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ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (Pa-O Youth Organization)
၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး သီးျခားလြတ္လပ္၍ 
အမွီအခုိကင္းေသာ၊ ကုိယ္က်ိဳးမေမွ်ာ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အႏိၱမပန္းတုိင္

လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအျပည့္အ၀ရွိေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္ 
တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ စြမ္းရည္ျပည့္၀ေသာ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းရမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
(က) လူငယ္ထုမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္အရည္အေသြးႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္မႈစြမ္းအားပုိမုိျမွင့္မားရန္။
(ခ) ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အေရးတုိ႔ကုိ  
 ပအုိ၀္းျပည္သူႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပုိမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဂ) ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တန္းတူျပီး ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ 

တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ တုိင္းရင္းသား လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပုိမုိပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဃ) အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ လူငယ္မ်ားပုိမုိပါ၀င္ရန္ႏွင့္ 
(င) ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ ျမွင့္တင္ထိန္းသိမ္းရန္ 

တုိ႔ျဖစ္သည္။

ရန္ပံုေငြပံ့ပုိးကူညီမႈ - People In Need (PIN) (“INSPIRED” Project)
စာအုပ္အျပင္အဆင္ - ခြန္ရဲေသြး(PYO)
အုပ္ေရ   - ၁၀၀၀
အၾကိမ္   - ပထမအႀကိမ္
စာအုပ္ထုတ္ေဝသည့္ႏွစ္ - ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက
အီးေမးလ ္ - pyorg.net@gmail.com
ဝက္ဆိုဒ္  - www.paoyouth.org
ရုံး  - ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။
ေဖ့ဘြတ္ - Pa-O Youth Organization

ဤ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမယာ အစီရင္ခံစာစာအုပ္ကို မိမိတို႔ ျပန္လည္၍ တဆင့္ေဖာ္ျပလိုလွ်င္ 
အဖြဲ႔အစည္း အီးေမးလ္ လိပ္စာသို႔ ေမးျမန္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။



4 54 5

မာတိကာ

(က) အစီရင္ခံစာျပဳစုထားသည့္ တည္ေနရာျပေျမပံု ---------------------------------  ၃
(ခ) သုေတသန ရည္ရြယ္ခ်က္ ------------------------------------------------------  ၄
(ဂ) သုေတသန ျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား  --------------------------------------   ၄
(ဃ) နိဒါန္း  --------------------------------------------------------------------------   ၅
(င) အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္  -------------------------------------------------------   ၆
  အခန္း(၁)
(၁) ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း  --------------------------------------   ၈
(၂) ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သမုိင္းေၾကာင္း  ---------------------------   ၉
(၃) ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာအေျခအေန  ----------------------------  ၁၀
(၄) ေျမယာသိမ္းဆည္းသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္တပ္ႏွင့္ 
 ကုမၸဏီမွ သိမ္းဆည္းေျမဧကေပါင္း ေတြ႔ရွိခ်က္ -------------------------------- ၁၁
  အခန္း(၂)
(၅) ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္  
 ေဒသ၏ ေျမယာျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရသည့္အေျခအေနမ်ား   ----------------- ၁၄
(၆) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္
 ေဒသ၏ ေျမယာျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရသည့္အေျခအေနမ်ား ------------------  ၂၆
(၆) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္
 ေဒသ၏ ေျမယာျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရသည့္အေျခအေနမ်ား ------------------  ၃၄
(၆) ေျမသိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
 ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား    ------------------------------------------------ ၄၀
  အခန္း(၃) 
(၈) ေဒသခံမ်ား၏ တု႔ံျပန္ခ်က္မ်ား   ------------------------------------------------ ၄၄
(၉) ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းရွိ 
 ဓေလ့ထံုးတမ္း ဆုိင္ရာ ေျမယာ အသံုးျပဳမႈ အေျခအေန ----------------------- ၄၅
(၁၀) ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းအက်ဥ္း -------------  ၄၉

နိဂံုး    ----------------------------------------------------------------------------------  ၅၅
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား   ---------------------------------------------------------------------- ၅၆
ေတာင္းဆုိခ်က္  ------------------------------------------------------------------------ ၅၇
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themimu.info ဝက္ဆိုဒ္မွ ကူးယူထားသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေျမပုံကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ 
ထားသည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္တည္ေနရာ  
(အဝါေရာင္ျပထားသည့္ေနရာ)
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သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား

အစရီငခ္စံာထတု္ေ၀ႏုငိရ္နအ္တြက္ သငတ္န္းသ၊ူ သငတ္န္းသားမ်ားႏွင့ ္ပအု၀ိ္းလငူယ္အစည္းအရံုး(PYO)၏ 
၀နထ္မ္းမ်ားကု ိသုေတသနျပဳလပုျ္ခင္းႏွင့ ္မွတ္တမ္းေကာကယ္ျူခင္းဆိုငရ္ာ သငတ္န္းကို တစလ္ခန္႔ပုိ႔ခ်ခဲပ့ါသည။္ 
သင္တန္းျပီးဆံုးသည့္ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာျမိဳ႕နယ္၊ ေဒသအသီးသီးသုိ႕ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာေစခဲ့ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏွင့္ အုပ္စုငယ္အလုိက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းကုိ အဓိက 
နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရွမ္းျပညန္ယ္ေတာငပ္ုငိ္း၊ ပအု၀ိ္းကုယိပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒသ (၃) ျမိဳ႕နယျ္ဖစသ္ည္ ့ဆဆီုငိျ္မိဳ႕နယ္၊ ဟုပိံုးျမိဳ႕နယ၊္ 
ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၁၇)ရြာမွ ေဒသခံေပါင္း (၇၃) ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျပီး 
အခ်က္အလက္မ်ား ရယူခဲသ့ည။္ တျခားေသာ စာအပု ္စာေစာင ္ဂ်ာနယမ္်ား၊ အငတ္ာနက ္၀ကဆို္ဒမ္်ား၊ 
အစိုးရသတင္းစာမ်ား မွလည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ရွာေဖြရယူခဲ့သည္။
ျမိဳ႕နယ္ (၃) ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသအသီးသီးရွိ ေဒသခံမ်ားထံမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
စုစည္းရယူ၍ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခု တင္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
အမ်ားအားျဖင္ ့ေဒသခလံထူမု်ားမွ ၎တို႔၏နစန္ာမႈမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်ကမ္်ားကိသုာ ဦးစားေပး ထည္သ့ြင္း 
အသံုးျပဳထားၿပီး ေသခ်ာတကိ်သည္ ့ေျမဧကကိ ုေဖာျ္ပရန ္ခကခ္ဲေသာလ္ည္း ခန္႔မွန္းေျခမွ်သာေဖာျ္ပထား 
ေပသည္။

သုေတသန ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ • 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေစရန္။
ပအို၀္းကုယိပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒသအတြင္းရိွ ေဒသခတံုငိ္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလထုံ့းတမ္းဆိုငရ္ာ • 
ေျမယာက်င့္သံုးမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ေစရန္။
ဤအစရီငခ္စံာေစာငျ္ဖင္ ့ေဒသချံပညသ္မူ်ား၏ ေျမယာႏွင့ ္ပတ္သကသ္ည္ ့အေျခအေနမ်ားကု ိ• 
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား သိရွိနားလည္ျပီး တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ ျဖင့္ ျပန္လည္တုန္႕ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္။
ေဒသခမံ်ား၏ ေျမယာမ်ားအား ေဒသခမံ်ားကိုယတ္ုငိ ္လက္ေတြ႕အသံုးခ် စမီခံန႕္ခြပဲုငိခ္ြင္ရိွ့ေသာ • 
မူ၀ါဒမ်ား ထြက္ရွိလာေစရန္။
ေျမယာမူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒသခံလူထု၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစ• 
ည္းမ်ား၊ ေဒသခံအစုိးရ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအၾကား ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈႏွင့္ 
ပူးေပါင္းစည္းရံုးမႈျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏုိင္ရန္။
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နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔က အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားမွ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔ထိတိုင္ 
ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ လႈပ္ရွားမႈၿပီးေနာက္ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးအတြက္ ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးေကာင္စီမွ နယ္ေျမမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း စစ္စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျခင္းေၾကာင့္
လည္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ နအဖမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးခင္ညႊန္႔လက္ထက္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ နယ္ေျမ လံုၿခံဳေရး ကိုအေၾကာင္းျပကာ 
ေက်းရြာ လူထုပိုင္ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ယာယီတပ္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
၎ယာယတီပစ္ခန္းမွသည ္ယေန႔ထကထိ္တိုငိ ္ေဒသခလံထုူမ်ားမွ ယင္းတို႔၏ ေျမယာျပႆနာမ်ားအတြက ္
ကိုယ့္နည္းကိုယ္ဟန္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနၾကရသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရမွ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသို ႔ ေျပာင္းလဲသြားေသာအေျခအေနတြင္ 
အစိုးရပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွေန၍ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈသို႔ လႊဲေျပာင္းသြားျခင္းသည္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
အားနည္းၿပီး ယခင္သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္စြန္ ႔လႊတ္ရာတြင္ 
ေအာက္ေျခ လထူ ုမ်ားသို႔ အသိေပးျခင္း လပုထ္ုံးလုပန္ည္းမ်ားအားခ်ျပျခင္းအားနည္းေနသညက္ိလုည္း 
ေတြ႔ရသည။္ ထို႔အျပင ္တပမ္ေတာစ္ြန္႔လႊတ္ေျမမွ ႏိငုင္ံေတာပ္ိငု္ေျမျဖစျ္ခင္း မျဖစျ္ခင္း တျခား လိအုပ္ေသာ 
အစိုးရစမီကိံန္း အတြက္ ထပမ္ၿံပီး သမိ္းဆည္းထားျခင္းရိွမရိွ စသျဖင္ ့လထူမု်ားကိ ုအသိေပး ရွင္းလင္းမႈ 
အားနည္းသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

ေက်းရြာလူထုမ်ားမွ မိမိပိုင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ ေျမမ်ားအား အမ်ားအားျဖင့္ျပန္လည္လိုခ်င္ၾကျခင္းအျပင္ 
ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္လို ၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ယခုသိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ သူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးရင္ ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ား ေျမယာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား 
ႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္လ်က္ ရွိသည့္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 
အေျခခလံိအုပခ္်ကမ္်ားကိ ုျဖည္ဆ့ည္းေပးရမညမွ္ာ လူထုေရြးေကာကတ္င္ေျမႇာကထ္ားသည္ ့အစိုးရတိငု္းတြင ္
တာဝန္ရွိေနသည္ကို ျငင္းထုတ္လို႔မရႏိုင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၇၀ % ေက်ာ္သည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
ေနထိငုၾ္ကၿပီး ႏိငုင္တံစခ္ ုဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတကရ္နအ္တြက ္လိအုပ္ေသာ အစားအစာမ်ား ထုတလု္ပ္ေပးေနသည္ ့
ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူထုဗဟုိျပဳသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား 
ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေျမယာ 
အျငင္းပြားမႈ သမိ္းဆည္းမႈမ်ားျဖစပ္ြားလ်ကရိွ္ၿပီး ယခလုက္ရိွတြင ္အမ်ုိးသားေျမအသုံးခ်မႈ မဝူါဒမွာလည္း 
ဓေလထ့ုံးတမ္း ေျမအသုံးျပဳမႈဆိငုရ္ာမ်ားကိ ုလ်စလ္်ဴ ရႈထားခဲသ့ည။္ ၂၀၁၈ ဖြဲ႔စည္းပုအံေျခခဥံပေဒ၏ အခန္း 
၃၇ အပိုဒ္ (က) (ခ) မွာ ဗဟိုမွ အဓိကဆုံးျဖတ္စီမံေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည္။
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အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဤအစီရင္ခံစာသည္ အဓိကအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ 
ေျမယာျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ေဒသေနလူထုမ်ားမွ မိမိတို႔၏ အသံမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား 
တစိတ္တပိုင္းကုိ မိမိတို႔မွ ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ စုစည္း 
ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤအစရီငခ္စံာသည ္ေျမသမိ္းဆည္းခခံဲရ့သည္ ့ေဒသေနလထူအုေျခအေနမ်ားကိ ုထငဟ္ပ္ေပၚလြင္ေစၿပီး 
၎တို႔၏ အသံမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာအဆင့္ဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား တျခားေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 
ဥပေဒပညာရွင္မ်ားမွ ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ဤစာအပုတ္ြင ္အပိငု္း ၃ ပိငု္းခြျဲခားထားၿပီး ပထမအပိငု္းတြင ္ရွမ္းျပညန္ယ ္သမိငု္းေၾကာင္းဆိငုရ္ာ အက်ဥ္း 
ပအုိဝ္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအက်ဥ္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေျမယာ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ သတင္းဌာနမ်ား စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွ ကိုးကား ျဖည့္စြက္ထားသည္။ 
ဒတိုအပိငု္းတြင ္အဓကိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအေျခအေနကိ ုေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲသ့ည္ ့ေဒသခလံထူမု်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္မ်ားျဖစၿ္ပီး ေျမယာမ်ားေၾကာင္ ့ရငဆုိ္င္ေနရသည္ျ့ပႆနာအခကအ္ခ ဲမ်ားကိ ုထည္သ့ြင္း 
ေဖာျ္ပထားသည။္ တတယိအပိငု္းတြင ္ပအိဝု္းရိုးရာေျမဓေလထ့ုံးတမ္းမ်ားႏွင္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္ ံေျမယာဥပေဒ ဆိငုရ္ာ 
အက်ဥ္းအျပင္ အျခားေသာ အႀကံျပဳခ်က္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမယာသည ္ကနုခ္မ္းႏိငု္ေသာ သယဇံာတျဖစသ္ညႏွ္င္ ့အည ီေျမယာအေပၚမီွခိ၍ု ကၽြႏုပ္တ္ို႔ လသူားမ်ား 
အားလံုးႏွင္ ့သက္ရိွ သကမ္ဲမ့်ားအားလံုးသည ္အသကရွ္ငရ္ပတ္ညႏ္ိငုၾ္ကသည။္ လကရိွ္ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ 
လဥူီးေရ ၇၀ % ေက်ာသ္ည ္ေက်းလက္ေဒသတြင ္ေနထိငုၾ္ကၿပီး စိကုပ္်ဳ ိးေရးလပုင္န္းမ်ားျဖင္ ့အသက္ေမြး 
ဝမ္းေၾကာင္း ျပဳၾကသည္။ ထိုသို ႔ ရာသီအလိုက္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးမွ ရရွိလာေသာ လယ္ယာထြက္ 
ကုန္ ၾကမ္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေပးရာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမည္အားျဖင့္ 
ေတာငသ္ဥူီးႀကီးမ်ားအား အေလးထား အသအိမွတျ္ပဳၾကၿပီး ေတာငသူ္ဦးႀကီးမ်ား၏ အခကအ္ချဲပႆနာ 
မ်ားအား အာဏာရွိသည့္ သူမ်ားမွ လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

ယခင ္စစအ္စိုးရေခတ္မွ တပမ္ေတာမ္်ား ကမုၸဏမီ်ား တစသ္ီးပဂုၢလမ်ားသည ္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ရိွခဲၿ့ပီး 
၎သိမ္းယမူႈတြင ္ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈ မရိွျခင္း လထူမု်ားအား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈ အားနည္းျခင္း 
အမနိ္႔အဏာကုိ က်င္သ့ုံး၍ ၿခမိ္းေျခာကျ္ခင္း မ်ားျပဳလုပခ္ဲသ့ည္အ့တြက ္အခ်ဳ ႕ိေသာ ျပညသူ္မ်ားမွ မမိတိို႔၏ 
ေျမယာမ်ားအေပၚ ပိငုဆ္ိငုမ္ႈအရ ယေန႔ထတိိငု ္အျငင္းပြားမႈမ်ား ျပႆနာမ်ားျဖင္ ့ရငဆ္ိငု္ေနၾကရသည။္  
ထိအုျငင္းပြားမႈမ်ားအားေျဖရွင္းေဆာငရ္ြကႏ္ိငုမ္ည္ ့ယႏၱရားမ်ား လပုထ္ုံးလပုန္ည္းမ်ားအား အားလုံးပါဝင ္
သည္ ့ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင္ ့အေျဖရွာျခင္း တရားနည္းလမ္းတက် ကိယုခ္်င္းစာတရားအျပည္အ့ဝျဖင္ ့ေျဖရွင္း 
ေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္းအျပင ္ကၽြႏ္ပုတ္ို႔ေတာငသ္မူ်ားအတြက ္အသကတ္မွ်တနဖ္ိုးရိွလွသည္ ့ေျမယာမ်ားကိ ု
အဖက္ဖက္မွ တရားမွ်တစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။
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အခန္း(၁)

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို 
ေလ့လာျခင္း
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ရွမ္းျပည္နယ္ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း

ရွမ္းျပညန္ယသ္ည ္၆၀၁၅၅ စတုရန္းမိငု ္
က်ယ္ဝန္းၿပီး ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္အႀကီးဆုံး 
ျပညန္ယတ္စခ္ျုဖစသ္ည။္  ရွမ္းျပညန္ယသ္ည ္
ခရိုင္ေပါင္း (၁၃) ခုရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း 
(၅၄) ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ကို 
ရွမ္းေတာင၊္ ရွမ္းေရွ႕ႏွင္ ့ရွမ္းေျမာကဟ္၍ူ 
၃ ပိုင္းခြဲ ျခားထားသည္။ ၂၀၁၄ သန္း 
ေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရအားျဖင့္ ရန္ 
ကုန္ ဧရာဝတီ မႏၱေလးတုိင္းၿပီးလွ်င္ 
စတတၳု လဥူီးေရအမ်ားဆုံးျဖစၿ္ပီး လူဦးေရ 
၅၈၂၄၄၃၂ ဦးရိွၿပီး ၿမိဳ ႕ျပေနထုိငသ္ဥူီးေရ 
၁၃၉၅၈၄၇ ဦး ေက်းလက ္ေနထိငု ္သူဦးေရ 
၄၄၂၈၅၈၅ ဦး ရွိသည္ ကို သိရ သည္။ 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွမ္း၊ ပအိုဝ္း၊ ဓႏု၊ 
အင္းသား၊ တအင္း(ပေလာင)္၊ ေတာငရ္ိုး၊ 
ကယန္း၊ ေျမာငဇ္ီး၊ ယင္းၾကား၊ ယင္းနက၊္ 
ဝ၊ ကိုးကန္႔၊ လားဟ၊ူ လဆူီ၊ အာခါ၊ ကခ်င၊္ 
ဗမာ စသည္တုိ့င္းရင္းသား မ်ားစုလံငစ္ြာ 
စုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည္။

ရွမ္းျပညန္ယသ္ည ္အဓကိ စိကုပ္်ဳ ိးေရး လပုင္န္းမ်ားလပုက္ိငု ္စားေသာကၾ္ကၿပီး စိကုပ္်ဳ ိးႏိငုသ္ည္ ့ေျမဧက 
၅.၇ သန္းခန္႔ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧက ၂ သန္းခန္႔သာ စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ 
ဧက ၃ သန္းေက်ာ္ခန္႔မွာ စိုက္ပ်ဳိးမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ ေကာေန လ်က္ရွိ သည္ဟုသိရသည္။ 
ရွမ္းျပညန္ယအ္တြင္း သစ္ေတာခရိငုမ္်ားကိ ုမိုးမတိသ္စ္ေတာခရိငု၊္ ရွမ္းျပည္ေျမာကပ္ိငု္း သစ္ေတာခရိငု၊္ 
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္ သစ္ေတာခရိုင္ဟူ၍ သုံးပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာမ်ား၏ အက်ယ္ 
အဝန္းသည္ စုစုေပါင္း ၇၁၃၇ စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး ႀကိဳးဝိုင္းျပင္ပ၌ စုစုေပါင္း ၁၅၉၆၈ စတုရန္းမိုင္ႏွင့္ 
သစ္ေတာဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေသာ သစ္ေတာမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ၄၁၆၇၉ စတုရန္းမိုင္ 
အထိ က်ယ္ဝန္းေလသည္ဟုသိရသည္။ 1

ရွမ္း ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏ ွစ္ ေနာက္ပိုင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာငမ္ႈမွ တစႏ္ိငုင္လံုံး ပစခ္တ ္တိကုခ္ိကုမ္ႈ ရပစ္ဲေရးစာခ်ဳပ(္NCA) စာခ်ဳပထ္ိုးထားသည္ ့
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ရွိၿပီး ၎တို႔မွာ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ တို႔ျဖစ္သည္။

1 https://my.wikipedia.org/wiki/ရှမ်းပြညန်ယ် 
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ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေျမယာ ေနာက္ခံ သမိုင္းအက်ဥ္း

ပအိဝု္းကုိယပ္ိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒသကိ ုဟိပုုံး၊ ဆဆီိငု၊္ 
ပင္ေလာင္း ၃ ၿမိဳ႕နယ္ ဆက္စပ္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံ ဥပေဒအရ စုဖြဲ႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
၎သုံးၿမိဳ ႕နယ္တြင္ေနထိငုၾ္ကေသာ တိငု္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ပအိုဝ္း၊ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ 
ေတာငရ္ိုး၊ လဆီ ူစသည္ ့လမူ်ဳ ိးမ်ား ေနထိငုၾ္ကၿပီး အမ်ား 
အားျဖင္ ့ၿခလုံပင္န္းမ်ား လပုကုိ္င ္ေဆာငရ္ြက ္ၾကသည။္ 
အဓကိ စိကုပ္်ဳ ိး ေသာသီးႏံွမ်ားမွာ စပါး၊ ၾကကသ္ြနျ္ဖ ၊ဴ 
လကဖ္က၊္ ပစဲင္းငု၊ံ ေျပာင္း၊ အာလူး၊ ေကာဖ္၊ီ ပန္းႏွမ္း၊ 
ေထာပတ္၊ လိေမၼာႏွ္င္ ့အျခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား 
စိုက္ပ်ဳိး ၾကသည္။  စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ လယ္ေျမ  
ဧကေပါင္း ၅၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ ယာေျမ ဧကေပါင္း 
၁၄၀၀၀၀ ေက်ာႏွ္င္ ့ဥယ်ာဥၿ္ခံေျမဧကေပါင္း ၃၇၀၀၀ 
ေက်ာ္ရွိသည္ဟုသိရသည္။

ပအိဝု္းကုိယပ္ိငုအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔ကိ ု၁၀ 
ဦးျဖင္ဖ့ြဲ႔စည္းၿပီး ၄ ပုံု ံ၁ ပု ံအားတပမ္ေတာ ္ကာကြယ ္
ေရးဦးစီးခ်ဳပမွ္ တငသ္ြင္းလာေသာ အမညစ္ာရင္းျဖင္ ့
ထည့္သြင္းရမည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ရင္းေပါင္း ၁၂ 
ရင္းရိွၿပီး ၿမိဳ ႕နယ ္ရစဲခန္း ၆ ခရိွုသညဟ္သုရိသည။္ သို႔ေသာ ္အျခားေသာ ျပညသ္ူ႔စစတ္ပဖ္ြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ 
PNA, လံုခုတ္၊ မဟာၾကာ(MTA)၊ စသည့္ တပ္ဖြဲ ႔မ်ား လည္းရွိေနသည္။(မွတ္ခ်က္။ ။အျခားေသာ 
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။)

လက္ရွိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ 
ၿမိဳ ႕နယအ္လိက္ု ေဒသဆိငုရ္ာအခ်ကအ္လကအ္ရ ေျမအေနအထားမ်ား အက်ယ္အဝန္းမ်ားကိ ုေအာက္ပါ 
အတိုင္း သိရွိရသည္။

စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ စတုရန္းမိုင္
အက်ယ္အဝန္း

လူဦးေရ ေက်းရြာ
အုပ္စု
ေပါင္း

ေက်းရြာ
ေပါင္း

စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္
သည့္ေျမဧက

လပ္ထားသည့္
ေျမဧက

၁ ဟုိပုံး ၁၂၂၀.၅၆ ၁၀၃၃၆၀ ၂၂ ၂၉၂ ၆၆၁၀၅ ၁၁၆၅

၂ ဆီဆုိင္ ၇၉၁ ၁၃၈၉၂၅ ၁၃ ၃၃၂ ၇၉၃၃၁ ၄၇၃၈

၃ ပင္ေလာင္း ၁၂၉၃.၄၂၅ ၁၈၁၅၁၃ ၂၅ ၄၃၀ ၉၈၉၆၉ ၁၃၂၆၄

စုစုေပါင္း ၃၃၀၄.၉၈၅ ၄၂၃၇၉၈ ၆၀ ၁၀၅၄ ၂၄၄၄၀၅ ၂၀၃၃၂
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ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိေျမယာျပႆနာမ်ား အေျခအေန 

ရွမ္းျပညန္ယသ္ည ္ေျမဧကစစုုေပါင္း ၃၈,၄၉၉,၃၄၅.၂၈ ဧက ရိွေသာလ္ည္း သိမ္းဆည္းခရံသည္ ့လယယ္ာ 
ေျမ ဧက စစုုေပါင္း ႏွစသိ္န္းခြဲေက်ာ ္ရိွသည္အ့နက ္တပသ္မိ္းေျမ၊ စမီကိံန္း သိမ္းေျမ၊ အစိုးရဌာနဆုိငရ္ာ 
လုပ္ငန္းသိမ္းေျမ၊ တိုင္ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ သိမ္းေျမမ်ား ျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ စုံစမ္း စစ္ေဆး ခဲ့သည့္ ေျမယာအမႈေပါင္း ၂၃၃၃ မႈရွိၿပီး စိစစ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ 
အမႈတြဲေပါင္း ၂၁၉၉ မႈႏွင့္ ထပ္မံေျဖရွင္း ရန္က်န္ရွိသည့္ အမႈတြဲေပါင္း ၁၃၄ မႈရွိသည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္ ႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမွ သိရွိရသည္။ ၎အျပင္ ေျမယာျပႆနာ အမႈတြဲမ်ား 
တိုင္ၾကားခဲ့သည့္အမႈ ၁၂၃ မႈတြင္ စြန္႔လႊတ္ၿပီးေျမ ၁၈၆၅၃ ဒသမ ၄ ဧကရွိၿပီး တုိင္ၾကားစာမပါဘဲ 
သီးျခားျပန္ လည္စြန္႔လႊတ္မည့္ေျမအမႈ ၁၂၁ မႈတြင္ စြန္႔လႊတ္ေျမယာ ၄၅၁၃၄ ဒသမ ၉၅ ဧကရွိကာ 
စုစုေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေလးေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ 2

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံလ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ တီက်စ္ေဒသတြင္ 
ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ - ဧဒင္အုပ္စုႀကီးမားေသာစြမ္းအင္ကုမၸဏီ(သတၱဳ)၊ ေငြကမာၻေက်ာ္ 
ကမုၸဏ(ီသတၱဳ)၊ ပတၱျမားနဂါးကမုၸဏ၊ီ ကေမာၻဇကမုၸဏ၊ီ ႏိငုင္ျံခားနည္းပညာေငြေၾကး ရင္းႏီွးျမႇပႏံွ္မႈအျဖစ ္
ဝရီွူဟြာဂြမ္း (တရတုကု္မၸဏ)ီ တို႔ျဖစၾ္ကသည။္ ၎တရတ္ုကမုၸဏမွီ ၂၂ ႏွစ ္ၾကာ ရင္းႏီွးျမႇပႏံွ္မႈ ေငြပမာဏမွာ 
အေမရိကန္း ေဒၚလာ ၄၇ သန္း ရွိသည္ဟု သိရွိရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို ႔ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးလွ်ပ္စစ္ 
ဓာတအ္ားေပးစကရ္ု ံငွားရမ္းခကိ ုအေမရကိန္ေဒၚလာ ၁.၁၈ သန္းခန္႔ ေပးသြင္းထားၿပီး ၎မွ ရရိွလာသည္ ့
တစ္ႏွစ္တာ အသားတင္ အျမတ္ေငြ ကို Coporates Social Responsibilities(CSR) အတြက္  ၂ % 
ခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။3

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ရင္း ၁၂ ရင္းရွိၿပီး တပ္မေတာ္ မိသားစု 
အေဆာက္အဦးေျမေနရာ အပါအဝင္ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး 
လပုင္န္းမ်ားအတြက္ ေဒသခတံိငု္းရင္းသားမ်ား၏ လယယ္ာေျမေနရာမ်ားအား သမိ္းယခူဲသ့ည။္ အျခား 
သမိ္းဆည္းထားသည္ ့ေျမမ်ားမွ လပုင္န္းအေကာငအ္ထည ္ေဖာႏ္ိငုျ္ခင္းမရိွသည္ ့ေျမေနရာမ်ားတြင ္မလူ 
ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားကို ျပန္လည္၍ သီးစားခ် လုပ္ကိုုင္ေစခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသည္။

2 http://www.7daydaily.com/story/60732
3 တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓာတ္အားေပးစက္ရုံ EIA လုပ္ငန္းမ်ားအား ကုမၸဏီမွ အစိုးရႏွင့္ လူထုသို႔ ခ်ျပရွင္းလင္းပြဲ(၂၄.၄.၂၀၁၆၊ တီက်စ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း)
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လြိဳင္လင္ဘက္မွ ဟိုပုံးၿမိဳ႕အဝင္တြင္ ေတြ႔ရသည့္တပ္မေတာ္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာသိပၸံ(တကန)

၁၉၉၂ ခႏွုစတ္ြင ္ၿငမိ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရနအ္တြက ္ပအိဝု္းအမ်ဳ ိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပမွ္ ႏိငုင္ံေတာၿ္ငမိ္းဝပပ္ျိပားေရး 
(နအဖ) တပမ္ေတာအ္စိုးရႏွင္ ့ေတြ႔ဆု ံေဆြးေႏြးၿပီး ၿငမိ္းခ်မ္းေရးရယခူဲသ့ည။္ သို႔ေသာ ္၎ၿငမိ္းခ်မ္းေရး  
ယူသည့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း အခ်ိန္မွစ၍ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပကာ ပအိုဝ္းေဒသမ်ားသို႔   
တပမ္ေတာ ္တပရ္င္းမ်ားမွ ေဒသခလံထူမု်ားဘိုးဘြားစဥဆ္က ္ပိငုဆုိ္ငခ္ဲသ့ည္ ့လယယ္ာ ေတာငယ္ာ ၿခံေျမမ်ားတြင ္
ယာယီတပစ္ခန္းမ်ား ျပဳလပုၾ္ကျခင္း တပအ္ခိငုအ္မာ တည္ေဆာကျ္ခင္းႏွင္ ့၎လိအုပသ္ည္ဧ့ရယိာထက ္
ပိမုိကု်ယျ္ပန္႔စြာ ရယထူားျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့၎ေျမယာျပႆနာမ်ားအတြက ္အခကအ္ခအဲက်ပအ္တည္းမ်ားကိ ု
ယေန႔ထိတိုင္ ေဒသခံလူထုမ်ားမွ  ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ ေနရ ဆဲျဖစ္သည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းသည့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္တပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမွ သိမ္းဆည္းေျမဧကေပါင္း 
ေတြ႔ရွိခ်က္ 

မိမိတို႔ ကြင္းဆင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေတာင္သူေပါင္း ၇၂ ဦးထံမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည့္ 
ေျမသိမ္းယူထားသည့္ ဧကေပါင္း ခန္ ႔မွန္းေျခႏွင့္ သိမ္းယူထားသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို 
ေအာက္ပါဇယား အတိုင္း ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္သည္။

သမိ္းဆည္းခရံသည္ ့ေတာငသူ္မ်ား၏ ေျမအမ်ဳိးအစားမွာ အမ်ားအားျဖင္ ့ေတာငယ္ာေျမအမ်ဳိးအစားမ်ား 
ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕တြင္ လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမႏွင့္ အျခားေျမအမ်ဳိးအစားမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ 
တပမ္ေတာမွ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေျမမ်ားတြင ္တပအ္ခိငုအ္မာတည္ေဆာကထ္ားၿပီးျဖစသ္ည္ ့ေနရာမ်ားလည္းပါဝငၿ္ပီး 
စက္ပစက္ြင္းေျမေနရာ၊ တပပ္ိငုစ္ိကုပ္်ဳ ိးေရးေနရာမ်ားအျပင ္တပမ္ မရူင္းေတာငသ္မူ်ားအား သီးစားျပနလ္ညခ္် 
ထားသည္ ့ေနရာမ်ားပါဝငပ္ါသည။္ ကုမၸဏမွီ သိမ္းဆည္းသည့္ေျမမ်ားတြင ္သတၳဳတူးေဖာျ္ခင္း လပုင္န္းမ်ား 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနလ်က ္ရိွၿပီး တခ်ဳ႕ိတြင ္စိကုပ္်ဳိးေရးလုပင္န္းမ်ား လပုကုိ္ငထ္ားသညက္ိ ု
ေတြ႔ရသည္။
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စစ္တပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမွ သိမ္းဆည္းေျမယာဧကဇယား

စဥ္ သိမ္းဆည္းသူ ၿမိဳ႕နယ္ ဧကေပါင္း ေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
ေတာင္သူဦးေရ ေျမအမ်ဳိး အစား

၁ ခမရ ၄၂၅-၄၂၆ ဟိုပုံး (ဘန္းယဥ္) ၇၁ ၃ ဦး ေတာင္ယာေျမ

၂
တပ္မေတာ္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ 
နည္းပညာတကၠသိုလ္(တကန)

ဟိုပုံး ၄၂၄၂.၅ ၂၂ ဦး
ေတာင္ယာေျမ၊ 
ဥယာဥ္ၿခံေျမ

၃ ခမရ ၄၂၃-၄၂၄ ဆီဆိုင္ ၁၉၀၀ ၁၆ ဦး ေတာင္ယာေျမ

၄ ပတၱျမားနဂါး ကုမၸဏီ (ဦးေနဝင္းထြန္း) ဆီဆိုင္ (လြယ္ဆံဆစ္) ၂၀၀ ၁ ဦး ေတာင္ယာေျမ

၅ ခမရ ၅၁၁-၅၁၂ ပင္ေလာင္း (တီက်စ္) ၂၀၀ ၁ ဦး ေတာင္ယာေျမ

၆ ဧဒင္ကုမၸဏီအုပ္စု ပင္ေလာင္း (တီက်စ္) ၈၁၄ ၂၄ ဦး
ေတာင္ယာေျမ
လယ္ယာေျမ

၇ PNA ျပည္သူ႔စစ္၊ ရပ္မိရပ္ဖ ဆိုက္ေခါင္
-

၆ ဦး
ေတာင္ယာေျမ
အိမ္ၿခံေျမ
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အခန္း(၂)

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမသိမ္းခံရသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ 
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ အေျခအေနမ်ား
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ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသ၏ ေျမယာျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
အေျခအေနမ်ား

ယခလုက္ရိသိွမ္းထားေသာေျမေပၚတြင ္ေျပာင္းလန္းစကရ္ံုေဆာကလု္ပမ္ညျ္ဖစၿ္ပီး ေျမယာကိသုမိ္းဆည္းစဥ ္
အခ်နိတ္ြင ္ေက်းရြာသ/ူသားမ်ားအား လွ်ပစ္စမ္ီးရရိွရန ္ကတိေပးေျပာဆုိခဲ့ေသာလ္ည္း ယေန႔ခ်နိထိ္တိငု ္
ေအာင ္ေပးခဲသ့ည္ ့ကတအိတိငု္း လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမရိွသည္အ့ျပင ္စမီကံနိ္းေဆာကလု္ပမ္ည္ ့ေနရာအား 
၎တုိ႔ကိယုတ္ိငု ္ပစဲဥ္းငံ၊ု ၾကက္ဆ ူစသည္အ့ပငမ္်ားကိ ုစိကုပ္်ိဳ းခဲၾ့ကသည။္ ေက်းရြာအုပခ္်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 
ကိုယ္တုိင္ေျမယာသိမ္းယူမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီး ေဒသခံလူထုမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းအျပင္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈေနခဲ့သည္လည္း ရွိသည္။

ရြာတညၿ္ပီး ၅ ႏွစအ္ၾကာမွာ တပတ္ည္ေဆာကရ္နအ္တြက ္တိငု္းဗဟိ ု(၃) အေနျဖင္ ့စတငဝ္င္ေရာကလ္ာၿပီး  
ေက်းရြာလထုူပိငုဆုိ္ငသ္ည္ ့ေတာငယ္ာေျမ၊ သုႆ န္ေျမႏွင္ ့သာသနာ့ေျမမ်ားအား တပ္ေနရာစမီကံနိ္းအတြက ္
ေျမသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ တုိင္းဗဟို (၃) စစ္တပ္ႏွင့္ BE တပ္မွ(တပ္မေတာ္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ 
နည္းပညာေကာလပိ)္အတြက ္ေျမဧက (၄၀၀၀) ေက်ာခ္န္႔ ေဒသခလူံထမု်ားထံမွ သိမ္းယခူဲသ့ည။္ ထို႔အျပင ္
လကရိွ္တြင ္ေဂါကက္ြင္းတည္ေဆာကထ္ားၿပီးေနာက ္အျခားေနရာမ်ားတြင ္တစစ္ုတံရာအေကာငအ္ထည္ေဖာ ္
လပု္ေဆာငမ္ႈမ်ား မေတြ႔ရိွရေပ။ ၎ေျမယာသမိ္းဆည္းခရံမႈႏွင္ပ့တ္သက၍္ ေဒသခလံထူမု်ားမွ ေလ်ွာ္ေၾကး 
နစ္နာေၾကး အစားထိုးေျမယာမ်ား မရရွိခဲ့ၾကေပ။

ေျမသိမ္းခရံမႈျပႆနာ ျဖစလ္ာသည့္ေနာကပ္ိငု္းတြင ္လကရိွ္ေက်းရြာမွ လူေနအမိမ္်ားေလ်ာန့ည္း လာခဲၿ့ပီး 
တျခားေရၾကညရ္ာျမကႏ္ရုာသို႔ မမိအိစအီစဥျ္ဖင္ ့ေျပာင္းေရႊ႕ခဲၾ့ကသည္အ့တြက ္ယခလုကရိွ္တြင ္အမိ္ေျခ 
(၂၀) ဝန္းက်င္ခန္႔သာ ရွိေတာ့သည္။ သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္သာ 
ရရိွၿပီး သီးစားခြန္ေပးေဆာင္ေနရသည။္ ႏွစရွ္ညပ္ငမ္်ားစိကုပ္်ဳ ိးျခင္း မျပဳလပုရ္နလ္ည္း တားျမစထ္ားသည။္ 
မမိိေျမယာမ်ားကုိ ျပနလ္ည၍္ စိကုပ္်ိဳ းအသုံးျပဳမညဆ္ိလွု်င ္၎စစတ္ပသ္ို႔သြားၿပီး ခြင့္ေတာင္းရျခင္းအျပင ္
လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္သြားေရာက္ယူွေဆာင္ခဲ့ၿပီးမွသာ လုပ္ကိုင္ရသည္။

ဘုရားျဖဴေက်းရြာ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၎တို႔နစ္နာခ်က္မ်ား

ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ လုံခုတ္ေက်းရြာအုပ္စု ဘုရားျဖဴေက်းရြာသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ အိမ္ေျခ ၅၂ အိမ္ ခန္႔ရွိၿပီး 
လူဦးေရ (၃၀၀) ဦး ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္။ ဘုရားျဖဴေက်းရြာတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမား (၇၁) ဦး၏ 
ေတာငယ္ာေျမမ်ားမွာ သိမ္းဆည္းျခင္း ခခံဲရ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခႏွုစတ္ြင ္တိငု္းဗဟိ ု(၃) တပအ္မညျ္ဖင္လ့ည္းေကာင္း 
ထပမ္၍ံ BE တပမွ္ လည္းေကာင္း ႏွင္ ့ယခလုကရိွ္တြင ္တပမ္ေတာက္ြနပ္်ဴ တာႏွင္ ့နည္းပညာသပိၸ(ံတကန) 
သင္တန္းေက်ာင္းမွ လည္းေကာင္း ေျမသိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ၎တပ္မွ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ေျမပမာဏ 
ဧကစုစုေပါင္း (၁၈၃၆၀.၄၈) ခန္႔ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး သမၼဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေျမအသုံးခ်မႈ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီမွ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ေျမဧကေပါင္း ၁၄၁၁၇.၉၈ ဧကကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ 
လကရိွ္တြင ္သမိ္းယခူဲသ့ည္(့တကန) စစတ္ပမွ္ မစြန္႔လႊတ္ဘ ဲက်နရိွ္သည္ ့ေျမဧကေပါင္း ၄၂၄၂.၅ ဧက 
ရိွသည။္ ၎သမိ္းဆည္းမႈတြင ္ေဒသခံေတာငသ္မူ်ားမွ ထခိိကုန္စန္ာေနမႈမ်ား ရိွခဲၿ့ပီး ဟုိပုံးၿမိဳ ႕ အေရွ႕ဘက ္
လြိဳင္လင္သုိ႔ သြားသည့္ လမ္းေျမာက္ဘက္ျခမ္း ပအိုဝ္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရုံး အေရွ႕ဖက္ 
ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ တပ္ဦးေက်ာင္း အေရွ႕ဖက္ ဘုရားျဖဴေက်းရြာေတာင္ဘက္ ေျမာက္ဘက္ရွိ 
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ဘုရားျဖဴေက်းရြာသူ/သားမ်ားပိုင္ ဆိုင္သည့္ ေတာင္ယာေျမမ်ားမွာ ဆက္လက္သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ 
အထဲတြင္ ပါရွိေနသည့္အတြက္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိ ၾကသည္။  
သို ႔ေသာ္ေျမသိမ္းခံေတာင္သူအမ်ားစုမွာ မိမိတို ႔ လယ္ယာေျမမ်ားစတင္ သိမ္းဆည္းစဥ္ အခ်ိန္က 
သိမ္းဆည္း ခံရမႈအေပၚ ႀကိဳတင္မသိရွိရျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းသြားသည့္သူ၏ တပ္မမ်ား အမည္မ်ား 
ကိုပင္ ေသခ်ာေအာင္ မေျပာဆိုႏိုင္ၾကပါ။ 

ဘုရားျဖဴေက်းရြာရွိ ေတာင္သူမ်ားမွာ မိမိတို႔ေျမယာမ်ားကိုမီွခို၍ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳၾကရၿပီး 
ဥယ်ာဥၿ္ခမံ်ားအပါအဝင ္ရာသီ သီးႏံွမ်ားျဖစသ္ည္ ့ေျပာင္း ၊ ပဲစင္းငံ ု၊ စပါး ၊ ႏွမ္း၊ ေထာပတ္၊ သနပဖ္က၊္ 
ငွက္ေပ်ာ မ်ား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ မူလဓားမဦးခ် ေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရသည့္ ေနရာတြင္သာ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ 
အဆင္ေျပၿပီး ေက်းရြာေတာင္ဘက္ အေရွ႕ဘက္တြင္ရွိေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားမွာ ေက်ာက္ေတာင္မ်ား 
သဲမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရန္ အဆင္မေျပၾကပါ။ စစ္တပ္မွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ 
သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾကက္ဆူပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား သီးစားခ် 
ျပနလ္ညလ္ပုကုိ္င္ေစခဲသ့ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့လကရိွ္သမိ္းယူထားသည္ ့ေျမဧက ၄၂၄၂ ဧက ေက်ာ္ေနရာတြင ္
ျပနလ္ည၍္ လုပက္ိငုႏ္ိငုရ္န ္ခက္ခမဲည္ ့အေျခအေနျဖင္ ့ရငဆ္ိငု္ေနၾကရသည။္ ေျမသမိ္းဆည္းခရံၿပီးေနာက ္
ေက်းရြာတြင္းရိွ လငူယ ္လလူတ္ပိငု္းအမ်ား စမွုာ ထိငု္းႏိငုင္သံို႔ သြားေရာကအ္လပုလု္ပက္ိငုရ္ျခင္း လကရိွ္ 
ၿခံပိုင္ေျမပိုင္ဘဝမွ ေျမမဲ့ယာမဲ့ ဘဝမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းသည္ မိမိတို႔ ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ 
အခက္အခဲမ်ဳိးစုံျဖင့္သာ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ ေနၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

သမိ္းဆည္းခရံသည္ ့အစားထုိးေျမေနရာမ်ားလည္း ျပနလ္ညခ္်ထားေပးျခင္း မရိွသည္အ့တြက ္စိကုပ္်ဳ ိးေရးကုိသာ 
အဓကိထား လပုက္ိငုစ္ားေသာက္ေနၾကရသည္ ့ေတာငသ္လူယသ္မားမ်ား မွာ ဆကလ္က၍္ တရားရုံးသို႔ 
တက္ေရာက္ၾကရျခင္း သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာဌာနဆုိင္ရာမ်ား အစိုးရလူႀကီးမ်ားသို႔ အသနားခံစာမ်ား 
တငျ္ပျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာလ္ည္း မညသ္ို႔မွ် ထူးျခားလာမႈမရိွေပ။ အာဏာရိွသည္ ့သမူ်ားသည ္
အာဏာရွိသည့္အေလ်ာက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သိရွိသည့္သူမ်ားလည္း ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
အေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး မည္သည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေၾကာင္းမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွ် 
နားလညမ္ႈမရိွေသာ မမိတိို႔ ရပရ္ြာေဒသခမံ်ားမွာ ဆကလ္က၍္ပင ္အမႈရငဆ္ိငုရ္ျခင္း တရားစြဆဲိခုရံျခင္း 
ရုံးထဂဲတ္ထသဲို႔ ေရာကရိွ္ေနၾကရသည။္ ထိအုမႈရငဆ္ိငုရ္ာတြငလ္ည္း ေငြေၾကးမတတႏ္ိငုသ္ည္အ့တြက ္
တရားရုံးမွ ဆင့္ေခၚမႈမ်ားအားလုံး မတက္ေရာကႏ္ိငုျ္ခင္း တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ သရိွိနားလညမ္ႈ 
မရိွျခင္း ကညူီေပမည္ ့ေရွ႕ေနတရားသႀူကီးမ်ား မရိွျခင္းေၾကာင္လ့ည္း အမႈရငဆုိ္ငရ္ာတြင ္အရႈံးျဖင္သ့ာ 
ၿပီးဆုံးၾကရသည္။ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ သီးစားခ်ထားရာတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္သီးစားလုပ္ခြင့္ကို ေလွ်ာက္ရျခင္းအျပင္ 
သီးစားေၾကးအေနျဖင့္လည္း ၅၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ က်ပ္အထိေပးေဆာင္ေနၾကရသည္။ တဖန္ သီးစား 
ခ်ထားသည့္ေနရာတြင ္စိကုပ္်ဳိးထားသည္ ့သီးႏံွမ်ားကုိလည္း တကန စစတ္ပမွ္ ျပနလ္ည ္ဖ်ကဆ္ီးျခင္းခရံသမူ်ားလည္း 
ရွိၾကသည္။ ၎သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးရန္ အတြက္ ပြဲစားမ်ားထံမွ အေၾကြးႀကိဳတင္ယူထားသည့္သူမ်ားမွာ 
ဆက္လက္၍ အေၾကြးႏြံထဲတြင္ ႏြံနစ္ေနလ်က္ ရွိသည္။
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မမိတုိိ႔ ဓားမဦးခ်လပုကုိ္ငလ္ာသည္ ့မလူေတာငသ္မူ်ားမွာ လကရိွ္ဘဝမွ လက္မဲဘ့ဝသုိ႔ ေရာကရိွ္ၾကရၿပီး 
ေျမရွင္ဘဝမွ ေျမမဲ့ယာမဲ့ဘဝသုိ႔ ေျပာင္းသြားၿပီး မိမိတို႔ေနာင္လာမည့္ သားသမီးမ်ားအား အေမြဆက္ 
လက္ေပးေဆာငရ္နအ္တြကလ္ည္း ရိွေတာမ့ညမ္ဟုတ္ေပ။ ထိသုို႔ ေျမယာမဲ့ေနသည္ဘ့ဝျဖစ္ေနၾကေသာ 
မမိတိို႔ ေတာငသူ္လယသ္မားမ်ား၏ သားသမီးပညာေရးမ်ားမွာလည္း မတတ္ႏိငု္ေတာဘ့ ဲေက်ာင္းမွထြကခ္ြာၿပီး 
တျခား လက္လုပ္လက္စားအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။

ဘုရားျဖဴေက်းရြာ ေဒသခံလူထု ၁၀ ဦးထံမွ တစ္ခ်ဳိ႕ ေမးျမန္းခ်က္အရ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ 
အသံမ်ား

“သူတုိ႔လာဖ်က္ဆီးတဲ့ႏွစ္ အဘကုိယ္တိင္ုလည္းအရမ္းခစံားရတယ္ အဘစိက္ုထားတဲ ့ပစဲင္းငံ ု၊ႏွမ္းတို႔ 
ပါသြားတယ္။ ယူလုိ႔ရေတာ့မယ္အခ်ိန္ လာျပီးဖ်က္ဆီးသြားၾကတယ္။ ရြာသူ/သား ေတြကမလုပ္ပါနဲ႔ 
အဘတုိ႔ထမင္းငတ္ ကုန္္လိမ့္မယ္ နားမလည္ေပးၾကပါဘူး၊ မိန္းမ ေယာက္်ားအားလုံး ဘက္ဟုိးကား 
ေအာက္ေနေတာ ့ေန႔ဘက္မလုပ ္ေတာ့ဘ ဲညဘက္က်ေတာဆ့က္ လပု္ေနတာေတြ ရိွတယ္။ ေသနတ္ 
ပစ္ကြင္းလုပ္မယ္လုိ႔ ေတာ့ၾကားတယ္ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာမသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿခံသမားမ်ားက 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္လုပ္ေနရသူ ခုျပႆနာလုိမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႔လုိက္ေတာ့ ဘာလုပ္လုိ႔ 
ဘာကုိင္ရမွန္း မသိျဖစ္သြားတယ္။”
“ေျမ မသိမ္းဖို႔ ေတာင္းပနၾ္ကပါေသးတယ္။ သူတုိ႔လာေမာင္းထတ္ုတဲ ့လူလည္းရိွတယ ္တျခားသူေတြရ႕ဲ 
တဲကုိျဖိဳတယ္ ေထာပတ္ေတာင္သီးေနျပီး ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘူး လူတုိင္း စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနရတယ္။ 
လာဖ်က္ဆီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အဘျခံကုိတလနွစ္လအတြင္း သြားေစာင့္ေနရတယ္ အဘေျမက (၈)ဧက 
ပါသြားတယ္။ လာဖ်က္ဆီးတာေတာ ့ေလးႏွစၾ္ကာျပ ီဘိုးဘြားအေမြဆုိေတာ့ သက္ေသ အေထာကအ္ထား 
တုိ႔မရ္ိွဘူး။  ပံစု ံ(၇) တုိ႔ေတာင္းခဲ့ၾဲကဖူးတယ္။ အရင္တပတတ္နု္းက ေဒသဦးစီး ဥကၠ႒ ဆီကုိသြားေသးတယ္  
အခက္အခမဲရိွေအာငတုိ္ငပ္င္ေဆြးေႏြးတာေတာ့ ရိွတယ္။ အရငတု္န္းက သိမ္းတယ္လုိ႔ေတာမ့ေျပာဘူး 
သူတုိ႔နဲ႔အတူ လုပ္တယ္ ရြာကလဲလုပ္တယ္ေပါ့ နွစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ရြာကေျမေတြလုပ္ေတာ့ 
တပ္က ေကာက္တဲ့အခြန္ေပးရတယ္ ၁ ဧက (၁၀၀၀၀) ေပးရတယ္ ပဲစင္းငံု ေျမပဲ စိုက္ရင္ 
အဲဒီသီးႏွံေတြကုိလည္းယူတယ္။ အဲဒါကုိထည့္ေပးရတယ္ ဘုိးဘြားေပးခဲ့တဲ့အေမြ အဆက္ဆက္ 
လုပ္လာခဲ့တဲ့ ေျမပါ။” 4

“အသက္(၆၅)ႏွစ ္မသိားစ ု(၈) ေယာက္ရိွသည္ ့သူတစဥ္ီးမွ ေျပာျပခ်က္အရ စိက္ုပ်ဳိးသည္ ့သီးႏံွမ်ားမွာ 
ေျပာင္း နွမ္း ပဲစင္းငုံ စပါး ျဖစ္ၿပီး အဘုိးအဖြားတုိ႔က ေျမနေမ်ာလို႔ သြားၾကည့္ေသးတယ္ သူတုိ႔က 
ျခံသြားတဲ့လမ္းမွာေစာင့္ေနျပီး ဖမ္းမယ္ခ်ဳပ္ မယ္ လုိ႔ေျပာတယ္ အဖြားရဲ႕ အသက္နဲ႔လဲမယ္လုိ႔ 
ေျပာျပီး ျခံသြားတာပါဘဲ မေပးဝင္ဘူး။ ငါတုိ႔ ဟာဘဲ ဝင္မွာဘဲလုိ႔ အဖြားကအဲလုိျပန္ေျပာလုိက္တယ္။ 
မနက္တုိင္းျခသံြားတဲလ့မ္းမွာ ေစာင့္ေနျပီးသြားလုိ႔မရဘူး။ ျခဝံငရ္ငဖ္မ္းမယ္တဲ ့အဖြားလည္းျပန္ေျပာတာေပါ ့
ဖမ္းရင္လည္းဖမ္း ေတာင္ထဲထည့္ရင္လည္း ထည့္ေပါ့ ငါတုိ႔မေၾကာက္ဘူး ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ 
ငါတုိ ႔ရ ြာသားအေပၚ အရမ္းရက္စက္တယ္ ပဲစင္းငုံ  စပါး ယူလုိ ႔မရေသးဘူး သူတုိ ႔အကုန္လုံး 
ဖ်က္ဆီး သြားတယ္ေလ အဖြားတုိ႔ကေတာ့ ေျမၾသဇာခ ကားခ တုိ႔ အမ်ားၾကီးကုန္ထားတယ္။ 
ခုေတာ့အမ်ားၾကီးဆုံးရုံးသြားၿပီ။ သူတို ႔က ကားနဲ ႔ဖ်က္ဆီးတယ္ေလ အဖြားတုိ႔ ကားေအာက္မွာ 
သြားေနပစ္လိုက္တယ္။ အေသခံ ပစ္လ္ုိက္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့။”

4 #Interview19
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“ေတာင္ယာေျမျဖစ္တယ္ စပါး ျပီးရင္ ႏွမ္းစုိက္ ေျပာင္းစိုက္ အဲဒီလုိစိုက္ပ်ိ ဳးေနၾက သိမ္းတဲ့ 
လူလည္းအဖြားမသိ ေျမသိမ္းမယ္ဆုိတာကုိလည္းအေၾကာင္းမၾကား သိလုိက္တဲ့အခ်ိန္ ဖ်က္ဆီးတဲ့ 
အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ေန႔ဘက္ဆုိရင္ေတာ့ မဖ်က္ဆီးဘူး ညဘက္ကုိလာျပီးဖ်က္ဆီးတယ္။ ၈ ဧက 
ေလာက္ ပါသြားတယ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ထပ္ၿပီး သ္ိမ္းဆည္းသြားတယ္။ အခုဆုိ အဖြားတုိ႔ျခံထဲ သဲေတြ 
ေက်ာက္ေတြနဲ႔ျပည့္ေနျပီး ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘူး။ အရမ္းေတာ့ဒကုၡေရာက္ရတယ္။ ေျမ ဂရနအ္ေထာက္အထား 
မရွိဘူး။ နယ္နိမိတ္ေျမေတာ့ ကန္သင္းရိုးအေနနဲ႔ သက္မွတ္ထားတယ္။ ဘုိးဘြားေပးခဲ့တဲ့ အေမြမွာဘဲ 
ကုိယ့္ေျမကိုလုပ္စားေနၾကတယ္။ စီးပြားေရးလည္းအမ်ားၾကီး ထိခိုက္ တာေပါ့။”
“အဲဒီန ွစ္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္က ဆုိ ပဲစင္းငံု  ပိႆ (၂၀၀) ေရာင္းရတယ္ေလ အဲတုန္းကဆုိရင္ 
မနက္တိငု္းထယ္ထုိတဲ ့အခ်နိမွ္ာ သြားျပီးငိုေနမတိယ္။ သား/သမီး ပညာေရးကေတာ ့အလုပမ္ရိွေတာ့ 
ဘယ္လုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မွာလဲ ပညာသင္ေပးဖို႔ မေထာက္ပံ့ႏိုင္ေတာ့ဘူး သား/သမီး ပညာေတာင္ 
မသင္ရဘူး။ အဓိကေတာ့ အလုပ္ေလ။
အဖြား ေျမကုိ အရင္တုိင္းျပန္လုိခ်င္တယ္ ခုအဲေနရာကသဲေက်ာက္ေတြဘဲရွိေတာ့တယ္ ေလ်ာ္ေၾကး 
မေပးနိုင္ ဘူးဆုိရင္ေတာင္ ေျမကုိအရင္လုိျဖစ္ေအာင္ျပန္လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။”5

“တစ္ခ် ဳိ ႕ ကေလးမ်ားသာ ေက်ာင္းထားႏိုင္ ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ မထားေပးနိုင္ေတာ့ဘူး။ 
သီးႏွံ အထြက္ႏႈန္းကေတာ့ အခုနဲ႔အရင္အရမ္းကြာတယ္ အခုနည္းနည္းဘဲရေတာ့တယ္ တပ္က 
မသိမ္းခင္ကာလတုန္းက အပုံး ၄၀ ပုံး ေလာက္ရၿပီး သိမ္းျပီးေနာက္ အပံုး ၁၅ ပုံး ေလာက္ဘဲ 
ရေတာတ့ယ္။ ဒလုီပကုိ္ငတ္ဲ ့ဘက္လည္း ေျမသိပမ္ေကာင္းဘူးေလ တပ္ကသိမ္းသြားတဲ ့ေနရာကပုိျပီး 
သီးႏွံအထြက္ေကာင္းတယ္။”6

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အရ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္အမွတ္စဥ္ (၉/၂၀၁၆/ကာကြယ္) (စအရ (၉၀၃) ေျမသိမ္းကိစၥ)
 ၁ ၂ ဩဂုတ္  ၂ ၀ ၁ ၆

၁။  ရွမ္းျပညန္ယ္ (ေတာငပ္ိငု္း)၊ ေတာငႀ္ကီးခရိငု၊္ ဟိပုုံးၿမိဳ႕နယ၊္ လံုခတု္ေက်းရြာအုပစ္၊ု ဘရုားျဖဴေက်းရြာေန 
ေဒၚနန္းေလး အပါအဝင္ ေက်းရြာလူထု ၆၃ ဦးႏွင့္ ဦးခြန္ေမာင္ဟန္ အပါအဝင္ ေက်းရြာလူထု 
၇၁ ဦးတို႔က ၎တို႔၏လယ္ယာေျမဧက ၈၀၀ အား အမွတ္ (၉၀၃) စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာ 
တပရ္င္းႏွင့ ္တပမ္ေတာက္ြနပ္်ဴ တာႏွင့ ္နည္းပညာသပိၸံေက်ာင္းတို႔မွ သမိ္းယထူားသျဖင့ ္ျပနလ္ည ္
လပုကုိ္ငခ္ြင့ျ္ပဳပါရန ္၁၀-၃-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင ္ေကာမ္ရွင ္အေဟာင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ၁၆-၁၂-
၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္ရွိ ေကာ္မရွင္သို႔လည္းေကာင္း တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၂။ ေကာ္မရွင္အေဟာင္းသည္ ၆-၆-၂၀၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ တိုင္စာအား ၾကားနာၿပီး လိုအပ္ေသာ 
အေထာက္အထား၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ေပးပို ႔ရန္ ၃၁-၇-၂၀၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ ေတာင္းခံ 
ခဲ့ပါသည္။

5 #interview20
6 #interview22
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၃။ လိအုပ္ေသာအေထာကအ္ထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့စ္ုသံျဖင့ ္ေကာမ္ရွငသ္ည ္၉-၂-၂၀၁၅ 
ရက ္ေန႔တြင္ အစည္းအေဝး ထုိင္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ၁၃-၂-၂၀၁၅ ရက္ ေန႔တြင္ 
အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

၄။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၎ေျမမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာ သိပၸံ၏ 
ဌာနခ်ဳပ္ဧရိယာအတြင္း ပါဝင္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ျပည္ထဲေရးအမိန႔္ ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ေလ့က်င့္ေရးေၿမ 
၁၈၃၆၀.၄၈ ဧက အတြင္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ မျဖစ္မေနအသုံးျပဳရမည့္ အနည္းဆုံးလိုအပ္ေၿမ 
၄၂၄၂.၅ ဧကအား ခ်နလွ္ပ၍္ က်န္ေၿမ ၁၄၁၁၇.၉၈ ဧကအား ျပနလ္ညစ္ြန႔လ္ႊတ္ေပး မညျ္ဖစ္ေၾကာင္း 
၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၅။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္မႈကို ေကာ္မရွင္မွ တိုင္တန္းသူမ်ားထံသို႔ ၆-၄-၂၀၁၅ 
ရက္ေန႔တြင္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ရက္စြဲ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက7္

ေနာင္ေတာင္းေပါက္ေက်းရြာသားတစ္ဦး၏ ရင္ဖြင့္သံ

ေနာင္ေတာင္းေပါက္ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပစ္၊ု ဟိပုံုးျမိဳ႕နယ္ရိွ အသက္ ၂၆ ႏွစရိွ္ ေဒသခတံစဥ္ီးမွ ေျပာျပခ်ကအ္ရ 
မမိမွိာ  မဘိမ်ားဆံုးပါးသြားခဲၿ့ပီး လကရိွ္တြင ္အမိ္ေထာငသ္က ္
၃ ႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔လုပ္ကိုင္ စားေသာက္သည့္  
ေျမမွာ ေတာငယ္ာေျမျဖစၿ္ပီး စိက္ုပ်ိဳ းသည္ ့သီးနံွမ်ားမွာ 
ေျပာင္း ႏွင္ ့ပစဲငင္ံ ုစိကုပ္်ိဳ းခဲျ့ခင္း ျဖစသ္ည။္ ၎စိက္ုပ်ဳ ိးေျမကိ ု
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ စစ္တပ္ေျမလုိ႔ေျပာျပီး ၊ 
အသိမ္းခခံဲရ့ပါသည။္ အသမိ္းခ ံခဲရ့သည့္ေျမအေပၚတြင ္
ယခလုကရိွ္ အေျခအေနအရ စိက္ုပ်ိဳ းမႈ လပုကုိ္င ္ေနလ်က ္
ရွိသည္။
အသိမ္းခံေနရျခင္းအေပၚမွာ စည္ပင္ အမႈိက္ကားမ်ားမွ 
အမိႈက္မ်ားကုိ လာေရာက္ စြန္႔ပစ္ ေန၍ ေနာက္ထပ္ 
လာေရာက္ မစြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း 
စည္ပင္ ကားေမာင္း သည့္သူမွ ၎မွာ ရပ္ကြက္ ဥကၠဌ   
နွင့္   ရာအိမ္မွဴးတို႔ေျပာျပီးမွ အမိႈက္ကို   လာသြန္ရျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳး ေတာင္ယာေျမ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္က ရပ္ကြက္ 
ဥကၠဌ နွင့္ ရာအိမ္မွဴးဆီကုိ သြားေရာက္ တုိင္းၾကား 
ခဲ့ေသာလ္ည္း ၎တို႔မွ ျပနလ္ည၍္ တုံ႔ျပနလ္ိကုသ္ညမွ္ာ 

7 http://mnhrc.org.mm/2016/08/ဆောငရွ်ကခ်ျကအ်မတှစ်ဉ-်၉/

ဟုိပံုးၿမိဳ႕အနီး တကန မွ 
သိမ္းယူထားသည့္ေျမ ေနရာတြင္ 
စိုက္ထူထားသည့္ ေက်ာက္တိုင္



20 2120 21

ဟုိပံုးအေရွ႕ဘက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး၏ ၀ဲဘက္တြင္ရွိေသာ စစ္တပ္မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ 
ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ေျမေနရာတြင္ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ရန္တည္ေဆာက္ထားသည့္ စက္ပစ္ကြင္းေနရာ

ဟုိပံုးအေရွ႕ဘက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး၏ ၀ဲဘက္တြင္ရွိေသာ စစ္တပ္မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ 
ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ေျမေနရာတြင္ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ရန္တည္ေဆာက္ထားသည့္ စက္ပစ္ကြင္းေနရာ
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လိုက္လံ တိုင္းၾကားရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျခံတည္ေနရာမွာစီမံကိန္း 
လပုင္န္း၏ အလညတ္ည္တ့ည္ ့က်ေရာက္ေန၍ မညသ္ို႔ပင ္လုိကလ္တုိံငၾ္ကားေနေစကာမ ူလြယက္မူည ္
မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စည္ပင္မွ လာေရာက္၍ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ ျခင္းမွာ ၎ထံသို႔ 
ႀကိဳတင္အေၾကာင္းျခင္းမရွိ ေမးျမန္းျခင္းမရွိ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ ေနစဥ္ သြားေရာက္ ေျပာၾကားေသာ္လည္း
အၿခိမ္းေျခာက္သာခံေနရသည္။
ေျမပိုင္ရွင္မွ ေတာင္ယာေျမ ဧက ဘယ္ေလာက္ရွိလည္း အတိအက်မသိရွိဘဲ ခန္႔မွန္းေျခ ၁.၇၆ ဧက 
ရိွေၾကာင္း မမိ ိေျမယာမွာ ျခစံည္းရိုးခပထ္ားျခင္းလည္းမရိွ ၊ေျမယာပံစု ံ(၇) သြားလပုလ္ည္း ျပဳလပု္ေဆာငရ္ြက ္
ေပးျခင္းမရွိဘဲ ဌာနဆိုင္ရာမွ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း 
မိဘဖိုးဖြား ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမယာကို အေမြေျပာင္းလဲ ဆက္ခံျပီး ၊ ေက်းရြာ ဥကၠဌ ထံမွ ေထာက္ခံသည့္ 
စာခ်ဴပ္စာတမ္းပံုစံရိွသည္။
ေျမသိမ္းခံရမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၊ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး ျပန္လည္ေပးေဆာင္ျခင္းလည္းမရွိ ၊ ေျမယာ 
ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား စာခ်ဳပ္စာတမ္းပံုစံ လည္း ေျမပိုင္ရွင္ဘက္ကတရားဝင္ 
စာရြက္စာတမ္း ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ဘက္မွ မျပဳလုပ္ေပးဟု 
ေျမပိငုရွ္ငထ္မွံ သိရသည။္ ေျမယာကိျုပနလ္ညရ္ရိရွန ္အတြက ္မမိမွိာ ပညာလည္းမတတ ္၊ လယယ္ာေျမ 
ဥပေဒ ကို နားမလည္၊ လာေရာက္ကူညီေပးတဲ့ အဖဲြ ႔လည္းမရွိဘူး ေတာ္ေတာ္ေလးခက္ခဲေၾကာင္း 
ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
၎ ေျမကြကအ္ေပၚပိငု္းတြင ္ယခငက္ ေရထြကရိွ္သညဟု္သရိၿပီး ထိအုခ်နိတ္ြင ္ေရထြက ္ရိွသည္အ့တြက ္
သူတို ႔က (စစ္တပ္/အထက္လူၾကီးမ်ား) ကန္ေတြ ေဆာက္ခဲ့ ၾကၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ ေရထြက္မွ 
ေရဆက္လက္မထြက္ေတာ့ဘဲ ၎၏ၿခံမွာ ေရေျမာင္းတမံလို ျဖစ္ေန သည္ဟုေျမပိုင္ရွင္မွေျပာၾကားခဲ့
သည္။
ဒနွီစမွ္ာလည္း စိက္ုပ်ိဳ းဖို႔ အားခဲေနၿပီး အမိႈက္ေတြ လာပံုေနေတာစ့ိကုလ္ို႔မရ ဒဟီာကိ ုစိကုပ္်ိဳ းလို႔ မရေတာ ့
ကၽြန္ေတာ္လည္းပန္းရံ လက္သမားအလုပ္လုပ္ စားေနရတာ ဟု ေျမပိုင္ရွင္မွ ေျပာခဲ့သည္။8

ေနာင္ယာဆိုင္းေက်းရြာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အေျခအေန

ေနာငယ္ာဆုငိ္းေက်းရြာ၊ လုံေဟးေက်းရြာအပုစ္၊ု 
ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ရွိ ျဖားေလာ္မွ 
ေတာင္ယာလုပ္ကို င္ စားေသာက္ေနသည့္  
ေနာင္ယာဆိုင္းေက်းရ ြာ အေနာက္ဘက္ရ ွိ  
မိမိလယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈအား ေျပာျပ 
ရာတြင ္ေဒသခပံအိဝု္းေတာငသူ္လယ္သမ်ား၏ 
ဓားမဦးခ် စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေျမယာ 
မ်ားကိလုြနခ္ဲ့ေသာ ၁၉၉၁ ခႏွုစတ္ြင ္ခမရ ၄၂၅-၄၂၆ 
ဘန္းယဥ ္တပရ္င္းမွ ႀကိဳတင ္အေၾကာင္းၾကား 
အသိေပးမႈ မရိွဘ ဲႏွမ္းေျပာင္း စိကုပ္်ဳိးရန ္၃ ႏွစ ္
စီမံကိန္းျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ေနာင္ယာဆိုင္း 
ေက်းရြာအေနာက္ဘကရိွ္ ေတာငသူ္ ၂၁ ဦးထံမွ 
လယ္ေျမ ေတာငယ္ာေျမအပါအဝင ္စစုုေပါင္း ၇၅ 
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ဟိုပုံးဆည္ ေရထြက္ဦးအနီးရွိ ကုလားကုန္းအေနာက္ 
ဘက္တြင္ တကနမွ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမ 
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ဧကခန္႔သမိ္းယျူခင္းခခံဲရ့သည။္ ယခငက္အဆုပိါေက်းရြာသည ္သက္ဆိုငရ္ာအာဏာပုငိ ္၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင္ ့
ေျမယာပုငိဆို္ငမ္ႈ ဆုငိရ္ာအေထာကအ္ထား မ်ားကို ျပဳလပုရ္နမ္သ၊ိ လာေရာက ္လပု္ေပးမႈ လမဲရိွခဲပ့ါ။   ၎ စစတ္ပမွ္  
၃ ႏွစ ္ၾကာသမိ္းယၿူပီး ေနာငယ္ာဆိငု္း ေဒသခံေတာငသ္မူ်ား အား ျပနလ္ညစ္ြန္႔လႊတလ္ိကုၿ္ပဟီ ု၁၉၉၄-၉၅ 
ခႏွုစတ္ြင ္ေဒသခမံ်ားမွ ၾကားသိရ ေသာလ္ည္း ၂၀၁၅ ခႏွုစတ္ြင ္ေဒသဦးစီးအမည ္ေပါက္ျဖင္သ့ာ ရိွေန ေၾကာင္း 
သာသိရသည။္ ေတာငသ္ ူလယသ္မားမ်ားကု ိျပနလ္ညအ္ပႏံွ္ခ်နိတ္ြင ္ပြင္လ့င္းျမင ္သာမႈမရိွသည္အ့တြက ္ေဒသ 
အတြင္းရိ ွေအာက္ေျခအဆင္ ့အုပခ္်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ျပနလ္ည္ေပးအပ ္ရာတြင ္စုကိပ္်ဳ ိးေျမယာကုိမလူပိငုရွ္င ္
သို႔ အသမိေပးဘမဲမိကုိိယက္်ဳ ိးအတြက ္အသုံးခၿ်ပီး အခ်ဳ႕ိေသာ ျပနလ္ညအ္ပႏံွ္ သည္ ့စုကိပ္်ဳ ိးေျမယာမ်ားကု ိ
မလူပုငိရွ္ငမ္ဟတု္ေသာ ေက်းရြာအတြင္း ေတာငသ္လူယသ္မားႏွင္ ့အပုခ္်ဳပ္ေရး ဆုငိရ္ာႏွင္ ့နီးစပ္ေသာ  
လပူဂုၢိဳလမ္်ားကုတိဆင္ခ့သံီးစားခ်၍ လပုကုိ္င္ေစခဲၾ့ကသည။္ တခ်ဳ႕ိေျမယာမ်ားကုိ ေက်းရြာအပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴ းမ်ား 
ကိယုတ္ိငု္ တျခားေသာ လယ္သမားမ်ားကိ ုတဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပုံစံ(၇) ျပဳလပု္ခဲ့ေပးျခင္း 
လည္းရွိသည္။ 

လက္ရွိအေျခအေနအထိ ေနာင္ယာဆိုင္း ေက်းရြာ ေတာင္သူလယ္သမ်ားမွ ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
ေျမယာျပႆနာမ်ားအားတရားရုံးသုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ဆင့္ေခၚခံရျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အတြက္ တစ္စုံတရာ 
ေျပာင္းလလဲာမႈ မရိွေသးပါ။ တရားရုံးသို႔ အႀကမိႀ္ကိမ ္တက္ေရာကခ္ဲၿ့ပီးတရားရုံးတြင ္မမိတိို႔ ဘာသာစကား 
အားနည္းမႈေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တင္ျပႏိုင္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ဓားမဦးခ် မူလေတာင္သူမ်ားကို 
ေဒသဦးစီးမွ ေတာငသ္တူစဥ္ီးစကီိုေျမယာ ၁ ဧကစ ီျပနလ္ညခ္ြဲေဝေပးမညဟု္ ေျပာၾကားခဲ ့ေသာလ္ည္း 
မူလေတာင္သူ မ်ားမွ မိမိတို ႔ ေျမယာမ်ားအားလုံးကိုမိမိတို ႔မူလပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ ဧကအတုိင္းသာ 
ျပနလ္ည ္လိခု်ငခ္ဲၾ့ကသည။္ ေတာငသ္မူ်ားမွာ ၂၀၁၃ ခႏွုစမွ္ ၂၀၁၅ ခႏွုစအ္ထလိပုက္ိငုခ္ြင္ရ့ရိွခဲၿ့ပီး ႏွစစ္ဥ ္
လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကရသည္။ ထိုသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္သူအမ်ားစု 
စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ သီးႏွံမ်ားအား အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ျခင္းမရွိဘဲဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။ 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရခ်ိန္တြင္ သိမ္းဆည္းခံရေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ 
စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ရန္ ေျမယာမ်ားမရွိေတာ့ဘဲ ၾကဳံရာ က်ပန္းအလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခဲ့ရျပီး 
ေျမပုိင္ ဘ၀မွ စုိက္ပ်ဳိးေျမယာမ့ဲ ဘ၀ကုိ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။

မူလပိုင္ရွင္မ်ားဓါးမဦးခ် ပုိင္ဆုိင္လာခဲ့ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ားကုိတပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေသာ 
စုကိပ္်ဴိးေျမယာမ်ားအား ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ေနာကပ္ိငု္းတြင ္သကဆို္ငရ္ာ အာဏာပုငိ ္လတူစဥ္ီး၏ အမညျ္ဖင္ ့
သက္ဆိုငရ္ာ အစုိးရေအာက္ေျခ၀နထ္မ္းမ်ား ႏွင္ ့ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၂ လယယ္ာေျမႏွင္အ့ ျခားေျမယာဆုငိရ္ာ 
ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအညီမဟုတ္ဘဲပုိ္င္ဆုိင္မႈ အမည္ေပါက္ လုပ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိေသာေျမယာမ်ား
ကုိေအာက္ေျခဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ မသိက်ဳိးႏြံျပဳကာ သိမ္းယူထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ 
ေျမမ်ား ျပနလ္ည္ေရာင္းခ်မႈ မ်ိဳ းလည္းရိွေနခဲသ့ည။္ တဆင္ခ့သီံးစားခ် လပုက္ိငုရ္ာတြငလ္ည္းပိငုရွ္ငက္ိ ု
ျပနလ္ညမ္ငွားပပဲိငုရွ္င ္မဟတု္ေသာ အျခားသ ူတစဥ္ီးကိ ုငွားရမ္းေစခဲသ့ည။္ မႈလပုငိရွ္င ္မ်ား၏ ဘုိးဘြား 
ဓါးမဦးခ် လပုကို္ငခ္ဲ့ေသာ စုကိပ္်ဳိး ေျမယာမ်ားသည ္ေတာငသ္လူယသ္မားမ်ား ျပနလ္ညအ္ပႏံွ္သညဟ္ ု
သိထားေသာ္လည္း ျပန္လည္ မရျခင္း၊ သီးစားခ်ထားရတြင္ သီးစားလုပ္ခြင့္ မရျခင္းစသည္ အတြက္ 
မႈလေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားသည္ နစ္နာမႈမ်ားစြာရွိပါသည္။9
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တကန(သိမ္းေျမ)
၄၂၄၂.၅ ဧက

ဘုရားျဖဴ
ေနာင္ေတာင္း

ေဒသဦးစီးရုံး

ဟိုပုံးၿမိဳ႕

နမ့္ေဗာ္ဟြန္း

စအရ(၉၀၃)



တကန

ကုန္းတလင္း

လြိဳင္လင္သို႔

လြယ္ေပၚ

မ





ဘုရားျဖဴေဒသခံ ေတာင္သူတစ္ဦး၏ ၿခံခတ္ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေထာပတ္ပင္မ်ားအားေတြ႔ရစဥ္ 
ဤၿခံကိုဖ်က္ဆီးရန္တြက္ တကန(ေလ့က်င့္ေရးတပ္)မွ အမိန္႔စာထုတ္ထားၿပီးဟုသိရသည္။

ဟိုပုံးၿမိဳ႕အေရွ႕ဖက္ရွိ တပ္မေတာ္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္နည္းပညာသိပၸံမွ တပ္ေျမႏွင့္ ၎သိမ္းယူထားသည့္ 
ေျမပုံ (ဂူးဂဲလ္ေျမပုံမွ)



ရြာ

အစိုးရရုံး

စစ္တပ္
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က်ဴးေက်ာ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ ေဒသခံတစ္ခ်ဳိ႕ထံ ပို႔လာသည့္ အမိန္႔စာတစ္ေစာင္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခႏွုစ ္စိကုပ္်ဳ ိး 
ရာသတီြင ္စိကုပ္်ဳ ိး လုိသည္ ့
ေတာငသူ္မ်ား အား မွတ္ပုတံင ္
စာရင္း သြင္းရန ္ခြင္ျ့ပဳေပးမည္ ့
တကန(ေလက့်င္ ့ေရးတပမွ္) 
ထုတ္ျပန္ ထားသည့္စာ
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မိမိတို႔ ေျမသိမ္းခံရသည့္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ NLD ပါတီ(ေတာင္ႀကီး) တို႔ထံ အသနားခံလႊာစာ တင္ျပထားသည့္ပုံ
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ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ
 တပ္မေတာ္နည္းပညာတပ္ကၠသိုလ္ မွ သိမ္းယူထားသည့္ေျမႏွင့္ မွတ္တိုင္မ်ား
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ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသ၏ ေျမယာျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
အေျခအေနမ်ား

ဆဆီိငုၿ္မိဳ ႕ေျမာက္ဘက္ရိွ ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာ ္တပရ္င္း ေျချမနတ္ပရ္င္း(ခမရ) (၄၂၄-၄၂၃) တပမ္်ားသည ္
လြနခ္ဲ့ေသာ ၁၉၉၁ ခႏွုစ ္မွ စ၍ ကားလမ္းအေရွ႕ဘကျ္ခမ္းတြင ္ယာယီတပစ္ခန္းတည္ေဆာကရ္နအ္တြက ္
ေက်းရြာ လထူပုိငုဆ္ိငုသ္ည္ ့ေျမယာမ်ားေပၚတြင ္တပတ္ည္ေဆာကမ္ႈျပဳလပုခ္ဲသ့ည။္ ၎ေနာကပ္ိငု္းတြင ္
ကားလမ္းအေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေျမေနရာတြင္ တပ္ရင္းအတည္တက်တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ထပ္မံ၍ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ တပ္တည္ေဆာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေက်းရြာလူထုမ်ားမွ 
၎တို႔လိုအပ္သည့္ ေသာက္သုံးေရမ်ားအား အလွည့္က် သယ္ပို႔ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရသည္ 
လည္းရွိ သည္။ ကားလမ္းအေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ ဧက ၅၀၀ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧက ၂၀၀ ခန္႔မွာ 
ေက်းရြာ လူထုမ်ားထံသုိ႔ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ သို ႔ေသာ္ ၎စြန္႔လႊတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ားအားျဖင္ ့လပုက္ိငုစ္ားေသာကရ္န ္ခက္ခသဲည့္ေနရာမ်ားသာျဖစၿ္ပီး က်နရိွ္သည္ ့ဧက ၃၀၀ ခန္႔သည ္
ကားလမ္းနံေဘးဝန္းက်င္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းေကာင္းမြန္သည့္ေနရာ သီးႏံွစိုက္ပ်ဳိးရန္ေကာင္းမြန္သည့္ 
ေနရာျဖစသ္ည။္ ယခအုခ်နိတ္ြင ္၎ ေနရာအား ေျမာင္းတူးေဖာထ္ားသညက္ိ ုေတြ႔ရိွရသည။္ ကားလမ္း 
အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ယခင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဧက ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွ ယခုတြင္ ဧက ၁၈၀၀ ခန္႔ 
ရယူၿပီး ၎ထက္ပိုသည့္ ေျမဧကအား ေက်းရြာလူထုမ်ားအား ျပန္လည္၍ လုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည္။

ဆိကု္ေခါင္ေက်းရြာ အေနာကဘ္က္ရိွ ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရးျပဳလပုရ္နအ္တြက ္ယခငသ္မိ္းယထူားသည္ ့ပအိဝု္းျပညသ္ ူ
စစမ္်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရးအတြက ္လပု္ေဆာငမ္ႈမ်ားအနည္းငယသ္ာရိွၿပီး ျပနလ္ည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရိွေနခဲသ့ည။္ 
သို႔ေသာ္ ၎ေျမေနရာမ်ားတြင္ မိဘဘိုးဘြားလက္ထက္ကတည္းက ေနထိုင္လာသည့္ လူထုမ်ားအား 
အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထတုၿ္ပီး ေနအမိမ္်ားႏွင္ ့ၿခစံည္းရိုးမ်ားအား သံဆူးႀကိဳးျဖင္ ့ခတ္၍ ခ်တိပ္တ္ိထား ခဲသ့ည။္ 
၎အတြက ္အမႈရငဆ္ိငု္ေနရသည္ ့ေက်းရြာလထူမု်ားမွလည္း အႀကမိႀ္ကမိအ္မႈမ်ား လုိကခ္ဲ့ေသာလ္ည္း 
ဘာသာစကား အခက္အခဲႏွင့္ ဥပေဒမသိနားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ အမႈရႈံးနိမ့္ၾကရသည္။ 

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ဆံဆစ္ေက်းရြာရွိ ေျမသိမ္းခံလယ္သမားမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ

ကၽြန္ေတာ္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ေျကာင္းကို မိရိုးဖလားအရ သတ္မွတ္ထားတာ ရိွပါတယ္။ ဥပမာ - ဒီအပင္ 
ထကိေမာငမ္ ဲ၊ ဒတုိီငအ္ထကိ ေမာငျ္ဖဴပိငုတ္ာ ဆုိၿပီး သတမွ္တခ္်က္ေတြရိပွါတယ။္ ဒီေျမယာကုိ သမိ္းသြား 
ေတာ့ရြာသူ ၊ ရြာသားေတြက လုပ္ကိုင္ဖို႔ေျမယာေတြမရိွေတာ့ဘူူး။ ေနာင္တက္လာမည့္ လူငယ္ေတြ 
အတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္ ခက္ခဲ လာမယ္။ ရြာကလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ ့ ႀကီးလာတဲ့ အတြက္ 
လပုက္ိငုဖ္ိ ့ု ေျမယာေတြ မရိွေတာ ့စီးပြားေရး ၊ က်န္းမာေရး ႏွင္ ့လမူႈေရးတုိ႔ဟာ အရငက္ထက ္အမ်ားႀကီး 
ခကခ္ ဲေနာကက္်လာခဲတ့ယ္။ အရငက္ မသိားစ ုတစစ္ကု္္ိ ုေျမယာ ၂ ဧက ၊ ၃ ဧက ေလာက ္လုပကုိ္င ္ခြင္ ့
ရိွေသးတယ္။ အခုေတာ့ လုပ္ကုိင္ခြင့္ မရေတာ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အစစအရာရာ ျပႆနာေတြ အရမ္း 
အခက္အခဲ ေတြ ့ေနရပါတယ္။ ဒီေျမယာကို လုပ္ကိုင္လာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ပါျပီ။ မသိမ္းခင္က 
စိက္ုထားတဲအ့ဓကိ သီးႏံွ မွာ နာနတသ္ီး ျဖစျ္ပီး စပါးကုိလည္း စိကုပ္်ိဳ းပါတယ။္ ဒီေျမယာဟာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ 
မိသားစုအတြက္သာမကဘူး ရြာသူ ၊ ရြာသားတို႔၏ အသက္ေသြးေၾကာလို႔လည္း ေျပာလုိ ့ရပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီ္ေျမယာရိွမွသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္နုိင္မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမားေရးတို႔ အဆင္ေျပနုိင္မယ္ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
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အသကရွ္င္ေနထုိငဖ္ို႔ အတြက္ ဒီေျမယာ အရမ္းလုိအပပ္ါတယ။္ ေျမယာေတြ မရိွေတာတ့ဲအ့တြက္ေၾကာင္ ့
ကြ်န္ေတာ္တို ႔ ရြာသူ ၊ ရြာသား အားလံုး စားဝတ္ေနေရး ဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ ႔ ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ 
ပါတယ္။ 
လာသိမ္းေတာ့ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္း မရိွ၊ ရံုးမွာလည္းကန္႔ကြက္စာ လည္း မထုတ္ဘူး ၊ အရင္က 
လကန္ကကုိ္င္ေခတ ္၊ အာဏာရွင ္ေခတ္မိ ့ု အာဏာကုိ သုံး ျပီး လာသမိ္းသြားတယ။္ ရြာသားကန ့္ ကြကမ္ႈ 
ကိ ုလည္း အသအိမွတမ္ျပဳဘူး။ ေျမယာကိစၥနဲ႔ပတသ္ကရ္င ္မေျပာေပးဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ။္ ဥပေဒဘက ္
သြားရင္လည္း အာဏာရွင္ေခတ္မို႔ သူတို႔က လက္နက္ရိွတာေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ မေျပာေပးရဲပါဘူး။ 
ကြ်န္ေတာတ္ို႔ေျမယာကိ ုျပနရ္ခ်ငတ္ယ။္ နစန္ာေၾကးေတြ မရခ်ငဘ္ူး။ ဘာေၾကာင္လ့ဆဲိ ုေတာ့ေျမယာရိမွွ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြ အတြက္ အဆင္ေျပနိုင္မယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးရျပီး ျပန္ဝယ္ဖို႔ ေျမယာေတြ 
မရိွေတာ့ဘူး ၊ ရြာသူ ၊ ရြာသားေတြ အမ်ားစုက ေျမယာေတြမရိွေတာ့ေန ့စားလိုက္သြားရတယ္။ 
ေနာကထ္ပ္ေျမယာေတြ ထပျ္ပီးေတာ ့ အသမိ္းမခရံေလေအာင ္ကြ်န္ေတာတ္ို႔ဟာ NGO အဖြဲ ့ႏွင္ ့PNO 
အဖြဲ႔တို႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး သင္တန္းေဟာေျပာပြဲ ေတြ လိုက္လုပ္ေပးေနပါတယ္။ 
ေျမယာေတြ သိမ္းဆည္းသြားတဲအ့တြက ္ပံမွုန ္ဝင္ေငြမရိွၾကေတာဘ့ူး။ ေဒသခရံြာသ/ူသားမ်ားမွာလည္း 
စည္းလံုးမႈေလ်ာန့ည္းလာၾကၿပီး ေနာကပ္ိငု္း ေက်းရြာတြင္းသုိ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွာလည္း နည္းလမ္းအမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးနဲ႔ 
အမ်ားႀကီး ဝင္လာခဲ့တယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ေက်းရြာစည္းလုံးမႈ ျပန္လည္ရွိလာရန္အတြက္ ရြာသူ ၊ 
ရြာသားမ်ား ဥပေဒကို နားလည္ေအာင္ လို ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သင္တန္းေတြေပးျပီး ျပင္ဆင္ပါတယ္။ 
သမိ္းထားတဲသ့ူေတြက ေျမေရာင္းေတာမ့ယဆ္ိတုာနဲ႔ ေျမေရာင္းခ်ရနအ္တြက ္ေထာက္ခခံ်ကလ္ကမွ္တ္မ်ား 
စာရြကစ္ာတမ္းမ်ားလိတုာေၾကာင္ ့သကဆ္ိငုရ္ာလႀူကီးအဖြဲ႔ လာဘယ္ၿူပီး ေထာကခ္ံေပးတဲသ့ ူအေနျဖင္လ့ပု္ေပး 
တာရွိပါတယ္။ သိမ္းသြားတဲ့ေျမဧကေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ ကေတာ့ပိုင္ရွင္ (၄၅) ဦး ရိွပါတယ္။ 
ဒီလို ျဖစ္ရတာဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတာင္သူေတြက ဥပေဒအေျကာင္းကို မသိ၊ နားမလည္တာလည္း 
ပါတယ္။ ဥပေဒရိွေနေသာလ္ည္း ထိထိေရာက္ေရာက ္မလပု္ေဆာငန္ိငုတ္ာလည္းပါတယ။္ ကြ်န္ေတာတ္ို႔ 
ပအိဝု္းေတာငသ္ူေတြက တျခားဘာသာ စကားကိ ုနားလညတ္တက္ၽြမ္းမႈရိွဘူး။ လကန္ကက္ိငုတ္ပဖ္ြဲ႔မ်ား 
ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ေၾကာက္ေနရျခင္းအျပင္ ဥပေဒ ကိုနားမလည္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ့္ကိုယ္ပိုင္ 
ပစၥည္းအျဖစ္မွ တျခားသူတစ္ဦးထံကို အလိုလိုေရာက္သြားၾကသည္။ ဘာမွျပန္မေျပာရဲခဲ့ ၾကပါဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြ အရံႈးေတြပဲ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။10

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္စုံေက်းရြာအုပ္စု ထီမန္းေက်းရြာေန ေဒသခံေျပာၾကားခ်က္အရ

“ဒီေျမေတြကို မစိုက္ပ်ိဳးရေတာ့ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲ ေတြ႔တယ္။ အေမတို႔၀ယ္ထားတဲ့ျခံက 
သူတို႔သိမ္း သြားတဲ့ထဲ ပါသြားတယ္။ အဲဒီျခံေတြထဲက အဓိကစိုက္တာက ေျပာင္းဖူး၊ ငွက္ေပ်ာ၊ေျမပဲ 
တို႔ျဖစ္တယ္။ သူတို႔သိမ္းသြားခ်ိန္က ျခံထဲမွာအသီးအပြင့္ေတြ ရွိေနတုန္းဘဲ ဖ်က္ေတာ့ မဖ်က္ဆီးဘူး။ 
ဒီေျမေတြ အသံုးျပဳမႈ ကေတာ့ အႏွစ္၂၀ ေလာက္ရွိျပီ ။
သတုိူ႔ေျမကိစုသိမ္းသြားတဲအ့ခ်နိက္ အသိမေပးဘူးသတူို႔ကိယုတ္ိငုသ္ြားတိငု္းျပီး ရြာထကဲလူေတြကိုေခၚျပီး 
သကၾ္ကီးရြာအိတုစ္ေယာကႏွ္စ္ေယာက္ လည္းေခၚသြားတယ။္ အဒဲါကုိေန႔တိငု္းေန႔တိငု္းသြားတုိင္းတယ ္
တစျ္ခ၀ံငတ္စျ္ခထံြကတ္ို္င္္းတယ။္ သမိ္းလို႔ရရငအ္ကုနသိ္မ္း မသမိ္းတဲ့ေျမအခ်ိဳ႕ကိုေတာ ့အခြန္ေကာကတ္ယ ္
ဟိအုရငႏွ္စ္ေတြေတာ ့ေတာငၾ္ကီးထတိကျ္ပီး စာသြားတငတ္ယ ္စာသြားတငျ္ပီးကတည္းက ခခု်နိထ္ိေတာအ့ခြန ္
ေတြမေကာက္ေတာ့ဘူး။ အခုေတာ့ေျမေတာ့ျပန္မရဘူး ျပန္စိုက္ခြင့္ေတာ့ရွိတယ္။
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ေျမယာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပန္ရခ်င္တယ္ အဲဒါမွ သား/သမီးေတြ စား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပမွာ အေမက 
ေသသြားရင္ သားသမီးေတြကသိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေျမေတြကို အေမြဆက္ခံခ်င္တယ္။
ေျမကိုေတာ့ မေရာင္းဖူးဘူး တခ်ိဳ႕လူကေရာင္းတယ္။ အေမေတာ့ မေရာင္းဘူး ေရာင္းတဲ့သူေတြလည္း 
ႏွစဥ္ီးႏွစဖ္ကသ္ေဘာတရူငရ္ျပ ီတခ်ိဳ ႕ကေတာရ့ြာသၾူကီးသက္ေသအေနန႕ဲေခၚတယ။္ ေျမယာကိမုလုဖိ႕ု 
အတြက္ေပါ့။”11

ေျမယာျပႆနာျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုက္ေခါင္ေက်းရြာရွိ မိြဳးစည္ အပါအဝင္ 
စုစုေပါင္း ေဒသခံလူထု ၈ ဦး ကိုေမးျမန္းခဲ့သည့္အေျခအေန 

ေျမသိမ္းခံခဲ့ရတယ္။ သိမ္းသြားတဲ့ခုႏွစ္ကေတာ့ (၁၉၉၅/၉၆) ခုႏွစ္ေလာက္မွာျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ 
ေက်ာျ္ပ ီ သမိ္းျပီးေတာလ့ည္း ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစန္ာေၾကးလည္းေပးတာမရိွဘူး။ အရငက္ေတာ ့စိကုပ္်ိဳ းေရး၊ 
ေစ်းေရာင္းတာတုိ႔လုပပ္ါတယ္။ အခုေတာ ့ဆုငိ္ေတြကိလုည္းပတိသ္ြားတယ ္(၁၇၊၁၊၂၀၁၈) မွာ ရ၊ဲ မီးသတ၊္ 
စစ္သားတို႔ စုေပါင္းျပီးေတာ့ လာျပီး ဆိုင္ကို ပိတ္သိမ္းလုိက္တယ္ လူေတြကလည္းမ်ားတယ္ဆုိေတာ့ 
စစ္သားဖမ္းတဲ့ပ ြဲနဲ ႔ေတာင္တူတယ္။ ဖမ္းဝရမ္းလာကပ္တဲ့အခ်ိန္မ ွာ အေမတို ႔ကေပးမကပ္ေတာ့ 
တရားစြဲဆို မႈခံရတယ္ ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ စြဲဆိုတယ္။ သိမ္းသြားတဲ့ေျမကေတာ့ ေတာင္ယာျခံပါ 
အစေတာ့အဲ့ဒီျခံမွာဆို စပါးတို႔ ပဲစင္းငံုတို႔စိုက္တယ္ အလွည့္က်စိုက္တယ္ ဘိုးဘြားကေနေပးလာတဲ့ 
အေမြျဖစ္တယ္။

စားဖို႔ေသာက္ဖို႔ လုပ္ေနရတဲ့ၾကား ရံုးခ်ိန္းေတြလည္း မၾကာခဏသြားေနရတယ္ အဲ့လုိသြားေနရတာ 
၈ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္ တရားရံုးတစ္ခါသြားလည္း အေမတုိ႔ဘဲရံႈး ႏွစ္ခါသြားလည္းရံႈး ျဖစ္ေနတယ္။ 
ေတာင္ၾကီးတက္လိုက္၊ ဆီဆုိင္ဆင္းလုိက္ အေမတို႔ဘဲရွႈံးေနရတယ္။ 

အဲျ့ခကံအေမတို႔ျခဆိုံတာ လူေတြနတ္ေတြသိျပီးသား သတူို႔ေတြက ေနာကမွ္လာျပီးေတာ ့လာႏိွပစ္ကၾ္ကတယ ္
အေမတုိ႔က ဒီမွာဘဲေနလာတယ္။ ဒါအေမတို႔ဇာတိဘဲ သူတို႔ေတြက ရြာခ်ဲ႕ထြင္မယ္အေၾကာင္းျပခ်က္ 
ေပးတယ္။ သူ႔ထုံးစကံ ရြာခ်႕ဲရင ္တစက္ြကဘ္ယ္ေလာကႏ္ႈန္းဆုိၿပီး ေပးဝယ္ရမွာျဖစၿ္ပီး။ သံုးသိန္းတနရ္င ္
ႏွစ္သိန္းေပး က်န္တစ္သိန္းကလွဴမယ္ အဲ့လိုဆုိအဆင္ေျပတယ္ေလ ခုဟာက ဒီတိုင္းေလးသိမ္းျပီး 
တပ္စခန္းေဆာက္မယ္ေျပာတယ္ အစေတာ့ ရြာခ်ဲ႕ထြင္မယ္လုိလို၊ တပ္စခန္းခ်မယ္လိုလိုေျပာတယ္။

အေမတုိ႔ေတာ ့အသမိ္းခရံတဲၿ့ခထံ ဲဘယလ္ိလုပုဝ္ငရ္မွဲာလ ဲသတူုိ႔ကအာဏာလည္းရိွတယ ္လကန္က္ေတြ 
လည္းရွိတယ္ေလ။ အေမတို႔ဝင္မရဲေတာ့ သူတို႔ေတြ ေျမကြက္ေတြကိုေဖာ္ ျပီးေရာင္းစား လိုက္တာဘဲ။ 
အစပိုင္းကေတာ့ PNO အဖြဲ ႔အစည္းအေနနဲ ႔သိမ္းတယ္ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ရပ္မိရပ္ဖအေနနဲ ႔ 
လႊဲေျပာင္းသြားတယ္။ ေဒသဖံြံ႔ျဖိဳးေရး လို႔အမည္တပ္ျပီး စာေတြထုတ္ျပန္တယ္ အဲ့ဒီစာေတြက ခုခ်ိန္ထိ 
အေမတုိ႔လက္ထဲမွာရွိေနေသးတယ္။ သိမ္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ PNO အေနနဲ႔သိမ္းၿပီး အေမတုိ႔စာေတြ 
တငတ္ဲ ့အခ်နိမွ္ာေတာ ့ရပမ္ရိပဖ္ကိလုႊလိုဲကတ္ာဘ။ဲ အသမိ္းခ ံရတဲသ့ူေတြကေတာ ့၁၃ ေယာက္ရိွတယ။္ 

11 #interview44



30 3130 31

ျပန္ေတာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ၆ ေယာက္ဘဲ ေတာင္းတယ္။ အခ်ိ ဳ႕လူေတြက အေမတို ႔ေတာင္း 
ေနတာကိုေစာင့္ေနၾကတယ။္ တစခ္်ိဳ ႕အသမိ္းခရံတဲလ့ူေတြက လၾူကီး ေတြျဖစတ္ယ ္ဦးစီးမွဴွ းေတြျဖစတ္ယ။္ 
အဲဒ့ါေၾကာင္သူ့တို႔ေတြျပနမ္ေတာင္းတာလည္းျဖစႏ္ိငုတ္ယ။္ သမိ္းသြား တာေတာ ့ဧက ၅၀ ေက်ာတ္ယ။္  
ခကု ဧက ၅၀ ေပၚမွာ အကြက္ေဖာျ္ပီးေရာင္းစားေနၾကတယ။္ သတူို႔သမိ္းသြား တာေတာ ့ေျမကြက္ေပါင္း၂၆၀ 
ရွိတယ္ ဇယားနဲ႔ျပထားတယ္ အဲ့ဒီအကြက္ေတြက လူ ၇ ဦး ရဲ႕ ေျမကြက္ေတြတင္မကဘူး။ 

အကြက္ေဖာ္ၿပီး မေရာင္းေသးခ်ိန္ထိေတာ့ အေမတို႔အဲ့ေျမေပၚမွာ စိုက္ပ်ိဳးေသးတယ္။ အျခားသူေတြကို 
ေရာင္းစားလုက္ိျပီးတဲအ့ခါ ဝယ္တဲသ့ူေတြနဲ ့အေမတုိ႔ ၾကားျပႆနာရိွေစတယ။္ ဝယတ္ဲသ့ူေတြကလည္း 
တရားဝင္ ဝယ္ယူတယ္ေျပာတယ္ အေမတို႔က တရားဝင္ ေရာင္းခ်ထားတာမဟုတ္ဘူးေလ အေမတို႔ 
ျခံေတြက ပံုစံေတြ ဘာေတြမရွိဘူး ေျပစာေတာင္မရွိဘူး။ 

ေျမဝယ္ယသူြားတဲ့ေဒၚစန္းစန္းေအးက ပံစု(ံ၁၀၅)လပုတ္ယ ္မိြဳ းႏြတ္က သူ႔ထက ္တစႏွ္စ္ေစာျပီးလပုတ္ယ ္
ဒါေပမဲ ့အသမိ္းခရံတဲမ့ြိဳ းႏြတရ္႕ဲ ပံစု(ံ၁၀၅) ကအတျုဖစတ္ယလို္႔ေျပာတယ ္အေမတို႔က ၂၀၁၂ ကတည္း 
ဌာနဆိုငရ္ာေတြကုိ စာတငတ္ယ္ ရပ္ေက်းအုပခ္်ပု္ေရးမွဴးကအစတငတ္ယ ္ဒအီခ်နိထ္ဘိ ဲစာေတြတငတ္ယ ္
ေျမနဲ့ပတ္သက္ျပီး အမႈရင္ဆုိင္ရတဲ့ေဒသခံေတြကေတာ့ မြိဳးႏြတ္၊ မြိုးစည္၊ ျဖားေခတ္ တုိ႔ျဖစ္တယ္။

၈ ႏွစ္ အတြင္းမွာ အမႈမၾကာခဏရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ အႀကိမ္ေရဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္မွန္းေတာင္မသိေတာ့
ဘူး။ တရားရုံးမွာ အေမတို႔က ဘာသာ စကားမကြ်မ္းက်င္ေတာ့ သားသမီးေတြကို ဘာသာျပန္ခိုင္း 
လည္းခြင့္မျပဳဘူး။  စကားျပန္ေခၚခြင့္လည္းမရွိဘူး သူတို႔ရံုးကလူေတြကိုဘဲျပန္ေခၚျပီးစကားျပန္အေနနဲ႔ 
လုပ္ခိုင္းတယ္။ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္တရားရုံးကို ဘဲမၾကာ ခဏသြားေနရတယ္။ 

အ့လုိဲသမိ္းသြားတဲအ့တြက္ေၾကာင္ ့အေမတို႔မွာ သားသမီးပညာေရး ေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း မေထာကပ္ံ ့
ေပးႏိုင္ခဲ့ဘူး။ တရားရံုးလည္းသြားေနရေတာ့ ပိုက္ဆံလည္းကုန္ ဖ်ားနာလာရင္လည္းကုသ မႈမခံယူ 
ႏုိင္ဘူး။ လူမႈေရးကိုလည္းထိခိုက္တယ္ ရြာက ခြန္ေမာင္ဆန္း တစ္ေယာက္ဆိုရင္လည္း က်န္းမာေရး 
မေကာင္းလို႔(ဗိက္ုနာ) ရံုးခ်နိ္းကုိ တက္ေရာကဖ္ို႔ အဆငမ္ေျပေၾကာင္းေျပာျပတာေတာင ္တရားရုံးကလကမ္ခဘံ ဲ
သြားတက္ေနရတယ။္ သူ႔ညအီစက္ိုေမာင ္ႏွမေတြက တြျဲပီးေခၚသြားရတယ ္တရားရငဆ္ုငိ္ေနခ်နိမွ္ာဘ ဲ
လဲက်သြားၿပီး။ ေဆးရံုကိုသြားပို႔ေတာ့ အခ်ိန္မမွီဘဲ ေဆးရံုမွာဘဲဆံုးသြားတယ္။ 

အဲ့ေျမေတြက အေမတို႔ မဘိေတြဆကီေန အေမြရလာတယ္။ တစခ္်ိဳ ႕က်ေတာ ့ဝယယ္တူယ ္တစခ္်ိဳ ႕ေတာ ့
အမ်ိဳးေတြ ဆီကေနရတယ္ အဲ့ေျမေပၚမွာေတာ့ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲတုိ႔ကို စုိက္ပ်ိဳးလာတာေပါ့။ 
အေမ့ျခံကုိ ေရာင္းသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အေမစိုက္ထားတဲ့ စပါးၿခံေတြအထဲကို သဲေတြလာခ်လိုက္တယ္။ 
စပါးပင္ေတြကိ ုဖ်ကဆ္ီးခဲတ့ယ။္ အဲဒ့ါနဲ႔ ဆဆုိီငျ္မိဳ႕ကုိ စာသြားတငခ္ဲ့ေပမယ္ ့အမႈကုိ လကမ္ခခံဲဘ့ူး ။ သတုိူ႔ဘက ္
အမႈဖြင္က့်ေတာ ့လကခ္တံယ။္ ရပရ္ြာကလူၾကီးေတြကေတာ ့အေမတို႔ကိုေျပာတယ ္ေပးလုကိန္ငတ္ို႔ေျမကိ ု
သမူ်ားသိမ္းသြားျပဘီ ဲမေပးရင ္နငတ္ို႔ပိကုဆ္ပံိကုနုမ္ယ ္ဆိျုပီးတိုကတ္ြန္းၾကေသးတယ။္ အေမတို႔လည္း 
ဘယ္ေပးခ်င္မွာလဲ အဲ့ေျမနဲ့ဘဲအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအားကိုလုပ္ေနတာရတာဆိုေတာ့။
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အုပ္ခ် ဳပ္ေရးမွဴးတု ႔ိ  ရပ္ရ ြာကလူၾကီးေတြကလည္းအေမတို ႔ဘက္ကို အေလးထားမႈေတြမရွိဘူး။ 
ဘာမွလည္းလာလုပ္ေပးတာမရွိဘူး။ အမွန္တရားဘက္ကိုလည္းမေနေပးဘူး။ သူတို႔ေတြက မီးသတ္ဖြဲ႔ 
ေတြေကာ ရဲေတြေကာ စစ္တပ္ေတြေကာ လူအေယာက္ ၅၀ ေက်ာ္ေလာက္ေခၚလာျပီး  လူအင္အားနဲ့ 
သံုးျပီးလာျခမိ္းေျခာကၾ္ကတယ္။ အေမက ဘယ္လိဘုဆဲြထဲတုဆ္ြထုဲတ ္အေမေတာ ့အေမဆ့ုငိက္ေနမထြကဘ္ူး။ 
အေသဘခဲမံယ ္သတူို႔က အေမလ့က္ေမာင္းႏွစဖ္ကက္ိဆုြျဲပီး ဆိငုျ္ပငက္ိဆုြထဲတုလ္ာတယ။္ အေမသ့မီးက 
ဆိုင္ထဲမွာဘဲ ရွိေနေသးတယ္။ သူတို႔ေတြက ျခံကို သံဆူးၾကိဳးနဲ႔ခတ္တယ္။ ဒီျခံက အေမ ႏွစ္ေပါင္း  
၄၀ ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးလာျပီးျပီ။

အဖိုး ကုၾိကည္ပ့ါအံုး ေစာင္ေတြကိသုယထ္တ္ုရျပီး လမ္းေပၚမွာေနေနရတယ္ အဖိုးက သစပ္င္ေအာကမွ္ာဘ ဲ
အိပ္ရတယ္ အေမကေတာ့သမီးတို႔က အိမ္ကိုအတင္းေခၚျပန္လုိ္က္တယ္ လာသိမ္းတဲ့အခ်ိန္ဆိုလည္း 
ဘာမွအေၾကာင္းၾကားတာမရွိဘူး။ အစားထုိးျပန္ေပးမယ္ေတာ့ေျပာတယ္ တကယ္လည္းဘာ အစား 
ထိုးမွမရဘူး။

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုက္ေခါင္စံျပေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ရွိ PNA ပအိုဝ္းျပည္သူ႔စစ္မွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား 

ဖယ္ရွားေပးရန္ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးစဥ္

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုက္ေခါင္စံျပေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ရွိ မြိဳးစည္ကို က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ 

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္ပုံ
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ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ခမရ ၄၂၃၊ ၄၂၄ မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားအား 
သိမ္းယူထားသည့္ ခန္႔မွန္းေျခ ေျမပုံ

ကားလမ္းအေနာက္ဖက္ျခမ္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမ 
၁၈၀၀ ေက်ာ္ ယခင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔မွန္းေျမဧရိယာ ေျမပုံ

ထီမန္းရြာ
ေကာင္မူးဗြာရြာ

ေကာင္တရိုးရြာ

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕

ကားလမ္းအေရွ႕ဖက္ျခမ္း 
သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမ ၃၀၀ ခန္

စစ္တပ္မွ ျပန္လည္ 
စြန္႔လႊတ္ထားသည့္ 
ေျမဧက ၂၀၀ ခန္႔


မ

ရ

တ

န




ယခင္မီးေသြးကုန္းရြာ
ယခု ျမကန္သာရပ္ကြက္(၅)

ဆီဆုိင္ (ခမရ - ၄၂၃) မွ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စုိက္ပ်ဳိး  
ရာသီတြင္ စုိက္ပ်ဳးိလုိသည့္ ေတာင္သူမ်ားအား ငွားရမ္း 
စာခ်ဳပ္လာေရာက္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ အေၾကာင္း ၾကားစာ

သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားအား 
ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေဒသခံလူထုမ်ားမွ ရွမ္းျပည္နယ္ 
အစုိးသုိ႔ တင္ျပ သည့္စာ
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ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ကားလမ္းအေရွ႕လက္ရွိ ခမရ ၄၂၃၊ ၄၂၄ မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ 
ေျမယာမ်ားအား သိမ္းယူၿပီး မွတ္တိုင္မ်ား စိုက္ထူထားသည့္ပုံ
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ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုက္ေခါင္ေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ရွိ ေျမသိမ္းဆည္းခံရျခင္းႏွင့္ အိမ္ခ်ိတ္ပိတ္ခံရျခင္း
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေျခအေန
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ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသ၏ ေျမယာျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
အေျခအေနမ်ား

ပင္ေလာင္းၿမိဳ ႕နယ္ ေနာငတ္ရားၿမိဳ ႕နယခ္ြတဲကီ်စ ္
ေဒသရွိ ေျမယာမ်ားကို စစ္အစိုးရလက္ထက္မွ 
၁၉၉၉ ခႏွုစ ္တြင ္ေဒသခလံထူမု်ားအားႀကိဳတင ္
အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရိွဘ ဲေက်ာကမ္ီးေသြးသုံး 
လ် ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရုံႏ ွင့္ေက်ာက္မီး 
ေသြး သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ရန္အတြက္ ေျမယာ 
မ်ားကို သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။  ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္ တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား 
သိမ္းယူခဲ့ သည့္ေျမမ်ားမွာ ေက်ာက္မီးေသြး 
သတၱဳမိငု္းတြင္းအတြကအ္ေကာင ္အထည္ေဖာရ္န ္
စစုုေပါင္း ေျမ ၅၄၄ ဧက သမိ္းယူခဲၿ့ပီး ယခလုက္ရိွ 
၂၀၁၈ ခႏွုစတ္ြင ္ဧကေပါင္း ၈၂၄ ေက်ာရိွ္သညဟ္ ု
မိုင္းတြင္း ဝန္ထမ္း တစ္ဦးေျပာၾကားခ်က္အရ 
သိရွိရသည္။

၎ ေက်ာက္မီးေသြး သတၳဳတြင္း တူေဖာ္ရန္ 
အတြက္ ေျမယာသမိ္းဆည္းမႈတြင ္ပါဝငပ္တ္သက ္
ေသာကမုၸဏမွီာ ရွမ္းရိုးမနဂါးကမုၸဏျီဖစၿ္ပီး ရွမ္းရိုးမ 
နဂါးကုမၸဏီတြင္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ 
PNO ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဧဒင္ကုမၸဏီ၊ 
ကေမၻာဇကုမၸဏီႏွင့္ ဧဒင္သဘာဝစြမ္းအင္ႏွင့္ 
သယံဇာတဖြံ႔ၿဖိဳ းေရးကမုၸဏ ီလမီတီကတုိ္႔ျဖင္ ့စဖုြဲ႔ထားပါသည။္ ယခလုကရိွ္တြင ္ဧဒငသ္ဘာဝစြမ္းအငႏွ္င္ ့
သယံဇာတဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိတက္သို႔ လႊဲအပ္ၿပီး လုပ္ငနး္ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။12

လက္ရွိသိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားကို ေက်ာက္မီးေသြးသုံးလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံု ၊ ေက်ာက္မီးေသြး 
သတၳဳမိုင္းတြင္း တပ္ေျမ စသည္အေကာင္အထည္ ေဖာလ္်ကရ္ွိသည္။ ၎ေျမယာ သိမ္းဆည္းခ်ိန္တြင္ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကး ေတြကို လက္ခံျပီး တစ္ခ်ိဳ႕သူမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကး 
နစန္ာေၾကး နည္းပါးျခင္းေၾကာင္ ့လကမ္ခသံမူ်ားလည္း ရိွခဲသ့ည။္ ေလ်ာ္ေၾကးနစန္ာေၾကး လံုးဝမရသည္ ့
သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးမွာေတာင္ယာ(၁)ဧက ၅၀၀၀ က်ပ္ ၊ ၃၀၀၀ က်ပ္၊ 
၁၀၀၀၀ က်ပ္ ရရွိသူ အသီးသီး ရရွိခဲ့သည္။ 

၎ေက်ာကမ္ီးေသြးစမီကံနိ္းေၾကာင္ ့ေတာငပ္ို႔လႏွင္ ့လယၾ္ကားေက်းရြာ ၂ ရြာမွ လူဦးေရ ၄၀၀ ေက်ာ္ေျပာင္း 
ေရႊ႕ျခင္းခံရၿပီး ေက်းရြာေျပာင္းေရႊ႕စဥ္တြင္ မိုးရာသီျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လုံေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမရရွိသည့္
အတြက္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ အဆင္ေျပသလိုသာ အိမ္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကရသည္။ 
12 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္(ရွမ္းျပည္နယ္လူထုအသံ) ျဖစ္စဥ္(၁၀) စာမ်က္ႏွာ ၁၂၈ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထုတ္

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေက်းရြာေျမာက္ဘက္ 
တပမ္ေတာတ္ပရ္င ္ခမရ(၅၁၁-၅၁၂) တပ္ေနာက ္ဖက္ရိွ 
တပ္ေျမအတြက္ စိုက္ထူထားသည့္ ေက်ာက္တိုင္
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ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေက်းရြာေျမာက္ဘက္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္ ခမရ(၅၁၁-၅၁၂) 
တပ္ေနာက္ဖက္ရွိ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ ၿခံကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး သီးစားျပန္လည္  

ခ်ထားသည့္ ေျမေနရာမ်ား



38 3938 39

ထိုသို႔ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံႏွင့္ သတၳဳတြင္းအတြက္ လုံၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပဳကာ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း 
ခမရ ၅၁၁ ႏွင့္ ၅၁၂ မွ တီက်စ္ေျမာက္ဘက္ ဆည္ေခါင္းရြာေျမာက္ဘက္ ကားလမ္းအေရွ႕ဘက္တြင္ 
တပတ္ည္ေဆာက္ရန ္ေဒသခံေတာငသ္မူ်ား ပိငုဆ္ိငုသ္ည္ ့ေျမေနရာမ်ားအား ထပမ္သံမိ္းဆည္းျခင္းခခံဲရ့သည။္ 
တပ္ရင္း ၂ ရင္းတည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမအျပင္ တပ္ပိုင္စိုက္ပ်ဳိးေျမအတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ 
လယ္ယာေျမ ေတာင္ယာေျမမ်ားအား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သိမ္းဆည္းမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွာ စစ္တပ္မွ သီးစား ျပန္လည္ခ်ထားမႈျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကရသည္။ 

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ေျမသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုခ်က္မွ

“ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ တီက်စ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမစိမ္းေတာင္ေက်းရြာ (ယခင္ 
ေတာင္ပို႔လရြာ)မွ အသက္ ၅၃ ႏွစ္ မိသားစုဝင္ ၄ ေယာက္ရွိ ျဖားကုံးမွ မိမိတို႔စိုက္ပ်ဳိးသည့္ သီးႏွံမ်ားမွာ 
ဂ်င္း၊ ၾကကသ္ြန၊္ ပ ဲစိကုပ္်ဳိးျခင္းျဖစၿ္ပီး။ မမိိေျမယာမ်ားကိုေတာ့ ကမုၸဏမွီ လယယ္ာေျမကု ိသမိ္းခဲသ့ည။္ 
ရြာေျပာင္းေရႊ႕ရသည္။ နစ္နာေၾကး - ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္တစ္သိန္း။ လယ္ (၃) ေနရာ ၊ တစ္ဧက (၁၁၀၀၀) 
က်ပ္ေတာရ့တယ္။ ေျမဂရန္ေတာ့ မရိွခဲဘ့ူး၊ အခရုြာကမီးေတာ ့ကမုၸဏီေပးတာရိွတယ္ အကနု္ေတာမ့ဟုတဘ္ူး 
ရြာကလည္း ေငြေၾကး ျပနထ္ည့္ေပး ရတာရိွတယ။္ မုိးၾကီးတဲအ့ခ်နိက္ ေျပာင္းေရႊ႕ရၿပီး မိကု ၇ ရက ္၇ ည 
ဆက္တိုက္ မုိးၾကီးခဲ့တယ္။ ဘုိးဘြားမ်ားပုိင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ေနရာမွာ ေနခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အသိျဖစ္တဲ့ 
အဖြားတစ္ဥိး ကေတာ့ ေျမအမ်ားၾကီး ပါသြားတယ္။ သူက နစ္နာေၾကးေတာ့ မယူဘူး။”13

“ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ယခင္ လယ္ၾကားေက်းရြာမွ ယခုတြင္ တီက်စ္ ျမကန္သာ 
ရပ္ကြက္သို ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည့္ အသက္ ၄၃ ႏွစ္ရွိ ေဒသခံျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းမွ ရြာေျပာင္းေရႊ႕ 
တာေတာၾ့ကာျပ၊ီ တစရ္ြာလံုးေျပာင္းရတယ။္ ေတာငပ္ုိ႔လ ရြာလဲေျပာင္းရတယ။္ အဓကိလပုက္ိငုတ္ာေတာ ့
စုိက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ၿပီး စိုက္တဲ့သီးႏွံကေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္၊ ၾကက္သြန္ျဖစ္တယ္။ ရြာေျပာင္းခ်ိန္ကအသက္ ၂၀ 
ေက်ာ္။ ရြာေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ျခိမ္းေျခာက္မႈရွိတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က စစ္အစုိးရေခတ္ဆိုေတာ့ 
ေျမသိမ္းတယ္၊ ရြာကေနေမာင္းထုတ္တယ္။ အိမ္ကြက္ေလ်ာ္ေၾကးေတာ့ေပးတယ္ လုံေလာက္မႈေတာ့ 
မရွိဘူးေပါ့။ လယ္တစ္ဧကကို ၁၅၀၀၀ က်ပ္၊ ယာေျမတစ္ဧကကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ အဲလုိေပးတယ္။ 
ယာေျမကေတာ့ ႏွစ္ေနရာ ၃ ဧက ေလာက္ ပါသြားတယ္၊ သီးႏံွစိကုပ္်ဳ ိးတဲအ့ခ်နိဆုိ္ေတာ ့စိုကုပ္်ဳ ိးခ်နိက္ိုေတာ ့
အနားေပးထားရတယ။္ စိကုထ္ားတဲ ့သီးႏံွေတြကုိေတာသိ့မးျ္ပီးမွ ယာေတြကိဖု်က္ဆီးတယ။္ ယာေျမေတြက 
အေမြရခဲ့တယ္ဟာေတြျဖစ္တယ္။ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္တဲ့သူေတာ့ မရွိခဲ့ဘူး။ သိမ္းတဲ့အခ်ိန္တုန္းက 
ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားမႈေတာ့ရွိတယ္။”
“ေျမယာမရွိေတာ့ အျခားအလုပ္ရွာလုပ္ရတယ္။ လက္ရွိကေန လက္မဲ့ စာရင္းငွါးဘဝကို ေရာက္သြား 
တယ္။”14

“ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ တီက်စ္ေက်းရြာ ျမကန္သာရပ္ကြက္မွ အသက္ ၄၈ ႏွစ္ 
သားသမီး ၄ ေယာက္ရွိ က်န္းမာေရးဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္ႏုမွ လယ္ယာေျမ ၄ ဧက 
သိမ္းဆည္းခံရတယ္။ စစ္အစုိးရေခတ္ခ်ိန္ကသိမ္းဆည္းခဲ့တာျဖစ္တယ္။ နစ္နာေၾကး ၁ ဧက ၂၀၀၀၀ 
ေပးတယ္။ ျပန္လည္အစားထုိး ေပးမႈမရွိခဲ့ဘူး။ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ေတာ့ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ေတာ့ခက္ခဲတယ္။ 
13 #interview71
14 #interview63
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ဒီမွာေတာ့ လူမ်ိဳး ေလးမ်ိဳးရွိၿပီး ေတာင္ရုိး၊ ရွမ္း၊ ပအုိ၀္း၊ ဗမာ စတဲ့ လူမ်ဳိးေတြ ေနထိုင္ၾကတယ္။ ၁၄ 
ႏွစ္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ေရေတာ့ ကုိယ့္ရပ္ရြာကလူေတြပဲ ယူသံုးလို႔ရတယ္၊ အျခားရြာေတာ့ မယူရဘူး၊ 
ေရထြက္ေပါက္ကုိ ဘုန္းၾကီးက ပုိင္တယ္။”15

“ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာငတ္ရားၿမိဳ႕နယခ္ြ၊ဲ တီက်စ္ေက်းရြာ ျမကနသ္ာရပက္ြကရိွ္ အသက္ ၄၅ ႏွစ ္မသိားစ ု
၅ ေယာက္ရွိ မြိဳးပဥ္းမွ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ သီးႏွံမ်ားမွာ ၾကက္သြန္၊ ခရမ္းခ်ဥ္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ယာေျမျဖစ္တယ္။ 
လယ္ယာကုိ ကုမၸဏီက သိမ္းတာျဖစ္တယ္၊ ေမာင္းထုတ္ခံရတယ္၊ ၁၃ ႏွစ္ေလာက္။ ေက်ာက္မီးေသြး 
လပုဖ္ု႕ိ သမိ္းသြားတာ။ ေျမဧက (၆) ပံ၊ု ေတာငယ္ာ (၃) ကြက။္ ေလ်ာ္ေၾကး လယယ္ာေျမ ၁ ဧက ၇၀၀၀ 
က်ပ္ ပဲရတယ္။ ဘုိဘြားအစဥ္အဆက္ အေမြေပးတာနဲ႕ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ လာခဲ့ တာျဖစ္တယ္။ 
သမိ္းတဲအ့ခ်နိမွ္ာ ဘာမွေတာ ့မစုက္ိပါဘူး။ လယ္ၾကားရြာ ေျမယာ အကနုအ္သမိ္းခရံတယ။္ အရငတ္နု္းက 
မသိမ္းခင္ ၁ ႏွစ္စုိက္ရင္ သံုးႏွစ္ စားလုိ ႔မကုန္။ အခုေတာ့ တစ္ႏွစ္လုပ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ရရွိတဲ့ 
သီးႏွံေတြကိုေတာ့ မလုံေလာက္ေတာ့ အဆင္မေျပေတာ့။”16

“ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ တီက်စ္ေက်းရြာေျမာက္ပိုင္းေန မမိႏု အသက္ ၃၉ ႏွစ္ 
မိသားစု ၄ ေယာက္ရွိၿပီး အဓိက ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္တယ္။ ေတာင္ယာကေတာ့ ၉ ေနရာရွိၿပီး 
သိမ္းယူသည့္ထဲ အကုန္ပါသြားသည္။ စပါးမ်ားစုိက္ပ်ိဳးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စပါး ၁၀ ပံုးသာ ရိတ္ရၿပီး တခ်ဳိ႕ 
တဝက္က်န္ရွိေနေပမယ့္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရတာ ျဖစ္တယ္။ မိမိတို႔ေက်းရြာရွိ သုႆန္ေျမအားလံုး 
သမိ္းဆည္းခရံၿပီး ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခရံသည။္ အသတိစဥ္ီးကေတာ ့လယယ္ာေျမေနရာမွာ ေက်ာကမ္ီးေသြးမွ 
ထြက္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ေျမမ်ားဖုံးအုပ္ထားသည့္အတြက္ နစ္နာေၾကးေပးေပမယ့္ လက္ခံရယူျခင္းမရွိဘဲ 
မိမိလယ္ယာေျမသာ ျပန္လိုခ်င္ပါတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ေက်းရြာရွိ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေရႏွင့္ 
မီးမ်ားမွာေတာ့ ကုိယ္ထူကုိယ္ထႏွင့္  ျပန္လုပ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရေတာ့ အခက္အခဲရွိေပမယ့္ 
ေႏြရာသီ ေရာက္လာရင္ ေရကရွားပါးလာတာကို ႀကံဳေတြ႔ရတယ္။”17

15 #interview62
16 #interview61
17 #interview70

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေက်းရြာေျမာက္ဘက္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံ အနီးဝန္းက်င္ရွိ 
ျမင္ေတြ႔ရသည့္ ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ခင္းႏွင့္ ၿခံစိုက္ေတာင္သူ
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ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ တပ္မ ခမရ ၅၁၂ ၅၂၂ မွ 
သိမ္းယူထားသည့္ေျမႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြး စက္ရုံႏွင့္ သတၳဳတြင္း ေျမစာပုံေနရာ 

ခန္႔မွန္း ဂူးဂဲလ္ေျမပုံ

တီက်စ္ေက်းရြာအနီးရွိ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသတၳဳတြင္းႏွင့္ စိုက္ခင္း

ေက်ာက္မီးေသြးေျမစာပုံ

ေက်ာက္မီးေသြးသတၳဳတြင္း

ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္စက္ရုံ

စစ္တပ္ ခမရ ၅၁၁-၅၁၂
သီးစားျပန္လည္ခ်ထားသည့္ ေနရာ

တီက်စ္

သာယာကုန္းရြာ

ဘုရားငါးဆူရြာ

ဆည္ေခါင္းရြာ
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ေက်ာက္မီးေသြးသတၳဳတြင္းမွ ထြက္ရွိလာသည့္ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားအား စုပုံထားသည့္ ေနရာတြင္ 
ေဒသခံလူထုမ်ား၏ လယ္ယာေျမထဲတြင္ တျဖည္းျဖည္းတိုးခ်ဲ႕လာမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိၾကသည္။

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တီိက်စ္ေက်းရြာအနီးရွိ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ 
အနီးတဝိုက္တြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ လယ္ကြင္းၿခံေျမမ်ား

ေက်ာက္မီးေသ ြးစက္ရုံ မ ွ  ထ ြက္ရ ွိလာသည့္  
ျပာမ်ားအား ေက်းရြာတြင္းသြားသည့္ လမ္းတြင္ 
ခင္းက်င္းထားသည္အ့တြက ္ေန႔စဥသ္ြားလာေနသည္ ့
သူမ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ေျမစာပုံေပၚတြင္ ေျမစာမ်ားကို ထရပ္ကားႀကီး 
ျဖင့္ စြန္႔ပစ္ေနစဥ္
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ေျမသိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား

ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွာ ေျမယာကိုသာ အားထားၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ဳိး 
ေရးလုပ္ငန္းကို အေျခခံလုပ္ကုိင္စားေသာက္ရသည့္အတြက္ မိမိတို႔မွာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာ 
မ်ားျဖစ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ စားေသာက္ေရး၊ ေနေရးထိုင္ေရး၊ လူမႈေရး၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ 
ေျမယာအေမြခ ြဲေဝေပးေရး၊ ေက်ာင္းပညာေရးႏ ွင့္  ေင ြေၾကးလုံေလာက္မ ႈမရ ွိ ျခင္း စသည့္ 
ျပႆနာမ်ားစြာကုိ ရငဆ္ိငုႀ္ကံဳေတြ႔ခဲၾ့ကရသည။္ လယယ္ာေျမလုပက္ိငုၾ္ကသည္ ့ေတာငသ္အူမ်ားစမွုာ 
အလပုအ္ကိငုအ္ဆငမ္ေျပၾကသည္အ့တြက ္မသိားစႏွုင္ ့ေဝးရာ တျခားႏိငုင္သံို႔ သြားေရာက္လပုကုိ္ငရ္ျခင္းအျပင ္
စားေသာက္ေရးတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ သားသမီးမ်ားအား ေက်ာင္းမ
ထားေပးႏိုင္သည့္အတြက္လည္း လာမည့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ ပညာတတ္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ဆုံးရႈံးလာမည္ျဖစ္သည္။

မိသားတစ္စုမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
“အလွဴပိုင္းမွာ လည္းသိပ္မလုပ္နိုင္ၾကေတာ့ဘူး ပညာေရးပိုင္းမွာလည္း မေထာက္ပံ့ႏိုင္ 
ေတာ့ဘူး ရြာမွာဆို တဝက္တပ်က္နဲ ႔ ေက်ာင္းထြက္လုိက္ရတဲ့ ကေလးေတြအမ်ားၾကီး 
တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ပညာဆက္သင္ခ်င္လည္း မဆက္တက္ ႏိုင္ၾကဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေက်ာင္း 
တက္ေနလည္း အိမ္ကိစၥ ျခံကိစၥ ေငြေရးေၾကးေရး ကိုလည္း စိတ္ပူ ေနရေတာ့ ေက်ာင္းထြက္ 
ၾကတယ္။ အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေက်ာင္းထြက္ၾကရၿပီး အလုပ္မရွိေတာ့ ထုိင္းသြား 
ေန႔စားအလုပ္လုပ္ရတယ္။
အရငက္ အဒဲီေျမမွာ ေျမဆလီႊာ အရမ္းေကာင္းတဲ ့ေျမျဖစတ္ယ။္ ခုေနာကပ္ိငု္းစစပ္စက္ြင္းေဆာက ္
လိကု္ေတာ ့သဲေျမ ေက်ာကတ္ံုးေတြအမ်ားၾကီးရိွတဲ့ေျမျဖစသ္ြားတယ္ေလ ဘာမွစိကုလ္ို႔မရေတာဘ့ူး။ 
ဘာမွလုပ္ကိုင္ လို႔မရေတာ့ဘူး အရင္နဲ႔အခုေနာက္ပိုင္းကိုအရမ္းကြာသြားတယ္။ ေျမေတြ 
အမ်ားၾကီးသိမ္းသြားၾကေတာ့ ေျမလည္းအလံုအေလာက္မရွိၾကေတာ့ဘူး။ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ 
ဘာပစဲိုက္စ္ိကု ္အရင္းအႏီွးအမ်ားၾကီးကနု ္ေျမၾသဇာတို႔ ေဆးတို႔ အမ်ားၾကီးဝယရ္တယဆ္ိုေတာ ့
ပိုက္ဆံကို သံုးခ်င္တိုင္း သံုးလို႔မရေတာ့ဘူး တကယ္လိုအပ္ မွဝယ္ျဖစ္ေတာ့တယ္။”

ေတာငသ္အူမ်ားစမွုာ မမိစိိက္ုပ်ဳ ိးရမည္ ့ရာသအီခ်နိတ္ြင ္မမိိေျမယာမ်ားေပၚတြင ္ျပနလ္ည၍္ ထြနယ္က ္
စိကုပ္်ဳ ိးမႈျပဳ လပုရ္ာတြငလ္ည္း ပိငုဆ္ိငုမ္ႈတစစ္ုတံစရ္ာမရိွၾကသည္ ့ေဒသလူထမု်ားမွာ အမ်ားအားျဖင္ ့
မည္သို ႔မွ်တုံ ႔ ျပန္ႏိုင္စြမ္းမရွိ ၾကဘဲ ေျမယာသိမ္းဆည္းသည့္သူမ်ားမွ ၎တို ႔ ျပဳလုပ္ထားသည့္ 
အေထာက္အထားမ်ား ျဖင့္ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ၿမဲႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ 

ေဒသခံတစ္ဦးမွေျပာၾကားခ်က္အရ -
“၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏ ွစ္မ ွာ စပါးကိုဖ်က္ဆီးလုိက္ေတာ့။ အေမ ငိုတယ္ တအားငိုတယ္ 
အေမဆိုအဲဒါဘဲရွိတယ္ ဒီႏွစ္ေတာင္ ေျမတူးတဲ့ကားေခၚတယ္ တစ္နာရီစာထိုးျပီးျပီ အဲဒါနဲ႔ 
လာၿပီးေမာငထ္တုတ္ယ။္ လပုလုိ္႔မရဘူးတဲ ့စဥ္းေတာင ္မစဥ္းစား တတ္ေတာဘ့ူး။ စစတ္ပက္ 
စစ္ပစ္ကြင္းေဆာက္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အေမရဲ႕ေျမ တဝက္ပါသြားျပီေလ။ သားသမီးမ်ားက 
ေျမမရွိသည့္အတြက္ ထုိင္းမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကရတယ္။ အဲဒီသိမ္းသြားတဲ့ႏွစ္က စပါး 
အရမ္းေကာင္းတယ္။ စပါးက ရိတ္သိမ္းလို ႔ ရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာ ဖ်က္ဆီးသြားတယ္ 
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အေမ့အတြက္ စားစရာဆို လို႔ အဲဒါဘဲရွိတယ္။”

ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းခံရၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ႀကီးမ်ားေၾကာင့္  ေဒသခံမ်ားထပ္မံ 
ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေရအရင္းျမစ္ရွား
ပါးျခင္းျပႆနာမ်ားသာ ဆက္လက္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

မိသားတစ္စုမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ 

“စီးပြားေရး၊ ပညာေ၇း၊ က်န္းမာေရးမ်ား ထိခုိက္ခဲ့သည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ့ျပီး 
ေက်ာင္းသြားလာရခက္ခသဲည။္ ေရထြကဥ္ီးလည္း ေျခာက္ေသြ႕ ဘရုားေက်ာင္းလ ဲျပိဳလၾဲကရသည။္ 
မီးေရ အဆင့္ဆင့္ ကုိယ္တုိင္ ျပန္၀ယ္ရသည္။”

ေတာငသ္အူမ်ားစမွုာ မမိပိိငုဆ္ိငုခ္ဲသ့ည့္ေျမယာမ်ားကိ ုစစတ္ပမွ္ သမိ္းယၿူပီးေနာက ္၎၏ ခြင္ျ့ပဳခ်က ္
ျဖင္သ့ာျပနလ္ည၍္ လပုကုိ္ငစ္ားေသာကရ္သည္အ့တြက ္မညသုိ္႔မွ်အဆငမ္ေျပႏိငုပ္ါ။ မဘိဘိုးဘြားမွ 
ေပးေဝခဲသ့ည္အ့ေမြမ်ားျဖစသ္ည္အ့တြကလ္ည္း မမိိေျမယာမ်ားကိ ုျပနလ္ည၍္ လပုက္ိငုလ္ိၾုကသည။္ 
သို႔ေသာ္ မမိစိိက္ုထားသည္ ့ေျမယာ သီးႏံွမ်ားေပၚတြင ္အခြနထ္ပမ္ံေပးေဆာငရ္သည္အ့တြက ္လည္း 
ေငြေၾကး အခက္အခဲမ်ားသာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီး ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္သည့္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
မိသားစုမ်ားအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ 

ေဒသခံတစ္ဦးမွေျပာၾကားခ်က္အရ -

“ပိုက္ဆံ တတ္နိုင္တဲ့သူကေတာ့ ေျမယာထပ္ဝယ္ႏို္င္ေပမယ့္။ မတတ္နုိင္တဲ့လူကေတာ့ 
သူတို႔ကို(စစ္တပ္) အခြန္ေပးျပီး ျပန္လုပ္ရပါတယ္။ ေျမယာေတြက ဘိုးဘြား ကေပးတဲ့အေမြ 
အႏွစ္ေတြ ခပ္မ်ားမ်ားျဖစ္တယ္။ မသိမ္းခင္တုန္းက  ေျမပဲ နဲ႔ စပါးေတြကို စိုက္ပ်ိဳးပါတယ္။ 
မသိမ္းေသးတဲ့ အခ်ိန္ႏွင့္ ယခုခ်ိန္ဟာ မိသားစု ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး က ကြာဟပါတယ္။ အရင္ 
တနု္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမ ၊ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ျခ ံျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ဘာစိကုစ္ိကု ္ဘယသူ္႔ကိမွု အခြန ္
မေဆာင္ေပးရတဲ့အတြက္ စိုက္ထားသမွ်ကိုယ့္ အတြက္ပဲ ဆိုေတာ့ ခုဒီခ်ိန္ထက္စာရင္ေတာ့ 
အရင္က ပိုအဆင္ေျပပါတယ္။”

“အကုန္္ထိခိုက္ကုန္တယ္ ပညာေရး စားဝတ္ေနေရး အလွဴဒါနဘက္ဆိုအကုန္ထိခိုက္ၿပီး 
အလုပ္ကိုဘဲမီွခိုေနၾကတာဆိုေတာ့ အနာဂါတ္အတြက္ေပါၾကြယ္ ခ်မ္းေျမတဲ့ သာယာတဲ့ဘဝ 
ကိုလိုခ်င္တယ္။  အဲဒီနွစ္ ပဲစင္းငံု ပိႆခ်ိန္ (၂၀၀၀) ေလာက္ ေရာင္းရတယ္ ႏွမ္း ပိႆခ်ိန္ 
(၁၅၀၀) ေရာင္းရတယ္ ဒီႏွစ္ေတာ့ ပဲစင္းငံု ပိႆ ၄၅၀ ဘဲရတယ္။ 
အခုေလာေလာဆယ္ေတာ ့အဒဲီေျမေၾကာင္ ့စတိ္ေသာကေတြ ေရာကအ္လပုခ္်နိလ္ည္းျဖစ္ေနေတာ ့
စိကုပ္်ဳ ိးဖို႔ လိုေနျပီး လပုဖ္ို႔လိုေနျပ ီလပုလ္ို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ ္ဒီေန႔ဒအီခ်နိမွ္ာ သက္ေသအေထာကအ္ထား 
မရွိဘူးလို႔ဘဲ ေျပာေျပာေန ၾကတယ္ လုပ္ေပးပါ ေတာင္းဆိုေျပာျပလည္း မလုပ္ေပးဘူးအဲ့ဒါနဲ႔ဘဲ 
အခက္ေတြ႔ေနၾကတယ္။” ဟုဆိုသည္။
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ေက်ာက္မီးေသြးသတၳဳတြင္းမွ ထြက္ရွိလာသည့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳရေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးေၾကာင့္ 
စားပင္မ်ား လယ္သမားမ်ားမွ အႏၱရာယ္အတြက္ စိုးရိမ္လ်က္ရွိၾကသည္။

တီက်စ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားမွာ မိမိတို႔ေန႔တဓူဝအသုံးျပဳမည့္ ေရထြက္ေနရာမ်ား 
ခန္းေျခာက္လာမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိၾကသည္။

တစ္ခ်ဳိ႕ေက်းရြာေဒသခံမ်ားမွာ မိမိတို႔ ဝမ္းေရးအတြက္ တႏိုင္တပိုင္ တင္းဝါးဖုတ္ၿပီး ေစ်းထဲသို႔ 
ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကရသည္။
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အခန္း(၃)

ေဒသခံမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့ေျမအသုံးခ်မႈမ်ား

ေျမယာဥပေဒသုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

အင္းေလးကန္အေနာက္ဖက္တြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ လယ္သမားတစ္ဦးပိုင္ဆိုင္သည့္ ဓားမဦးခ် 
ၿခံေျမေနရအား ဆိုင္းဘုတ္တပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
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ေဒသခံမ်ား၏ တု႔ံျပန္ခ်က္မ်ား

ေျမယာျပႆနာႏွင္ပ့တ္သကျ္ပီး ျမိဳ ႕နယလ္ြတ္ေတာက္ိယုစ္ားလွယတ္စခ္်ဳ႕ိႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ ့
ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိခဲ့ပါ။ ေဒသခံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာ 
ေသာေၾကာင့္ ေျမျပန္လည္ရရွိရန္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီ (သုိ႔) 
ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား 
စိစစ္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသည္မ်ား မရွိခဲ႔ပါ။

သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားထံသုိ႔ တုိင္ၾကားစာေပးပုိ႔ျခင္း၊ ပအို၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
ေဒသဦးစီးထသိုံ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံျုပီး ေျမယာမ်ားျပနလ္ညရ္ရိွေအာင ္ေဆာငရ္ြကခ္ဲၾ့ကေသာလ္ည္း 
ေဒသလူထုမ်ား ဖက္ရပ္တည္ ေပးမႈမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ 

ေျမယာမ်ားျပနလ္ညရ္ရိွရန ္ေဒသလထူမု်ား နည္းလမ္းမ်ိဳ းစံျုဖင္ ့ၾကိဳးစားၾကပါေသာလ္ည္းပါ၀ငပ္တ ္
သက္သူမ်ားထမွံ မညသ္ည္တ့နု္႔ျပနမ္ႈမွ် မရရိွခဲပ့ါ။ “အထကကုိ္တိငုစ္ာေရးျပီးပို႔တယ ္ဘာအၾကာင္းမွ 
လည္းျပနမ္ၾကားရဘူး ဟုေဒသခ ံမ်ားကေျပာၾကား ခဲသ့ည။္ လာေရာကကူ္ညဖီူးတဲ ့အဖြဲ႔အေနျဖင္ ့
တိုင္ၾကားစာေရးပုံေရးနည္းမ်ားကို ကူညီၾကၿပီး ကိုယ္တုိင္မေရးတတ္ဘူး ျပီးေတာ့ ေျမယာ 
နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဥပေဒလည္းနားမလည္ဘူး” ဟုေဒသခံ တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တစ္ခ်ိ ဳ႕ေဒသခံမ်ားမွာ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ မိမိ၏ ေျမယာမ်ားအေပၚ ျပန္လည္တုံ ႔ ျပန္မႈ 
ျပဳလုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လႊမ္းမုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈမရွိမည္ စုိးသျဖင့္ 
လႈပ္ရွားမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပ။ 

ဆုိက္ေခါင္စံျပေက်းရြာရွိ ေဒသခံတစ္ဦးမွ ၎ေျမယာျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး (၈) ႏွစ္ၾကာ 
အမႈလုကိခ္ဲျ့ပီး အမႈတုငိ္း ေဒသလထူဘုက္ကသာလွ်င ္ရံႈးနမိ္ခ့ဲသ့ည။္ ဘာသာစကား အခကအ္ခဲေၾကာင္ ့
လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရး ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အမႈရင္ဆိုင္ခ်ိန္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ 
ရိွေနခဲသ့ည။္ ေျမယာျပနလ္ည ္ရရိွရနအ္တြက္ ျမိဳ႕နယ္ေျမအသံုးခ်မႈ ေကာမ္တ၊ီ ျပညန္ယ၀္နၾ္ကီးခ်ဳပထ္သံုိ႔ 
တုငိစ္ာမ်ား၊ ကန္႔ကြကစ္ာမ်ားကို သကဆ္ုငိရ္ာသို႔ တုငိၾ္ကားပါေသာလ္ည္း ျပနလ္ည ္စစိစ္ေပးမႈမ်ား၊ 
အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ 

ေျမယာမ်ားမွာ မိမိတို႔ေဒသလူထုမ်ားအတြက္ ဘဝတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း
ျမႇင့္မားေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြံထဲမွ ရုံးထြက္ႏိုင္ေရး ေနာင္လာမည့္ သားသမီးမ်ားအေမြဆက္လက္ 
လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ေရးတြင္ မ်ားစြာအေရးပါသည့္အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ 
ဌာနဆိုင္ရာမ်ား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈတြင္ ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ 
မီွခိအုားထားေနရသည္အ့တြက္ ေျမယာသည ္မမိတိို႔၏ဘဝ အသက္ေသြးေၾကာျဖစသ္ညႏွ္င္အ့ည ီ
သိမ္းယူထားသည့္ ေျမယာမ်ားအား မိမိတို႔ထံသို႔ ျပန္လည္၍ ေပးေဆာင္ေစလိုပါသည္။
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ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဆုိင္ရာ ေျမယာ အသံုးျပဳမႈ 
အေျခအေန

ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင္းရိွ ပအိဝု္းတိငု္းရင္းသားလမူ်ဳ ိးမ်ားသည ္ရွမ္းျပညန္ယ္ေတာငပ္ိငု္း၊ ကရငန္(ီကယား)ျပညန္ယ၊္ 
ကရငျ္ပညန္ယ္၊ မြနျ္ပညန္ယ၊္ ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင္ ့ေနျပည္ေတာ္ေကာငစ္နီယ္ေျမ စသည့္ေနရာမ်ားတြင ္
ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာေနထိုင္ၾကၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ ၁ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း
ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ 
ႏွစ္ရွည္သီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာ ေထာပတ္၊ လက္ဖက္၊ လိေမၼာ္၊ သစ္ေတာ္၊ ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ဳိးၾကၿပီး ေျမျပန္႔ 
သည့္ေနရာမ်ားတြင္ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ ပဲစင္းငုံ၊ ဂ်ဳံ၊ ႏွမ္း၊ ပန္းႏွမ္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ အာလူး၊ ငရုပ္၊ 
ဗာဂ်ီးနီးယားေဆးႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ေျမျပန္ ႔ေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ 
ပအိုဝ္းမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဆန္စပါးကို စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး တျခားေသာ ႀကံ၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႏွမ္း၊ 
ေျပာင္း၊ ေနၾကာပန္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ေျမယာအသုံးျပဳမႈပုံစံ

ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေတာတြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ဟင္းသီး 
ဟင္းရြက္မ်ားကုိ ရွာေဖြ၍ ဟင္းစားအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကျခင္း၊ တခ်ဳိ႕တြင္ေတာေကာင္မ်ားရွာ ေဖြျခင္း 
ႏွင့္ ေဆးျမစ္ ေဆးဥ မ်ားကိုလည္း ရိုးရာတိုင္းရင္းေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကျခင္း လည္းေတြ႔ရွိရသည္။ 
ေတာေတာင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကျခင္းအျပင္ သစ္ပင္ခုတ္ထြင္မႈမ်ားမွာလည္း လုိသေလာက္သာ 
ခတ္ုယျူခင္းႏွင္ ့အပငင္ယမ္်ားအား ခ်နလွ္ပထ္ားျခင္းမ်ဳ ိးလည္း ရိွၾကသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ေတာေတာငတ္ြင္းရိွ 
သစပ္ငႀ္ကီးမ်ားကုိ တိငုတ္ည၍္ ပူေဇာပ္သျခင္း ဓေလ့မ်ဳ ိးလည္း ရိွၾကသည။္ ယေန႔ေခတတ္ြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္ရိွံ 
ဥပေဒမ်ားအား ေဒသလူထုမ်ားမွ လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ၾကျခင္း အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႀကိဳးဝိုင္း 
ႀကိဳးျပင္ေတာ စသျဖင့္ အသိပညာေပးမႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ လူဦးေရတုိးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် 
ေက်းရြာမ်ားတိုးခ်႕ဲလာရျခင္း ဝမ္းစာအတြက္ လိအုပ္ေသာ ေျမယာမ်ား လိအုပခ္်ကမ္်ားအေပၚမတူည၍္ 
ေျမယာမ်ားတိုးခ်ဲ႕လာၾကသည္။
ပအိဝု္းေဒသရိွ ဓေလထ့ုံးတမ္းစဥလ္ာအရ ေျမအသံုးျပဳမႈမ်ားတြင ္ေနရာေဒသအေပၚမတူည၍္ ကြျဲပားျခားနား 
ၾကသည။္ အနားေပးေတာငယ္ာစနစမ္်ားအသုံးျပဳ၍ စိကုပ္်ဳ ိးျခင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာအျဖစ ္စိကုပ္်ဳ ိးျခင္း၊ 
အငွားေပးစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းအျပင္ အၿမဲတမ္းေတာင္ယာအျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ား စသျဖင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ရွိၾကသည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေျမယာမ်ားကို ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ 
ဆင္က့ဆဲင္က့ ဲဓားမဦးခ် ေဖၚထတုလ္ပုကုိ္ငလ္ာၾကသျဖင္ ့လယယ္ာပိငုဆ္ိငုသ္မူ်ား အမ်ားစ ုျဖစၾ္ကသည။္ 
ဘိုးဘြားပိငု ္ေျမယာမ်ားျဖစသ္ျဖင္ ့မသိားစလုိကု ္ပိငုဆ္ိငုၾ္ကေလသည။္ ရြာႏွင္ ့အလွမ္းေဝးေသာ ေတာပိငု္းက် 
ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားမွ ေျမကြက္တို႔ကိုမူ မည္သူမဆိုသြားေရာက္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေလသည္။ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး 
မသိားစပုိငု ္ေျမကြက္တြင ္အမိ္ေထာငမ္ခြရဲေသးေသာ သားသမီးတို႔က စုေပါင္းလပုက္ိငုၾ္ကၿပီး အမိ္ေထာငခ္ြၿဲပီး 
သားသမီးတို႔မ်ားက မိဘသတ္မွတ္ခြဲေပးသည့္ လယ္ယာၿခံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ 
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လသူားတိငု္း အသက္ရွငရ္ပတ္ညႏ္ိငု္ေရးအတြက္ အစာအဟာရေပၚတြင ္မီွခိ၍ု စိကုပ္်ဳိးေရးကိ ုလုပက္ိငု ္ 
ၾကရၿပီး စိက္ုပ်ဳ ိးေရးသညလ္ည္း ကမာၻဦးေခတ္လသူားမွ ေခတ္အဆကဆ္က္ ဆင္းသကလု္ပက္ိငုစ္ိကုပ္်ဳိး 
လာေသာ အျပစက္င္းၿပီး မြနျ္မတ္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ ္တစမ္်ဳ ိးပငျ္ဖစသ္ည။္ လယယ္ာၿခ ံ
လုပ္ငန္းသာလွ်င္ ျပည့္စုံေသာ လူမႈဘဝ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္း၏ အေျခခံလုပ္ငန္း 
ပင္ ျဖစ္သည္။18

ေရွးယခငတ္ည္းက ယေန႔တိငုထ္ ိေျမယာေရာင္းဝယမ္ႈမ်ားသည ္ေက်းရြာသႀူကီး၏ ခြင့ျ္ပဳခ်က၊္ လကမွ္တျ္ဖင့ ္
ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူၾကားက တရားမွ်တေသာ အသိသက္ေသမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။

တရားစီရင္ေရး

ပအုိဝ္းတိငု္းရင္းသားတို႔သည ္ယေန႔ထတုိိင္ေအာင ္ရိုးယာဓေလ့ထံုးတမ္းအလိက္ု တရားစရီင္ေနၾကသညက္ိ ု
ေတြ႔ျမငၾ္ကရသည။္ ပအုိဝ္းမ်ား လကခ္ကံ်င္သ့ုံးေနသည္ ့တရားစရီင္ေရး က်င္ထံု့းမွာ ေရွးအယအူဆႏွင္ ့
လမူႈေရးကိ ုအေျခခတံည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစသ္ည။္ ၎တို႔၏ စရီငခ္်ကအ္ေပၚတြငလ္ည္း အေလးအနက ္
ယုၾံကညမ္ႈ ရိွၾကသည။္ ထိေရာကမ္ႈလည္း ရိွၾကသည ္ပအိဝု္းေက်းရြာမ်ားတြင ္မႈခငတ္စစ္ုတံစရ္ာျဖစ္ေပၚ 
လာပါက တစဥ္ီးတစ္ေယာကတ္ည္း သေဘာျဖင္ ့ဆုံးျဖတျ္ခင္းမရိွေပ။ ျဖားဒုံေခၚ ရြာသႀူကီးက ဦးးေဆာငၿ္ပီး 
ေက်းရြာအတြင္းရွိ အမ်ားယံုၾကည္ ေလးစားေသာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သည့္ ေရွ႕မီေနာက္မီ 
အေတြ႔အႀကဳံျပည့္ဝသူ သက္ႀကီးရြယ္အိုတို႔ကို သမာဓိလူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ပင့္ဖိတ္ကာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ၾက 
ေလသည္။ အမႈစီရင္ဆုံးျဖတ္မည့္ ေနရာကို အတည္တက် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ၊ အမ်ားအားျဖင့္  
ရြာသူႀကီး၏ အိမ္တြင္ ေခၚယူစည္းေဝးၿပီး ဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 
ပတသ္က၍္ ေျမအလအဲလွယ ္လပုျ္ခင္း အေရာင္းအဝယ ္လပုျ္ခင္း ကစိၥမ်ားတြင ္ေနာငအ္ရႈပအ္ရွင္းမျဖစ္ေစရန ္
ရြာသူႀကီးႏွင့္ လူႀကီးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ အသိသက္ေသအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။19

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေျမယာကို ေျမပံု (သို႔) ျခံစည္းရိုးမ်ား ျဖင့္သတ္မွတ္ၾကျပီး ရြာသားအခ်င္းခ်င္း 
နားလည္မႈျဖင့္ သူ႔ေျမကိုယ့္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ၾကသည္။ အေမြခြဲေဝရာတြင္ ဘိုးဘြားမိဘမ်ား၏ 
သေဘာဆႏၵအရ စကားႏွင့္သာ သားသမီးမ်ားကို ခြဲေဝေပးခဲ့သည္။ ေျမယာေရာင္းဝယ္ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းထားရိွမႈမရိွဘ ဲေရာင္းသူႏွင္ဝ့ယသ္ၾူကား သေဘာတညူမီႈရယျူပီး တစခ္်ိဳ ႕ေဒသတြင ္ျဖားဒု ံ(ေခၚ) 
ရြာသူၾကီး (သို႔) သက္ေသမ်ား ေခၚယူျပီးေရာင္းဝယ္ၾကသည္။

အေမြခြဲေဝပုံ

မဘိျဖစသူ္သည ္သားသမီးကိ ုအိမ္ေထာငခ္်ေပးၿပီး အမိခ္ြဲေနသညႏွ္င္ ့သားသမီးတို႔၏ ဘဝထူေထာင္ေရး 
အတြက ္တတႏ္ိငုသ္၍ ဥစၥာပစၥည္းေငြေၾကး ေျမယာတို႔ကိ ုအသီးသီးခြဲေဝေပးၾကသည။္ ေက်းရြာ အတြင္းရိွ 
ေျမယာေမြေပးျခင္း ကိစၥမ်ားမွာ မိဘမ်ားအားထဲထဲဝင္ဝင္ ပိုမိုျပဳစုလုပ္ေကြ်းေနရေသာ သားသမီးမ်ား 
သာလ်ွင္ အေမြပိုရျခင္း၊ အေမြပိုေပးျခင္းမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေသဆုံးသြားသည့္သူမွာ ေက်းရြာတြင္ 
ေဆြးမ်ဳ ိးမ်ားမရိွပါက ၎ဖ်ားနာစဥ ္လာေရာကျ္ပဳစသုႏွူင္ ့ရပရ္ြာအတြကတ္ဝကစ္ ီခြဲေဝၾကသည။္ ၿခံေျမမ်ားကိ ု
ေမြခြဲေဝရာတြင္ ကုိယ္ပိုင္ယာေျမမရွိသူနည္းပါးသူမ်ားကုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ကာ တန္ဖိုးအညီအမွ် 

18 ပအိုဝ္းသမိုင္းစာအုပ္ - အခန္း(၄) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား - စာ ၁၀၉ မွ ေဖာ္ျပထားခ်က္
19 ပအိုဝ္းသမိုင္း စာအုပ္၊ အခန္း(၇) လူမႈေရး၊ ၇း၁၁။ ထုံးတမ္းဥပေဒအရ တရားစီရင္ေရး (စာ- ၂၁၂-၂၁၃)
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ခြဲေဝေပးၾကသည။္ ထိရုပရ္ြာလူႀကီးႏွင္ ့ရြာသႀူကီးမ်ား၏ ေျဖရွင္းေပးခ်ကကုိ္ ႏွစဥ္ီးႏွစဖ္ကစ္လုံးမွ ေက်နပစ္ြာ 
လက္ခံ၍ ေၾကေအးေလ့ရွိၾကသည္။20

ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ 

“ဓေလထုံ့းစံေျမလည္းရိွတယ ္ေက်းရြာတြင္းေနထိငုၾ္ကသည္ ့မမိတုိိ႔အခ်င္းခ်င္းႏွင္ ့ပအိဝု္းလမူ်ဳ ိးသာ  
အေရာင္း၀ယ္လုပ္ခြင့္ရတယ္ တစ္ျခား လူမ်ိဳးေတာ့မရဘူး။ အေမြကိစၥေတာ့ ပံုစံေတာ့မရွိ 
ရြာသူၾကီးလပုတ္ဲအ့ေပၚမတူညတ္ယ္ ၿခံေျမ မ်ားကုိေတာလ့က္ဆင္က့မ္းလာတယ ္အဆင္ဆ့င့္ေပါ။့ 
ေျမယာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အေမြေပးတာေတာ့ ဒါကသား/သမီးအတြက္ ဒါကေျမးအတြက္ 
အလုိဲဘခဲြဲေ၀ေပးတယ။္ အေမြေပးခ်နိ္ေတာရ့ႈပ္ေနမယဆ္ိရုင ္လၾူကီးေခၚတာေတာရိွ့တယ။္ စာခ်ဳပန္ဲ႔ေပါ ့
မရႈပ္ဘူးဆိုရင္မေခၚဘူး။ ေျမအေရာင္းအ၀ယ္ေတာ့ ရြာသူၾကီးနဲ႕ ဆယ္အိမ္ေခါင္းတို႔ပါရတယ္ 
တိုင္ပင္ရတယ္။ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းေတာ့ဘာတစ္ခုမွ မရွိဘူး။ ဒီနားကေရကေတာ့ 
ေတာင္ေပၚကလူေတြေရမရွိေတာ့ သူတို ႔လာယူသံုးတာေတာ့ရွိတယ္။ ခြဲေဝသုံးၾကတာေပါ့ 
အဲဒါေတာ့သေဘာတူထားၾကတယ္။” 

ဟိုုပုံး ၿမိ ဳ႕တြင္က်င္းပေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအလိုက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၆ မွ ၂၀ ရက္ထိ ၅ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ေဆြးေႏြးခ်က္မွ ေျမယာႏွင့္ 
သသာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က႑ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ 

နပံါတ္စဥ ္(၃) မွ ေျမယာႏွင္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ မဝူါဒ ကိစၥရပမ္်ားဆိငုရ္ာ အေျခခမံမူ်ား 
အခ်က္ (၉) ခ်က္ထဲမွ 
အခ်က္ (၃) ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္။ 
အခ်က္ (၅) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ အညီ ေျမယာမ်ားကို 
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
နပံါတစ္ဥ ္(၄) ေျမယာႏွင္ ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ မဝူါဒကစိၥရပမ္်ား ဆိငုရ္ာ အေျခခမံမူ်ားအတြက ္
လထူ ုကိယ္ုစားလွယမ္်ား၏ စာတမ္းမ်ားႏွင္ ့ေဆြးေႏြးမႈရလဒမ္်ားမွ သေဘာထားစစုည္းခ်ကမ္်ားမွ 
အခ်က ္၁ (ခ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ ိးမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥလ္ာ ေျမယာအသုံးခ်မႈမ်ားကိ ုေလးစား 
လိုက္နာ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးရမည္။ 

ထိုသိုု႔လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္က်င္းပေသာ 
၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္
ရာအတြက္ တင္သြင္းလာ သည့္စာတမ္းမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
ေဆြးေႏြးတငျ္ပခ်ကမ္်ားအရ လည္းေကာင္း အေလးထားေဆြးေႏြးရမည္အ့ျပင ္ေျမယာျပႆနာရငဆ္ိငု ္
ေနရသည္ ့ေဒသခံေတာငသ္မူ်ား ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာက်င္သ့ုံးေနသည္ ့ေျမပိငုရွ္ငမ္်ား ၎ေျမယာကစိၥရပက္ိ ု
ဦးေဆာင္လႈ႔ံရွားေနသည့္ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
အေလးထားေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ ရန္ လိုပါသည္။

20 ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုရန္ သုေတသန ကြင္းဆင္းေမးခြန္း၏ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးဆိုင္ရာ 
ေျဖဆိုခ်က္မ်ား (နံပါတ္ ၂၃။ စာ-၄၃-၄၄)
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ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာဆိုင္ရာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈ ေျမေရာင္းဝယ္စာခ်ဳပ္မ်ားပုံစံကိုေတြ႔ရစဥ္
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း အက်ဥ္း

လကရိွ္ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ျပဌာန္းထားသည္ ့ေျမယာဥပေဒမ်ားသည ္အမ်ားအားျဖင္ ့ဗဟုိခ်ဳပက္ိငုမ္ႈ ပုစံမံ်ား 
သာေတြ႔ရိွရၿပီး အမွနတ္ကယ ္ေအာက္ေျခလထူမု်ား၏အသကုိံ ထငဟ္ပ္ေစသည္ ့ဥပေဒမဝူါဒ မ်ားအားနည္း 
ေနသည္ ကိုေတြ႔ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒမူဝါဒမ်ား အားနည္းေနသည္ကို ေဝဖန္ေထာက္ရႈၾကသည့္ 
ပညာရွငမ္်ား လထူအုသုုိင္းအဝိငု္းမ်ား လမူႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံး၏ အသမံ်ားကိ ုလထူကုိုယစ္ားလွယ ္
ဟခုယံထူားသည္ ့ေရြးေကာကခ္ ံလႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလွယမ္်ားမွလည္း ဥပေဒမဝူါဒေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းရန ္
အတြက္ လူထုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ၍ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ၏အားနည္းခ်က္မ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈတြင္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား မျပည့္စံုျခင္း။  
၂၀၁၂ ခႏွုစ ္လယ္ယာေျမ ဥပေဒတြင ္လယ္ယာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ျ့ပဳသည္ ့အမ်ိဳ းအစားမ်ားကိ ု ေဖာျ္ပထားသညမွ္ာ 
ေအာက္ပါအတိုင္း ၅ မ်ိဳး သာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
(က) မူလလက္ရွိလက္ငုတ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း။ (ပုဒ္မ-၆)
(ခ) လပုပ္ိငုခ္ြင္ ့ျပနလ္ညသ္မိ္းယူေသာ လယယ္ာေျမနွင္ ့ႏိငုင္ံေတာမွ္အခါ အားေလ်ာစ္ြာေဖာထု္တ္ေသာ  
 လယ္ယာေျမမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း။ (ပုဒ္မ-၇)
(ဂ) လယ္ယာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ကုိ့ ၀ယ္ယ ူ၊လလွဲယရ္ယ(ူသုိ႔)ေပးကမ္းသညက္ိလုကခ္ ံျခင္း ျပဳသအူား 

လည္းေကာင္း ၊ အေမြဆက္ခံျခင္းျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူအားလည္းေကာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း။
(ပုဒ္မ-၈)

(ဃ) ေျမလြတ္၊ ေျမလပႏွ္င္ ့ေျမရိငု္းလပုပ္ိငုအ္သုံးျပဳရရိွ၍ စိက္ုပ်ိဳ းေျမအျဖစ ္ေဖာထ္တ္ုစိကုပ္်ိဳ းျပီးေနာက ္
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားျခင္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း။(ပုဒ္မ-၈)

(င) ေျမနုကြ်န္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း။ (နည္းဥပေဒအခန္း၁၂)

ခ်န္လွပ္ေနသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ျပည္ေထာင္စုအတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား သေဘာသဘာ၀ကြဲျပားတူညီမႈမရွိသျဖင့္ သီးျခားျပ 
ဌာန္းသတမွ္တခ္်ကျ္ဖင္ ့ခ်ထားရနလ္ိအုပသ္ည္ ့ေအာက္ပါလယယ္ာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့အမ်ိဳ းအစားမ်ားအတြက ္ 
မညသုိ္႔လုပပ္ိငုခ္ြင္္ျ့ပဳမည ္ဆိသုည္ျ့ပဌာန္းခ်က္ လုပထုံ္းလပု္န္ည္းမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခႏွုစ ္လယ္ယာေျမဥပေဒ  
နည္းဥပေဒတြင္ မပါရွိခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 
၁။ ေတာင္ယာခုတ္ထြင္လုပ္ပိုင္ခြင့္
၂။ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္။ 
၃။ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံလုပ္ကိုင္ခြင့္ 
၄။ သစ္ေတာ၊ စားက်က္၊ က်ဴးေက်ာ္မ်ား အတြက္ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္။ 
၅။ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ။ 
၆။ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား ေရႊ႕ ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လက္ငုတ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ 
လပုက္ိငုခ္ြင္ ့ေပးရန ္နည္းလမ္းမ်ား ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးနည္းလမ္းမ်ား ေဖာျ္ပမထားပါ။ ဓေလထုံ့းတမ္း 
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေနရာဆက္ခံလုပ္ ပိုင္ခြင့္တို႔အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊
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ဥပေဒအခန္း(၈) ၊လယယ္ာလပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ျငင္းပြားမႈမ်ား အတြကဆ္ိငုရ္ာရံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတခ္်ကအ္မနိ္္႔မ်ားအရ 
အႏုိငုရ္သူအား မညသ္ို႔လပုပ္ိငုခ္ြင္ ့ခြင္ျ့ပဳမည၊္ (ပံစု-ံ၇) မညသ္ို႔ဆကလ္က္ထတု္ေပးမညဆ္ိ ုသည္အ့ခ်ကမ္်ား 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ၇။ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား အေမြဆက္ခံ ပိုင္ခြင့္တို႔အတြက္ တရားမမႈမ်ား 
ျဖစပ္ြားျပီးေနာက ္သကဆ္ိငုရ္ာတရားရံုးမွ အျပီးအျပတဆ္ံုးျဖတခ္်ကခ္်မွတ္ေသာ အမနိ္႔အရ အနိငုရ္သအူား 
မည္သို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမည္၊ (ပံုစံ-၇)မည္သို႔ဆက္လက္ထုတ္ေပးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ား၊ အတြက္ေဖာ္ျပ ျပဌာန္းေပးခဲ့ျခင္း မေတြ႔ရေသးပါ။ 
လယယ္ာေျမဥပေဒပါ  လယယ္ာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့အမ်ိဳ းအစားအလိကု ္ျပဌာန္းခ်ကမ္်ားတြင ္ေတာငတ္န္းေဒသႏွင္ ့
ကနု္းျမင့္ေဒသမ်ားရိွ တိငု္းရင္းသားလမူ်ိဳ းစမု်ား အတြကအ္သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳေနသည္ ့ေတာငယ္ာ 
လပုပ္ိငုခ္ြင္ ့၊ ရိုးရာဓေလအ့စဥအ္လာမ်ားအရ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္ ့ႏွစရွ္ညသ္ီးပငစ္ိကုပ္်ိဳ း ပိငုဆ္ိငုခ္ြင္ ့ေနရာ 
ေဒသရိွ ထန္း လပုပ္ိငုခ္ြင္မ့်ားအတြက ္ယခင ္မ.ယ.က ေခတက္ာလကဲသ့ို႔ အာမခရိွံသည္ျ့ပဌာန္းခ်က္မ်ား 
မပါ၀ငသ္ည္ ့ အျပင ္လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင္ ့အေမြဆက္ပ္ိငုခ္ြင္တုိ့႔အတြက ္ေျမယာမႈခင္း ဆုံးျဖတခ္်က ္
မ်ားကိ ုေျမယာမွတပ္ံတုင ္ပံစု ံ(၅) ၊ LUC ပံစု(ံ၇) တို႔တြငမ္ညသ္ို႔လိက္ုနာထုတျ္ပနရ္မည ္ဆိသုည္အ့ခ်ကမ္်ား ၊  
ပိငုဆ္ိငုခ္ြင္၊့ အေမြဆက္ခခံြင္တုိ့႔အတြက ္တရားမမႈမ်ား ျဖစပ္ြားျပီးေနာကသ္ကဆ္ိငုရ္ာ တရားရံုးမ်ားမွ အျပီး 
အျပတ ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ အမနိ္႔အရအနုငိရ္သူအား မညသ္ို႔မွတတ္မ္းတငလု္ပပ္ိငုခ္ြင္ ့ခြင္ျ့ပဳမညဆ္ု ိ
သညကုိ္ လည္းေကာင္း၊ (ပံစု-ံ၇)မညသ္ို႔ဆကလ္ကထ္တ္ုေပးမညဆ္ိသုညက္ိ ုလည္းေကာင္း ျပဌာန္းခ်ကမ္ပါ 
ရိွမႈႏွွင္ ့ဆကလ္က္ေဆာငရ္ြကရ္မည္ ့လပုထုံ္းလပုန္ည္းမ်ား ျပဌာန္းခ်ကမ္ပါရိွျခင္းအတြက ္ႏိငုင္အံတြင္းေျမ 
ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္ ့အားလံုးအေပၚတြင ္သင့္ေလွ်ာ္ေသာလပုပ္ိငုခ္ြင္မ့်ား ခြင္ျ့ပဳမေပးႏိငုသ္ည္ ့ဥပေဒျဖစ္ေနပါ 
သည။္ သုိ႔အတြကျ္ပညန္ယ ္၊ျပညမ္ေတာငတ္န္းေဒသ တိငု္းရင္းသားအားလံႏွုင္ ့ေတာငသ္လူယသ္မား 
ထု တစ္ရပ္လံုး၏ ေျမယာပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ မွ်တညီညႊတ္မႈရွိေအာင္ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးမႈေၾကာင့္ 
ေျမယာျပ ႆနာမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။
ထို႔ျပင္ယခုလက္ရွိ ေအာက္ေျခတြင္ ျပႆနာေတြ႔ၾကံဳေနရသည္႔ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၊ 
အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက သမိ္းယူခဲ့ေသာ ေျမမ်ားအနက ္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ျပနလ္ညခ္်ထားေရးအတြက ္လုပထ္ုံုး 
လပုန္ည္းမ်ားကိ ုကြ်မ္းက်ငသ္မူ်ား၏ အကအူညရီယ၍ူ လယယ္ာေျမဥပေဒတြင ္ထပမ္ျံဖည္စ့ြက္ရနလ္ည္း 
အေရးတၾကီးလိုအပ္လာေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။21

လယ္ယာေျမႏွင့္  အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စီစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီမွ 
ေကာမ္တအီေနျဖင္ ့ယခငခ္်မွတထ္ားသည္ ့မဝူါဒ၊ လပုင္န္းစဥ၊္ လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သက၍္ ေျမျပငတ္ြင ္
ပိမုိထိုေရာကစ္ြာ ေဆာငရ္ြကႏ္ိငု္ေရးအတြက ္ႏိငုင္ံေတာ ္သမၼတႏွင္ ့ႏိငုင္ံေတာ ္အတိငုပ္ငခ္ပံဂုၢိဳ လ္တို႔၏ 
လမ္းညႊနမ္ႈမ်ားခယံကူာ ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညခီ်ကအ္ရ ျပငဆ္ငခ္်မွတခ္ဲၿ့ပီး ျဖစသ္ည။္ 
ဆက္လက္၍ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ လမ္းစဥ္မ်ားအတိုင္း သိရွိလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ဗဟုိေကာမ္တဝီငမ္်ား ေနျပည္ေတာႏွ္င္ ့တိငု္းေဒသႀကီးႏွင္ ့ျပညန္ယ္ေကာမ္တမီ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးပို႔ထားၿပီး 
လက္ေအာက္ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္သုိ႔ ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝေပးပို႔ၿပီး ေျမကိစၥတိုင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ 
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပး ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။22

ဤသို ႔ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း အေျခခံလူထုမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား အားနည္းေနေသးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန 

21 ဦးေဇာ္မင္း(နတ္ေမာက္) ေရးသားသည့္ “ဘိုဘပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား” (စာ-၁၈၅၊ ၁၈၆၊ ၁၈၇)
22 လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ားျပန္လည္စီစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ပဥၥမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး 
(၁/၂၀၁၈) မွ
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အသီးသီးစီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အေျခအေနမွာ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ရြာ၊ ရြာေျမ၊ သာသနာ့ေျမ၊ ဗုဒၶသိမ္ေျမ၊ ျမစ္ကမ္း၊ သဲေသာင္ေျမ၊ 
ေရကန္ေျမ၊ သုႆန္ေျမ၊ ေက်းရြာဘုံေျမ၊ စားက်က္ေျမမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံသား အမည္ေပါက္ေျမမ်ားကို 
စီမံခန္႔ခြဲရပါတယ္။ 
လယ္ယာစိက္ုပ်ဳ ိးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝနႀ္ကီး ဌာနအေနနဲ႔ လယယ္ာေျမ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိငု္းမ်ားကိ ု
စီမံခန္႔ခြဲရပါတယ္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား၊ ႀကိဳးျပင္ 
ကာကြယ္ေတာမ်ား၊ ေဘးမဲ့ေတာမ်ား၊ သဘာဝေတာရိုင္းနယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ 
သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက ဓာတ္သတၳဳကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ရတနာနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္၍ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား လူေနေျမကြက္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္တျခင္းကို 
ေဆာငရ္ြကလ္်က္ရိွပါတယ။္ ေနျပည္ေတာ၊္ ရနက္နု၊္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ ္စညပ္ငသ္ာယာေရးေကာမ္တမီ်ားက 
စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရပါတယ္။23

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လယ္သိမ္းေျမသိမ္းကိစၥ မူဝါဒ ျခားနားမႈ

သမိ္းဆည္းလယ္ေျမမ်ားဆိငုရ္ာ႔ အေရးယ ူေဆာငရ္ြကပ္ံမု်ားကိ ုကာကြယ္ေရးဝနႀ္ကီးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကား 
ရာမွ ပါဝင္တဲ့ အဓိက အခ်က္သံုးခ်က္မွာ
(၁) တပဌ္ာနခ်ဳပန္ယ္ေျမ အတြင္းရိွ အေဆာကအ္အံမု်ားနဲ႔ လြတက္င္းမႈမရိွတဲ ့ေျမေတြနဲ႔ အေျမာကႀ္ကီးမ်ား၊ 

လကန္ကႀ္ကီးမ်ား၊ လက္နကင္ယမ္်ား၊ စမ္းသပမ္ႈမ်ားအတြင္း ထခိိက္ုမႈရိွႏုငိျ္ခင္း၊ ကန္႔သတထ္ားျခင္း 
အစရွိတဲ့ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း။

(၂) လကရိွ္ ေဆာကလ္ပုထ္ားတဲ ့အေဆာကအ္အံမု်ား၊ အနာဂတ ္ထပမ္ ံေဆာကလု္ပမ္ယ္ ့အေဆာက္အအုံမ်ားနဲ႔ 
လြတ္ကင္းမႈရွိတဲ့ ေျမေတြကို အခမဲ့ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

(၃) အထကပ္ါ အခ်ကႏွ္စရ္ပမွ္ာ အက်ဳ ံးမဝငတ္ဲ့ေျမ  စစုုေပါင္း ၁၈၃၆၄ ဒသမ ၄၉ ဧကကိ ုလယသ္မားမ်ားအား 
ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေဆာကလ္ပု္ေရးဝနႀ္ကီးဌာနက ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အေျခအေနကိ ုကိငုတ္ြယ္ ေဆာငရ္ြက္မည္ ့လပုင္န္း 
စဥ္ အခ်က္သံုးရပ္မွာ
(၁) လ/န (၃၉) ရၿပီး ေျမမွာ စမီကိံန္း ေဆာငရ္ြကၿ္ပီးေျမ၊ ေဆာငရ္ြကဆ္ဲေျမနဲ႔ မေဆာငရ္ြကရ္ေသးတဲ့ေျမ 

ဟူ၍ သံုုးမ်ဳိးရွိတဲ့အနက္ “စီမံကိန္း မေဆာင္ရြက္ရေသးတဲ့ေျမ” ကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႔ 
အဆင္ေျပေအာင ္ညႇၿိပီး ေဆာငရ္ြကသ္ြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း (ဘယလ္ိ ုညႇမိယဆ္ုတိာ မေဖာျ္ပေပမယ္ ့
ေငြေၾကး အေပးအယူ ညႇိမွာျဖစ္တယ္လို႔ပဲ သေဘာေပါက္မိပါတယ္)

(၂) လ/န (၃၉) မရေသးတဲ့ ေျမေတြအနက္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဆဲ ေျမေတြကို လ/န 
(၃၉) ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး လယ္သမားေတြကို သင့္တင့္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး 

23 ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆဌမေန႔မွတ္တမ္းမွ ၂၀၁၃ ဇူလိႈင္ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းေသာ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္(ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန) အစီရင္ခံစာမွ
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ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း။
(၃) လ/န (၃၉) မရေသးဘဲ စီမံကိန္း မေဆာင္ရြက္ရေသးတဲ့ သိမ္းဆည္းေျမကို ျပန္လည္ အပ္ႏွံေရး 

ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရာမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက လ/န (၃၉) 
ကို အေျခခံအခ်က္အျဖစ္ မထားရွိဘဲ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ့္ အပိုင္းလည္း မပါရွိတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။  
ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ လ/န (၃၉) ကို အေျခခံအခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ထားရွိၿပီး 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးအတြက ္ေဆာငရ္ြက္ေပးသြားမယ္ ့အေျခအေနကိပုါ တငျ္ပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ။္ 
ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုအတြက္ သမၼတႀကီးရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္က ႏွစ္မ်ဳိးကြဲေနတာေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။24

ဤကဲသ့ို႔ လယသိ္မ္းေျမသမိ္းကစိၥရပမ္်ားေဆာငရ္ြက္ေနသည္ ့အစိုးရမွ လထူမု်ားအတြက ္လိအုပခ္်က္မ်ားျဖည္ ့
ဆည္းရာတြင ္လူထမု်ား၏ အေျခခလံိအုပခ္်က္မ်ား စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈမ်ားႏွင္ ့၎တို႔အတြက ္
နစန္ာမႈမ်ားအား အစားထုိးေပးမည္အ့စအီစဥမ္်ား ပံပ့ိုးကညူမီႈေပးျခင္းမ်ားကိ ုလထူႏွုင္က့ိကုည္မီႈရိွေအာင ္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ မူဝါဒကြဲ ျပားျခင္းသည္လည္း လူထုမ်ားမွ မည္သည့္ မည္သို ႔ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုသည္ အေျခအေနမ်ားကို ေဝဝါးေစႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေသခ်ာစြာနားလည္မႈမရွိေသာ 
ဥပေဒ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္လည္း ပိုမို၍ အခက္အခဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။
ျပညထ္ဲေရးဝနႀ္ကီးဌာနမွ ပထမအႀကမိ ္လႊတ္ေတာသ္ို႔ တငသ္ြင္းသည္ ့အစရီငခ္စံာအပိငု္း(၁)မွာ ပါဝငတ္ဲ ့
တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ေျမသိမ္းျခင္းမ်ား 
ေဆာငရ္ြကရ္ာမွာ ႏိငုင္ံေတာ ္အစိုးရရ႕ဲ ခြင္ျ့ပဳခ်ကက္ိ ုရထားၿပီး ေျမကိအုလိရိွုေသာ သကဆ္ိငုရ္ာဝနႀ္ကီးဌာနမ်ားရ႕ဲ 
သေဘာတညူခီ်ကျ္ဖင္ ့တပရ္င္းတပဖ္ြဲ႔မ်ား၊ ဌာနဆိငုရ္ာမ်ားက သကဆ္ိုငိရ္ာ ခရိငုအ္ေထြေထြအပုခ္်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနသို႔ ၁၈၉၄ ခႏွုစ၊္ ေျမသမိ္းဥပေဒနဲ႔အည ီေျမသမိ္းဆည္းေပးရန ္ေလ်ွာကထ္ားလာမႈအေပၚျပည္စ့ုမွံနက္နမ္ႈ 
ရိွ မရိွ စစိစ၍္ အနည္းဆုံးလိအုပသ္ည္ ့ေျမကိသုာ သိမ္းဆည္းေပးေရးအတြက ္အမႈဖြင္လွ့စ္ေဆာငရ္ြကရ္ျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ အမႈတြဲအား သက္ဆိုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ 
တစ္ဆင့္ ယခင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ ယခုတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ 
ျပညန္ယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားရ႕ဲ သေဘာထားမွတခ္်ကမ္်ားနဲ႔အတ ူအေထြေထြအပုခ္်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ရုံးခ်ဳပသ္ို႔ 
တင္ျပေဆာင္ရြက္ရ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရုံးခ်ဳပ္မွလည္း ျပည့္စုံမႈ ရွိ မရွိ 
ထပမ္စံစိစ၍္ ျပညထ္ဲေရးဝနႀ္ကီး ဌာန ဝနႀ္ကီးရုံးသို႔ တငျ္ပအတညျ္ပဳခ်က ္ရယကူ ေျမသမိ္းဆည္းျခင္းကိ ု
ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။25

၁၈၉၄ ေျမသိမ္းဥပေဒမွ ေျမရယူလိုသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို ပထမဦးစြာ ေျမအလိုရွိေၾကာင္း 
ေၾကျငာခ်က္ ကုိ သက္ဆိုင္ရာ အသီးသီးသို ႔  အသိေပးထားရမည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းရသည့္ 
ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားအား ရွင္းလင္းတငျ္ပရမည။္ ေျမယာအတြက ္ေလ်ာ္ေၾကးကစိၥရပမ္်ား စစီဥ္ေပးရမညျ္ဖစၿ္ပီး 
ေျမကိရုယျူခင္း ေျမကိ ုလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း အဆင္ဆ့င္ကုိ့ လပု္ေဆာငရ္မညျ္ဖစသ္ည။္ ဤသို႔ ဥပေဒဆိငုရ္ာ 
လပုထ္ုံးလုပန္ည္းမ်ားရိွသညဟု္ ဆုိေသာလ္ည္း မမိတုိိ႔ ေဒသခမံ်ားမွ ၎ျဖစစ္ဥမ္်ားအား သရိွိမႈ အားနည္းျခင္း 
ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား လက္လွမ္းမမွီျခင္းအျပင္ မိမိတိုိ႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း 

24 http://www.yatanarpon.com.mm/news/article-83492?print=1(ျမင့္မိုးေဆြေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါး)
25 ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆဌမေန႔မွတ္တမ္းမွ ၂၀၁၃ ဇူလိႈင္ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ 
တင္သြင္းေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္(ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန) အစီရင္ခံစာမွ
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ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲမ်ား ျပႆနာမ်ားအား ျပန္လည္ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ရန္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ေျမယာသမိ္းဆည္းမႈ လုပထ္ုံးလပုန္ည္း မမိတိို႔၏ အခြင္အ့ေရး စသည္ ့အသိပညာ 
ဗဟုသုတ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း မိမိတို ႔လက္ဝယ္ရွိ လယ္ယာေျမမ်ား ဆံုးရႈံးမ ႈ 
ရင္ဆိုင္ရၿမဲျဖစ္သည္။

ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ အဆင့္ဆင့္မ်ား26

ပုံစံ (၇) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပုံစံ(၇) လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မဟုတ္သည္ကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား 
သရိွိထားရန ္လုိအပပ္ါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့လယယ္ာေျမဥပေဒပါ ပုစံ(ံ၇) ရရိွၿပီးသည္တ့ိငု ္မမိလိယယ္ာေျမမ်ားကိ ု
လုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္သာ ျဖစ္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ဤလယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားမွ 
လယယ္ာေျမဥပေဒ အခန္း(၃) ပဒုမ္ ၉ အရ ခစံားရသည္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ားမွာ မမိလိယယ္ာေျမမ်ားတြင ္
သတ္မွတ္ထားသည့္ သီးႏွံကိုသာစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံ ေရာင္းခ် ငွားရမ္း လႊဲေျပာင္းခြင့္မ်ား 
အျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ဥပေဒႏွင့္ အညီ သက္ဆိုင္ရာ တရားရုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူခြင့္ 
ရရွိသည္ဟ ုပါရွိသည္။ ယင္းသို႔ေဖာျ္ပထားေသာလ္ည္း လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒ အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၄၈။ 
အရ လယယ္ာေျမ လပုပ္ိငုခ္ြင္က့ိ ုေပါငႏံွ္ျခင္းျပဳရာတြင ္ပဒုမ္ခြ(ဲက) လယယ္ာေျမလုပပ္ိငုခ္ြင္ရ့ရိွသူသည ္
ယင္း၏ လယ္ယာေျမေပၚ၌ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အရင္းအႏွီးရရွိေရးအတြက္သာ ေပါင္ႏွံရမည္။ 

26 ဦးေမာင္ေမာင္ညႊန္႔ (ပ/၂၉၈၅) တင္ျပခ်က္ ပါဝါပြိဳင့္မွ ေတြ႔ရွိရသည္ ေျမသိမ္းဥပေဒအဆင့္ဆင့္မ်ား
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ပဒုမ္ခြ(ဲခ) တြင ္အစိုးရဘဏ ္သုိ႔မဟတု ္ဤကစိၥအလို႔ငွာ အစိုးရက သတမွ္တ္ေသာ ဘဏတ္စခ္ခု၌ုသာ 
လယယ္ာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ရ့ရိွသကူ လယယ္ာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ျ့ပဳ လကမွ္တမ္ရူင္းကိ ုေပးအပ၍္ ေပါငႏံွ္ရမည ္
ဟုေဖာျ္ပထားသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့မမိ ိရရိွထားသည္ ့ပုစံ(ံ၇) လက္မွတျ္ဖင္ ့မညသ္ည္တ့စဥ္ီး တေယာကက္ိမွု် 
ေရာင္းခ်ေပါငႏ္ံျွခင္းကိ ုတားျမစထ္ားျခင္းျဖစသ္ည။္ တဖန ္ မမိလိယ္ယာေျမမ်ားကိ ုသတ္မွတထ္ားသည္ ့
မူလသီးႏွံအစား အျခားသီးႏွံ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးမႈ လိုအပ္လာပါကလည္းထပ္မံ၍  အဆင့္ဆင့္ 
ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပုံစံ(၇) ရရွိရန္ အတြက္ ေအာက္ပါ အဆင့္ ၁၂ ဆင့္ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

(၁) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာ(ပုံစံ-၁)ကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ အခမဲ့ရယူ၍ 
ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာ အုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသို႔ ေလၽွာက္ထားရပါမည္။

(၂) ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ေလၽွာက္လႊာ လက္ခံ ရရွိသည့္ ေန႔မွ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသို႔ စီစစ္ေထာက္ခံခ်က္ ေပးပို႔ ရပါမည္။

(၃) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ ေလၽွာက္လႊာလက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ လိုသူရွိပါက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ထုတ္ဆင့္သည့္ေၾကာ္ျငာစာ ေၾကျငာမည္ျဖစ္သည္။

(၄) ယင္းေၾကာ္ျငာစာကို ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးႏွင့္ လယ္ယာေျမတည္ရွိရာ ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ားတြင္ 
ကပ္ထားပါမည္။ေၾကာ္ျငာတြင္ ရက္ေပါင္း (၃၀)အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၅) ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ရရွိလၽွင္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ လက္ခံရရွိသည့္ ေန႔မွ(၇) ရက္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္(သို႔မ
ဟုတ္)ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားသို႔ သာမန္အားျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး တင္ျပရန္ အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆) သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာအုပ္စုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္ကို (၇) 
ရက္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသို႔ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၇) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း(၃၀) အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္း စာတြဲကို တင္ျပရမည္။

(၈) ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ရရွိသည့္လုပ္ငန္းစာတြဲအား လက္ခံရရွိသည့္ ေန႔မွ (၇) ရက္ အတြင္း 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပ သြားရမည္ျဖစ္သည္။

(၉) ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ တင္ျပလာသည့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္း စာတြဲကို လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ (၁၅) 
ရက္အတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားခ်က္ကို ခြင့္ျပဳ ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) ျငင္းပယ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန ႐ုံးသို႔ 
အေၾကာင္း ၾကားရမည္။

(၁၀) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ -

 (က) ခြင့္ျပဳေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကိုရလၽွင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူကို လယ္ယာေျမ မွတ္ပုံ တင္ရန္ ဦးစီးဌာန 
ရေငြစာရင္းသို႔ မွတ္ပံုတင္ေၾကးအျဖစ္ ဦးပိုင္လုပ္ကြက္ ၁-ခုလၽွင္ ၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းေပးသြင္းေစၿပီး လယ္ယာေျမ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သို႔ 
တင္ျပရမည္။

 (ခ) ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူကို လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ၿမိဳ႕
နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္။

(၁၁) ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ႏွင့္ အညီ 
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူအား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ ပုံစံ(၇)ထုတ္ေပးၿပီး ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူထံသို႔လည္း 
ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္း ၾကားစာ ပုံစံ(၈) ကို ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၁၂) ျငင္းပယ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခံရရွိသူသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မေက်နပ္ခ်က္ တစ္စုံ တစ္ရာရွိပါက 
လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ(၂၂)ပါျပ႒ာန္း ခ်က္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံ 
မူလေျမယာမႈခင္း ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။
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နိဂုံး

လယသ္မားအမ်ားစမွု တရား၀င္ေျမယာပုငိဆ္ုငိမ္ႈဆိုငရ္ာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမရိွေပ။ ျမနမ္ာႏုငိင္အံစုိးရမွလည္း 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာပုငိဆ္ုငိမ္ႈကု ိ အသအိမွတ္မျပဳေပးေသာ တုငိ္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင ္
တရား၀ငႏွ္င့ ္တရားမ၀င္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည ္က်ယက္်ယျ္ပန္႔ျပန္႔ ပ်႕ံႏံွ႕စြာ ျဖစပ္ြားေနလွ်ကရိွ္သည။္ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံအုေျခခဥံပေဒက ျမနမ္ာႏုငိင္အံတြင္းရိွ ေျမယာႏွင့ ္သဘာ၀အရင္းအျမစအ္ားလံုးသည ္
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ပုိင္ဆုိင္မ ႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ထုိ ႔အျပင္ အျငင္းပ ြားဖ ြယ္ရာမ်ားႏ ွင့္  
ျပည္စ့ံုေနသည္ ့၂၀၁၂ ထတု ္ေျမယာဥပေဒ ႏွစခ္ျုဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့ ္ေျမလြတ၊္ ေျမလပႏွ္င့ ္
ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအား ေျမယာမ်ားကုိ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း 
သိမ္းယူရန္ပုိမုိ လြယ္ကူေစသည္။ 
လက္ရွိအေျခအေနသည္ စစ္တပ္မွ စြန္ ႔လႊတ္ေျမမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိ ဳးေရး ႏွင့္ 
ေဒသအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းသည့္ ေျမမ်ား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္မႈ မရွိလွပါ။ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း 
ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ ဥပေဒ ရွင္းလင္းစြာ မျပဌာန္းထားပါ။ 
လကင္တုလ္ပု ္ကိငု္ေနသည္ ့လယ္ေျမကိ ုတုငိ္းရင္းသား ေျမယာဓေလထ့ုံးတမ္းကိလု ဲအသအိမွတမ္ျပဳေပ။ 
လက္ရွိ မစုိက္ပ်ိဳးပါက ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အေနျဖင့္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဟု သတ္မွတ္ကာ 
ေျမယာထနိ္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ သိမ္းယႏူုိင္သည္။ ေျမယာ ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး မ်ား အျပန္အလွန္ အမွီျပဳေနေသာေၾကာင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ 
ဟူ၍ တုိင္းရင္းသားဓေလ့တြင္ မထားရွိပါ။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၃၇ (က) ႏုိင္ငံေတာ္ရွိ 
ေျမအားလုံး.ေျမေပၚေျမေအာက.္ေရေပၚေရေအာက ္ေလထအုတြင္းရိွ သယဇံာတပစၥည္းမ်ားအားလုံး၏ 
ပငရ္င္းပိငုရွ္ငျ္ဖစသ္ည။္ အပုဒိ ္၃၇ (ခ) ႏုငိင္ံေတာပ္ိငု ္သယံဇာပစၥည္းမ်ားအားလုံးအား စီးပြားေရးအငအ္ား 
စုမ်ားက ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းရမည္။ အဆုိပါ 
ဥပေဒေၾကာင့္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ ႏွင့္ စီးပြားေရး အင္အားစုမ်ားအတြက္ သယံဇာတ အလြန္အကြ်ံ 
ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈ ႏွင့္ ေဒသခံ လူထုမ်ား ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ဆုံးျဖတ္ခြင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးေစသည္။ 
ထိုအေျခအေနမွ တဆင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၊ လူတန္းစားကြာဟမႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡကို 
အစျပဳေစခဲ့သည္။   
လကရိွ္သဘာ၀အရင္းအျမစထ္တုယ္ျူခင္းႏွင့ ္အၾကီးစားဖြ႕ံျဖိဳ းေရး စမီကံနိ္းက႑မ်ားအတြက ္၀င္ေရာက ္
လာေသာရင္းႏီွးျမဳပႏံွ္မႈမ်ားသညလ္ည္း ေျမယာျပႆနာကု ိပုမိုဆိုိးရြားေစသည။္ ခန႕္မွန္းေျခအရ ဖြ႕ံျဖိဳ းေရး 
စီမံကိန္းႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူေသာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဧကေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီရွိေသာ  
ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခရံျပျီဖစသ္ည။္ ထုကိဲသို့႔ေသာ ေျမယာသမိ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင္ ့ေျမယာပုငိရွ္ငမ္်ားမွ 
နစန္ာေၾကးမ်ား ရရိွေသာ အခ်နိတ္ြငလ္ည္း ၎တုရိရိွေသာနစန္ာေၾကးပမာဏသည ္ေျမယာဆံုးရံႈးျခင္းႏွင့ ္
အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းပ်က္စီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡႏြံထဲေရာက္ရေသာ ၎တုိ႔၏ဘ၀ကုိ ျပန္လည္ 
စတင္ရန္အတြက္ မလံုေလာက္ေပ။ တခါတရံ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေနရာေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာလူထုအား 
အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔ခ်ေပးေသာ 
ေနရာမ်ားသည ္မ်ားေသာအားျဖင္ ့ထြနယ္ကစ္ုကိပ္်ိဳ းရနမ္ေကာင္းေသာ ညံဖ့်င္းသည္ ့ေျမမ်ားရိွသည့္ေနရာ၊ 
လူထုမ်ား၏ အေျခခံ လိုအပ္မႈအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ေနရာမဟုတ္ပါ။ 
အစုိးရမွ ျပည္သူအားလံုး ၎တုိ႔အသံုးျပဳေနေသာ ေျမယာမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မကုန္ခင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ 
ေၾကျငာခဲ့သည္။ အစုိးရမွ သတ္မွတ္ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မကုန္ခင္ ဟူေသာ အခ်ိန္အတုိင္းအတာသည္ 
တုငိ္းရင္းသားေဒသ အတြင္းရိွေက်းလက ္နယစ္ြနန္ယဖ္်ားတြင္ေနထုငိ္ေသာ ျပညသ္မူ်ားစြာတို႔အတြက ္
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၎တို႔၏လယယ္ာေျမမ်ားကု ိအခ်နိမီွ္မွတပ္ံတုငရ္န ္လြနစ္ြာခကခ္ဲေစသည။္ အထူးသျဖင္ ့လယ္ယာေျမမ်ားကု ိ
မွတ္ပံတုငရ္န ္ႏုငိင္သံားစစိစ္ေရးကဒလ္ုအိပျ္ပီး အဆိုပါေက်းလက္ျပညသူ္မ်ားမွ အမ်ားအားျဖင္ ့ႏုငိင္သံား 
စစိစ္ေရးကဒမ္ရိွျခင္း လုံေလာက္သည္ ့အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း ျပညစ္ုစံြာ မရိွျခင္း တို႔ေၾကာင္ ့
အစုိးရေပး ေသာအခ်ိန္အတုိင္းအတာသည္ လက္ေတြ႕မက်ေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုသာ 
ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင္လ့ာမည္ ့အနာဂတဖ္ကဒ္ရယ္ဒမီိကုေရစ ီစနစကုိ္ အေျခခသံည္ ့ေျမယာမဝူါဒမ်ား လူထအုသိငု္း 
အဝိငု္းအားလုံး အကာကြယျ္ဖစ္ေစမည္ ့ဥပေဒမ်ား မဝူါဒမ်ား တိငု္းရင္းသားမ်ား၏ မရိိုးဖလာ ဓေလထ့ုံးတမ္းမ်ား 
အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုအားလံုးပါဝငသ္ည္ ့ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင ္ညိႈႏိႈင္းတိငုပ္င၍္ လထူအုတြက ္ေကာင္းမြနသ္ည္ ့
ဥပေဒမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား ေဖာထု္တ္ေျဖရွင္းရနအ္တြက ္ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ ္ လယယ္ာေျမ 1. 
ေကာ္မရွင္၏ တရားစီရင္မႈျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အစုိးရဌာနမ်ား အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္မ်ား 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆး ေျဖရွင္းႏုိင္သည္အထိ တုိးျမွင့္ရန္။

လပုက္ြကင္ယ္ေတာငသ္မူ်ားႏွင့ ္ေက်းလကလ္ူ႔အဖြ႕ဲအစည္း တုိ႔၏ အခြင္အ့ေရးမ်ားႏွင္ ့၎တို႔၏ 2. 
တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေလးစားျပီး က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္စြာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ျပန္လည္၍ 
ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း အသုငိ္းအ၀ုငိ္း အလုကိနွ္င့ ္တစဥ္ီးခ်င္းစ၏ီ အခြင္အ့ေရးကု ိညမွီ်စြာ ကာကြယ ္3. 
ေပးမည့္ မူ၀ါဒကုိ ျပဌာန္းေပးရန္ ႏွင့္ ေျမယာဆံုးရံႈးသူ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ 
နစ္နာေၾကးေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ျမနမ္ာအစုိးရမွ အျပညျ္ပညဆ္ုငိရ္ာ သေဘာတစူာခ်ဳပတ္ြင ္လကမွ္တထ္ုိးထားသည္ ့ကတိက၀တ ္4. 
အတုိင္း အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

ေဒသခတုိံင္းရငသ္ားျပညသ္လူထူမု်ား၏ ေျမယာမ်ားကိ ုမခီိ၍ု အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက ္5. 
မိရိုးဖလာအရ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈမ်ား၊ ေျမယာရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအား အသိအမွတ္ 
ျပဳေပးရန္။

ေဒသခလူံထမု်ားအား ေျမယာအေရးကစိၥမ်ားႏွင္ ့ပတသ္က၍္ ႀကိဳတငအ္သိေပးျခင္း လြတလ္ပစ္ြာ 6. 
တငျ္ပညိႈႏိႈင္းခြင့္ေပးျခင္း၊ လုံေလာက္ေသာ အခ်နိ္္ေပးကာ ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ားကုိ ရယျူခင္း ပါဝင ္
ေဆာငရ္ြကခ္ြင့္ေပးျခင္းႏွင္ ့ ကိယ္ုပိငုစ္မီခံန္႔ခြပဲိငုခ္ြင္၊့ ပိငုဆ္ိငုခ္ြင့ ္ႏွင့ ္အက်ိဳ းအျမတခ္စံားပိငုခ္ြင့ ္
ေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးရန္။



58 5958 59

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား

ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ အၾကီးစား ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမ ႈမ်ားကို 1. 
ရပ္ဆိုင္းရန္။ လက္ရွိ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ေပၚအေျခခံေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား 
ေဒသခ ံလထူမု်ား အတြက ္စမီခံန္႔ခြပဲိငုခ္ြင္၊့ ပိငုဆ္ိငုခ္ြင့ႏွ္င့ ္အက်ိဳ းအျမတခ္စံားခြင့ ္ေပၚအေျခခ၍ံ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္။ 

ေဒသခလူံထမု်ားအတြက ္စမီခံန္႔ခြပဲိငုခ္ြင္၊့ ပိငုဆ္ိငုခ္ြင့ ္ႏွင့ ္အက်ိဳ းအျမတခ္စံားခြင့ ္ကိ ုဦးတည္ေသာ 2. 
မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲရန္။ 

သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးၿပီး အျမဲတမ္းစုိက္ 3. 
ပ်ိဳ းႏုငိရ္နအ္တြက ္သကဆ္ုငိရ္ာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (သုိ႔) လူမႈေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ကညူမီႈမ်ား 
ေပးရန္။

ႏုိင္ငံေတာ္မွ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ျပီးေသာ ေျမယာမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္စိစစ္ျပီး ေဒသခံမ်ားထံ 4. 
ျပန္လည္ ေပးေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရာတြင္ တရားမွ်တမႈရွိရန္။

သမိ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာမ်ား ျပနလ္ည္ေပးေဆာငႏ္ုငိျ္ခင္းမရိွလွ်င ္လကရိွ္ေျမယာတနဖ္ုိးႏွင့ ္5. 
အညီ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္။

သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားကုိ အစားထုိေျမမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ျပန္လည္မေပးေဆာင္ပဲ 6. 
မူလေျမကုိသာ ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္။

လက္ရွိဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး လုိအပ္သည္မ်ားကုိ အျခားေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ 7. 
လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္၍ ျပဳျပင္ျခင္းျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို 
အားလုံးပါဝင္ေသာ မူျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္

ၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥမ္်ားတြင ္ေျမယာဆိငုရ္ာ မဝူါဒမ်ားအား အားလံုး ေသခ်ာစြာ  ေဒသခလံထုူမ်ားအတြက ္8. 
စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ ကုိအေျခခံ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ၿပီး 
ရရွိလာေသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာမ်ားအလိုက္ 
အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရန္

ေဒသခလူံထမု်ားအတြက ္စမီခံန္႔ခြပဲိငုခ္ြင္၊့ ပိငုဆ္ိငုခ္ြင့ ္ႏွင့ ္အက်ိဳ းအျမတခ္စံားခြင့ ္ကိ ုဦးတည္ေသာ 9. 
မ၀ူါဒ ႏွင့ ္ျငမိ္းခ်မ္းေရး ျဖစစ္ဥတ္ြင ္ႏုငိင္ံေရး အရ ေဆြးေႏြးျပီးမွ သာ လုိအပ္ေသာ ဖြ႕ံျဖိဳ းေရးမ်ားအား 
ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ႏွင့္ အညီ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 
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ဤ “ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမယာ“ အစီရင္ခံသည္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ထိခိုက္နစ္ေစသည့္ 
သေဘာျဖင္ ့ထတု္ေဝျခင္းမဟတုပ္ါ။ မမိတိို႔မွ သုေတသနျပဳလပုျ္ခင္းႏွင္ ့မွတတ္မ္းေကာကယ္ျူခင္းဆိငုရ္ာ 
သငတ္န္းကိ ုတစလ္ၾကာက်င္းပျပဳလပုခ္ဲၿ့ပီး သငတ္န္းၿပီးေနာက္ သက္ဆိငုရ္ာေဒသအလိကုျ္ပနလ္ည၍္ 
သတင္းရယူေမးျမန္းျခင္း ျပဳလပုခ္ဲသ့ည။္ ယင္းသို႔ျပနလ္ည၍္ သတင္းရယရူာတြင ္အခကအ္ခမဲ်ား 
ေတြ႔ရွိၾကရသည္။

ဤ အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္လာရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား အႀကံဥာဏ္ျပဳေပးၾကေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တျခားေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား 
ရယူခြင္ျ့ပဳေသာ အရင္းအျမစစ္ာအပုမ္်ားႏွင္ ့စာအပုျ္ဖစ္ေျမာက္ရန ္အဖကဖ္က္မွ ကညူီေပးၾကေသာ 
မိတ္ေဆြ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအားလုံး အထူးသျဖင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး တာဝန္ခံမ်ား 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကူညီေပးၾကေသာ မွတ္တမ္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုး အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း 
မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။


