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အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမၾကီး 

ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

အာရွလမ္းမစီမံကိန္းမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေက်းလက္ေနရပ္ 
ရြာလူထုအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ယူေဆာင္လာေပးႏုိင္သည့္အလားအ 
လာမ်ားစြာရိွပါေသာ္လည္း စီမံကိန္းအား ဒီမုိကေရစီစနစ္က်က်ႏွင့္ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈရိွစြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာ ထုိကဲ့သို႕အက်ိဳးအ 
ျမတ္မ်ားကုိရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံ 
ရမႈမ်ားစြာျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေနေသာ ပဋိပကၡဇုန္မ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား 
၏အခြင့္အေရးလြယ္ကူစြာ ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း ခံရႏုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ 
ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပျခင္းမရိွဘဲ သတင္းမ်ားကုိ 
ဖုံးကြယ္ထိမ္ခ်န္ကာ အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖၚေနၾက 
သည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းျပဳလုပ္မည့္ အၾကီးစားစီမံကိန္းမ်ားသည္ 
ျပည့္ ဝေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရိွၿပီး   ဒမုိီကေရစအီခြင့္အ 
ေရးကုိအာမခံေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 
စုေပၚေပါက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္သင့္သည္။ ၎အစား အာရွအေဝး 
ေျပးလမ္းမစီမံကိန္းျပဳလုပ္လုိသူမ်ားသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ 
မႈမွရရိွမည့္ ၾကီးမားသည့္ အျမတ္အစြန္းအလားအလာမ်ား၏တြန္းအား 
ျဖင့္ အႏၱရယ္ရိွသည့္စီမံကိန္းအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးစီးေစရန္ လွ်င္ျမန္ 
စြာအေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ ၾကသည္။
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မ်က္ႏွာဖုံးဓါတ္ပုံ - ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ) ႏွင့္ ကရင္ျပည္ 
နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တုိ႕အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား ေနစဥ္အေတာ 
အတြင္းအာရွအေဝးေျပးလမ္းမေပၚတြင္ ကင္းလွည့္ေနေသာ နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ္ကုိေတြ႕ရစဥ္။ (ဓါတ္ပုံ - KHRG)

ေနာက္ေက်ာဓါတ္ပုံ - သကၤန္းညီေနာင္ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္အၾကားရိွ အာရွလမ္းမ (AH1)  
အပုိင္းကုိေတြ႕ရစဥ္။ (ဓါတ္ပုံ - KHRG)

ေက်းဇူးတြင္လႊာေက်းဇူးတြင္လႊာ

ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ေၾကက္ရႊံ႕စုိးရိမ္မႈမ်ားၾကားကခါးသီးေသာ မိမိ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေဝမ်ဖလွယ္ေပးခဲ့သည့္ ေဒသခံလူထုအားလုံး 
ကုိကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အထူးတင္ရိွသလုိ ၎တုိ႕ႏွင့္ထပ္တူစိတ္ထိခုိက္ဝမ္း 
နည္းရပါေၾကာင္းေျပာၾကားလုိပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ 
ေရးအတြက္ မိမိ၏အသက္အႏၱရယ္ကုိ ပဓာနမထားဘဲ အာရွလမ္း 
မတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေသာ THWEE လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကြန္ရက္မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အား 
KHRG ႏွင့္ KESAN အေနျဖင့္ လုိက္လုိက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း  
ေျပာၾကားလုိပါသည္။ THWEE ၊ KHRG ႏွင့္ KESAN တုိ႕သည္ ဤ 
အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္မႈမ်ားျဖင့္ 
အားျဖည့္ကူညီေပးခဲ့သည့္ International Senior Lawyers 
Program၊  အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ အစီရင္ခံစာျပဳစုရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပံုႏိွပ္ထုတ္ 
ေဝရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါဝင္ကူညီအားျဖည့္ေပးခဲ့ေသာ 
Anya Chang Depuy ၊ Jared Naimark ႏွင့္ Nick Lo၊  ထုိ႕ျပင္ အစီရင္ 
ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ေသာ The 
Border Consortium (TBC) ႏွင့္ ေပါင္းကူးအဖြဲ႕အစည္းအားလုံး 
ကုိ ေက်းဇူးတင္လုိပါသည္။  
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II
နိဒါန္းနိဒါန္း

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ထုိင္းနုိင္ငံ၏  “အိမ္နီးျခင္းနုိင္ငံမ်ားစီးပြား 
ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ” (NEDA) တုိ႕ 
သည္ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အေဝးေျပးလမ္း 
မေဖာက္လုပ္မႈအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးေနသည္။ ထုိေဒသ 
သည္ ျပည္တြင္းစစ္ၾကာရွည္စြာျဖစ္ပြားရာ ေနရာျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း 
၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ၏အထင္ကရစီမံကိန္းတစ္ 
ခုျဖစ္သည့္အေရွ႕-အေနာက္စီးပြားေရးစႀကၤန္ (EWEC) ႏွင့္ အမွတ္ (၁) 
အာရွအေဝးေျပးလမ္းမ (AH1) အၾကားလစ္ဟာေနေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ 
ဆက္သြယ္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း 
ကရင္ျပည္နယ္နွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အၾကား၊ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္ မာအၾကား၊ ထုိမွ 
တစ္ဆင့္ေတာင္အာရွႏွင့္အေရွ႕ ေတာင္အာရွ ေဒသတစ္ခြင္ ဆက္သြယ္
သြားလာမႈပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

“အိမ္နီးျခင္းႏုိင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
ေအဂ်င္စီ” (NEDA)  သည္ ထုိင္းႏုုိင္ငံနယ္စပ္၊ သကၤန္းညီေနာင္မွ  ေကာ့
ကရိတ္ၿမိဳ႕သုိ႕ ေျဖာင့္တန္းစြာ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္  အေဝးေျပးလမ္းမသစ္
အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ လမ္းတည္ေဆာက္ မႈၿပီးစီးသြား 
သည့္ေနာက္ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳႏုုိင္ရန္ အေဝးေျပးလမ္းမသစ္ကုိ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ဤစီမံကိန္း 
ေၾကာင့္ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္လာ
သလုိ တစ္ဖက္၌ စီမံကိန္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာတုိင္ပင္ညႇိႏိႈင္းမႈ သုိ႕မ 
ဟုတ္ လုံေလာက္ေသာ/ေက်နပ္ေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမေပးပဲရြာ 
သူရြာသားမ်ားထံမွ ေျမယာမ်ားႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္သိမ္း
ယူခဲ့သည္မ်ားရိွခဲ့ကာ ယခုအစီရင္ခံစာကထုိအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ လက္ရိွတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (ADB)သည္
ေကာ့ကရိတ္မွအိႏၵိဳအၾကား လက္ရိွရိွၿပီးသားအေဝး ေျပးလမ္းမကုိ အဆင့္
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ျမႇင့္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေနၿပီး၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေ ဆာက္ 
လုုပ္မႈမ်ား စတင္မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈခံရႏုုိင္ 
သည့္ ေဒသခံလူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ ကတိျပဳ 
ထားေသာ္လည္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ NEDA ကဲ့သုိ႕ လူ႕
အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဦးတည္ေနသည့္ အလားတူအမွားမ်ိဳးကုိ 
ထပ္မံက်ဴးလြန္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားရိွေနသည္။

ထုိ႕ျပင္လြန္ခ့ဲသည့္နွစ္အတြင္း အဆုိပါစီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ဒီေကဘီေအ1 

နွင့္ ျမန္မာအစုိးရတပ္/နယ္ျခားေစာင့္တပ္အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားႀကိမ္ဖန္မ်ား 
စြာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအရအကြက္က်ၿပီး ေငြဝင္ရလြယ္ေသာအ 
ေဝးေျပးလမ္းမသစ္ကုိ အၿပိဳင္အဆုိင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္ရန္ အားၿပိဳင္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ တုုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရၿပီး၊ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ နဂုိကတည္းကပင္ 
ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မ 
တည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစၿပီး ျပည္သူလူအတြက္ လုံၿခံဳမႈကင္းမဲ့ေစသည္။ 

ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာမေျဖရွင္းရေသးသည့္လူ႕ 
အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အေဝးေျပးလမ္းမ 
ေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရသည့္ ပဠိပကၡမ်ား၏စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအ 
ေနမ်ားကုိေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဖာ္ 
ကုိင္ဖက္မ်ား ေနာက္ထပ္အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ အေ၀းေျပးလမ္းမတုိးခဲ်႕ေရး 
ျပင္ဆင္ရာတြင္ အလားတူအမွားမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ႏုုိင္ေစ 
ေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ 
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၁။  ထုိင္းနုိင္ငံကေငြေၾကးေထာက္ပ့ံ၍ သကၤန္းညီေနာင္ႏွင့္ေကာ့ကရိတ္အၾကားေဖာက္လုပ္
ထားသည့္ အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမသစ္သည္ ယခုအခါေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ား
ကုိခံစားေနရသည့္ ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း၏ FPIC ေခၚ အခ်ိန္မီွၾကိဳတင္သတင္းအ
ခ်က္အလက္ရရိွကာ လြတ္လပ္စြာသေဘာထားေပးပုိင္ခြင့္ကုိ သိသိသာသာခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ 
သည္။ 
 အက်ိဳးအဆက္ခံစားရသည့္ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ အသိ 

ေပးျခင္း သုိ႕မ ဟုတ္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းကုိ မည္သည့္အခါမွမရရွိခဲ့ပဲ လမ္းေဖာက္ 
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစတင္သည့္ အခါမွပင္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းကုိ သိခဲ့ရသည္။

 အနည္းဆံုးအိမ္ေထာင္စု (၁၇) စုသည္ ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ 
အမိန္႕ေၾကာင့္   ထုိက္တန္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားမရရွိပဲ ၎တုိ႕၏ေျမယာမ်ားႏွင့္ပုိင္
ဆုိင္မႈမ်ားကုိ မိမိဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအဓမၼစြန္႕လႊတ္ခဲ့ရသည္။

 စီမံကိန္းအတြက္ ကနဦးသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစူးစမ္းေလ့လာမႈ (IEE) ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ 
မႈဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (EIA) ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ 
ထားသည္ဟူေသာ သက္ေသအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ  လူသိရွင္ၾကား ထုုတ္ေဖၚခ်ျပ 
ထားျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

 စီမံကိန္း၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္္ ျဖစ္ပြားေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမွ
တစ္ဆင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားပ်က္စီးရေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
ေဆာင္ျခင္းမ်ား မရိွခဲ့ေခ်။

 ေရဆင္းပုိက္လိုင္းတပ္ဆင္မႈစနစ္အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္တြင္ေရအလြန္မ်ား 
ေနၿပီး က်န္တစ္ဖက္တြင္ ေရအလုုံအေလာက္မရျခင္းေၾကာင့္ လမ္းေဖာက္လုုပ္ရာ 
လမ္းနံေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိလယ္ေျမမ်ားတြင္ စပါးထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းလာခ့ဲ သည္။

 စီမံကိန္းအက်ဳိးဆက္ခံစားရသူမ်ားသည္ ၎တုိ႕၏နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ မွ်တ 
မႈမရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ လက္ခံရန္ အတင္းအဓမၼဖိအားေပးျခင္း ခံရသည္။  

 ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမည္သည့္ပမာဏလက္ခံရရိွမည္ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ရြာသူရြာသားမ်ား 
ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
မရိွခ့ဲပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနက ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ 
ထားၿပီးျဖစ္သည္။

IIII
အဓိကက်သည့္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအဓိကက်သည့္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား
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 ထိခုိက္မႈကုိေလ်ာ့ပါးေစရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ရင္ဆုိင္ခံစားရသူမ်ား 
၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လူထုမေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္တင္ျပခ်က္ 
မ်ားကုိ လက္ခံေျဖရွင္းသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစနစ္မ်ား ဖြ႕ဲစည္းထားေပးျခင္းမရိွ။

 ေျမယာဆံုးရႈံးသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ အစီအစဥ္လည္းမရိွပါ။

 စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမယာဆုံးရံႈးကာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းထိခုိက္ပ်က္စီး
ရေသာ ေျမယာကုိသာအဓိကမီွခုိအားထားေနရသည့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္၊ ေျမ 
ယာအစားထုိးျပန္ေပးသည့္ စီစဥ္မႈမ်ားမရိွပါ။

 လမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနအိမ္ပ်က္ဆီးဆုံးရံႈးလုိက္ရသည့္လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏိႈင္း 
တုိင္ပင္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ၎တုိ႕အတြက္ ျပန္လည္အေျခခ်သည့္အစီအစဥ္မ်ားျပဳ 
လုပ္ေပးျခင္းမရိွပါ။

၂။  ေကာ့ကရိတ္ - အိႏၵိဳအၾကားအေ၀းေျပးလမ္းမကုိ တုိးခ်ဲ႕အဆင့္ျမႇင့္သြားမည့္စီမံကိန္း 
တြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနသည္ အလား
တူအမွားမ်ားကုိထပ္မံက်ဴးလြန္မည့္ အေျခအေနတြင္ရိွသည္။

 စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ အသိေပးျခင္း 
သုိ႕မဟုတ္ ညိႇႏိႈ္င္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္မွ (၅) ရက္ 
ေန႕အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသည္ စီမံကိန္း၏အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈခံစားရသည့္ရြာ စုစုေပါင္း (၁၆) ရြာမ်ားအနက္ ေက်းရြာ (၆) ရြာႏွင့္သာ 
ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က    
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာမည့္ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ (စာအိတ္တြင္ ထည့္ 
ထားေသာ)  ေလ်ာ္ေၾကးကုိရရိွမည္ျဖစ္ဟုေျပာခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါေလ်ာ္ေၾကးကုိ 
မည္သူကတာဝန္ယူေပးသြားမည္ကုိမူ တိတိက်က်ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမရိွခဲ့ပါ။

 ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က 
တုိက္ရုိက္ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္မဟုတ္ဟု ၎၏ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက 
ဆုိသည္။

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၇၊  ၁၈၊ ႏွင့္ ၁၉ ရက္မ်ားတြင္ လုိနန္းေရာ္၊ ငတိန္၊ ဝဲကရင္ေက်း 
ရြာသံုးရြာ၌သာ လူထုႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤသည္ 
မွာ လုံေလာက္ေသာ လူထုေတြ႕ဆုံညိွႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။

 အစုုိးရ၏ လမ္းနယ္နိမိတ္အသစ္သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ ေျမယာဆုံးရံႈးမည့္ျပည္ 
သူအေရအတြက္မည္မ်ရိွမည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရပါ။ ADB ၏ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္သည္ လမ္းတုိးျမင့္ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ သာျဖစ္ၿပီး 
လမ္းနယ္တုိးခ်ဲ႕မႈအတြက္ မပါရိွပါ။



7လွပေသာစကားလုံးမ်ားႏွင့္ အက်ည္းတန္ရုပ္ဆုိးေသာလုပ္ရပ္မ်ား
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 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
ေပးအပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သုိ႕ေသာ အလြန္အေရးၾကီးၿပီး အမွားခံ၍မရသည့္လုပ္ 
ငန္းမ်ားကုိ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနလက္ထဲသုိ႕ ယုံယုံၾကည္ၾကည္အပ္ႏံွ 
ထားသည္။

 ၂၀၁၅ မွစတင္ကာ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အစီစဥ္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္မႈလုပ္ 
ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုိက္မည့္လူထုအား  ရွင္းလင္းတိက်စြာ 
ခ်ျပေပးျခင္း မရွိ။ 

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝမရရိွခင္အခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းကုိအ 
ေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးအဆက္အျဖစ္ အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမအေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လက္နက္ကုိင္အစုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား တင္းမာ 
မႈမ်ားျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ အကယ္၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ အာရွအေ၀းေျပးလမ္း 
မွရရွိမည့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ တရားမ်တစြာခြဲေ၀ခံစားခြင့္ရိွေစမည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ေသာဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ ေမြးဖြားေပးႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာသ 
ေဘာတူညီခ်က္မ်ားမရရိွေသးခင္ စီမံကိန္းကုုိ ဆက္လုပ္လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက 
ပဠိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚဖြယ္ရာ ရိွသည္။ 

 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနတုိ႕သည္ အာရွ 
အေဝးေျပး လမ္းမစီမံကိန္းကုိ လွ်င္ျမန္စြာအေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ေအာင္  တြန္းပုိ႕ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအေပၚက်ေရာက္ႏုိင္သည့္ စုိးရိမ္ 
ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုံေလာက္ေသာစဥ္းစားသုံးသပ္ခ်င့္ခ်ိန္ေပးျခင္းမရိွပါ၊ 
သုိ႕မဟုတ္ အဆုိပါစုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမရိွပါ။ 

 အာရွအေဝးေျပးလမ္းမၾကီးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လွ်င္းၿပီး တစ္ဖက္၌ 
ဒီေကဘီေအ (DKBA) ႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္တုိ႕ေပါင္းစည္းထားေသာအဖြဲ႕တုိ႕အၾကား ျဖစ္ပြားေသာယခင္တုိက္ပြဲ 
မ်ားေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္  ေဘးအႏ ၱရာယ္ႏွင့္ၾကံဳခဲ့ရၿပီး၊ ၎တုိ႕၏ ေက်းရြာ 
မ်ားကုိမိမိဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအဓမၼစြန္႕ခြာထြက္ေျပးေနရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာရြာသူ 
ရြာသားမ်ားမွာ ယေန႕အခ်ိန္အထိ မူလေက်းရြာသုိ႕မျပန္ႏုိင္ေသးဘဲျဖစ္ကာ ၎တုိ႕
၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထိခုိက္ပ်က္ျပားရသည္။ 

 ယခင္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္   တုိက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္  စုိးရိမ္စရာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
ရြာသူရြာ သားမ်ားသည္ ေနရပ္ႏွင့္ေဝးရာသုုိ႕စြန္႕ခြာသြားေနရၿပီး ေနရပ္သုိ႕ျပန္လည္
သြားေရးအတြက္လည္း အဟန္အတားျဖစ္ေနသည္။ 
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Karen Peace and Support Network (KPSN).  
Asian Highway project undermines peace in Karen State., 

လမ္းမစီမံကိန္းမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေက်းလက္ေနရပ္ရြာလူထု 
အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ယူေဆာင္လာေပးႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားစြာရိွ 
ပါေသာ္လည္း စီမံ ကိန္းအား ဒီမုိကေရစီစနစ္က်က်ႏွင့္ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈရိွစြာျဖင့္  
အေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာထုိကဲ့သို႕အက်ိဳအျမတ္မ်ားကုိရမည္ျဖစ္သည္။ လက္  
ေတြ႕တြင္မူ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံရမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေနေသာပဋိပကၡ 
ဇုန္မ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး လြယ္ကူစြာ ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းခံရႏုိင္ ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္အရပ္ ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပျခင္း မရိွဘဲ သတင္းမ်ားကုိ 
ဖုံးကြယ္ထိမ္ခ်န္ကာ အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေနၾကသည္။ 
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းျပဳလုပ္မည့္ အၾကီးစားစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည့္ဝေသာၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရိွၿပီး ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးကုိ အာမခံေသာ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ၿပီးသည့္အ ခ်ိန္ 
အထိေစာင့္သင့္သည္။ ၎အစား အာရွအေဝးေျပးလမ္းမစီမံကိန္းျပဳလုပ္လုိသူ
မ်ားသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈမွရရိွမည့္ ၾကီးမားသည့္အျမတ္အစြန္း 
အလားအလားမ်ား၏တြန္း အား ျဖင့္ အႏၱရယ္ရိွသည့္စီမံကိန္းအား ျမန္ျမန္ ဆန္ 
ဆန္ၿပီးစီးေစရန္ လွ်င္ျမန္ စြာအ ေကာင္ အ ထည္ေဖၚခဲ့ၾကသည္။
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IVIV
သုေတသနျပဳသည့္နည္းနာသုေတသနျပဳသည့္နည္းနာ

ဤအစီခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ THWEE လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကြန္ရက္က သုေတ 
သနျပဳကာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားဆုံးေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ THWEE 
သည္ လမ္းေဖာက္ေနေသာေဒသအတြင္းရိွေဒသခံလူထုအား ကူညီပံ့ပုိးကာလူထုစည္းရုံးမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ခုိင္မာေသာ လူထုအ ေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ THWEE 
သည္ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကုိ ၎တုိ႕၏အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ဥပ 
ေဒအေၾကာင္းကုိသင္ယူေလ့လာရန္အတြက္ အားေပးကူညီေနသည္။

ယခုသုေတသနျပဳလုပ္မႈသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ  ၁၆  ရက္မွ  ၃၁  ရက္အထိ ရက္ 
သတၱပတ္ႏွစ္ပါတ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ သုေတသနအဖြဲ႕ကုိ THWEE အဖြဲ႕မွအဖြဲ႕ဝင္(၆) 
ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေကာ့ကရိတ္နွင့္သကၤန္းညီေနာင္အ 
ၾကားေမြးျမဴေရးဇုန္ရိွ ေနရာ (၆) ခုမွ ရြာသူရြာသား၂၈ ဦးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ 
ထားသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာရြာမ်ားမွာ ေခ်ာင္းေတာင္၊ ေကာ့ႏြဲ၊ တတန္ကူး၊ 
မုုိင္ကုန္းႏွင့္ရြာသစ္ကုုန္း စသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းခံရေသာ အဆုိပါ 
ရြာသူရြာသား ၂၈ ဦးသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာထိခုိက္မႈမ်ားကုိ တစ္ 
နည္းတစ္ဖုံတုိက္ရုိက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္၎တုိ႕အား 
တစ္ဦးျခင္း မ်က္နွာျခင္းဆုိင္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲၿပီး၊ အသံဖမ္းျခင္း၊ ဓါတ္ပံုျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
မ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအျပင္ ေက်းရြာ (၆) ရြာအတြင္း ေမးခြန္းပုံစံ 
မ်ားျဖန္႕ေဝကာ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမေဖာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံရသည့္ရြာသားမ်ား 
၏ကုိယ္ပုိင္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။  ထိုေမးခြန္းမ်ားထဲတြင္ေျမဧက မည္မွ် 
သိမ္းဆည္းခံရသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္သိမ္းဆည္းခံရသည္၊ ေျမသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက် 
နပ္မႈရိွမရိွ၊ သက္ဆုိင္ရာမွေလွ်ာ္ေၾကးေငြမည္သုိ႕ ေပးအပ္ခဲ့သည္၊ လက္ရိွေျမအေနအထား 
ကမည္သို႕ရိွသည္၊ စသည္တုိ႕အပါအဝင္ ေမးခြန္းမ်ားစြာကုိေမးျမန္းခဲ့သည္။
 
သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ THWEE ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမေဖာက္ 
လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းရိွရြာသူရြာသားမ်ား၏အျမင္ကုိ သိရိွနားလည္ရန္အ 
တြက္ ၎တုိ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  အခ်က္အလက္ေကာက္ယူခဲ့သူအ 
ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လမ္းေဖာက္လုုပ္မႈအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္အဖုိးတန္သည့္သ 
တင္းအခ်က္အလက္အခ်ဳိဳ႕ကုိရရိွခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕နားလည္ခဲ့ 
ေသာ္လည္းအခ်ိန္အကန္႕အသတ္ေၾကာင့္စီမံကိန္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈခံစားရ သည့္ ေနရာ 
ေဒသအားလံုးသုိ႕ သြားေရာက္နုိင္ျခင္းမရိွခဲ့ဘဲျဖစ္ကာ စီမံကိန္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဒဏ္ခံရ 
သည့္ ရြာသူရြာသားအားလံုးႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးမရခဲ့ပါ။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခုအစီရင္ခံစာသည္  ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ခါးသီး 
ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအနက္မွ နမူနာမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေပးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။
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V

သကၤန္းညီေနာင္သကၤန္းညီေနာင္မွမွေကာ့ကရိတ္ေကာ့ကရိတ္သုိ႕ေဖာက္လုပ္ထားသည့္အာရွသုိ႕ေဖာက္လုပ္ထားသည့္အာရွ
အေ၀းေျပးလမ္းမသစ္ေပၚက လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေ၀းေျပးလမ္းမသစ္ေပၚက လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

အၾကမ္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ႀကိဳ 
တင္ ညႇိႏိႈ္င္းတုိင္ပင္မႈမရိွျခင္း၊ အတင္းအဓမၼဖယ္ရွားျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္ပ်က္ 
စီးျခင္းႏွင့္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမေပးအပ္ျခင္းတုိ႕သည္ ေဒသခံလူမႈအ 
သုိင္းအ၀ိုင္း၏ FPIC2  ေခၚ အခ်ိန္မီွၾကိဳတင္သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွကာ လြတ္လပ္စြာ 
သေဘာထားေပးပုိင္ခြင့္ကုိ ကုိသိသာထင္ရွားစြာခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကံအေၾကာင္း 
မလွစြာပင္ ဤသည္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း အႀကီးစားမ်ား အတြက္ 
ထံုးစံျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္  နုိင္ငံတကာမွပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံလူမႈအသုိင္း 
အ၀ုိင္း၏အခြင့္အေရးမ်ား အကာအကြယ္ေပးမႈကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပုိမုိလုပ္ 
ေဆာင္သင့္သည္။

ေတာ္၀င္ထုိင္းအစုိးရ၏ နုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ခြဲျဖစ္သည့္ NEDA သည္ 
သကၤန္းညီေနာင္မွ ေကာ့ကရိတ္အထိ ၂၈ ကီလုိမီတာရွည္လ်ားသည့္ အာရွအေ၀းေျပးလမ္း 
သစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ထုိင္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
Seesaeng Kanyotha Company Ltd. (1979) ကုိငွားရမ္း၍ ထုိုိင္းနုိင္ငံအေ၀းေျပးလမ္း 
ေဖာက္လုပ္ေရး႒ာန3 ႏွင့္တြဲဖက္ၿပီး ဘတ္ေငြ ၁,၁၄၀,၃၄၃,၃၅၀ (ေဒၚလာ ၃၂,၅၈၁, ၂၃၉  
ေဒၚလာ) တန္ဖုိးရိွ လမ္းေဖာက္လုပ္ခြင့္ကန္ထရုိက္ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႕ 
တြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။4  လမ္းသစ္တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးသြားၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
အမ်ားျပည္သူသြားလာနုိင္ရန္ လမ္းကုိဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ လမ္းသစ္ကုိ ေဒါနေတာင္တန္း 
တစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားၿပီး ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ ျဖတ္ေဖာက္ထားသည့္ 
တစ္လမ္းသြားလမ္းေဟာင္းကုိ ေရွာင္ကြင္းသြား၍ ျမ၀တီမွေကာ့ကရိတ္ သုိ႕ခရီးသြားခ်ိန္ကုိ 
လည္း မူလသံုးနာရီမွ ၄၅ မိနစ္အထိ အခ်ိန္သက္သာသြားေစသည္။

က.  သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမရိွျခင္းက.  သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမရိွျခင္း

အေ၀းေျပးလမ္းမသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိခံစားရသည့္ေဒသ
ခံလူထုက ၎တုုိ႕သည္ လမ္းသစ္စတင္ေဖာက္လုပ္သည့္အခ်ိန္က်မွသာလွ်င္ လမ္းသစ္ 
အေၾကာင္းစတင္သိရိွရသည္ဟု ဆုိၾကသည္။  ရြာသူရြာသာမ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
လမ္းေဆာက္လုပ္ျခင္းစတင္မည္၊ ၎တုိ႕ပုိင္ေျမယာအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႕အက်ဳိးသက္ေရာက္ 
မႈရိွမည္၊ ေျမနွင့္ပစၥည္းဥစၥာဆံုးရႈံးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရမည္ မရမည္၊ စသည္တုိ႕ႏွင့္ပတ္ 
သက္ၿပီး ဤစီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုိက္ 
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ခံရသည့္ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ အားထုတ္ခဲ့မႈ တစ္စုံတစ္ရာ 
မရိွခဲ့ေခ်။ ေဒသအတြင္းသုိ႕လူမ်ားေရာက္လာၿပီး ေျမစစ္တမ္းေကာက္ယူေနသည္ကုိ ရြာသား 
မ်ားသတိထားမိသည္။ သုိ႕ေသာ္ အဆုိပါစစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားမွာ မည္သူတုိ႕ျဖစ္ၾက 
သည္ သုိ႕မဟုတ္ အဘယ္ေၾကာင့္ေျမနွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည္ကုိမူ ၎တုုိ႕ 
အား မည္သည့္အခါမွအသိမေပးခဲ့ပါ။ ရြာသားမ်ားသည္ လုုံး၀သတင္းအေမွာင္ခ်ခံထားခဲ့ရ 
ၿပီး လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား စတင္အံ့ဆဲဆဲ ေျမေနရာသတ္မွတ္ထားေသာဆုိင္း 
ဘုတ္မ်ားေထာင္သည့္အခ်ိန္က်မွသာ ရြာသားမ်ားက  စီမံကိန္းအေၾကာင္းကုိ သိရိွနားလည္ခဲ့ 
ရသည္။ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္သည့္အေတာအတြင္း နုိင္ငံ၏အျခားေနရာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနၾက၍ မိမိတုိ႕ေနအိမ္မ်ားမွအေ၀း 
သုိ႕ေရာက္ေနၾကၿပီး အိမ္ျပန္လာခ်ိန္တြင္မူ ၎တိုု႕မရိွသည့္အခ်ိန္၌ ၎တုိ႕၏ေျမမ်ားတရား 
မ၀င္သိမ္းဆည္းခံရသည္ကုိ ေတြ႕ၾကရသည္။  

ခ.  အတင္းအက်ပ္ဖယ္ရွားခံရျခင္းခ.  အတင္းအက်ပ္ဖယ္ရွားခံရျခင္း
လမ္းမေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ အုိးအိမ္ဖ်က္ဆီးဖယ္ရွားခံရသည့္ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ အတင္း 
အက်ပ္ေရႊ႕ ေျပာင္းၾကရကာ ပတ္၀န္းက်င္အနီးတ၀ုုိက္ေက်းရြာ မ်ားရိွ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား 
ႏွင့္ေဆြမ်ဳိးမ်ား၏အိမ္တြင္ ခုိလံႈေနထုိင္ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားသည္ အုိးအိမ္မ်ားဆံုးရႈံး 
ခဲ့ၾကရသည့္အျပင္ ၎တုိ႕၏အဓိက၀င္ေငြရရိွရာအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ ေျမယာကုိလည္း 
ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ ထုိသုိ႕ဆံုးရႈံးျခင္းရေၾကာင့္ ေျမယာကုိအဓိကမီွခုိေနရသည့္ရြာ သူရြာသား 
မ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲစုုိးရိမ္ဖြယ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ဂ.  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္ဆီးမႈဂ.  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္ဆီးမႈ
အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ လမ္းေဆာက္လုပ္ရာအနီးအနားတစ္၀ုိက္ 
တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ေကာ့ကရိတ္ 
ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္ တြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာစပါးခင္းမ်ားဆီသုိ႕ ေရေပး 
သြင္းသည့္ ေရစီးေၾကာင္းေျပာင္းလဲသြားၿပီး တစ္ဖက္တြင္ေရလွ်ံ၍ အျခားတစ္ဖက္တြင္ေရ 
အလြန္ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ထုိကဲ့သို႕ေသာ ထိခုိက္မႈအားေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေရပုိက္မ်ား
သြယ္တန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္လံုေလာက္မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႕၏ ေကာက္ပဲ
သီးႏံွမ်ားပ်က္စီးခဲ့ရသည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။

ေျမေတြက ေခ်ာင္းေတြထဲမွာ ျပည့္ၿပီးပိတ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မုိးရာသီမွာ 
ေရကလွ်ံၿပီး စပါးခင္းေတြဆီကုိ ေက်ာ္ဝင္ေတာ့ စပါးခင္းေတြပ်က္ကုန္တယ္။ 
စပါးေတြလဲ အရင္ကေလာက္မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ေရကမစီးဆင္းေတာ့ပဲလယ္ 
ေတြထဲ (ရြာထဲမွာ) မွာရပ္သြားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စပါးအရင္က ေလာက္ မေကာ
င္းေတာ့လုိ႕က်ေနာ္တို႕ရဲ႕အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကုိထိခိုက္တယ္။

ဦးခ်စ္၊ အမွတ္ (၆) ရက္ကြက္၊ ေကာ့ကရိတ္
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ဃ. တရားမွ်တမႈမရိွသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ အတင္းအက်ပ္လက္ခံေစျခင္း ဃ. တရားမွ်တမႈမရိွသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ အတင္းအက်ပ္လက္ခံေစျခင္း 

ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ေျမယာဆံုးရႈံးျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေျမယာပ်က္ဆီးျခင္းအတြက္ေလ်ာ္ 
ေၾကးေငြရရိွရန္ မည္သည့္အခါကမွ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ထုိအစား လမ္းေဖာက္ 
လုပ္ျခင္းၿပီးစီးသြားသည့္အခါ ထိခုုိက္နစ္နာသူရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ  
၇ ရက္ေန႕တြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ရံုး၌    အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကား 
ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အဆုိပါအစည္းအေ၀း၌ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္မင္းက လမ္းေဖာက္ 
လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုုိက္နစ္နာခဲ့သူ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႕ဆုံးရံႈးလုိက္ရေသာ 
ေျမယာ ၁ ဧကခ်င္းစီအတြက္ အစုိးရထံမွ တစ္ဦးလွ်င္ ၁.၅ သန္းက်ပ္စီ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွမည္ 
ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏသည္ ရုိးရုိးသာမန္၀ါးအိမ္ေလးတစ္လုံး 
ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္သာ လံုေလာက္မည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမကြက္ 
အသစ္၀ယ္ယူရမည့္စရိတ္မွာ ထုိေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲတြင္မပါရိွပါ။ ထုိ႕အျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခြင့္ကုိလည္း ရြာသူရြာသားမ်ားမရရိွခဲ့ပါ။ ရြာသူရြာသားမ်ားက 
၎တုိ႕အားေပးအပ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏသည္ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထုိင္ 
ရန္အတြက္ လံုေလာက္မႈရိွမည္မဟုတ္ဟု ၎တုိ႕၏စုိးရိမ္ခ်က္ကုုိ တင္ျပသည့္အခါတြင္ 
အကယ္၍ ၎တုိ႕အားေပးသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိလက္မခံလွ်င္ အဆုိပါေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ 
အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံုးျပဳလုိက္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိမွရရိွေတာ့မည္
မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားျခင္းခံရခဲ့သည္။ 

စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ နစ္နာခ်က္ႏွင့္မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ တင္ျပႏုိင္ကာ 
တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမရိွသည့္အတြက္ရြာသူရြာ
သား မ်ားသည္ မိမိတုိ႕၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) ထံသုုိ႕ 
တင္ျပ တုိင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအရုံး (KNU) သည္ 
ရြာသူ ရြာသားမ်ားကုိယ္စား   လမ္းေဖာက္လုပ္သည့္ ထုိင္းကုမၸဏီ Seesaeng Kanyotha 
Company Ltd, ႏွင့္ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းခဲ့ကာ ကုမၸဏီမွ  စီမံကိန္းေၾကာင့္နစ္နာခဲ့သူမ်ားအတြက္ 
တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြငါးသိန္းစီထပ္ေဆာင္းေပးရန္ ညိွႏိႈင္းေပးခဲ့သည္။  ထုိထပ္မံေပးအပ္သည့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ပင္လွ်င္ အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရေသာ 
၎တုိ႕ အေနျဖင့္ ဘ၀အသစ္တဖန္စတင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရိွေၾကာင္း ရြာသူရြာသား 
အမ်ားစုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
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အစည္းအေ၀းမွာ ေျမတစ္ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး သိန္း ၃၀ မရရင္ ပုိက္ဆံမယူ 
ၾကဘူးလုိ႕ သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တာ၀န္ရိွသူေတြကက်ေနာ္တုိ႕ 
ေလ်ာ္ေၾကးမယူရင္ အစုိးရကပုိက္ဆံကုိ ဘဏ္ထဲထည့္ထားမယ္လုိ႕ေျပာတယ္။ ၿပီး 
ေတာ့က်ေနာ္တုိ႕ေျမေတြကုိ သိမ္းယူမယ္လုိ႕ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။  ဒါေၾကာင့္မုိ႕ေနာက္ဆံုး 
မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕လည္း ေပးသေလာက္ပဲ ယူလုိက္ၾကရတယ္။

ဦးၾကီး၊ (အမည္ရင္းမဟုတ္) ေကာ့ႏြဲေက်းရြာ

ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအၾကား ႀကိဳတင္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းတစုုံတရာမ 
ရိွပဲရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျပည့္အ၀လက္ခံရရိွေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပထားသည့္ 
စာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ထုိးရန္ အတင္းအဓမၼဖိအားေပးျခင္းခံရၿပီး အာဏာပုိင္မ်ားက 
လံုေလာက္သည္ဟု တစ္ဖက္သတ္ယူဆ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏကုိေက် 
နပ္မႈမရိွဘဲ လက္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႕ဆံုးရႈံးခဲ့သည့္ေျမပမာဏ 
အတြက္ ၎တုိ႕၏ရပုိင္ခြင့္  သုိ႕မဟုတ္  ၎တုိ႕ရသင့္ရထုိက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏႏွင့္ 
ပတ္သက္၍  တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ေမးျမန္းညိွႏိႈင္းျခင္းမခံၾကရပါ။

င. ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကုိဖ်က္စီးျခင္း. ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကုိဖ်က္စီးျခင္း

ကြ်န္ဳပ္တုိ႕သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းထိခုုိက္နစ္နာခံစားခဲရသူရြာသူရြာသားအခ်ဳိ႕ကုိ လက္ေတြ႕ေျမျပင္အေျခ 
အေနနွင့္ပတ္သက္၍  ၎တုိ႕၏ ရႈ႕ေထာင့္အျမင္ကုိေတြ႕ဆံုေမးျမန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ေကာ့ကရိတ္ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမြးျမဴ ေရးဇုန္၊ အမွတ္  (၆) ရပ္ကြက္ေန  ေဒၚစု (အမည္ရင္း မဟုတ္) က ရြာသူရြာ 
သားမ်ားအတြက္ ေျမသည္မည္မ်အေရးၾကီးၿပီး ေငြသားေလ်ာ္ေၾကးသည္ မိမိတုိ႕၏အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ လုံေလာက္မမရိွသည့္အေၾကာင္းကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အားေျပာျပခဲ့သည္။

လယ္ယာေတြက က်မတုိ႕မိသားစုအတြက္ထမင္းအုိး ပဲ။ က်မတုိ႕ခေလးေတြကုိ ေက်ာင္းထားႏုုိင္တာ 
ဒီလယ္ယာေၾကာင့္ပဲ။ လမ္းေဖာက္ဖုုိ႕အတြက္ ဒီေျမေတြကုုိ အဆုုံးရံႈးမခံခ်င္ခဲ့ဘူး။ က်မသားသမီးေတြ 
သူတုိ႕ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ ဒီလယ္ယာေတြေပၚမွာမီွခုိလုပ္စားလုိ႕႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း 
က်မဘာမွမေျပာခဲ့ဘူး။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ တျခားသူေတြရဲ႕ေျမေတြလ ဲလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးမွာပါသြားလုိ႕ 
ပဲ။ သူတုိကေျမတစ္ဧကအတြက္ က်မတုိ႕ကုိ ၁၅ သိန္းေလ်ာ္ေၾကးေပး မယ္လုိ႕ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ ဒါေပ 
မယ့္ က်မတုိ႕သေဘာမတူခဲ့ၾကဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ အဲဒါက က်မတုိ႕ဘ၀မွာ တစ္ႀကိမ္ပဲရ 
မွာျဖစ္လုိ႕ပဲ။ လယ္ယာ ေျမကေတာ့ က်မတုိ႕အတြက္ တစ္သက္လံုးအသံုးျပဳနုိင္တယ္။ Seesaeng 
Kanyotha ကုမၸဏီက ၅ သိန္း ထပ္ထုိး ေပးတဲ့အတြက္ တစ္ဧကကုိ ေလ်ာ္ေၾကး သိန္း ၂၀ ျဖစ္သြားတယ္။ 
က်မေလ်ာ္ေၾကးယူဖုိ႕လက္မွတ္ ထုိးလုိက္ေပမယ့္လဲ စိတ္ထဲမွာ ဆုိးဆုိးရြားရြားခံစား ရတယ္။

ေဒၚစု (အမည္ရင္းမဟုတ္) ေမြးျမဴေရးဇုန္၊ အမွတ္ (၆)ရပ္ကြက္ ေကာ့ကရိတ္
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အျခားရြာသူရြာသားမ်ားက၎တုိ႕ေျမအသိမ္းခံခဲ့ရပုုံႏွင့္  ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနကသင့္ 
ေတာ္သည္ဟု ယူဆကာ တစ္ဖက္သတ္သတ္မွတ္ေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ 
မေက်နပ္မႈမ်ားထုုတ္ေဖၚေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနကေျမယာတစ္
ကြက္အတြက္ ေငြေၾကးတန္ဖုိးအလြယ္တကူ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ား 
အတြက္မွာမူ ၎တုိ႕၏ေျမယာသည္ ေငြေၾကးပမာဏ တစ္စုံတစ္ရာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ 
တန္ဖုိးရိွသည္။ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္တြင္ပင္ ေနထုိင္သည့္ဦးေစာ (အမည္ 
ရင္းမဟုတ္) ကလည္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး 
ေၾကာင့္ ယခု၎၏အသက္ေမြးေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္ဆီးခဲ့ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက် 
နပ္မႈကုိ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုုိခဲ့သည္။ 

“လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္သူတုိ႕က ေျမေစးေတြ အမ်ားႀကီးသံုးခဲ့ၿပီး ေျမေစးေတြကတုိက္စားျခင္း 
ခံရၿပီးစီး ေမ်ာတဲ့အခါလယ္ယာေျမေတြထဲ ေရာက္သြားတယ္။   ေနာင္ဆုိရင္ ေျမေစးေတြကက်ေနာ့္ 
လယ္ယာေျမကုိဖ်က္ဆီးေတာ့ မယ္။ သူတုိ႕က က်ေနာ္တုိ႕ကုိေလ်ာ္ေၾကး နဲနဲ ေလးပဲေပးၿပီး က်ေနာ္ တုိ႕ 
ဆီကေျမေတြ အမ်ား ႀကီး သိမ္းယူသြားတယ္။”

ဦးေစာ (အမည္ရင္းမဟုတ္) အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕။

ထုိမွ်သာမက လမ္းေဆာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားထဲ ေျမဝင္ကာေရစီးေၾကာင္းမ်ား 
လည္းေျပာင္းသြားျခင္းကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမရိွေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စမ္းေခ်ာင္းထဲက 
ေရမ်ားသည္ ၎၏စပါးစုိက္ခင္းမ်ားေပၚလွ်ံဝင္ၿပီး စုိက္ခင္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ စပါးစုိက္ 
ခင္းမ်ားက ဦးေစာ (အမည္ရင္းမဟုတ္) ႏွင့္အျခားရြာသူရြာသားမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းအတြက္ မရိွမျဖစ္ေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးျဖင့္အစားမထုိးနုိင္ေပ။ 
ထုိ႕အျပင္ ဦးခ်စ္ကုိေပးအပ္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ ၎ဆုံးရံႈးလုိက္ရေသာ ၎၏ပုိင္ဆုိင္ 
ပစၥည္းအားလံုး၏တန္ဘုိးႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထုိက္တန္လံုေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးပမာဏမ
ဟုတ္ပါ။

က်ေနာ္တုိ႕ကုိေျမကြက္ေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘူး။ က်ေနာ္တုိ႕ေျမေပၚမွာစုိက္ 
ထားတဲ့ သစ္ပင္ေတြအတြက္ပဲ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတယ္။ ဒါေတာင္ အပင္တုိင္းအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႕ကအိမ္ဖ်က္ဖုိ႕နဲ႕ အိမ္ျပန္ေဆာက္ဖုိ႕အတြက္ပဲ 
က်ေနာ္တုိ႕ကုိပုိက္ဆံေပးတယ္။ အိမ္တစ္လံုးစာအတြက္ နွစ္သန္း - သံုးသန္းေပး 
တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဲဒီပုိက္ဆံက လက္သမားခေလာက္ပဲရွိတာ။ အိမ္ျပန္ 
ေဆာက္ဖုိ႕ ကုုိယ့္ပုိက္ဆံကုုိယ္သံုးရတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႕အခ်ိန္ေတြသံုးရ တယ္၊သစ္ 
လည္း က်ေနာ္တုိ႕ပဲခြဲရတယ္။”

ဦးေစာ (အမည္ရင္းမဟုတ္)၊ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕။
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“က်မေျမႏွစ္ကြက္၀ယ္ခါစပဲ ရွိေသးတယ္။ ဘာမွမစုိက္ရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ေျမက 
လမ္းေဖာက္မဲ့ စီမံကိန္းထဲမွာ ရိွေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မေျမမွာဘာအပင္မွမရိွဘူး
လုိ႕ေျပာၿပီး အစုိးရကက်မကုိ ဘာေလ်ာ္ေၾကးမွမေပးခဲ့ဘူး။ သူတုိ႕က အပင္ေတြစုိက္
ထားတဲ့ေျမအတြက္ပဲေလ်ာ္ေၾကးေပးတယ္။”

ေဒၚေလး (အမည္ရင္းမဟုတ္)၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားတန္းေက်းရြာ

ကမ္းနားတန္းေက်းရြာ၊ အမွတ္  (၃) ရပ္ကြက္ေန ေဒၚေလး (အမည္ရင္းမဟုတ္) ကလည္း 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြနွင့္ပတ္သက္၍ အလားတူျပႆနာမ်ဳိးႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။

စ. လမ္းနယ္တုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္မႈမ်ားစ. လမ္းနယ္တုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္မႈမ်ား

၂၀၁၅ ခုနစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလက ရြာသူရြာသာမ်ားထံမွရရိွေသာသတင္းအရ အစုိးရက လမ္း 
တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ေပ ၁၀၀ စီ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ရန္အစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး စီမံ 
ကိန္းေၾကာင့္ ထိခုုိက္နစ္နာခဲ့ရသူ ရြာသူရြာသားမ်ားထံမွ ေျမထပ္မံသိမ္းယူလ်က္ရိွေနသည္။ 
အာဏာပုိင္မ်ားကလမ္းတုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းအလ်ဥ္းမရိွပဲ လမ္း 
နယ္နိမိတ္တုိင္မ်ားကုိ စုိက္ထူထားၿပီးျဖစ္သည္။

”လမ္းဧရိယာတုိးခ်ဲ႕တာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး  ဘာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမွမရိွဘူး။ သူတုိ႕လာၿပီး 
လမ္းနယ္နိမိတ္တုိင္ေတြကုိ စုိက္မွတ္သြားတယ္။  က်မရဲ႕ၾကက္ေမာက္စုိက္ခင္းကုိဖ်က္ 
လုိက္ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဘာေလ်ာ္ေၾကးမွမရခဲ့ဘူး။ သူတုိ႕ကတကယ္လုိ႕က်မ 
အဲဒါကုိမဖ်က္ဆီးရင္ ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္က်မယ္လုိ႕ ေရးထားတဲ့စာတစ္ေစာင္က်မဆီပုိ႕ 
လာတယ္။ သူတုိ႕လမ္းတုိးခ်ဲ႕တဲ့အတြက္ က်မအရမ္း၀မ္းနည္းတယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိ  
ေတာ့ လမ္းကက်မစုိက္ခင္းအလယ္တည့္တည့္ကုိျဖတ္သြားတယ္။ လမ္းနယ္ေျမထဲကုိ  
က်မေျမႏွစ္ဧကေက်ာ္ေလာက္ပါသြားတယ္။ က်မၿခံစည္းရုိးတုိင္ေတြ အကုန္ဖ်က္လုိက္ 
ရတယ္။ က်မအရမ္းစိတ္မေကာင္းဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်မတုိ႕သူတုိ႕ေတြကုိ ေၾကာက္ 
တယ္။”

ေဒၚေအး (အမည္ရင္းမဟုတ္)၊ ေခ်ာင္းေတာင္ေက်းရြာ။

ေကာ့ကရိတ္ေမြးျမဴေရးဇုန္၊ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္မွေဒၚဘလု (အမည္ရင္း မဟုတ္) ကေျမ (၄)  
ဧက ပုိင္ဆုိင္ၿပီးသူမ၏ေျမအလယ္တည့္တည့္ထဲသုိ႕ လမ္းျဖတ္ေဖါက္သြားသည္ကုိ ရွင္းျပ 
ခဲ့သည္။ သူမေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ က်ပ္ေငြ (၈) သိန္းရရိွခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ လမ္းေဖါက္လုပ္ 
မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သူမကုိႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းျခင္းမရိွခဲ့ပဲ လူေတြလာ၍ ၎တုိ႕ဖာ 
သာလမ္းအား တုိင္းထြာသြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
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ဆ. ထိခုိက္နစ္နာသူလူထုမ်ားအၾကား  တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေစျခင္းဆ. ထိခုိက္နစ္နာသူလူထုမ်ားအၾကား  တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေစျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနက အိမ္ေထာင္စုတစ္စုအတြက္ေပးအပ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာ 
ဏကုိ ဆံုးျဖတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္မွ်တမႈမရိွခဲ့ပဲ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္လူမႈအသုိင္အ 
၀ုိင္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနသည္ ေဒသ 
အတြင္းသုုိ႕လာေရာက္၍ မည္သူသည္ ေျမဧကမည္မွ် အမွန္တကယ္ပုိင္ဆုိင္သည္ႏွင့္ပတ္
သက္၍  ကြင္းဆင္း တုိင္းထြာအတည္ျပဳျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ ထုိ႕သုိ႕ျပဳလုပ္ရမည့္အစား
ေျမစာရင္းမွတ္တမ္းစာအုပ္ယူလာခဲ့ၿပီး ရြာသားတစ္ဦးျခင္းစီ၏ ေျမဧကပုိင္ဆုိင္မႈပမာဏကုိ 
သတ္မွတ္ေပးခဲ့ကာ ထုိေျမစာရင္းမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ရိွေသာစာရင္းအရသာ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြေပးအပ္ခဲ့သည္။

သုိ႕ေသာ္ ေျမျပင္တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား အမွန္တကယ္ပုိင္ဆုိင္သည့္ေျမဧကႏွင့္ ေျမစာရင္း 
မွတ္တမ္းစာအုပ္ပါ ေျမဧကပမဏ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အၿမဲတမ္းတစ္ထပ္တည္းမက်ပါ။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရရိွသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမစာရင္းမွတ္တမ္း 
ထဲတြင္ရိွသည္ထက္   ေျမယာပုိင္ဆုိင္သည့္ ရြာသူရြာသားအခ်ဳိ႕မွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေလ်ာ့နည္း 
စြာလက္ခံရရိွခဲ့ၿပီး သူတုုိ႕ထက္ေျမပမာဏ  ပုိမုိနည္းပါးစြာပုိင္ဆုိင္သည့္သူမ်ားမွာေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြပုိမုိရရိွမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမ (၅) ဧကသာပုိင္ဆုိင္သည့္ လယ္သမားတစ္ဦး 
သည္ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွသည့္အခါတြင္ ေျမစာရင္းမွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတုိင္း 
ေျမ (၇) ဧကစာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံရရိွခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ထုိရြာသားႏွင့္ေျမဧက 
ပုိမုိပုိင္ဆုိင္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြအနည္းငယ္သာရေသာ ရြာသာမ်ားအၾကား တင္းမားမႈမ်ားျဖစ္ 
ေစခဲ့သည္။ 

”သူတုိ႕လုပ္သင့္တာက ဒီကုိလာၿပီး ေျမယာစစ္တမ္းေကာက္သင့္တယ္။ ေလ်ာ္ေၾကး 
မေပးခင္ ဘယ္သူက ေျမဧကဘယ္ေလာက္အမွန္တကယ္ပုိင္ဆုိင္သလဲဆုိတာေသ  
ခ်ာေအာင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုျခင္းရဲ႕ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ စစ္ေဆးတုိင္း ထြာသတ္ 
မွတ္သင့္တယ္။”

ေခ်ာင္းေတာင္ေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦး

“သူတုိ႕လမ္းဧရိယာကုိလာသတ္မွတ္သြားတုန္းက က်မမသိလုိက္ဘူး။ လမ္းတုိးခ်ဲ႕ 
တာကုိ က်မသေဘာမ တူဘူး။ လမ္းေဖာက္ဖုိ႕အတြက္ က်မေျမကုိမေပးနုိင္ဘူး။ ဘယ္ 
လုိ အ စားထုိး ျပန္ေပးတာမ်ဳိးကုိမွလဲ မလုိခ်င္ဘူး။  က်မမွာ ကေလးဆယ္ေယာက္ရိွ 
တယ္။ ဒီေျမကုိ ကေလးေတြအတြက္ ထားထားတာျဖစ္တယ္။ က်မ ဒီေျမကုိပဲလုိ 
ခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ က်မမွာက ဒီေျမကြက္ပဲရိွတယ္ေလ။ ဟုိတုန္းကနဲ႕ 
ယွဥ္ရင္ လုပ္စားကုိင္စားရတာမေကာင္းဘူး။ လမ္းေဖာက္လုိ႕ျဖစ္လာတဲ့ထိခုိက္မႈ ေတြ 
ေၾကာင့္ ဒီေျမကလဲ ေျမဆီေျမနစ္ည့ံသြားၿပီ။ အရင္ကဆုိ ေျမက ေျမၾသဇာ အရမ္း 
ေကာင္းတယ္။ အခုက  သီးပင္ စားပင္ စုိက္စားလို႕ မေကာင္းေတာ့ဘူး။

ေဒၚဘလု (အမည္ရင္းမဟုတ္)၊ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္၊ ေကာ့ကရိတ္။
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ဤဓါတ္ပံုႏွစ္ပံုကုိ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမေဘးတြင္ 
ရုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘယ္ဖက္ျခမ္းရိွဓါတ္ပံုမွာ စပါးစုိက္ခင္းမ်ားသုိ႕ ေရသြယ္ထားသည့္ေရပုိက္ကုိ ရုိက္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
ညာဖက္ျခမ္းရိွဓာတ္ပံုမွာ အမ်ားျပည္သူျဖတ္သန္းသြားလာရာလမ္းဟုေရးသားထားသည့္ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္ကုိ ရုိက္ျပ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမနယ္နိမိတ္ကုိ အစုိးရကပုိင္းျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လမ္းနယ္နိမိတ္ အတြင္းက် 
ေရာက္ေနပါက ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႕အုိးအိမ္မ်ား၊ ေစ်းဆုိင္မ်ား၊ စသည္မ်ားကုိ ၿဖိဳဖ်က္ေပးရသည္။ [ဓာတ္ပံု: 
KHRG]

ဤဓါတ္ပံုႏွစ္ပံုအား ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ အာရွအေ၀း 
ေျပးလမ္းမေဘးတြင္ ရုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘယ္ဖက္ျခမ္းရိွဓါတ္ပံုမွာ အစုိးရ၏အမိန္႕ ညြန္ၾကားခ်က္စာကုိ ရုိက္ျပထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ အစုိးရက ရြာသူရြာသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ေစ်းဆုိင္မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕ေနာက္ 
ဆံုးထားၿဖိဳဖ်က္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။ အကယ္၍ ၎တုိ႕၏ေစ်းဆုိင္မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ 
ေန႕ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ၿဖိဳဖ်က္မေပးပါက တရားစြဲဆုိျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ညာဖက္ျခမ္းရိွဓါတ္ပံုမွာ အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမ 
ေဘးရိွအိမ္မ်ားနွင့္ေစ်းဆုိင္မ်ား၏ ဓါတ္ပံုျဖစ္သည္။ အစုိးရက ၎တုိ႕သည္ လမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိေနေၾကာင္းႏွင့္၎တုိ႕ 
၏ေစ်းဆုိင္မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားဖယ္ရွားေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အကယ္၍ 
၎တုိ႕၏ေစ်းဆုိင္မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ၿဖိဳဖ်က္မေပးပါက တရားစြဲဆုိျခင္း 
ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု: KHRG]
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က. ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ လမ္းအဆင့္ျမင့္ေရးစီမံကိန္းသည္ထိခုိက္ က. ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ လမ္းအဆင့္ျမင့္ေရးစီမံကိန္းသည္ထိခုိက္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ခ်မွတ္ထား ေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ခ်မွတ္ထား 
ေသာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္မူဝါဒမ်ားကုိေဖါက္ဖ်က္ျခင္း။ေသာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္မူဝါဒမ်ားကုိေဖါက္ဖ်က္ျခင္း။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တုုိဘာလတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္ မာ
ႏုုိင္ငံေဆာက္လုုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOC) ကုိ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းေငြေပးရန္သေဘာ 
တူခဲ့သည္။ ေခ်းေငြကုိ (၁) ျမန္မာႏုုိင္ငံ အေရွ႕ ေတာင္ဖက္ျခမ္း အိႏၵိဳမွ ေကာ့ကရိတ္အၾကား 
အေ၀းေျပးလမ္းမကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ (၂) လမ္းတုိးခ်ဲ႕ျခင္း (ထုိလုုပ္ ငန္းႏွစ္
ခုေပါင္း၍ စီမံကိန္းဟု ဤအစီရင္ခံစာက သုံးႏႈန္းထားသည္။) တုုိ႕အတြက္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ China Daily က တရုတ္အ
စုိးရပုိင္ China Road and Bridge Coporation Ltd သည္ အိႏၵိဳႏွင့္ေကာ့ကရိတ္အၾကားရိွ
ကားလမ္းကုိ ေလးလမ္းသြားအေဝးေျပးလမ္းမၾကီးအျဖစ္ခ်ဲ႕ထြင္ တည္ေဆာက္သြားရန္ ေဒၚ 
လာသန္းေပါင္းမ်ားတန္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတင္ဒါကုိ ေအာင္ျမင္ရရိွခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။ 
ဤသည္မွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း အစုိးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း တရုတ္ 
ကုမၸဏီကုိ လူသိရွင္ၾကားလုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးေသာ ပထမဆုံးတင္ဒါျဖစ္သည္။5

လမ္းစီမံခ်က္သည္ ေက်းရြာ ၁၇ ရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကုုိ ျဖတ္သန္းသြားသျဖင့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ေနထုိင္သူ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ေနထုုိင္ မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေပၚ သက္ 
ေရာက္ခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ADB ထံမွ ေခ်းေငြရရွိရန္အတြက္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ Resettlement and Ethnic Group Development Plan ေခၚ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ (ဤ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ထားေရးအစီအစဥ္ဟု သုံးႏႈန္းထားသည္) ADB ဆီသုိ႕  
တင္ျပခဲ့သည္။  ထုိျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ တြင္ တိက်ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏႈန္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခုိက္မႈကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ လူထု၏စုိးရိမ္မႈႏွင့္မေက်နပ္ခ်က္ 
မ်ားတင္ျပတုိင္ၾကားႏုိင္ေစမည့္ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားအပါအ၀င္ အဓိကအေရးပါေသာအစီ 
အစဥ္မ်ားကုုိ တိတိက်က်ေဖၚျပျခင္းမရိွလင့္ကစား ADB သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန 
အားေခ်းေငြေပးရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အထက္ေဖၚျပပါအာနည္းခ်က္မ်ားရိွေနသည့္တုိင္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ထုိအားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ရန္မလုပ္ေဆာင္ဘဲ စီမံ 

VIVI
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏                         အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏                         

ေကာ့ကရိတ္ - အိႏၵိဳလမ္းအပုိင္းကုိအဆင့္ျမႇင့္ေဆာက္လုပ္ ေကာ့ကရိတ္ - အိႏၵိဳလမ္းအပုိင္းကုိအဆင့္ျမႇင့္ေဆာက္လုပ္ 
မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္အမင္းစုိးရိမ္ခ်က္မ်ားမည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္အမင္းစုိးရိမ္ခ်က္မ်ား
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ကိန္းအေကာင္အထည္ေဖၚရန္ စတင္လုုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ADB ကလည္း ထုိလုပ္ရပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရိွပါ။ စီမံကိန္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ရင္ဆုိင္ရ 
မည့္ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုုိ႕အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအေပၚ အႀကီးအက်ယ္သက္ေရာက္မႈ 
ရွိမည့္ ဤစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေရးဆုိခြင့္တစ္စုံ တစ္ရာမရိွေတာ့ေပ။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္
သက္ၿပီး ၎တုိ႕ေရးဆြဲထားေသာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္သည္ ADB  မွ ခ်မွတ္  
ထားေသာ ျပန္လည္ေနရခ်ထားေရးဆုုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား6ထဲက အခ်က္မ်ားစြာႏွင့္အစုိးရမဟုတ္ 
ေသာအျခားႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုုိ လိုုက္နာျခင္း 
မရိွပါ ။ ထုုိ႕အျပင္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏အခြင့္အေရးကုိ အကာအကြယ္ေပး 
ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမပါဝင္သလုိ စီမံ 
ကိန္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအေပၚ ျဖစ္လာႏုုိင္သည့္ဆုုိး က်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
မည္သို႕ရိွၿပီး မည္ကဲ့သုိ႕ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေပ။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ႏုုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာ 
ပုုိင္ဆုုိင္မႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈကုုိ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖၚရန္၊ စီမံခန္႕ခြဲရန္အတြက္အမ်ိဳး 
သားေျမယာအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ မူ၀ါဒ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းလမ္းညႊန္တစ္ခုုတြင္ 
“ေျမယာႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏုုိင္ငံတကာလုပ္နည္း   
လုုပ္ဟန္ေကာင္းမ်ားကုိျမွင့္တင္အားထုုတ္သြားရန္” ဟူ၍ပါရိွၿပီး7  ထုိအခ်က္သည္အထူးသ 
ျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထား 
သည္။ 

ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵမပါဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရမႈမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ အနည္းဆုံး အျခားေရြးခ်ယ္ႏုိင္
သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးေရးဆြဲေပးရန္လုိအပ္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ႏုိင္ငံတကာလုပ္ 
ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားေသာ အမ်ိဳးသားေျမယာအသုံးခ်မႈ မူဝါဒကုိ တိတိက်
က်လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ လက္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ 
တိက်ရွင္းလင္းလုံေလာက္ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားမရိွပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ရလဒ္အျဖစ္ ယခင္ကႏွင့္ 
မၾကာေသးခင္အခ်ိန္အထိ ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအဓမဤေျပာင္းေရႊေနထုိင္ရမႈမ်ား 
သည္ တုိင္းျပည္တစ္ဝွမ္း မ်ားျပားစြာပ်ံ႕ႏံွျဖစ္ပြားခဲ့သည္။8 ယခုအမ်ိဳးသားေျမယာအသုံးခ်မႈ 
မူဝါဒကုိ ေရးဆြဲအတည္ျပဳလုိက္ျခင္းသည္ ယခင္အျပဳ အမူမ်ားကုိေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း 
မ်ားတြင္ လူ႕အခြင္းခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံမက်ဴးလြန္ရန္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါသည္။ 

ေျမယာသိမ္းျခင္း၊ ခြဲေ၀ျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေျမယာမတရားသိမ္းယူျခင္း သုိ႕မ
ဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အစားထုိးေပးျခင္းလုုပ္ 
ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ရွင္းလင္းေသာ ႏုုိင္ငံတကာလုပ္နည္းလုုပ္ဟန္ေကာင္း
မ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ရမည္။ ထုုိ႕အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအလုုိက္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုုိက္သူမ်ား၊ လူထုအဖြဲ႕အစည္း၊ တုိင္းရင္း
သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ ရွိရမည္။ 



လွပေသာစကားလုံးမ်ားႏွင့္ အက်ည္းတန္ရုပ္ဆုိးေသာလုပ္ရပ္မ်ား
အာရွအေဝးေျပးလမ္းမၾကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏုီင္ငံ
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ခ. ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္သည္   ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵမပါေသာျပန္လည္ေနခ. ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္သည္   ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵမပါေသာျပန္လည္ေန
ရာခ်ထားမႈကုိ နည္းသည္ထက္နည္းေစရန္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာအစားထုိးလုပ္ ရာခ်ထားမႈကုိ နည္းသည္ထက္နည္းေစရန္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာအစားထုိးလုပ္ 
ငန္းအစီအစဥ္မ်ား မည္သုိ႕ရိွသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည့္ျပည့္စုုံစုံ ထည့္သြင္းစဥ္း ငန္းအစီအစဥ္မ်ား မည္သုိ႕ရိွသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည့္ျပည့္စုုံစုံ ထည့္သြင္းစဥ္း 
စားေပးရန္ ပ်က္ကြက္သည္။စားေပးရန္ ပ်က္ကြက္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ကုိယ္ပ္ုိင္ဆႏၵမပါေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းသည္ မ်ား 
ေသာအားျဖင့္ နဂုိေဘးဖယ္ခံေနရေသာျပည္သူလူထုအား ပုိမုိဆုုိးရြာေသာ ဒုုကၡျပႆနာတြင္း 
ထဲသုိ႕တြန္းပုိ႕ေစသည္။ ADB က ေငြေၾကးပ့ံပုိးေပးေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵမပါဘဲ 
ျဖစ္ပြားေသာျပန္လည္ေရခ်ထားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ် 
ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎ကခ်မွတ္ထားေသာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကဆုိ  
ထားသည္မွာ (၁) ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵမပါေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကုုိ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အေျခ
အေနတြင္အတတ္ ႏ္ုိင္ဆုံး ေရွာင္က်ဥ္ရမည္၊ (၂) စီမံကိန္းအေကာင္အထည္အထည္ေဖၚရာ
တြင္ အျခားအစားထုိးေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည့္လုပ္ငန္းပုံစံမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ္
ပုိင္ဆႏၵမပါေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကုိေလ်ာ့ခ်ရမည္၊9 ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵ
မပါေသာေျပာင္းေရႊ႕မႈႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္  အားထုတ္ၾကိဳး
ပမ္းရာ၌ ADB သည္ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႕မဟုုတ္ေပ။ ႏုုိင္ငံတကာေငြေၾကး ေကာ္ပုုိေရးရွင္း 
(IFC)  က “ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵမပါေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကုိ ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္”10 
ဟုဆုိထားသလုိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအစားအစာႏွင့္စုုိက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) ကလည္း “လူ႕အ
ခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားအရ လူထုအာ၎တုိ႕ေနရပ္မွဖယ္ရွားျခင္းသည္  အထူးလုိအပ္္သည့္  
(မျဖစ္မေန) အေျခအေနမ်ားတြင္သာ ျဖစ္ေပၚသင့္သည္” ဟုဆိုထားၿပီး မည္သည္စီမံကိန္းကုိ
မဆုိ အေကာင္အထည္မေဖၚခင္အခ်ိန္တြင္ “အဟန္႕အတားအနည္းဆုံးႏွင့္အေကာင္းဆုံးရ 
လဒ္ရရိွေအာင္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ေနရာ၏  ေဒသခံေျမပုိင္ရွင္ႏွင့္ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္း
ေနထုိင္မည့္သူအမ်ားအတြက္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ျပႆနာႏွင့္ ထိခုိက္မႈမ်ားအပါ အဝင္ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ေနရာေဒသပုိင္းဆုိင္ရာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ကာေရြး 
ခ်ယ္သင့္ေရြးခ်ယ္ထုိက္သည့္ေနရာမ်ားကုိ တင္ျပရမည္။”11

ADB ၏ ကုိယ္ပုိင္မူ၀ါဒ ရည္မွန္းခ်က္တြင္ “ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းသက္ေရာက္မႈမ်ား 
အနည္းဆုုံး ျဖစ္ေစ ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ ရုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာေျပာင္းေရႊ႕မႈ၊ ေျမယာဆုံးရံႈးမႈ 
သုိ႕မဟုတ္ ၀င္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ား ဆုံးရံႈးပ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ နစ္နာရသည့္ျပည္သူဦးေရနည္း 
ႏိုုင္သမွ်နည္းေစမည့္ စီမံခ်က္မ်ားကုိ ေရးဆြဲရမည္။” ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနပင္ 
လွ်င္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားမျဖစ္ရေအာင္ ေရွာင္ရွားျခင္းသည္ အေရးၾကီးေသာ အရာ 
ျဖစ္သည္ကုိ လက္ခံသည္။ ၎၏ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ ဆုိထားသည္မွာ 
“ADB ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း မူ၀ါဒပါ အဓိကအခ်က္မွာ ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵမပါေသာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အတတ္ႏိုုင္ဆုံး ေရွာင္က်ဥ္ရမည္” ျဖစ္ 
သည္။12 
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လူထုေျပာင္းေရႊ႕ရမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရမည့္အေျခအေနမ်ား ေလ်ာ့နည္းႏုိင္သမ်နည္း
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးၾကီးေသာအရာျဖစ္သည္ကုိ တစ္ကမၻာလုံးက 
အသိအမွတ္ျပဳေနေသာ္လည္း ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 
ျခင္းအစီအစဥ္တြင္ လူထုေျပာင္းေရႊ႕ရမႈႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ 
မည့္ အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာအစားထုိးနည္လမ္းပုံစံမ်ားႏွင့္ပတ္
သက္၍ ေဘးဒုကၡခံစားရမည့္ ေက်းရြာလူထုအသုိင္းအ၀န္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟူ 
ေသာညႊန္ျပခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရွိေပ သို႕မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ပင္စဥ္းစားခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ 
ADB ၏ မူ၀ါဒကုိ လိုုက္နာပါသည္ဟုျပသရန္ ရည္ရြယ္အားထုတ္ၿပီး ထည့္သြင္းထားသည့္   
တစ္ခုတည္းေသာအရာမွာ “စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးကူညီသူမ်ားသည္ စီမံကိန္း 
ေၾကာင့္ ေျမယာအသစ္ထပ္မံသိမ္းဆည္းမႈမ်ားနည္းပါးေစရန္ ၾကိဳးပမ္းအား ထုတ္ခဲ့ၾကသည္” 
ဆုုိေသာအခ်က္ႏွင့္ “စီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းရယူမႈႏွင့္ အျခားထိခုိက္မႈမႈမ်ား 
နည္းေအာင္  စီမံကိန္းပုိင္းဆုိင္ရာအႀကံေပးသူ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးကာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားစြာထုတ္ခဲ့သည္”13  ဟူ၍ ေတြ႕ရသည္။  
အဆုိပါ မသဲကြဲေသာေဖၚျပခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႕၏ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးအစီ 
အစဥ္တြင္ စီမံကိန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကံေပးသူမ်ားက မည္သူမည္ ၀ါျဖစ္ၿပီး ထုိအႀကံေပးမ်ားက 
မည္သူမည္၀ါမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ သုိ႕ မဟုုတ္ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစ 
ေရးအတြက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားဆုိသည္မွာ မည္သည္ မ်ားျဖစ္သည္၊ စသည္မ်ားကုိ  
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းကုိ ထုုတ္ေဖၚျခင္းမရွိေပ။ ေနရာေျပာင္း ေရႊ႕ရမည့္ျပည္သူမ်ားကုုိယ္စား 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ လူထုုအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ 
စီမံကိန္းအတြက္ အစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း 
ရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအစီအ စဥ္က ေဖၚျပထားျခင္းမရိွေပ။ ေဆာက္ 
လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚမည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 
မႈႏွင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားနည္းသည္ထက္နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ မႏုိင္မည္၊ ေရႊ႕ေျပာင္း
မႈပုိင္းဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ားကုိ နည္းပါးေစႏုိင္မည့္  အစားထုိးနည္းလမ္းပုံစံမ်ား ၎တြင္ရိွ 
သည္ မရိွသည္၊ စသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ADB အေနျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္စီစစ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္
ရန္အတြက္ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွတင္ျပေပးေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
အစီအစဥ္ထဲတြင္ လုံေလာက္ျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မရွိပါ။ 
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ဂ. ေဆာက္လုုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ စီမံကိန္းမစတင္မီွ လုိအပ္ခ်က္အရ ေဆြးေႏြး ဂ. ေဆာက္လုုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ စီမံကိန္းမစတင္မီွ လုိအပ္ခ်က္အရ ေဆြးေႏြး 
တုိင္ပင္သင့္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတုုိင္ပင္ခဲ့ျခင္း၊ သေဘာထားရယူျခင္းမ်ား တုိင္ပင္သင့္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတုုိင္ပင္ခဲ့ျခင္း၊ သေဘာထားရယူျခင္းမ်ား 
မရိွခဲ့ပါ။ မရိွခဲ့ပါ။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအစီအစဥ္အေကာင္အထည္မေဖၚခင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ေျပာင္းေရႊ႕ 
ရမည့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေလးနက္စြာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအႀကံဥာဏ္ရယူျခင္းသည္ ျပန္လည္ေန 
ရာခ်ထားျခင္းလုုပ္ငန္းတုိင္း၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ADB မွေငြ 
ေခ်းယူသူမ်ားသည္ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း 
မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ထိခုိက္မည့္ျပည္သူ 
လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းႏွင့္ ညိွႏိႈင္းတုိင္ပင္အႀကံဥာဏ္ရယ 
ျခင္းမ်ား လုုပ္ရန္လုုိအပ္သည္ကုိ ADB ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈက 
ဆုိထားသည္။ ထုုိ႕အျပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္အ 
ေကာင္အထည္ေဖၚမႈ အဆင့္မ်ားအတြင္း စီမံခ်က္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အ 
လက္မ်ားအား သက္ဆုုိင္ရာျပည္သူလူထု မ်ားကုိ အသိေပးရန္ လုုိအပ္သည္။ ADB က ခ် 
မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ အလုုိ႕ငွာ ေလးနက္အဓိပၸါယ္ရိွေသာ 
လူထုေတြ႕ဆုံအႀကံဥာဏ္ရယူမႈကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ ထားသည္။14 

“ေလးနက္ၿပီးအဓိပၸါယ္ျပည့္၀သည့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ညိႇႏိႈင္းမႈလုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုု
ဆုိ သည္မွာ  (၁) စီမံကိန္း စတင္ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး စီမံကိန္းအ 
ေကာင္အထည္ေဖၚေနစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ လုိအပ္သလုိ ပံုမွန္ဆက္လက္လုပ္
ေဆာင္သြားေသာလုပ္ငန္းစဥ္၊ (၂) စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုုိက္နစ္နာရသူမ်ားအတြက္ 
သက္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၎တုိ႕သေဘာေပါက္နားလည္ 
လြယ္ေသာဘာသာစကားျဖင့္ လြယ္ကူစြာရယူႏုိင္ေသာေနရာတြင္ အခ်ိန္မီွ လုံ 
လုံေလာက္ေလာက္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ (၃) ေဆြးေႏြးတုိင္ 
ပင္ျခင္းကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အက်ပ္ကုိင္ျခင္းကင္းေ၀းသည့္၀န္းက်င္အေျခ
အေနေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။”
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အာရွလမ္းမၾကီးကုုိ တစ္ဖက္လွ်င္ ၃၅ မီတာစီ ခ်ဲ႕ကာ ရြာသားမ်ား၏ လယ္ယာေျမထဲတြင္ တုုိ႔ခ်႔ဲေဆာက္လုုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
လယ္ေျမမ်ားသည္ လမ္းနယ္ထဲတြင္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ဆုုံးရံွဳးသြားမည့္လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွမည္မ 
ဟုုတ္ပါ။  အထက္ ဓါတ္ပုုံ KESAN၊ ေအာက္ဓါတ္ပုံ -THWEE
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အကယ္၍ အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိသာ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းခဲ့ပါက စီမံကိန္းမွေပၚထြက္ 
လာမည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ နည္းပါးေစခဲ့လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး FPIC ေခၚ အခ်ိန္မီွၾကိဳတင္သတင္းအ 
ခ်က္အလက္ရရိွကာ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားေပးပုိင္ခြင့္ဟူေသာ  ေဒသခံလူထု၏အခြင့္ 
အေရးကုိလည္း ေလးစားလုိက္နာရာ က်မည္ျဖစ္ သည္။ သုိ႕ေသာ္ျငားလည္း လက္ေတြ႕ေျမျပင္ 
မွေပၚထြက္လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သည္ ဆန္႕က်င္ဘက္အေျခအေနအမွန္ကုိ 
ေဖၚျပလ်က္ရိွသည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာရသည့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ျပည့္၀သည့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ညိႇႏိႈင္းမႈသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ 
အမွန္တကယ္မရိွခဲ့ပါ။ ရြာသူရြာသားအမ်ားအျပားသည္ ၎တုိ႕၏ပစၥည္းဥစၥာမ်ားမည္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္  သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမည္၊ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ 
စတင္မည္၊  ထုိက္သင့္ သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြရမည္ မရမည္၊ စသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္း 
လင္းတိက်စြာမသိ ရုိွၾကေသးပါ။

ထုိ႕အျပင္၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ စီမံကိန္းအတည္မျပဳခင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB) 
သည္   လမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ရိွ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုုိက္နစ္နာရမည့္ လူထုမ်ားကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အဝေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သလုိ ၎တုိ႕  
ႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ရမည့္ ၎၏တာ ဝန္ကုိလည္း ပ်က္ကြက္ခဲ့ သည္။ ျမန္ 
မာ့ ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးအစီအစဥ္ကုိ  စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ထိခုိက္မည့္ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းမႈမွတစ္စုံတစ္ရာမရိွပဲ သုိ႕မဟုတ္ ရြာသူရြာ 
သားမ်ားသိရွိျခင္းမရွိပဲ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ 
အလယ္တြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တုိ႕ႏွင့္လာ ေရာက္ 
စကားေျပာဆုိသည္ ကုိ ရြာသူရြာသားမ်ားက၀န္ခံၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ရြာသား မ်ားက 
၎တုိ႕ေျမယာမ်ားဆံုးရႈံးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရမရကုိ ေမးျမန္းသည့္အခါအာရွဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်မေပးခဲ့ေပ။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ အဆုိပါေတြ႕ဆံုမႈသည္ ျပည့္စံုလုံေလာက္မႈမရိွသည့္ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
နစ္နာရသည့္ ေက်းရြာ (၆) ရြာႏွင့္ထပ္မံ၍ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္လည္း ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိသလုိ စီမံကိန္းကုိအ 
တည္ျပဳၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပုိင္းမွာသာ အဆုိပါေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ရြာသူရြာသားအမ်ားစုသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ 
စီမံကိန္း ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ အေသးစိတ္သိရိွခဲ့ျခင္းမရိွသည္မွာ ရွင္းလင္းထင္ရွားသည္။ 
စီမံကိန္းစ တင္မည့္ေန႕ရက္ကုိပင္ ၎တုိ႕မသိရိွခဲ့ရပါ။ ရြာသူရြာသားမ်ားက ေမးခြန္းမ်ား ေမး 
သည့္အခါ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (ADB) ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေက်နပ္ေလာက္သည့္ 
အေျဖေပးနုိင္ျခင္းမရိွခဲ့ၾကပါ။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (ADB) က FPIC ေခၚ အခ်ိန္မီွၾကိဳတင္သ 
တင္းအခ်က္အလက္ရရိွကာ လြတ္လပ္စြာသေဘာထားေပး ပုိင္ခြင့္ဟူေသာ လူထုအခြင့္အ 
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ေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (ADB) 
သည္ ၎၏ကတိက၀တ္မ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္ သံုးနုိင္မည့္အလားအလာရိွပံုမေပၚပါ။ 
ထုိ႕အျပင္ လူထုႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယခင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံ 
မႈမတုိင္ခင္ လူထုဖက္မွ စီမံကိန္းကုိၾကိဳတင္သုံးသပ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အေရး 
ပါေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ သုိ႕မဟုတ္ ေပးသင့္ေပးထုိက္သည့္အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရြာသူ 
ရြာသားမ်ားက ႀကိဳတင္မရရိွခဲ့ၾကပါ။ ရြာသူရြာသားမ်ားရရိွခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိေလ့လာၾကည့္ပါက အသုံးျပဳထားေသာဘာသာစကားအသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ ပညာရပ္ 
ဆန္လြန္းအားၾကီးေသာ ေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား အလြယ္တကူနားလည္ရန္ ခက္ခဲသည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအစီအစဥ္သည္ အမ်ားျပည္သူအား သတင္းအခ်က္အလက္ေပး 
သည့္အစည္း အေဝးမ်ားကုိ ကနဦးေျမယာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမတုိင္ခင္ႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ 
ယူၿပီးေနာက္ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္မည့္ရြာတစ္ရြာခ်င္းစီမွ နစ္နာသည့္ 
ရြာ သူရြာသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္ဟု အခုုိင္အမာေျပာဆုုိေသာ္လည္း ထုိ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖၚျပထားေသာ၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္သ 
တင္းအခ်က္အလက္အရ ေက်းရြာေလးရြာတြင္သာ စစ္တမ္းမတုုိင္မီွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ 
ခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ ထုုိေဆြးေႏြးမႈအားလုုံးကုိ တစ္ေန႕တည္းတြင္လုပ္ခဲ့သည့္ ပုုံ 
သ႑ာန္ရွိေနသည္။15 ထုိ႕အျပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီစဥ္အစီရင္ခံစာက ၂ဝ၁၄ 
ခုႏွစ္၊   ႏုုိဝင္ဘာလတြင္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအားလုံးလုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုုိေသာ္
လည္း  စီမံခ်က္ေၾကာင့္နစ္နာရသည့္ လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ်ားအနက္ တစ္စုႏွင့္သာလွ်င္ထုိ 
အခ်ိန္က လုပ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ကရင္လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕က ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အစီ 
ရင္ခံထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။16 လူထု ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ရြာတစ္ရြာျဖစ္ သည့္  သာယာ 
ကုန္းရြာတြင္ ရြာသားမ်ားက ၎တုုိ႕ဆုုံးရံႈးရမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းရွိမရွိေမး 
သည့္ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ADB ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္စုုံတစ္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မေပးခဲ့ေပ။17 လူထုႏွင့္ ေလးေလးနက္နက္အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ေတြ႕ဆုံၿပီးသေဘာ 
ထားရခဲ့မႈသည္ မရိွသေလာက္အား နည္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျမစစ္တမ္းေကာက္ယူေသာအဖြဲ႕ 
မ်ားသည္ ၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္ေနာင္ပုိင္းမွ စ၍ လမ္းနယ္ခ်ဲ႕ ထြင္ရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ရန္လ်ာထားေသာ 
အေဝးေျပးလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ ဆုိင္းဘုုတ္မ်ားႏွင့္ သေကၤတမွတ္တုိင္မ်ား စုိက္ထူခဲ့သည္ကုိ 
ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ အဆုိပါလမ္းမ မွတ္တုိင္မ်ားေၾကာင့္ လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ေန ထိုင္သူ ရြာ
သာမ်ားမွာ“၎တုုိ႕၏ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္အုုိးအိမ္မ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ သိမ္းယူျခင္းခံရမည္၊ 
လမ္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္မည္၊ ဆုုံးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးရမည္ မရ မည္” စသည့္ စုုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေအာက္၌ ေန႕စဥ္ေနထုိင္ေနရသည္။”18 

ထုိသုိ႕စုိးရိမ္ထိန္႕လန္႕မႈမ်ားေအာက္တြင္ ေနထုိင္ရစဥ္တြင္ ေနာက္ပုိင္းထြက္ေပၚလာေသာ 
ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္သည္လည္း ရြာသားမ်ား၏စုိးရိမ္မႈကုိ မေလ်ာ့နည္းေစ 
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သည့္အျပင္ မွ်တေသာေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အဓိပၺါယ္ျပည့္ဝေသာသ 
တင္းအခ်က္အလက္မပါရွိေပ။ ထုိအစား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ ေသခ်ာ
စြာတြက္ခ်က္ရွင္းျပထားမႈမရိွဘဲ ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏ 
ကုိသာေဖၚျပလ်က္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအစီအစဥ္အစီရင္ခံစာကုိ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ 
အတည္မျပဳခင္တြင္  ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏႈန္းထားမ်ား ကုိထပ္မံတင္ျပမည္ဟုသာ ကတိေပးထား 
သည္။19 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္သည္ နားလည္ရန္ခက္ခဲမႈႏွင့္ မရွင္းလင္းမႈႏွင့္ 
ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ စီမံခ်က္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားပါ အခန္းတစ္ခုတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ားကုုိ 
“မုိးရာသီမတုိင္ခင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစပုိင္းေလးလအတြင္း”20 တြင္ ထုုတ္ေပးသြားမည္ဟုု ေျပာ 
ထားေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖၚေရးအခ်ိန္ဇယားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုုိ “ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ”21  ေပးႏုုိင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည္။ 

ADB ႏွင့္  ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္မေဖၚခင္ နစ္နာ 
ရမည့္ေဒသခံရြာသားမ်ားအား အသိေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ၎တုိ႕ထံမွအႀကံဥာဏ္ရယူခဲ့ 
သည့္တုိင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ တရားဝင္ေျမယာအခြင့္အေရးအားနည္းမႈေၾကာင့္ နစ္နာရသူမ်ား 
အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအေပၚ ၎တုိ႕၏သေဘာတူညီခ်က္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေပးႏ္ုုိင္ရန္ အခက္အ 
ခဲရွိေနေသးသည္။ ေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ 
(Human Rights Watch) ကလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း သတိေပးထားသည္။22

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးအလုံအေလာက္ေပးျခင္းရွိ သည့္ျပ
ႆနာမ်ားသည္ ပုိမ်ားျပားလာေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လယ္သမားမ်ားက ဤျပႆ
နာကို ရင္ဆုိရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ အာမ
ခံကာကြယ္ေပးသည့္ ေျမယာဥပေဒအသစ္၊ အထူးသျဖင့္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားအ 
တြက္ျပဌာန္းကာ ႏုုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ လက္တေလာအေျခအေနတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ တရားဝင္ေျမ
ယာပုိင္ဆုုိင္ခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္ေျမကုုိ အေပါင္ခံပစၥည္းအျဖစ္အသုံးမျပဳႏိုုင္သျဖင့္ စီးပြားေရး
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရသည့္အျပင္၊ ၎တုိ႕ပုုိင္ဆိုုင္ေသာေျမေပၚမွ အတင္းအၾကပ္ 
ဖယ္ရွားခံရႏိုုင္ေသာ အကာအကြယ္မဲ့ဘဝသုုိ႕ေရာက္ႏုိင္သည့္အေနအထားထဲတြင္ ရွိေန 
သည္။ ႏုိင္ငံအစုိးရမွ  လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕အစည္းအား မည္သည့္ေျမေပၚတြင္ မည္
သည့္သီးႏံွစိုက္ပ်ိဳးရမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမိန္႕ေပးႏုိင္သည့္အထိ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲ 
မႈအဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ႏုုိင္ငံအစုိးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အလြန္မ်ားလြန္းသည္။ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈကုိ အျခားဥပေေဒျပဳျပင္ေျပာင္း  လဲမႈမ်ားႏွင့္အတူတကြ  ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထုိမွ 
သာ အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ တရားမွ်တမႈကုိ ေဖၚထုုတ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္ 
သည္။ 
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ျပန္လည္ေနရခ်ထားေရအစီအစဥ္တြင္ မွန္ကန္စြာေဖၚျပထားသကဲ့သုုိ႕ပင္  ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ 
လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးမွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ 
ေျမယာအသုံးျပဳမႈမွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္ကုုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း “၎အစီအစဥ္အေကာင္ 
အထည္ေဖၚရန္ ယႏၱရားမ်ားအဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေပ။”23 ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရသူျပည္ 
သူမ်ားအဖုိ႕ ၎တုိ႕ စြန္႕လႊတ္ဆုံးရံႈးလုုိက္ရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေလ်ာ္ေၾကးအမ်ိဳးအစားအတိအက် သုိ႕မဟုုတ္  ရသင့္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏအတြက္မည္ 
သုိ႕စည္းရုံးတုုိက္တြန္း အတုိက္အခံျပဳရႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နားလည္ႏုုိင္ 
သည့္    အေျခအေနတြင္မရွိေသးေပ။    ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားေဖၚျပ 
ထားျခင္းမရိွဘဲ “သတင္းအခ်က္အလက္ၾကိဳတင္ရရိွထားသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးမႈ 
ကင္းေသာ သေဘာတူညီမႈ” ကုိ လူထုထံမွမွန္မွန္ကန္ကန္ရရိွရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အစုိးရက 
ေနာက္ဆုံးေျမယာအသုံးျပဳမႈစနစ္စီမံခန္႕ခြဲေရးကုိ တရားဝင္ျပဳရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ အခ်ိန္တြင္  
လည္း ယခုစီမံကိန္းသည္ နဂုိရႈပ္ေထြးေသာ ေျမယာအေျခအေနကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစမည္ျဖစ္ 
သည္။ အထက္ပါေဖၚျပခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ “သတင္းအခ်က္အလက္ၾကိဳတင္ရရိွထားသည့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးမႈကင္းေသာ သေဘာတူညီမႈ”ကုိ လူထုထံမွ မွန္မွန္ကန္ကန္ရယူရန္ 
မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမစီမံကိန္းကဲသို႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ 
ေရးစီမံကိန္းမ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေျမယာအသုံးခ်မႈ မူဝါဒတြင္ 
ပါရွိေသာေကာင္းမြန္သည့္ ႏုုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုုိ ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းပယ္လုုိက္ 
ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာေျမယာအခြင့္ အေရးမ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္း လင္းခ်ျပျခင္း 
မရွိေသာလုုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုုတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးထိခုိက္နစ္နာသူတစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္  
အစုုိးရအရာရွိ သုိ႕မဟုတ္ အယူခံတရားရုံးတစ္ရုံးသည္ မည္သုုိ႕ထိထိေရာက္ေရာက္ပါ 
ဝင္ႏိုုင္မည္နည္း။

ဃ. မေအာင္ျမင္ေသာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ညိႇႏိႈင္းမႈ - အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၏  ဃ. မေအာင္ျမင္ေသာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ညိႇႏိႈင္းမႈ - အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)၏  
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏တံု႕ျပန္ခ်က္မ်ားတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏တံု႕ျပန္ခ်က္မ်ား

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ (၁)ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ (၁)

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာသူရြာသားမ်ားေကာင္းစြာနား 
လည္သေဘာေပါက္ေစရန္ လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္ သုိ႕မဟုတ္ လံုေလာက္သည့္သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား မပ့ံပုိးေပးခဲ့ပါ။ စီမံကိန္းသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႕အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈရိွႏုိင္သည္၊ ထိနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးမည္ကဲ့သုိ႕ရရွိမည္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ၎တုိ႕တြင္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားရိွသည္၊ ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္စုိးရိမ္မႈမ်ား 
ရိွလွ်င္ မည္သုိ႕သြားေရာက္တုိင္ၾကားႏုုိင္သည္၊ စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ။ 
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ဝဲကရင္ေက်းရြာမွ နန္းမုိး (အမည္ရင္းမဟုတ္) ၏ အဆုိအရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ဝန္ ႀကီး႒ာနသည္ လမ္းနယ္ေျမသတ္မွတ္ရန္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ေဆာက္လုပ္သည့္ 
အုိး အိမ္၊ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္  ေလ်ာ္ေၾကးေငြရမည္အထဲတြင္ အက်ံဳးဝင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟုေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။24 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ လူထုေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုုပ္ရန္လာ 
ေရာက္ခဲ့ၿပီး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေဝငွသြားခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ အေၾကာင္းအ 
ရာတစ္ခုကုိမ် သူမနားမလည္ခဲ့ဟု ေျပာဆုိသည္။

အစည္းအေဝးအေတာအတြင္း ေျမယာကိစၥကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္ လည္း  
ေကာင္း မည္သူတစ္ဦးမ် ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဆုုိသည္။ အစည္းအေဝးအတြင္း ရြာသူရြာသားမ်ားက 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြအေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ကေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွင္းလင္းသည့္အေျဖမ်ားမေပးနုိင္ ခဲ့ၾကပဲ 
ေျမယာပုိဆံုးရႈံးသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပုိမုိေပးမည္ဟုသာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္ 
သည့္အခ်ိန္တြင္ လမ္းေဘးေစ်းမ်ားသည္ ၎တုိ႕၏ေစ်းဆုိင္မ်ားကုိ ပိတ္ထားရ လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီးေန႕ 
တြက္ႏႈန္းျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သြားမည့္အေၾကာင္းကုိ ရြာသားမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နန္းမုုိး၏လမ္းေဘးေစ်းဆုိင္မွ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်၍ ရသည့္ေန႕စဥ္၀င္ေငြသည္ တစ္ရက္ႏွစ္သိန္း 
ျဖစ္ေသာ္လည္း သူမအိမ္အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေငြရမည္၊ မရမည္ကုိမူ သိရိွရျခင္းမရိွေသးပါ။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားက အုိးအိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပး ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာထုတ္ေဖၚေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးျခင္းေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ သူမ၏အိမ္ ေဘးလြတ္မည္၊ မလြတ္မည္ကုိလည္း မသိရိွရပါ။ စီမံ 
ကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမအားသတင္းအခ်က္အလက္လာေရာက္ခ်ျပသည့္ပုံစံအေပၚ သူမစိတ္တုိင္းက် 
ျခင္း မရိွပါ။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (၂)ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (၂)

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ ေဒသတြင္းရိွအစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲမ်ားသုိ႕ေခၚလာျခင္းေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ 
အာရွအေ၀းေျပးလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍   ၎တုိ႕၏ စုိးရိမ္ဖြယ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ 
လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိတင္ျပရန္ စုုိးရြံ႕ခဲ့ရသည့္အေျခအေန မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

”အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က လူေတြလာၿပီးေတာ့ ရြာသူရြာသားေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပြဲေတြလုပ္ 
မယ္ ဆုိတာကုိ ေက်းရြာေျမစာရင္းအရာရိွကေနတစ္ဆင့္ သိရတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕မွာ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕အနား 
က ရြာသူရြာသား ၇ဝ က ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပြဲကုိလာၾကတယ္။ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပြဲကုိ အစုိးရ ဖက္ကေဒသခံ 
ရဲေတြ၊ က်န္းမာေရး၊ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးနဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဌာနကဝန္ထမ္းေတြ၊ တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ 
ဝင္ေတြလည္း လာတက္ၾကတယ္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)က ဝန္ထမ္းေတြက အစုိးရဝန္ ထမ္းေတြ 
နဲ႕ရံုးမွာ မၾကာမၾကာလာေတြ႕ၾကတယ္။”

ဦးတီ (အမည္ရင္းမဟုုတ္)၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕၊ ၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၅။
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ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ (၃)ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ (၃)

လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ထိခုုိက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမည္သုိ႕ေပး 
အပ္မည္ကုိသိ ရိွရျခင္းမရိွေသးပါ။ ထုိင္းအစုိးရ၏ “အိမ္နီးျခင္းနုိင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး
တက္ မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ” (NEDA) က ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံကာ ေဆာက္ 
လုပ္ေပးခဲ့သည့္ျမဝတီၿမိဳ႕မွ သင္ကၤန္းညီေနာင္အၾကား လမ္းေဆာက္လုပ္မႈစီမံကိန္းမွအေတြ႕ 
အႀကဳံအရ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရက ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
ပမာဏမည္မ်ေပးသင့္သည္၊ ေလ်ာ္ေၾကးရခြင့္ရိွသည့္ ပုိင္ဆိုင္မႈအမ်ိဳးအစားက မည္သည္ 
မ်ားျဖစ္သည္၊ စသည္ကုိ ၎တုိ႕ကသာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ 
သင့္သည့္ပမာဏႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ားက ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္မရိွခဲ့ပါ။ ယခုအ 
ေခါက္တြင္မူ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏႈန္းထားမ်ားကုိ အေသး 
စိတ္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားတြက္ခ်က္သုံးသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ 
ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံရိွသည့္ပညာရွင္ကုိ ငွားရမ္းခဲ့သည္။ သုုိ႕ေသာ္ ယခင္ကဲ့သို႕ပင္ ရြာသားမ်ား 
၏ အႀကံျပဳခ်က္တစ္စုုံတစ္ရာမပါပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မည္သာ ျဖစ္သည္။25 

”အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ရဲ႕ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပြဲကုိ ေဒသခံေက်းရြာေျမစာရင္းအရာရိွကေနတစ္ဆင့္ 
သိခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ရြာက လမ္းေဖာက္လုုပ္ေရးႏွင့္ လြတ္တယ္လုုိ႕ ေျပာတယ္။ သူတုိ႕ကရြာကုုိ မထိ 
ခုိက္ရေအာင္ လမ္းကုိ အေကာက္အေကြးေတြ သိပ္မလုုပ္ပဲ အေျဖာင့္ေဖါက္မယ္လုိ႕ သူတုုိ႕ေျပာတယ္။ 
သူတုိ႕က လမ္းနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ထားတ့ဲေျမေပၚမွာ ေဆာက္ထားတ့ဲအုိးအိမ္အေဆာက္ဦးေတြအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘူးလုိ႕လည္းေျပာတယ္။ သူတုိ႕ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္ဆုိရင္လဲ က်ေနာ္တုိ႕လုိခ်င္သ 
ေလာက္သူတုိ႕ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ ေအာက္ေျခအစုိးရဝန္ထမ္းေတြက လာဘ္စားၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ကုိ 
ေလ်ာ္ေၾကးအျပည့္အဝေပးမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာက်ေနာ္သိတယ္။”

ဦးခ်စ္ (အမည္ရင္းမဟုုတ္)၊ လံုးညေက်းရြာ၊ ၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၅။

င.  ေျမယာဆံုးရႈံးမည့္ ရြာသူရြာသားဦးေရ တိတိက်က် ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးျခင္း င.  ေျမယာဆံုးရႈံးမည့္ ရြာသူရြာသားဦးေရ တိတိက်က် ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးျခင္း 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုအေပၚ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ 
ထိခုိက္မႈမ်ား ကုိရွင္းျပထားၿပီး ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက ထုိထိခုိက္မႈမ်ားကုိမည္ 
ကဲ့သို႕ နည္းနုိင္သမွ်နည္းပါးေစရန္ မည္ကဲ့သို႕ေဆာင္ရြက္မည္၊ ထိခုုိက္နစ္နာရသူအိမ္ 
ေထာင္စုမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းကုိ မည္ကဲ့သို႕ျမွင့္တင္ 
ေပးသြားမည္ သို႕မဟုတ္ အနည္းဆုံးအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႕  
ျပန္လည္ဖန္တီးေပးမည္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရုိးရာဓေလ့ 
လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ မည္သုိ႕ေဆာင္ရြက္မည္၊  စသည့္အစီအ စဥ္မ်ားကုိ ရွင္း 
လင္းထားသည္။ “လမ္းေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္/ သုိ႕မဟုတ္ လမ္းအ ဆင့္ျမႇင့္တင္ ျခင္းေၾကာင့္ 
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၎တုိ႕ႏွင့္ သက္ ဆုိင္သည့္ အုိးအိမ္မ်ား၊ ေျမယာမ်ား သုိ႕မဟုတ္ အျခားအသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားဆံုးရႈံး မည့္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြအျပည့္အဝေထာက္  
ပံ့ေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ၎အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။ အဆုိပါစာေစာင္တြင္ စီမံကိန္း 
ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း ၁၁၄ အိမ္ေထာင္စု (လူဦးေရ  ၅၂၈ ေယာက္) ထိခုိက္မည္ 
မည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။26 

သုိ႕ေသာ္ အထက္ပါကိန္းဏန္းသည္ လမ္းမ၏တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ၃၅ မီတာစီ တုိးခ်ဲ႕ 
မည့္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ထိခုိက္ဆံုးရႈံးမည့္အေရးကုိ ပူပန္ေနၾက 
သည့္ အိမ္ေထာင္စုဦးေရမ်ားစြာကုိ ထည့္တြက္ထားပံုမေပၚေပ။ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရး 
ဝန္ၾကီးဌာနသည္ လမ္းမ၏တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ တုိးခ်ဲ႕ေနသည့္ ၂.၅ မီတာအတြင္း 
ျဖစ္ေပၚသည့္ထိခုိက္မႈ သုိ႕မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္းအသစ္ေဆာက္ အပုိင္းအ နည္းငယ္ အတြင္း 
က်ေရာက္ေသာထိခုိက္မႈကုိ သာထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ ဤသည္မွာ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားသည့္အစီအစဥ္က ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးထားသည့္ ထိခုိက္မည့္လူထုစာရင္းထဲတြင္ 
မပါဝင္ေသာ၊ မိမ္ိေျမေပၚတြင္ အစုုိးရလမ္းေဖါက္သူမ်ားက လမ္းတုုိးခ်ဲ႕နယ္ေျမအျဖစ္အ 
မွတ္အသားမ်ားစုိက္ထူထားသည္ ကုိေတြ႕ေနရၿပီး မိမိေျမယာမ်ားကုိ အစုိးရကေလွ်ာ္ေၾကး 
မေပးပဲသိမ္းယူမည့္အေရးကုုိ ေၾကာက္ရြံ႕စုိးရိမ္ေနၾက ရေသာ၊ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ 
စိတ္သက္သာရာ မ်ားစြာမေပးပါ။ အေမရိကန္အသံလြင့္ဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည့္ (Voice of 
America) ၏ ဗီြဒီယုိမွတ္တမ္းတစ္ခုအရ27 သာယာကုန္းေက်းရြာရြာသူရြာသားမ်ား မ်ဳိးဆက္ 
ေပါင္းမ်ားစြာေနထုိင္လာသည့္ေနရာေဒသအတြင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုုမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ 
တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳမရိွပဲ ေျမေနရာတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ အစုုိးရက ပုိင္ဆုုိင္သည္ဟူေသာ ဆုုိင္းဘုုတ္ 
မ်ားစုုိက္ထူထားသည္္။ 

စ. ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာန စ. ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာန 

ယခုစီမံကိန္းအား ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ၎မွအတည္ျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထား 
ေသာ တရုတ္လမ္းတံတားေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (China Road and  Bridge 
Construction Co. Ltd) တုိ႕က အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မည့္အေရးသည္ လြန္စြာ 
စုိးရိမ္ရေသာအရာျဖစ္သည္။ ယခင္အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ား အရျမန္မာအစုိးရ 
ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ေငြေၾကးခ် စားလ်က္လုပ္ငန္းလုပ္ ေဆာင္ရာတြင္ထိေရာက္ 
မႈမရိွေပ။28 ယခင္ကကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနက အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့သည့္စီမံကိန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုုိက္နစ္နာရသည့္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ အ 
ကာအကြယ္ေပးရန္ လံုးဝပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ လက္ငင္းၾကည့္ႏုုိင္ေသာျဖစ္ရပ္မွာ ထုိင္းအစုိးရ 
၏ “အိမ္နီးျခင္းနုိင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ” 
(NEDA) က ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ၿပီး ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမအသစ္ 
ပင္ျဖစ္သည္။ အာ ရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က ၎၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာမူဝါဒ
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လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကုိလုံးဝအေသအခ်ာလုုိက္နာေစရမည္ဟု အခုုိင္အမာေျပာဆုုိေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႕တြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ ကရင္ျပည္နယ္ရိွ လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာအ 
တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးလြန္းလွၿပီး အကယ္၍၎၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ  ျမန္မာ့  
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနက လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB 
သည္လည္း ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနကုိ တာဝန္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈရိွေအာင္ခ်ဳပ္ကုိင္ 
ႏုိင္သည့္အေျခအေနလည္း မရွိပါ။ 

အာရွလမ္းမၾကီးကုုိ တစ္ဖက္လွ်င္ ၃၅ မီတာစီ ခ်ဲ႕ကာ ရြာသားမ်ား၏ လယ္ယာေျမထဲတြင္ တုုိ႔ခ်႔ဲေဆာက္လုုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
လယ္ေျမမ်ားသည္ လမ္းနယ္ထဲတြင္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ဆုုံးရံွဳးသြားမည့္လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးရရိွမည္မ
ဟုုတ္ပါ။  ဓါတ္ပုံ - THWEE



လွပေသာစကားလုံးမ်ားႏွင့္ အက်ည္းတန္ရုပ္ဆုိးေသာလုပ္ရပ္မ်ား
အာရွအေဝးေျပးလမ္းမၾကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏုီင္ငံ

3232

VIIVII
ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္သည္  ေငြေၾကးအစားထုိး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္သည္  ေငြေၾကးအစားထုိး 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကုိ လြဲမွားစြာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကုိ လြဲမွားစြာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနျခင္း 

ADB ကခ်မွတ္ထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာလမ္းညြန္ခ်က္ႏွင့္ႏုုိင္ငံတကာ
၏ေကာင္းမြန္ေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းလမ္းညြန္မႈမ်ားတြင္ ပုိင္ရွင္ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵမပါဘဲ ေျမယာသိမ္း 
ယူအသုံးျပဳရသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေျမယာအေျခခံ ျပန္လည္အေျခခ်ေပးျခင္းသည္ အ 
ျဖစ္သင့္ဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုုျဖစ္သည္ဟု ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပထားသည္။ ေငြေခ်းသူသည္ ေျမ 
ယာအစားထုုိးေပးရန္ ေျမယာမရွိျခင္း သုိ႕မဟုုတ္ ေျမဝယ္ယူႏိုုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေၾကာင္းကုိ 
ADB ထံသို႕ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္တင္ျပႏုုိင္မွသာ ေငြေခ်းသူအေနျဖင့္ ေျမကုုိ အ 
ေျခမခံေသာေလ်ာ္ေၾကးကုိေပးရန္ စဥ္းစားခြင့္ေပးမည္ ဟု ADB ၏ မူဝါဒက ျပဌာန္းထားသည္။ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာအေျခခံဝင္ေငြျပန္လည္ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ပုိသင့္ေတာ္ 
ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ေျမယာစြန္႕ခြာ 
ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့့္ျပည္သူမ်ား၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမယာအ 
ေပၚတြင္သာ လုံးဝအမီွသဟဲျပဳရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ အစားအစာႏွင့္ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ကမာၻ႕ဘဏ္တုိ႕ကလည္း ဤအခ်က္ကုိ လက္ခံေထာက္ခံသည္။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ အစားအစာႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းက “၎တုိ႕ပုိင္ေျမယာဆုံးရံႈး 
ျခင္းသည္ ၎တုိ႕၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဆုံးရံႈးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြျဖင့္ 
အလားတူေျမယာမ်ိဳး မ၀ယ္ႏုုိင္ သုိ႕မဟုတ္ ၀င္ေငြရရန္ နည္းလမ္းသစ္ရွာမရႏ္ုုိင္သည့္ အ 
ေျခအေနတြင္”29 အစားထုိးေပးေသာေျမေပၚတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးရန္လုိအပ္သည္ဟု 
ျပဌာန္းထားသည္။

အလားတူစြာပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေရးအဖြဲ႕ (IFC)  ကလည္း  “ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း မ်ား သုိ႕မဟုတ္ ဝင္ေငြရရွိမႈအတုိင္းအတာဆုိးဝါးစြာထိခိုက္နစ္နာခဲ့
ရမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရသူျပည္သူလူထုမ်ားအ 
တြက္ ၀င္ေငြရနည္းလမ္းမ်ားကုိ အနည္းဆုံးအဆင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း သုိ႕မဟုုတ္ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးရမည္။ ဝင္ေငြဖန္တီးႏုုိင္မႈ အရည္အေသြး၊ 
ထုုတ္လုပ္ႏိုုင္မႈအဆင့္ ႏွင့္ ေနထုုိင္မႈအဆင့္အတန္းမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။”30 ဟု 
ျပဌာန္း ထားသည္။ ထုိသုုိ႕ေဆာင္ရြက္ ေပးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ရုုိးစင္းသည္။ အ 
ေၾကာင္းမွာ “ဝင္ေငြဖန္တီးေပးျခင္းမရွိေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေပးျခင္းသည္ စီမံကိန္း၏
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ကုိ အားနည္းေစၿပီး ADB ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးရည္မွန္းခ်က္ 
ထက္ ဆင္းရဲသားဦးေရပုုိမ်ားလာမည့္ အႏၱရာယ္သာရွိသည္။”31  ျမန္မာႏုုိင္ငံဆုုိင္ရာ ADB 
ညြန္ၾကားေရးမွဴး၏ အဆုုိအရ တုုိးတက္မႈသည္ အေရးၾကီးသည့္အေလ်ာက္ “ တစ္ခ်ိန္တည္း 
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တြင္လည္း ေက်းလက္ေဒသေနမိသားစုုမ်ား၏ဝင္ေငြမ်ားကုုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုုိအပ္သည္။ 
မည္သူတဦးတစ္ေယာက္မွ် ေနာက္မွာ မက်န္ခဲ့ေစရေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕လုုပ္ရမယ္”32 ဟုဆုိ  
သည္။

သိမ္းယူခံရေသာေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအစား ေျမယာအစားထုိးသည့္ အေျခခံမူအေပၚ 
က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕အသိအမွတ္ျပဳမႈရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္သည္ ေငြသားေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကုိသာ အဓိကအား 
ထား  ေနသည္။   လက္ေတြ႕တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာမည့္သူ ခန္႕မွန္းေခ် အိမ္ေထာင္ 
စု ၁၁၄ စုုအနက္ အိမ္ေထာင္စု ၄ စုကုိသာ အျခားတစ္ေနရာတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးမည္     
ဟုျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္က ခန္႕မွန္း 
ထားသည္။33 အထက္မွာ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုုင္း လမ္းနယ္ခ်႔ဲထြင္ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းမတစ္ 
ေလွ်ာက္ ထိခုိက္မည့္အုုိးအိမ္အမ်ားအျပားရိွေသာ္လည္း ထုိသူမ်ားကုိ ေငြသားေလ်ာ္ေၾကး 
ရရန္အခြင့္ရိွသည့္သူမ်ားစာရင္းထဲတြင္ပင္ထည့္သြင္းမထားပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ နစ္နာထိခုိက္ 
မည့္အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုမ်ားသည္ ၎တုိ႕၏ေျမယာဆုံးရံႈးမႈႏွင့္စပ္လ်င္းၿပီး လုိက္ပါလာမည့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈကုိပင္ အျပည့္အဝျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ 
ျခင္းမရိွသည့္ေငြသားေလ်ာ္ေၾကးကုိပင္ရရိွရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းသြားသလုိ လုပ္ကုိင္စား  
ေသာက္စရာေျမမရိွေတာ့သည့္ သူမ်ားဘဝသို႕ ေရာက္မည့္အေျခအေနတြင္ ရိွေနၾကသည္။ 

ADB သည္ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက ေတာင္းဆုိေသာေခ်းေငြအား အ ADB သည္ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက ေတာင္းဆုိေသာေခ်းေငြအား အ 
တည္ျပဳေပးျခင္းသည္ ေအာက္ပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာလမ္းညြန္မႈႏွင့္မူတည္ျပဳေပးျခင္းသည္ ေအာက္ပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာလမ္းညြန္မႈႏွင့္မူ
ဝါဒမ်ားကုုိလုုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ဝါဒမ်ားကုုိလုုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းႏွင့္ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရ 
သူမ်ားအတြက္ ပ့ံပုိး ေထာက္ပ့ံေပးေသာ အကူအညီသည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားအား 
အထေျမာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
(က)  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္ေနရာရိွ ေျမအတြက္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရိွေအာင္ အာမခံေဆာင္ 

ရြက္ေပးျခင္း၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအိမ္ယာမ်ားေဆာက္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ 
သူႏွင့္၎အားျပန္လည္ေနရာခ်ေပးေသာေဒသမွလူထုတုိ႕အၾကားစီးပြားေရးအရ 
ျဖစ္ေစလူမႈေရးအရျဖစ္ေစ ေပါင္းစပ္အဆင္ေျပေစျခင္း၊ စီမံကိန္းမွအက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာတြင္ ရိွႏွင့္ေနသည့္ ေဒသခံမ်ားလည္း ခံစားခြင့္ 
ရေအာင္လုပ္ေပးျခင္း

(ခ) အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီပ့ံပုိးေပးျခင္း၊ ဥပမာ - ေျမယာအ 
ေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (ေျမယာလုပ္ငန္း)၊ ေခ်းေငြေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္း၊ ႏွင့္ 

(ဂ) လူထုအေျခခံအေဆာက္အအုံးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ထားေပးျခင္း။
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ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအစီအစဥ္သည္ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းရမည့္ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ ေျမယာအေျခခံျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားမႈအစားေလ်ာ္ 
ေၾကးေငြသာေပးခဲ့ျခင္း တစ္ခုေၾကာင့္သာမဟုတ္ဘဲ ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ 
ရမည့္  ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းကုိ ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းေပးရန္၊လုုံ 
ေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ မျပဳလုုပ္သျဖင့္ ၎အစီအစဥ္သည္ ADB သုိ႕မဟုတ္ 
ႏုုိင္ငံတကာ၏ေကာင္း မြန္ေသာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိလုုိက္နာထားျခင္းမရွိေပ။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 
ေၾကာင့္ မိမိ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းထိခုိက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ တစ္လစာ၀င္ 
ေငြေပးသြားမည္၊  ထိရွလြယ္သူမ်ား(ဆင္းရဲမြဲေတြမႈစည္းမ်ဥ္းေအာက္ ေရာက္ေနသူမ်ား သုိ႕ 
မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး သုိ႕မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ေနရေသာမိသားစုမ်ား) ကုိ 
အေျခခံလုိအပ္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး သုံးလစာေထာက္ပ့ံေငြေပးမည္၊ ထုိ႕ျပင္ ေနာင္ထုိေနရာတြင္ 
ထပ္မံစုိက္ပ်ိဳးခြင့္မရေတာ့သည့္ သီးႏံွဆုံးရံႈးမႈအတြက္  ထုုိေဒသအတြင္းရွိ သီးႏံွတန္ဘုုိး၏ 
ေျခာက္ႏွစ္စာႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြေၾကးအကူအညီကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။34 သုိ႕ေသာ္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ထုိပမာဏကုုိ မည္သုုိ႕တြက္ခ်က္သည္ သုုိ႕မဟုုတ္ ဆုံးရံႈး 
သြားေသာ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ာအတြက္ အဆုိပါေလ်ာ္ ေၾကးေငြက မည္ကဲ့ 
သို႕လုံေလာက္မႈေပးႏုိင္မည္၊  စသည္တုုိ႕ကုုိ ရွင္းျပျခင္းမရွိေပ။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီစဥ္တြင္ပါရိွေသာ “ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေပး ျခင္း” အခန္းတစ္ခန္းလုံးသည္ စာမ်က္ႏွာတစ္မ်က္ႏွာသာပါၿပီး 
ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရ 
မည့္အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ေလ့လာထားမႈမ်ား မပါဝင္ေပ။35 သိုု႕ေသာ္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထိ 
ခုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ျပည္သူမ်ားလုိအပ္သည့္အရာ၊ လုုိခ်င္သည့္အရာမ်ားကုုိ တစ္စုုံတစ္ရာ  
သိရိွျခင္းအလ်ဥ္းမရွိပဲ စီမံကိန္းသည္  ေရွ႕ဆက္သြားေနလ်က္ရိွသည္။

မၾကာမီွျပဳလုပ္မည့္ လမ္းခ်ဲ႕ကားေဆာက္လုပ္သြားမည့္ဧရိယာထဲရွိ ေနသည့္ေနအိမ္မ်ားသည္ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ေရႊ႕ေျပာင္းရမည္၊ မေျပာင္းရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္မႈ 
အားနည္းသည္။ “လမ္းေၾကာင္းအတြင္း ၎တုုိ႕ပုုိင္ေသာ ေျမက်န္ေနေသးသည့္ အုိးအိမ္ 
မ်ားသည္ ၎တုုိ႕အိမ္ကုုိ သက္ဆုုိင္ရာအာဏာပိုုင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အညီိ ေျပာင္းေရႊ႕/ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္လုိပါက ေျမယာအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာမခံေထာက္ခံစာကုိ ရရိွမည္ျဖစ္ 
သည္”36  ဟု ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ သုိ႕ေသာ္သက္ဆုုိင္ 
ရာအာဏာပုုိင္က မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္မွာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေပ၊ လမ္းနယ္အ 
တြင္းေရာက္ေသာ အိမ္တစ္အိမ္က ေျပာင္းေရႊ႕ရန္လုုိအပ္ ပါကမည္သူမ်ားက အေၾကာင္း 
လာၾကားမည္၊ သုုိ႕မဟုုတ္ ေျမယာအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာမခံေထာက္ခံစာဆုိသည္မွာ  
မည္သည္ကုိဆုုိလုုိသည္၊ စသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ထိခုိက္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ျပည္သူမ်ား သည္ လမ္းနယ္တုုိးခ်ဲ႕မႈဧရိယာထဲရိွေနေသာ ၎တုိ႕၏ေျမယာ 
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ႏွင့္စပ္လ်င္း၍ ၎တုိ႕ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးအားလုံးကုိ ရယူႏုိင္ရန္အတြက္  
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ အဆုုိပါေျမယာ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအာမခံေထာက္ 
ခံစာဆုုိသည္မွာ မည္သည့္ပုံစံျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပးထားသည္၊ စ 
သည္မ်ားကုိ အေသး စိတ္ေဖၚျပရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းသည္ မွ်တစြာျဖစ္ေပၚျခင္း ရွိမရွိ ေစာင့္ 
ၾကည့္သည့္စနစ္ကုိ ျပန္လည္ေနရခ်ထားျခင္းအစီအစဥ္က တည္ေဆာက္ထားျခင္း မရွိသည္ 
ကုိေတြ႕ရသည္။ ADB ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လမ္းညြန္ခ်က္ႏွင့္မူဝါဒအရျပန္ 
လည္ေနရာခ်ထားမႈျဖစ္ႏုိင္ေခ်အလားအလာမ်ားေသာ စီမံကိန္းအတြက္ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရခ်ထားျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္မည့္ ျပင္ပေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
ေရးစနစ္ႏွစ္ခုလုံး ဖြဲ႕စည္းထားရိွရန္လုိအပ္သည္။37  သုိ႕ေသာ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီ 
အစဥ္တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုုံတစ္ရာေဖၚျပျခင္းမရွိပဲ 
ေဆာက္လုုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လာမည့္လမ်ားအတြင္း ျပင္ပမွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 
ေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူငွားရမ္းသြားမည္ဟုသာ ေဖၚျပထားသည္။ ထုုိ႕အျပင္ ရႈပ္ေထြးၿပီး
ထိလြယ္ရွလြယ္မ်ားေသာ လုုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ လုုပ္ငန္းျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွင့္ အေကာင္အ
ထည္ေဖၚခ်ိန္အတြင္း သီးျခားလြတ္လပ္ေသာအႀကံေပးအဖြဲ႕ ထားရွိရမည္ဟု ADB က ျပဌာန္း
ထားသည္။38 ျပင္ဆင္မႈအဆင့္အလြန္ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚသည့္အဆင့္ 
သုုိ႕နီးကပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ သီးျခားလြတ္လပ္ 
ေသာအႀကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခုု ကုိေဖၚျပသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။ အကယ္၍သာ ထုိကဲ့ 
သုိ႕အဖြဲ႕မ်ိဳးကုိ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ေသခ်ာစြာဖြဲ႕စည္းေပး 
ႏုုိင္ခဲ့ပါက လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ျပင္ဆင္ ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေဆာက္လုုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ADB အား အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးႏုုိင္မည့္အျပင္ ျပန္လည္ေန 
ရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ထဲတြင္ရိွေနေသာျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကနဦးအေစာပုိင္းအဆင့္ 
တြင္ပင္ အာရုံစုုိက္ႏုုိင္ခဲ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၎အစား ကရင္လူအခြင့္အေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအေထာက္အကူ ျပဳကြန္ရက္ကဲ့သုုိ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္း 
ထားၿပီး အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားရရိွေလ့ရိွသည့္ 
အေထာက္အပ့ံံမ်ားတစ္စုံတစ္ရာမရရိွဘဲ ျပင္ပင္ေစာင့္ၾကည့္သူ အခန္းက႑ကုိ ဝင္ေရာက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကရသည္။ 



လွပေသာစကားလုံးမ်ားႏွင့္ အက်ည္းတန္ရုပ္ဆုိးေသာလုပ္ရပ္မ်ား
အာရွအေဝးေျပးလမ္းမၾကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏုီင္ငံ

3636

VIIIVIII
ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အဆုိျပဳထားျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အဆုိျပဳထားေသာ ေသာ 

မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကား ေျဖရွင္းေပးျခင္းလုပ္ငန္းယႏၱရားသည္ မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကား ေျဖရွင္းေပးျခင္းလုပ္ငန္းယႏၱရားသည္ 
လုံေလာက္မႈႏွင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရိွျခင္းလုံေလာက္မႈႏွင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရိွျခင္း

ခုိင္မာအားေကာင္း၍ အလြယ္တကူအသုံးျပဳႏိုုင္ေသာ မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကားေျဖရွင္း ျခင္း 
လုပ္ငန္းယႏၱရားသည္ ထိခုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အကာအကြယ္ 
ေပးရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဥပေဒ 
ေၾကာင္းအရ စိန္ေခၚႏုုိင္သည့္အေျခအေနမရွိေသာေၾကာင့္ အစုိးရသည္ ေနာက္ဆက္တြဲအ 
က်ိဳးဆက္အေပၚ တစ္စုုံတစ္ရာစုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မရွိပဲ ထိိခုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ ျပည္သူမ်ား 
၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳေနၾကသည္။ ဤအေရးၾကီးေသာအခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ 
ျပဳေသာအားျဖင့္ ADB ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူဝါဒတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားကာ ခုုိင္မာအားေကာင္းသည့္ မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကားေျဖ 
ရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းယႏၱရား ကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။39 

(၁) မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထုိမေက်နပ္ခ်က္အေပၚ မည္ 
သို႕ကုိင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုံျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားကုိ ေန႕စဥ္စီမံကိန္း 
စီမံခန္႕ခြဲမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားသင့္သည္၊

(၂) မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကားေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းယႏၱရားပုံစံကုိ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရာတြင္ေဒသခံ 
ရပ္ရြာလူထုအသုုိင္း အ၀န္းမ်ား ပါ၀င္ရမည္၊

(၃)  လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ားသည္ နားလည္ရန္လြယ္ကူရမည္၊ ၎ကုိလည္း အားလုံးက သိရိွ 
ရမည္၊

(၄)  သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈနည္းလမ္းေပါင္းစုံႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစုံ 
ကုုိ အသုံးျပဳရမည္။ 

(၅)  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အစီရင္ခံရာတြင္ ေဒသ၏ဓေလ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္
ရာသေဘာတရားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

(၆) လူထုဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ားမွ ႏႈတ္ျဖင့္တင္ျပလာေသာတိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိ စာျဖင့္ျပန္ 
လည္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပုိ႕ေရးဌာနမ်ား ထားရိွရမည္။

(၇)  မုိဘုိင္းလ္ဖုုန္းျဖင့္ စာပုိ႕တုိင္ၾကားျခင္း၊ အစရွိေသာ အလြတ္သေဘာတုုိင္ၾကားနည္းလမ္း 
မ်ား ႏွင့္

(၈) တုိင္ၾကားလာသူမ်ားကုိ တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္ကာအႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အ 
ေနအထားမွ အကာအကြယ္ ေပးျခင္း တုုိ႕ ျဖစ္သည္။ 
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“လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာသေဘာမတူႏုုိင္ေသာ  
ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ အေလ့အထ သုုိ႕မဟုုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ (ထိခုိက္
ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္ျပည္သူ) မ်ား အယူခံတင္ျပႏုိင္ေအာင္ ယႏၱရားမ်ားဖြဲ႕စည္းေပးသည္” ဟု
ဆုိကာ မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကားေျဖရွင္းျခင္းစနစ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
အစီအစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားျခင္းရိွပါသည္။40 သုိ႕ေသာ္ ထုိမေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကားျခင္းယႏၱရား
၏လုပ္ငန္းေဘာင္အတုိင္းအတာသည္ ေဝဝါးေသာ၊ အဓိပၺါယ္ႏွစ္ခြထြက္ေသာဘာသာစကား
ေၾကာင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေပ။ အမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေပးေသာ မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ 
ၾကားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပၚလာမည့္ မည္သုိ႕ေသာမေက်
နပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္စိတ္ေခၚမႈကုိမဆုိ လက္ခံေပးရမည္။ ထိခုိက္ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ျပည္သူ
မ်ားမွ ၎တုိ႕၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အဝတင္ျပ၍မရေအာင္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ 
ၿပီး  “သေဘာမတူႏုုိင္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚမႈပုံစံ သုုိ႕မဟုုတ္ အ 
ျပဳအမူ” ဟူေသာအခ်က္ကုိ ေဝေဝဝါးဝါးျဖစ္ေအာင္ လုံးဝအဓိပၸါယ္လြဲေျပာင္းမဖြင့္ဆုိသင့္ပါ။

ပုိ၍ျပႆနာရွိေသာအခ်က္မွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ 
မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကားေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းယႏၱရားသည္ ADB ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လမ္းညြန္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ထိခုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္သူမ်ားကုိ လုံလုံ 
ေလာက္ေလာက္အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းမရိွပဲ  လက္ေတြ႕ဖြဲ႕စည္းပုုံႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ 
ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သက္ဆုုိင္ရာလူပုုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ခြင့္ေပးမည္ ဟူေသာကတိမွ်သာပါရိွ 
ထားသည္။  တင္ျပလာေသာမေက်နပ္ခ်က္ကုိ ပထမဦးဆုံး ေဒသခံဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ရွိ
သူက လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထုုိေဒသခံဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ရိွသူႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းဆက္ 
ႏြယ္မႈမည္သို႕ရိွမည္ကုုိ ေသေသခ်ာခ်ာေဖၚျပထားျခင္းလည္း မရွိေပ။ ေဒသခံ ဆက္သြယ္ေရး 
တာ၀န္ရွိသူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိမေက်နပ္လွ်င္ ထိခုိက္ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္ျပည္သူတစ္ဦးသည္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ၃ ရက္အတြင္း မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကားေျဖရွင္းေပးျခင္းအဖြဲ႕(Grievance 
Redress Group - GRG) ထံသုိ႕ စာျဖင့္အယူခံစာ တင္သြင္းရမည္။  GRG အဖြဲ႕တြင္ ေဆာက္
လုုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဆာက္လုုပ္ေရးႀကီးၾကပ္ အႀကံေပး
တစ္ဦး၊ ေျမယာအရာရွိတစ္ဦး၊ ေဒသခံဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ႏွင့္ ရပ္ရြာထူထုဖက္မွ အဖြဲ႕ဝင္ 
ႏွစ္ဦး စသည္တုိ႕ပါဝင္သည္။ GRG သည္ ၎ထံတင္ျပလာေသာ အယူစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ၾကားနားသည့္ အစည္းအေဝးထုိင္မည္။ ထုိၾကားနာပြဲတြင္ တိုင္ၾကားသူသည္ သူ (သုိ႕မဟုတ္ 
သူမ၏တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ပုိမုိခုိင္ၿမဲေစရန္သက္ေသျပအေထာက္အထားမ်ား ေပးရမည္။ ထိ 
ခုိက္ေျပာင္းေရႊ႕ရသူသည္ GRG ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုုိ မေက်နပ္လွ်င္ ခရုုိင္ GRG  ထံသုိ႕ ထပ္ 
ဆင့္ အယူခံတင္ႏုုိင္သည္။41 
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ဤဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံသည္ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ မေက်
နပ္ေသာအခါ စာျဖင့္သုုံးရက္အတြင္းတင္ရျခင္းကဲ့သို႕ေသာအရာသည္ ထိခုိက္ေျပာင္းေရႊ႕ရ
သူမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးၾကီးစြာ ျဖစ္ေစသည္။  ၊ GRG ကုိဖြဲ႕စည္းထားသည့္ပုုံစံ၊ သက္ 
ေသအေထာက္အထားျပရမႈ တာဝန္သည္ ထိခုိက္ေျပာင္းေရႊ႕ရသူ၏အေပၚတြင္ရိွေနျခင္း၊ 
ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာေရွ႕ေနေပးျခင္း (trained advocate) မရွိျခင္းမ်ား 
သည္လည္း ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အဆုုိပါလုုိ အပ္ခ်က္မ်ားသည္ (၁) စာ  
တတ္သူမ်ား သုုိ႕မဟုုတ္ အျခားအကူအညီရႏုုိင္ေသာနည္း လမ္းရွိသူမ်ား၊ (၂) သုံးရက္အ 
ခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္စြမ္းရွိသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႕ေသာ ကန္႕သတ္ 
မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးအျဖစ္ လူထုဆီမွတက္လာမည့္မေက်နပ္ခ်က္၊ တုိင္ 
ၾကားခ်က္ႏွင့္ စိန္ေခၚခ်က္အားလုံးလုိလုိသည္ ေဒသခံဆက္သြယ္ေရအရာရိွကုိေက်ာ္ၿပီး 
အထက္သုုိ႕ မည္သည့္အခါမွ တက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ 

GRG အဆင့္သုုိ႕ ရွားရွားပါးပါး ေရာက္ခဲ့လွ်င္လည္း တရားမ်တ၍ ဘက္မလိုုက္ေသာ ဆုုံးျဖတ္ 
ခ်က္ကုိ ရရိွႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ ထုုိ GRG အဖြဲ႕တစ္ခုလုံးနီးပါးတြင္ 
စီမံကိန္းကုိ ေန႕စဥ္စီမံခန္႕ခြဲေနေသာသူမ်ား အားလုံးနီးပါးပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လူထု 
အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္ဟုဆုိေသာ ဤစီမံကိန္းသည္ ပြင့္လင္းေသာ၊ လြယ္လင့္ 
တကူူအသုံးျပဳႏုုိင္ေသာ မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကား ေျဖရွင္းေပးျခင္း ယႏၱရားမရွိပဲ ျပည္သူလူ 
ထုဘဝေကာင္းစားေရးအတြက္ ေရွ႕သုုိ႕မဆက္သင့္ေပ။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ 
ခ်က္တုိင္ၾကားေျဖရွင္းေပးျခင္းယႏၱရားတစ္ခုတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈနည္း 
လမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ိဳးစုံကုိအသုံးျပဳျခင္း၊ ထိခုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ ျပည္သူမ်ား 
၏ႏႈတ္ျဖင့္တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေဒသခံတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ စာျဖင့္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ႏုုိင္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တင္ျပအစီရင္ခံႏုိင္သည့္ရုုံးမ်ားဖြဲ႕စည္းထားရိွေပးျခင္း၊ ႏွင့္ထိ 
ခိုက္ေရႊ႕ေျပာင္းရေသာ ျပည္သူမ်ားမွ၎တုိ႕၏အက်ိဳးစီးပြားကုုိ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎
တုိ႕အေပၚအား တန္ျပန္ျဖစ္ေပၚမည့္အႏၱရာယ္မွတရား၀င္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ စသည္ 
မ်ားအပါအဝင္ ADB မွ ခ်မွတ္ထားေသာအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားပါ၀င္သင့္သည္။ ထုုိ 
မွသာလွ်င္ ထိခုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းရေသာျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႕အတြက္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တုုိ႕၏ စုုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပ 
ေဖၚထုုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႕အမွန္တကယ္အသုံးျပဳႏုုိင္သည့္ စနစ္တစ္ခုကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ 
သည္။
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IXIX
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏လံုၿခဳံေရးကုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏လံုၿခဳံေရးကုိ 

ထိခုိက္ျခင္းထိခုိက္ျခင္း

အာရွအေဝးေျပးလမ္းမစီမံကိန္းတည္ေနရာသည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အေရး 
ႀကီးၿပီး၊ မ်ားယြင္းပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအေပၚ အလြယ္တကူထိခုိက္ႏုိင္ေသာေဒ 
သတစ္ခုကုိျဖတ္သြားသည္။ ယခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေရွ႕မတုုိးႏုုိင္သည့္ အေျခအ 
ေနအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မေရတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။“အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 
(ADB) က ျမန္မာျပည္တြင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရိွတြင္ အေတြ႕အႀကဳံပုိင္း 
ဆုိင္ရာအကန္႕အသတ္ရိွသလုိ42 အလားတူပင္ႏုုိင္ငံတကာမွ အေထာက္အပ့ံေပးေသာ စီမံ 
ကိန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြဲႏုိင္သည့္အပုိင္းတြင္လည္းျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနအတြက္ 
စြမ္းရည္ပုိင္းဆုိင္ရာအကန္႕အသတ္မ်ားရိွသည္ကုိ လက္ခံလ်က္ရွိေနသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခု 
စီမံကိန္းကုိ ရႈပ္ေထြးေသာစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္”ဟု အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 
ကုိယ္တုိင္ကပင္ လက္ခံသေဘာတူထားသည္။ သို႕ေသာ္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တုိ႕၏ 
concept note တြင္ “အျခားလူမႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စုိးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနမ်ား”ေခါင္းစဥ္ေအာက္ 
၌  ၎တုိ႕က “စီမံကိန္းကဖန္တီးႏုိင္သည့္ နုိင္ငံေရးပုိင္းဆုိင္ရာမ တည္ၿငိမ္ မႈ”ကုိ စုိးရိမ္ဖြယ္ 
ရာအေျခအေနနည္းပါးေသာအဆင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး၊ “စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 
ျပည္တြင္းလူမႈေရးပဋိပကၡမ်ား”ကုိ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေန အလယ္အလတ္အဆင့္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ကာ ေဒသ၏အေျခအေနကုိ ေလွ်ာ့တြက္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ၾကာရွည္ေသ 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ လူထုေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ေဒသ၏သမုိင္း 
ေၾကာင္းျဖင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဤစုိးရိမ္ဖြယ္ရာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ  စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအ 
လယ္အလတ္ႏွင့္နည္းပါးေသာအဆင့္တြင္ရိွေသာအရာမ်ားဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အလြန္  
ၾကီးမားသည့္ျပႆနာျဖစ္သည္။ 

က. ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားက. ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား

အာရွအေဝးေျပးလမ္းမအနီးတစ္ဝုိက္နယ္ေျမမ်ား၏ လုံၿခံဳေရးအေျခအေနသည္တည္ၿငိမ္မႈ 
မရိွဘဲ၎အနား တစ္ေလွ်ာက္ ေနရာယူစခန္းထုိင္ၾကေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား  
အခ်ိန္မေရြးတုိက္ပြဲမ်ား ေနာက္တစ္ဖန္ ထပ္မံျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။ ထုိနယ္ေျမအတြင္း ေနရာယူ 
ထားၾကေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ အခြံေကာက္ခံရန္ႏွင့္ကူး သန္းေရာင္း 
ဝယ္ေရးမ်ားမွ အဖုိးအခမ်ားရရိွလုိသည့္ စီးပြားေရးပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးေမ်ာ္ကုိးမႈရိွသလုိ ျမန္ 
မာတပ္မေတာ္သည္တည္း အလားတူအက်ိဳးေမ်ာ္ကုိးမႈမ်ားရိွလ်က္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္
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ကုိင္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမအတြင္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမေရာက္ရိွေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရႏုိင္ရန္ 
ၾကိဳးပမ္းေနသည္။ 

အာရွအေဝးေျပးလမ္းမကုိ အၿပိဳင္အဆုုိင္ထိန္းခ်ဳပ္လုုိၾကျခင္းေၾကာင့္ မၾကာေသးေသာကာလ 
က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပဋိပကၡႏွင့္တုိက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကုိ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူ 
ျပဳကြန္ရက္ (KPSN) က မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့မႈမ်ားရိွသည္။43 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွစတင္ကာ 
တစ္ဖက္မွ ဒီေကဘီေအေခၚ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳတပ္မေတာ္(DKBA) ႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္ ျမန္
မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္(BGF) ပူးေပါင္းထားေသာအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ 
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာ ၄ ရြာမွာ လူဦးေရ ၁ဝဝဝ  (အ္ိမ္ေထာင္စု ၁၁၇ စု) ေနရပ္ မွစြန္႕ခြာကာ 
ထြက္ေျပးေျပာင္းေရႊ႕သြားရသည္။44 ရြာသားမ်ားသည္၎တုိ႕အိမ္မ်ားကုိ စြန္႕ခြာထြက္ေျပး        
ၿပီးေကာ့ ကရိတ္ၿမိဳ႕ရိွဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ခုိလႈံေနခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါေက်း ရြာမ်ားရိွစာ
သင္ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏လံုၿခဳံေရးအတြက္ စုိးရိမ္ရသျဖင့္ 
ယာယီပိတ္ထားခဲ့ၾကရသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားကလည္း အကယ္၍ ၎တုိ႕ရြာတြင္ ဆက္ 
ေနလွ်င္ ယခင္ျဖစ္ေနက်အတုိင္း တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားကအတင္းအဓမၼေပၚ တာဆြဲမည္ကုိ 
လည္းစုိးရိမ္ေၾကာက္ ရြံ႕ၾကသည္။

တုိက္ပြဲေၾကာင့္ရြာသူရြာသားမ်ားထြက္ေျပးခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႕၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား၊ 
အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ အျခားပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားမွာ အခုိးခံရသည္။ ေဒသခံလူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အ 
စည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ THWEE ကျပဳလုပ္ သည့္သုေသသနအရ ေက်းရြတစ္ရြာျခင္းစီ၏ဆံုးရႈံး
မႈမွာ က်ပ္ ၁၅ သန္း မွ သန္း ၂ဝ အၾကားတန္ဖုိးရိွသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးသည္ ၎တုိ႕ေန႕စဥ္ဘ 
ဝအတြက္ မရိွမျဖစ္အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႕အေျခအေနတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ 
လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

မိမိေက်းရြာတြင္း သုိ႕မဟုတ္ ေက်းရြာအနီးတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ဆက္လက္တပ္စြဲ 
ထားေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လကတည္းက ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ရြာသူရြာသား 
၄၈ဝ ဦးသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ နုိဝင္ဘာလအခ်ိန္၊ ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနကုိျပဳ 
လုပ္ေနသည့္အခ်ိန္အထိ ၎တုိ႕ေက်းရြာမ်ားသုိ႕ မျပန္ႏုိင္ၾကေသးပါ။ ယခုအစီရင္ခံစာကုိ 
တရားဝင္ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအခ်ိန္တြင္ ပ်ားပင္  
ေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၅ စုမွလြဲ၍ က်န္ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႕၏ေက်းရြာေနအိပ္သို႕ 
ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဒီေကဘီေအႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကားထပ္မံျဖစ္ပြား 
ေသာတုိက္ပြဲအသစ္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရသည့္အတြက္ ၎တုိ႕၏အိမ္ျပန္ရက္ကုိ  ေရႊ႕ဆုိင္းၾက
ရသည္။ အခ်ဳိ႕ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ဒီေကဘီေအႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကားအျပန္ 
အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားမွ ၎တုိ႕၏လယ္ေျမေပၚတြင္ က်က်န္ခဲ့သည့္လက္နက္ၾကီးၾကည္ဆံခြံ 
မ်ားႏွင့္ မေပါက္ကြဲဘဲရိွေနေသးသည့္ လက္နက္ၾကီးက်ည္ဆံမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႕လယ္ယာ 
ေျမမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ရန္မဝ့ံရဲၾကေပ။
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၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ မွ ၂၆ ရက္ေန႕အထိတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလႏွင့္ၾသဂုတ္လတြင္လည္း အျခားပစ္ခတ္မႈႏွစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဤပစ္ခတ္မႈ 
မ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေလာေလာလတ္လတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားျဖစ္
သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ဒီေကဘီေအ မွကြဲထြက္သြားသည့္အဖြဲ႕ (ဒီေကဘီေအ 
ခြဲထြက္အဖြဲ႕) က ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တုိ႕ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ကုိ  
အံတုတုိက္ခုိက္ခဲ့ရာမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ဒီေကဘီေအ ခြဲထြက္အဖြဲ႕က 
က ေကာ့္ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိရြာအခ်ိဳ႕ကုိ ၎တုိ႕ေက်းရြားမ်ားမွ ယာယီထြက္ခြြါသြားၾက
ရန္ စာျဖင့္သတိေပး ခဲ့သည္။ အဆုိပါေန႕တြင္ပင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္က ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ပ်ားပင္ေက်းရြာရွိ အိမ္ ၁ဝ လံုးကုိ မီးရႈိ႕ခဲ့သည္။45 လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ 
တပ္ရင္း ၅ ရင္းႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္း ၂ ရင္း တုိ႕သည္ နုိးလ၊ ပ်ားပင္၊ 
ေကာင္းမူ၊ ရန္ဂုတ္၊ မိပလဲ့ႏွင့္ေနာင္ခင္ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ အင္အားျဖည့္တင္းတပ္စြဲ 
လွ်က္ရိွသည္။46 

ျပည္သူလူထုအား ထြက္ေျပးေျပာင္းေရႊ႕ေစသည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားသည္  
အာရွအေ၀းေျပး လမ္းမေဆာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ပြားျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္းဤ 
လမ္းမၾကီးမွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းသစ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိရာမွ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ တင္း 
မာမႈမ်ားက ပဋိပကၡႏွင့္တုိက္ပြဲမ်ားကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ထုိ႕ျပင္ အာရွအေဝး 
ေျပးလမ္းမကဲ့သုိ႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းတြင္ အေရးပါသည့္အဓိ
ကအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူမ်ားကုိယ္တုိင္မွ ၾကိဳတင္မေမ်ာ္လင့္ထားေသာ၊ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားမႈမရိွေသာ ထိခုိက္မႈႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရိွသည္ ဆုိသည္
မွာ ထင္ရွားသည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ကခ်မွတ္ထားေသာစီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အ
စည္းမ်ား၏စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေမ်ာ္ကုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ ရလဒ္အျဖစ္ေဒသတြင္းရိွျပည္သူ 
မ်ားသည္သာ ထိခုိက္နစ္နာၾကရသည္။ 

၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးရ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးရ 
သည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရ အတြက္သည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရ အတြက္

စဥ္ ရြာအမည္ အိမ္ေထာင္စု ရြာသူရြာသား က်ား မ မွတ္ခ်က္

၁
ပ်ားပင္

၃၃ ၁၈၀ ၆၅ ၁၁၅ အိမ္ေထာင္စု ၁၅ စု 
မျပန္ႏိုင္ေသး (ၾသဂုတ္လ 

၂၀၁၆)

၂ ေကာင္းမူ ၄၀ ၂၂၃ ၉၉ ၁၂၄ ေနရပ္သုိ႕ျပန္ျပီး

၃ ေဇာ္ေဟး ၃၃ ၁၉၅ ၁၀၅ ၉၀ ေနရပ္သုိ႕ျပန္ျပီး

၄ ရြာသစ္ကုန္း ၁၁ ၇၇ ၃၉ ၃၈ ေနရပ္သုိ႕ျပန္ျပီး
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ခ. ရြာသားမ်ား၏အုုိးအိမ္မ်ား မီးရိွ ႔ဳဖ်က္ဆီးခံရျခင္းခ. ရြာသားမ်ား၏အုုိးအိမ္မ်ား မီးရိွ ႔ဳဖ်က္ဆီးခံရျခင္း

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သေနမူးေက်းရြာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အစီရင္ခံခ်က္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလတြင္ ပ်ားပင္ရြာႏွင့္မနီးမေဝး၌ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ဒီေကဘီေအ အၾကားပစ္
ခတ္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမဝတီႏွင့္ေကာ့ကရိတ္အၾကားရိွ အာရွအေဝးေျပးလမ္း 
မအနီးတြင္ ေနရာယူထားေသာ ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕ကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ကရင္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္တုိ႕ ရွင္းထုတ္ရာကေန တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါသ 
ေနမူးေက်းရြာနယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတုိက္ပြဲအေတာအတြင္း ရြာသူရြာသားမ်ား၏ေနအိမ္ 
မ်ား စြာသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္တုိ႕၏ မီးရႊံ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ 
ခံခဲ့ရသည္။ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈပထမအၾကိမ္တြင္ပင္ ေနအိမ္ (၉) လုံးကုိ၎ တုိ႕မီး ရႊံ႕ဖ်က္ 
ဆီးခံျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ေနအိမ္မ်ားကုိမူ ၎တုိ႕ေနာက္တစ္ၾကိမ္ရြာထဲျပန္ဝင္ ေသာအခါ မီးရႊံ႕ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရြာထဲရိွ အိမ္ (၂၀) လုံးတြင္ ေနအိမ္ (၄) လုံးသာ မီးရြံ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမခံခဲ့ရဘဲ 
လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရပ္တန္႕သြားေသာအခ်ိန္တြင္  ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ 
တပ္တုိ႕က ရြာသူရြာ သားမ်ားအား ၎တုိ႕ရြာသုိ႕ ျပန္သြားရန္ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ရြာသူရြာသား 
မ်ားမွာ ၎တုိ႕၏ေနအိမ္မ်ားကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ မတတ္ႏုိင္ၾကေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 
မတ္လအခ်ိန္အထိ ရြာသူရြာသားတစ္ေယာက္မ် ၎တုိ႕ရြာသုိ႕ ျပန္မသြားရဲၾကေပ။ ထုိအခ်ိန္ 
ႏွင့္ေနာက္ပုိင္းအခ်ိန္အထိ ရြာသူရြာသားမ်ားက ၎တုိ႕ေက်းရြာ နယ္ေျမႏွင့္အနီးအနားတြင္ 
က်န္ရိွေသာ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားေၾကာင့္ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ရသည္။ ေနာက္ပုိင္းအခ်ိန္ တြင္လည္း 
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ သေနမူးေက်းရြာကုိ အၿမဲတမ္းျဖတ္သြားျဖတ္လာ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရြာ 
သူရြာ သားမ်ားသည္ ယခင္၎တုိ႕ေက်းရြာတြင္ ေန႕စဥ္လြတ္လပ္စြာေနထုိင္ခဲ့ရသည့္ပုံမွန္
အေျခအေနခံစားမႈမ်ိဳးကုိ ျပန္မရႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ရသည္။ 

ဤလမ္းစတင္ေဖာက္လုပ္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား 
တုိက္ပြဲမ်ားထပ္ ကာထပ္ကာျဖစ္ေနသည္ကုိ ကြ်နု္ပ္တုိ႕ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္ေျခမွ
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ အဆင့္တုိင္းတြင္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းအစုိးရတုိ႕ 
အၾကား မ်တေသာအာဏာခြဲေဝမႈမ်ားရိွရန္ လုိအပ္လွ်က္ရိွသည္။ အေၾကာင္းမွာဗဟုိခ်ဳပ္ 
ကုိင္မႈစနစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အစုိးရ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားေဒသအ တြင္း ရိွ 
လူထု၏လုိအပ္မႈအမွန္မ်ားကုိ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ ေျချပည္နယ္ 
အဆင့္တြင္ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ပ္ုိင္ခြင့္၊ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲယူခံစားခြင့္ 
ႏွင့္ လူထုအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ား ျပန္လည္ဖန္တီးေရး၊ စသည္မ်ား ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး  ရွင္းလင္း ေသာႏုိင္ငံေရးပုိင္းဆုိင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ရရိွရန္အထူးလုိအပ္ 
လ်က္ ရိွေနသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ စီးပြားေရးပုိင္းဆုိင္
ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအားလုံးတြင္ ပဋိပကၡပုိင္းဆုိင္ရာစုိးရိမ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကိဳတင္ဆန္း 
စစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားရိွသင့္သလုိ လူထုအေပၚထိခုိက္မႈမ်ားကုိေရွာင္ 
ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ တရားမ်တေသာေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအခြင့္ 
အလမ္းမ်ားဖန္တီးေရးအစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ ထုိအစီအစဥ္မ်ားအား တရားစြာအ ေကာင္အထည္ 
ေဖၚေပးမႈမ်ား ရိွရမည္။
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မတ္လ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တုုိက္ပြဲျဖစ္ေနစဥ္အတြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိ ႔ဳနယ္၊ တေနးမူးရြာအတြင္း မီးရိွ ႔ဳခံရေသာအိမ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ဓါတ္ပုုံ - KHRG

ဂ. ဤစီမံကိန္းသည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မည္သုုိ႕သက္ေရာက္မႈ ဂ. ဤစီမံကိန္းသည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မည္သုုိ႕သက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည္ကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ ညႊန္းဆုုိထားျခင္းမရွိေပ။ရွိသည္ကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ ညႊန္းဆုုိထားျခင္းမရွိေပ။

ျမန္မာနုုိင္ငံသူႏုုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ စီမံကိန္းသည္ မည္ကဲ့သုိ႕၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွ
သည္ကုိ အမွန္တ ကယ္နားလည္ရန္အတြက္ ADB ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႕သည္ 
စီမံကိန္း၏ လူမႈေရးဆုိင္ ရာထိခုိက္မႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ အထူးသျဖင့္ ဤစီမံ 
ကိန္းသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအ
ေပၚ၊ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈရိွေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္း၏လူမႈေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈကုိ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္း 
စားရမည္ျဖစ္သည္။  “စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုုအတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္အက်ိဳးေက်း
ဇူးႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ဖန္တီးေပးႏုုိင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္လည္း အႏၱရာယ္ရွိေသာ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈမ်ားကုိလည္း ဖန္တီးေပးႏုုိင္သည္။ လူထုအတြက္စီမံကိန္း ကယူေဆာင္လာမည့္၏
အက်ိဳးအျမတ္ကုုိ မ်ားသည္ထက္မ်ားေအာင္ႏွင့္ စီမံကိန္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ဆုိးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိေရွာင္လြဲႏိုုင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႕ခြဲမႈရွိရန္လုိအပ္သည္” 
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ဟု International Association for Impact Accessment ေခၚစီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈေလ့လာစုုံစမ္းေရးဆုိင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာအသင္းႀကီးကမွတ္ ခ်က္ျပဳထားသည္။47 

ကံေၾကာင္းမလွစြာပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဖက္ျခမ္းအတြင္း လက္တေလာျဖစ္ေပၚခဲ့ 
ေသာ သာဓကမ်ားအရ လမ္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆုုိင္ရာ 
ေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခံဳမႈအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏုုိင္ေၾကာင္း ျပသသည္။ 
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား ေသေၾကရျခင္း၊ ခရီးသြားလာေရးအေႏွာင့္ 
အယွက္ျဖစ္ရျခင္း၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ပညာသင္ၾကားမႈအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ 
ျဖစ္ရျခင္း၊ စသည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားအပုိင္းရိွ 
တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား၌ အၾကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္ 
မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပုုံမွန္ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ထုိခုိက္မႈဆုိးက်ိဳးအေျခအေနမွားႏွင့္ တစ္ပုံ 
စံတည္းျဖစ္သည္။ ထိရွလြယ္ေသာ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ 
လက္မွတ္ေရထုိးထားစဥ္အခ်ိန္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ေၾကာင့္ စစ္ေရးတုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားပုုိမ်ားေစကာ  ရလဒ္အျဖစ္ ပဋိပကၡမီးကုိတစ္ ဖန္ျပန္ေတာက္ေစ 
ႏုုိင္သည္။ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းၾကည့္မည္ဆုိပါကဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္အ 
ေထာက္အကူေပးႏုိင္ၿပီး အေျခခံလူေနမႈဘဝကုိလည္း ျမင့္တင္ေပးႏုိင္သလုိ တစ္ဖက္တြင္ 
ပဋိပကၡႏွင့္ ေနရပ္အုိးအိမ္စြန္႕ပစ္ရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။48 

ADB ကုိယ္တုိင္က လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္သည္  စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း 
အတြက္ စုိးရိမ္စရာအေျခအေနမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားစြာရွိေသာအရာ 
တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ စုိးရိမ္စရာအေျခ 
အေနမ်ားကုိစီမံခန္႕ခြဲရန္အတြက္ “ ADB  သည္ လက္ရိွသြားေနေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္း 
စဥ္ကုုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ျဖစ္ကာ ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အပါအ၀င္ အဓိကသက္ဆုိင္ရာအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္”49 ဟု ADB 
၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာလမ္းညြန္ခ်က္ႏွင့္မူဝါဒမ်ားတြင္ ရႈပ္ေထြးၿပီးထိလြယ္ရွ 
လြယ္ေသာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခုဖြဲ႕စည္းေပးရန္ 
ပါရွိၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖၚမႈတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ADB ၏ လူမႈေရး 
ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈရိွ 
မရိွ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ထုိအၾကံေပးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ADB ထံမွ ေခ်းေငြယူသူမ်ားက လက္ 
တြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူ၍ပါရိွသည္။50

အာရွအေ၀းေျပးလမ္းစီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမစတင္ခင္က ျဖစ္ပြားေသာမ 
တည္ၿငိမ္မႈမ်ား ႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္က 
ADB  အပါအ၀င္ ကရင္ျပည္ နယ္အတြင္း အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိေထာက္ပ့ံေပး
ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားအား “  ၎တုုိ႕၏လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ပဋိပကၡအေရးထည့္တြက္စဥ္းစား၍ ျပန္လည္သုုံးသပ္ရန္” ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။51 ADB ႏွင့္ 
အျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ “၎တုိ႕၏ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ဂုဏ္သိ
ကၡာမ်ားမထိခုိက္ေစရန္အတြက္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံ 
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ေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အညီ ၎တုိ႕မဟာဗ်ဴဟာကုိ ထိန္းညွိသင့္သည္။”  

စီမံက္ိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးခ်က္မ်ားအျပင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ 
အေပၚျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာထိခုိက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေဆာက္လုုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္သီး 
ျခား လြတ္လပ္ေသာအႀကံေပးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့သလုိ၊စီမံကိန္း  ေၾကာင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မည္သုိ႕ထိခုိက္ႏုိင္သည္ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ပဋိပကၡပုိင္းဆုိင္ရာေလ့
လာဆန္းစစ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္သည္ကုိ မေတြ႕ရသလုိ ေဆာင္ရြက္ မည့္အရိပ္လကၡာလည္းမ 
ေတြ႕ရေသးေပ။ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိစ 
နစ္တက်ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ေရွ႕ဆက္တုိးလုုပ္မည္ဆုိပါက မည္သည့္အရာမ်ား 
ျဖစ္လာႏုုိင္သည္ကုိ လတ္တေလာသမုုိင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကေဖၚျပေနသည္။ စစ္ေရးတုိးခ်ဲ႕မႈ 
မ်ား၊ မၿပီးဆုံးႏုိင္ေသာပဋိပကၡမ်ား၊ ႏွင့္အျပစ္မဲ့ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဘးပတ္၀န္း က်င္မွ 
ျပည္သူမ်ား၏ ထိခုုိက္နစ္နာရမႈမ်ားကုိသာ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး 
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိအားျဖည့္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ သုုိ႕ေသာ္ ႏွစ္ ခုုစလုံးကုိအတူ 
တကြထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္မွသာ ထုိအေျဖကုိရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေနအ 
ထားတြင္ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ျပန္လည္ေန ရာခ်ားေရး အစီအ စဥ္သည္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုုိ ပုုိဦးစားေပးလုုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 

သကန္းညီေနာင္မွ ေကာ့ကရိတ္အၾကား အာရွအေဝးေျပားလမ္းမေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေတြ႕ရေသာကားၾကီး။
ဓါတ္ပုုံ (KESAN)
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ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ရြာသူရြာသားအားလံုးသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ သုိ႕မဟုတ္ ၎တုိ႕ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းခံရသည့္ပုံစံႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းမရရိွခဲ့ပါ။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတည္ရွိ သည့္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္ အတြက္မွာ ယခုအစီရင္ခံစာ၏လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္ျပင္ပတြင္ ရွိေနသည္။ သုိ႕ေသာ္ျငားလည္း ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ တရားရံုးမ်ားက 
ေနတစ္ဆင့္ နစ္နာေၾကးေတာင္းဆုိရန္ စဥ္းစားျခင္းပင္မရိွခဲ့ဟု ၎တုိ႕က ကြ်နု္ပ္တုိ႕အား 
ေျပာျပခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထုိနည္းျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းလွ်င္လည္း ေကာင္းမြန္အက်ိဳးေပးသည့္  
ရလာဒ္ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ရြာသူရြာသားမ်ားက နားလည္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။  ေလ့လာစံုစမ္းမႈမ်ားက်ယ္ျပန္႕စြာျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခ်က္မွာ ျမ၀တီ 
မွေကာ့ကရိတ္သုိ႕ ေဖာက္လုပ္သည့္အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမစီမံကိန္းေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရသည့္ 
လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းမ်ားအတြက္ ၎တုုိ႕၏စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား၊  မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖၚ 
တုိင္ၾကားႏုိင္ရန္ ထိေရာက္ေသာမေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကားေျဖရွင္းသည့္ယႏၱရားမ်ား မရွိေပ။  
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တြင္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယႏၱရားမ်ားခ်ထား 
ျခင္းရိွေသာ္လည္း52  ထုိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားမွအလြယ္တကူနား 
လည္သေဘာေပါက္ၿပီး လြယ္ကူစြာရရိွက်င့္သုံးႏုိင္ေသာ ယႏၱရားမ်ားျဖစ္ရန္အထူးလုိအပ္ၿပီး 
ႏွင့္ ၎အားလက္ေတြ႕တြင္ အမွန္တကယ္က်င့္သုံးရန္လည္း အထူးအေရးႀကီးသည္။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က ယခုစီမံကိန္းသည္ အနီးတ၀ုိက္ေဒသရိွ ရြာသူရြာသား မ်ား၏ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစလိမ့္မည္ဟု 
ေျပာဆုိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ စီမံကိန္းသည္လူအမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
အေပၚ ထိခုိက္ေစၿပီျဖစ္ၿပီး အကယ္၍သာ ႏုိင္ငံတကာ၏ေကာင္းမြန္ေသာကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ မလုိက္နာပါက ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း လူထုအသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းအေပၚ ဆုိးဆုိးရြားရြားဆက္လက္ထိခုိက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈေကာင္း 
ေသာစုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားႏွင့့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆုံးရံႈးျခင္းသည္  ေငြသားေလ်ာ္ 
ေၾကးေပးရုံျဖင့္ လုံေလာက္ေသာအရာမဟုတ္သည္ကုိ စီမံကိန္းတြင္အဓိကပါ ဝင္သူမ်ားႏွင့္ 
ေငြေၾကးပ့ံပုိးသူမ်ားက နားလည္ရန္လုိအပ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတည္ရိွသည့္ အာ 
ရွလမ္းမအပုိင္းႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းေၾကာင့္ဆုံးရံႈးသည့္ေျမယာမ်ားတြက္ မည္သည့္ 
ေငြသားေလ်ာ္ေၾကးပမာဏျဖစ္ေစကာမူ လူထုအတြက္လံုေလာက္လိမ့္မည္မဟုတ္သည့္အ 
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ျပင္ ေငြေၾကးေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္ဖန္တီး 
ေပးျခင္းႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်တူညီေသာအရာဟု ရြာသူရြာသားမ်ားခံစားရမည္ မဟုတ္သည္ကုိ 
NEDA, ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က ထည့္သြင္း 
စဥ္း စားဟန္ မရိွခဲ့ပါ။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က အတည္ျပဳလက္ခံခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီး 
ဌာန၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္အစီအစဥ္သည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ကုိယ္တုိင္ 
ကခ်မွတ္ထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလမ္းညြန္ခ်က္ႏွင့္မူဝါဒမ်ား၏စံခ်ိန္စံႏႈန္းကုိ 
မမီွရုံမက  စီမံကိန္းအက်ဳိးဆက္ကုိ ခံစားရမည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေပၚျဖစ္ေပၚမည့္ ထိခုိက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရာေကာင္းေလာက္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားမေပး 
ထားပါ။ ေလးနက္အဓိပၸါယ္ရိွေသာ ေတြ႕ဆုံတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ရြာသူရြာသားမ်ားမရိွခဲ့သလုိ ရြာသူရြာသားမ်ား၏စုိးရိမ္ 
မႈေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားသည္လည္း လံုေလာက္ေလးနက္စြာလက္ခံစဥ္း စားေျဖရွင္းေပးမႈ မခံခဲ့ရ 
ပါ။  အာရွအေဝးေျပးလမ္းမစီမံကိန္းပင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝမၿပီးစီးေသးပါ၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္  
(ADB) သည္ ၎၏ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္လမ္းေၾကာင္းလြဲလွ်က္ ရိွေနသည္။ ဤအေျခအေန 
မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစျခင္းျဖင့္ မူလဆုိးၿပီးသားအေျခအေနကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစျခင္းမရိွေစ 
ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္စီမံကိန္းအားကုိင္တြယ္အ 
ေကာင္အထည္ေဖၚေနသူ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ၎တုိ႕၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး 
ေျပာင္းရန္အတြက္ မဆုိင္းမတြေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

အကယ္၍ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႕သည္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ 
က႑ေပါင္းစုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အမွန္တကယ္လုိလားၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ နည္းပါးေစလုိ
ပါက ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အသံ၊ စုိးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ မျဖစ္မေနနား 
ေထာင္ေျဖရွင္းေပးရမည္။ လူထုအားေဘးဖယ္ၿပီး အမွန္တကယ္မျဖည့္ဆည္းေသာကတိမ်ား 
ကုိေပးမည့္အစား လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုိင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားရေအာင္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရမည္။ 
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XIXI
အႀကံေပးခ်က္မ်ားအႀကံေပးခ်က္မ်ား

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမျပင္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္စုံတစ္ရာမလုပ္မီွ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈပုံစံ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာအသက္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ျပန္လည္ဖန္တီးေပးမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိခ်မွတ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမစတင္ခင္တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္္မည့္လူထုထံမွ "ၾကိဳတင္သတင္း
အခ်က္အလက္ရရိွထားသည့္ ဖိအားၿခိမ္းေျခာက္မႈကင္းမဲ့ေသာသေဘာထားမ်ား" ကုိၾကိဳတင္
ရယူမႈရိွရမည္။ ဤအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးပ်က္ကြက္မႈမ်ားကုိ အခ်ိန္မဆုိင္းတြဘဲျပင္ဆင္
ရမည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုိက္မည့္/ထိခုိက္ခံရသည့္ လူထုႏွင့္အိမ္ေထာင္စုအားလုံးအား 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းအစီအစဥ္မ်ား အေသးစိတ္ခ်ျပ 
ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႕ရသင့္ရထုိက္သည့္ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ရယူႏုိင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးဆင္ရမည္။

အိမ္နီးျခင္းနုိင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိ ဳးတုိးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ 
(NEDA) ႏွင့္ထုိင္းရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွ သူမ်ားသုိ႕ အၾကံျပဳခ်က္

၁. ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားကုိ ေငြေၾကးပ့ံပုိးေနေသာ ထုိင္းအစုိးရဌာနအ 
ဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခားေသာအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တုိ႕၏စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပဋိ 
ပကၡအေရးထည့္စဥ္းစားကာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္သည္။ ထုိင္းအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ 
၎တုိ႕ ၏ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏တကာအသုိင္းအဝုိင္းအၾကားရိွဂုဏ္သိကၡာကုိ ကာ 
ကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္စပ္ လ်င္းၿပီးျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ပဋိပကၡ၊ လူ႕အခြင့္အ 
ေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖါက္ မႈမ်ားထဲတြင္ မပါဝင္ရန္ ေရွာင္ 
သင့္သည္။ 

၂. သကၤန္းညီေနာင္ႏွင့္ေကာ့ကရိတ္အၾကားရိွ အာရွလမ္းမအပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈအေပၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာမည့္ လြတ္လပ္သီးျခား 
ေသာအဖြဲ႕ကုိ မဆုိင္းမတြဖြဲ႕စည္းကာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

က. လက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား အဆက္မျပတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပစ္ခုိက္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္တရား 
ဝင္/ တရားမဝင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ အေဝးေျပးလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္္ႏွင့္အ 
နီးအနားရိွအသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းထိခုိက္ပ်က္စီးရသူမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ေျပာင္း 
ေရႊ႕ရသူမ်ား ရွာေဖြေဖၚထုတ္ကာ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ကူညီေပးရန္လုိအပ္သည္။ 

ခ.  စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေျမ၊ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ သက္ရိွမ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သစ္ေတာ 
ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈအတုိင္းအတာမည္မ်ရိွသည္ႏွင့္ ထုိပ်က္စီးမႈအား မည္ကဲ့သို႕ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ျပဳစုကုစားႏုိင္သည္ကုိ ေဖၚထုတ္ရန္လုိအပ္သည္။



4949လွပေသာစကားလုံးမ်ားႏွင့္ အက်ည္းတန္ရုပ္ဆုိးေသာလုပ္ရပ္မ်ား
အာရွအေဝးေျပးလမ္းမၾကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏုီင္ငံ

၃. အကယ္၍ သကၤန္းညီေနာင္ႏွင့္ေကာ့ကရိတ္အၾကားရိွ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမအပုိင္းအတြက္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအေရးအေပၚျဖစ္ေစႏုိင္ေသာထိခုိက္မႈႏွင့္စပ္လ်င္းၿပီးေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားရိွခဲ့ပါက ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ NEDA တုိ႕သည္ ျပည္သူလူထု 
အားခ်က္ခ်င္း ခ်ျပရန္လုိအပ္သည္။

ျမန္မာအစုိးရ၊ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သုိ႕ အၾကံျပဳ 
ခ်က္

၄. အာရွအေဝးေျပးလမ္းမစီမံကိန္းအတြင္းက်ေရာက္မည့္ေျမယာအားလုံးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဘက္ 
မလုိက္ေသာ ရွင္းလင္းတိက်ျပည့္စုံသည့္ ေျမယာဆုိင္ရာအခြင့္အေရးရွင္းလင္းသတ္မွတ္ေပး
မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ခ်မွတ္ေပးရမည္။

၅. သက္ရိွမ်ား၏ေနရာထုိင္ခင္းပ်က္စီးျခင္း၊ ေလႏွင့္ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရလွ်ံမႈႏွင့္ေရတုိက္စားမႈ၊ 
လူထုက်န္း မာေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈကဲ့သုိ႕ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ကရင္ျပည္နယ္အ 
တြင္းသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အ ေပၚ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိခိုက္မႈ 
မ်ားကုိဆန္းစစ္ေဖၚထုတ္ၿပီးထိခုိက္မႈေရွာင္ရွားေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိေဖၚထုတ္ 
ေပးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကုိ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးျခင္းမရိွသေရြ႕ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမ/ အေရွ႕ - အေနာက္စီးပြားေရးစၾကၤန္ 
စီမံကိန္းကုိ ဆုိင္းင့ံထားရမည္။  

၆. အာရွအေဝးေျပးလမ္းမစီမံကိန္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ေျမယာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ 
ငန္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚမည္ကဲ့သုိ႕ ထိခုိက္မႈရိွေစႏုိင္သည္၊ အထူးသျဖင့္ကုိယ္ 
ပုိင္ဆႏၵမပါဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္း ရမည့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႕ေသာထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ 
ေစႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံအားလုံးကုိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုိက္မည့္ 
ေဒသခံလူထု နားလည္ရန္လြယ္ကူေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ လြယ္ကူစြာရရိွေအာင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။

၇. အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ထိေရာက္ၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သက္ဆုိင္သူအားလုံးပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေဖၚအဖြဲ႕ကုိဖြဲ႕စည္းၿပီးလူထုကုိအက်ိဳးျပဳၿပီး

    လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚျဖစ္ႏုိင္မည့္ စုိးရိမ္စရာထိခုိက္မႈကုိ ေရွာင္လြဲေလွ်ာ့ခ်ေပး
    သည့္ေရရွည္တည္တ့ံၿပီး မ်တေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ယူေဆာင္ေပးသည့္စီမံကိန္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
  စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုိက္မည့္လူထု၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္အ 
ၾကံေပးအတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာက္ရြက္သင့္သည္။

၈. ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္အိႏၵဳအၾကားရိွ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမေဆာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ထိခုိက္ေျပာင္း 
ေရႊ႕ ရမည့္ ျပည္သူလူထုသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္အျပည့္အဝရရိွ 
သင့္သည္။ ထုိအထဲတြင္ ေျမယာအစားထုိးျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ ယခင္ေျမယာပုိင္ဆ္ုိင္မႈအေထာက္
အထား သုိ႕မဟုတ္ လုံေလာက္ေသာ ေငြေၾကးေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ႏ္ုိင္ငံတကာကခ်မွတ္ထားေသာ 
ေကာင္းမြန္သည့္စံခ်ိန္စံႏႈန္းအတုိင္း ယခင္အေျခအေနႏွင့္ညီမ်ေသာ သုိ႕မဟုတ္ ထုိထက္မႏိွမ့္ 
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ေသာ လူမႈစီးပြားအေျခအေနကုိ ျပန္လည္ဖန္တီးခြင့္ေပးမည့္ အျခားအေထာက္အပ့ံမ်ားပါဝင္ 
သည္။

၉. ဌာေနတုိင္းရင္းသားဆုိင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားအျပင္လူထုဘဝ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ ရယူက်င့္သုံးရန္လြယ္ကူေသာ၊ ႏွင့္ပြင့္ 
လင္းျမင္သာေသာ မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကားေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ား ဖြဲ႕စည္းခ်ထားေပးရမည္။

၁၀. သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာကေဖၚျပသည့္အတုိင္းပင္ စီမံကိန္းေဒသသည္ ပဋိပကၡ 
နက္ရိႈင္းစြာ တည္ရိွရာေဒသျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအႏွင့္ပဋိပကၡပုိင္းဆုိင္ရာစုိး
ရိမ္မႈကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားကုိ မျဖစ္မေနဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေရွ႕ဆက္မသြားခင္ အနာဂတ္တြင္ ပဋိပကၡကုိျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ 
သည့္စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ 

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သုိ႕ အၾကံျပဳခ်က္

၁၁. အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) အေနျဖင့္ ၎ခ်မွတ္ထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လမ္းညြန္ခ်က္ ႏွင့္မူဝါဒမ်ာကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနတုိ႕အမွန္ 
တကယ္ ေလးေလးနက္နက္ လုိက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သလုိ အကယ္၍လုိက္ 
နာရန္ပ်က္ကြက္ပါကလည္း ထုိပ်က္ကြက္မႈမ်ား ကုိေျဖရွင္းရန္အတြက္ ထုိက္သင့္ေသာအ 
ေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည္။

၁၂. စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ပါသြားမည့္ေျမမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတုိင္းတာရာတြင္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊   ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥႏွင့္စပ္လ်င္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ 
စပ္ လ်င္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွင့္ လူထုအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္
မႈႏွင့္စပ္လ်င္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန
တုိ႕မွ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုိက္မည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အခ်ိန္မီွပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေတြ႕ဆုံညိွ 
ႏိႈင္းမႈမ်ားရိွရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) အတြင္ တာဝန္ရိွိၿပီးထုိတာဝန္ကုိျဖည့္ 
ဆည္းရမည္။ 

၁၃. ကနဦးသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစူးစမ္းေလ့လာမႈ (Initial Environmental Examination) 
မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက္မႈဇုံႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ေနထုိင္သည့္ လူထုအေပၚေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာမ်ား 
စြာေသာေရရွည္ထိခုိက္မႈမ်ား၏ အတုိင္းအတာကုိ ေဖၚထုတ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္မလုံ 
ေလာက္ပါ။ လမ္းမေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ လက္ငင္းထိခုိက္မႈ 
ကုိသာမဟုတ္ဘဲ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ေရရွည္ထိခုိက္မႈအတုိင္းအ
တာကုိေလ့လာေဖၚထုတ္ရန္အတြက္ ESIA ေခၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးအေပၚ 
ထုိခုိက္မႈကုိေလ့လာသည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ SEA ေခၚ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာ 
ဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ျပဳထားေသာကတိ 
ကဝတ္ (Term of reference) ႏွင့္အညီ ျပည့္ျပည္ဝဝေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
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၁၄. ျပည္သူလူထု၏အခြင့္အေရးႏွင့္ပစၥည္းဥစာမ်ားကုိ ေလးစားပါ။ ျပည္သူလူထု၏ အေဆာက္ 
အအုံ၊ ေကာက္ပဲသီးႏံွ၊ သုိ႕မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးသည့္အခ်ိန္အထိ ျပည္သူမ်ား၏ေျမယာကုိ 
ဖ်က္စီးႏုိင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ျမန္မာအစုိးရ၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္သုိ႕ အၾကံျပဳခ်က္

၁၅. ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္မ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကုိ
 ေလးစားကာ စီမံကိန္းေနရာအတြင္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည့္လုပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 

ရပ္တန္႕သင့္သည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အၾကား တင္းမာမႈျဖစ္ေအာင္ရန္ဆြျခင္းႏွင့္ ျပည္ 
သူလူထုရိွရာ နယ္ေျမအားပစ္မွတ္ထားျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ ပါ။ ေဒသခံလူထုအေပၚဆုံးရံႈး 
ထိခုိက္နစ္နာေစမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားအတြင္ သေဘာတူခဲ့ေသာ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
နယ္ေျမကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာပါ။

ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ) သုိ႕ အၾကံျပဳခ်က္

၁၆. ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ ေလးစားပါ။ ျပည္သူလူထု၏လုံၿခံဳေရးကုိ 
အႏၱရယ္ျဖစ္ေစ သည့္ လက္နက္ကုိင္အခ်င္းခ်င္း ရင္ဆုိင္ပစ္ခတ္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ပါ။

၁၇. ဒီေကဘီေအအေနျဖင့္ နယ္ေျမအရႈပ္အရွင္းျပႆနာမ်ားကုိ အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္း 
မ်ားအသုံးခ်ကာ ေျဖရွင္းသြားသင့္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးသုိ႕ အၾကံျပဳခ်က္

၁၈. ကရင္လူထုတစ္ရပ္လုံးကုိ ကာကြယ္ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံးသည္ ၎၏ပင္မတာဝန္မ်ားကုိ မေမ့ေလွ်ာ့သင့္ပါ။ အာရွ 
အေဝးေျပးလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ေျမယာ၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားအခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ တရားမ်တစြာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းမႈေပးႏုိင္ရန္အ 
တြက္ ၎၏လုပ္ရပ္ႏွင့္ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ကရင္အသုိင္းအဝန္း၏စုိးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။ 
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မွတ္တမ္း 
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမအနီးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမွတ္တမ္းမ်ား

နံ
ပါတ္

ရက္စြဲ ေနရာ ပါဝင္သည့္
အဖြဲ႕အစည္း

မွတ္ခ်က္

၁ ၁၈၊ 
စက္တင္
ဘာ၊ 
၂ဝ၁၄

ေအာင္ေရႊဘုိ
ရပ္ကြက္၊ ျမဝတီ

ျမန္မာအစုိးရတပ္/
နယ္ျခားေစာင့္
တပ္ႏွင့္
ဒီေကဘီေအ

ဒီေကဘီေအ စစ္သားမ်ား ေမာင္းႏွင္လာေသာ 
ကားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္ကေမးခြန္းေမးရန္ တား  
ဆီးခ်ိန္တြင္ ဒီေကဘီေအစစ္သားဖက္မွ ကား 
ရပ္တန္႕ရန္ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္ 
တပ္ဖက္က စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္  
ဒီေကဘီေအစစ္သားတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီးတစ္ 
ဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။

၂ ၂၇၊ 
စက္တင္
ဘာ၊ 
၂ဝ၁၄

ေအာင္ေရႊဘုိ
ရပ္ကြက္၊ 
ျမဝတီ ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္၊ 
က်ိဳက္မေရာ၊ 
မြန္ျပည္ နယ္
Kyaikmayaw, 
Mon State

ျမန္မာစစ္တပ္ 
ႏွင့္ဒီေကဘီေအ

ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ 
ႏွင့္ဒီေကဘီေအတုိ႕အၾကားတုိက္ပြဲျပင္းထန္စြာ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ထုိင္း -  ျမန္ 
မာခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကုိပိတ္လုိက္ ရသည္။  
မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာတြင္လည္း ျမန္မာစစ္ 
တပ္ႏွင့္ဒီေကဘီေအအၾကား တုိက္ပြျဲပင္းထန္စြာ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲကာ တုိက္ပြမွဲာရက္သတၱပါတ္ပတ္ၾကာ 
ခ့ဲသည္။

၃ ၇၊ ေအာက္
တုိဘာ၊ 
၂ဝ၁၄

မိဇုိင္းေတာင္ေျခ၊ 
ေကာ့ကရိတ္
ၿမိဳ႕နယ္

ဒီေကဘီေအ
ႏွင့္ ျမန္မာအစုိး
ရတပ္ / နယ္ျခား
ေစာင့္တပ္

မိဇုိင္းေတာင္ေျခတြင္ တုိက္ပြ ဲစတင္သည္။

၄ ၁၀ မွ ၁၇ ၊
ေအာက္
တုိဘာ၊ 
၂ဝ၁၄

မိဇုိင္းေတာင္ေျခ၊ 
ကန္ညီေနာင္၊ 
ဝါးဘုိးေတာင္၊ 
မဲ့သေဝါ၊ 
ေကာ့ကရိတ္
ၿမိဳ႕နယ္

ဒီေကဘီေအႏွင့္ 
ျမန္မာအစုိးရ 
တပ္ / နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ္

မိဇုိင္းေတာင္ေျခ၊ ကန္ညီေနာင္၊ ဝါးဘုိးေတာင္  
ႏွင့္ မ့ဲသေဝါတြင္ တုိက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌လည္း အစုိးရ 
တပ္ႏွင့္ဒီေကဘီေအအၾကား  တုိက္ပြျဲပင္းထန္  
စြာျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။  ကန္ညီေနာင္တြင္ တုိက္ပြဲ  
မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။  ကန္ညီေနာင္ႏွင့္ 
ဝါပုိးေတာင္ရိွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ လက္နက္ 
ၾကီးပစ္ခတ္မႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရသည္။ 

၅ ၁၀ မွ ၁၁၊ 
ေအာက္တုိ
ဘာလ၊ 
၂ဝ၁၄

ေကာင္းမႈေက်းရြာ၊ 
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္

ဒီေကဘီေအ ႏွင့္ ျမန္မာ 
အစုိး ရတပ္ / နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ္

ေကာင္းမႈေက်းရြာတြင္ ျမန္မာအစုိးရတပ္ႏွင့္ 
ဒီေကဘီေအတုိ႕အၾကား တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားခ့ဲ  
သည္။ လက္နက္ၾကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျမဝတီ - ေကာ့ကရိတ္လမ္းမအနီး၊ အလယ္ 
ဘုိးေတာစခန္းအနားတြင္ ျပည္သူေလးဦးေသ 
ဆုံးခ့ဲသည္။ 

၆ ၂၇ မွ ၂၈၊ 
ေအာက္တုိ
ဘာလ၊ 
၂ဝ၁၅

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဒီေကဘီေအႏွင့္  ျမန္မာ 
အစုိးရတပ္  / နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ္အၾကား။ 
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေ
ရးတပ္မေတာ္ (KNLA) 
အၾကား။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ KNLA အၾကားပစ္ခတ္မႈ  
ေၾကာင့္ KNLA စစ္သားတစ္ဦး က်ဆုံးခ့ဲသည္။  
ျမန္မာစစ္တပ္/နယ္ျခားေစာင့္တပ္တုိ႕ ပူးေပါင္း 
အဖြ႕ဲႏွင့္ ဒီေကဘီေအအၾကားလည္း တုိက္ပြဲ  
ျဖစ္ပြားကာ ဒီေကဘီေအစစ္သားတစ္ဦး၊ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ စစ္သားႏွစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာ 
စစ္တပ္မွ စစ္သားတစ္ဦး က်ဆုံးခ့ဲသည္။
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နံ
ပါတ္

ရက္စြဲ ေနရာ ပါဝင္သည့္
အဖြဲ႕အစည္း

မွတ္ခ်က္

၇ ၁၀ မွ ၁၁၊ 
မတ္လ၊ 
၂ဝ၁၅

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕
အနား

ျမန္မာစစ္တပ္
ႏွင့္ဒီေကဘီေအ

ျမန္မာစစ္တပ္က ဒီေကဘီေအ စခန္းသုိ႕ 
လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္သည္။  
တုိက္ပြဲမ်ား ရက္သတၱအပါတ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး 
ကရင္ျပည္နယ္ထဲရိွ အျခားေဒသမ်ားထဲသုိ႕ 
ကူးစက္ျပန္႕ႏံွ႕ခဲ့သည္။

၈ ၂ မွ ၆၊ 
ဇူလုိင္၊ 
၂ဝ၁၅

ျမဝတီႏွင့္ေကာ့က
ရိတ္အၾကား၊ 
တတန္ကူး၊ စင္ကုန္း
ပုိင္းႏွင့္ပ်ားပင္
ေက်းရြာ။ 

ဗုိလ္ေက်ာ္သက္ဦးေဆာင္ 
ေသာဒီေကဘီေအအဖြဲ႕ 
ႏွင့္ျမန္မာစစ္တပ္။

အာရွအေဝးေျပးလမ္းမဖြင့္ပြဲလုံၿခံဳေရးအတြက္ 
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အာရွလမ္းမတစ္  
ေလွ်ာက္ရိွ ဒီေကဘီေအစခန္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း 
ရန္ ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္တုိက္ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ 
သည္။ ေက်းရြာ ၅ ရြာမွ လူထု ၁၀၀၀ ေက်ာ္ 
ေနရပ္စ ြ န္ ႕ခ ြာကာထြက္ေျပးတိမ္္းေရ ွာင္ခဲ့ရ 
သည္။ ထုိတစ္လလုံးအတြင္း  တုိက္ပြဲမ်ား  
ကြက္ၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ကရင္ျပည္နယ္ထဲရိွအ 
ျခားေဒသမ်ားထဲသုိ႕ကူးစက္သြားခဲ့သည္။

၉ ၆ မွ ၇၊ 
ဇူလုိင္၊ 
၂ဝ၁၅

မဲ့သေဝါေက်းရြာ၊ 
လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 
ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕

မဲ့သေဝါေက်းရြာအနီးရိွ ဒီေကဘီေအစခန္းကုိ 
ျမန္မာစစ္တပ္က တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲ 
ေၾကာင့္ ရြာသားႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

၁၀ ၁၇၊ ဇူလုိင္၊ 
၂ဝ၁၅

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဗုိလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္း 
ေအာင္ဦးေဆာင္သည့္ 
ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕ 
ႏွင့္ျမန္မာအစုိးရတပ္/
နယ္ျခားေစာင့္တပ္

ဒီေကဘီေအႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အၾကား 
တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားကာ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ 
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားသုိ႕ထြက္
ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။

၁၁ ၂၁၊ ဇူလုိင္၊ 
၂ဝ၁၅

ေကာ္သာဝါးေတာင္၊
 လိႈင္းဘဲြၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 
ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕

က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕အနီးတြင္ ျမန္မာတပ္ရင္းႏွင့္ဒီေကဘီ 
ေအခြဲထြက္အဖြဲ႕တုိ႕အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ 
ေၾကာင္း ရြာသူရြာသားမ်ားကဆုိသည္။

၁၂ ၂၉၊ 
ၾသဂုတ္၊ 
၂ဝ၁၅

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ 
ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕

နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းရိွရာရြာသုိ႕ ဒီေကဘီ 
ေအခြဲထြက္အဖြဲ႕က လက္နက္ၾကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ 
ခဲ့သည္။

၁၃ ၈၊ ေအာက္
တုိဘာ၊ 
၂ဝ၁၅

ေကာ့မူးေက်းရြာ၊ 
လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာအစုိးရတပ္/နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီ 
ေအ ခြဲထြက္အဖြဲ႕

လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
အင္အားတုိးမ်ားလာၿပီး ရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာအ 
စုိးရတပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အၾကား ပစ္ 
ခတ္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။

၁၄ ၂၃ မွ ၂၆၊ 
ဇန္နဝါရီ၊ 
၂ဝ၁၆

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ 
ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕

ဒီေကဘီေအက ရြာသူရြာသားမ်ားအား ရြာမွ 
ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းရန္ သတိေပးခဲ့သည္။ ၎ 
ေနာက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ရြာသားမ်ား၏ 
အိမ္ ၁၀ လုံးကုိ မီးရႊံ႕ခဲ့သည္။

၁၅ ၁၁၊ 
မတ္လ၊ 
၂ဝ၁၆

ပ်ားပင္ေက်းရြာ၊ 
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္

ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕ 
ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတပ္ / 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ႏွင့္နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖက္မွ 
တပ္ရင္းႏွစ္ရင္းစီပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဒီေကဘီ 
ေအအၾကား ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားသည္။

၁၆ ၄၊ ၾသဂုတ္၊ 
၂ဝ၁၆

ေကာ့ႏြဲႏွင့္တတန္
ကူးေက်းရြာ၊ ေကာ့
ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ 
ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အ 
ဖြဲ႕အၾကား ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ 
ၾကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူ ၄ ဦး ျပင္းထန္စြာ 
ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။
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ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ (ဓတ္ပုံ - KESAN)

THWEE   လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကြန္ရက္သည္ အ 
က်ိဳး အျမတ္မေမွ်ာ္ကုိးသည့္ ေဒသတြင္းလူမႈအေျချပဳ 
လူထုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ လူမႈေရး 
ပုိင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ လူ႕ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့  ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 
မႈမ်ားအတြက္လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ 
သည္။ ၎သည္ လူထုအေျချပဳသုေတသနမ်ားအျပင္ 
အရည္အေသြးျမင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ လူထုအ 
ျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားကုိ ပုိ႕ခ်ေပးလ်က္ ရပ္ရြာလူထု၏ 
လုိအပ္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕သည္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုျဖစ္ကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႏွင့္လူ႕အ 
ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရမႈမ်ားကုိ စုေဆာင္းမွတ္တမ္းယူ 
ႏုိင္ရန္ သင္တန္းပုိ႕ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ လုိအပ္သည့္အ 
ေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားပ့ံပုိးေပးလွ်က္ ရိွသည္။ ထုိ႕အ 
ျပင္ ရရိွသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႕ေဝ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္လွ်က္ရိွသည့္ 
ရြာသားမ်ား၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ 
၎တုိ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္ 
မာျပည္ရိွ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေန ပုိမုိတုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွပါသည္။ ျပည္ 
တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ျပည္ 
သူလူထု၏မိမိကုိယ္ကုိ ကာ ၏ကြယ္ေသာနည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးရန္ကုိလည္း KHRG က 
တုိက္တြန္းပါသည္။

ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရာွး 
မႈကြန္ရက္ (KESAN) သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူထု၏ အသိပညာႏွင့္ အခြင့္အ 
ေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားရန္ႏွင့္ လူထုအ 
သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုံၿခံဳမႈ အားေကာင္းေစရန္အ 
တြက္လုပ္ရွားေနသာ အျမတ္အစြမ္း မေမ်ာ္ကုိးသည့္ 
စုိးရမဟုတ္ေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ 
သည္။
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အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမၾကီး 

ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

အာရွလမ္းမစီမံကိန္းမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေက်းလက္ေနရပ္ 
ရြာလူထုအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ယူေဆာင္လာေပးႏုိင္သည့္အလားအ 
လာမ်ားစြာရိွပါေသာ္လည္း စီမံကိန္းအား ဒီမုိကေရစီစနစ္က်က်ႏွင့္ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈရိွစြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာ ထုိကဲ့သို႕အက်ိဳးအ 
ျမတ္မ်ားကုိရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံ 
ရမႈမ်ားစြာျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေနေသာ ပဋိပကၡဇုန္မ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား 
၏အခြင့္အေရးလြယ္ကူစြာ ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း ခံရႏုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ 
ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပျခင္းမရိွဘဲ သတင္းမ်ားကုိ 
ဖုံးကြယ္ထိမ္ခ်န္ကာ အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖၚေနၾက 
သည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းျပဳလုပ္မည့္ အၾကီးစားစီမံကိန္းမ်ားသည္ 
ျပည့္ ဝေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရိွၿပီး   ဒမုိီကေရစအီခြင့္အ 
ေရးကုိအာမခံေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 
စုေပၚေပါက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္သင့္သည္။ ၎အစား အာရွအေဝး 
ေျပးလမ္းမစီမံကိန္းျပဳလုပ္လုိသူမ်ားသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ 
မႈမွရရိွမည့္ ၾကီးမားသည့္ အျမတ္အစြန္းအလားအလာမ်ား၏တြန္းအား 
ျဖင့္ အႏၱရယ္ရိွသည့္စီမံကိန္းအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးစီးေစရန္ လွ်င္ျမန္ 
စြာအေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ ၾကသည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ ကြန္ယက္
အာရွအေ၀းေျပးလမ္းမစီမံကိန္းသည္ ကရင္ ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရးအားထိခုိက္ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ဇူလိွဳင္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၅ 

4.6 368.6 x 262 mm




