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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျမင္
၁

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ » နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္ခုခံစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

(၁၀)

လတာကာလအတြင္း

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာမုတ္သံုသစ္ေတာမ်ားအေရးႀကိဳးပမ္း

လႈပ္ရွားမႈ၏

ဤတတိယေျမာက္ေဒသဆိုင္ရာသတင္းလႊာသည္

အေရွ႕ေတာင္အာရွဟုအမ်ားက

သတ္မွတ္ထားသည့္ေဒသအေပၚအထူးအေလးေပးထားပါသည္။ ဤသတင္းလႊာအတြင္း၌ အိႏိၵယ
ႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊
သက္ဆိုင္ေသာ

ထိုင္းႏုိင္ငံ၊

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊

သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားသာမက

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငမ
ံ ်ားႏွင့္

ေဒသတစ္ခုလံုးအားၿခံဳငံုသံုးသပ္ထားသည့္

ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္လည္းပါရိွေလသည္။ သတင္းလႊာကို ေဒသအတြင္း၌သံုးစြဲေနသည့္အခ်ိဳ႕ေသာ
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္းရရိွႏုိင္ပါေသးသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ » ႀကီးမားသည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားဆန္႔က်င္ခုခံေနသူမ်ားႏွင့္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအၾကားဆက္စပ္ေပးျခင္း
၂

ႀကီးမားသည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ရာသီဥတုထိန္းသိမ္းေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္လူသားမ်ား၏နယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခားမ်ားကိုဖ်က္ဆီးေနၾကသည္။
ႀကီးမားလွသည့္အတိုင္းအတာျဖင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္အပ္ေသာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပံုစံတစ္ရပ္မွတစ္ဆင့္

အာရွတိုက္၏လ်င္ျမန္ေသာစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေခတ္မီစက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔၏အက်ိဳးေက်းဇူး
အား ေဒသခံလူထုခံစားရျခင္းနည္းပါးသည္။ ေျပာင္းျပန္အေနျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး
မ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈပိုလာျခင္းႏွင့္ ေရ၊ ေျမ၊ သစ္ေတာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ တြင္းထြက္သယံဇာတႏွင့္
လုပ္အားတို႔အေပၚေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ၄င္းတို႔ရင္ဆိုင္လာရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာရွတိုက္ေဒသ
တစ္လႊား၌ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ဆန္႔က်င္ခုခံမႈမ်ား၊ ၾကာရွည္တိုးပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ
ထိုသို႔ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပံုစံ၏ေရွာင္လႊဲ၍မရႏုိင္ေသာအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားျဖစ္လာရာ

သိပ္ေတာ့အ့ံၾသ

စရာမေကာင္းလွေပ။
၃

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသစ္ေတာႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာပဋိပကၡမ်ား »
အစိုးရႏွင့္ျပည္သူထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈ
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ေသာေျမ၏အနည္းဆံုး (၃၈) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မည္သို႔မွ်အသံုးခ်ခံရျခင္း
မရိွစဥ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူမိသားစုေပါင္း (၈) သိန္းေက်ာ္တို႔မွာမူ မည္သည့္လယ္ယာေျမ
ပိုင္ဆိုင္မႈမွ်မရိွဘဲျဖစ္ေနပါသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သစ္ေတာေျမျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေရးအက္ဥပေဒအရ
ႏုိငင
္ ံပိုင္ေျမမ်ားကို စက္မႈကုန္ၾကမ္းသစ္ပင္စိုက္ခင္းမ်ားထူေထာင္ေရးအလို႔ငွာ

ေအာက္ေျခလူထု

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသို႔လႊဲေျပာင္းရယူအသံုးခ်ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းအစိုးရသည္ မ်ားမၾကာမီကမွ
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ေက်းရြာသူရြာသားမ်ား၏ေျမအသံုးျပဳပံုမွာကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း
စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့ၿပီး

လယ္သမားမ်ားကို

ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမ်ား

၄င္းတို႔မွီခိုအားထားေနရသည့္ေျမမ်ားေပၚမွႏွင္ထုတ္ရန္

လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
၄

ျမန္မာႏိုင္ငံ » ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္မွ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားအား
ျမႇင့္တင္ေပးေနေသာမူ၀ါဒသစ္
ယခင္ကမရိွခဲ့ဖူးေသာ

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈႏွင့္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေနာက္ပိုင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ

အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒအသစ္တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ၌ ထုတ္ျပန္ခ့ပ
ဲ ါ
သည္။ ယင္းမူ၀ါဒသည္ အစုိးရကေနာက္ခံျပဳေပးထားေသာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာလ
ရွည္ၾကာစြာမေက်မနပ္တိုင္တန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကသည့္

ေက်းလက္ေဒသေနေဒသခံလူထုႏွင့္

တိုင္းရင္းသားမ်ိုဳးႏြယ္စုအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုေလးစားကာ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆီဦးတည္ေနေသာ

လယ္ယာေျမစီမံ

သိသာထင္ရွားသည့္အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမထင္ရွားေသာ္ျငားလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွထားေသာ အထူး
ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္သည္
အဆိုျပဳခဲ့ေလသည္။

မူ၀ါဒပါအဓိကက်ေသာအခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားအားပယ္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အကယ္၍

ထိုအဆိုကိုသာလက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ပါက

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

မူ၀ါဒ၏အႏွစ္သာရအားမဲ့သြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
၅

အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းမွသစ္ေတာမ်ား
အိႏိၵယႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ပါ၀င္ေသာျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္
ဧရိယာမ်ားက်န္ရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး

အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ

ႀကီးမားလွေသာသစ္ေတာ

ရပ္ရြာလူထုကထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အတြင္းအျပင္ဖိအားပေယာဂမ်ား လ်င္ျမန္စြာပူးကပ္တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား
ကိုဆံုးရံႈးေနရပါသည္။

အိႏိၵယအစိုးရကလည္း

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားခ်ဲ႕ထြင္သြားလိုၿပီး

ေရကာတာေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အိႏိၵယျပည္မကိုအာဆီယံေဒသႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးမည့္ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုအေျမာက္အျမားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္

အစီအစဥ္ေရးဆြဲေနပါသည္။

ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္

မေအာင္ျမင္ခ့ေ
ဲ သာ

ေျပာင္းလဲမႈကာကြယ္ေရးအမည္တပ္ကာ

REDD

+

တြန္းအားေပးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္

ရာသီဥတု

ၾကက္ဆူစိုက္ခင္း

မ်ား၏ေနာက္ဆက္တြဲဒဏ္တို႔ကိုလည္း ခံစားေနၾကရသည္။

၆

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ » စိုက္ပ်ိဳးေရးစံုလင္ႂကြယ၀
္ မႈအေပၚ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကိုျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာအဆိုျပဳဥပေဒမ်ား
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးသည္ ေတာင္သူလယ္သမား
မ်ားကို သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွတားျမစ္ထားသည့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒတစ္ရပ္မွ အဓိကက်သည့္
ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္

။ ယခုအခါ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွသည့္

အဆိုပါစိုက္ပ်ိဳးေရးစံုလင္ႂကြယ္၀မႈအေပၚ
ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္

ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္အား

အဆိုျပဳထားေသာဥပေဒႏွစ္ရပ္ကၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွသည္။

ဥပေဒမ်ား

သည္ အတူတကြပင္ ရိုးရာအစဥ္အလာအသိအျမင္မ်ားကို ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏
သိမ္းျမန္းမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေစမည္ျဖစ္သည္။

၇

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္က်ိန္စာအားတိုက္ဖ်က္ျခင္း
ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ

ကမ္ပုန္းခ်ာနန္ျပည္နယ္၌

ဖိပီးမက္ကုမၸဏီ၏လက္သို႔

စီးပြားေရးအရေျမစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရထားေသာ

မိမိတို႔၏ေျမစီမံပုိင္ခြင့္အားထိုးအပ္လိုက္ရေသာ

၄င္းတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး

ေဒသခံလူထုသည္
၁၆

ႏွစ္မွ်အၾကာ

ခက္ခက္ခဲခဲရုန္းကန္ခ့ရ
ဲ ၿပီးေနာက္ ေအာင္ပြဲရရိွခ့ေ
ဲ လသည္။ ဖိပီးမက္ကုမၸဏီက ေျမဟက္တာေပါင္း
၁၇၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ေဒသခံလူထုသို႔ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူညီခ့ပ
ဲ ါသည္။ အဆိုပါတိုက္ပြဲ၀င္
မ်ား၏ေအာင္ပြဲက
တူေၾကာင္း၊

ေဒသခံလူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ခက္ခက္ခဲခဲရုန္းကန္ရမႈမ်ားမွာ

၀ါးဆိုသည္မွာ

အစို႔ကေလးအေနျဖင့္စတင္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း

၀ါးပင္ႏွင့္

အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ်

ႀကီးထြားကာခိုင္မာလာေၾကာင္းျပသေနေလသည္။
၈

မေလးရွားႏုိင္ငံ » ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွ႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားသည္
ဆည္ဆန္႔က်င္ေရးေၾကညာခ်က္အားလက္ခံသေဘာတူၾကသည္
မေလးရွားႏုိင္ငံ ၊ ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္မွ႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္
အဓိကေအာင္ပြဲတစ္ရပ္အားက်င္းပခဲ့ၾကရာ
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ

၂၀၁၆

ျပည္နယ္အစိုးရကတရား၀င္ဆိုင္းင့ံလိုက္ေၾကာင္း

ခုႏွစ္အတြင္း၌

တည္ေဆာက္ေရးကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့၍ျဖစ္သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနသည့္

ဘာရမ္ဆည္

ဆည္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား

သည္ ဤသတင္းလႊာ၏အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္အတြင္းရည္ညႊန္းထားေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတြ႔ဆံုပြဲ၌

“မေလးရွားႏုိင္ငံမွ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သစ္ေတာမ်ားမည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ေနၾက

သနည္း” ဟု တင္ျပေဆြးေႏြးရာ၌ တက္ေရာက္လာသူမ်ားစြာအတြက္ ေစ့ေဆာ္ေဆြးေႏြးစရာျဖစ္ခဲ့ၿပီး
သိသာထင္ရွားစြာအသားေပးမႈခံခ့ရ
ဲ ပါသည္။

4

သက္၀င္လႈပ္ရွားျပည္သူမ်ား
ဟြန္ဒူးရပ္္စ္ႏုိင္ငံ - ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာတက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ကမၻာေပၚတြင္အေသ
အေပ်ာက္အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ။
ျပင္သစ္ဂိုင္ယာနာ - ျပင္သစ္အစိုးရသည္ ျပင္သစ္ဂိုင္ယာနာႏုိင္ငံ၌ ေရႊတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားစက္မႈ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးကို တိတ္တဆိတ္ကူညီအားေပးလ်က္ရိွသည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံ - က်ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၌ အေသပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ေရးမူ၀ါဒ
ေၾကာင့္ေသေၾကပ်က္စီးမႈႏႈန္းထားကို ဘီဘီစီစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကထုတ္ျပခဲ့သည္။
မေလးရွားႏုိင္ငံ - FA0 ကေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း သစ္ပင္စိုက္ခင္းမ်ားကို သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳေပးေနမႈမ်ားရပ္တန္႕ရမည္။
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ - ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕လာျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားပ်က္စီး
ရျခင္းအတြက္ ဂ်ာဗားကၽြန္းေပၚမွကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား။

အႀကံျပဳခ်က္
အစည္းအေ၀းအစီရင္ခံစာ - What is happening to our forests?
ဗီဒီယို - Save our River, Save our Life on the threats of gold mining to the Tanintharyi
River in Myanmar
အစီရင္ခံစာ - Why and How Ecological Farming?
အစီရင္ခံစာ - Grow-ing disaster: the Fortune 500 goes farming
အင္တာဗ်ဴး - “Sustainable palm oil from industrial oil palm production does not exist”
အစီရင္ခံစာ - Signing Away Sovereignty: How Investment Agreements Threaten
Regulation of the Mining Industry in the Philippines
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ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျမင္
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ » နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္ခုခံစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

ဤသတင္းလႊာသည္ လြန္ခ့ေ
ဲ သာ (၁၀) လတာကာလအတြင္း ကမၻာလံုးဆိုင္ရာမုတ္သံုသစ္ေတာမ်ား
အေရးႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈ၏

တတိယေျမာက္ေဒသဆိုင္ရာသတင္းလႊာျဖစ္ပါသည္။

ေဒသအတြက္

ပထမဆံုးထုတ္ေ၀မႈျဖစ္ေသာ WRM Bulletin 224 တြင္ အာဖရိကတိုက္ ၊ ကြန္ဂိုျမစ္၀ွမ္းေဒသမွ
ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၏လက္သည္တရားခံမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာသံုးသပ္ျပထားပါသည္။ ဒုတိယေျမာက္
သတင္းလႊာ (issue 226) ၌မူ အေမရိကတိုက္အလယ္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္၌ အခြင့္အေရးယူျခင္း၊
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္တည္ရိွေနဆဲကိုလိုနီအတိတ္ကာလကို လူအမ်ား
မည္သို႔ခုခံေနၾကေၾကာင္း ရည္စူးေဖာ္ညႊန္းျပထားသည္။ ယခု ဤထုတ္ေ၀မႈ၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွဟု
ေခၚတြင္ေသာေဒသအေပၚ အဓိကအေလးေပးထားပါသည္။
WRM သည္ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာေဒသမ်ားအတြင္း ခုခံ
ဆန္႔က်င္ေရးအပတ္တကုတ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
သတင္းလႊာမ်ားျဖင့္

အေလးထားအာ႐ံုစိုက္ေစလိုပါသည္။

ဤသို႔ေသာေဒသဆိုင္ရာ

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

အေျခအေနႏွင့္ေဒသခံလူထု၏အပတ္တကုတ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို
ေစေရးအျပင္

ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္မတူညီေသာေဒသအသီးသီးမွ

အေျခစိုက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသည့္အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္

အၾကားစိန္ေခၚမႈသဖြယ္ျဖစ္ေနတတ္သည့္

ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ

ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈရိွလာ

သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားရိွလူထု
လူမႈေရးလႈပ္ရွားႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

ကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္လႈပ္ရွားမႈပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

တို႔ကိုကူညီပ့ံပိုးရန္ျဖစ္သည္။
ေဒသဆိုင္ရာသတင္းလႊာမ်ားထုတ္ေ၀မႈသည္

ေကာင္းမြန္ေသာေလ့လာသင္ယူမႈသင္ခန္းစာတစ္ရပ္

ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပရာေဒသမ်ားပါ၀င္ေနေသာႏုိင္ငံမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ
ထားသည့္လက္ရိွပထ၀ီနယ္နိမိတ္မ်ားမွာ မိမိတို႔၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ
မ်ားအားကာကြယ္ရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနရေသာေဒသခံလူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းတို႔ကို သီးျခားျဖစ္သြား
ေစၿပီး ခြဲထုတ္ထားရာေရာက္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သတိျပဳမိခ့ပ
ဲ ါသည္။
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အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္လည္း ႁခြင္းခ်က္မဟုတ္ခဲ့ေပ။ ကေမၻာဒီးယား ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အေရွ႕
တီေမာ၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏုိင္း ၊ ဘားမား (ျမန္မာ) ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္
ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ေခၚဆိုေနၾကေသာ ယေန႔ေခတ္နယ္နိမိတ္မ်ားမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတည္း
ဟူေသာအေခၚအေ၀ၚေအာက္တြင္အက်ံဳး၀င္ေနေသာ္လည္း ပါပူအာနယူးဂီနီ ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံယူနန္
ျပည္နယ္ ၊ သို႔မဟုတ္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမဏိပူရ္ျပည္နယ္တို႔ကိုမူ ဤေဒသ၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ မ႐ႈျမင္
ၾကေပ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွအစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္

႐ႈျမင္ျခင္းမခံရေသာေဒသမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္

အေရွ႕ေတာင္အာရွဟူေသာသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ပထ၀ီအေနအထားညႊနး္ ဆိုမႈသက္သက္ထက္စာလွ်င္
ႏုိ္င္ငံေရးပိုကဲေနပါသည္။ ဤအသံုးအႏႈန္းအေပၚလတ္ရိွနားလည္ထားမႈအား ျပန္ေကာက္ၾကည့္မည္
ဆိုပါက ဤႀကီးမားလွေသာေဒသႀကီးကို ဥေရာပကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ႏုိင္ငံမ်ား ၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္းစိတ္ပိုင္း
ခဲ့ၾကသည့္ သိပ္မၾကာေသးမီကာလျဖစ္စဥ္ဆီ ျပန္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ထား
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ရစ္ပတ္႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး အဖြ႔အ
ဲ စည္းေပါင္းစုံပါ၀င္လႈပ္ရွားေနစဥ္အခိုက္ ယင္း
ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မွာ ယေန႔အထိက်န္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံအမ်ားစုမွ အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား၊
မိတ္ေဆြေရာင္းရင္းမ်ားသည္
ေဒသအေၾကာင္းအရာမ်ားမွ

ရင္ဆိုင္ေနရေသာအၾကပ္အတည္းရိွ
အေတြ႔အႀကံဳအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊

ကြဲျပားျခားနားေသာေနာက္ခံ

ခံစားေနရသည္မ်ားကို

အခ်င္းခ်င္း

ေ၀မွ်ႏုိင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔၌ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ အားလံုးအတြက္စိုးရိမ္ပူပန္
စရာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္

“ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သစ္ေတာမ်ားမည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသနည္း”

ဟူေသာ

အေၾကာင္းအရာအေပၚ အေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးခ်င္း
ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာအမွတ္ရရိွမႈမ်ားအတြင္း
ဖြတ
႔ဲ ည္ျခင္းတို႔ျဖင့္

တူညီမႈမ်ားကိုႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း၊

သစ္ေတာဆံုး႐ံႈးေနေသာေဒသႀကီးတစ္ခုအျဖစ္

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ

အေၾကာင္း အထက္ပါေမးခြန္းက ခ်က္ခ်င္းဆုိသလိုလွစ္ဟျပခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေသာသေဘာထား
အျမင္သည္

ထိပ္တန္းလႊာႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွမူ၀ါဒသမားမ်ား

တစ္လြဲတစ္ေခ်ာ္အမႊန္းတင္ေျပာဆိုေနၾကေသာ တိုးတက္ေ၀စည္ေနသည့္ေဒသႀကီးဟူေသာပံုရိပ္ႏွင့္
ျပဒါးတစ္လမ္းသံတစ္လမ္္းျဖစ္လ်က္ရိွသည္။
အၾကပ္အတည္းႏွင့ပ
္ တ္သက္၍

တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ေျပာဆိုမႈမ်ားအားေပါင္းစပ္မႈအရ

ႏုိင္ငံ

အသီးသီးရိွျပည္သူလူထုအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား တူညီသည့္အေၾကာင္းျခင္းရာလကၡဏာမ်ားစြာ
အျပင္

တစ္မူထူးျခားေနမႈတို႔ကိုလည္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ၾဲ ကသည္။

လကၡဏာမ်ားအနက္မွတစ္ခုမွာ

ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္

အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာအေတြ႔အႀကံဳျဖစ္သည္။

တူညီသည့္အေၾကာင္းျခင္းရာ

“အစိမ္းေရာင္တိုးတက္မႈ”အေျခခံမူေဘာင္မွာ
ယင္းမွာ

ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ

ထုတ္လုပ္မႈအေျခခံေသာစီးပြားေရးတိုးတက္မႈအယူအဆႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး
“အစိမ္းေရာင္”

အမည္ႏွင့္ျဖစ္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္

ထုတ္လုပ္သူအသစ္အေဟာင္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါ၀င္ေနၾကသည္။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း

ယခုအခါမွာေတာ့

ထိုသုိ႔ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

အစိမ္းေရာင္ဟန္ျပမ်က္ႏွာဖံုးအသစ္ႏွင့္အတူ

တူးေဖာ္
၄င္းတို႔၏

ေဒသတြင္းမွမဟုတ္ေသာ
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္

အက်ယ္တ၀င့္ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသျဖင့္

တူးေဖာ္

အစိမ္းေရာင္
ေဒသတြင္းမွ

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ႏုိင္ငံေရးရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ၀ါဒအေပၚ ပို၍ု
မွီခိုလာၾကရသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေဒသခံလူထုမွာမူ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္

7

ဆက္လက္၍မွားယြင္းျပစ္တင္ျခင္းခံေနရၿပီး ၄င္းတို႔၏အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သစ္ေတာေျမ
မ်ားအေပၚမ်ိဳးဆက္အလိုက္မွီခိုရမႈမ်ားသည္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈအေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ ပံုေဖာ္ျခင္းခံ
ေနရပါသည္။

၄င္းတို႔အားပစ္မွတ္ထားေသာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားက်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း

တိုးပြားလ်က္ရိွသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္

နည္းဗ်ဴဟာကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီးေနာက္္

ေဒသခံျပည္သူလူထုအေနျဖင့္

အျပစ္တင္လႊဲခ်သည့္

ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္နုိင္ေရးဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္

၄င္းတို႔၏ခံနုိင္ရည္စြမ္းႏွင့္စည္းရံုးသိမ္းသြင္းႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္တာ၀န္ယူလ်က္ရိွသည္။
ဘန္ေကာက္ေတြ႔ဆံုပြဲမွအထင္ႀကီးအားက်စရာအေကာင္းဆံုးတစ္ခ်က္မွာ တိုးတက္လာမႈ၏ ဆူဆူပူပူ
ျဖစ္တတ္မႈႏွင့္ဖ်က္ဆီးတတ္မႈလကၡဏာတစ္ေလွ်ာက္

သစ္ေတာမ်ား၏ၾကမၼာက

မျမင္ႏုိင္ေသာ

ရစ္ပတ္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကိုေပးအပ္ေနရာ ယင္းတို႔သည္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသ
အပါအ၀င္ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားမွအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊

မေလးရွား၊

အင္ဒိုနီးရွား

ႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံကၽြန္းေဒသမ်ားမွအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ားအားျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ေပးေန
ၾကသည္။ ေဒသတစ္၀ွမ္း၌ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာဖ်က္ဆးီ မႈမ်ားအတြက္တာ၀န္ရိွသည့္
အစိုးရပိုင္းႏွင့္ပုဂၢလိကပိုင္းမွသက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ အဆိုပါဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို တိုးတက္မႈ
အျဖစ္ေဖာ္ညႊန္းထားေသာ

ဖန္တီးထားသည့္

ေနၾကရသည့္အျပင္

အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ

စာပန္းခ်ီျခယ္မႈန္းတတ္သလို
အေဆာက္အအံုအား

ဇာတ္လမ္းသစ္မ်ား

အဆက္မျပတ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးေဂဟစနစ္အေလ့အထမ်ားဟု

သစ္ေတာမ်ားကိုမွီခိုေနေသာလူထုအတြင္း

မတိုးတက္ေသာ၊

ဖန္တီး

ေခတ္ေနာက္က်ေသာ၊

၄င္းတို႔၏လူမႈေရး

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမရိွေသာ

အေဆာက္အအံုဟုလည္း ပံုေဖာ္ေရးဆြဲတတ္ၾကပါ သည္။ အစစ္အမွန္မွာ ထိုသို႔မွားယြင္းတင္ျပေနမႈ
မွတစ္ပါး ေနာက္ထပ္မရိွႏုိင္ေပ။
ထိုသို႔ေတာက္ေလွ်ာက္ဖိအားေပးမႈ၏ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္

လူသားတို႔၏စည္းလံုးညီညႊတ္မႈပံုသဏၭာန္

မ်ားအရ ၊ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားပံုမ်ားအရႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ားအရ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားမွာ ခြဲျခား
ဆက္ဆံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ လက္နက္တိုက္ႀကီးမ်ားျဖစ္လာၾကစဥ္ ေအာက္ေျခလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္း
မ်ားအတြင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွလူမႈ-ေဂဟစနစ္ညီညႊတ္မွ်တမႈသည္လည္း ေနရာမ်ားစြာ
တြင္စတင္ၿပိဳကဲြလာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးမွေျပာရေသာ္ျငား အေလးထားေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ သတ္ျဖတ္
လုယက္မႈမ်ားကိုအ၀တ္အစားသစ္၊နာမည္သစ္မ်ားဆင္ကာဖံုးဖိထားၾကသည္။ မ်ားစြာရိွေနေသာ္ျငား
အခ်ိဳ႕ကိုအမည္တပ္ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္

တရားလက္လြတ္သတ္ျဖတ္မႈအား

“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးၿဖိဳခြင္းမႈ” ဟုအမည္ေပးထားျခင္း (၁) ၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ ရက္စက္စြာ
ပစ္သတ္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖင့္ႏႊဲ႔ေလးကန္ေသာတရား၀င္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ က်ဴးလြန္
ခံရသူမိသားစုမ်ား၏ရဲတပ္ဖြ႔သ
ဲ ု႔အ
ိ ေၾကာင္းၾကားသည့္ပံုစံအေပၚအျပစ္တင္တတ္ၾကျခင္း
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္
မ်ားသည္

၊

ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕မႈအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ

“စိုက္ခင္းပ်ိဳးခင္းထူေထာင္ေရးက႑အတြင္းထိေတြ႔စိတ္၀င္စားျခင္းျဖင့္

မ်ား၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားခိုင္မာစိတ္ခ်ရေစျခင္း”
မ်ားျဖင့္

(၂)

(သို႔မဟုတ္)

ေဒသခံလူထု

“ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ခြင့္

ျမင့္မားသည့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈတန္ဖိုးအားကာကြယ္ေပးေရး/

ကာဗြန္စုပ္ယူ

ထိန္းသိမ္းမႈျမင့္မားသည့္သစ္ေတာမ်ားအားကာကြယ္ေပးေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈ”
ဟူေသာအခ်က္အခ်ာစကားလံုးမ်ားကိုသံုးစြဲတတ္ၾကျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ (၃)
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သစ္ေတာမ်ားပ်က္စီးမႈႏွင့္ေပၚေပါက္လာေသာအတိဒုကၡမ်ားသာမက

အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ခြင္

ေဒသခံလူထု၏ခုခံကာကြယ္မႈတို႔အားအသံမထြက္ေစေရးႏွင့္မျမင္ရေစေရးထိန္းထားေသာနည္းလမ္း
တစ္ရပ္မွာ

ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္တာ၀န္ရိွသူမ်ားက

ထိုသို႔ထိခိုက္မႈမ်ားကို

၄င္းတို႔အဆိုျဖစ္သည့္

“ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး” စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္
၏ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစီမံကိန္း (TFAP) သည္ ပ်က္စီးထိခိုက္ေနမႈ
မ်ားကို

သစ္ေတာအေျခခံစက္မႈဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးအျဖစ္အမည္ေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး

နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္

ပ်က္စီးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ေျမမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းအား

ထပ္မံျဖည့္တင္း

ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) တိတိၾကာၿပီးေနာက္ ဘန္ေကာက္ေတြ႔ဆံုပြဲမွေလ့လာေတြ႔ရိွလာသည္မွာ
TFAP သည္ ကာလၾကာရွည္စြာေခ်ာင္ထိုးထားေသာ္လည္း ၄င္းတို႔မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ သစ္ေတာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္သစ္ေတာဖ်က္ဆီးေရး

ထူးျခားသည့္အေပါင္းအေဖာ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္

ယေန႔တြင္ မူ၀ါဒမ်ားအျဖစ္၊ အစိမ္းေရာင္တိုးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခခံမူေဘာင္မ်ား
အျဖစ္၊

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဖ႔ၿံြ ဖိဳးေရးအတြက္

သို႔မဟုတ္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ

ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပေစမည့္အနာဂတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအျဖစ္ ၊ သက္ဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရးမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ ကာဗြန္ရမွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကာဗြန္ေခ်ဖ်က္ေပးမႈ
မ်ားအျဖစ္၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုလင္ၾကြယ္၀မႈအေပၚ ေကာင္းမြန္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္အတူ သတၱဳတြင္း
လုပင
္ န္းမ်ားအတြက္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုလင္ၾကြယ္၀မႈစႀကၤ ံလမ္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုလင္ၾကြယ္၀မႈအား
ေထမိေစျခင္းစေသာ အမည္နာမသစ္မ်ားေအာက္၌ေရာက္ရိွေနၾကပါသည္။ အမည္မ်ားကိုေမ့ထားပါ။
သစ္ေတာမ်ားကိုမွီခိုေနရသည့္ေဒသခံလူထုအတြက္
ကဲ့သို႔

ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားမွာမူ

မိရိုးဖလာေျမအသံုးခ်မႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား

အစိမ္းေရာင္အမည္ခံေျမထပ္မံသိမး္ ပိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္

TFAP

သို႔မဟုတ္

ေျမလက္လြတ္ေပးလိုက္ရသည့္စီမံကိန္းမ်ား

ေအာက္မွာကဲ့သို႔ပင္ ထူးမျခားနားျဖစ္ေနၾကပါသည္။
သစ္ေတာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားတိုးပြားလာျခင္းမွာ

နယ္နိမိတ္အကန္႔အသတ္မရိွေၾကာင္းသိရိွခ့ၾဲ ကစဥ္

ခုခံကာကြယ္မႈႏွင့္ကုစားေပးျခင္းတို႔ထံတြင္ နယ္နိမိတ္မ်ားအားျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးႏွင့္
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ လူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကားစည္းလံုးမႈရိွလာေစႏုိင္
သည့္ အစြမ္းသတၱိမ်ားပို္င္ဆိုင္ထားေၾကာင္းကုိ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကျပသခဲ့ပါသည္။
ဤသတင္းလႊာထုတ္ေ၀မႈသည္ အဆိုပါတင္ျပလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ႏွင့္
ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားေစရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အား အေထာက္အပ့ံ
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုငး္ ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွား
ႏုိင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသတင္းေဆာင္းပါးမ်ားသာမက ေဒသႏွင့္ ပတ္သက္၍
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ထားသည့္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္လည္းပါ၀င္ေသာ

ဤသတင္းလႊာကို

ေဒသတြင္း၌အေရး

ပါသည့္ ဘာသာစကားမ်ားအနက္မွအခ်ိဳ႕သို႔ ျပန္ဆိုေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤသတင္းလႊာအား သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

(၁) Philippines' Duterte draws Hitler parallels in war on drugs. AFP, September 30, 2016 and
https://www.youtube.com/watch?v=Mu5W5CJAPH4
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(၂) Police Blame Family for Stalled Probe Into Lost Boy. The Cambodia Daily, September 2, 2015.
https://www.cambodiadaily.com/news/police-blame-family-for-stalled-probe-into-lost-boy-93151/
(၃)

Climate

and

Land

Use

Alliance

Indonesia

Initiative.

Grants

and

Contracts

List.

http://www.climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2017/01/Indonesia-Grants-List_2017Q1.pdf

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ »
ႀကီးမားသည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားဆန္႔က်င္ခုခံေနသူမ်ားႏွင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအၾကားဆက္စပ္ေပးျခင္း

ႀကီးမားသည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ရာသီဥတုထိန္းသိမ္းေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္လူသားမ်ား၏နယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခားမ်ားကိုဖ်က္ဆီးေနၾကသည္။
အာရွတိုက္၏လ်င္ျမန္ေသာစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္စက္မႈထြန္းကားလာမႈတို႔သည္ ေဒသခံလူထုမ်ား၊
၄င္းတို႔၏ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္

အလြန္ျမင့္မားေသာေၾကးေခၚမႈတစ္ရပ္

ႏွင့္အတူေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ေဒသတစ္လႊား ႀကီးမားလွသည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ပံုေဖာ္ထားေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ ယင္း၏ဗဟိုအခ်က္အခ်ာေနရာ၌ရိွေနသည္မွာ လယ္ယာေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ သဘာ၀
ရင္းျမစ္မ်ား၊

ေရသယံဇာတမ်ား၊

ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္လုပ္အားမ်ားအေပၚခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈ၊

အျမတ္ထုတ္ေနမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွအစိုးရမ်ားသည္ စြမ္းအင္၊ ေရနံ၊ ဓာတ္သတၱဳ၊
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးမွသည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊
မ်ားအထိ

ေဆး၀ါး၊

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအံုစသည့္က႑

ႏုိင္င့ံစီးပြားေရး၏က႑တိုင္းလိုလိုအတြက္

ပုဂၢလိကပိုင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႀကိဳးပမ္းရွာေဖြ

လ်က္ရိွၾကသည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရင္းျမစ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပါ၀င္ေသာ၊ ႏုိင္ငံစံုပါ၀င္
ေသာ၊

ေဒသအလိုက္ျဖစ္ေသာ

ေျပာင္းလဲတတ္သလို

အကူအညီေပးေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ားအရ

အေထာက္အကူျပဳျခင္းကိုလည္းခံရတတ္ၿပီး

တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး

သေဘာသဘာ၀အရ

ေျခရာခံရန္ခက္ခဲေသာအရင္းအႏွီးမ်ား၏ေနာက္ခံျပဳထားေပးျခင္း

ကိုလည္းရရိွထားတတ္ၾကသည္။ (၁)
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လယ္ယာေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ေရတို႔ကို စက္မႈဘက္ဆိုင္ရာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ပင္စိုက္ခင္းမ်ား၊
ေရအားလွ်ပ္စစ္၊
အေဆာက္အအံုမ်ား၊

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊

အိမ္ၿခံေျမ/အိုးအိမ္တိုက္တာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊

႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းအေျခခံ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား

(SEZs)

၊

စီးပြားေရးေလွ်ာက္လမ္းစႀကၤ ံမ်ားႏွင့္အလြနရ
္ ိုးရွင္းသည့္ ေစ်းသစ္မ်ားတည္ေဆာက္၍ေငြေၾကးအက်ိဳး
အျမတ္ရွာေဖြျခင္းစေသာရည္ရြယ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္
လေပါင္းအခ်ိဳ႕အတြင္းမွာပင္

ရယူသိမ္းဆည္းတတ္ၾကပါသည္။

ဇီ၀မ်ိဳးစံုလင္ေသာေျမမ်က္ႏွာျပင္မ်ားႏွင့္ေဂဟစနစ္မ်ားသည္

ရာဘာ

စိုက္ခင္း၊ ဆီအုန္း သို႔မဟုတ္ ပီေလာပီနံစိုက္ခင္းမ်ား၊ ၀င္-ထြက္ေပါက္ထားရိွသည့္ၿမိဳ႕မ်ား သို႔မဟုတ္
ေရေလွာင္တမံမ်ားအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားၾကရာ
စိမ့္ေျမေတာမ်ားကို

ယင္းတို႔၏အၾကား၌

ကာကြယ္ထားေသာေနရာမ်ားအျဖစ္

ႀကိဳတင္လ်ာထားႏုိင္ၿပီး

၀င္ေငြမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ရရိွေစေရးအတြက္အသံုးခ်ၾကသည္။
ေျမျပင္အသြင္သဏၭာန္မ်ားေျပာင္းလဲသြားျခင္းႏွင့္
ရရိွျခင္းမွာ

ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲပင္ျဖစ္သည္။

ေတာတန္းမ်ား

သို႔မဟုတ္
အစိမ္းေရာင္

ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္မူ

ထိုသို႔

ေစ်းသစ္မ်ားျဖစ္လာျခင္းတို႔မွအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

၄င္းတို႔အဖို႔မွာကား

အထက္ပါအစိတ္အပိုင္းအမ်ားစု

အတြက္ မိမိတို႔၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား၊
မ်ိဳးႏြယ္သရုပ္သကန္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀အေလ်ာက္အစားအစာမ်ားရရိွရာေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ထြက္အသံုးခ်
ပိုင္ခြင့္မ်ားဆံုး႐ံႈးရသည့္အျပင္

အင္အားသံုးႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း၊

ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္

မေရရာလွသည့္လုပ္ခနည္းအလုပ္သမားဘ၀သို႔သက္ဆင္းရျခင္းမ်ားႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ (၁)
ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍အထူးအာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ

ယခင္ထက္စာလွ်င္

ယခုအခါပိုမိုျမင့္မား

လာရာ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္၊ အိႏိၵယႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမ်ားမွာ
ကဲ့သို႔ပင္ ေျမရွင္မ်ားသည္ ေငြေၾကး၊ ၾသဇာအာဏာၾကီးမားသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရဆက္ႏႊယ္မႈရိွေန
ၾကသည္။ လြန္ခ့ေ
ဲ သာ (၁၀) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္တာကာလအတြင္း အာရွတိုက္ရိွအစိုးရမ်ားသည္
စိုက္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းသမားမ်ား၊ ဌာ
ေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ားႏွင့္

သစ္ေတာမ်ားအတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္

အစဥ္အလာအတိုင္းေမြ႔ေလ်ာ္ေစရန္ေပးထား

သည့္

မဆိုစေလာက္ေသာအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကိုဖယ္ရွားရန္

ေျမာက္ျမားလွစြာေသာဥပေဒ

ျပဳျခင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ရာ

ႀကီးမားလွသည့္စက္မႈဘက္ဆိုင္ရာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးေလွ်ာက္လမ္းစႀကၤ ံမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံပိုင္ႏွင့္ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက
ထိုသူမ်ား၏ေျမမ်ားအားရယူေနမႈမ်ားအေပၚ ခုခံႏုိင္စြမ္းေလ်ာ့ပါးသြားေစခဲ့ပါသည္။ (၂) ႏုိင္ငံအလိုက္
မတူညီေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း

ယင္းတို႔အားလံုးမွာ

ေဒသခံလထ
ူ ုကအသံုးျပဳေနသည့္

မ်ားျပားလွေသာေျမဧရိယာမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားရယူႏုိင္ဖို႔အတြက္သာမက သစ္၊ တြင္းထြက္သတၱဳ၊
ေရႏွင့္ အျခားသဘာ၀ေပါႂကြယ္၀မႈမ်ားကို

နည္းပါးလွသည့္ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္

ထုတ္ယူႏုိင္ေစဖို႔အတြက္လည္း ပိုမိုလြယ္ကူေစေသာေျပာင္းလဲမႈပံုစံမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္၏ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစေရးႏွင့္စီးပြားေရးတိုးတက္လာ
ေစေရးတို႔အတြက္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ဟု
အိႏိၵယႏုိင္ငံမ်ားတြင္

အခိုင္အမာခုခံေျပာဆိုၾကပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံႏွင့္

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဟု
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အေၾကာင္းျပကာ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက္ေျမရယူသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္၍
ခြင့္ျပဳေပးေနၾကသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာဘက္ဆိုင္ရာလႊမ္းၿခံဳေရးဆြဲထားေသာပင္မစီမံကိန္း
(FMP) သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီအလိုက္သာထူေထာင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္သစ္ေတာ
စိုက္ခင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရး

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈမ်ားစြာအနက္မွ

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဌာနႏွင့္

သဘာ၀သယံဇာတ

ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ယင္း FMP သည္
သစ္ေတာဧရိယာမ်ားအတြင္း၌

သစ္ပင္စိုက္ခင္းမ်ားထူေထာင္ျခင္းကို

ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအား

လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားရာ အဆိုပါသစ္ေတာမ်ား၌ေနထိုင္စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုအား
အတင္းအဓမၼေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခံရမည့္ကိန္းဆီသို႔
အစိုးရသည္

ႏုိင္ငံပိုင္အမ်ားျပည္သူေျမမ်ားကို

တြန္းပို႔လ်က္ရိွသည္။

(၃)

ကေမၻာဒီးယား

ႏုိင္ငံပိုင္ပုဂၢလိကေျမမ်ားသို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး

ႀကံႀကံ

ဖန္ဖန္စိတ္ကူးျဖင့္ ထိုေျမမ်ားေပၚ၌ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားအား ကာလရွည္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္
မ်ားေပးအပ္သြားရန္ျဖစ္ရာ လူထစ
ု ီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရိွသစ္ေတာမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးက်ဆင္း
လာသည္ဟု ယူဆရဖြယ္ရိွသည္။
သစ္အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီအလိုက္ထူေထာင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ားအားတိုးခ်ဲ႕မႈမွာ
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈလံုး၀မရိွေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္
လာေစမည့္ေငြပင္ေငြရင္းသစ္မ်ားေၾကာင့္

ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားအစပ်ိဳး၀င္ေရာက္

ပိုမိုဆိုးရြားလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔ေသာ

ေနာက္ဆံုး

ေၾကညာခ်က္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ (WEF) ၌
ထုတ္ျပန္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၄၀၀) အထိရိွေသာရန္ပံုေငြအား ေနာ္ေ၀အစိုးရ
ႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကယ္ရီေဖာ၊ မာ့အန္န္စပန္စာ၊ မားစ္၊ မက္ထရို၊
နက္စတယ္၊ တက္စကိုႏွင့္ ယူနီလီဗာတို႔က ထည့္၀င္ထူေထာင္ေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကတိျပဳထား
ေသာေငြေၾကးမ်ားကို

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္သစ္ေဆြးေျမမ်ားကိုလည္း

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးမည့္

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္စီးပြားျဖစ္ေျမအသံုးခ်ရာသို႔ ပမာဏႀကီးမားသည့္ ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေနၾကသည္။ (၄)
သို႔ေသာ္ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားကဲ့သုိ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့သ
ဲ ည့္ အလားတူအစီအစဥ္မ်ားမွအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ယင္းသို႔ေသာရန္ပံုေငြ
မ်ားမွာ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ေတာင္သူမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ေျမမ်ားအား အထူးဂ႐ုျပဳအေျမာက္အျမားစိုက္ပ်ိဳး
ရသည့္

သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေရးတြင္အသုံးျပဳသြားမိေစရန္ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားေသာ

အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္
အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားသည္

အားေပးတိုက္တြန္းသလိုျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို

ယင္း

ေတာင္သူမ်ား၏ေျမမ်ားအေပၚ

မလိုလားအပ္သည့္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားစဥ္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာႏုိင္မႈမ်ားအားလံုးကို အေသးစား
စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ေခါင္းေပၚသို႔တင္ထားသလိုျဖစ္ေနပါသည္။
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႀကီးကိုလည္း

ယင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္
လူမႈေရးတာ၀န္၀တၱရား

အေယာင္ေဆာင္ကာ ေနာက္ကြယ္၌ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအားေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈ
ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကိုလည္း ဖံုးကြယ္သြားေစႏုိင္ေလသည္။ အစိုးရမ်ားသည္ အဆိုပါအႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးမႈ
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ

ေတာင္သူမ်ားအတြက္

အထူးဘဏ္ေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ားဖန္တီးေပးေလ့

ရိွၾကၿပီး မ်ိဳးေစ့မ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားအစရိွသည္တို႔၀ယ္ယူႏုိင္ေရး ေခ်းေငြရရိွရန္အေထာက္အကူ
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ေပးလ်က္ရိွရာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ စက္မႈဘက္ဆိုင္ရာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ား၏ဆိုးက်ိဳးမ်ား
ေလွ်ာ့ခ်ေရး

အေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုတံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္

ထိုေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသို႔

ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမျပင္မွေကာက္ယူရရိွေသာအခ်က္အလက္အေထာက္အထားမ်ားအရ

ေအာက္ေျခ

အဆိုပါပုဂၢလိကရင္းႏွီး

ျမဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအားရပ္တန္႔ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ေျမ
ၾသဇာမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကဲ့သို႔

သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာမွထြက္ေပၚလာသည့္

ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၏

ကမၻာ့ဖန္လံုအိမ္

အႀကီးမားဆံုးလက္သည္ရင္းျမစ္အားအသံုးခ်ေနမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္

အနည္းငယ္မွ်သာလုပ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္း၌
ေတြ႔ရေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ WEF ၏ ‘New Vision for Agriculture’
ဟူေသာအစီအစဥ္သစ္ေနာက္ကြယ္မွ

အခရာက်သည့္ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္

ရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ဖက္မည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္အတြက္

မဟာမိတ္ဖြဲ႔လႈပ္ရွားမႈတြင္ဦးေဆာင္ေနေသာ

ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္

သည္

ေနာ္ေ၀ကုမၸဏီ

‘ရာယာ’

ေတာင္သူမ်ားအား

ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္

ဓာတ္ေျမၾသဇာအသံုးျပဳရန္ပင္ညႊန္ၾကားကာ ပ့ံပိုးမႈျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ (၅)
ယင္းအခ်ိန္အေတာအတြင္း ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ပမာဏနည္းနည္းသာလုပ္ကိုင္ေသာလယ္သမားမ်ား၏
သမား႐ိုးက်စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကိုဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရိွသည္။ ဥပမာ
လာအုိႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိက
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္အျဖစ္

မူ၀ါဒေရးရာခ်မွတ္သူမ်ားက

႐ႈျမင္ထားၾကသည္။

ဥပမာအေနျဖင့္

လာအိုအစိုးရသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္သစ္ေတာခြဲေ၀အသံုးခ်ေရးအစီအစဥ္ (LFAP) အား ၁၉၉၀
အလြန္ခုႏွစ္မ်ားဆီ၌စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ရ
ဲ ာ

ယင္းအစီအစဥ္အရ

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအားတားျမစ္ထားသည့္အျပင္ ေျမအမ်ိဳးအစားအသီးသီးအလိုက္ မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲရမည္
ကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာပင္ LFAP သည္ လယ္ယာေျမ
ႏွင့္စားနပ္ရိကၡာမဖူလံုမႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ငတ္မြတ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားကိုျမင့္တက္ေစခဲ့ၿပီး သစ္ေတာ
ျပဳန္းတီးရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ေဒသခံမ်ားေၾကာင့္မဟုတ္စဥ္ကတည္းက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား
အေပၚစစ္ေဆးမႈမရိွေတာ့ေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္မ်ားကေျပာျပေနပါသည္။ သိပ္မၾကာေသးမီကေတာ့
ျပည္နယ္အဆင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစႀကၤ ံဥပေဒမ်ားကို အစိုးရကထုတ္ျပန္ခ့ရ
ဲ ာ
ယင္းတြင္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစႀကၤ
ပါရိွေလသည္။

အဆိုပါ

ADB

ံမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္မွာ

၁၂.၈ သန္းျဖင့္

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ

ဥပေဒေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုထူေထာင္ျခင္း

ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာသစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲေရး

အတြက္ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ သစ္ေတာအရည္အေသြးက်ဆင္း
ျခင္းတို႔မွထြက္ရိွလာေသာထုတ္လႊတ္မႈမ်ားအားေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
ေထာက္ပ့ံေငြကို

(REDD)

ႏုိင္ငံမ်ားရယူႏုိင္ေစေရးအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ရန္

အတြက္ေပးအပ္သည့္
ရည္မွန္းထားျခင္း

ျဖစ္သည္။ ေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းကို ေက်းရြာ ၆၇ ရြာ၌ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ေဒသခံ
လူထုအား

ေရႊ႔ေျပာင္းေတာင္ယာမစိုက္ပ်ိဳးရန္တားျမစ္ထားသည့္

သစ္ေတာဟက္တာေပါင္း

၃၅၀,၀၀၀ အထိ လႊမ္းၿခံဳမႈရိွေနပါသည္။ (၇)
လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္

ပမာဏႀကီးမားသည့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ေဂဟစနစ္အရည္အေသြးက်ဆင္းမႈတို႔အတြက္ ေျမႏွင့္ေရအား
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ဖမ္းယူထိန္းသိမ္းထားမႈအေပၚအေထာက္အကူေပးမည့္

ဥပေဒမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားအားပံုေဖာ္ရာ၌

အေရးပါေသာေနရာမွပါ၀င္လ်က္ရိွၾကသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ သတၱုဳတူးေဖာ္မႈမ်ား
ႏွင့္သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းသီးသန္႔စိုက္ခင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕မႈကိုျဖစ္ေပၚလာေစမည့္

ျပည္ပပို႔ကုန္စည္မ်ားအား

အထူးျပဳေဒါင္လိုက္ေပါင္းစည္းထုတ္လုပ္ေရးကိုအားေပးျခင္းျဖင့္ သြယ္၀ိုက္၍တစ္မ်ိဳး ၊ အစိုးရမ်ားကို
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္အဟန္႔အတားမ်ားအားဖယ္ရွားႏုိင္ေရး

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္

တိုက္ရိုက္တစ္မ်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးလုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကသည္။ (၈) ဥပမာအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ
ႏုိင္ငံမ်ားအသင္းအာဆီယံ (ASEAN) သည္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း (AEC) ကို ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္စတင္ခ့ရ
ဲ ာ ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရိွၿပီး အျပည့္အ၀ေပါင္းစည္းမႈ
ျပဳလုပ္ထားေသာ ၊ ေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္တစ္ခုတည္းေသာေစ်းကြက္ႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈအေျခခံ
တစ္ရပ္အားဖန္တီးႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္ထားခဲ့ၾကသည္။ (၉) AEC အား အေထာက္အကူေပးရန္အလို႔ငွာ
အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္အစိုးရမ်ားသည္
အလုပ္သမားမ်ားကို

ေျမ

၊

သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၊

အႀကီးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား

တူညီခ်က္မ်ားစြာအား

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္

လြယ္ကူစြာရယူအသံုးျပဳႏုိင္ေစမည့္

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္အျပင္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး

သေဘာ

အဆိုပါရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား

လုပ္ငန္း

၄င္းတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ဥပေဒအကာအကြယ္မ်ား ပ့ံပိုးေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ိဳးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအျဖစ္
ဗန္းျပလုပ္ေဆာင္ထားသည့္

အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္အျခားရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္

မိမိတို႔၏လယ္ယာေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား ၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း
မ်ားအားဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား မရရိွႏုိင္ၾကေပ။
မဲေခါင္ေဒသတြင္

ADB

က

ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနေသာ

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲစီးပြားေရးပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ (GMS) အေနျဖင့္ မဲေခါင္ေဒသအတြင္း ႂကြယ္၀လွသည့္လူသားႏွင့္သဘာ၀
တရားဆုိင္ရာပင္ကိုအရည္အခ်င္းမ်ားကို

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

(ကုန္းလမ္း၊

မီးရထားလမ္း

၊

ေလေၾကာင္းလမ္းႏွင့္ေရလမ္းမ်ား) ၊ စြမ္းအင္၊ ၿမိဳ႕ျပတိုးခ်ဲ႕မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊
ကုန္သြယ္ေရးအေထာက္အကူမ်ားႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးစသည္တို႔အတြင္း
ထားရိွေသာက႑စံုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္

ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားစြာ

လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား

အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ GMS ၏ မဟာဗ်ဴဟာအေျခခံမူေဘာင္အတြက္ အဓိက
က်သည္မွာ စီးပြားေရးေလွ်ာက္လွမ္းစႀကၤ ံမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖစ္ၿပီး ယင္းတိ႔မ
ု ွာ ျမင့္မားေသာ
အေျခခံအေဆာက္အအံုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ ေငြေၾကးအင္အားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ

စီးပြားေရး

ေလွ်ာက္လွမ္းစႀကၤ ံမ်ားသည္ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ဇီ၀မ်ိဳးစံု
မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေလွ်ာက္လွမ္းစႀကၤ

ံမ်ားႏွင့္အတူတြဲလ်က္ရိွေနၾကသည္။

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေလွ်ာက္လွမ္းစႀကၤ

ံမ်ားတြင္

အဆိုပါ

သစ္ေတာႏွင့္သစ္ေတာ

မဟုတ္ေသာေျမဟက္တာေပါင္း ႏွစ္သန္းခန္႔ပါ၀င္ေနကာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္ေရး
၏ အစိမ္းေရာင္က႑အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။ GMS ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာသည္
ထားေသာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံေကာ္ပိုေရးရွင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက

ေဒသလံုးဆိုင္ရာ/ကမၻာလံုးဆိုင္ရာေထာက္ပ့ံေရးကြင္းဆက္အတြင္းသို႔

၀မ္းစာဖူလံု႐ံုမွ်အဆင့္လယ္သမားမ်ားေပါင္းစည္း၀င္ေရာက္ႏုိင္ေစေရးအျပင္
ပမာဏအား

မိမိဘာသာဖူလံု႐ံုအဆင့္မွ

ထိန္းခ်ဳပ္
ေဒသတြင္းမွ

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ

ေဒသေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ကမၻာ့ေစ်းကြက္မ်ားသို႔

တင္ပို႔
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ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာအဆင့္သို႔ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေရးတို႔အေပၚ အထူးဦးစားေပးအာ႐ံုစိုက္
ထားပါသည္။
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟူေသာေလလံုးႀကီးမ်ားကိုမစဥ္းစား
ပါက အစိုးရမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက တြန္းအားေပးကူညီပ့ံပိုး
ေနသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပံုစဆ
ံ ိုသည္မွာ ပို၍ပို၍ တူးေဖာ္ထုတ္ယူတတ္သူဆန္လာၿပီး မမွ်တမႈႏွင့္တရားမဲ့မႈ
တို႔အားေမြးထုတ္ေနေလသည္။

ဤပံုစံမွာ

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားအက်ိဳးအျမတ္ရရိွေရးအတြက္

သဘာ၀တရား၊

လူသားတို႔၏စြမ္းပကားႏွင့္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအားေမာင္ပိုင္စီးထားျခင္းျဖစ္ကာ

ေဂဟစနစ္

လူ႕ေဘာင္အသိုက္အၿမံဳႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွရပ္တည္ႏုိင္ေရးအလားအလာမ်ားကို

မ်ား၊

ဖ်က္ဆီးပစ္ရာ

ေရာက္ေနပါသည္။

ဤဖံြံ႔ၿဖိဳးေရးပံုစံရိွ

လူသားမ်ားႏွင့္သဘာ၀တရားအေပၚ

အဓိကေထာက္ျပစရာအခ်က္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပံုစံအား

ေဒသခံလူထုမ်ားက

ၾကမ္းတမ္းႏွိပ္စက္မႈမာွ

ထို႔ေၾကာင့္

အာရွေဒသတစ္လႊား

ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္မွာ

အံ့ၾသစရာ

မရိွေတာ့ေပ။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရမည္ဟူေသာေလာဘေဇာအျမင္အား ေလာင္စာ
ေလာင္းထည့္ေပးမည့္

အျမတ္ႀကီးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကိုဆန္႔က်င္လ်က္

မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမမ်ား၊

ေရမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ေဂဟစနစ္မ်ားအားကာကြယ္ရာတြင္ ႀကီးမားလွသည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး
အႏၱရာယ္မ်ားကိုရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

ရွာမလီဂတ္တယ္ ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊ Focus on the Global South
ကာတီနီဆာမြန္ ၊ GRAIN
(၁) Shalmali Guttal. Introduction: Redefining Governance; Challenging Markets in Keeping Land Local:

Reclaiming Governance from the Market. October 2014. http://focusweb.org/landstruggles
(၂) GRAIN. Asia’s agrarian reform in reverse: laws taking land out of small farmers’ hand. April 2015.
https://www.grain.org/article/entries/5195-asia-s-agrarian-reform-in-reverse-laws-taking-land-out-ofsmall-farmers-hands
(၃) WRM. Thailand’s new forestry master plan: same old strategy dressed up in new clothes. World
Rainforest Movement Bulletin Issue Nº 208 November 2014. http://wrm.org.uy/bulletins/issue-208/
(၄) World Economic Forum. $400 Million Fund Launched in Davos to Stop Tropical Deforestation and Boost
Farming. January 2017. https://www.weforum.org/press/2017/01/400-million-fund-launched-in-davos-tostop-tropical-deforestation-and-boost-farming/
(၅)

GRAIN.

Grow-ing

disaster:

The

Fortune

500

goes

farming.

December

2016.

https://www.grain.org/article/entries/5622-grow-ing-disaster-the-fortune-500-goes-farming
(၆) For more information see for example Shalmali Guttal, Whose Lands Whose Resources? In
Development, 2011, 54(1), (91–97) 2011 Society for International Development 1011-6370/11
www.sidint.net/development/
(၇) Asian Development Bank. ADB Grant Assistance to Support Sustainable Biodiversity Management.
October

2016.

https://www.adb.org/news/adb-grant-assistance-support-sustainable-biodiversity-

management
(၈) Lorenzo Cotula. Tackling the trade law dimension of land grabbing. International Institute for
Environment and Development, 14 November 2013. http://www.iied.org/tackling-trade-law-dimensionland-grabbing
(၉)http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-economic-community/
view/670/newsid/755/about-aec.html
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ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသစ္ေတာႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာပဋိပကၡမ်ား »
အစိုးရႏွင့္ျပည္သူထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈ
ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ သစ္ေတာေရးရာတြင္အဆင့္မ်ားစြာရိွသည္။ ၁၉ ရာစုတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က
ကၽြန္းသစ္ရယူရန္အတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈအားစတင္ခ့ၾဲ ကသည္။ ၂၀ ရာစုအတြင္းတြင္
အျခားေသာစီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက
ေသာင္းက်န္သူလႈပ္ရွားမႈမ်ားထံ

ေနာက္ဆံုးလႊဲယူလိုက္ၾကသည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္

သစ္ေတာမ်ားမက်ေရာက္ေစေရးပိတ္ပင္မႈျပဳရန္

ေသာကမ်ားေန

ေသာအစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအျပင္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေရအားလွ်ပ္စစ္
ထုတ္လုပ္ေရးဆည္မ်ားအား
တစ္ခ်ိန္က

တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ခ့သ
ဲ ည္။

က်ယ္ေျပာလွသည့္ႏုိင္ငံ့သစ္ေတာမ်ား

၁၉၈၉

ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ

ဆိုးဆိုးရြားရြားေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္လာမႈ

ႏွင့္အတူ သစ္ထုတ္လုပ္မႈအားတရား၀င္ပိတ္ပင္ခ့ပ
ဲ ါေတာ့သည္။
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ျပစုပ်ိဳးေထာင္ေရးတို႔အေပၚ

အေလးေပးဂရုစိုက္မႈ

တိုးတက္လာသည့္ကာလေရာက္လာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏သစ္ေတာဧရိယာမွာ ဆက္လက္က်ဆင္း
လ်က္ရိွၿပီး အစိုးရႏွင့္ေဒသခံျပည္သူလူထုအၾကား ပဋိပကၡမ်ားလည္းတိုးပြားေနခဲ့ပါသည္။
ယင္းပဋိပကၡမ်ားသည္
ေျမေကာ

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္

သစ္ေတာေျမေကာ၊

ႀကီးမားလွသည့္ေျမဧရိယာမ်ားအေပၚ

သစ္ေတာမဟုတ္သည့္

ထိုင္းေတာ္၀င္သစ္ေတာဌာနက

တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ရယူ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း လူထုအသိုက္အ၀န္း
၁၁၀၀၀

ေက်ာ္တို႔သည္

ႏုိင္ငံ၏

ႏုိင္ငံေတာ္ကပိုင္ဆိုင္ေနေသာေျမမ်ား

၅၇

ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရိွေသာ၊

ေပၚတြင္

ထိုငး္ ႏုိင္ငံလယ္ယာေျမဦးစီးဌာနအေနျဖင့္

တရား၀င္အားျဖင့္

အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရိွၾကသည္။

ထိုမွ်သာမက

ေျမာက္ျမားစြာေသာႏုိင္ငံပိုင္သစ္ေတာေျမမ်ားအပါအ၀င္

ႏုိင္ငံ၏ေျမဧရိယာ ဟက္တာ ၅၁ သန္း မွ ဟက္တာ သန္း ၂၀ ေက်ာ္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
လူတစ္ဦးခ်င္းကိုယ္ပိုင္လယ္ယာေျမစာရြက္
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏

၉၀

စာတမ္းမ်ားကိုထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း

ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ

ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ၏

၁၀

အဆိုပါ

ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္တြင္
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သာရိွေသာ လူမ်ား၏လက္ထဲတြင္ရိွေနပါသည္။ ထုိထက္ ပိုမ်ားႏုိင္ေသာ္ျငား ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ၏
အနည္းဆံုး

၃၈

ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ

အသံုးျပဳမႈမရိွဘဲျဖစ္ေနၾကသည္။

ယင္းအခ်က္က

ပဋိပကၡအား

မလြဲမေသြေပၚေပါက္လာေစရာ ၁.၅ သန္းမွ်ေသာ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးစားေသာက္ရန္
ေျမငွားရမ္းေနရျခင္းသာမက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူမိသားစုေပါင္း ၈ သိနး္ ေက်ာ္တို႔ထံ၌ မည္သည့္
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမွ်မရိွျခင္းတို႔ကလည္း ထိုသို႔ေပၚေပါက္လာေစျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္အတြင္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သစ္ေတာေျမျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေရးအက္ဥပေဒအရ
အတြက္လူထုအသံုးခ်လ်က္ရိွေသာ
လႊဲေျပာင္းရယူခြင့္ေပးခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ႏုိင္ငံပိုင္ေျမမ်ားစြာကို ႀကီးျမန္သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားအလို႔ငွာ

ယခုအခါအစိုးရအေနျဖင့္

ျပည္သူလူထုအားႏွင္ထုတ္ျခင္းအတြက္

ျပ႒ာန္းဥပေဒအရသစ္ေတာေျမမ်ားေပၚမွ

တစ္ခါလာမဲျပာပုဆိုးပံုစံမ်ိဳး

ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းျပခ်က္

ေပးေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ရြာသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းမ်ားမွ
တစ္ဆင့္

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကိုျဖစ္ေပၚလာေစသည္ဆိုျခင္းပင္။

ဤေဆာင္းပါးတြင္

တရား၀င္

သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက လူထု၏အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ားအေပၚ ထိပါးမႈမ်ားရိွေန
သည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းစီရင္စုႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ဖက္ခ်ာဘြန္ႏွင့္ခ်ာရက္ဖန္တို႔အတြင္းမွ ပဋိပကၡ
အခ်ိဳ႕ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။
ဖက္ခ်ာဘြန္စီရင္စု
ထိုင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ဖက္ခ်ာဘြန္စီရင္စုအတြင္း လူဦးေရ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရိွ ရြာတစ္ရြာျဖစ္သည့္
ေဟြ႔ရာေဟာင္ရြာသည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတည္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟြ႔ရာေဟာင္ရြာ၌
ယေန႔ ေနထိုင္သူအမ်ားစုသည္ အစိုးရက နမ္းေနာင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အား ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္
တည္ေထာင္စဥ္

ဆန္ဘြန္းဟုေခၚသည့္၄င္းတို႔၏ေက်းရြာမွ

ႏွင္ထုတ္ခံလိုက္ရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အနီးရိွ အေတာ္ေလးပိုမိုေသးငယ္ေသာ ေဟြ႔ခြန္တာရြာမွာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္က တည္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖူးပါ့ဒန္း (ကမ္းပါးယံနီေတာင္) ဟုေခၚေသာ ေတာရိုင္း
တိရိစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာကို ေက်းရြာလူထုအေျခခ်ေနထိုင္ရာႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အနီး၀န္းက်င္မွသစ္ေတာမ်ား
ပါ၀င္ေနသည့္ေျမေနရာေပၚတြင္ အစိုးရကသတ္မွတ္ထူေထာင္ခဲ့ရာ ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရြာသူ
ရြာသားမ်ားကိုႏွင္ထုတ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိသာေစခဲ့သည္။ ေဟြ႔ရာေဟာင္ရြာႏွင့္မနီးမေ၀းရိွ ေသးငယ္
လွေသာေဟြ႔၀ိုင္းရြာ၌ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္

ေလ်ာ္ေၾကးေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျပန္လည္အေျခခ်

ေနထိုင္ရန္ေျမႀကီးေသာ္လည္ေကာင္း ေထာက္ပ့ံျခင္းမခံရဘဲ လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသား
ဥယ်ာဥ္တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ အကယ္၍ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ေက်းရြာအားစြန္႔ခြာသြားလွ်င္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟုကတိျပဳလ်က္ မိသားစုမ်ားထြက္ခြာသြားေအာင္လွည့္စားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
ထိုကတိသည္

မည္သို႔ေသာဥပေဒေၾကာင္းကိုမွ်အေျခခံထားျခင္းမရိွရာ

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ရြာသူရြာသားမ်ားထံ၌ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရိွၾကဘဲ ေျမေပၚမွထြက္ခြာသြားေစေရး ၄င္းတို႔အားလွည့္စားရန္
အတြက္သာေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေဟြ႔ခြန္တာရြာသည္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္ အၿမဲတမ္းရိွေနခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း
က ရြာသား ၁၃ ဦးတို႔သည္ (ကေလးမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးအပါအ၀င္) ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းရိွ
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အခင္းမ်ားမွေျပာင္းဖူးမ်ားခ်ိဳးေပးရန္ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦး၏ငွားရမ္းျခင္းခံခ့ရ
ဲ ရာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ
က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈအျဖစ္ ေဘးမဲ့ေတာဦးစီးျဖစ္သူကတရားစြဲဆိုခ့သ
ဲ ည္။ တရားရံုးကအခင္းျဖစ္ပြား
ေသာေျမကြက္ငယ္
ဆိုကာ

(တစ္ဟက္တာခြဲေအာက္သာက်ယ္၀န္း)

အမႈအားပလပ္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္

၏အေနအထားမွာရွင္းလင္းမႈမရိွဟု

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

အယူခံခံုရံုးက

ျပန္လည္

ေျပာင္းလဲၿပီး ေထာင္ဒဏ္ (၆) လ (၂ ႏွစ္ဆိုင္းင့ံျဖင့္) ခ်မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္ကလည္း
အယူခံခံုရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။

ေဟြ႔ခြန္တာရြာ၌ေနထိုင္သူမ်ားသည္

ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္

ညစ္ညမ္းေအာင္ျပဳလုပ္သူက

ေပးေလ်ာ္ရန္တာ၀န္ရိွသည္ဟုျပ႒ာန္းထားေသာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာအက္ဥပေဒအရ
ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈကိုျဖစ္ေစမႈျဖင့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ားဦးစီးဌာန၏ အရပ္ဘက္တရားစြဲဆိုမႈကိုလည္း
ရင္ဆိုင္ခ့ရ
ဲ သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚသာ အက်ိဳး
သက္ေရာက္သည့္အဆိုပါအက္ဥပေဒကို

စာခ်ဳပ္ခ်ုဳပ္ဆိုထားသည့္ပညာရွင္မ်ား၏အကူအညီျဖင့္

ဆင္းရဲသားေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအားတိုက္ခိုက္သည့္
မၾကာေသးမီကမွ

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္အသံုးခ်ႏုိင္ေအာင္

အဆိုပါပညာရွင္ဆိုသူမ်ားႏွင့္အတူပါလာသည့္

ေဖာ္ျမဴလာအရ အပူခ်ိန္တိုးလာမႈမ်ား၊ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ၊ ေျမဆီၾသဇာေလ်ာ့နည္းလာမႈအျပင္
ေရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္းအတြက္
တစ္ဟက္တာလွ်င္
ေပါင္းၾကည့္လွ်င္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၂၆,၂၅၀

ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္

အထိ

ေဟြ႔ခြန္တာရြာသားမ်ားကို
ဒဏ္ရိုက္ႏုိင္ေလသည္။

အားလံုး

ျပည္တြင္းအေနအထားျဖင့္အလြန္တရာမ်ားျပား

လွသည့္ပမာဏျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၀,၀၀၀ ခန္႔ကို သီအိုရီအရ ေဒသခံရြာသားမ်ား
ေပးေဆာင္ရႏိုင္ပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္တြင္ တရားရံုးက

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔၌

ေဟြ႔ခြန္တာရြာမွတရားရင္ဆိုင္သူမ်ားကို တစ္ဟက္တာလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၆၂ ေဒၚလာနႈန္း
အျပင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစကာ ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္း ၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ေပးေဆာင္ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္
ခဲ့ေလသည္။
ရြာသားမ်ားကလည္း ဥပေဒေၾကာင္းမမွ်တမႈအျဖစ္ ၄င္းတို႔ျမင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ခုခံေလွ်ာက္ထား
ခဲ့ၾကသည္။

၄င္းတို႔က

တရားရံုးမ်ားသို႔အယူခံလႊာတစ္ေစာင္အားတင္သြင္းခဲ့ၾကရံုသာမက

လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားအသစ္တစ္မ်ိဳးအတြက္လည္း

လူထု

အဆိုျပဳလႊာတစ္ေစာင္တင္ျပခဲ့

ၾကရာ ယင္းသည္ ျပႆနာအားေရရွည္၌ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ၄င္းတို႔ကယံုၾကည္
ၾကသည္။

လယ္ယာေျမအား

တစ္ေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္

အမ်ားဆိုင္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ

အကယ္၍

ပုဂၢလိကေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အရမွတ္ပံုတင္ထားပါက

လူတစ္ဦး

ေရာင္းခ်ခံရႏိုင္သည့္

အႏၱရာယ္ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသာအေနအထားမ်ားအရ ေျမစြန္႔လႊတ္ေပးရန္ မိသားစုမ်ား
အက်ပ္ကိုင္ခံရႏုိင္သည့္အႏၱရာယ္တို႔အား
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ေရးအျပင္
ေသာ

ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ေျမေစာင့္ေရွာက္မႈႀကီးၾကပ္ရန္

ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖ႔စ
ြဲ ည္းေရးအတြက္

တင္ျပထား

ပါသည္။

ရပ္ရြာလူထုအား

ထို႔ျပင္

ယင္းအဆိုျပဳလႊာတြင္
ေက်းရြာလူထုဦးေဆာင္

လူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အား

ရပ္ရြာလူထုပိုင္ေျမအသံုးျပဳရာမွရရိွလာေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို

အမွန္တကယ္အထာက္အကူျပဳမည့္

“လယ္ယာေျမေျမရန္ပံုေငြ”

သို႔ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
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ခ်ာရက္ဖန္စီရင္စု
ခ်ာရက္ဖန္စီရင္စုအတြင္း ခြန္းေဆာင္သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာပဋိပကၡမွာ ၁၉၇၈
ခုႏွစ္ကျဖစ္ၿပီး

ေတာ္၀င္သစ္ေတာဌာနက

ေဒသခံလူထု၏စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္တစ္ထပ္တည္းက်ေန

ေသာ ဧရိယာ၌ ယူကလစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ သစ္ေတာဘက္ဆိုင္ရာစက္မႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း (FIO) သုိ႔
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလိုက္ခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
FIO

သည္

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးေအာက္မွ

ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

ႏုိင္ငံျခားသစ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသု႔ခ
ိ ြင့္ျပဳထားသည့္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား

သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြား

ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ယင္း၏
လုပ္ငန္းမွာ

သစ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ဧရိယာမ်ား၌

ယင္းအေနျဖင့္ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးထားမွသာလွ်င္

သစ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။
ယင္းဧရိယာမ်ားမွာ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ေႏွာင္းပိုင္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ ထုိင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPT)
၏အမာခံနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္က်န္ရိွေနခဲ့ၿပီး

သစ္ထုတ္လုပ္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေတာင္ထူထပ္ေသာ

ဧရိယာမ်ားရိွသည့္ ခ်ာရက္ဖန္စီရင္စုတြင္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့သည္။ FIO
သည္ ယင္းေနရာ၌ ေျခမခ်ရဲျဖစ္ေနမည့္အစား ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ကာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ေတာရိုင္းတိရိစ ၦာန္ေဘးမဲ့ေတာျဖစ္လာခဲ့သည့္
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းနယ္ေျမအတြင္းပါ၀င္ေနေသာေျမနိမ့္ဧရိယာမ်ား၌

ဖူးဆန္ပက္နမ္အမ်ိဳးသား

သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳး

ရန္အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။
အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာယူကလစ္စိုက္ခင္းမ်ားမွာ မူလအားျဖင့္ ဟက္တာ ၃၂၀၀ တြင္စိုက္ပ်ိဳးရန္
ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

ေျမေပၚတြင္ေနထိုင္သူမ်ား၏ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္

အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း

FIO

သည္

ေဒသတြင္းမွမာဖီးယားလူမိုက္မ်ားကိုလည္းအသံုးခ်ကာ
ဖိအားေပးရန္အတြက္

၁၉၈၆

၇၀၄

ဟက္တာသာလွ်င္

ဥပေဒေၾကာင္းအရနည္းလမ္းမ်ားသာမက
ေဒသခံေနထိုင္သူမ်ားအားႏွင္ထုတ္ရန္

ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ပါသည္။

၊

ေနာက္ထပ္နည္းလမ္း

တစ္ခုမွာ သစ္ေတာရြာဟူသည့္အဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဆိုျပဳခ်က္အရ FIO က သက္ဆိုင္ရာ
မိသားစုတစ္စုအား

အိမ္တစ္လံုးစာႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေျမအနည္းငယ္အတြက္

၁

ဟက္တာေအာက္

ေျမကြက္မ်ားခြဲေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အျငင္းပြားေနသည္ဇုန္မ်ားအတြင္းေနထိုင္ေသာ
မိသာစုေပါင္း ၁၂၀ အနက္မွ အိမ္ေထာင္စု ၄၀ သာလွ်င္ ပါ၀င္ရန္ စိုးရြံ႕ေနၾကသည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ FIO စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ရေသာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၇၇ စုသည္ ကြန္ရက္
တစ္ခုအျဖစ္စုစည္းမိသြားၿပီးေနာက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္အစား စိုက္ခင္းထူေထာင္ေရး
ကိုပယ္ဖ်က္ကာ

ရပ္ရြာလူထုထံေျမမ်ားခြဲေ၀ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

၄င္းတို႔က

အမ်ားပိုင္

လယ္ယာေျမလက္မွတ္မ်ားကို ရပ္ရြာလူထုသို႔ အစိုးရကထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔
ကိုယ္ပိုင္ေက်းရြာသစ္ေတာေျမအားထူေထာင္စီမံပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ အဆိုျပဳခဲ့
ၾကသည္။ ၄င္းတို႔က သက္ဆိုင္ရာပါ၀င္ေနသည့္အိမ္ေထာင္စုတစ္စုစီအား အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္
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အစားအစာရယူရန္အတြက္ ေျမကြက္ငယ္တစ္ကြက္စီေပးအပ္ရမည္ဟုေတာင္းဆိုမႈျပဳသလို ရပ္ရြာ
လူထုပိုင္သစ္ေတာ၊ အမ်ားပိုင္စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသံုး သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာသံုးေျမတို႔အား
ေပးအပ္ရမည္ဟုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ အစိုးရကျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈ
မရိွေသးေပ။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း FIO က ယူကလစ္စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္
၁၅

ဟက္တာခန္႔ေျမအား

၄င္းတို႔ကိုယ္ပုိင္အသံုးခ်မႈအျဖစ္

အိမ္ေထာင္စုအတြက္ေနထုိင္ရန္ႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမ ၊ အမ်ားပိုင္ေျမ ၊ ရပ္ရြာလူထုပိုင္သစ္ေတာႏွင့္ လမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အမ်ားျပည္သူ
အဆင္ေျပသာယာေရးေျမစသည္ျဖင့္ ေျမအမ်ိုးအစား (၄) မ်ိဳးခြဲျခားလ်က္ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုခဲ့
ၾကသည္။ FIO ကလည္း လူေပါင္း ၃၁ ေယာက္အား အရပ္ဘက္တရားရံုးတြင္ျပန္လည္တရားစြဲဆို
ထိုးႏွက္ခဲ့ရာ ခုခံေခ်ပသူမ်ားႏွင့္၄င္းတို႔၏မိသား၀င္မ်ားအား ယင္းဧရိယာမွထြက္ခြာသြားရန္ အမိန္႔
တစ္ရပ္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ ရြာသားမ်ားကမူ ယခုအခ်ိန္ထိ ယင္းအမိန္႔အားလိုက္နာဖို႔ ျငင္းဆန္ေနၾကဆဲ
ျဖစ္သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းယူကာ အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ
ေကာင္စီ (NPKC) အျဖစ္သို႔ ၄င္းတို႔ဘာသာဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံ့သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈအား ၄၀
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးတက္လာေစရန္ရည္မွန္းထားေသာ NPKC ၏ သစ္ေတာထူေထာင္ေရးမူ၀ါဒကို
ခ်ာရက္ဖန္စီရင္စုအာဏာပိုင္မ်ားက FIO ပိုင္ စိုက္ခင္းဧရိယာအတြင္းရိွေနေသာဘိုေကာေက်းရြာ မွ
ရြာသားမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ေက်းရြာအား ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းဖ်က္ခိုင္းသည့္ အမိန္႔က်လာေစေရးတြင္
အေျခခံတစ္ခုအျဖစ္ မလြတ္တမ္းအသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ NPKC အေနျဖင့္လည္း ဆင္းရဲသား
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

၀င္ေရာက္

မေႏွာင့္ယွက္ေရး ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ကတိျပဳထားေၾကာင္း အခုိင္အမာေျပာဆိုမႈမ်ားရိွေနကာ ထြက္ခြာ
ခိုင္းေသာအမိန္႔စာအား ဘိုေကာတြင္ေနထိုငသ
္ ူမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဒန္ခန္းလသည္ ၄င္း၏ေနအိမ္အနီး
တစ္ေနရာ၌

အစားအစာရွာေဖြခူးဆြတ္စဥ္အတြင္းေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ရာ

ထိုအခ်ိန္ကတည္းကစၿပီး

ျပန္မေတြ႔ရေတာ့ေခ်။ ဒန္မွာ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆင္းရဲသားေတြ တရားစြဲမခံခ်င္ဘူး၊ အိုးမဲ့အိမ္မ့မ
ဲ ျဖစ္
ခ်င္ဘူး၊

ကိုယ့္ႏုိင္ငအ
ံ တြင္းမွာပင္ခြဲျခားပစ္ပယ္ျခင္းမခံခ်င္ဘူး”

ဟု

က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္

မေလွ်ာ့စတမ္းေျပာဆိုလာသူျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ရဲတပ္ဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းထားသည့္
ေနရာမ်ားႏွင့္အရိုးအပိုင္းအစမ်ားကို ဒန္ေပ်ာက္ဆံုးသြားရာ ေက်းရြာလူထုပိုင္သစ္ေတာႏွင့္ အစိုးရ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ေျမအၾကားတြင္ ေတြ႔ရိွခ့ရ
ဲ ၿပီး အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌
မည္သည့္တိုးတက္မက
ႈ ိုမွ်မေတြ႔ရိွခ့ရ
ဲ ေပ။
အနာဂတ္ဆီသို႔
ထိုင္းႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ လက္ရိွထိုင္းအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ၄င္းတို႔၏ေျမႏွင့္သစ္ေတာမ်ား သိမ္းယူ
ခံရမည္၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုစစ္အုပ္စုႏွင့္ေ၀မွ်စားေသာက္လိုသည့္
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အျခားေသာအုပ္စုမ်ားလက္သို႔ထိုးအပ္ေပးရမည္စသည္ျဖင့္

စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔စရာအေၾကာင္းရင္း

မ်ား ယခင္ထက္စာလွ်င္ ပိုမိုမ်ားျပားေနပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဖက္ခ်ာဘြန္ႏွင့္ခ်ာရက္ဖန္တို႔၌ ရြာသားမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆင္တူေသာ
ျပႆနာမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းကြန္ရက္သည္

ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးရိွလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားပါ၀င္ေသာအရပ္ဘက္
ဥပေဒသစ္(၄)

ရပ္အား

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးေရးႏွင့ပ
္ တ္သက္၍

ေတာင္းဆိုရာတြင္တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ရရိွခ့သ
ဲ ည္။ ယင္းဥပေဒသစ္(၄)ရပ္မွာ ရပ္ရြာလူထုေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္
ဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဘဏ္ရန္ပံုေငြဥပေဒ၊ တရားစီရင္ေရးရန္ပံုေငြဥပေဒႏွင့္ မိမိတို႔၏ေျမမ်ားအား
အသံုးျပဳျခင္းမရိွသည့္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေပၚအခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသြားမည့္

ႏႈန္းတိုးခြန္ဥပေဒတို႔

ျဖစ္ၾကသည္။
အကယ္၍ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါက အဆိုျပဳ ဥပေဒ(၄)ရပ္လံုးမွာ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားအား
ကူညီေျဖရွင္းေပးမည့္အျပင္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မညီမွ်မႈမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပး
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔အေနျဖင့္

ရပ္ရြာလူထုေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဥပေဒအတြက္

ႁခြင္းခ်က္ႏွင့္တကြ

အစိုးရထံမွ စာနာေထာက္ထားသည့္ၾကားနာမႈကိုပင္ ရရိွေနၾကသည္။ လယ္ယာေျမအားရပ္ရြာလူထု
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားပိုမိုပါရိွသည့္ ယင္း၏ကိုယ္ပိုင္အဆိုျပဳလႊာ
မ်ားအားပို၍လိုလားေနရာ ၄င္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ သမ၀ါယမအသင္းမ်ား၏ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈပါရိွေသာ္
လည္း

အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ား

သို႔မဟုတ္

သဘာ၀ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာမ်ားအတြင္းမွ

လူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမထားေပ။
အိုရာနပ္ဖြန္ပီညိဳ (lumnampasak5748@gmail.com)
The Northeastern Land Reform Network – Thailand
ထပ္မံသိရိွလိုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
(၁) The Land Institute Foundation of Thailand
(၂) Thai Civil Rights and Investigative Journalism:
http://prachatai.org/english/category/news
(၃) Prachatai News, 17 May 2013: http://prachatai.com/journal/2013/05/46764
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ျမန္မာႏိုင္ငံ » ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္မွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားအား
ျမႇင့္တင္ေပးေနေသာမူ၀ါဒသစ္
လြန္ခ့ေ
ဲ သာ (၂) ႏွစ္တာကာလသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ႀကီးမားသည့္အေျပာင္းအလဲေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ
ကာလတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အသိသာအထင္ရွားဆံုးမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီပါတီ

(NLD)

ေအာင္ျမင္ခ့မ
ဲ ႈျဖစ္သည္။

(၁)

ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပ၌

ေျပာဆိုမႈသိပ္မရိွၾက

ေသာ္လည္း ေသခ်ာေပါက္ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ထြက္ရိွ
လာေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ (NLUP) ျဖစ္သည္။ ယင္းမူ၀ါဒမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္
အသစ္တက္လာမည့္
အစိုးရ၏
ျဖစ္သည္။

NLD

အစိုးရထံသို႔အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းမတိုင္ခင္

ေနာက္ဆံုးအေရးပါသည့္မူ၀ါဒႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္
မူ၀ါဒကိုယ္၌အားျဖင့္

ေကာင္စီ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌

ဒုတိယသမၼတကဦးေဆာင္ေသာ
အမ်ားအားျဖင့္

ဆင္းေပးရမည့္
ထြက္ရိွလာျခင္း

၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ

၀န္ႀကီးဌာနကႀကီးၾကပ္ေပးကာ ယခင္မရိွဖူးေသးေသာ ႏွစ္လံုးေပါက္ေဆြးေႏြးသုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွ
ထြက္လာေသာရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အျခားေသာမူ၀ါဒေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားတြင္မေတြ႔ရသည့္အတိုင္း

NLUP တြင္ အစိုးရကဦးေဆာင္က်င္းပမႈ (၁၇) ႀကိမ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္မွ အရပ္ဘက္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကဦးေဆာင္က်င္းပမႈ အနည္းဆံုး (၇၄) ႀကိမ္အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြး
ညိွႏိႈင္းမႈေပါင္းအနည္းဆံုး (၉၁) ႀကိမ္အျပင္
လည္းရိွခ့ေ
ဲ ၾကာင္း

မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႀကီး (၄) ႀကိမ္
(၂)

အဆိုပါမူ၀ါဒအား

အမ်ိဳးသားလယ္ယာေျမ

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရာႏွင့္ ေခတ္ေဆြးေနၿပီျဖစ္သည့္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမရယူပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒအျပင္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကဲ့သို႔ လက္ရိွတည္ဆဲဥပေဒမ်ား
အား ျပင္ဆင္ရာတြင္ လမ္းညႊန္စာရြက္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ေျမလြတ္၊

ေျမလပ္ႏွင့္

ထံုးတမ္းပိုင္ေျမမ်ားကို

ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒမွာ
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံသ
ွ ူမ်ားထံ

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အစဥ္အလာဓေလ့

ခြဲေ၀ေပးမႈအားကူညီေပးသည့္

အေျခခံဥပေဒျဖစ္

ေနသည္။
ထြက္ေပၚလာေသာဥပေဒမွာ အဓိကအားျဖင့္ မတူညီေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအလိုက္ အစိုးရ၏
မူ၀ါဒကိုေဖာ္ျပထားသည့္ အေရးပါေသာအခန္း ၁၃ ခန္းပါ၀င္သည့္ ညိႇႏိႈင္းေလွ်ာ့ေပါ့စာရြက္စာတမ္း
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တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအပိုင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံပိုင္ေျမမ်ားအားလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ေရးအေပၚ ေဇာင္းေပး
ထားသည့္ ပိုမိုအေသးစိတ္က်ေသာအပိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔
လွသည့္ဧရိယာမ်ားအျပင္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေျမရယူပိုင္ဆုိင္မႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊
ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးျခင္း
ႏွင့္စိစစ္အကဲဲျဖတ္ျခင္းသာမက ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ား
ႏွင့္

အမ်ိဳးသား-အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္တန္းတူညီမွ်သည့္အခြင့္အေရးမ်ား

လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားအျပင္

ပါ၀င္ၾကသည္။

ေျမႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားရပ္တန္႔ရန္

ေျမ

ေကာင္းစြာ

လံုေလာက္မႈမရိွေသးျခင္းအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာလယ္ယာေျမအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ အဆိုပါမူ၀ါဒ
အေပၚေ၀ဖန္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူ၀ါဒအေနျဖင့္ မွတ္သားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ယင္းအေနျဖင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ကမ္းလွမ္းလ်က္ရိွရာ ေျမအဓမၼသိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းအျပင္
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အသီးသီးတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားအေပၚ၌ အစိုးရ၏ေျမအငွားခ်မႈမ်ား
အပါအ၀င္

ေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္လတ္တေလာပဋိပကၡမ်ားအတြက္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရန္၊

ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ မူ၀ါဒေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအႀကံျပဳရန္ အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကႀကိဳးပမ္းသြား
မည္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ယင္းမူ၀ါဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ အထက္မွေအာက္
သြားေသာ

ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမူေဘာင္ကေနသိသာသည့္အေရြ႕တစ္ခုဟု

အကယ္၍

ဥပေဒအတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ပ
ဲ ါက

ခိုင္မာစြာအသိအမွတ္ျပဳမႈသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအား

ေျပာႏုိင္ပါသည္။

ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ

ပိုမိုအာဏာရွင္ဆန္ဆန္က်င့္သံုးေသာအိမ္နီးခ်င္း

ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္လာအိုႏုိင္ငံတို႔မွ ခြဲထြက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။
မူ၀ါဒကိုယ္၌အားျဖင့္ထူးျခားေနသည္ျဖစ္ရာ
မူမ်ားျဖစ္သည့္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

“လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊

ယင္း၌

ေအာက္ပါအေျခခံ

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊

တိုင္းရင္းသား

လူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက့ဲသို႔ ထိခိုက္နစ္နာလြယ္သူမ်ားအေပၚ အထူးတလည္အေလးေပးမႈ
ႏွင့္အတူ

ေဒသခံလူထုကအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္အတိုင္း

ျပည္သူမ်ား၏တရား၀င္ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္

အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒအတိုင္းအသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ႏွင့္အကာအကြယ္ေပးရန္” စသည္တို႔ ပါ၀င္
ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အသိသာဆံုးအေနျဖင့္ NLUP ထူးျခားေနရျခင္းမွာ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္
ယင္းသည္

ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသာမက

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္း
ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

အသိအမွတ္ျပဳရကာကြယ္ေပးရန္

အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္
ရည္ရြယ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အပိုင္း (၈) သည္ အေရးအပါဆံုးအခန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဓေလ့
ထံုးတမ္းအရေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးရန္

လံုးလံုးလ်ားလ်ား

ဦးတည္ထား

ပါသည္။ ပုဒ္မ ၆၄ ၌ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔၏ ရိုးရာေျမအသံုးခ်မႈအေလ့အက်င့္မ်ားကို သိရိွ
လိုက္နာက်င့္သံုးေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊

ရိုးရာေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရရိွေရး

အတြက္လည္းေကာင္း၊ ယင္းအခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဘက္မလိုက္
ေသာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

အသင့္အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း

ရိုးရာေျမအသံုးခ်မႈစနစ္ကို အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ၌ျပ႒ာန္းေပးရမည္” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
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တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားအခန္းမွာ ဤသေဘာမ်ိဳးဆက္ရိွေနပါသည္။
ယင္းတြင္ပါရိွေသာအပိုဒ္ေပါင္း ၁၁ ပိုဒ္သည္
မ်ိဳးႏြယ္စုေျမမ်ားအား

ရိုးရာေျမအသံုးခ်မႈအေလ့အထမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းမွကာကြယ္ျခင္း၊

စိုက္ပ်ိဳးသည့္စနစ္မ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးျခင္း၊
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္
လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊

အလွည့္က်အနားေပး

၄င္းတို႔၏ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစစ္မွန္စြာပါ၀င္ႏုိင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အေပၚ
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး

အေရးပါမႈအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏

အစဥ္အလာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္

မူလေနရာမွဖယ္ရွား

ခံရသူမ်ားအတြက္ေျဖရွင္းေပးျခင္းဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားစီစဥ္ခ်မွတ္ေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္ေနသည္။
အကယ္၍

ဥပေဒအတုိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္

လက္ရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း

ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္

ရိုးရာေျမမ်ားအေပၚအထက္-ေအာက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈမွ

ေျပာင္ေျမာက္စြာဖယ္ခြာလာျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳေနမည္ျဖစ္သည္။
အေရးႀကီးစြာပင္ NLUP ၏အပိုင္း (၉) ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈရိွေရး ျပည္တြင္း
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
ပါ၀င္လာေသာ

ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား

စည္းရံုးေတာင္းဆိုမႈေနာက္ပိုင္း

တန္းတူညီမွ်သည့္အခြင့္အေရးရရိွေရး

အထူးအေလးေပးေဖာ္ျပထားသည့္အခန္းတစ္ခန္းပါရိွေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ
သိသိသာသာပင္ အခြင့္အလမ္းခ်ိဳ႕ငွဲ႔အားနည္းမႈမ်ားရိွေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ယင္းအခ်က္မွာမွန္ကန္လွရာ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ား၏အေရးအျဖစ္သာ႐ႈျမင္ၾကၿပီး
ေျမမွတ္ပံုတင္မႈစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားထည့္သြငး္ ေလ့မရိွျခင္းမွာ မဆန္းေတာ့ၿပီ
ျဖစ္သည္။ (၃) NLUP ၏ အပိုင္း (၉) မွာတိုးခ်ဲ႕ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပုဒ္မ ၂ ခုသာပါ၀င္ေလသည္။
သို႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၇၅ သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေပးအပ္သင့္သည့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စီမံပိုင္ခြင့္ (၈) ရပ္
တို႔ကို တိတိက်က် ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေျမကိုတစ္ဦးတည္းအမည္ေပါက္
ထားရိွခြင့္ သို႔မဟုတ္ ပူးတြဲအမည္ေပါက္ထားရိွခြင့္မ်ားျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္
ျဖစ္သူကြယ္လြန္ရာတြင္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ လင္မယားကြာရွင္းေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ပစၥည္းခြဲေ၀ရာ၌
ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အျပင္

ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္

ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းအားကိုယ္စားျပဳပိုင္ခြင့္မ်ားစသည္တို႔ပါ၀င္ေလသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ NLUP သည္ အစိုးရကမကထျပဳထားသည့္ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာလ
ရွည္ၾကာစြာမေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကေသာ

ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူမ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု

မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚအေလးထားေသာ ၊ ပိုမိုဒီမိုကေရစီက်ကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္
ရိွေသာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ဆီ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အမွန္တကယ္ဦးတည္ေျပာင္းလဲေနမႈအားကိုယ္စားျပဳ

ေနသည္ဟုထင္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ NLUP အားထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ (၁၀) လမွ်အၾကာ ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ထင္ရွားျခင္းမရိွေသာ္ျငား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွထား
သည့္

ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးအထူးေကာ္မရွင္က

အထူးေကာ္မရွင္ဟုသံုးႏႈန္းသြားမည္)

လႊတ္ေတာ္သို႔မွတ္ခ်က္တစ္ခုေပးပို႔ခ့သ
ဲ ည္။

(ေနာင္

စစ္အစိုးရက

ေရးဆြဲကာ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတအားလံုးကို မူလအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကပိုင္ဆိုင္သည္ဟု
ထည့္သြင္းထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၃၇ အားရည္ညႊန္းထားသည့္ အဆိုပါ
မွတ္ခ်က္တြင္

NLUP

အတြင္း

ဆီေလ်ာ္သက္ဆိုင္မႈမရိွေသာအခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္းႏွင့္
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ယင္းတို႔ကိုမူ၀ါဒအတြင္းမွပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွသည့္အခ်က္ ၆ ခ်က္
အား ထပ္မံထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။
အထူးေကာ္မရွင္၏

သိုသိပ္တတ္သည့္သဘာ၀အားထိန္းသိမ္းလ်က္

(၄)

အေၾကာင္းရင္း

ကိုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းမွတ္ခ်က္အား အမ်ားျပည္သူသိရိွေအာင္ထုတ္ျပန္ခ့ျဲ ခင္း
မရိွပါ။ စင္စစ္တြင္ ယင္းကိစၥရိွေနသည့္အေၾကာင္းကို ေနာင္အခါမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပည္တြင္း၌
ထုတ္ေ၀ေသာ

ျမန္မာတိုင္းစ္သတင္းစာအတြင္းအက်ဥ္းမွ်ေဖာ္ျပျခင္းမွတစ္ဆင့္

လယ္ယာေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းသာသိရိွလာခဲ့ၿပီး

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္

အလွဴရွင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

ေနာက္ထပ္စံုစမ္းမႈမ်ားအားေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းမွတ္ခ်က္ျပဳသည့္စာကို အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ တြင္း၌
ႀကီးမားသည့္ႏုိင္ငံေရးၾသဇာရိွသတ
ူ စ္ဦးျဖစ္ၿပီး

ေကာ္မရွင္၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ

ဦးေရႊမန္းက

လက္မွတ္

ေရးထိုးထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ကာ ယခင္အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္အျပင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ခ့သ
ဲ ူ ဦးေရႊမန္းႏွင့္သူ၏မိသားစုတို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း မ်ားျပားလွသည့္စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရယူယူထား
ႏုိင္ဆဲျဖစ္သည္။ (၅) အေရးႀကီးသည္မွာ ဦးေရႊမန္းသည္ NLD ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သူ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

ရင္းႏွီးေသာမဟာမိတ္တစ္ဦးအျဖစ္မ်ားစြာ

ထင္ျမင္ယူဆခံရသူျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္လည္း ဦးေရႊမန္းသည္ NLD ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အလြန္
နီးနီးကပ္ကပ္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ USDP ပါတီမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံခ့ရ
ဲ ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း
သတင္းစာမ်ား၌

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရးသားခဲ့ၾကပါသည္။

ဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္

၂၀၁၅

ခုႏွစ္

ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၄င္း၏ေနရာအားဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေသာ္လည္း ယခင္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္း ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႀကိဳးပမ္းရာ၌
ဆုလာဘ္တစ္ခုအျဖစ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားကူညီပ့ံပိုးခဲ့ျခင္းအတြက္

အထူးေကာ္မရွင္တြင္

ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၏ခန္႔အပ္ျခင္းကိုခံခ့ရ
ဲ

ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ (၆)
ဆီေလ်ာ္သက္ဆိုင္မႈမရိွသည့္အခ်က္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္သင့္ျခင္းေၾကာင့္ စီစဥ္ထားေသာအခ်က္ (၆)
ခ်က္အားျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြ႔ဲ
ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ မူ၀ါဒစာတမ္းအား ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ားအသီးသီးျပဳလုပ္သြားေရး
ေထာက္ခံေပးမႈအားဖယ္ရွားရန္ရည္ညႊန္းထားသည့္
အျငင္းပြားဖြယ္ရာအနည္းဆံုးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ပထမဆံုးအခ်က္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးအခ်က္တို႔မွာ

မွတ္ခ်က္စာအတြင္း

သာဓကေပးညႊန္းဆိုထားသည့္

ပထမဆံုးေသာအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲ
ေရးအတြက္ အထူးတာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္အဖြ႔တ
ဲ စ္ဖြ႔ဲ ဖြ႔စ
ဲ ည္းရန္အႀကံျပဳထားေသာ NLUP ၏
ပုဒ္မ ၁၈ ကိုရည္ညႊန္းထားပါသည္။
အႀကံျပဳရာတြင္

အထူးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သုိ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ယွဥ္၍

ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

တည္ေနရာအကြာအေ၀းအခ်က္အလက္မ်ားသာမက

တာ၀န္ရိွ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္းစုစည္းေပးသြားမည့္
‘၀မ္းမက္ျမန္မာစီမံကိန္း’

ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္

ထိုသို႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းရိွေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

ေသးပံုရသည္။ (၇) ေနာက္ဆံုးအခ်က္တြင္

သိရိွထားျခင္းမရိွ

လက္ေတြ႔မက်မည့္ဥပေဒမ်ားအား အခ်ိန္ကာလ

အားေလ်ာ္စြာျပင္ဆင္သြားရန္ျပ႒ာန္းေပးသြားမည့္မူ၀ါဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပံုမွန္သေဘာမ်ိဳး မြမ္းမံျပင္ဆင္
သြားေရးအဆိုအား

အထူးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း

ထိုက့ဲသို႔အျမင္မ်ိဳးအတြက္
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အေၾကာင္ရင္းမ်ားကိုမူ

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း

ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒ

အေရးပါေနျခင္းႏွင့္ လက္ရိွ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ေျပာင္းလဲေနသည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၅ ႏွစ္လွ်င္
တစ္ႀကိမ္ ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒႏွစ္ရပ္စလံုးအေပၚ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္သြားေရး
ယင္းအဆိုမွာ လံုး၀ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈရိွေနပါသည္။
အထူးေကာ္မရွင္ကပယ္ဖ်က္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာဒုတိယအေၾကာင္းအရာမွာ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးတရားရံုးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္သံုးဦးသံုးဖလွယ္စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အားတည္ေထာင္ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးေထာက္ခံေပးေနမႈကိုဖယ္ရွားပစ္ရန္ ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔
နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရးလြတ္လပ္ေသာစနစ္တစ္ရပ္ကို NLUP ၏ ပုဒ္မ ၄၂ ၌ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားရာ
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

လက္ရိွဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအေနျဖင့္

ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရိွေၾကာင္း

သက္ေသထူထား၍ျဖစ္သည္။

ေျမအျငင္းပြားမ်ားအားေျဖရွင္းရန္
အမ်ားဆိုင္ရပ္ရြာလူထုေျမမ်ား

၊

ဓေလ့ထံုးတမ္းအရေျမပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကို လက္ရိွ ဥပေဒ
မူေဘာင္အတြင္း၌

အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရိွရာ

စင္စစ္တြင္

အထက္ေဖာ္ျပပါ

၂၀၁၂

ခုႏစ
ွ ္

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒသည္ လက္ရွိအားျဖင့္ အမ်ားဆိုင္ရိုးရာေျမမ်ား
ႏွင့္ေျမလပ္မ်ားကို
လွ်က္ရိွသည္။

ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားလက္သို႔ေပးအပ္ေနမႈမ်ားအေပၚ

တရား၀င္ျဖစ္ေစ

လြတ္လပ္သည့္ခံုသမာဓိရံုးအားဖယ္ရွားရန္ျပ႒ာန္းထားေပးျခင္းျဖင့္

(ထူေထာင္ရဦး

မည္ပင္ျဖစ္ေစဦးေတာ့) အထူးေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံပိုင္ေျမ ႀကီးစိုးမႈ နဂိုအေျခအေနအတိုင္း ဆက္ရိွ
ေနသင့္ေၾကာင္းသိသာသည့္လကၡဏာတစ္ခုကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟုထင္ရသည္။
ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္

အထူးေကာ္မရွင္ကအဆိုျပဳထားေသာအေၾကာင္းအရာမွာ

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္

စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ေျမအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

အပိုင္း (၈) အား အလံုးစံုျဖဳတ္ပစ္ေရးျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ရွင္းျပခဲ့သည့္အတိုင္း အပိုင္း (၈) သည္
NLUP

၌

အဓိကက်ေသာအခန္းျဖစ္သည့္အျပင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္

ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္းျမင့္ေဒသ ၊ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း
ေဒသမ်ား၌ေနထိုင္သည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္
မဟုတ္သည့္

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္မ်ား၊

လတ္တေလာလႊမ္းမိုးေနေသာ

သမားရိုးက်

ရိုးရာအတိုင္းအမ်ားဆိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့အ
္ စီအမံမ်ား၊

အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္စသည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

သဘာ၀

လုပ္ပိုင္ခြင့္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈအားေပးအပ္

ရာ၌ ရွင္းလင္းျပည့္စံုသည့္လမ္းညႊန္မႈကိုလည္းေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။ အ့ံၾသသင့္ဖြယ္ရာေကာင္းသည္မွာ
အထူးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လက္ရိွဥပေဒမွာ (အထူး သျဖင့္ ေျမႏွင့္အခြန္ေတာ္ဥပေဒ၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာ
ဥပေဒ၊

ေျမလြတ္/ေျမလပ္/ေျမရိုငး္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ၊

လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္သစ္ေတာဥပေဒ)

ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚအေလးေပးဂ႐ုျပဳထားၿပီး အမွန္အားျဖင့္လည္း တာ၀န္ရိွ
သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ားက စီမံေပးေနသည္ဟူေသာအခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အပိုင္း (၈) အား
ျဖဳတ္ပစ္ေရးဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း

“ဓေလ့ထံုးတမ္း”

ႏွင့္

“ရိုးရာ”

ဟူေသာ

စကားရပ္မ်ားမွာ သစ္ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂) တြင္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂) တြင္
လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) - VFV တြင္
လည္းေကာင္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်ပါ၀င္ခ့ျဲ ခင္းမရိွေပ။ ထို႔အျပင္ VFV ဥပေဒသည္ လက္ရိွကာလတြင္
တိုင္းရင္းသားပိုင္ရိုးရာေျမမ်ားႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအလို႔ငွာ ပုဂၢလိက
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားထံလႊဲေျပာင္းေပးေနမႈမ်ားအဆင္ေျပေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက

ကူညီေပးေန
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သည့္

အေျခခံက်က်နည္းလမ္းမ်ားအနက္မွတစ္ခုအျဖစ္

ဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ား၏

ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ျခင္းကိုခံရပါသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအခြင့္အေရးမ်ား
ယင္းအခ်က္မွာ

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအၾကားရိွပဋိပကၡအတြက္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္

ခိုင္မာသည့္အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု

ျဖစ္ေပသည္။ ထိုမွ်သာမက အခန္း (၈) သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား အသိအမွတ္
ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒအတြင္း တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ လက္ရိွကာလဓေလ့ထံုးတမ္းအရေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္
အစီအမံမ်ားအတြက္

နည္းလမ္းမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန္

လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္တစ္ရပ္အား

ထူးထူး

ျခားျခားေတာင္းဆိုထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာအခန္းျဖစ္သည္။ အခန္း (၈) အား ျဖဳတ္ပစ္ျခင္းမွာ
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ား
အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အစီအမံမ်ားအား
အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးအေပၚအကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းမွာလည္း
ျဖဳတ္ပစ္ရန္အတြက္

အထူးေကာ္မရွင္၏အလားတူပစ္မွတ္ထားျခင္းကိုခံေနရရာ

ကုန္းျမင့္ေဒသေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက်င့္သံုးသည့္
ပတ္၀န္းက်င္အားယိုယြင္းပ်က္စီးေစသည္ဟု

ေကာ္မရွင္က

ရိုးရာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မွာ

အခိုင္အမာဆိုထားပါသည္။

သဘာ၀

အဆိုပါစနစ္အစား

ကုန္းျမင့္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေလွကားထစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သီးႏွံသစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ ေခတ္မီ
စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္အစားထိုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က စည္းရံုးတိုက္တြန္းေလသည္။
ထိုသို႔

ရိုးရာသီးႏွံသစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

မည္သည့္ေထာက္ခံခ်က္မ်ိဳးမဆိုကို ျဖဳတ္ပစ္ရန္ေတာင္းဆိုေနမႈသည္ ႏုိင္ငံ၏ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အစီအမံမ်ား၏သိမ္ေမြ႔နက္နဲမႈအေပၚနားလည္ႏုိင္ေရး

ငုပ္ေနေသာအားနည္းခ်က္ကို

မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ဖယ္ရွာျဖဳတ္ပစ္ျခင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက အျခား ပိုမို
ႀကီးမားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ပါေအာင္ျမင္မႈမရရိွခ့ေ
ဲ သာ

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈပေပ်ာက္ေရး

မူ၀ါဒအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္လည္း ျမင္ႏုိင္ပါေသး
သည္။

အထူးသျဖင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္ျမင့္ပိုင္းတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ

လက္ရိွကာလ၌

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏

၄င္းတို႔၏ေဒသအတြင္း

ခိုင္မာစိတ္ခ်ရမႈကင္းမဲ့လာေသာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္

အလြန္တရာမွ

ထိခိုက္ပြန္းပဲ့လြယ္ေနၿပီ

ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ရိုးရာ ေျမႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားအား ထည့္သြင္း
စဥ္းစားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ၾကျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ လတ္တေလာအားျဖင့္

ထိုသို႔ေသာစနစ္

မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ား၌ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းမ်ားမရိွျခင္း
ေၾကာင့္ NLUP ၏ အခန္း (၈) ၌ ကုန္းျမင့္ပိုင္းတြင္ေနထိုင္ေသာ္ျငား ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမလုပ္ပိုင္
ခြင့္မ်ားရရိွထားသူတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာေဒသေနာက္ခံအေျခအေနအေၾကာင္းအရာ
မ်ားအလိုက္ အနာဂတ္ကာလေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအေျခခံမူေဘာင္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳမႈ
ရိွေသာလမ္းညႊန္တစ္ရပ္အား

ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာညႊန္းဆိုခ်က္ကိုသာမက

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္မ်ားအား
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏

ေျမအခြင့္အေရးမ်ားအားပယ္ဖ်က္ပစ္ေရးလိုလားခ်က္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တာလံုး NLUP ေဆြးေႏြးပြဲ
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ရိွမႈသေဘာသဘာ၀အေပၚ သိသိသာသာ သစၥာ
ေဖာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္

ျမင္လာၾကဖြယ္ရိွပါသည္။

သုေတသီမ်ားျပဳလုပ္ခသ
့ဲ ည့္

ထပ္ေလာင္းဆိုရေသာ္

WRM

ကြင္းဆင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးေလ့လာသူမ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴးခ်က္မ်ားအရ

ထိုသို႔
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လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ လြန္ခ့ေ
ဲ သာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၊ ၆၀ မွ် ျမန္မာႏုိင္ငံအားဖိစီးေနေသာ
ေပၚလာလိုက္ေပ်ာက္သြားလိုက္ျဖစ္ေနသည့္ဋိပကၡမ်ားအတြက္

အစိုးရႏွင့္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္

အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈရရိွေရး ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားလတ္တေလာျပဳလုပ္
ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုင
ိ ္အဖြ႔က
ဲ ိုယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင့္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ပ်က္ျပားသြားမည့္ သိသာထင္ရွားေသာအႏၱရာယ္ကို ျဖစ္လာ
ေစေၾကာင္းသိရသည္။ “အျပန္အလွန္ေလးစားမႈအေပၚအေျခခံလ်က္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမွတစ္ဆင့္
တိုင္းရင္းသားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအၾကားမွ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းေရး” ဟု ကတိခံထားသည့္ NLD ၏
ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာခ်က္အေပၚေထာက္ဆၾကည့္လွ်င္ ဤသုိ႔ဆိုထားေသာ္ျငား ပိုမို၍ေနပါသည္။
(၈)
အကယ္၍

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏

ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားပယ္ဖ်က္ေရးႏွင့္

ေရႊ႕ေျပာင္း

ေတာင္ယာစနစ္အားအသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးေရးညႊန္းဆိုခ်က္တို႔ကိုဖယ္ရွားေရးေတာင္းဆိုခ်က္
မ်ား အဆင္ေျပမည္ဆိုပါက အထူးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္

ေရွ႕ပိုင္း၌ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ အေျခခံမူမ်ား

အခန္းမွ ပုဒ္မ ၈ (က) အတြင္းပါရိွသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသား-အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး
မ်ားဟူေသာ အပိုင္း (၉) ၌လည္းပါ၀င္ေနဖြယ္ရာရိွသည့္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးတို႔၏
ဖယ္ရွားရန္

တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ
ထပ္မံေတာင္းဆိုထားသည္။

မည္သည့္ညႊန္းဆိုမႈမ်ိဳးကိုမဆို

အထူးေကာ္မရွင္၏ယုတၱိမတန္ေသာစဥ္းစားပံုမ်ိဳး၌

ထိုသို႔ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားဖယ္ရွားေရးေတာင္းဆိုခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ
ထိခိုက္လိမ့္မည္ဟု

ေတြးဆထားသည့္အေၾကာက္တရားအေပၚတြင္အေျခတည္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္

ယူဆရန္ရိွသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္
ပတ္သက္၍

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚဆက္လက္ခြဲျခားဆက္ဆံလိုၾကသည္ဟုထင္ျမင္ထား၍ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ေသာေၾကညာခ်က္အတြက္ မည္သည့္အေထာက္အထားကိုမွ်လည္း ေပးအပ္ထားျခင္းမရိွေပ။
ထုတ္ျပန္ခ်က္ၾကည့္ရသည္မွာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္အေထာက္အထားတစ္ခုခုအေပၚ အေျခခံထားျခင္း
ထက္စာလွ်င္ အမ်ိဳးသားခ်ည္သာလွ်င္ျဖစ္သည့္ အထူးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္မ်ား
အေပၚသာ ပိုမိုအေျခခံထားပံုရသည္။ အမွန္တကယ္တမ္းတြင္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အခမ္းအနားအားက်င္းပရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းအပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ
လႈပ္ရွားမႈမ်ား တစ္ဖန္ျပန္၍ထင္ရွားလာစဥ္အတြင္း ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး
မ်ား၏လက္ရိွအေျခအေနက

အျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လည္း

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အတြင္း ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရိွအေလးထား
မႈမ်ားတိုးပြားလာေစရန္ အေတာ္ေလးလိုအပ္ေနေၾကာင္းျပသလ်က္ရိွသည္။
အထူးေကာ္မရွင္သည္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားအားဖယ္ရွားေရး

ေၾကညာခ်က္

ေနာက္ပုင
ိ ္း လက္ရိွမူ၀ါဒအတြင္းထပ္မံထည့္သြင္းသင့္ေသာ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာ ၆ ခုကို
တင္ျပလာပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္အခ်ိဳ႕မွာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းအသီးသီး၏ လည္ပတ္
ေဆာင္ရြက္ပံုႏွင့္သက္ဆိုင္ေနပါသည္။
မ်ားစြာ၏သေဘာထားအသံတို႔မွာ

သိ႔ေ
ု သာ္

အႀကံျပဳထားေသာျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအနက္မွ

စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားဆက္ထိန္းထားႏုိင္ေရးအျပင္

လိုအပ္သည္ဟုယူဆရေသာေျမမ်ားအားလံုးကိုအတင္းအဓမၼရယူေရး
ဆက္စပ္ေနပါသည္။

မွတ္ခ်က္ေပးေသာစာ၏

အပိုဒ္

(၆)

အစိုးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္

မွထုတ္ႏုတ္ထားသည့္

ေအာက္ပါ

28

သေဘာတရားအရ ေဆြးေႏြးခ်က္ဆိုလိုရင္းမ်ားကို အဆီေလ်ာ္ဆံုးအက်ဥ္းခ်ံဳးၾကည့္ႏုိင္ပါသည္ - “
ေျမသယံဇာတမ်ားအားလံုး၏မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္

လိုအပ္ပါက

အမ်ားျပည္သူ

အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ ေျမရယူစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္အျပည့္အ၀ရိွၿပီး ယင္းအခ်က္ကိုမူ၀ါဒအတြင္းထည့္သြင္း
ထားရမည္ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးေျမမွအျခားေျမမ်ားဆီသို႔

ေျမအသံုးခ်ပံုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္

ေျမလက္၀ါးႀကီးအုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔သည္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားအဆမတန္တက္လာေစၿပီး အက်ိဳးဆက္
အားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအဖို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္လာရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္

ေရာက္ေရာက္အက်ိဳးရိွရိွအသံုးခ်လာၾကေစရန္

ေျမကို

ထိထိ

သတ္မွတ္တန္ဖိုးႏွင့္တကြေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ကာ

ရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။”
အထူးေကာ္မရွင္မ်ားအေနျဖင့္

ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏

အခ်ိန္ယူအေသးစိတ္စီစဥ္ထားေသာ

တစ္ႏွစ္တာက်ယ္ျပန္႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္

ေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆႏၵမ်ားကို

မည္သုိ႔ေစာဒကတက္

ဆင္ႏႊဲသြားမည္ဆိုတာႏွင့္ပတ္သက္၍ လတ္တေလာမသိရိွရေသးေပ။ အထူးေကာ္မရွင္၏မွတ္ခ်က္
သည္ အစိုးရယႏၱရားအားျဖတ္၍ ေႏွးေကြးစြာေရွ႕ဆက္သြားေနပံုရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမးစရာေပၚလာ
သည္မွာ
ေၾကာင့္

ထိုသို႔ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္
NLUP

ႏွင့္ပတ္သက္၍

အစိုးရဘက္မွတစ္ဖက္သတ္ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနမႈ

တစ္ႏွစ္တာေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းပါ၀င္ခ့ေ
ဲ သာ

ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား
တိုးတက္လာသည္ဟုေျပာဆိုေနၾကေသာ

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ခ်စ္ၾကည္မႈတို႔အေပၚ

မည္သို႔ေသာအက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈရိွလာမည္ဆိုျခင္းပင္။ ထို႔ျပင္ မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး
အတိုင္းအတာျဖင့္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွ
ထိုသို႔ေသာလႈပ္ရွားတစ္ခုအား
NLUP

အေျခတည္စအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ

ေစာ္ကားမႈတစ္ခုအျဖစ္မျမင္သင့္ဘူးလား။

အေပၚတိုက္ခိုက္မႈသည္

တစ္ဖက္တြင္

အျပင္မွေန၍ၾကည့္ပါက

ေျမႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

အာသာျပင္းျပေနသူမ်ားႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲအေျခအေနအားထိန္းထားလိုသည့္
ခရုိနီ စီးပြားေရးသမားတစ္စုအၾကားဆင္ႏႊဲေနသည့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တိုက္ပြဲတစ္ခု၏အစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္သဖြယ္ထင္ရပါသည္။
ယခုအထိ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုကၡအေပးဆံုးျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ျခင္း
မခံရေသာ္လည္း ထူးထူးျခားျခား ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားေသာလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံအတြင္းလယ္ယာေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္အေပၚ ႀကီးမားသည့္အရိွန္အ၀ါအသံုးခ်ေနပံု
ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကုိ ထိုသို႔ေသာ
သိုသိပ္သည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္သြားေစမည္ေလာ။
ေဆာင္းပါးကို

WRM

ကြင္းဆင္းသုေတသီမ်ားထံမွရရိွေသာအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္

ရည္ညႊန္းကိုးကားထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍

WRM

ေအာက္ပါ
အေထြေထြ

အတြင္းေရးမွဴးရံုးက ျပဳစုေရးသားထားပါသည္။

(၁) NLD ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ပါတီအား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္
တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရိွတြင္ အာဏာရပါတီအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ရပ္တည္လ်က္ရိွကာ ပါတီ
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ဥကၠ႒ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္အျဖစ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္

လ်က္ရိွသည္။
(၂) Forbes, E., (2017). Civil Society Participation in Land Policy Making: the innovative
experience of Myanmar’s pre-consultation on the National Land Use Policy. Mekong
Regional Land Governance Project. Vientiane and Yangon.
(၃) Namati, (2016). Gendered aspects of land rights in Myanmar: Evidence from
Paralegal Casework. pp 5-6.
(၄) http://frontiermyanmar.net/en/law-reform-a-daunting-challenge
(၅) http://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=14151&page=3
(၆) http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/18853-thura-ushwe-mann-appointed-to-head-own-legislative-commission.html
(၇) https://cdeweb4.unibe.ch/Pages/News/149/OneMap-Myanmar-New-CDE-projectlaunched.aspx
(၈) http://www.burmalibrary.org/docs21/NLD_2015_Election_Manifesto-en.pdf
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အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းမွသစ္ေတာမ်ား
အိႏိၵယႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းဟုသိၾကသည့္ သို႔မဟုတ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းဟုသာရည္ညႊန္းၾကသည့္
ေဒသသည္ နီေပါ၊ ဘူတန္၊ တရုတ္၊ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွိႏုိင္ငံမ်ား၏၀န္းရံထားျခင္းခံရၿပီး အိႏိၵယ
ျပည္မႀကီးႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္း ကီလိုမီတာ ၂၀ မွ်သာက်ယ္ေသာေပါင္းကူးကုန္းေျမတစ္ခုျဖင့္ ေသးေသး
မွ်င္မွ်င္တြဲဆက္ထားပါသည္။ ေဒသတြင္း၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႏြယ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွီတင္း
ေနထိုင္လ်က္ရိွၿပီး ၄င္းတို႔အမ်ားစုမွာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစားအစာ၊ အ၀တ္အထည္၊ စီးပြားေရးႏွင့္
ႏုိ္င္ငံေရးအရ

နီးစပ္မႈရိွၾကၿပီး

မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုခ်င္းအလိုက္

ကြဲျပားျခားနားသည့္

သက္ဆိုင္ရာ

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည္။
ၿမိဳ႕ျပထြန္းကားလာမႈ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ား၌ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္
သဘာ၀ကဖြင့္ဆိုေပးေနသည့္ ရပ္ရြာလူမႈအသိုက္အ၀န္းဘ၀မွာမူဆက္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ေတာင္မ်ား၊
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားက ၄င္းတို႔၏ဘ၀အားပံုေဖာ္ေပးေနၾကသည္။ ကမၻာ့အရင္းအႏွီးမ်ား
ႏွင့္တူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

ေ၀းလံေခါင္သီသည့္အရပ္ေဒသမ်ားတိုင္ေအာင္

တိုး၀င္လ်က္ရိွၾကသျဖင့္ ယင္းႏွင့္အၿပိဳင္ အစိုးရႏွင့္ေကာ္ပိုေရးရွင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း
၄င္းတို႔၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွရာ ယခုအခါ ပို၍ေတာင္
မ်ားျပားလာပါသည္။ ဤသို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေရွ႕တန္းေရာက္လာသည့္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ
မ်ိဳးတြင္ သစ္ေတာမ်ား၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္အသံုးခ်ပံုတို႔ကို ျပန္လည္၍အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးေနရပါသည္။
စာရင္းဇယားအရသစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈမွာ ေဒသအတြင္းရိွ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ
၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိရိွၾကသည္။ ဤေဒသမွာ ကမၻာေပၚ၌ ေဂဟစနစ္ပိုင္းအရကြဲျပားကာ ပကတိ
အတိုင္းက်န္ရိွေနဆဲေဒသအနည္းငယ္အနက္မွ

ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆိုပါသစ္ေတာႀကီးမ်ား

အတြင္း၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားရွင္သန္လ်က္ရိွပါသည္။ ၄င္းတို႔က အဆိုပါေတာႀကီး
မ်ားကို ရပ္ရြာအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ပိုငဆ
္ ိုင္ထား ၊ ထိန္းသိမ္းထားၾကပါသည္။ အဆိုပါ
ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူထုပိုင္သစ္ေတာမ်ားတြင္ အစိုးရ၏တိုက္ရိုက္ၾသဇာအာဏာမရိွၾကရာ ႏုိင္ငံပိုင္
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေတာမ်ားႏွင့္ ႀကိဳး၀ိုင္းေတာမ်ားမွလြဲ၍ျဖစ္သည္။ ဥပမာ မဏိပူရ္ျပည္နယ္တြင္
စုစုေပါင္းဧရိယာ၏

၇၇

ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာသစ္ေတာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း

ယင္းတို႔အနက္မွ

၇

ရာခိုင္ႏႈနး္ ေက်ာ္သာလွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ရိွၿပီး က်န္ရိွေနေသာသစ္ေတာေျမမ်ားမွာ
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ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူထု၏တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ အာသံျပည္နယ္
တြင္မူ

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီမ်ား၏

စီးပြားျဖစ္ကၽြန္းသစ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားေၾကာင့္

ပကတိက်န္ရိွေနေသာ

သစ္ေတာမ်ား၏ႀကီးမားလွသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားပ်က္စီးခဲ့ရေလသည္။ ယေန႔အခါ အာသံျပည္နယ္၌
ဟက္တာေပါင္း ၃၁၂,၂၁၀ ဟက္တာကို ကၽြန္းသစ္စိုက္ခင္းမ်ားကေနရာယူထားရာ ကမၻာေပၚ၌
တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးမားဆံုးကၽြန္းသစ္စိုက္ေဒသႀကီးျဖစ္မည္ဟုယံုၾကည္ရသည္။
အထူးသျဖင့္ ရာဘာကဲ့သို႔ စီးပြားျဖစ္ေငြေပၚသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားမွာ ေဒသအတြက္အသစ္အဆန္း
မဟုတ္စဥ္ ယင္းတို႔၏ဧရိယာမ်ားမွာမူ နဂိုအတိုင္းရိွေနေသာသစ္ေတာမ်ားဆီသို႔ ပိုမို၀ါးမ်ိဳေရာက္ရိွ
လာသည္။

လက္ဖက္ႏွင့္ေကာ္ဖီစိုက္ခင္းမ်ားမွာလည္း

ေတာင္ေပၚသစ္ေတာမ်ားဆီသို႔

ခ်ဲ႕ထြင္

ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ ႀတိပူရ္ျပည္နယ္တြင္ ဟက္တာေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ အထိ ရာဘာမ်ားထပ္မံ
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားစတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းျပည္နယ္မွာ အိႏိၵယ
ႏုိင္ငံ၌

ဒုတိယအႀကီးဆံုးသဘာ၀ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနသူျဖစ္သည္။

ခ်ဲ႕ထြင္မႈမွာ

ေဒသ

အာဏာပိုင္မ်ားေအာက္ရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႏြယ္မ်ားႏွင့္ဆိုငေ
္ သာသစ္ေတာေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚ
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ားမွာ အာရိုနားခ်ားႏွင့္နာဂလန္းျပည္နယ္မ်ားအထိလည္း ခ်ဲ႕ထြင္
ေရာက္ရိွေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္စက္မႈသီးႏွံစိုက္ခင္းခ်ဲ႕ထြင္မႈမွာ

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ရိွ

ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈျဖစ္သည္။

မီဇိုရမ္

ျပည္နယ္အစိုးရက ဆီအုန္းစိုက္ဧရိယာအား ဟက္တာ ၁၅၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိတိုးခ်ဲ႕သြားရန္
ရည္မွန္းထားေလသည္။
မီဂါလာရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ထံုးေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း
မ်ား၏သစ္ေတာပ်က္စီးမႈမ်ားကို

ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းျပဳစုထားၿပီး

ေနာက္ထပ္ေက်ာက္မီးေသြး

တြင္းအား ႏိုင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္က ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။ (၁) ရပ္ရြာလူထုထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
ေျမေပၚ၌

စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားႏွင့္

ပမာဏႀကီးမားသည့္သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားတိုးတက္လာျခင္း

တို႔က လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း/ေက်းရြာမ်ား၏ေျပာင္းလဲေနေသာသဘာ၀ႏွင့္ ၄င္းတို႔အေပၚရိွေနသည့္ဖိအား
မ်ားကိုလည္း ညႊန္ျပလ်က္ရိွသည္။
ဤေဒသအတြင္း သစ္ေတာမ်ားအားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲ
ေနၾကသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုႏွင့္တစ္စု တူညီမႈ
မရိွၾကေသာ္လည္း

၄င္းတို႔သည္

လူထုအားဦးစားေပးၾကပါသည္။

ထံုးစံအတိုင္း

ရြာသူႀကီးမ်ား

သို႔မဟုတ္ ရြာေကာင္စီ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စုေကာင္စီတို႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း
အလို႔ငွာ သစ္ေတာေျမကို မိသားစုတစ္စုထံသို႔ ခြဲေ၀ေပးႏိုင္ၾကသည္။ အကယ္၍ ေျမလုပ္ကြက္
တစ္ကြက္အားစြန္႔ပစ္ၿပီးပါက ယင္းမွာ ရပ္ရြာလူထုထံသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေျမ
ေရာင္းခ်မႈအားခြင့္ျပဳထားျခင္းမရိွသလို တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္သို႔ ရိုးရာအစဥ္အလာ
အရအေမြဆက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳႏုိင္ေသာ ရပ္ရြာလူထုပိုင္ေျမလည္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ျငား

တစ္စံုတစ္ဦး၏ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္သို႔

ေျမေရာင္းခ်ေပးျခင္းႏွင့္လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းႏွစ္ရပ္

စလံုး၌ အတြင္းအျပင္ဖိအားႏွစ္ရပ္စလံုး၏အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအျဖစ္ ထိပါးမႈမ်ားရိွလာၾကသည္။
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ယေန႔အခါတြင္

ေဒသခံမ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

“ကန္႔ကြက္စရာမရိွေသာလက္မွတ္”

ဟု

သိအပ္ေသာအရာမွတစ္ဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္အျခားေသာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာေအာင္ျမင္
ေၾကာင္းသက္ေသခံအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းထုတ္ေပးသည့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံသို႔

ေျမ/သစ္ေတာမ်ားကိုလက္လႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေနၾကသည္။ အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို
ကိုင္ထားၾကရာ

အနာဂတ္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌

ေက်းရြာေကာင္စမ
ီ ်ားကထုတ္မေပးဘဲ

သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ကုိယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္တို႔

အသက္၀င္လာမည္ဟူေသာ စိတ္ေအးရန္အားေပးေနသည့္သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္သည္။
ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္သည့္

မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္အျခားမိရိုးဖလာသစ္ေတာတြင္းေနထိုင္သူမ်ား

(သစ္ေတာ

ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း) ဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ (၂၀၀၆) သည္ မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္
မ်ားႏွင့္သစ္ေတာမ်ားအတြင္း မိရိုးဖလားေနထိုင္သူမ်ားအေပၚသက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ယခင္အစဥ္
အဆက္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ခ့ျဲ ခင္းမ်ားကို တရားသျဖင့္ျပန္ျဖစ္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ တိုးတက္မႈ
ရိွလာေသာႏုိင္ငံေတာ္မူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းကို သစ္ေတာအခြင့္အေရးမ်ားဥပေဒ၊ တိုင္းရင္းသား
မ်ိဳးႏြယ္စုအခြင့္အေရးမ်ားဥပေဒ၊

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

မ်ိဳးႏြယ္စုေျမယာဥပေဒ (WRM သတင္းလႊာ ၂၀၅ အားဖတ္႐ႈပါ) ဟုလည္းေခၚဆိုၾကသည္။ ဤဥပေဒ
သည္

ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္

အျခားအရာမ်ားအနက္

ေရးဆြဲထားသည့္သစ္ေတာတြင္း

ေနထိုင္ပံုျဖင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အလုပ္အကိုင္တို႔ကို အဆိုပါသစ္ေတာမ်ားအတြင္း
မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာေနထိုင္လာၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားအား မွတ္တမ္းမတင္ႏုိင္ခဲ့
ၾကေသာ

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္

အျခားေသာမိရိုးဖလာေနထိုင္လာၾကသူမ်ားအတြက္

အသိအမွတ္ျပဳတရား၀င္အပ္ႏွင္းခဲ့ပါသည္။ အာသံႏွင့္ႀတိပုရ္မွလြဲ၍ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရိွအျခားေသာ
ျပည္နယ္ (၆) ျပည္နယ္တို႔တြင္ ျငင္းခံုမႈႏွင့္တကြ အဆိုပါဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္း
မရိွေသးရာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာလူထု၏ပိုင္ဆိုင္မႈရိွထားၿပီးျဖစ္၍
ျပင္ပမွဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တည္ဆဲေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားထက္ ပိုမိုအခရာက်
သြားႏုိင္သည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈရိွေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း

ေဒသတြင္းရိွသစ္ေတာမ်ားအေပၚ

နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းထိခိုက္ေစႏုိင္မည့္

အခ်က္မ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ဆည္မ်ား၊ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားႏွင့္မီးရထားလမ္းမ်ား
တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ
ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစသည္တို႔ပါ၀င္ေနၾကသည္။
ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈသည္

အာသံႏွင့္

ျပႆနာျဖစ္သည္။

ဆိုးရြားလွေသာပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္

ယင္း၏

ႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္၊

မက္ဂါေလရာျပည္နယ္မ်ား၌

အမ်ိဳးသားအစိမ္းေရာင္ခံု႐ံုးက

အလြန္အေရးႀကီးေသာ

ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားအား

ယခုအခါ
ပိတ္ပင္

ထားၿပီးျဖစ္သည္ (၁) ။ နာဂလန္းျပည္နယ္ ၊ ေ၀့ါခခရိုင္ရိွ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေကာ္ပိုေရးရွင္း
(ONGC) ၏လုပ္ကြက္မ်ား၌ ေရနံယိုဖိတ္မႈတစ္ရပ္သည္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးေျမမ်ား
အေပၚ
မ်ားသည္

ႀကီးစြာေသာအပ်က္အစီးမ်ားအားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ႏွင့္

(၂)

ေဒသတြင္းမွအဖြ႔အ
ဲ စည္း

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးေရးအတြက္

တရား႐ံုးအထိသြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

မီဇိုရမ္

၊

မဏိပူရ္ႏွင့္

အာရိုနားခ်ားျပည္နယ္
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မ်ား၌လည္း ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လက္တေလာ အဆိုျပဳထားမႈမ်ားရိွေနပါသည္။
အဆိုပါအဆိုျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ သစ္ေတာဧရိယာမ်ားပ်က္စီးျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး
အျခားအသံုးခ်မႈမ်ားဆီသို႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားေစမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ဆည္မ်ားႏွင့္ေရကာတာေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္တည္ေဆာက္သြားရန္ အစိုးရကစီစဥ္လ်က္ရိွရာ
ယင္းတို႔အနက္အမ်ားစုသည္

အႀကီးစားတည္ေဆာက္မႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အာရိုနားခ်ားျပည္နယ္

တစ္ခုတည္းမွာပင္ အစိုးရသည္ ျမစ္ေပါင္း ၄၂ စင္းေပၚ၌ ဆည္ႏွင့္ေရကာတာေပါင္း ၁၂၇ ခုအတြက္
ေဆာက္လုပ္သြားမည့္ကုမၸဏီအေရအတြက္ေပါင္း

၅၉

ကုမၸဏီႏွင့္

သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား

လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၄၂,၅၉၁ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္သြားရန္ ရည္မွန္း
ထားသည္။ အဆိုပါ ဆည္၊ေရကာတာမ်ားအားလံုးသည္
သစ္ေတာဧရိယာမ်ား၏

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို

သိပ္သည္းကာ နဂိုအတိုင္းက်န္ရိွသည့္

ျမဳပ္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

မဏိပူရ္ျပည္နယ္တြင္

တည္ေဆာက္လိုက္ပါက သစ္ေတာေျမ ၂၂,၇၇၇ ဟက္တာအားႏွစ္ျမဳပ္သြားေစမည့္ အျငင္းပြားစရာ
တီးပိုင္မတ္ဆည္အား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သဲသဲညံေအာင္ကန္႔ကြက္သံတို႔
ႏွင့အ
္ တူ

ေဒသတြင္းအတိုက္အခံျပဳမႈတို႔သည္

ႀကီးမားလွသည့္သစ္ေတာဧရိယာႏွင့္

အဆိုပါ

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္စပ္ကာ မေရတြက္ႏုိင္ေသာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကိုႏွစ္ျမဳပ္သြားေစမည့္
ထို

ဆည္တည္ေဆာက္မႈရပ္တန္႔လိုက္ရသည့္

ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစရန္ကူညီခဲ့

ၾကပါသည္။
အေ၀းေျပးလမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ေဒသအားလမ္းေၾကာင္း
ဖြင့္ေပးရန္အတြက္

အိႏိၵယအစိုးရ၏အစီအစဥ္တြင္ပါရိွေသာ

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းတို႔မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေဒသ၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အလွတရားတို႔အားလွစ္ဟျပသျခင္း ၊
သစ္ထုတ္လုပ္မႈ

ႏွင့္ယင္း၏ကာဗြန္သိုေလွာင္ႏုိင္မႈစြမ္း၊

႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆး၀ါးစသည္တို႔အတြက္

သစ္ေတာမ်ားအား လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း၊ တြင္းထြက္သတၱဳမ်ားအားအဓမၼယူငင္ျခင္းအျပင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ
အား ပထ၀ီအေနအထားအရ၊ စီးပြားေရးအရလႊမ္းမိုႏုိင္စြမ္းရိွေသာ အာဆီယံေဒသႀကီးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္
ေပးေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုတို႔အားလမ္းဖြင့္ေပးျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အေရးပါသည့္ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ

အာရွျဖတ္ေက်ာ္အေ၀းေျပးလမ္းႏွင့္

အာရွျဖတ္ေက်ာ္

မီးရထားလမ္းတို႔မွာ လတ္တေလာအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတို႔အားဆက္သြယ္ေပးမည့္

အဓိကက်သည့္

ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕

ကြန္ရက္တစ္ခုအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ေဒသဆိုင္ရာစြမ္းအင္ကြန္ရက္အား
စတင္ေနၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္ သစ္ေတာ
ေနလူသားမ်ား၏

ရွင္သန္ရပ္တည္မႈနည္းလမ္းႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

တိုက္ရိုက္ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားရိွေနၿပီး

ႀကီးမားလွသည့္သစ္ေတာဧရိယာမ်ားကို

ဖ်က္ဆီးပစ္မည္

ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္သစ္ေတာ
အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တစ္လႊား၌ေတြ႔ရိွရသူမ်ားကဲ့သို႔
အေနျဖင့္

ကာဗြန္ထြက္ရိွမႈနည္းပါးသည့္

သစ္ေတာမွီခိုေနထိုင္သူ

လူထုအသိုက္အ၀န္း

ရွင္သန္ရပ္တည္မႈနည္းလမ္းအမ်ားစုအနက္မွအခ်ိဳ႕တြင္
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ဦးေဆာင္ေနထိုင္ႏုိင္ၾကစဥ္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမွာ ၄င္းတို႔၏ဘ၀ရွင္သန္ေနထိုင္ပံုႏွင့္အသက္ေမြး

၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ ထိခိုက္လ်က္ရိွၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ထိခိုက္မႈမ်ားအား ပို၍ ဆိုးရြားေစသည္မွာ
သစ္ေတာႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားႏွစ္ရပ္အား
ျဖစ္ၿပီး

ယင္းတို႔သည္

ျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္

ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈအားေလွ်ာ့ခ်ရန္အကူအညီေပးလိမ့္မည္ဟု

ပထမတစ္ခုမွာ

ယူဆထား၍

ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည့္ေျမဟုဆိုႏုိင္ေသာေျမမ်ားအား

ျပန္လည္

ထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာဗြန္သိုေလွာင္ရာ ၊ ကာဗြန္စုပ္ယူရာသစ္ေတာမ်ားအျဖစ္ လက္ရိွ
သစ္ေတာမ်ာအားအကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမွာ သီးနွံေလာင္စာ
သို႔မဟုတ္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ စက္မႈဘက္ဆိုင္ရာဇီ၀ေလာင္စာစိုက္ပ်ိဳးမႈျဖစ္သည္။ စိုက္ခင္း
မ်ားကို ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ထူေထာင္ထားရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းလုပ္ငန္း
ႀကီးမ်ားကပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကၿပီး သစ္ေတာတစ္ခုအျဖစ္ အနည္းငယ္မွ် စဥ္စားဖို႔ေနေနသာသာ
လံုး၀မျဖစ္ႏုိင္ေသာ၊ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ က်ယ္ေျပာေသာဧရိယာမ်ားျဖစ္သည္။
အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရိွ သစ္ေတာကာဗြန္စီမံကိန္းမ်ား၏ ဗိသုကာမ်ားအနက္မွတစ္ဦးမွာ ကမၻာ့ဘဏ္
ျဖစ္သည္။

၄င္း၏ေလ့လာမႈျဖစ္ေသာ

‘အိႏိၵယႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္တိုးတက္ေရး

အတြက္ သဘာ၀သယံဇာတ၊ ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆက္စပ္မႈ’ ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ (၃)
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေလ့လာမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ‘အိႏိၵယႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ကာဗြန္ဘ႑ာေငြ
ႏွင့္သစ္ေတာက႑’

သည္

ပိုမိုအက်ိဳးအျမတ္ရိွသည့္သစ္ေတာကာဗြန္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာေျမမ်ားကိုေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ျပတ္သားစြာ

ကူညီလမ္းဖြင့္

ေပးထားသည္။ ‘အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း သစ္ေတာက႑သံုးသပ္ခ်က္’ ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္
အလားတူေလ့လာမႈအတြက္ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၌လည္း ေဒသအတြင္း
ကာဗြန္ဖမ္းယူမႈအစီအစဥ္မ်ားကိုညႊန္ျပထားသည္။ ယင္းေဒသ၏ သစ္ေတာက႑အတြင္း၀င္ေရာက္
ေဆာင္ရြက္ရန္ကမၻာ့ဘဏ္၏ျပတ္သားေသာရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည္မွာ ကမၻာ့ဘဏ္
၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကာဗြန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
စီမံကိန္းအေျမာက္အျမားပါ၀င္ေနမည္ဆိုျခင္းပင္။ ဤစီမံကိန္းအတြင္း အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသႀကီး
တစ္ခုလံုးပါ၀င္ေစရန္ ကမၻာ့ဘဏ္က အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားလွ်င္၊ ထို႔ျပင္ ကာဗြန္စုပ္သစ္ေတာမ်ားမွာ
ပါ၀င္သည့္ခရိုင္တစ္ခုခ်င္းစီရိွ စီမံကိန္းမ်ား၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနၾကလွ်င္ ယင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ
အားလံုးေသာေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားႏွင့္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ

အၾကပ္အတည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤသို႔မွားယြင္းသည့္ေျဖရွင္းခ်က္ေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားၾကရမည္
ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာလူထုအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာအဖြ႔အ
ဲ စည္း (CFI) အေနျဖင့္
ေမာဖလန္ REDD+ စီမံကိန္းအား ယင္းေဒသအတြင္း၌ ပထမဆံုးေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္တြင္

စတင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

(၄)

အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ

မက္ဂါေလရာခရိုင္အတြင္းမွ

အေရွ႕ခါဆီ

ေတာင္ကုန္းမ်ား၌တည္ရိွၿပီး CFI ၏ ခါဆီေတာင္ကုန္းလူထု REDD+ စီမံကိန္းဟုလည္း တစ္ခါတစ္ရံ
ရည္ညႊန္းၾကသည္။ စီမံကိန္းဧရိယာအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရြက္အုပ္ေတာ ၉၂၇၀ ဟက္တာႏွင့္
ရြက္ဖြင့္ေတာ ၅၉၄၇ ဟက္တာခန္႔ပါ၀င္ေနေသာ ဟက္တာစုစုေပါင္း ၁၅၂၁၇ ခန္႔အထိ က်ယ္၀န္း
ပါသည္။ REDD+ စီမံကိန္းအတြင္းပါ၀င္ေနသည့္သစ္ေတာမ်ားမွာ ေရွးက်ၿပီး အေလးအျမတ္ထားရာ
သစ္ေတာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ CFI က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားအျဖစ္ ေဒသခံအင္ဂ်ီအိုအဖြ႔ဲ
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာဆိုင္ရာအဖြ႔အ
ဲ စည္းအေရအတြက္တို႔အား စာရင္းျပဳလုပ္ရာ ဘက္သာနီအသင္း၊
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ခါဆီေတာင္ကုန္းမ်ားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခရိုင္ေကာင္စီ၊

ေျမကမၻာလႈပ္ရွားမႈ

ႏွင့္

ယူႏုိက္တက္

ကင္ဒမ္းအေျခစိုက္ ပုဂၢလိက၀ါတာလူးေဖာင္ေဒးရွင္းစသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေဒသခံ Ka Synjuk Ki
Hima Arliang Wah Umiam ၊ ေမာဖလန္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအသင္းအား CFI ႏွင့္တြဲဖက္၍
စီမံကိန္းေထာက္ခံအားေပးသူအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားခဲ့သည္။ ၀ါတာလူးေဖာင္ေဒးရွင္းက စီမံကိန္း
အား ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ေပါင္ေငြ ၁၀၀,၀၀၀ ေငြေၾကးအကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ

REDD+

စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာသစ္ေတာမ်ားအတြက္

ကာဗြန္ဆိုင္ရာ

ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ Ka Synjuk Ki Hima Arliang Wah Umiam ၊ ေမာဖလန္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး
အသင္းအတြက္ျဖစ္သည္။ ခါဆီေတာင္ကုန္းလူထု REDD+ စီမံကိန္းအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္
Plan Vivo (အီဒင္ဘာ့ ၊ ယူေက) စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ လက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
ဇြန္လတြင္ REDD+ ခရက္ဒစ္မ်ားထုတ္ေပးမႈအေပၚေျခရာခံေနေသာ ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္ဘဏ္
တစ္ခုျဖစ္သည့္ မာကစ္မွတ္ပံုတင္႐ံုး၌ ကာဗြန္ေျခဖ်က္ေပးမႈလက္မွတ္ေပါင္း ၂၁၈၀၅ ေစာင္အား
ထုတ္ေပးႏုိင္ခ့သ
ဲ ည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဒုတိယအဆင့္သို႔ေရာက္ရိွ
လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားအရသိရိွပါသည္။
အြန္လိုင္းေပၚရိွစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ အထက္၌ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အားလံုးပါရိွစဥ္
သစ္ေတာမ်ား၏ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္ျဖစ္သည့္

လက္ေတြ႔ေျမျပင္ေပၚမွျပည္သူလူထုမွာမူ

REDD+

ပတ္သက္၍ ဘာကိုဆိုလိုေၾကာင္းမသိရိွၾကေပ။ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚ၌ သီးႏွံမ်ား
စုိက္ပ်ိဳးေလ့ရိွၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ REDD+ စီမံကိန္းစတင္လာေသာအခါ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ သီးႏွံမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးရန္ အျခားေသာေနရာမ်ားအားရွာေဖြခ့ရ
ဲ ေလသည္။ အဆိုပါ REDD+ စီမံကိန္း၏အက်ိဳး
ေက်းဇူးမွာ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ အင္မတန္နည္းပါးလွသည္။
ဟက္တာေပါင္း ၄၄၃၉၁ ဟက္တာကိုလႊမ္းၿခံဳမႈရိွသည့္ ေနာက္ထပ္ REDD+ စီမံကိန္းအသစ္မွာ
မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ၊ အစ္ေဇာႏွင့္မာမစ္ခရိုင္မ်ား၌ တည္ရိွေလသည္။ ဤစီမံကိန္းအသစ္ကို အိႏိၵယ
သစ္ေတာသုေတသနႏွင့္ပညာေပးေကာင္စီ
ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္းျဖစ္သည့္

(ICFRE)

၊

ေတာင္တန္းေဒသမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

နီေပါႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ICIMOD ႏွင့္ ဂ်ာမနီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္း

GIZ

တို႔က

အတူပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္း

ျဖစ္သည္။ (၅) ေမာဖလန္ REDD+ စီမံကိန္းႏွင့္အတူတူပင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ေက်းရြာေကာင္စီမ်ားမွ
တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ REDD+ စီမံကိန္းႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊ မည္သည့္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္စေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အနည္းငယ္သာရရိွျခင္း

မွသည္ လံုး၀မရျခင္းအထိ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြင္း၌ REDD+ စီမံကိန္း
မ်ားကို

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွထြက္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ပံုေဖာ္ထားၿပီး

သစ္ေတာကာဗြန္ေခ်ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားအေနျဖင့္

ထိုသို႔ေသာ

ေက်းရြာမ်ား၏ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားၾကသည္။ ဤစာေရးသူသြားေရာက္ခဲ့ေသာ ရြာႏွစ္ရြာ တြင္
REDD+ စီမံကိန္းမေရာက္လာမီကပင္ လက္ရိွသစ္ေတာကို ေက်းရြာ၏အားထုတ္မႈျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
လာျခင္းမတိုင္ခင္ကာလမ်ားစြာကပင္
သည့္အလုပ္မ်ားႏွင့္
ရြာသူရြာသားမ်ားထံမွ

ကာဗြန္စီမံကိန္းသည္

REDD+

စီမံကိန္းေရာက္ရိွ

သစ္ေတာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္တာ၀န္ယူကတိျပဳျခင္းမ်ားကို
သစ္ေတာမ်ားကို

ခက္ခဲႀကီးမား

ျပဳလုပ္ေပးအပ္ခ့ၾဲ ကေသာ

ေငြေၾကးေပးအပ္ကာလႊဲေျပာင္းရယူခ့ျဲ ခင္းျဖစ္ေနပါသည္။
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ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္

ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအဖို႔

မိမိတို႔၏သစ္ေတာမ်ားအေပၚထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကို

ျပင္္ပအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားလက္သို႔ ဆံုး႐ံႈးေနရသည့္ ေခတ္သစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္
လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါထိခိုက္ေစခဲ့သည့္

သစ္ေတာမ်ားအျပင္

လူသားမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကာကြယ္ေရးအမည္ျဖင့္လံႈ႕ေဆာ္ျမႇင့္တင္

ခဲ့ေသာဒုတိယလုပ္ငန္းအမ်ိးအစားမွာ သီးႏွံေလာင္စာစိုက္ခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ၾကက္ဆူပင္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။ အိႏိၵယအစိုးရ၏ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္သည္ သီးႏွံေလာင္စာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားျမႇင့္တင္ရန္
ေကာ္မတီမ်ားဖြ႔စ
ဲ ည္းေပးခဲ့ရာ

၄င္းတို႔သည္

ထုတ္ကုန္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊

အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပုိင္း

ေလ့လာေရး၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းလြယ္ကူေစေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးမႈစံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ေပးေရး
ႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေပးေရးစသည္တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့ၾကရသည္။

အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္

ဖက္စပ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒီ၀မ္း၀ီလ်ံဆမ္မာဂါ သည္ ၾကက္ဆူစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ အဓိက
တြန္းအားေပးလံႈ႕ေဆာ္သူျဖစ္သည္။ ဒီ၀မ္းေရနံေရာင္း၀ယ္ေရးလီမိတက္ (ယူေက) သည္ သီးႏွံ
ေလာင္စာထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ေျမရယူသည့္
၀ီလ်ံဆမ္မာဂါမွာ

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌

ပထမဆံုးကုမၸဏီမ်ားအနက္မွတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

အႀကီးမားဆံုးလက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးသူအုပ္စုျဖစ္သည္။

အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္တစ္ခြင္သာမက အာရွႏွင့္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ
စိုက္ပ်ိဳးသြားမည့္

ႀကီးမားသည့္အစီအစဥ္မ်ားရိွပါသည္။

၄င္းတို႔ထံ၌

ၾကက္ဆူပင္မ်ားတိုးခ်ဲ႕

အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတစ္ခုတည္းတြင္ပင္

ၾကက္ဆူပင္စိုက္ခင္း ဟက္တာ ၁၀၀,၀၀၀ အထိလ်ာထားေၾကာင္း ၄င္းတို႔ကေၾကညာခဲ့ၿပီး ေတာင္သူ
မ်ားႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားမွာ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား၊ ျပန္လည္၀ယ္ယူေပးမည္ဟူေသာ
အာမခံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေသြးေဆာင္ျခင္းခံခ့ရ
ဲ ေလသည္။ အျခားေသာေနရာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၾကက္ဆူပင္
စိုက္ပ်ိဳးေရးစမ္းသပ္မႈမ်ားမွာေအာင္ျမင္ခ့ပ
ဲ ံုမရေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ရြာသားမ်ားကက်ခံ
ေပးခဲ့ရပါသည္။ ရြာသားမ်ားအဖို႔ ေငြေၾကးကုန္က်ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ မည္သည့္
ၾကက္ဆူဆီမွမရရိွခ့ဘ
ဲ ဲ

စိုက္ခင္းမ်ားမွာလည္း

အဆိပ္ပင္မ်ားဖံုးလႊမ္းကာက်န္ရိွခဲ့ေလသည္။

ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈခဲ့မႈမ်ားအရ စြန္႔ပစ္ယာေတာမ်ားႏွင့္ ၾကက္ဆူပင္မ်ားမင္းမူေနသည့္ ေရြ႕ေျပာင္း
ေတာင္ယာမ်ားကိုသာေတြ႔ခဲ့ရသည္။
တာ၀န္ရိွမႈအနည္းဆံုးေသာ

စိတ္႐ႈပ္စရာအေကာင္းဆံုးမွာ

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအတြက္

အဆိုပါရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္လူ႔အသိုက္အ၀န္းမ်ားသည္

မစို႔မပို႔ေသာကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားအားေလွ်ာ့ခ်ရန္ဟူေသာအဓိကတာ၀န္ကိုလက္ခံရန္

၄င္းတို႔၏
မည္သို႔

ေတာင္းဆိုခံခဲရ
့ သည္ဆိုျခင္းပင္။ သီးႏွံေလာင္စာတိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို အားသစ္မာန္သစ္ျဖင့္ ျပန္လည္စတင္
မည္ဟူေသာသတင္းမ်ားလည္း
လာမည္ဆိုပါက

ထြက္ေပၚေနပါသည္။

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္

အကယ္၍

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားေပၚေပါက္

ေဒသ၏၀မ္းစာဖူလံုရံုစားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္

သတင္းဆိုးသေဘာသက္ေရာက္ေနပါသည္။
ရမ္၀မ့္ခီရက္ပန္ wangkheilakpa(at)gmail.com
အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ၊ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏႐ႈေထာင့္ ၊ အင္ဖာ ၊ မဏိပူရ္ ။
(၁) An article on the Supreme Court decision banning coal mining in the NE of India is
available at http://www.downtoearth.org.in/news/meghalaya-suspends-rathole-coalmining-44432
(၂) http://kanglaonline.com/2011/09/pil-seeking-rs-1000-crore-compensation-filed-foroil-spill-in-nagaland/
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(၃) World Bank study 'Natural Resources, Water and the Environment Nexus for
Development and Growth in North East India’; background study ‘Carbon Finance and
Forest Sector in North East India’; and ‘Forest Sector Review of North East India'
(၄) REDD+ in India, and India’s first REDD+ project: a critical examination. Report by
Soumitra Ghosh. Available at http://www.redd-monitor.org/wpcontent/uploads/2011/11/03_Mausam_Sept-2011.pdf ; summary and commentary by
REDD-Monitor available at http://www.redd-monitor.org/2011/11/29/indias-first-reddproject-in-the-east-khasi-hills-when-you-say-that-i-need-permission-to-cut-my-owntree-i-have-lost-my-right-to-my-land/
(၅) Mizoram selected among others for REDD+ project
http://www.mizoramtourism.org/mizoram-news/mizoram-selected-among-others-forredd-project and ICFRE Initiatives on REDD+ , last 10 slides refer to the REDD+
project in Mizoram; available at:
http://www.ignfa.gov.in/photogallery/documents/REDDplus%20Cell/Modules%20for%20forest%20&%20Climate%20Change2016/Presentatio
ns/Resource%20Persons/TPSingh_IGNFA18Oct2016.pdf
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အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ » စိုက္ပ်ိဳးေရးစံုလင္ႂကြယ္၀မႈအေပၚ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး
မ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကိုျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာအဆိုျပဳဥပေဒမ်ား
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးသည္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒတစ္ရပ္မွ အဓိကက်သည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို ပယ္ဖ်က္
ေပးခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒပုဒ္မမ်ားအေနျဖင့္

သီးႏွံမ်ားအားေရြးခ်ယ္ပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ေသာ

သက္တမ္းရင့္စိုက္နည္းစနစ္ဆက္လက္က်င့္သံုးျခင္းမွ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားကိုတားျမစ္ထားရာ
အဆိုပါနည္းစနစ္မွာ ယေန႔ရိွလာေသာ အလြန္ႀကီးမားသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးဇီ၀မ်ိဳးစံုလင္မႈအား ျဖစ္ေပၚ
ေစခဲ့ေသာတကယ့္နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။

(၁) ယခုအခါ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ

ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳဥပေဒမ်ား၊ ဆီအုန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာဥပေဒမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံပင္မ်ား ကြဲျပား
စံုလင္မႈအေပၚ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားျပန္အသက္သြင္းရန္ ၿခိမ္းေျခာက္
လ်က္ရိွရာ အဆိုပါထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံုရံုးမွခံုသမာဓိမ်ားက ၄င္းတို႔၏
၂၀၁၂

ခုႏွစ္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ျခင္းမရိွဟု

သံုးသပ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္အဆိုပါဥပေဒႏွစ္ရပ္မွာပို၍ေတာင္မွ
က်ယ္ျပန္႔ဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား ဥပေဒအရကာကြယ္ထားသည့္
သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားကမွတ္ပံုတင္ကာမူပိုင္ခြင့္ရယူထားသည့္ အပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ရယူခြင့္၊
အသံုးခ်ခြင့္ႏွင့္ပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္မ်ားကန္႔သတ္ထားေလသည္။

၁၉၈၀ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ေခတ္မီေရးအတြက္
ဲ ာ
တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ရ
စပ္မ်ိဳးမ်ား၊

ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊

ယင္း၏သေကၤတမ်ားအျဖစ္

ထြန္စက္မ်ားႏွင့္

ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊

အျခားေသာအႀကီးစားစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

အသံုးခ်ျခင္းတို႔ရိွခဲ့ေလသည္။ ထိုသို႔ ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္မႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အစိုးရသည္
သီးႏွံပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းစနစ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒအမွတ္ - ၁၂ အားထုတ္ျပန္ခ့ဲ
သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းအဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သည့္ လူထုအသိုင္း
အ၀ုိင္းမ်ားအေနျဖင့္

အဆိုပါဥပေဒသည္

၄င္းတို႔၏ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအေပၚ

ႀကီးႀကီးမားမား

သက္ေရာက္မႈရိွခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒကို ၄င္းတို႔ႏွင့္အႀကိဳေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ ထုတ္ျပန္
ခံခ့ရ
ဲ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ေကာ္ပိုေရးရွင္းလုပင
္ န္းႀကီးမ်ားက
မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ထားကာ

သီးႏွံပင္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားအျဖစ္အသံုးခ်သည့္
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အပင္မ်ားအားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ
ပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔သည္

တားျမစ္ထားေလသည္။
ယေန႔အခ်ိန္ထိ

ေတာင္သူမ်ား၏

မ်ိဳးေစ့ေရြးခ်ယ္ျခင္းကာ

ေတာင္သူစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားသာမက

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုးတက္လာျခင္း၏ ခြဲထုတ္မရေသာအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ အစားအေသာက္သီးႏွံပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ၾကေသာေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္

အဆိုပါအပင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ေတာင္းဆိုေနၾကေသာေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏

မူပိုင္ခြင့္မ်ားရရိွေရး

တရားစြဲဆိုမႈကိုခံခ့ရ
ဲ ၿပီးေနာက္

ျပစ္ဒဏ္မ်ား

ခ်မွတ္ျခင္းခံခ့ဲရေလသည္။ (၂) ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံုရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္
အမွတ္ - ၉၉ က အပင္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္အသံုးျပဳေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္ပိုေရးရွင္း
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသို႔တစ္ဦးတည္းေမာင္ပိုင္စီးခြင့္ေပးထားေသာ

၁၉၉၂

ခုႏွစ္

ဥပေဒပါဥပေဒပုဒ္မ

မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ယခင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ၾကစဥ္အတိုင္း မိမိတို႔စိုက္ပ်ိဳးမည့္အပင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း ၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကို တရားစြဲခံရမည့္
အႏၱရာယ္မရိွေတာ့ဘဲ တစ္ဖန္ျပန္၍ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရရိွခ့ၾဲ ကပါသည္။

၂၀၁၆

ခုႏွစ္တြင္

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၌

အဆိုျပဳဥပေဒႏွစ္ရပ္အားတင္သြင္းခဲ့ရာ

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဥပေဒျဖစ္ၿပီး

ဥပေဒတစ္ရပ္မွာ

က်န္ဥပေဒတစ္ရပ္မွာ

ဆီအုန္းႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းေသာဥပေဒျဖစ္သည္။ ပထမဥပေဒၾကမ္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ခံုရံုးကပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ေသာဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖစ္သည့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒအမွတ္ - ၁၂ ပါ ဥပေဒပုဒ္မ
မ်ားအတြင္းဂရုတစိုက္ထည့္သြင္းထားသည့္

ေကာ္ပိုရိတ္ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ဆင္တူေသာ

သီးႏွံပင္

စိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ ေကာ္ပိုရိတ္လက္၀ါးၾကီးအုပ္ခြင့္ကို ျပန္လည္ေတာင္းခံလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္
အဆိုျပဳထားေသာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဥပေဒသည္ ထိန္းသိမး္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေနာက္ဆက္တြဲပါ မ်ိဳးေစ့မ်ား၏အပင္မ်ိဳးကြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပမာ ေဆး၀ါးကုမၸဏီႀကီးမ်ား ၊ ဆီအုန္း
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက

မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏

အပင္မ်ိဳးကြဲမ်ားအား

ရယူျခင္း၊

အသံုးခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုအား တားျမစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မိရုးိ ဖလာ
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ လူထုအေနျဖင့္ အစဥ္အဆက္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည့္ အကာအကြယ္ေပးထား
ေသာအခ်ိဳ႕အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ဥပမာ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားကိုအသံုးျပဳခြင့္ရိွၾကရာ အကယ္၍ ၄င္းတို႔က
အဆိုပါမ်ိဳးစိတ္မ်ားအား

ရိုးရာအတိုင္းအသံုးျပဳမႈအလို႔ငွာ

မ်ိဳးရိုးဗီဇအရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္

အစိုးရ

သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံ၌ မွတ္ပံုတင္ထားလွ်င္ျဖစ္သည္။

အဆိုျပဳထားသည့္ဥပေဒတြင္ပါရိွေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဒဂၤါးျပားတစ္ျပား၏မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ဖက္
ႏွင့္တူေနရာ မည္သည့္ဖက္ကိုလွည့္သည္ျဖစ္ေစ ဥပေဒသည္ လူထု၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ
ဥပေဒအား အခြင့္မသာေစမည္သာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူထုအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ
အပင္မ်ားအားသံုးစြဲပါက ၄င္းတို႔သည္ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားအား
ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သလို အကယ္၍ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံပါကလည္း အပင္မ်ား၏ေဆးဖက္၀င္အာနိသင္
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၄င္းတို႔၏ရိုးရာအသိဉာဏ္ရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္

အဆိုျပဳဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ႏွင့္ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ လူထု၏အသိဉာဏ္အေပၚလက္ခံေပးေၾကာင္းအတည္ျပဳေပးျခင္းမတိုင္ခင္
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ေဆး၀ါးကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏

ခိုးယူသြားျခင္းခံရမည့္အႏၱရာယ္လည္းရိွေနပါသည္။

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး

မ်ားသည္ အသံုးျပဳခြင့္ပါမစ္အတြက္ လူထုအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ေလွ်ာက္ထားမႈအတြင္းထည့္သြင္းေပး
ရမည့္

ရိုးရာနည္းအတိုင္းအပင္မ်ားအားေဆး၀ါးဘက္ဆိုင္ရာအသံုးခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကိုအမဲလိုက္သလိုလိုက္တတ္ၾကပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာလူထုအဖို႔ ကနဦးအားျဖင့္
အသံုးျပဳခြင့္ပါမစ္အားခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကမူပိုင္ခြင့္အား
မွတ္ပံုတင္လိုက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အပင္မ်ားကို ရိုးရာအတိုင္းအသံုးခ်ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားမွာ ဥပေဒ
အရ ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက
အဆိုပါအပင္အတြက္

မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ထားလိုက္၍ျဖစ္သည္။

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဥပေဒသည္
သို႔မဟုတ္

ေဆး၀ါးမ်ားအလို႔ငွာ

ထို႔ေၾကာင့္

အဆိုျပဳထားေသာ

သက္ဆိုင္ရာလူထုက

ရိုးရာအတိုင္းအသံုးျပဳေနေသာအပင္မ်ားကို

အစားအစာ

လူထု၏အသံုးျပဳမႈ၊

စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားအတြက္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျပဳေနပါသည္။

ရိုးရာသဘာ၀တိုင္းရင္းေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူမ်ား၏အသိပညာဗဟုသုတ

မ်ားကို ေဆး၀ါးကုမၸဏီၾကီးမ်ားကလုယူသြားတတ္သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းလည္းရိွေနခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ
ဗဟုသုတအခ်က္အလက္မ်ားကို

အစဥ္အဆက္သံုးစြဲေနၾကသူမ်ားႏွင့္သိရိွနားလည္ထားသူမ်ားထံမွ

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကစီးပြားျဖစ္အသံုးခ်ကာ မွတ္ပံုတင္လိုက္ၾက
ေလသည္။ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိုဳးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာရိုးရာသဘာ၀တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားသည္ ပညာရပ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာအေသးစိတ္သုေတသနျပဳမႈမ်ားအတြက္လည္း အသံုးခ်ျခင္းခံရပါသည္။ အဆိုပါသုေတသန
မ်ားႏွင့္ ေပၚေပါက္လာေသာစီးပြားျဖစ္အသံုးခ်ျခင္းမ်ားသည္လည္း အသိဉာဏ္ပစၥည္းခိုးယူမႈသေဘာ
သက္ေရာက္ေနရာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္
ျခင္း၊

အသံုးခ်ျခင္းတို႔တြင္ပါ၀င္ေသာ

ေရာဂါကုသေရး

သက္ဆိုင္ရာေဆး၀ါးအတြက္

ေဆးျမစ္

ေဆးပင္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေဖာ္စပ္ျခင္းႏွင့္ကုသျခင္းတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာလူထု၏ စဥ္ဆက္မျပတ္
စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ခ့ျဲ ခင္းမ်ား၏ ရလဒ္
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို အေသးစိတ္ စူးစမ္း
ေလ့လာမႈသုေတသနအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရိွၾကရာ အေၾကာင္းရင္း
မွာ ယေန႔ေခတ္ပညာရပ္ဆိုင္ရာေလ့လာခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမ်ိဳးႏွင့္မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဆီအုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဆိုျပဳဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆီအုန္းပင္အား အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအတြင္း
သဘာ၀အတိုင္းေပါက္ေရာက္ေနေသာမ်ိဳးစိတ္တစ္ခုအျဖစ္

သတ္မွတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

အာဖရိကတိုက္အေနာက္ပိုင္းႏွင့္

အလယ္ပိုင္းဇာတိမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ေသာဆီအုန္းပင္အား

စားအုန္းဆီထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသို႔ယူေဆာင္လာခဲ့သည္ဟူေသာ

ယင္းမွာ

အခ်က္ကို ဖံုးကြယ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အာဖရိကတိုက္အေနာက္ပိုင္းႏွင့္အလယ္ပိုင္းတို႔
တြင္ ရိုးရာဆီအုန္းမ်ိဳးမ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးကာ မ်ားစြာေသာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အသံုးခ်ပံုအဖံုဖံုတို႔
အတြက္အသံုးျပဳခဲ့ၾကေလသည္။

(၃)

အဆိုျပဳထားေသာ

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံု

မ်ိဳးကြဲဥပေဒပါ အပိုဒ္ ၁၅ ႏွင့္တြဲဖက္၍ ဆီအုန္းပင္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအတြင္း သဘာ၀အတိုင္း
ေပါက္ေရာက္ေနေသာမ်ိဳးစိတ္တစ္ခုအျဖစ္စဥ္းစားၾကည့္သည့္အခါ

ဆီအုန္းစိုက္ခင္းကုမၸဏီမ်ား

အေနျဖင့္ အပင္အားမူပိုင္ခြင့ထ
္ ားရိွႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီက၀ယ္ယူရန္စိတ္၀င္စားေနသည့္
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အသီးအားအသံုးျပဳေနျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လူထု၏ဆီအုန္းအသံုးျပဳမႈအေပၚ

ကန္႔သတ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆီအုန္းပင္အား

သို႔ေသာ္

ယင္းကုမၸဏီမ်ား

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအတြင္း

သဘာ၀

အေလွ်ာက္ေပါက္ေရာက္သည့္မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ေၾကညာထားၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံု
မ်ိဳးကြဲဥပေဒအရလည္းအက်ံဳး၀င္လာသည့္အခါ
လူထုကအသံုးျပဳေနမႈအေပၚတြင္လည္း
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအတြင္း

အပင္၏အျခားေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ရပ္အား

ပိတ္ပင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ဆီအုန္းပင္အား

သဘာ၀အေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္သည့္မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ေၾကညာျခင္းသည္

မိမိတို႔၏ေျမမ်ားေပၚ၌

ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္

ေနထိုင္သည့္ျပည္သူလူထုအတြက္

ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားအနီး

ေျမအဓမၼသိမ္းယူမႈဒုတိယနည္းလမ္းသေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနရာ

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆီအုန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုမၸဏီက၀ယ္ယူရန္စိတ္၀င္စားသည့္အသီးအထိ
လူထု၏ဆီအုန္းပင္အသံုးျပဳမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားအတည္
ျဖစ္လာပါက

ေတာင္သူမ်ားအဖို႔

မိမိတို႔၏ေျမမ်ားအားျပန္လည္ေတာင္းဆိုရန္

ပိုမိုခက္ခဲသြားမည္

ျဖစ္သည္။

အဆိုျပဳဥပေဒႏွစ္ရပ္အား အတူတြဲ၍စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ အစိုးရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ
အတြင္း

ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚထိခိုက္လ်က္ရိွသည့္

အခ်ိဳ႕အေရးႀကီးျပႆနာမ်ားအေပၚ

ေျဖရွင္းေပးရန္မဟုတ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလာပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ အဆိုျပဳထားေသာ
ဥပေဒမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇီ၀မ်ိဳးစံုလင္ၾကြယ္၀မႈအေပၚ ေကာ္ပိုေရးရွင္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္
ႏွင့္

၄င္းတို႔အတြက္ေျမအက်ိဳးစီးပြားမ်ားတိုးျမွင့္လာေစရန္

ေဆာင္ၾကဥ္းေပးျခင္းသာျဖစ္ေနသည္။

ဤသို႔ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုပိုင္ေျမမ်ားအေပၚသာမက လူထုကအသံုးျပဳ
ေနသည့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုလင္ၾကြယ္၀မႈအေပၚတြင္ပါ

ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားတိုးခ်ဲ႕ရန္

ေသခ်ာက်နစြာစီစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္နည္းဗ်ဴဟာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ရမည္
ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိငင
္ ံတြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဥပေဒ ၊ ဆီအုန္းဥပေဒ
စသည့္အဆိုျပဳထားေသာဥပေဒႏွစ္ရပ္ကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ားအားအဆိုျပဳၾကျခင္းအေပၚတြင္ လူအမ်ား၏
ရွင္သန္မႈအရင္းအျမစ္မ်ားသိမ္းယူမႈတရား၀င္ျဖစ္ေစေရးအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္လည္း
ျပန္လည္ဆန္းစစ္မြမ္းမံကာ

မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔သယ္ေဆာင္ခ့ေ
ဲ သာ

႐ႈျမင္ရပါမည္။

အပင္မ်ားအသံုးခ်ပံုႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္ သက္ဆိုင္ရာလူထု၏အစဥ္အဆက္သိရိွနားလည္မႈမ်ားကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏
ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာခိုးယူမႈအတြက္
အတည္ျပဳေပးမႈသည္

အကယ္၍ဒဏ္ခတ္ျခင္းမခံရပါက

ဥပေဒပိုင္းအကာအကြယ္ကိုလည္းပ့ံပိုးေန၍ျဖစ္သည္။

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးက

အဆိုပါဥပေဒမ်ားအား
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏

အပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳမႈမ်ားအေပၚ

ထိုသို႔ေသာ

ေကာ္ပိုရိတ္လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကုိ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရအေနျဖင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးကေၾကညာၿပီးျဖစ္သည့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးဇီ၀မ်ိဳးစံုလင္ၾကြယ္၀မႈ၊

မ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္အပင္မ်ိဳးကြဲမ်ားမ်ိဳးဗီဇကြဲျပားျခားနားမႈအေပၚ

တကယ့္ေကာ္ပိုရိတ္လက္၀ါးႀကီးအုပ္

ခ်ဳပ္ကိုင္မႈအား ျပန္လည္အသက္သြင္းလိုသည့္ဥပေဒမ်ားအဆိုျပဳတင္သြင္းကာ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္း
ႀကီးမ်ားႀကီးစိုးေရးအစီအစဥ္အား ေရွ႕တိုးအေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရိွသည္။
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ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားအတြင္းေဖာ္ျပထားသည့္

လူ႔အသိုက္အၿမံဳ

သုိ႔မဟုတ္

မိရိုးဖလာသိရိွ

နားလည္မႈႏွင့္ သမားရိုးက်လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၊ ယေန႔ေခတ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအသံုးျပဳ
ေနၾကေသာ

အပင္မ်ိဳးကြဲမ်ား၏အလြန္တရာကြဲျပားစံုလင္မႈသည္

သဘာ၀တရား၊

အပင္မ်ိဳးစံုလင္

ၾကြယ္မႈႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား ရွည္လ်ားလွသည့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု၏

အမွတ္အသားျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔စိုက္ပ်ိဳးေရးအမ်ိဳးစံုလင္ၾကြယ္၀မႈသာမက

ယင္းအားဖန္တီးျပဳလုပ္လိုက္ေသာလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္လည္း
အပင္မ်ား၏အမွီျပဳရွင္သန္ရာျဖစ္သည့္ေျမမ်ားအား

လူသားမ်ားအသံုးျပဳေနေသာ

အခမဲ့အသံုးျပဳႏုိင္ေရးႏွင့္ရယူပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ေရး

အေပၚမွီခိုေနရပါသည္။ ေျမႏွင့္အပင္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား အခမဲ့အသံုးျပဳေနမႈႏွင့္ ရယူ
ပိုင္ဆိုင္ထားမႈသက္သက္အေပၚ၌ပင္လွ်င္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဥပေဒ

၊

ဆီအုန္းဥပေဒအစရိွသည့္ဥပေဒမ်ားမွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။
ေကာ္ပုိရိတ္ရာဇ၀တ္မႈကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအားသိမ္းယူျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ လုယူျခင္း
ဟူေသာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည့္လုပ္ရပ္အျဖစ္သာလွ်င္ နားလည္ေပး၍မရႏုိင္ပါ။ ယင္းထက္ပိုပါ
လိမ့္မည္။ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ခ်ဳပ္ကိုင္မႈသည္ အသိဉာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္အကာအကြယ္
ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္သာမက အပင္မ်ား ၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားအေပၚ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားအားလက္၀ါးႀကီး
အုပ္ခြင့္ေပးထားသည့္ဥပေဒမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း
အဆိုပါေျမမ်ားအား

ေဒသခံလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏ေျမမ်ားအျပင္

မိရိုးဖလာအသံုးခ်မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၄င္းတို႔၏အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ားကိုပါ

သိမ္းယူသြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေနရာမွသည္ ၀ယ္သူျဖစ္လာရ
သည္အထိ ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္ေအာက္အက်ံဳး၀င္ေနေသာကုန္စည္မ်ားအျဖစ္သို႔
ေျပာင္းလဲတတ္သည့္အပင္မ်ား၊

မ်ိဳးေစ့မ်ားအား

၀ယ္ယူစားသံုးသူျဖစ္လာရသည္အထိ

က်က်ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာလူထုအား
အဆိုျပဳထားေသာ

အတင္းအက်ပ္လုပ္ခိုင္းေလသည္။

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဥပေဒ

သက္ဆိုင္ရာလူထု၏အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္
ေကာ္ပိုေရးရွင္းသူခိုးႀကီးမ်ားအား

အေျခခံ

၊

ဆီအုန္းဥပေဒတို႔သည္

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမိရိုးဖလာအသံုးခ်မႈတို႔ကိုခိုးယူေသာ

တရားဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ေစသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ျဖစ္ေနၾကသည္။
ဇန္ဇီဆူဟာဒီ
၀ါဟိ ၊ သုေတသန ၊ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒဌာနမွဴး ။
(၁) Decision No. 99/PP-X/2012 of the Constitutional Court annulled Articles 5, 6, 9, 12, and 60
of the 1992 Law No. 12 on Plant Cultivation Systems.
(၂) See also: Indonesian farmers prosecuted for breeding their own seeds. http://www.alt.nopatents-on-seeds.org/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=42
(၃) For an impression on the diversity of uses of traditional oil palm varieties in West and
Central Africa, see for example 'Africa: another side of palm oil. A long history and vast
biodiversity' by GRAIN https://www.grain.org/article/entries/5035-a-long-history-and-vastbiodiversity and the film 'West African women defend traditional palm oil'
http://www.farmlandgrab.org/post/view/26141-video-west-african-women-defend-traditionalpalm-oil
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ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္က်ိန္စာအားတိုက္ဖ်က္ျခင္း
ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၌ ဖိပီးမက္အုပ္စု (Pheapimex) သည္ သစ္ေတာမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္
ေရအရင္းအျမစ္တို႔အား အဟန္႔အတားမရိွရရိွေစႏုိင္မည့္ ႀကီးမားသည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေပးအယူမ်ား
အတြက္သာမက ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ေငြေၾကးၾသဇာတြဲဖက္ကိုင္ထားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဒြိပါ၀ါအျဖစ္ညႊန္းဆို
ခံရေသာ၄င္း၏သခင္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌နာမည္ႀကီးေလသည္။ (၁) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထုတ္
WRM သတင္းလႊာအတြင္း ပထမအႀကိမ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာေအာက္ပါေဆာင္းပါး၌ ဖိပီးမက္
စီးပြားေရးအရေျမစီမံပိုင္ခြင့္

(ELC)

ကို

ပါးဆက္ႏွင့္ကမ္ပုန္းခ်ာနန္ျပည္နယ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္

ျဖန္႔ၾကက္ထားေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ယင္း၏ ႀကီးမားလွေသာပမာဏ၊ ေဟဂစနစ္ထိခိုက္
ပ်က္စီးမႈအျပင္ ယာေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္သစ္ေတာေျမမ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ကာ
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္

အဆိုပါလုပ္ပိုင္ခြင့္သည္

နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေန

ရျခင္းျဖစ္သည္။

ကမ္ပုန္းခ်ာနန္ျပည္နယ္မွ နစ္နာမႈခံစားေနရေသာေဒသခံမ်ားသည္ ဖိပီးမက္ကုမၸဏီႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္ၾကာမွ်
ခက္ခက္ခဲခဲဆင္ႏႊဲေနရေသာ၄င္းတို႔၏တိုက္ပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အႏုိင္ရရိွခ့ပ
ဲ ါသည္။ ကုမၸဏီက
ေျမဟက္တာေပါင္း ၁၇၀,၀၀၀ ခန္႔ကို (ELC ထံ၌ ဟက္တာေပါင္း ၁၇၆,၀၀၀ ခန္႔ရိွသည္အနက္မွ)
ေတာင္းခံထိုက္သည့္

ေဒသခံေတာင္းဆိုသူမ်ားထံသို႔ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္

ေဒသခံမ်ား၏ေျပာဆိုခ်က္အရ
ကလန္ကဆန္ျပဳမႈမ်ား၊

ပီေလာပီနံေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈမ်ား၊

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္

တင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္

သေဘာတူညီခ့သ
ဲ ည္။

စိုက္ခင္းအလုပ္သမားမ်ား၏

နစ္နာခဲ့ရသည့္ေဒသခံအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား

ကုမၸဏီအေနျဖင့္

အၾကပ္အတည္းဆိုက္ေနခဲ့ေၾကာင္း

သိရပါသည္။ စိုကခ
္ င္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ လစာမွန္မွန္မရရိွေသာအခါ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား
ခိုးယူျခင္းျဖင့္

ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား

ေနရာအမ်ားစုတြင္

စတင္အေနွာင့္အယွက္ျပဳလာၾကေလသည္။

ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိယ္တိုင္ကပင္

နစ္နာသည့္ေဒသခံလူထု၏

ေျမႏွင့္

သစ္ေတာဆိုင္ရာျပန္လည္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။
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သို႔ေသာ္ ဖိပီးမက္ကုမၸဏီသည္ ပါးဆက္ျပည္နယ္မွဆုတ္ခြာသြားျခင္းမရိွေသးဘဲ ဆက္၍ရိွေနေသး
ေသာ္ျငား လုပ္ငန္းမ်ား အေတာ္ေလးေလ်ာ့နည္းသြားဖြယ္ရိွပါသည္။ လြန္ခ့ေ
ဲ သာႏွစ္မ်ားႏွင့္အလြန္
ကြာျခားသည္မွာ လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာ ၅ ေနရာႏွင့္ အလုပ္သမားဦးေရ ၂၀ မွ ၃၀ အထိသာက်န္ရိွ
ေတာ့ၿပီး

စိုက္ပ်ိဳးၿပီးျဖစ္ေသာ

ပီေလာပီနံစိုကခ
္ င္းမ်ား၌လုပ္ကိုင္လိုသည့္

အလုပ္သမားမ်ားလည္း

မရိွေတာ့ေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားက ကုမၸဏီထံမွ လုပ္ခမ်ားျပန္လည္ေတာင္းခံမႈမ်ား
စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီက အစီရင္ခံစာမ်ား၌လည္း ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို
ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား စတင္ရိွလာပံုရေၾကာင္းပါရိွခ့သ
ဲ ည္။ ပါးဆက္ျပည္နယ္ရိွ ELC သည္ စုစုေပါင္း
ဟက္တာ ၁၃၀၀၀၀ ရရိွထားၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ ဟက္တာ ၃၀၀၀၀ ခန္႔ကို ရွင္းလင္းထားၿပီး
ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကာလကုန္ဆံုးသည္အထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားေသာဧရိယာရိွ
ေျမမ်ားအားလံုးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္၊ မထားမည္ သို႔မဟုတ္ ကမ္ပုန္းခ်ာနန္ျပည္နယ္၌
သေဘာတူညီေပးခဲ့သည့္အတိုင္း

နစ္နာခဲ့ရေသာေဒသခံမ်ားလက္သ႔ို

အျငင္းပြားေျမမ်ားအား

ျပန္လည္ေပးအပ္မည္၊ မေပးအပ္မည္ကို မသိရိွရေသးေပ။

ကမ္ပုန္းခ်ာနန္ျပည္နယ္ရိွ ဖိပီးမက္ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာအေျခအေနသည္ ေဒသခံျပည္သူ
မ်ားအတြက္

တိက်ျပတ္သားသည့္ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး

ပါးဆက္ျပည္နယ္၌လည္း

ထိုကဲ့သို႔

အလားတူျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီႏွင့္ ယင္း၏ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း၌
လက္ေလွ်ာ့အ႐ံႈးေပးသြားရန္ေ၀းေနပါေသးသည္။ ဖိပီးမက္ကုမၸဏီသည္ မြန္ေဒါကီရိျပည္နယ္၌လည္း
တရုတ္စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၀ူးက်ီရွန္းအယ္လ္အက္စ္အျပင္ တရုတ္သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးအုပ္စု (CIIDG) တို႔ႏင
ွ ့္ ဖက္စပ္
လုပ္ငန္းမ်ားစြာရိွပါသည္။ (၂) ဖိပီးမက္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူမ်ားသည္ ေဘာင္းကက္ေရကန္၌ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ေဆာင္ရြက္ေနေသာေကာ္ပိုေရးရွင္းျဖစ္သည့္ ႐ႈကာကုေကာ္ပိုေရးရွင္းကိုလည္း ပုိင္ဆိုင္ထားၾကသည့္
အျပင္ မြန္ေဒါကီရိျပည္နယ္အတြင္း အဲလက္စ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသို႔ေပးထားသည့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္
၌လည္း သိသိသာသာပါ၀င္လ်က္ရိွသည္။ (၃) ထို႔ျပင္ ၄င္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ကာဒမြန္းေတာင္တန္း
မ်ားရိွေအရမ္းေတာင္ၾကား၌

ယခုအခါဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္ေသာ

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္

ကန္ထရိုက္ရယူခဲ့ေသာ ဆိုင္ႏုိဟိုက္ဒရို (ကေမၻာဒီးယား) ယူႏိုက္တက္ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္လည္း
ဆက္စပ္မႈရိွေနပါသည္။ CIIDG ၏ သတၱဳတြင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္အတြင္း၌ ဖႏြမး္ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားအစု၏
မိရိုးဖလာေျမမ်ားလည္းပါ၀င္လ်က္ရိွရာ

၄င္းတို႔အေလးအျမတ္ထားရာသစ္ေတာမ်ားနွင့္

ျမဳပ္ႏွံသည့္ေနရာမ်ားအားထိခိုက္လာမည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

သၿဂၤီဳလ္

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ျပည္နယ္လူဦးေရ၏ထက္၀က္ခန္႔ရိွေသာဖႏြမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္

အလားတူထိပါးေစာ္ကားမႈ

မ်ားကို ၀ူးက်ီရွန္းအယ္လ္အက္စ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ေျမမ်ား၌လည္းရင္ဆိုင္ခရ
့ဲ ၿပီးျဖစ္ရာ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္း
မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အထြတ္အျမတ္ထားသည့္မိရိုးဖလာေျမမ်ား မေတာ္မေလ်ာ္ျပဳခံရေသာအခါတြင္
ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္

လူထုရပိုင္ခြင့္မ်ားအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ဖြံ႔ၿဖိဳး

ေနေသာကြန္ရက္တစ္ခု၏ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ဘိုးဘြားဘီဘင္ပိုင္ေျမမ်ားေမႊေႏွာက္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္
ထိပါးေစာ္ကားခံရျခင္းမရိွမီွ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားအားရပ္တန္႔ႏုိင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လွ်က္ရိွသည္။

၂၀၁၇

ခုႏွစ္တြင္

ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံအတြင္း၌
ဤသို႔ျဖစ္ေနေသာ္ျငား

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏က်ိန္စာဆက္လက္သင့္ေနဆဲ

ေဒသခံလူအမ်ား၏အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိေန
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ပါသည္။

မွ်စ္ႏွင့္၀ါးပမာ

ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ထားေသာ

ကမ္ပုန္းခ်ာနန္ျပည္နယ္ရိွ
၂၀၁၃

ခုႏွစ္

WRM

ကြမ္းစကီမွေဒသခံတစ္ဦးက

သတင္းလႊာပါေဆာင္းပါးအတြင္း၌

ေအာက္တြင္
ဖိပီးမက္ေျမ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အားဆန္႔က်င္ေရး ေဒသခံလူထု၏အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ ဤက်ိန္စာပ်က္ျပယ္ေရး
၄င္းတို႔၏အပတ္တကုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊
ျပန္လည္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအျပင္

လယ္ယာေျမ၊

သစ္ေတာႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအား

ပ်က္စီးသြားသည့္ေဂဟစနစ္မ်ားျပန္လည္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအေနျဖင့္

ပိုမိုအားေကာင္းလာေၾကာင္း ေရးသားထားေလသည္။

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္က်ိန္စာ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ WRM သတင္းလႊာ ၁၉၃ အတြင္း
ပထမအႀကိမ္ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေဆာင္းပါး
“ကုမၸဏီက

သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈတက္လာေစရမည္ဟုကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း

ပီေလာပီနံမ်ားကိုသာ

၄င္းတို႔စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါတယ္။ ပီေလာပီနံဆိုတာသစ္ပင္ႀကီးမဟုတ္သလို ပီေလာပီနံစုိက္ခင္းဆိုတာလည္း
သစ္ေတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ပါးဆက္ျပည္နယ္ အန္ဆာခ်န္ဘာမွ ေဒသခံ ။
၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၁၁ ရြာေက်ာ္မွေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ကေမၻာဒီးယား
ႏုိင္ငံ ပါးဆက္ျပည္နယ္ႏွင့္ကမ္ပုန္းခ်ာနန္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ဟက္တာေပါင္း ၃၁၅,၀၂၈ ဟက္တာ
အထိႀကီးမားက်ယ္၀န္းသည့္
ပါသည္။

ဧရာမေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႀကီးတစ္ခုအား

လုပ္ပိုငခ
္ ြင့္ျပဳသည့္သေဘာတူညီခ်က္တြင္

အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ေနခဲ့ၾက

အင္အားေတာင့္တင္းေသာ

ကေမၻာဒီးယား

ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖိပီးမက္ကုမၸဏီအား အေကးရွားပင္ႏွင့္ပီေလာပီနံပင္မ်ားကို သီးႏွံတစ္မ်ိဳး
တည္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္စိုက္ခင္းမ်ားျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးရန္ လယ္ယာေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ဘံုပိုင္ေျမမ်ားအား
သိမ္းယူခြင့္ျပဳထားသည္။

ခ်ိဳးအန္ေဆာ့ဖိႏွင့္

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ

အာဏာရကေမၻာဒီးယားျပည္သူ႔ပါတီ

(CPP) မွအမတ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေလာင္မန္႔ခင္တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဖိပီးမက္အုပ္စုကို လံုး၀တို႔ထိလို႔မရႏုိင္
သေလာက္ပဲဟု ကေမၻာဒီးယားလူမ်ိဳးအမ်ားအျပားက ထင္ျမင္ယူဆေနၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္တို႔အၾကား နီးစပ္ေသာဆက္ဆံေရး
ရိွေနသည့္အျပင္ CPP ပါတီသို႔ ဖိပီးမက္ကုမၸဏီ၏အႀကီးအက်ယ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
လက္ရိွဥပေဒအရ

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုစီ၏အတိုင္းအတာအား

အမ်ားဆံုးဟက္တာ

၁၀,၀၀၀ အထိသာ ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ဖိပီးမက္ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးအရေျမစီမံပိုင္ခြင့္
(ELC) မ်ားအားႀကီးၾကပ္ေသာဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွမီွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ ၄င္း၏သေဘာတူညီခ်က္
အား ခိုင္မာစိတ္ခ်ရေစခဲ့သည္။ ၄င္း၏ကနဦးအစီအစဥ္မ်ားမွာ ယူကလစ္စိုက္ခင္းမ်ား၊ ေပ်ာ့ဖတ္ႏွင့္
စကၠဴစက္႐ံုမ်ားတည္ေထာင္သြားရန္ျဖစ္ၿပီး

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္

ေဆာင္ရြက္ေရးအုပ္စုႏွင့္မိတ္ဖြ႔ပ
ဲ ူးေပါင္းခဲ့သည့္အျပင္

တရုတ္လယ္ယာေျမပူးေပါင္း

တရုတ္ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္မွေခ်းေငြမ်ား

ရယူရန္လည္းစီစဥ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ဖိပီးမက္သည္ တရုတ္စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၀ူးက်ီရွန္း၏
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ကေမၻာဒီးယားမိတ္ဖက္ကုမၸဏီလည္းျဖစ္သည္။ ဖိပီးမက္ကုမၸဏီသည္ ELC ဥပေဒအား အတည္ျပဳ
ျပ႒ာန္းၿပီးကတည္းကပင္

ဥပေဒအရခြင့္ျပဳသည့္အတိုင္းအတာအတြင္းေျမမ်ားရယူထားၿပီး

ဖိပီးမက္၏ႀကီးမားလွေသာ လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၾကားခံပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အျခားေသာ
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖိပီးမက္ကုမၸဏီသည္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္လယ္ေျမမ်ားအားစတင္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးေနာက္
လမ္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ကာ ပါးဆက္ျပည္နယ္ ၊ ကရာကာခရိုင္၊ အန္ဆာခ်န္ဘာ
အရပ္၌ ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္တစ္ခုထူေထာင္ရန္ျပင္ဆင္ခ့သ
ဲ ည္။ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈအျဖစ္ ေက်းရြာတြင္
ေနထိုင္သူမ်ားက လမ္းမ်ားအားပိတ္ဆို႔ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖႏြမ္းပင္ရိွ ေတာ္၀င္အစိုးရအဖြ႔ဲ
ထံသို႔တိုင္ၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္

ေဒသခံမ်ား၏ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ

အစိုးရက

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္တံု႔ျပန္မႈမျပဳလုပ္ခ့ဘ
ဲ ဲ

အန္ဆာခ်န္ဘာ၌

အခ်ိန္တိုတိုကာလအတြင္း

ရပ္တန္႔

သြားခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီက အျခားေသာေဒသမ်ားတြင္ပါ ေျမမ်ားအားေတာင္းဆိုျခင္း၊
ၿခံစည္းရိုးခတ္ျခင္းႏွင့္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားကို

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခ့သ
ဲ ည္။

၂၀၀၈

ခုႏွစ္တြင္

အန္ဆာခ်န္ဘာရိွ ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္မွာ အျပည့္အ၀လည္ပတ္ႏုိင္ခ့ၿဲ ပီး ဖိပီးမက္ကုမၸဏီသည္ အျခားေသာ
အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ၄င္းတို႔ေနထိုင္ရာေျမမ်ားေပၚမွႏွင္ထုတ္ျခင္း၊
သစ္ေတာမ်ားဆီသို႔ေဒသခံမ်ားသြားေရာက္ျခင္းကိုပိတ္ဆို႔ျခင္း၊

ပီေလာပီနံပင္ႏွင့္အေကးရွားပင္မ်ား

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အလုပ္စခန္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။
ယင္းအခ်ိန္ကတည္းကပင္ ကုမၸဏ၏
ီ လုပ္ငန္းမ်ားအား အရိွန္အဟုန္ျဖင့္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး ေျမထိုးစက္မ်ား
ႏွင့္ေျမတူးစက္မ်ားကဲ့သို႔ အႀကီးစားစက္ယႏၱရားမ်ားမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရဧရိယာတစ္ခုလံုးအႏွံ႔ ေမာင္းႏွင္
သြားလာေနခဲ့ၾကသည္။ တိုးခ်ဲ႕မႈအား အဆင့္လိုက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းစီမံခ့ၾဲ ကသည္။ သုိ႔ေသာ္ နစ္နာ
ရသည့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားကမူ

ကုမၸဏီ၏အစီအစဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍

ႀကိဳတင္ကာ

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားရရိွခဲ့ၾကျခင္းမရိွဘဲ မၾကာခဏအလစ္အငိုက္မိခ့ၾဲ ကသည္။ ကုမၸဏီသည္ ေဒသ၏
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရရိွႏုိင္ေစရန္ လာဘ္ထိုးျခင္းႏွင့္လိမ္လည္လွည့္စားျခင္းမွသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊
အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္းအထိ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကိုအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ဖိပီးမက္
ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားအား အန္ဆာခ်န္ဘာ၌က်င္းပကာ
ကုမၸဏီ၏စိတ္ေကာင္းေစတနာအတြက္သက္ေသအျဖစ္ ေဒသခံမ်ားကို ဆန္၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ႏွင့္
ခရုမာ့ဟုေခၚေသာ ရိုးရာလည္စည္းပု၀ါမ်ားေပးအပ္ခ့သ
ဲ ည္။ ထိုအခါအစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေဒသ
သို႔

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္

ကုမၸဏီ၏အားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ

ခ်ီးက်ဳးစကားမ်ား

ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခါ ကုမၸဏီ၏ရက္ေရာစြာေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့မ
္ ႈကိုရရိွသူမ်ား
ျဖစ္လာၾကသျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ညႊန္ၾကားခဲ့ၾကေလသည္။
ဖိပီးမက္ကုမၸဏီအားစိန္ေခၚ၍မရႏုိင္ေၾကာင္း
ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္
ပယ္သစ္မ်ိဳးကိုမဆိုလက္ခံသင့္ေၾကာင္း

သို႔မဟုတ္

ကုမၸဏီက

တားဆီး၍မရႏုိင္ေၾကာင္း၊

ကူညီပ့ံပိုးရန္ဆႏၵရိွသည့္

ထို႔ေၾကာင့္

မည္သို႔ေသာနယ္သစ္

ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ရြာအဆင့္တာ၀န္ရိွသမ
ူ ်ားက

နစ္နာသည့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဖိပီးမက္ကုမၸဏီသည္ လက္နက္တပ္ဆင္
ထားေသာ ၄င္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္လံုၿခံဳေရးအဖြ႔အ
ဲ ား ပံုမွန္အသံုးျပဳ႐ံုသာမက လက္နက္ကိုင္ထားသည့္
နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္စစ္ရဲမ်ားကိုလည္း

ေဒသခံမ်ား၏

ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရပါက
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ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားအားကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အသံုးျပဳတတ္သည္။ ေဒသခံရဲမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာရေသာ
လူထုႏွင့္အတူ

ထပ္တူခံစားရေသာ္လည္း

၄င္းတို႔အတြက္အမိန္႔မွာ

လူထုအားကာကြယ္ေပးရန္

မဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီအားကာကြယ္ေပးရန္သာျဖစ္သည္။
ျပည္သူအားခၽြတ္ၿခံဳက်ေစျခင္း
“စိုက္ခင္းမ်ားမရိွမီွက စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္သစ္ေတာ ဟက္တာ ၁၀၀ ခန္႔ဆိုလွ်င္ မိသားစုေပါင္းတစ္ရာအား
အက်ိဳးျပဳေနခဲ့ၿပီး ယခု ဟက္တာေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာေျမမ်ားကို ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းသို႔ေပးထားၿပီး
မိသားစုတစ္စုကိုပင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္မေကၽြးေမြးႏုိင္ဘူး” ။ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ၊ ပါးဆက္
ျပည္နယ္၊ ဆက္လတ္မွ ေဒသခံ ။
နစ္နာခဲ့ရသည့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွထြက္ဆိုခ်က္မ်ားတြင္

ဖိပီးမက္ကုမၸဏီ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္

ကေမၻာဒီးယားျပည္သူမ်ားထံမွ သဘာ၀အေမြအႏွစ္ႏွင့္စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအား ဓားျပတိုက္ေနေၾကာင္း၊
လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာဧရိယာမ်ားအတြင္းႏွင့္အနီးတစ္၀ိုက္ရိွျပည္သူလူထုအား

ခၽြတ္ၿခံဳက်ဆင္းရဲ

ေစေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔
တားဆီးေနေၾကာင္းပါရိွခ့သ
ဲ ည္။

ဖိပီးမက္ကုမၸဏီထံသို႔ေပးအပ္ခဲ့ေသာဧရိယာမ်ားတြင္

စိုက္ပ်ိဳး

ေမြးျမဴေရးေျမမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ စိမ့္ေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေတာအုပ္မ်ား၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္
ေရေ၀ေရလဲဧရိယာမ်ားပါရိွၿပီး

ယင္းေျမမ်ားအားလံုးသည္

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွီခိုေနရသည့္

သဘာ၀အေျခခံအေဆာက္အအံုစနစ္တစ္ခုအားျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္
သုခခ်မ္းသာကိုလည္း

ျပဳစုအားေပးပါသည္။

ေန႔စဥ္ရွင္သန္ရပ္တည္မႈႏွင့္

အခ်ိဳ႕ေသာဧရိယာမ်ားတြင္

စိုက္ခင္းမ်ားသည္

ေက်းရြာမ်ားအၾကားဆက္သြယ္သြားလာမႈအျပင္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္စားက်က္ေျမမ်ားဆီသုိ႔သြားေရာက္
မႈမ်ားကိုလည္း ပိတ္ဆို႕ထားတတ္ၾကသည္။ စားက်က္ေျမမ်ားဆံုး႐ံႈးရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိခိုက္
သြားေသာေဒသခံမ်ားသည္ ကေမၻာဒီးယားေက်းလက္ေဒသ၌ အေရးပါသည့္ အစဥ္အလာဓနဥစၥာ
ပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၄င္းတို႔၏ကၽြဲႏြားမ်ားကိုေရာင္းခ်ခဲ့ၾကရေလသည္။
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ဆက္စပ္၍သစ္ေတာရွင္းလင္းျခင္းသည္ တန္ဖိုးရိွလွေသာမူလသစ္ေတာ၊ ေရအရင္း
အျမစ္မ်ား၊

ငါးႏွင့္ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦ န္မ်ားအပါအ၀င္

ဖ်က္ဆီးေနပါသည္။

ေဒသ၏ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ေဂဟစနစ္မ်ားအား

စီးပြားေရးအရတန္ဖိုးရိွေသာသစ္မ်ိဳးမ်ား

ေလ်ာ့နည္းကုန္ခမ္းလာၿပီး

က်က္စားေသာေတာရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္ကုန္သလို

ရွင္သန္

ေရေ၀ေရလဲေဒသမ်ားမွာလည္း

ဆိုးဆိုးရြားရြားေသးငယ္လာပါသည္။ ဖိပီးမက္ကုမၸဏီသည္ ေရကန္မ်ားအားဖို႔ပစ္ခ့ၿဲ ပီး စမ္းေခ်ာင္းမ်ား
ကိုပိတ္ကာ ၄င္းတို႔၏ပ်ိဳးခင္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားဆီသို႔ တူးေျမာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရေရာက္ရိွေစရန္
လႊဲခ့သ
ဲ ည္။ အခ်ိဳ႕ေသာစမ္းေခ်ာင္းမ်ားမွာ အတူတကြေျခာက္ခမ္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ရွင္းလင္းမႈသည္
ေဒသ၏ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား

အထူးသျဖင့္

တုန္ေလဆပ္ကန္ႀကီးအတြင္းမွငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအား

ထိခိုက္မည္ကို ေဒသခံမ်ားကစိုးရိမလ
္ ်က္ရိွၾကသည္။ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားသည္ ငါးမ်ားအတြက္အာဟာရ
ဓာတ္ကို ကန္ႀကီးဆီသို႔သယ္ေဆာင္လာၾကၿပီး ငါးမ်ားသည္ ဥဥရန္အတြက္ ေရဆန္အတိုင္း အထက္
ဘက္ဆီသို႔တက္သြားၾကသည္။ အကယ္၍ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ေရကန္ငယ္မ်ားအားပိတ္ဆို႔ထားမည္
ဆိုပါက ငါးလုပ္ငန္းမ်ား၏အဘက္ဘက္မွႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္အရည္အေသြးတို႔ က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္သည္။
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္လည္းပိုမိုခက္ခဲလာမည္ျဖစ္ရာ
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္အတြက္

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္

ေရရရိွႏုိင္မႈအား

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္

ကုမၸဏီက

ေငြေပၚသီးႏွံမ်ားကို
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ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမအတြင္း

မစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ေတာ့ေပ။

စိမ့္၀င္ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္။

သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားမရိွပါက

မိုးေရမ်ားလ်င္ျမန္စြာ

ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီးမႈကိုမစစ္ေဆးရေသးေသာ္လည္း

လက္က်န္

အနည္းငယ္မွ်ေသာစမ္းေခ်ာင္းမ်ားမွာ ပို၍တိမ္ေကာလာၿပီျဖစ္သည္။
သစ္ေတာမ်ား၊ ေတာအုပ္မ်ားသည္ နစ္နာခဲ့ရေသာေဒသခံမ်ားအတြက္ အစားအစာႏွင့္ေဆး၀ါးဗီရိုမ်ား
ျဖစ္သလို ေလာင္စာ၊ အေဆာက္အအံုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မိႈ၊ ၀ါး၊ ႀကိမ္၊ ပ်ားရည္၊ ႏြယ္မ်ား ၊ သစ္ေစး ၊
အျမစ္မ်ား

၊

ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားႏွင့္သစ္သီးမ်ားကဲ့သို႔

သစ္မဟုတ္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား

ရရိွရာဇစ္ျမစ္လည္းျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမ်ားတြင္ နစ္နာခဲ့ရသည့္ေဒသခံမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ
ႏွင့္ဘာသာေရးအရအေရးပါသည့္တန္ဖိုးမ်ားလည္းရိွရာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးစသည္တို႔အတြက္
အေလးအျမတ္ျပဳတန္ဖိုးထားရာသစ္ေတာမ်ားကို
ျပည္နယ္

သီးႏွံအထြက္ေကာင္းေရး၊

ရိုးရာဓေလ့ထုးံ တမ္းမ်ားပူေဇာ္က်င္းပရာ

ကုမၸဏီကဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။

အန္ဆာခ်န္ဘာႏွင့္ခဘဲထရပ္ေဒသမ်ားတြင္

ပါဆက္

ျပည္သူ႔အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာအျဖစ္

သတ္မွတ္ထားသည့္ သစ္ေတာဟက္တာ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကိုဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ခဘဲထရပ္၌ေနထိုင္သူ
မ်ားက

မိသားစုတစ္စုအတြက္သစ္မဟုတ္သည့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားမွရရိွေသာ၀င္ေငြဆံုးရံႈးမႈ

မွာ ရာသီတစ္ခုအတြက္ ရိီရယ္တစ္သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၅ ေဒၚလာ) ေက်ာ္ေၾကာင္း
တြက္ခ်က္ျပသည္။
မိသားစုလူဦးေရတိုးပြားလာသည့္အခါ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအဖို႔ စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ရန္ေျမလိုအပ္လာရာ
ယခုအခါ ၄င္းတို႔အတြက္ေျမမက်န္ရိွေတာ့ေခ်။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆမ္ထုတ္ျပန္
လိုက္ေသာ

စီးပြားေရးအရေျမစီမံပိုင္ခြင့္

(ELC)

အတြင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနရာမ်ား၌

ေက်းရြာတြင္း

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအမည္ေပါက္ျပဳလုပ္ေပးေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ရပ္သည္ (Directive 01BB ဟုေခၚသည္)
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦးအတြက္

လယ္ႏွင့္ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ

၅

ဟက္တာစီအသီးသီး

အျမင့္ဆံုး

သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရသည္မွာ ဖိပီးမက္ကုမၸဏီ၏
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေၾကာင့္နစ္နာခဲ့ရေသာရြာအမ်ားစု၌ ထိုထက္အေတာ္ေလးနည္းပါးပါသည္။ သို႔ေသာ္
လည္း ကန္႔သတ္ေပးထားသည့္ ၅ ဟက္တာသည္ပင္လွ်င္ လက္ရိွ၌အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ္ျငား
မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းအရြယ္ေရာက္ရွိလာမည့္သူမ်ား၏

အနာဂတ္ကာလေျမလိုအပ္မႈမ်ားအေပၚ

လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားရာေရာက္ေနပါသည္။
မ်ားစြာေသာေဒသခံမ်ားသည္ ႀကံရာမရျဖစ္သည့္အဆံုး စိုက္ခင္းမ်ား၌သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခ့ၾဲ ကရာ
နည္းပါးလွသည့္လုပ္ချဖစ္သည့္

ရက္ေပါင္း

၃၀

စာအတြက္

ရီရယ္ေျခာက္ေသာင္း

သုိ႔မဟုတ္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၇ ေဒၚလာသာရရိွခ့ၿဲ ပီး ေပးေခ်မႈအခ်ိန္မမွန္ျခင္း၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲလြန္းသည့္
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္းရင္ဆိုင္ခ့ရ
ဲ ပါသည္။ ယခုအခါ မိသားစုမ်ားစြာတို႔မွာ စိုက္ခင္း၌
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာမိသားစု၀င္တစ္ဦး၏လုပ္ချဖင့္အသက္ဆက္ရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ

ယင္းသည္

လည္း ယခင္က လယ္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံ၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားဆီမွရရိွေသာအစားအစာႏွင့္
၀င္ေငြမ်ားအေပၚမီွခိုေနခဲ့သည့္မိသားစုတစ္စုလံုးအားထိန္းမထားႏုိင္ပါ။ အက်ိဳးဆက္မွာ ေဒသခံမ်ား
အဖို႔ ေႂကြးၿမီထူထပ္လာၿပီး အျခားအရပ္ေဒသသို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏုိင္ငံသို႔အလုပ္သြားလုပ္ရန္

မိသားစု၀င္မ်ားထြက္ခြာစဥ္

မိသားစုမ်ား

တစ္ကြဲတစ္ျပားစီျဖစ္ကုန္ၾကပါသည္။
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အပတ္တကုတ္ႀကိဳးပမ္းေနမႈအားဆက္ထိန္းထားျခင္း
လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေလ့လာသိရွိလာၾကကတည္းက

ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေသာလူထု

အသိုင္းအ၀ိုင္းမွျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ အသက္ေမြ၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္
အကိုင္မ်ားႏွင့္ရွင္သန္ရပ္တည္မႈမ်ားကို

နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္

ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ေက်းရြာၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္႐ံုးမ်ား၌ ကန္႔ကြက္မႈ
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသလို အမ်ားျပည္သူေထာက္ခံမႈရရိွရန္ အေ၀းေျပးလမ္းမေပၚ၌ယာဥ္အသြားအလာ
မ်ားအားပိတ္ဆုိ႔ခဲ့ျခင္း၊

စက္ယႏၱရားမ်ားကို

လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္သစ္ေတာမ်ားရွင္းလင္းျခင္းမျပဳ

ႏိုင္ေအာင္ဟန္႔တားျခင္း၊ ေအာက္ေျခမွအထက္တိုင္ေအာင္ အဆင့္အသီးသီး၌ အာဏာပိုင္မ်ားထံ
တိုင္တန္းျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခ့ၾဲ ကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းရြာမ်ား၊ ဘုရားမ်ားႏွင့္အစိုးရ႐ံုးဌာန
အေဆာက္အဦမ်ားေရွ႕၌ တရားမွ်တမႈအတြက္ဆုေတာင္းပြဲမ်ားကိုလည္း က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔
အေလးအျမတ္ထားရာေနရာမ်ား၌လည္း
ျပဳလုပ္ေသာအခမ္းအနားတြင္

သစ္ပင္မ်ားအားသကၤန္းပတ္ေပးခဲ့ၾကရာ

အနည္းဆံုးသစ္ပင္

၁၀၀၀

ခန္႔အား

ေနရာတစ္ခု၌

သကၤန္းပတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီကမူ သစ္ပင္မ်ားအားခုတ္လွဲၿမဲခတ
ု ္လွဲေနပါသည္။
လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳေသာသေဘာတူညီခ်က္အတြင္းအက်ံဳး၀င္ေသာ ခရိုင္ (၈) ခရိုင္အတြင္း ျပည္သူမ်ား
အား

စည္းရံုးသိမ္းသြင္းရျခင္းမွာ

မိမိတို႔၏မိသားစုမ်ားအားေကၽြးေမြးရန္ႏွင့္ေငြေၾကးအလ်ဥ္မီႏုိင္

ေစရန္

တစ္ျပိဳင္နက္တည္းႀကိဳးပမ္းေနရေသာေဒသခံမ်ားအတြက္

အလြန္ႀကီးမားလွေသာစိန္ေခၚမႈ

မ်ားျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္သည္ အတိုင္းအတာပမာဏအားျဖင့္ႀကီးမားရံုသာမက
ေငြေၾကးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးၾသဇာအာဏာအရလည္း

အလြန္ထုထည္ေတာင့္တင္းလွသည္။

ဆန္႔က်င္

ကန္႔ကြက္သူမ်ားကိုလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားဟုအမည္တပ္ဖမ္းဆီးကာ မွားယြင္းတရားစြဲျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း၊
ၾကီးမားလွသည့္ေငြေၾကးပမာဏဒဏ္ရိုက္ျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

ကန္႔ကြက္သူမ်ားစြာတို႔မွာ

ေျခကုန္လက္ပမ္းက်ၿပီးစိတ္ဓာတ္က်ဆင္းလာစဥ္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကမူ ေရရွည္၌ အေျပာင္းအလဲ
အတြကေ
္ မွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္းသံုးသပ္ၾကသည္။

မၾကာေသးမီက

ၿပီးစီးသြားေသာႏုိင္ငံေတာ္

ေရြးေကာက္ပြဲ၌ CPP ပါတီအေပၚ အဘက္ဘက္မွေထာက္ခံမႈက်ဆင္းေနေၾကာင္းျပသေနရာ ေျမႏွင့္
သစ္ေတာဆုိင္ရာပဋိပကၡမ်ားအျပင္းထန္ဆံုးေနရာမ်ားတြင္ CPP ပါတီအေပၚ ေအာက္ေျခလူထု၏
ေထာက္ခံအားေပးမႈေလ်ာ့က်လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
အစို႔အေညွာင့္
ကမ္ပုန္းခ်ာနန္ျပည္နယ္၊ ကြမ္းစကီမွ ေဒသခံတစ္ဦး၏စကားမွာ - “ကၽြန္ေတာ္တ႔က
ို
ကေလးေတြနဲ႔စၿပီးျဖစ္လာတဲ့ ၀ါးပင္လိုပဲဗ် ။ အဲသလို အစို႔ကေလးေပါင္းမ်ားစြာထြက္ရိွလာၿပီး ၀ါးပင္
ပိုမိုႀကီးမားလာတဲ့အခ်ိန္အထိေစာင့္ရဦးမွာပဲေလ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ရွာမလီဂတ္တယ္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊ Focus on the Global South
(၁) Cambodia’s Top 10 Tycoons. http://investvine.com/cambodias-top-10-tycoons/
(၂) Miner Encroaches on Ancestral Lands. http://www.rfa.org/english/news/cambodia/bauxite06222011171620.html
(၃) Pheapimex ties ‘cause for concern’. http://www.phnompenhpost.com/national/pheapimex-ties-causeconcern and https://sahrika.com/2016/12/20/villagers-wary-of-mkiri-mine-project/#more-27000
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မေလးရွားႏုိင္ငံ » ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အစုအဖြဲ႔မ်ားသည္
ဆည္ဆန္႔က်င္ေရးေၾကညာခ်က္အားလက္ခံသေဘာတူၾကသည္
မေလးရွားႏုိင္ငံ ၊ ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္မွဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္
အဓိကေအာင္ပြဲတစ္ရပ္အားက်င္းပခဲ့ၾကရာ
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး

၂၀၁၆

ခုႏွစ္အတြင္း

ျပည္နယ္အစိုးရကတရား၀င္ဆိုင္းင့ံလိုက္ေၾကာင္း
အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနေသာ

ဘာရမ္ဆည္

တည္ေဆာက္ေရးကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ (၄) ။ ဆည္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
လႈပ္ရွားသူ မ်ားသည္ ဤသတင္းလႊာ၏အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အတြင္း ရည္ညႊန္း ထားေသာ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာလ

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတြ႔ဆံုပြဲ၌

မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ေနၾက

သနည္း”

“မေလးရွားႏုိင္ငံမွ

ဟူ၍တင္ျပေဆြးေႏြးရာ၌

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သစ္ေတာမ်ား

တက္ေရာက္လာသူမ်ားစြာအတြက္

ေစ့ေဆာ္ေဆြးေႏြးစရာျဖစ္ခ့ၿဲ ပီး သိသာထင္ရွားစြာအသားေပးခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔သ
ိ ည္
ဘာရမ္ဆည္တည္ေဆာက္ေရး

ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း

ျပည္နယ္အစိုးရကေၾကညာျခင္းမျပဳမီွ

လအနည္းငယ္အလို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဘာရမ္ျမစ္ကမ္းပါး၌ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကေသာ
ဆည္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားတက္ႂကြ

သူမ်ား၏ႏုိင္ငံတကာအစည္းအေ၀း၌

ဤေဆာင္းပါးကို

ထပ္မံရိုက္ႏွိပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ WRM သတင္းလႊာအမွတ္ ၂၂၀ အတြင္း
ပမထအႀကိမ္ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေဆာင္းပါး
ဆည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ဆန္႔က်င္ေသာ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ တည္ေဆာက္
ရန္အဆိုျပဳထားေသာဘာရမ္ဆည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္လွ်က္ရိွသူမ်ားႏွင့္တစ္စည္းတစ္လံုးတည္း
ရိွေၾကာင္းျပသရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဘာ္နီယိုကၽြန္းေပၚရိွ မေလးရွား
ႏုိင္ငံဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္ ဘာရမ္ျမစ္ကမ္းနဖူးသို႔လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခ့ၾဲ ကသည္။ ယင္းေန႔၌ပင္ ဘာရမ္
ဆည္အားတားဆီးပိတ္ဆို႔ထားမႈႏွစ္ရပ္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ဒုတိယေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အား က်င္းပခဲ့
ၾကသည္။ ဘာရမ္ဆည္သည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၄၀၀ ေက်ာ္ရိွသည့္သစ္ေတာမ်ားအားဖံုးလႊမ္း
ပစ္မည့္အျပင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားဦးေရ ၂၀၀၀၀ အထိကိုလည္း ေနရာမွဖယ္ရွားပစ္မည္
ျဖစ္သည္။
အေနျဖင့္

ယင္းမွထြက္ရိွလာမည့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုမရရိွလွ်င္ေတာင္မွ
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအလွ်ံပယ္ရိွေနၿပီးျဖစ္သည္။

ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္

ဘာရမ္ဆည္အျပင္

လုပ္ငန္းခြင္သို႔
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သြားေရာက္ရာလမ္းမ်ား၏တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း

လံုး၀ရပ္ဆိုင္းေနေအာင္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၊ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္
ႏုိင္ငံႏွင့္

မေလးရွားႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွေဒသခံတိုငး္ ရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအားေ၀မွ်ရန္၊

မိမိတို႔၏လူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား

မိမိတို႔၏
ဆက္သြယ္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္အျပင္ ဆည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဘံုသေဘာထား
ရပ္တည္ခ်က္အားထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ ဆာရာ၀ပ္၌လာေရာက္စု႐ံုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္ၾကာ
က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အခမ္းအနားအား “ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား
မ်ား၏ေျမကမၻာထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ (WISER)” ဟုအမည္ေပးထားၿပီး ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္ေအာက္ေျခ
လူထုလူတန္းစားမ်ားကြန္ရက္ SAVE Rivers က အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပေပးထားပါသည္ (၁) ။
လူအားလံုးအတြက္ဘာရမ္ ၊ ဘာရမ္အတြက္လူအားလံုး
WISER သို႔တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ ၀န္းရံပိတ္ဆို႔ထားသည့့္ေနရာႏွစ္ေနရာအျပင္ အဆိုျပဳ
ထားေသာဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာစသည့္

ဘာရမ္ဆည္တည္ေဆာက္မႈဆန္႔က်င္ေရးတြင္

အေရးပါေသာေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခ့ၾဲ ကပါသည္။ SAVE Rivers ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သလို
WISER အတြက္အိမ္ရွင္လည္းျဖစ္ေသာ ပီတာကဲလန္႔က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ SAVE Rivers အေနနဲ႔
တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအားထိေတြ႔ခံစားေစလိုသည့္အျပင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာရမ္ျမစ္ႀကီးရဲ႕အလွတရားကိုလည္း
ဒါမွသာ

သူတို႔အေနနဲ႔

မည္သည့္အႏၱရာယ္ေတြရိွေနၿပီး

ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ျမင္ေတြ႔ေစခ်င္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ

ျပင္းျပင္း

ထန္ထန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကတယ္ဆိုတာကို ပိုၿပီးနားလည္သြားမွာေပါ့” ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။
ေလွျဖင့္သြားေရာက္ခဲ့ရေသာ ဆည္တည္ေဆာက္ရန္အဆိုျပဳထားသည့္ေနရာတြင္ ပီတာကဲလန္႔က
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအားေျပာျပခဲ့သည္။ “၂၀၁၂ တုန္းကဆိုရင္ ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္ရဲ႕လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး
ဆည္ေဆာက္မယ့္သူလည္းျဖစ္တဲ့ ဆာရာ၀က္စြမ္းအင္ဟာ ဘာရမ္ဆည္ေဆာက္ဖို႔အဆိုျပဳထားတဲ့
ေနရာမွာ ဆည္တည္ေဆာက္မႈအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရး မဂၤလာရိွေစဖို႔အတြက္ ေဒသခံေတြရဲ႕ရိုးရာ
ဓေလ့အတိုင္းဆုေတာင္းပြဲတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခ့တ
ဲ ယ္။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပဲ ေဒသခံလူထုက သူတုိ႔ရဲ႕ရိုးရာ
ဓေလ့ဆုေတာင္းပြဲကိုအလြဲသံုးစားလုပ္တာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

အဲဒီေနရာမွာပဲ

ေလွေတြေပၚကေနၿပီး

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပကာ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကတယ္။ ဆည္ဆန္႔က်င္ေရးစည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ရာမွာ အဲဒါက
တကယ့္အေရးပါတဲ့အခိုက္အတ့ံတစ္ခုျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္”
ဘာရမ္ျမစ္အားကာကြယ္သည့္အျဖစ္အပ်က္က ဆည္မ်ား၏ျခိမ္းေျခာက္မႈကိုခံစားရမည့္ မ်ားစြာေသာ
ေဒသခံအုပ္စုမ်ား၏ၾကမၼာအား အမွတ္အသားသဖြယ္ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္။ ‘၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရႊလူသား
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆုတံဆိပ္’ ရရိွထားသူ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏုိင္ငံမွ ဘာတာကတ္ဆီးရပ္စ္ သည္ ေဒသခံ
လူထုမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအၾကားရိွတူညီမႈမ်ားကိုသေဘာေပါက္သြားၿပီး WISER
၏ အေရးႀကီးမႈကို အေလးအနက္ထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ဤအစည္းအေ၀းႀကီးတြင္

အထူးတန္ဖိုးတစ္ခုရိွပါတယ္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

52

ဤသို႔လႈပ္ရွားမႈႀကီးက
ေနၿပီး

ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြရဲ႕သမိုင္း၀င္ခုခံကာကြယ္မႈအတြက္

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကိုတစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္

ခြန္အားေတြေပး

ေဒသခံလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား

အတြင္း၊ ေဒသအတြင္း ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ
က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈေတြ ၊ ပဋိပကၡေတြကို ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေတြ႕သြားေစလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”
၀ိုက္ဆာဘာရမ္ ၂၀၁၅ ေၾကညာခ်က္
ေဆြးေႏြးပြဲကို ဘာရမ္ဆည္ေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္သြားမည့္ ေက်းရြာ ၂၆ ရြာအနက္မွရြာတစ္ရြာျဖစ္ေသာ
တန္ဂ်န္းတက္ပါလစ္ေက်းရြာ၌

က်င္းပခဲ့ပါသည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္

ဆည္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သြားေရး ၄င္းတို႔၏စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အတြက္စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ လူအမ်ားအားစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရး ေအာင္ျမင္သည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔
အသီးသီး၏သက္ဆိုင္ရာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတိုးတက္လာေစေရးစသည္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
တန္ဂ်န္းတက္ပါလစ္ေက်းရြာ၏ရြာလူႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔၏
ဲ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ
ဂ်ိမ္းငုရမ္သည္ ဘာရမ္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္လက္ခုခံဆန္႔က်င္သြား
ႏုိင္ေရးအတြက္
“ကမၻာေပၚမွာ

အစည္းအေ၀းႀကီးမွတစ္ဆင့္

ခြန္အားမ်ားရရိွခ့ၿဲ ပီးျဖစ္ေၾကာင္းယံုၾကည္ေနပါသည္။

မလိုလားအပ္တ့ဆ
ဲ ည္မ်ားအားလံုးကို

စိန္ေခၚမႈေတြကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔

မည္သုိ႔ရပ္တန္႔ရမလဲဆိုတာႏွင့္ပတ္သက္တဲ့

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလာေရာက္ေဆြးေႏြးမွ်ေ၀ေပးၾကသည့္

ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားအားလံုးႏွင့္အတူတကြရိွရသည့္အတြက္ေၾကာင့္
ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားထံမွ

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာကိုရရိွခဲ့ပါတယ္။

အခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္

ဤသို႔ရရိွလာေသာ

ထုိအေတြ႔အႀကံဳမ်ားဟာ

ျပည္သူေတြႏွင့္ ဘာရမ္ဆည္တည္ေဆာက္မႈရပ္ဆိုင္းေရး

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔
သတင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာရမ္ေဒသခံ

ဆက္လက္ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္သြားမယ့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕နည္းဗ်ဴဟာေတြအတြက္အေျခခံက်က်အသံုး၀င္လိမ့္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္
မိပါတယ္”
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္

ဆည္မ်ား၊

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

၀ိုက္ဆာ

ဘာရမ္ ၂၀၁၅ ေၾကညာခ်က္ “WISER Baram 2015 Declaration on Dams and the Rights of
ဲ ါသည္။ (၃) ယင္းေၾကညာခ်က္
Indigenous Peoples” အားလက္ခံအတည္ျပဳျခင္းျဖင့္အဆံုးသတ္ခ့ပ
သည္

ဆည္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ

က်ယ္ျပန္႔နက္႐ိႈင္းလွသည့္အတိဒုကၡမ်ားႏွင့္ပ်က္စီးမႈ

မ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ အစုိးရမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ထိခိုက္
နစ္နာမႈခံစားရေသာေဒသခံလူထုထံမွ လြတ္လပ္သည့္ ႀကိဳတင္အသိေပးသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ
ထားျခင္းမရိွေသာစီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကုလသမဂၢေၾကညာခ်က္ (UNDRIP) အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား
အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္ ၁၆၉ (ILO Convention 169) တိ႔အ
ု ား အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးကာ
လိုက္နာမႈရိွရန္ႏွင့္

ေက်းလက္ေဒသအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ

စြမ္းအင္အျခားနည္းလမ္းမ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ေၾကညာခ်က္တြင္

ဆည္မ်ားေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ရသည့္

အေသးစားျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ
ေတာင္းဆိုျခင္းခံခ့ရ
ဲ ေလသည္။

ေဒသခံလူထုအသိုင္းအသိုင္းအား
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ေက်လည္ေအာင္ေပးဆပ္သြားရန္ႏွင့္

ဆည္မ်ားဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္

သြားရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားပါသည္။
ဆည္မ်ားကို

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္အရာအျဖစ္

တင္ျပေျပာဆိုေနမႈမ်ား

ဆက္လက္မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားကေထာက္ျပေျပာဆိုခ့ပ
ဲ ါသည္။ “ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အသံႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဒသခံျပည္သူလူထုကကမ္းလွမ္းသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ
ဆိုင္ရာ

အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို

နားေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ေလးစားမႈရိွရန္

ပါရီၿမိဳ႕တြင္

က်င္းပမည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေနာက္လာမည့္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပင္းထန္စြာ
ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္” ဟု ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏုိင္ငံအတြင္း အဂြါဇာကာဆည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္
ကန္႔ကြက္ေနသူျဖစ္သည့္ ဘာတာကတ္ဆီးရပ္စ္က မီရီၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ WISER ၏ ေနာက္ဆံုး
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အျပင္းအထန္ခုခံႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားလံုးက

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားပ်က္စီးဆံုးရႈံးရမႈ၊

၄င္းတို႔ႏွင့္၄င္းတို႔၏ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ပါ၀င္ေနသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ဖယ္ထုတ္ခံထားရမႈအျပင္

ရာဇ၀တ္သားပမာျပဳမူဆက္ဆံ

ခံရျခင္း၊ စစ္တပ္ပံုသြင္းခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ခံစားရေသာဒုကၡမ်ားကို ေ၀မွ်ေျပာဆိုၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားရိွပါေသးသည္။ ၀န္းရံပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ စက္ဘီးစီး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္း၌ အာရမ္းဆည္
တည္ေဆာက္မႈဖ်က္သိမ္းျခင္းဆီသုိ႔ ၄င္းတို႔ မည္ကဲ့သို႔ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရိွႏုိင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္းကို
ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွ ကန္ဒီဒိုအန္ႏွင့္ဒီနစ္ယိုအန္းတို႔ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရိွ ယူေရာ့မ်ိဳးႏြယ္စုမွ ဆမ္မီႏွင့္ဂၽြန္လုခ္ဂမ္ေဆာတုိ႔ကလည္း ကလာမက္
ျမစ္ေပၚရိွဆည္ေလးခုမွာဆက္လက္တည္ရိွေနၿပီး ယူေရာ့မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔အတြက္ အေျခခံအသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ဆယ္လ္မြန္ငါးမ်ားအား
အစိုးရသည္

ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရိွစဥ္အတြင္း

အျခားေသာေနရာမ်ားမွဆည္မ်ားကိုဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္

အေမရိကန္

စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း

ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ အက်ိုဳးဆက္အေနျဖင့္ အ့ံၾသစရာေကာင္းလွေအာင္ ေဂဟစနစ္မ်ား အလ်င္အျမန္
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါသည္။
ဘာရမ္ရိွေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ
ေကာင္းလာပါသည္။

ဆည္အားရပ္ဆိုင္းလိမ့္မည္ဟူေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္

အတိုက္အခံျပဳမႈမ်ား

ပို၍

ပို၍

အေတာ္ေလးႀကီးထြားလာခဲ့ၿပီး

၀န္းရံပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္လည္း စီမံကိန္းအားတားဆီးေရးတြင္ ထိေရာက္မႈရိွခ့ပ
ဲ ါသည္။ ဇြန္လတြင္
ပီတာကဲလန္႔ႏွင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္၊ ဘာကေလမွ ပါေမာကၡျဖစ္သူ ဒန္နီရယ္ကမ္းမန္း
တို႔သည္ ဆည္မ်ားအစား အျခားအစားထိုးစရာစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးရန္
ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အက္ဒီနမ္ဆာတမ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။
ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က

ဘာရမ္ဆည္ႏွင့္ပတ္သက္၍

စက္တင္ဘာလတြင္

တရား၀င္ဆိုင္င့ံထားလိုက္ေၾကာင္း

ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
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သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာထိခိုက္က်ိဳးပဲ့လြယ္တတ္ေၾကာင္း ဘရာဇီးႏုိင္ငံ အေမဇုန္ေတာအတြင္းရိွ
ဘဲလိုမြန္တီဆည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ဒါနီးလာဒါေဆးဗား၏ဇာတ္လမ္းက

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားသတိေပး

လ်က္ရိွပါသည္။ သူမက ၁၉၈၀ ခုႏွစ္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈ
မ်ားေၾကာင့္ ဘဲလိုမြန္တီဆည္ႏွင့္ကာရာေရာင္ဆည္အတြက္ ယခင္တာ၀န္ယလ
ူ ုပ္ေဆာင္သူအေနျဖင့္
မည္သို႔လက္ေျမႇာက္အေလွ်ာ့ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရက မည္သို႔ျပန္လည္
အမည္ေပးကာ

အသစ္တစ္ဖန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍တားျမစ္ေသာ တရားရံုးစီရင္ခ်က္မ်ားစြာသည္ပင္လွ်င္ စီမံကိန္း၏ၿပီးစီးသြားမႈ
အား မရပ္တန္႔ႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါ။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီဟုထင္ရေသာဆည္စီမံကိန္း
မ်ားမွာ သာမန္ေလွႀကီးထိုးရိုးရိုးအစိုးရမ်ားက ျပန္လည္အသက္သြင္းတတ္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အန္နာေအးဘားလီ
Bruno Manser Fund, www.bmf.ch/en
(၁) SAVE Rivers ကို ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္အစိုးရကအဆိုျပဳခဲ့သည့္ အနည္းဆံုး ၁၂ ခု ထက္မနည္း
ေသာဆည္မ်ားအေပၚဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈျပဳရန္ ေဒသခံလူထုကြန္ရက္တစ္ခုအျဖစ္ လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

၄

ႏွစ္က ဖြ႔စ
ဲ ည္းထူေထာင္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါဆည္မ်ားအနက္ ဘာရမ္ဆည္မွာ လ်င္ျမန္စြာပင္
အျငင္းပြားစရာအေကာင္းဆံုးစီမံကိန္းျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
(၂) ေရႊလူသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆုတံဆိပ္သည္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအတြင္းမွ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအားဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုဂိၢဳလ္ေရးအရႀကီးမားသည့္အႏၱရာယ္ ယူကာ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရး ၄င္းတို႔၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔ကို
အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏုိင္ငံအတြင္း အဂြါဇာကာဆည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လန္ကာ
ျပည္သူလူထု၏ အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ဘာရမ္ျမစ္ကမ္းနံေဘး ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးပြဲ၌ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္လအနည္းငယ္မွ်အၾကာတြင္ ဘာတာကတ္ဆီးရပ္စ္တစ္ေယာက္
သူမ၏ေနအိမ္အတြင္း၌ပင္ အသတ္ခံခ့ရ
ဲ ပါသည္။
(၃) Read the declaration: http://www.stop-corruptiondams.org/resources/WISER_Baram_2015_Declaration_Signed.pdf
(၄) The Baram miracle: Dam plans officially scrapped. Bruno Manser Fund News.
http://bmf.ch/en/news/the-baram-miracle-dam-plans-officially-scrapped
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သက္၀င္လႈပ္ရွားျပည္သူမ်ား
ဟြန္ဒူးရပ္္စ္ႏုိင္ငံ

-

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

အတြက္ ကမၻာေပၚတြင္အေသ အေပ်ာက္အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ။ Global
Witness

ကထုတ္ျပန္ေသာ

၂၀၁၇

ခုႏွစ္

ဇန္န၀ါရီလ

အစီရင္ခံစာအရ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏုိင္ငံတြင္ ေျမမ်ားအတင္း အဓမၼသိမ္း
ယူကာ သစ္ေတာမ်ားအားဖ်က္ဆီးေသာ ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္
ရဲျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တည္းက စတြက္လွ်င္ လူေပါင္း ၁၂၀
ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ
၂

ရက္ေန႔၌

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္

ထားသူမ်ားက

ညသန္း

ေခါင္ယံအခ်ိန္ အိမ္အတြင္း သို႔ခ်ိဳးဖ်က္၀င္ေရာက္ၿပီး သတ္ျဖတ္သြား
ျခင္းေၾကာင့္

ေသဆံုးခဲ့ရသည့္

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထား

ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး

ခုခံကာကြယ္သူ

ဘာတာကတ္ဆီး

ဘာတာကတ္

ဆီးရပ္စ္သည္

ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္း

ရပ္စ္အား

အင္တီဘူကာရိွ သူမတို႔၏ရပ္ရြာ လူထုပိုင္ေျမေပၚရိွ အဂြါဇာကာဆည္မွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
မ်ားျဖစ္သည့္ လန္ကာလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ အလြန္အေရးပါကာအေလးထား ေနရသည့္ေရအရင္း
အျမစ္အား ၿခိမ္းေျခာက္ေနခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ဆည္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ပါသည္။
အစီရင္ခံစာအား

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/

hon duras-deadliest-country-world-environmental-activism/ ၌ရရိွႏုိင္ပါသည္။
ျပင္သစ္ဂိုင္ယာနာ - ျပင္သစ္အစိုးရသည္ ျပင္သစ္ဂိုင္ယာနာႏုိင္ငံ၌
ေရႊတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း စက္မႈ ထြန္းကားတိုးတက္လာေစေရး
တိတ္တဆိတ္ကူညီအားေပးလွ်က္ရိွသည္။
စီမံကိန္းသာ

ဆက္လုပ္ျဖစ္မည္ဆိုပါက

သတၱဳစတင္တူးေဖာ္
d'Or

အကယ္၍
၂၀၁၈

ထုတ္လုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ

စီမံကိန္းသည္

ေသာေရႊတြင္းျဖစ္လာမည္

ျပင္သစ္ပိုင္ေျမေပၚမွ
ျဖစ္သည္။

ခုႏွစအ
္ တြင္း
Montagne
အႀကီးမားဆံုး

အဆိုပါသတၱဳတြင္း

အေနျဖင့္ လူသားမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးရြားျပင္းထန္
သည့္

ထိခိုက္မႈမ်ားရိွေနသည့္အျပင္

ျပင္သစ္ဂိုင္ယာနာရိွ

အျခားေသာႏုိင္ငံတကာသတၱဳကုမၸဏီမ်ား အတြက္လည္း ေရတံခါးဖြင့္ေပး သလိုျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ကာ
လက္၀တ္ရတနာ ေစ်းကြက္အတြက္ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ အား သီးသန္႔တိုးခ်ဲ႕ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ေရႊႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စက္မႈဘက္ ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မွာ လက္ရိွတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေနမႈပမာဏ၏ ၈
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ

ရိွပါသည္။

၂၀၁၅

အဆိုပါပမာဏ၏သံုးဆအားပ့ံပိုးႏုိင္ပါသည္။

ခုႏွစ္တြင္

ျပန္လည္သန္႔စင္ေပးႏုိင္ေသာက႑က

ျပင္သစ္ဂိုင္ယာနာမွ

(ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအတြင္း)

သတၱဳတူးေဖာ္မႈဆန္႔က်င္ေရး အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ
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သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ

https://sites.google.

com/site/maiourinature/or-de-

question-cp22fev ၌ရိွပါသည္။
အလြန္တရာမွႀကီးမားလွေသာသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းရန္ ျပင္သစ္အစိုးရအား
ေတာင္းဆိုလွ်က္ရိွသည့္

ျပည္တြင္းျပည္ပအင္ဂ်ီအိုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု

ျဖစ္ေသာ Or de question collective ကို ေထာက္ခံအားေပးၾကပါ။ အသနားခံေတာင္းဆိုစာအား
https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1084/no-to-industrial-gold-mining-in-theforests-of-french-guiana#letter ၌လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ပါသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ

-

က်ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၌

အေသပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ေရးမူ၀ါဒေၾကာင့္

လူအမ်ားေသေၾကပ်က္စီး

ရမႈႏႈန္းထားကို ဘီဘီစီစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႔က
ဲ ထုတ္ျပခဲ့သည္။ ကမၻာ
တစ္လႊားတြင္ ဌာေနေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးအမည္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ေႏွာင့္ယွက္ဒုကၡေပးမႈမ်ား၊
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ ပါသည္။ ထိုသို႔
လူမဆန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္၏

ဆိုးရြားလွေသာသာဓကတစ္ခုမွာ

အိႏိၵယႏုိင္ငံရိွ ကာဇီရမ္ကာအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ျဖစ္သည္။ နာမည္ဆိုးျဖင့္
ေက်ာ္ၾကားေသာ အေသပစ္ခတ္ခြင့္ရ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၌ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္
၃

ႏွစ္အတြင္း

ဥယ်ာဥ္အေစာင့္မ်ားသည္

စီရင္သုတ္သင္ခ့ၾဲ ကပါသည္။
ေဆာင္ထားေသာ

လူေပါင္း

၅၀

ခန္႔အား

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ
္ ု၀င္တို႔မွာ

ဥယ်ာဥ္မွ၀န္ထမ္းတို႔လက္၌

လက္နက္

ပစ္ခတ္ျခင္း၊

တရားလက္လြတ္
အျပည့္အစံုကိုင္

ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊

ႏွိပ္စက္

ညွင္းပန္းျခင္းႏွင့္သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ကိုခံစားရလွ်က္ရိွသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ၇ ႏွစ္ အရြယ္ ေယာက်္ား
ေလးတစ္ေယာက္ကို

အေစာင့္မ်ားကေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခ့ရ
ဲ ာ

ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြငး္ သြားခဲ့ရ

ေလသည္။ ထိုသို႔ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ WWF ၊ WCS နွင့္ Nature Conservancy and Conservation International
အပါအ၀င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းႀကီးမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ိဳးအား ျပစ္တင္
႐ႈတ္ခ်ေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။
ကာဇီရမ္ကာအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ပစ္ခတ္မႈမ်ားမွာ

သီးျခားျဖစ္ရပ္သက္သက္မဟုတ္ေၾကာင္း

‘က်ားကစားပြ’ဲ ဟူေသာရုပ္ရွင္က ျပသေနသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံအစိုးရသည္ ထိုသို႔ေသာမူ၀ါဒအား
အိႏိၵယႏုိင္ငံ တစ္၀န္းရိွက်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး နယ္ေျမမ်ား၌ခ်ဲ႕ထြင္သြားမည့္ အစီအစဥ္
မ်ားကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ေဆာ္မစ္ထရာဂို႕ရွ္၏

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ

က်ားကစားပြဲဟူေသာရုပ္ရွင္၌

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္

ရုပ္ရင
ွ ္ရိုက္ကူးသူ

ကာဇီရမ္ကာအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အတြင္းမွ

အေျခအေနမ်ားသည္ သီးျခားျဖစ္ရပ္သက္သက္တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာမူ၀ါဒမွာ အေနာက္
ဘဂၤလားရိွ ဘူဆာ က်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ေျမ၌လည္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း

ရိုက္ကူးျပသထားပါသည္။

အဆိုပါရုပ္ရွင္တြင္

ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ကာကြယ္

ထိန္းသိမ္းေရးအမည္ျဖင့္ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းမ်ားက ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္
ေနမႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈႏွင့္တရားလက္လြတ္ျပဳမႈမႈ၊ စက္ဆုပ္ရံရ
ြ ွာဖြယ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ထပ္ေနေသာ္လည္း
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စံုလင္ေသာဇာတ္လမ္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖင့္ စူးစမ္းရွာေဖြရိုက္ကူးထားေလသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ
ျဖင့္ အဆိုပါရုပ္ရွင္အား https://vimeo.com/124188855 ၌ ရရိွႏုိင္ပါသည္။
http://www.survivalinternational.org/emails/shoot-on-sight

၌ Survival International

Action Alert သိ႔၀
ု င္ေရာက္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ေျမမ်ား၌ ျမင္ျမင္ခ်င္းပစ္သတ္ေရး
မူ၀ါဒအားရပ္ဆိုင္းေပးရန္ အိႏိၵယႏုိင္ငံအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံေပးပါ။
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
http://www.conservation -watch.org/2017/03/10/indias-kaziranga-national-park-andthe-streisand-effect/ သို႔သြားပါ။
မေလးရွားႏုိင္ငံ - FA0 ကေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း သစ္ပင္စိုက္ခင္းမ်ားကို သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳေပးေနမႈမ်ားရပ္တန္႕ေပးပါ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွ
အင္ဂ်ီအိုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ The Consumers’ Association of Penang (CAP) ႏွင့္
Sahabat Alam Malaysia (SAM) တို႔သည္ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္း
(FAO) ၏ သစ္ေတာဆိုင္ရာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အားဆန္႔က်င္ေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈသို႔
၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ စက္မႈဘက္ဆိုင္ရာသစ္ပင္စိုက္ခင္းမ်ားအားတိုးခ်ဲ႕မႈျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ FAO ၏
အထင္အျမင္မွားယြင္းေစေသာ သစ္ေတာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာဖြင့္ဆိုေပးရန္
အင္အား ၂၀၀ ခန္႔ရိွေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက FAO သို႔ ထပ္မံေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္အတြင္းသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း

စိုက္ခင္းမ်ားကိုသစ္ေတာမ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳ

ေပးမႈအားရပ္စဲေပးရန္ FAO သို႔ စာျဖင့္ေမတၱာရပ္ခံခ့ရ
ဲ ာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါအဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္အေနျဖင့္

အမ်ားျပည္သူအျမင္တြင္

သစ္ေတာမ်ားဟုေမြ႔ေလ်ာ္ေနေစေရးအျပဳသေဘာ

ေဆာင္သည့္ပံုရိပ္ေနာက္ကြယ္၌ သစ္မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ႀကီးမားလွေသာစိုက္ခင္း
မ်ား၏ ေဂဟစနစ္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာအႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမႈမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသည့္လုပ္ငန္း
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ဖံုးကြယ္ထားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/03/21/stop-recognisingplantations-as-forests-un-body-told/
FAOသို႔ေပးပို႔ခ့ေ
ဲ သာစာကို ယေန႔ဤေနရာ၌ရရိွႏုိင္ပါသည္။ ယင္းစာကိုစပိန္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊
ေပၚတူဂီဘာသာမ်ားျဖင့္ရရိွႏုိင္ပါသည္။

အထင္အျမင္မွားေစႏုိင္သည့္

သစ္ေတာဟူေသာအဓိပၸါယ္

ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကပင္ FAO ထံသို႔ ေတာင္းဆိုထားမႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ပိုမိုျပည့္စံုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို http://wrm.org.uy/all-campaigns/
international- day‐of‐the‐forests‐march‐21st‐2017/ ၌လည္းၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ - ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕လာျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားပ်က္စီး
ရျခင္းအတြက္

ဂ်ာဗားကၽြန္းေပၚမွကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္

ျပည္တြင္းကုမၸဏီ

တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆီးမန္းအင္ဒိုနီးရွားကုမၸဏီ၏ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုစုေပါင္းနယ္ေျမသည္
ဂ်ာဗားအျမင့္ပိုင္းရိွ

ကန္းေဒါင္ကားသစ္ေတာဧရိယာအားပ်က္စးီ သြားေစမည့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
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ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားတိုးပြားလ်က္ရိွသည္။ တန္ဘာကရိုမိုခရိုင္အတြင္းရိွေက်းရြာတစ္ရြာမွ ပတ္မီ
ဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္မႈအတြက္သစ္ေတာမ်ားပ်က္စီးရျခင္းအေပၚ
ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနမႈမ်ားအားသြားေရာက္ပူးေပါင္းရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ာကာတာသို႔သြားခဲ့ပါသည္။
ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ သမၼတနန္းေတာ္ေရွ႕၌ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာထိုင္လ်က္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္လ၂၁ ရက္
ေန႔တြင္ သူမေသဆံုးခဲ့ရာ ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ာကာတာအျပင္ ႏုိင္ငံ
အတြင္းရိွ အျခားေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ပို၍ပို၍မ်ားျပားလာေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္
ပတ္မီႏွင့္ကန္းေဒါင္ျပည္သူမ်ားနွင့္အတူရိွေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏ေျခေထာက္မ်ားကိုဘိလပ္ေျမပံုစံခြက္ျဖင့္
ပံုသြန္းကာ

အလားတူထိုင္လ်က္

ဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ၾဲ ကပါသည္။

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားသည္

၄င္းတို႔၏လႈပ္ရာွ းမႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက စည္းလံုညီညႊတ္စြာရပ္တည္ေပးပါရန္
ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအေစာပိုင္း၌ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေျခရိွသည့္ သမၼတ၏
ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳမႈအားရင္ဆိုင္ရာ၌ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံု
မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စႀကၤ ံလမ္းမ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ ေဒသအတြင္းက်န္ရိွေနသည့္သစ္ေတာမ်ားအား
ႀကီးႀကီးမားမားခုတ္လွဲျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္

ေဒသအတြင္း၌ စြမ္းအင္ႏွင့္ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းသံုးစြဲမႈအလို႔ငွာ

ယခင္ကမရိွဖူးေသးေသာ ႀကီးမားလွသည့္ေျမႏွင့္ေရသိမ္းဆည္းရယူေရးဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားျဖင့္
ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ပိုမိုျပည့္စံုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္

ပတ္မီအတြက္

ရည္စူးကာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဟန္ဒရိုဆန္႔ကိုရိုေရးသားထားသည့္ ပူးတြဲပါေဆာင္းပါးတိုအျပင္
နာေရးသတင္းတို႔အား

ဖတ္ရႈၾကည့္ပါ။

http://wrm.org.uy/other-relevant-information/the-

poetic-and-haunting-death-of-patmi-of-mt-kendeng-java-indonesia/

အႀကံျပဳအပ္သည္မ်ား
အစည္းအေ၀းအစီရင္ခံစာ ။ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သစ္ေတာမ်ားမည္သုိ႔ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသနည္း။ သစ္ေတာ
မ်ားအားအမွီျပဳေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏

နယ္နိမိတ္မ်ား၊

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

လုပ္ငန္းမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးေရး အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ခ့ၾဲ ကသူ ၅၀
ခန္႔သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ
ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ရန္ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းစုစည္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္

ခဲ့ေသာ ၃ ရက္တာအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံမွကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔အ
ဲ ျပင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိငင
္ ံ
ႏွင့္အိႏိၵယႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ‘ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သစ္ေတာမ်ား
မည္သုိ႔ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသနည္း’ ဟူေသာအဓိကက်သည့္ေမးခြန္းအေပၚ အေလးေပးထားမႈႏွင့္အတူ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္

ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ

ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား

ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား အေဟာင္းအသစ္ႏွစ္ရပ္စလံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းကာ
ဖလွယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားတိုက္တြန္းျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

ပါ၀င္ေနပါသည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ား၌

ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရိွၾကေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ထံ၌ ဥပမာ ၄င္းတို႔၏
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သစ္ေတာမ်ား၏အေရးပါမႈကဲ့သို႔

အေျခခံအားျဖင့္

တူညီသည့္တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအျပင္ ၄င္းတို႔၏နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္သစ္ေတာမ်ားကို ေျမသိမ္း
ယူမႈမ်ားႏွင့္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားမွကာကြယ္ရာ၌၄င္းတို႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ တူညီေသာၿခိမ္းေျခာက္
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မႈမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း သတိျပဳသိရွိသြားၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀း၌တင္ျပမႈမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္

အစီရင္ခံစာႏွင့္လိပ္စာအဆက္တို႔ကို

http://focusweb.org/content/what-

happening-our-forests-conference-report-and-presentations ၌ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ (အဂၤလိပ္
ဘာသာျဖင့္သာ)
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တနသၤာရီျမစ္အေပၚ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ‘ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျမစ္ကိုကာကြယ္ပါ ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀ကိုကယ္တင္ပါ’ ဗီဒီယို ။
“ေရဆိုတာအသက္ပဲ။ တကယ္လို႔ တနသၤာရီျမစ္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မကယ္တင္ဘူးဆိုရင္ ဒီျမစ္ႀကီး
အေပၚမွာမွီခိုေနရတဲ့ ေဒသခံရြာသားေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္ေတြ
ပ်က္စီးသြားလိမ့္မယ္” ဟု တနသၤာရီျမစ္၀ွမ္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးက ရုပ္ရွင္အား
ျပသရာ၌

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကာကြယ္ရမယ္ေလ။

ျမစ္ႀကီးပ်က္စီးသြားမယ့္အေရးမွ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီမွာလာေရာက္ၾကတာက

တနသၤာရီျမစ္မွာရိွတဲ့

ေရႊလုပ္ငန္းေတြန႔ပ
ဲ တ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာမတူဘူးဆိုတာကိုျပဖို႔အတြက္ပါ” ဟု ၄င္းက
ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့သည္။
ဗီဒီယိုတြင္

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ

ေရႊထြန္းေပါက္ကုမၸဏီက

တနသၤာရီျမစ္အတြင္း
မၾကာေသးမီကာလအတြင္း

စတင္လုပ္ကိုင္လာေသာ စက္ယႏၱရား အသံုးျပဳ ေရႊထုတ္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

၄င္းတို႔အေနျဖင့္

ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းျပသရန္
လူထုက

ဆန္႔က်င္

တနသၤာရီျမစ္၀ွမ္းေဒသခံ

စီစဥ္ျပဳလုပ္ေသာ

ဗုဒၶဘာသာ

ႏွင့္ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔၏စုေပါင္း၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲတ
စ္ခုကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ေက်းရြာ ေပါင္း ၆၀
ေက်ာ္မွ

ေဒသခံရြာသား

၂၀၀

ေက်ာ္တို႔သည္

ဆုေတာင္းပြဲအားတက္ေရာက္ရန္ ျမစ္ေအာက္ဘက္ပိုင္း ကီလိုမီတာ ၁၆၀ ခန္႔ေ၀းေသာေနရာမ်ား
မွေန၍ ေလွမ်ားျဖင့္လာေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ား အဖြ႔သ
ဲ ည္ ေရႊထုတ္လုပ္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကၿပီး

တနသၤာရီျမစ္အတြင္း

ေရႊသတၱဳလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္

ေရႊထြန္းေပါက္ကုမၸဏီထံ၌ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရိွေၾကာင္းသက္ေသျပႏုိင္မည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
လည္းၾကည့္႐ႈရန္

ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။

ရြာသူ

ရြာသားမ်ားသည္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ရိွေနေသာ

မရရိွခဲ့ၾကဘဲ

ေရႊထြန္းေပါက္ကုမၸဏီ

အလုပ္သမားမ်ားထံမွေက်နပ္ဖြယ္ရာအေျဖမ်ားကို

အႀကီးအကဲျဖစ္သူႏွင့္ လူထုအစည္းအေ၀းတစ္ခုျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ဖန္န၀ါရီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲတစ္ခုအား ေရႊထြန္းေပါက္ကုမၸဏီ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ
ႏွင့္ျပဳလုပ္ခ့ၾဲ ကပါသည္။ အစည္းအေ၀းပြဲမွဗီဒီယိုမွတ္တမ္း အား
https://www.youtube.com/watch?v=mPolcAAXtqo

ႏွင့္

https://www.youtube.com/

watch?v=3sQ6lFITN9c တို႔တြင္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျမစ္ကိုကာကြယ္ပါ ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀ကိုကယ္တင္ပါ’ ဗီဒီယိုအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ https://
www.youtube.com/watch?v=pxDA_P73ZDM

တြင္ရရိွႏုိင္သလို

ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္း

https://www.youtube.com/watch?v=YR2mD__jTU4 တြင္ရရိွႏုိင္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာ ။ ။ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လိုအပ္ကာ၊
မည္သို႔လုပ္ကိုင္ရမည္နည္း။ သင္တန္းေဆြးေႏြးပြဲ ၊ HEPA
Eco-Farming School ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ။
အစီရင္ခံစာတြင္

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊

ဓေလ့ထံုးတမ္း

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ေနရာအေျခတက် မ်ိဳးဆက္
ေပါင္းမ်ားစြာ

စုေဆာင္းလာသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရး

အေတြ

႔အႀကံဳမ်ားမွျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ စိုက္ပ်ိဳး ေရးနည္းစနစ္မ်ား
အေနျဖင့္

ေျမသိမ္းယူမႈႏွင့္

သစ္ေတာအမွီျပဳလူသား
အခ်ိဳ႕၌ေဖာ္ထုတ္ေရး

မဲေခါင္ေဒသ

(ယင္းထက္မက)

မ်ားအေပၚၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္
သားထား

ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေသာ

အတြင္းရိွ

သစ္ေတာမ်ား၊

ဤသတင္းလႊာပါ

စက္မႈစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနည္းမ်ားႏွင့္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္အစီရင္ခံစာအား

ေဆာင္းပါး

မည္သို႔ကြာျခား

http://cendiglobal.org/

upload/medias/why-and-how-ecological-farming.pdf ၌ရယူႏုိင္ပါသည္။
အစီရင္ခံစာ ။ ။

ႀကီးမားလာဆဲေဘးဒုကၡ - ေဖာ္တ်ဴးက

လုပ္ငန္းႀကီး ၅၀၀ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္မယ္။
ကမၻာေပၚရိွအႀကီးဆံုးေသာ

စုိက္ပ်ိဳးေရး

လုပ္ကုင
ိ ္သည့္

ေကာ္ပိုေရးရွင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွာ ကမၻာ့ေတာင္
ျခမ္း၌

အစားအစာႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ားအေပၚ

ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
အစီအစဥ္သစ္မ်ားအား

စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အား Grow (တိုးတက္မႈ) ဟုေခၚဆိုၿပီး ယင္းသည္ အစားအစာထုတ္လုပ္မစ
ႈ ီးပြားေရး
လုပ္ငန္း၌ပါ၀င္ေန ၾကသည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ (WEF) ၏ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ ကုမၸဏီ
၃၁ ခုက ဦးေဆာင္ ကာ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခ့သ
ဲ ည့္ ၊ WEF ၏ကနဦးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ
တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ

‘New

အစီအစဥ္၏အစိတ္အပိုင္း

Vision

for

Agriculture’

လည္းျဖစ္ပါသည္။

(စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အသစ္)

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား၏

၉၀

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ဥေရာပ တိ႔တ
ု ြင္အေျခစိုက္ထားၾကၿပီး မည္သည့္ကုမၸဏီကမွ် တရုတ္၊
ဘရာဇီး၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္း သို႔မဟုတ္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ မဟုတ္ၾကေပ။ ယခုအခ်ိန္ထိ
‘New Vision for Agriculture’ ႏွင့္ ယင္း၏ ‘Grow’ အစီအစဥ္တို႔သည္ ကမၻာ့အစားအစာ
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက တိုးတက္မႈေစ်းကြက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ လက္တင္အေမရိက၊
အာဖရိကႏွင့္အာရွတိုက္တို႔အေပၚတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားအာရံုစိုက္ ထားၾကပါသည္။ ‘New Vision
for

Agriculture’

လယ္သမားမ်ားကို

ဟူသည့္ႀကိဳးပမ္းမႈ၏

ပင္မအေလးေပးမႈမွာ

ႏုိင္ငံစံုကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္

ေပးမည့္

အေသးစားေတာင္သူ
စာခ်ဳပ္အေျခခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း
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(contract

farming)

ျဖစ္သည္

(အနည္းငယ္ကို

ဥပမာ

ေပါင္းစည္းထားသည့္ေကာ္ပိုရိတ္စိုက္ခင္းမ်ားေပၚ၌) ။ GRAIN ကထုတ္ျပန္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ
ျဖင့္အစီရင္ခံစာကို

https://www.grain.org/article/entries/5622-grow-ing-disaster-the-

fortune-500-goes-farming

၌ရယူႏုိင္ပါသည္။

ျပင္သစ္ဘာသာ၊

စပိန္ဘာသာမ်ားျဖင့္လည္း

မၾကာမီရရိွပါေတာ့မည္။
အင္တာဗ်ဴး ။ ။ “ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို စက္မႈအေျခခံစိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈ၌ မေတြ႔ႏုိင္ဘူး” ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚ စက္မႈအေျခခံဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၏
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအတြင္း ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕မႈအေပၚ ေငြေၾကး
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖင့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအားေငြေၾကးပ့ံပိုးရာ၌ ဆြစ္ဘဏ္မ်ား၏အခန္းက႑စသည္
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ SwissInfo ႏွင့္ GRAIN မွ ကာတီနီဆာမြန္တို႔ ေတြ႔ဆံုေျပာဆိုခ့ၾဲ ကသည္။
အင္တာဗ်ဴး

(ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္) အား http://www.swissinfo.ch/fre/accaparement-des-

terres_-il-n-existe-pas-de-production-d-huile-de-palme-industrielle-durable-/43009936
၌ရရိွႏုိင္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာ

။

။ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

ကိုအေ၀းေရာက္သြားေစတယ္ ။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ား
က

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၏

မ်ားအေပၚ

သတၱဳတြင္းက႑ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

မည္သို႔အႏၱရာယ္ျပဳေနသနည္း။

အႀကီးစားသတၱဳတြင္း

၄၇

တြင္းႏွင့္အတူ

လည္ပတ္ေနဆဲ
၄င္းတို႔၏ပိုမိုႀကီးမား

လာေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
အေထာက္ အထားမ်ားျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံအဖို႔ လြန္ခ့ေ
ဲ သာဆယ္
စုႏွစ္အတြင္း

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑အေပၚ

အလြန္အမင္း

အေလာင္း အစားျပဳလုပ္ခ့ရ
ဲ သည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရာ၌ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ လက္မွတ္ေရး
ထိုးခဲ့ေသာ ၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္းကာကြယ္ေပးထားသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံမ
ွ ႈ
စာခ်ဳပ္မ်ား၏အခ်ိတ္အဆက္က ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာသတၱဳတြင္းမ်ားအား ၾကပ္မတ္ ရန္ သို႔မဟုတ္
ပိတ္ပစ္ရန္

ႏုိင္ငံ၏လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းအေပၚ

ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ဥပေဒအရ

မလူးသာမလြန္႔သာ

ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလိမ့္

ထိုသို႔ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈသည္

အကယ္၍

မည္ဟု
အစိုးရက

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံအၾကား လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယေ
္ ရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ေဒသ
ဆိုင္ရာဘက္စံုစီးပြားေရးမိတ္ဖ႔ပ
ြဲ ူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (RCEP) အား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္
သြားမည္ဆိုပါက ပို၍ေတာင္တင္းက်ပ္လာဦးမည္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္) အား
http://focusweb.org/content/signing-away-sovereignty-how-investment-agreementsthreaten-regulation-mining-industry ၌ ရရိွႏုိင္ပါသည္။
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သတင္းလႊာကို

၄င္းတို႔၏သစ္ေတာမ်ား၊

နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး

မ်ားႏွင့္ မိရိုးဖလာလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းတိုက္ပြဲ၀င္ေနမႈအေပၚ ေထာက္ခံ
အားေပးရန္ႏွင့္ကူညီပ့ံပိုးေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ မွာယူမႈမွာအခမဲ့ျဖစ္သည္။
WRM လစဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ
သတင္းလႊာအား ျပင္သစ္ ၊ စပိန္၊ ေပၚတူဂီဘာသာမ်ားျဖင့္လည္းရရိွႏုိင္ပါသည္။
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ - ၀င္ဖရီဒက္စ္အိုဗာဘိခ္
မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ - ဂ်ိဳအန္နာကာဘဲလို
လက္ေထာက္အယ္ဒီတာမ်ား

-

အဲလီဇဘက္ဒိုင္းယက္

၊

ဂ်က္တာေကး၊

ဖလာဗီယိုပါေဇာ့စ္၊

တီရီဆာပါရက္ဇ္

WRM အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဌာနခ်ဳပ္
Avenida General María Paz 1615 office 3. CP 11400. Montevideo, Uruguay
Phone/Fax: +598 26056943
wrm@wrm.org.uy - http://www.wrm.org.uy
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