




ယခုထုတ္ေဝသည့္စာအုပ္တြင္ ပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ NRC မွ လံုးဝ တာဝန္ခံယူမႈ 
ရွိပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢ သို႔မဟုတ္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတို႔၏ အျမင္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားသည္ဟု မည့္သည့္ 
အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ယူဆသတ္မွတ္၍ မရနိုင္ပါ။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ မူရင္းမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာမူရင္း ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာျပန္တို႔အၾကား ကြဲလြဲမႈ ရွိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာမူရင္းကို ရည္ညႊန္းအသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 





အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို ဥပေဒျပဳျခင္းျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္
အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္း သင္တန္း
ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ ကို ျမွင့္တင္ျခင္း
HLP တြင္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို တိုးတက္ေစျခင္း

နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္
ေက်းဇူးတင္လႊာ
ေဝါဟာရ
၁. သုေတသနနည္းလမ္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ မူေဘာင္
၂. ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
၃. ေနာက္ခံအေၾကာင္း - စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္
၄. ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ  ေျဖရွင္းျခင္း
၅. ပဲခူးတုိင္း အေရွ႕ျခမ္းေဒသတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ  ေျဖရွင္းျခင္း
၆. ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ  ေျဖရွင္းျခင္း 
၇. စိတ္ျဖာဆန္းစစ္ျခင္း (ANALYSIS)

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားအၾကား တူညီမႈမ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား (ACTORS)
အင္အားၾသဇာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား (POWER RELATIONS)
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္းအေပၚ ယူဆခံယူခ်က္မ်ား
အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမူေဘာင္

၈. နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္း သင္တန္း
ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ ကို ျမွင့္တင္ျခင္း
HLP တြင္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို တိုးတက္ေစျခင္း
နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္

က်မ္းကိုးစာရင္း
ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ေျမယာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (NLUP) မွ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးအသား 
အစည္းအရံုး (KNU) ေျမယာမူဝါဒမွ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
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ျမစ္ကမ္းရြာ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္



အစီရင္ခံစာက ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေျမယာကိစၥ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ  ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ (GORUM) ၏ ပံုမွန္ 
တရား၀င္ စနစ္တုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ပံုတို႔ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ နားလည္သေဘာေပါက္ေစပါသည္။ 

ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အေလ့အထမ်ားကို သိနားလည္ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေသာ 
လူထုအေျချပဳ သုေတသနနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳထားသည္။ ၎တြင္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္၌ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို 
မည္သို႔သတ္မွတ္ပံု၊ ခိုင္မာေစပံု ႏွင့္ ေျမယာကိစၥအျငင္းပြားမႈမ်ားကို မည္သို႔ ယွဥ္ျပိဳင္၊ ညွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖရွင္းပံုတို႔ ပါ၀င္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာသည္ သုေတသနနယ္ေျမသံုးခုရွိ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံကာ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ယခင္ 
ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေျမယာမ်ား အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးေရး မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား 
အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ နယ္ေျမတြင္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ဆက္လက္ 
အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ား ႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ 
ဤဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈ၏ အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားဆံုးရံႈးသြားေသာ ေျမယာမ်ားအား ျပန္ 
လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း သို႔ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းအတြက္ စစ္မွန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မွာ မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ႏိုင္ 
၍ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အေလ့အထမ်ား မည္သို႔ ပါ၀င္ ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ျပင္ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးေရး၊ စစ္မွန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထူေထာင္ပါက အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရး အစဥ္အလာယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ၾသဇာရွိသူမ်ားကို ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား မည္သို႔ရွိေနသည္ကို သိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္း သံုးခုရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၃၁ ရြာတြင္ အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အရည္အေသြး ဆိုင္ရာသုေတသန 
ကိုအေျခခံ၍ ေျမယာအသံုးျပဳမႈကို ထိမ္းခ်ဳပ္စီမံရန္အတြက္ ျပည္သူတို႔ အသံုးျပဳေနေသာ အစဥ္အလာ ယႏၱရား မ်ား၊ 
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ အေရးအပါဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္တကြ ၎တို႔ႏွင့္ ပံုမွန္စနစ္ 
မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈတို႔အေပၚ နက္နဲေသာ အျမင္မ်ား ရရွိေစသည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။

အိုးအိမ္၊ ေျမယာ၊ ပစၥည္းဥစၥာ (HLP) ကိစၥ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းၾကရာ၌ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ႏွင့္ အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား အင္အားၾသဇာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
ေသာ ဆက္ႏြယ္မႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထား အျမင္ ႏွင့္ ၎တို႔ 
ထင္ျမင္ယူဆသည့္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား
(ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား၀င္ ယႏၱရားမ်ားကို အသံုးျပဳရမည့္အစား) အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ဓေလ့
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာယႏၱရားမ်ားကို မိမိတို႔၏ HLP အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ျပည္သူတို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ေရြးခ်ယ္ရေၾကာင္း ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္ 
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအေလ့အထမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား၀င္ ဥပေဒေရးရာ 
မူေဘာင္ မ်ားအၾကား လက္ရွိဆက္ႏြယ္မႈ ႏွင့္ HLP အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈရွိေရး ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးတို႔အေပၚ ၎၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
အစဥ္လာမ်ားႏွင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္သူမ်ားကို မည္သို႔ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းႏိုင္ပံု

•

•

•

•

•

•

ဤ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္



အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ထံုးတမ္းအစဥ္လာ ႏွင့္ ပံုမွန္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကို အသံုးျပဳမႈမွာ 
သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈ ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထို နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
သုေတသနက ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာ ယႏၱရားမ်ား၏ အေရးပါမႈႏွင့္ ေျမယာဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ၾသဇာရွိသူမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမို၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္လြယ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္းတို႔ကို ထုတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။

အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္း

မာႏိုင္ငံရွိ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမအားလံုးတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားက ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေက်းရြာ 
အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းရန္ ပိုမို လိုလားေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေက်းရြာ 

သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းေရးမွာ အျငင္းပြားသူမ်ားအျပင္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုအတြက္ ပါ 
ျဖစ္ပြားပါကလည္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အေျခခံေလ့ရွိသည္။ သုေတသနတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ရပ္ရြာ ျပည္သူ 
တို႔သည္ တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုမ်ား၊ မိသားစုအမ်ားအျပား၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ရပ္ရြာထဲမွ အျခားသူမ်ား 
ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အျငင္းပြားမႈ မွန္သမွ်ကို ေရွာင္ရွားရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သည့္အျငင္းပြားမႈ 
မဆို ခံုသမာဓိျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္  အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ ေျဖရွင္းေပးမည့္ အစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား 
အေပၚထားရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမွ ယံုၾကည္မႈအတိုင္းအတာ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ သုေတသနျပဳသည့္ နယ္ပယ္ 
အတြင္း တူညီၾကသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ-

သုေတသနက ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈနည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္ 
ျဖစ္ပြားပါက ညွိႏႈိင္းေပးမႈ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးတမ္း  ဆံုးျဖတ္ေပးမႈတို႔ျဖင့္ အလြတ္သေဘာ ဦးစြာေျဖရွင္းေလ့ရွိသည္။ 
ေက်းရြာ အဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းမႈယႏၱရားမွာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ (သူႀကီး) သို႔မဟုတ္ လူထုက ယံုၾကည္မႈ အရွိဆံုး ႏွင့္ 
ၾသဇာအရွိဆံုး ရြာလူႀကီး စသည့္ အစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္က အမ်ားဆံုး ဦးေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး 
တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ လူထု၏ ယံုၾကည္မႈ အတိုင္းအတာအား ပံ့ပိုးေပး 
သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္ဆန္မႈ - (အျငင္းပြားသူမ်ား ႏွင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္သူမ်ား) အဖြဲ႕အားလုံးမွာ အျပင္လူမ်ားထက္ အေရး 
ကိစၥမ်ားအေပၚ ပိုမို သိရွိၾကသျဖင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ထံုးတမ္းအစဥ္လာအရ ခံုသမာဓိနည္းျဖင့္အသံုးျပဳ 
ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္  ပိုမိုျမန္ဆန္ႏိုင္သည္။ ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ခံုသမာဓိနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းမႈတို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ သံုးသပ္ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူမႈ ေလ်ာ့နည္းသည္။

ယံုၾကည္မႈ - သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေနရာအမ်ားတြင္ လူထုသည္ GORUM ႏွင့္ ၎၏ ျပန္လည္အစားထိုး 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ယႏၱရားမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးသည္။

ေငြေရးေၾကးေရး - အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအရ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေျခခံအားျဖင့္ 
ေငြေၾကးေပးရျခင္း မရွိပါ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ပံုမွန္စနစ္ အသံုးျပဳပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိလာမည္။ 
(လာဘ္ေငြ၊ အခေၾကးေငြ)

ေၾကာက္ရြံ႕မႈ နည္းပါးျခင္း - ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အတားအဆီးမ်ားမွာ ပံုမွန္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကို 
သမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ) 
ျမန္မာဘာသာထက္ အမိတိုင္းရင္းသားဘာသာကိုသာ ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္
နီးကပ္မႈ ႏွင့္ ပံုမွန္ဥပေဒမ်ားကို သိရွိမႈ နည္းျခင္းတို႔အားလံုးက ပံုမွန္ ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ 
မ်ားထံ လက္လွမ္းမီရန္ ေက်းရြာသားတို႔အတြက္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစသည္။ 

ျမန္

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)



အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္းငံ့ရမႈ မရွိျခင္း - အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ထံုးတမ္းအစဥ္လာအရ ေျဖရွင္းျခင္းက 
အျငင္းပြားသူမ်ားအား ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစၿပီး အသက္ေမြးမႈအတြက္ ရွာေဖြႏိုင္ေစသည္။ အျခား 
နည္းလမ္းတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ အျခားေက်းရြာရွိ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (VTA) ထံ သို႔မဟုတ္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ လယ္ယာေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ (ABsF) မ်ားထံ သြားေရာက္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ 
အခ်ိန္ ေရာ ေငြပါ ကုန္ေစသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ အစဥ္အလာၾသဇာရွိသူမ်ားမွာ ေက်းရြာ စိုက္ပ်ိဳးသူလူထု၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္မ်ားအေပၚ 
နက္နဲစြာ သိနားလည္ေၾကာင္း ယူဆခံယူမႈတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႕၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈမွာ လက္ခံနိုင္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနေလ့ရွိ 
သည္။ ၎တို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းေပး၍ သာတူညီမွ်မႈရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ေပးႏိုင္ 
သည္ဟုလည္း ရႈျမင္ၾကသည္။

သုေတသနက ေက်းရြာအဆင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၾကား၀င္ေျဖရွင္းရန္ VTA ၏ အခန္းက႑မွာ လတ္တေလာ ႏွစ္မ်ား 
အတြင္း သိသာစြာ တိုးတက္လာေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ စိုက္ပ်ိဳးသူ လူထုသည္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ABsF 
မ်ား၏ ဥကၠဌမ်ားျဖစ္သည့္ VTA မ်ားအား ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၾကား၀င္ကူညီေျဖရွင္းရန္ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ေသာ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ယခု အခါ စဥ္းစားၾကသည္။ VTA မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက လယ္သမားမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ 
လက္ခံလာၾကေသာ GORUM ၏ လယ္ယာေျမဥပေဒ အရ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္ ေျမယာ အသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ 
(LUC)1  မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ ကူညီေပးရန္ အဓိကအခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္ရသူ မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ 

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမ သံုးခုလံုးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသူလူထုသည္ LUC မ်ားကို သိသာစြာ ရယူလာၾကသည္။ 
ဤသည္မွာ အေကာင္း ႏွင့္ အဆိုး သက္ေရာက္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ရွိေစသည္။ အေကာင္းဘက္အေနႏွင့္ လယ္သမား ေျမယာ 
အသံုးျပဳမႈ လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရေရးအေပၚ ထပ္ေဆာင္း၍ အေထာက္အထား ရွိလာေစသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုုးဘက္ အေနႏွင့္ 
အဂတိ လုိက္စားျခင္း ႏွင့္ LUC မ်ားကို မမွန္မကန္ အသံုးခ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မမွ်တမႈမ်ား ျဖစ္ေစျခင္း၊ နယ္နိမိတ္မ်ား ကို 
ေကာင္းစြာသတ္မွတ္၍ ေျမပံုဆြဲမႈမရွိျခင္း၊ မူလအသံုးျပဳေနသူထံမွ ေျမကို တရားမ၀င္ရယူသူအား LUC ထုတ္ေပးျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားကို HLP အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးေစခဲ့ျခင္းတို႔ရွိသည္။ 

(၅)

1လယ္ယာေျမဥပေဒ ၂၀၁၂ ၊ အခန္း ၂ ၊ ၄ ၊

ကရင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ စပါးခင္းျဖတ္၍ အိမ္ျပန္ေနပံု၊ ေက်ာက္ႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း



2Human Rights Watch. ၂၀၁၈ ၊ ‘ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေျမအတြက္ ဘာမွ မရွိပါ’ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ  (ဘန္ေကာက္-  
HRW); ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂၀၁၅ ၊ ေျပာဆုိရံုျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ  ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈ 
(ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု); Kapoor, M., Soe, N. N., & Viswanathan, V. ၂၀၁၈. Midcourse Manoeuvres: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာ၀ သယံဇာတ 
ပဋိပကၡအတြက္ လူထုအေျချပဳ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား (New Delhi. Centre for Policy Research (CPR) and Namati).

ေျမယာအမည္ေပါက္ခြင့္မွာ ျပည္သူတို႔၏ HLP အခြင့္အေရးကို လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈေပးႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိေသာ္လည္း 
၎သည္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို တရား၀င္ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေျခလည္း ရွိသည္။ ေျမယာမ်ားအား တရား၀င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ 
အင္အားၾသဇာ ႏွင့္ အာဏာရွိသူမ်ား၏ လက္တြင္ စုေ၀း ေရာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေျမယာအမည္ေပါက္ျခင္းကို 
တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေျမ သိမ္းယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေျခအေနလည္းရွိသည္။

VTA မ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းျဖင့္ အလြတ္သေဘာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သလို GORUM အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရးယႏၱရား ABsF ၏ တစိတ္တပိုင္းအေနႏွင့္ ပံုမွန္ ေျဖရွင္းနည္း ျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။ ပံုမွန္ 
ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းသို႔ အကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ VTA မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အင္အားၾသဇာကို နယ္ေျမအားလံုးတြင္ 
သိသာစြာ တိုးတက္ေစခဲ့ၿပီး၊ တဖက္မွာေတာ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျမယာကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ျခင္းက႑မွာ ေလ်ာ့က်လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာၾသဇာရွိသူမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရး တာ၀န္အခ်ိဳ႕ကို VTA မ်ားထံ စတင္လႊဲအပ္လာၾကသည္။ VTA မ်ားကို ေက်းရြာ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္တြင္ 
အျငင္းပြားသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေပးရန္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္သူမ်ားအျဖစ္ 
ရႈျမင္လာၾကသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာသည္။ 

ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ယႏၱရားမ်ား

ခင္ သုေတသနမ်ားက ေျမယာမ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွာ လက္ရွိကာလအတြင္း ျမန္မာ 
ေက်းလက္လူထု ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။2 ယခုအခါတြင္လည္း 
ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူတိုင္းအေရွ႕ပိုင္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ 

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ဆက္ႏြယ္ဆက္ခံသူမ်ားက မည္သို႔ ဆက္လက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး လူထု၏ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ 
ပစၥည္းဥစၥာ(HLP) ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေစသည္ကို အလားတူ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရသည္။

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း လူထု အမ်ားအျပားအဖို႔ မိမိတို႔၏ 
HLP အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးတြင္ အေရးပါေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း 
မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို  
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္း အေလ့အထမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အားေပးျခင္းမွာ 
ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ သက္ေရာက္ခံခဲ့ရေသာ လူထုအတြက္ ေျမအသံုးျပဳမႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိရန္ အလားအလာ ရွိေပသည္။ ေျမယာဥပေဒအသစ္မ်ားမွာ ပဋိပကၡမရွိဘဲ အေျခက်ေနသည့္ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ အမည္ေပါက္ခြင့္ကို ရရွိေစၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း မ်ိဳးႏြယ္စုေဒသမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ ထိုဥပေဒမ်ားက ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို အားေပးၿပီး ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရလက္ထက္အတြင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အႀကီးစား ေျမသိမ္းယူသည့္ အမႈကိစၥမ်ားမွာ မ်ားျပား 
လွၿပီး ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေသးပါ။ သာမန္လယ္သမားမ်ားအဖို႔ ေျမသိမ္းယူ ခံရျခင္းမ်ားမွာ အသက္ေမြးလုပ္ငန္း ဆံုးရႈံးၾက 
ရသည့္အတြက္ အျခားကိစၥမ်ားထက္ ပိုမို၍ အေရး တႀကီး ျဖစ္ေစသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ 
လူထုမွာ ေျမယာအျငင္းပြား မႈကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေျမယာအမည္ေပါက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာ၀န္ရွိ 
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးသည္။ 

ယ



လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီးမားသည့္ အျပင္လူမ်ားအၾကား (အမ်ားအားျဖင့္ တရားမ၀င္ ေျမလုယူသူမ်ား) 
အျငင္းပြားရာတြင္ စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီစသည္တို႔အား တရားမ၀င္ သိမ္းယူသည့္ေျမကို ျပန္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အတြက္ တြန္းအားေပးႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ခိုင္မာေသာအင္အားမွာ အစဥ္အလာၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ 
VTA မ်ားအနက္ မည္သူတြင္မွ ရွိမေနဟု လူထုအေနႏွင့္ ရႈျမင္ၾကသည္။ တရားမ၀င္ ေျမသိမ္းခံရသူမ်ားက GORUM 
၏ လက္ရွိဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး အစီအမံမ်ားအရ ေျမျပန္ရရန္ တက္ႂကြစြာ အားထုတ္ေနၾကေသာ္လည္း 
ေျမလုယူခံရမႈမ်ားမွာ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးဘဲရွိေနကာ လယ္သမားမ်ားမွာ တရားမွ်တမႈကို လက္လွမ္း မီရရွိရန္ အလြန္အမင္း 
ျငင္းဆန္ခံေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ေရး အစီအမံမ်ား တိုးတက္မႈ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ 
လယ္သမားမ်ားအဖို႔ အင္အားကင္းမဲ့မႈႏွင့္ နစ္နာ မႈကို နက္ရႈိင္းစြာ ခံစားရေစသည္။

အၿပီးသပ္ သံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

အိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ အေရးအပါဆံုး ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ျမင္ရမည့္ စစ္မွန္၍ 
သာတူညီမွ်မႈရွိေသာ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အတိုင္းအတာမွာ ေဒသခံလူထု၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပါ၀င္ထည့္သြင္းၿပီး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈအေပၚ မ်ားစြာ တည္မီေနပါသည္။ နယ္ေျမသံုးခုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနကို 
အေျခခံ၍ ဤအစီရင္ခံစာက ေအာက္ပါတို႔ကို ေထာက္ခံအၾကံျပဳပါသည္။

မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူ၀ါဒသစ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 
ဤမူ၀ါဒက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ 
ေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ေျမယာစီမဲခန္႔ခြဲမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေစမႈတုိ႔မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ 

ခဲ့သည္။ ဤမူ၀ါဒသစ္မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ ဘံုေျမ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထ 
မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေပးရန္ အလားအလာ ရွိေသာ္လည္း ထိုမူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေနာက္က်ခဲ့ေပသည္။ 

GORUM သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ေျမယာအသုံးျပဳမႈ မူ၀ါဒႏွင့္ VFV ဥပေဒ ျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ လတ္တေလာကာလ 
တြင္ အစဥ္အလာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို အသိ အမွတ္ျပဳသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အားထုတ္ 
မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ VFV ဥပေဒ ျပင္ ဆင္ခ်က္သည္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစဥ္အလာ အေလ့ 
အထမ်ားကို ဥပေဒအရ ပထမဆံုး ျမင္သာစြာ အသိအမွတ္ျပဳမႈအျဖစ္ မွတ္သားႏိုင္သည္။3 ထိုေျခလွမ္းမ်ားကို 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း အပါအ၀င္ အစဥ္အလာအေလ့အထမ်ားအတြက္ HLP အခြင့္အေရးမ်ားအား အျပည့္အ၀ 
ကာကြယ္ေပးေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္သင့္သည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေစရန္ေျခ 
လွမ္းမ်ားတြင္ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၌ ရွင္းလင္းျမင္သာေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈ ပါ၀င္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ -   

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း 
အပါအ၀င္ အစဥ္အလာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏွင့္ အစဥ္အလာ ေျမယာစီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လတ္တေလာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ VFV ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အား ရွင္းလင္း 
ေဖာ္ျပရန္ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေလ့အထမ်ားကိုဥပေဒျပဳျခင္းျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳရန္

၁. 

အိုး

ျမန္

(က)

3ဤသည္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တရား၀င္ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္သည့္ နယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက 
မည္သုိ႔ ကာကြယ္မည္ စသည္တုိ႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ ရွင္းလင္း ခ်က္ကုိ မလြဲမေသြ လုိအပ္သည္။ 



အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေျဖရွင္းေရး

ျပန္လည္အစားထုိး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

၂. 

၃. 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ VFV ဥပေဒတုိ႔တြင္ အစဥ္အလာ ေျမ အသံုးျပဳခြင့္ 
အစီအစဥ္ (အမ်ားပိုင္ဘုံေျမ အသံုးျပဳခြင့္) ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ 
ABsF, VFV ေကာ္မတီ ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီတို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ (ကိုယ္စား လွယ္ 
ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္) အစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ 
ရပ္ရြာလူထု၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆုံး သိရွိသည့္ အစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ားအား ပံုမွန္ 
ေျမယာအေရးကိစၥ ယႏၱရားမ်ားတြင္ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္လိုအပ္သည္။ VTA မ်ားကလည္း 
ေက်းရြာအဆင့္တြင္ လက္ ေတြ႕ ေျမအသံုးျပဳမႈကို သိရွိအတည္ျပဳႏုိင္ရန္ အစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကို 
ရယူ သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ထို အေလ့အထမ်ားကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။

ေလ့လာမႈအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ လူထုမွာ ေက်းရြာအဆင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ရာတြင္ GORUM ယႏၱရားမ်ားထက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး 
အေလ့အထမ်ားကို ပိုမိုလိုလားေၾကာင္း တညီတညႊတ္တည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား 

ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈက ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ေက်းရြာအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ ညွိႏႈိင္းမႈ 
မ်ားတြင္ မွ်တႏိုင္ေစရန္ အင္အားၾသဇာ ညီမွ်မႈရွိျခင္းကို လိုလားတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈကို အစဥ္အလာ 
ေျဖရွင္း နည္းႏွင့္ တူညီမႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး (CDR) အေလ့အထ 
အခ်ိဳ႕သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းနည္း၏ အားသာခ်က္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ အလားအလာ 
ရွိသည္ဟု ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ထိုအားသာခ်က္မ်ားမွာ တတိယအဖြဲ႕၏ ကူညီမႈျဖင့္ တရား၀င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သို႔ ေရာက္ရွိ 
ႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္ဆန္မႈရွိ၍ လုပ္ငန္း စဥ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္နည္းျခင္း ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ညီညြတ္မႈကို ျပည့္ေျမာက္ 
ေစႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ေ၀ဖန္ခ်က္အေနႏွင့္ အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူ႕ 
အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပူပန္မႈမ်ားကို သိမွတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔အား အျငင္း ပြားမႈေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ CDR သင္တန္းမ်ားေပးမည့္ 
အစီအစဥ္တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွိတတ္ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အေလ့အထမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခခံသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလာေစရန္ ဒီဇိုင္း ဆြဲသင့္သည္။

ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ယႏၱရားမ်ားက လံုေလာက္စြာ ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ေက်းရြာ ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စု 
အဆင့္ ျပည္သူလူထု အၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားထက္ ပိုလြန္ေသာနစ္နာမႈအျဖစ္ တရားမ၀င္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွာ 
ေျဖဆို သူအားလံုးအဖို႔ အႀကီးဆံုးႏွင့္ အထိခိုက္ဆံုး ပူပန္မႈ ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း သုေတသနက ေဖာ္ျပသည္။ 

CDR သင္တန္းက ေက်းရြာတြင္း နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ရွင္သန္လ်က္ ရွိေနေသးေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းကို အားေပးႏိုင္ေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားေသာ တရားမ၀င္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္ 
ေျဖရွင္း၍ HLP ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္မွာမူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

တရားမွ်တမႈကို ျပည့္ေျမာက္ေစလိုပါက သမိုင္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္ ႏွင့္ လက္ရွိ တရားမ၀င္ေျမသိမ္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို 
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကို လိုအပ္ေပ 
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သည္။ ထိုအစီအမံမ်ားကို အမ်ိဳးသား ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူ၀ါဒ (NLUP) ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ၿပီး လက္ရွိ 
မူၾကမ္းေရးဆြဲေနေသာ အမ်ိဳးသား ေျမယာဥပေဒတြင္ ဦးတည္ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ထိုဥပေဒမွာ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာ 
ရမႈမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ Pinheiro သေဘာတရားမ်ား4  ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။

NLUP က ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ကတိက၀တ္ကို ျပဌာန္း ထားသည္။ 
ျပန္လည္ေပးအပ္ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကို ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ထို ကတိက၀တ္ေပၚတြင္ 
အေျချပဳ၍ တည္ေဆာက္သင့္ပါသည္။ 

(IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အပါအ၀င္) HLP ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဥပေဒအရ မဟုတ္ဘဲ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူ မည္သူမဆို 
ျပန္လည္ေပးအပ္မႈ ရရွိရန္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင္ မပါရွိခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးျခင္းအတြက္ ဥပေဒက ညွိႏႈိင္းေပးသင့္သည္။ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ေတာင္းဆိုျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ တာ၀န္ႏွင္းအပ္ခံယူမႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာႏွင့္ 
ေတာင္းဆိုရန္လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ ပါရွိေသာ လြတ္လပ္သည့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အဖြဲ႕ကို ဖန္တီးထူေထာင္ျခင္း 

စစ္မွန္ေသာ ျပန္လည္ေပးအပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ဘံုေျမမ်ားကို ယခင္က သိမ္းယူ 
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရသူမ်ားကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ EAO မ်ားသည္ အနာဂါတ္တြင္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ဘံုေျမမ်ားကို ရယူလိုသည့္ မည္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မဆို ထိခိုက္ခံရမည့္ 
ရပ္ရြာလူထုအား ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီး လြတ္လပ္စြာေပးေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစ 
သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံ မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ညွိႏႈိင္းႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္မႈကို တိုးတက္ ေစျခင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးေဆာင္စီမံခ်က္တိုင္း၏ လိုအပ္သည့္ 
အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္သင့္သည္။ မူ၀ါဒမ်ားက အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုမႈမ်ား 
ႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ ေဒသခံလူထု၏ ပါ၀င္မႈကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး တိုက္တြန္းအားေပးသင့္သည္။

ေတသနက ေဖာ္ျပသည္မွာ ရပ္ရြာလူထုအားလံုး၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ 
ရန္ အတြက္ အသိပညာ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈကို တိုးျမွင့္ေပးရန္ 
ပူးေပါင္း အားထုတ္မႈ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု လူနည္းစုမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို 

လူမ်ားစုမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ NLUP အေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို ျမန္မာ 
ဘာသာအျပင္ အျခား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိ၊ ရယူႏိုင္ၾကေစရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ား၊ ပံုမွန္ ေျမယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေျမယာ ဥပေဒႏွင့္ 
မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခံယူမႈ ရွိ သင့္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (VTA) မ်ားမွတဆင့္ ေအာက္သို႔ စီးဆင္းရာတြင္ လူထု 
အမ်ားမွာ အသိေပးမႈ မရရွိဘဲ ရွိတတ္သည္။ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာ 
မ်ားကို ဗဟိုမွ အင္အားၾသဇာရွိသည့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား ၏လက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမွာ လူထုအား ေျမလုယူ 
ခံရေစမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေစသည္။ 

4ကုလသမဂၢ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကိစၥရပ္မ်ား ညွိႏႈိင္းေရးရံုး၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္သေဘာ တရားမ်ား၊ ၂၂ ဇူလုိင္ ၁၉၉၈; ကုလသမဂၢ 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာ ရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္သည့္အေျခအေနတြင္ အုိးအိမ္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး၊ အထူး 

သတင္းေထာက္၏ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာ၊ Paulo Sérgio Pinheiro: ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအား အုိးအိမ္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး 

သေဘာတရား၊ ၂၈ ဇြန္ ၂၀၀၅၊ E/CN.4/Sub.2/2005/17. (E/CN.4/Sub.2/ 2005/17/Add.1 ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။) 

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ၄. 

သု



စိုးရႏွင့္ EAO မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စုေပါင္း၍ အလွဴရွင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို HLP အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ ပညာေပးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပ အေရးဆိုျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ဦးတည္ 

ေပးအပ္သင့္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားမွာ ရပ္ရြာလူထုအား HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ၾက 
ေစရန္အတြက္ ေျမယာဥပေဒ ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအား 
သိသာထင္ရွားစြာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ လက္ရွိ ေျမယာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားျပားႏိုင္ၿပီး အျငင္းပြားသူမ်ားအဖို႔ ေနာက္ထပ္ အေႂကြးမ်ားတင္ႏိုင္ေစေသာေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ဥပေဒေရးရာ 
အကူအညီေပးေရး (paralegal) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ဦးတည္ ေပးအပ္သင့္သည္။ လက္ရွိစနစ္မွာ 
အဂတိလိုက္စားမႈွမ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုရပ္ရြာလူထု အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ 
မျဖစ္မေန လိုအပ္ သည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေန 
ေသးသည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာေဒသမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးသည္။ 

မွန္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မပါ၀င္ျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ အဓိကက်ေသာ အေရးကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အမည္ 
ေပါက္္မႈတို႔ကို စိတ္ခ်လံုျခံဳေစျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးက က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ လိုအပ္ 

ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းႏိုင္ေပမည္။ CEDAW ၏ အပိုဒ္ ၁-၄၊ ၇ ႏွင့္ ၈ တို႔ႏွင့္ CEDAW အေထြေထြ ေထာက္ခံ 
အၾကံျပဳခ်က္ ၅၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၅ တို႔အရ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ EAO မ်ား ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈကို စီမံခန္႔ခြဲရာ တြင္ 
က်ားမတန္းတူညီမွ် မရွိျခင္း အတြက္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာ 
အမ်ိဳးသမီး မ်ားအဖို႔ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ၀န္းက်င္အေျခအေန ရရွိႏိုင္ေပ 
မည္။ ထိုေျခလွမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္သည္။

၁. LUC ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား သီးျခားျဖစ္ေစ၊ ပူးတြဲျဖစ္ေစ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ခြင့္ကို ရွင္းလင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
၂.  GORUM ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း

နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္ 

အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ HLP အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနၾကသူမ်ား ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာရင္းျမစ္ျဖစ္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ေျမယာ 
အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းသည့္ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ပံုတို႔အေပၚ 

နက္နဲေသာ သိနားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ စစ္မွန္ေသာ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ေျဖရွင္းသည့္ ယႏၱရားမ်ားအေၾကာင္း သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေျမယာတို႔ ဆက္ႏြယ္ပံုႏွင့္ ေျမယာမူ၀ါဒ 
သစ္က ထိုဆက္ႏြယ္မႈအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္ႏိုင္ပံုတို႔ကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ကူညီႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ လံုျခံဳ 
စိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္၏ ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး မိမိတို႔၏ 
ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ျပန္ရႏိုင္ရန္ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည့္ ပဋိပကၡ 
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူ လူထုအတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ ကို ျမွင့္တင္ျခင္း 

HLP တြင္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို တိုးတက္ေစျခင္း၆. 

အ

ပံု

ဤ



ဤေလ့လာမႈမွာ ပဋိပကၡအလြန္ ေဒသမ်ားရွိ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စု ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ မူ၀ါဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ခိုင္မာေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
တို႔ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ လူထုမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ကာကြယ္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳေနက်ျဖစ္သည့္ လက္ေတြ႕စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဤအစီရင္ခံစာက မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ 
ေလ့လာမႈက ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာဥပေဒမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ားကို ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ေစရန္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၎တို႔ကို ပါ၀င္ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား  အဆိုျပဳ တင္ျပထားသည္။ HLP အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္အတြက္ 
ညွိႏႈိင္းမႈတြင္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္ ၍ အစိုးရသည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ လိုပါက 
၎တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းမွာ အဓိက ျဖစ္ေပသည္။ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈကို 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေပးသည့္ ယႏၱရားမ်ားကို ပိုမို အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းျဖင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ သူမ်ားႏွင့္ 
ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ ရြက္ေနသူမ်ားအဖို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူ 
မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္ မႈတို႔ကို အလြန္လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ 
ရန္ အခြင့္အေရး ရွိေနေပသည္။



ေက်းဇူးတင္လႊာ 

ေရးသူတို႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ ျပည္သူမ်ားအား ဤသုေတသန 
တြင္ ၎တို႔၏ တက္ႂကြေသာ ပါ၀င္မႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤအစီရင္ ခံစာ 
ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ကူညီေပးခဲ့သည့္ ကြင္းဆင္းသုေတသန လက္ေထာက္သံုးဦးကိုလည္း အလြန္ေက်းဇူးတင္ရွိ 

ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ ၎တုိ႔က သုေတသနအတြက္ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ေက်းရြာေရြးခ်ယ္မႈတို႔တြင္ အေရးပါေသာ 
က႑မွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာကို ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေကာင္စီ (NRC) ႏွင့္ MyJustice အဖြဲ႕တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ 
လမ္းညႊန္မႈတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျပဳစုခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ José María Arraiza, Scott Leckie,             
Christopher Moore, Swati Mehta, Caitlin Reiger ႏွင့္ ေဇာ္ျမတ္လင္း တို႔အား တံု႔ျပန္မွတ္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ သိမ္းဆည္းထားေသာလယ္ခင္း၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္

စာ



The Administrative Bodies of the Farmland (ABsF) လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ား
Border Guard Force နယ္စပ္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား
Civil Society Organization အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
Department of Agricultural Land Management and Statistics (formerly SLRD) စိုက္ပ်ိဳးေျမ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (ယခင္ SLRD)
Democratic Karen Benevolent Army ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားေစာင့္ေရွာက္ေရး တပ္မေတာ္
Danu National Democratic Party ဓႏု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
Danu National Organisation Party ဓႏု အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ ပါတီ
DoA Department of Agriculture စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန
Department of Rural Development ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန
Ethnic Armed Organization လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း
Farmland Administration Body လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕
General Administration Department အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန
Government of the Republic of the Union of Myanmar ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ
Housing, Land and Property အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ
Internally Displaced Person ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသူမ်ား
International Non-Governmental Organisation ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း
Karen National Liberation Army ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္
Karen National Union ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး 
LUC Land Use Certificate ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္
Myanmar Agricultural Development Bank ျမန္မာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္
Myanmar Agricultural Service (former DoA) ျမန္မာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ေဆာင္မႈ (ယခင္ DoA)
Myanmar Kyat ျမန္မာက်ပ္ေငြ
Ministry of Environmental Conservation and Forestry သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ 
သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာန
MONREC Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation သဘာ၀ သယံဇာတႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန
Non-Governmental Organization အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း
National League for Democracy အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
National Land Use Policy ျပည္ေထာင္စု ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူ၀ါဒ
Norwegian Refugee Council ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေကာင္စီ
Pa-o National Liberation Organisation ပအို၀့္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕
Pa-o National Organisation ပအို၀့္ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕
Protected Public Forest ကာကြယ္ေပးထားေသာ ျပည္သူပိုင္သစ္ေတာ
Restoration Council of Shan State ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ
Reserve Forest ထိန္းသိမ္းသစ္ေတာ

ABsF
BGF
CSO
DALMS

DKBA
DNDP
DNOP
DoA
DRD
EAO
FAB
GAD
GORUM
HLP
IDP
INGO
KNLA
KNU 
LUC
MADB
MAS
MMK
MOECAF

MONREC

NGO
NLD
NLUP
NRC
PNLA
PNO
PPF
RCSS
RF

ေ၀ါဟာရ 



SAA
SAZ
SLORC

SLRD
SPDC
SSPP
USDP
UN
VFV
VTFMC
VTA

Self-Administered Area ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ
Self-Administered Zone ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဇုန္
State Law and Order Restoration Council ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး 
ေကာင္စီ
Settlement and Land Records Department ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာန
State Peace and Development Council ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
Shan State Progressive Party ရွမ္းျပည္နယ္ တိုးတက္ေရးပါတီ
Union Solidarity and Development Party ျပည္ေထာင္စု ၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
United Nations ကုလသမဂၢ
Virgin, Fallow and Vacant ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္း
Village-tract Farmland Management Committee ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ
Village-tract Administrator ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး



ေတာင္ေပၚသီးႏွံမ်ားႏွင့္ သစ္ခြမ်ား ေရေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ရြာငံၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္

၁. သုေတသနနည္းလမ္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ မူေဘာင္ 



၁. သုေတသနနည္းလမ္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ မူေဘာင္ 

ယာ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္မႈကို မည္သို႔သတ္မွတ္၍ ခိုင္မာေစၿပီး ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို မည္သို႔ညႇိႏႈိင္း၊ 
ၾကားနာ၊ လႊဲေျပာင္း၊ ေျဖရွင္းၾကပံုမ်ား အပါအ၀င္ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
အေလ့အထမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ လူထုအား အေျချပဳ၍ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသည့္ သုေတသန နည္းလမ္းကို 

အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ သုေတသနက ဤအေၾကာင္းအရာအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္ရွိအေလ့အထမ်ားႏွင့္တကြ ယခင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစ ႏိုင္ရန္ အျမင္ျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ နယ္ေျမတြင္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ဆက္လက္အသံုးျပဳလ်က္ 
ရွိေသာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါသည္။

ထိုအတြက္ ေအာက္ပါ အဓိက သုေတသနေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစပါသည္။ 
ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးကို 
ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအရ အရ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလဲ။ မည္သူတို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကသလဲ။ 
မည္သို႔ေသာ အမႈကိစၥမ်ိဳးမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးၾကသလဲ။ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳၾကသလဲ။ ၎တို႔မွာ 
မွ်တမႈရွိၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကင္းရွင္းပါသလား။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ႏွင့္ ပံုမွန္စနစ္မ်ားအၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိပါသလား။ 
ထိုအေလ့အထမ်ားအား လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမႈတြင္ အျခားသူမ်ားထက္ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေသာ 
သီးျခားအုပ္စုမ်ား ရွိပါသလား။ အဓိကက်ေသာ အတားအဆီးမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သလဲ။
အေလ့အထမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၎တို႔အနက္ မည္သည့္အေလ့အထက တရားမွ်တမႈကို လူ႕အခြင့္အေရး 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစရန္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိပါသလဲ။ (ေလး စားမႈ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ 
ကုစားေပးမႈ မူေဘာင္)  
CDR စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္မႈက ထိုအေလ့အထမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို 
လက္လွမ္းမီေစရန္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း။ 

စာေရးသူအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၾသဂုတ္လအထိ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္း၊ ကရင္ျပည္ နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ 
လယ္သမားမ်ား၊ ေျမယာလက္၀ယ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသတစ္ခုတြင္ ေက်းရြာ 
၈ ရြာမွ ၁၂ ရြာအထိ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို သုေတသန နယ္ေျမမွ 
ေဒသခံမ်ား၏ ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကားျဖင့္ စကားျပန္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 
ဗမာဘာ သာ၊ ပိုးကရင္၊ စေကာကရင္ ႏွင့္ ပအို၀့္ဘာသာစကားမ်ား ပါ၀င္သည္။ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းတြင္ စေကာကရင္ 
ႏွင့္ ဗမာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းဘာသာ စကားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
စာေရးသူတို႔သည္ ေက်းရြာေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကူညီေပး ၾကရန္ NRC အဖြဲ႕ ႏွင့္ HLP အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဒသခံ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ကြန္ရက္မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။

သုေတသနနယ္ေျမသံုးခုရွိ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ ယႏၱရားမ်ား ႏွင့္ အေလ့အထမ်ား 
အေပၚ ျပည့္စံုေသာအျမင္ ရရွိႏိုင္ေစရန္ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အဓိကအားျဖင့္ ေဒသခံ ေျမယာလက္၀ယ္ရွိသူမ်ားအား 
ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အလြတ္သေဘာ အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးမႈ အမ်ားစုကို ရပ္ရြာလူထု၏ 
ေနအိမ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းခန္းမမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အျခား 
လူထုစုေ၀းရာ ေနရာမ်ားအပါအ၀င္ ေက်းရြာ၏ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ မလိုလားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို 
ကာကြယ္ႏိငုရ္န ္ဤေလ့လာမႈတြင ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲသ့မူ်ား ႏငွ္ ့သြားေရာက ္ခဲသ့ည္ ့ေက်းရြာမ်ားကိ ုေဖာထု္တသ္ရိွိႏိငုမ္ည္ ့
အခ်က္အလက္မ်ားအား  ဖယ္ထုတ္ထားပါသည္။ သုေတသန၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္သာ ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ 
သဘာ၀ ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူပံု၊ အသံုးျပဳပံုတို႔ကို ဤေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူအားလံုးအား အသိေပးခဲ့ 
သည္။ ပါ၀င္ခဲ့သူအားလံုးက ႏႈတ္အားျဖင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးခဲ့သည္။ 

ေျမ

၁.

၂.

၃.

၄.



၂. ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဓိက အယူအဆမ်ား 

 ‘ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ’ ေျမ (‘Customary’ Land)

လာမႈအခ်ိဳ႕က ‘ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမ’ ကို အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သူ မရွိေသာေျမဟု အဓိပၸာယ္ 
သတ္မွတ္သည္။5 ဤေလ့လာမႈ၏ သုေတသီမ်ားကမူ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သူရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ 
ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ ေနထုိင္အသံုးျပဳလာခဲ့သည့္ ေျမအားလံုးကို 

‘ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ ေျမ’ ဟု အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္သည္။ ဤသည္မွာ သုေတသနတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူမ်ား၏ 
အျမင္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမည္ေပါက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေပါက္သည္ျဖစ္ေစ မ်ိဳးဆက္ 
တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အလြန္တူညီေသာ အေလ့အထမ်ားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမ (Customary Communal Land)

ရြာႏွင့္ နီးေသာေနရာတြင္ တစ္ရြာလံုးက စီမံထိန္းခ်ဳပ္၍ အမ်ားပိုင္ပစၥည္းဟု ယူဆေသာေျမ အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ 
ဥပမာ အခ်ိဳ႕ေသာရြာမ်ားတြင္ အမ်ားပိုင္ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားမွာ အလြန္ စနစ္က်ၿပီး ေက်းရြာသားမ်ား 
အတြက္ ဆက္ခံမႈစနစ္ျဖင့္ မွ်တစြာ ေ၀ငွေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားေနရာ မ်ားတြင္မူ နီးကပ္ေသာ သစ္ 

ေတာမ်ားသည္ လူထုအတြက္ လံုေလာက္စြာ ႀကီးမား၍ နယ္နိမိတ္ မ်ားအတြင္းသို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ 
ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ နယ္နိမိတ္မွာ ျပည္သူတုိ႔က ‘ရွင္းလင္းထားေသာ’ ေျမကုိ အေျချပဳသည္။6  လႊတ္ထားေသာ ေျမ 
သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းမထားေသာေျမကို အမ်ားက ထင္းရွာရန္ျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္လႊတ္ေက်ာင္းရန္ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

သြားေရာက္ခဲ့သည့္ သုေတသနနယ္ေျမမ်ားတြင္ ထိုသို႔အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ 
ေျမမ်ားမွာ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။

ေလ့

ေက်း

5ဥပမာအျဖစ္ ေလ့လာရန္ - Andersen, K. E. ၂၀၁၆၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (ဗီယင္က်န္း၊ မဲေခါင္ေဒသ 

ေျမယာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)
6သစ္ေတာနယ္ေျမတြင္ ေနရာတစ္ခုအား ‘ရွင္းလင္းျခင္း’ ဆိုသည္မွာ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ႏွင့္ စိုက္ထားေသာ သစ္ပင္၊ ၀ါးပင္၊ ဟင္းရြက္ဟင္းသီးပင္မ်ားကုိ ခုတ္ထြင္ 

ရွင္းလင္းထားျခင္းကို ဆုိလုိသည္။  



အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရး (Customary Dispute Resolution)

အစီရင္ခံစာတြင္ ‘အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရး’ ဆိုသည္မွာ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူ 
မ်ားက မိမိတို႔၏ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းရာတြင္ အသံုးျပဳ 
သည့္ အေလ့အထမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ ထိုအေလ့အထမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ျခားနားေသာ၊ ခက္ခဲေသာ 

ကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ္လည္း ဤအစီရင္ခံ၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ေျမယာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။

အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရးတြင္ အသံုးျပဳေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေက်းရြာ တစ္ရြာႏွင့္ 
တစ္ရြာ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စုလူထုမ်ားအၾကား ျခားနားသည္။ ၎တို႔တြင္ အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား အလြတ္သေဘာ 
တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ညွိႏႈိင္းျခင္းကဲ့သို႔ အကူအညီ မပါေသာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးမွ တတိယအဖြဲ႕၏ 
အကူအညီပါ၀င္ေသာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအထိ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိသည္။ တတိယအဖြဲ႕၏ အကူအညီမွာ အလြန္အလြတ္ သေဘာ 
ဆန္ႏိုင္ၿပီး အေျခခံအားျဖင့္ အျငင္းပြားသူတစ္ဦးႏွင့္ အျငင္းပြားမႈတြင္ တိုက္ရိုက္မပါ၀င္သည့္ အျခား ေလးစားယံုၾကည္ 
ရသူတစ္ဦးတို႔အၾကား နားေထာင္ျခင္း ႏွင့္ စကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ တတိယအဖြဲ႕ 
သည္ နားေထာင္သူ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားသူအေနႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ 
ကို အၾကံျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူတို႔က အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေျဖရွင္းမႈကို ေထာက္ခံ 
ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ 
မွာ အျငင္းပြားသည့္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အားလံုးသေဘာတူညီသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရရွိရန္ ျဖစ္သည္။ ေျဖရွင္းမႈကို ရရွိသည့္ 
အခါ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားသည့္အဖြဲ႕ အားလံုးအတြက္ လက္ခံႏိုင္၊ အဆင္ေျပႏိုင္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး ဆန္႔က်င္ျခင္း 
မရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္အခါ အားလံုးသေဘာတူညီျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိမည္။ အားလံုး 
သေဘာတူညီမႈမွာ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားသည့္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား  သေဘာတူညီခ်က္ 
(သို႔မဟုတ္) တတိယအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထု၏ အၾကံျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထိုသူတို႔က 
မိမိသေဘာဆႏၵအရ လက္ခံျခင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္။

အထက္ပါ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အယူအဆမ်ားအျပင္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိကက်သည့္ အသံုး 
အႏႈန္းမ်ားကို နားလည္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ဤ

ယခင္ဘိန္းခင္းအား ၅ ႏွစ္တာ ေျမလြတ္အျဖစ္ရွိေနစဥ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္



အမ်ားပိုင္ေျမ 

ေတာင္ယာ 

ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ လက္မွတ္
LUC

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ

EAO အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အမ်ားပိုင္ေျမ 

ရပ္ရြာလူထုတစ္ရပ္လံုးက ပိုင္ဆိုင္ အသံုးျပဳေသာေျမ 

ေျမျမင့္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (အျမဲ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ 
သည္။)

လယ္ယာေျမ အသံုးျပဳခြင့္အား အသိအမွတ္ျပဳ၍ မွတ္ပံုတင္ရန္ အတြက္ 
အေျခအေနကိုလိုက္၍ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားက ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ 
လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း - က်ယ္ျပန္႔ေသာေျမေပၚတြင္ ေျမၾသဇာ ျပန္လည္ 
ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားကို ခ်န္လွပ္၍ သီးႏွံမ်ားကို အလွည့္ျဖင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးသည့္အေလ့အထ

မ်ိဳးႏြယ္စုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထူေထာင္ထားေသာအျငင္းပြား 
မႈ ေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ သည္။ ၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံ၏ 
တရားဥပေဒစနစ္ သို႔မဟုတ္  စင္ျပိဳင္ ဥပေဒစနစ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းကို 
အေျခခံျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ EAO ယႏၱရားမ်ားမွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိုင္ 
ၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ တရားရံုးမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ (သူႀကီး)၊ ရြာ လူႀကီးမ်ား 
ႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ဇယား ၁ -  အဓိကက်ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား 

ကၽြန္းသစ္ေတာ၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္



အခြင့္အလမ္းမ်ား

ေလ့လာမႈ၏ သုေတသန နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ားမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ားမွာထိုသူ 
တို႔က ေဒသခံ CSO မ်ား၊ NRC အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈအေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစား ျခင္းက သိသာစြာ သက္ေရာက္ 
မႈရွိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕မ်ား ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈ မွာ တခါတရံ သုေတသန လက္ေထာက္ 

မ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိမႈအေပၚ တည္မီေနခဲ့သည္။ ဦးတည္သည့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈက လံုျခံဳစိတ္ခ် 
ရစြာ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည္။

သုေတသီမ်ားသည္ သုေတသနလက္ေထာက္မ်ား ႏွင့္ စကားျပန္မ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္မည့္ ရပ္ရြာႏွင့္ နီးစပ္စြာ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသူမ်ားကို တမင္ ရွာေဖြခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ EAO ႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိဘဲ 
ထိုနယ္ေျမမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ အလုပ္လုပ္ဖူးသူမ်ား ျဖစ္ရန္မွာလည္း သုေတသန၏ မွန္ကန္ခိုင္မာမႈအတြက္ 
အေရးႀကီးေပသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရာတြင္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္အတြက္ ရပ္ရြာျပည္သူတို႔ 
၏အျမင္တြင္ ဓမၼဓိဌာန္က်သည္ဟု ယူဆသူတို႔ထံမွ အကူအညီကို ယူရန္မွာ အေရးႀကီးေပသည္။

ဤ

ဤ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား  

 သုေတသနေနရာမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား 

အစီရင္ခံစာအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သုေတသနကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္း 
တို႔တြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူအားလံုး၏ အေတြ႕အၾကံဳျဖစ္သည္ဟု စဥ္းစားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဤသည္မွာ 
ဦးတည္ ေလ့လာခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အုပ္စု မ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ နားလည္သေဘာ 

ေပါက္မႈမ်ားကိုသာ ထင္ဟပ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရ၊ EAO မ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား ႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနတို႔၏ ထိရွလြယ္မႈ အေျခအေနအရ 
သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ခြင့္ျပဳေသာ ပထ၀ီေဒသမ်ားကိုသာ သြားေရာက္ႏိုင္ သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ EAO မ်ားအၾကား 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိေသာ္ 
လည္း အစိုးရ ႏွင့္ EAO တို႔မွ ခရီးသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ လတ္တေလာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား 
ရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားသို႔ သုေတသီမ်ား သြားေရာက္ရန္ ခက္ခဲေပသည္။ ထို႔ျပင္ သုေတသီ 
အဖြဲ႕သည္ ေရာေႏွာေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ပို၍ တားဆီးကန္႔သတ္မႈ ရွိေပသည္။

ေနာက္ထပ္အတားအဆီးမွာ သုေတသန ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္သည္ မိုးရာသီ ျဖစ္ေနသည္။ ပိုမို ေ၀းလံစြာ ကြင္းဆင္းရန္မွာ 
ေ၀းလံေဒသ ေက်းရြာမ်ား၏ လမ္းဆိုးေသာ အေျခအေနေၾကာင့္  ျမင့္မား ေသာ ေတာင္တန္းမ်ားကို မတက္ေရာက္ႏိုင္ဘဲ 
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။7 ထို႔ျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ 
လယ္သမား အမ်ားအျပား မွာ ကြင္းထဲတြင္ အလုပ္မ်ားေနၾကၿပီး သုေတသနအဖြဲ႕က ေတြ႕ဆံုႏိုင္သူ နည္းပါးေစခဲ့သည္။

အထက္ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားက ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး 
အေလ့အထ မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ သိသာစြာ သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ သုေတသနကို ပိုမို 
လြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့့္ GORUM လႊမ္းမိုးမႈ အားနည္းေသာ ပိုမို 
ေ၀းလံသည့္ေနရာမ်ား၊ ေတာင္ေပၚေျမျမင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
အေလ့အထမ်ားမွာ ေတြ႕ရႏိုင္ေျခ ရွိေပသည္။ 
7၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ား၌ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း သိသာမ်ားျပားေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့၍ သုေတသန၏ ပထ၀ီေဒသ လႊမ္းျခံဳမႈအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ 



၃. ေနာက္ခံအေၾကာင္း - စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္ 

တေလာ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒေရးရာ ျပင္ဆင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးက ေျမယာမ်ားအေပၚ 
စူးစိုက္ဦးတည္ခ်က္ အသစ္မ်ား ရွိလာေစသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ GORUM က အမ်ိဳးသား 
ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူ၀ါဒအသစ္ (NLUP) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ေျမအသံုးျပဳမႈ 

ေကာင္စီႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားကို (NLUP ကို အေျခခံ၍) ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား ေျမယာဥပေဒမွာ မူၾကမ္းေရးဆြဲေနၿပီး 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ေျမယာသိမ္းယူမႈ အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျပဳစုျခင္း 
မွာလည္း မူၾကမ္းအဆင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာ၏ အေရးႀကီးပံုကို 
ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ထိုဥပေဒေရးရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္မွ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူလူထုအား မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေပသည္။

ေက်းလက္လူထု ႏွင့္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္၌ ၎တို႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းတို႔အေပၚ သိသာစြာႏွိမ္ခ် 
ထားေသာ လက္ရွိေျမယာဥပေဒမ်ား၏ လစ္ဟာခ်က္မ်ားစြာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္းႀကီးမား 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ သုေတသနကို ေဆာင္ရြက္ထားသည္။8 ဤ အစီရင္ခံစာမွာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း သံုးခုတြင္ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားအား ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းပံုမ်ားကို ႏွိႈင္းယွဥ္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ထိုသုေတသန အေပၚ တြင္ 
ျဖည့္ဆည္းတည္ေဆာက္ ရန္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာက ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ထိုအေလ့အထမ်ားကို အသံုးျပဳေနသည့္ 
အတိုင္းအတာ (အသံုးျပဳေနသလား?)၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ထိုအေလ့အထမ်ားအေပၚ ရပ္ရြာလူထု၏ 
ခံယူခ်က္တို႔ကို ျခံဳငံုေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အစီရင္ခံစာသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ ရွိေနခဲ့ေသာ ေျမသိမ္းယူသည့္ အမႈ 
ကိစၥမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းရာ၌ ထိုစနစ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကိုလည္း ဆန္းစစ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပံုမွန္ ဥပေဒ 
စနစ္တြင္ ၎၏ ကိုယ္စားျပဳပံုကိုလည္း ဆန္းစစ္ရန္ ျဖစ္သည္။

အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရး (Customary Dispute Resolution)

မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာအသံုးျပဳမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ဥပေဒစနစ္ကို လတ္တေလာႏွစ္မ်ား 
အတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။9 ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အေလ့အထမ်ား ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိုစနစ္၏ လစ္ဟာ 

ခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပျခင္းမွလြဲ၍ ဤေနရာတြင္ ေနာက္ထပ္ အက်ယ္ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ပါ။ 

လတ္

ျမန္

8ေလ့လာရန္ - Displacement Solutions ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ေပးအပ္မႈမ်ား - အုိးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား 

ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး အစီအစဥ္မွတဆင့္ ေရရွည္ တည္တ့ံေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း  မတ္ 

၂၀၁၇ ; Displacement Solutions ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ေကာင္စီ ၊ ၂၀၁၇၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား 

ေတာင္းဆိုရန္ မိတ္ဆက္လမ္းညႊန္ မတ္ ၂၀၁၇ ; Displacement Solutions. ၂၀၁၃ - HLP လစ္ဟာမႈကုိ ဆက္သြယ္ျခင္း - ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခ်ိန္ ႏွင့္ ဒုကၡသည္/

IDP မ်ား ေနရပ္ျပန္သည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတုိ႔တြင္ အုိးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးရန္ လုိအပ္မႈ ၊ 

ျမန္မာႏို္င္ငံအစိုးရ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္းသုိ႔ ကနဦး ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ ဇြန္ ၂၀၁၃
9ဥပမာ အျဖစ္ ေလ့လာရန္ - EarthRights International. ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား ; Kapoor, 

M., Soe, N. N., & Viswanathan, V. ၂၀၁၈. Midcourse Manoeuvres: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာ၀ သယံဇာတ ပဋိပကၡအတြက္ လူထုအေျချပဳ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ 

ကုစားမႈမ်ား (New Delhi. Centre for Policy Research (CPR) and Namati); Human Rights Watch. ၂၀၁၆ ၊ လယ္သမား မ်ားသည္ ရာဇ၀တ္သားမ်ား ျဖစ္ေနရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား (ဘန္ေကာက္ - HRW); စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ေျမယာအေျခခံအုပ္စု (ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႕), ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ မူ၀ါဒ မူေဘာင္မ်ားအား လတ္တေလာ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင့္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒမ်ားက တုိးတက္ေစမႈကို ဥပေဒေရးရာျဖင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း-  ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂ ; Transnational Institute and Burma Centrum Nederland, Access           

Denied: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡမ်ား ၊ Burma Policy Briefing Nr 11, ေမ ၂၀၁၃



ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ား

လယ္ယာေျမ ဥပေဒ 
၂၀၁၂ 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ 
၂၀၁၂ 

လယ္သမားမ်ားအား လယ္ယာေျမအမ်ိဳး 
အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္ 
မွတ္ (LUC) ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္း 
တင္ကာ လႊဲေျပာင္းခြင့္ရွိေသာ အသံုးျပဳ 
ခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထား ရယူရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ 
လယ္သမားမ်ားသည္ LUC ကို ထိန္းသိမ္း 
ထားႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ 
ရမည္။

စြန္႔ပစ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ အသုံးမျပဳခဲ့ 
ဖူးေသးေသာ ေျမကို VFV အျဖစ္ ေတာင္း 
ဆိုၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ေပးထားသည္။  

ေျမလြတ္အျဖစ္ ထားခြင့္မရွိျခင္း11

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကုိအသိအမွတ္မျပဳ 
ျခင္း 
အမ်ား စုေပါင္းပုိင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ 
မျပဳျခင္း 
ရပ္ရြာမွ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ မျပဳ 
ျခင္း 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရား 
ဥပေဒအရ ျပန္လည္စစ္ေဆး ျခင္းကို 
တားျမစ္သည္။12

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စနစ္တြင္ အသံုး 
ျပဳေသာ ေျမလြတ္ကို VFV အျဖစ္သတ္မွတ္ 
ၿပီး အသုံးျပဳခြင့္ကို အျခားသူအား ေပးလိုက္ 
ႏိုင္သည္။ (အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ၿပီး ၆ လအတြင္း VFV ေျမကို 
မွတ္ပံုမတင္ဘဲ အသံုးျပဳပါက လယ္သမား 
မ်ားအား ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ 
ရန္ ထည့္သြင္းထားသည္။13

ေျမယာအသံုးျပဳမႈအတြက္ လက္ရွိ အေရးအႀကီးဆံုး ဥပေဒမ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။10

11လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ၂၀၁၂၊ အခန္း ၄၊ ပုဒ္မ ၁၂(ဈ) ပုဒ္မ ၁၇(ခ) တုိ႔တြင္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ တာ၀န္ခံယူမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုဒ္မ ၂၅(ဂ) တြင္ 

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္တစ္ခုကုိ အယူခံခြင့္ မရွိဟု သတ္မွတ္ထားသည္။
12လယ္ယာေျမဥပေဒ ၂၀၁၂၊ အခန္း ၄၊ ပုဒ္မ ၁၃ 
13VFV ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အသစ္၏ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ဘာသာျပန္အရ VFV ဥပေဒသည္ ေအာက္ပါ ေျမ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ 

အပိုဒ္သစ္ ၃၀ ပါရွိမည္ဟု ဆုိသည္။ က) လက္ရွိဥပေဒ ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေတာင္ယာလုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးထားေသာ ေျမမ်ား၊ ခ) ေဒသခံ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ 

ယဥ္ေက်း မႈ ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း စနစ္မ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာေျမမ်ား၊ ဂ) လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒသခံ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရးတုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳေနေသာေျမမ်ား၊ အကယ္၍ တိက်မွန္ကန္ေသာ ဘာသာျပန္ျဖစ္ပါက ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကုိ အသိ အမွတ္ျပဳျခင္းမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ စိတ္ပူပန္ေစေသာ အျခား 

ျပဌာန္းခ်က္ အသစ္မ်ား ဥပမာ ၂၂(ခ) (၁ ႏွင့္ ၂) ႏွင့္ မည္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မည္မွာ မရွင္းလင္းေပ။ ထုိျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ VFV ေျမကုိ ၆ လအတြင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ 

လုိအပ္ျပီး မတင္ပါက ႏွင္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ရာဇ၀တ္ ေၾကာင္းအရ စြဲဆုိခံရႏိုင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆိုျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၂၇(ခ) သည္ (ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ 

လုပ္ေဆာင္မိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း) VFV ေျမကုိ က်ဴးေက်ာ္မႈအတြက္ တိက်ေသာျပစ္ခ်က္ သတ္မွတ္ထား၍ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈအထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။



15လယ္ယာေျမဥပေဒ ၂၀၁၂၊ အခန္း ၄၊ ပုဒ္မ ၁၂(ဈ)၊ ပုဒ္မ ၁၇(ခ)၊ VFV ဥပေဒ ၂၀၁၂ ပုဒ္မ ၂၅(က)၊ 
16လယ္ယာေျမဥပေဒ ၂၀၁၂၊ ၂၅ (ဂ)

ဗဟိုအဆင့္တြင္ အေျချပဳကာ ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္အထိ ျပန္႔ပြားသြားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ မ်ားက ထိုဥပေဒမ်ားကို 
တစ္ဆင့္ခံ နည္းဥပေဒမ်ားမွတဆင့္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ၾကသည္။
 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမွာ 
ေက်းရြာအုပ္စု ေျမယာေကာ္မတီျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားတြင္ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး14၊ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန စာေရး၊ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းအင္းဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦး ႏွင့္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုထဲမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ တို႔ ပါ၀င္သည္။ 

ထို တူညီေသာအဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦးပါဝင္သည့္ ဤေကာ္မတီသည္ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕အစည္း (၃) ရပ္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ ကိုယ္စားျပဳ 
တာဝန္ယူရေပသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္း (၃) ရပ္မွာ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၊ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏွင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီတို႔ 
ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္ရွိ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေအာက္ပါပံုျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (ဤ 
ေလ့လာမႈတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးအဆင့္ ျဖစ္သည္။)

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ တို႔က စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြက္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ တာဝန္မ်ား ႏွင္းအပ္ထားသည္။15 လယ္ယာ ေျမ ဥပေဒမွာ ABsF မွ ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အေပၚ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္မွ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္ ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
ထို႔ေနာက္တြင္ အၿပီးသတ္၌ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရားဥပေဒအရ ႀကီးၾကပ္ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္ 
အယူ ခံျခင္းကို ခြင့္ျပဳမထားျခင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ပူပန္ေစေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒ၏ အၿပီးသတ္အပိုဒ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ABsF က ေျမယာအျငင္းပြားမႈ တစ္ခုအတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕သို႔ အယူခံခြင့္မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားသည္။16 ထိုအၿပီး 
သတ္အပိုဒ္မွာ အေၾကာင္းရင္းအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ အခ်ိဳ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံေပးထားေသာ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ဆိုင္ရာ အပိုဒ္ (၃) ခုပါရွိသည္။

FAB

၁.ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

 ၂. GAD စာေရး

၃. DALMS တာ၀န္ခံ အရာရွိ

၄. ရပ္ရြာလူထု ကိုယ္စားလွယ္

၅. လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္

 လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕ 



အပိုဒ္ ၁၁ (က)

အပိုဒ္ ၃၈၁

အပိုဒ္ ၁၉

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာတြင္ အဖြဲ႕အစည္း (၃) ရပ္ရွိသည္။ ဥပေဒျပဳေရး 
အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ 
မွာ ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ သီးျခားစီ ျဖစ္ရမည္။ ၎တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ 
ထိမ္းခ်ဳပ္၊ စစ္ေဆး၍ ထိမ္းညွိေပးရမည္။  

ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားမွလြဲ၍ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ နစ္နာမႈ 
မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းခြင့္အား 
တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း မျပဳရပါ။ 
(က) ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနခ်ိန္ 
(ခ) သူပုန္ထေနခ်ိန္
(ဂ) အေရးေပၚအေရးကိစၥ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္

တရားစီရင္ေရး သေဘာတရားအျဖစ္ ေအာက္ပါတို႔ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ 
သည္။ 
(က) တရားစီရင္မႈကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
(ခ) ဥပေဒမွ တားျမစ္ထားသည့္ကိစၥမွတပါး တရားစီရင္မႈကို တရားရံုးတြင္ 
ပြင့္လင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဂ) အမႈကိစၥတိုင္းတြင္ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ဥပေဒအရ အယူခံပိုင္ခြင့္ 
တို႔ကို အာမခံေပးရမည္။ 

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ

အပိုဒ္ ၁၁ (က) က အစိုးရ၏ အဖြဲ႕အစည္း ၃ ရပ္အၾကား အာဏာခြဲေဝမႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ဤစီစဥ္မႈက FAB ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာပိုင္မ်ားကို တရားဥပေဒအရ 
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ ဤကိစၥတြင္ အဆံုးသတ္အပိုဒ္က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို 
တရားစီရင္မႈအာဏာက ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မႈအား ဖယ္ထုတ္ထားသျဖင့္ အပိုဒ္ ၁၁ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနေပသည္။ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးမွ အယူခံႏုိင္ခြင့္ကို မေပးသျဖင့္ အပိုဒ္ ၁၉ ကိုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ 
ေနပါသည္။ ထိုခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံခြင့္ မရွိ 
သည္မွာ အပိုဒ္ ၃၈၁ က ေပးအပ္ထားေသာ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို (ခၽြင္းခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုခု ရွိမေနဘဲ) 
ျငင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒမွာ အနည္းငယ္ ျခားနားၿပီး ၎တြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္ အယူခံ 
ခြင့္ကို တားျမစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ တရားဥပေဒအရ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲႏိုင္မႈမရွိဘဲ (လယ္ယာ ေျမ ဥပေဒ 
ႏွင့္ VFV ဥပေဒ) ဥပေဒ တစ္ခုစီကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္အဖြဲ႕တစ္ခုတည္းတြင္သာ ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္ဂရန္၊ 
အေထာက္အထားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းတို႔အတြက္ အခြင့္အာဏာရွိေနေသာ 
ေၾကာင့္ ရလဒ္အေနႏွင့္ အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမ်ား ေကာင္းစြာရွိေနေသာ အာဏာ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစေပသည္။17

17UNDP-UNHCR မွ ထုတ္ျပန္မည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဂတိလုိက္စားျခင္း ထုတ္ျပန္ပါက ရည္ညႊန္းရန္[is this likely to be published before this report?]. 



စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာလည္း ျပႆနာျဖစ္ေနေပသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္တိုင္း တြင္ GAD ရွိေနၿပီး 
GAD ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔မွာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနေသာေၾကာင့္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု မဆိုႏိုင္ 
ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္မွ ေျမသိမ္းယူသည့္ အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အခါျဖစ္သည္။18 UNDP-UNHCR မွ ထုတ္ျပန္ရန္ရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေရးကိစၥကို ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ GAD စာေရးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈတို႔ကို 
ခံေနရေၾကာင္း လယ္သမား အစည္းအရံုးဝင္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ GAD စာေရးမ်ားမွာ GAD 
အရာရွိလည္းျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အမိန္႔ကို ခံယူရၿပီး ေက်းရြာ အုပ္စု ABsF မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကို ခ်ိဳးႏွိမ္ 
ထားသည္။19

ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္မႈအေပၚ ပူပန္မႈမ်ားအျပင္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပံုတို႔မွာလည္း ပူပန္ 
ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း အစီရင္ခံစာ အမ်ားအျပားက ထိုအဖြဲ႕မ်ားမွာ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္း၊ အဂတိ 
လိုက္စားျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြမရွိျခင္းတို႔ကို အထူးျပဳေဖာ္ျပၾက သည္။ ထိုအခ်က္မ်ား စုေပါင္းျခင္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ 
ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းတို႔အတြက္ ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ 
ေသာစနစ္ ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္ေရးကို တားဆီးေနေပသည္။20

ပံုမွန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕မ်ားတြင္ လစ္ဟာခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း LUC မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ အဆင့္ 
တစ္ခု ရွိေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ ေျမယာအသံုးျပဳမႈကိစၥ အျငင္းပြား ဖြယ္မရွိေသာ နယ္ေျမမ်ား၌သာျဖစ္ 
သည္။ ထိုနယ္ေျမမ်ားမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ေျမနိမ့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ထူေထာင္ 
လာခဲ့ကာ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အသံုးျပဳမႈအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အလယ္ပိုင္း လြင္ျပင္ေဒသမွာ 
ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ LUC ထုတ္ယူမႈ မ်ားျပားသည္။ သို႔ရာတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ား၊ ဥပမာ အစိုးရ ႏွင့္ EAO 
တို႔ ေရာေႏွာထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ စင္ျပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ရွိေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ (စစ္တပ္ သို႔ မဟုတ္ စစ္တပ္ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ႏွီးႏြယ္သူမ်ားက) ေျမသိမ္းယူမႈ မ်ားျပားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ LUC ကို ျမန္ဆန္စြာ ထုတ္ေပးျခင္းမျပဳေပ။21 
ထို႔ျပင္ ပို၍အေရးႀကီးႏိုင္သည္မွာ လတ္တေလာ ဆယ္စု ႏွစ္မ်ားအတြင္း အစိုးရ၏ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမွာ 
အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ အပါအဝင္ သိမ္းယူထားသူမ်ားထံမွ ေျမယာအနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။

ထိုအဖြဲ႕မ်ားက အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းပါသလဲ။

ႏွင့္ VFV စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းမွ အလြတ္သေဘာ 
ခ်ဥ္းကပ္လာ၍ ျခားနားခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္ အကူအညီေတာင္းျခင္း ျဖစ္ ေစ၊ အထက္အဆင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမွ ညႊန္းပို႔လာ၍ျဖစ္ေစ အျငင္းပြားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈမ်ား ကို လက္ခံရရွိၾကသည္။22

ABsF

18ၾကည္ျပာက်စ္ေစာ ႏွင့္ Mathew Arnold, ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း - အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအား သံုးသပ္ခ်က္ (ေအရွားေဖာင္ေဒးရွင္း) 

ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၄၊ ၁၂
19UNDP-UNHCR မွ ထုတ္ျပန္မည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဂတိလုိက္စားျခင္း ထုတ္ျပန္ပါက ရည္ညႊန္းရန္ 
20Namati. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား ထိေရာက္တြင္က်ယ္ေစျခင္း (ရန္ကုန္ - 

Namati) ဇြန္ ၂၀၁၆၊ ၁၃; Namati. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးကုိ ေသခ်ာေစႏိုင္ရန္ အေထာက္အထားမ်ားမွာ လုံေလာက္မႈ မရွိပါ။ ဘက္မလုိက္ဘဲ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ အေရးၾကီးသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇၊ ၃                                                               
21SPECTRUM Sustainable Development Knowledge Network, 2015 Form 7: ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေျမယာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ ၇ ခု ၊ ေအာက္တုိဘာ 

၂၀၁၅၊ ၁၄
22အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ “အမ်ားအားျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ သေဘာတူညီမႈ မရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျငင္းအခုန္မ်ား” ျဖစ္သည္။ 

နစ္နာမႈမ်ားမွာ “မွားယြင္းသည္ သုိ႔မဟုတ္ မမွ်တ ဟု ယုံၾကည္ သည့္ကိစၥ သို႔မဟုတ္ လုပ္ရပ္အတြက္ တရား၀င္ တုိင္တန္းခ်က္” ျဖစ္သည္။ နစ္နာမႈမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ 

အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ျပဳလုပ္တတ္သည္။ (ဤအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ GORUM ႏွင့္ KNU တုိ႔၏ ေျမယာ အျငင္း ပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္း အစီရင္ခံစာမွ ျဖစ္သည္။)



လတ္တေလာစိုက္ပ်ဳိးထားေသာစပါးမ်ား၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္

ABsF မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္မထားေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမမ်ားအေပၚ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခံရတတ္သည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွာ 
VFV ေျမမ်ားအား အျငင္းပြားဖြယ္ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ ခ်ထားေပးၿပီးေသာေျမအေပၚ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားအား စံုစမ္းရန္ ေတာင္းဆိုခံရတတ္သည္။ လုပ္ငန္း စဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ VTA ႏွင့္ VTABsF ၏ 
အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ေျမအသံုးျပဳမႈ ႏွင့္ အျငင္း ပြားမႈတို႔ကို စံုစမ္းရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။23 
ေနရာသို႔ သြားေရာက္ျခင္းမွာ နယ္ နိမိတ္မ်ား၊ အျခားကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာလူႀကီးမ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ငွားရမ္းမႈမ်ား စသည္တို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ 
စာရင္းအင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။24

ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ႏို႔တစ္စာ (တစ္စုံတစ္ဦးက သတ္မွတ္ေျမယာတစ္ခုကို တရားဝင္ အသံုးျပဳေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ 
ခ်က္) ကပ္ထားၿပီးေနာက္ အျခားတစ္ဦးက လာေရာက္၍ ကန္႔ကြက္မႈ ျပဳပါ က (အမ်ားအားျဖင့္ ထိုေျမယာ ကို တရားဝင္ 
အသံုးျပဳေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လွန္ေၾကညာခ်က္) VTA ႏွင့္ VTABsF တို႔က ကန္႔ကြက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္သည္။ အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းရန္အတြက္ စံုစမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို (အမ်ား အားျဖင့္ 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရြာလူႀကီးမ်ားစသည့္ အျငင္းပြားမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္း၍) လုပ္ေဆာင္သည္။ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး အစဥ္အလာယႏၱရားႏွင့္ မတူဘဲ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွသေဘာတူ 
သည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ ေကာက္ယူရရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားသည္ VTABsF အဖြဲ႕အေနႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ 
ေပးသည့္ရလဒ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ TABsF တြင္ စဥ္းစားႏိုင္ရန္ေပးပို႔သည္။

VTA သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ႏွင့္ ပံုမွန္စနစ္တို႔အၾကား ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ေနက် မဟုတ္ေသာ 
ရံုးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ သည္။ အကယ္၍ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ လံုးဝ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ 
အရ ပံုစံမွ တိက်ေသာ ပံုမွန္တာဝန္ရွိသူအထိ တဆက္တစပ္တည္း ကိုယ္စားျပဳရန္ျဖစ္ပါက VTA ကို ဓေလ့ထံုးတမ္း 



အစဥ္အလာအရ ႏွင့္ ပံုမွန္ ႏွစ္ခုထပ္ေနေသာ အဓိကက်သူအျဖစ္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသူသည္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ VTA ၏ 
ပံုမွန္ရာထူး ျပင္ပတြင္ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကူညီေပးေသာအခါျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမ ႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းယူခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ 

တပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို စဥ္းစားသည့္အခါ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္အားလံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းယူခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို ထည့္သြင္းႏိုင္ 
ရန္ ပံုမွန္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ားကို စဥ္းစားရေပမည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ရရွိၿပီးသည့္ေနာက္ NLD အစိုးရသည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ 
လယ္ယာေျမ စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းကာ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား သိမ္းယူခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး 
ဗဟိုေကာ္မတီ ဟုေခၚတြင္ေသာ အဖြဲ႕ကို ကိုယ္ပိုင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။25

အသံုးမျပဳေသာေျမမ်ားကို လယ္သမားမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ သိမ္းယူခဲ့ 
မႈမ်ားကို စိစစ္ရန္္ ဗဟိုေကာ္မတီ (ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္အထိ ျဖန္႔က်က္ သြားေသာ လက္ေအာက္ခံ ေကာ္မတီမ်ား) 
အား တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဤေကာ္မတီအား စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေထာင္ခ်ီ 
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေျမယာအနည္းငယ္မွ် ကိုသာ မူလအသံုးျပဳသူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
လယ္ယာေျမ ႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းယူခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္ေသာ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီ 
ဗန္ထီးယူက ေကာ္မတီအေနႏွင့္ တင္ျပေတာင္းဆိုေသာ အမႈ ၃၉၈ဝ အနက္မွ ၂၁၂ မႈ ကိုသာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း 
ေၾကညာခဲ့သည္။26 ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ 
မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕ကို ျပည္သူသို႔ အသိေပးျခင္းျဖင့္ ျမင္သာေသာ အေျခအေနတိုးတက္မႈ ရွိခဲ့သည္။27 

ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ိဳးစံုက အသံုးျပဳေနၾကသည့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗဟိုအဆင့္ေကာ္မတီ 
၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွ လမ္းညႊန္မႈေပးသည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း အမွန္လက္ေတြ႕တြင္ ႏႈိင္းယွဥ္တြက္ဆပါက 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေဝပါးဆဲျဖစ္သည္။ ကြင္းဆင္းျခင္း ႏွင့္ စံုစမ္းျခင္းကို တခါတရံ ေဆာင္ရြက္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္လက္လုပ္ 
ေဆာင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ မူလအသံုးျပဳသူမ်ားအား အသာေပး 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့့္တိုင္ အမွန္တကယ္ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းတြင္ ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အေရးကိစၥ 
မ်ား ရွိခဲ့သည္။28

စစ္

23ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ VTA မ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
24ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ VTA မ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။
25ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ စာအမွတ္ …../၁-ေကာ္မတီ/ေျမ(ဗဟုိ)/၂၀၁၆ ၊ ေန႔စြဲ 

၁၀ ဇြန္ ၂၀၁၆
26ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတရံုး ‘သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း သုိ႔ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္’ ၄ 

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇၊ available at http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2017/04/01/id-7452.
27ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတရံုး ‘လယ္သမားမ်ားအား သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား ျပန္ လည္ေပးအပ္ပြဲ အခန္းအနားသုိ႔ ဒု သမၼတ ဦး ဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ 

တက္ေရာက္’ http://www.president-office.gov.mm/en/ ?q=briefing-room/ news/2018/03/15/id-8561; ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတရံုး ‘ဒု 

သမၼတ ဦး ဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက မႏၱေလးတုိင္း အား ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားအနက္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္မႈတြင္ အမ်ားဆုံးတုိင္းအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴး 

’http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/ news/ 2018/08/07/id-8925; ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတရံုး ‘ဒု သမၼတ ဦး ဟင္နရီ 

ဗန္ထီးယူ ေတာင္ငူျမိဳ႕တြင္ ေျမ ၄၈၁ ဧက ျပန္လည္ေပးအပ္ ျခင္းအား တက္ေရာက္ၾကည့္ရႈ’ http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/ 

2018/08/27/id-8952.



ေအာက္ေျခအဆင့္၌ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ေတာင္းဆိုရာတြင္ (အထူးသျဖင့္ LUC အတြက္ မွတ္ပံုတင္ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္) 
အစဥ္အလာၾသဇာရွိသူမ်ားကို အားထားၾကေသာ္လည္း ပံုမွန္စနစ္၏ လုပ္ ငန္းစဥ္အတြင္း၌ လယ္ယာေျမ၊ VFV ေျမ 
သို႔မဟုတ္ သိမ္းယူထားသည့္ေျမကုိ ျပန္လည္ေတာင္းဆို မႈ မည္သည့္အတြက္ျဖစ္ေစ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းတြင္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိပါ။29 

ေကာ္မတီ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ပါဝင္ႏိငုသ္ည္ ့အတိငု္းအတာမွာ မရငွ္းလင္းေသာလ္ည္း ၎က အရပဘ္က ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကိ ုပါဝငခ္ြင့္ျပဳျခင္းျဖစသ္ည။္30 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ေကာ္မတီ အမ်ားအျပားမွာ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားမွာ 
ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ ရန္ မထိေရာက္ဘဲ သို႔မဟုတ္ အင္အားၾသဇာမရွိဘဲ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။31 

အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရးတြင္ ၾသဇာရွိသူမ်ား

ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရန္မွာ ရႈပ္ေထြးသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ ဥပေဒအရလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။32 VTA သည္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ABsF ၏ ဥကၠဌ တာဝန္ျဖင့္ 
GORUM ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ၎သည္ VTABsF 
ရံုး တာဝန္၏ ျပင္ပတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းးသည့္အခါတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရၾသဇာရွိသူ 
အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ားမွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကိစၥတြင္ တခါတရံ 
အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္ ပထမဆံုး ထိေတြ႕သူအျဖစ္ (ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပိုမို နိမ့္ေသာအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္သည္ 
ထက္) ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတြင္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ၎တို႔အား အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အခန္း က႑ထက္ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားအား ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို အစီရင္ခံစာ တေလ်ာက္တြင္ 
ရည္ညႊန္းထားသည္။

ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑

ယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (EAO) ၏ အခန္းက႑မွာ တစိတ္ 
တပိုင္းအေနႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈအေပၚ တည္မီေနသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသည့္ ပထဝီေဒသႏွင့္ အုပ္စုတစ္ခု၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈအဆင့္တို႔ေပၚတြင္လည္း တည္မီေနသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ EAO မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ သီးျခားအေျခအေနမ်ားအရ သိသာစြာ 
ကြာျခားေသာေၾကာင့္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ ရႈျမင္ၾကည့္ရန္လိုသည္။

ဓေလ့

ေျမ

28Displacement Solutions ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ေကာင္စီ ၊ ၂၀၁၇၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ ေပးအပ္မႈမ်ား - အုိးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား 

ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး အစီအစဥ္ မွတဆင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၂၀၁၇၊ 

၁၃; Namati. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား ထိေရာက္တြင္က်ယ္ေစျခင္း (ရန္ကုန္ 

- Namati) ဇြန္ ၂၀၁၆၊ ၇
29ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ VTA မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား
30Namati, ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ အားထုတ္မႈ - သမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္မႈ၊ Namati, 

ဇြန္ ၂၀၁၇၊ ၂၊  Namati က အရပ္သားမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တုိ႔တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိမႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 

မပါ၀င္မႈ၊ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ၊ ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ တို႔ကုိ အသိမေပးျခင္း 

တုိ႔ ပါ၀င္သည္။
31ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လယ္သမားမ်ား၊ VTA မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ 



32ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁/ ၂၀၁၂ ၊ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂၊
33Adas, M. ၂၀၁၁၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ အာရွတုိက္၏ ဆန္စပါး ေရွ႕တန္းေဒသတစ္ခု၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ႏွင့္ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား - ၁၈၅၂-၁၉၄၁ (Mad-

ison, WI: University of Wisconsin Press) ကုိ ၾကည့္ပါ။
34ဤ ပဋိပကၡ၏ အေသးစိတ္ သမိုင္းစဥ္အတြက္ Smith, M. ၁၉၉၉၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ - မ်ိိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ပုန္ကန္မႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး (London: Zed Books); South, Ashley, ၂၀၁၁၊ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရွည္ဆံုးစစ္ပြဲ - ကရင္ ပဋိပကၡ ၏ အတြင္းေရး (Amsterdam: Transnational Institute) ကုိ ၾကည့္ပါ။
35အေသးစိတ္ အတြက္ McCarten, B. and Joliffe, K. ၂၀၁၆ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားသူ မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား (ရန္ကုန္ - 

ေအရွား ေဖာင္ေဒးရွင္း) ကို ၾကည့္ပါ။
36DKBA ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အျခား EAO မ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 

အလားတူ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ေသာ ထုိအုပ္စုမ်ားသည္ သတၱဳတူးရန္ လိုင္စင၊္ ေျမယာမ်ား 

လုိက္ေလ်ာေပးအပ္မႈ ႏွင့္ အလြန္အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္စနစ္မ်ားသုိ႔ လက္လွမ္းမီေစမႈ စသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ စီးပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

ရရွိခဲ့သည္။ KNU အတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကလည္း ေနာက္ထပ္ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုႏွစ္ခု ေပါက္ဖြားလာေစသည္။  KNU တပ္မဟာ ၆ ႏွင္ ၇ တုိ႔ လက္နက္ခ်၍ 

ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ ၁၉၉၇ တြင္ ကရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအင္အားစု (KPF) ႏွင့္ ၂၀၀၇ တြင္ KNU/

KNLA ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္း

ရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းတို႔၏ ေျမနိမ့္ေဒသအမ်ားစုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ 
ေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အေျခခံနယ္နိမိတ္ခြဲျခားမႈအေပၚ အေျချပဳသည္။ 
၁၈၂၄-၂၆ ခုႏွစ္ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ ယခုအခါ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း 

ျဖစ္သည့္ေဒသမွာ ထိုအခ်ိန္က တနသၤာရီတိုင္း၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္  ျဗိတိသွ် အိႏၵိယႏိုင္ငံထဲသို႔ ထည့္သြင္းျခင္း 
ခံရသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ပိုင္း တို႔မွာ ၁၈၅၂ ဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲၿပီးသည့္ 
ေနာက္ ဆက္လက္သိမ္းယူခဲ့သည္။ ျဗိတိသွ် တို႔က ႏိုင္ငံအား ‘ဗမာလူမ်ိဳး အစစ္’ တို႔၏ အလယ္ပိုင္းေျမျပန္႔ႏွင့္ 
ေတာင္တန္းေျမျမင့္ေဒသ ‘ေရွ႕တန္းနယ္ေျမ’ မ်ားဟု ခြဲျခားခဲ့ၿပီး ျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ေျမျပန္႔ေဒသတြင္ ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ၎တို႔၏ တရားေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၾသဇာ 
အာဏာကို ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာေပးျခင္း အပါအဝင္ ေက်းရြာအဆင့္အထိ တေျဖးေျဖး ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ 
သည္။33 သို႔ရာတြင္ ေတာင္တန္းေဒသ၌ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ကၽြန္းသစ္ ႏွင့္ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ား အပါအဝင္ သဘာဝ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ျဗိတိသွ် ဒိုမီနီယံႏွင့္ အလဲအလွယ္ျပဳ၍ မ်ိဳးႏြယ္စု သူေကာင္းမ်ိဳးမ်ားကို ေပးအပ္ထားခဲ့သည္။ 

ထိုကြဲျပားသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားသည္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၏ နယ္ေျမ 
အမ်ားစု၌ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တို႔အၾကား ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျဖင့္ ျပိဳကြဲခဲ့ခ်ိန္အထိ 
ထိေရာက္တည္တံ့ခဲ့ေပသည္။34 ဤအခ်ိန္တြင္ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္း ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔၏ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားမွာ 
ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ KNU က 
ကိုယ္ပိုင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား ထူေထာင္ကာ လက္ေတြ႕အာဏာရယူထားေသာ 
အစိုးရအျဖစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သည္။35 သို႔ေသာ္ ၁၉၇ဝ ႏွင့္ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ 
တိုက္ပြဲစဥ္မ်ား ေနာက္၌ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားမွာ သိသာစြာ ေလ်ာ့ နည္းလာခဲ့သည္။ KNU သည္ ၁၉၉၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ၎မွတဆင့္ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ ဗုဒၶဘာသာတပ္ဖြဲ႕က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူ လိုက္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း သိသာ စြာ အားနည္းလာခ့ဲသည္။36 ထိုသို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း KNU သည္ ၎တို႔ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမယာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ 
ႏိုင္ငံ တစ္ခုကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္ ယႏၱရားမ်ားကို ယခုအထိ ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ KNU ႏွင့္ GORUM တို႔အၾကား အႀကိဳ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ 
ျပည္သူတို႔အတြက္ သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၎အား ၂ဝ၁၅ ေအာက္တိုဘာလက ေရးထိုးခဲ့ေသာ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ 
အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၅ ႏိုဝင္ဘာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတို႔က ထပ္မံ ခိုင္မာေစခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ 

က



မိုးရာသီ၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္

လံုျခံဳေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ ႏွင့္ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ ကရင္ 
လူမ်ိဳးမ်ားကို အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိေခတ္အခါတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 
မႈေၾကာင့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၊ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ ျပဳန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းမႈမ်ားစသည့့္ 
စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား ရွိလာခဲ့သည္။37

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ သုေတသနနယ္ေျမမ်ားမွာ အေျခခံအားျဖင့္ GORUM ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း KNU သည္ နယ္ေျမအားလံုးတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အခ်ိဳ႕ ရွိေနေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းဘက္တြင္ ျဖစ္သည္။ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အရ ခရိုင္ ၇ ခုရွိရာ သထံု၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ 
ျမိတ္-ထားဝယ္၊ ဒူပလာယာ၊ ဖားအံ ႏွင့္ ဖာပြန္ တို႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ေအာက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား ရွိၾကသည္။38 
ဤအစီရင္ခံစာ အတြက္ သုေတသနကို ဖားအံ ႏွင့္ လႈိင္းဘြဲ႕ခရိုင္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုနယ္ေျမမ်ားမွာ KNU 
၏ အမွတ္ ၇ တပ္မဟာ ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းမွာ ေညာင္ေလးပင္ တတိယ တပ္မဟာ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
ရွိသည္။

KNU သည္ ဗဟုိေကာ္မတီ ႏွင့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဟူ၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ ႏွစ္ခုျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည္။39 သို႔ေသာ္ 
ခရိုင္တစ္ခုစီကို KNU ခရိုင္ ဥကၠဌ ႏွင့္ KNLA တပ္မဟာ တပ္မွဴးတို႔က အေတာ္အတန္ လြတ္လပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 
ခရိုင္တစ္ခုစီတြင္ ေက်းရြာ ၁ဝ မွ ၂ဝ ရြာခန္႔ကို ေက်းရြာအုပ္စုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာစီတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးစီ 
ေရြးေကာက္ထား သည္။ ထိုမွတဆင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီကို ေရြးေကာက္သည္။ KNU ၏ ေျမယာဥပေဒအရ 
ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတို႔တြင္ အေရးပါသည္။

37ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂၀၁၄ ၊ Truce or Transition?  ၂၀၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီးေနာက္  ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ 

ေဒသခံတုိ႔၏ တံု႔ျပန္မႈ (ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု) ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
38KNU ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို administrative system see Joliffe, K. 2016 အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ၊ 

အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၊ Policy Dialogue Brief Series No. 16 (ရန္ကုန္ - ေအးရွား ေဖာင္ေဒးရွင္း) ကုိ ၾကည့္ပါ။
39အေသးစိတ္ကုိ McCarten, B. and Joliffe, K. ၂၀၁၆ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားသူ မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား (ရန္ကုန္ - ေအရွား 

ေဖာင္ေဒးရွင္း) တြင္ ၾကည့္ပါ။



ေျမယာ၊ သစ္ေတာ၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ၿပီး လက္ေတြ႕က်ကာ ေဂဟေဗဒ ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈသို႔ ျပည့္ေျမာက္ 
ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကရင္လူမ်ိဳးအားလံုးႏွင့္တကြ ၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္လာခဲ့သည့္ ေက်းရြာလူထုတို႔၏ 
လူမႈေရးအရ တရားဝင္ေသာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ 
ဆည္းေပးျခင္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ ပံ့ပိုးျခင္းတို႔ကို ရႈျမင္ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ ဤသည္မွာ 
ဗဟိုဦးစီး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ေသာ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံ အေျခအေနတြင္ 
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိျခင္းဆီသို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

“
KNU ႏွင့္ GORUM တို႔၏ ေျမယာ မူဝါဒမ်ားတြင္ အေျခခံအက်ဆုံး ျခားနားခ်က္မွာ KNU က ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အစိုးရက ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ကိုသာ အာမခံေပးသည္။ KNU ၏ ေျမယာမူဝါဒသည္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမကိုလည္း ကာကြယ္ေပးၿပီး ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ 
ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ ရယူတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္းတို႔တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္ 
အလာနည္းလမ္း အသံုးျပဳမႈကိုလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။ ၎၏ ေျမယာမူဝါဒတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအတြက္ 
ေျမ၊ အမ်ားပိုင္သစ္ေတာႏွင့္ စားက်က္တို႔ အပါအဝင္ ေက်းရြာ၏ အမ်ားပိုင္ေျမကို ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ေပးသည့္ အေသးစိတ္ 
အစီအမံမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။  ေက်းရြာမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥ ပါဝင္ေသာ အမႈ 
ကိစၥမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သီးသန္႔အဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ KNU ၏ ေျမယာမူဝါဒကို 
ေရာေႏွာေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည့္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွာ 
နည္းပါးသည္။

KNU ၏ ဌာန ၁၄ ခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ေျမယာ မူဝါဒကို ၁၉၇၄ 
တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ KNU ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန သည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ 
၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အျခားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမ ယာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္ တိုင္းတာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။ KNU 
၏ ေျမယာ မူဝါဒမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္ပါ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ “ျပည္သူတို႔မွာ ေျမယာကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား 
ျဖစ္သည္။” (ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ကုိ ၾကည့္ပါ။) KNU ၏ ေျမယာမူဝါဒ မိတ္ဆက္အဖြင့္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ 

အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ သုေတသနနယ္ေျမမ်ားမွာ ကြဲျပားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သံုးခုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလ့လာသည့္နယ္ေျမသည္ ပအိုဝ့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
အေရွ႕ပိုင္း၏ အပိုင္းအခ်ိဳ႕ (ေျမာက္ပိုင္းတြင္ RCSS လႊမ္းမိုးမႈ အခ်ိဳ႕ရွိသည္)၊  ပအိုဝ့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

ေဒသ အေနာက္ပိုင္း ႏွင့္ ဓႏု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုနယ္ေျမတစ္ခုစီတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ရရွိထားေသာ္လည္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အမွန္စင္စစ္ ဗဟို ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ အမည္ေပါက္မႈ စနစ္ 
ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။

PNO/PNLA ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား သေဘာတူခဲ့သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မွာ ဗဟိုအစိုးရ၏ စနစ္ကို သိသာေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ စြက္ဖက္ျခင္း မရွိေပ။40 ထို႔သို႔ျဖစ္သျဖင့္ PNO/PNLA တို႔မွာ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ကဲ့သို႔ မတူညီေသာ 
ေျမယာမူဝါဒ၊ ေျမယာအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ EAO တရားရံုး မ်ားျဖင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခန္းက႑ မရွိေပ။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္မူ KNU က ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာစနစ္မ်ားကို အသိ 
အမွတ္ျပဳ၍ KNU မွ လူမ်ားက (လြတ္လပ္စြာ ျဖစ္ေစ၊ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပံုမွန္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ 
မ်ားႏွင့္ အတူျဖစ္ ေစ41) တခါတရံ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ေျမယာကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဓႏုနယ္ေျမ 
မ်ားတြင္လည္း ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို USDP ႏွင့္ ဓႏု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီ 
ႏွင့္ ဓႏုအမ်ိဳးသား အဖြဲ႔အစည္းပါတီတို႔ ခြဲေဝယူထားၾကသျဖင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။42 

ဤ



အစဥ္အလာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆံုး 
အေလ့အထမ်ား

ORUM သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ NLUP 
ႏွင့္ လတ္တေလာတြင္ VFV ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းအခ်ိဳ႕ကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ 

အေလ့အထမ်ားရွိေနေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ယခု အစီရင္ခံစာေရးေနခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ VFV 
ဥပေဒ၏ တရားဝင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကို မရရွိႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာဥပေဒျဖင့္ 
ေျမယာ အေရးကိစၥမ်ားကို တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ထုိဥပေဒတြင္ ယခုအခါ အပိုဒ္ ၃ဝ ကို အသစ္အေနႏွင့္ 
ထည့္သြင္း မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ထိုအပိုဒ္မွာ ဥပေဒသည္ ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစား ေျမယာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
အတြက္ မပါဝင္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပမည္။ က) လက္ရွိဥပေဒ ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေတာင္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထား 
ေသာ ေျမ၊ ခ) ေဒသခံ မ်ိဳးႏြယ္စု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားအရ သတ္မွတ္ေသာ 
ေျမ၊ ဂ) လက္ရွိတြင္ လူထု ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေရးတို႔အတြက္ အသံုးျပဳေနေသာေျမ။

ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားက ပူပန္မႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျခားျပဌာန္းခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္ႏြြယ္ လုပ္ေဆာင္မည္ကို 
မရွင္းလင္းေသာ္လည္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ 
ျပဳျခင္းမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္ပါသည္။ ပူပန္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ ဥပမာမွာ VFV ေျမ 
အသံုးျပဳမႈကို ၆ လအတြင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ သို႔မဟုတ္ပါက ႏွင္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ စြဲဆိုခံရႏိုင္သည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္ ၂၂ (ခ)(၁)-(၂) ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၂၇(က) က VFV ေျမကို ျဖတ္သန္းက်ဴးေက်ာ္သည့္ ျပစ္မႈ 
(ရည္ရြယ္ခ်က္ မပါရွိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္) အတြက္ တင္းက်ပ္ေသာျပစ္ဒဏ္ကို ဖန္တီးထားၿပီး ရာဇဝတ္ေၾကာင္း 
အရလည္း စြဲဆိုခံရႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၿပီး ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၌ အသံုးျပဳႏိုင္ေျခကို ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ပဋိပကၡ မရွိေသာ အေျခအေန၌ပင္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ ေနာက္ခံ အေျခ 
အေနမ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္ ေလ့လာရျခင္းမွာ ခက္ခဲေသာ အလုပ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုအသိအမွတ္ ျပဳမႈမ်ားအေပၚ 
ေလ့လာစူးစမ္းမႈကို လမ္းညႊန္ေပးသည့္ အဓိကသေဘာတရားအခ်ိဳ႕တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာကိစၥမ်ား၌ အစိုးရ 
က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အတုိင္းအတာလည္း ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္။43 ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပံုမွန္စနစ္အတြင္း၌ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမွာ ေျမယာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ကိစၥမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္က အနည္းငယ္ 
သာ သို႔မဟုတ္ ေလးနက္မ်ားျပားစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အၾကား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို 
ေအာက္တြင္ အထူးျပဳေဖာ္ျပထားသည္။ 

G

40ပင္ေလာင္း ႏွင့္ နမ့္ခုတ္တြင္ VTA မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 
41အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ ပါ၀င္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕မွာ ကရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၊ ဗဟုိေျမယာ ေကာ္မရွင္၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ 

ေက်းလက္ေျမယာေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်းရြာမ်ားအၾကား ႏွင့္ စီးပြားေရးပါ၀င္ သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ အထူးအဖြဲ႕မ်ားလည္းရွိသည္။  ေဒသအဆင့္၏ 

အထက္တြင္ WVT မ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္သည္။ 
42Jolliffe, K. ၂ဝ၁၅၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ နယ္ပယ္ေဒသဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ရန္ကုန္ - ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္း)၊ ၅၂
43ထုိေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး ေနာက္ခံ အေျခအေန၌ ေျမယာ၊ သားငါး ႏွင့္ သစ္ေတာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား တာ၀န္ခံယူမႈရွိစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လုိက္နာရန္ လမ္းညႊန္၊ ေရာမ၊ ၂၀၁၂ ကလည္း လမ္းညႊန္သင့္သည္။



ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို 
အသိအမွတ္ ျပဳသည့္ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား

ႏိုင္ငံ ဥပမာမ်ား

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ နယ္ေျမမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ 
ျခင္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ႏိုင္ငံမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါ။ 

ျပင္ပမွလူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ထိမ္းခ်ဳပ္စီမံရန္ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
အစဥ္အလာအရ အုပ္စု မ်ားကို ပါဝင္ထည့္သြင္းျခင္း 

ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ အုပ္စု၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို အေျခခံ 
သည္။ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ကိုယ္စားျပဳမႈ အခ်ိဳ႕ပါရွိသည့္ 
လြတ္လပ္ေသာ ေျမယာဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ကိုယ္စားျပဳမႈမပါရွိဘဲ လြတ္လပ္ 
ေသာ ေျမယာဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား 

အီေကြေဒါ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ပနားမား၊ 
မိုဇမ္ဘစ္

ပါပူဝါ နယူးဂီနီ၊ ေတာင္အာဖရိက 

ေဆာ္လမြန္ ကၽြန္းစု၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား 

ဆိုမာလီယာ

ေဘာ့ဆြာနာ၊ လီဆိုသို44

၁.

၂.

၃.

၄.

၅.

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ဥပေဒေရးရာ ေရြးခ်ယ္ 
စရာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနအလိုက္ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ က်ားမေရးရာ45 ႏွင့္ 
သီးျခားအုပ္စုမ်ား၏ ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈ တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း လိုအပ္သည္။46 ထို႔ျပင္ အထူးသျဖင့္ အာဖရိက 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယခင္က ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ မထင္မွတ္ေသာ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေျခမ်ားကိုလည္း သတိေပးခ်က္အေနႏွင့္ 
အသံုးခ်သင့္သည္။ (၎တို႔တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ရႈပ္ေထြးမႈ၊ ညႊန္ၾကားႏိုင္စြမ္း အားနည္းမႈ၊ အစိုးရ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ 
ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ဦးတည္စူးစိုက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆႏၵမရွိမႈ၊ ဥပေဒေရးရာ အသိပညာ မရွိမႈ၊ တရားစီရင္ေရးသို႔ 
လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ ခက္ခဲမႈတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။)47 ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ
မ်ားမွတဆင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ EAO မ်ား၏ကိုယ္စား လတ္တေလာ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပဋိပကၡေနာက္ခံ အေျခအေနကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။48 
EAO အမ်ားအျပား၏ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အေပၚ ကိုင္စြဲမႈအား လူထုက လက္ခံမႈရွိေနသျဖင့္ GORUM သည္ မ်ိဳးႏြယ္စု 
အုပ္စု အမ်ားအျပားက ေျမယာမ်ား အပါအဝင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကမည္ကို 
အမွန္ပင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ရႈပ္ေထြးေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။49 

44Fitzpatrick, D. ၂၀၀၅၊ ‘ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ အေကာင္းဆုံး အေလ့အထမ်ား,’ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ႏွင့္ 

ေျပာင္းလဲမႈ ၊ ၃၆(၃)း ၄၄၉-၄၇၅
45UNDP, UNICEF, UN Women. ၂၀၁၃ ၊ Informal Justice Systems: လူ႕အခြင့္အေရး အေျခခံသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ ၉၈ ; 

Harper, E. (Ed). ၂၀၁၁၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ဥပေဒစနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ျခင္း - ပဋိပကၡအလြန္ ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား ၊   ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး 

ဥပေဒအဖြဲ႕၊ ၁၅၀
46UNDP, UNICEF, UN Women. ၂၀၁၃ ၊ Informal Justice Systems: လူ႕အခြင့္အေရးအေျခခံသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ ၁၃၉
47Harper, E. (Ed). ၂၀၁၁၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ဥပေဒစနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း - ပဋိပကၡအလြန္ ႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္ေသာႏုိင္ငံမ်ား ၊   ႏုိင္ငံတကာ ဖြ႕ံျဖိဳးေရး၊ ၁၅၆
48ကရင္၊ ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ EAO မ်ားအားလံုးသည္ ၎တုိ႔၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီရန္ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ 

ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 
49ျမန္မာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ၾကားကာလ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ၎က ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ပံုတုိ႔ကို 

အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအား South, A., Schroeder, T., Joliffe, K., မိကြန္ခ်မ္းမြန္၊ စ ရႈိင္း၊ Kempel, S., Schroder, A. ႏွင့္ ေနာ္၀ါးရႈီးမူး ၂၀၁၈၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္အၾကား -  ျမန္မာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ၾကားကာလ အစီအမံမ်ား (ရန္ကုန္ - ပူးတြဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြ) တြင္ ၾကည့္ပါ။



ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိ္န္းမ်ား အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ သဘာဝသစ္ေတာျပဳန္းတီးေရးအတြက္ 
ရြာသားမ်ားမွစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက၊ ကရင္ျပည္နယ္



၄. ကရင္ျပည္နယ္တြင္ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္း 
      အစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္း 

လာခ်က္၏ ဤအပိုင္းမွာ ကရင္ျပည္နယ္ကို စူးစိုက္ဦးတည္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ 
၁၅၇၂ဝဝဝ ရွိၿပီး အဓိက မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွာ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ပအိုဝ့္၊ ဗမာ ႏွင့္ မြန္ တို႔ ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ၏ 
၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ၉.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ခရစ္ယာန္္ ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိၿပီး ေျမာက္ ဘက္တြင္ မႏၱေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ကယားျပည္နယ္တို႔ ရွိၾကသည္။ အေရွ႕ဘက္တြင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ပဲခူးတိုင္း ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ 
မြန္ျပည္နယ္တို႔ ရွိသည္ (ပံု ၁ ကို ၾကည့္ပါ)။ ကရင္ျပည္နယ္၏ နယ္ေျမအမ်ားအျပားမွာ ေရလႊမ္းလြင္ျပင္မ်ား ပါဝင္ၿပီး 
မ်ားျပားေသာ မိုးေရခ်ိန္ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ စပါး ႏွစ္သီး သံုးသီး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေစသည္။ ေျမနိမ့္မ်ားမွာ 
လူဦးေရ ပိုမိုထူထပ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ GORUM ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ 
ျပည္နယ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေတာင္တန္းမ်ား ပိုမိုထူထပ္ၿပီး ေတာနက္မ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည္။ ျပည္နယ္၏ 
ဤအပိုင္းတြင္ လူဦးေရ က်ဲပါးၿပီး အမ်ားစုမွာ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။ 
KNU ၏ အင္အားမွာ ေတာင္ငူ ခရိုင္ (ဒုတိယတပ္မဟာ) ႏွင့္ ဖာပြန္ (ပဥၥမ တပ္မဟာ) တို႔တြင္ အထူးသျဖင့္ ခိုင္မာသည္။ 
KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေတာင္ယာ မီးရိႈ႕၍ စပါး 
စိုက္ပ်ဳိးျခင္းတို႔ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။50

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနကို ဖားအံ ႏွင့္ လႈိင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
ဤေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွာ -

လွခေဒါင္း၊ ဖားအံ ၿမိဳ႕နယ္ 
ဘင္ခ်ီ၊ ဖားအံ ၿမိဳ႕နယ္ 
မိသာေရာင္၊ ဖားအံ ၿမိဳ႕နယ္ 
နတ္ကၽြန္း၊ ဖားအံ ၿမိဳ႕နယ္ 
ေနာင္ပလိန္း၊ ဖားအံ ၿမိဳ႕နယ္ 
လိႈင္ကမၻာ၊ ဖားအံ ၿမိဳ႕နယ္ 
စံပါရီး၊ ဖားအံ ၿမိဳ႕နယ္ 
ကြန္းဘီ၊ လႈိင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္
ေကာ့လိႈင္၊ လႈိင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္
ထိလံု၊ လႈိင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္
တခင္လံုး၊ လႈိင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္

ေလ့

50သုေတသနအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေတာင္ေပၚရွိ EAO ထိန္းခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

ေၾကာင့္ မသြားေရာက္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အျခားသုေတသနမ်ားက ထုိနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားနယ္ေျမမ်ားရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာအရ 

ေျမယာမ်ား၏ အေရးၾကီးပံုကုိ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဥပမာအျဖစ္ ေလ့လာရန္ - Allaverdian, C., Fogerite, J. Scurrah N. ႏွင့္ စည္သူသန္းထိုက္၊ ၂၀၁၇၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 

ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လမ္းညႊန္စာအုပ္ (ဗီယင္က်န္း ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မဲေခါင္ေဒသ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ); မ်ိဳးႏြယ္စု 

လူထုဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဖိုရမ္၊ ၂၀၁၆ ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာေျမ - ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ လူထုအေျချပဳ သဘာ၀ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

(ရန္ကုန္ - ECDF); Siu Sue Mark. ၂၀၁၇ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအကူးအေျပာင္း၌ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တရား၀င္ မႈ VS 

အရင္းအႏွီး စုေဆာင္းမႈ ၊ ပါရဂူဘြဲ႕စာတမ္း (Rotterdam, The Netherlands: Erasmus University Rotterdam) ; ေဇာ္ေအာင္ ႏွင့္ ခင္ႏြယ္ခ်ိဳ ၊ ၂၀၁၈၊ သစ္ေတာထဲတြင္ 

အတူၾကီးျပင္းလာခဲ့ျခင္း - သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ကမိုးေသြး ရွိ ကရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ထူးျခားေသာ ဆက္ႏြယ္မႈ (ထား၀ယ္ ၊ ျမန္မာ - Tanintharyi River and Indigenous 

People Network)



ဖားအံ ႏွင့္ လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္တို႔၏ လူဦးေရအမ်ားစုမွာ သံလြင္ျမစ္ဝွမ္း လြင္ျပင္ကို အေျချပဳ၍ အသက္ေမြးမႈအတြက္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအဓိကထားသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသည္။51 စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အထြက္တိုး 
စိုက္ပ်ိဳးသူ လယ္သမားအငယ္စားမ်ား မ်ားျပားသည္။ အမ်ား ဆံုးလုပ္ငန္းမွာ စပါးစိုက္ျခင္းျဖစ္၍ ေျမပဲ၊ ႏွမ္းတို႔မွာ 
ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ေရာ္ဘာ ႏွင့္ သစ္သီးျခံမ်ား အပါအဝင္ စိုက္ခင္းမ်ားကို ေရလႊမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ သဘာဝ 
ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား မရွိေသာ ပိုျမင့္သည့္ေျမမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ 
ေနရာအားလံုးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွာ အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ သို႔မဟုတ္ စစ္အစိုးရ (၁၉၆၂-
၂ဝ၁ဝ) ေအာက္တြင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ား၏ 
မိဘဘိုးဘြားမ်ားထံမွ ဆက္ခံရရွိခဲ့သည့္ ထံုးေက်ာက္ ေတာင္မ်ားေပၚရွိ ေျမ၌ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား 
စိုက္ပ်ိဳးမႈအခ်ိဳ႕ ရွိသည္။

ဖားအံၿမိဳ႕နယ္သည္ ၎၏ ထံုးေက်ာက္ေတာင္မ်ားရွိသည့္ ရႈခင္းေၾကာင့္ ထင္ရွားသည္။ အစဥ္ အလာ အေမြဆက္ခံမႈကို 
အေျခခံ၍ လူအမ်ားသည္ အသက္ေမြးမႈ လံုျခံဳေရးအတြက္ အဓိက အျဖစ္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအား 
ေဖာ္ျပသည္။ ထိုေတာင္ငယ္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံမွာ ေရွာက္၊ 
ငရုတ္၊ သရက္၊ နာနတ္၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ဒူးရင္း ႏွင့္ မင္းဂြတ္တို႔ ျဖစ္သည္။ ကြမ္းသီး၊ ရာဘာႏွင့္ ကၽြန္းသစ္ အပါအဝင္ 
တန္ဖိုး ႀကီးသည့္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ထိုသီးႏွံအမ်ားအျပားမွာ အိမ္သံုးအတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ပိုမိုက်ယ္ဝန္းသည့္ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားက ထြက္ကုန္ကို ေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ၾက သည္။

GORUM ဥပေဒေအာက္တြင္ ေျမယာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 

ေတသနအဖြဲ႕က ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ေမးျမန္းေသာ အဓိကေမးခြန္းတစ္ခုမွာ လူထုက ေျမအ 
ေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ပံုျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအားလုံးတြင္ လူထုက ေျမ၏ အေရးႀကီးပံု ႏွင့္ 
တန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပၾက၍ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးမႈကို လံုျခံဳေစသည့္ အျမင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

လူအမ်ားက ၎တို႔၏ “ဘိုးဘြားတို႔၏ေျမ” အျဖစ္လည္း တန္ဖိုးကို အထူးျပဳ ေဖာ္ျပၾကသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိဘဲ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ အျမင္၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ မိမိတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို 
ေၾကညာရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ေျမယာအေပၚ ထိုသို႔ နားလည္ထားျခင္းမွာ KNU ၏ 
ေျမယာ ဥပေဒ ႏွင့္ ပို၍ နီးစပ္သည္။ ထိုဥပေဒက ေျမယာကို ႏိုင္ငံေတာ္ထက္ ျပည္သူတို႔၏ လက္တြင္ထားရွိသည္။ သို႔ 
ေသာ္သုေတသန နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုက မိမိတို႔၏ေျမကို မွတ္ပံုတင္ရန္ GORUM ၏ ေျမယာ 
ဥပေဒမ်ားကို အဓိက အသံုးျပဳၾကသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ကို စတင္ခ်ိန္မွစ၍ ဖားအံႏွင့္ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လယ္ေျမမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ 
မွတ္ပံုတင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU တို႔ ေရာေႏွာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရွိေနေသာ္လည္း 
သုေတသနအဖြဲ႕က သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာ အမ်ားစုမွာ GORUM ၏ ေျမယာမွတ္ပံုတင္စနစ္ႏွင့္ မ်ားစြာ ထိေတြ႕မႈ 
ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ သုေတသန ျပဳခဲ့ေသာ ေက်းရြာအားလံုးတြင္ လူထုသည္ လယ္ေျမမ်ားအား ‘စာအုပ္အစိမ္း’52 
ဟု အမ်ားဆံုး ရည္ညႊန္းၾကသည့္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ (LUC) ကို ရရွိၾကၿပီး သို႔မဟုတ္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ 
သည္။ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာ အမ်ားအျပားတြင္ DALMS ရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္ကတည္းက ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေျမတိုင္းတာရန္ တိုက္ရိုက္ လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ LUC ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ရယူ 
ၾကျခင္းမွာ VTA မ်ား၏ တိုးတက္လာ ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ အသိပညာတို႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔က ဤ 

သု

51၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ဖားအံခရိုင္မွ လူဦးေရ ၈၀% ေက်ာ္မွာ ေက်းလက္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။
52အမႈကိစၥအားလုံးတြင္ စာေရးသူတုိ႔သည္ ျပည္သူတုိ႔တြင္ ရွိေနေသာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းခံသည္။ ပဋိပကၡ ပိုခံစားခဲ့ရေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 

ျပည္နယ္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ  ယခင္ က စနစ္က်မႈ နည္းပါးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီးသည္မွစ၍ ေရာေႏွာေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည့္ 

နယ္ေျမမ်ားမွ လယ္သမား အမ်ားအျပားမွာ VTA ၏ အကူအညီျဖင့္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ ရရွိေအာင္ တုိက္ရိုက္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။



ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ LUC ရယူျခင္း 

လယ္ယာေျမဥပေဒေအာက္တြင္ LUC ကို စတင္ခဲ့ျခင္းမွာ ေျမယာနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြား 
မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားစြာ ဖန္တီးခဲ့သည္ဟု ရႈျမင္ရေပသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ အားလံုးတြင္ ျပည္သူတို႔က ရွင္းျပ 
သည္မွာ LUC အတြက္ သူတို႔၏ေျမအား တရားဝင္ တိုင္းတာရာ တြင္ မိမိေျမ၏ အတိုင္းအတာ အတိအက်ကို 

မသိရွိၾကဘဲ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ႏွင့္တစ္ဆက္ လက္ ဆင့္ကမ္းခဲ့ေသာအသိ ႏွင့္ သစ္ပင္၊ ေရေျမာင္း၊ ေက်ာက္တံုးစသည့္ 
သဘာဝအမွတ္အသားမ်ားကို အားထားရသည္။ GORUM က ခ်မွတ္ေသာ LUC အတြက္ တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ 
နယ္နိမိတ္ ဆက္စပ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ ယူဆၾက သည္။

ေက်းရြာမ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ LUC အတြက္ မမွန္ကန္ေသာ တိုင္းတာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိျဖစ္ေနသည္ဟု တင္ျပၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ လူအခ်ိဳ႕က ေျမပို 
ရရွိေအာင္ တမင္တကာ သူတို႔ေျမ၏ နယ္နိမိတ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ သည္ဟု ထင္ျမင္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ကိစၥအမ်ားအျပားမွာ 
DALMS အရာရိွမ်ားသည္ ေျမတုိင္းရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အစီအမံမ်ား အသံုးမျပဳေသာေၾကာင့္ 
ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ေျမနီးခ်င္းမ်ားကို ေျမယာနယ္နိမိတ္အတြက္ မတိုင္ပင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ GPS နည္းပညာ အသံုးမျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပါဝင္သည္။

၂ဝ၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒကို လူအခ်ိဳ႕က တရားမဝင္ ေျမရရွိရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ LUC ကို 
ေလ်ာက္ထားသည့္အခါ DALMS ရံုးက ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ထိုေျမကို အမည္ အသစ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား 
ကန္႔ကြက္မည့္သူ ရွိမရွိ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ရသည္။ မွတ္သား ရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ အမႈကိစၥ အမ်ားစုတြင္ 
အခြန္စာအုပ္ငယ္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး သည့္ အသံုးျပဳခြင့္ရွိသူ၏အမည္ျဖင့္ LUC မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 
သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား၌ ေျမယာကို လတ္တေလာ ရရွိထားသူ သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူထားသူကို DALMS အရာရွိမ်ားက 
LUC မ်ား ထုတ္မေပးမီ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ေပးၾကေခ်။

၂၀၁၂

ေျမယာမွတ္ပံုတင္ စနစ္အသစ္ကို ခိုင္မာေစရန္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ 
ကူညီေပးသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ ေက်းရြာ အားလံုးတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားက LUC မွာ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန 
(DRD) မွ ေပးေသာ ေခ်းေငြကိုရရွိႏိုင္ရန္ အေျခခံအေနႏွင့္ စိတ္ခ်ရေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။53 လူထုက အနာဂါတ္တြင္ 
ေျမလုယူခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ေစမည့္ LUC ၏ တန္ဖိုးကိုလည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

ေျမနိမ့္ေဒသမွ စပါးကြင္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ျခားနားလ်က္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ကဲ့သို႔ ေတာင္ေပၚ 
ေဒသတြင္ အသက္ေမြးမႈအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၌ အနည္းစုကသာ LUC ရွိ ေၾကာင္း တင္ျပသည္။ LUC မရွိရသည့္ 
အေၾကာင္းမွာ ေျမယာဥပေဒမ်ားကုိ မသိရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ LUC ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ေခ်းေငြမွာ စပါးစိုက္ 
လယ္ေျမမ်ားအတြက္သာ ရႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္း လူအမ်ားက ရွင္းျပၾကသည္။ ေတာင္ေပၚေျမမ်ားမွာ 
အလြတ္သေဘာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ စနစ္ျဖင့္သာ စီမံခန္႔ခြဲၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ VTA မ်ားသည္လည္း ေတာင္ေပၚေျမမ်ား လက္ဝယ္ရွိသူမ်ားသည္ LUC ေလွ်ာက္ႏိုင္ 
မေလွ်ာက္ႏိုင္ ရွင္းလင္းစြာ မသိၾကေပ။

53ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေခ်းေငြမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္ဆပ္ရသည္။ ၎ကုိ မ်ိဳးေစ့ ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား၀ယ္ရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ရိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ လုပ္သား 

ငွားရမ္းရန္ ရရွိႏိုင္သည္။  



ကိုယ္ပိုင္ေျမကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေစျခင္း 

ျပည္နယ္တြင္ သုေတသနေနရာအားလံုး၌ ေျဖဆိုသူမ်ားက အထူးသျဖင့္ အေမြရရွိသည့္အခါ ေျမယာ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ မိသားစုမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ရပ္ရြာဓေလ့ထံုးစံ 
အရ အေမြရရွိေသာေျမကို ဦးစြာ အနီးဆံုး ေမာင္ႏွစ္မ သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးအား သိသာေသာ ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ 

ကမ္းလွမ္း၍ မိသားစုအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ေမာင္ႏွစ္မ သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးအားလံုးက 
မဝယ္လို၊ မဝယ္ႏိုင္ေသာအခါမွသာ ေက်းရြာ သားမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ရသည္။ ကရင္လူမ်ိဳး ေျဖဆိုသူမ်ားက ရြာတြင္ 
မေနထိုင္သည့္ အျပင္ လူမ်ားအား ေျမကိုမေရာင္းခ်ရန္ အခိုင္အမာ လိုလားသည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ ရြာတြင္းမွ ဝယ္ယူ 
သူ မရွိသည့္အခါ အျပင္လူကို ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရာင္းခ်မႈကို ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္က ႀကီးၾကပ္ရမည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ သြားေရာက္သူ အမ်ားအျပားရွိသျဖင့္ 
ေျမယာကို အျပင္လူသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ရြာတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္ ေမာင္ႏွစ္မမ်ားအၾကား အျငင္းပြား 
မႈမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေတြးထင္ၾကသည္။

ကရင္





ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတြင္ အဓိက လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ႏွင့္ ၾသဇာရွိသူမ်ား 

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား (သူႀကီး) (Village Heads)

ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ (သူႀကီး) မ်ားမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အျမင့္ဆံုး ၾသဇာ 
ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သုေတသန ျပဳခဲ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အလြတ္သေဘာ 
လုပ္ငန္း စဥ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားအားလံုး စုရံုးၿပီး သင့္ေလ်ာ္သူကို 

မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သံုးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ သူဆက္မလုပ္လိုေတာ့သည့္အခ်ိန္အထိ ထိုရာထူးတြင္ ၾကာရွည္လုပ္ေဆာင္ရေလ့ရွိသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရ 
သူမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လူအမ်ားက ေလးစားျခင္းခံရၿပီး ေက်းရြာတြင္ ၾသဇာအာဏာ မ်ားစြာရွိသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းမွာ 
ႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ ပညာတတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ားအျပားမွာ ရိုးသားမႈ ႏွင့္ သဘာဝအေလ်ာက္ 
ေလးစားခံရမႈတို႔ကို ရွင္းလင္းစြာ အေျခခံျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤရာထူးမွာ ကရင္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက 
အမ်ားဆံုးရရွိၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ ၆ဝ ၾကာ ရွည္လ်ားေသာ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ထိုတာဝန္ကို 
ယူခဲ့ၾကသည္။

သုေတသနမွ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ တပ္မေတာ္မွ 
ၾသဇာရွိေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ GAD၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
(EAO) မ်ားမွ တပ္မွဴးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ သမိုင္းစဥ္ တေလ်ာက္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ အမႈမ်ားျဖစ္သည္။ 
သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ ေနရာအားလံုးတြင္ ေက်းရြာအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမွာ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ညီညြတ္ေသာ ဆက္ဆံမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား 
သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေျမယာကိစၥအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသည့္ ေျဖရွင္းနည္းမွာ 
ေက်းရြာေခါင္ေဆာင္မွ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေျဖဆိုသူအားလံုးက ေက်းရြာတြင္းမွ လူမ်ား ပါဝင္သည့္ အျငင္းပြားမႈ အမ်ားစု  မွာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ 
က ႀကီးၾကပ္သည့္ ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းတတ္ၾကေၾကာင္း တင္ျပသည္။ ေက်းရြာ 
သားမ်ားသည္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ထံ တိုက္ရိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီး ေခါင္းေဆာင္က အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား ၾကားဝင္ 
ညွိႏိႈင္းေပးေၾကာင္း ရွင္းျပၾက သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၏ ေနအိမ္တြင္ အျငင္းပြားသူမ်ားအား ညီမွ်စြာ 
အတူ ေခၚယူ၍ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ေျမယာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈကို ဆန္းစစ္ 
ရန္၊ နယ္နိမိတ္ကို လမ္းေလွ်ာက္သြားၾကည့္ရန္အတြက္ ထိုေနရာသို႔ သြားေရာက္ရန္ လိုအပ္တတ္ေၾကာင္း ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္က ရွင္းျပသည္။

ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ေက်းရြာမွ ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားသည့္ေျမ ႏွင့္ နီးကပ္သည့္ေျမမွ 
လူမ်ားအား ေက်းရြာႏွင့္ ေျမအသံုးျပဳမႈတို႔အေၾကာင္း ၎တို႔၏ သိရွိမႈ အေပၚ မူတည္၍ ကူညီရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္ အျငင္းပြားသူမ်ားျဖစ္ပါက ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္သည္ ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းျခင္းကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ 
ဘုန္းႀကီး၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အျငင္းပြားမႈအား တိုက္ရိုက္ေျဖရွင္းေပးရန္ ဘုန္းႀကီးမ်ားကို 
မေတာင္းဆို ေသာ္လည္း ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းမႈကို ၾကည့္ရႈေစျခင္းျဖင့္ ေလးစားဖြယ္ ျဖစ္ေစသည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ 
မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က VTA ၏ အကူအညီကို ယူရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၂ 
လယ္ယာေျမဥပေဒ စတင္ခ်ိန္မွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾသဇာရွိမႈမွာ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိျမင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။

ကရင္



ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား (VTAs)

ေက်းရြာမ်ားမွ လူထုသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရန္ VTA မ်ားအား 
အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ပိုမို ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား VTA မ်ား၏ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ 

အခန္းက႑မွာ အထူးသျဖင့္ ေျမယာနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ လိုက္နာရန္ 
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ သို႔ရာတြင္  VTA  ႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမွာ ေက်းရြာတစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာအၾကား 
ကြဲျပားႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ကို ရပ္ရြာလူထုက မည္သို႔ ယူဆသတ္မွတ္သည့္အေပၚ တည္မီေနသည္။ ေျမယာ အမည္ေပါက္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဤရာထူးမွာ ၾသဇာရွိသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ VTA မ်ားမွာ အဂတိလိုက္စားျခင္းႏွင့္ ေျမသိမ္းယူမႈ 
မ်ားအတြက္ စြပ္စြဲခံရသည္။

သုေတသန နယ္ေျမအားလံုးတြင္ ေက်းရြာအဆင့္၌ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ ေျမယာအျငင္းပြား 
မႈမ်ားကို ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရန္ VTA မ်ားအား မၾကာခဏ ေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိသူက VTA ၏ အကူအညီကို တိုက္ရိုက္ေတာင္းခံေလ့ရွိၿပီး ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္က အကူအညီေတာင္း ခံျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ VTA မ်ားက ေက်းရြာ 
သားတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေက်ာ္၍ အျငင္းပြားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ၎တို႔ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရန္ တိုက္ရိုက္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမွာလည္း ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔မွာ ယခုအခါ 
ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာ ပို၍ရွိသည္ဟု ယူဆၾက ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သုေတသန နယ္ေျမအားလံုးတြင ္စစတ္ပမ္ထွနိ္းခ်ဳပသ္ည္ ့ျပညထ္ဲေရးဝနႀ္ကီးဌာန လက္ေအာကရ္ွ ိအေထြေထြအပုခ္်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနအရာရွိျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက VTA မ်ားကို ယခင္ က ခန္႔ထားရၿပီး ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေ
ရးတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ထိုရာထူးအတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ရသည့္အခါ 
ထိုသူမ်ားကို ေဒသ၏ အစစ္အမွန္ ကိုယ္စားျပဳသူ တာဝန္ခံအျဖစ္ လူမ်ားက ပို၍ ခ်ဥ္းကပ္လိုၾကသည္။54 VTA မ်ားမွာ 
အစိုးရ၏ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူလူထုက အမ်ားအားျဖင့္ 
က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလးစား ယံုၾကည္ၾကသည္။

ကရင္

သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ေနရာအားလံုးတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အျခားေျဖဆိုသူမ်ားက ညီညြတ္သည့္ ဆက္ဆံေရး 
ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား ပါဝင္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္း 
ၾကေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂ဝ၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ စတင္ၿပီးေနာက္ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ မိသားစု 
မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ပိုမိုမ်ားျပား လာ၍ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾသဇာမွာ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒအရ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖ 
ရွင္းရန္ တရားဝင္ ၾသဇာမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဤအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းျခင္းမွာ မျဖစ္မေန လိုက္နာရန္မလိုသည့္ အၾကံျပဳ 
ေထာက္ခံေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္ 
အလာအရ လိုက္နာသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ေသာ္လည္း လူမ်ားသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ VTA မ်ား 
ဆီသို႔ ပို၍ သြားေရာက္ၾကသည္။

54UNDP. ၂၀၁၄ ၊ Local Governance Mapping: ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ မ်ား (ရန္ကုန္ - ကုလသမဂၢ ဖြြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္); 

UNDP. ၂၀၁၇၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စုစည္း အစီရင္ခံစာ - ကခ်င္၊ ရခိုင္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တရား စီရင္ေရးသုိ႔ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အလြတ္သေဘာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား 

(ရန္ကုန္ - ကုလသမဂၢ ဖြြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္) ကုိလည္းၾကည့္ပါ။



နယ္ျခားေစာင့္တပ္တစ္ခုမွ သတၱဳတူးေဖာ္ေနျခင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္

VTA မ်ားသည္ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌအေနႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
သဘာဝအေလ်ာက္ ၾကားဝင္ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိသူအျဖစ္ တိုးတက္ယူဆလာၾကသည္။ VTA မ်ားသည္ GO-
RUM ၏ ေျမယာဥပေဒအရ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ ျခင္းတြင္ မျဖစ္မေန ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခန္းက႑လည္းရွိသည္။ 
၎တို႔သည္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ပိုမို၍ ႂကြယ္ဝသူ၊ ပညာတတ္သူ၊ ဗမာဘာသာစကားကို ေျပာဆိုႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး GORUM 
၏ ေျမယာဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာအခ်ိဳ႕ ရွိၾကသည္။ ထိုအရည္အေသြးမ်ားက ၎တို႔အား ေျမယာ အျငင္းပြား 
မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈရွိသည့္အခါ ေက်းရြာသားတို႔ႏွင့္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ၾကားဝင္ေပးရန္ 
ခိုင္မာေသာအေနအထား ရွိေစသည္ဟု ေက်းရြာသား တို႔က ရႈျမင္ၾကသည္။

VTA မ်ားႏငွ္ ့ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင ္ေက်းရြာအတြင္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက ္၎တို႔က ေဆာငရ္ြက္ေပးသည္အ့ခါ 
အျငင္းပြားသူမ်ားအား ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ညီညြတ္မႈ၏ အေရးႀကီးပံုကို စဥ္းစားရန္ အျမဲတိုက္တြန္းေၾကာင္း 
ရွင္းျပၾကသည္။ အမႈကိစၥအမ်ားစုတြင္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ေနအိမ္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၏ ေနအိမ္တြင္ 
အျငင္းပြားမႈကို ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရန္ စီစဥ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိၿပီး 
ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖႏိုင္သည့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ကို ပါဝင္ေစရန္မွာလည္း အေရးႀကီးသည္ဟု ေမးျမန္းခဲ့ေသာ VTA အခ်ိဳ႕က 
ရွင္းျပၾကသည္။ အျခားေျဖဆိုသူမ်ားက အျငင္းပြားသူ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ရိုးေျဖာင့္မႈရွိေၾကာင္း ေသ ခ်ာေစရန္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ 
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားမွာလည္း ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေရးတြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ျခင္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ 
VTA သည္ ေက်းရြာ ေျမယာေကာ္မတီ၏ အကူအညီကိုလည္း ယူႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသန ေနရာအားလံုးတြင္ 
ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အလြန္နည္းသည္။55 ဤသည္မွာ ပါဝင္သူမ်ား၊ ထိုေဒသတြင္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ ရာဇဝင္ကုိ သိရွိသူ 
မ်ားကို ေခၚယူျခင္းက ေက်းရြာ ေျမယာေကာ္မတီဝင္ကို ေခၚယူျခင္းထက္ ပို၍ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပၾကသည္။

မမွန္ကန္ေသာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ တြင္ VTA မ်ားမွာ 
ပထမဆံုး ဆက္သြယ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔မွာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ 
ကူညီရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျမယာနယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ၎တို႔က 

55VTA မွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု အမ်ားအားျဖင့္ ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာေျမယာေကာ္မတီမွ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း 

အလြန္နည္းသည္။



ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေျမနီးခ်င္း ေက်းရြာသားမ်ား၊ ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ႏွင့္ 
အလြတ္သေဘာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရာေႏွာအသံုးျပဳသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ လြယ္ကူစြာ 
ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသနနယ္ေျမအားလံုးတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ VTA မ်ား၏ အဆိုအရ ပါဝင္သူမ်ား၏ 
ကိုယ္ပိုင္ က်င့္ဝတ္ေစာင့္ထိန္းမႈႏွင့္ ရပ္ရြာ၏ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းလိုစိတ္ တို႔အေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။

ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (Karen National Union)

ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ႏွင့္ လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ KNU အမွတ္ (၇) တပ္မဟာ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိ  
သည္။ ေက်းရြာသားအမ်ားအျပားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမအတြက္ အခြန္ကို KNU သို႔ ဆက္လက္ေပးေနေသာ္ 
လည္း အမွတ္ (၇) တပ္မဟာသည္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ သို႔မဟုတ္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖ

ရွင္းေရးတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ 
KNU ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနသည္ KNU ၏ ေျမယာဥပေဒအရ ေျမပုိင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနၿပီး ေက်းရြာ၏ 
အမ်ားပိုင္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို ေျမပံုေရးဆြဲေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔မွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတြင္ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း သုေတသနနယ္ေျမအားလံုးမွ ေျဖဆိုသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အင္အား 
ၾသဇာ ႀကီးမားသူမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈ 
ကိစၥမ်ားတြင္ ကရင္ ေက်းရြာသားတို႔သည္ KNU ၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ ပါဝင္ေနေသာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ၎တို႔၌ 
အင္အားၾသဇာ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။

ခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသတို႔တြင္ ေက်းရြာသားမ်ားအၾကား ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၾကားဝင္ 
ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ရွင္းျပ အေရးဆိုေပးရန္ ဗုဒၶ 
ဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ားအား ေတာင္းဆိုတတ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သုေတသန က ေဖာ္ျပသည္မွာ အခ်ိဳ႕ 

ေသာ ၾသဇာႀကီးသည့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားမွာလည္း ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနၾကသည္။

သုေတသန နယ္ေျမအားလံုးတြင္ အျခားဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး၌ သိသာေသာ 
က႑မွ ပါဝင္ျခင္း မရွိၾကပါ။

ေလ့လာမႈအတြက္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေနရာ ၁၂ ခုလံုးတြင္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းရာ၌ 
ကူညီရန္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတြင္မွ် ပံုမွန္တာဝန္ရွိသည့္ရာထူး မရွိၾကပါ။ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ 
ေျမယာကိစၥ ဆႏၵျပမႈမ်ား အပါအဝင္ HLP မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေရးအတြက္ အစိုးရအား ဖိအားေပးရန္ 

အလြတ္သေဘာနည္းလမ္းမ်ား၌ အလြန္တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ 
ကရင္တို႔မွာ မိခင္ဘက္သို႔ႏြယ္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္စု၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေရးကိစၥ 
မ်ားတြင္ ခိုင္မာေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဖားအံ

အ

ဤ



ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား 

ျပည္နယ္တြင္ ေျမယာကို လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အသက္ေမြးမႈစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ျမင့္မားစြာ တန္ဖိုးထားၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း သုေတသနေနရာအားလံုးတြင္ ကရင္လူမ်ိဳး 
ေျဖဆိုသူမ်ားက ေျမယာကို ေမြးခ်င္းမ်ားအၾကား ညီမွ်စြာ မွ်ေဝရရွိမႈကို အထူးျပဳ၍ ခိုင္မာေသာ အစဥ္ 

အလာဆက္ခံမႈ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ မိသားစုမ်ားအတြင္း မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။ 
ဤအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးအခ်က္မွာ အမ်ိဳး သားမ်ားဘက္သို႔ က်ားမေရးရာ ဘက္လိုက္မႈ သိသာစြာ 
ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသ အခ်ိဳ႕ႏွင့္56 မတူဘဲ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအရ အေမြေပးအပ္သည့္ ေျမကို 
သားသမီးမ်ား အၾကား ညီမွ်စြာ ခြဲေဝေပးၿပီး က်ားမေရးရာ ဘက္လုိက္မႈ မရွိပါ။57 ေမြးခ်င္းမ်ား ရြာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၿပီး 
အျခားေဒသတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေသာ အေျခအေနမ်ား၌ပင္လွ်င္ 
ထိုအေလ့အထမ်ားကို မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း လူထုက ရွင္းျပသည္။58

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း သုေတသန နယ္ေျမအားလံုးတြင္ မိဘမ်ား ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ဆက္ခံရရွိေသာေျမကို ညွိႏႈိင္းခြဲေဝ 
ရန္ ေမြးခ်င္းမ်ားအၾကား အလြတ္သေဘာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းကပင္ ေျမနိမ့္ 
ေဒသရွိ စပါးစိုက္လယ္ေျမမ်ားကုိ အခြန္ေဆာင္ရန္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ထားေလ့ရွိရာ ေျမယာလက္မွတ္မွာ ထိုေျမကို 
ဆက္ခံရရွိခဲ့သူအေပၚ လိုက္၍ ခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ ဇနီး၏ အမည္ျဖင့္ ရွိေနတတ္သည္။ သုေတသနအဖြဲ႕ သြားေရာက္ခဲ့ 
သည့္ေနရာ အမ်ားအျပားတြင္ ေမြးခ်င္းမ်ားအၾကား ခြဲေဝေပးၿပီးေသာ္လည္း ေျမမွာ မိဘတစ္ဦးဦး၏ အမည္ျဖင့္ ဆက္လက္ 
ရွိေနတတ္ၿပီး ေမြးခ်င္းထဲမွ အႀကီးဆံုးျဖစ္သူက ထိန္းသိမ္းထားတတ္သည္။ အျငင္းပြားမႈ မရွိပါက အေမြဆက္ခံသည့္ 
ေျမအတြက္ ေက်းရြာ အာဏာပိုင္မ်ားက ပါဝင္ေလ့မရွိေပ။ ဤသည္ကို ေမြးခ်င္းမ်ားအၾကား သစၥာရွိမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ အေပၚ 
အားထားသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း သစၥာရွိမႈ (ေသာၾက္ာ) ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၏ 
အေရးပါမႈအျဖစ္ ရွင္းျပၾကသည္။

စာေရးသူတို႔အနက္မွ တစ္ဦးက ယခင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ပိုးကရင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သုေတသနတစ္ခုတြင္ 
ရွင္းျပထားသည္မွာ thout kyar ဆိုသည္မွာ ကရင္မိသားစုမ်ား သို႔ မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလံုး၏ အျပန္အလွန္ 
အားထားမွီခိုမႈကို ေျပာဆိုရန္ အသံုးမ်ားသည့္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကရင္

Thouth Kyar ရွိျခင္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ တုိက္ရိုက္ျပန္ဆိုပါက ‘faithful’ ဟု အဓိပၸာယ္ ရသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၎မွာ မ်ားစြာပို၍ ျခံဳငုံက်ယ္ျပန္႔ေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး တူညီေသာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ဘဝ 
ေနထိုင္မႈအေျခခံအျဖစ္ ပိုးကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ သီးျခားက်င့္ဝတ္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ သံုးသည္။ ၎မွာ 
မာန၊ ေလာဘမ်ားကင္းၿပီး တစ္ဦးခ်င္း၏ အက်ိဳးအျမတ္ထက္ ညီညြတ္မႈကို တန္ဖိုးထား၍ ရိုးေျဖာင့္ရွင္း 
လင္းစြာ ေနထိုင္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။59“

56ဥပမာ အျဖစ္ ေလ့လာရန္ - Andersen, K. E. ၂၀၁၆၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (ဗီယင္က်န္း ၊ 

မဲေခါင္ေဒသ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ); Faxon, H. O. ၂၀၁၅၊ The Praxis of Access: ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု ေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒ ႏွင့္ က်ားမေရးရာ (ရန္ကုန္ - BRICS 

Initiatives for Agrarian Studies); က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၊ ၂၀၁၄၊ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒ တြင္ က်ားမတန္းတူ ညီမွ်မႈ ဆီသုိ႔ (ရန္ကုန္ - Transnational 

Institute); Namati. ၂၀၁၆ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၏ က်ားမေရးရာရႈေထာင့္မ်ား- Evidence from Paralegal Casework (ရန္ကုန္ - Namati)
57ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျပည္သူမ်ားက ရွင္းျပသည္မွာ က်ားမ မခြဲျခားဘဲ အၾကီးဆုံး သားသမီးအား အေရွ႕ဘက္ (ဘုရား စင္ထားသည့္ဘက္) ရွိ ေျမယာကို ေပး၍ 

အငယ္ဆုံးသားသမီးအား ေျခရင္းဘက္မွ ေျမယာကုိ ေပးသည္။ ေနအိမ္ ေျမကြက္ကုိလည္း ေနရာရွိပါက အလားတူစနစ္ျဖင့္ သားသမီးမ်ား အိမ္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေပးသည္။ 
58ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ထုံးစံအရ ေမြးခ်င္းတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ ေျမကို မလုိခ်င္ပါက အျခားမိသားစု၀င္မ်ားသည္ ေပါက္ေဈးထက္ေလ်ာ့၍ ၀ယ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕က 

ဇနီး၏ေက်းရြာတြင္ ေျမလုံေလာက္စြာ ရွိေနပါက မိမိအေမြရသည့္ ေျမကုိ အျခား သားခ်င္းမ်ားအတြက္ စြန္႔လႊတ္ေပးသည္။
59Chambers, J. ၂၀၀၈၊ က်င့္၀တ္သိကၡာကုိ ရွာေဖြျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကရင္ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ကုိယ္က်င့္သိကၡာ ေဆာင္ၾကဥ္းမႈ ႏွင့္ ေန႔စဥ္ 

က်င့္၀တ္မ်ား၊ ပါရဂူဘြဲ႕ စာတမ္း (Canberra: Australian National University) pg. 94.



ပိုးကရင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတေလ်ာက္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ thout kyar 
၏ အေရးႀကီးပံုကို မၾကာခဏ ေျပာၾကသည္။ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသားမ်ားအၾကား ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား 
အလြန္နည္းျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ မၾကာခဏ ညႊန္းဆိုၾကသည္။ ျပည္သူတို႔တြင္ အေထာက္အထားစာရြက္စာ 
တမ္းမ်ားမရွိသည့္ သစ္သီးျခံမ်ားႏွင့္ အမ်ားပိုင္ သစ္ေတာမ်ားကို ရည္ညြန္းေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း ထည့္သြင္းေလ့ရွိ 
သည္။ ၎တို႔က ယခင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဓေလ့ထံုးစံအရ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ရွည္လ်ားေသာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အထူးျပဳေဖာ္ျပၾကသည္။ “ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေျမ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္ လက္မွတ္ 
(certificate) မလိုပါ။” ဟု စံပါရီး ေက်းရြာအုပ္စုမွ သက္ရြယ္ႀကီးသူ ကရင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

အမွန္စင္စစ္ ကရင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမွာ မ်ိဳးႏြယ္စု၏ တူညီေသာ ခံယူခ်က္ႏွင့္ တန္ဖိုး 
ထားမႈမ်ားကို အေျချပဳ၍ ရပ္ရြာလူထု၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သစၥာရွိမႈတို႔အေပၚတြင္ မ်ားစြာ အေျခခံသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာမွာ 
ေျမကို မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ကတစ္ဆက္ကို အဆင့္ဆင့္ ေပးၾကတယ္။” ဟု ကြန္ဘီေက်းရြာမွ လူလတ္ပိုင္း အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ “ရြာသားေတြ ၾကားမွာ၊ သားခ်င္းေတြၾကားမွာ သေဘာမတူတာေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ဘူး။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ thout kyar ရွိတယ္။”

ကၽြန္မတို႔ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္နားလည္ၾကတယ္။ ရြာကလူေတြက ေျမနယ္နိမိတ္အတြက္ သေဘာ 
မတူတာေတြ၊ အျငင္းပြားတာေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မဖန္တီးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ ပိုင္တဲ့ 
ေနရာကို သိတယ္။ ေျမကို သစ္ပင္ႀကီးေတြ၊ ေက်ာက္တံုးေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဝါးရံုေတြက မွတ္သားေပး 
တယ္။ လူတိုင္းက ဒါကို လက္ခံတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔မွာ thout kyar ရွိတယ္။ 
တစ္ေယာက္ေယာက္က ေရႊ႕ ေျပာင္းသြားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနရင္ေတာင္ သူတို႔ပိုင္တဲ့ 
ေနရာကို သိတယ္။ ဒါဟာ သူတုိ႔ ဘိုးဘြားပိုင္တဲ့ေျမဘဲ။ ဒါကို ကၽြန္မတို႔ ေလးစားတယ္။ ဘာေၾကာင့္ 
လဲဆိုရင္ ကရင္လူမ်ိဳးေတြမွာ thout kyar ရွိတယ္။

“



ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (က) - အေမြဆက္ခံသည့္ေျမသည္ ေမြးခ်င္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အၾကား 
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သစၥာရိွမႈတို႔၏ အေရးပါမႈအေပၚတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခခံသည္။

ပရီးေက်းရြာအုပ္စုမွ ရြာတစ္ရြာတြင္ လူလတ္ပိုင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ ပိုးကရင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 
ကရင္ဓေလ့ထံုးစံအရ အေမြဆက္ခံသည့္ေျမအား ေမြးခ်င္းမ်ားအၾကား အညီအမွ် ခြဲေဝေပး 
ရသည္ဟု အခိုင္အမာ ရွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမကိုယ္တိုင္၏ အေျခအေနတြင္မူ 

သူမ၏ မိဘႏွစ္ပါးသည္ လယ္ေျမ ၂ဧကႏွင့္ အိမ္ျခံေျမကိုသာ ပိုင္ဆုိင္ၿပီး ယင္းတို႔ကို ေမြးခ်င္း ရွစ္ေယာက္ 
အၾကား ခြဲေဝေပးရန္ ျဖစ္လာသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁ဝႏွစ္က မိဘႏွစ္ပါးလံုး ဆံုးပါးသြားၿပီးေနာက္ 
ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွစ္မမ်ားအားလံုး ေတြ႕ဆံုၾကၿပီး လယ္ေျမအနည္းငယ္ကို ေမာင္အငယ္ဆံုးအားေပးရန္ အတူ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုလုပ္ရပ္အား ရြာေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား၏ ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္မႈမွ မပါဝင္ပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ 
ထိုေမာင္အငယ္ဆံုးက မိဘႏွစ္ပါး အသက္ႀကီးလာခ်ိန္တြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၿပီး စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္လည္း 
ကူညီေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေမြးခ်င္း အားလံုးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိန္အတုိင္း 
အတာတစ္ခု သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဝင္ေငြ လံုေလာက္စြာ ရွာေဖြကာ ရြာ၏ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
၎တို႔ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ႏွင့္ ယာေျမမ်ား ဝယ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေမြးခ်င္း အမ်ားအျပားမွာလည္း ၎တို႔၏ 
လင္ေယာက်္ား သို႔မဟုတ္ ဇနီးတို႔ဘက္မွ ေျမမ်ား အေမြရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို ေမာင္အငယ္ဆံုးတစ္ေယာက္ 
သာ အိမ္ေထာင္မျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္ဖက္ဘက္မွ အျခား ေျမ ဆက္ခံရရွိျခင္း မရိွခဲ့ေပ။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ သားသမီးမ်ားက ၎တို႔၏ေနရာ၌ ေနရာယူ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ ေမြးခ်င္း 
မ်ားသည္ ရြာသို႔ျပန္လာခဲ့ၿပီး ေျမမရိွသည့္ ေမြးခ်င္းမ်ားသည္ မိဘမ်ား၏ေျမတြင္ အငယ္ဆံုး ေမာင္ႏွင့္အတူ 
လယ္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကၿပီး ေမာင္ငယ္မွ စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ မွ်ေဝေပးသည္။ သူမ၏ 
ေမာင္ငယ္တြင္ ေျမအတြက္ LUC ရိွသည္၊ သို႔ေသာ္ ထိုေျမကို လြန္ခဲ့သည့္ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္က ဖခင္ဆံုးပါး 
သြားေသာ္လည္း ၎၏အမည္ေအာက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားဆဲ ျဖစ္ သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ထိုေျမသည္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေမြခ်င္းမ်ားအၾကား အမ်ားပိုင္ ျဖစ္ေနေသးသည္ဟု သူမက ရွင္းျပသည္။ 
ေမာင္ငယ္တြင္ သားသမီးမရိွသည့္အတြက္ သူေသဆံုးပါက မည္သူ႔ထံသို႔ ထိုေျမေရာက္မည္နည္းဟု 
သုေတသနအဖြဲ႕က စံုစမ္းခဲ့သည္။ သူမက ရွင္းျပသည္မွာ သူမႏွင့္ ေမြးခ်င္းမ်ားအားလံုး ဆံုးပါးခ်ိန္တြင္ 
ေျမကို ဝမ္းကြဲ ေမာင္ႏွမမ်ားမွ ဆက္ခံရရွိၿပီး ၎တို႔အၾကား ခြဲေဝယူၾကမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ 
ကေလးမ်ား အၾကား သေဘာထား မညီညြတ္မႈမ်ား ရိွႏိုင္မည္လား ဟုေမးရာ သူမက “မိသားစုထဲ ဘာလို႔ 
သေဘာထား ကြဲလြဲရမွာလဲ။ ငါတုိ႔ဟာ မိသားစုေတြ ျဖစ္ေနရင္ အျမဲတမ္း တစ္ေယာက္ေပၚတစ္ေယာက္ 
(ေသာၾက္ာ) ရွိေနၾက မွာပဲ” ဟု ရွင္းလင္းေျဖဆိုခဲ့သည္။

စံ

အထက္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သကဲ့သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ သုေတသန နယ္ေျမအားလံုးတြင္ မိသားစုမ်ား၌ သားသမီးမ်ား 
သို႔ အေမြေပးရန္ ေျမအနည္းငယ္သာရွိပါက အေမြဆက္ခံရန္ ေျဖရွင္းနည္းမွာ မိသားစု တစ္စုႏွင့္တစ္စု ျခားနားၿပီး 
ေမြးခ်င္း မ်ားအၾကား thout kyar ကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီးမႈကို အစဥ္ အေျချပဳသည္။ ကိစၥအမ်ားအျပားတြင္ အိမ္ႏွင့္ 
အိမ္ေျမကို ရရွိသူသည္ မိဘကို ေသဆံုးခ်ိန္အထိ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္သည္။ ပိုးကရင္တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
အစဥ္အလာအရ ဤ တာဝန္ကုိ သမီးအငယ္ဆံုးက ယူေလ့ရိွသည္။60 သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ သားသမီးတို႔၏ 
အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊ သမီးမ်ား ရွိမရွိ၊ သုေတသနနယ္ေျမအားလံုးတြင္ အေတြ႕ရမ်ားသည့္ အေလ့အထအတိုိင္း 
60ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေနထုိင္မႈ အစီအစဥ္မွာ မူလအားျဖင့္ uxorilocal ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ဓေလ့ထုံးစံအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လက္ထပ္ျပီးေနာက္ မိမိတုိ႔ရြာတြင္ 

ေနထုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ မ်ားျပားလာ သည့္အတြက္ လက္ေတြ႕တြင္ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိသည္။ 
61၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားကတည္းက ကရင္ျပည္နယ္မွ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား သိသာစြာ တိုးျမင့္ လာသည္။ SLORC/SPDC (၁၉၈၈-၂၀၁၀) 

အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကရင္မိသားစုမ်ားသည္ စီးပြားေရး မဖူလုံမႈမ်ား၊ အစုလုိက္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားမွာ 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြရန္ တြန္းအားေပးခံရသည္။



ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ခ)  - ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ညီညြတ္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း 
ထားရန္ အေရးပါျခင္း 

ကၽြန္းအုပ္စုရိွ ရြာငယ္တစ္ခုတြင္ လူလတ္ပိုင္း ကရင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က အေမြဆက္ခံ 
ရရွိသည့္ေျမ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ က်င့္ဝတ္ျဖစ္သည့္ ေသာၾက္ာသည္ သူတို႔ ရြာထဲရွိ 
မိသားစုမ်ားအၾကားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအၾကား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ ဆက္ဆံေရးကိုထိန္းသိမ္း 

ေပးရန္ အဘယ္သို႔ အေရးပါသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ငါတို႔ အေမြဆက္ခံရရွိခဲ့တဲ့ေျမက ငါတို႔အတြက္ 
အေရးအႀကီးဆံုးေျမပဲ၊ ဒါဟာ ငါတုိ႔ မိဘ၊ ဘိုးဘြားေတြေနခဲ့တဲ့ေနရာ ျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ေတြ အစိုးရဆီက 
အေထာက္အထား လက္မွတ္ေတြ မလိုဘူး၊ ငါတို႔ ကိုယ့္ေနရာကိုယ္ သိတယ္၊ ငါတို႔ တျခား လူေတြရဲ႕ ေျမကို 
လည္း ယူဖို႔ မႀကိဳးစားဘူး၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ငါတို႔မွာ ေသာၾက္ာရိွလို႔”

ထိုအမ်ိဳးသမီး ရည္ညႊန္းေနသည္မွာ သူမႏွင့္ သူမ၏ ေမြးခ်င္း ၅ေယာက္ အတူတကြ မွ်ေဝယူၾကေသာ မည္ 
သည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမွမရိွသည့္ ႀကီးမားၿပီး ေရနစ္ျမဳပ္ေန ေသာေျမႏွင့္ ေရကန္ႀကီး 
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ မိုးတြင္းတြင္ ေရႀကီးသျဖင့္ ထိုေျမသည္ လံုးဝ ေရနစ္ျမဳပ္ေနေသာ္လည္း ေႏြလမ်ား 
ေရာက္လာလွ်င္ ေရက်သြားသျဖင့္ သူမႏွင့္ ေမြးခ်င္းမ်ားသည္ စပါးစိုက္ရန္ မ်ိဳးေစ့မ်ား ပ်ိဳးက်ဲၾကေၾကာင္း 
ရွင္းျပသည္။ အထူးသျဖင့္  သူတုိ႔သည္ မိုးတြင္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရကန္မ်ားကို 
အသံုးျပဳကာ ငါးႏွင့္ ပုစြန္မ်ား ေမြးျမဴၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ေရကန္မ်ားကို ဥစားဘဲ ေမြးျမဴရန္ အတြက္ 
လည္း အသံုးျပဳၾကသည္။  ဤေနရာတြင္ ေျမရိွသူ မည္သူမွ ေျမကြက္ေနရာအတြက္ LUC သို႔မဟုတ္ အျခား 
အခြန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရိွၾကေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ဟု သူမက ရွင္းျပသည္။

“လူေတြအားလံုးဟာ မ်ိဳးေစ့ေတြအတူ သြားၾကဲၾကတယ္။ ေရကန္ေလးေတြထဲက ငါးဖမ္းဖို႔လဲ ငါတို႔ေတြ အတူ 
သြားၾကတယ္။ ငါတို႔ၾကားမွာ ဘယ္ဟာက ငါ့ဟာဆိုၿပီး ျပႆနာမျဖစ္ၾကဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ငါတို႔တစ္ 
ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္၊ ကိုယ့္ေနရာကိုကုိယ္ ေကာင္းေကာင္းသိၾကလို႔ပဲ။ ငါတို႔ ေတြရဲ႕ မိဘ၊ ဘိုးဘြားေတြ 
ေခတ္ကထဲက နယ္ေျမစည္းေတြကို သိတယ္။ ငါတို႔ေတြဟာ ကေလး ကတည္းက အဲဒီ့ေျမေပၚကို အတူ 
သြားေနခဲ့ၾကတာ။ ငါတို႔အျမဲတမ္း ေသာၾကာ ကို ထိမ္းသိမ္းထားတယ္”
အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ သူမက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ “အစိုးရရဲ႕ စနစ္က ရႈပ္ေထြးလြန္းတယ္။ အစိုးရဆီမွာ 
ေျမကို မွတ္ပံုတင္ဖို႔ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ေတြ ဖားအံၿမိဳ႕အထိ သြားရတယ္။ အရမ္းေဝးတယ္။ ဟိုေရာက္ရင္လဲ ရံုး 
အရာရိွေတြက ကရင္လို မေျပာတတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ငါတို႔မွာ ေသာၾက္ာ ရိွရင္ လက္မွတ္္စာရြက္ မလိုဘူး”

နတ္

thout kyar ၏ အေရးႀကီးပံုကို ပိုင္ရွင္အမည္မေပါက္ေသာေျမအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္လည္း ကရင္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ စပါးစိုက္လယ္ေျမအားလံုးမွာ LUC ရယူၿပီး သို႔မဟုတ္ ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဝင္ အမည္မေပါက္သည့္ နယ္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ thout kyar ကို ထိန္းသိမ္းရမည့္ 
ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ က်င့္ဝတ္မွာ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
အေမြဆက္ခံမႈ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ၂ဝ၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒမ်ားအရ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ စီးပြားေရးအတြက္ 
ေျမယာ ခြင့္ျပဳ ေပးအပ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ ေျမယာအမည္ေပါက္ရယူမႈမ်ားေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈ ရွိေနသည္။

အိမ္မွခြဲခြာၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သြားလုပ္ၾကျခင္း စသည္တို႔အေပၚ မူတည္၍ လက္ေတြ႕တြင္ ကြဲျပားႏိုင္သည္။61 
ထိုအခါတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမယာခြဲေဝပံုကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ တစ္ခုတည္းရွိေၾကာင္း အထူးျပဳ 
ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ မ်ားစြာ ပို၍ရႈပ္ေထြးၿပီး အိမ္ေထာင္စု တစ္စုႏွင့္တစ္စု ကြဲျပားျခားနား 
ႏိုင္သည္။ (ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ [က] ကို ၾကည့္ပါ။)



ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ဂ) - ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ VTA 
မ်ား၏ အကူအညီကို ပိုမိုရယူလာၾကသည္။

ကမာၻ ေက်းရြာအုပ္စုရိွ ရြာတစ္ရြာမွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက သူသည္ လက္ရိွတြင္ 
၃ ဧက ေက်ာ္ရိွေသာ အေမြခံေျမတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမြးခ်င္း ၅ ဦးအၾကား ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ 
အျငင္းပြား ေနျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ ကူညီေနသည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္သည္ 

ရာထူး ရရိွ ထားသည္မွာ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ရြာသားမ်ားမွ မ်ားစြာေလးစားမႈရိွသည္။ ေမြးခ်င္း ၅ ဦးတို႔ 
သည္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ားထံမွ အေမြရရိွထားေသာ ထိုေျမေပၚတြင္ အတူတကြ အလုပ္ လုပ္ၾကသည္၊ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေျမသည္ အပိုင္းမ်ားခြဲရန္ ေသးငယ္လြန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
DALMS မွ အရာရိွတစ္ေယာက္ ရြာသို႔ေရာက္လာၿပီး ေျမကိုတိုင္းစဥ္ အစ္ကိုအႀကီးဆံုးက ေျမတစ္ခုလံုးကို 
သူ၏အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္လိုက္သည္။ သူက ဤနည္းျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရျခင္းမွာ မိသားစု ျပင္ပမွ ေတာင္းဆိုမႈ 
မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး သူ၏ ေမြးခ်င္းအားလံုးသည္ ေျမအား ဆက္လက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ 
ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
   
သို႔ေသာ္ ေမြးခ်င္းမ်ားထဲမွ ႏွစ္ဦးက ေနာင္တြင္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားလည္း အမ်ားပိုင္ေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ 
သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေသခ်ာေပါက္ အေမြဆက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ အမည္မ်ားကို LUC 
တြင္ ပါေစခ်င္ၾကသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က သူသည္ အျငင္းပြားမႈအား လက္ရိွတြင္ ၾကားဝင္၍ ေျဖရွင္း 
ေပးေနေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ အေပးအယူ သေဘာမတူ ညီႏိုင္ေသးပဲ ျဖစ္ေနသည္။ ေမြးခ်င္းမ်ားထဲမွ 
တစ္ေယာက္က ထိုအမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ႔ထံ တိုက္ရိုက္ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီးေနာက္ သူသည္ ေမြးခ်င္း 
အားလံုးကို အိမ္သို႔ တျပိဳင္တည္း ေခၚယူၿပီး အျငင္းပြားမႈကို ေျပလည္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း သူက ေျပာျပ 
သည္။ အမႈသည္မ်ားၾကား သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုသို႔ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ မေရာက္ရွိႏိုင္ပါက အမႈသည္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္း ေရးအကူအညီအတြက္ VTA ထံသို႔ ေရာက္ရိွသြားမည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မွ ယုံၾကည္သည္မွာ VTA သည္ ေျမဥပေဒမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သည့္အတြက္ အျငင္းပြား 
မႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားမည္၊ ထို႔ျပင္ လိုအပ္ပါက ေမြးခ်င္းမ်ား ေျမအသံုးျပဳခြင့္ လက္မွတ္ကို 
ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ဃ) - ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

ေတသနေနရာအားလုံးတြင ္ကြာရွင္းျပတစ္ဲမႈေၾကာင္ ့ေျမအျငင္းပြားျခင္းသည ္ရွားပါးေသာ ္လည္း 
ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ေတာင္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ 
ေပၚပါက ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ေဖာ္ျပၾကသည့္ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာၾသဇာ 

ရွိသူမ်ားမွာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၾကားဝင္ ကူညီ 
ေျဖရွင္းရန္ မၾကာခဏ ေတာင္းဆုိခံရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ လင္မယားကြာရွင္းမႈကိုပင္ တားဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းရ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈတစ္ခုတြင္ ပိုင္ဆိုင္ၾကေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
အျခားမိသားစုဝင္မ်ားၾကား အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ မ်ားကရွင္းျပသည္။ 
အေမြခံေျမသည္ အေမြရရွိခဲ့သူထံတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ က်န္ရစ္ေလ့ရွိသည္။

စံုတြဲႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းဝယ္ထားသည့္ေျမအမႈတြင္ ကေလးမ်ားအား ေျမကိုေပးလိုက္သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳ 
ထားၾကသည္။ ေနာက္အိမ္ေထာင္အသစ္ႏွင့့္ရသည့္ ကေလးမ်ားအား မလႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ပါ။

လိႈင္

သု



ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (င) - အျငင္းပြားမႈကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္မွ ေနာင္ပလိမ္အုပ္စုမွ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အျငင္းပြားမႈကို 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ ေျပလည္ခဲ့သည့္ အမႈတစ္ခုကို အလြတ္သေဘာ 
ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။ အျငင္းပြားမႈမွာ မၾကာေသးမီက GORUM ထံမွ LUC ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ 

တရားဝင္ ျဖစ္လာေသာ ရြာသားမ်ား၏ လယ္ေျမနယ္နိမိတ္ ေျမပံုဆြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ 
သည္။ ရြာမွလူတစ္ခ်ိဳ႕က DALMS ရံုးမွ အစုိးရအရာရိွမ်ားသည္ ေျမကို မွားယြင္းစြာ တိုင္းတာခဲ့သျဖင့္ VTA 
အား ေျမနယ္နိမိတ္မ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲေပးရာတြင္ ကူညီရန္အတြက္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။

VTA မွ ထိုေနရာတဝိုက္ အျငင္းပြားေနေသာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအားလံုးကို အတူစုရံုးကာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
ေျမနယ္နိမိတ္ အတိအက်ကို ေဆြးေႏြးေစခဲ့သည္။ ရြာသား၂၅ ဦးခန္႔ အျငင္းပြားေျမေနရာတြင္ ခ်ိန္းဆိုထား 
သည့္ေန႔၌ လာေရာက္စုေဝးကာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ မွတ္သားခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ေျမအသံုးျပဳမႈတို႔ အရ 
ေျမနယ္နိမိတ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ေျမကြက္ေနရာ အႏွံ႔အျပား  နယ္နိမိတ္ စည္းတဝိုက္ 
လူကိုယ္တိုင္ အတူတကြ ေလွ်ာက္သြားၾကၿပီး ၎တုိ႔လယ္သမားမ်ား တစ္ဦးခ်င္း အဆုိျပဳထားသည့္ ေျမ 
နယ္နိမိတ္မ်ားကို သစ္ပင္မ်ား၊ ပႏၷက္မ်ား၊ ကန္သင္းရိုးမ်ား စသည့္ ရုပ္ဝတၱဳအမွတ္အသားမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး 
ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔က စုရံုးၾကသူမ်ားထဲမွ လူမ်ားစြာမွာ အမႈတြင္ တိုက္ရိုက္ မပါဝင္ေသာ္ 
လည္း ေျမအျငင္းပြားမႈမွ လူမ်ားကုိ သိရိွၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက အခ်က္အလက္မ်ား 
ေျပာျပေပးရန္ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အျပင္ထြက္၍ ေလွ်ာက္သြားကာ ေျမမ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္ အျငင္းပြားမႈတြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္သူမ်ားသည္ 
လယ္ေျမအစပ္တြင္ စုစည္းထုိင္၍ ကြမ္းအတူဝါးကာ ေဆြးေႏြးၿပီး ေျမနယ္နိမိတ္မ်ား ကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ VTA ရံုးတြင္ စုစည္းၾကၿပီး အဓိကပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ၎တို႔၏ အစဥ္အဆက္ စာရြက္စာတမ္း၊ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြား 

ရြာသားမ်ားသည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ရႈပ္ေထြးသည့္အမႈမ်ားကိုပင္ ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ရိွသူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ တရားရံုးမွတဆင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ အလြန္ရွားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ လက္လွမ္းမီရန္ ခက္ခဲၿပီး အကုန္အက်မ်ားသည္ဟု ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေမြးခ်င္းမ်ားထဲမွ ႏွစ္ဦးက ေနာင္တြင္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားလည္း အမ်ားပိုင္ေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ 
သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေသခ်ာေပါက္ အေမြဆက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ အမည္မ်ားကို LUC 
တြင္ ပါေစခ်င္ၾကသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က သူသည္ အျငင္းပြားမႈအား လက္ရိွတြင္ ၾကားဝင္၍ ေျဖရွင္း 
ေပးေနေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ အေပးအယူ သေဘာမတူ ညီႏိုင္ေသးပဲ ျဖစ္ေနသည္။ ေမြးခ်င္းမ်ားထဲမွ 
တစ္ေယာက္က ထိုအမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ႔ထံ တိုက္ရိုက္ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီးေနာက္ သူသည္ ေမြးခ်င္း 
အားလံုးကို အိမ္သို႔ တျပိဳင္တည္း ေခၚယူၿပီး အျငင္းပြားမႈကို ေျပလည္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း သူက ေျပာျပ 
သည္။ အမႈသည္မ်ားၾကား သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုသို႔ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ မေရာက္ရွိႏိုင္ပါက အမႈသည္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္း ေရးအကူအညီအတြက္ VTA ထံသို႔ ေရာက္ရိွသြားမည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မွ ယုံၾကည္သည္မွာ VTA သည္ ေျမဥပေဒမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သည့္အတြက္ အျငင္းပြား 
မႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားမည္၊ ထို႔ျပင္ လိုအပ္ပါက ေမြးခ်င္းမ်ား ေျမအသံုးျပဳခြင့္ လက္မွတ္ကို 
ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဖားအံ



ေစသည့္ LUC မ်ားကို တင္ျပၾကသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မွ ေဆြးေႏြးပြဲအား ဦးေဆာင္ကာ VTA မွ ေစာင့္ 
ၾကည့္ခဲ့သည္။ တခါတရံ အခန္းေနာက္ဘက္မွ ရြာသားမ်ားကပါ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားကိုပါ တင္ျပသည္။ 
တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာေသာ အခင္အမင္ မပ်က္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္  ၎တို႔အားလံုး ေျမနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ ရရိွခဲ့သည္။ ရက္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ေတာင္းဆိုသူမ်ားႏွင့္ VTA တို႔သည္ 
ဖားအံသို႔ သြားေရာက္၍ LUC မ်ား၏ နယ္နိမိတ္ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကရင္ VTA မ်ားသည္ က်င့္ဝတ္မူေဘာင္မ်ားအေၾကာင္း မၾကာ ခဏ 
ေဖာ္ျပသည္။ ၎မွာ ကရင္လူမ်ိဳး ပီသမႈအတြက္ အဓိက အမွတ္အသားအျဖစ္ thout kyar ကို ထိန္းသိမ္းရန္ 
အေလးအနက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားစြာ၌ thout kyar ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၏တန္ဖိုးမွာ 
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေလ်ာ့ပါးလာေၾကာင္းႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား သည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ပို၍ 
ယူေဆာင္သြားေနၾကေၾကာင္း VTA မ်ား က ရွင္းျပၾကသည္။ ကိုမိုကစင္မွ VTA တစ္ဦးက ေျပာသည္မွာ - 

သုေတသန နယ္ေျမအားလံုးတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၾကားဝင္ေျဖရွင္းရန္ VTA မ်ားက ပိုမို ကူညီ လာရျခင္းမွာ လယ္ယာေျမ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ (ABsF) တြင္ ၎တို႔၏ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဤအခန္းက႑မွာ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိသာစြာ က်ယ္ျပန္႔ လာခဲ့သည္ ဟု ထင္ျမင္ရသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ယခင္က 
မ်ားစြာ ပို၍ ေလးစားျခင္း ခံရသည္။ ယခင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သူတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ “အရင္က ကရင္လူမ်ိဳး 
ေတြဟာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ (သူႀကီး) ရဲ႕ စကားကို အျမဲနားေထာင္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အျမဲ  
အတည္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူရင္ လူေတြက VTA ဆီကို သြားၾကၿပီး 
အထက္အဆင့္ေတြကို ပိုၿပီးသြားေနၾကတယ္။” မတူညီေသာ အျမင္အေနႏွင့္ စံပါရီး ေက်းရြာအုပ္စုမွ ငယ္ရြယ္ေသာ 
မိခင္တစ္ဦးက လက္ရွိစနစ္ေအာက္တြင္ မ်ားစြာ ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ သူမက ေျပာသည္မွာ 
ယခင္က ေက်းရြာ သားမ်ားသည္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူရန္ အခြင့္အေရး မရွိခဲ့ေသာ္ 
လည္း ယခုအခါ VTA ကဲ့သို႔ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ သြားေရာက္ အကူအညီေတာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေျဖဆိုသူမ်ားက VTA မ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ကူညီေပးသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က 
၎တို႔၏ GORUM ႏွင့္ ႏွီးႏြယ္မႈအေပၚ အဆိုးျမင္ၾကသည္။ ေျဖဆုိသူအခ်ိဳ႕က လည္း ၂ဝ၁၂ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒအရ ၎တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေၾကာင့္ ေျမမ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္ ၾသဇာအာဏာ ေပးအပ္ထား 
သည္ဟု ဆိုသည္။

အခုအခ်ိန္မွာ ဖားအံ အနီးတဝိုက္က ေျမေတြ တန္ဖိုးတက္လာၿပီး အေမြရတဲ့ေျမ အတြက္ ပဋိပကၡေတြ 
အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ အရင္က ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းနဲ႔ thout kyar ကို နားလည္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
အခုလူေတြက ေလာဘႀကီးလာၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရနဲ႔ အေမြအႏွစ္ကို ေမ့လာၾကတယ္။ 
တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဟာ တစ္ရြာတည္း ဒါမွမဟုတ္ မိသားစု တစ္စုတည္းကဆိုရင္ တိုက္ခိုက္ေနၾကဖို႔ 
မေကာင္း ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေခတ္မွာ လူေတြအမ်ားႀကီးက သေဘာတူညီမႈ မရွိၾကေတာ့ဘူး။ 
ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ေျမေတြက သိပ္ေစ်းႀကီးလာတယ္။ လူေတြက ကိုယ္ဘယ္သူလဲဆိုတာ 
ေမ့လာတယ္။ သူတို႔မွာ thout kyar ေပ်ာက္ဆံုး လာတယ္။62

“

62လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ဖားအံျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမေဈးမ်ား သိသာစြာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။



ခရမ္းခ်ဥ္သီးစိုက္ခင္း၊ အင္းေလးကန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

အမွန္ပင္ VTA မ်ားသည္ တခါတရံ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၾကၿပီး လူထုမွ GORUM ၏ ရွိေနေသာ ယႏၱရား 
မွတဆင့္ ျပန္လည္ရရွိရန္ ေတာင္းခံမႈမ်ားအေပၚ သိသာစြာ သက္ေရာက္ေစ သည္။ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရ အရာရွိ မ်ားထံ 
မိမိတို႔၏ ေျမေတာင္းဆိုမႈအတြက္ အယူခံဝင္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ VTA ထံ ျပန္သြားၿပီး 
ကိုယ္ဘာသာ ေျဖရွင္းၾကရန္ ေျပာျခင္းကို ခံရသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သည့္ ေျဖဆိုသူ အမ်ား 
အျပားသည္ ဆင္းရဲ၍ ပညာမတတ္ေသာ လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔သည္ VTA မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ အင္အားမဲ့သလို 
ခံစားရၿပီး ေျမယာျပန္ရႏိုင္ရန္ လက္ရွိ ရွိေနေသာယႏၱရားမ်ားမွာ သူတို႔အတြက္ လက္လွမ္းမမီေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။ 
(ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ [ခ] ကို ၾကည့္ပါ။) ထိုအခ်က္က လက္ရွိ ရွိေနေသာ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားသည္ 
အင္အားၾသဇာမညီမွ်မႈေၾကာင့္ ထိုကိစၥ မ်ားတြင္ သာမန္ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ VTA ေတြကို အဆင့္ျမွင့္လိုက္ၿပီးေတာ့ အကုန္ ျဖစ္ေနေတာ့တာဘဲ။” ဟု မိသေရာင္း 
ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ “VTA က ဟုတ္တယ္ဆိုရင္ ပထမအဆင့္ 
ၿပီးသြားၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျမေတြ ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ္။ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈေတြကို 
ေျဖရွင္းဖို႔ ကူညီႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လို႔ VTA က မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျမေတြ 
ကို မွတ္ပံုတင္ဖို႔ေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ VTA ေတြက သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အာဏာကို 
ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ေတာ့ အထက္က တာဝန္ရွိသူေတြက သူတို႔အက်ိဳးအတြက္ ခ်ယ္လွယ္ 
ႏိုင္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ VTA အခ်ိဳ႕က အာဏာ အလြဲသံုးစားလုပ္တယ္။ ဒီရာထူးမွာ အဂတိ လိုက္စား 
ႏိုင္ေျခ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။”

“



VTA မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူတို႔သည္ တခါတရံ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၌္လူမ်ားကို 
ကူညီေပး ရာတြင္ အမည္ေကာင္းရရွိထားေသာ ဖားအံရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ အကူအညီ ေတာင္းခံၾက 
သည္။ (ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ [စ] ႏွင့္ [ဆ] ကိုၾကည့္ပါ။) ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၌ ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ေတာင္းခံ 
ရာတြင္ အလြန္တက္ႂကြေသာ္ လည္း အင္အားၾသဇာရွိေသာ အာဏာပိုင္မ်ား ပါဝင္ေနပါက HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေသခ်ာေစ ရန္ မ်ားစြာ ထိေရာက္ျခင္း မရွိေပ။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (စ) - နစ္နာေၾကးရယူရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကုိ အဂတိလိုက္စားေသာ VTA မ်ားမွ 
ဟန္႔တားျခင္း

ပရီ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လယ္သမား ၁၅ ဦးအဖြဲ႕သည္ VTA တစ္ဦးႏွင့္ 
အၿငိမ္းစား စစ္တပ္အရာရိွတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သူ၏ ေယာကၡမတို႔က စစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ 
ကာလ၌ လယ္ေျမ ၁၂ဝ ဧကေက်ာ္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈတစ္ခုကို ေျဖရွင္းရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေန ၾကသည္။ အၿငိမ္းစားစစ္တပ္အရာရိွသည္ ေျမမ်ားအား ၎၏ကို္ယ္ပိုင္အျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး 
လမ္းငယ္မ်ားျဖင့္ စိတ္ပုိင္းကာ အိမ္ယာေျမ (ေပ ၆ဝ X ၈ဝ) အကြက္မ်ားအျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္ အျပင္ 
ဘက္မွလူမ်ားကို ၂ဝဝ၆ မွ ၂ဝ၁၂ အတြင္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု လယ္သမားမ်ားက ရွင္းျပသည္။ ေျမအမ်ား 
အျပားမွာ ေရာင္းခ်ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ အျပင္ဘက္မွ လူမ်ားသည္ လာေရာက္ေနထိုင္ 
ရန္ ေၾကာက္ရံြ႕သျဖင့္ ေျမအမ်ားစုမွာ လစ္လပ္၍ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ 
ေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ေျမပိုင္ရွင္အသစ္မ်ားသည္ ေျမ ကြက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္ ႏွင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား စတင္တည္ေဆာက္လာသည္။

GORUM ၏ ယခင္သိမ္းယူထားသည့္ေျမမ်ားကို ျပန္ေပးမည္ဆိုသည့္ ၂ဝ၁၂ ေၾကျငာခ်က္ေၾကာင့္ ထိခိုက္
နစ္နာခဲ့ေသာလယ္သမားမ်ားသည္ အတူေပါင္းစုၾကၿပီး ၎တို႔၏ေျမမ်ား ျပန္ေပးရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ 
ဤအမႈတြင္ VTA သည္ ေျမမ်ားကုိသိမ္းၿပီး ေရာင္းစားခဲ့သည့္ အၿငိမ္းစား ဗမာ စစ္တပ္အရာရိွ၏ သားမက္ 
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေသာ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ဟု လယ္သမားမ်ားက ရွင္းျပ 
သည္။ ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၅ အတြင္း လယ္သမားမ်ားသည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္ DALMS 
ၿမိဳ႕နယ္အရာရိွထံသို႔ LUC တစ္ခုရယူရန္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားေနေသာ 
ေၾကာင့္ VTA မွ လယ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္သျဖင့္ အပယ္ခံခဲ့ရ 
သည္။ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေျမကို ျပန္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာ 
ေကာ္မတီထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာ အၿငိမ္းစားစစ္တပ္အရာရိွ ႏွင့္ VTA တို႔ျဖင့္သာ ျပန္သြား 
ၿပီး ညွိႏႈိင္းၾကရန္ အေျပာခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုသူတို႔သည္ ၎တို႔၏ ရြာအနီးတြင္ သီတင္းသံုးသည့္ 
ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးေသာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအား ေျမအျငင္းပြားမႈကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ ခ်ဥ္းကပ္ 
ေတာင္းပန္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသည္မွာလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရိွခဲ့ေပ။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ဘားအံတြင္ အေရးပါေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ကရင္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမွ ေစာေမာင္ႀကီးအား ၎တို႔၏ အမႈတြင္ အကူ 
အညီေပးရန္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။ ေစာေမာင္ႀကီးက လယ္သမားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈကို ထင္ရွား 
ေစရန္ ေျမကြက္ေဖာ္ထားသည့္ ျခံစည္းရိုးမ်ားကို ဆြဲႏႈတ္ကာ စပါးစိုက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထိခိုက္ 
နစ္နာခဲ့ေသာ လယ္သမားအခ်ိဳ႕သည္ သူ၏အၾကံဥာဏ္ကို လိုက္နာခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ပိုင္နက္ 
က်ဴးလြန္မႈအတြက္ VTA ႏွင့္ ရဲမ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားသူတို႔သည္ 
ျခိမ္းေျခာက္မႈ ခံရေသာ္လည္း သူတို႔၏ေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ 
ေျမေပၚတြင္ အိမ္တစ္လံုးပင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ ထိခို္က္နစ္နာခဲ့ေသာ လယ္သမားမ်ားက ၎တို႔သည္ 

စံ



ေစာေမာင္ႀကီးထံမွ အကူအညီကို ရရိွခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ သူသည္ ၎တို႔အား ကူညီ၍ GAD ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ 
မွ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမ အသံုးခ်ေရးေကာင္စီ အပါအဝင္ အစိုးရအဆင့္အားလံုးဆီသို႔ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာစာမ်ား 
ေရးသားေပးခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ေနာင္တြင္အဖမ္းခံခဲ့ရေသာ ေစာေမာင္ႀကီးႏွင့္ အတူ စစ္အစိုးရ ေခတ္ 
ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ ဘားအံတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ သိန္းစိန္ အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ အမႈအတြက္ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း NLD အစိုးရ 
အာဏာရလာခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပုိင္ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားေၾကာင့္ အမႈအတြက္ 
အစမွ ျပန္လုပ္ေနရသည္ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

သုေတသနအဖြဲ႕ ႏွင့္ စကားေျပာခဲ့သည့္ ရြာသား ၁၅ေယာက္သည္ အၿငိမ္းစားစစ္တပ္အရာရိွႏွင့္ VTA တို႔ႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္၍ အလြန္အမင္း စြမ္းအားမဲ့သကဲ့သို႔ ခံစားရၿပီး အေနအထားေပၚတြင္ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ မေက်နပ္ 
မႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ၎တို႔က အဂတိ လိုက္စားျခင္းႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယူဆ 
သည့္  အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖင့္ ထို VTA သည္ မၾကာမီကပင္ ေဒသတြင္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ 
ခံရသျဖင့္လည္း  ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ေသာရြာသားမ်ားသည္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို VTA ထပ္မံ 
ေရြးေကာက္ခံရျခင္းသည္ သူတို႔အား ပို၍ပင္ အင္အားနည္းပါးသည္ဟု ခံစားရေစေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔အားလံုးတြင္ ေျမပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း သက္ေသခံေနသည့္ အခြန္ျဖတ္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္း အေတာ္မ်ားမ်ား ရိွေနသျဖင့္ ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ “ကၽြန္မတို႔ အကုန္လံုးက ဆင္းရဲၿပီး ပညာမတတ္တဲ့ လယ္သမား ေတြပဲဆိုေတာ့ 
သူတို႔ေတြက ကၽြန္မတို႔ကို အႏုိင္ရမယ္လို႔ ယူဆၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေျမကို ျပန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားရင္နဲ႔ 
ေသခ်င္ေသ၊ အဖမ္းခံရရင္ ခံရ ဂရုမစိုက္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေျမမရိွရင္ ကၽြန္မတို႔မွာ ဘာမွမရိွဘူး”။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ဆ) - အဂတိလိုက္စားသည့္ VTA အမႈမ်ားတြင္ ရပ္ရြာ CSO မ်ားက ေျမယာ 
ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ကူညီျခင္း

လိပ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေမာင္ႏွစ္မ ၅ ဦးႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၌ ေနထုိင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတို႔ 
သည္ အေမြခံေျမ ၁၂ ဧကေက်ာ္အတြက္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနၾကသည္။ ေမာင္ႏွစ္မမ်ားမွ 
တစ္ဦးက သုေတသနအဖြဲ႕အား ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ကေလးကတည္းက ေျမကိုအသံုးျပဳခဲ့ပံု၊ 

၎တို႔၏ မိခင္အားကူညီကာ သစ္ပင္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပံုတို႔ကို အလြန္အေသးစိတ္ 
ရွင္းျပသည္။ ၎တို႔ႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ ရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္လည္း ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ 
သို႔ ေျပာင္းသြားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျပီျဖစ္ၿပီး အေတာ္အတင့္ ခ်မ္းသာေသာ ဗမာလူမ်ိဳး စီးပြားေရး 
သမားတစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည္။

ေျမကို ေတာင္းဆိုေနေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ႏွစ္က LUC သြားထုတ္ခဲ့သည္။ သူမက ထိုေျမကို 
ယင္းရြာတြင္ေနထိုင္သည့္ မိခင္ထံမွ အေမြဆက္ခံခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္ကတည္းက မိခင္မွာ ဆံုးပါးသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာသည္။ သူမက မိမိ၏ မိခင္သည္ ထိုေျမကို ေမာင္ႏွစ္မ ၅ဦး၏ မိဘမ်ားထံမွ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ဝယ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျပရန္ မရိွခဲ့ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္သည္။

၂ဝ၁၂ ေျမယာဥပေဒမ်ား စတင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ သူမက VTA အား ထုိေျမအတြက္ LUC ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကူညီရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးတြင္ ေျမအေရာင္းအဝယ္၏ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေသာ္လည္းေကာင္း 
အခြန္အေထာက္အထားေသာ္လည္းေကာင္း ဘာမွမရိွသည္ ကိုေထာက္လွ်င္ ထိုေျမကို အမည္ေပါက္ရယူရန္ 
VTA အား လာဘ္ထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေမာင္ႏွစ္မ ၅ ဦးက အဆိုျပဳသည္။ သူတို႔က ေျမမွတ္ပံုတင္ရံုး 
(DALMS) ကိုလည္း လာဘ္ေပးခဲ့သည္ဟု ယူဆသည္။

ေကာ့



ေျမကို မည္သူက တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို၍ ရႈပ္ေထြးေစေသာအခ်က္မွာ ေမာင္ႏွစ္မ ၅ ဦးမွ 
၎တို႔သည္ ရြာမွထြက္သြားၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကာ ထိုေျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမလုပ္ 
သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ မိခင္ ဆံုးပါးသြားခ်ိန္ ေမာင္ႏွစ္မ 
မ်ား အိမ္သို႔ျပန္လာၿပီး ၎တို႔ၾကားတြင္ ေျမကို မည္သို႔ခြဲေဝသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးစဥ္ ၎တို႔၏ အေမြခံ ေျမမွာ 
ဘားအံမွ ခ်မ္းသာေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ သိမ္းယူျခင္းကို ခံထားရေၾကာင္း သိျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ေတြ႕ရိွ 
ပံုမွာ ေမာင္ႏွစ္မမ်ားမွ တစ္ဦးက ထိုအမႈျဖစ္ေနေသာ ေျမတြင္ ေရတြင္းတစ္တြင္း တူးရန္သြားစဥ္ ပိုင္နက္ 
က်ဴးလြန္မႈ ႏွင့္ တရားစြဲခံခဲ့ရရာမွျဖစ္သည္။

မည္သူ႕တြင္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ရိွေၾကာင္း အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈကို ေျဖရွင္းဖို႔ႀကိဳးစားရန္ ေမာင္ႏွစ္မ 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးထံ ဦးစြာေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ သူမက ေျပာမရသူတစ္ 
ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူမက ၎တို႔၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ သည့္ေနာက္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ 
ထံမွ အကူအညီေတာင္းရာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က VTA သည္ ထိုအမ်ိဳးသမီး LUC ရယူရာတြင္ ကူညီေပးခဲ့ 
သျဖင့္ VTA ထံသြားရန္ ညႊန္းလိုက္သည္။ VTA ကလည္း အကူအညီေပးရန္ ျငင္းဆန္ရာ VTA သည္ ထိုအမ်ိဳး 
သမီးထံမွ လာဘ္ရထားသည္ဟု ထင္ျမင္လာေစသည္။ ေမာင္ႏွစ္မ ၅ ဦးကထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ခ်မ္းသာ၊ 
ပညာတတ္ၿပီး ဗမာ လင္ေယာက္်ား ရိွသျဖင့္ မိမိတို႔အဖို႔ သူမႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အင္အား မရိွဟု ခံစားရေၾကာင္း 
ရွင္းျပၾကသည္။
ေရွ႕ဆက္၍ ေမာင္ႏွစ္မတစ္စုသည္ အစိုးရ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈရံုးသို႔ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ရန္သြားခဲ့ေသာ္ လည္း 
ေမာင္ႏွစ္မမ်ားတြင္ မည္သူမွ် ျမန္မာစကား မေျပာတတ္၊ မေရးတတ္သျဖင့္ ခရီးေရာက္ရန္ ရုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔အား မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ထင္ရွားေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ 
ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ညႊန္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းသည္ ေျမယာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီျခင္း အတြက္ နာမည္ရထားသည္။ သုေတသန ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
သည့္အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ႏွစ္မမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေျမကို ျပန္ရလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မႈရိွေသာ္လည္း အမႈမွာ 
အၿပီးမသတ္ေသးေခ်။ CSO ေခါင္းေဆာင္ ေစာေမာင္ႀကီးမွလည္း ဘားအံမွ အမ်ိဳးသမီးသည္ LUC မရယူမီ 
သူမ မိခင္မွ ေျမကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မရိွသျဖင့္ ေမာင္ႏွမ ၅ေယာက္သည္ ၎တို႔၏ေျမကို 
ျပန္ရႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ သူ႔အျမင္အရ ဤအမႈမွာ ေပၚလြင္လွေသာ လာဘ္စားမႈတစ္မႈ ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား

ရြာသားမ်ားက ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားစြာမွာ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးခုခန္႔ရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနနည္းတူ ယခု သုေတသန ျပဳလုပ္သည့္ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားစြာမွာ တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၊ EAO 

မ်ားႏွင့္ အျခား အင္အားၾသဇာရွိေသာ အာဏာပိုင္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ (၁၉၈၈ မွ ၂ဝ၁ဝ) စစ္အစိုးရ၏ 
မ်ိဳးႏြယ္စု ျပည္နယ္မ်ား ေခတ္မီေရး စီမံကိန္းမ်ားက သုေတသနနယ္ေျမမ်ားမွ ျပည္သူတို႔အေပၚ ႀကီးမားေလးပင္စြာ 
သက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရက ပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ ေၾကညာကာ မူလပိုင္ရွင္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကား 
မႈ အနည္းငယ္သာ ျပဳလုပ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေျမမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။63 သိမ္းယူ ေသာေျမမ်ားကို အမ်ားအား 
ျဖင့္ စစ္တပ္မ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ ေသာ္လည္း ပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ရံုးမ်ား 
အတြက္လည္း ပါဝင္သည္။ 

ေက်း

63Callahan, M. ၂၀၀၄၊ ရန္သူမ်ား ျဖစ္ေစျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ပြဲ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မႈ (Ithaca, NY: Cornell University Press); Perry, P. J. ၂၀၀၇၊ ၁၉၆၂ မွစ၍ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ - ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ဆုံးရံႈးျခင္း၊ 2007. (Aldershot: Ashgate); Steinberg, D. ၂၀၁၁၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ - ျမန္မာတုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ (Washington, DC: Georgetown 

University Press) ကုိၾကည့္ပါ။



ေတာင္ေပၚစပါးခင္း၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္

စာေရးသူမ်ားသည္ သိမ္းယူသည့္ေျမအတြက္ ေက်းရြာသားမ်ားအား ေသခ်ာစြာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား 
မေတြ႕ရွိခဲ့ပါ။ သိမ္းယူမႈအမ်ားစုတြင္ မသိမ္းယူမီ တိုင္ပင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး အစိုးရအာဏာႏွင့္ သိမ္းယူမႈမ်ားကို 
အားျဖည့္ရန္ ၾကမ္းတမ္းေသာနည္းလမ္းမ်ားကို တခါတရံ အသံုးျပဳသည္။ ေက်းရြာအားလံုးမွ ေျဖဆိုသူမ်ားက သူတို႔၏ 
ေျမမ်ား သိမ္းယူခံရမည္ကို ထိုအခ်ိန္က အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ လူအမ်ားအျပားက ေျမသိမ္းခံ 
ရျခင္း ႏွင့္ ထို ေနာက္ပိုင္း ခက္ခဲေသာ အသက္ေမြးမႈတို႔ေၾကာင့္ နာက်င္ခံစားခဲ့ရေသာ အမွတ္ရမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ မွီခိုေနရေသာ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား အဖို႔ ေျမသိမ္းယူခံရျခင္းမွာ 
အသက္ေမြးမႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔ကို သိသာစြာ ထိခိုက္ေစပါသည္။

သုေတသနအဖြဲ႕ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာအမ်ားအျပားတြင္ စစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
အမ်ားပိုင္ေျမႏွင့္ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို စစ္တပ္မွ ရယူၿပီး စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားထံ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ားသို႔ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ငွားရမ္းခြင့္ျပဳေပးျခင္းမွာ 
ယခင္က ျပည္သူ မ်ားစြာ တို႔ အသံုးျပဳေနခဲ့ေသာ အမ်ားပိုင္ေျမေပၚမွ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔က အမ်ားပုိင္သစ္ေတာမ်ားမွ အစားအစာ ႏွင့္ ေနအိမ္အတြက္ 
သစ္၊ ဝါး ႏွင့္ အရြက္မ်ား၏ အေရးႀကီးပံုကို ရွင္းျပၾကသည္။ အိမ္ေထာင္စု အမ်ားအျပားက အမ်ားပိုင္သစ္ေတာေျမမ်ားတြင္ 
ႏြားမ်ားႏွင့္ ဆိတ္မ်ားကို လႊတ္ေက်ာင္းရသည္ကိုလည္း ရွင္းျပသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားက အမ်ားပိုင္ သစ္ေတာမ်ားကို 
အသံုးျပဳႏိုင္မႈ ဆုံးရံႈးရျခင္းမွာ အိမ္သံုးပစၥည္းႏွင့္ ေဆးဝါးအတြက္ အားထားေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အထူးသျဖင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာေစေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကသည္။64

64ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂၀၁၆ ၊ ဖံုးကြယ္ေနေသာ အင္အားမ်ား၊ ဖံုးကြယ္ေနေသာ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

ထြက္ဆုိခ်က္  (ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု) ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။



ေျမယာကိစၥအမ်ားစုမွာ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူမ်ားက အရပ္ဘက္ အစိုးရဟု အမည္တပ္ 
ေသာ အစိုးရေအာက္တြင္လည္း ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။65 အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးေအာက္တြင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾက 
သည္။ လမ္းေဖာက္ရန္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ 
ထုတ္ယူေရး စီမံခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။66

အထူးသျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားမွာ သိမ္းယူခံခဲ့ရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သိမ္းယူခံရမည့္ အႏၱရာယ္ ရွိေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တို႔မွာ ေျမ လြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္း 
ဥပေဒအရ ထိုအမ်ိဳးအစားေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနသည္။ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္ နည္းလမ္း 
မ်ား ျဖင့္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက လုယူမႈမ်ားအတြက္ အင္အားကို အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။67

ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ေတသနနယ္ေျမအားလံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ေျမမ်ား ျပန္ေပးရန္ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ အာမခံခဲ့ေသာ္လည္း ေက်းရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ အစဥ္ အလာပိုင္ေျမဟု ယူဆသည့္ 
ေျမမ်ားျပန္ရရန္အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္သာ သို႔မဟုတ္ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ 

လယ္သမား အမ်ားအျပားက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ ခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမ ဆန္းစစ္မႈ ေကာ္မရွင္၏ အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
သို႔ တုိင္စာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ အမႈကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ တိုးတက္မႈမရွိသည့္အတြက္ လြန္စြာ စိတ္ပ်က္ 
မႈကို ခံစားခဲ့ ၾကရသည္။ ထိုအေျခအေနကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရ ေျပာင္းလဲခဲ့၍ NLD မွ အာဏာရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ 
တရားမဝင္ေျမသိမ္းမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ကိုယ္ပိုင္ယႏၱရားမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းက ပို၍ ရႈပ္ေထြးေစခဲ့သည္။

ေျမသိမ္းမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ တိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက 
ျပည္သူမ်ားအား HLP မ်ား ျပန္ရရန္ တက္ႂကြစြာ ေတာင္းဆိုေရးအတြက္ မိမိ ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္လာေစသည္။ 
ျပန္လည္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားစြာ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ္လည္း သာမန္ ကရင္ျပည္သူ 
မ်ားမွာ ေျမယာအခြင့္အေရး တင္ျပအေရးဆိုျခင္းအတြက္ ပိုမို၍ ပြင့္လင္းက်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာဆိုလာၾက သည္။ ယခင္က 
ကရင္ ေက်းရြာသားတို႔သည္ အာဏာရွိသူမ်ားကို စိန္ေခၚရန္ လံုျခံဳေဘးကင္းသည္ဟု မခံစားခဲ့ရေသာ္ လည္း ယခုအခါ 
ကိစၥမ်ားစြာတြင္ မိမိတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ယံုၾကည္မႈရွိစြာ ေတာင္းဆိုၾကသည္။

အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ေျမသိမ္းခံခဲ့ရေသာ 
ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေျမကုိ ျပန္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ယႏၱရားမ်ိဳးစုံကို အသံုးျပဳေနၾကသည္။ 
၎တို႔တြင္ တိုင္စာ ေရးသားျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္း၊ သိမ္းယူခဲ့ ေသာေျမကို ျပန္လည္ျခံခတ္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးရရန္အတြက္ 
ညွိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား
အား တုိက္ရိုက္ ဆန္႔က်င္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေျဖဆိုသူမ်ားက ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အပါအဝင္ အစိုးရ 
ဌာနအဆင့္ဆင့္အား တိုက္ရိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။68 အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ 
လံုျခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရထံသို႔ မွ်တမႈမရွိဘဲ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမ်ား 

သု

65Human Rights Watch. ၂၀၁၈ ၊ ‘ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေျမအတြက္ ဘာမွ မရွိပါ’ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ (ဘန္ေကာက္ - 

HRW); Kapoor, M., Soe, N. N., & Viswanathan, V. ၂၀၁၈. Midcourse Manoeuvres: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာ၀ သယံဇာတ ပဋိပကၡအတြက္ လူထုအေျချပဳ မဟာဗ်ဴဟာ 

မ်ား ႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား (New Delhi. Centre for Policy Research (CPR) and Namati) ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။
66ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂၀၁၃ ၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ေျမ၊ ေျမယာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ (ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု); ကရင္ 

လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂၀၁၅ ၊ ေျပာဆုိရံုျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ ႏိုင္မည္လဲ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ  ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈ (ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ 

လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု) ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။
67ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂၀၁၅ ၊ ေျပာဆုိရံုျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ ပိုင္းမွ  ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈ 

(ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု) ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။



68ဤသည္မွာ ကရင္သတင္းဌာန၏ ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာ သတင္းအရ ျဖစ္သည္။ ၎က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ား၏ ၉၀% အထိမွာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ 

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ Karen News ၂၀၁၇ ၊ ‘ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ တုိင္ၾကားစာ 

မ်ား၏ ၉၀% ျဖစ္သည္။’ Karen News, ၁၆ ႏို၀င္ဘာ၊ Available at http://karennews.org/2017/11/land-disputes-made-up-90-of-complaint-letters-sent-to-

karen-state-parliament/ (accessed 30 October 2018) ကုိၾကည့္ပါ။
69Human Rights Watch. ၂၀၁၆ ၊ လယ္သမားမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္သားမ်ား ျဖစ္ေနရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရင္ ျပည္နယ္ရွိ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား (နယူးေယာက္ - HRW) ; 

ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂၀၁၅ ၊ ေျပာဆိုရံုျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ  ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈ (ခ်င္းမိုင္ 

- ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု) ကုိလည္းၾကည့္ပါ။

ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ တိုင္စာမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ တိုးတက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက 
ေျပာၾကား သည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက MP မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈေကာင္စီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သည့္ ဒုသမၼတ 
ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အထိပင္ တိုက္ရိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ေတြ႕ဆိုရန္ ေနျပည္ေတာ္အထိ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

သိမ္းယူခ့ဲေသာ ေျမမ်ားကို ျပန္ရရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ေနရာအားလံုးမွ လူမ်ားက ေဖာ္ျပသည့္ 
အဓိကက်ေသာ အေရးကိစၥမ်ားရွိသည္။

ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနၿပီး လယ္သမားမ်ားသည္ ယခင္ 
ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လံုေလာက္ ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ သို႔မဟုတ္ 
ပညာတတ္ေျမာက္မႈ မရွိဟု အမ်ားအားျဖင့္ ခံစားရသည္။

ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္တို႔အၾကား ခရီးကြာေဝးျခင္းက HLP အခြင့္အေရးမ်ား အား ျပည္သူတို႔၏ 
လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈအေပၚ သိသာစြာ သက္ေရာက္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ပထဝီေဒသ ကြာေဝးမႈအား မိုးရာသီတြင္ 
လမ္းမ်ားစြာ ေရလႊမ္းမိုးမႈက ပိုဆိုးေစၿပီး ေျမယာ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ားသို႔ သြားလာျခင္းကို 
မၾကာခဏ ရပ္တန္႔ေစသည္။

ေျမျပန္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ျပည္သူမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးသို႔ ေရာက္သည့္အခါ အရာရွိမ်ားက ဗမာဘာသာစကားကို 
ေျပာဆိုၿပီး ကရင္စကားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို မေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းက ေျမယာ ျပန္လည္ရရွိေရး ႀကိဳးစားမႈအေပၚ သိသာစြာ 
သက္ေရာက္ေစသည္။ 

HLP မ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္က်စရိတ္မွာ ေျမသိမ္းခံခဲ့ရသူမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရတတ္သည့္ အေရး 
ကိစၥျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ အမ်ား ျပည္သူ၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး 
ယခုအခါ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေထာင္က် မႈမ်ားပင္ ေတြ႕ၾကံဳရသည္။69

CSO ေခါင္းေဆာငမ္်ား၏ အကအူညီျဖင္ ့တိငုၾ္ကားစာမ်ား၊ နစန္ာမႈေဖာထ္တ္ုခ်ကမ္်ားကုိ အစိုးရ အဆင္ဆ့င္သုိ့႔ ေပးပို႔ျခင္းမွာ 
ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ေက်းလက္ေဒသမွ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာခဲ့ေသာ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ မူလတန္းပညာေရးထက္ပိုေသာ ပံုမွန္ပညာေရးကို 
မရရွိခဲ့ၾက၍ အစိုးရအာဏာ ပိုင္မ်ားအား မိမိဘာသာ ခ်ဥ္းကပ္ေျပာဆိုရန္ ယံုၾကည္ခ်က္ မရွိပါ။ ျပည္သူမ်ားသည္ အစိုးရ 
ထံသို႔ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ တရားဝင္ စာေရးရန္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ မရွိပါက အမ်ားအားျဖင့္ VTA သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း (CBO) ၏ အကူအညီကို ရယူသည္။

မိမိတို႔တြင္ ရွိေနေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစလိုေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို စာထဲတြင္ ေရးသားတင္ျပကာ 
သိမ္းယူခံ ရေသာေျမကို ျပန္ေပးရန္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသည္။ အမႈကိစၥအမ်ား အျပားတြင္ ျပည္သူတို႔သည္ ေလ်ာ္ေၾကးကို 
ျငင္းဆန္ၾကၿပီး ေျမကို ျပန္ရရန္သာ အလိုရွိေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ေဖာ္ျပသည္။ ျပည္သူမ်ား ေျမသိမ္းယူမႈ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ဖူးေသာ 
သုေတသနနယ္ေျမ အမ်ားစုတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေသာစာအတြက္ ျပန္စာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဆဲ 



ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနတြင္ လက္ခံရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း ရွိမရွိ မေသခ်ာၾကပါ။ ယခင္ 
အစိုးရ ႏွင့္ NLD အစိုးရတို႔၏ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားအေပၚ စိတ္ပ်က္မႈမ်ား ႀကီးမားစြာ ရွိေနၾက 
သည္။70 ေက်းရြာအားလံုးတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အင္အားမဲ့မႈ ကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ လိႈင္ကမာၻေက်းရြာမွ 
လူလတ္ပိုင္းတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ “အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးရံုးက စာေတြ အမ်ားႀကီးရမွာ ေသခ်ာတယ္။ ဒီေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စာေတြက ေပ်ာက္သြားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သူတို႔က ကရင္လူမ်ိဳးေတြဟာ တိုင္ၾကားရတာ မႀကိဳက္ဘူး 
ဆိုတာ သိထားတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အေသအခ်ာဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈၾကမွာေပါ့။”

ျပည္သူအမ်ားက ေျပာၾကသည္မွာ သူတို႔တြင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ၊ အသိပညာ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ 
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ ေဒသခံေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ပညာ တတ္သူမ်ားမွာ အဓိကက်ေသာ အခန္း 
က႑မွ ပါဝင္ၾကသည္။ ေျမယာျပန္လည္ေတာင္းခံသူ သည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စုေဝး၍ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္ (ျဖစ္ရပ္ 
ေလ့လာမႈ [ဇ] တြင္ ၾကည့္ပါ။) ထုိကိစၥမ်ားတြင္ ထိခိုက္ခံခဲ့ရသူမ်ားမွ ေျမယာဥပေဒ ႏွင့္ ဗမာဘာသာစကားတို႔ကို သိရွိ 
သည္ဟု ယံုၾကည္ေလာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ထိုသူက ဆံုးရံႈးခဲ့ေသာေျမအတြက္ တင္ျပ 
အေရးဆိုရန္ ပိုမို စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ကိစၥအမ်ားအျပား တြင္ ေဒသခံ CBO မ်ားထံမွလည္း 
အကူအညီေတာင္းၾကသည္။ ၎တို႔တြင္ ဖားအံမွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားအုပ္စု ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ 
ေစာေမာင္ႀကီးတို႔ ထင္ရွားစြာ ပါဝင္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး ယႏၱရားတို႔မွာ အလြန္ 
ရႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားက ယခင္ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ရန္ ထိုသို႔ေသာအုပ္စုမ်ား၏ အကူအညီ 
မွာ အေရးႀကီးသည္ဟု ျမင္ၾကသည္။

70ဤသည္မွာ Namati ၏ အလားတူ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ တူသည္။ ၎မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ 

အလွဴအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Namati, ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ အားထုတ္မႈ - သမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးတြင္ 

ႏိုင္ငံ သားမ်ား ပါ၀င္မႈ၊ Namati, ဇြန္ ၂၀၁၇၊ ကုိၾကည့္ပါ။



ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ဇ) -  ျပန္လည္ရယူရန္အတြက္ အေရးပါေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ကၡဏာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးသည္ လယ္သမား ၈၄ ဦး 
အား ထိခုိက္နစ္နာ ေစခဲ့သည့္ ဧက ၈ဝဝ ေက်ာ္ေသာ လယ္ေျမမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး အာဏာပိုင္မ်ားမွ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ႀကီးမားေသာအမႈထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ေျမမ်ားကို 

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ “ဘဝသစ္” စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္စခန္းတစ္ခုအတြက္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ေျမကို ၂ဝဝ၆ 
ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တို႔အၾကားတြင္ အဆင့္ဆင့္ သိမ္းယူကာ  နာမည္ပ်က္ေနၿပီး အေျခအေန ဆိုးရြားလွသည့္ 
ႏိုင္ငံပိုင္ေထာင္မ်ားကို လည္ပတ္သံုးစြဲသည့္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ ေထာင္သား 
မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေစသည့္ေနရာအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ဤအမႈတြင္ 
ထိခိုက္နစ္နာေသာ လယ္သမားမ်ားထဲမွ ၂၄ ဦးသည္ ၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ အၾကားတြင္ LUC ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္၊ 
သို႔ေသာ္လည္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ၎တုိ႔ေျမကို သိမ္းယူၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အသံုးမဝင္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ 
ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ားတြင္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ မ်ားကတည္းက ေဆာင္ထားေသာ အခြန္ေျပစာမ်ားရိွေသာ္လည္း 
DALMS ရံုးမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား သည္ ၂ဝ၁၅ မွစ၍ ၎တို႔ကို  LUC ထုတ္မေပးေတာ့ေပ။
 
ေျမသိမ္းယူမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံခဲ့ရသူမ်ားသည္ လကၡဏာရြာတြင္ ေက်းရြာေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ 
ဟု အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္။ ၎တို႔မွာ ဗမာဘာသာစကား ႏွင့္ ေက်ာင္းပညာ မတတ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ဆယ္အိမ္မွဴးတစ္ဦးမွ ဖားအံႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား၌ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညိႏိႈင္းမႈမ်ား အတြက္္ ကူညီေပး 
ခဲ့မႈမွာ အေရးပါခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျခား သူမ်ားသည္လည္း တက္ႂကြစြာျဖင့္ ထို 
ဆယ္အိမ္မွဴးအား အေထာက္အကူေပးၾကေသာ္လည္း ဆယ္အိမ္မွဴး မွာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ အက်ဥ္း 
ေထာင္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ညိႏိႈင္းရာတြင္ သူ၏ ပညာ တတ္မႈ၊ ဗမာဘာသာ စကားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေျမယာ ဥပေဒ 
ဗဟုသုတျပည့္စံုမႈတို႔ေၾကာင့္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဆယ္အိမ္မွဴးသည္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္သို႔ ေျမျပန္ေပးရန္ေတာင္းခံသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား ေရးပို႔ခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၈ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္ ဆယ္အိမ္ေခါင္းသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမယာ ျပန္လည္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီ၊ 
သိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ေကာ္မတီမွ MP တစ္ဦးတို႔ထံ စာ (၇) ေစာင္ ေရးသားခဲ့ေသာ္ လည္း ၎တို႔ထံမွ တံု႔ျပန္မႈ မရခဲ့ေပ။ ေပးပို႔ခဲ့ 
သည္မွာ သိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ 
ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ထံသို႔လည္း ပါဝင္သည္။ သုေတသန ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
ဆယ္အိမ္မွဴးသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔လည္း သြားေရာက္ၿပီး ေျမျပန္ေပးရန္ MP မ်ားအား ရွင္းျပေတာင္းဆို 
ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကရင္ ျပည္နယ္မွ MP ၂ဦးက ေျမအမႈအတြက္ လာေရာက္၍ ဆန္းစစ္ရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္၊ 
သို႔ေသာ္ သူတို႔ လာေရာက္စစ္ေဆးမည့္အခ်ိန္ကို ရက္ခ်ိန္းမရရွိေသးေပ။ အမႈတြင္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ပါဝင္ 
ေနေသာေၾကာင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးသည္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ မ်ားစြာမရိွေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအမႈ 
သည္ လူအမ်ားအျပားကို ထိခိုက္သက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သူ႕အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေနမည္ဟု သူက 
ရွင္းျပသည္။

လ



အခ်ိဳ႕ေသာအမႈကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေျမယာေကာ္မတီမွ ေျမအား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ အာမခံသည့္ တံု႔ျပန္ခ်က္ 
ရရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားက ထိုအမိန္႔ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကေခ်။ သက္ဆိုင္ရာ 
အာဏာပိုင္မ်ားက ေျမကိုျပန္ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမရွင္အသစ္ ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ညွိႏႈိင္းၾကရန္သာ ေျပာၾကားေၾကာင္း 
ေျဖဆိုသူ အမ်ားအျပားက တင္ျပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသည္မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ 
ေျမကို ရယူထားသူမ်ားမွာ စစ္တပ္မွလူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား လက္နက္ကိုင္မ်ားထံမွ ဝယ္ယူထားၾကေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပါဝင္ေနေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက ေျမရရွိရန္ သူတို႔သံုးစြဲထားခဲ့ေသာ 
ေငြကို ျပန္မရပါက ေျမကို ျပန္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ၾကေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားတြင္ ေျမျပန္ရႏိုင္ရန္ 
အခက္အခဲမ်ား ရွိေနၾကသည္။ အျခားသူမ်ားမွာ စစ္တပ္ ႏွင့္ EAO မ်ားထံမွ ပို၍ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပးမႈကို ခံၾကရ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေျမျပန္ေတာင္းသူမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္ရန္ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈကို 
အသံုးျပဳၾကသည္။  

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားအေနႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ EAO တို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာေျမရွင္ 
မ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အင္အားမဲ့သည္ဟု ခံစားရတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ခိုင္မာသည့္အေထာက္ 
အထား ျပႏိုင္သည့္ေျမေပၚသို႔ ျဖတ္သန္းမႈအတြက္ တရားစြဲျခင္းခံရသည္။ တရားရံုးသို႔ေရာက္ခဲ့သူ အမ်ားအျပား အတြက္ 
ၿမိဳ႕နယ္သို႔ အသြားအျပန္ ခရီးစရိတ္မွာ အဓိကကုန္က်မႈျဖစ္ကာ သိသာစြာ အေႂကြးတင္ေစခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္စုအား 
ထိခိုက္ခံစားရေစသည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမအားလံုးတြင္ ျပည္သူမ်ားက လက္နက္ကိုင္မ်ား ပါဝင္လာပါက ၎တို႔တြင္ တရားမွ်တမႈ 
ရရွိရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေျမသိမ္းယူမႈကို ကာကြယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါး ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွင့္ 
၂ဝဝဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အေပးအယူမ်ားအျဖစ္ လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ 
ေျမမ်ားေပးအပ္ခ့ဲသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပန္ရႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းအလြန္နည္းသည္ဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ ယူဆၾကသည္။71 
ကိစၥ တစ္ခုတြင္ လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ေက်းရြာသားမ်ားထံမွ လယ္ေျမအမ်ားအျပား သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ရာဘာစိုက္ခင္း 
မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ နတ္ကၽြန္းရြာမွ ေမြးခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ ေျမ ၁၂ ဧကႏွင့္ သူတို႔ ငါးရွာေနက် 
ေရကန္တို႔အား ဆုံးရံႈးခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ သာမန္ေက်းရြာသားမ်ားအစား 
ထိုအုပ္စုမ်ားအတြက္သာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈႏွင့္ အင္အားတို႔ကို ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ 

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (စ်) - GORUM သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရာတြင္ KNU သည္ ေဆာငရြက္္ႏိုင္စြမ္း အနည္းငယ္သာရိွသည္။

ခုႏွစ္တြင္ စံပါရီး ေက်းရြာအုပ္စု၌ စစ္တပ္မွ ယခင္က ၎တို႔သိမ္းယူထားခဲ့ေသာ ေဒသခံရြာ 
သားမ်ား ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အမ်ားပုိင္ သစ္ေတာေျမဧက ၉၃ဝ 
ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ စြန္႔လြတ္သည္ႏွင့္ KNU မွ ေပ ၆ဝ၊ ၁၂ဝအိမ္ယာ ေျမကြက္ 

မ်ားရိုက္ၿပီး ေဒသခံ ရြာသားမ်ားအား ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္စာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရမွ တဖန္ 
ထိုဧရိယာသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမဟု ေၾကျငာျပန္သည္။ ေဒသခံမ်ားမွ KNU အား မိမိတို႔ကို အေထာက္အကူေပး 
ရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဘားအံခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန (GAD) မွ ေျမတြင္ ေနထိုင္ေနသူူ 
မ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းအစိုးရသည္ ထိုဧရိယာတြင္ ခ်ထားေပးသည့္ 
ေျမကြက္မ်ားေပၚ၌ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သူမ်ား၏ အိမ္မ်ားကို အင္အားသံုး ၿဖိဳခ်ခဲ့သည္။ သုေတသန 
အဖြဲ႕မွ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာခြင့္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ သူတို႔က KNU သည္ မိမိတို႔ ထိုေျမကို 
မွတ္ပံုတင္ရန္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ေငြမ်ားကို ျပန္မေပးႏိုင္သလို GAD ထံတြင္လည္း တင္ျပ အေရးဆိုေပးႏိုင္ျခင္း 
မရွိေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။ ရြာသားမ်ားက မိမိတို႔ေနရာမွာ ဘားအံႏွင့္ နီးသျဖင့္ KNU သည္ ဤေနရာတြင္ 
၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ေျမယာဥပေဒမ်ား အာဏာတည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ အင္အားအလြန္နည္းပါးလွသည္ဟု 
ရွင္းျပၾကသည္။

၂၀၁၃



လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္မွကိစၥတစ္ခုတြင္ အင္အားေကာင္းေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ စစ္တပ္ (BGF) တပ္မွဴးက 
ဘုရားတည္ရန္အတြက္ မိသားစုတစ္စုထံမွ ေျမ ၁ဝ ဧကကို ရယူခဲ့သည္။ ထိုေျမ ကို ဦးစြာ စစ္တပ္က ၁၉၉၁ တြင္ 
ရယူခဲ့ေသာ္လည္း DKBA တပ္မွဴးက ၾသဇာရွိေသာ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ အတူ ၂ဝဝဝ တြင္ ဘုရားတည္ခဲ့ၿပီး ေျမရွင္မ်ားအား 
ေျမျပန္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမယာေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေက်းရြာသားမ်ားအား တရားဝင္ 
ျပန္ေပးၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ GAD အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီတို႔က သက္ဆိုင္သူမ်ားအား BGF 
တပ္ မွဴး ႏွင့္ မိမိတို႔ဘာသာ သြားေရာက္ ညွိႏႈိင္းရန္ ေျပာခဲ့သည္။

ဖားအံခရိုင္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးမ်ား ပါဝင္ေနေသာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားမွာလည္း ေတြ႕ရတတ္ သည္။ ဗုဒၶဘာသာကို 
ၾကည္ညိဳေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈက သူတုိ႔၏ ၾသဇာကို ပို၍တိုးေစသည္။72 အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ 
ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုျပည္သူမ်ားမွာ ဦးတည္ ခ်က္ျဖင့္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္း ခံရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္မွာ 
၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္မ်ားတြင္ DKBA ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ က်ယ္ဝန္းေသာနယ္ေျမကို ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထင္ရွားသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ဖားအံခရိုင္တြင္ အျခား သက္ဝါႀကီးသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေျမရယူမႈမ်ားမွာလည္း ရွိသည္။ ကိစၥတစ္ခုတြင္ SDA 
ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ဖ်က္စီးခံရၿပီး ေက်ာက္ကလပ္ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းဝန္းအတြက္ လယ္ေျမမ်ားကို ရယူခဲ့ 
သည္။ အျခားကိစၥတစ္ခုတြင္ ဘုန္းႀကီး တစ္ပါးက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီးရွိ ေျမကို ခ်မ္းသာသူတစ္ဦးအား ရာဘာ 
စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထိုကိစၥတြင္ ေျမသိမ္းယူမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ ေက်းရြာသားမ်ားက မိမိတို႔၏ ေျမကို 
ဘာသာေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္မႈကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မိမိ တို႔၏ေျမကို ျပန္ရရန္ မေဆာင္ရြက္ၾကေပ။ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ “ဆရာေတာ္ဆီက ေျမကို ဘယ္လိုျပန္ေတာင္းမလဲ။ သူက သိပ္ၾသဇာႀကီး 
တယ္။ ျပန္ေတာင္းခဲ့ရင္ ေထာင္က်မွာ ေသခ်ာတယ္။ အသတ္ေတာင္ ခံရႏိုင္တယ္။” 

အရင္က ဒီနယ္ေျမကို ဘယ္သူမွ မလာရဲဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အႏၱရာယ္ သိပ္မ်ား တယ္။ ပဋိပကၡေတြ 
အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့တယ္။ အႏၱရာယ္ သိပ္မ်ားေပမယ့္ အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ့္ေျမကို ကိုယ္သြားႏိုင္ခဲ့တယ္။ 
အခုအခ်ိန္မွာ အင္အားရွိတဲ့လူေတြအမ်ားႀကီး ေရာက္လာၿပီး ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေျမေတြကို ယူသြားတယ္။ 
ကၽြန္မတို႔ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။“

71၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း EAO မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလားတူ ညွိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ေနာက္ KNU မွ ခြဲထုတ္ အုပ္စုမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အထင္ရွားဆုံးမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ဗုဒၵဘာသာတပ္ဖြဲ႕ (DKBA) 

ျဖစ္၍ ၁၉၉၄ ဒီဇင္ဘာတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးျပီးေနာက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေျမကို ရရွိခဲ့သည္။ အေရးပါသည္မွာ ကရင္ျပည္နယ္၏ 

အဓိကလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခြင့္တုိ႔ကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။ အေသးစိတ္ကုိ Smith, M. ၁၉၉၉၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ - မ်ိိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ 

ပုန္ကန္မႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး (London: Zed Books)., pp. 421-41; South, Ashley, ၂၀၁၁၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရွည္ဆံုးစစ္ပြဲ - ကရင္ ပဋိပကၡ ၏ အတြင္းေရး (Amsterdam: 

Transnational Institute) တြင္ ၾကည့္ပါ။
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atimes.com/article/buddhist-extremism-despite-clampdown-spreads-myanmar/ (accessed 30 October 2018) ကုိ ၾကည့္ပါ။



စိုက္ပ်ိဳးရာသီ၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္

က်ားမေရးရာ ရႈေထာင့္ 

ငံုေလ့လာပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ အစိုးရအရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား 
ရပ္ရြာတာဝန္ရွိသူမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ရန္ စြမ္းရည္ ပိုနည္းသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ ေဝးလံ 
ေဒသမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ လုံျခံဳေရးအတြက္ ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မပါဝင္သင့္ဟု ခံယူ 

ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပို၍ အခ်ိဳးမညီစြာ ထိခိုက္ခံရသည္။ ထို႔ျပင္ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ GORUM ေျမယာဥပေဒမ်ား 
အား ပို၍ သိရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ပိုမို သိရွိလိုေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ပိုမို ရရွိလိုပါက အတားအဆီးမ်ား သိသာစြာ ေတြ႕ၾကံဳရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမသိမ္း ယူမႈမ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ပိုမိုျမင့္မားစြာ ထိခိုက္လြယ္သည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ႏွင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ရန္ ျဖစ္ေစ 
အင္အား၊ အသိပညာ သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကသည္။ 

အခက္အခဲအမ်ားအျပားကို ေတြ႕ၾကံဳရေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ေျမသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ အားေကာင္းေသာက႑မွ ပါဝင္ၾကသည္။ လွကေပါင္း ေက်းရြာအုပ္စုမွ အမ်ိဳးသမီး 
ႏွစ္ဦးက ယခင္က စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔၏ ခင္ပြန္းသည္မ်ားမွာ 
ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရန္ မည္သို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေလ့ရွိပံုကို ရွင္းျပၾကသည္။ ထို စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလတြင္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားမွာ စစ္တပ္မွ ေပၚတာဆြဲျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ရွားရန္ ေျပးလႊားပုန္းေအာင္းေနရ ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားမွာ မိသားစု အသက္ေမြးမႈအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္ရပံုကို ရွင္းျပသည္။ ထိုသို႔ ေသာ သမိုင္း 
ေၾကာင္းရွိေသာေၾကာင့္ သူမတို႔မွာ ေျမသိမ္းမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အား တိုက္ရိုက္ ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ရန္ ခင္ပြန္း 
သည္တို႔ထက္ ပိုမို၍ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိၾကေၾကာင္း ထိုအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္ 
မွာ “ကၽြန္မတို႔ မိသားစုအတြက္ ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ အေရးကိစၥမွန္သမွ်ကို အျမဲ ညွိႏႈိင္းရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ေျမကို ျပန္ရ 
ေအာင္ မႀကိဳးစားရင္ ကၽြန္မရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္က သိပ္ၿပီး ရႈပ္ေထြးလြန္းတယ္ဆိုၿပီး ဒီအတိုင္းထားလိုက္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ 
ဒီအတိုင္း ဘယ္ေပးလိုက္ႏိုင္မလဲ။ ဒါဟာ ဘိုးဘြားေတြရဲ႕ ေျမ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြအတြက္ ျဖစ္တယ္။ 
ဒီအတိုင္းထားလိုက္ရင္ သားသမီးေတြမွာ အေမြရစရာ မရွိေတာ့ဘူး။”

ျခံဳ



ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၾသဇာရွိသူမ်ား ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းအေၾကာင္းတို႔ကို 
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ သုေတသနျပဳျခင္းမွ အထူးျပဳေဖာ္ျပသင့္သည့္ အဓိက သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့သည္။

ေက်းရြာ၏ ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းမွာ ရပ္ရြာလူထု၊ မိသားစု ႏွင့္ ေက်းရြာဘဝတို႔တြင္ အေျခခံက်ၿပီး 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ခိုင္မာေသာက႑မွ ပါဝင္သည္။ 

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၏ အခန္းက႑မွာ VTA မ်ားေၾကာင့္ ပို၍ ေမွးမိွန္လာသည္။ VTA မ်ားတြင္ အျခား ေက်းရြာ 
အေရးကိစၥမ်ားအျပင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ လိုက္နာရန္ လိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ႏွင့္ ၾသဇာ ရွိလာသည္။

လူထုသည္ မိမိတုိ႔၏ေျမအား ျမန္မာဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရယူေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
အစဥ္အလာ နည္းလမ္းမ်ားကို လက္ခံၿပီး ေန႔စဥ္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ အေလ့ 
အထမ်ားကို က်င့္သံုးသည္။ ၎တုိ႔တြင္ အေမြဆက္ခံမႈအေလ့အထႏွင့္ အေမြရ ေသာေျမကို ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထိုဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္ 
အလာစနစ္မ်ားသည္ လူဦးေရ တိုးပြားလာမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ေျမေလ်ာ့နည္းလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ခက္ခဲမႈမ်ား 
ရွိလာခဲ့ပါသည္။

ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တိုးျမင့္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို အလွ်င္အျမန္ ေရးဆြဲ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ အငယ္စားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ မွတ္ပံုတင္စနစ္က အစဥ္ 
အလာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား၊ အသိပညာႏွင့္ ၾသဇာရွိမႈတို႔ကို ပ်က္ယြင္းေစျခင္းမွာလည္း အျငင္းပြားမႈမ်ား 
တိုးျမင့္လာျခင္းကို ပုိမိုျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။

မမွန္ကန္ေသာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ မ်ားစြာမွာ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ 
ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစနစ္မ်ားမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာ 
ရွိမႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါက အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။

ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါတိုင္း ေျမယာကိစၥမ်ားကို အျပင္လူမပါဘဲ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းလို ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ယခင္ႏွင့္ လက္ရွိ ေျမလုယူမႈ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေပးရန္တို႔အတြက္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ VTA မ်ား၏လက္တြင္ စုစည္းေနျခင္းက ေက်းရြာသားအခ်ိဳ႕အား ေနာက္ထပ္ ေျမလုယူမႈမ်ား 
ခံရရန္ အႏၱရာယ္ရွိေစသည္။ ထိုသုိ႔ အင္အားၾသဇာ မညီမွ်မႈကို သာမန္ေက်းရြာသားမ်ားက ပိုမို ယံုၾကည္၍ 
တိုက္ရိုက္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏လက္သို႔ ပို၍လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း 
ျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္။ 

အၿပီးသပ္ သံုးသပ္ခ်က္

ဓေလ့



စစ္အစိုးရေခတ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အႀကီးစား ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားမွာ မ်ားျပားၿပီး မေျဖရွင္းရေသးဘဲ ရွိေနသည္။ 
သုေတသနနယ္ေျမအားလံုးတြင္ ျပည္သူတို႔သည္ စစ္တပ္၊ ျမန္မာ အစိုးရ ႏွင့္ EAO တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို ခံခဲ့ရသည္။ သာမန္ လယ္သမားမ်ားအဖို႔ အသက္ေမြးလုပ္ငန္း ဆံုးရံႈးရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ 
ေျမသိမ္းယူခံရျခင္းမွာ အျခား ကိစၥအားလံုးထက္ ပို၍အေရးႀကီးပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ လက္ရွိ အစိုးရ၏ 
ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရးယႏၱရားမ်ားအရ ျပန္လည္ရရွိရန္ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း 
ေျမလုယူခံရသည့္ အမႈကိစၥမ်ားမွာ မေျဖရွင္းရေသးဘဲ ရွိေနၾကသည္။ လယ္သမားမ်ားအဖို႔ တရားမွ်တမႈ ရရွိႏိုင္ 
ေရးကို လြန္မင္းစြာ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း ခံေနရသည္။

ေျမသိမ္းယူခံခဲ့ရသူမ်ားမွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ 
မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ယံုၾကည္မႈနည္းပါးသည္။ ရွိေနေသာ 
ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားမွ တဆင့္ တိုးတက္မႈမရရွိျခင္းမွာ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအဖို႔ 
အင္အားမဲ့ျခင္း ႏွင့္ နစ္နာျခင္း တို႔ကို နက္နဲစြာ ခံစားရေစသည္။ ဤသို႔ နစ္နာသည့္ခံစားခ်က္မွာ 

သာမန္ေက်းရြာသားမ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားက HLP အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခကို 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား တိုးလာေနသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ထိုစီမံခ်က္မ်ား၏ 
လူထုအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ GORUM အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းရန္ အင္အားအနည္း 
ငယ္သာရွိသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီခြင့္မွာ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ 
ခံႏိုင္ေျခမ်ားသည္။

HLP အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူပန္မႈမ်ားမွာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ လူထု အတြက္ အထူးသျဖင့္ 
အေရးတႀကီးျဖစ္ေစသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ 
ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးသည္။ GORUM ၏ ဥပေဒတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ 
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ႏိုင္ပါက အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ လူထုအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည္။ 



၅. ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းေဒသတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား  
      ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္း 

လာမႈ၏ ဤအပိုင္းမွာ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းေဒသအတြက္ျဖစ္သည္။ ဤတိုင္းေဒသႀကီးကို ျမန္မာအစိုးရက 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စာရင္းအင္းတို႔အတြက္ ပဲခူး အေရွ႕ ႏွင့္ ပဲခူး အေနာက္ဟူ၍ ထပ္မံခြဲဲျခားထားသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာ၏ ပထဝီေဒသဆိုင္ရာ စူးစိုက္မႈမွာ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းရွိ ျမန္မာ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ KNU ၏ 

ေညာင္ေလးပင္ တတိယ တပ္မဟာတို႔ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေသည့္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
ေနရာမ်ားမွာ ေက်ာကႀ္ကီး (လာ ဒိုး) ႏငွ္ ့ေရႊက်င ္(ေစာထီး) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွ ိေက်းရြာမ်ား ပါဝငသ္ည။္ သုေတသနျပဳလပုခ္ဲသ့ည္ ့
ေက်းရြာ အမ်ားအျပားမွာ စစ္ေတာင္းျမစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထူထပ္ေသာ ေဒါနေတာင္တန္းတို႔အၾကား ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စု 
ပဋိပကၡမ်ား၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည့္  ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။ ဤေလ့လာမႈအတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိမႈမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ေတာင္ထူထပ္ေသာ ေျမျမင့္ေဒသမ်ား၌ သုေတသန မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ 
သို႔ေသာ္ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ ေက်းရြာသား အမ်ားအျပားမွာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ 
ခဲ့ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္၍ ယခင္က ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္
ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း အေလ့အထမ်ား ရွိခဲ့သည္။ 

ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းေဒသမွ ေျဖဆုိသမ်ားမွာ စေကာကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ 
သူမ်ား ေရာေႏွာေနသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္ႏွင့္ ၎၏ ျမစ္လက္တက္မ်ား တစ္ေလ်ာက္ ေျမျပန္႔တြင္ ေက်းရြာသားမ်ား 
အဖို႔ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ အေျခအေနေကာင္းကို ရရွိ ၾကသည္။ သုေတသနျပဳသည့္ ေနရာအမ်ားစုမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္ 
သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေျဖဆိုသူ အမ်ားအျပားမွာ လယ္ေျမမ်ား အေမြဆက္ခံရရွိမႈ မရွိဘဲ အျခားသူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူထားရ 
သည္။ လယ္ေျမကို မဝယ္ႏိုင္သူ အမ်ားအျပားမွာ မူရင္းေက်းရြာမ်ားမွ သစ္သီးျခံမ်ားကို ဆက္လက္အား ထားေနရၿပီး 
ဝင္ေငြရရွိရန္ လယ္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရသည္။ လူအမ်ားက ပိႏၷဲသီး၊ သရက္သီး၊ သီဟိုဠ္သီး ႏွင့္ သံပုရာသီး 
စသည္တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သူတို႔၏ ေတာင္ေပၚရွိ သစ္သီးျခံမ်ားသို႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပၾကသည္။ သူတို႔သည္ အျခား သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးၿပီး တိရစာၦန္မ်ားကို 
လႊတ္ေက်ာင္းၾကသည္။

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနကို ေက်ာက္ႀကီး ႏွင့္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာ ၈ ရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ေက်းရြာမ်ားကို ေအာက္ပါ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ကာဒါး 
တံုးတံတား 
ေကာ္သာေစး 
ထူးပု 
ဝဒီး  

ေလ့





အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား

တိုင္းအေရွ႕ျခမ္းေဒသတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္းအား 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ရွာေဖြေလ့လာရာတြင္ ဤေဒသ၏ သမုိင္းေၾကာင္းရႈေထာင့္အခ်ိဳ႕ကို ပို၍ ထဲထဲ 
ဝင္ဝင္ ခင္းက်င္း ၾကည့္ရႈရန္ အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ပဲခူးအေရွ႕ပိုင္းတေလွ်ာက္ရွိ အဓိက 

ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အသက္ေသြးေၾကာလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ကို သိမ္းပိုက္ထားၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ 
KNU ၏ တတိယ တပ္မဟာသည္လည္း ဤေဒသတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ၾသဇာအာဏာရိွေနျပန္သည့္အတြက္ ပဋိပကၡ 
မ်ားသည္ ဤေဒသမွ လူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ဘဝသက္တမ္း တေလွ်ာက္လံုး ပံုမွန္ၾကံဳေတြ႕ရမႈအျဖစ္ ရိွေနခဲ့သည္။ 
ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းေဒသရိွ ေက်းလက္ေတာရြာ အမ်ားအျပားမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KNU တို႔၏ ေရွ႕တန္း 
စစ္မ်က္ႏွာျပင္ ျဖစ္ေနၿပီး ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘဝတေလွ်ာက္လံုး တိုက္ရိုက္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။

သုေတသန၏ ပင္မအေၾကာင္းအရာမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ ၆ဝ ၾကာ ပဋိပကၡႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ရမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသို႔ 
အလိုအေလ်ာက္ ဦးတည္သြားသည္။ သုေတသနေနရာအားလံုးတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ဘဝတေလွ်ာက္ ၎တို႔ၾကံဳေတြ႕ 
ခဲ့ရသည့္ ရုန္းကန္ရမႈမ်ားႏွင့္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား၊ မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္စြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစမႈမ်ား 
ႏွင့္ ဖမ္းေခၚသြားမႈမ်ားကို အလြန္အေသးစိတ္ ေျပာျပၾကသည္။73 ရြာသားမ်ားအဆိုအရ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဥပေဒမဲ့ 
လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ဘဝမ်ားတြင္ ပံုမွန္ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၂ KNU ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး 
(KNU) ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲသည့္အခ်ိန္အထိ ရိွေနခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ မတိုင္မီ 
အထိ ရြာသားမ်ားသည္ ညမထြက္ရအမိန္႔မ်ား၊ ၎တို႔ ၏ ဘဝရပ္တည္မႈအတြက္ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ရွာေဖြသြားလာမႈ 
မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အစဥ္ အလာအရ စီမံသည့္ ေျမယာမ်ား အသံုးျပဳမႈတို႔ကို တားျမစ္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ပိုင္းေဒသရိွလူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္မ်ားကို နားလည္ရန္မွာ စစ္တပ္၏ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ပုန္ကန္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အစားအစာ၊ ေငြေၾကး၊ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ လူအင္အား 
စုေဆာင္းမႈတို႔ကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ပံုစံထုတ္ထားသည့္ ေသာင္းက်န္းသူ ႏွိမ္နင္းေရး စီမံကိန္း ‘ျဖတ္္ ၄ ျဖတ္’ ကို 
အလွ်င္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီး သည္။ ဤေသာင္းက်န္းသူ ႏွိမ္ႏွင္းေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမွာ ပဲခူးတိုင္း 
အေရွ႕ျခမ္း ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအဖို႔ အထူးသျဖင့္ အႏၱရာယ္ ရွိေစခဲ့သည္။ လူအမ်ားအျပားကို 
လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားရွိသည့္အနီးသို႔ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထိုင္ ေစခဲ့သည္။74

ပဲခူး

 “ငါတို႔ ကရင္လူမ်ိဳးေတြက ဘယ္လုိေျပးၿပီး ပုန္းရမလဲပဲ သိခဲ့တာေဝ့။ အခုမွ ငါတို႔ေတြ ေျမယာ အေထာက္ 
အထားေတြ ယူဖို႔အေၾကာင္းေတြးဖို႔ အခြင့္ရတာ။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ ငါတို႔ေတြက ပုန္းေအာင္းဖို႔ 
လံုျခံဳတဲ့ေနရာတစ္ခုခုပဲ အျမဲတမ္း လိုက္ရွာေနၾကတာ၊ ဘယ္ေတာ့မွလဲ အိမ္အခိုင္အမာ မေဆာက္ဘူး၊ 
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အျမဲတမ္း ေျပးေနရလို႔။ ဟိုးေဝးေခါင္တဲ့အရပ္ေတြမွာဆိုရင္ သစ္ပင္ေတြရိွ ေနေပမဲ့ 
လူအမ်ားစုက ဝါးနဲ႔ပဲ အိမ္ေဆာက္တယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အျမဲတမ္း ဘယ္အခ်ိန္ အပစ္အခတ္ေတြ 
ရိွလာမလဲဆိုၿပီး ေစာင့္ေနရလို႔”  ဟု ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“
73ထုိအခ်က္မ်ားမွာ လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ ကာလၾကာရွည္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။ ဥပမာ အျဖစ္ ေလ့လာရန္ - 

Amnesty International. ၂၀၀၈၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား (Bangkok: Amnesty International).
74လူအမ်ားအျပားသည္ KNU မွ တုိက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပိုမိုေ၀းေခါင္သည့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား ႏွင့္ ထုိင္း ႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးၾကသည္။



ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းးတေလွ်ာက္ရိွ ျပည္သူမ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွ ၎တို႔၏ ဘဝမ်ားထံ သယ္ေဆာင္လာ 
သည့္ မ်ားျပားသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေျပာျပၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ရန္လိုမႈမ်ား ရပ္စဲျခင္းသည္ 
အေရးပါေသာ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။75 တည္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား က်န္ရိွေနေသးေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခြင့္၊ အသက္ 
ေမြးမႈ တိုးတက္ျခင္း၊ ဝင္ေငြတိုးေစႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုရလာျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
တိုးတက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ေလ်ာ့က်မႈတို႔ ရိွခဲ့သည္။76 
ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းမွ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ကရင္ျပည္သူမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံမႈ တိုးျမင့္လာျခင္း ကိုလည္း အထူးျပဳ တင္ျပၾကသည္။

အစဥ္တေလွ်ာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနခဲ့ရမႈေၾကာင့္ သုေတသနအဖြဲ႕ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ရပ္ရြာ 
အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္ 
အလာအရ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ  အေလ့အထ က်င့္သံုးျခင္းတို႔မွ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် အတင္း 
အၾကပ္ ျဖတ္ေတာက္ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ားအား စစ္တပ္မွ အမ်ားအားျဖင့္ 
အိမ္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာခ်ေပးေသာ္လည္း မည္သည့္အခါမွ အသက္ေမြးမႈအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစား 
ေသာက္ႏိုင္မည့္ လယ္ယာ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို ခ်ေပးျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသန 
ေနရာမ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ၁၉၇၄ မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အၾကား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတေလွ်ာက္ ၎တို႔၏ 
မူလအိမ္၊ ေျမတို႔ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ေပးေသာ ေနရာမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ကူးေျပာင္းေနရျခင္း 
အေၾကာင္းကို ေျပာျပၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အျခားေက်းရြာသားမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္အတြင္း 
အျမဲတမ္းအေနႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ရသည္။

“

ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းးတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈအတြက္ အဓိက ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ (ရြာသူႀကီး) 

တိုင္းအေရွ႕ျခမ္းေဒသ ကရင္လူမ်ိဴးမ်ားၾကားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၃ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ရြာသားမ်ား 
က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ယခင္က အိမ္တိုင္းမွ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီသည္ စေကာ 
ကရင္ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘေလာ ဟုေခၚေသာ ရြာလယ္ေနရာတြင္ စုရံုးၾကၿပီး ၎တို႔၏ ရြာလူႀကီးမ်ားကို 

ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ဘေလာမ်ားကို ရပ္ရြာအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္  တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္း 
ရန္လည္း အသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ျခမ္း ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားမွ လူထုအမ်ားအျပား သည္ 
၎တို႔၏ မူလ ေက်းရြာမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံခဲ့ရသည့္အတြက္ IPD အုပ္စုအမ်ားစုတြင္ ဘေလာ အသံုးျပဳမႈ 
သည္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ရြာလူႀကီးမ်ားကို အဆိုျပဳ ေရြးခ်ယ္ရန္ စုရံုးၾကဆဲျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အားလည္း ေရြးခ်ယ္လိုပါက တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳလာၾကသည္။ တစ္စံု တစ္ဦးအား အဆိုျပဳသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရရွိၿပီး 
ပါက ထိုသူအား ရာထူးကိုလက္ခံလိုမလို ေမးျမန္းၾကသည္။ လက္ခံပါက ရပ္ရြာမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။ ဆက္ 
လက္၍ ေခါင္းေဆာင္သစ္ သည္ မိမိတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ရွင္းျပသည့္ နယ္ေျမခံ KNU အရာရိွအား အေၾကာင္းၾကားသည္။77 

ပဲခူး

75South, A and Joliffe, K. ၂၀၁၅ ‘အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေစျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေအဂ်င္စီ၊ လက္ရွိကာလ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၊ ၃၇ (၂)း ၂၁၁-၄၁; ကရင္ လူ႕ အခြင့္ အေရး အုပ္စု ၊ ၂၀၁၃ ၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ေျမ၊ ေျမယာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ (ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ 

လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု) ကုိ ၾကည့္ပါ။
76ထုိ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ားမွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားသို႔ 

လက္လွမ္းမီမႈ နည္းပါးဆဲျဖစ္သည္။ Joliffe, K. 2016 အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ၊ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၊ 

Policy Dialogue Brief Series No. 16 (ရန္ကုန္ - ေအးရွား ေဖာင္ေဒးရွင္း); ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂၀၁၄ ၊ Truce or Transition?  ၂၀၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီး 

ေနာက္  ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ေဒသခံတုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈ (ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု) ကုိ ၾကည့္ပါ။



ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ရာထူးသက္တမ္းသည္ ၃ ႏွစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရပ္ရြာထဲမွ ရြာသားမ်ားက 
သေဘာက်ပါက ထိုသူသည္ ရာထူးတြင္ အလိုရိွသမွ် ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္သည္ ရာထူးအား ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ ထမ္းေဆာင္ သည္။

သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ ေက်းရြာအားလံုးတြင္ ေျဖၾကားသူမ်ားမွ ရပ္ရြာစည္းလံုးညီညြတ္မႈမွာ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ 
၎တို႔ ရြာသားမ်ားၾကား အျငင္းအခုန္မ်ားမွာ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈရိွသည့္အတြက္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ 
ျဖစ္ၿပီး အလွ်င္အျမန္ ေျဖရွင္းၿပီးေျမာက္သည္ဟု ထပ္ေလာင္းရွင္းျပသည္။

အျငင္းပြားမႈရိွသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္သည္ ပဋိပကၡၾကား အျမဲတေစ ဝင္ေရာက္ ျဖန္ေျဖသည္။ ေမြးခ်င္း 
မ်ားၾကား သို႔မဟုတ္ ရြာသားမ်ားၾကားရိွ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တြင္ 
အခြင့္အာဏာႏွင့္ တရားမွ်တမႈရိွသည္ ဟု ယူဆ ၾကသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုကိစၥမ်ားသည္ ရိုးရွင္းေသာ 
အထင္လြဲမွားမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပၚေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သုေတသနေနရာအားလံုးတြင္ ေက်းရြာအတြင္း ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ အေရးကိစၥမ်ားကို ညိႏိႈင္း 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျမဲတေစ ပထမဆံုး အေၾကာင္းၾကားခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤ 
အခန္းက႑တြင္ ထိုသို႔တာဝန္ရိွေသာ ေက်းရြာေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပါဝင္သူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ျပႆနာ 
အေၾကာင္း သိရွိသည့္ အျခား သူမ်ားအား စကားေျပာဆိုကာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေက်ေအးမႈတစ္ခုေရာက္ရိွရန္ ၾကားဝင္ 
ျဖန္ေျဖၾကသည္။ အကယ္၍ မေက်လည္ပါက မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္ မဟုတ္သည့္  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကား ကြဲျပားမႈကို ေျဖရွင္း 
ႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္တစ္ခု ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကား သေဘာတူညီခ်က္သို႔ 
၎တို႔ကိုယ္တုိင္ မေရာက္ရိွႏိုင္ပါက ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မွ မိမိ၏ၾသဇာကို ေလးစားလိုက္နာမည္ဟု ဆိုၾကသည့္ 
အေလွ်ာက္ ခံုသမာဓိ လူႀကီး အေနျဖင့္ ၾကားဝင္၍ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား (VTAs) 

မ်ားသည္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား တရားဝင္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ 
ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖသူေနရာကို မၾကာခဏ ယူေပးသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ရြာတိုင္းတြင္ 
VTA သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

VTA မ်ား၏ ၾသဇာႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈသည္ ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ ကြဲျပားသည္။ ျမန္မာစကား ေျပာတတ္ ေရးတတ္သည့္ 
ရြာသားမ်ားကို မၾကာခဏ VTA မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ေလ့ရွိၾကသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ 
အစိုးရႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားၾကား ၾကားဝင္ ညွိႏႈိင္းသူ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
GORUM အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရိွႏိုင္ရန္မွာ ၎တို႔၏ ပညာေရး၊ အသက္၊ 
လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတို႔က အမ်ားအားျဖင့္ လႊမ္းမိုးမႈရွိတတ္သည္။

သုေတသနေနရာမ်ားအားလံုးရိွ ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ LUCs မ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္ကို စိတ္ခ် ရေစရန္ VTA မ်ားသည္ 
အေရးပါေသာေနရာမွ ပါဝင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ရြာသား အမ်ားအျပားသည္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဗဟုသုတ သို႔မဟုတ္ LUC တစ္ခု ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ျမန္မာစာ ဖတ္ရန္ေျပာရန္ ပညာေရး 
မရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဖာင္ပံုစံမ်ား ျဖည့္စြက္ရန္မွာ VTA ၏ အကူအညီ မပါလွ်င္ ခက္ခဲသည္။

VTA



သုေတသနအဖြဲ႕သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ရြာမ်ားတြင္ VTA မ်ားသည္ ရပ္ရြာတြင္း ေျမယာကိစၥ အျငင္း ပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ 
ပါဝင္မႈအခန္းက႑ နည္းပါးၿပီး ထိုတာဝန္ကို ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွသာ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး ရြာလူႀကီးမ်ား 
က တစ္ခါတစ္ရံလႊဲေျပာင္းယူေပးသည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ကဲ့သို႔ပင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ABsF ဥကၠဌ ျဖစ္သည့္ VTA အား GORUM ၏ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ေအာက္တြင္ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကူညီဖ်န္ေျဖရန္ အလိုအေလ်ာက္ အခြင့္အာဏာရိွေနသူအျဖစ္ယူဆ 
သည္။ ေျမယာ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ကူညီၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရန္ GORUM ရံုး 
မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိေသာ VTA မ်ားကို ဦးစြာအေၾကာင္းရမည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရြာသား 
မ်ားအား ထိုကိစၥမ်ားအတြက္ VTA မွာ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္သည့္အတြက္ VTA ထံ လမ္းညႊန္ေပးသည္။ သုေတသန 
နယ္ေျမမ်ားတေလ်ာက္ရွိ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားက GORUM ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ လက္ေရွာင္ေနလို 
ေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔မွာ မိမိတို႔ အျပည့္အဝ နားမလည္ေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ဥပေဒ 
မ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း အစုိးရထံမွ အခြန္ေရွာင္ရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ စပါးခြန္ 
ေရွာင္ႏိုင္ရန္ အခြန္ေျပစာေပၚတြင္ ေျမအရြယ္အစားကို တမင္ရည္ရြယ္ ၍ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ား အေထာက္အထား 
ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေျဖဆုိသူမ်ားမွ ရွင္းျပသည္။ ယင္း လယ္သမားမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာလယ္ေျမမ်ားကို တသက္လံုး အသံုးျပဳ 
လာၾကေသာ္လည္း သင့္ေလွ်ာ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမရိွေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ ေျမကြက္ေနရာမ်ားကို ပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္း 
ျပဆိုရန္အတြက္ အခက္အခဲႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရြာသား၏ 
သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုမႈကို သက္ေသသာဓက ျပရာတြင္ အခြင့္အာဏာ ရွိသူအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမးျမန္းခံရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔အတြက္ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာတက္ႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အေျမာက္အျမားသည္ ထိုသို႔ေသာ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္ 
သက္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ၾကသည္။

ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ား (ရပ္မိရပ္ဖမ်ား)

တိုင္းအေရွ႕ျခမ္းေဒသတြင္ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အေမြဆိုင္ေျမႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ေျမမ်ားအ တြက္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ကူညီၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖရန္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ၾကသည္။ ဤအခန္းက႑သည္ 
တရားဝင္ ရာထူးေနရာတစ္ခုမဟုတ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ လူတစ္ဦးသည္ အသက္အရြယ္ အတုိင္းအတာ တစ္ခု 

ေရာက္လာလွ်င္ ထိုသူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္ ရပ္ရြာလူထုထံမွ သိသာစြာ ရိုေသေလးစားမႈကိုရရိွသည္။ ဤေနရာအတြက္ 
အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ ပညာတတ္မႈသည္ အေရးမပါလွေပ။ အစိုးရႏွင့္ အျငင္းပြားမႈတြင္ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ကူညီဖ်န္ေျဖေပးလွ်င္ လံုေလာက္ျပီျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းရပိုခက္သည့္အမႈမ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္အား ကူညီ၍ ေျမယာအမႈကိစၥမ်ားအား ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေပးရန္ ရြာ 
လူႀကီးမ်ားအား ဆင့္ေခၚျခင္းခံရသည္ဟု ရွင္းျပၾကသည္။ ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းသည့္စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ ေျမ 
အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား မေပးၾကပါ။ ထိုအစား သက္ရြယ္ႀကီးသူမ်ား 
သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရန္ ညိွႏိႈင္းရာတြင္ ကူညီႏိုင္သည့္ ေျမႏွင့္ ေျမ 
နယ္နိမိတ္စည္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္ သိရိွမွတ္သားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ကရင္ေက်းရြာ 
မ်ားတြင္ သက္ရြယ္ႀကီးသူမ်ားသည္ သိမွတ္ေလာက္ေသာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ဓေလ့ထံုးစံအရ အခြင့္အာဏာရိွ 
ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ ပါရိွေနျခင္းသည္ အျငင္းပြား သူမ်ား တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ေလးစားမႈႏွင့္ ရိုးသားမႈ ရိွေနေစရန္ 
အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ားအျပားတြင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားသည္ 
အျငင္းပြားေန သူမ်ားအား ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၏ တိုက္တြန္းအၾကံျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံ 
ေစရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ျခင္းႏွွင့္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကနဦးထဲက တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ အဓိကအားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ 

ပဲခူး



ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU)

ေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ျခမ္းေဒသသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) မွ တတိယ 
တပ္မဟာ၏ တုိက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွသည္။ ရြာအားလံုးတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ေျမမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ KNU အား ႏွစ္စဥ္အခြန္မ်ား ဆက္လက္ေပး ေနၾက သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ရြာမ်ားတြင္ KNU အတြက္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ ရိွၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသနေနရာ အမ်ားစုတြင္မူ တစ္ဦးတည္းမွသာ 
ေနရာႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ထမ္းေဆာင္သည္။

KNU/KNLA တို႔သည္ GORUM ပါဝင္သည့္ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တစိတ္တပိုင္း ပါဝင္ကူညီေသာ္လည္း 
ေက်းရြာအဆင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းရာတြင္ အလြန္နည္းပါးေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္သာ ပါဝင္ၾကသည္။78 
ေျဖဆိုသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ EAO မွလူမ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္ ေျမယာအျငင္းပြားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရည္ညႊန္းေျပာဆို 
ျခင္းမရိွေပ။ ထိုအစား ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚမႈနည္းပါးေသာ ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို 
ညိႏိႈင္း ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျမဲတေစ ပထမဆံုး အေၾကာင္းၾကားရမည့္ သူအျဖစ္ ေန 
ထိုင္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္မွ KNU တရားသူႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းရာတြင္လည္း 
အလားတူ သေဘာအတုိင္းပင္ အတည္ျပဳေပးသည္။ ၎က ရွင္းျပသည္မွာ KNU အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ KNU ၏ ေျမယာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ KNU သည္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းေဒသမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ 
ေျမမ်ားကို GORUM မွ စီးပြားေရး ႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ သိမ္းယူျခင္းကိုစီမံထိန္းသိမ္း 
ရန္ ကူညီျခင္းတြင္ ပို၍ ခိုင္မာေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ရွင္းျပမႈအရ KNU ၏ 
ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သည္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို စတင္၍ ထိခိုက္လာျပီ ျဖစ္သည္။

ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းတြင္ သုေတသနအဖြဲ႕ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားတေလွ်ာက္ မိမိရြာသားခ်င္း ျဖစ္သည့္ ေျမယာ 
အမႈမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားအား ေလွ်ာက္ထားေသာ ရြာသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် 
မေတြ႕ခဲ့ရေပ။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မတူဘဲ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းမွ သုေတသနေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား 
သည္ GORUM မွတဆင့္ ရယူႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ားျဖင့္ ေျမျပန္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္းခံေလွ်ာက္ထားရန္ 
ယံုၾကည္မႈ မရိွေပ။ ဤသို႔ ဝန္ေလးတြန္႔ဆုတ္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းခံမွာ အတိတ္ကာလတြင္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည့္ ပဋိပကၡမ်ား 
ေၾကာင့့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားအား ေၾကာက္ရြံေနျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ အစိုးရ 
အာဏာပိုင္ မ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈလည္း မရွိၾကပါ။ အက်ိဳးအျမတ္ ရယူလိုသူျဖစ္သည္ 

သု

အျငင္းပြားမႈအား ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ပံုစံေပၚတြင္ မူတည္၍ လက္မခံႏိုင္ေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား  အျခား ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရ 
တာဝန္ရွိသူ ဥပမာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ ၎တို႔၏ ေျမယာေကာ္မတီတို႔ထံသို႔ အယူခံ 
ဝင္ႏိုင္သည္။

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ယခင္ ေနရာခ်ထားခံခဲ့ရသည့္ ေဒသမ်ားမွ မူရင္းေက်းရြာမ်ားဆီသို႔ စတင္၍ ျပန္လည္အေျခခ်လာ 
ၾကၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ IDP ရြာမ်ားအတြင္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္း ေရးတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ား၏အခန္းက႑သည္ ပိုမို 
တိုးျမင့္လာဖြယ္ရိွသည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တိမ္ျမဳပ္ေနသည့္ 
အမ်ားပိုင္ ေျမယာမ်ားကို ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ျပန္လည္ေပၚထြက္လာရန္ 
အလားအလာ ရိွေသာေၾကာင့္ သက္ရြယ္ႀကီးသူမ်ား၏ သိရိွႏွံ႔စပ္ျခင္းသည္ ျပန္လည္အေရးပါလာဖြယ္ရိွသည္။

78ဤအခ်က္ကုိ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္မွ KNU တရားသူၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမွလည္း အတည္ျပဳေပးသည္။  



ဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ ယူဆထားသည့္ ျမန္မာ အစိုးရထံ မိမိတို႔ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းမွ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္  
မခ်ဥ္းကပ္လိုၾကေသာေၾကာင့္ အစိုးရစနစ္ကို အသံုးမျပဳေၾကာင္း ေျဖဆိုသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ “ငါတို႔ ဘာလို႔ အစိုးရ 
ကို ခ်ဥ္းကပ္ရမွာလဲ” ဟု ေျဖဆိုသူတစ္ဦးက ျပန္လည္ေမးျမန္းသည္။ “ငါတို႔က ကရင္ေတြျဖစ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း နားလည္ၾက 
လို႔ ေျမယာအမႈကိစၥေတြကို ငါတို႔ၾကားမွာ ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္။ ဗမာေတြ (GORUM) နဲ႔ မပတ္သက္တာ ပိုေကာင္းတယ္။” 
ဟု ေျပာဆိုသည္။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ GORUM၊ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအျပင္ဘက္မွ ဗမာ လူမ်ိဳး တစ္ဦးဦး 
ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈတစ္ခု ျဖစ္ေသာအခါတိုင္းေလာက္တြင္ ရြာအားလံုးရိွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
KNU ထံသို႔ သြားေရာက္၍ ေျမျပန္ရရန္အတြက္ အကူအညီ ေတာင္းသည္။ အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္ KNU သည္ ၎တို႔၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေျမျပန္လည္ရရိွရန္ အသံုးျပဳရာတြင္ အလြန္ထိေရာက္မႈရိွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂ အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲၿပီးခ်ိန္မွစ၍ KNU ၏ အင္အားႏွင့္ စိုးမိုးႏိုင္မႈသည္ သိသာထင္ရွားစြာ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ “အတိတ္တုန္း 
ဆီက KNU ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို လူတိုင္းက ေလးစားၾကရတယ္” ဟု ေရႊက်င္ခရိုင္မွ ေျဖဆိုသူ တစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္။ 
“အခုေတာ့ ကရင္ လူမ်ိဳးေတြပဲ KNU စကားကို နားေထာင္ေတာ့တယ္။ ဗမာေတြကေတာ့ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ႏိုင္ျပီ။ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲဲၿပီးကတည္းက KNU မွာ အာဏာ သိပ္မရိွေတာ့ဘူး။ သူတို႔ေတြက အရင္တုန္းကလို ေသနတ္ေတြကို 
မသံုးႏိုင္ေတာ့ဘူး။”

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ေတသနေနရာမ်ားအားလံုးတေလွ်ာက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္တြင္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္အာဏာ 
ရိွေသာေနရာကို ရရွိထားေသာ အမ်ိဳးသမီး မရိွေပ။ ၂ဝ၁၂  ခုႏွစ္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးစဥ္ 
ကတည္းက ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက့ဲသို႔ေသာ အာဏာရိွေသာ တရားဝင္ 

ရာထူး ေနရာမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားရရိွမႈမွာ က်ဆင္းလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ ေနခဲ့ရသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ 
တင္ျပၾကသည္။79 ရြာသူရြာသား က်ား၊ မ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးက ရွင္းျပသည္မွာ ယခင္ စစ္တပ္အုပ္စိုးစဥ္ကာလက ထိုရာထူး 
ေနရာမ်ားကို ရယူရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပို၍ အလားအလာ ရိွခဲ့သည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
စစ္တပ္မွ ပို၍ပစ္မွတ္ထားျခင္းကို ခံရၿပီး အသတ္ခံရႏုိင္ေျခ သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရွင္းျပသည္မွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စစ္သားေတြ႕ 
သည္ႏွင့္ မၾကာခဏ ထြက္ေျပးပုန္းေအာင္းေနရေသာေၾကာင့္ အိမ္ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ရပ္ရြာအတြက္ကိုပင္ တာဝန္ယူ 
ေစာင့္ေရွာက္ မႈမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့သည္။80

မၾကာေသးမီက KNU သည္ ၎တို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာ “ေကာင္စီ” တိုင္းတြင္ ကရင္ 
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း (KWO) မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ထည့္သြင္းရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
သည္။ ထုိကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ KNU စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ေက်းလက္ ေျမယာေကာ္မတီတြင္လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ကူညီ ေျဖရွင္းရန္ ပါဝင္ရသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ KWO မွ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ထိုေကာင္စီမ်ား၌ ပါဝင္ၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ထိုေကာင္စီမ်ားသည္ အာဏာအနည္းငယ္ သာရိွပါသည္။ 
KWO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အာဏာႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏုိင္မႈသည္ သုေတသနေနရာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ကြာျခားမႈရိွၿပီး 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈတစ္ခုတြင္ ၎တို႔မွ ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းသည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ိဳး မရိွပါ။

သု

79ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂၀၁၆ ၊ ဖံုးကြယ္ေနေသာ အင္အားမ်ား၊ ဖံုးကြယ္ေနေသာ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

ထြက္ဆုိခ်က္  (ခ်င္းမိုင္ - ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စု) ကုိၾကည့္ပါ။
80သုိ႔ေသာ္ ကရင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုအရ အမ်ိဳးသမီး ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း တပ္မေတာ္၏ စနစ္တက် အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားကို 

ေတြ႕ၾကံဳခံစားရသည္။ ကရင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၊ ၂၀၁၀၊ ထက္ေသာဓါးမ်ားအၾကား ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း  (Mae Sariang, Thailand: KWO) ကိုၾကည့္ပါ။



ရြာသူရြာသားမ်ား၊ အေရွ႕ပဲခူး

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (က) -  အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းတြင္ KNU ၏ ပါဝင္မႈ

ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ကရင္အဖိုးအိုတစ္ဦးမွ ၎၏ေျမႏွင့္ေဘးခ်င္းကပ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပ်က္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ 
ေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈတစ္ခုအေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား 
အလယ္ခန္႔္တြင္ ထိုေနရာတဝိုက္၌ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ သူ၏ ကရင္ အိမ္နီး 

ခ်င္းသည္ သူ၏ေျမကိုစြန္႔ပစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ မိသားစုႏွင့္အတူ မျဖစ္မေန ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ 
၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေနရပ္ျပန္လာေသာအခါ ျမန္မာလယ္သမားတစ္ဦးမွ ၎၏ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမကို 
သိမ္းယူထားခဲ့သည္။

မူလေျမပိုင္ရွင္သည္ သူ၏ေျမအား ျပန္လည္ရရိွရန္ KNU ထံမွအကူအညီကို ေတာင္းခံခဲ့သည္ဟု ကရင္ 
အဖိုးအိုမွ ရွင္းျပသည္။ ထိုသူ႕တြင္ ၁၉၈ဝ ႏွစ္မ်ားကထဲက ရက္စြဲထိုးခဲ့သည့္ KNU မွ ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္ 
လက္မွတ္မ်ား ရိွသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ KNU မွ သူ၏ကိုယ္စား တိုက္ရုိက္ၾကားဝင္ကာ ျမန္မာလယ္သမားအား 
အျငင္းပြားေနသည့္ေျမကို ျပန္လည္ေပးရန္ တြန္းအားေပးခိုင္းေစခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမွ KNU သည္ ေျမသိမ္းယူထားသည့္ ျမန္မာအား ေျမျပန္ေပးရန္ အင္အားမသံုးခဲ့ေသာ္ 
လည္း ထိုသူသည္ အင္အားႀကီးမားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ KNU ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ကို ေလးစားရသည္ဟု ရွင္းျပသည္။ “ျမန္မာလယ္သမားက ထိုေျမအမႈကို ျမန္မာအစိုးရဘက္သို႔ ယူေဆာင္ 
သြားရင္ ေျမျပန္ရဖို႔ KNU မွ အာမ မခံႏုိင္ဘူး” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ေက်ာက္



ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ခ) - မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ပိုင္ဆိုင္သူ မ်ားၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား

ႀကီးခရိုင္ရိွ လယ္ကြင္းေနရာတစ္ခုတြင္ အျငင္းပြားမႈတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ လူတစ္ဦးသည္ 
ထိုေျမအား သူ၏မိဘမ်ားထံမွ အေမြရခဲ့ၿပီး သူ႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမပိုရိွေနသည့္အတြက္ အိမ္နီး 
ခ်င္း အား အေမြရထားသည့္ေျမကုိ ငွားရမ္းထားခဲ့သည္။ အငွားခ်ထားမႈသည္ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ 

ၾကာလာခဲ့သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ GORUM မွ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေျမယာဥပေဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
ေျမငွားယူထားသည့္လယ္သမားမွ ေဒသခံ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ LUC တစ္ခု ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ သူသည္ 
ငွားရမ္းထားသည့္ေျမအား အသံုးျပဳေနစဥ္ သူ႕အမည္ျဖင့္ အခြန္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ ေျမအား သူ၏ 
အမည္ျဖင့္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ရန္မွာ အလြန္လြယ္ကူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မူလေျမပိုင္ရွင္မွ သိရိွသြားသည့္အခါ ေက်ာက္ႀကီးရိွ ေျမယာရံုးသို႔ တရားဝင္တုိင္ၾကားစာ ပို႔ခဲ့ၿပီး 
ငွားယူထားသူအား ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ LUC အား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ေျမငွားမွ ျမန္မာအစိုးရ၏ 
သက္တမ္းအလိုက္ ေျမငွားသူ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေျမဥပေဒမ်ားအရ သူသည္ ထိုေျမေပၚတြင္ 
၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါ သူ၏ေျမျဖစ္သြားျပီဟု ေျပာကာ ေျမပိုင္ရွင္၏ အဆိုအား 
ျငင္းခ်က္ထုတ္သည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ အမႈအား ေဒသခံၿမိဳ႕နယ္ ေျမယာရံုးမွ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ေနသည္။ မူလ 
ေျမပိုင္ရွင္သည္ ၎ထံတြင္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက KNU မွ ထုတ္ေပးထားသည့္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ 
ရိွသည့္အတြက္ KNU ထံသို႔လည္း ခ်ဥ္းကပ္ကာ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ အမႈတြင္ ျမန္မာအစိုးရ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္ ပါဝင္ေနသျဖင့္ ၎တို႔မွ မပတ္သက္လိုေၾကာင္း 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ဂ) - ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္ခဲ့ရသည့္ လူထုကို စစ္တပ္မွ အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ေနရာခ်ထားျခင္း ပါဝင္သည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာ 
ရိွသူမ်ားက မေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း

ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ IDP ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ လူတစ္စုသည္ ျမန္မာ စစ္တပ္မွ 
အတင္းအက်ပ္ ေနရာေျပာင္းရန္ တြန္းအားေပးမႈကို တစ္ဘဝလံုး အၾကိမ္ၾကိမ္ ခံစားလာခဲ့ရၿပီး 
ယခု ၎တို႔ကို ေနရာခ်ထားသည့္ေျမ၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ကရင္လယ္သမား ၃ ဦးထံမွလည္း 

ဖိအားေပးမႈကို ခံေနရသည္။ ၂ဝ၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးၿပီ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ယခု IDP ရြာသားမ်ားေနထိုင္ေနေသာ လယ္ေျမ၏ မူလပိုင္ရွင္ ကရင္ လယ္သမား ၃ ဦးမွ ျပန္ရ 
ခ်င္ၿပီး IDP မ်ားကို ကီလိုမီတာအနည္းငယ္သာ ကြာေဝးေသာ ၎တို႔၏ ရြာသို႔ ျပန္ေစခ်င္သည္။

ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်ခဲ့ရေသာ လူစုမွ ၁၉၇၆ ႏွင့္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္အတြင္း ၎တို႔၏မူလရြာႏွင့္ IDP ေနရာအၾကား 
အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ အတင္းအက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရန္ ခုိင္းေစခံခဲ့ရေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ IDP ေနရာ 
တြင္ သူတို႔ေနလာသည္မွာ ယခုသုေတသနျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၁၅ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာလာျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ေနထိုင္ခြင့္ရရိွသင့္သည္ဟု ခံစားမိၾကသည္။

ေက်ာက္

ေက်ာက္



ထိခိုက္နစ္နာရေသာ လယ္သမားမ်ားမွ ရွင္းျပသည္မွာ မိမိတို႔ေျမေပၚသို႔ IDP မ်ား ေရာက္ရိွေနသည္မွာ 
စစ္တပ္မွ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္မွန္း နားလည္ေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈေၾကာင့္ 
IDP မ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခါ ၎တုိ႔၏ မူလေက်းရြာသို႔ျပန္၍ လယ္ကြင္းမ်ားကို ျပန္ယူရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရွိၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ၿငိမ္းခ်မ္းေနျပီ ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ IDP အမ်ားအျပားသည္ မိမိတို႔၏ လယ္ေျမ 
ေပၚတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ ေနျခင္းမွာ မမွ်တေပ။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔အနက္မွ အမ်ားအျပားသည္ မူရင္း 
ေက်းရြာတြင္ ကိုယ္ပိုင္လယ္ကြင္းမ်ားရိွၾကၿပီး ပံုမွန္ျပန္ၾကကာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။  IDP 
မ်ား၏ ထက္ဝက္နီးနီး (၈၇ အိမ္တြင္ ၄ဝ ခန္႔)သည္ ယခုအခါ ၎တို႔၏ မူရင္းရြာသို႔ ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္ေသာ 
အခ်က္သည္ ကရင္လယ္သမား၏ IDP မ်ားအား ျပန္ေစခ်င္သည့္ဆႏၵကို လႈံ႕ေဆာ္ ေပးသည္။

ဤေျမယာပဋိပကၡမွာ မူရင္းေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ IDP ေက်းရြာသားမ်ား ဆက္သြယ္မႈတြင္ သိသာစြာ ဖိစီးမႈ 
ျဖစ္ေစသည္။ ႏွစ္ရြာလံုးကို ႀကီးၾကပ္ရေသာ VTA သည္ လယ္သမားအားလံုးႏွင့္ IDP မ်ားအၾကား ၾကားဝင္ 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ်ိန္မ်ားကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သူကိုယ္ တိုင္အေနႏွင့္ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ ရြာ 
လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခား ရပ္ရြာလူထုတို႔အား ထိုအေျခအေနကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ ေခၚဆိုခဲ့ေသာ္လည္း 
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ထိုေနရာသို႔ အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရသူမ်ားအၾကား ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားစြာ ရွိေန 
သည္။ 

ၾကားဝင္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ်ိန္မ်ားကို အၾကိမ္ၾကိမ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ လယ္သမား ၃ ဦး သည္ ေျမကို 
ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ IDP ေက်းရြာသားမ်ားအား မူရင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္ခိုင္းရန္ GORUM ႏွင့္ KNU ႏွစ္ဘက္လံုးသို႔ 
အယူခံေလ်ာက္ထားခဲ့သည္။ DALMS အရာရွိမ်ားက IDP ရြာသားမ်ား က လယ္သမားမ်ားအား သူတို႔၏ 
လယ္ေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အၾကံျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ IDP မ်ားက သူတို႔တြင္ လံုေလာက္ေသာ 
ေငြေၾကးမရွိေၾကာင္း တင္ျပသည္။ ထို႔ေနာက္ လယ္ သမားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ GAD ရံုးသို႔ စာတစ္ေစာင္ေရး၍ 
စစ္တပ္ထံမွ အကူအညီ ေတာင္းခံ သည္။ သို႔ေသည္ တံု႔ျပန္မႈ မရရွိပါ။

KNU အား ပါဝင္ကူညီရန္ ေတာင္းဆိုမႈမွာလည္း မေအာင္ျမင္ပါ။ သုေတသနျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေညာင္ေလး 
ပင္ခရိုင္ တပ္မွဴးထံသို႔ စာေပးပို႔ခဲ့သည္မွာ ၃ လေက်ာ္ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း တံု႔ျပန္မႈ မရရွိေသးပါ။ လယ္သမား 
မ်ားက ဤအမႈမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ KNU က ပတ္သက္ လိုမည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ၾက 
သည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ အျငင္းပြားမႈမွာ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္မား 
ေနသည္။



ေျမသိမ္းယူျခင္း

ႏွင့္ GORUM အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲသည့္ ၂ဝ၁၂  မွစ၍ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ေျမသိမ္း ယူခံရျခင္း 
သည္ ရပ္ရြာလူထု ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ပိုမိုျမင့္မားလာေသာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္း 
သုေတသနေနရာမ်ားတေလွ်ာက္တြင္ စစ္အေျခစိုက္စခန္း ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေျမသိမ္းယူျခင္းသည္ 

အျဖစ္မ်ားေသာ အေရးကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအမႈကိစၥမ်ားသည္ လူနည္းစုကိုသာ သက္ 
ေရာက္ေစသည္။ သုေတသနေနရာ အမ်ားအျပားတြင္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး ပိုမို တည္ၿငိမ္လာျခင္း၏ ရလဒ္ 
အေနျဖင့္ ေျမသိမ္းယူမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု ျပည္သူမ်ားမွ ဂရုျပဳမိသည္။ အတိအက်အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက 
၂ဝ၁၂ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရစဥ္မွစ၍ ပဲခူးတိုင္းအစိုးရ၏ ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးရံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ 
ေျမမ်ား ပိုမိုသိမ္းယူလာျခင္းကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုကိစၥမ်ားတြင္ ေျမသိမ္းမယူမီ ႀကိဳတင္၍ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွပဲ 
ထိခုိက္ခံရေသာ ေျမပို္င္ရွင္မ်ားသည္ မည္သည့္ေလွ်ာ္ေၾကးမွ မရရိွေပ။ ေဆာက္လုပ္လိုက္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ 
အသံုးျပဳျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္ဟု ေယဘုယ်အေနႏွင့္ ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေဆးရံုအခ်ိဳ႕သည္ အခြံသာ 
ရွိၿပီး လစ္ဟာ၍ေနၾကသည္။

ယခင္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က အမ်ားပိုင္ေျမ ႏွင့္ သစ္ေတာေျမတို႔အား စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
မၾကာခဏသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မွ လိုက္ေလ်ာသည့္ အေပးအယူမ်ားအရ သိမ္းယူ 
ျခင္းမ်ားရွိသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မတူဘဲ ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ေျမေနရာမ်ားစြာသည္ ေက်းရြာသားမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
လက္ေအာက္တြင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအထိ က်န္ရိွေနခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအေျမာက္ 
အျမားကို သုေတသနေနရာမ်ားတေလွ်ာက္ ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
အစဥ္အလာအရ ရိွေနေသာ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားလည္း အက်ိဳး 
ဆက္ အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ထြက္ေပၚလာသည့္ အေရးကိစၥမ်ားမွ ၂ ခုမွာ ျပည္သူတို႔အ 
တြက္ အမ်ားပုိင္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳရန္ တားဆီးမႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွစ၍ ယခင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ သစ္ေတာ 
ေနရာမ်ားကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားမွ ရာဘာႏွင့္ အျခားႏွစ္ရွည္ခံပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ အတြက္ သိမ္းယူျခင္း ခံလာရသည္။ 
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၂ ဥပေဒအရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ သို႔မဟုတ္ ေျမရိုင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ ယခငဓ္ေလ့ 
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ ေျမမ်ားမွာ ယခုအခါ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္ ပိုမိုေရာက္ 
ရိွလာသည္။ ေရႊက်င္ရိွ ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မွ  သေဘာထားကို ဤသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာသည္၊ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ဘဝ သက္တမ္းမွာ ဆိုးရြားတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို အမ်ားႀကီး ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးနီးနီး ဆံုးရံႈးခဲ့ရ 
တယ္။ အခု ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈ နဲနဲရိွေနျပီ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေျမေတြ ဆံုးရံႈးေနရတယ္။”

ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းရိွ လူထုသည္ GORUM ႏွင့္ KNU ႏွစ္ခုလံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရး သိမ္းယူေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား၏ တုိးျမင့္လာေသာဖိအားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းတြင္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား သိသာစြာ က်န္ရွိ 
ေနၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို နယ္ နိမိတ္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွ၍ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားအတြက္ယွဥ္ျပိဳင္ 
ရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္တာဝန္ရိွသူမ်ားၾကား ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားသို႔ ဦးတည္ေစသည္။

ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းသည္ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေသာ 
ဆည္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူျခင္းအတြက္ 
ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရိွသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။81 သို႔ေသာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ ရွင္းလင္းစြာ 
ျပဌာန္းထားသည့္ ၾကားကာလစီစဥ္မႈမ်ား မရိွ၍ ဤစီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ အလြန္ပင္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈမရိွ ျဖစ္ေနၿပီး 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား အလြန္အားနည္းသည္။82

KNU



ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU တို႔သည္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈတြင္ ပိုမို ျပိဳင္ဆုိင္လာၾကသည္ဟု 
သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေနရာအားလံုးမွ ရြာသားမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ KNU ၏ အရင္းအႏွီး 
ရလိုေသာ ဆႏၵအတြက္ ၎၏ ေျမယာဥပေဒ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဖြဲ႕တြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား မလိုက္နာ 
သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈ ထားခဲ့သည္ဟု လူအမ်ားက တင္ျပၾကသည္။ KNU မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က ျမန္မာ 
ဥပေဒမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ား မစတင္မီ ရပ္ရြာလူထုအား အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းသည္ KNU အတြက္ 
မျဖစ္မေနလုပ္ရသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ၾကည့္ရာတြင္မူ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လက္ေတြ႕တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ မက်င့္ သံုးၾကဟု သိရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေျဖဆိုသူအမ်ားအျပားက ေရႊက်င္အနီးတဝိုက္ရိွ KNU ထိန္းခ်ဳပ္၍ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ေရႊေဖာ္တူးသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အႏၱရာယ္ရိွေသာ သက္ေရာက္မႈကို ေျပာျပၾကသည္။ KNU ႏွင့္ GORUM ၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးစဥ္မွစ၍ ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU မွ 
တာဝန္ရိွသူမ်ားထံမွ ေလွ်ာေပါခြင့္ျပဳေပးမႈမ်ားကို ရရိွေနၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားမွ ထိုစီမံခ်က္မ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ႏြမ္း 
ေစေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ေဒါသကို ေျပာဆိုၾကသည္။ 

၎တို႔၏ ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားၿပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ စပါးခင္းႏွင့္ 
လယ္ယာေျမမ်ား၏ ရွင္သန္ႏိုင္မႈကို ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေရႊက်င္ အနီးတဝိုက္ရိွ ေရႊတြင္းမ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ပ်က္စီးေစမႈသည္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား အျပင္းအထန္ ထိခုိက္ေစခဲ့သလို ေရစုန္ဆင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ေအာက္ဖက္ရိွ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈ ႏွင့္ ေရေန သတၱဝါမ်ားကိုလည္း အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။83 
ေျဖဆိုသူမ်ားက KNU ႏွင့္ GORUM ႏွစ္ဖြဲ႕လံုးသည္ ေရႊတြင္းအနီးရိွ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ညိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမရိွခဲ့သလို ေရႊတြင္း 
လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအားလည္း မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမွ မေပးခဲ့ဟု ရွင္းျပၾကသည္။ 

ထို႔ျပင္ ၎တို႔အား မိုင္းတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း 
ေဆြးေႏြးရွင္းျပျခင္း သို႔မဟုတ္ အသိေပးျခင္းမရိွဟု ဆိုသည္။  ေရႊက်င္ရိွ သုေတသနေနရာ အႏွံ႔အျပားမွ ေျဖဆိုသူမ်ား 
သည္ ၎တို႔အား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမရိွသည့္ အတြက္ KNU တာဝန္ရိွသူမ်ားအေပၚ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား 
ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေျဖဆုိသူမ်ားမွ KNU သည္ သာမန္ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏အက်ိဳးထက္ ခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရး 
သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပးေနခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ KNLA စစ္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔ 
ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းကာ KNU ဥပေဒမ်ား၏ ျပင္ပမွ လုပ္ေဆာင္ေနၾက 
သည္ဟု ေျပာဆိုေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ GORUM အေပၚတြင္မူ မေက်နပ္မႈ အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္း၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ GORUM 
ကို သူတို႔တစ္သက္လံုး တရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ မျမင္ခဲ့ပဲ ထိုသူတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားမွာလည္း ထံုးစံကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျမယာမ်ား ေလ်ာေပါ့ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းမွာ ထိုေဒသမွ  စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္မွ ညိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရထံ ခ်ဥ္းကပ္တိုင္တန္းရန္ ေၾကာက္ရြံ႕တြန္႔ဆုတ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပ ၾကသည္။ ဤ ေဒသတြင္လည္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၆ဝ ျပည္တြင္းစစ္၏ ဆိုးေမြအေနျဖင့္ ျပည္သူတို႔သည္ ျမန္မာ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးသည္။ “သင္က စစ္ထဲကဆိုရင္ ဘာမဆို လုပ္ႏိုင္တယ္” ဟု ေျဖဆို 

81ဤအခ်က္ကုိ အျခား သုေတသနမ်ားတြင္လည္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ The Border Consortium Protection ၏ ၂၀၁၄ ေလ့လာမႈ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း 

လုံျခံဳမႈအတြက္ ပူပန္မႈမ်ား” တြင္ ၂၀၁၂ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးေနာက္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ ၅၅% မွာ ျပင္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ ကို 

ခံစားရသည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 
82ၾကားကာလ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ၎က ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ပံုတုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအား South, A., 

Schroeder, T., Joliffe, K., မိကြန္ခ်မ္းမြန္၊ စ ရႈိင္း၊ Kempel, S., Schroder, A. ႏွင့္ ေနာ္၀ါးရႈီးမူး ၂၀၁၈၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အၾကား -  ျမန္မာ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ၾကားကာလ အစီအမံမ်ား (ရန္ကုန္ - ပူးတြဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြ) တြင္ ၾကည့္ပါ။
83http://khrg.org/sites/default/files/18-23-s1_wb_0.pdf ကုိလည္းၾကည့္ပါ။



သူတစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ အတိတ္မွာ ဆိုးရြားတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ အမ်ားႀကီးၾကံဳခဲ့ရတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ တို႔ေတြ ေျပးရတယ္၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း ခံရတယ္၊ လူေတြ အမ်ားႀကီး အသတ္ခံရတယ္၊ အခု အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ 
ျပီဆိုေတာ့ ပိုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေနျပီလို႔ ေျပာလို႔ရျပီ။ ဒီေတာ့ ငါတို႔ သူတို႔ကုိ ငါတို႔ေျမေတြျပန္ေပးလို႔ ဘယ္လိုလုပ္ ေျပာရဲမလဲ”။

GORUM ေျမဥပေဒအရ သစ္ေတာေျမအျဖစ္ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ေသာ ေတာင္ေပၚေျမျမင့္မွ ရပ္ရြာလူထုမွာလည္း 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ပဏာမေျခလွမ္းမ်ား ေၾကာင့္ ဖိအားသစ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားရိွ 
ေတာင္ေပၚေဒသ မ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ခိုင္မာလာေစရန္ ပို၍ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ မၾကာခဏ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအဖို႔ နစ္နာမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ KNU တတိယ တပ္မဟာမွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ 
ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ပိုင္ဆုိင္သည့္ အမ်ားပိုင္ေျမ ၃ဝဝဝ ဧကေက်ာ္ႏွင့္ ရြာမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရယူရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု အခုိင္အမာဆိုသည္။ သုေတသနေနရာမ်ား အားလံုးရိွ IDP 
ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေနအိမ္ရွိရာေဒသမ်ားအတြက္ႏွင့္ ထိုထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္မျပန္ႏိုင္ပဲ 
တားဆီးခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနမႈအား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။84

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ဃ) - ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ သစ္ေတာေျမမ်ား 
အသိမ္းခံရျခင္း

က်င္ရိွ ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္အထိ ၎တို႔အသံုးျပဳေနခဲ့ေသာ 
အမ်ားပုိင္ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေနသည္။ ရြာသို႔လာသည့္ လမ္းတစ္ 
ေလွ်ာက္ တြင္ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ရွည္လ်ားလွေသာ ရာဘာစိုက္ခင္းအတန္းႀကီးကို ျဖတ္ 

ေက်ာ္ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားက ယင္းရာဘာျခံမ်ားမွာ ထိုေဒသရွိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွ ခ်မ္းသာေသာ 
စီးပြားေရးသမား တစ္ေယာက္အား ရြာ၏အမ်ားပိုင္ေျမကို အသံုးျပဳရန္ ေလ်ာ့ေပါ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးထားျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ပဋိပကၡကာလအတြင္း ရြာသားမ်ားသည္ ထိုေျမအား အမ်ားပိုင္ သစ္ေတာအျဖစ္ 
တိရိစာၦန္မ်ားလႊတ္ေက်ာင္းရန္၊ ထင္းေခြရန္ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳခဲ့ၾက 
သည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားက ရွင္းျပသည္။ ရြာသားမ်ားအၾကား ညိႏိႈင္းထားသည့္ အလြတ္သေဘာ စနစ္တြင္ 
ရြာသားတစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ေျမ ၅ ဧက တစ္ကြက္စီ သံုးရန္ ရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၂ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီး 
စဥ္ကထဲက စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ရြာသို႔ေရာက္လာကာ သစ္ေတာမ်ားကိုရွင္းၿပီး ရာဘာပင္မ်ားစိုက္ၾက 
သည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတုိင္း ရွင္းျပသည္။ “အရင္တုန္းက ကၽြန္မတို႔ေတြ အဲဒီေတာကို 
သြားၿပီး မွ်စ္နဲ႔ တျခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြရွာၿပီး ျပန္ေရာင္းၾကတယ္။ အခုေတာ့ ငါတို႔ သြားတဲ့အခါ ရာဘာ 
အလုပ္သမားက ေအာ္ထုတ္ၿပီး ျခိမ္းေျခာက္တယ္”။ ထိုရြာမွ ေျဖဆိုသူမ်ားက ပုဂၢလိက စီးပြားေရးသမား 
ႏွစ္ဦးအား ေလ်ာ့ေပါ့ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္အသိေပးတုိင္ပင္ခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္းႏွင့္ 
ဤသို႔ျဖင့္ ၎တို႔ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ပင္မဝင္ေငြ တစ္ခုဆံုးရံႈးသြားရေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ၂ဝ၁၂ 
ဥပေဒ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ရည္ညႊန္း၍ ေတြ႕ဆံုေျဖၾကားသူတစ္ဦးက “၂ဝ၁၂ ဥပေဒေတြအရဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ ရဲ႕ေျမေတြကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဆံုးရံႈးလိမ့္မယ္။ ဥပေဒ အတိုင္း ဆို ခင္ဗ်ားမွာ ပိုက္ဆံရိွရင္ ရြာေျမနဲ႔ ရြာ 
သစ္ေတာေတြကို အသံုးျပဳဖို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ္။ ဥပေဒက ပိုက္ဆံရိွသူေတြအတြက္ပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
အတြက္ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဆိုသည္။

ေရႊ

84တနသၤာရီတုိင္းမွ ကရင္လူထုသည္လည္း ဤ ျပႆနာႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည္။ Carroll, J. ၂၀၁၈၊ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ 

ေျမယာပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ UK Charity ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ ျဖစ္ေနသည္။’ The Guardian, 2 Nov. Available at https://www.theguardian.com/glob-

al-development/2018/nov/02/displaced-villagers-myanmar-at-odds-with-uk-charity-over-land-conservation-tanintharyi?fbclid=IwAR1dUnF1-JsZF-

B6uhnf49pqNNK-79iTXyTob6_MMmkrNjiEbfcsmtKccElc (accessed 30 October 2018). ကိုၾကည့္ပါ။



ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (င) - KNU သည္ ၎တို႔၏ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
အင္အားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာ့နည္းလာျပီဟု ရြာသားမ်ားက ခံစားမိသည္။

တစ္ခ်က္မွာ KNU အေနျဖင့္ စစ္တပ္မွ ခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားထံ ေရာင္းထား သည့္ 
အမႈမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားကို ျပန္ေပးရန္ႀကိဳးစားရာတြင္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြန္နည္းသြားတတ္သည္ဟု ေရႊက်င္ရြာသားမ်ားက ရွင္းျပသည္။ ဤအေျခ 

အေနတြင္ KNU သည္ ထုိေဒသရွိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမေနရာတစ္ခုကို စားက်က္ေျမအျဖစ္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ 
ပိုင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေျမပံုမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အနီးအနားရိွ ရြာတစ္ရြာမွ ျမန္မာမ်ား သည္ 
ထိုေျမကို စားက်က္ ေျမမွ စပါးခင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ျမန္မာ DALMS ရံုးသို႔ ေလ်ာက္ထားၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ 
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ KNU သည္ ၎တို႔၏ ေျမပံုမ်ားအရ ထိုေျမကို စားက်က္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသး 
ေသာ္လည္း KNU တြင္ ၎ကိုယ္ပုိင္ေျမ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားျခင္းစနစ္ကို ထူေထာင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ 
ၾသဇာတိကၠမ မရိွဟု ရြာသားမ်ားက ရွင္းျပၾကသည္။

ဤအမႈတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ GORUM ထံ တိုက္ရိုက္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္စြမ္းပိုရိွသည့္ ျမန္မာအိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္၍ အင္အားမရိွဟု ခံစားရသည္။ ေတြ႕ဆံုေျဖၾကားသူတစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္မွာ “ဗမာေတြအတြက္ 
ျမန္မာက အစိုးရျဖစ္ၿပီး ကရင္ေတြအတြက္ KNU က အစိုးရျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ ေတြ ကရင္ဥပေဒေတြကို 

ေက်းရြာသားမ်ား၏ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ အင္အားကင္းမဲ့မႈမွာ ေက်းရြာသားတစ္ဦး သူယခင္က ဟင္းသီးဟင္းရြက္ 
မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေနက် အမ်ားပိုင္ေျမကို က်ဴးေက်ာ္ျဖတ္သန္းမႈျဖင့္ အဖမ္းခံၿပီး ေနာက္ တိုးျမင့္လာေစသည္။ 
ထိုစဥ္က ရဲမ်ားက အိမ္သို႔လာေခၚၿပီး သူ၏ေျမမဟုတ္ေသာ ထိုေျမေပၚသို႔ က်ဴးေက်ာ္မိေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက စာမတတ္တဲ့လူေတြပါ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အင္အားမရိွဘူး။ ဥပေဒအရ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေျမအမ်ားအျပားဟာ ေျမလြတ္ေတြတဲ့။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေျမလြတ္မရိွဘူး။          
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရအတုိင္းဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ စာရြက္စာတမ္းမရိွဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေျမလြတ္ 
ေတြလဲ မရိွဘူး။ ဘိုးဘြား၊ မိဘေတြအဆက္ဆက္ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဘဝလံုး ေနခဲ့ၾကတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ေျမပံုအရဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီေျမကို တရားမဝင္ ေနရာယူထားတာပဲ”

ထိုအမႈတြင္ မည္သည့္ရြာသား သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ GORUM ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ 
ေျမငွားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုျပင္ရန္ ခုခံေျပာဆိုဖို႔ရာ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ယံုၾကည္ခ်က္မရိွေပ။ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ယခင္ရိွခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျမပိုင္ ဆိုင္ခြင့္အတြက္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ အင္အားမဲ့ကာ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္ဟု ရွင္းျပၾကသည္။ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္လွ်င္ ၎တို႔အျမင္အရ ဗဟုသုတ ႏွင့္ ပညာပိုရိွေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ခုိင္းႏိႈင္း၍လည္း 
ရြာသားမ်ား၏ မိမိတို႔အင္အားမရိွျခင္းကို သိမွတ္မိၾကသည္။  

ရြာသားမ်ားသည္ ဤအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNU ထံသို႔ စာေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္မႈ 
မရခဲ့ေပ။ ဤကိစၥသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေန၍ KUN မွ ဝင္မပါခ်င္ဟု ရြာသားမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ 
ထို႔ျပင္ရြာသားမ်ားမွလည္း ထိုအမႈအတြက္ ဆက္လက္၍ မလုပ္ေဆာင္ခ်င္ေတာ့ပါ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
စစ္တပ္ႏွင့္ KNU အၾကားရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။

ေနာက္



လုိက္နာခဲ့ၾကေပမဲ့ KNU ဟာ ဒီမွာ အင္အားနည္းလာတယ္၊ ဒီေတာ့ ငါတို႔ေတြ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရေတာ့ဘူး။ 
ပဋိပကၡကာလအတြင္းမွာ KNU က ဒီေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္ ထားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ KNU မွာ သူတို႔ရဲ႕ၾသဇာ 
ဆက္လက္တည္ျမဲဖို႔ အင္အား မရိွေတာ့ဘူး။ ဗမာေတြကို KNU က ငါတို႔ေျမေပၚက ထြက္သြားဖို႔ေျပာရင္ 
ေတာင္ သူတို႔က လံုးဝနားမေထာင္ေတာ့ဘူး”။ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ 
အေရးႀကီးေသာ ေျမရပိုင္ခြင့္ကို KNU မွ အကာအကြယ္မေပးခဲ့သျဖင့္ အလြန္အမင္း အားငယ္ေနၾကသည္။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (စ) - ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း 
ဆက္ဆံမႈ

ႀကီးအနီးရိွ ရြာတစ္ရြာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမတစ္ခုအား ခ်မ္းသာ 
သည့္ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးက ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ေတာင္းဆိုေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ 
ေပၚေနသည္။ ၎တို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမ အမ်ားအျပားသည္ 

အခ်ိန္ၾကာ လာသည္ႏွင့္ အမွ် ၎တို႔၏ ေက်းရြာႏွင့္ IDP လူထုအတြင္း သဘာဝအတုိင္း လူဦးေရ တိုးတက္ 
လာမႈအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အိမ္ယာေျမ အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာရျပီျဖစ္ေၾကာင္း ထိခိုက္ရေသာ ကရင္ 
ေက်းရြာသားမ်ားက ရွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္ ရြာသားအားလံုးက အမ်ားပိုင္ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား 
သည့္ ေရတံခြန္တစ္ခုပါရိွေသာ ေျမေနရာ တစ္ခုရိွ၍ ထိုေျမအား ၎တုိ႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေထာက္ခံရန္ 
KNU အား ရြာသားမ်ားက ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳေနရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ KNU မွ လူမ်ားက ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုေျမတြင္ ေရတံခြန္တစ္ခုရိွၿပီး လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္စရာ 
တစ္ခုျဖစ္လာကာ ထိုေျမကို ရပ္ရြာလူထုက မိမိတို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အသံုးျပဳလိုၾကသည္။ 
ရြာမွ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးသည္ ေရတံခြန္အနီးတြင္ ဆုိင္ခန္းပါသည့္ အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီး ယခုအခါေရတံခြန္ 
လာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအား အေအးႏွင့္ မုန္႔မ်ားေရာင္းခ် ေပးေနျပီျဖစ္သည္။ ထိုေျမအား ရြာသားမ်ား 
အားလံုးပိုင္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ရပ္ရြာ 
ထဲမွ မည္သူမဆို သြားေရာက္ အိမ္ေဆာက္ေနႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕မွစီးပြားေရး 
သမားတစ္ဦးက ထိုေရတံခြန္ႏွင့္ ဝန္းရံေနသည့္ ေျမအား ေဒသခံ KNU တပ္မွဴးမ်ားထဲက တစ္ဦးမွ မိမိအား 
အငွားခ်ေပးလိုက္ျပီဟု ဆိုသည္။ 

ထိုသူက ဆုိင္ဖြင့္ထားေသာ ေက်းရြာသူ ၂ဦးအား ထိုေျမတြင္ အိမ္ေဆာက္ၿပီး ေစ်းေရာင္းလိုပါက ၎ထံမွ 
ေျမငွားရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုသည္ဟု ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္ ရြာသားမ်ား အျမင္ 
တြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ႏွင့္ KNU ဥပေဒမ်ားအရ ေရတံခြန္ကို ရြာမွပိုင္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ 
စီးပြားေရးသမားမွ ေရတံခြန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္မရိွေပ။ ေက်းရြာသူ ၂ ဦးထဲမွ တစ္ဦးက ၎ကိစၥတြင္ 
အဂတိ လိုက္စားမႈ ပါဝင္ၿပီး စီးပြားေရးသမားထံ ေျမကိုအငွားခ်ခဲ့သည့္ KNU တပ္မွဴးသည္ KNU ဥပေဒကို 
မလိုက္နာခဲ့ဟု ဆိုသည္။ သူမက အခိုင္အမာေျပာသည္မွာ “ကၽြန္မ သူ႔ကို မေၾကာက္ပါဘူး၊ အခက္အခဲေတြ 
အမ်ားႀကီး ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ဖူးျပီ။ ဒီတစ္ခုကိုလဲ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မွာပဲ။ သူကၽြန္မကို ႀကိဳက္သေလာက္ ျခိမ္းေျခာက္ 
လို႔ရတယ္။ ဒါက ကၽြန္မတို႔ေျမ၊ ဒီေတာ့ သူ႔မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္မရိွဘူး”

ေရတံခြန္အနီးတြင္ ဆိုင္မ်ားဖြင့္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ တျခားရြာသား အမ်ားအျပား 
သည္ သူမတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်င္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးသမားက အလြန္ အင္အားၾသဇာရွိၿပီး KNU ႏွင့္ 
ေဒသတြင္းရွိ တပ္မေတာ္မွ တပ္္မွဴးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္စြာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္ေနၾကသည္ဟု 

ေက်ာက္



ဆိုသည္။ ထိုေက်းရြာသူႏွစ္ဦးမွ တစ္ေယာက္မွ KWO အရာရိွ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူမအေနျဖင့္ KNU 
ေျမယာဥပေဒမ်ားအရ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားကို အသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ရိွသည္ဟု 
ယံုၾကည္ သည္။ ရြာသား မ်ားမွ KNU ေျမယာရံုးသုိ႔ စာပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း တံု႔ျပန္စာ မရေပ။ အမႈတြင္ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးပိုင္းမ်ား ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားက GORUM ကို မထည့္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးက ေက်ာက္ႀကီးရွိ DALMS ရံုးသို႔သြား၍ ၎တို႔၏ဆုိင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ထားေသာေနရာ 
မ်ားအတြက္ အိမ္ဂရန္မ်ား သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရန္ စဥ္းစားေနၾကသည္။ ၎တို႔မွ ခိုင္မာစြာယံုၾကည္ 
သည္မွာ ေရတံခြန္ေဘးမွ ေျမေပၚတြင္ ေစ်းေရာင္းရင္း ပိုၾကာၾကာေနေလ စီးပြားေရးသမားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 
၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ပို၍ အာမခံခ်က္ရွိလာေလ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

စီးပြားေရးသမားမွ ေရတံခြန္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္လိုမႈကို မတည္ျမဲေစႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္း 
တစိတ္တေဒသမွာ GORUM ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွျခင္းႏွင့္ KNU ေဒသခံတပ္မွဴးႏွင့္ စီးပြားေရးသမားတို႔ အခ်ိတ္ 
အဆက္ရွိေသာ္လည္း KNU သည္ ထိုသူ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒမ်ားအရ ျငင္းဆိုႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ေက်ာက္ႀကီးရွိ ေဒသခံ CSO ထံသို႔လည္း ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ရာတြင္ ထိုသူက 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ KNU ဥပေဒမ်ားအရ (ေနာက္ဆက္တြဲ 
၂ တြင္ ၾကည့္ပါ) ရြာသားမ်ားအား ေရတံခြန္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္ ေျမတို႔ကို ပို္င္ဆိုင္ခြင့္အား စိတ္ခ်ေနပါဟု ေျပာသ 
ျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွာ အားတက္ေနၾကသည္။

ေျမသိမ္းယူျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းခံျခင္း

တုိင္းအေရွ႕ျခမ္းရိွ သုေတသန ေနရာအမ်ားစုတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမသိမ္းယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ျပန္လည္ေတာင္းခံရာတြင္ အလြန္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ 
သုေတသန ေနရာမ်ားအားလံုးတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ VTA မ်ားက ေျမသိမ္းယူျခင္းမ်ားသည္ 

၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရိွပဲ အစုိးရႏွင့္ KNU တာဝန္ရိွသူ မ်ားမွသာ ေဒသခံမ်ားကို ေဆြးေႏြးညိႏိႈင္းေပးရန္ 
ပိုသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု နားလည္ၾကသည္။

ျခံဳငံု၍ဆိုရလွ်င္ GORUM ၏ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ သိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီတို႔သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အျခားၾသဇာရိွေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္သာ ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ 
ေပးေနၾကသည္ဟု ျမင္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ လြန္စြာစိတ္ပ်က္ေနၾကသည္။ သိမ္းယူခံရေသာေျမမ်ားကိစၥကို ဦးတည္ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးတြင္ အတားအဆီးမ်ားကို ျပည္သူအမ်ားအျပားမွ ေဖာ္ျပၾကရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကြာေဝးမႈ၊ ဘာသာစကား 
မကၽြမ္းက်င္မႈ၊ GORUM ေျမယာဥပေဒ ဗဟုသုတမရိွမႈ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ေတာင္းခံသည့္ ဝန္ေဆာင္ခ 
အနည္းငယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ စရိတ္မ်ား စသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အသက္ ၄၆ ႏွစ္ရိွ ကရင္အမ်ိဳးသမီး ေက်းရြာသူတစ္ဦ္မွ ရွင္းျပသည္မွာ “ကၽြန္မ ေျမယာဥပေဒေတြကိုေတာ့ ေကာင္း 
ေကာင္းမသိဘူး။ ၾကားတာေတာ့ အခုအစိုးရအသစ္လက္ထက္မွာ စစ္တပ္က သိမ္းထားတဲ့ ေျမေတြကို ျပန္ရႏိုင္တယ္တဲ့။ 
တကယ့္လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ဒီစနစ္က အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့့ ဒီေနရာက အညိဳေရာင္နယ္ေျမ ျဖစ္ေန 
ေသးလို႔ပဲ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈက ဒီေဒသမွာ မသက္ေရာက္ေသးဘူး” 

ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္းသည္လည္း ျပည္သူမ်ား HLP မ်ား ျပန္ရရန္ မေတာင္းခံရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
ေရႊက်င္မွ ေျဖဆိုသူ ေနာက္တစ္ဦးက ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ “ငါတို႔ အေျခအေနကို ေတြးၾကည့္ရင္ ငါတို႔မွာ အသိအျမင္ 
နဲ႔ ဗဟုသုတ မရိွဘူးဆိုတာ ျမင္ႏုိင္တယ္။ ငါတို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ပိုေလ့လာသင္ယူဖို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ဖို႔ 
လိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါတို႔ေတြက ေၾကာက္ရံြ႕ေနေသးတယ္။ GORUM ဟာ ငါတို႔ဆီက အရာအားလံုးကို သိမ္းယူၿပီးေနာက္ 
ေတာ့ သူတို႔ကို ဘယ္လို ယံုၾကည္ႏိုင္ေတာ့မလဲ”။

ပဲခူး



အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာငမ္်ားက ၎တို႔သည ္အစိုးရအာဏာပိငုမ္်ားထံ ခ်ဥ္းကပရ္ာတြင ္အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရ 
ၿပီး မၾကာခဏ လာဘ္ထိုးခုိင္းၾကသည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔သည္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို 
ကာကြယ္တားဆီးရန္ အင္အားမရိွဟု ခံစားရၿပီး GORUM ၏ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ေကာင္းစြာနားမလည္ၾကဟု ဆိုသည္။ 
ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “က်ဳပ္က ေနျပည္ေတာ္ ဘာသာစကား မေျပာတတ္ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ က်ဳပ္ရြာထဲက 
လူေတြကို ကူညီႏိုင္မလဲ” ဟု အရႊမ္းေဖာက္သည္။

ထို႔ျပင္ ကရင္လည္းျဖစ္၍ ခရစ္ယာန္လည္းျဖစ္သူတို႔မွာ ဘာသာေရး လူနည္းစု ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ GORUM မွ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ ဘက္လိုက္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ရွိသည္ဟု ခံစားရသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားကို 
သမိုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ဖယ္က်ဥ္ခဲ့သည့္အတြက္ ထိုဘာသာေရးေနာက္ခံရွိသည့္ ေျဖၾကားသူမ်ားသည္ သာတူညီမွ်မႈ မရိွဟု 
နက္ရိႈင္းစြာ ခံစားရျခင္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အျခားသူမ်ားမွလည္း ဆင္းရဲသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အင္အားနည္းရျခင္း 
အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုၾကသည္။ ေျဖၾကားသူတစ္ဦးမွ “ခင္ဗ်ား အစိုးရရံုးတစ္ခုကို က်ဳပ္လို ႏြမ္းႏြမ္းပါးပါး ဝတ္ဆင္ၿပီး 
ဆုိင္ကယ္နဲ႔သြားရင္ ခင္ဗ်ားကို သူတို႔က ဘာမွလုပ္ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ား အက်ၤ ီ အေကာင္းစားေတြ ဝတ္ ၿပီး 
ကားအေကာင္းစားနဲ႔ ဝင္သြားရင္ ခင္ဗ်ားကို ဂရုစိုက္ၿပီး ခင္ဗ်ားျပႆနာဟာ ခဏေလးအတြင္းမွာ ေျဖရွင္းၿပီး ျဖစ္သြား 
လိမ့္မယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ကရင္လူမ်ိဳး ေျဖဆုိသူအမ်ားအျပားမွ ေျမသိမ္းယူျခင္းအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ KNU ၏ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားမွာ ထိေရာက္မႈမရိွဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကိစၥရပ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရး 
တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနလွ်င္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အမႈကိစၥမ်ားကို KNU ထံတြင္သာ 
မွတ္တမ္းတင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္က မ်ားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ KNU အား ၎တို႔၏ဘဝမ်ားအတြက္ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ပိုမိုတရားဝင္ေသာ အခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားအျဖစ္ လံုးဝ ရႈျမင္ထားၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ဆ) - ကုမၸဏီမ်ား အက်ိဳးစီးပြားရွာမႈေၾကာင့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းကိုခံေနရေသာ 
ကရင္လူထုသည္ ၎တုိ႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိုမိုတိုးျမွင့္၍ အခုိင္အမာဆိုလာၾကသည္။

ခုႏွစ္တြင္  KNU သည္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္နီးေသာ IDP ရြာတစ္ရြာဆီသို႔ တရုတ္ကုမၸဏီ 
တစ္ခုကို ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ ထုိကုမၸဏီက ရြာသားမ်ား၏ အမ်ားပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳမႈကို 
တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ေစမည့္ သံျဖဴသတၱဳတြင္းတစ္ခု တူးေဖာ္လိုခဲ့သည္။ ရြာသူရြာသားအမ်ားစုမွာ 

လယ္ယာ မပိုင္ဆုိင္သျဖင့္ ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ထိုသစ္ေတာ၏အေရးပါမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ ၾကသည္။ 
ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ထိုအဆုိျပဳထားေသာ မိုင္းတြင္းနွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို 
တိုက္ရိုက္ မသိခဲ့ရသည့္အျပင္ ထုိမိုင္းတြင္းကိစၥတြင္ ေဒသခံ KNU တပ္မွဴးမ်ား ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ အလြန္ 
အင္အား ကင္းမဲ့သကဲ့သို႔ု ခံစားခဲ့ရသည္။ ကုမၸဏီသည္ ရြာသို႔ ျဗဳန္းစားေရာက္လာကာ အားလံုးအတြက္ 
ကုမၸဏီ အမွတ္တံဆိပ္ပါေသာ ဂ်ာစီအေႏြးအက်ၤီမ်ား ေဝေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ရြာထဲမွ ေက်ာင္းအတြက္ ထိုင္ခံု 
မ်ားႏွင့္ စားပြဲမ်ားလည္း ဝယ္ေပးသည္ကို ရပ္ရြာလူထုက လာဘ္ေပးသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ရြာသားမ်ားကို 
ကုမၸဏီ အမွတ္တံဆိပ္ပါေသာ အက်ၤ ီမ်ားဝတ္ေပးၿပီး ဓာတ္ပံုရိုက္ယူကာ ျပန္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ေဒသခံ 
KNU တပ္မွဴးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မိုင္းတြင္းစီမံခ်က္ကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ထိုေျမအား ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေဒသခံလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွသည့္ 
အတြက္ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေဒသခံကြန္ယက္တစ္ခုမွ ထိုအမႈအား KNU အလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီထံသို႔ ယူေဆာင္ကာ ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ရန္ တားဆီးႏို္င္ခဲ့သည္။ CSO မွ ကိုယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦး၏ ရွင္းျပခ်က္ အရ ၎တို႔သည္ သံျဖဴသတၱဳတြင္းအတြက္ စာခ်ဳပ္ကို အေသအခ်ာ စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးျပီ 
ျဖစ္ကာ စီမံခ်က္မစမီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစ္ခုမွ ထည့္သြင္း 
ထားျခင္းမရွိဟု သိရသည္။

၂၀၁၃



မၾကာေသးမီက စတင္တည္ေထာင္သည့္ အျခားေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ေနထုိင္ရသူမ်ားအတြက္ ေကာ္မတီ (CIDKP) သည္လည္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အရင္းအျမစ္ 
တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ခံရသည္။ CIDKP သည္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမယာအပါအဝင္ ကိစၥရပ္မ်ားအား စစ္တပ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၊ KNU ႏွင့္ ေဒသခံ MP မ်ားအၾကား ၾကားနာေဆြးေႏြးရန္ ဖိုရမ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤဖိုရမ္ သည္ ရပ္ရြာ 
လူထုအား ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိမိတို႔၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေစၿပီး ေဒသတြင္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔ မည္သို႔ခံစားရသည္ကို ေဒသ အစိုးရ၊ ကုမၸဏီ 
တာဝန္ရိွသူမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤဖိုရမ္မ်ားမွ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏိုင္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား 
မရရိွေသးေသာ္လည္း လူအမ်ားက ဤဖိုရမ္မ်ားအား ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ 
ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။

 CSO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ KNU အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသျဖင့္ သံျဖဴ 
သတၱဳတြင္းျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္ရွင္းျပခဲ့သည္။ CSO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ သုေတသနအဖြဲ႕အား 
၎တို႔သည္ ၾသဇာတိကၠမရိွေသာ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ရွင္းျပခဲ့ၿပီးျပီျဖစ္သည္၊ KNU သည္ မိမိ၏ ဥပေဒ 
မ်ား ကိုယ္တိုင္ မလိုက္နာခဲ့ပါက သူတို႔သည္ GORUM ေလာက္ပင္ ဆိုးရြားသူမ်ား ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ေဒသအတြင္းရိွ ကရင္ေက်းရြာသားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳရန္ အခြင့္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ေျပာျပသည္။ 
အကယ္၍  ထိုကိစၥကို မရပ္တန္႔ပါက မီဒီယာသို႔ ခ်ျပမည္ဟုလည္း CSO က ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ အတားအဆီးမ်ားရိွသည့္တုိင္ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းမွ ေျဖဆုိသူမ်ားက ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဝန္းက်င္တို႔၏ ရလဒ္အျဖစ္ မိမိတို႔၏ HLP 
ရပို္င္ခြင့္မ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္ ပိုမိုယံုၾကည္ခ်က္ ရိွလာသည္ဟု ရွင္းျပၾကသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွာ ေျမယာဥပေဒ ဗဟုသုတမ်ား ပိုမိုျမင့္မား လာျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း 
ကြန္ရက္မ်ား၏ ရပ္ရြာအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ တက္ႂကြေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအား ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ 
ေတာင္းဆိုျခင္း၌ ကူညီရာတြင္ အဓိကက်ေသာေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ သြားေရာက္္ခဲ့သည့္ သုေတသနေနရာ 
အမ်ားအျပားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ပညာေရး အေျခအေန နိမ့္ပါးၿပီး ျမန္မာစာ မေရး၊ မဖတ္တတ္ေပ။ ကရင္ 
ျပည္နယ္တြင္ကဲ့သို႔ပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသနေနရာမ်ား၌ ဤကြန္ယက္မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ 
မ်ားအား ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU ႏွစ္ခုလံုးထံ အတိတ္မွ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ေစရန္ 
တုိင္ၾကားစာမ်ား ေရးသားရာတြင္ ကူညီရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသားမ်ားသည္ သာမန္ရြာသား မ်ား၏ HLP ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ကိုပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႀကိဳးစား ေနေသာ ေဒသခံသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ေၾကာင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမင့္မားလာသည္ဟု ခံစားၾကရသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
သတၱဳတြင္း သို႔မဟုတ္ အျခားစီမံခ်က္မ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ အမႈကိစၥ အနည္းငယ္တြင္ KNU 
ႏွင့္ GORUM ႏွစ္ဖြဲ႕လံုး၏ ေျမယာဥပေဒမ်ားအား ထဲထဲဝင္ဝင္ နားလည္သည့္ ေဖာ္ျပပါ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္ (ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (စ) တြင္ၾကည့္ပါ)။ 
သို႔ေသာ္ လည္း သူတို႔က ဤသို႔ကူညီၾကသည့္တိုင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္ 
သာရိွခဲ့သည္။



နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္

ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၾသဇာရိွသူမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ ပဲခူးတုိင္း အေရွ႕ျခမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနမွ မီးေမာင္းထိုးျပသင့္ေသာ အဓိကက်သည့္ 
သင္ခန္းစာ အေတာ္မ်ားမ်ား ရိွပါသည္။

ေက်းရြာအတြင္းး စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းသည္ ကရင္ ရပ္ရြာလူထု၊ မိသားစုႏွင့္ ေက်းရြာလူမႈ ဘဝတုိ႔၏ အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာတြင္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား အနည္းပါးဆံုး ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ အခန္း 
က႑မွ ပါဝင္သည္။

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရိွသူမ်ားသည္ ေက်းရြာအဆင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ 
အေရးပါေသာ အခန္း က႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအမႈကိစၥမ်ားတြင္ ၎တို႔သည္ အင္အား 
ႀကီးမားေသာ ျပင္ပမွ အာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ GORUM ႏွင့္ KNU တုိ႔ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ ရြာသူရြာသားမ်ား 
၏ အသိမ္းခံ ေျမယာမ်ားအတြက္ တင္ျပအေရးဆိုျခင္းတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွာ စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ GORUM ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားပါဝင္သည့္ ရြာသူရြာသား 
မ်ားအား ကူညီရန္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားတြင္ အင္အားမဲ့ေနရသည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျမမ်ားကို GORUM ႏွင့္ KNU ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ၾကေသာ္လည္း 
အေျခခံအားျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ မွတ္ယူၿပီး ထိုအေလ့အထမ်ားကိုသာ 
ေန႔စဥ္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ က်င့္သံုးသည္။ ဤ သည္တုိ႔မွာ အေမြဆက္ခံျခင္း ဓေလ့မ်ားႏွင့္ 
အေမြခံေျမကို ေရာင္းခ် ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစဥ္အလာ စနစ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း ျမင့္တက္လာေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖိအားမ်ား ပိုမို ရင္ဆိုင္ 
ေနရသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ HLP ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားအတြက္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ 
စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕႔မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေနသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားအား လူထုက 
လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳခြင့္မရလွ်င္ အလြန္အမင္း ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အလားအလာ အပါအဝင္ 
ထိုစီမံကိန္းမ်ားက ရပ္ရြာလူထုအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို GORUM သို႔မဟုတ္ KNU အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရိွသူမ်ားတြင္ အင္အားအနည္းငယ္ မွ်သာရိွသည္။ 

KNU သည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ေျမကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ပို၍ တရားဝင္ သူမ်ားအျဖစ္ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ရႈျမင္ျခင္းခံရသည္။ ျပည္သူတို႔သည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ 
KNU ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရသည္ကို ပို၍ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၂ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးစဥ္မွစ၍ 
KNU သည္ ၎၏ စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကရင္ ေက်းရြာသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အားေလ်ာ့လာသည္။

ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားခဲ့ေသာ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ GORUM မွ ၎တို႔၏ HLP ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ကာကြယ္ 
ေပးျခင္းကို ယံုၾကည္မႈမရိွေပ။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ GORUM အား စစ္တပ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွသည္ဟု 
အမ်ားအားျဖင့္ ရႈျမင္ၾကၿပီး ေျမယာျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီရန္ ခက္ခဲသလို 
အတိတ္က မိမိတို႔အား အႏိုင္က်င့္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္မ်ားထံမွ လာသည့္အရာဟုသာ ရႈျမင္ၾကသည္။

ဓေလ့



၆. ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
      ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္း 

ျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုက အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည့္အျပင္ ပအိုဝ့္၊ ဓႏု၊ ေတာင္ရိုး၊ အင္း သား၊ လီဆူ၊ 
လားဟူ၊ တအာန္း၊ အခါ စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ိဳးစံုတို႔လည္း ေနထိုင္ၾက သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ 
တြင္ ဂ်ိန္းေဖာလူမ်ိဳးတို႔လည္း ေနထိုင္ၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနကို ရွမ္း၊ ပအိုဝ့္ 

ႏွင့္ ဓႏု မ်ိဳးႏြယ္စုအုပ္စုမ်ား အဓိကေနထိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုအုပ္စုသံုးစုတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စု 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တနည္းနည္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိသည္။ ဤ 
အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) ကိုသာ 
ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ EAO အခ်ိဳ႕ ရွိေနသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗဟိုအစိုးရ 
ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား၌ ၎တို႔၏ ပါဝင္မႈ ကိုလိုက္၍ GORUM ၏ ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
အတိုင္းအတာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိေနၾကသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ သုေတသနနယ္ေျမမ်ားတြင္ အဓိက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွာ GORUM၊ ပအိုဝ့္ 
အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္း၊ ဓႏု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ/ ဓႏု အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕အစည္းပါတီ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီတို႔ ပါဝင္သည္။ အစီရင္ခံစာ ေရးသားေနခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ အစိုးရ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ 
တအာန္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ RCSS ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တိုးတက္ေရးပါတီတို႔အပါအဝင္ EAO 
အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေပသည္။85

ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ရရွိသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖင့္ ဓႏု ႏွင့္ ပအိုဝ့္ တို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းးသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း GORUM 
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္၍ ထိုသေဘာတူညီမႈမ်ားမွာ ထိုေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စု 
အုပ္စုမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာအတြက္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ 
မရွိေသာ္လည္း ထိုေဒသမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားထက္ မ်ိဳးႏြယ္စုအုပ္စုမ်ားမွ ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ လူဦးေရမွာ ေက်းလက္တြင္ ပိုမ်ားၿပီး အသက္ ေမြးမႈ၊ ေနထိုင္မႈ ႏွင့္ 
အျမတ္အစြန္းအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ အားထားရသည္။ ရွမ္းတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရရွိႏိုင္သည့္ ယခင္ သုေတသနမွာ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ရရွိႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းကို စူးစိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤေလ့လာမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနေသာ ေအာက္ပါဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေလ့အထမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

အမ်ားပိုင္ေျမ (တစ္ဦးခ်င္း အျပင္) 
အလွည့္က် သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ရိုးရာအေလ့အထမ်ား

ရွမ္း

85Chan Thar. 2018. ‘ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူ ၂၄၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပး’ Myanmar Times, ၅ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈, https://www.

mmtimes.com/news/more-2400-people-flee-clashes-northern-shan-state.html; Lawi Weng, ၊ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာန ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စင္ျပိဳင္ 

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ရက္သတၱပတ္မ်ား ၾကာျမင့္စြာ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေန ၁၅ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၈, https://www.irrawaddy.com/news/burma/

weeks-fighting-rival-armed-groups-continues-northern-shan.html. 



ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အလြန္ရႈပ္ေထြးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤ 
ေလ့လာမႈအတြက္ ပါဝင္ေသာနယ္ေျမမ်ားမွာ GORUM က အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမမ်ား၊ ဓႏု 
ႏွင့္ ပအိုဝ့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဇုန္မ်ားႏွင့္ လြိဳင္လင္ တစ္ဝိုက္ရွိ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (RCSS, PNO ႏွင့္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈ) ရွိေသာ နယ္ေျမ တစ္ခုတို႔ ပါဝင္သည္။

ဤေနရာတြင္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို မွတ္သားသင့္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဇုန္မ်ားသည္ ေရာေႏွာေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အသံုးျပဳဆဲ ျဖစ္သည္။86  အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ဤေလ့လာ 
မႈအတြက္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမအားလံုး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံသည္ ဗဟုိ၏ပံုစံကို လိုက္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဥပမာ 
ဓႏုနယ္ေျမမွ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုသည္လည္း GORUM ၏ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ VTA ရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွ ပဋိပကၡမ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈအမ်ားအျပားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာက ပိုဆိုးေစခဲ့သည္။ ျပည္နယ္၏ ေတာင္ပိုင္း တေလ်ာက္တြင္ စစ္တပ္မွ ေနရာယူမႈတိုးျမွင့္ျခင္း၊ 
ေျမယာႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူျခင္း 
တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းတို႔က ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးအားေပး 
ခဲ့သည္။87

 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္မွ ေနရာယူျခင္းႏွင့္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ား၏ ပံုစံမွာ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာ အျခား 
မ်ိဳးႏြယ္စုေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ပုံႏွင့္ မ်ားစြာတူညီသည္။ တပ္မေတာ္သည္ သမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္မ်ား၊ 
ျမစ္ဝွမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေျမနိမ့္ေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မ်ိဳးႏြယ္စုျပည္နယ္မ်ား၏ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦ လမ္းေၾကာင္း မ်ားကိုလည္း ထိမ္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည္။88 ထိုစိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ေျမမ်ားမွာ ေျမနိမ့္သီးႏွံမ်ား 
အတည္တက် စိုက္ပ်ိဳးျခင္း အထူးသျဖင့္ စပါးစိုက္ျခင္း ရွိတတ္ၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သည့္ အမည္ ေပါက္စနစ္ကို 
က်င့္သံုးၾကသည္။ 

အျခားတစ္ဘက္တြင္ EAO မ်ားသည္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ ေတာင္ေပၚေျမမ်ားကို ရယူထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစား 
ေလ့ရွိသည္။ ထုိေဝးလံ၍ ေတာင္ထူထပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားမွာ ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနတတ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း အေလ့အထႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို အမ်ားက 
ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို အေလ့ အထမွာ လက္ရွိ GORUM ၏ ေျမယာအမည္ေပါက္ရယူျခင္းစနစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေပ။ 
ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ပိုမို ေျမျပန္႔ျပဴးေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာနယ္ေျမမ်ားမွာ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုျပည္နယ္မ်ားထက္ ပိုနည္းသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ ပို၍ ေတြ႕ရႏိုင္သည္။

86UNDP ျမန္မာ ၂၀၁၅၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေဒသတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ရန္ကုန္ - ကုလသမဂၢ ဖြြံ႕ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္), 2015, 7.
87L Gum Ja Htung. ၂၀၁၅ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကခ်င္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္နယ္တည္ ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား. Asia 

Pacific Sociological Association (APSA) Conference, Transforming Societies: Contestations and Convergences in Asia and the Pacific 2015, 8; Yain 

Tai/Shan Herald Agency for News, ‘ရွမ္းလယ္သမားမ်ားက ေျမသိမ္းယူမႈေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသုိ႔တင္ျပျခင္း’ ၁ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

၊ BNIonline, https://www.bnionline.net/en/news/   shan-state/item/ 3446-shan-farmers-take-land-grab-grievances-to-state-hluttaw-committee.html.
88Kevin Woods, ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ ၊ Trócaire 
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ်ိဳးႏြယ္စု အုပ္စုမ်ား89

နမ့္ခုတ္ေက်းရြာ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ 

ဝင္းခို ေက်းရြာ (ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္) 

တံုပံုး ေက်းရြာ ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ 

ခိုႏူး၊ ကြန္းေလာင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ 

ဝမ္အိုးေက်းရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ 

နမ့္ဘီလင္း ေက်းရြာ၊ ေနာင္တရား 
ေက်းရြာအုပ္စု

ပက္တလဲ ေက်းရြာ၊ ျမင္းတြင္း ေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ ေနာင္တရား ေက်းရြာအုပ္စု

ေတာင္ေကာင္းဘြား ေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ 
ေျမာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ 

တီက်စ္ ေက်းရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ 

သိမ္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု91

ဘိြဳင္ဇားကုန္း လယ္ျပင္လႊာ ေက်းရြာ၊ 
အင္းေလးကန္ 

PNO- အစိုးရ 

PNO- အစိုးရ 

PNO- အစိုးရ 

RCSS-PNO-အစိုးရ 

အစိုးရ

အစိုးရ 

PNO- အစိုးရ 

ဓႏု ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဇုန္ 

PNO- အစိုးရ 

ဓႏု ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဇုန္ 

အစိုးရ 

ပအိုဝ့္၊ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ 
ဓႏု၊ တရုပ္၊ ရခိုင္ ႏွင့္ ေတာင္ရိုး 
အနည္းငယ္စီ

ရွမ္း 

ရွမ္း 

ရွမ္း ႏွင့္ ပအိုဝ့္

ပအိုဝ့္

ပအိုဝ့္

ပအိုဝ့္၊ ဗမာ ေတာင္ရိုး90

ဓႏု

ပအိုဝ့္၊ ရွမ္း၊ ေတာင္ရိုး၊ ဗမာ 

ဓႏု

ရွမ္း 

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း 

ျပည္နယ္ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ေက်းရြာအုပ္စု ၅ ခုသို႔ သြားေရာက္ 
ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔မွာ - 

နမ့္ခုတ္ (ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္) 
မိုင္းပြန္ (ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္၊ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕ အနီး) 
ပင္ေလာင္း (ကေလာၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္) 
ရြာငံ (ကေလာၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္) 
အင္းေလးကန္

ပါဝင္ခဲ့ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။ ေအာက္ပါဇယားမွာ နယ္ေျမမ်ား (ေက်းရြာ၊ 
ေက်းရြာအုပ္စု)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုအုပ္စုမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။

ရွမ္း



ဦးတည္ေဒသမ်ားအား ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 
GoRUM
ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS)
PNLO
ဓႏု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ/ ဓႏု အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕အစည္းပါတီ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးက ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေျမယာ (ေျမအသံုးခ်ခြင့္ စိတ္ခ်ရမႈ၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းစသည္) တို႔အၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အျမဲ ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ။ သုေတသန 
အဖြဲ႕ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေနရာအမ်ားစုမွာ GORUM ၏ ေျမယာမွတ္ပံုတင္စနစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္မား 
သည္။ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈကို မျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ေနရာတစ္ခုစီတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ား 
(လယ္သမားမ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ VTA ႏွင့္ ရြာလူႀကီးမ်ား အပါအဝင္) အား ၎တို႔၏ နယ္ေျမ၌ GORUM 
ထံမွ LUC ေလ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ရရွိမႈမ်ား မည္မွ်တိုးျမင့္လာသည္ကို ခန္႔မွန္းေျဖၾကားေပးရန္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ RCSS ၊ 
PNO ႏွင့္ အစိုးရတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရာေႏွာေနသည့္ ခိုႏူး ေက်းရြာကဲ့သို႔ေသာ ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စနစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ 
နည္းပါးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ ေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူမ်ားက လယ္သမားမ်ား၏ ၇ဝ% ခန္႔မွာ မိမိတို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြက္ 
LUC မ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

PNO ႏွင့္ GORUM တို႔ ေရာေႏွာေနသည့္ တီက်စ္ေက်းရြာတြင္လည္း LUC ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ျမင့္မားသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားက 
၈ဝ% ခန္႔ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

သြားေရာက္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားမွ အနည္းငယ္ကသာ ထူးျခားစြာ LUC ေလ်ာက္ထားမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိၾကေခ်။ ဓႏု 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ ေတာင္ေကာင္ဘြားေက်းရြာတြင္ လယ္သမား ၁ဝ-၁၅% သာ စိုက္ပ်ိဳးေျမအတြက္ LUC 
ရွိၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ PNLO ႏွင့္ အစိုးရ ေရာေႏွာ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပက္တလဲေက်းရြာတြင္ 
၁၅% ခန္႔သာ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရလဒ္မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ ႏွင့္ LUC ရယူမႈတို႔အၾကား 
ဆက္စပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာက္ခ်က္ မခ်ႏိုင္ပါ။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ လိုအပ္ေနသည္မွာ ေျမျမင့္ေဒသတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ မ်ားျပားသည့္ေဒသမ်ားမွ 
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။92 သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေနရာ ၁၁ ခုအနက္ တစ္ခုတြင္သာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာ 
အေလ့အထကို  ဆက္လက္က်င့္သံုးေနသည္။ ထိုစိုက္ပ်ိဳးပံု ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ အေလ့ 
အထမ်ား ပိုမို က်င့္သံုးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ္လည္း93 ထိုသို႔ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ခိုႏူးေက်းရြာရွိ လယ္သမား ၇ဝ% 
ခန္႔တြင္ မိမိတို႔၏ ေတာင္ယာ ေျမကြက္အတြက္ LUC မ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

89စာရင္းမွာ အကုန္အစင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိပါ။
90VTA မွေပးသည့္ အျပည့္အစံု စာရင္းမွာ ပအုိ၀့္ ၉၈%၊ ဗမာ ၁ %၊ ေတာင္ရိုး ၁ % ျဖစ္သည္။ 
91အဖြဲ႕သည္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ရြာ ၄ ရြာမွ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိ ေက်းရြာအုပ္စုသုိ႔ မသြားေရာက္ခဲ့ပါ။
92သုေတသနအတြက္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ထုိေနရာမ်ားမွာ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲသည္။ 
93မ်ိဳးႏြယ္စု လူထု ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဖိုရမ္၊ ၂၀၁၆ ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာေျမ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ လူထု အေျချပဳ သဘာ၀ သယံဇာတ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ  (ရန္ကုန္ - ECDF) ဇူလုိင္ ၂၀၁၆၊ ၂၇



စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

က်ားမေရးရာ (Gender) 

ေတသနျပဳခဲ့သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမယာအေနအထား ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရသည္။ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕သို႔ သြားသည့္လမ္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေျမ
နိမ့္လြင္ျပင္မ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး စပါးကုိ အမ်ားဆံုးစိုက္ကာ ၾကံ၊ ေျမပဲ ႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴတို႔ကိုလည္း အနည္းငယ္ 

စိုက္သည္။ သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ေနရာအားလံုးတြင္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ဤနယ္ေျမတြင္ တိုးပြားလာေသာ လူဦးေရ 
ေၾကာင့္ ေျမယာရွားပါးလာသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ငန္းမွာ ရပ္ဆိုင္းသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ရွိ ပိုမို၍ ေတာင္ထူထပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေျမျမင့္ (ေတာင္ယာ) စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ အဓိက 
က်သည္။ ေတာင္ယာစပါး၊ နႏြင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ ဂ်င္း ႏွင့္ ေျပာင္းတုိ႔ကို ေရာေႏွာ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ဤနယ္ေျမတြင္ စပါး ႏွင့္ 
အျခားသီးႏွံမ်ား ေရာေႏွာ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးသည္။94 ဘိန္းေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္း၍ ေျပာင္းကို 
အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးလာၾကေသာ္လည္း ဤနယ္ေျမမွာ ယခင္က ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။95

ကေလာၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္၌ ေတာင္ယာေျမတြင္ ေလွခါးထစ္ စပါးစိုက္ခင္းမ်ား ႏွင့္ ရာသီသီးႏွံမ်ားမွာ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ 

ကေလာၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ရွိ ဓႏုနယ္ေျမတြင္ လယ္သမား အမ်ားစုမွာ သစ္သီးဝလံမ်ား၊ ပဲ၊ ေျပာင္း ႏွင့္ ဂ်ံဳတို႔ကို ေတာင္ယာ 
မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

ေျမျပန္႔ ႏွင့္ ေတာင္ေပၚ နယ္ေျမႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ LUC ရွိျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေခ်းေငြ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း 
လယ္သမားမ်ားအၾကား ပိုမို သိရွိလာၾကသျဖင့္ LUC ေလ်ာက္ထားမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။ ေခ်းေငြမွာ 
မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး အက်ိဳး အျမတ္ တိုးပြားေစႏိုင္သည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျမနိမ့္စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကသည္။ ထိုအတြက္ ရိုးရွင္းသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေျမနိမ့္ 
ေျမကြက္မ်ားမွာ တစ္ဧကလွ်င္ ေခ်းေငြ ၁ဝ၅ဝဝဝ ျမန္မာက်ပ္ ရရွိၿပီး ေတာင္ေပၚေျမကြက္မ်ားမွာ ၅ဝဝဝဝ က်ပ္သာ 
ေခ်းေငြ ရရွိသည္။

ေလ့လာမႈအတြက္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာေနရာ ၁၁ခုတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး 
အတြက္ အဓိကေဆာင္ရြက္ေသာ ၾသဇာရွိသူေနရာမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ မပါရွိပါ။ အဖြဲ႕သည္ 
ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕တြင္ သက္ရြယ္ႀကီးသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ မည္ သူမဆို (အသက္ ၆၅ 

ႏွစ္ခန္႔) အသက္ အရြယ္တစ္ခုသို႔ေရာက္လာလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေလးစား ခံရသည့္ လူႀကီး ျဖစ္လာေၾကာင္း သူမက 
ရွင္းျပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူမသည္ က်ားမေရးရာေၾကာင့္ (ဆြဲေဆာင္လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေနေသာ) 
ရြာလူႀကီးမ်ားေကာင္စီတြင္ မပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

သု

ဤ

94ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ၏ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ စာမ်က္ႏွာ ၁၅ မွ ဇယားတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
95လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ေငြ တစ္သန္းမွ ေလးသိန္းအထိ က်ဆင္း လာသည္။ ထုိအခ်က္က သီးႏွံအစားထုိးစိုက္ပ်ိဳးမႈ 

ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာမႈမ်ား ျဖစ္လာေစသည္။ ထုိင္းတြင္ မိသားတစ္စုမွ အလုပ္လုပ္သူတစ္ဦးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ေငြ သုံးသန္းခန္႔ ရႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ ထို 

တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း မိသားတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူ ၅ဦး၏ ၀င္ေငြႏွင့္ ညီမွ်သည္။  
96DRD မွ ေခ်းေငြသည္ ၆ လ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္ေပးႏိုင္သည္။



အဓိက ၾသဇာရွိသူမ်ား (Key Authorities) 

ရြာလူႀကီးမ်ားကို မည္သို႔ ေရြးခ်ယ္သနည္း 

ရြာလူႀကီးမ်ား ေကာင္စီ (Councils of Elders)

ျပည္နယ္တြင္ လက္ေတြ႕အေျခအေန၌ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္းမွာ 
မည္မွ် က်ယ္ျပန္႔ေနေသးေၾကာင္း သိရွိရန္အတြက္ အဓိကေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ 
ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ရြာအတြင္း ေျမယာ အပါအဝင္ အျငင္းပြားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီေပးရန္ ရိုးရာ ဓေလ့အရ 
ေရြးခ်ယ္သည့္ ရြာလူႀကီးမ်ားအျဖစ္ မည္သို႔သတ္မွတ္ပံုကို မတူညီေသာ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ေမးျမန္းေဖာ္ထုတ္ 
ခဲ့ပါသည္။

ေတသနနယ္ေျမမ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား အျဖစ္ ရြာလူႀကီးမ်ားေကာင္စီမ်ားမွာ တူညီစြာ ရွိေနၾကၿပီး ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၾက 
သည္။ လတ္တေလာ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း သုေတသနစီမံခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မတူညီေသာ 

မ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ားကို ေက်းလက္အဆင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းရာ၌ အဓိကက်သူမ်ားအျဖစ္ 
ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။97   

ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္တင္ျပရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အစုိးရမွ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ 
နယ္ေျမမွ EAO မွ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမအၾကား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည့္ေနရာမ်ားသ႔ို သုေတသန 
အဖြဲ႕က သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအားလံုးတြင္ ေက်းရြာရွိ ရြာလူႀကီးမ်ားကို ေျမယာအျငင္းပြားမႈ 
မ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ အေရး ပါေသာ ၾသဇာရွိသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။

မွတ္သားရန္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ထိုသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေသာ အခန္းက႑သည္ ၂ဝ၁၂ ဥပေဒမ်ားထြက္ေပၚ 
ၿပီးေနာက္ အေတာ္အတန္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ (၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရႏွင့္ ပံုမွန္ 
စနစ္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈအပိုင္းတြင္ ပိုမိုအေသးစိတ္ေဖာ္ထုတ္ပါမည္။) 

ပါဝင္သည့္ ရြာလူႀကီးအေရအတြက္မွာ ေက်းရြာငယ္မ်ားတြင္ အနည္းငယ္မွ ေက်းရြာႀကီးမ်ားတြင္ ၁၅ ဦးခန္႔အထိ 
ကြဲျပားပါသည္။98  ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ေပးၿပီး ရပ္ရြာ၏ ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ 
ေကာင္စီကို အတူတကြ ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ားသည္လည္း ရြာလူႀကီးမ်ားေကာင္စီတြင္ ပါဝင္ 
ႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္သည္။

ရြာလူႀကီးမ်ားေကာင္စီသည္ ေျမယာကိစၥသာမကဘဲ ေက်းရြာတြင္းမွ အျငင္းပြားမႈအားလံုးတြင္ ပါဝင္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ 
ဥပမာ သိမ္ကုန္းေက်းရြာမွ ေျဖဆိုသူမ်ားအား ရြာလူႀကီးမ်ား ပါဝင္ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့ရာ 
အေမြကိစၥ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေျမယာ၊ ကြာရွင္း ျခင္း စသည့္ မိသားစုကိစၥမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအၾကား 
ရန္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ရွမ္း

ေက်း

သု

97ဥပမာ အျဖစ္ ေလ့လာရန္ - မ်ိဳးႏြယ္စု လူထု ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဖိုရမ္၊ ၂၀၁၆ ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာေျမ - ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေရရွည္ တည္တ့ံေသာ လူထု 

အေျချပဳ သဘာ၀ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ  ဇူလုိင္ ၂၀၁၆ 
98ဥပမာ လြိဳင္လင္မွ ခိုႏူးရြာ တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၆၀ ရွိ၍ ရြာလူၾကီး ၅ ဦး ရွိသည္။ 



ရြာလူႀကီးမ်ား၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ား ယူဆခ်က္ 

၁.

၂.

၃.

၄.

၅.

၆.

အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသား (အသက္ပိုႀကီးသူတို႔သည္ ရပ္ရြာ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို အသိဆံုးျဖစ္သည္ဟု 
ယံုၾကည္သည္။)

ရပ္ရြာထဲတြင္ ေကာင္းစြာ ေလးစားခံရသူ 

အသိဥာဏ္ရွိသူ 

ပညာတတ္သူ 

ရိုးသားသူ 

စိတ္ရင္းျဖင့္ ရပ္ရြာအက်ိဳးလိုလားသူ 

နမ္ဘီလင္းေက်းရြာတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ရပ္ရြာလူထုမွ ေရြးခ်ယ္သည္ဟု ေနထိုင္သူမ်ားက ေျပာၾကား 
သည္။ ေနာက္ပိုင္း ၎တို႔ အသက္ႀကီးလာသည့္အခါ ရွိေနေသာ ရြာလူႀကီးမ်ားက ရြာလူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္အားလံုး အလိုအေလ်ာက္ ရြာလူႀကီးအျဖစ္ ပါဝင္လာသည္မဟုတ္ပါ။ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ႏွင့္ ရပ္ရြာ၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔အေပၚ မူတည္ႏိုင္သည္။ 
ဥပမာ နမ္ဘီ လင္းေက်းရြာတြင္ လူဦးေရမွာ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ရြာလူႀကီး သံုးဦးသာရွိသည္။ ရြာလူႀကီးအျဖစ္ အဆိုျပဳ 
သည့္အခါ ထိုသူမွာ မလုပ္လိုသည့္တိုင္ေအာင္ ထိုတာဝန္ကိုယူရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ 

ေရြးခ်ယ္ခံရသူမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ပညာတတ္ၿပီး ေလးစားေလာက္သူတစ္ဦးဟု လက္ရွိ ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ားက 
ယူဆရသူ ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုေနထိုင္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ရြာလူႀကီးမ်ားတြင္ ေက်းရြာအတြင္း မည္သည့္ေျမ၏ ပိုင္ရွင္ 
အစစ္အမွန္မွာ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း အျပည့္စံုဆံုး အသိပညာ ရွိၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ဝန္အိုေက်းရြာ၌မူ ရြာလူႀကီးမ်ားကို မည္သို႔ ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားအား ေမးျမန္းသည့္အခါ 
ေျဖဆိုသူမ်ားက ရြာလူႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ မည္သူသည္ ရြာလူႀကီး ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္သည္ဟု ေျဖၾကၿပီး ထိုစနစ္ 
မွာ ဘက္လိုက္မႈရိွသည္ဟု ေျပာသည္။ ရြာလူႀကီး အခ်ိဳ႕က သူတို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေရြးသည္။ အျခားသူမ်ားက ရပ္ရြာ 
ထဲတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ၾသဇာ အာဏာရွိသူမ်ားကို ေရြးသည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအခ်ိဳ႕တြင္ အနည္းဆံုး သီအိုရီအေနႏွင့္ ရြာလူႀကီး သို႔မဟုတ္ ရြာလူႀကီးမ်ား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ ေလးစားခံရျခင္း၊ ပညာတတ္ျခင္း၊ ေျမယာမ်ားကို မည္သူက ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ကို 
သိျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိျခင္း တို႔ကို အေျခခံသင့္သည္ဟု 
ဆိုၾက သည္။

ေျဖဆိုသူမ်ားက ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အုပ္စုအေနႏွင့္ မိမိတို႔ ဘာသာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည့္အခ်က္ကို သေဘာတူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုက္တန္သည့္ အရည္အေသြး သို႔မဟုတ္ ဘက္လိုက္မႈကို 
အေျခခံျခင္း ရွိမရွိ ရွင္းမျပၾကပါ။ ဝန္အိုးေက်းရြာမွ ေျဖဆိုသူမ်ားကလည္း ၾသဇာရွိသူမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုရန္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အရ အတားအဆီးရွိေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ ဤအေၾကာင္းအရာအား ေဆြးေႏြးရန္ အဆင္ေျပေသာ္ 
လည္း ေက်းရြာလူထုမွာ ဘက္လိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ အဂတိလိုက္စားမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ အျခားေနရာ အမ်ားစုတြင္ ရပ္ရြာလူထု ႏွင့္ ရြာလူႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္တို႔က ရြာလူႀကီးမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါအရည္အေသြးမ်ား ရွိသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ေလ့လာခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္စီမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး မပါရွိပါ။ 



အျခား အဓိက ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

အစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား အသံုးျပဳသည့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ား

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ EAO မ်ားကို ေက်းရြာသားမ်ားက မဆက္သြယ္ျခင္း 

လူႀကီးမ်ားအျပင္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား (ဤေလ့လာမႈတြင္ ဤတာဝန္မ်ား၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား မပါရွိပါ။) အား ေက်းရြာအဆင့္ အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးပါသူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 

ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ထုိသူမ်ား၏ေနရာမွာ ေက်းရြာမ်ားအလုိက္ ကြဲျပားသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ထိုသူမ်ားကို 
အၾကံဥာဏ္ ေပးရန္ အတြက္ ဦးစြာေတာင္းဆိုၿပီး အျငင္းပြားသူမ်ားမွ ရြာလူႀကီးမ်ားထံ မခ်ဥ္းကပ္မီ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ပံ့ပိုး 
ကူညီရန္ သို႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ ညွိႏႈိင္းေပးရန္ (ေျဖရွင္းမႈအတြက္ အၾကံဥာဏ္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားေပးျခင္းျဖစ္ 
ႏိုင္သည္) ေတာင္းဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္ေတာင္းဆိုၾကရာတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ား 
ႏွင့္အတူ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

ေျဖဆိုသူမ်ားက ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔မွ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဘဲ ရြာလူႀကီးမ်ား ေကာင္စီသို႔ ဆက္လက္တင္ျပ 
ညႊန္းပုိ႔ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ တုိက္ရုိက္ပါဝင္ျခင္း ရိွမရိွ သုိ႔မဟုတ္ လႊမ္းမုိးျခင္း ရိွမရိွ မေဖာ္ျပၾကပါ။

လာခဲ့သည့္နယ္ေျမအားလံုးတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ားေကာင္စီမ်ားက ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းပံုမွာ 
တစ္ပံုစံတည္း နီးပါးပင္ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး နည္းပညာေဝါဟာရအရ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွာ 
အႏုညာတေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္သည္။ 

ရြာသားမ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရြာလူႀကီးမ်ား ႏွင့္ VTA မ်ား ေမးျမန္းသည့္ သုေတသန ေမးခြန္းမ်ား 
မွာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ သီးျခားသက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားေပးရန္ ညႊန္ၾကားျခင္းမရွိပါ။ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ၾသဇာရွိသူ 

မ်ားမွာ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး၌ အဓိကေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ သည္ဟု ထင္ျမင္သည္ကိုေဖာ္ထုတ္ 
ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေျဖဆိုသူမ်ားအား EAO တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုလည္း အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သူအျဖစ္ 
ထည့္သြင္း ေျဖဆိုႏိုင္ ရန္ လမ္းဖြင့္ထားပါသည္။ မွတ္သားသင့္သည္မွာ မည္သည့္ေျဖဆိုသူ တစ္ဦးကမွ EAO မွလူမ်ားကို 
ေက်းရြာအဆင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ဆီေလ်ာ္သည္ဟု မေဖာ္ျပၾကပါ။

(အစိုးရ၊ RCSS ၊ PNO ၊ ဓႏု) မည္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမျဖစ္ေစ ေက်းရြာအဆင့္၌ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါး 
ေသာ္လည္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အကူအညီေတာင္းရမည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္ 
အလာအရ ၾသဇာ ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ရြာလူႀကီးမ်ားကို စဥ္းစားၾကသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ အလြတ္သေဘာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား ႏွင့္ EAO တရားရံုးမ်ားျဖင့္ EAO မ်ားမွ 
ပါဝင္တတ္သည့္ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမမ်ား (ဥပမာ - ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ KNU) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ျခားနားသည္။ 
PNO ႏွင့္ ဓႏု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ EAO မွ လူမ်ားကို အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတြင္ ကူညီေၾကာင္း 
မေဖာ္ျပၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားက EAO မ်ားကုိ လယ္သမားမ်ားထံမွ ေျမယာသိမ္းယူသူသာ စင္စစ္ 
ျဖစ္ၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဤသည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ PNO က ဆီဆိုင္၊ ဟိုပံုးႏွင့္ ပင္ေလာင္းတို႔တြင္ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား 
ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးႏြယ္စု၏ ေနာက္ခံအေျခအေနအလိုက္ တခါတရံ ေတြ႕ရသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ အျခား ေဆာင္ရြက္ေပးသူ 
မ်ား ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မပါဝင္ျခင္းအား မွတ္သားသင့္ေပသည္။

ရြာ

ေလ့

ေက်း



ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားက ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ရြာလူႀကီးမ်ားက ေျဖရွင္းရာ တြင္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (က) - ဝင္းခိုေက်းရြာတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ား၏ ခံုသမာဓိနည္း ဆံုးျဖတ္ေျဖရွင္းမႈ

ရြာေခါင္းေဆာင္ အပါအဝင္ ရပ္ရြာရွိ ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ အမ်ားစုကို 
ေျဖရွင္းရန္ ကူညီေပးၾကပါသည္။

အျငင္းပြားမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားသည့္အခါ အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ အေရးကိစၥကို ပထမဦးစြာ မိမိတို႔ ဘာသာ 
တိုက္ရိုက္ ေျဖရွင္းသည္။ မေအာင္ျမင္ေသာအခါ အျငင္းပြားသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးလံုးက ရြာလူႀကီးမ်ား 
ထဲမွ တစ္ဦးကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အေျခအေနကို အသိေပးမည္။ (ဤရြာတြင္ ရြာလူႀကီး ၆ ဦးရွိၿပီး အားလံုးမွာ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္သည္။)

ရြာလူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖင့္ ရြာလူႀကီးမ်ားေကာင္စီကို ပါဝင္လာေစသည္ဟု ေက်းရြာသားမ်ားကရွင္း 
ျပသည္။ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အျငင္းပြားသူႏွစ္ဦးလံုး သို႔မဟုတ္ အားလံုး ႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ေတြ႕ဆံုသည္။

တစ္ဖြဲ႕စီက ျငင္းခံုသည့္ အေရးကိစၥအေပၚ မိမိတို႔၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို တင္ျပသည္။ ေကာင္စီက 
နားေထာင္ၿပီး မည္သူက ေျမပိုင္ခြင့္၊ အသံုးခ်ခြင့္ ရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ရြာလူႀကီးမ်ားက အားလံုး 
ေရွ႕တြင္ မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေစရန္ သူတို႔အေနႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

ရြာလူႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။ ေက်းရြာတြင္ 
ေျမအသံုးျပဳမႈရာဇဝင္အေၾကာင္း ၎တို႔၏အသိပညာကိုအေျခခံၿပီး ရပ္ရြာအတြင္း ညီညြတ္မႈကိုထိန္းသိမ္း 
ႏိုင္ရန္ ေပးအပ္သည့္ လိုက္နာေစလိုေသာ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။99

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္မဟုတ္ဘဲ ဥာဏ္ပညာရွိၿပီး မွ်တသည္ဟု ရပ္ရြာက ယူဆ၍ ေလးစား 
သည့္ ရြာလူႀကီးမ်ားကေပးသည့္ အၾကံဥာဏ္သာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တစ္ဖြဲ႕က လက္မခံလိုပါက ေကာင္စီ 
သည္ အျငင္းပြားမႈအေၾကာင္း အေသးစိတ္၊ ရႏိုင္ေသာအေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္ ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ 
အၾကံျပဳခ်က္တို႔ကို ရြာလူႀကီးမဟုတ္သည့္ VTA ထံ စာၾကမ္းေရးေပးမည္။ VTA မွာ အျငင္းပြားသူမ်ား၏ ရြာမွ 
လူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

VTABsF ၏ ဦးေဆာင္သူျဖစ္သည့္ VTA သည္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ အျငင္းပြားသည့္ ကိစၥကို ဦးတည္ 
ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္သည္။ သူသည္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း၊ ပါဝင္သူမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ 
အတူ ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုျခင္း ႏွင့္ VTABsF ၏ အကူအညီျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းတို႔ ရွိႏိုင္သည္။ VTA ႏွင့္ 
VTABsF တို႔သည္ လိုက္နာရမည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို ေပးႏိုင္ၿပီး အျငင္းပြားသူတို႔အား လိုက္နာရန္ တိုက္တြန္း 
ႏိုင္သည္။ မလိုက္နာလိုပါက ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ABF ထံသို႔ 
အယူခံဝင္ခြင့္ရွိသည္။ ၎မွာ အေရးကိစၥအတြက္ ေနာက္ဆံုး မျဖစ္မေန လိုက္နာရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 
ျပဳလုပ္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ေက်း

99လူ႕အခြင့္အေရးအေျခခံသည့္နည္းလမ္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ရပ္ရြာ၏ ညီညႊတ္မႈအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေျခကုိ မစဥ္းစားဘဲ အျငင္းပြားသူမ်ားက တင္ျပသည့္ 

အမႈကုိသာ အေျခခံ၍ ေထာက္ခံအၾကံျပဳေပးျခင္း ျဖစ္သြား ႏိုင္သည္။ 



စပါးခင္း၊ ေညာင္သာယာၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ခ) - တံုပံုေက်းရြာမွ ရြာလူႀကီးမ်ား၏ ခံုသမာဓိနည္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ဤေက်းရြာတြင္ ရြာလူႀကီး အမ်ိဳးသားခ်ည္းသာ ၁ဝ မွ ၁၂ ဦး ပါဝင္သည့္ ေကာင္စီရွိၿပီး ေက်းရြာအတြင္း 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေပးသည္။ ေကာင္စီမွ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမွာ ဝင္းခို 
ေက်းရြာ ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားမွ ရွင္းျပသည္ႏွင့္ တူညီၿပီး အျငင္းပြားသူ ႏွစ္ ဘက္လံုးမွ အေရးကိစၥ ႏွင့္ ျငင္းခံု 
မႈမ်ား ကို ပူးတြဲ ၾကားနာသည္။ ရြာလူႀကီးမ်ားက မျဖစ္မေန လိုက္နာရန္မလိုသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ကို 
ေပးသည္။ ၎အား လက္ခံျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ရြာလူႀကီးမ်ားက VTA သို႔ စာေရးေပးျခင္းျဖင့္ ထို 
အဆင့္တြင္ အေရးကိစၥကို ေျဖရွင္း ႏိုင္သည္။

ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ အျငင္းပြားသူမ်ားအား တရားရံုးတြင္ ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳရန္ တိုက္တြန္းသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမ်ားျခင္း၊ လာဘ္ေပးရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးရႏိုင္ျခင္း၊ ေရွ႕ေနခ ေပးရျခင္း 
ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္၍ လယ္ယာအလုပ္ပ်က္ျခင္းတို႔ ရွိႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း ပို၍ေႏွးသည္။

ဝင္းခိုရြာမွ ရြာလူႀကီးတို႔ႏွင့္မတူဘဲ တံုပံုးရြာမွ ရြာလူႀကီးတို႔သည္ အကယ္၍ တစ္ဖက္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 
လက္မခံပါက ျပႆနာမွာ VTA သုိ႔ အလိုအေလ်ာက္ ပို႔ရန္ ျဖစ္မသြားပါ။ ဦးစြာ ရြာလူႀကီးမ်ားက ေနာက္တစ္ 
ရက္ရက္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ဆံုးျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ႏိုင္သည္။ ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ ျပႆနာအား ေက်းရြာ 
အဆင့္တြင္မေျဖရွင္းႏိုင္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္ သံုးၾကိမ္အထိ စည္းေဝးႏိုင္သည္။ 

သို႔ေသာ္ အကယ္၍ အမႈကိစၥကို VTA သို႔ ညႊန္းပို႔ခဲ့ၿပီး VTA က VTABF ၏အကူအညီျဖင့္လည္း မေျဖရွင္း 
ႏိုင္ပါက သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားသူတုိ႔က မေက်နပ္ပါက အျငင္းပြားသူတို႔သည္ ေျဖရွင္းမႈ ရႏိုင္ရန္ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္အတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ABF သို႔ အယူခံဝင္ႏိုင္သည္။



ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ဂ) - နမ့္ခုတ္ေက်းရြာတြင္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 
ရြာလူႀကီးမ်ား အတူပူးေပါင္း၍ ခံုသမာဓိနည္း ဆံုးျဖတ္မႈ

ယာအသံုးျပဳသူ ႏွစ္ဦးအၾကား အျငင္းပြားမႈတစ္ခု ေပၚထြက္လာပါက ထိုေျမကို စံုစမ္းမႈမ်ား 
စတင္သည္။ ပါဝင္သူမ်ားမွာ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ အပါအဝင္ ရရွိ 
ႏိုင္သည့္ ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားသူႏွစ္ဘက္လံုးျဖစ္သည္။ ရြာလူႀကီးမ်ားကိုလည္း 

မည္သူမွာ ထိုေျမ၏ ‘ပိုင္ရွင္’ အစစ္အမွန္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္းကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည္။100

ပထမအဆင့္မွာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၏ ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား သေဘာတူညီ 
ခ်က္ ရရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အေကာင္းဆံုးေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္မည့္ ေျဖရွင္းမႈဟု 
ရႈျမင္သည္။ အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွ သေဘာတူ ညီမႈ မရရွိႏိုင္ပါက ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ 
တြင္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ လိုက္နာရန္လိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေပးရန္ အခြင့္အာဏာ မရွိပါ။ အျငင္း 
ပြားသူမ်ား သေဘာမတူညီၾကပါက ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္သည္ အျငင္းပြားမႈကို ရြာလူႀကီးမ်ားသို႔ လႊဲပို႔သည္။

အကယ္၍ အျငင္းပြားသူတို႔က ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အၾကံျပဳ 
ခ်က္ကို အေျခခံ၍ ေျဖရွင္းရန္ သေဘာတူပါက ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ 
အဖြဲ႕တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ဖြဲ႕ထက္ပိုသူမ်ားက ရလဒ္ကို မေက်နပ္ပါက VTA ၏ ၾကားအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္ကို မလိုက္နာဘဲ အမႈကိစၥကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ တိုက္ရိုက္ ယူေဆာင္သြားႏိုင္ 
သည္။ သီအိုရီအေနႏွင့္ ျပႆနာကို VTA သို႔ ညႊန္းပို႔ႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်းရြာသားမ်ား၏ အျမင္တြင္ 
VTA သည္ ေျဖရွင္းမႈအတြက္ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းရန္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး မျဖစ္မေန 
လိုက္နာရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မေပးႏိုင္ေပ။101

ေျမ

အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားမွာ ေျမယာႏွင့္ အျခားအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ကို အထူးျပဳေဖာ္ျပထားသည္။ ခၽြင္းခ်က္မွာ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဇုန္ရွိ ေတာင္ေကာင္းဘြားေက်းရြာ ျဖစ္သည္။ 
ထိုရြာမွ ရြာလူႀကီးမ်ားမွာ ေျမယာလႊဲေျပာင္းမႈ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။)

100ေျမအသံုးျပဳသူမ်ားမွာ ေျမကုိ ပိုင္ဆုိင္သူအျဖစ္ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကုိ ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ “ပိုင္ရွင္” ဟူေသာ စကားကုိ ဓေလ့ထုံးစံအရ အသုံးျပဳသည္။ 

ဤသည္မွာ အျပည့္အ၀ ပိုင္ဆုိင္သူအစား အသုံးျပဳခြင့္ ရွိသူ အျဖစ္သာ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လက္ရွိ ျမန္မာဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။
101ဤသည္မွာ ပံုမွန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းစြာ မွားယြင္းေနသည္။ ပံုမွန္တြင္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၌ VTA (ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠဌ အေနႏွင့္) ႏွင့္ VTABsF တုိ႔ကို ေက်းရြာအဆင့္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကားရွိ မွတ္သားသင့္သည့္ ကြဲျပားမႈ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဇုန္ရွိ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ေကာင္းဘြား ေက်းရြာတြင္ 
ေက်းရြာသားမ်ားက ထိုရြာမွ ရြာလူႀကီးမ်ားမွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အခန္းက႑ မရွိ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၏ အျခားနယ္ေျမမ်ားႏွင့္မတူဘဲ တစ္ဦးခ်င္း လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားအား 

ရြာလူႀကီးမ်ားက သက္ေသခံေပးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း မရွိေပ။ လႊဲေျပာင္းသူမ်ားက မိမိတို႔ဘာသာ ျပဳလုပ္သည္။ ေျမယာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ လံုးဝ ပါဝင္ျခင္း မရွိဘဲ ေက်းရြာသားတို႔သည္ ေျဖရွင္းမႈအတြက္ အကူအညီ 
ရရွိရန္ VTA အဆင့္သို႔ တိုက္ရိုက္သြားၾကသည္။

ဓႏု



နႏြင္းစိုက္ခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္

102ဤေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ သမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္ ဆုိသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၆၀- ၇၀ ခန္႔ ေတာင္ေကာင္းဘြား ေက်းရြာမွ ေျဖဆုိသူမ်ား ကေလးဘ၀တြင္ ရွိစဥ္ 

၂၀၁၂ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအရ VTA မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရာထူး မရရွိစဥ္က ျဖစ္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ ေရွးယခင္ကမူ ေတာင္ေကာင္းဘြားရြာမွ ရြာလူႀကီးမ်ားမွာ ႏွစ္ဖြဲ႕လံုးႏွင့္ အတူေဆြးေႏြး၍ မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္ 
မလိုေသာ အၾကံေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တခါတရံ လိုက္နာ၍ တခါတရံ မလိုက္နာၾကပါ။ 
မလိုက္နာႏိုင္၍ ေျဖရွင္းခ်က္မရရွိပါက ယခင္က တိုင္ပင္ရန္၊ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ VTA မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးထံသို႔ တိုက္ရိုက္ညႊန္းပို႔ႏိုင္သည္။102 ေက်းရြာသားမ်ားက လက္ရွိကာလတြင္ 
ရြာလူႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ဘာသာေရးပြဲမ်ား က်င္းပရန္၊ အလွဴေငြရွာရန္ ကူညီျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ရြာလူႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑နည္းပါးလာျခင္းကို ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕မွ ရပ္ကြက္သားမ်ားကလည္း ေျပာျပသည္။ ၎တို႔က 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ရြာလူႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ရပ္ရြာထဲတြင္ 
လူငယ္မ်ား၏ ေဆးသံုးစြဲျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးရန္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ဝန္အိုးေက်းရြာမွ ရြာလူႀကီးမ်ားကလည္း အထူးသျဖင့္ ေဆးဝါးကိစၥႏွင့္ 
ဖမ္းဆီးခံရသည့္လူမ်ားအတြက္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္၊ အာမခံရေအာင္ သူတို႔ကို အကူအညီ ေတာင္းလာတတ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပသည္။



အင္အားၾသဇာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား (Power Relations)

ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ေက်းရြာသားမ်ားအၾကား၌ ေျမယာကိစၥ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
မွာ အစဥ္အဆက္ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။103  ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ဆက္ႏြယ္မႈ၌ ညီညြတ္သည့္သဘာဝရွိျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ အစဥ္အဆက္က အျခားသူ၏ 

ေျမကိုရယူ မည့္အစား ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေျမယာမ်ားတိုးခ်ဲ႕၍ ရရွိႏိုင္ေျခရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေနရာ မ်ား၌ ထိုအေျခအေနအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာေၾကာင္း သိမွတ္ရေပသည္ 
(ဥပမာ - နမ္ခုတ္ ႏွင့္ ပင္ေလာင္း)။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝ အတြင္း ပင္ေလာင္းတြင္ လူဦးေရတိုးပြားလာ၍ ၿမိဳ႕ တိုးခ်ဲ႕ 
လာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေက်းရြာျဖစ္ေသာေနရာမွာ ဆင္ေျခဖံုးအျဖစ္ ေျပာင္းသြားၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ 
ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္ အျပည့္အဝ ျဖစ္သြားသည္။

လူဦးေရတိုးပြားမႈေၾကာင့္ ေျမယာဖိစီးမႈမ်ားထက္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ သုေတသနလုပ္ခဲ့ေသာ ေနရာအမ်ားစုတြင္ 
မ်ားစြာေသာ တရားမဝင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥက ေျဖဆိုသူမ်ား အား အျခားကိစၥမ်ားထက္ မ်ားစြာပို၍ 
ပူပန္ေစသည္။ ၎တို႔က (ေက်းရြာတြင္း) အေသးစား ေျမ ယာကိစၥမ်ားအား ကိုင္တြယ္ပံုကို ဥပမာေပးႏိုင္ေသာ္လည္း 
ေျမယာနယ္နိမိတ္ ႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႈ ကိစၥမ်ားမွာ နည္းပါးၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားက အမ်ား 
အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေလ့ရွိသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားက ေျမယာအျငင္းပြားမႈကို မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ ေက်းရြာျပင္ပ 
သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုျပင္ပအထိ ေရာက္ရွိေစျခင္းမွာ အလြန္ပင္ နည္းပါးေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အျငင္းပြား 
သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ တစ္ခုလံုးအတြက္ ထိုအျငင္းပြားမႈမ်ား၏ ေငြေၾကးအရ သက္ေရာက္မႈမွာ မ်ားစြာ မႀကီးမားေခ်။

လူမ်ား၊ မိသားစုမ်ားသာ ပါဝင္သည့္ ေက်းရြာ၏ သာမန္ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းက 
ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ဝွမ္း ေနရာမ်ားစြာတြင္ ရွိခဲ့သည့္ အႀကီးစား ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈတို႔မွာ လံုးဝျခားနားေပ 
သည္။ ၎တို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုအတြင္း၌ သိသာေသာ အေရအတြက္ရွိသည့္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဆက္ လက္ေဖာ္ျပမည့္အပိုင္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည့္ ပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အတူတြဲ၍ တပ္မေတာ္၏ ႀကီးစားေျမသိမ္းယူမႈမ်ားမွ ဥပမာမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေရွ႕



ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား (Land Expropriation)

သေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေနရာအားလံုးမွ ေျဖဆိုသူမ်ားက ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ လတ္တေလာ ဆယ္စုႏွစ္ 
မ်ားတြင္ ေျမယာလက္ဝယ္ရွိသူ အငယ္စားမ်ားအဖို႔ ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕ေနၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ 
စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၎တို႔ေဖာ္ျပသည့္ ေျမသိမ္းယူမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ 

ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တခါတရံ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထိုသိမ္းယူမႈ အမ်ားစုမွာ SPDC ေခတ္က ၿပီးေျမာက္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမယာဆံုးရံႈးခဲ့သူမ်ားမွာ ထိုအခ်ိန္က မိမိတို႔၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ပူပန္ၾကေသာေၾကာင့္ သိမ္းယူ 
သူမ်ားမွာ ပံုမွန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ စိန္ေခၚျခင္း မခံခဲ့ၾကရပါ။ (ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕မ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း 
ႏွင့္အတူ) တစိတ္တပိုင္း အရပ္သားအစိုးရသို႔ ေျပာင္းလာသည့္အခါတြင္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားသို႔ အယူခံလႊာမ်ား တင္သြင္းၾက 
ေသာ္လည္း သိမ္းယူသြားသည့္ေျမမ်ား ျပန္ရေရး သို႔မဟုတ္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရေရးတြင္ ယခင္ ေျမယာ 
အသံုးျပဳခဲ့သူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ေခ်။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ား၌ 
လည္း ထိုသမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ ကုစားႏိုင္ေသာ အခန္းက႑မရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ နည္းပါး 
လွေၾကာင္း ေျဖဆိုသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

သု

ေျမသိမ္းယူမႈ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (က) - ဝန္အိုးရြာတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေျမသိမ္းယူမႈ 

သက္ ၄၃ ႏွစ္ရွိ စိုင္းခမ္းလိုင္သည္ ၁၉၈၈ ႏွင့္ ၁၉၉ဝ အၾကား ႏွင့္ ၁၉၉၁ တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ 
ေျမသိမ္းယူမႈတို႔ေၾကာင့္ ေျမယာဆုံးရံႈးခဲ့ေသာ မိသားစု ၇၅ စု၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ တပ္ 
မေတာ္မွ သိမ္းယူသြားေသာေၾကာင့္ မိသားစုသည္ ႏွစ္ဧကရွိေသာ လက္ဖက္စိုက္ခင္းကို ဆံုးရံႈး 

ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပား ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီမွ ေလ်ာ္ေၾကး လံုးဝမေပးခဲ့ပါ။ ထို 
အခ်ိန္က လူတိုင္းသည္ စစ္တပ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ ရြာလူႀကီးမ်ားကလည္း ရပ္ရြာလူထု၏ေျမမ်ား 
သိမ္းယူခံရျခင္းအတြက္ ညွိႏႈိင္းမႈ တစံုတရာ မလုပ္ၾကပါ။

၂ဝ၁၄ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ စိုင္းခမ္းလိုင္၏ မိသားစုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတို႔ထံ စာေရး၍ ေျမျပန္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္။ အမႈကိစၥ အေသးစိတ္မ်ား 
ကိုလည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ 
တို႔ထံ ေပးပို႔သည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔လည္း ေပးပို႔ရန္စီစဥ္ထားသည္။ ယေန႔အထိ မည္ 
သည့္ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕အစည္းထံကမွ တံု႔ျပန္မႈမရေသးပါ။

မၾကာမီက စိုင္းခမ္းလိုင္တို႔မိသားစုသည္ ေတာင္းဆိုလႊာႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ျပန္ 
လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စစ္တပ္္အား ေတာင္းဆိုမႈအေၾကာင္း 
ေျပာျပခဲ့ သည္။ စစ္တပ္က မိသားစုအား ေျမကိုျပန္မရႏိုင္ေၾကာင္း တိုက္ ရိုက္ေျပာခဲ့သည္။

ရလဒ္အေနႏွင့္ ေကာ္မတီမွာ အေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္အား 
ေျမျပန္ေပးေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ ၾသဇာမရွိဟု လယ္သမားမ်ားက ယံုၾကည္ၾက သည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး စစ္တပ္မွသိမ္းယူ၍ ၎တို႔အား အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ငွားရမ္း 
စိုက္ပ်ိဳးေစခဲ့ေသာ ထိုေျမေပၚတြင္ လက္ဖက္ႏွင့္ ပဲပင္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မူလသိမ္းယူခဲ့သည့္ေျမ 
၁၆ဝဧကအနက္ အမွတ္ ၃၃၁ ေလတပ္က အသံုးျပဳေနေသာ တစ္ေနရာ မွလြဲ၍ အမ်ားအျပားမွာ အသံုးမျပဳဘဲ 
ရွိေနသည္။

အ



၁၉၉၀

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ခ) - ပက္တလဲ ေက်းရြာတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေျမသိမ္းယူမႈ 

ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧက ၁ဝဝ ကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထိုေျမကို မူလက 
တပ္စခန္းအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့ၿပီး က်န္ေျမကိုစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ အသံုးမျပဳေသာေျမကို 
မူလပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ တႏွစ္လွ်င္ တစ္ဧက ၃ဝဝဝဝ က်ပ္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ အငွားခ်ထားသည္။ သို႔ေသာ္ 

ထိုအစီအစဥ္မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းတို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈအေပၚ တည္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ စစ္တပ္ 
အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းၿပီး ေငြေပးရသည္မွာ ပိုနည္းသည္။ အျခားသူမ်ားက ပိုေပးရသည္။ 
ထိုအေျခအေနမွာ ယေန႔ အခ်ိန္အထိျဖစ္သည္။

သိမ္းဆည္းေျမအခ်ိဳ႕ကို Mega Strength ဘိလပ္ေျမကုမၸဏီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရာ ထိုအျငင္း ပြားဖြယ္ 
ေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ေျမကို သိမ္းယူခ်ိန္က စစ္တပ္က ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအား မည္သို႔ျပဳလုပ္မည္ကို သတိေပးခ်က္ ထုတ္မေပးခဲ့ဘဲ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈလည္း မရွိခဲ့ပါ။ စစ္တပ္က ရိုးရွင္းစြာပင္ ထိုေျမမွာ စစ္တပ္က ပိုင္ ဆိုင္ေၾကာင္း ဆိုင္းဘုတ္ 
တပ္ခဲ့သည္။ လူမ်ားမွာေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ေျမအစား ေပးရန္အတြက္ေျပာဆိုရမည္ကို 
အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ၾကသည္။

၂ဝဝဝ  ႏွင့္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္အတြင္း၌ PNO သည္လည္း ပတၱျမား နဂါး ဟုေခၚတြင္ေသာ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ဘိလပ္ေျမစက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လယ္သမားမ်ားထံမွ ေျမ ၁ဝဝ ဧကခန္႔ကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ 
PNO သည္လည္း သိမ္းယူခံရသည့္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ သတိေပးခ်က္ တစံုတရာ မထုတ္ေပးခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္မတူသည္မွာ PNO က ေလ်ာ္ေၾကးအခ်ိဳ႕ေပးခဲ့ၿပီး လယ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ ေျမတစ္ 
ဧက အစားျပန္ေပးခဲ့သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏမွာ သိမ္းယူသည့္ေျမ၏ ေနရာေပၚတြင္ မူတည္သည္။ 
လမ္းႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရွိပါက ၇ဝဝဝဝ က်ပ္ေပးသည္။ လမ္းႏွင့္ ေဝးပါက ၃ဝဝဝဝ က်ပ္ ေပးသည္။ 

လယ္သမားမ်ားက သိမ္းယူေျမမ်ားအတြက္ LUC မရႏိုင္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေန 
ေျပာင္းလဲျပီျဖစ္သျဖင့္ ေျမျပန္ရရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးရရန္ ႀကိဳးစားသူ ရွိမရွိ ေမးျမန္းရာ ေဒသခံမ်ားက 
ယခုအထိ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည့္ VTA အား စစ္တပ္ထံမွ ေျမမ်ားကို ျပန္ရႏိုင္ရန္ 
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။ 

သို႔ေသာ္ ေက်းရြာသားမ်ားက ေျမယာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ EID ဟုေခၚေသာ NGO အဖြဲ႕တစ္ခုကို 
အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ေက်းရြာတြင္ သို႔မဟုတ္ VTA အဆင့္ 
တြင္ တစံုတရာ ျပည့္ေျမာက္ရရွိႏိုင္ရန္ အင္အားၾသဇာမရွိဟု ခံစားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုနယ္ေျမတြင္ 
ေျမသိမ္းယူမႈအေရးကိစၥမ်ားမွာ လူသိမ်ားသည့္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျဖရွင္းေပးရန္ အား 
ထုတ္ျခင္းမရွိပါ။

ေက်းရြာသားမ်ားက ထိုေဒသတြင္ ေျမမ်ားသိမ္းယူခဲ့သည့္ စစ္တပ္၊ ဘိလပ္ေျမကုမၸဏီ ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး 
တူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးမွာ 
ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမ်ားကို စြမ္းအင္ေပးသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း မ်ားမွာလည္း သိမ္းယူခဲ့သည့္ေျမမ်ားတြင္ 
ရွိသည္။



လက္ရွိအခ်ိန္၌ တီက်စ္တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ ပို၍ ဆိုးလာၿပီး ေခ်ာင္းေရမွာလည္း ညစ္ညမ္းလာကာ 
ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည္။ ေခ်ာင္းေရမွာ ေက်းရြာသားမ်ားအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ 
ျဖစ္ၿပီး ေျမလႊာေအာက္သို႔လည္း စိမ့္ဝင္သည္။ 

ယခအုခ်နိအ္ထ ိမညသူ္မွ် ေနမေကာင္း မျဖစ္ေသာလ္ည္း အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ ထိညုစည္မ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရျပား 
ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က ေရ ႏွင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ 
ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။104

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ဂ) - တီက်စ္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ေျမသိမ္းယူမႈ 

ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အီဒင္ ႏွင့္ ရွမ္းရိုးမနဂါး ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အပါ 
အဝင္ ကုမၸဏီ ၄ ခုက ေျမဧက ၄ဝဝ ေက်ာ္ကို သိမ္းယူခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည္။ လက္ရွိ 
အခ်ိန္တြင္ အီဒင္ ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းသာ ထိုနယ္ေျမတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 

ထိုေျမကို ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္က သိမ္းယူခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္အထိ မူလပိုင္ရွင္မ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး မေပးခဲ့ပါ။ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ ဝ.ဝ၁ ဧကအတြက္ ၂ဝဝဝ က်ပ္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

ေျမသိမ္းယူခ်ိန္က ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ား အပါအဝင္ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ စစ္တပ္ 
ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေပးသေလာက္ေလ်ာ္ေၾကးကို 
လက္ခံခဲ့ၿပီး ေက်းဇူးတင္သကဲ့သို႔ ျပဳမူခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမဧက ၄ဝဝ လံုးကို အီဒင္ကုမၸဏီက အသံုးျပဳမေနပါ။ ထို ေျမမ်ားတြင္ 
လယ ၃ဝ ပံုစံမ်ား ရွိေနသည္။105 ထိုပါမစ္အမ်ိဳးအစားမွာ ေျမရွင္မ်ားအား မူလ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ျခားနားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထိုအစီအစဥ္က 
လယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမကို အခမဲ့ သံုးစြဲခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမရွင္မ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အကယ္၍ လယ္သမားသည္ ကုမၸဏီမွ အသံုးျပဳရန္ 
အစီအစဥ္ရွိေသာေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးပါက လယ္သမားက ဖယ္ရွားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးရေပမည္။ 

တပ္မေတာ္သည္လည္း ၁၉၉၇-၁၉၉၈ က တပ္စခန္းအတြက္ ေျမသိမ္းယူခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က တပ္စခန္း 
ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေက်းရြာသားမ်ားမွာ အတင္းအက်ပ္လုပ္အားေပးရန္ ေစခိုင္းခံရၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး 
မရရွိပါ။

ဤ

104တီက်စ္ေက်းရြာ၏ ဤအေျခအေနကုိ Kapoor, M., Soe, N. N., & Viswanathan, V. ၂၀၁၈၊ Midcourse Manoeuvres: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာ၀ သယံဇာတ 

ပဋိပကၡအတြက္ လူထုအေျချပဳ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား (New Delhi. Centre for Policy Research (CPR) and Namati) ၆၁ တြင္လည္း ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။
105လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ၂၀၁၂ အရ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မူလ လယ္ယာေျမကုိ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းကို ေဖာ္ျပသည္။



ခရမ္းခ်ဥ္သီးစိုက္ခင္း၊ အင္းေလးကန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (ဃ) - ရြာငံတြင္ တပ္မေတာ္၊ ကုမၸဏီ ပူးေပါင္း၍ ေျမသိမ္းယူမႈ 

ေက်းရြာအုပ္စုမွ လယ္သမားမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ အသံုးျပဳ၍ သစ္သီး၊ ပဲ၊ ေျပာင္း ႏွင့့္ 
ဂ်ံဳ တုိ႔ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္မွ သူတို႔၏ေျမမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ထိုစိုက္ပ်ိဳးနည္းကို ရပ္တန္႔ရန္ အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္းခံရၿပီး လိေမၼာ္၊ လက္ဖက္ ႏွင့္ ေကာ္ဖီ 

ကဲ့သို႔ အျမဲတမ္းသီးႏွံကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးေစသည္။ လူ ၇ဝဦးခန္႔ထံမွ ေျမဧက ၁၃ဝဝ ကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး 
ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ မူလပိုင္ရွင္မ်ားထဲမွ ၄၂ ဦး ခန္႔မွာ တစ္ဧကလွ်င္ ၁ဝဝဝဝဝဝ 
က်ပ္ႏႈန္း ေလ်ာ္ေၾကးရခဲ့သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ စာရြက္ စာတမ္းတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးဟုမေဖာ္ျပဘဲ ေျမကို 
ေရာင္းခ်ၿပီး ပိုင္ရွင္ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ က်န္ လယ္သမားမ်ားအနက္ ၂၈ ဦးမွာ ေငြေၾကး 
အလိုမရွိဘဲ ေျမကိုသာ ျပန္ရလိုသည္။ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီတို႔သည္ သိမ္းယူေျမမ်ားကို အသံုးမျပဳၾကပါ။ လယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳး 
ရန္ ျပန္လည္ငွားရမ္းသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၇ ႏွစ္အတြင္း လယ္သမား မ်ားသည္ ထိုေျမကို ငွားရမ္း 
အသံုးျပဳခြင့္ပင္ မရရွိေတာ့ပါ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ကို ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီသည္ ငွားရမ္း 
ျခင္းကို ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လယ္သမားမ်ားက ေျမကို ျပန္ေတာင္းမည္ကို စိုးရိမ္ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ရပ္ရြာအတြင္း လယ္သမားမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား 
ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစဥ္အဆက္ေျမမ်ားကို အလြတ္သေဘာ ေရာင္းဝယ္လာခဲ့ 
ၾကၿပီး မွတ္ပံုတင္အမည္ ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳၾကပါ။ ကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္အခါ ေျမကို ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ 
ေျမယာအေထာက္အထားမ်ားတြင္ မူလ အမည္ ေပါက္သူတို႔အၾကား ေလ်ာ္ေၾကးကို ခြဲေဝေပးသည္။ အလြတ္ 
သေဘာ ေရာင္းခ်၍ ေငြရခဲ့ၿပီးေသာ မူလပိုင္ရွင္သည္ ေလ်ာ္ေၾကး ၅ဝ% ရရွိသည္။သိမ္းယူခံရသည့္ ေျမကို 
ပိုင္ဆိုင္သူက ထိုအေျခအေနအတြက္ ဘာမွမရေတာ့မည္ကို  ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ ေစာဒက မတက္ရဲပါ။

ဤ



ထိုအျငင္းပြားခဲ့ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥမ်ားတြင္ ထိခိုက္ခံရသူက ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ VTA ထံ သြားေရာက္ 
သည္။ ရြာလူႀကီးမ်ားထံ အဘယ္ေၾကာင့္ မသြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေမးျမန္းသည့္အခါ 
ေျဖဆိုသူက ရြာလူႀကီးမ်ားမွာ ေက်းရြာအတြင္း ေျမယာကိစၥမ်ားႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ မပါဝင္ေၾကာင္း 
ေျပာျပသည္။ အျခားေနရာမ်ားႏွင့္မတူဘဲ တစ္ဦး ခ်င္း လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ားက သက္ေသျပဳျခင္း၊ 
ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိပါ။ လႊဲေျပာင္းသူမ်ားက သူတို႔ဘာသာ ျပဳလုပ္သည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ား 
က လံုးဝ မပါဝင္ၾကပါ။ လူမ်ားသည္ ေျဖရွင္းမႈအတြက္ VTA ထံသို႔ တိုက္ရိုက္သြားေရာက္သည္။  

အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ျငင္းဆန္ျခင္း ႏွင့္ ေျမကို ျပန္ေတာင္းျခင္းကိစၥမ်ားမွာ မေျဖရွင္းရ 
ေသးဘဲ ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ ေျမယာဆံုးရံႈးခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရုပ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး 
အျခားအလုပ္ကို ရွာေဖြၾကရသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးယူရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ေျမကို ျပန္ရလိုသူမ်ားသည္ ျပန္ေတာင္းရန္ ေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၎တို႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ အခြန္ေျပစာမ်ားႏွင့္အတူ 
တိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕က ယခင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား ျဖစ္သည့္ ပံုစံ ၁ဝ၅ မ်ား ပါဝင္ 
သည္။ 

ထိုလယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထိုကိစၥအား 
တင္ျပခဲ့သည္။ သဘာဝ သယံဇာတ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးက ကုမၸဏီတြင္ သိမ္းယူေျမ 
မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ အေထာက္အထား အမွန္အကန္မ်ား မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခ 
အေနကို ေျဖရွင္းရန္ တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိခဲ့ပါ။ ကုမၸဏီသည္ ေျမကို တရားမဝင္ ရယူထားေၾကာင္း 
လူတိုင္းသိရွိၾကသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ကုမၸဏီသည္ ဝန္ႀကီးထက္ ပို၍ ၾသဇာရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ 
ထိုနယ္ေျမမွာ ဓႏု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားက စစ္တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေနေသာ ကုမၸဏီကို မည္သူမွ မလႊမ္းမိုးႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ 

လယ္သမားမ်ားသည္ သိမ္းယူခဲ့ေသာေျမမ်ားအတြက္ LUC ရရွိရန္လည္း ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ VTA က ၎တို႔အား 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ VTFAB က ထိုကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့ သည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို ယေန႔အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကဆဲ ျဖစ္ သည္။

(လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္အဆင့္ ေကာ္မတီက ျဖစ္သည္ကို မသိရွိသည့္) ျပန္လည္ စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေျမကို ၾကည့္ရန္ လာေရာက္ခဲ့သည္။ ယခု သုေတသနျပဳခ်ိန္အထိ 
ေကာ္မတီထံမွ တံု႔ျပန္မႈ မရေသးပါ။

ေျမ၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ရွင္းလင္းမႈ မရွိေပ။ VTA က ကုမၸဏီအား ထိုေျမကို မည္သည့္ အတြက္မွ 
အသံုးျပဳခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီး ေက်းရြာသားမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။ ၎က 
ထိုေျမတြင္ မည္သို႔ျဖစ္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ထားေသးသည္ဟု ေဖာ္ျပေနသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေရႊသံလြင္သည္ VTA က အားလံုးကို တားျမစ္ထား ေၾကာင္း ေျပာထားသည့္တိုင္ တခါတရံ ထိုေျမတြင္ 
သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးသည္။  

ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီက VTA ကို ညွိႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိမရွိ ကုမၸဏီအား 
သြားေရာက္ေျပာၾကားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီမွ တံု႔ျပန္ျခင္း မရွိပါ။ ဤ သည္မွာ ကုမၸဏီ၏ 
အျပဳအမူကို VTA ၌ပင္ လႊမ္းမိုးရန္ အာဏာမရွိဟု ထင္ရေပသည္။



   အႀကီးစား ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားမွာ မ်ားျပားၿပီး မေျဖရွင္းရေသးဘဲ ရွိေနသည္။ ၁.

   ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားမွာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ကျဖစ္ေစ၊
   ယခုအခ်ိန္ တြင္ျဖစ္ေစ အင္အားၾသဇာ မရွိၾကပါ။ 

   GORUM ၏ ေအာက္ေျခအဆင့္မွာ တရားမဝင္ သိမ္းယူထားေသာေျမမ်ားကို ျပန္ေပးရန္
   ပ်က္ကြက္ၾကသည္။ 

၂.

၃.

ထိုျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ -

ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းတြင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ အတိုင္းအတာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအဖို႔ ဤအေရး 
ကိစၥမွာ အျခားကိစၥအားလံုးထက္ ပိုအေရးတႀကီး ျဖစ္ေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသက္ 
ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား ဆံုးရံႈးရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႀကီးမားေသာအေရအတြက္ရွိသည့္ ေျမသိမ္း 

ယူမႈမ်ားမွာ မေျဖရွင္းရေသးဘဲ လယ္သမားမ်ားမွာ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ေျမျပန္ရရန္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအရဆံုးရံႈးမႈကို 
ျပန္ရရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳခံေနရသည္။

သိမ္းယူမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ မျဖစ္ ပြားေစရန္အတြက္ တားျမစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ညွိႏႈိင္းရန္ 
အခြင့္အာဏာမရွိ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ရြာလူႀကီးမ်ား 

အပါအဝင္ လူတိုင္းသည္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါက စစ္တပ္မွ တံု႔ျပန္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ အႏၱရာယ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေသာ္လည္း ရြာလူႀကီးမ်ားမွာ ေျမသိမ္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရန္ 
လံုေလာက္ေသာ အခြင့္အာဏာ သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ ရွိမေနေသးပါ။

မာႏိုင္ငံမွာ တပိုင္းတစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္က ကုမၸဏီမ်ားအား 
သိမ္းယူေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ထားၿပီး သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမိုင္း စဥ္တေလ်ာက္ 
ေျမလုယူမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ျပန္လည္စိစစ္ေရး 

ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဗဟိုအဆင့္အစိုးရအထိတြင္ ရွိေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူ အမ်ားစုမွာ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ 
အဆင့္ေအာက္တြင္ ေျမမ်ားျပန္ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အေၾကာင္းအခ်ိဳ႕က တားဆီးေနၾကေပသည္။ ထိုအခ်က္ 
မ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ အထက္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ ေအာက္အဆင့္ အရာရွိမ်ားထံ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား စံုစမ္းၿပီး 
မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ တာဝန္လႊဲအပ္မႈ မရွိျခင္း၊ ေအာက္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
မ်ားမွ အဂတိလိုက္စားျခင္း၊ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိျခင္း (ေဆာင္ရြက္မည့္လူႏွင့္ သီးျခား ဘတ္ဂ်က္)၊ 
သမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္ စစ္တပ္မွက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ေျမလုယူမႈမ်ားကုိ မေျဖရွင္းရန္ တပ္မေတာ္မွဖိအားေပး ႏိုင္ေျခရွိျခင္း 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ သည့္ အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ဆႏၵမရွိျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

သိမ္းယူခဲ့သည့္ေျမအမ်ားအျပားမွာ ယခုအခါ အရပ္ဘက္ကုမၸဏီမ်ားက ပိုင္ဆိုင္အသံုးျပဳေနၾကေသာ္လည္း ေျမဆံုးရံႈးခဲ့ 
သည့္ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ေျမယာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွာ ေျမကိုယူထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
စစ္တပ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း သိထားၾကေပသည္။ ထိုဆက္ႏြယ္မႈမ်ားက ေျမမ်ား 
ျပန္ေပးေစလိုသည့္ အရပ္ဘက္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားထံမွ ကုမၸဏီမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အကာအကြယ္ 
ေပးထားေပသည္။ 

ရွမ္း

ေျမ

ျမန္



VTA မ်ားမွာလည္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ကုမၸဏီမ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ 
သည့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အမွန္တကယ္ ၾသဇာအင္အား မရွိပါ။ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ႀကိဳးစားသည့္အခါ ကုမၸဏီမ်ားက ဂရုစိုက္ေလ့မရွိဘဲ အျပဳသေဘာ တံု႔ျပန္ျခင္းမွာ ရွားပါးသည္။ 

VTA မ်ား၏အထက္ရွိ GORUM အရာရွိမ်ားမွာ ပိုမိုေသးငယ္ၿပီး ရႈပ္ေထြးမႈနည္းေသာ ေျမသိမ္းယူမႈ ကိစၥမ်ားကို ဦးတည္ 
ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အာဏာႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈအခ်ိဳ႕ တခါတရံ ရွိေသာ္လည္း ေျမသိမ္းယူမႈ အႀကီးစားမ်ားကို ဦးတည္ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ား ႏွင့္ VTA မ်ား နည္းတူ အင္အားၾသဇာ နည္းပါးသည္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားတြင္သာ ေျမသိမ္းယူမႈ အႀကီးစားမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန လိုက္နာ 
ရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေပးႏိုင္သည့္ အင္အားၾသဇာႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္လည္း ေျမယာဆံုးရံႈးခဲ့ရသူ 
မ်ားဘက္မွ အျမဲအသာေပး၍ စီမံေဆာင္ရြက္ေလ့မရွိပါ။ GORUM က ပိုမို၍ ဒီမိုကေရစီက်ေသာနည္းလမ္းကို 
အသံုးျပဳ၍ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ခန္႔ ထားျခင္း၊ ၎တို႔၏ ေျဖာင့္မွန္မႈ ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို ေသခ်ာေစမည့္ 
အစီအမံမ်ားထားရွိျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထား 
ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ခ်ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ မျဖစ္မေန လိုက္နာေစႏိုင္ျခင္းတို႔ကို 
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ကာလအထိ စစ္တပ္/ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ လယ္သမားမ်ား/ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ား/ 
VTA မ်ားအၾကား အင္အားၾသဇာ မညီမွ်မႈကို ထိန္းညွိ္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမရွိပါ။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
လက္ရွိေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕၏ (GAD ၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားျပား ေနေသာ) လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအရ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ 
ခက္ခဲေနေသးသည္။



အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရး အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ဥပေဒ မူေဘာင္တို႔ ဆက္ႏြယ္မႈ

ထံုးတမ္းစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္စနစ္တို႔အၾကား ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိက 
ေတြ႕ရွိခ်က္ အခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ 

ဓေလ့

   ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးနည္းမွ အတည္တက်
   စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲလာၿပီး လယ္သမားမ်ား ပံုမွန္စနစ္ႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕လာသည့္ေနရာမ်ားတြင္
   ၎တို႔၏ တာဝန္ယူမႈအခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။ 

၁.

သိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ LUC က အကူအညီျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
လယ္သမားမ်ားအၾကား သတိျပဳမိလာေစၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ LUC ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား 
တိုးလာေစရန္ တြန္းအားေပးသည္။106

ဥပမာ နမ္ဘီလင္းေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက တီက်စ္ရြာအနီးတြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္ 
ကို ၾကားသိၾကသည္။ ယခင္ စစ္တပ္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီး၏ သမီး ျဖစ္သူႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုက 
ေျမရွာရန္ ထိုနယ္ေျမတြင္ လာေရာက္စူးစမ္းသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ ပူပန္ 
ၿပီး LUC မ်ား စတင္ ရယူလာၾကသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေျမရယူရန္ 
ေနျပည္ေတာ္မွ ေျမယာ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၾကၿပီး ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္သည့္ ရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္ႏွင့္ 
ေျပာဆိုညွိႏႈိင္းျခင္း ျပဳလုပ္ေလ့မရွိပါ။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ခန္႔မွန္းသည္မွာ ေျမသိမ္းခံရမည္ ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၏ 
ရလဒ္အျဖစ္ ယခုအခါ နမ္ဘီလင္းရြာမွ ေက်းရြာသားမ်ား၏ ၈၅% ခန္႔မွာ LUC မ်ား ရွိၾကေပသည္။

LUC မ်ား ရယမူႈမ်ားလာေသာေၾကာင့္ လယ္သမားအခ်ိဳ႕မွာ အစဥ္အလာၾသဇာရွိသမူ်ားႏငွ့္ ဓေလထ့ံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ေျမယာကိစၥ စီစဥ္မႈမ်ားအား အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ မယူဆေတာ့ေပ။ ယခု 
အခါ ၎တို႔ သည္ VTA မ်ားမွာ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔တြင္ ဥပေဒအရရယူ 
ထားသည့္ ေျမအတြက္ ေျဖရွင္းေပးရန္ အခြင့္အာဏာ ရွိေပသည္။ ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕က အကယ္၍ သူတို႔တြင္ LUC ရွိပါက 
VTA ထံသို႔ တိုက္ရိုက္သြားလိုေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ -

VTA သည္ ပို၍ခိုင္မာေသာ ေျဖရွင္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔က ယံုၾကည္ၾကသည္။107

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္ ပိုနည္းသြားမည္။ (အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေနရမည့္အခ်ိန္တြင္ လယ္ယာအလုပ္တြင္ 
အခ်ိန္ ပိုေပးႏိုင္မည္။) 

လယ္သမားတြင္ နယ္နိမိတ္ကို ေသခ်ာသတ္မွတ္ေပးသည့္ LUC မရွိပါက ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ထိုအျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ အမ်ားအားျဖင့္ ရြာလူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူ 
အခ်ိဳ႕က VTA ထံသို႔ စတင္လႊဲေျပာင္းေပးေနၾကသည္။

သုေတသီမ်ား သြားေရာက္ခဲ့သည့္ နမ့္ခုတ္ေက်းရြာ ႏွင့္ ဓႏု နယ္ေျမတုိ႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ ယာကို အသံုးမျပဳေတာ့ပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎မွာ ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ေျမ အက်ယ္အဝန္း ႀကီးမားစြာလိုအပ္ၿပီး လူဦးေရဖိအားက 
ေျမရရွိႏိုင္မႈကို ပိုနည္းေစသည္။108 စစ္ တပ္၏ ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွာလည္း ေျမကို ရရွိႏိုုင္မႈ ပိုနည္းလာေစေသာေၾကာင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာ နည္းလာေစေသာ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

ေျမ

(၁)
(၂)

106သုိ႔ေသာ္ ရြာငံ ႏွင့္ အလားတူေဒသမ်ားတြင္မူ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း သိရွိမႈ အလြန္နည္းေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႔  မဟုတ္ပါ။ 
107VTA ထံမွ မျဖစ္မေနလုိက္နာရမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ အဖြဲ႕အားလုံးက သူ၏ လုိက္နာရန္ မဟုတ္ေသးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္/အၾကံျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံမွသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

အကယ္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္/အၾကံျပဳခ်က္ကုိ အဖြဲ႕တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာအဖြဲ႕မ်ားက လက္မခံႏိုင္ပါက  ျမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ အယူခံ ၀င္ႏိုင္သည္။ အကယ္ 

၍ လက္မခံႏိုင္ေသးပါက အထက္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ယႏၱရားျဖင့္ အယူခံ၀င္ႏိုင္သည္။ အမ်ား အားျဖင့္ ABF သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ 

ျဖစ္သည္။



   ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မရွိဟု ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
   အစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲလာသည္။ 

   ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ GORUM ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား
   အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာသည့္ အေျခအေန 

၂.

၃.

ထက္တြင္မွတ္သားခဲ့ရသည့္အတိုင္း အျဖစ္မ်ားၿပီး ခက္ခဲလွသည့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္း 
ရန္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ အင္အားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဟု ေက်းရြာ 
သားတို႔က ရႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသည္မွာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက အစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူ 

မ်ားကို အျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ေလ့လာခဲ့သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ လြန္ႏွစ္မ်ား၌ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား 
စတင္ခဲ့စဥ္က ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္အံတုႏိုင္မည့္ အရပ္ဘက္မွ လႈပ္ရွား 
သူမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျဖဆိုသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ဝန္အိုးေက်းရြာမွ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးက ေထာက္ျပသည္မွာ 
ထိုရြာတြင္ စစ္တပ္၏ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေနာက္ဝယ္ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုရဲသူ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆို 
သူမွာ အဖမ္းအဆီးခံရေပသည္။

ရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားအဖို႔ GORUM ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဥပေဒစနစ္မ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ တိုးတက္လာေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိပါသည္။ ဝင္းခိုေက်းရြာတြင္ အႏုညာတ ဆံုးျဖတ္ 
ျခင္းမွာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ တစ္မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပသည္။ တခါတရံ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူ 

မ်ားသည္ အကယ္၍ အမႈကိစၥမ်ားမွာ ေက်းရြာအဆင့္၌ မေျဖရွင္းႏုိင္ပါက သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 
ေျမအတြက္ ျဖစ္ပါက စနစ္ထဲတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားထံ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ညႊန္းပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 
VTA ထံသို႔ျဖစ္သည္။  

နမ္ဘီလင္းေက်းရြာတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ရြာလူႀကီးတစ္ဦး 
သို႔မဟုတ္ ရြာလူႀကီးေကာင္စီတို႔၏ ၾကည့္ရႈေလ့လာမႈ၊ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈ ႏွင့္ ႏႈတ္အားျဖင့္ နားလည္မႈ ရရွိၾကျခင္းတို႔ကိုသာ 
လံုးဝ အားကိုးေနၾကျခင္း မျပဳဘဲ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား အခိုင္အမာ ျပဳလုပ္ထားရန္ အၾကံျပဳေပးသည္။ ဤသည္မွာ 
ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကေသာ အေလ့အထျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ အျငင္းပြားသူမ်ားအား 
ေနာက္ထပ္ ေျမအတြက္ အျငင္းမပြားရေစရန္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္အေထာက္အထားမ်ား (LUC) ရယူထားရန္ အၾကံျပဳ 
သည္။

ဥပမာ ဝန္အိုးေက်းရြာမွ ေျဖဆိုသူ ရြာလူႀကီးမ်ားက ယခင္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ ယခုအခါ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ဥပေဒမ်ားကို လူအနည္းငယ္ကသာ အသံုးျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ လူမ်ားသည္ ေျမယာ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္ 
အသံုးျပဳမႈမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုမ်ားလာသည္။ ယခင္ကမူ ေျမယာ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ႏႈတ္ကတိကိုသာ သံုးလိုၾကသည္။

ပက္တလဲေက်းရြာတြင္ LUC ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအေၾကာင္း စူးစမ္းသည့္အခါ VTA သည္ ေက်းရြာေျမမ်ား၏ အစဥ္ 
အဆက္ပိုင္ရွင္ကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိရန္ ရြာလူႀကီးမ်ားကို တစိတ္တပိုင္း အားကိုးရသည္။ VTA က ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ေက်းရြာ 

အ

သို႔

ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအစား ရာသီအလိုက္ အလွည့္က် သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းက အစားထိုးလာသည္။ 
ထိုေျမမ်ားမွာ ယခုအခါ LUC အတြက္ အက်ံဳးဝင္လာၿပီး နမ္ခုတ္တြင္ လူမ်ား သည္ LUC ကို ပို၍ ေလ်ာက္ထားလာၾက 
သည္။109  ထို႔ေၾကာင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ၾသဇာရွိသူမ်ားထက္ VTA မ်ားကို အားကိုးလာၾကသည္။ ဤသည္မွာ အထူးသျဖင့္ အေသးစား အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ 
ျဖစ္သည္။

108၀င္းခိုေက်းရြာတြင္ လယ္သမားမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေက်းရြာတြင္ လူဦးေရတုိးလာမႈေၾကာင့္ အျပင္လူမ်ားအတြက္ လုံး၀ေနရာ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။
109ဓႏု နယ္ေျမမ်ားတြင္ LUC ေလ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပို၍ သိရွိမႈ နည္းေသာေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ ျခားနားသည္။



ရာဇဝင္ကို အျခားသူမ်ားထက္ ပိုသိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထုိအသိပညာကို ေျမကြက္မ်ား မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ထုတ္ 
ၿပီး ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ရန္ တိုင္းတာမႈအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ 

ဤသို႔ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရတာဝန္ရွိသူတို႔အၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအသစ္တြင္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားသည္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္အတြက္ အစစ္အမွန္အတိုင္း တရားဝင္ 
ျဖစ္ေစရန္ ကူညီေပး သည္။ သို႔ရာတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ားက ေျမတစ္ကြက္ကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ပိုင္ဆိုင္သူ၊ 
အသံုးျပဳသူႏွင့္ နယ္နိမိတ္တို႔အား ေဖာ္ထုတ္ ၿပီး၊ လယ္သမားမ်ားတြင္ LUC ရရွိၿပီးသည့္အခါ ရြာလူႀကီးတို႔၏ အသိပညာ 
ႏွင့္ ေက်းရြာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ကူညီေျဖရွင္းေရး အခန္းက႑တို႔သည္ စာရြက္ေပၚသို႔ေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပီးေနာ
က္ အနာဂါတ္ တြင္ မရည္ေမွ်ာ္ေသာ္လည္း ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ ကြယ္သြားႏိုင္ေျခရွိသည္။110

ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသူ၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ အခန္းက႑အေပၚ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ရြာလူႀကီးတို႔၏ 
ယူဆခံယူခ်က္မ်ား

ေလာင္းၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္တစ္ခုမွ အသက္ ၈၁ ႏွစ္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္မွာ မိမိတို႔ရပ္ရြာတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ား 
သည္ ယခုအခါ သူမ ငယ္စဥ္ကထက္ ေလးစားခံရမႈ ႏွင့္ ၾသဇာရွိမႈ နည္းလာသည္။ လူမ်ားသည္ သူမတို႔ 
ငယ္စဥ္ကကဲ့သို႔ ရြာလူႀကီးမ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္ကို လိုက္နာသင့္သည္ဟု မယူဆေတာ့ေၾကာင္း သူမက 

ေျပာျပ သည္။ 

သုေတသနျပဳခဲ့သည့္နယ္ေျမမ်ားရွိ ရြာလူႀကီး အမ်ားအျပားသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရာ၌ သူတို႔၏ အခန္း 
က႑ကို အလြန္အေလးအနက္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရပ္ရြာလူထုက ဤဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္ျမင့္မားၾကၿပီး သူတို႔တြင္ ေက်းရြာတြင္း ကိုယ္တိုင္ အေတြ႕အၾကံဳမွလြဲ၍ သင္တန္း အေသအခ်ာရရွိမႈနည္းျခင္း 
သို႔မဟုတ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤသည္မွာ ဖိအားမ်ားေသာ အေနအထားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ 
သည္ဟု ရႈျမင္ရေပသည္။ ခိုႏူးေက်းရြာမွ ရြာလူႀကီးမ်ားက ၎တို႔သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာ၍ အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာတစ္ခုလံုးအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆံုးရရွိၿပီး မွ်တေသာ 
ရလဒ္ထြက္ေပၚေစရန္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားၾကေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ေျဖရွင္းမႈအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္၊ ေထာက္ခံခ်က္ 
ေပးသည့္အခါ ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ေက်နပ္ရရွိေစမည့္ “ေပါင္းစည္းထားေသာ ေျဖရွင္းမႈ” ျဖစ္ေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းသည္။ ရပ္ရြာလူထု၏ ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္မွာ အေရးႀကီးေသာ 
ေၾကာင့္ အားလံုး နားလည္ေလးစားမည့္ မွ်တေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေပးႏိုင္ရန္ ဖိအားကို ခံစားရေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာ 
ျပ သည္။ ရြာလူႀကီးမ်ားက အကယ္၍ သူတို႔သည္ ဘက္ လိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ သိသာစြာ မမွန္ကန္ေသာ ေထာက္ခံ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပါက အျငင္းပြား သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု ႏွစ္ရပ္လံုး၏ ေလးစားမႈကို ဆံုးရံႈးမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ 
ရပ္ရြာအတြင္း ေလးစားခံရမႈ ဆံုးရံႈးျခင္းမွာ ၎တို႔၏ တိုက္တြန္းဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အကူအညီေပးရန္ လိုအပ္သည့္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္စြမ္းတို႔ကို နိမ့္က်ေစေပလိမ့္မည္။ (ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊  ခုံုသမာဓိနည္း 
ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေပးျခင္း)

ယွဥ္ျပိဳင္ေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက္ မွ်တ၍ ေက်နပ္ေစရန္ ႀကိဳးစားျခင္း ဥပမာတစ္ခုကို နမ္ခုတ္ေက်းရြာတြင္ 
ေတြ႕ရသည္။ ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ ေျမတစ္ကြက္အား ယွဥ္ျပိဳင္၍ ေတာင္းဆိုၾကျခင္း၌ မွ်တၿပီး လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ 
ရလဒ္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ ထိုေျမကို အဖြဲ႕မ်ားက တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္လွည့္၍ အလွည့္က် အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳခဲ့ 
သည္။ ဤသည္ကို အျငင္းပြားသည့္အဖြဲ႕မ်ားက လက္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ၾကေပသည္။

ပင္

110(ဟုိပံုး ျမိဳ႕နယ္) တစ္ခုတည္းတြင္သာ ရြာလူၾကီးမ်ားက ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေရးသားထားျပီး ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္ ေျပာင္းလဲသည့္အခါ ပံုမွန္ 

လက္ဆင့္ကမ္းေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ဥပမာ ေက်းရြာအတြင္း သစ္ပင္ခုတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕တိရစာၦန္မ်ားကို သတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္မႈ တို႔ 

ပါ၀င္သည္။ 



၇. စိတ္ျဖာဆန္းစစ္ျခင္း (Analysis)

အေၾကာင္းရပ္ ကရင္ ပဲခူး အေရွ႕ျခမ္း ရွမ္း

အျဖစ္မ်ားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား 

ေျမသိမ္းယူမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား

နယ္နိမိတ္၊အေမြ ဆက္ခံ 
ျခင္း၊ တရားမဝင္ ေျမသိမ္း 
ယူမႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးမႈ၊ 
ေျမ အစားျပန္မေပးမႈ

စစ္တပ္၊ အစိုးရ၊ ကုမၸဏီ 
မ်ား၊ EAO မ်ား 

နယ္နိမိတ္၊ အေမြ ဆက္ခံ 
ျခင္း၊ တရားမဝင္ ေျမသိမ္း 
ယူမႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးမႈ၊ 
ေျမအစားျပန္မေပးမႈ၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ ေျမယာ 
ကိစၥ၊ အမ်ားပိုင္သစ္ေတာ 
မ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ား

စစ္တပ္၊ အစိုးရ၊ ကုမၸဏီ 
မ်ား၊ EAO မ်ား 

နယ္နိမိတ္၊ အေမြ ဆက္ခံ 
ျခင္း၊ တရားမဝင္ ေျမသိမ္း 
ယူမႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးမႈ၊ 
ေျမအစားျပန္မေပးမႈ

စစ္တပ္၊ အစိုးရ၊ ကုမၸဏီ 
မ်ား၊ EAO မ်ား 

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားအၾကား တူညီမႈမ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈမ်ား 

ပါဇယားတြင္ သုေတသနနယ္ေျမ သံုးခုတြင္ အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရး 
ယႏၱရား၏ အဓိက အေၾကာင္းရပ္ ၄ ခု၌ သိသာေသာ တူညီမႈမ်ား ရွိသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အင္အားၾသဇာ ဆက္ႏြယ္မႈ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္းအေပၚ လူထု၏ ယူဆခံယူခ်က္ (အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ႏွစ္သက္သနည္း၊ မႏွစ္သက္သနည္း)
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ GORUM ယႏၱရားမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈ

ေအာက္

(က)
(ခ)
(ဂ)

(ဃ)



အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးသူမ်ား 

ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ 

က်ားမေရးရာ Gender

ဥပေဒစနစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးသူမ်ား

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ

ဥပေဒအရ

အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္း
အစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရး
အဖြဲ႕မ်ားတြင္ က်ားမ မွ်တစြာ 
ပါဝင္မႈ 

LUC ရယူမႈ

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတြင္ 
VTA ၏ အေရးႀကီးမႈ အေပၚ 
ထင္ျမင္ခ်က္ 

အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္း
အစဥ္အလာအရေျဖရွင္းျခင္း၏ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ယူဆခ်က္  

ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး 
မ်ား၊ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၊ရြာလူႀကီးမ်ား၊ EAO 
မ်ား၊ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ VTA 
မ်ား

နည္းပါး 

အလယ္အလတ္

ျမန္ဆန္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ နည္းျခင္း၊ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား 
မထိခိုက္ျခင္း 

ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး 
မ်ား၊ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၊ ရြာလူႀကီးမ်ား၊ EAO 
မ်ား၊ VTA မ်ား 

နည္းပါး 

နည္းပါး

ဆယ္အိမ္မွဴး ၊ရာအိမ္မွဴး  
မ်ား၊ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၊ရြာလူႀကီးမ်ား 
ေကာင္စီ၊ VTA မ်ား

နည္းပါး 

နည္းပါး

ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေျမယာ 
အျငင္းပြားမႈကို အၿပီးသတ္ 
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေျခ အရွိဆံုးသူ

ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားတြင္ ေျဖရွင္း 
ေပးရန္အျဖစ္ ႏိုင္ဆံုးသူ 

ဥပေဒအရ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္း 
ေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ က်ားမ မွ်တစြာ 
ပါဝင္မႈ 

ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္

X

X

X

ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္

X

X

X

ရြာလူႀကီးမ်ား ေကာင္စီ၊ 

X

X

X



   ေဆာင္ရြက္သူမ်ား (Actors)

   အင္အားၾသဇာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား (Power relations)

က

ခ

ေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အထက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ရပ္ရြာအတြင္း ျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါး 
ေသာ ေျမယာအမႈအခင္းမ်ားတြင္ လိုက္နာရမည့္ ေျဖရွင္းမႈကိုေပးသူမွာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား (ကရင္ 
ျပည္နယ္ ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း) ႏွင့္ ရြာလူႀကီးမ်ား (ရွမ္းျပည္နယ္) ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုသူမ်ားက ၎တို႔ ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား (အၾကံေပးျခင္း၊ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ျခင္း) ျဖင့္ 
အျငင္းပြားမႈကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက VTA ထံသို႔ ညႊန္းပို႔ေလ့ရွိသည္။ VTA က အျငင္းပြားမႈမ်ားအား အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
အလြတ္သေဘာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ GORUM ၏ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားျဖစ္သည့္ ABsF ၏ တစိတ္ 
တပိုင္းအေနႏွင့္ ပံုမွန္ မျဖစ္မေနလုိက္နာရမည့္ ေျဖရွင္းမႈကို ေပးႏုိင္သည္ (တခါတရံ ရလဒ္ မွာ LUC ထုတ္ေပးျခင္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္)။

သုေတသနက ေတြ႕ရွိရသည္မွာ သုေတသန နယ္ေျမအားလံုးတြင္ LUC ရယူမႈမ်ားေၾကာင့္ အစဥ္ အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ ႏွင့္ အခန္းက႑ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ထို႔ျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတာဝန္ တစိတ္တပိုင္းကို VTA မ်ားသို႔ စတင္လႊဲေျပာင္းလာၾကသည္။ VTA မ်ားအား 
ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စုအဆင့္တို႔တြင္ အျငင္း ပြားသူမ်ား မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေပးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ရွိသည့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖ ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ ရပ္ရြာလူထုက ပိုမို၍ ရႈျမင္လာၾကသည္။

အင္အားၾသဇာႀကီးေသာ ျပင္ပမွ လူမ်ားပါဝင္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား (အမ်ားဆံုးမွာ တရားမဝင္ ေျမသိမ္းယူမႈ ျဖစ္သည္) 
တြင္မူ စစ္တပ္၊ ကုမၸဏီ စသည္တို႔အား တရားမဝင္သိမ္းယူသည့္ေျမကို ျပန္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ 
တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ အင္အားရွိသူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္ အလာၾသဇာရွိသူမ်ားေရာ VTA မ်ားကိုပါ မရႈျမင္ၾကပါ။

ျငင္းပြားသူမ်ားႏငွ္ ့အျငင္းပြားမႈေျဖရငွ္းေပးသမူ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမွာပဋပိကၡ၏ အမ်ိဳးအစားႏငွ္အ့ျငင္းပြား 
သူမ်ား၏ က်ားမေရးရာတို႔အေပၚ မူတည္သည္။

ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ပဋိပကၡ (Intra-community conflict) – ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ၾသဇာရွိသူအျဖစ္ အေျချပဳေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ (ေငြေၾကး၊ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ၊ က်င့္ဝတ္အရ ၾသဇာႀကီး 
မႈ၊ ေျဖာင့္မွန္ခိုင္မာမႈ စသည့္) အရည္အေသြးအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာ 
ရွိသူမ ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား အင္အားၾသဇာ မညီမွ်မႈရွိေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူအမ်ားစုကမိမိတို႔၏ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ထိုသူမ်ားက ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုလားၾကသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ မ်က္ႏွာသာေပး 
မႈ၊ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိႏိုင္ ေသာ္လည္း ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစုက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျပဳ 
သေဘာေဆာင္သည့္အခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္သည္။ 

ျပင္ပမွ လူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ (Conflict with outside actors) – တရားမဝင္ေျမသိမ္းယူမႈ မ်ားကို ဓေလ့
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရၾသဇာရွိသူမ်ားမွ ျပန္ရေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမွာ လက္ရွိ GORUM က 
ေပးအပ္ေသာ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း မေပးႏိုင္သည့္ 
အင္အားၾသဇာမညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ထို႔ျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ၾသဇာရွိသူမ်ားစြာမွာ ယခင္ႏွင့္ ယခု ေျမသိမ္းယူသူမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္တို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲျဖစ္သည္။

သု

အ

(၁)

(၂)



ေတသနျပဳခဲ့ေသာေနရာအမ်ားစုတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ေျမယာကိစၥမ်ားကို ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ 
အုပ္စုအဆင့္၌ ေျဖရွင္းရန္ လိုလားသည့္ထံုးစံကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္း 
အစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္း၏ အဓိကက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အျငင္းပြားသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတစ္ခု 

လံုးအတြက္ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စု၏ ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္  အေျခခံသည္။  ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ 
အရ ရပ္ရြာလူထုသည္ ရပ္ရြာတြင္းရွိ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုမ်ား၊ မိသားစု အမ်ားအျပား၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားသူမ်ားပါဝင္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ေရွာင္ရွားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခက္အခဲ 
မွန္သမွ်သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုအတြက္ ပူပန္စရာျဖစ္ၿပီး အမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခလည္း ရွိသည္။

ထိုအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိ 
သူမ်ားႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး ႏွင့္ VTA စသည့္ ယခုအခါ ပံုမွန္စနစ္အတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းထားသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္လိုျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ သုေတသနနယ္ေျမအားလံုးတြင္ အတူတူပင္ျဖစ္၍ ေအာက္ပါ 
တို႔ ပါဝင္သည္။

ျမန္ဆန္မႈ - အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အႏုညာတ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမို 
လွ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေျခရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (အျငင္းပြားသူမ်ား ႏွင့္ ၾသဇာရွိသူမ်ား) 
အဖြဲ႕ အားလံုးသည္ အျပင္လူမ်ားထက္ အေရးကိစၥအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိၿပီး ၾကားဝင္ေျဖရွင္းမႈ၊ 
ခံုသမာဓိနည္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္အဆံုးသတ္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ မယူပါ။ ထို႔ျပင္ 
စာရြက္ စာတမ္း ကိစၥမ်ား၊ ဗ်ဴရို ကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မလိုအပ္ပါ။ ဤသည္မွာ ပညာေရးအဆင့္ 
နည္းပါးသူ သို႔မဟုတ္ ဗမာ ဘာသာစကား မေျပာသူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးေပသည္။   

ယံုၾကည္မႈ - သုေတသနေနရာမ်ားစြာတြင္ ျပည္သူတို႔သည္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ျပန္လည္ေပး 
အပ္ေရး အစီအမံမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈနည္းပါးသည္။ ဤသည္မွာ ထိုေဒသမ်ားရွိ ပဋိပကၡမ်ား၏ 
သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုသမိုင္း 
ေၾကာင္းေၾကာင့္ လူမ်ားစြာမွာ ပံုမွန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ ဝန္ေလးၾကသည္။ အထူး 
သျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါက ပို၍ ဝန္ေလးၾကသည္။

စီးပြားေရး (Economy) – ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 
အမ်ားအားျဖင့္ မည္သည့္ေငြေၾကး ေပးေဆာင္မႈမွ မပါဝင္ပါ။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ပံုမွန္စနစ္ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိႏိုင္သည္ (လာဘ္ေငြ၊ အခေၾကးေငြ)။ ပထမအခ်က္ အျဖစ္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရန္အတြက္ ပံုမွန္စနစ္တြင္ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာ 

က်ားမေရးရာ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားမႈမ်ား (Gender dynamics) – ဤေလ့လာမႈအရ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
အစဥ္အလာအရႏွင့္ ပံုမွန္ဥပေဒ ေနာက္ခံအေျခအေန ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး 
ယႏၱရားမ်ား ၌ ၾသဇာအာဏာရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ သိသာစြာ ေပ်ာက္ကြယ္ေန 
သည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ရပ္ရြာလူထုက ဤသည္ကို ျပႆနာတစ္ရပ္ဟု မယူဆ 
ေသာ္လည္း ဓမၼ ဓိဌာန္က်စြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အရ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔၌ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို နိမ့္က်ေစႏိုင္သည္။

(၃)

   အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္းအေပၚ ယူဆခံယူခ်က္မ်ား ဂ

သု
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခ်က္မ်ား (Positives) 

(၁)

(၂)

(၃)



က်ားမ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ - အထက္တြင္မွတ္သားခဲ့ရသည့္အတိုင္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ေျမယာစီမံ ခန္႔ခြဲမႈသည္ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးကို ႏွိမ္ခ်ထားႏိုင္ 
သည္။ ခိုင္ျမဲေနေသာ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႈ ပံုစံမ်ား 
က ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား လက္လွမ္းမီမႈကို ပံုေဖာ္ေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈကို အစဥ္ 
အလာအရ ေျဖရွင္းသည့္ ယႏၱရားသည္ ေဒသေနာက္ခံအေျခအေန၊ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ က်ားမေရးရာ စံႏႈန္း 
မ်ားအေပၚ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းမႈ၏ သက္ေရာက္ပံုေပၚတြင္ မူတည္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ျခားနား 
ေသာ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သို႔ရာတြင္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ေနရာ 
အားလံုး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားထက္ လက္ရွိ ဆက္သြယ္မႈရွိေနသည့္ ဓေလ့ 
ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္ မ်ားစြာပို၍ ယံုၾကည္မႈရွိၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ႏွင့္ GORUM စနစ္ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ HLP အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ တာဝန္ရွိသူ အခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈ လြန္စြာ 
နည္းပါးသျဖင့္ ဤအေရးကိစၥကို GORUM ႏွင့္ EAO ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး 
ယႏၱရားမ်ားမွ ဦးတည္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေပသည္။

အစဥ္အဆက္ ႏွင့္ လက္ရွိ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းစြမ္း မရွိျခင္း - ရပ္ရြာျပင္ပမွ အင္အား 
ႀကီးမားသူမ်ားပါဝင္ေနေသာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအား ကုစားေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္ 
အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ အင္အားၾသဇာရွိသည္ဟု မရႈျမင္ၾကပါ။ 

မျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ အခ်က္မ်ား (Negatives) 

(၄)

(၅)

(၁)

(၂)

ေလ ေငြကုန္ေလ ျဖစ္ ႏိုင္ သည္။ အေႂကြးတင္မႈ ျမင့္မားေနတတ္ေသာ လူထုထဲတြင္ အသက္ေမြးမႈမွာ 
အမ်ားအားျဖင့္မတည္ မၿငိမ္ ျဖစ္ေနတတ္သျဖင့္ လူအမ်ားစုမွာ ပံုမွန္စနစ္ကို ေရွာင္ရွားလိုၾကသည္။

ေၾကာက္ရြံ႕မႈ နည္းျခင္း - ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အခက္အခဲမ်ားမွာ သမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္ ပံုမွန္ တာဝန္ရွိ 
သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ အတားအဆီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ရံုးသံုးျဖစ္သည့္) 
ဗမာစကားမေျပာဘဲ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသံုးစြဲမႈ၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အကြာ 
အေဝးႏွင့္ ပံုမွန္ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အားလံုးက ေက်းလက္ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ ေျမယာတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ လက္လွမ္းမီေရာက္ရွိႏိုင္ေရးအား တားဆီး 
ကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ေစသည္။

အသက္ေမြးလုပ္ငန္းတြင္ ပ်က္ကြက္ေစမႈ မရွိျခင္း - အျငင္းပြားမႈကုိ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ေျဖရွင္းေနခ်ိန္တြင္ အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး အသက္ေမြးရန္ ေငြရွာ 
ႏုိင္သည္။ အျခားတဘက္တြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ အျခားရြာရိွ VTA ထံ သြာေရာက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ 
နယ္အဆင့္ FAB သုိ႔ ခရီးသြားရန္ လုိအပ္ႏုိင္သည္။ ဤသည္မွာ အခ်ိန္ေရာ ေငြေၾကးပါကုန္က်မႈရိွသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားမွာ ေက်းရြာ၏ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား အသိုင္းအဝန္းတြင္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္တို႔ကို နက္နဲစြာ သိရွိသည္ဟု ယူဆခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူ 
မ်ားမွာ ရပ္ရြာထဲတြင္ ျမင့္မားေသာ ခိုင္မာမွန္ကန္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ ၎တို႔အား ရပ္ရြာ၏ ညီညြတ္ 
မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ မွ်တေသာ ရလဒ္မ်ားေပးႏိုင္သည္ဟု အမ်ားအားျဖင့္ ရႈျမင္ၾကသည္။



တိရစာၦန္မ်ားအတြက္ စားက်က္ေျမရွားပါးေနျခင္း၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္

လက္လူထုက အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္းအား မိမိတို႔လိုလားသည့္ 
ယႏၱရားအျဖစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားလိုေသာေၾကာင့္ CDR အစီအစဥ္မ်ား စတင္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ 
ေနရာမွာ VTA မ်ားႏွင့္ ပို၍နိမ့္ေသာအဆင့္မ်ားတြင္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားက ရပ္ရြာ၏ 

ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ မွ်တ၍ သာတူညီမွ်ေသာ ဆံုးျဖတ္ေပးမႈမ်ားမွတဆင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာအတြက္ အျငင္းပြား 
မႈ ေျဖရွင္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးႏိုင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အျငင္းပြား 
မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းအတြက္ သူတို႔မွာ သင္တန္းရရွိမႈ အလြန္နည္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ မရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ 
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ သာတူညီမွ်ျခင္းအတြက္ ခံစားသိရွိမႈတို႔ကို အားကိုးေနရေၾကာင္းျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ လူထု 
အမ်ားအျပားက အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ သင္တန္း ရရွိရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
နားလည္သူမ်ားက စနစ္ႏွင့္ ၎၏ ရလဒ္ မထြက္ေပၚမႈတို႔အေပၚ စိတ္ပ်က္မႈကို ဆက္လက္ခံစားေနရသည္။

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခအျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ 
ၾသဇာရွိသူမ်ား ႏွင့္ HLP အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ 
သိျမင္သာေသာ က်ားမခြဲျခားဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕က ပူပန္ၾကသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားစြာက အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္းအေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ လက္ခံၾကသည္။ လူအခ်ိဳ႕ကမူ 
အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းရသည့္အခါ ရပ္ရြာ အတြင္း ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ပါက လူတစ္ဦး 
ခ်င္းစီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ေျခႏွင့္ သိသာစြာ ညွိႏႈိင္းလဲလွယ္ရမႈကိုလည္း သိျမင္္ၾကေပသည္။

CDR တြင္ လက္ရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာနည္းလမ္းမ်ားကို အားေပးႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေပသည္။ ဓေလ့ 
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား (Alternative) ျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းနည္း ႏွင့္ တူညီမႈ 

ေက်း
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ စတင္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား 



မ်ားစြာရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ CDR သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ နည္းလမ္းမ်ားအား လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း 
ဖယ္က်ဥ္ခံအုပ္စုမ်ားအဖို႔ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ား ပိုမို လက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ညွိႏႈိင္း 
ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။

   အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမူေဘာင္ ဃ

ထံုးတမ္းစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပံုမွန္စနစ္တို႔အၾကား ေဝခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲ 
မႈမွာ ဤ အစီရင္ ခံစာ၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ပံုမွန္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ဥပေဒမ်ားအား 
သီးျခားစီျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာစနစ္မ်ားအျဖစ္ မရႈျမင္သင့္ပါ။ ထိုအစား ၎တို႔ကို ျပည္သူမ်ားက 

မၾကာခဏ စုစည္း ေပါင္းစပ္ၿပီး နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳၾကေပသည္။ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ 
ေရာေႏွာေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ EAO မ်ား ၏ ဥပေဒကို အသံုးျပဳျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ ဓေလ့ 
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ႏွင့္ ပံုမွန္ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ားကို အသံုးျပဳပံုမွာ သုေတသန 
ျပဳခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကြဲျပားမႈ ရွိၾကၿပီး အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေပသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္ သုေတသနျပဳျခင္းက အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေရး 
ယႏၱရားမ်ား၏ အေရးပါပံုႏွင့္ အစဥ္အလာ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ ပိုမို၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္သည့္ 
မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ 

သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ နယ္ေျမ သံုးခုလံုးတြင္ LUC ရယူမႈမ်ား သိသာစြာ ရွိေနသည္။ ဤသည္မွာ အေကာင္းအဆိုး 
သက္ေရာက္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ရွိခဲ့သည္။ အေကာင္းဘက္တြင္ လယ္သမား မ်ားစြာ တြင္ ယခုအခါ ေျမအတြက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 
ပိုရွိေစသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုးဘက္၌ အဂတိလိုက္စား၍ LUC ကို မမွန္မကန္ 
ထုတ္ေပးျခင္း၊ နယ္နိမိတ္ေျမပံု ေကာင္းစြာ မဆြဲျခင္း ႏွင့္ မူလအသံုးျပဳသူထံမွ တရားမဝင္ ေျမရယူထားသူမ်ားအား LUC 
ထုတ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ တန္းတူညီမွ်မရွိမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားမွာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတြင္ အခန္းက႑တစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေန 
ေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာလက္ဝယ္ရွိသူမ်ားမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ  ၾသဇာရွိသူမ်ားအား ေျမယာ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတြင္သင့္ေလ်ာ္ ေသာယႏၱရားဟု မရႈျမင္ၾကေတာ့ပါ။ သုေတသန နယ္ေျမအားလံုးတြင္ ပံုမွန္ 
ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းသို႔ ကူးေျပာင္းလာျခင္းမွာ VTA မ်ား၏ အခန္း က႑ႏွင့္ ၾသဇာတို႔ကို သိသာစြာ တိုးျမင့္ေစသည္။ 
ထိုမွတဆင့့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ားအား ေျမယာကိစၥေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္မွ ဆီေလ်ာ္သက္ 
ဆိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာေစသည္။ ဥပမာ - ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ 
ခြင့္ရွိသူအျဖစ္ VTA မ်ားအား ရႈျမင္လာၾကေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ေလ်ာ့က်လာသည္။ 
ထို႔အတူ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ေျမယာအမည္ေပါက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးရသည့္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ေၾကာင့္ 
ေျမယာကိစၥ ျဖန္ေျဖရာတြင္ VTA မ်ား၏ အခန္း က႑မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ အတြင္း သိသာစြာ တိုးတက္လာသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ပဲခူးတုိင္း အေရွ႕ျခမ္းတြင္မူ VTA မ်ား၏ အခန္း က႑မွာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနဆဲသာျဖစ္၍ လူမ်ားက ေျမယာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အေျခခံအားျဖင့္ မိမိတို႔ ေက်းရြာတြင္း၌သာ ေျဖရွင္းလိုၾကေပသည္။

စစ္အစိုးရေခတ္တြင္ သိသာမ်ားျပားေသာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားမွာ ေျမယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ 
အေမြဆက္ခံျခင္းမ်ားအတြက္ ပံုမွန္စနစ္ျဖင့္ အေထာက္အထား ရယူရန္ တိုးတက္သိရွိလာၾကသည္။ ေျမယာ အျငင္းပြား 
မႈမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ အေရးပါမႈ ေလ်ာ့က်လာရျခင္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား သိသာ စြာ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ ဤသည္ကို 
နယ္ေျမတိုင္းတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေျမသိမ္းယူမႈအႏၱရာယ္တုိးျမင့္လာေနသည့္ ေဝးလံသည့္ေတာင္ေပၚေျမမ်ား
တြင္လည္း အစဥ္ အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ထပ္မံ ေလ်ာ့ပါးလာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေပသည္။

ဓေလ့



ျပည္သူမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္ ေျမယာကို အမည္ေပါက္ေစျခင္းမွာ အခန္းက႑တစ္ခုမွ 
ပါဝင္ႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို ပံုမွန္တရားဝင္လည္း ျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္။ ေျမယာကို ပံုမွန္စနစ္ျဖင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အင္အားၾသဇာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ လက္တြင္ စုစည္းတည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္စနစ္ျဖင့္ ေျမယာ 
ကို အမည္ေပါက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ႏိုင္ပါက ေျမလုယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစသည့္ အလားအလာ ရွိေပသည္။ ကရင္ 
ျပည္နယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ၾသဇာရွိမႈက ေျမယာမ်ား လံုျခံဳမႈ 
မရွိျခင္းကို ထပ္၍ ျမင့္တက္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္က ညွိႏႈိင္းမႈျဖင့္ လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာ အမ်ားပိုင္ေျမ 
သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာမ်ားအား ခြဲေဝအသံုးျပဳျခင္းကို ေျမယာ အမည္ ေပါက္ ရယူမႈမ်ားက ရပ္တန္႔ေစႏိုင္သည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာအမည္ေပါက္ျခင္းမွာ အမ်ိဳးသား မ်ားသို႔ ဘက္လိုက္မႈ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤစနစ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ HLP 
အခြင့္အေရးကို အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္ေစႏိုင္သည္။111

တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ေျမယာဥပေဒတြင္ အမ်ားပိုင္သစ္ေတာေျမ အသံုးျပဳခြင့္ကို အားျဖည့္ 
ေပးရန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာကိစၥလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ကြန္ရက္ မ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္လာသည္။112 နယ္ေျမ သုံးခုမွ သုေတသနကလည္း ေက်းလက္ 

လူထု၏ အသက္ေမြးမႈအတြက္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အမ်ားပိုင္ေျမ မ်ား၏ အေရးပါပံုကို အလားတူစြာ မီးေမာင္းထိုးျပထား 
သည္။ ထုိနယ္ေျမတစ္ခုစီတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ားပိုင္ 
သစ္ေတာမ်ားမွာ အစားအစာ ရရွိႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးသည့္ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ျပည္သူတို႔၏ အသက္ေမြးမႈအတြက္ 
အဓိက က်ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္အစိုးရေခတ္ ႏွင့္ လက္ရွိကာလ က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားေသာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားက 
ရရွိႏိုင္ေသာ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားကို သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားေစခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေျမမွန္သမွ်သည္ တရားဝင္အေနႏွင့္ အစိုးရပိုင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ လယ္ယာေျမ 
ဥပေဒ ႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒတို႔သည္ အသံုးျပဳသူ အေျခခံသည့္စနစ္ကို ထိေရာက္စြာ 
ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မေရရာျခင္းကို ပိုမိုဆိုးရြားေစခဲ့သည္။ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚ 
ေဒသမ်ားရိွ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သုေတသနအမ်ားစုတို႔သည္ ေတာင္ေပၚေဒသတိုင္းရင္းသား လူနည္းစု 
တို႔၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူ သိရွိေစမႈတို႔ 
အေပၚတြင္ အာရံုစူးစို္က္ခဲ့သည္။113

လက္ရိွ ဥပေဒမူေဘာင္တို႔သည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို ေကာင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
ယင္းေနရာမ်ား၌ ၎တို႔၏ေနထိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ေပးရန္မွာ လြန္စြာ အေရးႀကီး သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ  
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သုေတသနမ်ားသည္ ေျမျပန္႔တြင္ ေန ထိုင္ၿပီး GORUM ၏ ေျမယာစီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ 
ပံုမွန္ယႏၱယားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သူ တို႔ကိုပါထည့္သြင္း၍ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာလည္း အေရးႀကီးသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စုေဒသမ်ားကို အစြန္အဖ်ားနယ္စပ္ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ 
နယ္ ေျမမ်ားအျဖစ္သာ လံုးဝ မရႈျမင္သင့္ပဲ မတူညီေသာ လူမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား နယ္စပ္တစ္ 
ေလွ်ာက္ ကူးလူးေနၿပီး တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး ပူးတြဲတည္ရွိေနသည့္ လူမႈအလႊာတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္သင့္သည္။ 
အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမ်ားျပားေသာ ေျမယာ 
အသံုးျပဳမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚ နားလည္ပံုမ်ားကို သိမွတ္ရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား 
ေထြျပားသည့္ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲေရး အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ထိုသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ GORUM ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ 
ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို သိျမင္နားလည္ရန္မွာလည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။

လတ္

အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား (Communal Lands)

111LUC မ်ားကုိ “အိမ္ေထာင္ဦးစီး”၏ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားၾကသည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ပူးတြဲမွတ္ပံုတင္ျခင္း ကို အမ်ားအားျဖင့္ အားမေပးၾကပါ။
112အမ်ားပိုင္ သစ္ေတာ အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒ ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပထမအၾကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ၂၀၁၇ မတ္လ တြင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာလ က ျဖစ္သည္။   



“အစိုးရက ေျမယာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို အေျခခံကစၿပီး ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ျပီ။ အဲဒါဟာ အခုဆို ခင္ဗ်ား 
ေရာင္းႏိုင္ဝယ္ႏိုင္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကရင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ေတာ့ ေျမဆို 
တာ ဒီထက္ပိုၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိတယ္။ ေျမယာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘဝနဲ႔ အသက္ေမြးမႈပဲ။ ေျမက 
ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္ရြာလူထုဘဝကို တည္တံ့ေစတယ္။ ေျမ မရိွရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာမွ 
မရိွဘူး။” ဟု ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ကရင္ ေက်းရြာသားတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။“

ခဲ့ေသာ သုေတသနတြင္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာ ျပႆနာ 
သည္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။114 ကရင္ ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း 
အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဤသုေတသနမွာလည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အဆက္ 

အႏြယ္မ်ားသည္ ဆက္လက္တည္ရိွကာ ျပည္သူမ်ား၏ အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ (HLP) ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 
မ်ားအား စိန္ေခၚေနပံု အလားတူ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတို႔ကို အားေပးရန္ ၂ဝ၁၂ 
ေျမယာ ဥပေဒအသစ္မ်ား စတင္ခဲ့ျခင္းသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဆံုးရံႈး 
ေစမည့္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူဝါဒအား အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဤမူဝါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြငဓ္ေလ့ထံုးတမ္း 
အစဥ္အလာအရ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၏ အေရးပါမႈ၊ သိမ္းဆည္းေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား ေျမယာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑တြင္ ထည့္သြင္းရန္တို႔ကို  အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ယင္းမူဝါဒအသစ္သည္ 
ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ အမ်ားပိုင္ေျမ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးရန္ အလားအလာရိွေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္မူ မွန္းသေလာက္ ျဖစ္မ 
လာခဲ့ေပ။

ၿပီး

ေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းျခင္း အလားအလာ

GORUM ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူထုတို႔၏ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည္ ေျမျပန္႔တြင္ မ်ားျပားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားတို႔သည္ 
၎တို႔၏ေျမကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အတိုင္းသာ ယူဆလက္ခံထားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ တရားဝင္တာဝန္ရိွသူ 
မ်ားကို လံုးဝဖယ္ထုတ္ကာ အဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အေမြဆက္ခံမႈစနစ္မ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ သတ္မွတ္ၾက 
သည္။ ေျမယာအမည္ေပါက္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ GORUM ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည့္ ေျမျပန္႔ 
တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္လည္း သစ္ေတာႏွင့္ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားမွာ ညီမွ်စြာ အေရးႀကီးသည္။ 

မွတ္သားရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ LUC ရယူမႈ မ်ားျပားျခင္းသည္ ေျမဥပေဒမ်ားကို နားလည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း 
ေၾကာင့္ဟု ေသခ်ာေပါက္ မဆိုႏုိင္ေပ။ သုေတသနေနရာအားလံုးတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမယာဥပေဒ ဗဟုသုတ 
နည္းပါးၿပီး LUCs မ်ား ရယူျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ ခ်က္ အစိုးရေခ်းေငြ ရႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျမပို္င္ဆိုင္ခြင့္ကိုႀကိဳတင္ 
ကာကြယ္ထားရန္ ျဖစ္သည္။ ေျမယာအမ်ားစုမွာ အေမြဆက္ခံရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔သည္ ထိုေျမယာ 
ႏွင့္ ထိုေျမအား စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ကုိ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအတုိင္းသာ ယူဆသတ္မွတ္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
အစိုးရ က ေျမယာမ်ားကို အလံုးစုံပိုင္ဆိုင္သည့္ သေဘာတရားကို လူထုအား ရွင္းျပသည့္အခါ ျပည္သူ အမ်ားအျပား က 
ထိုဥပေဒမ်ားအား ျပႆနာ လြန္စြာရႈပ္ေထြးေစၿပီး ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ လက္ခံယံုၾကည္မႈ 
မ်ားကို ႏွိမ္ခ်ထားသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။

113ဥပမာ အျဖစ္ ေလ့လာရန္ - ေဇာ္ေအာင္ ႏွင့္ ခင္ႏြယ္ခ်ိဳ ၊ ၂၀၁၈၊ သစ္ေတာထဲတြင္ အတူၾကီးျပင္းလာခဲ့ျခင္း - သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ကမိုးေသြး ရွိ ကရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 

ထူးျခားေသာ ဆက္ႏြယ္မႈ (ထား၀ယ္ ၊ ျမန္မာ -  Tanintharyi River and Indigenous People Network) 
114Human Rights Watch. ၂၀၁၈ ၊ ‘ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေျမအတြက္ ဘာမွ မရွိပါ’ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ  (ဘန္ေကာက္ 

- HRW); ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂၀၁၅ ၊ ေျပာဆုိရံုျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ  ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈ 

(ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု) ; Kapoor, M., Soe, N. N., & Viswanathan, V. ၂၀၁၈. Midcourse Manoeuvres: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာ၀ သယံဇာတ 

ပဋိပကၡအတြက္ လူထုအေျချပဳ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား (New Delhi. Centre for Policy Research (CPR) and Namati).



၂ဝ၁၂ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ ရိွေနၿပီးသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ အမ်ားပိုင္ေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို VFV ဥပေဒအား 
၂ဝ၁၈ တြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမွအပ အသိအမွတ္မျပဳေပ။ ၂ဝ၁၂  လယ္ယာေျမ ဥပေဒ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လက္ရိွ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအတြင္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ အမ်ားပိုင္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔အား 
ကာကြယ္ရန္ တိက်သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ
အမ်ားပိုင္ေျမ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳရန္လိုအပ္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား  
အမ်ားဆံုးသက္ေရာက္ခံရသူ ျပည္သူလူထု ၏ သေဘာထားမပါဝင္ဘဲ အထက္မွေအာက္သို႔သာ စီးဆင္းေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမွ အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည္။ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD အစိုးရ လက္ေအာက္၌ မူေဘာင္ႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ စတင္ျခင္းက ထိုလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအား ပို၍ ရႈပ္ေထြးေစသည္။ ထို႔ျပင္ တရားဥပေဒကို 
လက္လွမ္းမီေရး၌ အင္အားႀကီးမားေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္သည့္ အခန္းက႑မွ ေနရာယူထား 
သည့္ ေနာက္ခံ အေျခအေနတြင္ ေဖာ္ျပပါ ယႏၱရားမ်ား သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အနည္းငယ္သာရိွသည္ဟု လူအမ်ားက ရႈျမင္ 
ၾကသည္။

သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္မွ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာမ်ား၏ အေမြဆိုးသည္ ဤေဒသ ၃ ခုရိွ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ ေျမ 
အသံုးျပဳခြင့္တို႔အေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္လႊမ္းမိုး လွ်က္ရိွသည္။ ဤ ႏိုင္ငံေရး ေရြ႕လ်ား 
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ ေျမ ဥပေဒမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာ 
အမည္ေပါက္ ရပိုင္ခြင့္ အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အခရာက်သည္။ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုုင္သည့္ ျမန္မာ ႏွင့္ EAO ဥပေဒ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ တရားဝင္ျဖစ္လာေသာ္ 
လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ မႈစံႏႈန္းမ်ားမွာ မရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ေသခ်ာသိရွိနားလည္မႈမရိွျခင္း 
တို႔က ျပည္သူမ်ား၏ HLP ရပိုင္ခြင့္မ်ား လက္လွမ္းမီရရွိေရးအား ကာကြယ္ရာတြင္ အားနည္းေစသည္။ သုေတသန ေနရာ 
၃ ခုလံုးတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ သေဘာတူညီၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအာဏာ၊ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
တို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနရ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာရပို္င္ခြင့္မ်ားအတြက္ 
တာဝန္ရိွသူအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အၾကား ညိွယူေနရေပသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ 
မ်ားျပားၿပီး အခ်င္းခ်င္း မတည့္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားပါဝင္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွစ္မ်ိဳးအၾကား စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ 
ေနရသည္။ ဤကိစၥမ်ိဳးသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္သူက တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ရိွသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရႈပ္ေထြးမႈ 
မ်ားစြာရိွေနေသာ ေရာေထြးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပိုဆိုးေစသည္။ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔ အတြက္ ေျမေနရာ သတ္မွတ္ျခင္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ေျမပံုေပၚ၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဝးလံေသာေနရာရွိ ရံုးမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာမသိသူမ်ားမွ 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရိွေခတ္ကာလတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူေရး စီမံကိန္းမ်ားသည္ေဒသခံ 
မ်ား၏ ပါဝင္မႈမရွိပဲ သို႔မဟုတ္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းကိုပင္ သိရိွရျခင္းပင္မရိွပဲ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၏အဆိုအရ NLD အစိုးရသည္ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ အတင္း 
အက်ပ္ ေျမသိမ္းယူျခင္းအတြက္ အျငင္းပြားးမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အမႈေပါင္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ကို လႊဲယူခဲ့ရသည္။115  
ယခင္ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မွ ၂ဝ၁၅ ဇြန္လအထိ ေျမဧက ၃၃၅ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ 
ၿပီးေၾကာင္း ေၾကညာေသာ္လည္း အျခား သုေတသနက ေျမသိမ္းယူမႈ အမ်ားစုမွာ မေျဖရွင္းရေသးဟု ယူဆသည္။116 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တြင္ NLD အစိုးရအသစ္သည္ သိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္ 
စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဤေကာ္မတီႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအထိ ေကာ္မတီ ခြဲမ်ား သည္ ၆ လအတြင္း 
ေျမသိမ္းယူထားသည့္ အမႈအားလံုးကို ေျဖရွင္းမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။117 သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္မူ ဤေကာ္မတီ 
အသစ္မ်ားသည္ ထိေရာက္စြာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပဲ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ ရႈပ္ေထြးေသာေျမအမႈမ်ားကိုပင္ ေျဖရွင္း ႏိုင္စြမ္း 
မရိွေပ။ သုေတသန ေနရာအားလုံးမွ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အလႊာအဆင့္မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ 
ခ်မွတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ HLP ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိခိုက္ေစခဲ့ျခင္းကို စိတ္ပ်က္ေနျခင္းကို 



ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ လူအမ်ားအျပားသည္လည္း ေျမသိမ္းခံရျခင္းအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြရာတြင္ ေၾကာက္လန္႔ရျခင္း 
ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပၾက သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ VTA မ်ားတြင္ 
ေျမယာဥပေဒမ်ားဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ အနည္းငယ္ရိွေသာ္လည္း လူအမ်ားစုသည္ ရႈပ္ေထြးေသာ ေျမယာအမည္ေပါက္ 
မွတ္ပံုတင္စနစ္ႏွင့္ ကၽြမ္းဝင္မႈမရိွပဲ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရန္ သို႔မဟုတ္ အသိမ္းခံေျမကို ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရန္တို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ယံုၾကည္မႈ မရိွၾကေပ။ အင္အားၾသဇာႏွင့္ အသိပညာတို႔သည္ အနည္းငယ္ေသာ လူတစ္စု လက္ထဲတြင္ 
သာရိွေနျခင္းက HLP ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တားဆီးေနသည္။

115တင္ထက္ပိုင္ ၂၀၁၆ ၊ ‘လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ - ေျမသိမ္းယူမႈအတြက္ တုိင္တန္းမႈ ၆၀၀၀ ကို ေျဖရွင္းရန္ က်န္ရွိေန’ ၂၇ ဧျပီ ၊ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာန Available 

at http://www.irrawaddy.com/burma/parliamentary-committee-6000-land-confiscation-complaints-yet-to-be-addressed.html (accessed October 30, 

2018). 
116Boutry, M., Allaverdian, C., Mellac, M., Huard, S., ဦးစံသိန္း၊ တင္မ်ိဳး၀င္း၊ ခင္ျပည့္စံု၊ ၂၀၁၇၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ ေျမျပန္႔ေဒသရွိ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ 

အပူပိုင္းေဒသ ႏွင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းအျမင္မွ ေခတ္ျပိဳင္ကာလ လက္ေတြ႕အေျခအေနအထိ၊ (ရန္ကုန္ - Gret)); Human Rights Watch. ၂၀၁၈ 

၊ ‘ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမအတြက္ ဘာမွ မရွိပါ’ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ (ဘန္ေကာက္ - HRW).); Kapoor, M., Soe, N. 

N., & Viswanathan, V. ၂၀၁၈. Midcourse Manoeuvres: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာ၀ သယံဇာတ ပဋိပကၡအတြက္ လူထုအေျချပဳ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား (New 

Delhi. Centre for Policy Research (CPR) and Namati)
117အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မူ၀ါဒ ေၾကညာစာတမ္း http://www.  Myanmarlibrary. org/ docs21/NLD_2015_Election_Manifes-

to-en.pdf (accessed May 17, 2017) 



၈. နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

ကြ်န္းစိုက္ခင္း၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္

အိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အတြက္ အမ်ားဆံုး ဖိအားေပးခံေနရေသာ ဗဟိုခ်က္တြင္ရိွေနသည္။ ဤအစီရင္ 
ခံစာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အေရးကိစၥမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္တုိ႔တြင္ အဓိကေနရာတစ္ခုမွ ဆက္လက္ပါဝင္ေနမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စစ္မွန္ၿပီး 
မွ်တမႈရွိေသာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္ကို ေတြ႕ျမင္ရႏိုင္မည့္ အတုိင္းအတာမွာ ေဒသခံ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အ
စည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပါဝင္ထည့္သြင္း၍ တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ တိုးတက္လာမႈတြင္ မ်ားစြာမူတည္သည္။

ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ဥပေဒမ်ားအတြင္း ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ   ေျမယာအသံုးျပဳခြင္ကုိ့ အသအိမတွ္ျပဳရန ္ျပဌာန္းမႈမ်ားကိ ု
အားေပး ျခင္းသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တိုးတက္ေစျခင္းကို မ်ားစြာ 
ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ေျမယာဥပေဒအသစ္မ်ားက ေျမယာ အမည္ေပါက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ပဋိပကၡ 
မရွိသည့္ အေျခက်ၿပီးေသာေနရာမ်ားတြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား စိတ္ခ်ရေစရန္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ္လည္း တိုင္းရင္း 
သားတို႔၏ အရပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားအတြက္မူ ေျမလုယူျခင္းႏွင့္ သိမ္းယူျခင္းကို အကူအညီ 
ျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာ VFV ဥပေဒမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အသစ္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအား အသိ 
အမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဖက္သို႔ ဦးတည္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္သားႏိုင္ေသာ္လည္း ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္ 
အလာအရ  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို ကာကြယ္ ရန္ႏွင့္ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံႏုိင္ရန္  အားေကာင္း 
ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားကုိ ပိုမို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခင္ေျမသိမ္း 
ယူမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ၏ ဟာကြက္မ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔ကို ဆက္လက္၍ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ လြယ္ေနေစ 

အိုး



ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။118 ထုိ႔ျပင္ အမ်ားပိုင္ေျမကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရယူျခင္းသည္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဖယ္ရွားမေပး 
ႏိုင္သည့္ ဗ်ဴရိုကေရစီႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခက္ခဲေနရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လံုျခံဳမႈ နည္းေသာ 
ဝန္းက်င္တြင္ ေျမအသိမ္းခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ကို ျမင့္မားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေဒသမ်ား၌ ပဋိပကၡ ဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအဖို႔ ထိခိုက္ခံစားရလြယ္မႈမွာ ပို၍ဆိုးရြားသည္။

ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို
အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း

ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ 
အက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ိဳးမ်ိဳး ရေစခဲ့သည္။ (ထို႔ျပင္ ‘ႏုိင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ေနာက္ခံအေျခအေန၌ ေျမယာ၊ 
သားငါး ႏွင့္ သစ္ေတာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား တာဝန္ခံယူမႈရွိစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ သေဘာဆႏၵ 

အေလ်ာက္ လိုက္နာရန္ လမ္းညႊန္’ ႏွင့္အညီ ဥပေဒျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။119) ၎တို႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဂူဂ်ာရတ္ 
ျပည္နယ္၌ သစ္ေတာတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း120 မွ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံ၊ ပန္႔လန္း 
ေဒသ၌ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းေပးရန္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ၾသဇာ 
ရွိသူမ်ား ၏ အခန္းက႑အား တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အထိ ပါဝင္သည္။121

GORUM သည္ ျပည္ေထာင္စု ေျမယာအသုံးျပဳမႈ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၈ VFV ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္တုိ႔တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတုိင္း 
ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ  ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ အေလ့အထမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ 
အားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ VFV ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ  အေလ့အထမ်ားအား 
ဥပေဒထဲ၌ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရွင္းလင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိေျခလွမ္းမ်ားကုိ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး 
အပါအဝင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ အေလ့အထမ်ားျဖင့္ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးေရးကုိ 
အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္သင့္သည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစေရးေျခလွမ္းမ်ားတြင္ ေျမယာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္မ်ား၌ ရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒေရးရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ -

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအပါအဝင္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ 
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လတ္တေလာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ VFV ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အား 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ VFV ဥပေဒတို႔တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ  ေျမ 
အသံုးျပဳခြင့္ အစီအစဥ္ (အမ်ားပိုင္ဘုံေျမ အသံုးျပဳခြင့္) ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ 
ABsF, VFV ေကာ္မတီ ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ (ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ 
မႈျဖင့္) ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳရန္

ဓေလ့

(က)

 (ခ)

(ဂ)

118VFV ဥပေဒတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေျမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈမွာ ဥပေဒထဲတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာေျမကုိ ေကာင္းစြာ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပထားျခင္း 

မရွိမႈေၾကာင့္ ျပန္ေလ်ာ့ေစသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒကုိ မည္သုိ႔ စိုးမိုးေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မရွင္းလင္းပါ။ အျခား အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားမွာ VFV ေျမကုိ 

က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈအတြက္ ျပင္းထန္ ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ VFV ေျမကုိ လက္ရွိ အသုံးျပဳေနသူမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ကာလ တုိ ေတာင္းျခင္းတုိ႔ 

ျဖစ္သည္။
119ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕၊ ေရာမျမိဳ႕ ၂၀၁၂ 
120ကမာၻ႕ဘဏ္ ၊ ၂၀၁၅ ၊ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္သုံးရန္ လမ္းညႊန္မ်ား ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္ - အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာအခြင့္အေရး အက္ဥပေဒ ကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ ႏွစ္ခုမွ ေလ့လာျခင္း၊ မတ္ ၂၀၁၅၊, available online at http://pubdocs.worldbank.org/en/ 

61321454017908387/ Digital-FINAL-WB-Good-Practices-Brief-2-Layout-1.pdf 
121UN Habitat. ၂၀၁၅ ၊ ဆုိမာလီလန္း ႏွင့္ ပန္႔လန္း တုိ႔တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဥပေဒ စနစ္မ်ားအား ညွိႏိႈင္းျခင္း အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ၅



စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းကို ေသခ်ာေစ 
ရန္ ရပ္ရြာလူထု၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုး သိရွိသည့္ အစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ားအား 
ပံုမွန္ ေျမယာအေရးကိစၥ ယႏၱရားမ်ားတြင္ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္လိုအပ္သည္။ VTA မ်ားကလည္း 
ေက်းရြာအဆင့္တြင္ လက္ေတြ႕ ေျမအသံုးျပဳမႈကို သိရွိအတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ 
အၾကံဥာဏ္ကို ရယူသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ထို အေလ့အထမ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး သင္တန္း

ေလ့လာမႈအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ လူထုမွာ ေက်းရြာအဆင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ရာတြင္ GORUM ယႏၱရားမ်ားထက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္း 
ေရး အေလ့အထမ်ားကို ပိုမိုလိုလားေၾကာင္း တညီတညႊတ္တည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ပါဝင္ပတ္သက္ 

သူ မ်ားဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈက ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ေက်းရြာအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ 
ညွိႏႈိင္းမႈ မ်ားတြင္ မွ်တႏိုင္ေစရန္ အင္အားၾသဇာ ညီမွ်မႈရွိျခင္းကို လိုလားတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး (CDR) အေလ့အထကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းနည္း အေလ့အထ၏ 
အားသာခ်က္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ အလားအလာရွိသည္ဟု ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ထိုအားသာခ်က္မ်ားမွာ တတိယ 
အဖြဲ႕၏ ကူညီမႈျဖင့္ တရားဝင္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္ဆန္မႈရွိ၍ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 
နည္းျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ညီညြတ္မႈ ကို ျပည့္ေျမာက္ေစႏိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္ သည္။ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္၊ ေျမယာေကာ္မတီ၊ ရြာလူႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီမ်ား ႏွင့္ EAO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ရွိပါက) အပါအဝင္ 
ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအားလံုး
သည္ CDR သင္တန္းမ်ား မွ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

သို႔ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာ ပူပန္မႈမ်ား ကို သိမွတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔အား 
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ CDR သင္တန္းမ်ားေပးရန္ စီစဥ္သည့္အခါ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိႏိုင္သည့္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ အေလ့အထမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရး အေျခခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ဒီဇိုင္း 
ေရးဆြဲသင့္သည္။

အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ  ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ရြာလူထု၏ ပူပန္မႈမ်ား၌ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
အစဥ္အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား အား မ်က္ႏွာသာေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္း၊ ဘက္လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 
အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား အင္အားၾသဇာ မညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ ေက်းရြာသာမ်ားအေပၚ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ရပ္ရြာလူထုက အျငင္းပြားမႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျဖရွင္းသည့္ ယႏၱရားမ်ား 
ကိုသာ အားထားရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္ မ်ားကို အႏၱရာယ္ရွိေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားႏိုင္ေပ 
သည္။ ဆက္လက္၍ CDR အား လက္ရွိ ေက်းရြာအဆင့္ အျငင္းပြားမႈကို ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးရန္ နည္းလမ္း 
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပါက က်ားမေရးရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ အျခား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အထက္ပါ 
အခ်က္မ်ားအား ဦးတည္ေျဖရွင္းသင့္ေပ သည္။ ထိုခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမွာ အေကာင္းဆံုးအေနႏွင့္ တစ္ျပိဳင္တည္းတြင္ 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာ လ်က္ ေဒသ၏ လက္ရွိအေလ့အထမ်ားကို အနည္းဆံုးသာ ေျပာင္းလဲမႈရွိေစ 
ႏိုင္ၿပီး ရပ္ရြာတြင္းရွိ ဖယ္က်ဥ္ခံ အုပ္စုမ်ား၏ ပူပန္မႈမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ကာ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ 
လွမ္းမီ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္ေျမာက္ေစသင့္သည္။

ဤ



ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္း (Restitution)

ထံုးတမ္းအစဥ္အလာယႏၱရားမ်ားက လံုေလာက္စြာ ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ေက်းရြာ ႏွင့္ ေက်းရြာ 
အုပ္စု အဆင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားထက္ ပိုလြန္ေသာ နစ္နာမႈအျဖစ္ တရားမဝင္ ေျမသိမ္း 
မႈ မ်ားမွာ ေျဖဆို သူအားလံုးအဖို႔ အႀကီးဆံုးႏွင့္ အထိခိုက္ဆံုး ပူပန္မႈ ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း သုေတသနက 

ေဖာ္ျပသည္။ CDR သင္တန္းက ေက်းရြာတြင္း နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ရွင္သန္လ်က္ ရွိေနေသးေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္ 
အလာအရ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းကို အားေပးႏိုင္ေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားေသာ တရားမဝင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား 
အေပၚ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း၍ HLP ပိုင္ဆုိင္မႈ မ်ားကို ျပန္ လည္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္မွာမူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

တရားမွ်တမႈကို ျပည့္ေျမာက္ေစလိုပါက သမိုင္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္ ႏွင့္ လက္ရွိ တရားမဝင္ေျမသိမ္းမႈ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္း 
ႏိုင္ ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကို လိုအပ္ေပသည္။ 
ထိုအစီအမံမ်ားကို အမ်ိဳးသား ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူဝါဒ (NLUP) ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ၿပီး လက္ရွိ 
မူၾကမ္းေရးဆြဲေနေသာ အမ်ိဳးသား ေျမယာဥပေဒတြင္ ဦးတည္ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ထိုဥပေဒမွာ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ရမႈမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ Pinheiro သေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။

NLUP က ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ကတိကဝတ္ကို ျပဌာန္းထားသည္။ ျပန္လည္ 
ေပးအပ္ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကို ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ ထိုကတိကဝတ္ေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ 
တည္ေဆာက္သင့္ပါသည္။  

(IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အပါအဝင္) HLP ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဥပေဒအရ မဟုတ္ဘဲ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူ မည္သူမဆို 
ျပန္လည္ေပးအပ္မႈ ရရွိရန္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင္ မပါရွိခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ျပန္လည္အစားထိုး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးျခင္းအတြက္ ဥပေဒက ညွိႏႈိင္းေပးသင့္သည္။ 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ေတာင္းဆိုျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ တာဝန္ႏွင္းအပ္ခံယူမႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာႏွင့္ 
ေတာင္းဆိုရန္လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ ပါရွိေသာ လြတ္လပ္သည့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အဖြဲ႕ကို ဖန္တီးထူေထာင္ျခင္း 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ဥပေဒမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားအား ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အေစာပိုင္းက ေဖာ္ျပထား 
သကဲ့သို႔ ယခင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဥပမာမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ေပးအပ္မႈမ်ား 
ျပည့္ေျမာက္ႏိုင္ေစမည့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းလမ္းကို မူေဘာင္ခ်မွတ္ရာတြင္ လမ္းညႊန္မႈ ေပးႏိုင္ေပမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနေသာ ပဋိပကၡအလြန္ ေဒသမ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ 
ေလ့လာမႈမ်ားျပဳ လုပ္သင့္ေပသည္။

ဓေလ့



စိုးရ၏ ထိန္းသိမ္းသစ္ေတာမ်ား အစီအစဥ္မွာ ျပိဳပ်က္လြယ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 
ေျမျမင့္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူတို႔၏ အသက္ေမြးမႈကို ထိခိုက္အားနည္းေစႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိေပ 
သည္။ သဘာဝသားရဲတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္ 

မႈႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းသည့္ 
ေဒသမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု ပါဝင္ေဆြးေႏြးေစမႈမ်ား နည္းပါးစြာျဖင့္ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမမ်ား ထူေထာင္ျခင္းမွာ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္ေစ ႏိုင္ပါသည္။ ထိုထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ ျပည္သူတို႔အား ထြက္ခြာေျပာင္းေရႊ႕ရေစသည့္ အလားအလာ ရွိရံုမွ်မကဘဲ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အစဥ္ 
အလာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္အားနည္းေစႏိုင္ပါသည္။

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ အမ်ားပိုင္ဘံုေျမမ်ားကို ယခင္က သိမ္းယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရသူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈ 
ဆိုင္ရာ ပူပန္မႈ မ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ျပန္လည္ေပးအပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အ 
ထည္ ေဖာ္သင့္သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ EAO မ်ားသည္ အနာဂါတ္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ အမ်ားပိုင္ ဘံုေျမမ်ား 
ကို ရယူလိုသည့္ မည္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မဆို ထိခိုက္ခံရမည့္ ရပ္ရြာလူထုအား ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီး လြတ္လပ္စြာ 
ေပးေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ညွိႏႈိင္းႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးေဆာင္စီမံခ်က္တိုင္း၏ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္သင့္သည္။ မူဝါဒမ်ားက 
အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝေသာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ ေဒသခံလူထု၏ 
ပါဝင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး တိုက္တြန္းအားေပးသင့္သည္။

ေတသနက ေဖာ္ျပသည္မွာ ရပ္ရြာလူထုအားလံုး၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ေပး 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္မႈကုိ တိုးျမွင့္ေပးရန္ ပူးေပါင္းအားထုတ္မႈ 

လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု လူနည္းစုမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို လူမ်ားစုမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ ရရွိႏိုင္ 
ေရးအတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ NLUP အေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 
ရရွိ၊ ရယူႏိုင္ၾကေစရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (VTA) 
မ်ားမွတဆင့္ ေအာက္သို႔ စီးဆင္းရာတြင္ လူထုအမ်ားမွာ အသိေပးမႈ မရရွိဘဲ ရွိတတ္သည္။ ေျမယာ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို ဗဟိုမွ အင္အားၾသဇာရွိသည့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏လက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားျခင္းမွာ လူထုအား ေျမလုယူခံရေစမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေစသည္။ 

ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားရန္ 
လိုအပ္သည္။ အမႈကိစၥအမ်ားအျပားတြင္ ထိုတာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပည္သူတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကူညီ 
ေပးရန္ အေရးပါေသာ က႑မွ ေဆာင္ရြက္ၾကစဥ္ ထိုအင္အားၾသဇာေၾကာင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္း 
ႏွင့္ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္းမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ VTA မ်ား၏ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈကို ေသခ်ာေစရန္ 
အစီအမံမ်ား ထူေထာင္ျခင္းသည္ ျပည္သူတို႔အား ၎တို႔၏ေျမကို ခြဲထုတ္ရယူသြားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္ အကူအညီ 
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

အ

သု

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 



ေပၚေျပာင္းလဲလာေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္သင့္ေပ။ ပဋိပကၡမ်ား ၿပီးဆံုးလာျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေနရာမ်ားပြင့္လာျခင္းတို႔က ေဒသခံလူထု 

အေနႏွင့္ မိမိတို႔ဘာသာ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာေစသည္။ ထိုသုိ႔ျဖင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာ 
လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား တိုးပြားလာေစသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမယာ အသံုးျပဳမႈစနစ္ကို ပိုမို အသိ 
အမွတ္ျပဳသည့္ ေျမယာဥပေဒမ်ားကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ တြန္းအားေပးေနေသာ လူမ်ိဳးစု မ်ိဳးႏြယ္စု အုပ္စုမ်ားမွ 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ လတ္တေလာ ႏွစ္မ်ား အတြင္း သိသာစြာ တိုးျမင့္လာသည္။122

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္ရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအား ေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေတာင္ဆိုမႈမ်ား 
မွတဆင့္ ၎တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ အေရးပါသည့္က႑မွ ကူညီေပးေနသည္။ သုေတသန 
နယ္ေျမအားလံုးတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားက ေျမယာ ဥပေဒမ်ားကို သိနားလည္ၿပီး ယခင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ အစိုးရကို 
တာဝန္ခံယူမႈ ရွိေစရန္ ႀကိဳးစားၾကသည့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ အေရးပါမႈကို အထူးျပဳေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားမွာ ရန္ပံုေငြရရွိမႈ၊ ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ဂရုျပဳခံရမႈ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ 

အစိုးရႏွင့္ EAO မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား စုေပါင္း၍ အလွဴရွင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္ တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ရန္ပံုေငြမ်ားကို HLP အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပညာေပးျခင္း၊ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပ အေရး ဆိုျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ဦးတည္ေပးအပ္သင့္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္း အမ်ားအျပားမွာ ရပ္ရြာလူထုအား HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ၾကေစရန္အတြက္ ေျမယာဥပေဒ ႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ားကို သိရိွနားလည္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအား သိသာထင္ရွားစြာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ 
လက္ရွိ ေျမယာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားႏိုင္ၿပီး အျငင္းပြားသူမ်ားအဖို႔ ေနာက္ထပ္ 
အေႂကြးမ်ားတင္ႏိုင္ေစေသာေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေရး (paralegal) အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အတြက္ အထူးသျဖင့္ ဦးတည္ ေပးအပ္သင့္သည္။ လက္ရွိစနစ္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈွမ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး ေျမယာ စီမံခန္႔ 
ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုရပ္ရြာလူထု အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရ 
အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေနေသးသည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ 
ေဒသမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးသည္။

အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

LUC မ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမႈအဖြဲ႕မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ 
လက္လွမ္းမီ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ မွတ္တမ္း (မွတ္ပံုတင္စာရင္း) မ်ားျဖင့္ ထားရွိေပးရန္ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အဆင့္အားလံုးတြင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္းကို အာမခံေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမယာဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
အား ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 

VTA မ်ားအား ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အတြင္း ၎တို႔၏ အခန္းက႑တို႔အေၾကာင္း သင္တန္း 
မ်ား ပိုမိုေပးရန္

VTA မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ LUC ကို ပူးတြဲအမည္ေပါက္ ရယူခြင့္ရွိေၾကာင္းတို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ က်ားမေရးရာကို သိနားလည္သေဘာေပါက္မႈ ရွိေစရန္

ျဖစ္
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ ကို ျမွင့္တင္ျခင္း 

122ဥပမာ အျဖစ္ ေလ့လာရန္ - Kayah Earth Rights Action Network. ၂၀၁၆၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာ အသုံးျပဳမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ (ရန္ကုန္ 

- Kayah Earth Rights Action Network)



မွန္ ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မပါဝင္ျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ အဓိကက်ေသာ အေရးကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အမည္ေပါက္္ မႈတို႔ကို စိတ္ခ်လံုျခံဳေစျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးက က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းႏိုင္ေပမည္။ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ EAO မ်ား ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ ေျမယာ အသံုးျပဳခြင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
တြင္ ရွိေနေသာ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းကို ဦးတည္ေျဖရွင္းရန္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ေျခလွမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အေရးႀကီးေပသည္။ သို႔မွသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ ညီမွ်၍ တရားမွ်တမႈ 
ရွိေသာ ဝန္းက်င္ကို ရရွိႏိုင္မည္။ CEDAW ၏ အပိုဒ္ ၁-၄၊ ၇ ႏွင့္ ၈ တို႔ႏွင့္ CEDAW အေထြေထြ ေထာက္ခံအၾကံျပဳ 
ခ်က္ ၅၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၅ တို႔အရ ရပ္ရြာအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္တို႔ရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ 
ရာထူးေနရာမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညီမွ်စြာ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ အၾကံျပဳလိုေပသည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ EAO တို႔၏ ေျမယာဥပေဒမ်ား ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ 
အႏုညာတ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိမွတ္ထားေသာ္လည္း အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
အလုပ္မ်ားမွာ သိသာစြာ လစ္ဟာမႈ ရွိေနေပသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမွန္တကယ္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားေပးရန္ ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေသာ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္း 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရ ႏွင့္ EAO မ်ားမွ အသိ ေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ 
ဥပမာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (WGWLO) သည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို လံႈေဆာ္တိုးျမွင့္ျခင္း ႏွင့္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဗ်ဴရိုကေရစီစနစ္အား အသိေပး 
နားလည္ေစျခင္းဟူေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးကို တစ္ျပိဳင္တည္း ျပဳလုပ္သည္။ ၎တို႔သည္ ေျမယာအတြက္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေကာ္မတီခြဲမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒေရးရွင္းမ်ားကို ထူေထာင္ရင္း ေဒသခံ အစိုးရ အရာရွိမ်ားအတြက္ သင္တန္း 
အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သည္။123 ပဋိပကၡကို သိနားလည္ေစသည့္အစီအစဥ္မ်ားက ယခင္ လူ႕အခြ
င့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ဦးတည္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေစမည့္ အလားအလာရွိေသာ မ်ိဳးႏြယ္စု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အလားတူ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။

ပံု
HLP တြင္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို တိုးတက္ေစျခင္း

123အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (WGWLO) ၂၀၀၄၊ Paralegal မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား သုေတသန အစီရင္ခံစာ (Ahmedabad: WGWLO)



တပ္သိမ္းေျမ၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္

နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္

အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းမွာ ျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ 
ဖက္ဒရယ္တို႔အတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ အစိုးရသည္ 
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္လိုပါက ၎တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္ေပးျခင္းမွာ အဓိကျဖစ္ေပသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ 
တို႔ကို ထိမ္းခ်ဳပ္စီမံႏိုင္သည္ဟု မခံစားၾကရေပ။ ယခင္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရေသာ ပဋိပကၡမ်ားကလည္း အစိုးရ တာဝန္ရွိ 
သူမ်ားႏွင့္ အျခား ၾသဇာ အင္အားႀကီးမားေသာ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေစရန္ ဖန္တီးထားေပသည္။ 
ထိုေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား လြန္စြာလိုအပ္ေနေသာ္လည္း အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္ 
အဦ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအမ်ားပိုင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ မွီခိုေနရသည့္ ရပ္ရြာလူထု၏ လူမႈေရးႏွင့္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုေပသည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကို 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ  ေျဖရွင္းေပးသည့္ ယႏၱရားမ်ားကို ပိုမို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ 
ေျမယာအေရး ကိစၥမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအဖို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား 
အၾကား ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈတို႔ကို အလြန္လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ 
အခြင့္အေရး ရွိေနေပသည္။
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ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈)

လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ၂ဝ၁၂ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၂/ ၂ဝ၁၂

လယ္ယာေျမ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ၂ဝ၁၂၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ 
၆၂၊၂ဝ၁၂

လယ္ယာေျမ သိမ္းယူျခင္း အက္ဥပေဒ ၁၈၉၄  

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ၂ဝ၁၆၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၄ဝ/၂ဝ၁၆

အထက္ျမန္မာျပည္ ေျမယာ ႏွင့္ အခြန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၁၈၈၉

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁ဝ/ ၂ဝ၁၂

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ၂ဝ၁၂၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း 
ဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁/၂ဝ၁၂

ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ၂ဝ၁၂၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁/ ၂ဝ၁၂

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ သဘာဝ သယံဇာတ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၊ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရံုး၊ အမ်ားပိုင္သစ္ေတာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ၂ဝ၁၆၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၈၄/၂ဝ၁၆

ျပည္ေထာင္စု ေျမယာအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသား ေျမ အသံုးခ်ေရး မူဝါဒ ၂ဝ၁၆

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား အဆံုးသတ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၇၉၊          
A/RES/34/180

ကုလသမဂၢ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ၊ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္သည့္ 
အေျခအေနတြင္ အိုးအိမ္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး၊ အထူး သတင္း ေထာက္၏ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာ၊ Paulo 
Sérgio Pinheiro: ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအား အိုးအိမ္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး 
သေဘာတရား၊ ၂၈ ဇြန္ ၂ဝဝ၅၊ E/CN.4/Sub.2/2005/17. (E/CN.4/Sub.2/2005/17/Add.1 ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။) 

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ေနာက္ခံ အေျခ အေန၌ ေျမယာ၊ သားငါး 
ႏွင့္ သစ္ေတာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား တာဝန္ခံယူမႈရွိစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း အတြက္ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လိုက္နာရန္ 
လမ္းညႊန္၊ ေရာမ၊ ၂ဝ၁၂

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး 
ဥပေဒကို ဆိုးရြားစြာခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၏ သားေကာင္မ်ားအတြက္ ကုစားမႈ ႏွင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈ ရရွိခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံ 
သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ား၊ ၂၁ မတ္ ၂ဝဝ၆၊ A/RES/60/147

က်မ္းကိုးစာရင္း 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ား 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒ စာတမ္းမ်ား 

ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတရားမ်ား 
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(Bangkok: Amnesty International)

Andersen, K. E. ၂ဝ၁၆၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
(ဗီယင္က်န္း ၊ မဲေခါင္ေဒသ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ)

Boutry, M., Allaverdian, C., Mellac, M., Huard, S., ဦးစံသိန္း၊ တင္မ်ိဳးဝင္း၊ ခင္ျပည့္စံု၊ ၂ဝ၁၇၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေက်းလက္ ေျမျပန္႔ေဒသရွိ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အပူပိုင္းေဒသ ႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းအျမင္မွ 
ေခတ္ျပိဳင္ကာလ လက္ေတြ႕အေျခအေနအထိ၊ (ရန္ကုန္ - Gret)

Displacement Solutions. ၂ဝ၁၃ - HLP လစ္ဟာမႈကို ဆက္သြယ္ျခင္း - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခ်ိန္ ႏွင့္ ဒုကၡသည္/
IDP မ်ား ေနရပ္ျပန္သည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတို႔တြင္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
ထိေရာက္စြာ ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္မႈ ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံအစိုးရ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း သို႔ ကနဦး ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

စာအုပ္မ်ား

ဂ်ာနယ္မ်ား 

အစီရင္ခံစာမ်ား

ကုလသမဂၢ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကိစၥရပ္မ်ား ညွိႏႈိင္းေရးရံုး၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ား၊ 
၂၂ ဇူလိုင္ ၁၉၉၈



Displacement Solutions ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိငု္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆိငု္ရာ ေကာင္စီ ၊ ၂ဝ၁၇၊ ျမန္မာႏိငု္ငံ တြင္ ျပန္လည္ေပးအပ္မႈမ်ား 
- အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး အစီအစဥ္ မွတဆင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း  

Displacement Solutions ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာင္စီ ၊ ၂ဝ၁၇၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ 
ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုရန္ မိတ္ဆက္လမ္းညႊန္

EarthRights International. ၂ဝ၁၈၊ ၂ဝ၁၂ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳ 
ခ်က္မ်ား 

မ်ိဳးႏြယ္စု လူထု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဖိုရမ္၊ ၂ဝ၁၆ ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေျမ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ တည္တံ့ 
ေသာ လူထု အေျချပဳ သဘာဝ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (ရန္ကုန္ - ECDF).

Faxon, H. O. ၂ဝ၁၅၊ The Praxis of Access: ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ ႏွင့္ က်ားမေရးရာ 
(ရန္ကုန္ - BRICS Initiatives for Agrarian Studies)

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ေျမယာအေျခခံအုပ္စု (ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႕), ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ မူဝါဒ မူေဘာင္မ်ားအား လတ္တေလာ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ 
ႏွင့္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒမ်ားက တိုးတက္ေစမႈကို ဥပေဒေရးရာျဖင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း-  ႏိုဝင္ဘာ 
၂ဝ၁၂ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ေျမယာအေျခခံအုပ္စု (ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႕) ၊ ၂ဝ၁၇၊ ျမန္မာ ေျမသိမ္းယူမႈ 
ဥပေဒၾကမ္း ၂ဝ၁၇ ကို နည္းပညာအရ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 

က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္၊ ၂ဝ၁၄၊ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ တြင္ က်ားမတန္းတူ ညီမွ်မႈ ဆီသို႔ (ရန္ကုန္ - 
Transnational Institute)

Harper, E. (Ed). ၂ဝ၁၁၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ဥပေဒစနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း - ပဋိပကၡအလြန္ ႏွင့္ 
ထိခိုက္လြယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ၊   ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဥပေဒအဖြဲ႕ 

Human Rights Watch. ၂ဝ၁၆ ၊ လယ္သမားမ်ားသည္ ရာဇဝတ္သားမ်ား ျဖစ္ေနရသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ 
ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား (ဘန္ေကာက္ - HRW).

Human Rights Watch. ၂ဝ၁၈ ၊ ‘ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမအတြက္ ဘာမွ မရွိပါ’ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ 
လယ္သမားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ  (ဘန္ေကာက္ - HRW).

Jolliffe, K. ၂ဝ၁၅၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ နယ္ပယ္ေဒသဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ရန္ကုန္ - 
ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္း).

Joliffe, K. 2016. အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၊ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား 
အစည္းအရံုး၊ Policy Dialogue Brief Series No. 16 (ရန္ကုန္ - ေအးရွား ေဖာင္ေဒးရွင္း).

Kapoor, M., Soe, N. N., & Viswanathan, V. ၂ဝ၁၈. Midcourse Manoeuvres: ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ သဘာဝ သယံဇာတ 
ပဋိပကၡအတြက္ လူထုအေျချပဳ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား (New Delhi. Centre for Policy Research (CPR) 
and Namati).

ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂ဝ၁၃ ၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေျမ၊ ေျမယာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ (ခ်င္းမိုင္ 
- ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု)

ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂ဝ၁၄ ၊ Truce or Transition?  ၂ဝ၁၂ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ေနာက္  ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ ေဒသခံတို႔၏ တံု႔ျပန္မႈ (ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု) 



ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂ဝ၁၅ ၊ ေျပာဆိုရံုျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ  
ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ တံု႔ျပန္မႈ (ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု)

ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု ၊ ၂ဝ၁၆ ၊ ဖံုးကြယ္ေနေသာ အင္အားမ်ား၊ ဖံုးကြယ္ေနေသာ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္  (ခ်င္းမိုင္ - ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စု)

ကရင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၊ ၂ဝ၁ဝ၊ ထက္ေသာဓါးမ်ားအၾကား ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း (Mae Sariang, Thailand: KWO).

Kayah Earth Rights Action Network. ၂ဝ၁၆၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမယာ အသံုးျပဳမႈ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ (ရန္ကုန္ - Kayah Earth Rights Action Network).

L Gum Ja Htung. ၂ဝ၁၅ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကခ်င္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္နယ္တည္ေဆာက္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား. Asia Pacific Sociological Association (APSA) Conference, Trans-
forming Societies: Contestations and Convergences in Asia and the Pacific.

McCarten, B. and Joliffe, K. ၂ဝ၁၆ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားသူ မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား (ရန္ကုန္ - ေအရွား ေဖာင္ေဒးရွင္း)

Namati. ၂ဝ၁၆ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ထိေရာက္တြင္က်ယ္ေစျခင္း (ရန္ကုန္ - Namati)

Namati. ၂ဝ၁၆ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၏ က်ားမေရးရာရႈေထာင့္မ်ား- Evidence from Paralegal 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

၆၄. ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္ စနစ္မ်ားကို အသိ 
အမွတ္ျပဳ၍ ကာကြယ္ေပးရန္ ႏွင့္ ခြဲျခားဘက္ လိုက္မႈမရွိေသာ အျငင္းပြား 
မႈေ ျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ားအား လက္လွမ္းမီေစရန္

၆၅-၆၆ - မ်ိဳးႏြယ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြး ေႏြး၍ လက္ရွိ 
ေျမအသံုးခ်မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္ ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အ
လာေျမယာအသံုးခ်ခြင့္မ်ား ႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအား တရားဝင္ 
အသိအမွတ္ ျပဳရန္

၆၇. ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ရိုးရာစိုက္ပ်ိဳးနည္း 
မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳသူတို႔၏ ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္ မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အျငင္း 
ပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ား၌ မ်ိဳးႏြယ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရြာလူႀကီး 
မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္း

အခန္း (၁) - ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အခန္း (၃) - ေျမအသံုးျပဳမႈကို ေျပာင္း 
လဲရန္ တစ္ဦးခ်င္း ေလ်ာက္ထားျခင္း

အပိုင္း (၆) - ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ အယူခံျခင္း 
အခန္း (၁) - ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ေျဖရွင္းျခင္း

အပိုင္း (၈) 
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေျမယာ 
အသံုးျပဳမႈ အခြင့္အေရး 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ NLUP ျပဌာန္းခ်က္မ်ား



၆၈. သစ္ေတာေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားေအာက္ 
တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ 
စိစစ္ ၍ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေျမမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး 
ကာကြယ္ေပးရန္၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္မွလြဲ၍ အျခားသူမ်ားအား 
အသံုးျပဳရန္ ေပးအပ္ ျခင္းကို ထုိေျမမ်ားအား ျပန္လည္ စိစစ္၍ ဓေလ့ 
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေျမမ်ားအျဖစ္  သိမွတ္ကာ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္အထိ 
ယာယီအားျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ 

၆၉. အမ်ိဳးသား ေျမယာဥပေဒတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမမ်ား 
အား ေပးအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္

၇ဝ. အမ်ိဳးသား ေျမယာဥပေဒအသစ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳး 
ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရန္

၇၃. မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈကို  
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို အမ်ိဳး 
သားေျမယာဥပေဒအသစ္ တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္

၇၄. မိမိတို႔ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ေဒသတြင္ ျပည္တြင္းစစ္၊ ေျမသိမ္းယူမႈ၊ 
သဘာဝေဘးဒဏ္ သို႔ မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာ 
အရင္း အျမစ္မ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားသည္ 
မူရင္းေဒသတြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်လိုပါက လုံေလာက္ေသာ ေျမယာ 
အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ အိမ္ယာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုး 
အေလ့အထမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် 
ေပးအပ္ရန္

၇၅ (င) တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ 
အေလ့ အထမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား အပါအဝင္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ၊ ေျမယာ 
လႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ေျမယာ ဆက္ခံမႈ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမယာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ ရပ္ရြာအား 
ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ကိုတန္းတူ ရရွိရန္ 

၇၅ (ဇ) တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား မွ အိမ္ေထာင္ေရး 
အေျခအေနေပၚတြင္ တည္မီျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္ 
အလာ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ မွတ္ပံုတင္ၿပီး 
ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္

၇၆. ရြာလူႀကီးမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားက အထက္ပါ အပိုဒ္ ၇၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
အမွန္တကယ္ ရရွိေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ တိုက္တြန္းျခင္း

အပိုင္း (၉)
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
တန္းတူ အခြင့္အေရး



(ဇ) ျပည္တြင္းစစ္၊ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၊ သဘာဝ ေဘး အႏၱရာယ္ သို႔မဟုတ္ 
အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ 
ျပန္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေျမယာရယူျခင္း၊ ေပးေလ်ာ္ျခင္း၊ ျပန္ 
လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ ျပန္လည္အစားထိုး 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ႏွင့္ ေျမယာ ႏွင့္ အိုးအိမ္ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ 
ေတာင္းခံျခင္းတို႔ႏွင့္သက္ ဆိုင္ေသာ မွ်တသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
အား ျပဳစုေရးဆြဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ 

၃၈. ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ မမွ်တ ေသာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေပးေလ်ာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရွင္းလင္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
အေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကိုအသံုး 
ျပဳရန္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ပတ္သက္သူ 
မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္စု တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား ပါဝင္ျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္

အခန္း (၃) အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား 

အပိုင္း (၅) ေျမယာ ရယူျခင္း၊ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေပးေလ်ာ္ျခင္း၊ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္ 
လည္ေပးအပ္ျခင္း တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား



ကရင္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးမွ ရပ္ရြာပိုင္ေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈအေၾကာင္းအား သုေတသနအဖြဲ႕ကို ရွင္းျပေနစဥ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္



ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ KNU ၏ ေျမယာ မူဝါဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

ေကာ္သူးေလရွိ ျပည္သူအမ်ားအျပားသည္ မိမိတို႔၏ ဆႏၵအရ မဟုတ္ဘဲ 
စစ္ပြဲ ႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကရၿပီး 
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား (ေပါင္းစု၍ IDP ဟု 
ရည္ညႊန္းရန္) ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို သိမွတ္ထားသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ား 
တြင္ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ ေျမယာမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
သူမ်ားႏွင့္ အျခား လူသစ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ေနရာယူထားၾက သည္။

ဤ မူဝါဒအရ ေနရာယူျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေပးအပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ Pinheiro သေဘာ 
တရားမ်ားကို လုိက္နာ၍ စီမံေဆာင္ရြက္မည္။ IDP မ်ား၏ မိမိတို႔၏ 
ေျမယာမ်ား ျပန္ရရန္ မူလ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္။ 
ဤ မူဝါဒ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို Pinheiro သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ 
အညီ အသံုးျပဳမည္။

ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဆံုးရံႈးနစ္နာခဲ့သူ သုိ႔မဟုတ္ သူ၏ ဆက္ခံသူအား မူလ 
ပိုင္ဆိုင္မႈကို ျပန္လည္ေပးအပ္မည္။ မူလပိုင္ဆိုင္မႈကို ျပန္ေပးရန္ မျဖစ္ 
ႏိုင္ပါက KAD၊ ေျမယာ ေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ 
ေဒသခံ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ သက္ေရာက္ခံခဲ့ရသည့္ ေက်းရြာလူထုတုိ႔ႏွင့္ 
သေဘာတူညီမႈရယူကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားထိုး ေပးအပ္မႈအတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မည္။ 

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔၏ မူလ ေျမယာမ်ား ျပန္မရ 
ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အစားထိုးေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရက ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း 
အျခားေျမယာမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားမည္။ ဤ လုပ္ငန္းစဥ္အား ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ရွိ KAD ႏွင့္ ေျမယာေကာ္မတီတို႔က ေဒသခံ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္ 
အလာ ၾသဇာရွိသူမ်ား၊ အစားထိုးရရွိမည့္ ေနရပ္ျပန္လာသည့္ IDP ႏွင့္ 
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မည္။ 

အပိုဒ္ ၄.၂.၁

အပိုဒ္ ၄.၂.၂

အပိုဒ္ ၄.၂.၃

အပိုဒ္ ၄.၂.၄

KNU ၂ဝ၁၅ ေျမယာမူဝါဒမွ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာအပိုဒ္မ်ား 

အပိုဒ္ ၄.၂. ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း



အစိုးရတြင္ ယခင္က အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး လက္ရွိလစ္လပ္ေနသည့္ ေျမယာမ်ား 
အား မူလေနထိုင္သူမ်ား မရွိခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို ထိန္းသိမ္း 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ယာယီအားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းခြင့္ရွိသည္။ အသံုးျပဳခြင့္ကို 
ထိုေဒသရွိ ေနရပ္ျပန္လာသည့္ IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္ စသည့္ လိုအပ္ေနသူ 
မ်ားအား ေပးႏိုင္သည္။ 

အကယ္၍ ယာယီအသံုးျပဳခြင့္ ရရွိထားသူ၏ အသံုးျပဳခြင့္ကာလ (အမ်ား 
ဆံုး ၂ဝ ႏွစ္) မကုန္ဆံုးမီ မူလေနထိုင္သူမ်ား ျပန္လာပါက KAD သည္ 
ေျမယာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ ထံုးတမ္းအစဥ္လာအရ ၾသဇာရွိသူမ်ား 
ႏွင့္ မူလ ေနထိုင္သူတို႔ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရယူကာ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိထား 
သူ၏ အသံုးျပဳခြင့္ကာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ မူလေနထိုင္သူအတြက္ သင့္ 
ေလ်ာ္ေသာ အစားထိုးေျမကြက္ကို ရွာေပးမည္။ 
ထိုအခ်ိန္အတြင္း မူလေနထိုင္သူသည္ ယခင္ မိမိျပန္မလာခင္က KAD မွ 
ရရွိသည့္ ေျမခြန္ကုိ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ရသူ အသစ္ထံမွ KAD အစား ရယူခြင့္ 
ရွိသည္။

အစိုးရသည္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္ က်ားမေရးရာကို နားလည္ဂရုျပဳ 
သည့္ ရွင္းလင္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္မည္။ ျပန္လည္ေပးအပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ 
က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေဝေပးမည္။ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုသူမ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္ 
တေလ်ာက္ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ Paralegal အကူအညီမ်ား အပါအဝင္ 
လံုေလာက္စြာ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္။ ေဆာင္ရြက္မႈ၏ တိုးတက္မႈ အေျခ 
အေနကို ျပည္သူမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိေပးမည္။
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