ ု အစုိးရသစ္ထံမွသေဘာတူအတည္ျပဳ 

ခ်က္မ်ားေစာင့္ဆုိင္းရနလည္းလုိအပ္ေနခ့ဲေလသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး စီမံကိန္းရွိလူ႔အခြင့္အေရးခဳိ်းေဖာက္မႈအားေထာက္ျပခ့ဲသလို 

အကာအကြယ္ ေပးရန္၊ ေလးစားတန္ဖုိးထားရန္ႏွင့္ကုစားေပးရန္ဟူေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား (UNGP) 

မွအခ်က္အခ်ာက်သည့္အပုိင္းသုံးပိုင္းအား လိုက္နာက်င့္သုံး ျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚေလးစားမႈရွိေရး 

ထိုင္းႏိုင္ငံမွနယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား 

ၾကပ္မတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားတစ္ခုရွိသင့္ေၾကာင္းလည္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထား၀ယ္စီမံကိန္းသည္ အျခား 

နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္စီမံကိန္းမ်ားလုိက္နာႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အေရးပါသည့္လက္ေတြ႔ေလ့လာစရာတစ္ခု 

အျဖစ္မွတ္ယူခံထားရပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ က်စ္လစ္ခိုင္မာသည့္ 

ႀကီးၾကပ္မႈတစ္ခုမွ်မလုပ္ေဆာင္ရေသးဘဲ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

လြတ္လပ္မႈ အကာအကြယ္ေပးေရးဌာနက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
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အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (NAP) အား ေရးဆြဲေနမႈသာလ်ွင္ရွိေသးၿပီး ယင္းမွာ UNGP 

အားလုိက္နာေသာနည္းလမ္းတစ္ခုဟု ရႈျမင္ရပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ေနာက္ဆံုးတြင္ 

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေခ်းေငြဘတ္သန္းေပါင္း ၄,၅၀၀ အား 

အတည္ျပဳသေဘာတူလိုက္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သျဖင့္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

ETO Watch Coalition မွအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ မဲေခါင္လိပ္ျပာသည္ 

“ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း - 

အစိုးရႏွင့္ပုဂၢၢလိကရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားစီမံကြပ္ကဲမႈအေပၚဆန္းစစ္ သုံးသပ္ျခင္း” ဟူေသာ 

သုေတသနတစ္ခုအားလုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာ NEDA မွတစ္ဆင့္ ထုိင္းအစိုးရ၏ေခ်းေငြ ဘတ္သန္းေပါင္း 

၄,၅၀၀ သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ 

ကိုက္ညီျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ အစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ႏွစ္ရပ္စလုံး၌ UNGP အားလုိက္နာက်င့္သုံး 

ျခင္းျဖင့္ လူအခြင့္အေရးခဳိ်းေဖာက္မႈအားတားဆီးရန္ႏွင့္ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈႀကဳံေတြ႔ရသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားမႈရွိရန္ 

အရပ္ဘက္ကုမၸဏီမ်ား၏ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေပၚထိန္းခဳ်ပ္ေရး အဆုိပါဆုံးျဖတ္ခ်က္အေနျဖင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားတစ္ခုခ်မွတ္ရန္လုိအပ္ေနပါသည္။ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းအတြက္ အေထာက္အပ့ံ 

ေပးရန္ကမ္းလွမ္းေသာ အထူးသက္သာခြင့္ရေခ်းေငြသည္ UNGP အားလုိက္နာျခင္းမရွိသည္မွာထင္ရွားသည့္ 

အျပင္ ယခင္ျပႆနာအားေျဖရွင္းရျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ ျပႆနာအားပုိမိုဆုိးရြားေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ေဒသဆုိင္ရာစီးပြားေရးဆုံးရံႈးမႈအတြက္သာမက သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အျခား 

မျမင္သာေသာစရိတ္မ်ားအတြက္လည္း ကိန္းဂဏန္းပိုင္းအျပင္ အေရအတြက္ပိုင္းဆုိင္ရာတန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြင္း ခၽြတ္ယြင္းအားနည္းမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 

သုေတသနက တစ္ဆင့္ မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔ကေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အာဆီယံအတြင္း 

တိုက္ရုိက္ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံရာ၌ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ျပင္ပတာ၀န္ယူသိတတ္မႈမ်ား (ETOs) အတြက္ 

အမ်ားျပည္သူအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚရယူေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ၾသဂုတ္လတြင္ “အာဆီယံအတြင္းေကာင္းမြန္ သည့္စီမံအုပ္ခဳ်ပ္မႈအားနယ္နိမိတ္မ်ားေက်ာ္လြန္ဖြံ႔ၿဖဳိးေစျခင္း 

- လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အသံ” ဟူေသာ ဖုိရမ္တစ္ခုက်င္းပခ့ဲပါသည္။ ဖုိရမ္တြင္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းဆုိင္ရာ 

ထိုင္းအစုိးရကကမ္းလွမ္းေသာ ဘတ္ေငြ သန္း ၄,၅၀၀ တန္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္း၏ 
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ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိခ့ဲၾကပါသည္။ 

ဖုိရမ္သုိ႔တက္ေရာက္လာသည့္ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ေဟာေျပာသူမ်ားႏွင့္ 

အျခားတက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ သင္ခန္းစာယူစရာမ်ားစြာအျပင္ စိတ၀္င္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းသည့္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစြာတုိ႔ကိုလည္းသုံးသပ္တင္ျပခ့ဲၿပီး အေရးအႀကီးဆုံးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုမွာ 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းဆုိင္ရာသုံးသပ္ခ်က္မ်ိဳးကဲ့သုိ႔ ပိုမိုလက္ေတြ႔က်ခိုင္လံုမႈရွိသည့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားတစ္ခုအတြက္ တြန္းအားေပးသြားရန္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းသုိ႔ကူးေျပာင္းလာေသာအခါ NEDA သည္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းအား 

ပုိမုိ၍ သိသိသာသာ ဆက္လက္တြန္းထုိးလုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ရာ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိရင္ ၄င္းအေနျဖင့္ 

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္စူးစမ္းေလ့လာရန္၊ ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈျပဳရန္အတြက္ 

အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ တစ္ခုကိုပင္ငွားရမ္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိအေစာပုိင္းျပႆနာမ်ားအား 

မည္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမွ်မျပဳလုပ္ဘဲ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းအား 

တစ္ဖန္ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္သြားလိမ့္မည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းရပါသည္။  

အထူးသျဖင့္ ယခင္ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ/လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA/SIA) 

အစီရင္ခံစာမ်ားအတြင္း NEDA မွတစ္ဆင့္ေထာက္ပ့ံေပးထားသည့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ဘတ္သန္း ၄,၅၀၀ 

တန္လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွ ေဒသခံလူထု၏မျမင္ႏုိင္ 

ေသာစီးပြားေရးတန္ဖုိးအျပင္ မျမင္သာေသာထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အနာဂတ္စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ စစ္တမ္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈျပဳလုပ္ေရးမွာ မဲေခါင္လိပ္ျပာအတြက္ 

အလြန္မွပင္အေရးႀကီးလွပါသည္။ ထို႔ျပင္ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကုစားရန္ႏွင့္ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေပးရန္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းယႏၱရားတစ္ခု သုိ႔မဟုတ ္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ထူေထာင္ျခင္းအတြက္ျမွင့္တင္ေပးေရး 

ေဒသခံလူထု၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အဆုိျပဳမႈမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား အထူးသျဖင့္ 

ဤစီမံကိန္းအတြင္းအဓိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္းတို႔က 

သတိမူအေလးထားမိရနမွ္ာအေရးႀကီးလွပါသည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေဒသခံ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

ယႏၱရားမ်ား/လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ လက္ေတြ႔က်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလိမ့္မည္ဟု 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထံ၌ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႀကီးႀကီးမားမားရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤေလ့လာမႈအေနျဖင့္ 
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ထိုသုိ႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၱရားတစ္ခုဖန္တီးအားထုတ္မႈထက္မက ေက်ာ္လြန္ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟုလည္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေမ်ွာ္လင့္ထား ပါသည္။   

 

  

သုေတသနေမးခြန္းမ်ား 

 ထား၀ယ္စီမံကိန္းလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းသည္ ေလ့လာရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ ရပ္ရြာ 

လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ေဒသတြင္းစီးပြားေရးကုိ ထိခုိက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ဆုံးရံႈးနစ္နာမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚ ေစပါသလား။  အကယ္၍ျဖစ္ေပၚေစပါက 

မည္သုိ႔ျဖစ္ေပၚေစသနည္း။ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအား 

မည္သို႔ဆက္တိုက္ထိခုိက္နစ္နာေစပါသနည္း။ ယင္းသုိ႔ ဆက္တုိက္ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို  

ယခင္ EIA အတြင္းတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပမထားသည့္ မျမင္ သာေသာဆုိးကဳိ်းမ်ားဟုေခၚရမည္ျဖစ္ၿပီး 

လမ္းႀကီးၿပီးစီးသြားပါက လူအမ်ား၏ေန႔စဥ္ဘ၀အေပၚ အမွန္တကယ္ 

ေျပာင္းလဲသြားေစမည္ျဖစ္သည္။  

 ေဒသအတြင္းရွိသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားပ်က္စီးမႈအျပင္ ယခုႏွင့္ေနာင္အနာဂတ္ စီမံကိန္းအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္မႈအတြင္း ေကာင္းမြန္သည့္စီမံအုပ္ခဳ်ပ္မႈကဲ့သို႔ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း 

ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္အနာဂတ္အကဳိ်းသက္ေရာက္မႈ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမဳိ်းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ထိခိုက္နစ္နာရသည့္ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ား 

မည္သုိ႔စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾက သနည္း။ 

 ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေပးေရး သုိ႔မဟုတ ္ လက္ရွိထိခုိက္ေနမႈမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း 

ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးမွအစိုးရမ်ားက့ဲသုိ႔ အဓိက 

က်သည့္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသုိ႔အဆုိျပဳတင္ျပသြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားတစ္ခုႏွင့္ေကာင္းမြန္သည့္ 

စီမံအုပ္ခဳ်ပ္မႈအားခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေလ့လာရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ ထိခိုက္နစ္နာရသည့္ 

ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားထံမွ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား/အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာအဘယ္နည္း။ 

 သုေတသနေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
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ဤသုေတသန၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ထိခုိက္နစ္နာမႈႀကဳံေတြ႔ရေသာ 

ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား/အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသာမက 

ျပႆနာေျဖရွင္းေရးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရား/စီမံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း 

ပိုမိုသိရွိအေလးထားလာၾကေစရန္အျပင္ နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ 

ထိုင္းအစုိးရႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔အေပၚ 

အမ်ားျပည္သူနားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိလာႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထု အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား၊ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ဤသုေတသနအတြင္း “မျမင္သာေသာ ဆိုးကဳိ်းမ်ား” ဟု 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေခၚဆုိသလိ ု စီပြားေရးအရနစ္နာဆုံးရံႈးမႈမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမ်ားအပါအ၀င္ 

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီမ်ားလ်စ္လဴ်ရႈထားတတ္ၾကသည့္ 

ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ေစလိမ့္မည္ဟု သုေတသနအဖြဲ႔က 

မ်ားစြာေမ်ွာ္လင့္ထား ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္း၌ပါ၀င္ေနေသာ 

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ၊ အစိုးရႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ကာ ဤ 

စီမံကိန္းအတြင္းရွိ၄င္းတိ႔ု၏ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကြပ္ကဲေရးအေပၚအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ေရး အေလးအနက္ထား 

အာရုံစိုက္ၾကမည္ဟုလည္း ကၽြႏု္ပ္တိ႔ုအမွန္ပင္ ေမ်ွာ္လင့္ထားပါေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ျပန္လည္ကုစားေရး ဟူသည္ UNGP ၌ပါရွိေသာ၏အခ်က္အခ်ာက်သည့္အပုိင္းသုံးပိုင္းထဲမွတစ္ပုိင္းျဖစ္ကာ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈ အမ်ားဆုံးႀကဳံေတြ႔ရေသာ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအဆုိျပဳတင္ျပထားသည့္ 

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား/အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 

ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား/စီမံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အတ ူထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။  

သုေတသနရည္မွန္းခ်က္မ်ား  

 အထူးသျဖင့္ မျမင္သာေသာစရိတ္မ်ား ဥပမာ ထား၀ယ္စီမံကိန္းအား ကန္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္ ဖူနာရြန္ 

စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးမည့္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္း၏ တိုက္ရုိက္အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈအက်ိဳးဆက္တစ္ခုအျဖစ္ ျမင့္တက္လာေသာအသုံးစရိတ္ႏွင့္ တစ္ဖက္ကအခြင့္အလမ္း 

စရိတ္က့ဲသုိ႔ ေလ့လာရန္ရည္ရြယ္ထားေသာရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ အမ်ိဳးမဳိ်းေသာေဒသတြင္း 

စီးပြားအရဆုံးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားကိုေလ့လာရန္ႏွင့္နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္။  
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 အကယ္၍ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းအားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါက ထိခိုက္နစ္နာေသာ 

ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ၄င္းတိ႔ု၏ေဒသတြင္းစီးပြားေရး၊ 

သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား/ပတ၀္န္းက်င္တိ႔ုႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိေလ့လာရန္ႏွင 

နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္။ 

 NEDA က ဲ့သ ို႔ 

ထိုင ္ းအစိုးရ၏အေရးပါသည္ ့သက္ဆိုင ္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ ်ာ းသို႔အဆိုျပ ဳတင ္ ျပထားေသာ 

ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ 

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား/အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျပင္ စီးပြားေရးတန္ဖိုးအခ်က္အလက္ေလ့လာမႈတို႔အေပၚ 

အေျခခ ံကာ ျပ ႆနာမ ်ားေျဖရွင္ းေပးေရး  သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးေပးထိခ ိုက္ေနမႈမ ်ားအား 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးေရးတို႔အတြက္ ခိုင္မာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္မူ၀ါဒအဆိုျပဳလႊာတို႔အား 

ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္။ 

 နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏အက်ိဳးဆက္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး တာ၀န္ယူမႈ၊ 

စီမံကြပ္ကဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အာဆီယံတုိ႔အၾကား 

အစိုးရအဆင့္အျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးပုိမိုသိရွိအေလးေပးကာ ေဖာ္ေဆာင္သြားေစရန္။ ที่

เก ีย่วขอ้งในการศกึษา 

သုေတသနအတိုင္းအတာမ်ား 

သုေတသနအတုိင္းအတာမ်ားကိုအပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲျခားထားၿပီး အေသးစိတ္မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 ၁) ေလ့လာေသာအေၾကာင္းအရာအတိုင္းအတာ - အဓိကအပိုင္းသုံးပိုင္းပါ၀င္သည္။  

 ၁-၁) ထိခုိက္မႈႀကဳံေတြ႔ရေသာေဒသအတြင္းရွိ သုိ႔မဟုတ ္

ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႂကြယ္၀မႈႏွင့္ 

ပတ၀္န္းက်င္တိ႔ုအေပၚအေျခတည္ထားေသာ 

ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၏ေဒသတြင္းစီးပြားေရးအေရးပါမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေလ့လာေသာအေၾကာင္းအရာ 

အတိုင္းအတာ။ သုေတသန၏ ဤအပိုင္းအေနျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား 

အေပၚအကဳိ်းသက္ေရာက္ေသာလတ္တေလာထိခုိက္ေနမႈမ်ားသာမက  ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခုိက္ 

နစ္နာမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ ္“မျမင္သာေသာ/ေဖာ္ျပျခင္းမခံရေသာဆုိးကဳိ်းမ်ား” ကိုလည္းတင္ျပႏိုင္ေရး အေလးေပး 

ထားပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာစီးပြားေရးထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ိဳးသည္ စီမံကိန္းဆိုက္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ 
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ေဒသခံမ်ား၏ ပတ၀္န္းက်င္ပ်က္စီးသြားၿပီးပါက ေပၚထြက္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

ျမင့္မားလာေသာမိသားစု အသုံးစရိတ္၊ ေရေပးေ၀မႈ၊ အစားအစာႏွင့္ငါး၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ရွိရာ 

ေ၀းကြာေသာေနရာမ်ားသုိ႔သြားလာ စရာယာဥ္ႏွင့္ ပ်က္သုန္းသြားေသာလယ္ယာေျမေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ 

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းစရိတ္စသည့္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ထိုသုိ႔ဆုံးရံႈးနစ္နာမႈကို 

သုေတသနကရွင္းလင္းတင္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္း ဆက္သြားႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုပါက 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ေနာင္လာမည့္ဦးတည္ရာမ်ားအပါအ၀င္ အထက္တြင္ 

ေဖာ္ျပခ့ဲေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ 

ထိခုိက္မႈ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ေလ့လာရာေဒသအျဖစ္ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ေက်းရြာအဆင့္ႏွစ္မဳိ်းစလုံးျဖင့္ 

ရွင္းလင္းတင္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 ၁-၂) ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၏အနာဂတ္ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သည့္ ေလ့လာေသာအေၾကာင္းအရာအတုိင္းအတာ ။ သုေတသနပါ ဤအပိုင္းသည္ အကယ္၍ 

စီမံကိန္းၿပီးစီးသြားပါကေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည့္ လက္ရွိေဒသႏၱရဗဟုသုတအသိအျမင္မ်ားအပါအ၀င္ ေျပာင္းလဲ 

လာမည့္ ၀င္ေငြ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာရႈေထာင့္၊ ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ေရရွည္တည္တ့ံမႈဆုိင္ရာ 

ရႈေထာင့္၊ လူမႈေရးရႈေထာင့္စသည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီးပြားေရးရႈေထာင့္ကဲ့သုိ႔ 

၄င္းတုိ႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈရႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကိ ုညႊန္ျပ၊ ေထာက္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။  

 ၁-၃) ျပန္လည္ကုစားေရးအပါအ၀င္ တာ၀န္ယူမႈ၊ စီမံကြပ္ကဲမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

ယႏၱရား သုိ႔မဟုတ္ ခိုင္မာေသာလုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္မႈအားျဖစ္ေပၚေစမည့္ 

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား/အႀကံျပဳခ်က္ မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေနသည့္ 

ေလ့လာေသာအေၾကာင္းအရာအတုိင္းအတာ။ ဤအပိုင္းရွိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ NEDA ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအကာအကြယ္ေပးေရးဌာနမ်ားက့ဲသုိ႔ ထိုင္းအစုိးရေအာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားသုိ႔ အဆုိျပဳတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 ၂) အခိ်န္အတုိင္းအတာ - မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြ႔ဲအေနျဖင့္ ဤသုေတသနအားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 

အခိ်န ္ ၃ လ (ဧၿပီလမွဇြန္လအထိ) ယူခ့ဲရၿပီး ယင္း၌ 

အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမွတ္ရာျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ 

သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ၌အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္း၊ 
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လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာထိခုိက္မႈမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ စီမံ 

ကြပ္ကဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ားထူေထာင္ျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံရည္ရြယ္ကာ 

အစီရင္ခံစာျပဳစုျခင္း၊ ခိုင္လံုသည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္းတို႔ပါ၀င္ၾကသည္။ ယင္းၾကာျမင့္ခ်ိန္အား 

ကာလ အပုိင္းအျခားသုံးခုပိုင္းျခားႏိုင္ရာ (၁) ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းမွေမလေႏွာင္းပိုင္းအထိကာလအတြင္း 

အခိ်န္တစ္လခန႔္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာပံုစံႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ၌ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈပုံစံႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖင့္ 

အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း (တစ္ႀကိမ္) ၊ (၂) ေမလေႏွာင္းပိုင္းမွ ဇြန္လကုန္အထိကာလအတြင္း 

အခိ်န္တစ္လခန႔္ ထုိင္းဘာသာျဖင့္သုေတသနအစီရင္ခံစာျပဳစုေရးသားျခင္းႏွင့္ (၃) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 

ဇူလိုင္လအေစာပုိင္းတြင္      လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာထိခုိက္မႈမ်ား 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး 

တာ၀န္ယူမႈႏွင့္စီမံကြပ္ကဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ားဆုိင္ရာ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအသုိင္း အ၀ုိင္းမ်ား၏ 

ခိုင္လံုေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ သုေတသနအစီရင္ခံစာအား ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ထား၀ယ္မ ွ

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ထိခုိက္နစ္နာၾကရသည့္အျခားသူမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 ၃) ေနရာအတုိင္းအတာ - ဤသုေတသနအေနျဖင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ကန္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္ 

ဖူနာရြန္စစ္ေဆးေရးဂိတ္အၾကားဆက္သြယ္ေပးရန္ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမေဖာက္လုပ္သြားမည့္ေနရာအား 

ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးကုိဦးစားေပးအာရုံစိုက္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယခင္ေလ့လာမႈျဖစ္ေသာ 

“ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း - 

အစိုးရႏွင့္ပုဂၢၢလိကရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားစီမံကြပ္ကဲမႈ အေပၚဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း” ၌ 

ေလ့လာရန္ေရြးခ်ယ္ထားေသာေက်းရြာ ၆ ရြာရွိရာ ၄င္းတု႔ိမွာ (၁) ေတာင္သုံးလံုး (၂) ကေထာင္းနီ (၃) 

ကလစ္ႀကီး (၄) ပ်ဥ္းသားေတာ (၅) သျဗဳေခ်ာင္းႏွင့္ (၆) ကလုံးထာေက်းရြာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

လူထုအေျချပဳေရရွည္တည္တံ့ေသာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႔ (CSLD) ကဲ့သုိ႔ 

ေဒသခံအဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေသာအခါ KNU အဖြဲ႔အစည္း၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္ရိွ 

ကမိုေသြးေဒသမွ (၁) ကေထာင္းနီ (၂) ကလစ္ႀကီး (၃) ပ်ဥ္းသားေတာႏွင့္ (၄) သျဗဳေခ်ာင္းဟူေသာေက်းရြာ ၄ 

ရြာတို႔သည္ CSLD အဖြဲ႔၀င္ရြာမ်ားျဖစ္ၾကကာ ဤသုေတသနအတြက္ 

အခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပိုးရန္ႏွင့္အကူအညီ ေပးရန္အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔သည္ အဆိုပါေက်းရြာ ၄ ရြာအား 

သုေတသနျပဳေလ့လာရန္သတ္မွတ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ့ဲပါသည္။ 
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နည္းစနစ္ပိုင္းႏွင့္အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း 

ေအာက္ပါအတိုင္း နည္းစနစ္သုံးမ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ 

 ၁) မွတ္တမ္းမွတ္ရာသုေတသနဆုိသည္မွာ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္  

  သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စီမံကိန္း၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေျခေျချမစ္ျမစ္   

  ရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား နားလည္ႏုိင္ေစေရးအလုိ႔ငွာ စာအုပ္ပံုစံ၊  သုေတသနပုံစံ၊ 

  ပညာရပ္ဆုိင္ရာေဆာင္းပါးပုံစံ (ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္ပႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္) ႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္  

  ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း EIA ပုံစံမ်ားျဖင့္ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ေလ့လာသင့္သည့္   

  ေနာက္ထပ္မွတ္တမ္းမွတ္ရာအမဳိ်းအစားတစ္ခုမွာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားသာမက   

  ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ပါဆက္စပ္ေနသည့္ ေဒသ၏စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာဆုိေနၾကေသာ  

  ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာေဘာဂေဗဒသုေတသနျဖစ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ  

  အမ်ားပုိင္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အဖုိးထုိက္တန္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား၊   

 အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖင့္ စီးပြားေရအရးရႈေထာင့္မ်ားကိုနားလည္  

  ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအေနျဖင့္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ဆက္စပ္ေန  

  သည့္ေဒသတြင္းစီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ ္ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍  

  အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈအေပၚျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္ အကအူညီေပးႏိုင္  

  ပါသည္။ ထို႔ျပင္မႏုႆေဗဒဆုိင္ရာႏွင့္လူမဳိ်းႏြယ္စုဆုိင္ရာ အထူးသျဖင့္ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုဆုိင္ရာ  

 စာတမ္းမ်ားသည္လည္း အျခားမဳိ်းႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ျခားနားဖြယ္ရာရွိသည့္ ယင္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏  

 ဘ၀ေနထုိင္မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးပုံစံမ်ားအေပၚ ေယဘုယ်နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ 

  ေစေရးအတြက္အေရးပါၾကပါသည္။ 

 

 ၂) အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု/လူတစ္ဦးခ်င္းအဆင့္နက္နဲသည့္   

  အင္တာဗဴ်း။ ယင္းကိုေအာက္ပါအတုိင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားႏိုင္သည္။ 

  ၂-၁) ေလ့လာမႈျပဳေသာရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြင္း ေဒသတြင္းစီးပြားေရးႏွင့္  

   ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာဆုံးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားသာမက လူအမ်ား၏ျမင့္တက္လာေသာ  

   ေနထုိင္မႈစရိတ္မ်ားအေပၚ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားအခ်က္အလက္မ်ား   

   ေကာက္ယူျခင္း။ သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေျမယာဆုံးရံႈးမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာမ်ား  

   အျပင္ ေရ၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားရယူအသုံးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္  
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   ခရီးသြားလာမႈစရိတ္ကဲ့သုိ႔ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားသာမက စီမံကိန္း  

   စတင္ခ်ိန္ကတည္းကရိွလာေသာ အျခားစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းစရိတ္မ်ားကဲ့သုိ႔  

   ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ ္တန္ဖုိးတြက္ခ်က္၍ရေသာ   

   အခ်က္အလက္မ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ ေမးခြန္းလႊာအသုံးျပဳေမးျမန္းျခင္းျဖင့္  

   ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူခ့ဲၾကပါသည္။ ဤသုိ႔  

   အခ်က္အလက္မ်ားအားနက္နဲစြာေကာက္ယူသည့္အပိုင္းကုိ ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္  

   အိမ္ေထာင္စု ၄ စု မွ ၅ စုခန႔္အထိေကာက္ယူကာ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ 

  ၂-၂) ေလ့လာမႈျပဳရာအရပ္ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္  

   ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္းကုိ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈ  

   စီမံကိန္း ေၾကာင့္ထိခုိက္နစ္နာရသူမ်ားထံသုိ႔ (အိမ္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ ္လူပုဂိၢဳလ)္ 

    သြားေရာက္ရန္ႏွင့္ နက္နဲသည့္အင္တာဗဴ်းျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး CSLD ကဲ့သုိ႔ ေဒသခံ  

   အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ခိ်တ္ဆက္ေပးမႈမွတစ္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးခ့ဲပါသည္။ 

ကမိုေသြး     ေဒသရွိေက်းရြာ ၄ ရြာတုိ႔တြင္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ 

ထိုင္းႏ္ုိင္ငံအစိုးရဌာန     ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ရည္စူးသည့္ 

၄င္းတုိ႔၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား      အပါအ၀င္ 

ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အနာဂတ္ကာလအတြက္    

 ၄င္းတုိ႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအားစုေဆာင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အင္တာဗဳ်းေမးျမန္းခ့ဲသည့္   

  အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ ၄ စုမွ ၅ စုအထိရွိခဲ့ပါသည္။ 

 ၃) အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈဆုိသည္မွာ စီမံကိန္းဒဏ္ခံစားေနရသည့္ 

ကရင္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း   CSLD ကဲ့သုိ႔ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံ CSO 

မ်ားမွအဖြဲ႔၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္း `  

 စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာရေသာေက်းရြာ ၄ ရြာမွ အေရအတြက္ ၁၀ ဦးမွ ၁၅ ဦးအထိ 

  ရွိသည့္ ကိုယ္စားျပဳေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားပါ၀င္ေနေသာ သတ္မွတ္ေဆြးေႏြးသူအုပ္စု  

  မ်ားႏွင့္ သုေတသနေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကားေဆြးေႏြးမႈအေပၚအထူးျပဳထားသည့္   

  အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရးနည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ စီမံကိန္း  

 အေပၚၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္းႏွင့္စီမံကိန္း၏တိုးတက္မႈ၊ ထိခုိက္မႈႀကဳံေတြ႔ရေသာေနရာေဒသမ်ား  

  အထူးသျဖင့္ ကမုိေသြးေဒသအတြင္း သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီး   
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 မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စီးပြားေရးအရဆုံးရံႈးမႈမ်ားအေပၚ တန္ဖုိးတြက္ခ်က္ျခင္းတို႔အျပင္ 

   အနာဂတ္အတြက္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ 

စီမံကိန္းအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈ    မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အစိုးရႏွင့္ယင္း၏သက္ဆိုင္ရာဌာနဆုိင္ရာမ်ားသုိ႔တင္ျပသြားမည့္    

 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ကုစားေပးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းယႏၱရားမ်ား   

 သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္တိ႔ုအတြက္ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား/  

  ခိုင္လံုသည့္အႀကဳံျပဳခ်က္မ်ားတုိးတက္မႈတို႔ကုိလည္းအေလးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

  

 

ေလ့လာရန္သတ္မွတ္ထားေသာေက်းရြာ ၄ ရြာျပေျမပုံ 
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အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ေက်းရြာတြင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း 

 

ပ်ဥ္းသားေတာေက်းရြာ၌ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း 

 

သုေတသနအခက္အခဲမ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ား  

သုေတသနအတြင္း ေျမာက္ျမားစြာေသာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနၿပီး ယင္းတို႔သည္ 

သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚဆင္ျခင္ေတြးဆျခင္း၊ ရွင္းခ်က္ထုတ္ျခင္းတု႔ိကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ရာ 

အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာဆက္တိုက္ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ 
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မျမင္သာေသာစရိတ္မ်ားအားတြက္ခ်က္ ျခင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္ 

အျပည့္အ၀ရွင္းလင္းျပည့္စံုမႈမရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ မမွန္ကန္ျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ရာ ၄င္းတို႔သည္ 

ေကာက္ယူထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွတြက္ခ်က္ 

ထားေသာခန္႔မွန္းအေရအတြက္မ်ားႏွင့္ပွ်မ္းမ်ွတန္ဖုိးတိ႔ုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အထက္တြင္ဆိုခ့ဲေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

၁) အခိ်န္အခက္အခဲ ။ ။ သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ သုေတသနၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 

 စုစုေပါင္းအခိ်န္ ၁၃ ရက ္ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္မ၅ွ ရက္အထိ) သာရွိခ့ဲၿပီး ယင္းအခိ်န္ 

 အတိုင္းအတာမွာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိေနရာစုံေထာင့္စံုမွ သုိ႔မဟုတ ္ သတ္မွတ္ကြင္းဆင္း 

 ဧရိယာျဖစ္သည့္ကမိုေသြးေဒသမွ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း သုိ႔မဟုတ ္ ေက်းရြာတုိင္းမွေကာက္ယူရန္ 

 အတြက္ လံုး၀တုိေတာင္းလြန္းပါသည္။ 

၂) ေနရာကြာလွမ္းမႈႏွင့္နယ္ေျမအကန္႔အသတ္မ်ား ။ ။ သတ္မွတ္ကြင္းဆင္းဧရိယာမ်ားမွာ KNU 

 အဖြဲ႔အစည္း၏ထိန္းခဳ်ပ္မႈေအာက္တြင္တည္ရွိသျဖင့္ ျပင္ပမွလူပုဂိၢဳလ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခား 

 ခရီးသြားမ်ားအားညအိပ္ခြင့္မျပဳေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ KNU အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏ဥပေဒမ်ားအရ

 သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အဆုိပါကြင္းဆင္းနယ္ေျမအတြင္းညအိပ္ေနထုိင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။ 

ထို႔ျပင္  ကြင္းဆင္းဧရိယာသည္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေျချပဳေနထုိင္ရာထား၀ယ္ၿမိဳ႕လယ္အရပ္မွအေရွ႕ဘက္အလြန္ 

 ေ၀းကြာေသာေနရာတြင္တည္ရွိရာ ယင္းေနရာသုိ႔ေရာက္ရွိရန္ 

အခိ်န္တစ္နာရီခြဲခန္႔ၾကာျမင့္ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ 

သြားလာေရးအတြက္အခိ်န္မ်ားစြာေပးခ့ဲရၿပီး ယင္းအခ်က္က 

 အခ်ကအ္လက္မ်ားေကာက္ယူရာတြင္လည္း အခိ်န္အကန႔္အသတ္မ်ားအားျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။ 

၃) ေလ့လာမႈျပဳရမည့္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား/အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား၏အေရအတြက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ 

 ေသာအကန္႔အသတ္မ်ား ။ ။ ဤအကန္႔အသတ္မ်ားအေနျဖင့္ 

ေလ့လာမႈျပဳရမည့္သတ္မွတ္အုပ္စု  တစ္စုခ်င္းစီ၏ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ထံုးတမ္းဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ 

အခ်က္အလက္မ်ားေ၀မ်ွေပးရန ္အခိ်န ္  ေပးစြမ္းႏိုင္မႈ၊ 

ပါ၀င္ရန္ဆႏၵရွိမႈစသည္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရာကာလ  သည္ 

စုိက္ေရးပဳိ်းေရးေကာင္းမြန္သည့္မိုးရာသီသုိ႔၀င္ေရာက္လာခ်ိန္ျဖစ္၍  ကမိုေသြးေဒသမွရြာသူ 
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 ရြာသားမ်ားအဖုိ႔ သီးႏံွအလွည့္အေျပာင္းျပဳစိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားအားႀကဳိတင္ 

 ျပင္ဆင္ရမည့္အခိ်န္ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားေ၀မ်ွရန္ႏွင့္အင္တာဗဴ်းေျဖဆုိရန္ 

 ၄င္းတုိ႔၌အခိ်န္မ်ားစြာရွိမေနခ့ဲေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

အခဳိ်႕ေသာမိသားစုမ်ားသာလ်ွင္ပါ၀င္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါ  သည္။    

၄) အျခားအကန္႔အသတ္မ်ား ။ ။ အျခားေသာအကန္႔အသတ္မ်ားစြာလည္းရွိေနေသးရာ 

အထူးသျဖင့္  ဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုေတသနအားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ဘာသာစကား  အား အဓိကက်သည့္အဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္မွတ္ယူရန္မွာ 

မျငင္းပယ္ႏိုင္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္။  ေလ့လာမႈျပဳရာကၽြႏု္ပ္တို႔၏သတ္မွတ္အုပ္စုမ်ားထံ၌ 

ဗမာႏွင့္ကရင္ဘာသာစကားမ်ားကဲ့သို႔  ၄င္းတုိ႔၏အဓိကကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကားမ်ားရွိထားၾကၿပီး 

၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား  အသုံးမျပဳႏုိင္ၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

စကားျပန္အသုံးျပဳရန္လုိအပ္ခ့ဲၿပီး အနည္းဆံုးၾကားခံတစ္ခုမွ  တစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ရသျဖင့္ 

ေဒသသုံးဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအသုံးျပဳ  တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ျခင္းစာလ်ွင္ 

အခိ်န္ပုိမိုၾကာျမင့္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္  ေက်းရြာအဆင့္ 

ျမင့္တက္လာေသာလူေနမႈစရိတ္ သုိ႔မဟုတ ္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းစရိတ္က့ဲသုိ႔ 

 မျမင္သာေသာစရိတ္မ်ားတြက္ခ်က္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားအားျဖင့္ 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သတ္မွတ္အုပ္စုျဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆ စု (တစ္ရြာလ်ွင္ ပွ်မ္းမ်ွအိမ္ေထာင္စု 

 ၄  စုႏႈန္းျဖင့္) ႏွင့္ သီးသန႔္ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီမွေကာက္ယူခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါအခ်က္အလက္ 

 မ်ားကုိ ေက်းရြာတစ္ရြာလ်ွင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူဦးေရ ၁၅ ဦးမွ ၂၀ ဦးအထိရွိေသာ္လည္း ကမိုေသြး 

 ေဒသအတြင္း 

လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုိက္နစ္နာရသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ား  သုိ႔မဟုတ္ 

ေက်းရြာမ်ားအားလုံးပါ၀င္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲ သုိ႔မဟုတ ္ ေက်းရြာ          

 အစည္းအေ၀းမ်ားမွရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ပ်ွမ္းမ်ွႏွင့္ခန္႔မွန္းေျခ 

 ကိန္းဂဏန္းမ်ားသာလ်ွင္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုတစ္စုခ်င္း၏ အဘက္ဘက္မ ွ အမွန္တကယ္တန္ဖုိး 

 သုိ႔မဟုတ္ အေရအတြက္ပမာဏအားရရွိရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ျငား 

အဆုိပါကိန္းဂဏန္း  မ်ားအေနျဖင့္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းေၾကာင့္ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခုိက ္ မႈမ်ားကုိ 

ညႊန္ျပေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။   
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ေမွ်ာ္မွန္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

 သုေတသနရလဒ္မ်ားသည္ ပ်က္စီးမႈအတုိင္းအတာတြက္ခ်က္ျခင္းမွ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူခ်န္လွပ္ 

ထားခ့ဲေသာ ဆက္တုိက္ေပၚေပါက္လာသည့္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ဥပမာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ေဒသခံရပ္ရြာ လူထု၏သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိခုိက္သြားၿပီးေနာက္ 

ပ်က္စီးသြားေသာ စုိက္ပ်ိဳး သီးႏွံမ်ား၊ ျမင့္တက္လာေသာလူေနမႈစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ 

တစ္ဖန္ေပးဆပ္လိုက္ရေသာအခြင့္အလမ္း စရိတမ္်ားကုိ သက္ေသႏွင့္တကြထင္ရွားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 သုေတသနရလဒ္မ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလုဆဲဆဲဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္မႈအေပၚ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ 

သေဘာထားအားထင္ဟပ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ထား၀ယ္လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ 

အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္း၏ထိခုိက္ေစသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအရ 

ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ိုင္း မ်ား၏ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ 

သက္ေသႏွင့္တကြထင္ရွားေစမည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

 သုေတသနရလဒ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၏သိျမင္အေလးေပးမႈကုိျမင့္တက္လာေစမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ 

အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႀကီးအဆင့္ နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ထိခုိက္နစ္နာရသူ မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ကုစားေပးျခင္းတိ႔ုေပၚေပါက္လာေစမည့္ 

တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ စီမံကြပ္ကဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားရွိလာေစေရး 

ရပ္ရြာလူထု၏ခိုင္လံုသည့္အဆုိျပဳလႊာအား ျပဳစုဖန္တီး ရာ၌ 

လက္ေတြ႔ေလ့လာစရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။  

 ဤသုေတသနသည္ စီးပြားေရးအရထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ကုစား 

ေပးျခင္းဆိုင္ရာအျပင္ အဆုိျပဳတင္ျပထားေသာတာ၀န္ယူမႈႏွင့္ စီမံကြပ္ကဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားဆုိင္ရာ 

ေသခ်ာေပါက္တာ၀န္ခံေပးရမည့္သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ကတိေစာင့္ထိန္းလာေစႏိုင္မည္ျဖစ္ 

သလိ ု ေနာက္ဆုံးတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈစီမံကြပ္ကဲမႈအပိုင္း 

ကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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အခန္း (၁) ထား၀ယ္လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း၏ခက္ခဲရွည္ၾကာလွေသာလုပ္ငန္း  - 

လြန္ေလၿပီးေသာကာလမွယေန႔အခ်ိန္ထိ စီမံကိန္းတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ  

လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းသည္ 

စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုး၌အေရးပါသည့္အစိတအ္ပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ကာ 

လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္စီမံကိန္းမ်ားစြာအနက္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း (ထား၀ယ္စီမံကိန္း) တိ႔ုႏွင့္အၿပိဳင္ မလြဲဧကန္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရ 

သည္။ ဤသုိ႔အရြယ္အစားႀကီးမားလွသည့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းအားေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ 

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူမ်ား၏အျမင္အရ မရွိမျဖစ္အေျခခံအေဆာက္အအုံျဖစ္ၿပီး 

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္အား စက္မႈဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္မႈကိုႀကဳိဆိုေသာႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ 

ေျပာင္းလဲေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

လ်င္ျမန္လြယ္ကူေဘးကင္းစြာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေရးအလို႔ငွာ အေနာက္ ဘက္အက်ဆုံး 

အက္ဒမန္ပင္လယ္ကမ္းရုိးတန္းမွ အေရွ႕ဘက္အက်ဆုံးဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအထိ ေတာင္ဘက္ပိုင္း 

စီးပြားေရးစႀကႍအားဆက္သြယ္ေပးမည့္လမ္းတစ္လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္လုိအပ္ေနပါသည္။ 

ဤသုိ႔ဆက္သြယ္ေပး ထားေသာလမ္းအေနျဖင့္ 

သြားလာေရးၾကာျမင့္ခိ်န္မ်ားကုိေသခ်ာေပါက္ေလ်ာ့က်သြားေစမည့္အျပင္ မဲေခါင္ ေဒသအတြင္း 

ႀကီးမားလွသည့္အရင္းအႏီွးေထာက္ပ့ံေရးကြင္းဆက္စီးဆင္းမႈကုိလည္းျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏စက္မႈစီးပြားေရးပလက္ေဖာင္းခဲ်႕ထြင္မႈအတြက္လည္းအလြန္အသုံး၀င္မည္ျဖစ္ရာ အထူးသျဖင့္ 

လာအင္ခ်ာဘန္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း အေရွ႕ဘက္စီးပြားေရးစႀကႍ (EEC) ျဖစ္လာေစေရး 

အစိုးရကလက္ရွိႀကိဳးပမ္းျမွင့္တင္ေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံအေရွ႕ဘက္ပင္လယ္ကမ္းေျခပုိင္းဟုလည္း 

သိရွိၾကေသာ မတၱာပြတ္စက္မႈနယ္ေျမတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဤအပိုင္းသည္ လြန္ခ့ဲေသာအခိ်န္ကာလ (ITD ကုမၸဏီ၀င္ေရာက္လာျခင္းမရွိမီ) မွ ယေန႔အခိ်န္ထိ 

ထား၀ယ္လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း၏ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ 

တစ္စတစ္စေျပာင္းလဲတုိးတက္ လာမႈတုိ႔အေပၚအထူးအေလးေပးထားရာ ဤေနရာတြင္ NEDA အေနျဖင့္ 

စီမံကိန္းအတြက္စစ္ေဆးတိုင္းတာ သုံးသပ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းတုိ႔ကိ ုႀကီးၾကပ္ရပါသည္။    

ျမန္မာႏုိင္ငံအား နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္မၾကာခင္ နားလည္မႈ 

စာခၽြန္လႊာ (MOU) ထုိးထားသည့္အတိုင္း ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
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အရ ၂၀၀၈ ခုႏွစတ္ြင္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းကိသုာတရား၀င္စတင္ခဲ့ခိ်န္၌ ဤလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း 

အေၾကာင္း တကယ္ပင္ေဖာ္ျပခ့ဲျခင္းမဳိ်းမရွိေပ။ သမိုင္းကိုျပန္ေျပာင္းၾကည့္ပါက စီမံကိန္းေရာက္မလာခင္ 

အခိ်န ္ၾကာျမင့္စြာကပင္ ဤလမ္းအားအသုံးျပဳေနခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

 ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလတြင္ ျမန္မာျပည္အားႏွစ္ရွည္လမ်ားအုပ္ခဳ်ပ္ေနခ့ဲေသာၿဗိတိသ်ွတို႔၏ေနရာ၌ 

ဂ်ပန္စစ္တပ္က၀င္ေရာက္ေနရာယူခ့ဲၿပီး ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္စစ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူ 

ပုိ႔ေဆာင္ရန္အတြက္သာမက  ထုိင္းႏုိင္ငံ ကန္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္ကိုျဖတ္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ သံျဖဴမ်ားျပန္လည္ 

ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္လည္း လမ္းတစ္လမ္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ေလသည္။ ဤလမ္းကို ယင္းအခိ်န္က အျခားႏိုင္ငံျခား 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ေမတၱာမွ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမအတြင္းရွိ 

ဆင္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာအထိ လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြေဖာက္လုပ္ကာခင္းခ့ဲၾကပါသည္။  

 ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ဂ်ပန္စစ္ရံႈးသြားၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသ်ွတို႔ထံမ ွ

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးသြားခိ်န္တြင္ ေမတၱာႏွင့္ဆင္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာအၾကားရွိလမ္းေၾကာင္းကို 

ေဒသခံမ်ားကဆက္လက္အသုံး ျပဳေနခ့ဲၾကေသာ္လည္း အႀကီးစားစီမံကိန္းအတြက္အေထာက္အကူေပးစရာ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံတစ္ခု အျဖစ္သုိ႔ မည္သည့္အခါကမ်ွတိုးတက္ေအာင္မျပဳလုပ္ခ့ဲၾကေပ။ သုိ႔ေသာ္ 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူ သက္ဆင္ရွင္နာ၀ပ္က ျမန္မာအစုိးရထံသုိ႔ 

ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းကဲ့သုိ႔အေရးပါသည့္အရာအား 

ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး အဆိုျပဳ ထားေသာ 

ထား၀ယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္တကြ ဤလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ 

ထပ္မံေပၚထြကလ္ာခ့ဲပါသည္။ 

 ဤႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းသည္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူး 

စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းေအာက္၌ “ထား၀ယ္ SEZ - ကန္ခ်နာဘူရီလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္း” အျဖစ္ 

ကနဦးေပၚထြက္လာခ့ဲေသာ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈစီမံကိန္းအမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္း အား 

ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းမ်ားအျပင္ မီးရထားလမ္းႏွင့္တကြ မီတာ ၂၀၀ အက်ယ္ရွိ 

ရွစ္လမ္းသြားအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးျဖစ္လာေစေရး ဆုံးျဖတ္ထားခ့ဲၾကပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

လမ္းမႀကီး၏အက်ယ္ကို ေလးလမ္းသြားအထိေလ်ွာ့ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ဖန္လက္ရွိအခိ်န္တြင္ ကန္ခ်နာဘူရီ 

ျပည္နယ္ ဖူနာရြန္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွသည္ ေဒသခံတိုင္ရင္းသားမ်ား အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီေတာင္တန္း 

တစ္ေလ်ွာက္ရွိကရင္တိုင္ရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေနထုိင္ရာေဒသကိုျဖတ္၍ ထား၀ယ္စီမံကိန္းဧရိယာအထိ ၁၃၈ 
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ကီလုိမီတာအရွည္ရွိႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမအျဖစ္သုိ႔ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲပါသည္။ လမ္း၏အစမွတ္ကုိ ထား၀ယ္အထူး 

စီးပြားေရးဇုန္အတြင္းပိုင္းလမ္းစီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအ၀င္၀ 

ညာဘက္ ကီလုိမီတာအမွတ္အသား ၁၈+၅၀၀ ဟု မွတ္သားထားၿပီး ယင္းအမွတ္မွေန၍ကန္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္ 

ဘန္ေခါင္ခရုိင္ခြဲရွိ ဖူနာရြနစ္စ္ေဆးေရးဂိတ္တည္ရွိရာ ကီလုိမီတာအမွတ္အသား ၁၅၆+၅၀၀ ၌ လမ္းကိ ု

အဆုံးသတ္ထားပါသည္။   

    

 

ထား၀ယ္ပင္မစီမံကိန္း၏လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈ                                                                            

(ရင္းျမစ္ ။ ။ ထား၀ယ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္) 
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NEDA က ကူညီပ့ံပိုးလ်က္ရွိေသာလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ေရးတည္ေဆာက္ပံုနမူနာပုံစံ 

(ရင္းျမစ္ ။ ။ http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html#home ) 

 

ထား၀ယ္လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းကို 

ထိုင္းႏိုင္ငံမွေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ အီတာလံ်-ထိုင္းအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (ITD) က 

ထား၀ယ္ဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (DDC) ကိုယ္စား 

တစ္ဦးတည္းေသာစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူအျဖစ္ ကနဦးစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ ခ့ဲပါသည္။ 

ေလးလမ္းသြားလမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္သြားမည့္အစီအစဥ္အရ အလံုးစုံစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူတစ္ဦး အျဖစ္ 

ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၀-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကာလကတည္းကပင္ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမေဖာက္လုပ္မႈကို ၿပီးစီးခ့ဲ ပါသည္။ 

ITD ကုမၸဏီသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအတြက္ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ေရး ခ်ဥ္းကပ္လမ္းတစ္ခုဖန္တီးႏိုင္ရန္ အတြက ္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ အခဳိ်႕ေသာနယ္ပယ္မ်ား၌ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္။    

http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html#home
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ITD ကုမၸဏီသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း 

စီမံကိန္းအား မေလ်ာ္ကန္စြာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း မည္သည့္ EIA လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိမွ်မျပဳလုပ္ဘဲ စီမံကိန္းအားစတင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး 

၄င္း၏စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေသာေျမေနရာမ်ားအား 

က်ဴးေက်ာ္ထိပါးခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားမဆုိထားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ 

ရွိေနေသာ KNU အဖြဲ႔အစည္းထံသုိ႔ပင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း သုိ႔မဟုတ ္

ႀကဳိတင္သတင္းေပးပို႔မႈမ်ား မရွိခဲ့ရာ ႏွစ္ဘက္စလုံးက အထူးသျဖင့္ 

သမိုင္းအရယခင္ကေရွ႕ေျပးလမ္းတစ္ခုပင္မျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ကမုိေသြး ေဒသကဲ့သုိ႔ 

သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမေဒသအတြင္းမွ ေဒသခံမ်ား၊ KNU အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၄င္းတို႔၏မေက်နပ္မႈ မ်ားကုိ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာ္ထုတ္ျပသခ့ဲၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေနေသာ္ျငား ITD ကုမၸဏီသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 

ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္မွ ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာသုေတသနသိပၸံ (ERIC) ကိ ု လမ္းစီမံကိန္းအတြက္ EIA 

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားထံမွသေဘာတူညီခ်က္ 

ရယူခဲ့ျခင္းမရွိခ့ဲေပ။ ယင္း EIA မွထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္မ်ားကပင္  စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 

ပတ၀္န္းက်င္တိ႔ုအေပၚနည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ထိခိုက္ေစခ့ဲေၾကာင္းေတြ႔ရွိေဖာ္ျပခ့ဲရာ ဥပမာအားျဖင့္ 

ေျမဆီလႊာမ်ား ပ်က္စီးကုန္ျခင္း၊ ထပ္မံေရာက္ရိွလာေသာလူသစ္မ်ားကသစ္ေတာအတြင္းကဴ်းေက်ာ္ေနထုိင္ျခင္း၊ 

စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ 

ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏မူလသြားလာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း၊ လမ္းမမွေျမႀကီးမ်ားက 

ေရစီးေရလာလမ္းေၾကာင္းမ်ားပိတ္ဆုိ႔သြားျခင္းႏွင့္ ရြာသူရြာသား မ်ား၏အပင္ေပါက္မ်ား၊ 

သစ္ပင္ငယ္မ်ားအေပၚဖုံးလႊမ္းသြားျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ဤ 

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းသည္ EIA လုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္၏
2
 စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကြဲလြဲဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ 

                                                             
2
 ထား၀ယ္ၿမိ႕ဳရိွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္စီးပြားေရးဇုန္ကိစၥရပ္၌ ေဒသခံလူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအမဳိ်းသား 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ အစီရင္ခံစာအမွတ္ ၁၂၂၀/၂၀၁၅။ ထား၀ယ္ၿမဳိ႕မွျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအားခဳိ်းေဖာက္မႈရိွသည့္ 

စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည္။ 
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DDC ၌ ပူးတြဲရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူျဖစ္ေသာမက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္းေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ၊ 

ဘ႑ာေရးအခက္အခဲႏွင့္ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ ထိခုိက္နစ္နာရသူမ်ား၏အတုိက္အခံျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ 

မိတ္ဖက္အျဖစ္၄င္း၏ပါ၀င္မႈအားရုတ္သိမ္းသြားသျဖင့္ ITD ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 

စီမံကိန္းမွႏုတ္ထြက္ ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွာမူ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား 

ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းအျဖစ္သုိ႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းခံခ့ဲရပါသည္။ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းစီ 

အခဳိ်းတူရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ SPV ေခၚ သီးျခားကုမၸဏီခြဲအားပူးတြဲထူေထာင္မႈရွိလာၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလည္း၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းခ့ဲသည္။ ITD ကုမၸဏီသည္ 

စီမံကိန္း၌တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အလံုးစံုစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္သူ အျဖစ္မ ွ

ထား၀ယ္စီမံကိန္းကနဦးအဆင့္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္သုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ 

အသြင္ေျပာင္းသြားခ့ဲသည္။  ထား၀ယ္စီမံကိန္းကနဦးအဆင့္မွာ ၈ စတုန္ရန္းကီလိုမီတာရွိေသာ စက္မႈနယ္ေျမ 

တစ္ခုအျပင္ LNG သေဘာၤဆိပ္ႏွင့္တကြ ၂၇ စတုရန္းကီလိုမီတာအက်ယ္အ၀န္းရွိၿပီး ျမန္ထား၀ယ္စက္မႈ 

နယ္ေျမကုမၸဏီလီမိတက္ကိုယ္စား ITD ကုမၸဏီက 

ရုိဂ်ာနာစက္မႈဥယ်ာဥ္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္အတ ူ   ပူးတြဲရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္ထားကာ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအားေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားျခင္းခံရပါသည္။
3
 

ဆုိခဲ့ပါလမ္းစီမံကိန္းအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္တမ္းတြင္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းကနဦး အဆင့္သုိ႔ ITD 

ကုမၸဏီျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျခင္းမရွိမီ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အၾကားလစ္ဟာေနေသာ 

ကာလအပါအ၀င္ မည္သည့္အခါကမ်ွဆိုင္းင့ံထားျခင္းမ်ိဳးမရွိခ့ဲဘဲ လမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ 

ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ 

စီမံကိန္းသုိ႔ ITD ကုမၸဏီျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (ESIA) 

တစ္ရပ္ကိ ု TEAM အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးကုမၸဏီလီမိတက္အားငွားရမ္းကာ 

လုပ္ေဆာင္ေစခ့ဲပါသည္။ ယင္း ESIA လုပ္ငန္းကို သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြင္းရွိ 

ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ တို႔မရွိဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

သေဘာထားမ်ားကုိထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ႏွင့္ ပါ၀င္ရန္ လူအမ်ား အတြက္ေနရာအခြင့္အလမ္းတစ္ခုရွိလွ်င္ေတာင္မွ 

ပတ၀္န္းက်င္အေနအထားအရ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈအေန အထားအရ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူအေနျဖင့္ 
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ယခင္ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းေပးခ့ဲျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ လူအမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏မေက်နပ္မႈမ်ားအား 

အစဥ္တစုိက္ေဖာ္ျပၿမဲေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထိခိုက္နစ္နာ သူအမ်ားစုက 

အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖင့္ စီမံကိန္းသုိ႔ ITD ကုမၸဏီျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျခင္း အေပၚ 

ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။  

ထား၀ယ္လမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းအား ITD ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းက 

သာလွ်င္တြန္းအားေပးေနျခင္းမဳိ်းမဟုတ္ဘဲ ထုိင္းႏုိင္ငံအစိုးရပိုင္းကလည္း ဤစီမံကိန္းႀကီးေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရး 

တြန္းအားေပးလံႈ႔ေဆာ္သြားရန္ခုိင္မာစြာစိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ 

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 

ေဒသအတြင္းရွိဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားအားအေထာက္အကူေပးေရး အစိုးရအဖြဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေမလ ၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲတပ ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထား၀ယ္စီမံကိန္း၌ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းေဖာက္လုပ္ႏုိင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ 

အတြက္ဘ႑ာေရးအကူအညီျဖစ္သည့္ ဘတ္သန္းေပါင္း ၄,၅၀၀ ပမာဏရွိ
4
 ေခ်းေငြအတြက္ NEDA က 

တာ၀န္ယူသြားမည္ဟုလည္း အဆုိပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကသေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၅ 

ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္က်င္းပခ့ဲေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမွာ ရပ္ဆိုင္း 

သြားခ့ဲရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တစ္ခုလံုး၌ တိုးတက္မႈမည္မည္ရရမရွိခ့ဲေပ။ ယင္းအေျခအေနအရ အသစ္တစ္ဖန္ 

စတင္မႈတစ္ခုဟုထင္မွတ္ခ့ဲရရာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အတြက္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိလာေစရန္ျဖစ္သလို ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ေခ်းေငြအဆုိျပဳခ်က္အေပၚ သေဘာတူ 

အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အဖုိ႔ 

လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပေရးေစာင့္ဆိုင္းေနရျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပံ ုရပါသည္။  

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဤႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္း၏တိုးတက္မႈကုိျပန္လည္ေတြ႔ျမင္လာရၿပီး 

ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

ႏွစ္ဖက္အစုိးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအား တတ္ႏုိင္သမွ်အျမန္ဆုံးျပန္လည္စတင္ရန္သေဘာတူခ့ဲၾကၿပီး ပူးတြဲ 
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ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (JCC) ၏  ပထမဆုံးအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကုိလည္း 

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ကန္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအၾကား 

ခရီးသြားလာၾကမည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအတြက္အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ 

ထား၀ယ္စီမံကိန္းရွိ လမ္းေဖာက္လုပ္ ဆက္သြယ္ထားမႈအေပၚအေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ 

ယခုႏွစ္တြင္ NEDA သည္ ဤလမ္း ေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္း၌ပိုမိုအေရးပါေသာေနရာမွပါ၀င္လာခ့ဲရာ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထား၀ယ္စီမံကိန္း တိုးတက္ေရးအတြက ္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ထိုင္း-ျမန္မာ JCC 

အစည္းအေ၀းရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း 

ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ထိုင္း-ျမန္မာ 

ပူးတြဲနည္းပညာပုိင္းအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကုိလည္း ထူေထာင္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။
5
 ယင္း အတြက ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွလမ္းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ႏွင့္အတ ူ  NEDA ႏွင့္ 

ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိအေ၀းေျပးလမ္းမမ်ားဌာနတုိ႔ပါ၀င္ေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရဌာနဆုိင္ရာ 

အပိုင္းသည္ အနာဂတ္ကာလစီမံကိန္းတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းတစ္ခု၊အခ်ိန္ကာလႏွင့္လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈအပုိင္းလမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားကုိႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိင္း-ျမန္မာ JCC အေနျဖင့္ 

ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ အခိ်န္သုံးႏွစ္ေပးအပ္ကာ စီမံကိန္းတိုးတက္မႈအရွိန္ 

ျမွင့္တင္ေရးသေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဆုိပါႏွစ္၏ေအာက္တိုဘာလမွာပင္ ထား၀ယ္စီမံကိန္း 

ပထမ အဆင့္အျပင္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္း-ျမန္မာ ပူးတြဲနည္းပညာပုိင္းအထူး 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏အစည္းအေ၀းရွိေနပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူအျဖစ္ ITD ကုမၸဏီသည္ 

လမ္းေၾကာင္း စူးစမ္းရွာေဖြေရးအားလက္ခံခ့ဲသလို ပုဂၢလိကက႑၏ယုံၾကည္ စိတ္ခ်မႈရရွိေစရန္ႏွင့္ 

ထိုင္းအစုိးရထံမွ အမ်ားျပည္သူရန္ပုံေငြမ်ားရရွိႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ စီမံကိန္းအား 

အစိုးရ၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 

ေဖာက္လုပ္မႈခန္႔မွန္းေျခကုန္က်စရိတ္ကုိလည္းလက္ခံခ့ဲပါသည္။ ထိုမွ်သာမက 

                                                             
5
 Komchadluek ၊ ထား၀ယ္-ကန္ခ်နာဘူရီကားလမ္းဆက္သြယ္မႈအားတြန္းအားေပးေနသည့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ကုိ JCC ကဖြဲ႔စည္းခဲ့ 

သည္။ URL http://www.komchadluek.net/news/economic/285486 ။ Thairath ၊ ထား၀ယ္စီမံကိန္းအားေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံအားေခ်ာ့ေမာ့ေနသည္။ URL https://www.thairath.co.th/content/1149635  
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လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းသည္ ITD ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွခြဲထုတ္ခံရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္လမ္း 

သြားကားလမ္းစီမံကိန္းအေနျဖင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
6
 

အထက္တြင္ဆိုခ့ဲသည့္အတိုင္း ITD ကုမၸဏီအေနျဖင့္  ဤစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ESIA အား 

ႀကဳိတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းသည္ 

ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေအာက္၌ရွိေတာ့မည့္မဟုတ္ေခ်။ ထုိင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ITD 

ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာထား၀ယ္စီမံကိန္းကနဦးအဆင့္မွလြဲ၍ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အပိုင္းသုိ႔ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ 

အျပည့္အ၀၀င္ေရာက္လာခ့ဲၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီအား 

အစိုးရထံမွဘ႑ာေရးအကူအညီတစ္ခုတည္းျဖင့္ အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္မွာ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးအေနျဖင့္ အလြန္ပင္ေလာႀကီးေနလြန္းေနေၾကာင္းကိ ုေထာက္ျပေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

လည္း ITD ကုမၸဏီသည္ ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားအားဆက္လက္ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။  

လြန္ခ့ဲေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္လမ္းသြားဆက္သြယ္ေရးကားလမ္း၏တိုးတက္မႈသည္ ထုိင္းအစုိးရ 

ဘက္၌သာ သိသိသာသာေပၚထြက္ခဲ့သည့္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာအစုိးရကလည္း ဤစီမံကိန္းအား ပိုမို၍ခုိင္မာစြာ 

တြန္းအားေပးေရး၄င္း၏တာ၀န္ယူထားမႈကုိ သိသာရွင္းလင္းစြာအတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။ မတ္လတြင္ ျမန္မာ 

အစိုးရသည္ ထုိင္းအစိုးရကမ္းလွမ္းေသာ ေခ်းေငြ ဘတ္သန္း ၄,၅၀၀ ကိုရယူရန္အတည္ျပဳခ့ဲပါသည္။
7
 NEDA 

က ေခ်းေငြ၏အေသးစိတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားခ်မွတ္ခဲ့ရာ အတိုးႏႈန္း ၀.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၁၀ ႏွစ္တာ အတိုးႏႈန္း 

ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ႏွစ ္ ၂၀ အတြင္းျပန္လည္ေပးဆပ္ေရး (စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၃၀) တိ႔ုျဖစ္သည္။ ႏွစ္လမ္းသြား 

ကားလမ္းစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သူအျဖစ္၀င္ေရာက္လာေသာကုမၸဏီအသစ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွကန္ထရုိက္တာ 

တစ္ဦးႏွင့္အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီျဖစ္ရမည့္အျပင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္စီမံကိန္းအားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အနည္းဆုံး ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပမာဏအသုံးျပဳေပးရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္းစီမံကိန္း၏ EIA အားလုပ္ေဆာင္ၿပီးစီရမည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကလည္း လက္ခံ 

                                                             
6
 မဲေခါင္လိပ္ျပာ၊ “ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း - အစုိးရ ႏွင့္ပုဂၢၢလိကရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား 

စီမံကြပ္ကဲမႈအေပၚဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း” ဆုိင္ရာ သုေတသနအစီရင္ခံစာ။ URL https://1th.me/Mhby 

7
 URL https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798824  
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အတည္ျပဳေပးရပါမည္။
8
 ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဘ႑ာေရး 

အကူအညီအေပၚသေဘာတူအတည္ျပဳလုိက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာအစုိးရသည္ အဆိုပါေခ်းေငြအတြက္ 

သံတမန္လမ္းေၾကာင္းအသုံးျပဳကာ NEDA မွတစ္ဆင့္ ေလ်ွာက္ထားခ့ဲသည္။ ေလ်ွာက္ထားမႈတြင္ 

စီမံကိန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအားႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္း 

စီမံကိန္းျပင္ဆင္ခိ်န္ညိွျခင္းဟူ၍ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းပါ၀င္ေနပါသည္။
9
  

NEDA သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ ပူးတြဲနည္းပညာပုိင္းအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစကာ ITD ကုမၸဏီအစား လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္း၌ ၄င္း၏အခန္းက႑အား 

အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ ထင္သာျမင္သာစြာစတင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။  လမ္း၏ေဘးကင္းလံုၿခဳံမႈ၊ 

လမ္း တည္ေဆာက္ပုံတည္ၿငိမ္မႈ၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္အျပင္ 

အလ်ားလုိက္ႏွင့္ေဒါင္လိုက္လမ္းေၾကာင္းတိုးတက္မႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

လက္ရွိေဖာက္လုပ္ေနမႈပုံစံအေပၚေလ့လာမႈျပဳရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ အတြက္ 

စီမံကိန္း၏အေသးစိတ္လုပ္ငန္းမ်ားအားစစ္ေဆးတုိင္းတာျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းအတြက္ 

သေဘာတူညီမႈတစ္ခုရွိခဲ့ပါသည္။ NEDA က ငွားရမ္းထားေသာ အတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီး          

သြားသည့္အခါ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ေဘးကင္းလုံၿခံဳေစေရး စီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရအေျခခံထား 

ရသည့္ ITD ပံ့ပိုးထားသည့္အတုိင္းျဖစ္ေသာ လက္ရွိစစ္ေဆးတုိင္းတာမႈႏွင့္ေဖာက္လုပ္မႈဒီဇိုင္းအျပင္ လမ္းႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာဒီဇိုင္းပိုင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းႀကီးကိုအေျခခံအားျဖင့္ အာဆီယံအေ၀းေျပးလမ္းအဆင့္အတန္းႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံအေ၀းေျပးလမ္းမမ်ား 

ဌာနကသတ္မွတ္ထားေသာ စတုတၱအဆင့္လမ္းေအာက္မနိမ့္သည့္အဆင့္အတန္းမဳိ်းျဖင့္ ေဖာက္လုပ္သြားမည္ 

ျဖစ္သည္။
10

   

                                                             
8
 အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (NEDA) (အမ်ားျပည္သူပုိင္အဖြဲ႔အစည္း) ၊ 

(ျပန္ၾကားစာ) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထား၀ယ္ SEZ မွ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အထိ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ NEDA ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ ၆၆၀/၂၅၆၁ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္။  

9
 အထက္၌ေဖာ္ျပၿပီး။ 

10
 အထက္၌ေဖာ္ျပၿပီး။ 
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NEDA သည္ ဤႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္း၌ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္ေနခ့ဲၿပီးျဖစ္ 

ေသာ္လည္း ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ လယ္ယာေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္မွ်တမႈမရွိေသာ 

ေလ်ာ္ေၾကးက့ဲသုိ႔ ITD ကုမၸဏီ ယခင္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကေပၚေပါက္ေစခ့ဲသည့္ ထိခိုက ္

နစ္နာမႈမ်ားကုိ မည္သည့္အခါကမ်ွျပန္လည္ကုစားေပးျခင္း၊ ေျဖရွင္းေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

တာ၀န္ရွိအဖြဲ႔အစည္းက အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းေတာင္မရွိခ့ဲေပ။ ဘတ္သန္းေပါင္း ၄,၅၀၀ ရွိ 

ေခ်းေငြပမာဏကုိ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ား အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္အသုံးျပဳရန္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဟူေသာ 

အေသးစိတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား မည္သူကမွ်ခ်မွတ္ခ့ဲျခင္းမရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအခိ်န္အေတာအတြင္း 

မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာ၌ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ား၏တာ၀န္ယူမႈဟာကြက္ေပၚေပါက္ေနခ့ဲပါသည္။  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ NEDA ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းရွိ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းပိုမုိတိုးတက္ျမန္ဆန္လာေစရန္ 

အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အားလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္အရ ၈ လ 

အတြင္း စီမံကိန္းအားတုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအသင့္ျဖစ္ေစရန္ စစ္ေဆးတုိင္းတာမႈႏွင့္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း 

အတြက္ NEDA ၌ တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီသည္ NEDA ထံမ ွပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကူညီ 

ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ လမ္းစီမံကိန္းအတြက္ စစ္ေဆးတုိင္းတာျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းတို႔ကုိ  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ 

စက္တင္ဘာလအထိ ရက္ေပါင္း ၂၄၀ ခန႔္ျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 

အတိုင္ပင္ခံမ်ားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာကုမၸဏီ ၃ ခုရွိရာယင္းတို႔မွာ (၁) 

ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူပါ၀င္မႈ 

ဆုိင္ရာအထူးေလ့လာမႈျပဳလုပ္ေနေသာအင္ဒတ္စ္ႏိုင္ငံတကာအုပ္စုကုမၸဏီလိီမိတက္၊ (၂) အင္ဂ်င္နီယာပိုင္း 

ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအားေလ့လာမႈျပဳလုပ္ေနေသာဒီကိတ္အတိုင္ပင္ခံမ်ားကုမၸဏီလီမိတက္၊ (၃) စီးပြားေရး၊ 

လူမႈေရးႏွင့္ အသြားအလာဆုိင္ရာအထူးျပဳေလ့လာေနေသာ 

ပီအက္စ္ေကအတုိင္ပင္ခံမ်ားကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
11

   

ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း စစ္ေဆးတုိင္းတာျခင္းႏွင့္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ NEDA ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္အသစ္၌ေဖာ္ျပထားရာ
12

 ယင္းကားလမ္းအေနျဖင့္ 

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏အတြင္းလမ္းမွဆက္ထြက္လာၿပီးေနာက္ ကီလုိမီတာအမွတ္အသား ၁၈+၅၀၀ 

                                                             
11

 http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html 
12

  http://www.neda-daweiroad.com/projectarea-th.html 

http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html
http://www.neda-daweiroad.com/projectarea-th.html
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မွအစျပဳကာ ကန္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏နယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ဖူနာရြနရွိ္ ကီလုိမီတာအမွတ္အသား 

၁၅၆+၅၀၀ ၌အဆုံးသတ္သြားသျဖင့္  စုစုေပါင္း ၁၃၈ ကီလုိမီတာအရွည္ရွိေသာႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းမျဖစ္ 

ပါသည္။ NEDA က ယခုအခိ်န္လမ္းေဖာက္လုပ္မႈသည္ 

ယခင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္ေသာလမ္းေၾကာင္း ကိုပင္အေျခခံထားေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 

ထို႔ျပင္ လမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးတုိင္းတာျခင္းႏွင့္ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ 

အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယခင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ EIA ၏ 

ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္တိုးတက္မႈတိ႔ုပါ၀င္ေနမည္ သုိ႔မဟုတ ္ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပိုင္းေလ့လာျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းတို႔ႏွင့္အတ ူ ပတ္၀န္းက်င္ 

ဆုိင္ရာကနဦးစစ္ေဆးခ်က္ (IEE) ထုတ္ျပန္မႈတစ္ခုလည္းပါ၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဥပေဒသည္ စီမံကိန္း 

ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးကာလမ်ားအတြင္းေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ     

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာကနဦးထိခုိက္မႈမ်ားအားအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သည့္အခါ အေလးအနက္ထားေပးရမည့္ 

ရုပ၀္တၱပုိင္းဆုိင္ရာသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဇီ၀ေဗဒပုိင္းဆုိင္ရာသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူသားအသုံး၀င္မႈ 

တန္ဖုိးႏွင့္ ဘ၀တန္ဖုိးအရည္အေသြးဟူေသာ  အဓိကသဘာ၀အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးအစား ၄ မဳိ်းအေပၚတြင္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာေသာ ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္အျပင္ ေမွ်ာ္မွန္း 

ထားေသာအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားအနည္းဆုံးျဖစ္ေစေရး ေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေရးတုိ႔လည္း 

ပါ၀င္ေနပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ လမ္းေၾကာင္း၏အခဳိ်႕ေသာအပုိင္းမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ခ်ဲ႕ထြင္ သြားရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခဳိ်႕ေသာေနရာမ်ား၌ ေလ့လာမႈအသစ္ႏွင့္ 

ထိခုိက္မႈအေပၚအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ အသစ္တိ႔ု ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ေျခရွိသည္ဟုလည္း NEDA က 

ထပ္ေလာင္းအသိေပးခ့ဲသည္။
13

 လမ္း၏အခဳိ်႕ေသာ အပိုင္းမ်ားအား ခ်န္လွပ္ထားရမည္ျဖစ္သလို အခဳိ်႕ 

ျပန္႔ေနသည့္၊ ေကြ႔ေကာက္ေနသည့္၊ ကုန္းတက္ကုန္းဆင္း ျဖစ္ေနသည့္အပိုင္းမ်ားအား 

ျပန္လည္ညွိေပးရမည္ျဖစ္ရာ သစ္ေတာမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ေဒသခံတို႔၏လူေနဧရိယာ မ်ားသုိ႔ 

က်ဴးေက်ာ္ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၏အျမန္ႏႈန္းအတြက္ႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ 

မ်ားအားတတ္ႏုိင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အေကြ႔အေကာက္မ်ား၊ ကုန္းတက္ကုန္းဆင္းမ်ားအား က်ိန္းေသ 

                                                             
13

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ NEDA ႐ံုး၌ NEDA ၏ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး Saranyu Viriyavejakul အား 

ေမးျမန္းျခင္း။ 
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ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အတက္အဆင္းပိုင္း သုိ႔မဟုတ ္ မတ္ေစာက္ေသာအပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အထူးသျဖင့္ ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ားအတြက္ခက္ခဲလြန္းေနၿပီး ေမာ္ေတာ္ကား 

ဘရိတ္ခၽြတ္ယြင္းျခင္းအတြက္လည္းအကာအကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအပုိင္းကို ၁၀-၁၂ 

ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ သုိ႔မဟုတ ္အျမင့္ မီတာ ၁၀၀ ထက္မပိုသည္အထိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာထိခိုက္မႈမ်ားအားေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ 

တနသၤာရီ ေတာင္တန္းေဒသေန ရွားပါးေတာရုိင္းတိရိစၱာန္မ်ားေတြ႔ရွိရာေနရာမ်ား၌ အထက-္

ေအာက္ျဖတ္သန္းသြားလာ စရာလမ္းမ်ားကုိ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္ (TOR) 

အတြင္းထည့္သြင္းရန္လည္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ အထက္-ေအာက္ ျဖတ္သန္းသြားလာစရာလမ္းမ်ားကို 

ေမတၱာႏွင့္ဆင္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာ အၾကားရွိ လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္မ်ားအတြက္ ဤ အထက္-

ေအာက္ျဖတ္သန္းသြားလာစရာလမ္းမ်ားထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေပးေရးကုိ World Wildlife Fund (WWF) 

အဖြဲ႔အစည္းက ၄င္း၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာအခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အဆိုျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယခင္ TOR အတြင္း ထိုသုိ႔ျဖတ္သန္းသြားလာစရာေနရာမ်ားအားထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဟု NEDA က 

အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

အထက္၌ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာေလ့လာမႈအစီအစဥ္အရ ေဖာ္ျပပါအတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီသုံးခုတြင္ 

တိုးတက္မႈႏွင့္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာအား ကာလအပုိင္းအျခား ၄ ပုိင္းခြဲျခားတင္ျပေပးရမည့္ 

အခိ်န္ကာလသတ္မွတ္ခ်ကတ္စ္ခုရွိရာ (၁) ဧၿပီလတြင္တင္ျပရမည့္ကနဦးအစီရင္ခံစာ ၊ (၂) ေမလတြင္တင္ျပ 

ရမည့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနျပအစီရင္ခံစာ ၊ (၃) ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာမတုိင္ခင္တင္ျပေပးရမည့္ 

ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ (၄) စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္တင္ျပရမည့္ 

အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ NEDA အေနျဖင့္ 

အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာအတြက္သတ္မွတ္ေနာက္ဆံုးအခိ်န္ကာလမေရာက္ခင္ ၾကားျဖတ္ 

အစီရင္ခံစာျပဳစုေနခိ်န္ကာလအတြင္း စီမံကိန္းအကဳံ်း၀င္ေနေသာေနရာေဒသမ်ား၌ စီမံကိန္းအေၾကာင္း 

ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္အစည္းအေ၀းႏွင့္လူထုၾကားနာျခင္းတို႔ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တိုင္ 

စီစဥ္က်င္းပသြားမည္ဟုလည္း အသိေပးခ့ဲပါသည္။
14

  

                                                             
14

 အထက္၌ေဖာ္ျပၿပီး။ 
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လမ္းစစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းပုိင္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းဆုိင္ရာတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကနဦးအစီရင္ခံစာႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနျပအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 

NEDA သုိ႔ ေပးပုိ႔တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ NEDA သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ 

ေနျပည္ေတာ္၌ အစီရင္ခံစာမ်ားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အစည္းအေ၀းတစ္ခုကို ယင္းထံမွ 

အဆုိပါအစီရင္ခံစာမ်ားအားလက္ခံရယူရန္တာ၀န္ေပးအပ္ထားခံရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး 

ဌာနမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္က်င္းပခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။
15

 ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ 

လက္ခံ ရရွိေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္အတည္ျပဳေပးရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက့ဲသုိ႔ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သက္ဆုိင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသုိ႔ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာအား NEDA ကိုယ္တိုင္ 

ေနျပည္ေတာ္၌ေပးအပ္ ခ့ဲရာ
16

 ယင္းအစီရင္ခံစာမွာ စီမံကိန္းစစ္ေဆးတုိင္းတာမႈႏွင့္ဒီဇိုင္းေလ့လာမႈလုပ္ငန္း၏ 

တတိယေျမာက္အဆင့္ ျဖစ္ၿပီး အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာအား စက္တင္ဘာလအကုန္တြင္တင္ျပျခင္းမျပဳမီ 

ေနာက္ဆုံးေသာအဆင့္လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကနဦးအစီရင္ခံစာႏွင့္ 

တိုးတက္မႈအေျခအေနျပအစီရင္ခံစာမ်ားအတြင္းပါရွိေသာအခ်က္ အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 

စီမံကိန္းအတြင္းအက်ံဳး၀င္ေသာေဒသမ်ားရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားထံသုိ႔ ထုတ္္ေဖာ္ျပသျခင္းမျပဳရေသးသလုိ NEDA 

၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚ၌လည္းမရွိေသးေခ်။ NEDA သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊ 

ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈဆုိင္ရာတိုးတက္မႈအေျခအေနႏွင့္တကြ လမ္း 

ေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားတင္ျပရန္အတြက္ ၂၀၁၉ 

ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ နဘုလယ္ရွိ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌
17

 

ပထမအႀကိမ္ လူထုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ၾကားနာမႈအားက်င္းပခဲ့သည့္အျပင္  

တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏အျမင္ မ်ားကုိလည္းရယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၄င္းအေနျဖင့္ 

အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိလာေရးကုိ ပိုမိုအာရုံစိုက္လာပုံ ရပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ 

ယင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားမွ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ား 

မတက္ေရာက္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႔ရွိရသျဖင့္ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ အစည္းအေ၀းအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

လံုလုံေလာက္ေလာက္မေပးေသးသည့္အျပင္ ထိခိုက္နစ္နာရေသာေက်းရြာတိုင္း၌ လူထုၾကားနာမႈျပဳလုပ္ရန္ 

                                                             
15

 URL http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html 
16

 URL https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAKtm 
17
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အစစ္အမွန္လမ္းဖြင့္ေပးထားျခင္းလည္းမရွိေသးဟုဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးတုိင္းတာျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း 

အေသးစိတ္ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ကုိစဥ္းစားၾကည့္ပါက NEDA ႏွင့္ 

အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳရန္ 

အစည္းအေ၀းတစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ျပဳလုပ္ဖုိ႔က်န္ရွိေတာ့ ေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာတြင္က်င္းပသြားမည္၊ 

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထိခိုက္နစ္နာသူအေရအတြက္ မည္မွ်ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္မည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ေသခ်ာေရရာမႈမရွိေသးပါ။ 

NEDA အေနျဖင့္ ဆိုခ့ဲပါအခိ်န္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္အျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္တြင္ 

အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီမ်ားထံမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ 

ျမန္မာႏိ္ုင္ငံအစိုးရမ်ားထံသုိ႔ေပးပုိ႔တင္ျပသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကအတည္ျပဳေပးပါက NEDA သည္ စီမံကိန္းအားခ်က္ခ်င္း                    

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး လက္မွတ္ေရထုိးမည္ျဖစ္သည္။ ခန႔္မွန္းထားသည့္ စီမံကိန္းစတင္မည့္ကာလမွာ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းအားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ကုမၸဏီႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္သင့္ေလ်ာ္သူတစ္ဦးေရြးခ်ယ္ရမည့္ျမန္မာအစုိးရထံသုိ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ 

အဆင့္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏စာရင္းကို NEDA က အဆုိျပဳေပးအပ္သြားမည္မွာေသခ်ာပါသည္။ 

စီမံကိန္းအားေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမႈ၊ အလားအလာေကာင္းရွိမႈတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ျမန္မာအစိုးရ၏စဥ္းစား သုံးသပ္မႈအေပၚ၌သာမူတည္ေနသျဖင့္ ITD ကုမၸဏီသည္  ယင္းအေနျဖင့္ 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းအခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာလုပ္ကိုင္ခဲ့မႈ၊ 

စက္ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားအားရရွိႏုိင္မႈႏွင့္အတူ ေဆာက္လုပ္ေရး 

ကန္ထရုိက္တာတစ္ဦးအျဖစ္စြမ္းရည္ရွိထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ တစ္ဖန္ 

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေျခရွိပါသည္။
18

 

ထား၀ယ္စီမံကိန္းေအာက္ရွိ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းဥပဓိရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာတိုးတက္မႈကုိ လက္ရိွတြင္ ITD 

ကုမၸဏီက ယင္းထံ၌ လမ္းစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သူအေနအထားတစ္ရပ္မ်ိဳးမရွိေသာ္လည္း ဆက္လက္ 

ေဆာင္ရြက္ကာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဧရိယာသုိ႔ 

                                                             
18

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ NEDA ႐ံုး၌ NEDA ၏ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး Saranyu Viriyavejakul အား 

ေမးျမန္းျခင္း။ 
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မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖဲြ႕၏ေနာက္ဆုံးအေခါက္ ကြင္းဆင္းခရီး၌ ITD ကုမၸဏီ၏ 

လမ္းျပင္လမ္းညွိေနမႈႏွင့္ထိန္းသိမ္းေနမႈအျပင္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းသံုး 

စက္ယႏၱရားမ်ားအားကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေတြ႔ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားေနထုိင္စရာႏွင့္ 

ITD ကုမၸဏီ၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတို႔သည္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈမ်ားစြာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ 

ေဒသတြင္းသြားလာမႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လမ္းႏွင့္မတူ 

တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ကုမၸဏီ၀င္ေရာက္လာစဥ္ကတည္းက ဆိုလွ်င္ ၁၀ ႏွစ္ 

နီးပါးခန္႔မ်ွဆက္လက္လည္ပတ္ေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွ 

ေကာင္းမြန္ေသာစီမံကြပ္ကဲမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေနာက္က်ၿပီး 

မွ်တမႈမရွိေသာေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္မႈကဲ့သုိ႔ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ/ထိခုိက္နစ္နာမႈေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔အတြက ္ ေျဖရွင္း ေပးျခင္းမရွိေသးဟုယူဆရသည္။ 

စီမံကိန္းေတာက္ေလွ်ာက္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ခြင့္မရွိျခင္းမွာ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိ ေသာ၊ 

လ်စ္လ်ဴရႈထားေသာျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။  

စနစ္က်ေရး၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆုိင္ရာတိုးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ထိုင္းအစုိးရ သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ 

အစိုးရအဖြဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားထုတ္ျပန္ခ့ဲစဥ္ကတည္းက ဘ႑ာေရးအကူအညီ၊ 

ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအကူအညီပံုစံမ်ားျဖင့္ NEDA မွတစ္ဆင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းအား 

အႀကီးအက်ယ္တြန္းအားေပးခဲ့ေလသည္။ 

စီမံကိန္းပုိမိုလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ေခ်းေငြဘတ္သန္းေပါင္း ၄,၅၀၀ ကိ ုနည္းပါးေသာ 

အတိုးနႈန္းျဖင့္ထုတ္ေခ်းမႈအရ ယင္းပမာဏသည္ ေဒသအတြင္း ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအခိ်တ္အဆက္ 

ျဖစ္ေပၚလာေစေရး အေျခခံတည္ေဆာက္ေရးအပုိင္းဆိုင္ရာ NEDA ထံ၌တာ၀န္ရွိလာစဥ္ကတည္းကဆုိလွ်င္ 

၄င္း၏ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားအနက္ အမ်ားဆုံးေသာပမာဏျဖစ္ေနသည္။ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားအားလုံးအတြက္ NEDA 

အေနျဖင့္ ဘတ ္သန္း ၂,၀၀၀ ထက္မပိုသည့္
19

 ဘ႑ာေရးအကူအညီေပးအပ္ေရးအရ အဆုိပါေခ်းေငြ ပမာဏမွာ 

                                                             
19

 မဲေခါင္လိပ္ျပာ ၊ “ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း - အစုိးရ ႏွင့္ပုဂၢၢလိက   

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား စီမံကြပ္ကဲမႈအေပၚဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း” ဆုိင္ရာ သုေတသနအစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇။ URL                                                              

https://themekongbutterfly.files.wordpress.com/2018/11/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b881e0b8b2e0b8a3e0b982e0b884
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အမွန္တကယ္ပင္ပိုလြန္းေနပါသည္။ ဤ ဘတ္သန္း ၄,၅၀၀ တန္ေခ်းေငြအတြက္ ယင္းကိုယ္၌၏ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတြင္း၌ပင္ ေပးအပ္ရန္က်န္ေနေသးေသာ ေလ်ာ္ေၾကး 

မ်ားႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံထိန္းသိမ္းမႈက့ဲသုိ႔ ေပၚေပါက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ယခင္ျပႆနာမ်ားအား 

ေျဖရွင္း ေပးရန္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈအပိုင္းအားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။  

လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းအေနျဖင့္ စီမံကိန္းပါအေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ 

စစ္ေဆးတုိင္းတာရန္၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္ အတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီအားငွားရမ္းလ်က္ ကန္ထရုိက္စာခဳ်ပ္မ်ားအတြင္း 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားကုိလည္းရယူခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလအကုန္တြင္အၿပီးသတ္ရမည္ဟူေသာအခိ်န္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း  ထိုသုိ႔ေသာေလ့လာမႈအား 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုယူဆရေသာ္လည္း လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈအားသုံးသပ္ၾကည့္ပါက 

ကနဦးအစီရင္ခံစာႏွင့္ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာအတြင္းပါရွိၿပီးျဖစ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားသူငွာသိရွိ 

ေစရန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရွင္းလင္းတင္ျပေပးျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ျပသေပးျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မရွိေသးပါ။ ပထမအႀကိမ္လူထုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေ၀းကုိက်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း 

အစည္းအေ၀း က်င္းပေသာေနရာသည္ ထိခိုက္နစ္နာရေသာေနရာေဒသႏွင့္အလြန္ပင္ေ၀းကြာေနသျဖင့္  

အစည္းအေ၀းသည္ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ား၏ အစစ္အမွန ္ အကုန္အစင္တက္ေရာက္မႈကို 

ဖန္တီးခ့ဲျခင္းမရွိဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။  

အဆုိပါေလ့လာေရးလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီမ်ားသည္ 

အစီရင္ခံစာႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို NEDA ထံသုိ႔ေပးပုိ႔ထားၿပီးျဖစ္သလို NEDA ကလည္း ျမန္မာအစုိးရဘက္မွ 

သက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသုိ႔ အစီရင္ခံစာမ်ားရွင္းလင္းေပးအပ္ေရးအတြက္ အစည္းအေ၀းတစ္ခု 

က်င္းပခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔၏ကြင္းဆင္းခရီးစဥ္အတြင္း ေဒသအတြင္းရွိ အထူးသျဖင့္ 

စီမံကိန္း သတ္မွတ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကမိုေသြးေဒသအတြင္းရွိ ထိခုိက္နစ္နာမႈႀကဳံေတြ႕ရသူမ်ားသည္ 

စီမံကိန္း၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳသိရိွျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ 

က်င္းပခ့ဲၿပီးျဖစ္ေသာလူထု တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေ၀းသုိ႔လည္း ၄င္းတုိ႔မတက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါ။ 
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ျမန္မာအစိုးရဘက္အျခမ္းမွတိုးတက္မႈအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထား၀ယ္ေဒသသုိ႔သြားေရာက္ကာ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္ခဲြအတြင္းရွိ လမ္း 

ေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း၏ ၿပီးစီးမႈႏွင့္တိုးတက္မႈအေျခအေနတုိ႔ကုိစစ္ေဆးခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာ 

ယင္းေနရာ၌ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းကို ကမိုးေသြးရွိ non-pioneer area သုိ႔ဆက္သြယ္ထားၿပီး 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္သြားသည့္ လမ္းဆုံတည္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း 

စီမံကိန္းႀကီးၿပီးစီးေရး အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ကုိထုတ္ေဖာ္ျပသခ့ဲရာ
20

 

ယင္းအခ်က္သည္ စီမံကိန္းအတြင္းကာလ ရွည္ၾကာစြာ အခန္းက႑တစ္ခုယူခ့ဲပံုမရေသာျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ 

ထိုင္းအစုိးႏွင့္အတူ ထား၀ယ္ေဒသ၏ အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈအေျပာင္းအလဲအတြက္ ယခုအခါ 

ႀကဳိးပမ္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းျပသေနသည့္ အေရးပါေသာ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 

ဤကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈသည္ ကာလရွည္ၾကာစြာပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနခ့ဲၿပီး ယခုအခါ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာအစုိးရ/တပ္မေတာ္ လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႔ႏွင့္ KNU အဖြဲ႔အစည္းအၾကား ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားရွိေနခုိက ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ KNU 

အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ အစပိုင္းတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ တစ္ဖန ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္တစ္ခါ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ 

တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကိ ု အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ 

လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္း၏အလ်င္စလုိျဖစ္မႈသည္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ 

ေနဆဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ပိုမိုဆုိးရြားသြားေစႏုိင္ပါသည္။ ထိခုိက္နစ္နာမႈႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ 

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာကာ မ်ားစြာေဖာ္ျပျခင္းမခံရေသာ၊ 

ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိေသးေသာလက္ရုွိျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပိုမိုလုံးေထြးရစ္ပတ္ေနရမည့္သေဘာရွိပါသည္။ 

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ စီမံကိန္းသည္ 

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚအေပါင္းလကၡဏာအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမရွိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ 

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားသည္ KNU အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ အပူပန္ဆံုးျဖစ္ေနေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။
21
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လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းအား NEDA ၏အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ      

၇ ရက္ေန႔ရက္စြဲတပ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ္လည္း ITD ကုမၸဏီကလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိစၥတြင္မူ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းၿပီး မူ၀ါဒပုိင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တကြေတာင္းဆုိမႈအေပၚ အက်ဥ္းခဳ်ပ္စဥ္းစားသုံးသပ္ေပးေရး ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ရက္စြဲတပ္ အျခားေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိမူ ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ 

အေနျဖင့္ ထား၀ယ္လူထုအေပၚလူ႔အခြင့္အေရးခဳိ်းေဖာက္မႈရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည့္ 

စီမံကိန္းကုိလုပ္ေဆာင္ သြားရန္သေဘာတူညီမႈစာခၽြန္လႊာအားလက္မွတ္ေရးထုိးထားရာ 

ထား၀ယ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ 

ေလးစားတန္ဖုိးထားရန္ႏွင့္ကုစားေပးရန္ဟူေသာ အခ်က္အခ်ာ အပုိင္းသုံးပိုင္းကိုအေလးေပးထားသည့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (UNGP) 

အတိုင္းကိုက္ညီမႈရွိေရး ႏုိင္ငံရပ္ျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳရာ၌ ထုိင္းအစုိးရႏွင့္အရပ္ဘက္ 

က႑မ်ား၏စီမံကြပ္ကဲမႈပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္မွာ အလြန္ပင္အေျခခံက်က်အေရးပါေနပါသည္။ စီမံကိန္းအား 

NEDA ၏အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေနျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာမေျဖရွင္းရေသးဘဲဆက္လက္ရွိေနဆဲ  

လက္ရွိထိခုိက္နစ္နာေစမႈမ်ားကုိပိုမိုဆိုးရြားေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္သည္ 

ထိုသုိ႔ေသာအစုိးရအဖြဲ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ပထမဆုံးေသာအေထာက္အထားျဖစ္သည္။ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤသို႔ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဟု ေျပာဆုိေနေသာအရာေအာက္တြင္ 

အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ႏွစခ္ုစလုံး၏လ်စ္လ်ဳရႈထားျခင္းကို ဆက္လက္ ႀကဳံေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 
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အခန္း (၂) ကမုိေသြးေဒသ၏ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ေဂဟစနစ္၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း၀င္ေရာက္လာျခင္း 

ဤအစီရင္ခံစာပါ အခန္း (၁) ၌ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းကာလအတြင္း ထား၀ယ္စီမံကိန္းအတြက္ 

ႀကဳိးပမ္းျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္း၏ အမွန္တိုးတက္ 

ျဖစ္ေပၚမႈအေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ITD ကုမၸဏီသည္ 

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမ်ား စီမံကိန္းအတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္လာၿပီး 

၄င္းတုိ႔၏တိုက္ရုိက္အခန္းက႑မ်ားအားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိမီကပင္ စီမံကိန္းအားေဆာင္ရြက္ေနခ့ဲပါသည္။ 

ထိုင္းအစုိးရအဖြဲ႔အစည္း အထူးသျဖင့္ NEDA သည္ ITD ကုမၸဏီ စြန႔္ခြာသြားၿပီးေနာက္ 

(ယင္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာလမ္းပုိင္းျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈအတြက ္ 

အသင့္တာ၀န္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း) ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းေရွ႕ဆက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ 

တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤအခန္းသည္ လက္ရွိအခိ်န္၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက ေနာင္လာမည့္ 

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္သူႏွင့္အတူတြန္းအားေပးေစခုိင္းလ်က္ရွိေသာ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း၏ 

အဆင့္သစ္ေၾကာင့္ ေသခ်ာေပါက္ထိခိုက္မႈႀကဳံရေတာ့မည့္၊ 

မလႊဲမေရွာင္သာထိခုိက္ခ့ဲရေသာေဒသမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကမိုေသြးေဒသအေၾကာင္းကို 

ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

ဤအခန္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအေနျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ေဂဟစနစ္၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ 

ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးအစရိွေသာ ကမိုေသြးေဒသ၏အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 

အေၾကာင္းကို သာမန္အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရာေက်းရြာ ၄ 

ရြာတို႔မွသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါအေျခခံ၍ ေယဘုယ်ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 

ေဒသ၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္  ေနာက္လာမည့္အခန္း၌ေဆြးေႏြးသြားမည့္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 

ျပႆနာမ်ားအၾကားဆက္စပ္မႈအေပၚနားလည္ေစရန္၊သေဘာေပါက္ေစရန္အလုိ႔ငွာ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားမွ 

ေဒသခံမ်ားအေပၚ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္း၏ဆက္စပ္ေနမႈအား ဤအခန္းတြင္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

 ၂-၁ ကမိုေသြးေဒသ၏ဘူမိပထ၀ီႏွင့္ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ား 
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 ကမိုေသြးဟူသည္ ထိုင္းဘာသာျဖင့္ တာဘတ္ (Lagerstroemia floribunda Jack ex Blume) ဟု 

ေခၚေသာ ႏွစ္ရွည္ပင္တစ္မ်ိဳး၏ ကရင္အေခၚအေ၀ၚျဖစ္သည္။
22

 ဤ တာဘတ္ သုိ႔မဟုတ ္ကမိုေသြးဟူေသာ 

အပင္မ်ိဳးကို အမ်ားအားျဖင့္ ကမိုေသြးေဒသ (၀ါ) ကမိုေသြးျမစ္၀ွမ္း၌ေတြ႔ရိွႏ ိုင္ၿပီး ယင္းအခ်က္မွာ 

အဘယ္ေၾကာင့္ ေရွးဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ား ဤေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီေနထိုင္၍ ဤနာမည္ေပးခဲ့ျခင္း၏ 

အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာရြာသူရြာသားမ်ားသည္ အဆိုပါသစ္ပင္အား 

နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္အသုံးျပဳတတ္ၾကရာ ဥပမာအားျဖင့္ ယင္းသစ္ပင္၏ အပင္ႏွင့္အကိုင္းအခက္မ်ားကို ထင္းအျဖစ္ 

အသံုးျပဳႏုိင္၊ ေရာင္းစားႏုိင္ၾကသလို ပင္စည္ႏွင့္အပြင့္မ်ားကိုလည္း တိုင္းရင္းေဆးအတြင္းထည့္သြင္းအသံုးျပဳ 

ႏုိင္ရာ အထူးသျဖင့္ ပင္စည္ကိ ုတိုင္မ်ား၊ အခင္းမ်ားႏွင့္ရက္မမ်ားကဲ့သုိ႔ ေနအိမ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳ 

ႏုိင္ပါသည္။   

 ကမိုေသြးေဒသဆုိသည္မွာ တနသၤာရီေတာင္တန္းအားျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ အဓိကျမစ္တစ္စင္း 

ျဖစ္သည့္ ကမိုေသြးျမစ္၏အထက္ပိုင္းျမစ္၀ွမ္းေဒသ၌တည္ရွိေသာ ကရင္ေက်းရြာမ်ား၏စုေပါင္းအမည္တစ္ခု 

ျဖစ္သည္။ အဆိုပါျမစ္သည္ ႒ာေနေဒသခံမ်ားအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္အေရးပါလွသည္။ ကမိုေသြး 

ေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္း၌တည္ရွိပါသည္။ 

ကမိုေသြးျမစ္စီးဆင္းသြားပုံမွာ အေရွ႕ဘက္သုိ႔ ေမတၱာၿမိဳ႕၏အျပင္ဘက္နားတြင္ 

တနသၤာရီျမစ္ႏွင့္သြားေရာက္ ေပါင္းဆုံၿပီးေနာက္ 

(ကမုိေသြးျမစ္အားတနသၤာရီျမစ္၏ျမစ္လက္တက္အျဖစ္ေခၚဆုိႏိုင္သည္) ေတာင္ဘက္သုိ႔ 

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းစီး၀င္သြားပါသည္။  

 

                                                             
22

 URL http://bot.swu.ac.th/upload/meattree_document/1228993670.pdf 

http://bot.swu.ac.th/upload/meattree_document/1228993670.pdf
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လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ထားမႈႏွင့္ကမိုေသြးေဒသမွစီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာေနရာမ်ားျပေျမပုံ 

 

၂-၁-၁ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္လူဦးေရ 

ကမိုေသြးေဒသသည္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၏အေရွ႕ဘက္ ကီလိုမီတာ ၃၀ ခန္႔အကြာတြင္တည္ရိွၿပီး 

ေမာ္ေတာ္ကားျဖင္ ့သြားပါက ယင္းေနရာသို႔ေရာက္ရိွရန္ အခ်ိန္ ၁.၄၅ နာရီခန္႔ၾကာျမင့္ပါသည္။ 

ယင္းေဒသသည္ ဖူနာရြန္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ရွိရာ ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ထီးခီးေက်းရြာ ျမန္မာနယ္စပ္မွ ၈၅ 

ကီလုိမီတာခန္႔ ကြာေ၀းပါသည္။   
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ကမိုေသြးေဒသအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၁၂ ရြာပါ၀င္ေနၿပီး
23

 စုစုေပါင္း ၂၆၄၁၅၁.၇၅ ဧက 

အက်ယ္အ၀န္း
24

 ရွိပါသည္။ ေနထုိင္သူအမ်ားစုမွာ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဗမာ၊ မြန္က့ဲသုိ႔ 

အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားအခဳိ်႕လည္းေနထုိင္ၾကသည္။ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာလံုးအေနျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ 

ၾကာျမင့္စြာကပင္ KNU အဖြဲ႔အစည္း၏ အုပ္ခဳ်ပ္ေရးႏွင့္စစ္ေရးအရ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ရွိေနပါသည္။ 

အဆုိပါေက်းရြာမ်ားသည္ ကမိုေသြးျမစ္တစ္ေလ်ွာက္၌တည္ရွိေနၾကၿပီး ယင္းျမစ္သည္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္ 

ေပါင္းမ်ားစြာစုေပါင္းစီး၀င္ရာ အလြန္ပင္ အေရးပါလွေသာျမစ္တစ္စင္းျဖစ္သည္။ ျမစ္၏ ေရအရင္းအျမစ္သည္ 

ျမစ္ညာပုိင္းရွိ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ၌ျဖစ္ၿပီး ယင္းေတာင္တန္းမ်ားေပၚ၌ ရွားပါးလွသည့္အပင္မ်ား၊ 

ေတာရုိင္းသတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္မ်ားက့ဲသုိ႔ အလြန္ေပါမ်ားလွေသာ သဘာ၀၀န္းက်င္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ 

ဇီ၀မ်ိဳးစုံလင္ ႂကြယ္၀မႈတုိ႔အားေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကမိုေသြးေဒသရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 

၄င္းတုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္ သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ား၊ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈမ်ား၊ ဘ၀ေနထုိင္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ 

ဖန္တီးထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ ယင္းသဘာ၀တရား၊ ပတ္၀န္းက်င္တိ႔ုႏွင့္ 

နီးကပ္စြာဆက္ႏႊယ္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ေသာဇီ၀မဳိ်းစံုလင္ ႂကြယ္၀မႈႏွင့္ 

သဘာ၀ပိုင္းဆုိင္ရာေပါႂကြယ္ျခင္းတုိ႔မွာ ၄င္းတုိ႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ေက်းရြာမ်ား၏တည္ရွိမႈႏွင့္စီးပြားေရးအေျခခံတို႔သည္ မလႊဲမေရွာင္သာပင္ ေဒသတြင္းရွိသဘာ၀အရင္းအျမစ္ 

မ်ားႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ေပါမ်ားစုံလင္မႈတုိ႔အေပၚမူတည္ေနပါသည္။ 

၂-၁-၂ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား  

ေရအရင္းအျမစ္၊ သစ္ေတာ၊ ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္ႏွင့္ေျမစသည္ျဖင့္ ကမိုေသြးေဒသအတြင္းရိွ သဘာ၀ 

အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ အမွန္တကယ္ပင္ စံုလင္ကြဲျပားမႈရိွၿပီး အထက္တြင္ဆိုခဲ့သလို ယင္းတို႔သည္ ေဒသခံ 

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤအပိုင္းသည္ (၁) 

ေရအရင္းအျမစ္ (၂) သစ္ေတာ (၃) ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ႏွင့္ (၄) ေျမဟူ၍ လြယ္ကူစြာနားလည္သေဘာေပါက္ 

                                                             
23

 ကလစ္ႀကီး၊ ကမိတ္၊ ကေထာင္းနီ၊ ေခါင္းေဆးေခ်ာင္း၊ က်င္းသာေအး၊ ေျမးခံေဘာ္၊ နန္းပ႐ုပ္၊ ေညာင္တုန္း၊ ပ်ဥ္းသားေတာ၊ ဆိပ္ျဖဳံး၊ 

သျဗဳေခ်ာင္းႏွင့္ ေမတၱာ (KNU အုပ္ခဳ်ပ္ေရးစနစ္အရခြဲျခားထားျခင္း) ။  

24
 ေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ ခင္ႏြယ္ခ်ိဳ (ဦးေဆာင္သုေတသီမ်ား) ၊ သစ္ေတာႏွင့္အတူရွင္သန္ႀကီးထြားျခင္း - သစ္ေတာႏွင့္ကမုိေသြးေဒသ ႒ာေန 

ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကားထူးျခားသည့္ဆက္ႏႊယ္မႈ၊ ၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃။  
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ေစေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ထပ္မံရွင္းလင္းတင္ျပေပးသြားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

ေရအရင္းအျမစ္ 

ေရအရင္းအျမစ္သည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းအစဥ္အလာ 

ပိုင္းျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အလြန္တရာမွပင္အေျခခံက်က်အေရးပါလွသည္။ ကမိုေသြးျမစ္သည္ အခိ်န္ကာလ 

ၾကာျမင့္စြာကပင္ ကမိုေသြးေဒသအတြင္းမွသက္ရွိမ်ားအတြက္ အာဟာရပုိင္းျဖည့္ဆည္းေပးေနျခင္းေၾကာင့္ 

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အလြန္တရာမွပင္အေရးပါလွေသာျမစ္တစ္စင္းျဖစ္သည္။ ယင္းျမစ္သည္ 

ျမင့္မားေသာေတာင္တန္းေပၚရွိ ေပၚကလုိျမစ္မွစတင္ျမစ္ဖ်ားခံလာခ့ဲၿပီး အျခားေ၀းကြာလွသည့္ေက်းရြာ 

မ်ားအားျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာသည့္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာေခ်ာင္းငယ္မ်ားလည္းရွိရာ ယင္းေခ်ာင္းငယ္မ်ားသည္ 

ကမိုေသြးျမစ္၏ ေသးငယ္လွေသာဆံျခည္မွ်င္ေသြးေၾကာမ်ားက့ဲသုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ေဒသအတြင္းေနထုိင္သူ မ်ားအတြက္လည္းအလြန္ပင္အေရးပါၾကေလသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 

ကမိုေသြးျမစ္ေရအား ေသာက္ေရသုံးေရအျဖစ္မ်ားစြာအသုံးျပဳၾကရာ ေရခဳိ်းျခင္း၊ ေသာက္သုံးျခင္း 

(လူႏွင့္အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး အတြက)္ အျပင္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ 

သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားအားေရေလာင္းျခင္းတို႔အတြက္လည္း အသုံးျပဳၾက ပါသည္။ အသုံးျပဳရန္အတြက္ 

ေရရယူေသာနည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာလည္းရွိရာ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမေအာက္ေရ 

သုံးစြဲရန္အတြက္ေမာ္တာျဖင့္စုပ္တင္ျခင္း၊ ေရရင္းျမစ္သုိ႔တုိက္ရုိက္သြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ အကယ္၍ ရြာႏွင့္ 

ေရရင္းျမစ္တို႔ေ၀းကြာပါက သုိေလွာင္ရန္အတြက္ ေရထည့္စရာယူေဆာင္လာျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ထို႔ျပင္ ေရရင္းျမစ္တစ္ခုစီ၌ ငါး၊ ကဏန္း၊ ပုစြန္ႏွင့္ခရုကဲ့သုိ႔ ေရေနသတၱ၀ါမ်ိဳးစုံတို႔လည္းရွိႏုိင္ေသးရာ 

၄င္းတုိ႔သည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ 

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္အသားဓာတ္ဆုိင္ရာေကာင္းမြန္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြင္းဆင္း 

ေလ့လာရာမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏မိသားစုအတြင္း 

ငါးကိုအဓိကႏွင့္အမ်ားဆုံးစားသုံး  ၾကေၾကာင္းညႊန္ျပေနပါသည္။ လက္ရွိအခိ်န္တြင္ 

ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ငါးဖမ္းဆီးျခင္းကုိ မေတြ႔ရိွရသေလာက္ ျဖစ္ေနရာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ငါးအမ်ိဳးအစားႏွင့္အေရအတြက္တုိ႔မွာ အလြန္ပင္ေလ်ာ့က်သြားၿပီး ၀င္ေငြရ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ေရာင္းခ်ေရးအတြက္ လံုလုံေလာက္ေလာက္မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ အကယ္၍ အဆုိပါျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ 
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အမ်ိဳးမဳိ်းေသာဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ထိခုိက္မႈမရွိပါက ယင္းငါးမ်ား၊ 

အျခားေသာေရေနသတၱ၀ါမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေသခ်ာသည့္အစားအစာရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး 

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးအတြက္လည္း အာမခံေပးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

 

ကမိုေသြးျမစ္ 

 

သစ္ေတာ 

သစ္ေတာမ်ားသည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္လူမႈဘ၀သုခခ်မ္းသာ 

အတြက္ အလြန္ပင္အေရးပါလွေသာအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤေဒသအတြင္းရွိသစ္ေတာမ်ားကုိ ေဒသ၏ 

ရာသီဥတု၌ သဘာ၀အတုိင္းေကာင္းစြာရုွင္သန္ေပါက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ သစ္မာပင္မ်ား၊ ရြက္ျပတ္ပင္မ်ားထူထပ္ 

စြာရွိေနေသာ ေျခာက္ေသြ႔အၿမဲစိမ္းေတာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဥပမာ ေဒါက္တိုင္၊ က်ည္းေဘာင္၊ 

ျမင္းမုိရ္ပိတ္၊ တံခါး၊ ျပတင္းေပါက္၊ နံရံ ၊ ေလွကားဟုဆုိႏုိင္သည့္ အိမ္တစ္လုံးစာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္အသုံးခ်ႏုိင္သည့္ ၀ါး၊ ပ်ဥ္းမ၊ ရာဘာႏွင့္ 

ေတာင္ထန္းတုိ႔ ေပါက္ေရာက္ေနၾကသည္။ ယင္းတို႔ကိ ု
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အမဲလိုက္ပစၥည္းႏွင့္ငါဖမ္းပစၥည္းမ်ားအျဖစ္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 

ေဆး၀ါးေဖာ္စပ္ရန္အတြက္ သဘာ၀ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြႏိုင္ၾက ပါသည္။ သစ္ေတာသည္ 

၄င္းတုိ႔၏ေနအိမ္၊ ဘ၀အတြက္ခိုလံႈစရာအရိပ္အာ၀ါသတစ္ခု၊ အစားအစာရင္းျမစ္၊ ေနထုိင္ရာေဂဟာ၊ 

ေဆးရုံႏွင့္ ဘတ္တစ္ဘတ္မွ်မကုန္ဘဲ မည္သူမဆိုလာေရာက္ႏိုင္ေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟူေသာ 

ဆုိရုိးစကားတစ္ခုလည္းရွိပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ 

၄င္းတုိ႔၏သစ္ေတာမ်ားအားေလးစားတန္ဖုိးထားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္ေလသည္။ 

 

ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္ 

သစ္ေတာမ်ား၊ ေရရင္းျမစ္မ်ားေပါႂကြယ္လွျခင္းတိ႔ုေၾကာင့္ ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္မ်ားလည္း အမွန္ပင္ 

ေပါမ်ားလွပါသည္။ ကမိုေသြးေဒသအပါအ၀င္ ေဒါန-တနသၤာရီနယ္ေျမအတြင္းရွိသစ္ေတာဧရိယာမ်ားသည္ 

မ်ားစြာေသာတိရိစၦာန္မ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ေနထုိင္က်က္စားရာႏွင့္ အစားအစာရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ေနၾကသည့္ 

အတြက္ အလြန္အေရးပါလွေသာ ေရရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ WWF အဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာအရ အဆုိပါ 

သစ္ေတာဧရိယာမ်ားအတြင္း၌ ရွားပါးလွၿပီး ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခုိက္မႈအေပၚခံႏုိင္ရည္နည္းပါးလြန္းလွေသာ 

ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ က်ား၊ အင္းက်ား၊ ေျပာင္၊ ႀကံ႕သူေတာ္၊ ဆတ္၊ ဟိမ၀ႏၱာ၀က္၀ံ၊ 

ပသဴ်ွး၀က္၀ံ၊ လက္ျဖဴႀကံ႕သူေတာ္ႏွင့္အာရွဆင္ဟူေသာ အေရးတႀကီးအကာအကြယ္ေပးရန္၊ 

ထိန္းသိမ္းရန္လုိအပ္ေနသည့္ မ်ိဳးသုန္းမည့္အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ သတ၀ၱါမ်ိဳးစိတ ္ ၉ 

မ်ိဳးကိုေတြ႔ရွိခ့ဲရပါသည္။  

ေျမ  

ေျမသည္ ယင္းေဒသအတြင္းရိွ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မိသားစုဘ၀ထူေထာင္ရန္ႏ ွင့္ 

အ သ က ္ ရ ွင ္ ရ ပ ္ တ ည ္ ေ ရ း တ ို႔ အ တ ြက ္ 

အ လ ြန ္ ပ င ္ ေ လ း န က ္ ႀ က ီး က ်ယ ္ လ ွေ သ ာ အ ေ ၾ က ာ င ္ း အ ခ ်က ္ တ စ ္ ခ ုျ ဖ စ ္ သ ည ္ ။ 

ေဒသခံကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမကို စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ 

အသံုးခ်ၾကပါသည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ DDA အဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာအတြင္း၌ ယင္းေဒသမွ 

ကရင္ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ား၏ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ မိသားစုအတြင္း ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္အေမြ 

ဆက္ခံရရိွလာၾကေသာ ၄င္းတို႔ကိုယ္ပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားရိွေနၾကၿပီး အဆိုပါေျမမ်ားအၾကား 
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တိက်သည့္ နယ္နိမိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၿခံစည္းရုိးမ်ားမရွိၾကေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ 

တစ္ရြာတည္းအတူ ေနထိုင ္ၾကသျဖင ္ ့ မည္သည္ ့ေ ျမကို မည္သူကပ ိုင ္ဆ ိုင ္ေၾကာင ္ း 

အတိအက်သိရိွၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမအသံုးခ်မႈအား အတန္အသင့္ပံုေသသတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွဘဲ 

အခ်ိဳ႕ေသာရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ရြာအတြင္းမွအျခားသူမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ေျမမ်ားမွအက်ိဳးခံစားခြင့္ျပဳႏုိင္သလို  

ဥယ်ာဥ ္ၿခ ံစိုက္ရန္ သို႔မဟုတ္  သီးႏ ွံေျပာင္ းလဲစ ိုက္ရန္အတြက္လုပ္အားမ ်ားလုိအပ္ေနသည့္အခါ 

ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမွ စုေပါင္းေျမျဖစ္လာႏုိင္ ပါသည္။  

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ
25

 ေျမအားလုံးႏွင့္ 

သယံဇာတမ်ားအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကသာပိုင္ဆိုင္သည္ဟုျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာ ျပႆနာမွာ 

ယခုအခါ အလြန္ပင္ခက္ခဲနက္နဲလာပါသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ေျမပုိင္ဆိုင္ႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိလူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမမ်ားကုိ လံုးလံုးလ်ားလ်ားမရယူထားႏိုင္သလို 

၄င္းတုိ႔ဘာသာလည္း ေရာင္းခ်ရန္မတတ္ႏုိင္ေပ။ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လယ္၀ယ္ထားရွိမႈ 

အေထာက္အထားမ်ားအရ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားဧရိယာမ်ားသုိ႔ တိုက္ရုိက္အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈရွိလာရာ အထူးသျဖင့္ သီးႏံွအလွည့္က်ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳးရန္ေခတၱရပ္နားထားခိ်န္ သုိ႔မဟုတ ္

စစ္ပြဲေနာက္ပိုင္းစြန္႔ပစ္ထားခ့ဲခိ်န္မ်ားအတြင္း လူေနထုိင္မႈမရွိေသာေျမရုိင္းမ်ားဟု (အမွန္တကယ္တမ္းတြင္ 

ယင္းေျမမ်ား၌ပုိင္ရွင္မ်ားရွိၿပီး အခဳိ်႕မွာေက်းရြာပုိင္စုေပါင္းလယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္ၾကသည္) ျပည္ေထာင္စု 

အစိုးရကသတ္မွတ္ေလ့ရွိေသာေျမမ်ားအေပၚသုိ႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ား 

စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒအတြင္းျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း အဆုိပါေျမအမဳိ်းအစားမ်ားကုိ အမ်ိဳးမဳိ်းေသာ 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအလုိ႔ငွာ သုိ႔မဟုတ ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာအုပ္စမု်ား သုိ႔မဟုတ ္

ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အထူးခြင့္ျပဳဧရိယာမ်ားအျဖစ္အသုံးခ်ႏုိင္ေစေရး 

အကယ္၍အဆုိပါေနရာေဒသမ်ားအတြင္း တရား၀င္ ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္မ်ားမရွိပါက 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ႏုိင္ငံေတာ္ကသိမ္းယူႏုိင္၊ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ ေလသည္။ ေဖာ္ျပပါဥပေဒသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအားျပ႒ာန္းခ့ဲေသာႏွစ္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တည္း ၂၀၁၂ မွာပင္ စတင္အာဏာ 

တည္လာခ့ဲပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတုန္း ကလည္း 

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအား ေရးဆြဲခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

                                                             
25

 ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ။ URL http://asean-

law.senate. go.th/constitution/full-const/Myanmar2008.pdf 
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ကမိုေသြးေဒသမွေျမအသုံးခ်မႈ    

 

၂-၂ ရပ္ရြာလူထု၏ရွင္သန္ရပ္တည္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဘ၀ေနထုိင္မႈပံုစံ 

ဤအပိုင္းတြင္ပါရွိေသာအေၾကာင္းအရာသည္ ကမိုေသြးေဒသအတြင္း ၄င္းတို႔၏ရပ္ရြာလူမႈအသုိင္း 

အ၀ိုင္းမ်ားတည္ရွိမႈ၊ ၄င္းတုိ႔၏ေဒသတြင္းစီးပြားေရးအပါအ၀င္ သဘာ၀တရား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ 

ေနကာ တစ္မူထူးျခားသည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ 

ရွင္သန္ရပ္တည္မႈနည္းလမ္း မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔အေပၚ ၿခဳံငုံနားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ 

အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္အခန္းတြင္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ေသာ 

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ ဆုံးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ 

ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းမႈကုိ အပုိင္း (၃) ပိုင္းခြဲျခားရမည္ျဖစ္သည္။  
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ကမိုေသြးေဒသ၌စုိက္ပ်ိဳးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာကြမ္းသီးပင္ 

ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရး 

ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ ႏွစ္စဥ္မိသားစု၀င္ေငြရရိွရာအဓိကရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္ပင္ 

အေရးပါလွသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားအား 

ကြင္းဆင္းေကာက္ခံျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ေတြ႔ရိွလာရသည္မွာ ကြမ္းသီး၊ သီဟိုဠ္၊ ရာဘာႏွင့္တညင္းတို႔သည္ 

အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေငြေပၚလြယ္သည့္သီးႏွံအသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ား၌ ငွက္ေပ်ာ 

ကိုလည္းစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ၾကပါသည္။  

ကြမ္းသီးပင္သည္ ကမိုေသြးေဒသအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးမႈအမ်ားဆုံးေသာသီးႏွံျဖစ္ၿပီး ကြမ္းသီးပင္တစ္ပင္မွ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကြမ္းသီးအလံုးေရအမ်ားဆုံး ၂၅၀ အထိထြက္ရွိႏုိင္ကာ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္အလုံး ၂၀၀ ခန္႔ထြက္ရွိ 

ပါသည္။ ကြမ္းသီးပင္တစ္ပင္အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္၂၀ က်ပ္ခန္႔သာရွိၿပီး တစ္ပင္လွ်င္ အႏွစ ္၅၀ မွ ၇၀ အထိ 

သက္တမ္းရွိၾကသည္။ ကြမ္းသီးပင္၏အသက္ကို ၄င္း၏အပင္အျမင့္မွတစ္ဆင့္သိရွိႏိုင္ၿပီး 

သက္တမ္းရင့္ေသာ အပင္၌ အလြန္ျမင့္မားေသာပင္စည္ရွိသည္။ ဤေဒသရွိရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 

သက္ရင့္ကြမ္းသီးပင္မ်ားကုိ လံုး၀ခုတ္ပစ္ျခင္းမျပဳဘဲ သဘာ၀အတုိင္းေသဆံုးေစၿပီးေနာက္ ၄င္းတုိ႔ေနရာတြင္ 

ပ်ိဳးေထာင္ထားေသာ အပင္ေပါက္မ်ားျဖင့္အစားထုိးစုိကၾ္ကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာင္အခိ်န္အသုံးျပဳရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ရွိေနပါသည္။ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 

ကြမ္းသီးပင္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားတစ္၀ုိကစ္ိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွစ္သက္ၾကသလို 
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ေျမနိမ့္ပိုင္းတြင္ေနထုိင္ေသာရြာသူရြာသားမ်ား        ဆိုပါက 

ကြမ္းသီးပင္မ်ားကုိကုန္းျမင့္ပိုင္းတြင္စိုက္ပ်ိဳးလိုၾကသည္။ ေက်းရြာဧရိယာအတြင္းရွိကြမ္းသီးၿခံမ်ား၌ 

ဇီ၀မ်ိဳးစုံလင္ကြဲျပားမႈျမင့္မားတတ္ရာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၄င္းတုိ႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာစိုက္ပ်ိဳးထားျခင္း 

မဟုတ္ဘဲ ၿခံအမ်ားစုသည္ အပင္စံုရွိေနေသာကြမ္းသီးၿခံမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကြမ္းသီးပင္ 

စိုက္ပ်ိဳးေသာကာလအေနျဖင့္ ေမလအလယ္ပိုင္း မိုးရာသီမွစကာ ေအာက္တိုဘာလအထိျဖစ္ၿပီး ခူးဆြတ္သည့္ 

ကာလမွာ မတ္လႏွင့္ ေမလအေစာပုိင္းကာလအတြင္းျဖစ္ကာ အေျခာက္ခံေသာလုပ္ငန္းမွာလည္း ယင္းကာလ 

အတြင္း၌ပင္ျဖစ္သည္။  

၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ႏွင့္ ၁၀၀ ခန္႔အၾကား 

ေက်းရြာစတင္တည္ကာစအခိ်န္မ်ား၌ ကြမ္းသီးကို ယေန႔လုိ ပိုက္ဆံရွာေပးေသာသီးႏံွတစ္ခုအျဖစ္ 

မစိုက္ပဳိ်းခ့ဲၾကေၾကာင္း၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ အသင့္အတင့္ႏွင့္အခ်ိဳးအရၾကည့္မည္ဆိုပါကလည္း 

အျခားေသာသီးႏံွပင္မ်ားႏွင့္မကြာျခားလွေၾကာင္း ကမုိေသြး ေဒသမွရြာသူရြာသားမ်ားကေျပာဆုိၾကသည္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္၌သာလွ်င္စားသုံးျဖစ္ခ့ဲၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၊ ၇၀ ခန္႔တြင္မ ူ

၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ကြမ္းသီးပင္ကိုေငြေပၚသီးႏံွအျဖစ္အေလးအနက္ထားကာ စတင္ စုိက္ပ်ိဳးလာခ့ဲၾကၿပီး 

ယင္းမွစီးပြားေရးအရအကဳိ်းအျမတ္မ်ားရရွိခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြမ္းသီး 

အေျမာက္အျမားစားသုံးၾကသျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ကြမ္းသီးပင္ကိုေက်းလက္ေဒသ၏စိုက္ပ်ိဳးမႈအမ်ားဆုံးေသာ 

သီးႏွံမ်ားအနက္မွတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္။ ကြမ္းစားသည့္အေလ့အထမွာ ဤႏုိင္ငံတြင္ 

ခိုင္ခုိင္မာမာအျမစ္တြယ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကြမ္းသီးထြက္ကုန္မ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႔သုိ႔ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ 

ထို႔ျပင္ ကြမ္းသီးသည္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ 

အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္တရုတ္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔တင္ပိ႔ုေလ့ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဓိကပို႔ကုန္တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ကြမ္းသီးအားစားသုံးရုံသာမက ျပဳျပင္ထုတ္ပိုးေရးလုပ္ငန္း 

မ်ား၌မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအျဖစ္လည္းအသုံးျပဳႏုိင္ေသးရာ ဥပမာအားျဖင့္ ကြမ္းသီး 

ေျခာက္မ်ားကုိ သားေရနယ္ျခင္းႏွင့္အမွ်င္သန႔္စင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌အသုံးျပဳၾကသလို ေဆး၀ါးႏွင့္ဟင္းခတ္ 

အေမႊးအႀကဳိင္ျပဳလုပ္ရာ၌လည္းအသုံးျပဳၾကၿပီး ကြမ္းသီးအစုိမ်ားကုိမူ အနာက်က္ေစျခင္း၊ 

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ွာ ကုသျခင္းကဲ့သုိ႔ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈအတြက္တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္သလို 

သြားဖုံးေရာဂါႏွင့္သြား ေရာဂါမ်ားကုသရန္အတြက္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။  
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ကြမ္းသီးပင္မ်ားအျပင္ ယင္းေဒသအတြင္း စီးပြားေရးအရအေရးပါကာ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ 

အျခားေသာသီးႏံွမ်ားလည္းရွိေသးရာ သီဟုိဠ္၊ ရာဘာ၊ ငွက္ေပ်ာႏွင့္ေတာင္ထန္းပင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး သာဓက 

အားျဖင့္စုိက္ပ်ိဳးမႈအခဳိ်းအစားပုိင္း၌လည္းနီးစပ္မႈရွိၾကသည္။ ေလ့လာမႈအတြင္း 

သီဟုိဠ္ပင္မ်ားသည္ကြမ္းသီးပင္ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယလူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးသီးႏွံျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ 

သီးႏွံအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးျခင္း  

အထက္ပိုင္းျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႔မ်ားအဖုိ႔ 

သီးႏွံအလွည့္က် စုိက္ပဳိ်းျခင္းဆုိသည္မွာ အလြန္ထူးျခားေသာစုိက္ပဳိ်းေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

တစ္မူထူးေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုအျဖစ္လည္းမွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ယင္းစနစ္သည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း 

ေျမဧရိယာ တစ္ခုေပၚ၌ အမ်ိဳးမဳိ်းေသာအပင္မ်ားအားစုိက္ပ်ိဳးေသာစနစ္ျဖစ္၍ 

အျခားတစ္ေနရာသုိ႔ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕စုိက္ပဳိ်း ေသာအခါ ယခင္စိုက္ပဳိ်းၿပီးေျမေဟာင္းအေနျဖင့္ 

ေျမၾသဇာဓာတ္မ်ားစုပံုလာေစႏိုင္ကာ ထပ္မံျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ 

စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအေနျဖင့္ အခိ်န္ ၅ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္အထိၾကာသြားသည့္အခါတုိင္း 

ယင္းေနရာသုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာကာ တစ္ဖန္ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဤေဒသတြင္ သီးႏွံ 

အလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို မိုးရာသီအတြင္း၌စတင္စိုက္ပ်ိဳးၾကရာ ေမလအလယ္မွ ေအာက္တိုဘာလအကုန္ထိ 

ျဖစ္ၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္ယာစပါးစုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ ေမလကုန္ဆုံးသည့္ကာလအတြင္းစတင္ 

လုပ္ေဆာင္ကာ ႏို၀င္ဘာလမွေဖေဖာ္၀ါရီလအထိကာလအတြင္း၌ ရိတ္သိမ္းၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤေဒသ၌စိုက္ပ်ိဳးသည့္အပင္မ်ားအနက္အမ်ားစုမွာ ေတာင္ယာစပါး၊ ေျပာင္း၊ ပီေလာပီနံ၊ ပိန္းဥ၊ 

ခရမ္းသီး၊ ငရုတ္သီး၊ ႏွမ္းၾကတ္ႏွင့္အျခားေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားက့ဲသို႔ ေရာႁပြမ္းေတာင္ယာသီးႏွံမ်ားျဖစ္ 

ၾကၿပီး သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကိုထင္ထင္ရွားရွားမေတြ႔ရေပ။ ေတာင္ယာစပါးသည္ 

အဓိကသီးႏံွျဖစ္ရာ ယင္း၏ထုတ္လုပ္ထြက္ရွိမႈအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေသာေတာင္ယာအရြယ္အစားအေပၚတြင္ 

မူတည္ေနပါသည္။ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ မိသားစုတစ္စုသည္ ႏွစ္စဥ္ စပါးတင္းေတာင္းေပါင္း ၆၀ မွ ၈၀ 

အထိထုတ္လုပ္ႏိုင္ၾကပါသည္။ သီးႏွံအလွည့္က်စုိက္ပ်ိဳးမႈစနစ္သည္ 

ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏အဓိကေက်ာရုိးျဖစ္သည္ဟု ေျပာႏိုင္သလို 

၄င္းတုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ားအားအတည္ျပဳေပးၿပီး မိသားစုစီးပြားေရးမဆုတ္မနစ္ 

ႀကဳိးပမ္းမႈအတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိသားစုအေတာ္မ်ားမ်ားအေနျဖင့္ 

၄င္းတုိ႔၏ အလွည့္က်သီးႏံွစိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာမ်ားအားစတင္ေလွ်ာ့ခ်လာၾကၿပီျဖစ္ရာ ယင္းေနရာတြင္ 
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သစ္သီး၀လံပန္းမန္ မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတြက္ခ်က္ကုိက္ေသာသီးႏွံမ်ားအား ပုိမိုအစားထုိးစုိက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။ 

ကြမ္းသီးပင္မွာ လူသိ အမ်ားဆုံးေငြေပၚသီးႏံွျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္သီဟိုဠ္ပင္ရွိေနသည္မွာေသခ်ာေသာ္လည္း 

သီးႏွံအလွည့္က် စုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမဧရိယာမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

သီးႏွံအလွည့္က်စုိက္ပ်ိဳးရန္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းခ်ရန္မီးေသြးဖုတ္ေနေသာရြာသားမ်ား 

ေမြးျမဴေရး 

ေဒသရွိကရင္တိုင္းရင္းသားရြာသူရြာသားမ်ားသည္ အနည္းအက်ဥ္းေမြးျမဴမႈမ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ 

ေရာင္းခ်ရန္မဟုတ္ဘဲ အိမ္စားရန္အတြက္သာအမ်ားဆုံးေမြးျမဴၾကရာ ဥပမာအားျဖင့္ ၾကက္၊ ၀က္၊ ဘဲ၊ ငန္း၊ 

ဆိတ္ႏွင့္ႏြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေနအိမ္ၿခံ၀န္းအတြင္း၌ သုိ႔မဟုတ္ သီးႏံွအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးရာပလပ္ေျမမ်ား၌ 
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အစရွိသည့္ေနရာအမဳိ်းမဳိ်းတို႔တြင္ အနည္းငယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္အတူ အဆုိပါတိရိစၦာန္မ်ားအား 

သဘာ၀အတိုင္းေမြးျမဴၾကသည္။ အဆုိပါေမြးျမဴမႈမ်ားသည္ 

မိသားစုစားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈရွိေၾကာင္းအတည္ျပဳခ်က္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အခဳိ်႕ေသာတိရိစၦာန္မ်ားမွာ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရးတုိ႔တြင္ အသုံးတည့္မႈအရ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားစြာတုိ႔တြင္ 

လူကုိသက္သာေစေသာအရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဆင္မ်ားသည္ အိမ္ေဆာက္ရာ၌အသုံးျပဳရန္ 

သစ္လုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးမားသည့္သစ္သားထည္မ်ားအား ဆြဲယူေရးအတြက္ျဖစ္ကာ 

ရႈပ္ေထြးသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္ရန္အတြကအ္ခက္အခဲမ်ားရွိေသာ သစ္ေတာမ်ား၊ 

ေတာင္မ်ားကုိျဖတ္၍ ႀကီးမားေလးလံသည့္အရာမ်ားအားေရႊ႕ေျပာင္းေသာအခါ ၄င္းတုိ႔မွာ 

အလြန္ပင္အသုံးတည့္လွသည္။ ႏြားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေပါ့ပါးေသာပ်ဥ္ျပားမ်ား၊ 

အိတ္မ်ားက့ဲသုိ႔  မႀကီးလြန္း၊ မေလးလြန္းေသာအရာမ်ားအားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔ကိ ု

ႏြားလွည္း အျဖစ္ဆင္ကာအသုံးျပဳေနၾကေသာ္ျငား လမ္းေၾကာင္းရႈပ္ေထြးျခင္းမရွိဘ ဲ

ေခ်ာေမြ႕ကာညီညာျပန္႔ျပဴးေနသည့္၊ အတက္အဆင္းေျပျပစ္သည့္ေနရာမ်ား၌သာလ်ွင္ 

ႏြားလွည္းကိုအသုံးျပဳရန္ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။  

 

 

ကမိုေသြးေဒသရွိေမြးျမဴေရး 
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ဘာသာေရးႏွင့္ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ား 

ကမိုေသြးေဒသမွကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ဤေဒသ၌ ႏွစ္ေပါင္း 

ရာႏွင့္ခ်ီကာေနထုိင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤေဒသအတြင္း အသုိင္းအ၀ုိင္းအလိုက္စတင္အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ရာတြင္ 

လူအမ်ားအေနျဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလိုသာေနထိုင္ခ့ဲၾကၿပီး ယေန႔က့ဲသုိ႔ ေက်းရြာပံုစံမ်ိဳးမရွိခဲ့ပါ။ 

၄င္းတုိ႔သည္ သဘာ၀တရားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြင္းေနထုိင္ေသာနတ္မ်ားအေပၚရုိေသေလးစားလ်က္ 

ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာ၀တရားအားကုိးကြယ္မႈကဲ့သို႔ 

သဘာ၀လြန္အရာမ်ားအေပၚယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ထိုသုိ႔ 

သဘာ၀တရားအရအေလးအျမတ္ထားေသာအရာမ်ားကုိ ၾကက္၊ ၀က္၊ ဘဲ စသည့္၄င္းတုိ႔၏အိမ္ေမြး 

တိရိစၦာန္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ဆုေတာင္းၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အခိ်န္တြင္မူ 

ကရင္တိုင္းရင္းသားရြာသူရြာသား မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၿဗိတိသ်ွတိ႔ုအုပ္စိုးစဥ္ကာလအတြင္း 

သာသနာျပဳအဖြဲ႔မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္အတူ ခရစ္ယာန္သာသနာ၀င္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ 

ကမိုေသြးေဒသရွိေက်းရြာတုိင္းတြင္ ဘုရားရွိခိုေက်ာင္းမ်ားက့ဲသုိ႔ ကိုးကြယ ္

၀တ္ျပဳရာေနရာမ်ားအားကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ဘာသာေရးအရ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရာ၌ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအားေတြ႔ဆုံရန္အတြက္ 

နံနက္မွစကာအခိ်န္အေတာ္လင့္သည္ အထိ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔သြားေရာက္တတ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

ရြာသူရြာသားမ်ားအၾကားရွင္းလင္းေျပာဆုိရန္ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေသာအခါ 

သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားရယူရန္လုိအပ္ လာေသာအခါမဳိ်းတြင္ ဘုရားေက်ာင္းသည္ 

ရပ္ရြာလူထုအစည္းအေ၀းက်င္းပရာေနရာအျဖစ္သုိ႔ အသြင္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမွတစ္ပါး အျခားထင္ရွားအေရးပါသည့္ေနရာမွာ ေက်းရြာ တိုင္း၌ရွိၾကေသာ 

ေျမျမဳပ္သၿဂႋဳဟ္ရာေနရာ သုိ႔မဟုတ ္ သခႋ်ဳင္းျဖစ္ၿပီး သီးျခားသတ္မွတ္နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္း၌ 

သင့္တင့္စြာေနရာေပးထားရွိၾကသည္။   

၂-၃ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား 

ကမိုေသြးေဒသႏွင့္ ထား၀ယ္လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းတည္ရွိရာေဒသမ်ားသည္ KNU 

အဖြဲ႔အစည္း၏ထိန္းခဳ်ပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေနၿပီး ယင္းေဒသမ်ား၌ေနထုိင္သူမ်ားမွာ အဆုိပါစီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈႀကဳံရေသာ ႒ာေနကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ယင္းေဒသမွျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
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လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း၏ ႀကီးမားလွေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ေႏွာင့္ယွက္ခံရ၊ 

ၿခိမ္းေျခာက္ခံ ေနရရုံသာမက ၿဗိတိသ်ွတို႔၏ျပည္နယ္ျပည္မခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ 

အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ဗမာ စစ္တပ္၏ဖိႏွိပ္ေပါင္းရုံးေရးႀကဳိးပမ္းမႈတို႔ေၾကာင့္ 

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္အၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ 

ေက်ာ္ၾကာေအာင္ျဖစ္ပြားေနသည့္စစ္ေရးပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသ်ွတို႔ထံမွလြတ္လပ္ေရးရရွိေၾကညာၿပီးသည့္္ တိုင္ေအာင္ 

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဳ်ပ္ေရးအတြက္မစြမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။ 

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကားရွိတင္းမာမႈမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားတည္ရွိလာခ့ဲေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ တိက်က်ျပတ္သားစြာတည္ေထာင္လာမႈေၾကာင့္သာမက ၁၈၈၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၇ 

ခုႏွစ္အထိၾကားကာလအတြင္းရွိတြန္းအားမ်ားေၾကာင့္ စတင္ေပါက္ကြဲထြက္သြားခ့ဲသည္။ KNU အဖြဲ႔အစည္း 

ကိုယ္၌ပင္လွ်င္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၌ ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

ၿဗိတိသ်ွတို႔ထံမ ွ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရလာၿပီးခိ်န္မွစလ်ွင္ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားသည္ အခိ်န္ကာလအမဳိ်းမ်ိဳးတို႔တြင္ 

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈေလ်ာ့ပါးလာေသာလကၡဏာမေတြ႔ရွိ ရဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားေနခ့ဲပါသည္။ 

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ကမိုေသြးေဒသသည္ တိုက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြားရာအဓိကေနရာမ်ားအနက္မွတစ္ခုျဖစ္လာခ့ဲၿပီး ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ၄င္းတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားအား 

စြန႔္ခြာကာအျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ဥပမာ ေတာတြင္းသုိ႔၊ ကန္ခ်နာဘူရီရွိ ထုိင္း-

ျမန္မာနယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခ့ဲရပါသည္။ 

၄င္းထြက္ေျပးသူမ်ားအနက္မွအခဳိ်႕သည္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ် 

ႏွင့္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔တတိယႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ခဲ့သည္။ အခဳိ်႕မွာ အသက္ရွင္ႏုိင္ေရးထြက္ေျပး 

ခဲ့ၾကရာမွ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း၌အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္လာၾကၿပီး အခဳိ်႕မွာ အျခားေသာအရပ္တစ္ပါး၌၊ ပိုမို 

လံုၿခံဳေသာေနရာ၌ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူေနထုိင္ဖုိ႔ 

ျဖစ္သြားၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာရြာသူရြာသားမ်ားကမူ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲၾကေလသည္။ 

တိုက္ပြဲဒဏ္ အနည္းငယ္မွ်သာခံရေသာေက်းရြာမ်ားတြင္မူ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 

ကတုတ္က်င္းမ်ားအတြင္း၌ေနထိုင္ႏိုင္ခဲ့ ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားကလည္း ဟိႏၵားသတဳၱတြင္းအနီးရွိ 

ေမတၱာ-ထား၀ယ္ကားလမ္းမႀကီး၏နံေဘး၌ အေျခခ်ေနထုိင္ရန္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကပါသည္။ 
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ထို႔ေၾကာင့္ အခဳိ်႕ေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ လူမ်ား၏ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာမႈ သုိ႔မဟုတ ္

စြန႔္ခြာသြားမႈႏွင့္ပတ္သက၍္ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားစြာ မက်န္ရွိေတာ့ေပ။  

အေျခအေနမွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစကာ ေနာက္ပိုင္း ပိုမို၍ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈရွိလာပါသည္။ ေ၀းေ၀းသုိ႔ 

ေျပာင္းေရႊ႕မသြားသူမ်ား၊ ေက်းရြာရွိကတုတ္က်င္းမ်ားအတြင္းေနထုိင္ခဲ့သူမ်ားသည္ စတင္၍ျပန္လာခ့ဲၾကၿပီး 

၄င္းတုိ႔၏ေျမမ်ားကုိျပန္လည္ေတာင္းယူကာ ပံုမွန္အတိုင္းျပန္လည္ေနထုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

အေသးစား ထိေတြ႔တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ပုိမိုက်င့္သုံးကာ ႏုိင္ငံအားစတင္တံခါးဖြင့္ေပးလုိက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 

အစိုးရႏွင့္ KNU အၾကား အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ 

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးျမဳပ္နံွမႈမ်ားပုိမိုႀကိဳဆုိမႈရွိလာေသာအခါ 

ေနရာအႏံွ႔အျပားသုိ႔ေရာက္ရွိ သြားၾကေသာရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 

၄င္းတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားအားျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းလာၿပီ 

ျဖစ္ေသာ၄င္းတုိ႔၏မူလေျမမ်ားအေပၚ၌ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ရန္အတြက္ 

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခ့ဲၾကသည္။ အခဳိ်႕ေသာေက်းရြာမ်ားမွရြာသူရြာသားမ်ားမွာမူ 

၄င္းတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားသုိ႔မျပန္ႏိုင္ေသးဘဲရွိရာ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ 

ရြာမ်ားအေနျဖင့္အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားၿပီး အစိုးရက ေနထုိင္ရန္ေနရာအသစ္မ်ားျပန္လည္ 

ခ်ထားေပးရန္လုိအပ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ေျမမ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ားမွာ 

ယခင္ေနရာ မ်ားတြင္သာျဖစ္ရာ  ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အဆုိပါေနရာမ်ားအား 

လက္ေတြ႔ေကာင္းစြာအသုံးခ်ႏုိင္စြမ္းရွိၾကပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာအျခားသေဘာတူညီခ်က္ရိွလာေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 

၏တံခါးဖြင့္ေပးထားမႈ၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားအားလက္ခံမႈတို႔ႏွင့္အတ ူ

ေျမာက္ျမားစြာေသာဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္း တိ႔ုေၾကာင့္ အလြန္အေလးထားရမည့္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ျပင္းထန္ေသာစစ္ေရး 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ပံုစံမဳိ်းမဟုတ္ဘဲ ဤျဖစ္ရပ္၌ ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး 

စီမံကိန္းက့ဲသုိ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ရွိလာမည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအဖုိ႔ လက္နက္မ်ားမပါရွိေသာ္ျငား စက္ယႏၱရားမ်ား၊ 

ေျမညွိေျမသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအမ်ိဳးအစားအတြက ္

ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသြားရမည့္၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး သြားရမည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 
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၂-၄ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ထား၀ယ္လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း၀င္ေရာက္လာျခင္း 

ကမိုေသြးေဒသခံမ်ားသည္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းမ၀င္ေရာက္ခင္က သယ္ယူပိ႔ုေဆာင္ေရး 

အတြက္ႏွင့္အလွမ္းေ၀းသည့္ေနရာမ်ားမွ၄င္းတို႔၏ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ရန္ 

ရပ္ရြာအတြင္းရွိ လမ္းက်ဥ္းေလးတစ္ခုကုိအသုံးျပဳခ့ဲၾကသည္။ အဆိုပါလမ္းကေလးသည္ 

ေဂဟစနစ္ႏွင့္လိုက္ဖက္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာေရာက္ရွိလာၾကေသာအခါ 

ယခုအခါတြင္ ထား၀ယ္မွေမတၱာသုိ႔သြားသည့္ ပင္မလမ္းျဖစ္ေသာ အမွတ ္ (၈) 

အမ်ိဳးသားအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္ဆက္သြယထ္ားေသာ ရြာလမ္းၾကမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။  

ITD ကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးေဖာ္ေဆာင္မည့္သူအျဖစ္ ျမန္မာအစုိးရထံမွသေဘာတူ 

ခြင့္ျပဳခ်က္အားရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း၏တည္ေဆာက္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိစတင္ခ့ဲပါသည္။ ယင္းလမ္းသည္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအ၀င္၀ ကီလုိမီတာ 

အမွတ္အသား ၁၈+၅၀၀ မွစတင္ကာ ကန္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဖူနာရြန္စစ္ေဆးေရးစခန္း 

ကီလုိမီတာအမွတ္အသား ၁၅၆+၅၀၀ အထိ စုစုေပါင္း ၁၃၈ ကီလုိမီတာရွည္လ်ားသည္။ ဤလမ္းသည္ 

ကမိုေသြးေဒသကုိ ကီလုိမီတာအမွတ္အသား ၄၂+၅၀၀ ခန္႔ မွ ၆၇+၅၀၀ 

ခန႔္အထိအပိုင္းအျခားအားျဖတ္ထြက ္ သြားၿပီး ထား၀ယ္ႏွင့္ေမတၱာအၾကား အမွတ္(၈) 

အမ်ိဳးသားအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္  ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းတိ႔ု ဆံုသည့္ေနရာလည္းပါ၀င္ေနသည္။ 

ဤႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းမသည္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရာလမ္းအျပင္ 

၄င္းတုိ႔၏ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား၊ သီးႏွံအလွည့္က်စို္က္ပ်ိဳးရာေနရာမ်ားႏွင့္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းထပ္တူက်ေနေသာလမ္းေၾကာင္းအသစ္ျဖစ္သည္။ ဤကားလမ္းအေနျဖင့္ 

ရြာသူရြာသားမ်ား၏ေျမမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားအျပင္ သစ္ေတာမ်ားအားထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္မွာ 

ေသခ်ာေနၿပီး ေျမညွိေျမသယ္ယာဥ္သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္အခဳိ်႕ေသာေနရာမ်ားအပါအ၀င္ လမ္းေဖာက္လုပ္ 

ရန္ႏွင့္လမ္းခင္းရန္တို႔အတြက္လည္း အဆုိပါေနရာမ်ားမွာသိမ္းဆည္းခံခ့ဲရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤလမ္းမသည္ 

ေခ်ာင္းငယ္ ေျမာင္းငယ္မ်ားစြာတို႔အားျဖတ္သန္းသြားသလို အေရးပါေသာျမစ္တစ္စင္းျဖစ္သည့္ကမုိေသြးျမစ္ 

ကိုလည္းျဖတ္သန္းသြားသည္။ ေဖာ္ျပပါလမ္းေၾကာင့္ ဤေဒသမ်ားအတြင္း၌ ကေထာင္းနီ၊ ကလစ္ႀကီး၊ 

သျဗဳေခ်ာင္း၊  ေမတၱာႏွင့္ေတာင္သုံးလုံးဟူေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈႀကဳံရေသာ ေက်းရြာ ၆ ရြာရွိပါသည္။ 

ကမိုေသြးေဒသအတြင္းလမ္းေဖာက္လုပ္မႈသည္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးဒုတိယႏွစ္ 

ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္စတင္ခဲ့့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ITD ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏စီမံကိန္း 
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ေဖာ္ေဆာင္သူအေနအထားကုိစြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဖန္ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာရာ ယခု 

လက္ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွအစိုးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အခိ်န္တုိင္ေအာင္ျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ ေဒသခံမ်ားအားအလြန္ပင္မေက်မနပ္ျဖစ္ေစသလို ထိခုိက္နစ္နာမႈ 

မ်ားလည္းရွိေစပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏သေဘာမတူမႈကို 

နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာ္ျပ ခဲ့ၾကရာ ဥပမာအားျဖင့္ လမ္းပိတ္ဆုိ႔ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ 

ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ EIA ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္စဥ္အတြင္း 

သေဘာမတူညီမႈကုိေဖာ္ျပျခင္းစသည္တ႔ိုျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ကန္႔ကြက္မႈမ်ားသည္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ KNU 

အဖြဲ႔အစည္းထံမွလည္းထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်က္အား မ်ားစြာေသာအေျခအေန၌ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ရာ 

သာဓကတစ္ခုအေနျဖင့္ ITD ကုမၸဏီကစီမံကိန္းစတင္ခ့ဲၿပီးတစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ EIA 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္တာ၀န္ယူထားေသာ ERIC အဖြဲ႔အစည္းကစီစဥ္က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀း၌ 

တက္ေရာက္လာေသာရြာသူရြာသားမ်ား အစည္းအေ၀းမွဆႏၵျပထြက္ခြာသြားခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ERIC အဖြဲ႔အစည္း၏သမာသမတ္က်မႈအေပၚေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကရာ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္း၏၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ITD ကုမၸဏီမွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူသြားလာေနၾက 

သလိ ု ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ျပႆနာေျဖရွင္းေပးေရးဆုိင္ရာမည္သည့္ေမးခြန္းကိုမွ် ေျဖဆုိႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ KNU အဖြ႔ဲအစည္းအေနျဖင့္လည္း 

ဤစီမံကိန္းအေပၚ၄င္းတိ႔ု၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈအားထုတ္ေဖာ္ ျပသခ့ဲၾကၿပီး “ထား၀ယ္မွာ 

မတၱာပြတ္ထပ္ေဆာက္တာကုိရပ္” ဟူေသာဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္တကြ စီမံကိန္းဧရိယာ 

အတြင္းသုိ႔ကုမၸဏီအား၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳဘဲလမ္းကိုပိတ္ဆုိ႔ထားရန္ 

ရြာသူရြာသားမ်ားစုရုံးေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ 
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ေက်ာက္ခဲပံုသည္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းအားဆန္႔က်င္သည့္ 

လူထုႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၏ကိုယ္စားျပဳသေကၤတတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 

 

၂-၅ ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 

ဤအပိုင္း၌ပါ၀င္သည့္အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားဆုိသည္မွာ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ိုင္း၏ သမိုင္း 

ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီ၏ အခဳိ်႕ေသာသီးျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိေဖာ္ျပ 

လ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာရာသတ္မွတ္ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကမိုေသြးေဒသရွိ ေက်းရြာ ၄ ရြာအေပၚတြင္ 

အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။  

၂-၅-၁ ကေထာင္းနီ 

ကေထာင္းနီသည္ ကေထာင္းနီရြာေဟာင္းႏ ွင့္ရြာသစ္ႏ ွစ္ပိုင္းပါ၀င္ေနေသာေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။ 

ရြာေဟာင္းမွာ ကမိုေသြးျမစ္အနီး ကုန္းျမင့္ပိုင္းတြင္တည္ရိွၿပီး ကေထာင္းနီရြာသစ္မွာမူ ေတာင္သံုးလံုးရြာ၊ 

ကလစ္ႀကီးရြာသစ္တို႔ႏွင္ ့ကပ္လ်က္ အမွတ္ (၈) အမ်ိဳးသားအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးႏွင္ ့နီးပါသည္။ 

ကေထာင္းနီရြာ တည္ထားသည္မ ွာ ႏ ွစ ္ေပါင္ းတစ္ရာေက်ာ ္ၿပီျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏ ုိင ္ငံအေနျဖင့္ 

ၿ ဗ ိတ ိသ ွ်က ိုလ ိုန ီမ ျ ဖ စ ္ လ ာ ခ င ္  က တ ည ္ း က ပ င ္ 
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၄င္းတို႔၏ေရွးဘိုးဘြားမ်ားမွာဤေနရာတြင္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္ဟု ရြာသူရြာသားမ်ားကေျပာဆို 

ၾကပါသည္။  

ကေထာင္းနီေက်းရြာသည္ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ကာလအတြင္းက ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KNU တပ္ဖြဲ႔အၾကား 

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ထိခုိက္ပ်က္စီးခ့ဲရဖူးသည္။ ဤေနရာရွိေနအိမ္မ်ားမွာ ဆုိးဆိုး 

ရြားရြားပ်က္စီးသြားခ့ဲၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ားကုိလည္း စြန႔္ပစ္ခ့ဲရသည္။ ရြာသူရြာသားအခဳိ်႕မွာ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ 

မျဖစ္မေနေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲရသည္ သုိ႔မဟုတ ္ ေတာထဲသုိ႔ထြက္ေျပးခ့ဲရေလသည္။ အခဳိ်႕မွာလည္း 

ထိုင္းဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ေနထုိင္ရန္လုိအပ္ခဲ့ရာ အထူးသျဖင့္ ကန္ခ်နာဘူရီႏွင့္ရက္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္မ်ားရွိ 

ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ျဖစ္သည္။ အခဳိ်႕မွာမူ အျခားေဘးကင္းသည့္ေနရာမ်ားရွိ 

၄င္းတုိ႔၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူေနထုိင္ခ့ဲရ သလို အခဳိ်႕က ၿမိ႕ဳေပၚသုိ႔ထြက္ခြာလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ရြာသူရြာသားအမ်ားစုသည္ ဟိႏၵား သတၱဳတြင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ 

အနီးအနားရွိရြာသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲၾကပါသည္။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အေျခအေန 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာအခါ မိမိတိ႔ု၏ေနရာမ်ားသုိ႔ျပန္သြားခ့ဲၾကရာ ယခင္ေနရာတြင္ 

၄င္းတုိ႔၏ဥယ်ာဥ္ၿခံ မ်ားက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ စစ္ပြဲအတြင္း 

၄င္းတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားအလြန္ပင္ထိခုိက္ပ်က္စီးခ့ဲရေသာ ေၾကာင့္ 

အစိုးရကေျမေနရာေပါင္းမ်ားစြာျပန္လည္ခ်ထားေပးခဲ႔ရၿပီး ပင္မလမ္းမႀကီး၊ ေတာင္သုံးလုံးေက်းရြာ 

တိ႔ုႏွင့္ကပ္ေနသည့္ ကေထာင္းနီရြာသစ္ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ထူေထာင္ေပးခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

စစ္ပြဲၿပီးဆုံး သြားသည့္ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ဧက ၃၀ ခန္႔ 

ရွိေသာရြာသစ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကရာ စုေပါင္းေနထုိင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ၄င္းတိ႔ု၏အိမ္မ်ားကုိ 

နီးနီးကပ္ကပ္ေဆာက္လုပ္ထားၾကပါသည္။  

ေက်းရြာအတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇၀ ႏွင့္ လူဦးေရ ၆၀၀ ခန႔္ရွိပါသည္။ ဤေဒသရွိ ေဒသခံမ်ားမွာ 

အဓိကအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုကကြမ္းသီးကိုစိုက္ပ်ိဳးကာ ဒုတိယေနရာတြင္ ၀ဥကိ ု

အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳး၍ ယင္းတိ႔ုေနာက္တြင္သီဟိုဠ္ကိုစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ တညင္း၊ ငွက္ေပ်ာစသည့္ အျခားေသာ 

သီးႏွံပင္မ်ားကုိလည္း ၄င္းတိ႔ုစုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ရာဘာမွာလည္း ေနာက္ထပ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္အပင္ျဖစ္ေသာ္ျငား 

၀င္ေငြနည္းပါးျခင္းႏွင့္ စိုက္ရက်ိဳးမနပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေျမာက္အျမားမစုိက္ပ်ိဳးၾကေခ်။ ထို႔ျပင္ 

ရြာသူရြာသား မ်ားသည္ မိသားစုစားသုံးရန္အတြက္ 

သီးႏွံအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးေရးကုိဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲျဖစ္ရာ ၄င္းတိ႔ု၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးရာ၊ 
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ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးရာေနရာမ်ားမွာ ကလစ္ႀကီးရြာေဟာင္းဘက္တြင္ ရွိပါသည္။ 

ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတိ႔ု၏ေနရာမ်ားအတြင္း သစ္ပင္မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍လည္း မီးေသြးဖုတ္ 

ေရာင္းခ်ၾကရာ ယင္းလုပ္ငန္းသည္ ၄င္းတိ႔ု၏မိသားစုမ်ားအတြက္ အပို၀င္ေငြမ်ားရွာေဖြေပးႏိုင္ေလသည္။   

ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ထားမႈသည္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ စမ္းေခ်ာင္းႏွင့္ေခ်ာင္းငယ္ 

အေရအတြက္ ၈ ခုကိုျဖတ္သန္းသြားၿပီး ယင္းတို႔အနက ္ ၃ ခုသည္ ေက်းရြာ၏ ငါးထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနသည့္စမ္းေခ်ာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြ႔ဲက ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ 

ရသည္။ ယင္းလမ္းသည္ပင္ ေက်းရြာ၏ဥယ်ာဥ္ၿခံသြားရာလမ္းကုိလည္း ထပ္မံ၍ ျဖတ္ထြက္သြားပါသည္။ 

၂-၅-၂ ကလစ္ႀကီး 

ကေထာင္းနီေက်းရြာက့ဲသုိ႔ပင္ ကလစ္ႀကီးေက်းရြာကိုလည္းႏွစ္ပုိင္းခြဲျခားႏုိင္ရာ 

ကလစ္ႀကီးရြာေဟာင္း ႏွင့္ ရြာသစ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ရြာေဟာင္းသည္ ကမိုေသြးျမစ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ 

ကမိုေသြးေဒသကုန္းျမင့္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ရြာသစ္မွာမူ အမွတ ္ (၈) 

အမ်ိဳးသားအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးအနီး၌တည္ရွိကာ ေတာင္သုံးလံုးေက်းရြာ ႏွင့္ေဘးခ်င္းကပ္လ်က္ျဖစ္သည္။  

ကေထာင္းနီေက်းရြာက့ဲသုိ႔ပင္ ကလစ္ႀကီးေက်းရြာအားႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ 

ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ KNU တပ္ဖြဲ႔အၾကားစစ္ျဖစ္ပြားစဥ္ကာလအတြင္း 

ထိခုိက္ပ်က္စီးသြားခ့ဲရေသာေက်းရြာမ်ားအနက္မွ တစ္ရြာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ 

ခုႏွစ္မ်ား၌ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားဆုိးရြားစြာပ်က္စီး ခ့ဲရာ အခ်ိဳ႕ေနအိမ္မ်ားအားစြန္႔လႊတ္ခ့ဲရၿပီး 

အခဳိ်႕မွာမူေဘးကင္းဆဲျဖစ္သည္။ ရြာသူရြာသားအခဳိ်႕လည္း လြတ္ရာသုိ႔ေရွာင္းတိမ္းခ့ဲရစဥ္ 

ေတာထဲသုိ႔ေျပးသူေျပး၊ ထိုင္းနယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ အထူးသျဖင့္ ကန္ခ်နာဘူရီႏွင့္ 

ရက္ခ်နာဘူရီျပည္နယ္မ်ားမွဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေနထုိင္သူက ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ 

အခဳိ်႕ကလည္း အျခားေဘးလြတ္ရာရွိေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေနထုိင္ၾကသလို အခဳိ်႕ ကလည္း 

ၿမိ႕ဳေပၚသုိ႔တိမ္းေရွာင္သြားၾကသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္မွ တိုက္ပြဲမ်ားမရွိေတာ့သျဖင့္ ရြာသူရြာသား မ်ားမွာ 

ေနရင္းအရပ္သုိ႔ျပန္လာခ့ဲၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရက ပင္မလမ္းမႀကီးနီးကာ 

ေတာင္သုံးလံုးေက်းရြာႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိသည့္ ရြာသစ္တစ္ရြာ ယခုအေခၚ ကလစ္ႀကီးရြာသစ္ကိုတည္ေထာင္ 

ႏုိင္ရန္ေျမေနရာအခဳိ်႕ခ်ထားေပးခ့ဲပါသည္။ စစ္ပြဲၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ရြာသူ 
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ရြာသားမ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ ယေန႔အခိ်န္ထိေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ကလစ္ႀကီးရြာႏွစ္ရြာသည္ ဒဏ္ရာ 

ဒဏ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္ေနေသာအတိတ္သမိုင္းတစ္ခုတည္းကုိ မ်ွေ၀ခံစားေနၾကရသည္မွာထင္ရွားလွပါသည္။  

ကလစ္ႀကီးေက်းရြာကို အိမ္ေျခ ၇၀ ၊ လူဦးေရေပါင္း ၄၀၀ ျဖင္ ့ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး 

ေျမအက်ယ္အ၀န္းမွာ ဧက ၃၀ ခန္႔ရိွပါသည္။ ဤရြာေနထိုင္ၾကေသာေဒသခံမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ 

ဥယ်ာဥ္ၿခ ံစိုက္ ျခင ္ း ၊ သီးႏ ွံ အလွည္ ့က်စ ိုက္ပ ်ိဳး ျခင ္ းတို႔ ျဖင္ ့အသက္ေမြးၾကၿပီး  အမ်ားစ ုမ ွာ 

ကလစ္ႀကီးရြာေဟာင္းဧရိယာဘက္တြင္ျဖစ္သည္။ 

က ြင ္ း ဆ င ္ း ေ လ ့လ ာ ရ ာ မ ွတ စ ္ ဆ င ္ ့ မ ဲေ ခ ါ င ္ လ ိပ ္ ျ ပ ာ အ ဖ ြဲ႔ က သ ိခ ဲ့ရ သ ည ္ မ ွာ 

လမ္းေဖာက္လုပ ္မႈစ ီမ ံကိန ္ းသည္  ေက်းရြာ၏ စမ ္းေခ ်ာင ္ း ႏ ွင ္ ့ေခ ်ာင ္ းငယ္အေရအတြက္  ၆ 

ခုအားျဖတ္သန္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂-၅-၃ ပ်ဥ္းသားေတာ 

ပ်ဥ္းသားေတာေက်းရြာသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ထားမႈ၏ေတာင္ဘက္ျခမ္း ႏွစ္ကီလုိမီတာခန္႔ 

အကြာတြင္ တည္ရိွပါသည္။ ဤေက်းရြာအေနျဖင့္ ပင္မကားလမ္းမႀကီးႏွင့္ေ၀းေသာ္လည္း အနီးအနား၌ 

ေခ်ာင္းငယ္ေျမာင္းငယ္မ်ားစြာရိွပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေသာက္ေရအတြက္ ေရတြင္းမ်ားမွေရကိုသာ 

အထူးတလည္အသုံးျပဳၾကသည္။ ေက်းရြာအားတည္ထားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာနီးပါးခန္႔ရိွၿပီျဖစ္သည္။ 

ေက်းရြာမတည္ေထာင္မီ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ခန႔္က ဤေနရာတြင္ ၄င္းတိ႔ု၏ေရွးဘုိးဘြားမ်ား ခပ္က်ဲက်ဲ 

ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားကေျပာဆိုၾကသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏ ွင့္ 

ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလည္း  ကပ္လ်က္အနီးအနားေနရာ 

မ်ားတြင္ရိွပါသည္။ ရြာသူရြာသားအမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔၏ေနရာေဟာင္းမ်ားတြင္သာေနထိုင္ဆဲျဖစ္ၿပီး ရြာမွ 

ထြက္ခြာ သြားသူနည္းပါၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္  ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KNU 

တပ္ဖြဲ႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာတိုက္ပြဲဒဏ္ကို ၄င္းတို႔သိပ္မခံစားရ၍ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ 

ပ ုန ္ း ခ ိုရ န ္ အ တ ြက ္  ေ က ်း ရ ြာ ၏  က တ ုတ ္ က ်င ္ း မ ်ာ း က ိုအ ဓ ိက အ သ ံုး ျ ပ ဳခ ဲ့ၾ က ရ ာ 

ဤေက်းရြာ၏အေျခတက်ျဖစ္ေနမႈမွာ အဆက္ဆက္တုိင္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

  ပ်ဥ္းသားေတာေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၈၄ စုမွ လူဦးေရေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ခန႔္ေနထုိင္လ်က္ 

ရွိသည္။ အျခားေသာေက်းရြာမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ ရြာသူရြာသားမ်ား၌ကြမ္းသီးၿခံမ်ားရွိၾကၿပီး  

သီးႏွံအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳး ျခင္းကုိလုပ္ကိုင္ဆဲျဖစ္ေသာ္ျငား အခဳိ်းအစားအားျဖင့္မူနည္းပါးလွသည္။ 
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လက္ရွိအခိ်န္တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာလ်ွင္ 

အလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔၏ 

သုေတသနအစီရင္ခံစာအရ
26

 ေျမပုိင္ဆိုင္မႈအခဳိ်းအေနျဖင့္ လူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ေျမ ၃ ဧကမွ 

၅ ဧကအထိပိုင္ဆိုင္စဥ္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ေျမ ၅ ဧကမွ ၁၀ ဧကအထိပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး လူဦးေရ၏ ၁၀ 

ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာမူ ေျမ ၃၀ ဧကမွ ၅၀ ဧကအထိပိုင္ဆုိင္ထားၾကသည္။ အလြန္နည္းပါးလွေသာအေရအတြက္ 

သုိ႔မဟုတ္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာရွိသည့္အေရအတြက္ကမူ ေျမဧက ၅၀ 

ေက်ာ္ခန္႔အထိ ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤေဒသရွိေဒသခံအမ်ားစုသည္ 

ျမန္မာအစိုးရထံမွသာမက KNU အဖြဲ႔အစည္းထံမွလည္း 

ေျမအသုံးျပဳပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။    

ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ထားမႈသည္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားသုိ႔သြားလာရာ ေက်းရြာ၏ လမ္း ၃ လမ္းအပါအ၀င္ 

စမ္းေခ်ာင္းႏွင့္ေခ်ာင္းငယ္အေရအတြက္ ၅ ေခ်ာင္းတုိ႔အား ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားေၾကာင္း ကြင္းဆင္း 

ေလ့လာမႈမွတစ္ဆင့္ မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ 

၂-၅-၄ သျဗဳေခ်ာင္း 

သျဗဳေခ ်ာင ္ းေက်းရြာကို လြန္ခ ့ဲေသာႏ ွစ ္ေပါင ္ း  ၁၅၀ ေက်ာ ္ခန ္႔ကတည္ေထာင္ခ ဲ့ရာ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ေသာေက်းရြာမ်ားအနက္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ အဆိုပါေက်းရြာသည္ 

ႏ ွစ ္လမ ္ းသြာ းကားလမ ္း၏  ေျမာက္ဘက္  ၂  ကီလိုမ ီတာခန ္႔အကြာတြင ္တည္ရ ိွပ ါသည္။ 

ကားလမ္ းေရာက္ရ ိွမလာခင ္ကပင ္  ေက်းရြာ၏  နယ္န ိမ ိတ ္က ိုျဖတ္သန ္ းစ ီးဆင ္းလ ်က ္ရ ိွၿပ ီး 

ကမိုေသြး ျမစ္ ႏ ွင ္ ့သီးျခားျဖစ ္ေသာ  ျမစ္တစ္စင္ းႏ ွင္ ့စမ ္းေခ ်ာင ္းငယ္  မ်ားစြာတုိ႔လည္းရိွပါသည္။ 

ရြာသူရြာသားမ ်ားသည္  ေသာက္သံုးရန ္အတြက္  စမ္းေခ ်ာင ္းမ ်ား ၊  ေခ ်ာင ္ းငယ္မ ်ားမွ ေရကို 

တိုက္ရိုက္ရယူသံုးစြဲၾကသလုိ ငါးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာေရေနသတၱ၀ါမ်ားကိုလည္း အထူးသျဖင့္ မိုးရာသီလို 

ကာလမ်ားတြင္ဖမ္းဆီးေလ့ရိွၾကသည္။  သို႔ေသာ္လည္း ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး 

က မ ိုေ သ ြး ေ ဒ သ သ ို႔  စ ီမ ံက ိန ္ း က ်ဴး ေ က ်ာ ္ ၀ င ္ ေ ရ ာ က ္ လ ာ ေ သ ာ အ ခ ါ 

အ ဆ ိုပ ါ ေ ရ ရ င ္ း ျ မ စ ္ မ ်ာ း က ိုလ ည ္ း ထ ိခ ိုက ္ ခ ဲ့ပ ါ သ ည ္ ။  စ ီမ ံက ိန ္ း ေ ၾ က ာ င ့္ 

                                                             
26

 မဲေခါင္လိပ္ျပာ၊ “ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း - အစုိးရ ႏွင့္ပုဂၢၢလိကရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား 

စီမံကြပ္ကဲမႈအေပၚဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း” ဆုိင္ရာ သုေတသနအစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၀ ။ URL https://1th.me/Mhby 

https://1th.me/Mhby
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ငါးႏွင့္အျခားေရေနသတၱ၀ါမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ရာ ရွာေတြ႔ရန္ပင္အလြန္ခက္ခဲလာပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရြာရွိ 

စမ္းေခ်ာင္းမ်ားလည္းေျခာက္ခန္းလာေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေတာင္ေပၚရိွအဖ်ားပိုင္းမွ 

ေအာက္ဘက္ရွိရြာသုိ႔စီးဆင္းလာေစသည့္ ပိုက္ေရကိုသာလွ်င္ ယခုအခါသုံးစြဲေနရပါသည္။  

ကမိုေသြးေဒသမ ွအျခားေသာ ေက်းရြာမ ်ာ းက ဲ့သ ို႔ပင ္  သျဗ ဳေ ခ ်ာင ္ းေက်းရြာသည္လည္ း 

စစ္ေရးပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ တူညီေသာသမိုင္းအေတြ႔အႀကံဳရိွထားပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KNU တပ္အၾကားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေသာေနရာ၌ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္တစ္ဖန္ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားလာျပန္သျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ 

အျခားေသာေနရာမ ်ာ း  သို႔  တိမ ္းေရွာင ္ထြက္ေ ျပးခ ဲ့ရပါသည္။  အခ်ိဳ႕က  ထိုင ္ း ႏ ိုင ္င ံရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ေရာက္ရိွသြားခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က ေတာမ်ားအတြင္းသို႔ထြက္ေျပးသြားခဲ့ပါသည္။ 

အ ခ ်ိဳ႕ က လ ည ္ း  ရ ပ ္ ေ ၀ း မ ွ သ ို႔ မ ဟ ုတ ္  ထ ာ း ၀ ယ ္ ၿ မ ိဳ႕ မ ွ ေ ဆ ြမ ်ိဳး မ ်ာ း ၊ 

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေက်းရြာႏွင့္ယခင္ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားကို 

မၿငိမ္းခ်မ္းေသးသည့္ကာလအတြင္း အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ပစ္ထားခဲ့ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၇ 

ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အထိျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္မူ ၁ ၉၉၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ျဖစ္သည္။ 

သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာကို အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၈၀၊ ရြာသူရြာသားအေရအတြက္ ၄၅၀ ဦးခန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း 

ထားပါသည္။ မိသားစုတစ္စုတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူဦးေရထက္ ငယ္ရြယ္သူဦးေရမွာ ၂ ဦးမွ ၃ ဦးအထိ ပိုမို 

မ်ားျပားေနၾကသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းကေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္အတည္ျပဳ 

ခဲ့ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလည္းရိွပါသည္။ ရြာသူရြာသားအမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔၏အဓိက၀င္ေငြ 

အျဖစ္ ကြမ္းသီးၿခံလုပ္ငန္းမ်ားသာရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး သီးႏွံအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကိုလည္း လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲ 

ျဖစ္သည္။ မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာအရ
27

 လူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေျမ ၃ ဧကမွ ၅ 

ဧကအထိ၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၅ ဧကမွ ၁၀ ဧကအထိ၊ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၁၀ ဧကမွ ၃၀ ဧကအထိ၊ ၅ 

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၃၀ ဧကမွ ၅၀ ဧကအထိပိုင္ဆိုင္ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။ ဧက ၅၀ ႏွင့္အထက္ 

ေျမပိုင္ဆိုင္ႏ ုိင္သူဦးေရမွာ လူဦးေရတစ္ခုလံုး၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္ ့ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကားသာရိွပါသည္။ 

ေ ဒသခ ံရ ြာ သ ူရ ြာ သာ းမ ်ာ းအ ေ န ျ ဖင ္ ့ ၂၀၁ ၂  ခ ုႏ ွစ ္တ ြင ္  ဥပေ ဒထြက ္ရ ိွလာ ၿ ပ ီးေ နာ က ္ ၊ 

လ မ ္ း ေ ဖ ာ က ္ လ ုပ ္ မ ႈ စ ီမ ံက ိန ္ း စ တ င ္ လ ာ ၿ ပ ီး ေ န ာ က ္  ေ ျ မ အ သ ံုး ျ ပ ဳ ပ ိုင ္ ခ ြင ္ ့မ ်ာ း ကို 

                                                             
27

 အထက္၌ေဖာ္ျပၿပီး။ 
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စတင္ေလွ်ာက္ထားလာခဲ့ၾကရသည္။  တိက်သည့္မ ွတ္ပံုတင္အမွတ္မရိွေသးေသာ္လည္း  ၄င္းတို႔ 

အမ်ားစုထံတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU အဖြဲ႔အစည္းတို႔ထံမွလုိင္စင္ကိုကုိင္ေဆာင္ထားၾကသည္။  

ေက်းရြာအတြက္အလြန္အေရးပါလွေသာ သျဗဳေခ်ာင္းျမစ္အပါအ၀င္ ရြာရွိစမ္းေခ်ာင္းငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္                   

၈ ေခ်ာင္းတုိ႔ကို ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ကားလမ္းကျဖတ္သန္းသြားေၾကာင္း 

မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔ကသတိျပဳမိခ့ဲ ပါသည္။ 

၂-၆ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေဒသစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

၂-၆-၁ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ယင္း၏ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းအေၾကာင္း 

ၾကားသိခ့ဲရၿပီးေနာက္ ကမိုေသြးေဒသမွေဒသခံမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ကိုယ္ပိုင္ 

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ 

လူထုအေျချပဳေရရွည္တည္တံ့ေသာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႔ (CSLD) ကိ ု အတူတကြ 

စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းခ့ဲၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရာ၌ ကုိယ္စားျပဳ 

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္၊ ၄င္းတိ႔ု၏ကိုယ္ပိုင္အရပ္ေဒသမ်ားဖြ႔ံၿဖဳိးေစေရးအတြက္ 

၄င္းတုိ႔၏လိုအပ္ခ်က ္ မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္တင္ျပေနသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အသံတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအၾကား 

ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။    

အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၌ေက်းရြာကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးပါ၀င္ကာ (တစ္ရြာလ်ွင္သုံးဦးႏႈန္းျဖင့္) ၄င္းတုိ႔ 

သည္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏အျမင္မ်ားကုိနားေထာင္ၾကမည့္အျပင္ 

အဖြဲ႔၀င္ေက်းရြာမ်ားရွိအစည္းအေ၀းက်င္းပရာ ေနရာမ်ား၌ လစဥ္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ 

စီစဥ္ျပဳလုပ္သြားၾကျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ က႑ အသီးသီးအလိုက္ 

၄င္းတုိ႔ေကာက္ယူထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လစဥ္လတုိင္းမွ်ေ၀ေပးသြားၾကမည္ျဖစ္ သလိ ု

ေဖာ္ျပပါဖြံ႔ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ အထူးသျဖင့္ အရပ္ေဒသ 

တစ္ခုခ်င္းစီမွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးျပႆနာမ်ားအားေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါျပႆနာမ်ားအတြက္အေျဖမ်ားကုိ လည္း 

၄င္းတုိ႔ အတူတကြ ႀကဳိးပမ္းရွာေဖြသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ CSLD သည္ KNU အဖြဲ႔အစည္းက ေထာက္ခံ 

အကူအညီေပးကာ သေဘာတအူတည္ျပဳထားသည့္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ား 
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ႏွင့္ KNU အဖြဲ႔အစည္းအၾကား ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္စကားေျပာဆုိမႈတစ္ခုရွိလာေစေရးအျပင္ တစ္ဖန္ 

ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္ေသာဆက္သြယ္ေရးတစ္ရပ္ရွိလာ 

ေစေရး ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသူတစ္ဦးအျဖစ္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ CSLD သည္ KNU 

အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္လံုး၀ကင္းရွင္းမႈရွိပါသည္။  

ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ CSLD သည္ ကမုိေသြးေဒသမွေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီ၏အသံမ်ားႏွင့္ 

ျပႆနာမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူတို႔၏မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္ လက္ေတြ႔တင္ဆက္ျပသ 

ႏိုင္ေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ ၄င္းတိ႔ုအားနည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ဖိအားေပးျခင္းျဖင့္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းေပးေစျခင္းစသည္ျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ 

၁၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေရးပါေသာေနရာမွပါ၀င္လႈပ္ရွားခ့ဲပါသည္။ ထို႔ျပင္ လမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ 

ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ 

၄င္းတုိ႔၏ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္လိုအပ္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအား စုေဆာင္း တြက္ခ်က္ရာတြင္ CSLD သည္ 

အလြန္ပင္အေရးပါလွေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကားလမ္းစီမံကိန္းမွာ 

ရပ္နားထားရာမွျပန္လည္စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ CSLD သည္ ယခုအခိ်န္တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ 

ေလ်ာ္ေၾကးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပိုမိုအေသးစိတ္က်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိေကာက္ယူ 

လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းအေပၚ ဆက္လက္ 

ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္သလို ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္တည္ေဆာက္လုပ္ငန္းမ်ားအားရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ 

ေက်းရြာမ်ား၊ CSO မ်ားႏွင့္အတူ အဆက္မျပတ္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသည္။  

၂-၆-၂ ေဒသစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ကမိုေသြးေဒသရွိကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အလြနခ္ိုင္မာအားေကာင္းသည့္ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း 

မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတိ႔ုထံတြင္ အမ်ိဳးမဳိ်းေသာကိစၥရပ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ား 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားသည့္ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲေရးပုံစံမ်ားရွိေနၾကသည္။ မိမိတိ႔ုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ 

အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိရာ ဥပမာအားျဖင့္
28

 (၁) ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ (၂) ေရေ၀ေရလဲေတာ (၃) 

                                                             
28

 ေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ ခင္ႏြယ္ခ်ိဳ (ဦးေဆာင္သုေတသီမ်ား) ၊ သစ္ေတာႏွင့္အတူရွင္သန္ႀကီးထြားျခင္း - သစ္ေတာႏွင့္ကမုိေသြးေဒသ ႒ာေန 

ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကားထူးျခားသည့္ဆက္ႏႊယ္မႈ၊ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅-၃၆။  
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တိုင္းရင္းေဆးဥယ်ာဥ္ေတာ (၄) ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈေတာ (၅) ခ်က္ျမဳပ္ေတာ (၆) အသုံးခ်ေတာ (၇) သီးႏွံ 

သစ္ေတာေရာေႏွာဧရိယာ (၈) ငါးထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမႏွင့္ (၉) သုသာန္ေျမဟူ၍ အပိုင္းကိုးပုိင္းပါ၀င္သည့္ 

ေက်းရြာဘုံပိုင္ေျမကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာတစ္ခု ကမိုေသြးေဒသ၌ရွိပါသည္။ ထိုသုိ႔ရွင္းလင္းစြာ 

သတ္မွတ္ပိုင္းျခားထားေသာ ဇုန္နယ္ေျမကုိးခု၌လည္း ယင္းနယ္ေျမမ်ားအား မည္သုိ႔စုေပါင္းအသုံးခ်ရမည္၊ 

မည္သုိ႔ကာကြယ္ရမည္စေသာ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရွိပါေသးသည္။ 

ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရလဒ္မ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ 

ေက်းရြာေျမေနရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္းလုံးညီညႊတ္မႈအင္အားကုိ ေျပာင္ေျမာက္စြာထင္ဟပ္ျပသလ်က္ 

ရွိသည္။ 
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အခန္း (၃) မျမင္သာေသာစရိတ္မ်ား - အကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးအရဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ 

စားနပ္ရိကၡာ/ ဘ၀လုံၿခဳံမႈ 

ေရွ႕အခန္းတြင္ ေလ့လာမႈျပဳရာေဒသမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ေဂဟစနစ္၊ 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာတို႔ကုိဤသုေတသနကတင္ျပခဲ့သလို 

ကမိုေသြးေဒသ၏ေဒသဆုိင္ရာစီးပြားေရးအေျခအေန ႏွင့္တကြ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္၄င္းတိ႔ု၏ပတ္၀န္းက်င္အၾကားဆက္စပ္ေနမႈတုိ႔ကုိလည္းတင္ျပခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

သုေတသနသည္ ရပ္ရြာလူထု၏မိမိဘာသာစီမံခန္႔ခြဲေနမႈအပါအ၀င္ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီႏွင့္  လူထုအေျချပဳ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ေယဘုယ်အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။ ဤအခန္းသည္ အမ်ိဳးမဳိ်းေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ရႈေထာင့္အသီးသီးမွမျမင္သာေသာစရိတ္ဟု ေနာက္ပိုင္းေခၚေ၀ၚ 

သြားမည့္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို 

ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပႆနာရပ္မ်ားမွာ ITD ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 

ကမိုေသြးေဒသသုိ႔၀င္ေရာက္လာခိ်န္ႏွင့္ ၂၀၁၀-၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း 

ကနဦးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားစတင္ခဲ့ခိ်န္မ်ားအတြင္း ထား၀ယ္စီမံကိန္း ေအာက္ရိွ 

ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းအတြက္ တစ္ဦးတည္းစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ EIA 

ဆန္းစစ္မႈအတြင္း ေဖာ္ျပျခင္းမခံခဲ့ရပါ။ ITD ကုမၸဏီသည္ ကနဦးအဆင့္မွစၿပီး ယေန႔လက္ရွိအခ်ိန္အထိ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူမဟုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း လမ္း၏စစ္ေဆးတုိင္းတာမႈအပုိင္းႏွင့္ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဒီဇုိင္းပိုင္း တာ၀န္လႊဲေျပာင္းယူထားေသာ NEDA ကဲ့သုိ႔ 

ထိုင္းအစုိးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ အကူအညီျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာလမ္းပုိင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ 

ျပန္လည္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ေရး တိ႔ုကုိတာ၀န္ယူထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

၃-၁ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား  

၃-၁-၁ ေရရင္းျမစ္ 

ေရရင္းျမစ္သည္ ကမိုေသြးေဒသမွျပည္သူမ်ား၄င္းတို႔၏ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အလြန္ပင္ 

အေရးပါလွေသာအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုေတသနေလ့လာမႈအရ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားသည္ စမ္းေခ်ာင္း 

မ်ား၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္မ်ားက့ဲသုိ႔သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားဆီမွေရကို အမွန္ပင္အသုံးျပဳေနရေၾကာင္း၊ အထူး 

သျဖင့္ သျဗဳေခ်ာင္းႏွင့္ ပ်ဥ္းသားေတာေက်းရြာမ်ားက့ဲသုိ႔ အထက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
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ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါေက်းရြာႏွစ္ရြာစလုံးသည္ စစ္ပြဲဒဏ္ကိုခံစားခ့ဲရေသာ္လည္း ၄င္းတိ႔ုတည္ရွိရာယခင္ 

ေနရာေဟာင္းမ်ား၌ပင္ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 

ကမိုေသြးျမစ္၏လက္တက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားမွေရကို ေသာက္ေရ၊ ခ်ိဳးေရႏွင့္ 

ဥယ်ာဥ္ၿခံသုံးေရမ်ားအျဖစ္ ကာလအတန္ၾကာ ကပင္သုံးစြဲလာခ့ဲၾကၿပီး 

ပင္မျမစ္ႀကီးဆီသုိ႔သြားေရာက္ရန္မလိုခဲ့ၾကပါ။ အျခားေသာေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ကေထာင္းနီရြာ၊ 

ကလစ္ႀကီးရြာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရြာသစ္ရွိရာေနရာ 

မ်ားသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခ့ဲရေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ေရကိုနည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္သုံးစြဲေနၾကရာ 

ျမစ္ေရ တိုက္ရုိက္သုံးစြဲျခင္း၊ ျမစ္၏လက္တက္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားမွေရကုိသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ 

ေရတြင္းမ်ားမွ တြင္းေရကို မိသားစုမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ေက်းရြာကသုံးစြဲေနျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါေရရင္းျမစ္မ်ားသည္ သုံးစြဲရန ္ အတြက္သာမက အမဳိ်းမ်ိဳးေသာေရေနသတၱ၀ါမ်ား အထူးသျဖင့္ 

ေဒသခံမ်ားအတြက္အေရးအပါဆုံးအစားအစာ ရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာငါးသတၱ၀ါမ်ားအတြက္လည္း 

ရွင္သန္က်က္စားရာ၊ ေပါက္ပြားရာေနရာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ 

မိသားစုစားေသာက္ႏိုင္မႈအရ အဆိုပါေရေနသတၱ၀ါမ်ားထံမွ အကဳိ်းေက်းဇူးရရွိေနၾကၿပီး ယင္းတို႔သည္ 

ေက်းရြာအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

အစားအစားရင္းျမစ္မ်ားအနက္မွတစ္ခုျဖစ္ၾကပါသည္။  

ကားလမ္းေဖာက္လုပ္သည့္စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ကုမၸဏီ၏ေရာက္ရွိလာမႈသည္ ေရအသုံးျပဳမႈႏွင့္ 

ေရေနသတၱ၀ါအစားအစာဖူလုံမႈတို႔အေပၚအမွန္ပင္ထိခိုက္ေစခ့ဲရာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ရွင္သန္ရန္ႏွင့္မ်ိဳးပြားရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းသည့္ေရရင္းျမစ္မ်ားအေပၚမီွခိုေနရ၍ျဖစ္သည္။ 

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ သည္ အေပၚေျမလႊာပ်က္စီးမႈကုိျဖစ္ေပၚေစခ့ဲၿပီး 

လမ္းေဖာက္လုပ္ရာမွထြက္လာေသာေျမႀကီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ သယ္ယူပိ႔ုေဆာင္မႈ၊ 

ယာဥ္သြားလာမႈတုိ႔မွဖုန္မႈန႔္မ်ားသည္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ားပံုမွန္အသုံးျပဳေနသည့္ အဓိကျမစ္ႀကီးမ်ား၊ 

ျမစ္ခြဲမ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားအပါအ၀င္ ေရရင္းျမစ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ က်ဆင္း 

၀င္ေရာက္သြားၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေရရင္းျမစ္မ်ားအား ယခင္လိုအသုံးမျပဳႏုိင္ေတာ့ပါ။ ေရအေရာင္ 

ေနာက္က်ိသြားခ့ဲသလို သန႔္ရွင္းမႈမရွိေတာ့သျဖင့္ ေသာက္သုံး၍မရေတာ့ပါ။ 

ေရစီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းလည္း ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး 

အခဳိ်႕ေသာျမစ္မ်ားတိမ္ေကာေျခာက္ခန္းလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရစီးဆင္းမႈမွအကဳိ်းရေနေသာသစ္ပင္မ်ား 

ဆက္လက္မျဖစ္ထြန္းေတာ့ေပ။ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ေျမႀကီး မ်ားအေနျဖင့္ 
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ေရလမ္းေၾကာင္းကုိပိတ္ဆုိ႔သြားခ့ဲသလို ငါးမ်ားသြားလာသည့္လမ္းေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာင္းလဲ 

ေစခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ငါးမ်ားသားေပါက္ရာ၊ ဥခ်ေပါက္ပြားရာေနရာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 

ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားအနီးမွ ေရခဳိ်င့္မ်ားကဲ့သုိ႔အေသးစားေရရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္းမ်ားသည္လည္း 

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈမွေျမႀကီးမ်ားျဖင့္ လံုး၀ အဖုိ႔ခံလုိက္ရပါသည္။ ငါးအေကာင္ေရမ်ားသည္လည္း 

အံ့ၾသဖြယ္ရာက်ဆင္းသြားခ့ဲပါသည္။ ေလ့လာခ့ဲသည့္ ေက်းရြာအားလုံးနီးပါးမွရြာသူရြာသားမ်ားက 

ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာကိုမျမင္ေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အေရအတြက္အနည္းအက်ဥ္းသာေတြ႔ရေတာ့ေၾကာင္း၊ 

အခဳိ်႕မွာမဳိ်းသုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပ ခ့ဲၾကေလသည္။

 

 

ဤေခ်ာင္းငယ္ေလးမွာ ကမိုေသြးျမစ္၏လက္တက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကားလမ္းႏွင့္အတူ 

ဆက္စပ္တံတားေဆာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္းမွာညစ္ညမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။ 
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ျမစ္ေခ်ာင္းျပႆနာ၊ ငါးေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္မႈျပႆနာတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေထာင္းနီ             

ေက်းရြာသားတစ္ဦးက အင္တာဗဴ်းျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တိ႔ုအားဤသုိ႔ေျပာျပခ့ဲပါသည္။
29

  

“ကားလမ္းစတင္မေဖာက္ခင္တုန္းကေတာ့ ျမစ္ကအရမ္းသန္႔တာေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းက် 

သန႔္ရွင္းတဲ့ေရ ရွိတဲ့ေနရာကုိရွာေတြ႔ဖုိ႔ေတာင္ခက္သြားတာ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ 

ျမစ္ေအာက္ဘက္မွာေနတ့ဲရြာသူရြာသားေတြ ဒါမွမဟုတ္ 

ေခ်ာင္းငယ္ေျမာင္းငယ္ေတြနားမွာေနတ့ဲရြာသူရြာသားေတြေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီေရရင္းျမစ္ ေတြက 

ပ်က္စီးသြားၿပီေလ။ ေႏြရာသီမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခိ်န္အေတာ္မ်ားမ်ားက ျမစ္ေရ 

ၾကည္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိုးရာသီေရာက္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ လမ္းဘက္က ေျမႀကီးေတြ၊ ဖုန္ေတြ 

ျမစ္ထဲကို ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ျမစ္ကိုပိုညစ္ပတ္သြားေစတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ 

ေရရွိတဲ့ေနရာေတြက ဒါမွမဟုတ္ ျမစ္ဆီကေရေတြကိုသုိေလွာင္ထားရတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ 

မိုးေရထည့္ေလွာင္စရာေတြကို ရွာေဖြဖုိ႔လိ ုပါတယ္။” 

နိဂုံးခဳ်ပ္အားျဖင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းသည္ အမဳိ်းမ်ိဳးေသာေရရင္းျမစ္မ်ားကို 

ညစ္ညမ္းသြားေစခ့ဲရာ ေနာက္က်ိသြားျခင္း၊ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္သုံးစြဲ၍မရႏုိင္ေတာ့ျခင္းတို႔ကိ ု

ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။ ေက်းရြာမ်ားစြာမွေဒသခံရြာသားမ်ားအေနျဖင့္  ေတာင္ေပၚကေန သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာ 

ကဲ့သုိ႔ အထက္ပုိင္း၌တည္ရွိေသာရြာဆီသုိ႔ဆင္းလာေသာပိုက္မွေရကုိသုံးစြဲျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ျပန္လည္ခိ်န္ညိွခ့ဲၾက 

ရသည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားဖြ႔ံၿဖဳိးေရးကြန္ရက္ႏွင့္တာကေပါအဖြဲ႕တိ႔ုသည္ 

ဤသုိ႔ေရက်လာေစေသာစနစ္၏ တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ယေန႔အခိ်န္တြင္ 

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ပိုက္မွေရကို ဆက္လက္အသုံးျပဳေနၾကဆဲျဖစ္သလို 

သဘာ၀ေရရင္းျမစ္မ်ားထံမွမည္သည့္ေရကိုမွ် တိုက္ရုိက္သုံးစြဲျခင္း မရွိေတာ့ေခ်။  သုိ႔ေသာ္လည္း 

ပိုက္လုိင္းႏွင့္အေ၀းမွာေနထုိင္ၾကသူမ်ားအတြက္ေရရယူသုံးစြဲႏုိင္ေရးမွာ အခိ်န္ 

ႏွင့္ေငြေၾကးပုိမိကု်ခံရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ျပႆနာမ်ားရွိေနပါေသးသည္။ 

၃-၁-၂ ေျမႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား 

                                                             
29

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ကေထာင္းနီေက်းရြာသား ေဇာ္ေနအားေမးျမန္းျခင္း။ 



79 
 

ေက်းရြာမ်ား၏အစိတ္အပုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိျဖတ္သန္းသြားသည့္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းေဖာက္လုပ္ 

ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းသည္ ေက်းရြာမ်ား၏ ႀကီးမားက်ယ္ေျပာလွေသာေျမယာဆုံးရံႈးမႈမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ 

လာခ့ဲပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုအေတာ္မ်ားမ်ား ၄င္းတို႔၏စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကုိဆုံးရံႈးခ့ဲရၿပီး ၄င္းတိ႔ု၏ 

ကြမ္းသီးပင္မ်ား၊ သီဟိုဠ္ပင္မ်ား၊ ရာဘာပင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအပင္မ်ားလည္းပ်က္စီးခဲ့ရရာ 

၄င္းတုိ႔၏စီးပြားေရးအကဳိ်းအျမတ္ မ်ားကုိဆုံးရံႈးလိုက္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

၄င္းတုိ႔၏ေျမမ်ားအေပၚလမ္းျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္သြားမည့္အေၾကာင္းကုိ 

၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္အသိေပးခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ႀကဳိတင္သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ရရွိျခင္းမရွိခ့ဲေၾကာင္း ရြာသူ ရြာသားအခဳိ်႕က 

ကၽြႏ္ုပ္တိ႔ုအားေျပာျပခ့ဲပါသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ၄င္း၏လမ္းအား 

ေဖာက္လုပ္သြားခ့ဲရာ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေမ်ွာ္လင့္ေတာင္ေမွ်ာ္လင့္မထားမိခ့ဲၾကေပ။ ႀကီးထြားေနဆဲ 

အပင္မ်ားျဖင့္၄င္းတို႔၏ေျမမ်ားမွာ အလြန္ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးသြားခ့ဲရေၾကာင္းလည္း 

ရြာသူရြာသားအမ်ားအျပားက ေျပာျပခ့ဲပါသည္။  ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ ပုိက္လုိင္းမ်ားႏွင့္ နားေနစရာေနရာမ်ားအတြက္ 

အနီးအနားမွေျမဧရိယာမ်ား အပါအ၀င္ ကားလမ္းျဖတ္သန္းသြားေသာေနရာမ်ား၌ 

ထိုသုိ႔ေျမယာဆုံးရံႈးမႈမ်ားမွာ အလြန္ပင္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ လွရာ အေၾကာင္းရင္းမွာ အဆုိပါကားလမ္းကို 

ေလးလမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းအျဖစ္ ယခင္ကစီစဥ္ထားခ့ဲ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ဤႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းအေနျဖင့္ ဗဟုိလမ္းအူေၾကာင္းအေပၚအကဳိ်း သက္ေရာက္မႈမရွိခ့ဲေသာ္လည္း 

ေလးလမ္းသြားလမ္းအတြက္လ်ာထားသည့္ ပတ္ပတ္လည္မွေျမေနရာမ်ားကုိမူ ထည့္သြင္းသြားခ့ဲပါသည္။ 

ေျမမ်ားဆုံးရံႈးရျခင္းသည္ ရႈပ္ေထြးလွေသာျပႆနာမ်ားကုိျဖစ္ေပၚလာေစခ့ဲပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ရြာသူ 

ရြာသားမ်ားသည္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္စရာေျမမရွိေတာ့သျဖင့္ ယင္းေနရာမ်ားအားျဖတ္သန္းသြားလာအသုံးျပဳ 

ခြင့္ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္ရာ စီမံကိန္းရပ္နားထားသည့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း၌ပင္လွ်င္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ယခု စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ေျမဆုံးရံႈးရသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအေမြဆက္ခံပုိင္ဆိုင္လာၾကေသာ ၄င္းတိ႔ု၏ကိုယ္ပိုင္ေနရာမ်ားအား အသုံးျပဳပိုင္ခြင့္တားျမစ္ 

ခံထားရဆဲျဖစ္သည္။ အစုိးရပိုင္းႏွင့္ကုမၸဏီပိုင္းကလည္း အဆုိပါေျမမ်ားမွာ စီမံကိန္းပိုင္ေျမမ်ားျဖစ္သြားၿပ္ီဟု 

အခုိင္အမာေျပာဆုိေနၾကေလသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဥပေဒမ်ား အထူးသျဖင့္ ေျမမ်ားႏွင့္ 

သယံဇာတမ်ားအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကသာပိုင္ဆိုင္သည္ဟုျပ႒ာန္ထားေသာ  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ 

ဥပေဒအရ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကခြင့္ျပဳမွသာလွ်င္ ေျမမ်ားကုိအသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အမဳိ်းမ်ိဳးေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအလုိ႔ငွာ 
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ေျမသိမ္းယူေရးဥပေဒအရေျမမ်ားအား သိမ္းယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာလမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္စပ္လ်ဥ္း၍ အစုိးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္း 

လြယ္လင့္တကူေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုမၸဏီသုိ႔ေျမအသုံးျပဳပုိင္ခြင့္မ်ားကိုေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။  

သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုိပါဥပေဒသည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ရုိးရာအစဥ္အလာ၊ အသက္ေမြး 

၀မ္းေက်ာင္းမႈတုိ႔ႏွင့္မကိုက္ညီဘဲ ဆန္႔က်င္မႈရွိေနရာ ထြန္ယက္စိုက္ပဳိ်းရန္ႏွင့္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏုိင္ေရး 

အတြက္ မိသားစုအတြင္းလယ္ယာေျမအေမြဆက္ခံမႈအရျဖစ္သည္။ အဆုိပါေျမမ်ားအတြက္ ယခင္ပိုင္ဆိုင္သူ 

အေထာက္အထားက့ဲသုိ႔ ရပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ေျမပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးအယူအဆမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း၊ ကရင္ 

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုပိုင္နက္မ်ားအတြင္းသယံဇာတမ်ားအေပၚ လုပ္ေနက်အတိုင္းစဥ္းစားမႈမရွိကန္႔သတ္ျခင္း 

တိ႔ုအၾကားကြဲလဲြဆန္႔က်င္ျခင္းကုိထင္ဟပ္ေနသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

ေျမသိမ္းယူေရးဥပေဒမ်ားအျပင္ 

ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေျမပုိင္ဆိုင္မႈဓေလ့အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေနာက္ထပ္ဥပေဒတစ္ခုမွာ 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒသည္ အသုံးမျပဳေသာ၊ စြန္႔ပစ္ထား 

ေသာ သုိ႔မဟုတ္ စ္ုိက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိေသာေျမမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္စရာမလုိဘဲ 

အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်ႏုိင္သည္ဟုသုံးသပ္ထားသည္။ ဤသုိ႔ေသာဥပေဒဆုိင္ရာရႈေထာင့္အရ 

ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သီးႏံွ အလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္၊ 

ေျမအားျပန္ယူသည့္ကာလအတြင္းေရာက္ေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္အသုံးျပဳေနသည့္ေျမမ်ားကုိ  ေျမလြတ္မ်ား၊ အားေနေသာေျမမ်ားဟု 

ဆုိလိုရာေရာက္ေနပါသည္။ အမွန္တကယ္တမ္းတြင္ အဆုိပါေျမမ်ား၌ပိုင္ဆုိင္သူရွိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ေျမမ်ားကို 

ရပ္ရြာ အတြင္းရွိလူမ်ားက စုေပါင္းစပ္ေပါင္းအသုံးျပဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၀င္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္အတူ 

အထက္ ေဖာ္ျပပါဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ စုိက္ပဳိ်းေမြးျမဴေရးဧရိယာမ်ားက့ဲသုိ႔ 

အေရးပါသည့္၀င္ေငြရရွိရာရင္းျမစ္ဆံုးရံႈးျခင္း အပါအ၀င္ 

လူသားႏွင့္တိရိစၦာန္ႏွစ္မဳိ်းစလုံးအတြက္စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအလြန္ဆက္စပ္မႈရွိေနေသာ ေျမဆုံးရံႈးမႈ 

ျပႆနာကိုဦးတည္ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
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ကမိုေသြးေဒသမွျပည္သူမ်ား၏ေျမမ်ားအေပၚျဖတ္သန္းသြားသည့္လမ္းညွိ၊လမ္းျပင္မႈ 

 ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳရာ၌ သတ္မွတ္ထားေသာေက်းရြာ ၄ ရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆ စုမွရြာသူရြာသား 

မ်ားအေနျဖင့္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ေျမ ၃.၂၈ ဧကစီခန္႔ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး ပွ်မ္းမွ်ေျမဆံုးရံႈမႈပမာဏမွာ 

စုစုေပါင္း ၅၂.၄ ဧကခန္႔ရွိေၾကာင္း မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔ကေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ေက်းရြာ 

၄ ရြာလံုးမွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၀၄ စုကိုသာထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက ၄င္းတို႔၏စိုက္ပ်ိဳးေျမစုစုေပါင္း ၉၂၇ 

ဧကကို ဆံုရံႈးမည္ျဖစ္ရာ ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ၂၃၂ ဧကခန္႔ ေျမဆံုးရံႈးမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။  

 အကယ္၍ ဆုံးရံႈးသြားေသာစုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမွာ ကြမ္းသီးၿခံမ်ားသာျဖစ္ပါက (အျခားေသာအပင္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ သစ္သီးပင္မ်ားလည္းရွိေနၾကသည္) ကြမ္းသီးၿခံတစ္ဧကလွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကြမ္းသီးပင္ ၄၀၀ 

ခန္႔ ပါ၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာ ၄ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၆ စု ၊ ပွ်မ္းမွ်ေျမဆုံးရံႈးမႈပမာဏ 

၅၂.၄ ဧက ျဖစ္သည့္အတြက္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အနီးစပ္ဆံုး ကြမ္းသီးပင္ေပါင္း ၂၀,၉၆၀ 

ပင္ကိုဆံုးရံႈးရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ကြမ္းသီးပင္တစ္ပင္လွ်င္  ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ 

၀င္ေငြဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကြမ္းသီးပင္ေပါင္း ၂၀,၉၆၀ ပင္ဆုိပါက 

စီးပြားေရးအရစုစုေပါင္းတန္ဖုိးေငြမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၀,၄၈၀ သုိ႔မဟုတ ္ ၁,၀၄၈,၀၀၀,၀၀၀ 

က်ပ္အထိရွိမည္ျဖစ္သည္။  



82 
 

 ထို႔ေနာက္ အကယ္၍ ေက်းရြာ ၄ ရြာအတြက္ စုစုေပါင္းေျမဆုံးရံႈးမႈပမာဏ ၉၂၇ ဧကကုိ ထည့္သြင္း 

တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါက ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကြမ္းသီးပင္ေပါင္း ၃၇၀,၈၀၀ ပင္ကိုဆုံးရံႈးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိအခါ ကြမ္းသီးပင္တစ္ပင္လွ်င္ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ၅၀,၀၀၀ က်ပရွ္ာေဖြေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကြမ္းသီးပင္ေပါင္း 

၃၇၀,၈၀၀ ၏ စီးပြားေရးတန္ဖုိးစုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၅,၄၀၀ ေက်ာ္ သုိ႔မဟုတ ္

၁၈၅၄၀,၀၀၀,၀၀၀  က်ပ ္ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ ၃၀၄ စုေက်ာ္တို႔အတြက္ 

စီးပြားေရးအရဆုံးရံႈးမႈ ကိန္းဂဏန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။    

 ၃-၁-၃ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းအရ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈမွာအလြန္ပင္အေရးႀကီးသည့္ျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသနကေတြ႔ရွိခ့ဲပါသည္။ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈရွိေသာရြာသာရြာသားမ်ားသည္ မည္သည့္ႀကဳိတင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္မွ်မရရွိဘဲ 

၄င္းတုိ႔ေနထုိင္ရာေျမမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ရာေျမမ်ားကုိ မေမ်ွာ္လင့္ ဘဲ ဆံုးရံႈးခ့ဲရပါသည္။ 

၄င္းတုိ႔အနက္မွအခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားေလ်ာ္ေၾကးရရွိစဥ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကမူ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား မရရွိခဲ့ၾကပါ။ 

ရရွိေသာရြာသူရြာသားအခဳိ်႕အေနျဖင့္လည္း မွ်တမႈမရွိေသာပမာဏကုိသာရရွိခ့ဲသည္ သုိ႔မဟုတ ္

၄င္းတုိ႔ေတာင္းဆုိသည့္ပမာဏေလာက္မမ်ားေသာပမာဏကိုသာလွ်င္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေတာင္းဆုိသည့္ပမာဏ 

အတိုင္းေလ်ာ္ေၾကးရရွိေသာ ရြာသူရြာသားအေရအတြက္မွာမူ မျဖစ္သေလာက္သာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်းရြာ 

ျဖစ္ေစ၊ လူပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေစ ေနရာေဒသအလုိက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာတူညီမႈမရွိရာ 

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းရာ၌ပါ၀င္ေသာ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ ္

လူပုဂိၢဳလ္၏အင္အားအပါအ၀င္ တည္ေနရာ၊ အပင္အေရအတြက္၊ အပင္အမ်ိဳးအစား၊ 

ေဒသအလုိက္ဆံုးရံႈးသြားသည့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေပၚမူတည္ေန၍ျဖစ္သည္။ 

ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမွာအမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ KNU အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 

ကုမၸဏီအၾကားတြင္သာေပၚေပါက္ေလ့ရွိေၾကာင္း ရြာသူရြာသားမ်ားကေျပာျပခ့ဲပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေလ့လာမႈ အတြင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို အထူးသျဖင့္ ကြမ္းသီးပင္မ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးကုိ 

ေအာက္ပါအတုိင္းသတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း ရြာသူရြာသားမ်ားကေျပာျပပါသည္။
30

   

                                                             
30

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာ၌ ရြာသူရြာသားမ်ားအၾကားေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ။  
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၁) အပင္သက္ အႏွစ ္၃၀-၅၀ အၾကားရွိ ကြမ္းသီးပင္အႀကီး (ျမင့္မားသည့္) တစ္ပင္လွ်င္ 

၁၂၀,၀၀၀   က်ပ ္သုိ႔မဟုတ္ ၁.၂ သိန္းျဖစ္သည္။ 

၂) အပင္သက္ အႏွစ ္၃၀ ေအာက္ငယ္ေသာ္လည္း အသီးသီးႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ ကြမ္းသီးပင္တစ္ပင္လွ်င္ 

 ၆၀,၀၀၀ က်ပ ္ျဖစ္သည္။ 

၃) အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ အသီးမသီးႏိုင္ေသးေသာကြမ္းသီးပင္ငယ္တစ္ပင္လွ်င္ ၃၀,၀၀၀ က်ပ ္ 

 ျဖစ္သည္။  

ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ထားေသာ္ျငား မိသားစုတိုင္းသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသလုိ ညီတူမွ်တူေပးေခ် 

ျခင္းမခံခဲ့ရပါ။ 

.   

 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈစာရြက္စာတမ္းတစ္ခု  

ထို႔ျပင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈစာရြက္စာတမ္းတစ္ခု (ေျမအသုံးျပဳခြင့္ပါမစ္) ရွိထားျခင္းမွာလည္း အိမ္ေထာင္စု 

တစ္စုအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိေရးတြင္အေရးပါသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရ 

သုိ႔မဟုတ္ KNU အဖြဲ႔အစည္းကေပးအပ္ထားေသာ (ခြင့္ျပဳထားေသာ) တရား၀င္ေျမအသုံးျပဳခြင့္ပါမစ္သည္ 

အိမ္ေထာင္စု မ်ား၏ေလ်ာ္ေၾကးရပုိင္ခြင့္အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ေျမအသုံးျပဳခြင့္ပါမစ္ မရွိသူမ်ားအတြက္မူ ၄င္းတုိ႔အဖုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးလံုး၀မရႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္

ထိုသုိ႔ေသာပါမစ္ေရာက္ရွိခ်ိန္အထိ တိုင္ေအာင္ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ 

ေလ့လာမႈျပဳရာသတ္မွတ္ေက်းရြာ ၄ ရြာတြင္ ရြာသူရြာသား အမ်ားစုမွာ 
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ေျမအသုံးျပဳခြင့္လိုင္စင္အတြက္မွတ္ပံုတင္ထားၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး အင္အားအတုိးအေလ်ွာ့လုပ္ကာေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသြားရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးလိုအပ္ေနခဲ့သည္ဟု 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သုံးသပ္ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏႏႈန္းထားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ရြာသူရြာသားမ်ားက 

ကုမၸဏီသည္  အၿမဲအေျပာင္းအလဲရွိသည့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတက္အက်ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္အညီ အစုိးရက 

သတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းထားအတုိင္းလိုက္နာခ့ဲေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ ္ အခဳိ်႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ             

ႏႈန္းထားအတုိင္းလိုက္နာခ့ဲေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမွာ 

ေနရာေဒသမ်ားအလိုက္ကြာျခားႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္းလည္းေျပာျပခ့ဲပါသည္။ 

စီးပြားေရးအကဳိ်းအျမတ္ပိုမုိရရွိႏုိင္သည္ဟုယူဆရေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 

ပိုမိုျမင့္မားသည့္ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားကုိေပးေခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ဤသုိ႔လမ္းေဖာက္လုပ္ေနေသာေနရာမ်ား၌ 

မဟုတ္ပါ။  

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ အနာဂတ္၀င္ေငြ သုိ႔မဟုတ ္ အစားအစာမ်ားဟုအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ 

သစ္ပင္ သုိ႔မဟုတ ္ သီးႏံွ၏ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈစြမ္းအားမ်ားကုိ ဤေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအတြင္း 

တြက္ခ်က္ထားျခင္းမရွိပါ။ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ အနာဂတ္ကာလအခြင့္အလမ္းစရိတ္အား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 

အခဳိ်႕ေသာရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အင္တာဗဴ်းျပဳလုပ္ေမးျမန္းမႈအရ ကုမၸဏီႏွင့္အစိုးရတို႔ထံမ ွ

၄င္းတုိ႔ ေတာင္းဆိုေသာေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမွာ အမွန္တကယ္တမ္းတြင္ တစ္ဧကလွ်င္ ၅၀၀,၀၀၀ 

က်ပ္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရိပါသည္။ 

ITD ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားေခတၱရပ္နားထားခိ်န္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခိ်န္အထိကာလအတြင္း 

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေျမသိမ္းဆည္းခံရၿပီးေနာက္ ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္မ်ားကုိရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း 

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈမၿပီးဆုံးေသးပါ။  

ကလစ္ႀကီးေက်းရြာမွရြာသားတစ္ဦးက ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ ၄င္း၏ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏွံမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏မွ်တမႈမရွိေသာေလ်ာ္ေၾကးအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား 

ဤသုိ႔ ေျပာျပခ့ဲပါသည္။ “၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ကားလမ္းစတင္ေဖာက္လုပ္ေတာ့ 

သက္ရင့္သီဟုိဠ္ပင္ႀကီးအပင္သုံးဆယ္ ေလာက္ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးရံႈးခ့ဲရပါတယ္။ အဲသလိုဆံုးရံႈးတာက 

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ သုံးသိန္း၊ ေလးသိန္းေလာက္ဆုံးရံႈးသြားရတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ အခိ်န ္ ၈ 
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ႏွစ္တာကာလအတြင္းဆို ကၽြန္ေတာ္ ၃၂ သိန္း ေလာက္ ဆံုးရံႈးသြားၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိ 

ေလ်ာ္ေၾကးမရပါဘူး။”  

ထိုမွ်သာမက ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ခုတ္ပစ္ခံရေသာ သို႔မဟုတ္ 

ပ်က္စီးသြားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ သစ္ပင္မ်ား၏တန္ဖိုးကုိသာကာမိၿပီး ေျမဆံုးရံႈးမႈ 

မ်ားအတြက္ ကာမိျခင္းမရိွပါ။ ေျမဟူသည္ ႏ ုိင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရကယူဆေသာေၾကာင့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူသည္ ထိုသို႔ထိခိုက္နစ္နာရေသာရြာသူရြာသားမ်ားသို႔ 

မ ည ္ သ ည ္ ့ေ ျ မ ေ လ ်ာ ္ ေ ၾ က း မ ွ်မ ေ ပ း အ ပ ္ ခ ဲ့ပ ါ ။  ရ လ ဒ ္ တ စ ္ ခ ုအ ျ ဖ စ ္ 

ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းဆံုးရံႈးမႈမ်ားကိုသာမက 

အနာဂတ္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကိုလည္းျဖစ္ေပၚလာေစ ပါသည္။ 

အစပိုင္းတြင္ ကမိုေသြးေဒသရွိ နီးနီးနားနား ကရင္ေက်းရြာ ၁၂ ရြာမွရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေတာင္းဆိုရန ္အတြက္စုေ၀းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကုမၸဏီဘက္က လက္ခံသည္ဆိုရံုမ ွ်လက္ခံကာ 

၄င္းရြာသားမ်ား အနက္မွအခ်ိဳ႕ကိုသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမွာလည္း 

၄င္းတို႔လိုလားေသာ ႏႈန္းအား မျပည္ ့မီခ ဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 

၄င ္ းတ ို႔ ၏ပ ိုင ္ဆ ိုင ္ မ ႈအာ းဆ ံုး ရ ံႈ းခ ဲ့ရၿပ ီး  ျဖစ ္သည္ ့အျ ပင ္  မည္သည ္ ့ေလ ်ာ ္ ေၾကးက ိုမွ် 

မရရိွမည္ကိုစိုးရိမ္ပူပန္ေသာေၾကာင့္ ထိုမမွ်တေသာ ေလ်ာ္ေၾကး ကိုပင္လက္ခံရန္လိုအပ္ေနခဲ့ပါသည္။ 

၄ င ္ း တ ု႔ ိအ ေ န ျ ဖ င ္ ့ မ ိသ ာ း စ ုစ ရ ိတ ္ မ ်ာ း အ တ ြက ္ ၊  ၄ င ္ း တ ို႔ ဆ ံုး ရ ံႈ း သ ြာ း ရ သ ည ့္ 

အရာမ်ားအားအစားျပန္ထိုးရန္အတြက္ အမွန္တကယ္အစားမထိုးႏုိင္ေသာ္ျငား ေလ်ာ္ေၾကးကိုရယူခဲ့ၾကရ 

ပါသည္။ 

၃-၁-၄ ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္ႏွင့္သစ္ေတာ 

ဤသုေတသနေလ့လာမႈတြင္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္း၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ေတာရုိင္း 

တိရိစၦာန္မ်ား၏အေရအတြက္မွာေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေနၿပီး ေတြ႔ရွိရန္ပုိမိုခက္ခဲလာေၾကာင္း၊ 

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကားလမ္းသည္ ၄င္းတိ႔ုျဖတ္သန္းသြားလာရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ 

ေနထုိင္က်က္စားရာေနရာမ်ားအား ၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 

ထို႔ျပင္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈ စီမံကိန္းသည္ 

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားကိုလည္းပိုမိုျဖစ္ေပၚေစခ့ဲေၾကာင္း WWF အဖြဲ႔အစည္း၏ ေနာက္ဆုံး 
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ထုတ္ျပန္ေသာအစီရင္ခံစာက အတည္ျပဳေပးထားသည္။ ယင္းစီမံကိန္း၏အစပုိင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ယေန႔လက္ရွိ 

အခိ်န္အထိ လမ္း၏မီတာ ၂၀၀ ဧရိယာအတြင္း သစ္ေတာ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အခ်င္း၀က္ ၂ ကီလိုမီတာပတ္လည္ 

ဧရိယာအတြင္းရွိ သစ္ေတာ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔သည္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ 

ႏွစ္စဥ္ပ်က္စီးေနခ့ဲပါသည္။
31

 အကယ္၍ ကားလမ္းစီမံကိန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက 

သစ္ေတာပ်က္စီးမႈမ်ားပုိမိုတိုးပြားလာမည္ ျဖစ္သလိ ု

ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္မ်ားအားတရားမ၀င္အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတုိ႔လည္း ပုိမုိ 

မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကဳိတင္ေမွ်ာ္မွန္းေနၾကပါသည္။
32

 သစ္ေတာမ်ားပုိမိုပ်က္စီးလာၿပီး 

ကားလမ္းက ေနရာပုိမိုယူလာလ်ွင္ ေနထုိင္က်က္စားရာေနရာမ်ားႏွင့္ 

အစားအစာရင္းျမစ္မ်ား၏ပ်က္စီးမႈတုိ႔သည္လည္း ပုိ၍ မ်ားျပားလာမည္သာျဖစ္သည္။  

၃-၂ မျမင္သာေသာစရိတ္မ်ား - ေနာက္ဆက္တြဲအကဳိ်းဆက္မ်ား 

ဤအခန္းတြင္ပါရွိေသာအေၾကာင္းအရာအေနျဖင့္ စီမံကိန္းတိုက္ရုိက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာ 

ၿပီးေသာအခါ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာတတ္သည့္ သုိ႔မဟုတ ္သြယ၀ုိ္က္၍ျဖစ္လာတတ္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

မ်ားအျပင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာစရိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ေနာက္ပိုင္း၌ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည့္တန္ဖုိးတုိ႔အေၾကာင္း 

ကိုလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာအမ်ားစုတို႔သည္ ျမင့္တက္လာေသာမိသားစု 

ကုန္က်စရိတ္မ်ား ဥပမာ အစားအစာအတြက္၊ ေရအတြက္၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားရွိရာသုိ႔သြားလာရသည့္ 

ယာဥ္မ်ားအတြက္၊ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းစရိတ္အတြက္ျဖစ္မည့္အျပင္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ေျမမ်ား၊ 

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားဖ်က္ဆီးမခံရေသာအခါ အနာဂတ္၀င္ေငြအတြက္ျဖစ္လာပါ 

လိမ့္မည္။ 

၃-၂-၁ ျမင့္တက္လာေသာကုန္က်စရိတ္မ်ား 

ေအာက္ပါအတုိင္း ရွင္းလင္းခ်က္ ၃ ပိုင္းရွိပါသည္။ 

                                                             
31

 WWF ၊ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာသဘာ၀တရား၊ ထား၀ယ္ - ထီးခီးလမ္းမႀကီးေပၚမွ သစ္ေတာမ်ား၊ ေတာ႐ုိင္းတိရိစၧာန္မ်ား 

အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇။ 

32
 အထက္၌ေဖာ္ျပၿပီး ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။ 
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ေရေပးေ၀ျခင္း/ေရစုပ္တင္ျခင္း/ေသာက္ေရ၀ယ္ယူျခင္းမ်ား 

လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းသည္ အထူးသျဖင့္ ျမစ္မ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသရိွ 

ေခ်ာင္းငယ္ေလးမ်ားကုိျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ေရရင္းျမစ္မ်ားစြာတို႔ကုိပ်က္စီးေစခ့ဲပါသည္။ 

တည္ေဆာက္ေရးမွ ေျမႀကီး၊ ဖုန္မႈန႔္မ်ားႏွင့္ရႊံ႕မ်ားသည္ ေရရင္းျမစ္မ်ားအတြင္းသု႔ိ  လြင့္ပါ သုိ႔မဟုတ ္

လြင့္စင္ သြားၾကရာ အထူးသျဖင့္ မုိးရာသီကာလအတြင္း၌ျဖစ္ၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ား၏အဆုိအရ 

ယင္းကာလတြင္ ေရမွာ အညစ္ညမ္းဆုံးျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းတိ႔ုအေနျဖင့္ 

မိသားစုေသာက္သုံးရန္အရန္အျဖစ္ထားရွိႏုိင္ေရး ၿမိ႕ဳထဲမွလည္းေကာင္း၊ 

ကားလမ္းမႀကီးအနီးရွိအျခားေသာရြာမ်ားမွလည္းေကာင္း ေရသန႔္ဘူး၀ယ္ယူျခင္းက့ဲသုိ႔ 

အျခားေသာေရရင္းျမစ္မ်ားကိုသုံးစြဲရန္ရွာေဖြေနရပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားအနက္တစ္ဦးက ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ 

အနီးအနားရွိေရရင္းျမစ္မ်ားပ်က္စီးသြားၿပီးေနာက္ ေရအတြက္ပိုမို၍အခိ်န္ေပးေနၾကရေၾကာင္းကို 

သုေတသန အဖြဲ႔အားေျပာျပခ့ဲပါသည္။ “ကားလမ္းစီမံကိန္းမရွိေသးတုန္းကဆုိရင္ ေရဘူးဖုိး 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ပုိက္ဆံအမ်ားႀကီး ကုန္စရာမလုိခဲ့ဘူး။ အခုဆုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနည္းဆုံး 

တစ္လကိုတစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ ေသာက္ေရဖုိးကုန္ေနရ ၿပီဆုိေတာ့ တစ္ႏွစ္ဆုိ ၁၈၀,၀၀၀ 

က်ပ္ေလာက္ရွိတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကစတြက္ရင္ ၈ ႏွစ္ရွိၿပီဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁,၄၄၀,၀၀၀ က်ပ ္

ဒါမွမဟုတ္ ၁၄ သိန္းေလာက္ ကုန္သြားၿပီးၿပီ။”
33

 

အခဳိ်႕ေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ နက္ရိႈင္းသည့္ေျမေအာက္ေရကိုစုပ္ယူရန္အတြက္ 

ေရေမာ္တာအသုံးျပဳေနရၿပီး ယင္းအခ်က္က အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အပို၀န္ေဆာင္ခမ်ားဟုဆုိလိုရာ 

ေရာက္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ရြာသုံးစမ္းေခ်ာင္းငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ေခ်ာင္းငယ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာေသာအခါ အေ၀းရွိေတာင္ေပၚေရဖ်ားပုိင္းမွေရမ်ားကိ ု

ပိုကအ္သစမ္်ား ဆင္ကာ ေအာက္သုိ႔သြယ္ရနလ္ိုအပ္ေနပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအဖုိ႔  အနီးရွိစမ္းေခ်ာင္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ေခ်ာင္းငယ္ မ်ားမွေရကုိသာတိုက္ရုိက္ေသာက္သုံးေလ့ရွိသျဖင့္ ယင္းအခ်က္သည္ 

ယခင္ကထည့္မေျပာဖူးသည့္၊ အေလးအနက္ထားမတြက္ခ်က္ဖူးသည့္ 

မိသားစုအပိုကုန္က်စရိတ္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေပါက္ညႊန္ျပ ေနပါသည္။ 

                                                             
33

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကလစ္ႀကီးေက်းရြာသား ေဇာ္ထီးထီးအားေမးျမန္းျခင္း။ 
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သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ျပဳလုပ္ေသာအုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈအတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာ 

ေသာရြာသူရြာသားမ်ားကကၽြႏု္ပ္တို႔အားဤသုိ႔ေျပာျပခဲ့သည္။ “ဒီရြာ (သျဗဳေခ်ာင္းရြာ) ကေတာ့ CSO 

အဖြဲ႔ေတြ လုပ္ေပးထားတ့ဲပိုက္ကေရကိုအသုံးျပဳေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြစုေပါင္းၿပီးေတာ့လည္း 

က်ပ္သိန္းတစ္ရာ (၁၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္) ေပးသြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တိ႔ုအေနနဲ႔ 

တစ္အိမ္ေထာင္ကို လစဥ္ ၄,၀၀၀ က်ပ ္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အတိုင္းဆုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တစ္ျပားမွမကုန္ေပမယ္ ့

ျမစ္မွေရကိုတုိက္ရုိက္အသုံးျပဳႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။ ဒီေရပုိက္လုိင္းကို 

ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွခ်ထားရတာ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ မိုးတြင္းလိုကာလမဳိ်း မွာဆုိ 

ကားလမ္းဆီကရႊံ႕ေတြေၾကာင့္ ေရကအေတာ္ေလးညစ္ပတ္သြားလုိ႔ပါ။” 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ကားလမ္းစတင္ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ေရသုံးစြဲမႈအမဳိ်းမ်ိဳးတုိ႔အတြက္ 

(ေလ့လာခ့ဲေသာ ရြာ ၄ ရြာအၾကား) အိမ္ေထာင္စုကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစလ္လွ်င္ ၁၅,၅၀၀ 

က်ပ ္ သို႔မဟုတ ္  တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ၁၈၆,၀၀၀ က်ပႏ္ွင့္ ရွစ္ႏွစ္စာအတြက္ ၁,၄၈၈,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ရာ 

ပမာဏတစ္ခုလံုးစာအားျဖင့္ ၅,၉၅၂,၀၀၀ က်ပ္ရွိေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈက 

ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ 

ေက်းရြာအစည္းအေ၀း ၄ ႀကိမ္ႏွင့္အတူ ေက်းရြာအဆင့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆ စုလုံးစာတြက္ခ်က္မႈအရ 

(တစ္ရြာလွ်င္ ပွ်မ္းမ်ွ ၄ အိမ္ေထာင္စုႏႈန္းျဖင့္) တစ္ရြာခ်င္းစီအေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ပွ်မ္းမ်ွ ၅၈,၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇၀၂,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ ရွစ္ႏွစ္စာအတြက္ ၅,၆၁၆,၀၀၀ က်ပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါ 

သည္။ ရွစ္ႏွစ္တာတြင္ ေက်းရြာ ၄ ရြာလံုး၏ ပွ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္မႈရလဒ္မွာ ၂၂,၄၆၄,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။
34

 

 အစားအစာမ်ားႏွင့္ငါးမ်ား 

 ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခဲ့ခိ်န္ကတည္းကဆုိလွ်င္ ၈ ႏွစ္ၾကာျမင့္ 

ေနၿပီး အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသလို ေရရင္းျမစ္မ်ားအားအလြန္ပင္ထိခုိက္ေစခ့ဲပါသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

အေနျဖင့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ သုိ႔မဟုတ ္ ေရအရည္အေသြးကိုသာလ်ွင္ထိခိုက္ေစခ့ဲသည္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ 

ေရေနသက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားအေပၚလည္း သိသိသာသာပင္ထိခုိက္ေစခ့ဲပါသည္။ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရာမွ 

                                                             
34

 ေက်းရြာ ၄ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းအတြက္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါက ေက်းရြာအတုိင္းအတာ၌ ရြာတစ္ရြာလ်ွင္ ေရအတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ တစ္လပ်ွမ္းမွ် ၁,၂၁၁,၀၀၀ က်ပ္ကုန္က်ေနၿပီး တစ္ႏွစ္အတြက္ ၁၄,၅၃၂,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ၈ ႏွစ္စာအတြက္ ၁၁၆,၂၅၆,၀၀၀ 

က်ပ္ ကုန္က်ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာ ၄ ရြာအတြက္စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြပမာဏမွာ ၄၆၅,၀၂၄,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ 
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ရႊ႕ံမ်ား၊ ေျမႀကီးမ်ားသည္ ရပ္ရြာအနီးခြဲျဖာစီးဆင္းေနေသာ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္စမ္းေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းသုိ႔ 

က်ဆင္း ေမ်ာပါသြားၾကရာ ယင္းေရရင္းျမစ္တို႔သည္ ငါးသတ၀ၱါမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာႏွင့္ 

အထက္သို႔ဆန္တက္ သားေပါက္ရာ၊ ဥခ်မ်ိဳးပြားရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ 

ေရေဂဟစနစ္တစ္ခုျပတ္ေတာက္မႈ၊ ေရေနာက္က်ိမႈတို႔သည္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ား အထူးသျဖင့္ 

ကမိုေသြးေဒသမွေဒသခံမ်ား၏အဓိကအစားအစာ ႏွင့္အသားဓာတ္ရရွိရာ 

အေရးပါသည့္ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာငါးသတၱ၀ါမ်ားအေပၚ နည္းမဳိ်းစံုျဖင့္ထိခိုက္ေစခ့ဲ ပါသည္။ ငါးမ်ား၏ 

အေရအတြက္ႏွင့္အမ်ိဳးအစားတုိ႔မွာ သိသိသာသာပင္ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားခ့ဲပါသည္။ ထိုမွ်သာမက 

ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈသည္ အနီးအနားမွအပင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရေနအပင္မ်ား၏အေရအတြက္ 

ကိုလည္းပိုမိုေလ်ာ့နည္းသြားေစခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ေရရင္းျမစ္မ်ားမွ 

သဘာ၀အစားအစာမ်ားအားရွာေဖြရာ၌ပုိ၍ခက္ခဲသြားေစခ့ဲသည္။ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ငါးမ်ား 

ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ေရေနအပင္မ်ားအားရွာေဖြျခင္းတုိ႔မွာ ယခုအခါ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ မိသားစုစားေသာက္ေရးအတြက္ အစားအစားမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုအကုန္အက်ခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

 ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာ၏အဓိကေရရင္းျမစ္မ်ားပ်က္စီးဆုံးရံႈးသြားရသျဖင့္ 

ငါးဖမ္းဆီးရာ၌ ၄င္းတုိ႔ႀကဳံရေသာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ 

ငါး၀ယ္ယူစားေသာက္ရသည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအေၾကာင္း သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သူမ်ား၏ 

ျပန္လည္သုံးသပ္ေျပာၾကားမႈမွာ - 

 “ကားလမ္းမေဖာက္ခင္ကဆုိ ရြာသူရြာသားေတြက ေခ်ာင္းေတြ၊ ျမစ္ေတြ အထူးသျဖင့္ ကမိုေသြးျမစ္ရဲ႕ 

အၿမဲပံုမွန္ေခ်ာင္းမဟုတ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာေတြအတြက္အရမ္းအေရးပါတ့ဲသျဗဳေခ်ာင္းမွာ 

ငါးဖမ္းလို႔ရခ့ဲ ပါတယ္။ လမ္းေဖာက္ၿပီးသြားတ့ဲအခါက်ေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ငါးဖမ္းတဲ့အခါမွာအခက္အခဲေတြပိုရွိလာၿပီး ငါး၀ယ္စားဖုိ႔လုိလာတာေၾကာင့္ 

မိသားစုတစ္စုစီမွာလည္းအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ တစ္လကို ပွ်မ္းမွ် 

၃၆,၀၀၀ က်ပ ္ဒါမွမဟုတ ္တစ္ႏွစ္ကို ၄၃၂,၀၀၀ က်ပ္ဖုိးေလာက္ကုန္က်ပါတယ္။”  

 က ၽ ြႏ ု္ ပ ္ တ ို႔ ၏ သ ုေ တ သ န က ြင ္ း ဆ င ္ း ေ လ ့လ ာ မ ႈ အ တ ြင ္ း  ရ ြာ  ၄ 

ရြာမွေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏အစားအေသာက္အတြက္ တစ္လလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ၂၂၄,၄၁၇ 

က်ပ္ခန္႔ သုိ႔မဟုတ ္တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ပွ်မ္းမွ် ၂,၆၉၃,၀၀၁ က်ပ္ခန္႔ ကုန္က်မႈရွိေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ 
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ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခ်ိန္ကတည္းဆိုလွ်င္ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၈ 

ႏွစ္စာတြက္ၾကည့္ပါက အိမ္ေထာင္စုတစ္စု အတြက္ အစားအစာကုန္က်စရိတ္သည္ ၂၁,၅၄၄,၀၀၈ 

က်ပ၀္န္းက်င္ သုိ႔မဟုတ ္စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ ၈၆,၁၇၆,၀၃၂ က်ပ၀္န္းက်င္ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ေက်းရြာအဆင့္တြင္မူ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီအလိုက္ အစားအေသာက္ဖိုးပွ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္မွာ 

တစ္လလွ်င္ ၁၆,၉၃၁,၀၀၇ က်ပ္၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၀၃,၁၇၂,၀၈၄ က်ပ္ႏွင့္ ၈ ႏွစ္အတြက္ဆိုပါက ၈၇၄,၆၄၈,၀၅၆ 

က်ပ္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာ ၄ ရြာလံုးဆိုလွ်င္ စုစုေပါင္းပမာဏမွာ  ၃,၄၉၈,၅၉၂,၂၂၄ က်ပ ္ျဖစ္သည္။  

သုိ႔ေသာ္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ငါးအပါအ၀င္ အစားအစားကုန္က် 

စရိတ္အမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငါးမပါ၀င္ေသာကိစၥမ်ိဳးတြင္ အိမ္ေထာင္စု 

အဆင့္၌ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ငါးအတြက ္ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ၆၄,၈၉၆ က်ပ္၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇၇၈,၇၄၉ 

က်ပ္ႏွင္ ့ ၈ ႏ ွစ္အတြင္းဆို  ၆,၂၂၉,၉၉၂ က်ပ္ဖိုးအကုန္အက်ခံေပးရန္လုိအပ္ေနေၾကာင္း သုေတသန 

အဖြဲ႔ကေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ 

ေက်းရြာအဆင့္တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီအလိုက္ ငါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပွ်မ္းမွ်ကုန္က် 

စရိတ္အျဖစ္ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီသည္ တစ္လလွ်င္ ၂၅၆,၂၅၀ က်ပ္၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂,၃၂၅,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္              

၈ ႏွစ္အတြက္ ၂၄,၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္တိ႔ုကိ ုအကုန္ခံေပးရမည္ျဖစ္သည္။
35

 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားရွိရာသို႔သြားလာျခင္း 

ေသာက္သံုး၍မရျခင္း၊ တိုက္ရုိက္အသုံးျပဳ၍မရျခင္းစသည့္ ေရအရည္အေသြးပိုင္းပိုမိုဆုိးရြာလာ                   

ၿပီးေနာက္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ငါးမ်ားကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိရန္ခက္ခဲသြားပါသည္။ ေရႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေဂဟစနစ္ 

ႏွင့္ ငါးမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာတတ္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျပတ္ေတာက္သြားကာ 

၄င္းတုိ႔ေနထုိင္က်က္စားရာ၊ သားေပါက္ရာႏွင့္ ဥခ်မ်ိဳးပြားရာေနရာမ်ားပ်က္စီးသြားခ့ဲသည္။ 

အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအျဖစ္ ငါးမ်ား၏အေရအတြက္ ႏွင့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားလည္းက်ဆင္းသြားခ့ဲရာ 

အခဳိ်႕ေသာမဳိ်းစိတ္မ်ားအေနျဖင့္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားမွ သုိ႔မဟုတ ္ ကမုိေသြးျမစ္၌ပင္ 

                                                             
35

 ေက်းရြာအတုိင္းအတာအဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါက ငါးအတြက္ပွ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္မွာ တစ္လလ်ွင္ ၄,၉၈၉,၃၆၈ က်ပ္၊ 

တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ၅၉,၈၇၂,၄၁၆ က်ပ္ႏွင့္ ၈ ႏွစ္စာအတြက္ ၄၇၈,၉၇၉,၃၂၈ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာ ၄ ရြာစာအတြက္ စုစုေပါင္း 

ကုန္က်ေငြတန္ဖုိးမွာ ၁,၉၁၅,၉၁၇,၃၁၂ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ့ဲၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသူရြာသားမ်ားကေျပာျပခ့ဲၾကပါသည္။ ယင္းသည္ပင္ 

လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔အဘယ္ေၾကာင့္ ကမိုေသြးျမစ္၊ဘန္းေခ်ာင္းျမစ္ႏွင့္အေ၀းမွ တနသၤာရီျမစ္ကဲ့သုိ႔ 

ပိုမိုသန႔္ရွင္းၾကြယ္၀ေသာေရရင္းျမစ္မ်ားရွိရာသုိ႔သြားလာရသည့္အေၾကာင္းရင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ရြာသူရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက ္

၄င္းတုိ႔၏အရင္းအျမစ္မ်ားရွိရာသုိ႔သြားေရာက္ရာတြင္ တစ္ေခါက္ အသြားအျပန္ျပဳရာ၌ပင္ 

ေငြေၾကးပုိမိုသုံးစြဲဖုိ႔လုိအပ္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္အျခားေသာေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ ္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ 

အစားအစာ၀ယ္ယူရန္အတြက ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ၄င္းတိ႔ု၀ယ္ယူသုံးစြဲရဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

ယင္းကုန္က် စရိတ္မ်ားမွာ အစားအစာ သုိ႔မဟုတ ္ အျခားအိမ္သုံးကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္ 

အပိုကုန္က်ရသည့္ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေက်းရြာသားတစ္ဦးက 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေျပာၾကားခ့ဲသည္မွာ
36

   

“ရြာကေရရင္းျမစ္ေတြကိုအသုံးမျပဳႏိုင္ေတာ့တ့ဲအခါ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔တစ္ျခားရြာေတြမွာ တစ္လကိ ု

သုံးႀကိမ္ေလာက္ ငါးသြားဖမ္းရပါတယ္။ တစ္ခါသြားရင္ ေမတၱာရြာအထိက ဆီဖုိး ၂,၀၀၀ ေလာက္ကုန္တယ္။ 

ၿပီးရင္ ဘန္းေခ်ာင္းျမစ္အထိက စက္ေလွဖုိး ၃,၀၀၀ ဆုိေတာ့ စုစုေပါင္း ၅,၀၀၀ ေလာက္ကုန္တယ္” ဟူ၍ 

ျဖစ္သည္။ 

ေက်းရြာ ၄ ရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားရွိရာ ၄င္းတုိ႔သြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ပွ်မ္းမွ်ကုန္က်မႈမ်ားရွိရာ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုအဖုိ႔ ေရႏွင့္အစားအစာရရွိရာေနရာမ်ားအတြက္ 

တစ္လလွ်င္ က်ပ ္ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔၊ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ ၈ ႏွစ္တာအတြင္း 

၁,၄၄၀,၀၀၀ က်ပ ္ကုန္က်ျခင္းေၾကာင့္ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ ၅,၇၆၀,၀၀၀ က်ပရိွ္ခ့ဲေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈကေတြ႔ရွိခ့ဲပါသည္။  

ေက်းရြာအဆင့္တြက္ခ်က္မႈအရ သြားလာစရာယာဥ္အတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ ၆၀,၀၀၀ 

က်ပ္ခန္႔ႏွင့္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ၇၂၀,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၀င္ေရာက္လာခ်ိန္မွစကာ ၈ ႏွစ္ 

ဟ ူေ သ ာ အ ခ ်ိန ္ က ာ လ အ တ ြက ္  က ၽ ြႏ ္ ုပ ္ တ ို႔ တ ြက ္ ၾ က ည ္ ့မ ည ္ ဆ ိုပ ါ က 

                                                             
36

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာသူ ေနာ္အယ္အားေမးျမန္းျခင္း။ 
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အရင္းအျမစ္မ်ားဆီသို႔သြားလာရန္အတြက္ ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ ၅,၇၆၀,၀၀၀ က်ပ္သံုးစြဲခ ဲ့ၿပီး ၈ 

ႏွစ္စာအတြက္ဆိုလွ်င္ ၂၃,၀၄၀,၀၀၀ က်ပ္ရွိေလသည္။
37

 

၃-၂-၂ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းစရိတ္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းသည္ ရပ္ရြာလူထုပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားစြာတို႔အားဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ 

သလိ ု စီးပြားေရးအရအေရးပါသည့္သီးႏွံမ်ား ဥပမာ ကြမ္းသီး၊ သီဟုိဠ္၊ ရာဘာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံအတြင္းအတူ 

စိုက္ထားေသာသီးပင္စားပင္မ်ားသည္လည္း လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္သာမက လမ္းအတြက္၊ အနီးအနားမွ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ယာဥ္ယႏၱရားမ်ားအျဖစ္ ကရိန္းကားမ်ား၊ ထရပ္တာကားမ်ားကို  စီမံကိန္း 

ဧရိယာသုိ႔သယ္ေဆာင္ေသာခ်ဥ္းကပ္လမ္းမေၾကာင့္လည္း ပ်က္စီးသြားခ့ဲရပါသည္။ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိ 

ေစျခင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းတိ႔ုႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ေျမကုိလည္း အသိမ္းခံ 

လိုက္ရေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ၄င္းတိ႔ု၏စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအျပင္ မိမိတိ႔ုသားသမီးမ်ား 

ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာေနထုိင္ႏုိင္ေရး အလြန္အေရးပါသည့္သီးႏံွစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွ အနာဂတ္၀င္ေငြမ်ား 

ရရွိမႈကိုလည္း လက္လြတ္ခဲ့ရပါသည္။ ကေထာင္းနီေက်းရြာရွိရြာသူရြာသားမ်ားအနက္မွတစ္ဦးက
38

  

“၂၀၁၂ မွာ ကုမၸဏီဆီကဘာႀကဳိတင္အေၾကာင္းၾကားခ်က္မရဘဲ 

ကၽြန္ေတာ့္ဥယ်ာဥ္ၿခံရဲ႕တစ္ဧကကုိ ကားလမ္းျဖတ္ေဖာက္သြားတယ္။ အဲဒါန႔ဲ ကၽြန္ေတာ္လည္း 

ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥေဆြးေႏြးဖုိ႔ကုမၸဏီကိုသြားခ့ဲေတာ့ ပ်က္စီးသြားတ့ဲအသီးအႏွံေတြ၊ သစ္ပင္ေတြကို 

သူတို႔လာစစ္ေဆးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေနာက္ဆံုး သိန္းကိုးဆယ္ေလာက္အေလ်ာ္ရလိုက္ေပမယ့္ 

မမွ်တဘူလိ႔ုထင္တယ္။ ကြမ္းသီးအပင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ကၽြန္ေတာ္ ဆုံးရံႈးသြားရတာနဲ႔ယွဥ္ၾကည့္ရင္ 

ပုိက္ဆံဆိုတာကေတာ့၀င္လာၿပီးျပန္ထြက္သြားတာပဲ။ ဘာမွမခံဘူး၊ မတန္ ပါဘူး။ အဲဒီ ကြမ္းသီးအပင္ ၂၀၀ 

ေက်ာ္ဆုိတာက ေရရွည္၀င္ေငြရရွိႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီးသြားတ့ဲဆုံးရံႈးမႈ 

                                                             
37

 ေက်းရြာ ၄ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းအတြက္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါက သြားလာေရးယာဥ္အတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ 

တစ္လလ်ွင္ ပွ်မ္းမွ် ၁,၁၄၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ၁၃,၆၈၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရြာတစ္ရြာခ်င္းစီအေနျဖင့္  

မိမိတုိ႔၏အရင္းအျမစ္မ်ား ရိွရာသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းအတြက္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈ ၈ ႏွစ္တာ အတြင္း ၁၀၉,၄၄၀,၀၀၀ က်ပ္ 

ကုန္က်ခ့ဲရျခင္းေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြပမာဏမွာ ၄၃၇,၇၆၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

38
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ကေထာင္းနီေက်းရြာသား ေဇာ္ေနအားေမးျမန္းျခင္း။ 
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ေတြကိုတြက္ဖုိ႔ေတာင္ခက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအပင္ေတြက ကၽြန္ေတာ့္သားသမီးေတြအတြက္လည္း 

ေသခ်ာေပါက္ အရမ္းကိအုေရးပါတယ္ေလ” ဟု ေျပာျပခ့ဲသည္။  

စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား၊ ေျမမ်ားအားဆုံးရံႈးရမႈသည္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းဆုံးရံႈးရမႈမ်ားႏွင့္ 

အမွန္ပင္ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ေလ့လာမႈျပဳခ့ဲေသာေက်းရြာ ၄ ရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္ကာလ 

ကြမ္းသီးေရာင္းခ်ရျခင္းမွ (အႏွစ္ ၃၀-၅၀ သက္တမ္းရွိ သက္ရင့္အပင္ျမင့္မ်ား၊ ၁၅-၂၀ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ 

သက္လတ္ပင္မ်ား၊ သက္ႏုအပင္ငယ္မ်ားႏွင့္အပင္ေပါက္မ်ားအားလုံးအပါအ၀င္) အိမ္ေထာင္စုတစ္စုစာ 

၄င္းတုိ႔၏၀င္ေငြ ပွ်မ္းမ်ွ ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ဆံုးရံႈးခ့ဲရေၾကာင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈက ညႊန္ျပေနသည္။ ထုိမွ်သာမက ရြာသူရြာသားမ်ားအဖုိ႔ ၂၀၁၁ 

ခုႏွစ္ကတည္းကဆိုလ်ွင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ထားမႈ ၈ ႏွစ္တာအတြင္း အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ က်ပ ္

၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ ၄င္းတိ႔ု၏စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းႏွင့္၀င္ေငြမ်ားအား 

ဆုံးရံႈးနစ္နာခ့ဲရၿပီးျဖစ္သည္။ ဤပမာဏမွာ အျခားပ်က္စီးသြားေသာသီးႏံွမ်ား မပါ၀င္ေသးသည့္ 

အလြန္ျမင့္မားလွေသာစီးပြားေရးအရကိန္းဂဏန္းျဖစ္သည္။  

 အမွန္တကယ္တမ္းတြင္ ေက်းရြာ ၄ ရြာ (အိမ္ေထာင္စု ၁၆ စု) မွ ပ်က္စီးသြားရေသာကြမ္းသီးပင္မ်ား 

အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ပွ်မ္းမွ် ၀င္ေငြ ၄၀၀,၀၀၀,၀၀၀  က်ပ္ရရွိေအာင္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ 

တစ္ရြာလ်ွင္ ပွ်မ္းမ်ွ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ ္ ရရွိေအာင္ ၀င္ေငြရွာေပးႏိုင္ၾကသည္။ အကယ္၍ ၈ ႏွစ္တာအခိ်န္ 

အတြက္ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြက္ၾကည့္ပါက စုစုေပါင္းပမာဏမွာ ရြာ ၄ ရြာအတြက္ ၃,၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ 

ရြာတစ္ရြာ လွ်င္ ၈၀၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းတန္ဖုိးပမာဏသည္ ၈ ႏွစ္တာအတြက္ 

ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္မႈသာျဖစ္ၿပီး ၄င္းတိ႔ု၏ဘ၀တစ္သက္တာအတြက္ ကြမ္းသီးပင္မ်ားကေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ 

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမပါ၀င္ေပ။
39

   

၃-၂-၃ ေက်းရြာစားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ေႂကြးၿမီျပႆနာမ်ား 
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 တစ္ႏွစ္တာအတြက္ ေက်းရြာ ၄ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းအစားကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါက ၎တုိ႔ပ်က္စီးဆုံးရံႈးသြားရေသာ 

ကြမ္းသီးပင္မ်ားမွ ပ်ွမ္းမွ် ၇,၆၀၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၀င္ေငြရရိွေအာင္ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ၾကၿပီး တစ္ရြာအတြက္ဆုိပါက ၁,၉၀၀,၀၀၀,၀၀၀ 

က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပ်က္စီးေနသည့္ အခိ်န္ ၈ ႏွစ္တာကာလအတြက္ စုစုေပါင္းတန္ဖုိးအေနျဖင့္ ရြာ ၄ ရြာအတြက္ 

၆၀,၈၀၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ သုိ႔မဟုတ္ ရြာ ၁ ရြာအတြက္ ၁၅,၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ 



94 
 

ထား၀ယ္ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ တုိက္ရုိက္၀င္ေငြ 

ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေရရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ေျမမ်ားက့ဲသုိ႔ ႀကီးမားလွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအေထြေထြ 

ထိခုိက္မႈမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာေက်းရြာမ်ားအတြက္ ဖန္တီးေပးခ့ဲေလသည္။ စီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္မွ 

ယေန႔အခိ်န္အထိ ျပႆနာမ်ားက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ရာ အထူးသျဖင့္ ေျမႀကီး၊ ရႊ႕ံႏွင့္ဖုန္မ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေန 

ေသာ ေရရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေဒသအတြင္းရွိေခ်ာင္းမ်ိဳးစံုအေပၚျဖတ္သန္းသြားေသာကားလမ္းသည္ ယင္း 

ျဖတ္သန္းသြားရာေခ်ာင္းမ်ားအား မသန႔္ရွင္းေစျခင္း၊ ေရစီးေရလာအားပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ 

ငါးမ်ားေနထုိင္က်က္စားရာ ႏွင့္ေဂဟစနစ္အားပ်က္စီးေစျခင္းတို႔ကုိျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ 

အဘယ္ေၾကာင့္ ေက်းရြာ အတြက္အဓိကအစားအစားရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ငါးမ်ားအား ယခုအခါ ဖမ္းဆီးရရွိဖုိ႔ 

ပိုမိုခက္ခဲေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေက်းရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ 

အစားအစာေရြးခ်ယ္ ႏုိင္မႈမ်ားအေပၚကိ်န္းေသထိခုိက္မႈရွိလာျခင္းႏွင့္အၿပိဳင္ 

အသားဓာတ္ရရွိရာရင္းျမစ္ကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းသြား ေစပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 

၄င္းတုိ႔ေမြျမဴထားေသာတိရိစၦာန္မ်ားအား စားေသာက္လာၾကရၿပီး 

ေနထုိင္စားေသာက္မႈစရိတ္မ်ားတုိးလာၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိသားစုစားေသာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

ငါးႏွင့္ေသာက္ေရသန္႔ဖုိး ၄င္းတို႔ပုိ၍အကုန္အက်ခံသုံးစြဲေနရသည္။ ထို႔ျပင္ အစားအစာမ်ားကုိလည္း 

အထူးသျဖင့္ ငါးကို ေက်းရြာျပင္ပမွေန၍ ပုိမုိ၀ယ္ယူစားသုံးလာရပါသည္။ ယင္းေဒသမ်ားအတြင္း 

ဇီ၀မ်ိဳးစုံလင္ ႂကြယ္၀မႈကဖန္တီးေပးထားေသာ ယခင္ေဒသစီးပြားေရးဆုိသည္မွာအခမ့ဲျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအဖုိ႔ 

လိုခ်င္တာယူဖုိ႔ ေငြေၾကးမလုိအပ္ခ့ဲပါ။ အဆုိပါအရာမ်ားသည္ ေငြေၾကးအေပၚပုိ၍ ပုိ၍ 

မီွခုိလာေသာစီးပြားေရးျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိစားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈမွာလည္း 

မလႊဲမေရွာင္သာယိုယြင္းလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ဟန္ခ်က္ညီၿပီးသဘာ၀အေပၚမီွခိုမႈရွိသည့္ 

(အထူးသျဖင့္ေရရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္သစ္ေတာ) စီးပြားေရးအျဖစ္မွ ေငြေၾကးကုိပိုမိုအမွီျပဳေသာစီးပြားေရး 

အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားသည့္အခါ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စိုက္ပဳိ်းေျမ အသုံးခ်ေနမႈႏွင့္ 

သီးႏွံအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးေနမႈအၾကား ျခားနားသြားသည့္အခဳိ်းအစားတုိ႔ကုိ ယင္းေျပာင္းလဲမႈက 

ထင္ထင္ရွားရွား ျပသေနပါသည္။  

ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကားလမ္းစီမံကိန္း၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ  

၆ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္အတြင္း ၄င္းတိ႔ု၏ သီးႏွံအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲၿပီး ပိုမို၍အၿမဲတမ္းဆန္ေသာ 

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တိ႔ု၏ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္ေတြ႔ရွိခ့ဲရပါသည္။ 

ယင္းေျမ အမ်ားစုသည္ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္မႈနည္းပါးေသာ ကြမ္းသီးစုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ျဖစ္ကာ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း၌သာမက ျပင္ပ၌လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ပ့ံပိုးေနေသာေစ်းကြက္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ မိသားစု၀င္ေငြရရွိေရးအတြက္ကြမ္းသီးပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကိုလူႀကဳိက္မ်ားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရရွိလာေသာ၀င္ေငြ မ်ားကုိ ရြာ၏ျပင္ပမွ သုိ႔မဟုတ ္

အစားအေသာက္မ်ားတင္ကာရြာသုိ႔လာေရာင္းေသာတြန္းလွည္းမ်ားထံမွ အစား အေသာက္၀ယ္ယူရန ္

အထူးသျဖင့္ ငါး၀ယ္ရနအ္တြက္အသုံးျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က 

သဘာ၀တရားႀကီးထံမွ၄င္းတုိ႔အခမဲ့ရေနခ့ဲေသာအရာမ်ားကုိ  ယေန႔ေခတ္တြင္ 

ပိုက္ဆံေပး၀ယ္ယူေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတိ႔ု၏ သီးႏံွအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးရာေျမေနရာမ်ားကုိ 

ေငြေၾကးအတြက္လဲလွယ္ေနၾကရၿပီျဖစ္ရာ အဆုိပါေျမေနရာမ်ားသည္ 

ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ထူးျခား လွေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ 

မိမိတိ႔ုရပ္ရြာအတြက္ႏွင့္ မိသားစု စားသုံးမႈအတြက္သာမက တစခိ်္န္တည္းတြင္ မိမိတိ႔ု၏ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 

သဘာ၀ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္မ်ားအတြက္ လည္း 

အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ဇီ၀မ်ိဳးစုံလင္ကြဲျပားမႈရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္မႈသည္ 

ေရရွည္၌လည္း ရပ္ရြာ၏စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈကုိ ေသခ်ာေပါက္ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။  

ထို႔ျပင္ ၾကြယ္၀လွေသာသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအားဆုံးရံႈးရျခင္းႏွင့္ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈေလ်ာ့နည္း လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာအသုံးစရိတ္ျမင့္တက္မႈသည္ 

၀င္ေငြမေလာက္မငွျဖစ္ေနသည့္ရြာသူရြာသား မ်ားအား အျခားသူမ်ားထံမွ သုိ႔မဟုတ ္

ေငြေခ်းသူအမ်ိဳးမဳိ်းထံမွေခ်းေငြရယူေစျခင္းျဖင့္ ေၾကြးၿမီပိမုိုထူထပ္လာေစ ပါသည္။ 

ယင္းတို႔အနက္မွအခဳိ်႕သည္ ကြမ္းသီးပင္ေဟာင္းမ်ားပ်က္စီးသြားၿပီးေနာက္ ကြမ္းသီးပင္အသစ္ 

ျပန္စိုက္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးပုိမိုေခ်းယူလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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အခန္း (၄) ျပႆနာေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား - လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈ စီမံကိန္း၀င္ေရာက္ 

လာျခင္းအေပၚ ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏ခုခံမႈႏွင့္ အေလွ်ာ့အတင္း ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းႏိုင္စြမ္းရွိေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား/စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစီစဥ္ဖန္တီးျခင္း 

 ဤအခန္း၌ပါရွိသည့္အေၾကာင္းအရာအား ၁) စီမံကိန္း၀င္ေရာက္လာခိ်န္မွ ယခုအခိ်န္အထိ လက္ရိွ 

ျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာရပမ္်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ ၂) ထိခိုက္နစ္နာမႈႀကဳံရေသာေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ ၃) ထိခိုက္နစ္နာမႈႀကဳံရေသာရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကအဆုိျပဳထားသည့္ 

ျပႆနာေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာလက္ရွိျပႆနာမ်ား၊ အနာဂတ ္

ျပႆနာမ်ားအား ႏုိင္နင္းစြာကိုင္တြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ားဟူ၍ အဓိကအပုိင္းႀကီး ၃ ပိုင္း ခြဲျခားေဖာ္ျပ 

သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 ၄-၁ အကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 

 မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔၏ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအရ ၁၄ ရက္တာကာလအတြင္း အိမ္ေထာင္စုအလိုက္/     

လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္အင္တာဗဴ်းမ်ားႏွင့္ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေက်းရြာ ၄ ရြာ တိ႔ုတြင္ 

လုပ္ေဆာင္ခ့ဲစဥ္အတြင္း ထိခုိက္မႈႀကဳံရေသာေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ ၁) လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏိုင္ေသာအကဳိ်း 

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ၂) လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပႏုိင္ေသာအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈ 

မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ၏စီမံကြပ္ကဲမႈတို႔အေပၚစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားဟူ၍ အနာဂတ္ကာလအကဳိ်း 

သက္ေရာက္မႈႏွစ္ပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရွိခ့ဲရပါသည္။ 

အဆုိပါစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာတို႔မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။  

 ၄-၁-၁ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏိုင္ေသာအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား    

   ၁) ေက်းရြာ၏သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေရရင္းျမစ္မ်ား 

   ၂) ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း 

   ၃) လမ္းအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ၄င္းတိ႔ု၏ေျမမ်ားႏွင့္ေရရင္းျမစ္မ်ား၊ 

 သစ္ေတာမ်ားက့ဲသို႔ စုေပါင္းပုိင္ဆိုင္အသုံးျပဳၾကသည့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ျခင္း  
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 အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာျပႆနာသုံးရပ္အနက္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ 

ေရရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာျပႆနာသည္ အခ်ိဳးအရ အစုိးရိမ္ခံရဆုံးႏွင့္အေဖာ္ျပခံရဆုံး 

ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္းသုေတသနစစ္တမ္းကေတြ႔ရွိခ့ဲသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ကမိုေသြးျမစ္ကဲ့သုိ႔အေရးပါ 

သည့္ျမစ္ႏွင့္ သျဗဳေခ်ာင္းက့ဲသို႔ (သျဗဳေခ်ာင္းရြာ၏အဓိကျမစ္ျဖစ္သည္) အျခားေသာျမစ္ငယ္မ်ားေၾကာင့္ 

သာမက ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးသြားရသည့္ အျခားစမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ား 

ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာျမစ္ေခ်ာင္းတုိ႔မွာပ်က္စီးသြား၊ တိမ္ေကာသြား၊ 

ညစ္ညမ္းသြားၾကသည့္ အျပင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မစီးဆင္းႏုိင္ေတာ့ပါ။ အထူးသျဖင့္မိုးတြင္းကာလမ်ားတြင္ 

ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္ လာေလ့ရွိကာရြာသူရြာသားမ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း 

ယခုအခါယင္းသုိ႔မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ သည့္လုပ္ငန္းမွရႊံ႕ႏွင့္ေျမႀကီးမ်ားသည္ 

ေရရင္းျမစ္အမ်ားအတြက္သုိ႔ေပ်ာ္၀င္စီးဆင္းသြားၾကၿပီး အဆိုပါရင္းျမစ္ တိ႔ုအားညစ္ညမ္းေစ၊ 

ရွားပါးေစသည့္အျပင္ ေရစီးေရလာမ်ားကုိလည္းပိတ္ဆို႔ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ငါးမ်ားႏွင့္အျခား ေရေနသတၱ၀ါမ်ားမွာ 

အထူးသျဖင့္စမ္းေခ်ာင္းငယ္မ်ားအတြင္း ၾကာရွည္စြာ ဆက္လက္ရွင္သန္ေပါက္ပြားႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ေပ။ 

ယင္းျပႆနာမ်ားမွာ ယခုအခိ်န္ထိအေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တိ႔ုအေနျဖင့္ 

ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္ ဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင့္ေဖာက္လုပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

သိေတာင္မသိရွိၾကေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းမရွိဘ ဲ

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြနစ္ုိးရမ္ပူပန္ေနဆဲျဖစ္ကာ 

လက္ရွိျပႆနာမ်ားအားစီစဥ္ေျဖရွင္းေရးအမွနပ္င္အေရးႀကီးေနပါသည္။ 

 ဒုတယိစိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥမွာအေဖာ္ျပခံရဆုံးႏွင့္ 

ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိမႈအမ်ားဆုံးကိစၥျဖစ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ 

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ၏စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ပင္တစ္ပင္၊ 

ေျမဧရိယာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးအတြက ္တူညီေသာေငြေၾကးပမာဏမရရွိခ့ဲၾကပါ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း အေလ်ာ္ေပးရမည့္ပံုေသႏႈန္းထား တစ္ခုရွိၿပီး ယင္းမွာ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္၊ ေက်းရြာအဆင့္ 

ရြာသူရြာသားမ်ား၏အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံကာသတ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ 

ယင္းေလ်ာ္ေၾကးေငြႏႈန္းထားသည္ KNU ၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္သူတို႔အၾကား 

ဆုံးျဖတ္ထားေသာႏႈန္းထားသာလ်ွင္ျဖစ္သည္။  ထို႔ျပင္ တြက္ခ်က္မႈျပဳရာတြင္ အပင္ တစ္ပင္ခ်င္းစီ၏ 

အခြင့္အလမ္းစရိတ္မ်ားႏွင့္ အျမင့္မားဆုံးေသာစြမ္းေဆာင္ရည္၌ အနာဂတ္ကာလထုတ္လုပ္ 

ႏုိင္စြမ္းတုိ႔အားထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိသလို ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏႈန္းထားမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ယင္းသုိ႔ျဖစ္ေန 
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ရေၾကာင္း ရွင္းလင္းတိက်သည့္ စံႏႈန္း သုိ႔မဟုတ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာရွင္းလင္းခ်က္ 

တိ႔ုလည္းမရွိပါ။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ေထာင္စုအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ယခုအခိ်န္အထိ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးကုိမွ် 

မရရွိၾကေသးပါ။ သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မိသားစုမ်ား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ 

မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိမ်ွု မရရွိၾကေသးေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရသည္။ NEDA မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံအစိုးရ၏ 

ဘတ္သန္းေပါင္း ၄၅၀၀ ဘ႑ာေရး အကူအညီျဖင့္ 

မၾကာခင္စတင္ေတာ့မည့္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၌ အဆုိပါေငြေၾကးကို လက္ရွိ သုိ႔မဟုတ ္

အနာဂတ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအားေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရာ၌ သုံးစြဲ ရန္ 

ျပ႒ာန္းထားျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 

မည္သည့္တစ္စံုတစ္ရာကုိမဆို ေသခ်ာေရရာႏိုင္ျခင္းမရွိ သုိ႔မဟုတ ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနၿပီး 

စီမံကိန္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ပါက သိပ္မၾကာခင္အခိ်နအ္တြင္း ယင္းျပႆနာအားေျဖရွင္းေပးရန္ အလြန႔္ 

အလြန္ပင္အေရးႀကီးေနပါသည္။ 

 တတိယေျမာက္အေနျဖင့္ လမ္းအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ရာ 

အထူးသျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားပုိင္ဆုိင္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ကားလမ္းမေၾကာင့္ ႏွစ္ပိုင္း သုိ႔မဟုတ ္

ယင္းထက္ပိုစြာပိုင္းျဖတ္ခံလိုက္ရသည့္၊ သီးျခားျဖစ္သြားရသည့္ေျမမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ 

ေျမတုိ႔သည္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခ့ဲသလို သိမ္းယူျခင္းလည္းခံခဲ့ရပါသည္။ ေလ့လာ 

ဆန္းစစ္ျခင္းမရွိ သုိ႔မဟုတ ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ လမ္းျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ခံလိုက္ရေသာေျမမ်ား 

အပါအ၀င္  စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးေသာ၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးေသာ၊ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ၿပီးေသာေျမဧရိယာ မ်ားသည္ ဆက္လက္အသုံးျပဳ၍မရသလို 

ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ျခင္းလည္းမရိွေတာ့ပါ။ တစ္နည္းဆုိပါက ရြာသူ 

ရြာသားမ်ား၏ပ်က္စီးသြားေသာေျမမ်ားသည္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါသြားကာ စီမံကိန္း 

ေဖာ္ေဆာင္သူကပိုင္ဆိုင္သြားသျဖင့္ ၄င္းတိ႔ုအေနျဖင့္ ယင္းေျမမ်ားထံမွအက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိေတာ့ရာ ၀င္ေရာက္ 

ခြင့္လည္းမရွိၾကေတာ့ပါ။ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအျဖစ္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ကားလမ္းစီမံကိန္းေခတၱရပ္ဆိုင္း 

ထားခိ်န္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၌ပင္လွ်င္ ၄င္းတို႔ေျမမ်ားေပၚ၌ သီးႏံွတစ္ခုခုစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး ၄င္းတုိ႔၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိပင္ ဆုံးရံႈးလုိက္ရသည္။ မည္သည့္လမ္းမွ်ျဖတ္သန္းသြားျခင္းမရွိေသာေနရာမ်ားသည္လည္း 

အသုံးမရွိျဖစ္ကာ တိတ္ဆိတ္ေျခာက္ကပ္သြားခ့ဲသည္။ ေနာက္ထပ္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမွာ လမ္းအသုံးျပဳျခင္းအျပင္ 

ရြာသူရြာသားမ်ား၏ေျမမ်ား၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ျခင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤကားလမ္းမႀကီးကိုအသုံးျပဳႏုိင္သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း အကယ္၍ စီမံကိန္းကို 
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ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား၊ လမ္း/တံတားျဖတ္သန္းေၾကးေကာက္ခံေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္တကြ 

က်ယ္၀န္း ျပန္႔ျပဴးသည့္လမ္းမႀကီးျဖစ္လာေရး ရာႏႈန္းျပည့္အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီးပါက 

၄င္းတုိ႔ယခုလိုဆက္လက္ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ မည္သူကမွ်အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ပါ။ အသြားအလာျပဳျခင္း၊ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းစသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ အစဥ္အလာအျပဳအမူ၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ေသာ္ျငား အရာ၀တဳၱမ်ားႏွင့္သစ္မ်ားဆြဲယူရန္အတြက္ 

ဆင္မ်ားအားအသုံးျပဳႏုိင္သလို ၄င္းတုိ႔၏ ကုန္စည္မ်ား၊ အနီးအနားခရီးသည္မ်ားပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္လည္း 

ႏြားလွည္းမ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ၾကပါေသးသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ကုန္တင္ကားမ်ားစြာအၾကား 

အဆုိပါေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၄င္းတိ႔ု၏တိရိစၦာန္မ်ား ေဘးကင္းစြာ သြားလာႏိုင္မည္လားဆုိသည္မွာ မေသခ်ာလွေပ။ 

ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ကားလမ္းကုိ ျဖတ္၍ ၄င္းတို႔၏ေျမမ်ားရွိရာသုိ႔ 

မည္သုိ႔မည္ပံုျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ျခင္းရွိမရွိဆိုသည္မွာလည္း ေနာက္ထပ္စိုးရိမ္စရာ 

အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လမ္းေဖာက္မႈအလံုးစုံအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဆင့္အရ ESIA 

အတြင္း၊ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ၏တင္ျပခ်က္အတြင္း လမ္းတံတားျဖတ္သန္းေၾကးေကာက္ခံေရးဂိတ္မ်ားစြာ 

ရွိေနသျဖင့္ ၄င္းတိ႔ုလည္းအခေၾကးေငြေပးရမလားဆုိသည့္အခ်က္အေပၚ စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ 

၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈႀကဳံေတြ႔ခံစားရၿပီးသည့္အျပင္ ယခင္ကတည္းက 

ဤလမ္းကိုအသုံးျပဳေနခ့ဲ ၾကေသာ္လည္း ေနာင္အခိ်န္တြင္ ၄င္းတိ႔္ုျဖတ္သန္းခမ်ားေပးေဆာင္ရမည္ဆုိပါက 

အလြန္ပင္ မတရားရာက်ပါ လိမ့္မည္။ ၄င္းတိ႔ု၏ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေျဖမရရွိေသး၍လည္း 

ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္အလြန္ပင္စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကဆဲျဖစ္ကာ 

(အကယ္၍စီမံကိန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါက) ဤျပႆနာရပ္မ်ားအား ေနာင္အခိ်န္တြင္ မည္သုိ႔ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ကို ေကာင္းစြာမသိရွိၾကေသးေပ။ 

 သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္/လူပုဂိၢဳလ္အလုိက္အင္တာဗဴ်းမ်ား၊ 

ေက်းရြာအစည္းအေ၀း မ်ားအျပင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ 

ထိခုိက္နစ္နာရေသာရြာသူ ရြာသားမ်ားေျပာၾကားသည့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာ အထက္ပါ အဓိကအခ်က္ႀကီး ၃ 

ခ်က္သာလွ်င္မကဘဲ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပမ္်ားက့ဲသုိ႔ 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည့္အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားပါ၀င္ေနပါသည္။ 

ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ လက္ရွိ အလ်င္စလုိတြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ေနမႈသည္ 

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား နားလည္မႈျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ 

ကာလရွည္ကမၻာ့ရန္ျဖစ္ေနမႈအားေလ်ာ့ပါးေစေရး ယခုလက္ရိွ 
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈုလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း     ေရာက္ရွိေနသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအား 

ပိုမိုဆုိးရြားသြားေစႏိုင္သည္ဟု ရြာသူရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ အကယ္၍သာ 

၀ရုန္းသုန္းကားအေျခအေနမ်ားျပန္လည္ေပၚေပါက္လာမည္ဆုိပါက ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ပင္ 

တိုက္ပြဲမ်ား၏ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈဒဏ္အား တိုက္ရုိက္ခံစားၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ 

ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကမိုေသြးေဒသအတြင္းေပၚေပါက္ခ့ဲေသာ အဆုိပါပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ESIA 

အတြင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲျခင္းမရွိသလို တစ္ဖက္တြင္လည္း ေမတၱာေက်းရြာ (ကမိုေသြးေဒသ၌ပင္တည္ရွိ 

သည္) အေနျဖင့္ တစ္ဖန ္ ျပန္လည္ၿငိမ္းခ်မ္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။
40

 အမွန္တကယ္တြင္ 

ယင္းကာလေနာက္ပိုင္း ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သလို 

အျခားထိေတြ႔ပြတ္တုိက္မႈေပါင္းမ်ားစြာ လည္း အနည္းအက်ဥ္းရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ 

ေဒသအတြင္း၌တင္းမားမႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈဆုိသည္မွာလည္း 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသလုိ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ၌သာ ရွိေနပါေသးသည္။ 

စီမံကိန္းအားေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအရထိခိုက္ 

ပ်က္စီးႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကဳိတင္တြက္ခ်က္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းရွိေနပုံ 

မေပၚေသးပါ။  

 ဤကားလမ္းမသည္ ကမိုေသြးေဒသမွသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး 

ဧရိယာမ်ားကုိလည္းထိခိုက္မႈရွိေစႏိုင္သည္။ ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္မ်ား၏အစာရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ေနထိုင္က်က္စားရာ 

တိ႔ုအားထိခုိက္ေစခ့ဲသည့္ ယခင္သစ္ေတာပ်က္စီးျပဳန္းတီးမႈအားအသာထား ထပ္မံ၍ 

ကားလမ္းေရာက္ရွိလာမႈ သည္ ရွားပါးတိရိစၦာန္မ်ားျဖစ္ရန္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားေနၿပီျဖစ္ေသာ 

ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္မ်ားကို ျပင္ပမွလူ မ်ားအား အလြယ္တကူသတ္ျဖတ္ေစႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ကားမ်ား၊ 

ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားေရာက္ရွိလာမႈေၾကာင့္ ယင္းတိရိစၦာန္မ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ 

သုိ႔မဟုတ္ ေနရာမွဖယ္ရွားခံရျခင္းဆုိင္ရာအႏၱရာယ္မ်ား ရွိေနၿပီး ယင္းျပႆနာမ်ားအားမေျဖရွင္းရေသးေပ။ 

ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ ကားလမ္းစီမံကိန္းအားဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုပါက 

မေ၀းလွေသာအနာဂတ္အတြင္း ေသခ်ာစြာတြက္ဆထားရန္အလြန္ပင္အေရးႀကီး ပါသည္။ 

                                                             
40

 TEAM အတုိင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးကုမၸဏီလီမိတက္။ ထား၀ယ္ SEZ ႏွင့္ထုိင္းနယ္စပ္ဆက္သြယ္ေပးထား 

သည့္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းဆုိင္ရာ ESIA  စိစစ္ၿပီး အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅-၉၃ ။ 
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 ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း၏အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူပန္ 

ေနရုံသာမက ထား၀ယ္စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုး၏ဘက္ေပါင္းစံုမွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိလည္း 

ေစာင့္ၾကည့္ ေနရပါသည္။ ေဇာ္ရီွးလိုဆုိသူက
41

 

 “ထင္သာျမင္သာရွိလို႔ ကားလမ္းနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကိုပဲ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ပူပန္ေန ရတာမဟုတ္ဘူး၊ ေပၚေပါက္လာေတာ့မယ့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းႀကီးရဲ႕ ေရရွည္ 

အဘက္ဘက္ကတိုးတက္ေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ပုိၿပီးစိုးရိမ္ရတယ္။ 

ကားလမ္းႀကီးသာၿပီးသြားမယ္ဆုိရင္ ဒီလမ္းက စီမံကိန္း တစ္ခုလံုးရဲ႕အစပုိင္းျဖစ္ေနလုိ႔ 

စီမံကိန္းႀကီးကကိ်န္းေသေပါက္လာမွာပဲ။ လမ္းၿပီးသြားတ့ဲအခါ အျခားအရာ ေတြကလည္း 

ေနာက္ကလုိက္လာမွာပဲ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကားလမ္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ပဲစိုးရိမ္ေနၾကတာ 

မဟုတ္ဘူး အျခားထိခိုက္မႈရွိလာမယ့္နယ္ပယ္ေတြအတြက္ပါ စိုးရိမ္ေနၾကတာပါ။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးက 

အရမ္းကို ႀကီးတဲ့စက္မႈစီမံကိန္းႀကီးဆုိေတာ့ ပတ၀္န္းက်င္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔လူမႈေရးကိစၥရပ္ေတြအရေရာ 

က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ထိခုိက္မႈ ရွိကိုရွိမွာပါ။ ဒီကလူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကေနဘာေကာင္းက်ိဳးကိုမ ွ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မျမင္ရဘူး။” 

၄-၁-၂ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ၏စီမံကြပ္ကဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 

၁) စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ လြတ္လပ္စြာႀကဳိတင္အသိေပးခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံမႈစည္းမ်ဥ္း 

(FPIC) ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ။ ။ လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း၏ 

ဆယ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္သည့္ကာလတစ္ေလ်ွာက္ ယင္း၏အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈတြင္ 

အစပိုင္းကတည္းကပင္ ျပႆနာ မ်ားစြာရွိေနပုံေပၚပါသည္။ အစပိုင္းကတည္းကပင္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 

ဤကားလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကဳိတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမခံခဲ့ရဘဲ 

စီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ အေသးစိတ္အေၾကာင္း အရာမ်ား သုိ႔မဟုတ ္

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေဒသသုိ႔ေရာက္ရိွလာမည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ 

မည္သည္ကိုမွ်ႀကိဳတင္ေတြးမထားတတ္ၾကပါ။ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ၏ ျပင္းထန္လွေသာလုပ္ရပ္အျဖစ္ 

ေျမညွိေျမသယ္ကားမ်ား၊ ကရိန္းကားမ်ားကုိ မည္သည့္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ွမျပဳလုပ္ဘဲ 

ရြာသူရြာသား မ်ား၏ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားအတြင္းသုိ႔ေခၚေဆာင္လာခ့ဲသျဖင့္ 

                                                             
41

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာသား ေဇာ္ရီွးလုိအားေမးျမန္းျခင္း။ 
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အပင္မ်ားအားလုံးေသေၾကပ်က္စီးခ့ဲရသည္။ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းမွာ EIA 

မလုပ္ေဆာင္ခင္ကတည္းကပင္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာလူထု၏ပါ၀င္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ 

ျပသခြင့္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ ္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ၏တာ၀န္မ့ဲမႈေၾကာင့္ 

မွားယြင္းေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႒ာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 

စီမံကိန္းမစတင္မီ ႀကဳိတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခံပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး 

မိမိတိ႔ုဆႏၵအေလ်ာက္ခြင့္ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုဆိုထားေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္  FPIC 

စည္းမ်ဥ္းအတုိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကုိလည္း ကုမၸဏီဘက္က မ်က္ကြယ္ျပဳခ့ဲပါသည္။ 

ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ႒ာေနေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ 

အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ FPIC အရ အမွန္ပင္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္း၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ ္႒ာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိလည္း ၄င္းတို႔သည္သက္ဆုိင္သူ 

မ်ားျဖစ္ေန၍ ပါ၀င္ေစရမည္ျဖစ္သည္။  

သုိ႔ေသာ္လည္း လတ္တေလာအခိ်န္တြင္ NEDA အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ 

စစ္ေဆးတုိင္းတာရန္၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္အတြက္ အတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီတစ္ခုအားငွားရမ္းထားစဥ္ 

ယင္း၏ကားလမ္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာသူရြာသားမ်ားက 

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းမရွိေသးဘဲျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ NEDA အေနျဖင့္ ကနဦးအစီရင္ခံစာအား လြန္ခ့ဲသည့္ 

ဧၿပီလကတည္းက ေပးပုိ႔တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္မူ စီမံကိန္းတုိးတက္မႈ၊ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေနာက္လာမည့္အဆင့္ မ်ားအပါအ၀င္ 

ယင္း၏အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈအေၾကာင္းကို လံုး၀သိရွိထားျခင္းမရွိေသးပါ။ ဤသုိ႔ေသာ 

လုပ္ရပ္မ်ားက FPIC ႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္စဥ္တစ္ေလ်ွာက္အၿမဲျဖစ္ေပၚေနတတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ 

အပိုင္းတြင္ ရပ္ရြာလူထုအားလ်စ္လဴ်ရႈထားျခင္းကို ထင္ရွားေစပါသည္။ 

၂) EIA လုပ္ငန္းစဥ္ ။ ။ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းယွက္ႏႊယ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျပႆနာအျပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ မိမိ၏အျမင္မ်ားအားေပးရာ၌ ကုမၸဏီ၏ၾကားေနႏုိင္စြမ္းတုိ႔ေၾကာင့္ 

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူက ငွားရမ္းထားသည့္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီကလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ယခင္ EIA 

လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခုိက္မႈႀကဳံေတြ႕ ရေသာရြာသူရြာသားမ်ားက လက္မခံႏိုင္ၾကပါ။ ထုိ႔ျပင္ 

ကားလမ္းေဖာက္လုပ္သည့္စီမံကိန္းကို EIA လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိမီကပင္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ အခဳိ်႕ေသာခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား၊ ေကာင္းမြန္ သည့္ 
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စီမံကြပ္ကဲမႈႏွင့္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနမႈမ်ားအျပင္ မွားယြင္းေနေသာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကုိလည္း ရြာသူရြာသားမ်ား 

ျမင္ေတြ႔ခ့ဲရပါသည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ စီမံကိန္း၏ေကာင္းမြန္ေသာစီမံကြပ္ကဲမႈႏွင့္ လံုး၀ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲ 

ေနၿပီး လက္မခံႏုိင္စရာျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအတြင္းခြင့္ျပဳခ်က္အသစ္ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ 

အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ EIA တစ္ခုအားထပ္မံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း၏လူထုၾကားနာမႈမွာ ျပည့္စံု 

ရွင္းလင္းမႈမရွိေၾကာင္း၊ ကမိုေသြးေဒသမွတိုက္ရုိက္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္လည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ 

မရွိေၾကာင္း ရြာသူရြာသားမ်ားကေတြ႔ျမင္သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ လူထုၾကားနားမႈကုိ 

၄င္းတုိ႔၏ကုန္စည္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လက္ရွိပင္မကားလမ္းႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းမွ 

အက်ိဳးအျမတ္ရရွိခ့ဲသူ မ်ား၏ ေနရာေဒသမ်ား၌သာျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ တိုက္ရုိက္ 

ျပင္းထန္စြာထိခုိက္ပ်က္စီး သြားရေသာ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ေျမမ်ားအေပၚ မီွခိုေနရေသာ 

ရြာသူရြာသားအမ်ားစုေနထုိင္ၾကရာ အရပ္ေဒသမ်ား၌မဟုတ္ေပ။ ကားလမ္းစီမံကိန္းဆုိင္ရာ ယခင္ EIA 

လုပ္ငန္းကို အျခားေသာထား၀ယ္စီမံကိန္း အခြဲမ်ားႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ္လည္း 

စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးစာလႊမ္ၿခဳံမႈရွိေသာ EIA လုပ္ငန္းမဟုတ္ခ့ဲပါ။ ထိုသုိ႔ေသာ EIA အစီရင္ခံစာသည္  

ထား၀ယ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ တုိက္ရုိက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံစားလာရမည့္ က႑ရပ္အားလုံးအတြက္ 

အမွန္တကယ္ အလြန္အေရးႀကီးေနရာ ယင္းအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႀကီးၿပီးဆံုးသြားေသာ အခါ 

ရွိလာမည့္အားလုံးေသာအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္သူအားလုံးကို သိရွိသေဘာေပါက္ 

ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးစာလႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈမရွိေသာ EIA လုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ 

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အခ်က္အလက္မ်ားအားဖံုးကြယ္ထားျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကင္းမ့ဲေနျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနပါသည္။ 

အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္ေလ့လာမႈျပဳရာေဒသမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမိုေသြးေဒသမွ 

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ မၾကာမီေပၚေပါက္လာမည့္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမယံုၾကည္ႏုိင္ၾကဘဲ ESIA 

အသစ္ ရွိလာမည္၊ မရွိလာမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတိ႔ု႔မေသခ်ာၾကသည့္အျပင္ အကယ္၍ရွိလာပါက 

လုပ္ငန္းစဥ္မည္သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ကိုလည္းေသခ်ာမသိၾကပါ။ 

စီမံကိန္း၏ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္သူအျဖစ္သာမက စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္စစ္ေဆးတုိင္းတာရန္၊ 

ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္အတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီငွားရမ္းသူအျဖစ္ NEDA သည္ ယခင္ EIA အား 

ျပန္လည္သုံးသပ္သြားရန္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း EIA တစ္ခုလံုးကို အသစ္ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိမရွိ 

ရွင္းလင္းစြာေျပာဆုိခဲ့ျခင္းမရွိပါ။   
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၄-၂ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား/အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔၏ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈႏွင့္စစ္တမ္း၊ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္/လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း 

အဆင့္အင္တာဗဴ်းမ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႔၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ ေက်းရြာအဆင့္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား၊ လူထု 

အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ားအရ ထိခုိက္နစ္နာေသာရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ၄င္းတု႔ိ၏ 

စိုးရိမ္ပူပန္မႈအေပၚအေျခခံသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား/ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါကဲ့သုိ႔ 

ရႈေထာင့္အမဳိ်းမ်ိဳးမွ ျပဳစုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တိ႔ုေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ 

၁ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာကာ 

ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းမႈမျပဳလုပ္ရေသးသည့္ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းေပးရမည္။ 

၂) စီမံကိန္းေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ (အထူးသျဖင့္ ေရ 

ရင္းျမစ္မ်ား) အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္အစီအစဥ္တစ္ခု (အခိ်န္အတုိင္းအတာႏွင့္ဘတ္ဂ်က္အပါအ၀င္) 

ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည္။ 

၃) ထိခုိက္နစ္နာရသူမ်ားႏွင့္အတူပူးေပါင္းတြက္ခ်က္ထားေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြအား ေဒသခံရပ္ရြာ 

လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသုိ႔ေပးအပ္ရမည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြတြက္ခ်က္သည့္အခါ 

ဆုံးရံႈးသြားေသာအခြင့္အလမ္း မ်ား၊ 

၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္အကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိထည့္သြင္းသင့္သကဲ့သုိ႔ ဆုံးရံႈးသြားရေသာေျမ၊ 

သစ္ပင္/အသီးသီးေနေသာအပင္မ်ားႏွင့္ေျမေပၚမွပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းသင့္သည္။  

၄) ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) တစ္ခု၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးလႊမ္းၿခံဳမႈရွိေသာ 

EIA တစ္ခုႏွင့္ မဟာဗဳ်ဟာေျမာက္ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္ (SEA) တိ႔ုကိုလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရမည္။ ထိခိုက္နစ္နာေသာေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားသည္ စီမံကိန္း 

ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ 

ေစာင့္ၾကည့္မႈအားဆက္စပ္ၾကည့္ရန္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပသည္။ 

၅) အစိုးရႏွင့္စီမံကိန္းေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ႒ာေနေဒသခံမ်ား၏အခြင့္အေရးတစ္ခု 

ျဖစ္သည့္ FPIC အေပၚေလးစားသင့္ပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ မိမိတိ႔ု၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ 

ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏ပူးေပါင္းမႈ၊ ပါ၀င္မႈတိ႔ုေသခ်ာေစမည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ 

ေဒသခံျပည္သူတို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား အား ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိုမ်ွသာမက 
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ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အစဥ္အလာဓေလ့မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔အျပင္ 

သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္၄င္းတိ႔ု၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား  ဆက္စပ္ 

ေနမႈအေပၚတြင္လည္း အထူးတလည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 

အနာဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားအားစီမံခန္႔ခြဲရန ္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားလည္းတစ္ခုရွိရမည္ျဖစ္သည္။  

၆) စီမံကိန္းေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားႏွင့္အစိုးရသည္ ေဒသတြင္းရွိပဋိပကၡအေပၚထည့္သြင္း 

စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲေသာ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ KNU အဖြဲ႔အစည္းအၾကားလက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲေသာ NCA တုိ႔အေပၚ 

ေလးစားလုိက္နာမႈရွိရပါမည္။  

၇) ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္း၊ အဆိုျပဳအထူးစီးပြားေရးဇုန္တုိ႔ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ 

ျပႆနာမ်ားအားကုိင္တြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထိခုိက္နစ္နာရေသာေက်းရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအပါအ၀င္ 

သက္ဆိုင္သူအစံုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္သည့္ေကာ္မတီတစ္ခုအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာနည္းလမ္းျဖင့္ 

ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီထံ၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားရမည္။ 

ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက ျပည္သူလူထုအားအသိေပးရပါမည္။ ေကာ္မတီအတြင္း 

သက္ဆုိင္ရာအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ျပည္သူမ်ား၊ လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္စီမံကိန္းေထာက္ခံ 

အားေပးသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑တုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး 

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၄-၃ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏ရပ္တည္ခ်က္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၊ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္/လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း 

အဆင့္အင္တာဗဴ်းမ်ားအျပင္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိ 

မႈမ်ားအရ ထိခိုက္နစ္နာေသာရြာသူရြာသားမ်ားထံ၌ ကြဲျပားျခားနားသည့္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း မဲေခါင္ 

လိပ္ျပာအဖြဲ႔ကေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး ယင္းတိ႔ုကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စ ု၄ စုခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ 
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၁) ကားလမ္းစီမံကိန္းအားလုံး၀ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားအုပ္စုျဖစ္သည္။ 

၄င္းတုိ႔၏အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ  စီမံကိန္းသည္ 

၄င္းတုိ႔အတြက္မည္သည့္အကဳိ်းေက်းဇူးမွ်မေပးဟူ၍ျဖစ္သည္။ အသုံး၀င္ေသာ   လမ္းသည္ 

ေမတၱာေက်းရြာႏွင့္ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အားတုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကားလမ္း  မွာ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ပို၍လက္ေတြ႔က်ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အစိုးရအလုိရွိသည္  ျဖစ္ေစ၊ 

မရွိသည္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔ပုိင္ဧရိယာမ်ားကိုျဖတ္သန္းသြားမည့္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈအား 

 မလုိခ်င္ၾကေပ။ ကားလမ္းအေနျဖင့္ ေဒသအတြင္း 

ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚလာေစမည္ဟ ု မေသခ်ာဘဲရွိရာ သာဓကအားျဖင့္ ေဆးရုံ၊ ေရေပးေ၀မႈ၊ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ကုန္စံုဆုိင္မ်ား  စသည္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဆိုပါအရာမ်ားသည္ 

အစိုးရႏွင့္သက္ဆုိင္ရာဌာနဆုိင္ရာ  မ်ားက ၄င္းတိ႔ု၏ျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေတာင္းဆုိမႈမ်ွမျပဳဘဲ 

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး             ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

၂) ပထမအုပ္စုႏွင့္ဆင္တူစြာပဲ ဤအုပ္စုသည္လည္း ကာလမ္းကုိ အလုိမရွိသူမ်ားအုပ္စုျဖစ္သည္။ 

 သုိ႔ေသာ္ အစိုးရ၏စီမံကိန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျငင္းဆန္ရန္ခက္ခဲသည္ဟုလည္းယူဆထားေသာ 

 အုပ္စုျဖစ္သည္။ အာဏာပုိင္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ အစုိးရထံမွ မည္သည့္အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးမႈမ်ွ 

 မရွိဘဲ အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈအျပည့္အ၀သာရရွိထားလ်ွင္ ဤလမ္းအားအလုိမရွိေၾကာင္း 

 ၄င္းတုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္ကုိ အစိုးရသုိ႔ ေသခ်ာေပါက္ထုတ္ေဖာ္ျပသလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

၄င္းတုိ႔က  ေျပာျပခ့ဲပါသည္။ 

၃) ေယဘုယ်အားျဖင့္ အနာဂတ္တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ 

ကားလမ္းအားႀကဳိဆိုလုိလား  သူမ်ားအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ေဒသအတြင္းမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 

ဤလမ္းေဖာက္လုပ္မႈမွ  အက်ိဳးေက်းဇူး မလြဲဧကန္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ကာလဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ၌ 

ေကာင္းမြန္ေသာ  အုပ္ခဳ်ပ္ေရးရွိမည့္အျပင္ သက္ဆိုင္သူအားလုံးအတြက္ အထူးသျဖင့္ 

ထိခုိက္နစ္နာမႈႀကဳံရေသာ  ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားအတြက္ မွ်တမႈရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

၄) အစိုးရ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအေပၚ၌သာမူတည္ေနသည္ဟုစဥ္းစားလ်က္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ 

 လမ္းအားအလုိရွိသည္၊ မရွိသည္ကိုေသခ်ာမႈမရွိေသာသူမ်ားအုပ္စုျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အစိုးရက 

 အလိုရွိေသာအခါ ၄င္းတုိ႔အတြက္မွ်တသည့္ေလ်ာ္ေၾကးတစ္ရပ္အားလုိလားေနၾကပါသည္။ 

 စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူအား တာ၀န္ခံမႈရွိေစေရးအတြက္လည္း ၄င္းတိ႔ုကေတာင္းဆိုထားသည္။ 
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အုပ္စုတစ္စုစီ၏အခ်ိဳးအစားမွာျခားနားမႈရွိၿပီး စိတ၀္င္စားစရာေကာင္းေၾကာင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စစ္တမ္းမွ  တစ္ဆင့္ မဲေခါင္လိပ္ျပာအဖြဲ႔ကေတြ႔ရွိခဲ့ရကာ ေအာက္ပါအတိုင္း 

ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ခြဲျခားေဖာ္ျပႏိုင္  ပါသည္။ အုပ္စ ု (၁) = ၅၀% ၊ အုပ္စ ု (၂) = ၂၅% ၊ အုပ္စု (၃) = 

၅% ႏွင့္ အုပ္စ ု(၄) = ၂၀%   ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ သိသာထင္ရွားစြာပင္ 

သေဘာမတူညီေသာသက္ဆိုင္သူမ်ား၏  အေရအတြက္မွာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအမဳိ်းမ်ိဳးရွိေနၾကေသာ္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါအုပ္စု 

အားလုံးက၄င္တိ႔ုအေနျဖင့္ ယခုအခိ်န္မွစကာ လက္ရွိႏွင့္ေနာင္လာမည့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား 

အတြက္ခုိင္လံုသည့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ်မျပဳလုပ္ခင္ရရွိလိုေၾကာင္း အတြဲအဖက္ 

ညီညႊတ္စြာအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ၄င္းတုိ႔၏စုေပါင္းရပ္တည္ခ်က္အားကုိယ္စားျပဳသည့္ 

ခိုင္လံုေသာလူထုလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား/ စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထူေထာင္ခ်မွတ္ေရးကုိဦးတည္ေနေသာ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အသက္ညွာဆုံးေတာင္းဆုိခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

၄-၄ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ပ်က္စီးမႈမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳသြား ရမည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား/စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား/စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ တိုက္ရုိက္အကဳိ်း 

သက္ေရာက္ျခင္းခံရေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေရးဆြဲခ့့ဲျခင္းျဖစ္ရာ ၎တုိ႔ 

အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စီစဥ္ခ်မွတ္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ 

ေလ်ာ္ေၾကး မ်ား၊ လမ္းအသုံးျပဳခြင့္၊ 

မိမိတိ႔ုကုိယ္ပိုင္ေျမမ်ားမွအရင္းအျမစ္မ်ားရွိရာသုိ႔သြားေရာက္ခြင့္စသည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး 

ရြာသူရြာသားမ်ား၏ခုိင္လံုမႈရွိေသာစုိးရိမ္ပူပန္မႈပုံစံမ်ားအတြင္းထင္ဟပ္ခ့ဲသလို ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈ            

စီမံကိန္း၏ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွေပၚေပါက္လာေသာ လက္ရွိႏွင့္ေနာင္လာမည့္ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ 

အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား/စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စီမံကိန္း 

ေရွ႕ဆက္မလုပ္ေဆာင္ခင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မ်ားကုိ ရြာသူရြာသားမ်ားကျမင္ေတြ႔လုိေၾကာင္း 

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား/ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူႏွင့္ 

အျခားသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏စီမံကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယဘုယ်စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ ္

စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၱရားမ်ား/စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 

“လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
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ျပႆနာမ်ားအားျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းႏွင့္ခုခံတားဆီးျခင္း - ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာသံုးပြင့္ဆိုင္ 

ေကာ္မတီ” ဟုေခၚၾကသည္။   

 

၄-၄-၁ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ား/စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ပါရွိေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား 

သုံးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီအား ေအာက္ပါအပိုင္း ၃ ပိုင္းျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 

 ၁) အမ်ားျပည္သူႏွင့္အရပ္ဘက္လူထုေကာ္မတီ။ ဤေကာ္မတီ၌ ေက်းရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ CSLD က့ဲသုိ႔ 

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ 

ျပည္တြင္းရွိဘာသာေရး 

ႏွင့္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ၾကသည္။ 

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအတြင္း ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တကြ 

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ အထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတို႔အေပၚ 

အနီးစပ္ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေသာ ထိုင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔မွ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္းပါ၀င္ေနရာ သာဓကအားျဖင့္ DDA ၊ Takapae ၊ TRIP-NET ၊ 

ထား၀ယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ၊ DPLN ၊ SEM ၊ မဲေါင္လိပ္ျပာ ၊ 

မဲေခါင္ေစာင့္ၾကည့္ေရးစသည္တု႔ိျဖစ္ၾကသည္။ 

 ၂) အစိုးရႏွင့္ဆက္စပ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ားေကာ္မတီ။ ဤေကာ္မတီ၌ KNU ကားလမ္း စီမံကိန္း၊ 

ထား၀ယ္စီမံကိန္းတို႔ႏွင့္ေယဘုယ်ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိ႔ုမွ 

အစိုးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွစ္မ်ိဳးစလုံးပါ၀င္ေနၾကသည္။ အဆုိပါဆက္စပ္ဌာနဆုိင္ရာ 

မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ အဖြဲ႔အစည္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ဥပမာ 

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအစည္းအျပင္ 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရႏွင့္အျခားသက္ဆိုင္သည့္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားကဲ့သုိ႔ 

ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္မွအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွာ NEDA၊ 
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ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေးရး၀န္ႀကီးဌာန၊ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ 

အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ KNU က့ဲသုိ႔ 

ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ အုပ္ခဳ်ပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားလည္းပါ၀င္ၾကပါသည္။ 

 ၃) စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူေကာ္မတီ။ ဤေကာ္မတီတြင္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေသာကုမၸဏီ၊ 

စီမံကနိ္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္တုိင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္မႈေဆာင္ရြက္ေပးေသာကုမၸဏီ၊ 

အနာဂတ္တြင္ စီမံကိန္းအားလႊဲေျပာင္းရယူမည့္သူအပါအ၀င္  လက္ရိွအခ်ိန္ႏွင့္ယခင္အခိ်န္မ်ား၌ပါ၀င္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲေသာ ကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္ၾကသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီမ်ားမွာ ITD 

ကုမၸဏီ၊ ျမ၀တီစက္မႈနယ္ေျမကုမၸဏီလီမိတက္၊ ယခင္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးေသာ EIA 

မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း အတြက္ငွားရမ္းခ့ဲေသာကုမၸဏီမ်ား၊ ERIC ႏွင့္ TEAM 

အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ယခုလက္ရွိ 

စီမံကိန္းဆုိင္ရာအေသးစိတ္တုိင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္မႈ 

ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာကုမၸဏီတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤသုံးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီသာမက လြတ္လပ္သည့္ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ား 

အပါအ၀င္ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိ႔အေၾကာင္း 

ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္၊ ထင္ရွားေစရန္အတြက္ 

အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္အဆုိပါေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္တင္ျပသြားရမည့္ ထား၀ယ္ 

စီမံကိန္းျပႆနာမ်ားကုိလိုက္လံေဖာ္ထုတ္ေရးသားမည့္မီဒီယာအမ်ိဳးမဳိ်းတို႔လည္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

၄-၄-၂ သံုးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

သုံးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ 

အထက္ေဖာ္ျပပါစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား/အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား 

ပူးတြဲစီစဥ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ စီမံကိန္း၏လက္ရွိႏွင့္ေနာင္လာမည့္ အကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ 

ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ပူးတြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုရွိရမည့္အျပင္ (စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ 

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား/အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိရႈပါ) အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္ 

ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌လည္း 

တစ္ညီ တစ္ညႊတ္တည္းေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိရပါမည္။ သုံးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီသည္ 
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တစ္ေျပးညီလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ထားမႈအရ အားလုံးသေဘာတူညီမႈရွိရမည့္အျပင္ 

ပူးတြဲသေဘာတူညီခ်က္အားရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာသည့္အတည္ျပဳခ်က္ရရွိေစေရး 

စာခဳ်ပ္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္အား သုံးပြင္ဆုိင္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ 

အတူတကြလက္မွတ္ေရးထုိးရပါမည္။ ေကာ္မတီတြင္ပါ၀င္သူသုံးဦးလံုးသည္ ထို စာခဳ်ပ္ သုိ႔မဟုတ္ 

သေဘာတူညီခ်က္အားလုိက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတိ႔ုကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာဘာသာ၊ ကရင္ဘာသာ 

(ေဒသသုံး) ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ထိုင္းဘာသာမ်ားျဖင့္ စာခဳ်ပ္စာတမ္းအသြင္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ 

ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားအားဆက္လက္မေဆာင္ရြက္ခင္ ေရွးဦးစြာ 

လက္ရွိျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းေပးရန္ ဤသုံးပြင့္ဆုိင္ေကာ္မတီကုိ ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္ရာ ေအာက္ပါ 

တိ႔ုမွာ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေနေသာ ျပႆနာသုံးခုျဖစ္သည္။  

၁) အထူးသျဖင့္ေရရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားျပႆနာ - ယခင္လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ 

စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ေရရင္းျမစ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အဓိကက်သည့္ျမစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေဒသတြင္း 

စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားအားထိခိုက္ေစကာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခ့ဲေသာေၾကာင့္ 

ဤျပႆနာအား သုံးပြင့္ဆုိင္ေကာ္မတီကအေဆာတလ်င္ေျဖရွင္းေပးရန္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားက 

လိုလားေနၾကပါသည္။ သုံးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီသည္ ေရရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္အနီးအနားဧရိယာမ်ား၏ ေရ 

အရည္အေသြး ယခင္အတိုင္းေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအမံမ်ားျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သုိ႔မွသာရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က ၄င္းတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ 

ၾကေသာနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း အဆုိပါေရရင္းျမစ္မ်ားထံမွ 

တိုက္ရုိက္အက်ိဳးခံစားႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ 

ေရေနသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ငါးမ်ားက့ဲသုိ႔အစားအစာရင္းျမစ္မ်ားအား 

ရွင္သန္ေပါက္ပြားေစႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတိ႔ု၏အေရအတြက္ကုိတုိးပြားေစႏိုင္ပါသည္။ 

အကယ္၍ ေရမ်ားယခင္အတိုင္းျပန္ျဖစ္ကာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္စီးဆင္းႏုိင္မည္ 

ဆုိပါက ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအာမခံခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

ထုိ႔ျပင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ၏အကဳိ်း 

သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ေရရင္းျမစ္မ်ားအားအကာအကြယ္ေပးေရး ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုရွိရမည္လည္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ယခင္ႏွင့္မတူစြာပဲ ရွင္းလင္းတိက်မႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုရိွလာေရး 

မွာလည္း အလြန္ပင္အေျခခံက်က်အေရးပါလွသည္။ 
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၂) ေလ်ာ္ေၾကးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား - အခိ်န္၊ ေနရာႏွင့္အမ်ိဳးအစားဟူ၍တိက်ရွင္းလင္းကာျပည့္စံုမႈရွိေသာ 

တြက္ခ်က္မႈႏႈန္းထားတစ္ရပ္ သုံးပြင့္ဆုိင္ေကာ္မတီထံတြင္ရွိသင့္ပါသည္။ အခ်ိန္ကာလအတုိင္းအတာ 

အရ တြက္ခ်က္မႈတြင္ စီမံကိန္းစတင္ခဲ့ခိ်န္မွယေန႔အခိ်န္အထိ ၈ ႏွစ္တာကာလအကဳံ်း၀င္သင့္သလို 

အနာဂတ္ကာလတြင္ စီမံကိန္းအားျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ 

ေနာက္ထပ္ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ အခြင့္အလမ္းစရိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သီးႏွံ 

မ်ား၏ထုတ္လုပ္မႈပုိင္းအက်ိဳးရွိမႈႏွင့္ယင္းတိ႔ု၏သက္တမ္းတို႔သည္ 

၄င္းတုိ႔အတြက္အနာဂတ္ကာလ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကုိညႊန္ျပေနၿပီး အကယ္၍ပ်က္စီးျခင္းမရွိပါက 

ယင္တိ႔ုအားေလ်ာ္ေၾကးအတြင္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ ္

ယင္းထက္ပိုပါက ကားလမ္း၏ထြက္ေပၚလာမည့္ ဒီဇိုင္းအေနျဖင့္ ပိုမို၍ထိခုိက္မႈရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ေနရာအတုိင္းအတာအရ တိုက္ရုိက္ထိခုိက္မႈ ရွိေသာ၊ သြယ၀္ိုက္ထိခုိက္မႈရိွေသာေနရာႏွစ္ခုစလုံးကို 

တြက္ခ်က္မႈအတြင္းထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ရာ ဥပမာအားျဖင့္ 

ကားလမ္းျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ခံရေသာေနရာမ်ားအျပင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာမွ ဖုန္မ်ား၊ 

ရႊ႕ံမ်ားေၾကာင့္ထိခုိက္ပ်က္စီးသြားရသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားပုိင္သစ္ပင္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္

သီးႏွံပင္မ်ားရွိရာ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ အနီးအနားမွေနရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

အမ်ိဳးအစားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာတြက္ခ်က္မႈအရ ကြမ္းသီးၿခံမ်ားႏွင့္အတြင္းရွိသီးႏွံပင္မ်ားမွအပ 

ရြာသူရြာသားမ်ား မည္သည့္အခါကမ်ွမရရွိခဲ့ၾကေသာ ေနာက္ထပ္ေလ်ာ္ေၾကးမွာ 

၄င္းတုိ႔၏ေျမမ်ားဆုံးရံႈးရမႈပင္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူအေနျဖင့္ ေျမဆုံးရႈံရျခင္းမွ 

စီးပြားေရးအရအခြင့္အလမ္းစရိတ္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 

လူတုိ႔၏ေန႔စဥ္ေနထုိင္စားေသာက္မႈစရိတ္မ်ားကုိလည္းထည့္တြက္ရမည္ျဖစ္ရာ တစ္နည္း အားျဖင့္ 

ငါး၊ ေရႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားရွိရာသြားလာစရာယာဥ္စသည္တို႔အတြက ္ ၄င္းတုိ႔၏ကုန္က်စရိတ္ 

မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔မွာလည္း လမ္းေဖာက္လုပ္မႈစတင္ခ့ဲၿပီး 

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားပ်က္စီးလာသည့္ေနာက္ပိုင္း အလြန္ပင္ျမင့္တက္လာခ့ဲပါသည္။ 

၃) လမ္းအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေျမမ်ားသုိ႔သြားလာျခင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား - 

ဤသုိ႔ေသာအနာဂတ္ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ သုိ႔မဟတ္ု စီမံကိုင္တြယ္ရန္အတြက ္ ႀကဳိတင္ 

အကာအကြယ္ေပးသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ေနပါသည္။ သုံးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီအေနျဖင့္  

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္သိမ္းယူထားသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားပုိင္ေျမမ်ားကုိ ၎တုိ႔ 

အသုံးျပဳႏိုင္သည္ဟူ၍အတည္ျပဳေပးမည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
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စီမံကိန္း၏မေရရာမႈ၊ ခိုင္မာေသာလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ိဳးရိွမေနျခင္းႏွင့္အတ ူရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 

၎တုိ႔၏ေျမမ်ားရိွရာသုိ႔ျပန္လည္သြားေရာက္ကာ အကဳိ်းေက်းဇူးရရိွခံစားသင့္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက 

အနာဂတ္တြင္ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားပါက ၎တိ႔ု၏ေျမမ်ားရိွရာသုိ႔သြားလာခြင့္ရရိွေရးမွာ 

အစိုးရိမ္အပူပန္ရဆံုးျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ သုံးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယင္းလမ္းကုိအသုံးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း 

အတည္ျပဳေပးရန္ အစီအမံတစ္ခုရိွထားရမည္ျဖစ္ရာ သုိ႔မွသာ ၎တို႔အဖုိ႔ 

မိမိတိ႔ုေျမမ်ားရိွရာသုိ႔၀င္ထြက္သြားလာရန္ ယာဥ္မ်ား၊ ဆင္မ်ား၊ ႏြားမ်ားႏွင့္ 

ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိအသုံးျပဳႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 

ထိခုိကန္စ္နာမႈရိွေသာရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤကားလမ္းကုိအသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ခုိင္မာမႈရိွေသာ 

ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအစီအမံတစ္ခုႏွင့္အတူ ဂိတ္ေၾကးမ်ား သုိ႔မဟုတ ္

ျဖတ္သန္းခမ်ားေပးေဆာင္ရျခင္း မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 

ကရင္တိုင္းရင္းသားရြာသူရြာသားမ်ားအသုံးျပဳေသာဧရိယာ သည္လည္း 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္မႈရိွေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။      
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နိဂံုး  

၁။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းစတင္ခ့ဲခ်ိန္မွဆုိပါက အခ်ိန ္ ၈ ႏွစ္တာကာလရိွၿပီျဖစ္ၿပီး 

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူအေနျဖင့္ ေရရင္းျမစ္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမမ်ားက့ဲသုိ႔ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မမ်ွတသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥရပ္မ်ားစသည့္ လက္ရိွမည္သည့္ျပႆနာကိုမွ် 

မေျဖရွင္းေပးခ့ဲပါ။ ယခင္စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူျဖစ္ေသာ ITD ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္ရိွအခိ်န္တြင္ 

ထိုင္းအစုိးရကေထာက္ပ့ံေသာ ဘတ္သန္းေပါင္း ၄,၅၀၀ တန္ဖုိးရိွေခ်းေငြႏွင့္အတူ NEDA ကဲ့သုိ႔ 

ထိုင္းအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းျဖင့္အစားထုိးခံရၿပီး လက္ရိွျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေခ်းေငြစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတြင္း၌လံုး၀ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ ယင္းအခ်က္ သည္ 

ျပႆနာေျဖရွင္းေပးေရးအေပၚ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူႏွင့္ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လ်စ္လ် ဴ

ရႈထားမႈကုိထင္ဟပ္ေနၿပီး ယင္းသည္ ထုိင္းအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 

နယ္စပ ္ ျဖတ္ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားဆုိင္ရာအေျဖတစ္ခုကိုလိအုပ္လ်က္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ 

ရက ္ ေန႔ ရက္စြဲတပ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ေသြဖည္ေနပါသည္။ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ 

၎တုိ႔အေနျဖင့္  အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ေလးစားတန္ဖုိးထားရန္ႏွင့္ကုစားေပးရန္ဟူေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား (UNGP) မွ 

အခ်က္အခ်ာက်သည့္အပုိင္း သုံးပိုင္းအားလုိက္နာက်င့္သုံးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနအရ 

ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ မည္သည့္ကုစားမႈမဳိ်းမွ်မရိွေသးပါ။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္အၿပီးသတ္ရမည့္ 

စစ္ေဆးတုိင္းတာျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာေလ့လာမႈအတြင္းေဖာ္ျပထားေသာ 

ကားလမ္းစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေနာက္တစ္ဆင့္အတြက္ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NEDA က အခုိင္အမာဆုိထားပါသည္။ 

လက္ရိွအခိ်န္တြင္ စီမံကိန္းအားပုိမိုအရိွန္ႁမွင့္တင္မႈ သည္ လက္ရိွျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ယခင္ထက္စာလွ်င္ 

ပိုမို၍ဆုိးရြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။   

၂။ ေလ့လာမႈအတြင္းသတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ား၌ုျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရရင္းျမစ္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 

ေျမမ်ားက့ဲသုိ႔ စီမံကိန္း၏တိုက္႐ုိက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ ဤေလ့လာမႈအတြင္း “မျမင္သာ 

ေသာ/ေဖာ္ျပမထားေသာစရိတ္မ်ား” ဟုေခၚသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ား  

သုိ႕မဟုတ ္ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာေသာအကဳိ်းသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္းရိွပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာအကဳိ်း 

သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးကုိ ESIA အတြင္း အေလးအနက္မထားခ့ဲ သုိ႔မဟုတ ္
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ေဖာ္ျပပင္မေဖာ္ျပခ့ဲေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခဲ့ခိ်န္မွ ယေန႔အခိ်န္ထိ ၈ 

ႏွစ္တာမ်ွထိခိုက္ခံစားခ့ဲရေသာေက်းရြာ မ်ားမွေဒသခံမ်ား၏ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားႏွင့္ 

အမွန္ပင္ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။ ဤမျမင္သာေသာစရိတ္ မ်ားသည္ ေရေသာက္သုံးျခင္း၊ 

အစားအစာမ်ားႏွင့္ငါးမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားရိွရာသုိ႔သြားလာျခင္း စသည္တို႔အတြက္ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏အသုံးစရိတ္မ်ားျဖစ္သလို စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား အထူးသျဖင့္ 

ကြမ္းသီးမ်ားအားဆုံးရံႈးရျခင္း၏ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းစရိတ္လည္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္၊ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ေရႏွင့္အစားအစာ 

ရင္းျမစ္မ်ားပ်က္စီးယိုယြင္းလာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သိသိသာသာျမင့္တက္လာခ့ဲပါသည္။ အရင္းအျမစ္ 

မ်ားရိွရာသုိ႔တိုက္႐ုိက္၀င္ထြက္သြားလာမႈမွာ မျဖစ္ႏိုင္လုနီးပါးျဖစ္ၿပီး မိသားစုအတြက္၀င္ေငြရရိွရန္ႏွင့္ 

သားသမီးမ်ားထံအေမြေပးထားခ့ဲရန္ ရြာသူရြာသားမ်ားေမ်ွာ္လင့္ထားခ့ဲၾကေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏံွမ်ား 

မွာလည္း လြန္လြန္ကဲကဲၿဖဳိဖ်က္ျခင္းခံခ့ဲရပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ႔ုအခမ့ဲရရိွေနက် 

ျဖစ္ေသာအရာမ်ားအတြက္ေငြေၾကးပုိမိုသုံးစဲြေနရၿပီး ရပ္ရြာလူထု၏စီးပြားေရးသည္လည္း စီမံကိန္း 

ေၾကာင့္ ၀မ္းစာဖူလံုမႈႏွင့္ေငြေၾကးအေျခခံစီးပြားေရးအၾကားဟန္ခ်က္ညီေနျခင္းမွ 

ေငြေၾကးႏွင့္အေ၀းမွ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚပိုမိုမီွခိုေနေသာစီးပြားေရးဆီသုိ႔ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲသည္။ 

ထို႔ျပင္ ေဒသအတြင္း၌ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈသည္လည္းအသီးသီးေလ်ာ့နည္းလာရာ ယင္းတြင္ 

ေနာက္ပိုင္းလူအမ်ား၏ဘ၀ လံုျခဳံမႈလည္းပါ၀င္လ်က္ရိွသည္။ 

ေငြေၾကးအေျခခံစီးပြားေ႐းႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားအားဆုံးရံႈး ရျခင္းသည္ 

ရပ္ရြာလူထု၏စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားအား အမွန္တကယ္ပင္ထိခုိက္ ေစခ့ဲပါသည္။ 

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ယခုအခါ ကုန္းျမင့္ပိုင္းေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏အလြန္ထူးျခား 

ေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးဓေလ့ျဖစ္သည့္ သီးႏွံအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအစား အနာဂတ္တြင္၀င္ေငြပိုမိုရရိွမည္ဟု 

ေမ်ွာ္လင့္လ်က္ ကြမ္းသီးပင္မ်ားကုိပိုမိုစိုက္ပဳိ်းလာၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စတင္၍ ခူးဆြတ္ 

ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္၀င္ေငြမ်ားရရိွျခင္းတို႔အတြက ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ အခ်ိန္ ၁၀ ႏွစ္ 

နီးပါးခန္႔ (အနည္းဆုံး ၆ ႏွစ္ခန႔္) ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ ၀င္ေငြပိုမုိရရိွေစေရးႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ 

အပင္မ်ားေနရာတြင္အစားထုိးေရး ကြမ္းသီးပင္မ်ားအားပုိမိုစိုက္ပဳိ်းလာျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈကိုပို၍ 

လိုအပ္သလိ ု ရပ္ရြာလူထု၏ေႂကြးၿမီျပႆနာမ်ားလည္းေနာက္ကလုိက္ပါလာပါသည္။ ရြာသူရြာသား 

အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေဒသအတြင္းသုိ႔လမ္းေဖာက္လုပ္မႈစီမံကိန္း၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ 

၎တုိ႔အေနျဖင့္ စတင္၍အေႂကြးတင္လာၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ 
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ေႂကြးၿမီသံသရာအတြင္းသုိ႔ သက္ဆင္းေရာက္ရိွေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ 

လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ျပႆနာမ်ားအား မည္သုိ႔မွ်ေျဖရွင္း ေပးျခင္းမရိွဘဲ 

စီမံကိန္းအားေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရန္တြန္းအားေပးေနျခင္းသည္ ၎တိ႔ု၏အေျခအေနကုိ 

ပိုမိုဆုိးရြားေစလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ NEDA ကလတ္တေလာတြန္းအားေပးလ်က္ရိွကာ မၾကာခင္ျပန္လည္စတင္ေတာ့မည့္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာရာေဒသမ်ားအတြင္းမွ 

ေဒသခံရြာသူရြာသား မ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ဥပမာ 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရရင္းျမစ္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 

ေျမမ်ားဆုံးရံႈးရျခင္းကိုထည့္မတြက္သလို ပံုေသမရိွသည့္ မမွ်တေသာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား၊ 

လမ္းအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားရိွရာသုိ႔သြားလာခြင့္အပါအ၀င္ ႒ာေန 

တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ေျမယာျပႆနာမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါသည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းသာေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ပါက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 

လမ္းအားဆက္လက္အသုံးမျပဳႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၎တုိ႔၏ေျမမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ စိုက္ပ်ိဳးရာေနရာမ်ားသုိ႔ 

မသြား ေရာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ကို ရြာသူရြာသားမ်ားထိတ္လန္႔ေနၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚအကဳိ်းသက္ေရာက္ကာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ပုိမုိ ဆုိးရြားသြားေစမည္ကုိလည္း ၎တုိ႔စုိးရိမ္ေနၾကပါသည္။ 

၎တုိ႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ မ်ားႏွင့္ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ား၏ 

ေကာင္းမြန္စြာစီမံကြပ္ကဲႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စုိးရိမ္ပူပန္ေန ၾကရာ အထူးသျဖင့္ 

လက္ရိွအခိ်န္တြင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ စီမံကိန္းဆုိင္ရာအေသးစိတ္စစ္ေဆး 

တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းေလ့လာသုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ၎တုိ႔ 

အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကုိမွ်မရရိွေသး၍ျဖစ္သည္။ 

၎တုိ႔အဖိ႔ု အျပည့္အ၀ပါ၀င္ရန္မတတ္စြမ္းႏိုင္ေသးေသာ္လည္း စီမံကိန္းဆက္လက္အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္းမျပဳခင္ ၎တို႔၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးမရိွဘဲ  စီမံကိန္း၏ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တိ႔ုေလ့လာခ့ဲေသာေနရာမ်ားမွ 

ရြာသူရြာသား မ်ား၏သဘာထားရပ္တည္မႈမ်ားအရ အုပ္စု (၄) စု ခြဲျခားႏုိင္ရာ ၁) 

စီမံကိန္းအားလုံး၀သေဘာမတူဘဲ ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားအုပ္စု၊ ၂) သေဘာမတူေသာ္လည္း 

စီမံကိန္းသည္အစိုးရကေထာက္ခံၿပီးတြန္းအား ေပးေနသည္ဟုေတြးေတာလ်က္ ဆန္႔က်င္ႏိုင္မည္၊ 
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မႏိုင္မည္ကိုမေသခ်ာေသာ္ျငား ၎တုိ႔ထံတြင္ အခြင့္အေရးရိွၿပီးလြတ္လပ္မႈအျပည့္အ၀ရပါက 

“သေဘာမတူပါ” ဟုေျပာၾကားမည့္သူမ်ားအုပ္စု၊ ၃) စီမံကိန္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင 

ႏိုင္ငံ့အတြက္ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈႏွင စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းလာမည္ျဖစ္၍ 

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအေပၚသေဘာတူညီေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာစီမံ ကြပ္ကဲမႈႏွင့္တကြ 

လုပ္ေဆာင္မည့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္တာ၀န္ယူရမည္ဆုိသူမ်ားအုပ္စု၊ ၄) 

အစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟုသာေတြးေတာလ်က္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔သေဘာတူညီသည္ 

သုိ႔မဟုတ္ သေဘာမတူညီပါေသခ်ာစြာမေျပာႏုိင္ေသာအုပ္စုဟူ၍ ျဖစ္ၾကသည္။ အကယ္၍ဆုိခဲ့ပါ 

စီမံကိန္းေပၚေပါက္လာပါက ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ကူညီပ့ံပိုးရန္ ရွင္းလင္းတိက်မႈရိွေသာ 

အစီအမံႏွင့္တကြ မွ်တသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈတစ္ခုလည္းရိွသင့္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေန 

ျဖင့္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာစီမံကြပ္ကဲမႈႏွင့္တာ၀န္ယူမႈတိ႔ုရိွရန္လုိအပ္ပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ား 

ထံတြင္ ကြဲျပားသည့္သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားရိွၾကေသာ္ျငား သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈမ်ား၊ 

လမ္းအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားသုိ႔ သြားလာခြင့္စသည့္ 

တူညီေသာထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၎တိ႔ု၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈဟူေသာ ဘံုအျမင္ တစ္ရပ္လည္း 

သိသာစြာ၊ ခုိင္မာအားေကာင္းစြာရိွေနၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားထံတြင္ 

အစိုးရႏွင့္စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူႏွစ္ဦးစလုံးအပါအ၀င္ သက္ဆုိင္သူအားလံုးအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ 

မ်ား/အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရိွေနၿပီး အေရးအႀကီးဆုံးေသာေတာင္းဆုိခ်က္တစ္ခုမွာ 

မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို မဆုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳမီ 

လက္ရိွျပႆနာရပ္မ်ားအားလုံးအေပၚေျဖရွင္းေပးထားေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

ထိုသုိ႔ေသာျပႆနာမ်ားအတြက္ေျပလည္သြားသည့္အခါ သုံးပြင့္ဆုိင္ေကာ္မတီဟုေခၚသည့္ 

ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားကတင္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၲရား/စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ 

ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈအသစ္တစ္ခုလိုအပ္ေနပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီကုိ ၁) ေက်းရြာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ 

CSO မ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၂) ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာႏွစ္ဖက္စလုံးမွသက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔အစည္မ်ား 

အျပင္ ၃) အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း မီဒီယာစူးစမ္းေလ့လာမႈအမဳိ်းမ်ိဳး 

တိ႔ုႏွင့္တကြ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူႏွင့္အျခားေသာအတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီမ်ားစသည္တို႔ျဖင့္ 

ဖြဲ႔စည္းထား ပါသည္။ 

ဤေကာ္မတီ၏အစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံး၌တန္းတူလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွၾကသည္။ ၎တိ႔ု၏ 
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တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ လက္ရိွျပႆနာမ်ားအားဦးစြာေျဖရွင္းေပးေရးျဖစ္ရာ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ 

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈမ်ား၊ လမ္းအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ 

ေဒသအတြင္းကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ အစဥ္အလာေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္အထူးဆက္စပ္ေနေသာ 

အရင္းအျမစ္မ်ားရိွရာသုိ႔သြားလာခြင့္စသည္တိ႔ုႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္သည့္အျပင္ 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၲရား/ စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ 

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကြပ္ကဲေရးပုိမိုေကာင္းမြန္ေစရန္လည္းျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ 

လက္ရိွျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ အျခားေသာအဆင့္မ်ားကုိ ေနာက္ပိုင္းမွသာ 

ေဆြးေႏြးမႈျပဳသြားေရးအတြက္ ဤေကာ္မတီအားဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသူရြာသားမ်ားက 

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားၾကပါသည္။ သုံးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီထံတြင္ 

စာျဖင့္ေရးသားကာလက္မွတ္ေရးထုိး ထားေသာ စာခဳ်ပ္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ရိွရပါမည္။ 

ထို႔ျပင္ ယင္း၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ ္

အစည္းအေ၀းမ်ားကုိမွတ္တမ္းတင္ထားရမည့္အျပင္ သက္ဆုိင္သူသုံးဦးစလုံးကလက္မွတ္ 

ေရးထုိးၿပီးေနာက္ ေဒသသုံးဘာသာစကားမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာမ်ားအျပင္ 

ထိုင္းဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာမ်ားျဖင့္လည္း ပံုႏွိပ္ထားရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။   
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မွီျငမ္းကိုးကားစာရင္း 

ထား၀ယ္ SEZ https://www.facebook.com/dawei.sez   

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) 

http:// asean-law.senate.go.th/constitution/full-const/Myanmar2008.pdf   

ျမ၀တီစက္မႈနယ္ေျမ http://www.daweiindustrialestate.com/   

TEAM အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးကုမၸဏီလီမိတက္။ ထား၀ယ္ SEZ ႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ 

ဆက္သြယ္ေပးထားသည့္ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းစီမံကိန္းဆုိင္ရာ ESIA  စိစစ္ၿပီး 

အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ။  

The Global New Light of Myanmar http://www.globalnewlightofmyanmar.com/president-meets-

taninthayi-region-administrative-legislative-judiciary-officials/?fbclid=IwAR3HeRD0l4UW3wmwH-

xkS_vItkmFWcP5HqaHxk5KRJ66aZrqz9Su6nVlG1g   

WWF ၊ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာသဘာ၀တရား၊ ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္းမႀကီးေပၚမွသစ္ေတာမ်ား၊ 

ေတာ႐ုိင္း တိရိစၧာန္မ်ားအတြက္ေဘးအႏၲရာယ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ ္ဇန္နဝါရီလ။ 

ေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ ခင္ႏြယ္ခဳိ် (ဦးေဆာင္သုေတသီမ်ား) ၊ သစ္ေတာႏွင့္အတူရွင္သန္ႀကီးထြားျခင္း - သစ္ေတာႏွင့္ 

ကမိုေသြးေဒသ ႒ာေန ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကားထူးျခားသည့္ဆက္ႏႊယ္မႈ၊ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ။  

Bangkokbiznews https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798824   

မဲေခါင္လိပ္ျပာ၊ “ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) လမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း - အစိုးရ ႏွင့္ 

ပုဂၢၢလိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီမံကြပ္ကဲမႈအေပၚဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း” ဆိုင္ရာ သုေတသနအစီရင္ခံစာ။ URL 

https://1th.me/Mhby 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာ၌ ရြာသူရြာသားမ်ားအၾကားေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ။  

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရိွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္စီးပြားေရးဇုန္ကိစၥရပ္၌ ေဒသခံလူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

ထိုင္းႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ အစီရင္ခံစာအမွတ္ ၁၂၂၀/၂၀၁၅။ 

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအားခဳိ်းေဖာက္မႈရိွသည့္ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည္။ 

https://www.facebook.com/dawei.sez
http://www.daweiindustrialestate.com/
http://www.globalnewlightofmyanmar.com/president-meets-taninthayi-region-administrative-legislative-judiciary-officials/?fbclid=IwAR3HeRD0l4UW3wmwH-xkS_vItkmFWcP5HqaHxk5KRJ66aZrqz9Su6nVlG1g
http://www.globalnewlightofmyanmar.com/president-meets-taninthayi-region-administrative-legislative-judiciary-officials/?fbclid=IwAR3HeRD0l4UW3wmwH-xkS_vItkmFWcP5HqaHxk5KRJ66aZrqz9Su6nVlG1g
http://www.globalnewlightofmyanmar.com/president-meets-taninthayi-region-administrative-legislative-judiciary-officials/?fbclid=IwAR3HeRD0l4UW3wmwH-xkS_vItkmFWcP5HqaHxk5KRJ66aZrqz9Su6nVlG1g
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798824
https://1th.me/Mhby
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Komchadluek ၊ ထား၀ယ္-ကန္ခ်နာဘူရီကားလမ္းဆက္သြယ္မႈအားတြန္းအားေပးေနသည့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 

ႏွစ္ဖြဲ႔ကုိ JCC ကဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ http://www.komchadluek.net/news/economic/285486   

႐ုကၡေဗဒသုေတသနႏွင့္အသိပညာစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနတစ္ခုထူေထာင္ေရးစီမံကိန္း 

http://bot.swu.ac.th/upload/meattree_document/1228993670.pdf     

Thairath ၊ ထား၀ယ္စီမံကိန္းအားေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားေခ်ာ့ေမာ့ေနသည္။ 

https://www.thairath.co.th/content/1149635  

ထား၀ယ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအသင္း၊ ေအာက္ေျခမွအသံမ်ား - 

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ဆက္စပ္စီမံကိန္း မ်ားအေပၚစိုးရိမ္မႈမ်ား၊ (n.p., n.d.)  ၊ DDA ၊ ၂၀၁၄ ။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာသား ေဇာ္ရီွးလိုအားေမးျမန္းျခင္း။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကလစ္ႀကီးေက်းရြာသား ေဇာ္ထီးထီးအားေမးျမန္းျခင္း။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ကေထာင္းနီေက်းရြာသား ေဇာ္ေနအားေမးျမန္းျခင္း။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာသူ ေနာ္အယ္အားေမးျမန္းျခင္း။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ KNU တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၏အတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုအဲနာအား 

ေမးျမန္းျခင္း။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ ္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ NEDA ႐ံုး၌ NEDA ၏ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဗုိလ္မဴွးႀကီး Saranyu 

Viriyavejakul အားေမးျမန္းျခင္း။ 

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (NEDA) (အမ်ားျပည္သူပိုင္ 

အဖြဲ႔အစည္း) http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html   

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (NEDA) (အမ်ားျပည္သူပိုင္ 

အဖြဲ႔အစည္း) http://www.neda-daweiroad.com/projectarea- th.html   

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (NEDA) (အမ်ားျပည္သူပိုင္ 

အဖြဲ႔အစည္း) ၊ (ျပန္ၾကားစာ) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထား၀ယ္ SEZ မွ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အထိ ႏွစ္လမ္းသြား 

http://www.komchadluek.net/news/economic/285486
http://bot.swu.ac.th/upload/meattree_document/1228993670.pdf
https://www.thairath.co.th/content/1149635
http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html
http://www.neda-daweiroad.com/projectarea-%20th.html
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ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ NEDA ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ ၆၆၀/၂၅၆၁ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္။  

 

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (NEDA) (အမ်ားျပည္သူပိုင္ 

အဖြဲ႔အစည္း)  https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAKtm   

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (NEDA) (အမ်ားျပည္သူပိုင္ 

အဖြဲ႔အစည္း) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKtm       

အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း၀န္မ်ားရုံး ၊ ေဒသအတြင္း ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲမႈကို 

အေထာက္အကူျပဳေရး အစိုးရအဖြဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ http://www. cabinet. 

soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99313538&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_ 

dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date

_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=  

အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း၀န္မ်ားရုံး ၊ ITD ကုမၸဏီကေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္းႏွင့္ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိစၥတြင္ ေဒသခံလူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာအၾကံျပဳခ်က္ 

မ်ားႏွင့္တကြေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ စဥ္းစားသုံးသပ္ခ်ကအ္က်ဥ္းခဳ်ပ္ - ထုိင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွ 

ျပည္သူမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအားခဳိ်းေဖာက္မႈရိွေနသည့္ စီမံကိန္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နားလည္မႈ 

စာခၽြန္လႊာအားလက္မွတ္ေရးထုိးထားေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္။ 

http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=99319369&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet

_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&m

eet_date_yyyy2=      

https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAKtm
https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKtm
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99319369&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99319369&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99319369&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99319369&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2

