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စစကားဦး 

ျမန ္မာ ျပည္  အေရွ ႕ေတာင ္ပ ု ိင ္ း  ကရင္ေဒသရွ ိ  ရ ြာသ ူ  ရ ြာသားမ ်ား၏  လယ္ယာေျမမ်ားသည္ 

ေျမယာသိမ္းယူသူ အမ်ိဳးမ် ိဳး၏ သိမ္းယူျခင္းမ်ားကု ိ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ ျပန္ ႔ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ 

ျဖစ္ပါသည္။ ဤေျမယာသိမ္းမႈ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးေကအဲန္ယူ 

တုိ႔အၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္း သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 

မွစတင္၍ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွ ီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင္ ့ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား 

လွ်င္ျမန္စြာ ၾကီးမားမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG ၏ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ [Losing Ground] “ရပ္တည္ရာေပ်ာက္ဆံုးျခင္း”  ေခါင္းစဥ္ အမည္ရွိ ပထမ 

အစီရင္ခံစာတြင္  အစီရင္ခ ံစာျပဳစုသည္ ့  ၂၀၁၁ ခုႏ ွစ ္  ဇန္န၀ါရ ီလ  မွ ၂၀၁၂ ခုႏ ွစ ္  ႏု ိ၀င္ဘာလ 

ၾကားကာလအတြင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း အေၾကာင္းကုိ သတင္းမွတ္တမ္း ျပဳစုခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 

“ကြ်ႏု ္ပ္တုိ ႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း” ဟူသည့္ 

အစ ီရင ္ ခ ံ စ ာတ ြင ္ မ ူ  ယခင ္  ထ ုတ ္ေ၀ခ ဲ ့သည ္ ့  အစ ီ ရင ္ ခ ံ စ ာတ ြ င ္  ေတ ြ ႔ ရ ွ ိ ရသည ္ ့အတ ိ ု င ္ း 

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈပံ ုစံမ်ားအျပင္ ေျမယာပဋိပကၡႏွင္ ့ ပတ္သက္သည့္ 

ပုံစံသစ္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေဒသခံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား 

ေပးထားေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားထံမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

ဇန္န၀ါရီလ အထိ ရရွိထားေသာ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း ၄၈၄ ေစာင္မွ ၁၂၆ေစာင္ အား ရယူတင္ျပထားျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ကြျဲပားေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွ ေျမယာအသံုးျပဳျခင္း အမ်ိဳးအစား၊ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ေသာ နယ္ေျမ ၇ခု၊ ပါဝင္ပါတ္သက္ခ့ဲေသာ ေျမယာ 

သိမ္းဆည္းသူမ်ား၊ နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကးႏွင္ ့ အသိေပး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ရွိ ျခင္း/ မရွိ ျခင္း၊ ေျမယာ 

သိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား စသည္ျဖင့္ စီစစ္ စိတ္ျဖာထားၿပီး 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျပဳစုတင္ျပထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို ႔ ျပင္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဒသခံတုိ ႔၏ 

ေျမယာသ ိမ ္ းဆည္ း ျခင ္ းအေပၚ  တုန ္ ႔ ျ ပန ္မ ႈမ ် ာ း ၊  ျ မန ္မာ ျပည္  အေရ ွ ႕ေတာင ္ပ ု ိင ္ း ရ ွ ိ  ေဒသခ ံ 

လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဆီမွ အသံုးျပဳႏွင့္ၿပီးေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ 

အခြင္ ့အေရးအား ႀကိဳးစားျပီး ကာကြယ္ေနခ် ိန္တြင္ ရင္ဆု ိင္ ၾကံဳေတြ ႔ေနရသည့္ အဟန္႔အတားမ်ား 

စသည္အားျဖင့္ မီးေမာင္းထုိးျပရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြေထာကျ္ပထားပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေဒသခံတုိ ႔၏ အျမင္ရႈေထာင္ ့ႏွင္ ့ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အသံမ်ားကု ိ ဦးစားေပး 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိကဲ့သု ိ ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွ ိ ေဒသခံ လူထုမ်ား 

ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အေတြ႔ အၾကံဳႏွင့္ ပူပင္ေသာကမ်ားအတြက္ ေဒသခံအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေျမယာမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စနစ္တက် ဆြဲထားသည့္ 
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အအသုံးျပဳထားေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္ အသုံးအနႈန္းမ်ား 

ADB   အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ 
AHN   အာရွလမ္းမၾကီး ကြန္ယက္ 
AHRD   အာရွ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း  
ASEAN   အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားအစည္းအရံုး 
BEWG   ျမန္မာ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလုပ္အဖြဲ႕ 
BGF   နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ 
CBO   လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း 
CFC   ဘံုပုိင္သစ္ေတာ လက္မွတ္အေထာက္အထား 
DDA   ထား၀ယ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစည္းအရုံး 
DKBA   ဒီမုိကရက္တစ္ ကရင္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ 
EAG   တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ 
EIA   သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ 
FD   သစ္ေတာဌာန 
FPIC   လြတ္လပ္ေသာဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ 
FSWG   စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ 
HRW   လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ 
IDP   ျပည္တြင္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား  
ILO   အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ 
KHRG   ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ 
KNLA   ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
KNLA/KNU-PC   ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ 
KNU   ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး 
KPF   ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ 
LCG   ေျမယာ ဗဟိုဌာန 
LIB   တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း 
LID   တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္မ  
LUC   တရားဝင္ေျမအသံုးျပဳမူ အေထာက္အထားလက္မွတ္ 
MNHRC  ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
MoAI   စုိက္ပ်ိဳ းေရး စီမံကိန္း ဦးစီးဌာန 
MoF   ျမန္မာ့သစ္ေတာ၀န္ၾကီးဌာန 
MOU   နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ 
MTE   ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း 
NCCT   တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ 
NGO   အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း  
NLUP   အမ်ိဳးသားေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူဝါဒ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း(EAG) 

လက္နက္ကုိင္အာဏာပုိင္မ်ား 

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGFs) 

 
 
ေငြေၾကးႏွင့္အတုိင္းအတာမ်ား 
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အသုံးျပဳထားေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္ အသုံးအနႈန္းမ်ား

 

NRE   သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ 
SLRD   ေၾကးတုိင္ႏွင့္ေျမစရင္းဦးစီးဌာန 
SPDC   ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ 
TNI   Transnational Institute 
UDHR   တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာ စာတမ္း 
UNDRIP  ကုလသမဂၢ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း 
UPWC   ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ 
USDP   ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ 
 
တတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း(EAG) 
ျပည္တြင္းရိွ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔ဲမ်ား ကိုဆိုလိုျပီး၊ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ 
ပတ္သတ္၍ နက္နက္နဲနဲ ခံယူးထားေသာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဟုေဖာ္ျပရာတြင္၊ DKBA ၊ KNU/KLNA ၊ 
KNU/KNLA-PC ၊ ႏွင့္ KPF တို႔ကိုဆိုလိုသည္။ 
 
လက္နက္ကုိင္အာဏာပုိင္မ်ား 
လက္နက္ကိုင္အာဏာပုိင္မ်ားအားလံုးကိုဆိုလိုျပီး၊ ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးတပ္မ်ား (တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ္) ၊ တိုင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တို႔ပါ၀င္သည္။  
 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGFs) 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၀၁၁) မွ တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၀၂၃) အထိကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ျပီး DKBA ႏွင့္ 
BGF တို႔၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ဖြဲ႕စည္းမႈ အစီအစဥ္သည္ 
၂၀၀၉ မွစ၍စတင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရ၏ အုပ္ထိန္းမႈ 
ေအာက္တြင္ထားရိွရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း (EAG) ၏ 
အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားျဖင့္ တပ္ရင္း (၁၀) ခုကို ကရင္နီ၊ ကခ်င္၊ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၌ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး 
တပ္ရင္း (၁၃) ခုကုိ ယခင္က ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲသည္။ 
 
ေငြေၾကးႏွင့္အတုိင္းအတာမ်ား 
 
ဘတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုံးေငြေၾကး။ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း 

အရထုိင္းဘတ္ေငြ ၃၃ ဘတ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးညီမွ်သည္။ (ေမလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္) 
တင္း စပါး၊ဆန္ႏွင့္အေစ့မ်ားကုိခ်ိန္တြယ္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာထုထည္တိုင္း ယူနစ္။ 

စပါးတစ္တင္းလွ်င္ အေလးခ်ိန္၂၀.၉ ကီလိုဂရမ္/ ၄၆.၀၈ ေပါင္ 
ႏွင့္ညီမွ်သည္။ဆန္တစ္တင္းလွ်င္ အေလးခ်ိန္ ၃၂ ကီလိုဂရမ္ီ/ ၇၀.၄ ေပါင္ 
ႏွင့္ညီမွ်သည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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တစ္ခြ ဲ စပါး၊ဆန္ႏွင့္ အေစ့မ်ားကုိ ခ်ိန္တြယ္ရာတြင္အသုံးျပဳေသာထုထည္တိုင္း ယူနစ္။ 
စပါးတစ္ခြဲလွ်င္ အေလးခ်ိန္၁၀.၄၅ ကီလိုဂရမ္ီ/ ၂၃.၀၄ ေပါင္ ႏွင့္ညီမွ်သည္။ 
ဆန္တစ္တင္းလွ်င္ အေလးခ်ိန္ ၁၆ ကီလိုဂရမ္/ ၃၅.၂ ေပါင္ ႏွင့္ညီမွ်သည္။ 

က်ပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကး။ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း 
အရျမန္မာေငြ ၁၀၉၃ က်ပ္ ႏွင့္အနီးစပ္ဆံုး ညီမွ်သည္။ (ေမလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္) 

ပိႆာ အေလးခ်ိန္တိုင္းတာသည့္ စံယူနစ္၊ တစ္ ပိႆာ လွ်င္ ၁.၆ ကီလိုဂရမ္/ ၃.၅ 
ေပါင္ႏွင့္ ညီမွ်သည္။ 

 
 
ကကရင္ဘာသာစကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား 

ဂါဒါး မိမိတို႕ရပ္ရြာကိုမိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ေဒသခံ 

ရြာသားမ်ားစုစည္းျပီးဖြဲ႕စည္းထားေသာေက်းရြာေစာင့္အုပ္စုမ်ား။ 

KNLAတပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိႏို ုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ 

တိုက္ရုိက္ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္တြင္ မရိွေပ။ 

ေနာ္ စေကာကရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ နာမည္ေရွ႕တြင္ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲ 

ေသာ အသုံးအႏႈန္း။ 

သရာ/သရာမူ ဆရာ/ဆရာမ။ အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးကို ေလးစားသမႈ 

ျဖင့္ေခၚေသာအသုံး။ 

ေစာ စေကာကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏နာမည္ေရွ႕တြင္ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲ ေသာ 

အသုံးအႏႈန္း။ 

ကေဆာ၀ါး ဤအစီရင္ခံစာတြင္ “ဆင္ျဖဴ” ဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚသည္ ထူလူး 

မွ ဦးေဆာင္ေသာ DKBA တပ္ရင္းေဟာင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

 

အဓိကက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

8



ကရင္ဘာသာစကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား 

 

 

 

အအဓိကက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားမွ ရရွိခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ား 

(၄၈၄) ခုကို စီစစ္ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္း (၄၈၄) 

ခုတြင္၊ (၁၂၆) ခုသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ထိုေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေပၚ 

သက္ေရာက္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖၚျပထားပါသည္။ အဆိုပါေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို 

အဓိကအားျဖင္ ့ေဖာ္ျပပါက စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိ ဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ေတြ႕ရွ ိရပါသည္။ 

၎စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးမွာ လမ္း၊ တံတား၊ ဆည္ေျမာင္းကဲ့သို ႔ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္း (၁၂၆) ခုမွ (၁၈) ခုတြင္ 

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား 

 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာေရးသားေသာ ကာလတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု 

ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ (၆၈) ခု ပါဝင္ေသာအစီရင္ခံစာ (၅၆) ေစာင္ကို လက္ခံ 

ရရိွခ့ဲပါသည္။ အထက္ပါေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ (၆၈) ခုတြင္ (၃၁) ခုသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ သိမ္းယူခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ျပီး (၁၈) ခုမွာ ဆည္ေျမာင္း ေရကာတာေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (၉) ခုမွာမူ 

တံတားေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး (၁၀) ခုမွာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္ 

အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ သိမ္းဆည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အစုိးရမွ အဓမၼေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္ခဲျ့ပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ စီးပြားေရးကုမၸဏီ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 

ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း၍ ေျမသိမ္းယူခ့ဲျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ရြာသားမ်ားမွ 

ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၏ ဆိုးက်ဳိးသည္ ၾကီးမားခဲ့ျပီး ရြာသားမ်ားအတြက္ 

စားဝတ္ေနေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ထို ႔အျပင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ အဓမၼ 

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း 

ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။ 

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 

အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခ့ဲေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ 

ေတာင္ပုိင္းတြင္ အာရွလမ္းမၾကီးကဲ့သို႔ေသာ လမ္းမ်ားေဖါက္လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားစြာ 

ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။ လမ္းေဖါက္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လမ္းေဖါက္လုပ္ေသာအခါ မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း လံုးဝျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါ။ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရသူ အမ်ားစုမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား 

မရရိွၾကပါ။ ရရွိေသာသူအနည္းစုမွာလည္း ကာလတန္ဖိုးေအာက္ နည္းပါးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုသာရရွိ 

ပါသည္။ 

သသဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္း 

 သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းကို အစီရင္ခံစာ (၅၅)ခုတြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ(၂၆)ခုတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပထားျပီး (၁၇)ခုတြင္ ေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္း 

အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ(၈)ခုတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ က်န္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 

ခဲသတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သဲထုတ္ယူျခင္း၊ အုတ္ဖုတ္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အထက္ပါ သယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့ 

တပ္မေတာ္၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္၊ ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ ႔၊ 

ေကအဲန္ယူ/ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီကဲ့သို ႔ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား 

ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွေျပာဆိုပါသည္။ 

 

 သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာအမ်ားစုတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ 

ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းအေၾကာင္းကို အဓိကေဖာ္ျပထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း 

ကရင္လူမ် ိ ဳးမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း အေၾကာင္း ကိုလည္း 

ေဖာ္ ျပထားပါသည္။ အထက္ပါ သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္ ့ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္း အႏၲရာယ္ႏွင့္လည္းေကာင္း က်န္းမာေရး၊ စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာ 

မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အတင္းအက်ပ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္ သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္း အႏၲရာယ္ 

မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ရွင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား(EAGs)ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး 

သတၳဳတူးေဖာ္ရန္ ေျမယာမ်ားကုိ သိမ္းယူထားပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ 

(၅၅)ခုတြင္ အစီရင္ခံစာ (၆)ခုကသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ မျပဳလုပ္မီ ေျမပိုင္ရွင္ရြာသားမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားက 

ၾကိဳတင္အသိေပးေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရြာသားမ်ားက ၎တို႔၏ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း 

မခံရေစရန္ ကာကြယ္ခုခံျခင္း ျပဳလုပ္သည့္အခါ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈကို 

ခံရၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ရြာသားမ်ားမွာ အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္ပင္ ၾကံဳေတြ႔ခ့ဲရပါသည္။ 

စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအတြက္အသုံးျပဳရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္း 

 

စစီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

 စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္း 

ဆည္းမႈ (၂၁)ခုအေၾကာင္းကုိ အစီရင္ခံစာ (၁၈) ခုတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အထက္ပါ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ (၁၅)ခု 

တြင္ ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားျပီး က်န္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ရွားေဇာင္းလက္ပတ္၊ 

ကၽြန္း၊ ပဲ၊ ကြမ္းသီး၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ ဖာလာစသည့္အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို 

ေဖာ ္ ျပထားပါသည္။  ဤစိ ုက ္ပ် ိ ဳ းေရး  လုပ္ငန ္ းစ ီမ ံက ိန ္ းမ ်ားတ ြင ္  ႏ ု ိင ္င ံေတာ ္အစိ ု းရ ၊  အစိ ု းရ 

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ား 

ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္းကိ ု  အထက္ပါအစီရင္ခံစာ အမ်ားစုတြင္ ေဖာ္ ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားအား အတူတကြပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 

 

 ရြာသားမ်ားက ၎တို႔ပုိင္ဆိုင္ေသာေျမမ်ား သာမက ေရွးရိုးရာ အစဥ္အလာအရ မွ်ေဝသံုးစြဲခဲ့ၾကေသာ 

စားက်က္ေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားပါ မက်န္သိမ္းဆည္းခံခ့ဲရပုံကုိပါ မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို ႔ 

အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ 

ေစခဲ့ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ရြာသားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ အထက္ပါ ေျမယာ 

သိမ္းဆညး္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား မိမိတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ 

ကၽြ၊ဲႏြားထိန္းေက်ာင္းရန္ စားက်က္ေျမဆုံးရႈံးရျခင္း၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ သစ္၊ဝါးမ်ား ခုတ္ယူမႈ 

မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ ထင္းခုတ္ယူမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း စသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 

ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ 

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအတြက္အသုံးျပဳရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း 

 ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ တပ္မေတာ္၊ 

ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင္ ့ ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ ႔မ်ားမွ ၎တို႔ စစ္ေရးစစ္ရာအတြက္ အသံုးျပဳရန္ 

ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခဲ့မႈ (၂၂)ခု ပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ 

တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ရွိရင္းစြဲ စစ္စခန္း အေဆာက္အအံုမ်ားကို ခိုင္မာေတာင္႔တင္းေစရန္ 

(သို႔မဟုတ္) ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္၊ အသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ တပ္ရံပံုေငြအတြက္ ေျမငွားရမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ 

ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း ခံရေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အဓိက 

ရင္ဆိုင္ရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ အမ်ားစုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္း 

ခံရသျဖင့္ ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လယ္သမားဘဝမွ 

ေန႔စားအလုပ္သမား ဘဝသို႔ေရာက္ရိွၾကရပါသည္။ ရြာသားမ်ားက ၎တို႔သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၏ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျမဲတေစ စုိးရိမ္ပူပန္ေနရျပီး ဘဝမလံုျခံဳသကဲ့သို႔ခံစားရေၾကာင္း အစဥ္ထုတ္ေဖာ္ 

ေျပာၾကားပါသည္။ 

ရရြာသားမ်ား၏ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

 ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားေနၾကရေသာ္လည္း ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသရွိရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာ 

မ်ား ဆက္လက္အႏိုင္က်င့္ သိမ္းဆည္းျခင္းမခံရေစရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိရန္ အစုအဖြဲ ႔ အေနျဖင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဦးျခင္း အေနျဖင့္လည္းေကာင္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစံ ု အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္လ်က္ 

ရိွပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိပိုင္ေျမယာႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ နည္းမ်ိဳးစံု 

အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပံုကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔မွ ဤအစီရင္ခံျပဳစုေနစဥ္ ကာလအတြင္း 

ရရိွခ့ဲေသာ အစီရင္ခံစာ အေစာင္(၉၀)တြင္ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ အစီရင္ခံစာ (၂၄)ေစာင္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံ 

ရြာသားမ်ားက သိမ္းဆည္းသူမ်ားႏွင္ ့ တိုက္ရုိက္ေတြ ႔ဆံ ုၫွ ိႏိ ႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားျပီး 

အစီရင္ခံစာ(၂၃)ေစာင္တြင္ ရြာသားမ်ားက အစိုးရအဖြဲ ႔မ်ားထံ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကျခင္းကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ (၁၇)ေစာင္တြင္ ရြာသားမ်ားက ေဒသခံလူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုတင္ျပပံုကိုတင္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ(၁၂) ေစာင္တြင္မူ ရြာသားမ်ားက 

ေကအန္ဲယူ/ေကအန္ဲအယ္လ္ေအ တပ္ဖြဲ႔ထံ တင္ျပေတာင္းဆုိပံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ (၈) ခု 

တြင္မူ ရြာသားမ်ားက မိမိပိ ုင္ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း မခံရေစရန္ တရားဝင္ေျမယာပိ ုင္ဆိ ုင္မ ႈ 

ဥပေဒအသံုးျပဳ၍ အကာအကြယ္ ရယူပံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ(၁၂)ေစာင္တြင္မူ အျခား 

နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဆႏၵေဖာ္ထုတျ္ခင္း၊ သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုတင္ျပျခင္း စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ 

မိမိပုိင္ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း မခံရေစရန္ ရြာသားမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ပုံကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

 ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔အတြက္ အႏၲရာယ္ရိွေသာ္လည္း မိမိပုိင္ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမရွိေစရန္ 

လက္နက္ကိ ုင္အဖြ ဲ ႔မ်ားႏွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ားႏွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း 

တိုက္ရုိက္ေတြ႔ဆံု ရင္ဆိုင္ၫွိႏွဳိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို ႔ တိုက္ရုိက္ေတြ႔ဆံု ရင္ဆိုင္ၫွိႏွိဳင္းမႈ 

မ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသကဲ့သို ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ရြာသားမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ ့ ၾကပါသည္။ ရြာသားမ်ား၏ ေတြ႔ဆံ ုၫွ ိႏွ ိ ဳင္းမႈေၾကာင္ ့ ေျမယာ 

သိမ္းဆည္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပဲ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အသစ္စမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိ ု ရပ္ဆိ ုင္းလိုက္ျခင္း စသည့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရြာသားမ်ား 

ရရိွခ့ဲပါသည္။ 

အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ရြာသားမ်ား၏ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

 

အအဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား 

ဤအစီရင္ခံစာ ျပဳစုေနစဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာ 

ေဒသမ်ားရွိ ရြာသားမ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ အဓမၼ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈႏွင္ ့ 

ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ျခင္း အေၾကာင္းကို မ်ားစြာ တင္ျပလာၾကပါသည္။ အထက္ပါ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွာ လမ္း၊တံတားကဲ့သို ႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 

သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ ႔ ျဖစ္ၿပီး 

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳမႈအတြက္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ရြာသားမ်ားက ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ဆိုးက်ိ ဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာပံုကို တင္ျပလာၾကရာတြင္ အထူးသျဖင္ ့ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား၊ အဓမၼေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား 

စသည့္အရာမ်ားကိ ု တင္ျပလာၾကပါသည္။ ဤဆိုးက် ိ ဳးမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါဆိ ုသလိ ု တစ္ျပိဳင္နက္ 

ျဖစ္ေပၚေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ဘူးေလးရာဖရုံဆင့္ဆိုသကဲ့သို ႔ ပိုမိုခက္ခဲေစပါသည္။ ေျမယာမ်ား 

သိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားက ဝင္ေငြႏွင့္အလုပ္အကိုင္ ဆံုးရႈံးၾကရျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဥစၥာပစၥည္း 

ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကုိ ထုတ္ေရာင္းရျခင္း၊ ဘုံပုိင္ဆုိင္ေသာစားက်က္ေျမဆံုးရံႈးရျခင္း၊ သစ္၊ဝါးကဲ့သို ႔ေသာ အိမ္ေဆာက္ 

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထင္းကဲ့သို ႔ေသာ ေလာင္စာမ်ားရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ 

စားက်က္ေျမမ်ား ဆံုးရႈံးရျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသို ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေရအဆိပ္သင့္ျခင္း၊ အေရျပားႏွင့္ 

အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ားရရွိ ျခင္း၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ ့ျဖစ္ရျခင္းႏွင္ ့ အျခားေဒသ(သို႔) ႏုိင္ငံမ်ားသို ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း စသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔သည္တစ္ဦးခ်င္း(သုိ႔မဟုတ္) အတူတကြပူး 

ေပါင္း၍ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကေျပာၾကားပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 

က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ အစိုးရသို ႔မဟုတ္ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာအဖြဲ ႔မ်ား ျဖစ္သည့္ 

အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ခ်မ္းသာ 

ၾကြယ္ဝေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ား၏ 

ေျပာဆုိခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ရြာသားမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ်က္အမ်ားစုတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ 

အစိုးရႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွ ိရပါသည္။ 

၎တို ႔တြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ အစိုးရအာဏာပိ ုင္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း 

အစီရင္ခံစာအမ်ားစုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ရြာသားမ်ားက ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ရြာသားမ်ားအား 

ေခၚယူေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားလည္း ေပးအပ္ျခင္း 

မရိွေၾကာင္း အစဥ္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ရြာသား 

မ်ားအား ေခၚယူေတြ႔ဆုံေသာ္လည္း ရြာသားမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ အေရးယူ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေပ။ အခ်ိဳ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွ ိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း 

လုံေလာက္စြာ ရရိွမႈမရိွျခင္း၊ ေပးမည္ေျပာျပီးလက္ေတြ႔တြင္ မရရိွျခင္းမ်ားရိွေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကေျပာပါသည္။ 

အျဖစ္အပ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  ရြာသားမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရွိသည္႔အျပင္ ၎တို႔ပိုင္ေျမမ်ား 

သိမ္ းဆည္း ျခင ္ းမခ ံရေစရန္  သိမ္ းယ ူမည္ ့သ ူမ်ားကိ ု  ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားေပးေဆာင္ရန ္ 

ဖိအားေပးခံရပါသည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ပိ ုင္ဆိ ုင္ေသာ ေျမမ်ားအား 

ေပးေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အကြက္က်က် လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္းႏွင္ ့ 

စည္းရံုးျခင္းခံခ့ဲရပါသည္။ 

ရြာသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ အလြဲသုံးစားျပဳမႈကို ခံစားၾကရေသာ္လည္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု အသံုးျပဳ၍ 

ေသာ္လည္းေကာင္း စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၎တို႔ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ 

ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင္ ့ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ မိမိတို ႔ 

ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းမခံရေစရန္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းႏွင္ ့ မီဒီယာမ်ားအား 

ေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ သြားေရာက္တင္ျပ 

ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ေျမယာမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ 

ၾက ိ ဳ းပမ္ းလုပ ္ေဆာင္လ်က္ရ ွ ိပ ါသည္။  ရြာသားမ်ားအေနျဖင္ ့ ေျမယာသိမ ္းဆည္းမ ႈ မခံရေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ဥပေဒႏွင့္အညီ မိမိတို ႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာမ်ားကို မည္က့ဲသို ႔ မွတ္ပံုတင္ရမည္ကို 

သိရိွနားလည္မႈမရွိျခင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ား၏ လ်စ္လ်ဴရႈမႈကို ခံရျခင္းစသည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ 

ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း 

အျခားေရြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္းမရွ ိသျဖင္ ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းရာတြင္  ပါဝင္ေသာ လက္နက္ကိ ုင ္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆံု ၫွိႏွဳိင္းၾကရပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 

အသိုက္အဝန္းအတြက္ အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားပါသည္။ 

အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းတစ္ခုအား ဆန္႔က်င္ေျပာၾကားျပီး 

မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ ့ရပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ မခံရေစရန္ 

နည္းမ် ိ ဳးစံ ုသံ ုး ျပီ း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲ၊ အႏၲရာယ္မ်ားစြာႏွင္ ့ ၾကံဳေတြ ႔ေနရေသာ္လည္း 

အခ်ိဳ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား 

ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ဖာပြန္ခရုိင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးတြင္
ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ယခင္ မ ွထုတ္ျပန္ေသာ 

အစီရင္ခံစာမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္း၍ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

ေဆြေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ သေသာထားရယူျခင္း

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အအၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား 

ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ဖာပြန္ခရုိင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ 
KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ယခင္ KHRG မ ွထုတ္ျပန္ေသာ 
အစီရင္ခံစာမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္း၍ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။  

ေဆြေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ သေသာထားရယူျခင္း 

 ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင္ ့ ၎တို႔စားဝတ္ေနေရးအေပၚ သက္ေရာက္မည့္ 

ဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ အဓိကဆံုးျဖတ္ၾကရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို 

စတင္ေရးဆြဲသည္ႏွင္ ့ တစ္ျပိဳင္နက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိ ု ေခၚယူေတြ႔ဆံ ုကာ လုပ္ေဆာင္မည့္ 

စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအေပၚ မည္က့ဲသုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း 

ပြင္ ့လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းျပရပါမည္။ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္း၏ အရြယ္အစား၊ 

အက်ယ္အဝန္း၊ ေပးေဆာင္မည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏႏွင့္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ရြာသားမ်ားကိုပါ 

ပါဝင္ေစသင့္ပါသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်ရာတြင္လည္း ရြာသားမ်ား၏ ရႈေထာင္ ့ႏ ွင ္ ့ သေဘာထားမ်ားကိ ု ဦးစားေပးထည္ ့သြင္ း 

စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ 

 

 စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းမစတင္မီ လုပ္ေဆာင္မည့္စီမံကိန္း၏ သဘာဝပတ္ 

ဝန္းက်င္အေပၚကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသခံလူထု၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင္ ့အေရးအေပၚ 

မည္ကဲ့သို ႔အက်ိဴးသက္ေရာက္ႏုိင္သည္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူသင့္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ စစ္တမ္း 

ေကာက္ယူရာတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ ႔မွ လုပ္ေဆာင္သင့္ျပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ 

သူမ်ားသည္လည္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာက္ယူရရွိေသာ 

စစ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူတိုင္းသိရိွေစရန္ ေဒသခံလူထု၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေဝ 

ျဖန္႔ခ်ီေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ဓဓေလ့ရိုးရာ အစဥ္အလာအရ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ မူဝါဒ 

 ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ လက္ရွိေတာင္သူ 

မ်ား က်င့္သံုးေနေသာ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္ ထံုးစံမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ 

ထို႔အျပင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ေသာ နည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ ေဒသတြင္း အာဏာပုိင္မ်ားက ခ်ေပးထားေသာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေထာက္အထားျဖင့္ 

လည္းေကာင္း မိမိပုိင္ေျမယာမ်ားကို ပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ 

ျပဳသင့္ေပသည္။ 

 ေျမယာအသံုးခ်မႈမူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြရဲာတြင္လည္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 

ထြက္ေျပးေနရသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္ရိွေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။ 

ရြာသားအေနျဖင့္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမယာမ်ားကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုသည့္ အခါ 

တြင္လည္း အစုိးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ 

 

ေဒသတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 

 စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ား 

ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေဒသခံလူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး 

အၾကံဥာဏ္ ရယူသင့္ပါသည္။ 

 ေဒသခံျပည္သူလူထုသည္ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား အသိပညာေဝမွ်ေပးရန္ လိုအပ္ျပီး တုိင္းျပည္ 

တစ္ဝွမ္းရွ ိ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကိ ုလည္း ေဒသခံအဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ကူညီေထာက္ပံ ့ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ 

 သတင္ းမ ီဒ ီယာမ်ားသည္လည္း  ျ မန ္မာႏ ု ိင ္င ံအေရွ ႕ေတာင ္ဘက္တ ြင ္  ျ ဖစ ္ေပၚေနေသာ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား အေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပ ထုတ္လႊင့္သင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိျပဳလုပ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

မ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းျပႆနာမ်ားကို အဓိကထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အစိုးရအေပၚ 

အစဥ္အျမဲ ဖိအားေပး ေျပာဆိုသင့္ပါသည္။ 

 ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင္ ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုအား တုိင္ၾကားမႈမ်ားႏွင္ ့ 

ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သိရွိနားလည္ေစရန္ 

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေပသည္။ 

 လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တပ္မေတာ္၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား၊ ေကအဲန္ယူ/ 

ေကအဲန္အယ္ေအ၊ ဒီေကဘီေအႏွင ္ ့အျခားေသာတပ္ဖ ြ ဲ ႔မ ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာ 

ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ေထာက္ခံအားေပးသင့္ျပီး ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ 

ဤအစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္သင့္ေပသည္။ 

 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရႈေထာင့္

 

 

 

 

 

 

 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ဓေလ့ရိုးရာ အစဥ္အလာအရ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ မူဝါဒ 

ေဒသတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 

 

 ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္း အလြယ္တကူ 

တိုင္ၾကားတင္ျပႏုိင္ရန္ႏွင့္ တရားရုံးမ်ားသို ႔လည္း အလြယ္တကူ တင္ျပတိုင္ၾကားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 

ေပးသင့္ေပသည္။ ထို ႔အျပင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေဒသအေျခအေနႏွင္ ့ 

ကိုက္ညီရန္လိုအပ္ျပီး ေဒသခံမ်ား ရိုးရာအစဥ္အလာအရ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင္ ့မ်ား 

အေပၚတြင္ အေျခခံသင့္ေပသည္။ 

  

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရႈေထာင့္ 

 စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္ လူ႔အခြင္ ့အေရးအား အလြဲသံုးစားျပဳသူမ်ား မျဖစ္ေစရန္ 

၎တို႔ႏွင့္ လက္တြလဲုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္လံုျခဳံေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ 

ေနသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာသိရိွရန္ လိုအပ္ပါသည။္ 

 လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ယခင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ 

ေဒသမ်ားမွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာေပးရန္ လိုအပ္ျပီး စစ္စခန္းမ်ား၊ စစ္တန္းလ်ားမ်ား၊ စစ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ား 

ေနထိုင္ရန္အိမ္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ရံပံုေငြရရွိေရး အတြက္ အငွားခ်ထားရန္ ေျမယာ 

သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အားလံုးကို ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ 

၎တို႔ ေရ့ွဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား (ျပည္တြင္း 

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင္ ့ ျပည္ပတြင္ခိ ုလွဳ ံေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအပါအဝင္)၏ ေျမယာ 

ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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II. နိဒါန္း 

“အခုၾကည့္ပါလား၊ ကၽြန္မတို ႔ရဲ႕ အဘုိးအဘြားေတြ ေပးထားတဲ့ေျမေတြ၊ အကုန္လံုးပ်က္စီးကုန္ၿပီ။ 
သူတို႔ကေတာ့ ပိုက္ဆံယူျပီး စီးပြားေရးေတြလုပ္တယ္၊ ကၽြန္မတို႔က အရံႈးခံရတယ္၊ အနာခံရတယ္။ ကၽြန္မတုိ ႔ 
ဘာမွလည္းမရဘူး။ အနစ္နာခံရတယ္။ ကၽြန္မတိ ု ႔ကိ ု ဘယ္ေလာက္အထိေတာင္ အႏိုင္က်င္ ့လဲ ။ 
လူဆုိတာဘာလဲ။  လူခ်င္းအတူတူဘဲ၊ သူမ်ားထိမလား၊ နာမလား သူတို႔မသိဘူး။ သူတုိ႔ကေတာ့ တျခားလူေတြ 
ဘယ္လိုခံစားရမလဲဆိုတာ မသိၾကဘူး။ သူတို ႔ပိ ုက္ဆံရရင္ေတာ္ၿပီး၊ သူတို ႔အျမတ္ ရဖို ႔ဘဲ သိတယ္၊ 
တျခားလူေတြဘယ္လိုခံစားရလဲ၊ အဲဒါ သူတုိ႔ အဘုိးအဘြားရဲ့လယ္လား ။ ေျပာလုိက္ရင္ တစ္ေယာက္မွ 
မဟုတ္ဘူး။  အဲ့ဒါလူလား၊ လူမဟုတ္ဘူး တိရစာၦန္ေတြ… သူတို႔အတြက္ကေတာ့ သူတို႔လုပ္ခ်င္တာကို 
ပုိက္ဆံအိတ္ေတြနဲ႔ လုပ္လို႔ရတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ပါးစပ္နဲ႔ေျပာေနရုံနဲ႔  ဘာျဖစ္လာႏိုင္မလဲ။” 

ေနာ္တ--- (မ)၊ ဒ--- ေက်းရြာ၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႔နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း 

(၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ တြင္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္)1 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံကရင္ရြာသားမ်ားသည္ 

၎တို႔၏ေဒသတြင္း၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ 

ေနာက္ဆက္တြဆဲိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းကို တင္ျပလာၾကပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 

ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ ကရင္လူ႔အခြင္ ့အေရး အဖြဲ ႔မွ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားက 

ေကာက္ယူထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ (၄၈၃) ခုအေပၚ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္ (၄၈၃) ခုတြင္ (၁၂၅) ခုသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ၎၏ 

ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာမက ရြာသားမ်ား၏ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းမ်ားကိုပါ ေဖၚျပထားပါသည္။ 

ဤေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ စီမံကိန္း 

အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနပါသည္။ ထို အမ်ိဳးအစား(၃)မ်ိဳးမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း 

စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရြာသားမ်ားက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ စစ္ေရးအတြက္အသံုးျပဳရန္ 

မၾကာခဏ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းဆည္းၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာပါသည္။ ဤစီမံကိန္းၾကီးမ်ားကို 

ေရးဆြဲရာတြင္ျဖစ္ေစ ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ 

အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ေတာင္းခံျခင္းမရွိ၊ အသိအမွတ္ျပဳစဥ္းစားေပးျခင္း မရွိသည္သာမက ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈ 

အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးေဆာင္ျခင္းလည္းမရွိခဲ ့ပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို ေပးေဆာင္ေသာ္လည္း 

မ်ားေသာအားျဖင့္ တန္ရာတန္ေၾကး ထက္လြန္စြာ နည္းပါးပါသည။္ 

                                                             
1 source #113 ကိုၾကည့္ရႈႏုိင္။ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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I. နိဒါန္း 
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ေျမယာမ်ား အသိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင္ ့ ၾကံဳလာရျခင္း၊ ေနရာမ်ား 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားျခင္းအျပင္ အျခားျပႆနာေပါင္း 

မ်ားစြာႏွင့္လည္း ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာၾကပါသည္။ ရြာသားမ်ားက 

ဤအရာမ်ားအားလုံးကုိ တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္လည္းေကာင္း အစုအဖြဲ႔အေနႏွင့္ 

လည္းေကာင္း နည္းလမ္းမ်ားစြာသံုး၍ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားမွာ ေတြ႔ဆံုညွိႏိ ႈင္း 

အေျဖရွာျခင္း၊ လူစုလူေဝးျဖင့္ ဆႏၵမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားထံ 

ေတြ႔ဆံုအကူအညီရယူျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို ႔ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳးစားတုန္႔ျပန္ 

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရ ွ ိေသာ  ရြာသားမ်ားအား ကူညီေပးရန္  လိုအပ္ပါသည္။  ထိ ုသိ ု ႔ရ ြာသားမ်ား၏ 

တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေနရာေပးျခင္းအားျဖင့္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ႔လာႏိုင္မည္ 

ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရျခင္း၊ ေျမယာမ်ား 

သိမ္းဆည္းခံရျခင္း မရိွေတာ့ဘဲ မိမိတို႔၏ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ စစ္မွန္ေသာ၊ မွ်တေသာ၊ အားလံုး၏ အျမင္ 

သေဘာထားျဖင့္ ပါဝင္ဖြ ဲ ႔စည္းထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အျမစ္တြယ္ေစရန္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ "ရပ္တည္ရာ 

ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း"2 ဟူသည့္အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဟဲုဆိုႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာရြာသားမ်ား၏ စာအားျဖင့္လည္းေကာင္း 

ႏႈတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း သက္ေသခံေျပာဆိုထားသည္မ်ားအား ေဝဖန္သုံးသပ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ 

အေျခခံထားပါသည္။ ထို႔နည္းတူ ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို သတင္းေပးႏုိင္ရန္ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ သင္တန္းေပးထားေသာသူမ်ားက စုစည္းေပးပုိ႔ေသာ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ 

အသံဖုိင္မ်ားအေပၚတြင္လည္း အေျခခံထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာထဲ၌ ေဝဖန္သံုးသပ္ထားေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 

ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ၎၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 

အေၾကာင္းကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ဟုဆုိရာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ 

ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ဘက္ရိွအခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားႏွင့္ တနသၤာရီီတိုင္း တစ္ခုလံုးကုိ 

ဆိုလုိပါသည္။3

                                                             
2 ရပ္တည္ရာေပ်ာက္ဆုံးျခင္း - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပုိင္းရိွ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ KHRG မတ္လ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ 

3 နယ္ေျမေဒသအေခၚအေဝၚမ်ားအေၾကာင္းပုိမုိသိလိုပါက အစီရင္ခံစာျပဳစုပုံ နည္းစနစ္ ဆိုသည့္အခန္းတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ဤအစီရင္ခံစာ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရြာသားမ်ား၏ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

ေရးသားတင္ျပလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ ရြာသားမ်ား၏ 

ေျပာျပခ်က္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး ယခင္က ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိျဖစ္ေနေၾကာင္းကို 

အဓိကမီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ျပႆနာအသစ္မ်ားကို တင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 

တင္ျပထားသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္ရိွ ကိုယ္တုိင္ၾကံဳေတြ႔ခ့ဲၾကရေသာ 

ရြာသားမ်ားမွ တုိက္ရုိက္ေျပာျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး စိတ္ဝင္စားသူမ်ားမွ 

ယခုက့ဲသုိ႔ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကုိ ပုိမုိနားလည္ သေဘာေပါက္လာေစရန္ 

ရြာသားမ်ား၏ ႏႈတ္မွ တိုက္ရုိက္ထြက္ဆုိလာသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားက လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာပါ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ 

ပတ္သက္လာၾကမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား 

သာမက အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ပါ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ 

အထက္ပါ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးက ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာႏုိင္ျပီး 

ေနာက္ေနာင္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕အနာဂတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

ေဒသခံမ်ားကိုပါ ပါဝင္ေစျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း စသည္ျဖင့္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ၾကပါမည္။ 

အခန္း I. နိဒါန္း တြင္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုလံုးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျခံဳငုံေဖၚျပထားျပီး အစီရင္ခံစာျပဳစုပံ ု 

နည္းစနစ္မ်ားစသည့္ အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္လက္ရွိေျမယာႏွင္ ့ 

ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိ ုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင္ ့ ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ 

ထားသည့္ လက္တေလာ အေျခအေနမ်ားဟု ေခၚေသာ အခန္းငယ္က႑တစ္ခုလည္း ပါဝင္ပါေသးသည္။ 

အခန္း II. ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ဟူသည့္အခန္းတြင္ 

ရြာသားမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေတြ ႔ရ ွ ိခ်က္အရ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 

ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရင္း (၄) မ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎အေၾကာင္းရင္း (၄)မ်ိဳးမွာ 

လမ္း၊ တံတား၊ ဆည္ေျမာင္း စသည့္အရာမ်ားေဆာက္လုပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 

ေရႊ၊ေငြ၊ေက်ာက္၊သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေသာ သဘာဝသယံဇာတ 

တူးေဖာ္ျခင္း၊ ကၽြန္း၊ ရာဘာ၊ ဆီအုန္းႏွင့္ အျခားစိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ား ပါဝင္ေသာ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း 

ႏွင္ ့ လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အသံုးျပဳရန္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းေသာ စစ္တပ္၏စီမံကိန္း 

စသည္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ အထက္ပါ စီမံကိန္းတစ္ခုစီ၏ အေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို 

ရြာသားမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ ။ 

အခန္း III. ရြာသားမ်ား၏တုန္ ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈ ဟူသည့္အခန္းက႑တြင္ ရြာသားမ်ားက ၎တို႔အား 

အႏုိင္က်င့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အဓိကက်ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္းကို 
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တင္ျပထားပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားမွာ ေဒသခံလူမႈအဖြ ဲ ႔အစည္း၊ ႏိ ုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ေတြ႔ဆံ ု၍ မတရားက်ဴးလြန္မႈမ်ားအား တင္ျပျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ားႏွင္ ့ 

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ႔မ်ားထံ ေတြ႔ဆံုတင္ျပျခင္း၊ 

အဖြဲ႔လုိက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေျမယာမ်ားအား တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားလည္း 

ပါဝင္ပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာကို ေရးသားရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ (၁၂၆)ေစာင္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ 

စာမူ(၁)။ ။သတင္းအခ်က္အလက္ မူၾကမ္းမ်ား (Appendix 1: Raw Data) ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲစာမူ(၂)။ ။ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ မွတ္တမ္းစာမူ(သို႔)ေဖာင္ (Appendix 2: Land Grabbing Form) တြင္ 

ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။4 ေနာက္ဆက္တြစဲာမူ(၃) မွာမူ ေနာက္ခံသမိုင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားေရးသားထားသည့္ 

စာမူတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 စာမူၾကမ္းမ်ား အျပည့္အစုံကို khrg.org တြင္ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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အအစီရင္ခံစာျပဳစုပုံ နည္းစနစ္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြင္းဆင္းရယူျခင္း 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG သည္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျခင္း၏ သက္ေသအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းျပီး 

မွတ္တမ္းတင္ထားခ့ဲပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၎တို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ 

စုေဆာင္းပံု နည္းစနစ္မ်ားကို ရြာသားမ်ားအား သင္ၾကားပို ႔ခ်ေပးျပီး ၎ရြာသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 

သတင္းရယူသူမ်ား ကြန္ယက္သည္ ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ရယူေပးခ့ဲၾကပါသည္။5 သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူပုံ နည္းစနစ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ေနထိုင္ေသာရြာသားမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အသံသြင္းယူ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းရယူပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 

ျပဳလုပ္ေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေမးခြန္းေမးရာတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ေပးထားသည့္ 

အတိုင္း ေမးျမန္းရန္ႏွင့္ ရြာသားမ်ားကို လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အားေပးေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရြာသားမ်ားမွ အေရးၾကီးသည္ဟု 

ထင္ျမင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္၊ လူ႔အခြင္ ့အေရး ခ် ိ ဳးေဖာက္မႈ 

ျပဳခံေနရျခင္းႏွင္ ့ ပတ္သက္၍လည္း ရြာသားမ်ား၏အျမင္၊ ရႈေထာင္ ့ကိ ု မွ်ေဝေျပာၾကားရန္ အားေပး 

ေစပါသည္။ 

 

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရျခင္း အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခ်င္းကို သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံျဖင့္ စနစ္တက် 

မွတ္တမ္းတင္ေစပါသည္။ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေရးသားရာတြင္ ကရင္ 

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ဝန္ထမ္းရြာသားမ်ားအား ၎တို႔မွအေရးပါသည္ဟု ယူဆေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

မွတ္တမ္းတင္ေရးသားရန္ အားေပးပါသည္။ ဤသို႔ေရးသားရာတြင္လည္း မွန္ကန္မႈရွိေစရန္အတြက္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကို လူအမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ျပီး ဘက္လိုက္မႈရွိမရွိုလည္း 

စစ္ေဆးရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထ႔ုိအျပင္ ၎တုိ႔ေရးသားေသာ အျဖစ္အပ်က္ကုိလည္း ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရျခင္းႏွင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္ၾကည့္ရပါမည္။ 

 

 ရြာသားမ်ားအကၽြမ္းဝင္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ ေယဘုယ်အေျခအေနမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစရန္ 

ေရးသားေစပါသည္။ ဤသို႔ေရးသားရာတြင္လည္း ေဒသခံကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 

လတ္တေလာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ အေရးပါသည္ဟုယူဆေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ 

                                                             
5 KHRG Field Documentation Philosophy ကိုသိရိွလိုပါက ေတာင္းယူၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အစီရင္ခံစာျပဳစုပုံ နည္းစနစ္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြင္းဆင္းရယူျခင္း 

 

အေရး ခ် ိ ဳးေဖာက္မႈခံရျခင္းႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ၎တို ႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ရႈေထာင္ ့မ်ား၊ ေဒသတြင္း 

ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား စသည့္တို႔ကို ေရးသားတင္ျပရန္ အားေပးပါသည္။ 

 

 ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားလည္း ရယူစုေဆာင္းေစပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင္ ့အေရးအဖြဲ ႔သည္ 

ေဒသခံမ်ားကို ၎တို႔အတြက္အႏၲရာယ္မရွိပါက အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚလွ်င္ ဓာတ္ပံု သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယို 

မွတ္တမ္း ရိုက္ယူတတ္ရန္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဓာတ္ပံုဗီဒီယိုမ်ားသည္ ရုိက္ယူရန္ 

အစဥ္အျမဲမျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း သက္ေသအေထာက္အထားေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒသခံမ်ားကိုရြာသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝ၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရျခင္းမ်ား၏ 

ေရရွည္ဆုိးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း အပါအဝင္ ၎တို႔ အေရးၾကီးသည္ဟုယူဆေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း 

ဓာတ္ပုံ၊ဗီဒီယိုရိုက္ကူးထားရန္ အားေပးပါသည္။ 

 

 အျခားအေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္အားေပးရန္ဆင့္ေခၚေသာ သို႔မဟုတ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရန္ 

ၫႊန္ၾကားေသာ စစ္တပ္မွအမိန္႔ေၾကျငာစာ စသည္မ်ားကိုလည္း စုေဆာင္းရယူေစပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္ 

အေရးအဖြဲ႔တြင္ လခစားဝန္ထမ္း၊ ပစၥည္းအေထာက္အပံ့သာယူေသာဝန္ထမ္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားဟူ၍ 

ရိွပါသည္။ ေဒသတြင္းရွိ လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ေသာ ဤဝန္ထမ္းမ်ား (ကြင္းဆင္းလုပ္သား)ကို ၎တို႔ 

ေဒသအား ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္တတ္ရန္ ကရင္လူ႔အခြင့္ 

အေရးအဖြဲ႔မွ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ရာတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 

ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္၊ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ အလုပ္အကိုင္ စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားျခင္းလံုးဝမရွိပါ။ 

ကရင္လူ႔အခြင္႔အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေဒသ၏ အေျခအေနကို နားလည္သိရွိသူ၊ မိမိေဒသ၏ လူ႔အခြင့္အေရး 

အေျခေနကိုျမွင့္တင္လိုသူ၊ ေဒသတြင္းလူသိမ်ား၍ လူအမ်ား၏ေလးစားျခင္းခံရသူ မည္သူ႕ကိုမဆို ေလ့က်င့္ 

သင္ၾကားေပးပါသည္။ မည္သူမဆို ရာႏွဳန္းျပည့္ ဘက္လိုက္မႈမကင္းႏိုင္ေၾကာင္း အဘက္ဘက္အေပၚ ပိုမို 

အေလးေပးႏိုင္သည္ကို သိရွိေသာေၾကာင့္ KHRG အေနျဖင့္ ရရွိလာေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ဘက္လိုက္မႈကင္းေစရန္ ေသခ်ာစြာစီစစ္ပါသည္။ ထ႔ိုအျပင္ သက္ေသခံအခ်က္အလက္မ်ားကို လူအမ်ားႏွင့္ 

ရႈေထာင့္မ်ိဳးစုံမွ ရယူတင္ျပေစပါသည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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အအတည္ျပဳျခင္း 

KHRG အေနျဖင့္ေဒသခံ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားအား ကြဲျပားျခားနားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ိဳးစုံမွရယူျခင္း၊ မည္သည့္အရင္းအျမစ္မွ သတင္းပုိမုိမွန္ကန္ႏိုင္သည္ကို စီစစ္ျခင္း၊ မိမိတို႔ 

၏ ေဒသအေတြ႔အၾကံဳေပၚ အေျခခံ၍ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွိဳင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း 

စသည့္နည္းမ်ားပါဝင္ေသာ အတည္ျပဳျခင္း မူဝါဒကုိ လုိက္နာက်င့္သံုးေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ KHRG၏ သတင္း 

အခ်က္အလက္ စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုျခင္းကို ဘာသာျပန္ျခင္း မျပဳမီ 

မွန္ကန္မႈရိွေစရန္ ေသခ်ာစြာစီစစ္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက သတင္းေပးပို ႔သူထံ ျပန္လည္ေမးျမန္း အတည္ျပဳျခင္း 

စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ KHRGမွ ကြင္းဆင္းေလ့လာေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ 

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပတင္ျပျခင္းမဟုတ္ပဲ 

ေဒသခံ KHRGဝန္ထမ္းမ်ား ေပးပိ ု ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္  အျဖစ္အပ်က္ 

တစ္ခ်ိဳ႕ကိုသာ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ KHRG၏ အစီရင္ခံစာသည္ ရြာသားတစ္ဦးခ်င္းႏွင္ ့ ေဒသခံ 

လူထုမ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင္ ့မ်ားကိ ု အဓိကထားတင္ျပရန္ရည္ရြယ္ျပီး  ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ အဓိကထားတင္ျပျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအားလံုးကိုလည္း 

စုစည္းတင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရြာသားမ်ားမွ အျဖစ္အပ်က္အားလံုးကို ရွင္းလင္းစြာ ေျပာျပႏိုင္မႈ 

အျမဲမရွ ိ ျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိ ု မွန္ကန္တိက်စြာ မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ထားမႈ မရွ ိ ျခင္းတိ ု ႔ေၾကာင္ ့ 

ေဒသခံလူထုမွ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေရးၾကီးသည္ဟု တင္ျပလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ 

အဓိကထား တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရြာသားမ်ားစြာသည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈေျဖၾကားရာတြင္ အခ်ိန္၊ေနရာ 

တစ္ခုခုတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖၾကားရန္သာ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားျခင္း 

မရွ ိပဲ မသက္ဆိ ုင္ေသာ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္ ့  KHRG ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ 

စုေဆာင္းရာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကို 

မ်ားစြာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ သုံးသပ္ေဝဖန္စီစစ္ျခင္းဆုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားစြာမွ 

ေဒသခံမ်ား တင္ျပေသာအခ်က္မ်ားေပၚတြင္လည္း အဓိကထားပါသည။္ 

ဤအစီရင္ခံစာကုိ စီစစ္ေဝဖန္သုံးသပ္ပုံ 

ဤအစီရင ္ ခ ံ စာက ိ ု  ၂၀၁၂ခ ုႏ ွ စ ္  ဒ ီဇင ္ဘာလမ ွ  ၂၀၁၅ခ ုႏ ွ စ ္  ဇန ္နဝ ါရ ီအတ ြင ္ း  ရရ ွ ိ ခ ဲ ့ ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ဤကာလမ်ားအတြင္း KHRG ဝန္ထမ္းမ်ားက 

ရြာသားမ်ား ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ အသံဖိုင္မ်ား (၅၆၀) ခု၊ အျဖစ္အပ်က္မွတ္တမ္း (၁၆၅)ခု၊ 

ေဒသအေျခအေနကို ေရးသားထားေသာ မွတ္တမ္း (၉၈)ခု၊ ရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရးသားထားေသာ 

စာရ ြက ္စာတမ္း  (၁၅၃)ခ ု ၊  ဓာတ္ပ ံ ုေပါင ္ း  (၁၈၅၁၂) ပံ ုႏ ွင ္ ့  ဗီဒ ီယ ိ ုမ ွတ ္တမ္ း  (၁၁၇၉)ခ ု အား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အတည္ျပဳျခင္း 

ဤအစီရင္ခံစာကုိ စီစစ္ေဝဖန္သုံးသပ္ပုံ 

 

ရွင္းလင္းတင္ျပထားေသာ ဓာတ္ပံုႏွင္ ့ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္း (၁၃၁)ခု၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈပံ ုစံ(၆၆)ခု6ႏွင္ ့ 

အရပ္ဘက္စစ္ဘက္အရာရွ ိမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္ ႔ေၾကျငာစာ (၂၂)ခုတိ ု ႔ ပါဝင္ေသာ စုစုေပါင္း 

သက္ေသခံခ်က္၊ ဓာတ္ပံ ုႏွင္ ့  သတင္းအခ်က္အလက္ မွတ္တမ္း (၁၁၉၅) ခုတို ႔ကိ ု စုေဆာင္းရယူ 

ခဲ ့ ၾကပါသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု  ရရွ ိ ျပီ းေနာက္ KHRG ၏ ကရင္လူမ် ိ ဳး သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား ေဝဖန္စီစစ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္မ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔မွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့ 

သက္ဆိ ုင ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ေဝဖန္ သံုးသပ္စီစစ္ႏု ိင္ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာသိ ု ႔ 

ျပန္ဆိုပါသည္။ KHRG၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝဖန္စီစစ္ေရး အဖြဲ ႔အား အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို 

မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ေျပာေသာ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားမွ အကူအညီေပးပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အထိ 

သတင္းအခ်က္အလက္ေပါင္ း  (၄၈၄)ခုကိ ု  ဤအစီရင္ခံစာအတြက္  ေဝဖန္စီစစ္  သံ ု းသပ္ႏ ိ ုင ္ရန ္ 

အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ျပန္ဆိုထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအဖြဲ ႔တြင္း လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 

ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ေကာက္ယူခ့ဲေသာ စစ္တမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း 

မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ အဓိကစီမံကိန္း (၄)ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဤအစီရင္ခံစာကို စီစစ္ေသာအဖြဲ ႔မွ 

ေတြ႔ရွိခဲ ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔မွာ အေျခခံအေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ေသာစီမံကိန္း၊ သဘာဝသယံဇာတ 

တူးေဖာ္ေသာစီမံကိန္း၊ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင္ ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအတြက္ အသံုးျပဳရန္ စစ္တပ္မွ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း စသည္တို ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီစစ္ေရးအဖြဲ ႔သည္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ (၄၈၄)ခု ကို စတင္စီစစ္ျပီး ၎သတင္းအခ်က္အလက္ (၄၈၄) ခုတြင္ ေျမယာ 

သိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင္ ့ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္ ့ 

သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြစီစစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင္ ့ 

ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ (၁၂၆)ခုကို ရရိွခ့ဲပါသည္။ 

ဤသတင္းအခ်က္အလက္ (၁၂၆) ခုကို အထက္ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္း (၄) ရပ္အေပၚလိုက္၍ ထပ္မံအမ်ိဳးအစား 

ခြပဲါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏တုန္႔ျပန္ေသာ 

နည္းလမ္းမ်ား အေပၚမူတည္၍ ထပ္မံခြျဲခားပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ 

အဓိကဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္ 

က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရြာသားမ်ား၏ အဓိကတုန္ ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားမွာ 
                                                             
6 ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈအား တင္ျပသည့္ စာရြက္ပံုစံ/ ေဖာင္ (LGF) သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KHRG မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ စံႏႈန္းမွီ 
စာရြက္ပုံစံ/ေဖာင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာရြက္ပံုစံ/ ေဖာင္အား ထုတ္လုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ KHRG ၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားမွ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ပံုစံ အေထာက္အထားအား စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္ႏွင္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ထိခိုက္နစ္နာသူ၊ တည္ေနရာ၊ က်ဳးလြန္သူ၊ ဆံုးရံႈးသြားသည့္ ေျမဧက၊ ပထ၀ီအေနအထား စသည္တုိ႔ ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ ေျမယာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားမႈ ျပဳရန္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္သလုိ ျမန္မာအစုိးရ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 
က်ဳးလြန္သူမ်ားဆီသုိ႔ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတ င္ျပျခင္းျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ေဒသတြင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားထံ တင္ျပ အကူအညီ 

ေတာင္းခံျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၫိွႏွဳိင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ 

လည္းေကာင္း ေကအဲန္ယူအရာရိွမ်ားထံလည္းေကာင္း တင္ျပေတာင္းဆိုျခင္း၊ ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္မွတ္ပံု 

တင္ျခင္း၊ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအသံုးျပဳျပီး တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားစြာတို ႔ ျဖစ္ 

ပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အဓိကက်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပစီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ေကအဲန္ယူ/ 

ေကအန္ဲအယ္(လ္)ေအ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ [KNU/KNLA-PC] ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ ႔ [KPF] စသည့္ 

တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ကကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္ 

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းမ်ားကို က႑အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ထံေပးပို ႔ ဖတ္ရႈေစျပီး 

၎တို႔၏မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြျဲပဳလုပ္၍ သံုးသပ္ကာ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းပါသည္။ 

ထိုသို႔ပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းရာတြင္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို 

ဦးစားေပးျပီးမွသာ ထည့္သြင္းပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ၎တုိ႔ကၽြမ္းက်င္သည့္ 

ဘာသာရပ္အလုိက္ လည္းေကာင္း KHRGႏွင္ ့ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ အေတြ႔အၾကံဳေပၚ မူတည္၍ 

လည္းေကာင္း စီစစ္ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္သက္ဆိုင္ရာ က႑အလုိက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္လည္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုကာ ဤအစီရင္ခံစာေရးသားပံုႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို 

ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ဤအစီရင္ခံစာ နိဒါန္းတြင္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အရာမ်ားကို 

ျခံဳငုံတင္ျပခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤအၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ယခင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ 

‘ရပ္တည္ရာေပ်ာက္ဆံုးျခင္း’ [Losing Ground] ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ ‘ဆုိင္းငံ့ျခင္း (သုိ႔) 

အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း ’ [Truce or Transition?] စသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ ့ေသာ 

အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ KHRG ဝန္ထမ္းမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ 

တင္ျပခဲ့ၾကေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စုေပါင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ စုစည္းတင္ျပျခင္းမျပဳမီ 

KHRG ၏ သတင္းအခ်က္အလက္စီစစ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္းလုပ္ငန္း 

လုပ္ေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးစီစစ္ခဲ့ၾကျပီး KHRG ၏ 

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင္ ့ အၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားမွလည္း စီစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစရန္ က႑အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း 

ထည့္သြင္းခ့ဲပါသည္။ 

သတင္းအရင္းအျမစ္ႏွင့္ မီွျငမ္းခ်က္မ်ား 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းရာ ေဒသမ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

 

သသတင္းအရင္းအျမစ္ႏွင့္ မီွျငမ္းခ်က္မ်ား 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုခ်င္းသည္ ဤအစီရင္ခံစာ စုေဆာင္းျပဳစုစဥ္ 

ကာလတြင္း ရြာသားမ်ား တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ သို႔မဟုတ္ KHRG ဝန္ထမ္းမ်ား 

စုေဆာင္းေဝဖန္စီစစ္ေရးသားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာမႈရွ ိေစရန္ႏွင ္ ့ လူအမ်ားဖတ္ရႈအတည္ျပဳႏိ ုင ္ရန္ ဤအစီရင္ခံစာပါ ဥပမာမ်ားအားလံ ု းကိ ု 

သတင္းအရင္းအျမစ္ အမွတ္စဥ္ (၁၂၆)ခုျဖင့္ ေအာက္ေျခမွတ္စုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တို႔ကို  KHRG ၏ 

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာရွိ ေနာက္ဆက္တြဲစာမူ(၁)။ ။သတင္းအခ်က္အလက္မူၾကမ္းမ်ား (Appendix 1: Raw 
Data) ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြစဲာမူ(၂)။ ။ေျမယာသိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းစာမူ/ေဖာင္ (Appendix 2: Land Grabbing 
Form) တြင္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ ဥပမာမ်ားအားလံုးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ 

တင္ျပႏုိင္ရန္ ရြာသားမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မူရင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ်ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းရာ ေဒသမ်ား 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပထဝီနယ္ေျမေဒသအလုိက္ ခြဲျခားႏိုင္ရန္ KHRG အေနျဖင့္ သတင္းရယူေသာ 

နယ္ေျမေဒသမ်ားကို (၇)ခုခြဲထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ သထံု၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ျမိတ္-ထားဝယ္၊ 

ဖာပြန္၊ ဒူးပလာယာ ႏွင့္ ဘားအံေဒသမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤနယ္ေျမေဒသခုနစ္ခုကို ခရုိင္ေဒသမ်ားအျဖစ္ 

ရည္ၫႊန္းထားျပီး ဤရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားသည္ KNU အဖြဲ႔၊ KNU ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ 

KNUႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရိွေသာ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း အသံုးျပဳေသာ အသံုးအႏွဳန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

KHRG အေနျဖင့္ အထက္ပါအတုိင္း ခရုိင္ေဒသမ်ားကုိေခၚဆိုအသုံးျပဳျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ 

မရိွပဲ KHRG စတင္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္မွစ၍ အသုံးျပဳခဲ႔ေသာအသံုးအႏွဳန္းမ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

KHRG မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေသာရြာသားမ်ား၊ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေသာ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း 

အထက္ပါအေခၚအေဝၚမ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ 

အထက္ပါအတိုင္း KHRGမွအသံုးျပဳေသာ ခရုိင္ေဒသအေခၚအေဝၚမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမပံုပါနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္၏ အေခၚအေဝၚႏွင့္မတူညီပါ။ သို႔ေသာ္အထက္ပါ 

ခရုိင္မ်ားသည္ အစုိးရမွသတ္မွတ္ထားေသာ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွစ္ခု အတြင္းတြင္ ရွိပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာပါ ေတာင္ငူခရိုင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင္ ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအေရွ႕ပိ ုင္း၏ 

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအေရွ႕ပိ ုင္း၏ အစိတ္ပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾက 

ျပီးဖာပြန္၊ ဘားအံ ႏွင့္ဒူးပလာယာခရိုင္မ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း 

ေဒသမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကပါသည္။ သထံုခရိုင္သည္ မြန္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္သည္ 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ဤအစီရင္ခံစာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္သာ အကၽြမ္းဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ႏွင့္ေဒသခံမ်ားအသုံးျပဳေသာ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးနားလည္ 

သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္ ေျမပုံ(၁) တြင္နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ အစီရင္ခံစာေရးသားခ်က္မ်ားတြင္လည္း အလ်င္းသင့္သလို နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ကရင္ရြာမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားရာတြင္ ၂၀၁၂ခုနစ္က ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသံဖလွယ္ နည္းျဖင္ ့ 

အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္း အသံုးအႏွဳန္းကို အသံုးျပဳထားပါသည္။7 

အအမည္နာမမ်ား၊ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ထားျခင္း 

KHRG အေနျဖင့္ ရြာသားမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ရြာသားမ်ား၏ 

အမည္နာမႏွင့္ ရြာအမည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရိွႏုိင္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ 

အမည္နာမမ်ားကို အတိအက် မေဖၚျပပဲအကၡရာစာလံုးမ်ားျဖင့္သာ ေဖာ္ျပပါသည္။ ဤကဲ့သို ႔ အသံုးျပဳေသာ 

အကၡရာစာလုံးမ်ားသည္ အမည္နာမအရင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ဤအစိီရင္ခံစာတြင္အသံုးျပဳေသာ 

အမည္နာမအကၡရာစာလုံးမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြစဲာမူ(၁)။ ။သတင္းအခ်က္အလက္ မူၾကမ္းမ်ား (Appendix 
1: Raw Data) ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲစာမူ(၂)။ ။ေျမယာသိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းစာမူ/ေဖာင္ (Appendix 2: Land 
Grabbing Form) တြင္ အသံုးျပဳေသာအမည္နာမအကၡရာစာလံုးမ်ားႏွင္ ့လည္း  ဆက္စပ္မႈမရွ ိပါ။ 

အမည္နာမမ်ားကုိ က---မွ အ--- အထိ၊ အကၡရာမ်ားကိုသံုးျပီး လ်ိဳ႕ဝွက္ေဖာ္ျပပါသည္။ ယခုလုိအသံုးျပဳသည့္ 

အကၡရာမ်ားကို က်ပန္းနည္းျဖင့္ အစီရင္ခံစာတစ္အုပ္လံုးတြင္ အမည္နာမမ်ားကိ ု လ်ိဳ႕ဝွက္အသံုးျပဳ 

ထားပါသည္။ ဤနည္းျဖင္ ့ အမည္နာမမ်ားကိ ု လ်ိဳ႕ဝွက္အမည္ေပးျပီး KHRG မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ 

မွတ္သားထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အမည္နာမမ်ားလ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္းကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မျပည့္စုံျခင္း 

ဟုသတ္မွတ္၍ မရပါ။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင္ ့ KHRG ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရး 

အေျခအေနအရ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပါ။ 

                                                             
7 ယင္းအသံဖလွယ္မႈစနစ္သည္ KHRG အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ယခင္စနစ္ႏွင့္ မတူသျဖင့္ ေနရာေဒသ ဆုိင္ရာ စာလံုးေပါင္းမ်ားမတူေၾကာင္း 
သတိျပဳပါ။ အဖြဲ ႔အစည္းမွ တည္ေထာင္ေနေသာ စနစ္အား သေဘာတူခဲ့သည့္ အတုိင္း ခရုိင္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ အတြက္ အသံုးမ်ားသည့္ 
စာလံုးေပါင္းမ်ားသည္ အသံဖလွယ္မႈ စနစ္အသစ္ႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္ တုိင္ေအာင္ ဆက္လက္အသံုးျပဳမည္ကုိလည္း သတိျပဳပါ။ 

အစီရင္ခံစာ ျပဳစုရန္ လြတ္လပ္မႈ၊ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အမည္နာမမ်ား၊ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ထားျခင္း 

 

အအစီရင္ခံစာ ျပဳစုရန္ လြတ္လပ္မႈ၊ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

KHRG သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေျမမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ အလုပ္လုပ္ 

ေသာ္လည္း မည္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္မွ ဆက္စပ္မႈမရိွပါ။ KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း 

ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ကားလမ္းမမ်ားကို ျဖတ္သန္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ 

ေနရာမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းရာတြင္လည္းေကာင္း ေကအဲန္အယ္လ္ေအ တပ္ဖြဲ႔၏ အကူအညီကိုရယူပါသည္။ အျခား 

တပ္ဖြဲ ႔မ်ားမွာမူ KHRG အဖြဲ႔ကို အကူအညီမေပးလိုေပ။ တပ္မေတာ္၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ကရင္ 

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ KHRG လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး အလြသဲံုးစားမႈအေၾကာင္း သတင္းရယူစုေဆာင္းသူ ေဒသခံကြင္းဆင္း လုပ္သားမ်ားသည္ 

၎တို ႔လုပ္ရပ္ကိ ု လူ႔အခြင္ ့ေရးခ် ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သူ လက္နက္ကိုင္မ်ားသိရွ ိလွ်င္ ဖမ္းဆီးႏွ ိပ္စက္ 

ခံရႏုိင္သည္ကို သိရိွေသာ္လည္း အမ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ 

အထက္ပါ အတားအဆီးအေႏွာင့္အယွက္မ်ားေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းရယူေသာ ေဒသခံ 

ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏လုံျခံဳေရးအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားထံျပန္လည္ သတင္းမေပးသူမ်ားကိုသာ ေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတာေတာင္တြင္း ပုန္းေအာင္းေနသူမ်ားအားလံုးကိုမူ လြတ္လပ္စြာ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာပါက 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနအရ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 

ကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိ ုင္၍ မရႏိ ုင္ပါ။ KHRG ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုသတင္းေပး 

တုိင္ၾကားလုိသူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကုိ အေကာင္းျမင္သူမ်ားျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ား၏ လုပ္ရပ္ကို အဆိုးျမင္ေဝဖန္သမူ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

အထက္ပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ KHRGသည္ အတိုက္အခံ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ား 

အားလံုးကိုလည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လည္းေကာင္း 

ေရးသားတင္ျပႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း မျပဳေသာ 

ေနရာေဒသမ်ားမွ ေျမယာႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ အစိုးရအဖြဲ ႔မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေဝဖန္သံုးသပ္ 

တင္ျပျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါ။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ရြာသားမ်ားက ၎တို႔အေတြ႔အၾကံဳအရ တင္ျပလာေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသာ အဓိကထား တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ျပီး ထုိရရိွထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေဝဖန္သံုးသပ္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

သို႔ေသာ္ အထက္ပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႔မ်ား၏လုပ္ရပ္မ်ားကို တင္ျပ 

ထားေသာ KHRG၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စစ္မွန္မႈကို မထိခုိက္ေစႏိုင္ေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ KHRGမွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခံရသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ခံစားမႈမ်ားအေပၚလိုက္၍ 

ဘက္လုိက္ခ်ဲ႕ထြင္ေျပာၾကားေျဖဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စီစစ္ျခင္း 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ဘက္လုိက္မႈမ်ားမပါဝင္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္အစီရင္ခံစာျပဳစုစဥ္ကာလတြင္ 

သာမက လြန္ခ့ဲေသာ၂၂ႏွစ္အတြင္း အစဥ္တစုိက္စုေဆာင္းရယူခ့ဲေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာသည္ 

လည္း သတင္းအခ်က္အလက္၏ မွန္ကန္မႈမရွိျခင္းဆိုသည့္ စိုးရိမ္မႈကိုလည္းေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး 

အေနျဖင့္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ပါဝင္မႈမရွိေသာအရာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာႏိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္ 

သတင္းမ်ား ထပ္မံစုေဆာင္းရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

လက္ရိွျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန 

ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အကူးအေျပာင္း 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ျပန္သြားျခင္း 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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လလက္ရိွျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန 

ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အကူးအေျပာင္း 

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စစ္အစုိးရမွ အရပ္သားတစ္ပုိင္းအစုိးရထံသုိ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရး၊ 

စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္လာပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သမၼတ 

ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအဖြဲ႔သစ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးျခင္း၊ စာအုပ္ထုတ္ေဝမႈ 

မျပဳလုပ္မီ ဆင္ဆာတင္ရေသာဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း အပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒမ်ား ေလွ်ာ႔ေပါ့ 

ေပးျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ ႔စည္းေပးျပီး 

ႏုိင္ငံတကာအား လူ႔အခြင္ ့အေရးႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ခြင္ ့ေပးမည္ဟု ကတိေပးျခင္း စသည္တို ႔ကို 

လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။8 ဤက့ဲသုိ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း 

မ်ားက ျမန္မာႏိ ုင္ငံအေပၚ ထားရွ ိေသာ ပိတ္ဆိ ု ႔မႈမ်ားကိ ု ေျဖေလွ်ာ႔ေပးခဲ ့ ၾကပါသည္။9 ႏိ ုင္ငံတကာ 

ေငြေၾကးအဖြဲ ႔ ျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္သည္လည္း ျမန္မာ့ႏိ ုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို  စိတ္ဝင္စားခဲ ့ ျပီ း 

ဤကဲ့သိ ု ႔မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ ့ပါသည္။ ‘‘ျမန္မာႏိ ုင္ငံဟာ အခုဆိ ုရင္ အေျပာင္းအလဲသံ ုးခုလမ္းေၾကာင္းေပၚ 

ေရာက္ရိွေနပါတယ္။ အာဏာရွင္စစ္အစုိးရစနစ္မွ ဒီမုိကေရစီအစုိးရသုိ႔၊ ဗဟုိကခ်ဳပ္ကုိင္တ့ဲ့ဲ စီးပြားေရးစနစ္ကေန 

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သုိ ႔၊ နယ္စပ္ေဒသမွာ အႏွစ္(၆၀) ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာကေန ျငိမ္းခ်မ္းေရးသို ႔ စတဲ့ 

အေျပာင္းအလဲေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။’’10 ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသို ႔ 

ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ႏိုင္ငံ၏ၾကြယ္ဝေသာသဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ 

ဖြ ံ ႔ ျဖိ ဳးတိ ုးတက္လာႏိ ုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ရင္းႏွ ီး ျမွ ဳပ္ႏွ ံရန္ ရရွ ိလာေသာအခြင္ ့အေရးကိ ု 

ဖမ္းဆုပ္လုိၾကပါသည္။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ျပန္သြားျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အစဦးပိ ုင္း၌ အေကာင္းဘက္သို ႔ ဦးတည္ခဲ့ေသာ္လည္း 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရပ္တန္႔သြားျပီး အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ ေနာက္ျပန္လွည္ ့ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွ ိရပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအလြဲသံုးစားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ 

                                                             
8 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Human Rights Watch ၏ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္ ၂၀၁၂ခုထုတ္ "Burma: Political 
Prisoners Released" တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Freedom House ၏ "Freedom of the Press: 
Burma" တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ DVB၏ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္ ၂၀၁၃ ထုတ္ "Ethnic Rebels 
discuss nationwide ceasefire in Chiang Mai" တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေၾကာင္း ကို "Myanmar 
National Human Rights Commission" အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္၊ ႏိုင္ငံတကာအား ဂတိကဝတ္ျပဳျခင္းကို Burma’s 
Promise: President Thein Sein’s 11 Commitments to Obama. တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
9 အေမရိကန္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်အစိုးရတို ႔သည္ ၂၀၁၂ခု ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ႔ေပးခဲ့ျပီး 
ဥေရာပသမဂၢသည္လည္း ၎တုိ႔၏ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ားကုိ ဆုိင္းငံ့ခ့ဲပါသည္။ 
10 World Bank Agriculture Support Project, Project Information Document, Concept Stage, Report No. PID2158, p.1 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း လုပ္ရပ္ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။11 လက္ရွိ 

အစိုးရသည္ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးလ်က္ရွိျပီး အဓိကက်ေသာ ရာထူးေနရာမ်ား 

ကုိလည္း စစ္ဗုိလ္မ်ားႏွင့္ အျငိမ္းစားစစ္ဗုိလ္မ်ားကသာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၾကပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 

တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား၂၅% ပါဝင္ရန္ ေရးဆြဲထားျခင္းေၾကာင္ ့ လႊတ္ေတာ္မ်ား 

ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ မရရိွႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ျမင္ရေပမည္။12 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 

အေျမာက္အမ်ား  လႊတ္ေပးခ ဲ ့ေသာ္လည္ း  ၂၀၁၃ခုႏ ွစ ္က ုန ္ပ ိ ု င ္ းတြင ္  အစိ ု းရအားေဝဖန္ေသာ 

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းေၾကာင္ ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဦးေရ ျပန္လည္မ်ားျပား 

လာခ့ဲပါသည္။13 မၾကာမီက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡအတြင္း လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား 

အေပၚဖိႏွိပ္ခဲ့ျခင္း၊14 ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲျခင္း15 စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ 

အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းေကာင္း ရရွိရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ျဖစ္လာခဲ့ 

ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာသည္ႏွင္ ့အမွ် ျမန္မာအစိုးရသည္၎၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ရိုးသားမႈရိွ၊မရိွဆုိသည္ကုိေမးခြန္း ထုတ္လာၾကပါသည္။ 

ျျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေျမယာႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအေျခအေန 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝသယံဇာတေပါၾကြယ္ဝမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ျဖစ္ 

ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း လက္ရွိျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ 

ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပမည္။16 ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

                                                             
11 Burma Partnership and Equality Myanmar, အဖြဲ႔မ်ား၏ “Burma: All the President's Men” September 25th 2014. 
တြင္ဖတ္ရႈႏုိင္။ 
12 Banyan ၏ “What is wrong with Myanmar’s constitution?” The Economist March 4th 2014.ဖတ္ရႈႏုိင္။ 
13 Assistance Association for Political Prisoners (Burma) ၏ “Even Though I am Free I am Not: The Need for the 
campaign in 2015” January 4th 2015. တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္။ 
14 ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိ ုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အဓိကေနထိုင္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္လူနည္းစုမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင္ ့ 
လူမ်ားစုဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ခြဲျခားမႈႏွင့္ဖိႏွိပ္မႈကိုခံရၾကပါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၈၀ဦး ေသဆံုးခ့ဲရျပီး လူဦးေရေပါင္း ၁၄၀၀၀၀ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္း 
မ်ားတြင္ ခုိလႈံေနၾကရပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမရွိပါ။ အစိုးရ 
အေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိေၾကာင္းျငင္းဆိုေလ့ရွိျပီး ၎တို႔ကိုႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ မေပးေပ။ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ လက္ရွိအစိုးရသည္ White card ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအား မဲေပးခြင္ ့ကို ျပန္လည္ရုတ္ 
သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ Myanmar Revokes Rohingya Voting Rights after Protests,” 
BBC, February 11th 2015; “UN Chief to Myanmar: Settle Rohingya Status Question တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။  
15 အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၂၀၁၅ခုမတ္လဆႏၵျပမႈတြင္ အၾကမ္းဖက္ 
တိုက္ခိုက္မႈခံခဲ ့ရပါသည္။ ဧျပီလ၂၃ရက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မွစ၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျပီး အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေက်ာင္းသား၇၀ခန္ ႔ 
ရွိပါသည္။ Gemunu Amarasinghe “Myanmar Police Crack Down on Protesters for Third Day”  March 6th 2015; Yen Snaig, 
“Court Transfers Students’ Case, 4 Face Extra Charges in Rangoon,” The Irrawaddy, April 23rd 2015. စသည့္ 
ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
16 ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႔ေတာင္ဘက္တြင္ ၁၉၉၂မွစတင္၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေၾကာင္းကို သိလိုပါက “Land 
Confiscation,” KHRG, accessed on: April 26th 2015; for reports of widespread land confiscation in Myanmar by the 
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ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေျမယာႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအေျခအေန 

 

ဖြံ ႔ ျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ မ်ားစြာထိခိုက္ႏိ ုင္ေသာ တိုင္းျပည္တစ္ဝွမ္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေျမယာ 

သိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားကုိ ဦးစားေပးေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံ 

မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ျပီး17 ထုိက့ဲသုိ႔ဆင္းရဲရျခင္းတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာသည္လည္း အဓိက 

အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္အေနျဖစ္ပါဝင္ေနပါသည္။18 ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ႔ (BEWG) 

သည္ လြန္ခ့ဲေသာေလးႏွစ္က ေအာက္ပါအတုိင္းမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ‘‘အားလံုးကိုျခံဳၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ 

ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ယွဥ္တ့ဲ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း၂မ်ိဳးပဲ ရိွပါတယ္။ တစ္ခုက ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

အတြက္ ေျမယာနဲ႔သဘာဝသယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ရလာျခင္းနဲ႔ ေနာက္တစ္ခု 

ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ ႔ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား အၾကားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီး 

သဘာဝသယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။’’19 အထက္ပါ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ 

၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီးယခုအခ်ိန္ထိ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွပါသည္။ 

အထက္ပါအတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္သာ အက်ိဳးအျမတ္ 

ရရွ ိေစေသာ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူႏွင္ ့ ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားအေပၚ 

နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ လြန္စြာထိခိုက္ေစပါသည္။ ပထမဦးစြာတင္ျပရမည္ဆိုလွ်ုင္ ေျမယာထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳး 

ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာ့ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာမွသတ္မွတ္ထားေသာ ေျမယာဥပေဒ၊ 

က်င့္ထံုးမ်ားႏွင္ ့ႏွ ိ ဳင္းယွဥ္လွ်င္  မ်ားစြာအားနည္းခ်က္ရွိျပီး လယ္သမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမႈ 

လြန္စြာနည္းပါးပါသည္။20 ဒုတိယအေနႏွင့္တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း အျမစ္တြယ္ေနေသာ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကလည္း ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္မွတ္ပုံတင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစပါသည္။21 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဟုဆုိရာတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ပူးေပါင္းျပီး မူလအသံုးျပဳသူ 

မ်ားကိ ု ေလ်ာ္ေၾကးေငြအနည္းငယ္  သို ႔မဟုတ္ လံ ုးဝမေပးပဲ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားကိ ု 

                                                                                                                                                                                              
Tatmadaw, see: Human Rights Foundation of Monland (HURFORM), Yearning to Be Heard, 2015, p.32; Burma 
Partnership, “Rampant Land Confiscation Requires Further Attention and Action from Parliamentary Committee,” 
March 2013. တြင္ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။  
17 “About Myanmar,” United Nations Development Program, accessed on: April 26th 2015. 
18 Asian Legal Resource Centre, “Myanmar: Myanmar at Risk of Land-Grabbing Epidemic,” 20th Session of the 
Human Rights Council, Agenda Item 4, General Debate, June 6, 2012, p. 1-3. 
19 BEWG, Burma’s Environment: People, Problems, Policies, 2011, p. 43. 
20 ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမလႊတ္ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏွဳန္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ က်င့္ထံုးမ်ားျဖစ္ေသာ‘The Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries  
and Forests in the Context of National Food Security. ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပင္းထန္စြာေဝဖန္ခံရပါသည္။ အစိုးရမွ 
လက္ရွိေရးဆြဲေနေသာ ေျမယာအသံုးခ်မႈမူဝါဒသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာစံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္းေဝဖန္ခံေနရပါသည္။ 
ပိုမိုသိလိုပါက Section VI: Legal Context; for additional analysis, see, for example: Transnational Institute (TNI), 
“Access Denied,” 2012; TNI, “The Challenge of Democratic and Inclusive Land Policy Making in Myanmar,” 
February 2015. တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္။ 
21 “Corruption Perceptions Index 2014: Results,” Transparency International, accessed on: April 26th 2015. 
တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္။ 
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သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။22 ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းသည္လည္း 

ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးမ်ား ဝင္လာေစကာ ေျမယာေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ျမင့္တက္ေစေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန 

ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင္ ့ ပိုမိ ုနည္းပါးလာေစပါသည္။23 ေနာက္ဆံုးအေနႏွင္ ့ 

တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ အထူးသျဖင္ ့ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 

ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိလာေသာအခ်ိန္၌ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းပဲ 

ယခင္ကတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လက္လွမ္းမီျခင္းမရွိေသာေနရာေဒသမ်ားရွိ ေျမယာမ်ားကို လက္လွမ္းမီလာျပီး 

သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္လာပါသည္။24 

အထက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ိဳးစုံေၾကာင့္ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားျပားလာျပီး ေျမယာ 

သိမ္းဆည္းသူႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာကာ အခ်ိဳ႕ပဋိပကၡမ်ားမွာ ျပည္တြင္း၊ 

ျပည္ပ၏စိတ္ဝင္စားမႈကုိပင္ ရရိွေစပါသည္။25 ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရေသာေၾကာင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေသာသူမ်ား 

သည္ အစုိးရ၏ ဖိႏိွပ္မႈကုိခံၾကရျပီး အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ 

ခံခဲ ့ရပါသည္။26 ျမန္မာႏိ ုင္ငံအလယ္ပိ ုင္းရွ ိ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ ႔မွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ 

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနေသာလက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားကိ ု မီးစုန္းဓာတ္ပါဝင္ေသာ မီးေလာင္ဗံ ုးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ 

တုိက္ခုိက္ခ့ဲပါသည္။27 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ၇၀%သည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးကို 

အဓိကထားလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုေက်းလက္ေနျပည္သူ ၂၉%သည္ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ား 

ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရိွအရပ္သား အစုိးရအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္ 

ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသားအလုပ္သမားမ်ားအေရးကို အဓိကအခ်က္အေနႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပ 

သည္။28 

                                                             
22 Thin Lei Win “Despite Ceasefire, Army Seizes Land and Tortures Citizens in Southeast Myanmar – Report” 
Thomson Reuters Foundation, May 14th 2014 တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္။ 
23 Human Rights Foundation of Monland (URFORM), Yearning to Be Heard, 2015, p. 20. 
24 ၂၀၁၂ခုႏွစ္  ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင္ ့  တစ္ႏိ ုင ္ငံလံ ု းအတိ ုင္ းအတာျဖင္ ့ ျင ိမ္ းခ်မ္ းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္သုိ႕ဦးတည္ေသာဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာစီစစ္ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ 
အျပည့္အစံုကုိ ပိုမိုသိလိုပါက Section V: Land Confiscation within the Context of Peace and Conflict in Southeast 
Myanmar. တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
25 TNI, “The Challenge of Democratic and Inclusive Land Policy Making in Myanmar,” February 2015, p. 23-24; for 
an in depth case study of one such project, see: Dawei Development Association (DDA), Voices from the Ground: 
Concerns over the Dawei Special Economic Zone and Related Projects, September 2014. တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
26 ဥပမာအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေမလတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး၌ ျငိမ္းခ်မ္းစြာထြန္တုံးတုိက္ပြဝဲင္ခ့ဲေသာ လယ္သမား၁၄ဦးအား ၂၀၁၄ခု 
ဩဂုတ္လ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္၄လမွ၈လထ ိခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ ပိုမိုသိလိုပါက AAPP, “Monthly Chronology for August,” 
August 2014; see also: Paing Soe, "Farmers Sentenced 8 Months for Plough Protest,” DVB, August 20th 2014. 
27 Justice Trust ႏွင့္ ျမန္မာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ပူးေပါင္းစုံစမ္းမႈ တြင္မီးစုန္းသံုးထားေၾကာင္း အတည္ျပဳထားပါသည္။ 
Lawyers Network and Justice Trust, “Report of Evidence Regarding Controversies at Letpaduang Hill Copper Mine 
Project,” February 2013. 
28 TNI, “The Challenge of Democratic and Inclusive Land Policy Making in Myanmar,” February 2015, p. 17. 

II. ေျမယာ အသုံးျပဳပုံ 

[က]. အေျခခံအေဆာက္အအုံ

ေဆာက္လုပ္ျခင္း 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အဓိကေတြ႔႔ရွိခ်က္မ်ား 

 အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ (၆၈)ခု 

အေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာ 

(၅၆)ခုကို KHRG မွ ရရိွပါသည္။  

 ရြာသားမ်ား၏ ေျပာဆိုသက္ေသခံခ်က္မ်ားတြင္ 
လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရအားလ်ပ္စစ္ စီမံ 
ကိန္းႏွင္ ့ တံတားေဖာက္လုပ္ ျခင္းစီမံကိန္း 
အေၾကာင္းမ်ား အမ်ားဆံုး ပါဝင္ပါသည္။ 

 ရြာသားမ်ားက ဤစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာ 
သိမ္းဆည္းျခင္းခံရျပီး စားဝတ္ေနေရး ျပႆ 
နာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ကို ေဖာ္ျပ ၾကပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင ္ ့ဆ ိ ုေသာ ္  ရ ြာသားမ ်ား၏ 
ေျမယာမ်ားသည္ ဆည္ေျမာင္းမ်ားေၾကာင္ ့ 
ေရလႊမ္းမိုးခံရျပီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း 
ေၾကာင့္ ပ်က္စီးရပါသည္။ 

 အစီရင္ခံစာ (၆)ခုတြင္သာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပျပီး (၁၁)ခုတြင္ ၎တို႔၏ 
ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမခံရမွ ီ ေခၚယူ ေတြ႔ဆံ ု 
ခ့ဲသည့္ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ခုနစ္မ်ားႏွင္ ့ ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္ 
KHRG အေနျဖင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျ ဖစ ္ ေပ ၚခ ဲ ့ ေသာ  ေ ျ မယာသ ိမ ္ းဆည ္ း မ ႈ 
အေၾကာင္း ပါဝင္ေသာ အစီရင္ ခံစာမ်ားကိ ု 
ပုိမုိလက္ခံရရိွ လာပါသည္။ 

II. ေျမယာ အသုံးျပဳပုံ 

[က]. အေျခခံအေဆာက္အအုံ 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း 

 

၂၀၁၂ခ ု ႏ ွ စ ္  ဒ ီ ဇင ္ဘာလမ ွ  ၂၀၁၅ခ ု ႏ ွ စ ္ 

ဇန္နဝါရီလထိ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင္ ့ 

သက္ဆိ ုင ္ေသာ အေသးစိတ္ေဖၚျပထားသည္ ့ 

အစီရင္ခံစာ (၅၆)ခုကိ ု KHRGမွ လက္ခံ ရရွ ိခဲ ့ 

ပါသည္။ ဤအေျခခံအေဆာက္အအံ ုမ်ားမ ွာ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 

ဆည္ေျမာင္ းတာတမံတည္ေဆာက္ ျခင ္ းႏ ွင ္ ့ 

အျခားေဒသတြင္းဖြံ ႔ ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား 

လုပ ္ေဆာင ္ ျ ခင ္ း  စသည္တ ိ ု ႔ ပ ါဝင ္ပ ါသည္ ။ 

ဤအစီရင္ခံစာ (၅၆)ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ 

ေတာင္ပ ိ ုင ္ းရ ွ ိ KHRGမွ ကြင္ းဆင္ းေလ့လာမႈ 

ျပ ဳလုပ ္ေသာ  နယ္ေျမေဒသ  ခုနစ ္ခ ု  အနက္ 

ေျခာက ္ခ ုတ ြင ္  ျ ဖစ ္ေပၚခ ဲ ့ ေသာ  အထက္ပ ါ 

စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ (၆၈)ခု 

အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။29 

ရြာသား မ်ား၏ သက္ေသခံေျပာဆိ ုခ်က္အရ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ ျခင ္ းေၾကာင္ ့  ျဖစ ္ေပၚေသာ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ 

အစိ ု းရမွ အဓိကတာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင္ ့  ရြာသားမ်ား၏ 

စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပ်က္စီးၾကရျပီး ရြာသားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို ထိခုိက္ေစပါသည္။ 

                                                             
29 သထံုခရိ ုင္ အတြက္ source #63၊ ေတာင္ငူခရု ိင္ အတြက္ source #8၊ ေညာင္ေလးပင္ ခရိုင္အတြက္ source #105၊ 
ဖာပြန္ခရုိင္အတြက္ source # 76၊  ဒူးပလာယာခရိုင္ အတြက္ source #57၊ ဘားအံခရိုင္ အတြက္ source #11 တို႔တြင္ အေသးစိတ္ 
ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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၁၁။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္ေပၚေသာအၾကိမ္ ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား 

အထက္ပါ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာအစီရင္ခံစာ ၅၆ခုတြင္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ 

အစုိးရကုိ တုိက္ရိုက္ပါဝင္ပတ္သက္သူအျဖစ္ ရြာသားမ်ားေျဖဆိုခဲ့ေသာေမးခြန္း(၃၉)ခုတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။30 

အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား၊31 ကရင္နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္မ်ား၊32 

ခ်မ္းသာေသာပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား33 ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤစီမံကိန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားတြင္ 

ရြာသားမ်ား စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ၾကံဳရျခင္းသည္ အဓိကဆိုးက်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 

ဆုိေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ မိမိတို႔စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသို ႔ မသြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ 

ဆည္ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားေရလြမ္းမုိးခံရျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းေသာအခါ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္းမရွိသည္ 

သာမက ၾကိဳတင္ေခၚယူေဆြးေႏြးအသိေပးျခင္းလည္းမရွိပါဟု KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားမွ ေရးသား 

တင္ျပလာပါသည္။ အစီရင္ခံစာ (၅၆)ခုတြင္ (၆)ခု၌သာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေၾကာင္းေဖာ္ျပထားျပီး (၁၁)ခု၌ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမျပဳမီ ၾကိဳတင္ေခၚယူေတြ႔ဆံုသည့္ အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင္ ့ 

ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာအမ်ားစု၌ ရြာသားမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းခံရေသာ၎တို ႔၏ ေျမယာအတြက္ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြလုံးဝမရရိွၾကေၾကာင္းႏွင့္ ရရွိေသာရြာသားမ်ားသည္လည္း အမွန္တကယ္ရရွိသင့္၍ ထိုက္တန္ 

သည့္ ပမာဏတန္ဖိ ုးအတိုင္းမရရွ ိပဲအနည္း ငယ္သာရရွ ိ ၾကပါသည္။34 ထို ႔ ျပင္အခ်ိ ဳ႕အေျခအေနတြင္ 

ရြာသားမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွၾကမည္ဟု ဂတိကဝတ္ရရိွေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ရရိွျခင္းမရိွေသးပါ။35 

၂။ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားခြမဲ်ား 

{က} လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း 
 
အထက္ပါ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ(၅၆)ခုတြင္ (၃၁)ခုသည္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဤကဲ့သို ႔ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ သထံု36၊ ဖာပြန္37၊ ဒူးပလာယာ38 ႏွင္ ့ ဘားအံ39 ခရုိင္ မ်ားတြင္ 

ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ျပထားေသာအစီရင္ခံစာ (၃၁)ခုတြင္ (၁၅)ခု၌ 
                                                             
30 ဥပမာကို source #52 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
31 ဥပမာကို source #103 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
32 ဥပမာကို source #39 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
33 ဥပမာကို source #42 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
34 ဥပမာကို sources #52; #48; #47 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
35 ဥပမာကို source #11 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
36 ဥပမာကို source #63 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
37 ဥပမာကို source #74 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
38 ဥပမာကို source #82 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
39 ဥပမာကို source #97 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
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၁။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္ေပၚေသာအၾကိမ္ ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား

၂။ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားခြမဲ်ား 

{က} လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း 

 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအရာရွိမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈကိုေဖာ္ျပထားျပီး40 (၁၁)ခု၌ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား41 

ပါဝင္ပတ္သက္မႈရိွေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ (၁)ခုတြင္မူ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ 

၁၀၁၃ 42 ၏ ပါဝင္မႈကုိေဖာ္ျပထားျပီး (၄)ခုတြင္မူ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ မသိရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။43 

လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား အဓိကခံစားရေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ စိုက္ခင္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားဆုံးရံွဴးရျခင္း စသည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ဒူးပလာယာခရုိ ု ္င္ က---ေက်းရြာတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခု၏ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား 

ပိ ုင္ဆိ ုင္ေသာေျမယာႏွင္ ့  စိ ုက္ပ်ိ ဳးပင္မ်ား ဥပမာအားျဖင္ ့ ကြမ္းသီးပင္၊ သရက္ပင္ႏွင္ ့ ဒူးရင္းပင္မ်ား 

ပ်က္စီးဆုံးရံႈးရပါသည္။44 ရြာသားမ်ားက လမ္းေဖာက္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ၏အမည္ကိုမသိရွိပါ။ ကုမၸဏီမွလည္း 

၎တုိ႔ကို ေခၚယူေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပါ။ ကုမၸဏီမွ လမ္းစတင္ေဖာက္လုပ္ရန္ တိုင္းထြာမႈျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ 

ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကိ ု မထိခိုက္ႏိ ုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစတင္ေသာအခ်ိန္တြင္ 

ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားပ်က္စီးခ့ဲရပါသည္။ 

“သူတို ႔လာျပီးေျမတိုင္းတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ေျမမပါဘူးတဲ့ဗ်၊ ဒါေပမဲ့သူတုိ ႔တကယ္တမ္းစျပီး ေျမထိုးေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ့္ေျမပါသြားတယ္။ မေန႔ကဆိုကၽြန္ေတာ္တို ႔ အဲ့ဒီေျမထိုးတဲ့သူေတြနဲ ႔ ညွိႏႈိင္းဖို ႔ၾကိဳးစားေသးတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ သူတို ႔ကၽြန္ေတာ္တို ႔ကို လံုးဝဂရုမစိုက္ပဲဆက္ျပီး ေျမထိုးသြားတယ္။ တစ္ခ်ိဳ ႔ရြာသားေတြဆို သူတို ႔ 
အေမြရထားတဲ ႔ေျမ ေလး၊ငါးဧကေလာက္ပါသြားတယ္။ သူတို ႔လမ္းေဖာက္တာက လယ္ေျမ နဲ ႔ ပ်ိ ဳး ျခံ 
အလယ္တည့္တည့္ကုိ ျဖတ္ေဖာက္တာဗ်။” 

ေစာက---၊ က---ေက်းရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိ ႔ဳနယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း 

(ဇူလုိင္ ၂၀၁၄တြင္လက္ခံရရိွပါသည္)45 

အျခားအေျခအေနတစ္ခုတြင္ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ ႔နယ္၊ ခ---ေက်းရြာမွရြာသားမ်ားက ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့ 

အစိ ု းရ၏ အာရွလမ္းမ (ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီ)46 ေဖာက္လုပ္ ျခင္း စီမံကိန္းေၾကာင္ ့ လမ္းေဘးရွ ိ 

                                                             
40 ဥပမာကို source #85 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
41 ဥပမာကို source #103 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
42 ဥပမာကို source #39 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
43 ဥပမာကို source #52 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
44 source #58 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
45 source #58 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
46 အာရွလမ္းမစီမံကိန္းကို ကုလသမဂၢ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ေကာင္စီမွေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး ကီလုိမီတာ ၁၄၁၀၀၀ 

ရွည္လ်ားျပီး အာရွ ၃၂ႏုိင္ငံကို ဆက္သြယ္ရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီလမ္းပိုင္းသည္ အာရွလမ္းမစီမံကိန္းတြင္ 

ပါဝင္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အာရွလမ္းမစီမံကိန္းတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေန 

ပါသည္။ ပိုမိုသိလိုပါက “Hpa-an Situation Update: Paingkyon Township, July 2014,” KHRG, October 2014; “Tollgates 

upon tollgates: En route with extortion along the Asian Highway,” KHRG, October 2009; and “The Asia Highway: 

Planned Eindu to Kawkareik Town road construction threatens villagers’ livelihoods,” KHRG, March, 2015; and 
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၎တို ႔ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကိ ုင္၍မရႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။47 ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ပ်က္စီး 

သြားေသာ ရာဘာပင္တစ္ပင္စီအတြက္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ရရွိမည္ဟု ကတိေပးဆိုျခင္း ခံရေသာ္လည္း မည့္သည့္ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွ် မရရိွေသးပါ။ 

                                                                                                                                                                                              
“Development by Decree: The politics of poverty and control in Karen State,” KHRG, April 2007. 

မ်ားတြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါသည္။ 

47 source #50 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
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ေျမပံု(၂) 

 

 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”

39



 

{{ခ} ေရအားလွ်ပ္စစ္ တာတမံမ်ား 

ဖြ ံ ႔ ျဖိ ဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ သက္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာ(၅၆)ခုတြင္(၁၈)ခုမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တာတမံ 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို 

မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားပါသည္။48 ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေတာင္ငူ၊49 

ေညာင္ေလးပင္၊50 ဖာပြန္၊51 ႏွင့္ ဘားအံ52ခရိုင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ(၁၈)ခုတြင္(၁၁)ခုမွာ 

အစိုးရအရာရွိမ်ား53ပါဝင္မႈကိ ု ေဖာ္ျပထားျပီး (၇)ခုတြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား54 ပါဝင္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင္ ့ အဓိကအေနျဖင္ ့ ရြာသားမ်ား စားဝတ္ေနေရး55ကို 

ထိခိုက္ေစျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္56ေစေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကေျပာပါသည္။ ပိုမိုတိက်စြာ 

ဆိုရလွ်င္ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ငူခရိုင္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရလြမ္းမိ ုးမႈ57 ျပႆနာမ်ားသည္ ေရကာတာ 

                                                             
48 “ေရအားလွ်ပ္စစ္” ဆိုသည္မွာ ေရအားကိုအသံုးျပဳျပီး စက္မ်ားကိုေမာင္းျခင္း (သို ႔) လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေရလည္ပတ္မ ႈစ ြမ ္ းအင ္ကိ ုအသံ ု း ျပဳ ျပ ီ းေရအားလွ ်ပ ္စစ ္က ိ ုထ ုတ ္လ ုပ ္သည္။  စ ီ းဆင ္ းေနေသာေရကိ ုသိ ုေလ ွာင ္ ျပ ီ း 

လွ်ပ္စစ္အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို “ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္” (သို႔) “ေရစြမ္းအင္” ဟုေခၚသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ 

အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးရိွသည္။ ပထမ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသည့္အမ်ိဳးအစားသည္ ‘impoundment’ ဟုေခၚသည့္ ‘သိုေလွာင္ျခင္း’ျဖစ္ျပီး 

ဤေရကာတာမွာ စီးဆင္းေသာျမစ္ေရမ်ားကုိ ပိတ္ဆို ႔သိုေလွာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ိဳးစားမွာ ‘diversion’ ‘ေရလႊဲျခင္း’ ျဖစ္ျပီး 

တစ္ခါတစ္ရံ ‘run-of-river’ ဟုေခၚသည္။ အသံုးျပဳေသာအေဆာက္အအံုသည္ ျမစ္ေရပမာဏအေပၚမူတည္၍ ျမစ္ကိုျဖတ္ျပီး 

လိႈင္ေခါင္း (သို႕) ပိုက္လံုးျဖင့္ေရးစီးဆင္းေစျပီးေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။  ဤကဲ့သိုေရအားလွ်ပ္စစ္အမ်ိဳးအစားသည္ 

ေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္လုိအပ္သလို အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္မလိုအပ္ေပ။ တတိယႏွင့္ေနာက္ဆံုးအမ်ိဳးအစားမွာ 

‘pumped storage’ ‘ေရစုပ္စက္သ႑ာန္သိုေလွာင္ျခင္း’ ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကုိ လွ်ပ္စစ္ဝယ္လိုအားနည္းသည့္အခါအသံုးျပဳသည္။ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ေရသိုေလွာင္ကန္အနိမ့္မွ ေရသိုေလွာင္ကန္အျမင့္သို ႔ ေရပိုက္မွတဆင့္လႊဲေျပာင္းေသာအခါ ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကိုပိုမိ ုလိုအပ္ပါက ေရသိုေလွာင္ကန္အျမင့္မွအနိမ့္သိုေရလႊဲေပးျခင္းျဖင္ ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္ေပးႏိ ုင္ပါသည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားပိ ုမိ ုသိရွ ိလိုပါက “Hydropower Techologies” “ေရအားလွ်ပ္စစ္နည္းပညာ” ေခါင္းစဥ္ ျဖင္ ့ ရွာေဖြ 

ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

49 ဥပမာကို source #44 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
50 ဥပမာကို source #65 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
51 ဥပမာကို source #69 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
52 ဥပမာကို source #77 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
53 ဥပမာကို source #38 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
54 ဥပမာကို source #45 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
55 ဥပမာကို source #39 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
56 ဥပမာကို source #77  တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
57 တာတမံ ေဆာက္လုပ္သည့္အခါ တာတမံတည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ေနာက္တြင္ ေရမ်ားလာျပီး ေရေလွာင္ကန္ျဖစ္လာပါသည္။ 
ျမစ္မ်ားသည္ သဘာဝအရ ရာသီအလိုက္ႏွင္ ့ မိုးေရခ်ိန္အနည္းအမ်ားအလိုက္ မ်က္ႏွာျပင္အႏွိမ္ ့အျမင္ ့ေျပာင္းလဲပါသည္။ 
တာတမံေဆာက္လ ုပ ္ ျခင ္ းေ ၾကာင ္ ့  သဘာဝအတု ိင ္ း  ေရတက္ေရက် ျဖစ ္ရမည္ေနရာမ်ားက ိ ု  ေျပာင ္ းလ ဲေစႏ ိ ုင ္ ျပ ီ း 
ေရလႊမ္းမိုးမႈဇုံကိုလည္း ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္၏အဆိုအရ တာတမံမ်ားသည္ ေရလႊမ္းမိုးမႈကို 
ပိ ုမိ ုဆိ ု းဝါးေစပါသည္။ မိ ု းရာသီတြင္  တာတမံေရေလွာင္ကန္မွေရမ်ားလာေသာအခါ ထိန္ းခ်ဳပ္ႏိ ုင ္ ျခင္ းမရွ ိေတာ့သျဖင္ ့ 
ေရမ်ားကိုလႊတ္လိုက္ရေသာေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိ ုးမႈကိုဆိုးဝါးစြာျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ တာတမံမရွိပါက မိုးျပင္းထန္စြာရြာသြန္းလွ်င္ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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{ခ} ေရအားလွ်ပ္စစ္ တာတမံမ်ား 

 

စီမံကိန္း58ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ေရလြမ္းမုိးမႈကုိ ခံစားရေသာရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ 

တာတမံစီမံကိန္းေၾကာင္ ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း ခံရသည္သာမက ႏွစ္တိ ုင္ းေရလြမ္းမိ ု းမႈကိ ု  ပိ ုမိ ု 

ခံစားလာရေၾကာင္း အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားလာၾကပါသည္။ ေရလြမ္းမိ ုးမႈေၾကာင္ ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင္ ့ 

ပစၥည္းဥစၥာ ဆုံးရံ ႈးရျပီး စားဝတ္ေနေရးကို ထိခိ ုက္ေစပါသည္။ ထို ႔နည္းတူ ေရလြမ္းမိ ုးမႈသည္ သဘာဝ 

ေဂဟစနစ္ကုိ ပ်က္စီးေစျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိလည္းထိခုိက္ေစပါ သည္။ 

ဘူးသုိျမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္တြင္ အစီအစဥ္ဆြထဲားျပီးျဖစ္သည့္ ဟတ္ၾကီးေရအား လွ်ပ္စစ္ေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ 
ပက္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာအမ်ားစုတြင္ ထုိစီမံကိန္းတည္ရိွရာအနီးတဝိႈက္ရိွရြာသားမ်ားကို ၎တို႔ရြာမွ ေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ဟု စီမံကိန္းေခါင္းေဆာင္ဦးမ်ိဳးျမင့္ေရႊမွ ရြာသားမ်ားအားေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း ပါဝင္သည္။59 

‘‘ဟတ္ၾကီး ေရကာတာကို ေရွ႕ဆက္ေဆာက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဂ---ရြာမွာေနတဲ့ ရြာသား ၃၀၀ သို႔မဟုတ္ ၄၀၀ 
ေက်ာ္ကုိထိခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ဝုိက္မွာရိွတဲ့ ရြာေတြကပိုခံရမွာ 
ေပါ႔။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အရင္အတုိင္းပဲေနၾကပါတယ္။ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ 
လာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ေတြ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမယ္။ ဘားအံခရုိင္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းကို 
ေျပာင္းရမယ္ထင္တယ္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဘူးသုိျမိဳ႕နယ္၊ 

ဖာပြန္ခရိုင္/ကရင္ ျပည္နယ္ အေရွ႕ ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ ဇြန္လိုင္လ တြင္ရရိွပါသည္)60 

ေနာက္အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ ည---ေက်းရြာသူၾကီး ေစာဃ---က ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ည---ရြာ ႏွင့္  

င--- ရြာရိွရြာသားမ်ားကုိ ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အစည္းအေဝးေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကားပါ 

သည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေရႊက ရြာသားမ်ားအား ၎တို႔သည္ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ရန္ 

အစုိးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွျပီးေၾကာင္း ေျပာပါသည္။61 

‘‘အစည္းအေဝးမွာသူတို ႔က ေရကာတာေဆာက္လုပ္ျပီးရင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမယ္၊ ဖြ ႔ ံ ျဖိ ဳးတိ ုးတက္လာမယ္၊ 
ေရလႊမ္းမိုးခံရမ့ဲေျမေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးမယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ အိမ္ဆုံးရံွဳးရမယ့္သူေတြကိုလည္း ပဲခူး  
တုိင္းေဒသၾကီးကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ ဆုိတာၾကီးမားတ့ဲ  

 
                                                                                                                                                                                              
သဘာဝေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း တာတမံမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနကုိ ပုိမုိဆုိးဝါးေစပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ တာတမံမ်ားသည္ 
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရြာသားမ်ား၏စားဝတ္ေနေရးကို ထိခုိက္ေစပါသည္။ 
58 source #44 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
59 ဟတ္ၾကီးေရကာတာအေၾကာင္းကိုပုိမုိသိရွိလိုပါက  Lei Win, Thin “Thai, Burmese villagers fear secretive Salween Dam 
project,” The Irrawaddy, December 5th 2014. KHRG has reported on the Hatgyi Dam in Losing Ground and other 
reports. “Hatgyi Dam update and consultation concerns, December 2011 to May 2013,” KHRG, June 2014 တြင္ 
ၾကည့္ရႈႏုိင္။  
60 source #38 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
61 source #37 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
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ျပႆနာပါ။ ျပႆနာေတြကျဖစ္မလာေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီအတိုင္းထိုင္ေစာင့္ျပီး ျဖစ္လာတဲ့ 
အရာကုိ ရင္ဆုိင္ရမွာေပါ့။’’ 

ေစာင---၊ (က်ား)၊ ၅၃ႏွစ္၊ င---ေက်းရြာ၊ ဘူးသုိျမိ ႔ဳနယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္  

အေရွ႕ ေျမာက္ပုိင္း (ျဖစ္ပ်က္မႈအစီရင္ခံစာ၂၀၁၃ ဇူလိုင္လ တြင္ရရိွပါခ့ဲသည္)62 

                                                             
62 source #37 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
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ေျမပုံ(၃) 
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{{ဂ} တံတားေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ အေျခခံအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား အေၾကာင္း 

ေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာ(၅၆)ခုတြင္ (၉)ခုသည္တံတားေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 

အေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။ တံတားေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ဖာပြန္၊63 ဒူးပလာယာ64 ႏွင္ ့ 

ဘားအံခရိုင္65 မ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ တံတားေဆာက္လုပ္ျခင္းအေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ 

အစီရင္ခံစာ (၉)ခုတြင္ (၈)ခုမွာ ျမန္မာအစိ ုးရႏွင္ ့ ပတ္သက္သည္ကိ ု ေဖာ္ ျပထားျပီး66 (၁) ခုမွာ 

ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းအမွတ္ ၁၀၁၃ႏွင့္ ပတ္သက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။67 

၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ KNUသည္ႏိ ုင္ငံေတာ္အစိ ုးရႏွင္ ့ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 

လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ေသာအခါ အစိုးရအား တံတားမ်ားႏွင့္ လမ္းမၾကီးသံုးခုကို ၎တို႔နယ္ေျမ အတြင္း 

တည္ေဆာက္ေဖာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခ့ဲေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကေျပာျပပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားက အထက္ပါလမ္းမ်ားကို 

ဝင္ေရာက္ေဖာက္လုပ္ေသာအခါ က်ဥ္းေသာေနရာမ်ားကိ ု ခ် ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေကာက္ေသာေနရာမ်ားကိ ု 

ေျဖာင့္ေစျခင္း၊ လမ္းေပရွည္တိုေစရန္  အေကာက္အေကြ႔မ်ားေသာေနရာမ်ားကို တစ္ေျဖာင့္တည္းျဖစ္ေစျခင္း 

စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ လမ္းကိုစတင္ေဖာက္လုပ္ျပင္ဆင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို ႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ရြာသားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ေျမပိုင္ရွင္တစ္ခ်ိဳ ႕က ၎တို႔သည္ 

ထိုက္သင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ရရိွမည္ဆိုလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။68 

{ဃ} ေဒသတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 

၂၀၁၂ခ ုႏ ွ စ ္  ဒ ီဇင ္ဘာလမ ွစ၍  အေျခခ ံအေဆာက ္အအံ ု မ ် ာ း  ဖ ြ ံ ႔ ျ ဖ ိ ဳ းတ ိ ု းတက ္ေရးအတြက ္ 

ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပြားေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေၾကာင္း  ေရးသားထားေသာ 

အစီရင္ခံစာ(၅၆)ခုတြင္ (၁၀)ခုမွာ ေဒသတြင္းဖြ႔ ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 

အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဒသတြင္းဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 

စာၾကည့္တိုက္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္ 

ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသမ္ိးဆည္းမႈမ်ား သထံု၊69 ေတာင္ငူ၊70 ဖာပြန္၊71 ဒူးပလာယာ72 ႏွင့္ 

                                                             
63 ဥပမာကို source #90 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
64 ဥပမာကို source #52 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
65 ဥပမာကို source #76 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
66 ဥပမာကို source #62 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
67 source #39 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။  
68 source #53 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
69 ဥပမာကို source #42 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
70 ဥပမာကို source #47 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
71 ဥပမာကို source #70 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
72 ဥပမာကို source #27 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 

၃။ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား 
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{ဂ} တံတားေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း 

{ဃ} ေဒသတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 

 

ဘားအံ ခရုိင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။73 ဤ ေဒသတြင္းဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ 

(၁၀)ခုတြင္ (၅)ခုမွာ အစိုးရအရာရွိမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေၾကာင္း၊74 (၂)ခုမွာ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ 

ပတ္သက္ေၾကာင္း75 ႏွင့္ (၂)ခုမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို76 မသိရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဒူးပလာယာခရိုင္ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ ႔နယ္ စ-----ရြာတြင္ေနထိုင္ေသာ ရြာသားတစ္ဦးက အစိုးရမွ ေရတြင္း 

တူးေဖာ္ရန္ သူမပိုင္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။77 သူမက ခရိုင္အဆင့္သို ႔တင္ျပ 

တိုင္ၾကားေသာ အခါ အာဏာပိ ုင္မ်ားက ၎တို႔အေနႏွင္ ့ ေက်းရြာဖြ ႔ ံ ျဖိ ဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ သူမအေနျဖင္ ့ တိုင္ၾကားျခင္းမျပဳလုပ္သင္ ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ သို ႔ေသာ္သူမက 

ဆက္လက္တိုင္ၾကားျခင္း ျပဳလုပ္ေသာအခါ ေနာက္ဆံုးတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔က ေရတြင္းကိုတစ္ျခားတစ္ေနရာသို ႔ 

ေရႊ ႕ေျပာင္ း  တူးေဖာ ္ပ ါသည္။ ေနာက္ပ ိ ုင ္ းတ ြင ္  သူမပိ ုင ္ေ ျမမ်ားက ိ ု  ေက်ာင ္ းေဆာက္လုပ ္ရန ္ 

အစုိးရမွထပ္မံသမ္ိးယူပါသည္။ 

‘‘တကယ္လုိ႔ သူတို႔ကၽြန္မေျမကုိမဖ်က္ဆီးဘူးဆိုရင္၊ အဲ့ဒီေျမေပၚမွာကၽြန္မဟင္းသီး ဟင္းရြက္ေတြ အမ်ားၾကီး 
စိ ုက္လိ ု ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ ႔ ၊ သူတို ႔ကိ ုကၽ ြန္မတို ႔ရဲ ့ေျမကိုအကုန္ယူလု ိက္ေတာ့၊ ကၽြန္မတို ႔ ဘာမွလုပ္လု ိ ႔ 
မရေတာ့ဘူးေပါ့။ ကၽြန္မစိတ္လည္းမေကာင္းပါဘူး ဘာျဖစ္လို ႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ကၽြန္မရဲ့ေျမယာကို ယူတဲ့ 
အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္မကုိပုိက္ဆံေပးျပီးျပီလို႔ေျပာတယ္၊ ဒါေပမ့ဲကၽြန္မ ဘာမွမရပါဘူး။ သူတုိ႔က (ျမန္မာအစိုးရ) 
ကၽြန္မလယ္ကြက္ထက္ေသးတဲ့ သူေတြကိုပဲပိုက္ဆံေပးတယ္။ ကၽြန္မရဲ့တူတစ္ေယာက္ကုိေတာင္မွ သူတို႔က 
၅၀၀၀[က်ပ္] ေပးတယ္ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ သူ႔ရ့ဲ ေျမကုိနည္းနည္းေလး ယူလိုက္လုိ႔ေလ။” 

ေနာ္င---၊ (မ၊၄၄ႏွစ္)၊ စ---ေက်းရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိ ႔ဳနယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ ္ 

ေတာင္ပုိင္း (ဇူလိုင္ ၂၀၁၃ တြင္ေတြဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္)78 

၃၃။ ေနာက္ဆက္တြ ဲအက်ိဳးဆက္မ်ား 

KHRG မွအစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေဝဖန္သံုးသပ္  ခ်က္မ်ားအရ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 

ေသာအဓိကေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိ ဳးမ်ားမွာ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာမ်ား79၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈျပႆနာမ်ား၊80 ႏွင့္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမ်ား81 ျဖစ္ၾကပါသည္။ ရြာသားမ်ားကလည္း ၎တို႔အဓိက 

ရင္ဆိုင္ရေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမွာ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ေဝဖန္ 
                                                             
73 ဥပမာကို source #11 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
74 ဥပမာကို source #28 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
75 ဥပမာကို source #86 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
76 ဥပမာကို source #92 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
77 source #28 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။  
78 source #28 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
79 ဥပမာကို source #53 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
80 ဥပမာကို source #77 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
81 ဥပမာကို source #38 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ေသာ အစီရင္ခံစာ (၅၆)ခုတြင္ (၂၇)ခုမွာ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာကို အဓိကဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ 

တင္ျပထားေၾကာင္းေတြ႔ရျပီး82 (၈)ခုမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း 

ေတြ႔ရိွရပါသည္။83 (၁)ခုတြင္မူ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ အေၾကာင္းကို တင္ျပထားပါသည္။84  ဤကိစၥမ်ား 

သာမက၊ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ရြာသားမ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားကလမ္းေဆာက္လုပ္ရန္ညႊန္ၾကားခဲ့ျပီး ေငြမေပးပဲ 

လိမ္ညာလွည့္ျဖားခ့ဲသည္။85 

{{က} စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာမ်ား 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ အေျခခံအေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ 

စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ခုိလံႈရာေနအိမ္မ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေရလြမ္းမိုးမႈျဖစ္ေပၚျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား 

သည္ ရြာသားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကိုထိခိုက္ေစပါသည္။ ေဒသတြင္း ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္ 

အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရပါသည္။ ထိုသို ႔ 

သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္စားေသာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ေရာင္းခ်ႏု ိင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း စိုက္ပ်ိ ဳးသီးႏွ ံမ်ားကို မစိုက္ပ်ိဳးႏိ ုင္ေတာ့သျဖင့္ ၎တို႔၏ 

စားဝတ္ေနေရးကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ဤစီမံကိန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရြာသားမ်ားကို 

ေခၚယူေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားက ၎တို႔၏အျမင္သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ 

ေျပာဆိုခြင့္မရေပ။ ရြာသားမ်ားသည္ ၾကိဳတင္ေခၚယူတိုင္ပင္ျခင္းမခံရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု မရရွ ိေသာေၾကာင္ ့လည္းေကာင္း ၎တို ႔အတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ် ိန္မရပါ။  

ဥပမာ- စိ ုက္ပ် ိ ဳးေရးမလုပ္ရလွ်င္ မည္သည့္အလုပ္လုပ္ရမည္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ် ိန္မရရွ ိ ၾကပါ။ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား မရရိွျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေျမျပန္လည္ဝယ္ယူရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အျပင္ 

အစမွျပန္လည္ စုိက္ပ်ိဳးရန္လည္း မတတ္ႏုိင္ၾကေပ။ 

ထီးလံုျမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံခရိုင္၊ ဆ---ေက်းရြာရွိ ရြာသားမ်ားသည္ ထီးလံုေရကာတာမွ ေရလြမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ 

စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲကုိ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။86 ဆည္ေရလြမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက 

၃၀၀၀ ေက်ာ္ဆုံးရံွဳးခ့ဲၾကရပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ဤအျဖစ္အပ်က္ကို အစုိးရထံ တင္ျပေသာ္လည္း အစုိးရမွ 

တုန္႔ျပန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရိွပါ။ 

“အထက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ရြာသားအမည္စာရင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ေရကာတာ 
တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔လယ္ယာေျမမ်ား ေရလႊမ္းမုိးမႈကိုခံခဲ့ၾကရေသာ ရြာသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

                                                             
82 sources #38; #62; #39; #36; #77; #78; #79; #45; #39; # 92; #21; #53; #62; #84; #59; #58; #97; #74; 
#81; #82; #50; #63; #103; #32; #39; #92; and #27. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
83 sources #85; #77; #78; #79; #21; #85; #84; #84. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
84 Sources #38 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
85 Source #40 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
86 source #79 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 

{ခ} သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ား 

{ဂ} အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈမ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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{က} စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာမ်ား 

 

ကၽြန္ေတာ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရြာသားမ်ားသည္ ဆ---ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔ပိုင္ေျမမ်ား 
ေရလႊမ္းမိ ု းမ ႈ စတင္ခံရသည္ႏွင္ ့ ရြာသားမ်ားသည္ ေဒသခံအစိ ု းရထံ တင္ျပေသာ္လည္း အစို းရမွ 
မည္သည့္အရာမွ် လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရိွပါ။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ထီးလုံျမိဳ႔နယ္၊ 

ဘားအံခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္း (၂၀၁၄ ဧျပီလတြင္ လက္ခံရရိွပါသည္။)87 

{{ခ} သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ား 

ဤအစီရင္ခံစာေရးသား ေနစဥ္ကာလတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို 

မ်ားစြာထိခုိက္ေစသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာအဓိကအေၾကာင္းအရာတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ေရကာတာတည္ေဆာက္ 

ျခင္းေၾကာင့္ ေရလြမ္းမိုးမႈျဖစ္ေပၚေစျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။88 ေရလႊမ္းမိုးမႈသည္ 

ရြာသားမ်ား၏ စုိက္ပ်ိဳးသီးႏံွႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားအေပၚ အလြန္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ 

ေရလႊမ္းမုိးမႈသည္ သစ္ပင္၊ ဝါးပင္မ်ားကိုလည္းထိခုိက္ေစသည္သာမက ေရလႊမ္းမိုးခံရေသာ ေနရာေဒသ၏ 

ေဂဟစနစ္ကိုလည္း ထိခုိက္ေစပါသည္။ 

{ဂ} အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈမ်ား 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ KNU ႏွင့္အစုိးရအၾကား ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးခ်ိန္ 

မွစ၍ KHRG အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အဓမၼလုပ္အားေပး ေစခိ ုင္းမႈမ်ားကိ ု 

မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ ့ပါသည္။89 အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ဇ---ေက်းရြာ၊ ဘူးသို ျမိ ဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရိ ုင္ရွ ိ 

ရြာသားမ်ားသည္ ဖဲလိုျမစ္အေရွ႕ႏွင္ ့ အေနာက္ကိုျဖတ္သန္းဆက္သြယ္ေသာ တံတားကို ေဆာက္လုပ္ရန္ 

အဓမၼေစခိ ုင္းခံခဲ ့ရပါသည္။90 အစီအစဥ္အရ ဤတံတားေဆာက္လုပ္ရန္ ၃ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

တခါတရံတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္အားအတြက္ အခေၾကးေငြအနည္းငယ္ကိုရရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ 

ဆႏၵမပါပဲ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈအသြင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို တံတား 

ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ပါဝင္ရန္ တုိက္ရုိက္သုိ႔မဟုတ္သြယ္ဝုိက္ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရပါသည္။91 

 

                                                             
87 အထက္ပါ နယ္ေျမေဒသအေျခအေနတင္ျပခ်က္တြင္ KHRG ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေျမအဆံုးရႈံးခံသြားရသည့္ရြာသားအေယာက္ ၄၀ 
အမည္ပါရိွသည့္စာရင္းေပးပုိ႔ခ့ဲသည္။ 

88 source #77 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
89 ဥပမာကို source #40 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
90 ဥပမာကို source #40 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
91 ရြာသားမ်ားကိ ု ဤတံတားေဆာက္လုပ္ ျခင္းသည္ ဘုန္းၾကီး၏ေစခု ိင ္းမႈ ျဖစ ္သည္ဟု တပ္မေတာ္မွ  ေျပာပါသည္။ 
ရြာသားအမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင္ ့  ဘုန္းၾကီး၏ေစခိုင္းမႈကို မလြန္ဆန္ဝံ ႔ ၾကပါ။ ရြာသားမ်ားကိ ု 
ဤတံတားေဆာက္လပ္ုျခင္းျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစမည္ ဟုတပ္မေတာ္မွ ထပ္မံေျပာပါသည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”

47



 

၄၄။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနစ္မ်ားအတြင္းအေျခအေနႏွင့္ ယခုအေျခအေနႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္  အၾကီးစားအေျခခံအေဆာက္အအံု 

စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေၾကာင္းကို KHRGအေနျဖင့္ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။92 ဤစီမံကိန္းမ်ားမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 

ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္း (၈)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း (၄)ခုတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ စီမံကိန္းမ်ားပိုမိ ုမ်ားျပားလာေၾကာင္းႏွင္ ့  ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားလည္း 

မ်ားျပားလာေၾကာင္း KHRG မွေတြ႔ရွ ိခဲ ့ပါသည္။ ဤႏွစ္မ်ိဳးလံ ုးသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ 

“ရပ္တည္ရာေပ်ာက္ဆံုးျခင္း”တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ား၏အဆက္ျဖစ္ျပီး အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

စီမံကိန္းမ်ား အေၾကာင္းလည္းပါဝင္ပါသည္။ 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာအသစ္ (၂)ခုေဆာက္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းအေၾကာင္းကို 

KHRG မွသိရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေရကာတာ (၈)ခုႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေရကာတာ 

စီမံကိန္း အေရအတြက္ နည္းလာေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အၾကီးစားအေျခခံအေဆာက္ 

အအုံေဆာက္လုပ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ျခင္းအသြင္ျဖင့္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ 

ရိွပါသည္။ 

သိသာထင္ရွားေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ခုမွာ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းစီမံကိန္း ပိုမိ ုမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားေနစဥ္ကာလတြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္သာသက္ဆိုင္ေသာ သီးျခား အစီရင္ခံစာ 

မ်ားကုိ KHRG မွရရိွခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား 

ကုိ ရရိွခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ပုိမုိမ်ားျပားစြာရရိွခ့ဲပါသည္။ 

စီမံကိန္းမ်ားမစတင္မီ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ေခၚယူေတြ ႔ဆံ ုမ ႈမျပဳလုပ္ ျခင္းသည္  အဓိက်ေသာ 

စိုးရိမ္မႈျဖစ္ပါသည္။ KHRG မွ ရယူစုေဆာင္းေသာအစီရင္ခံစာ (၅၆)ခုအတြင္းပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္ (၆၈)ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၌ အၾကီးစားအေျခခံအေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 

ဖြံ႔ ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ  စီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ေခၚယူေဆြးေႏြးျခင္း 

မခံရေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခြင္ ့မရၾကသည့္ 

အျပင္ စီမံကိန္းမ်ား၏အက်ိ ဳးအဆက္မ်ားႏွင္ ့ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥမ်ားကိ ုလည္း သိရွ ိခြင္ ့မရရွ ိ ၾကပါ။ 

ရြာသားမ်ားသည္ ရရိွသင့္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏထက္ နည္းပါးစြာရရွိၾကျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးမည္ဟု 

ကတိရရွိေသာ္လည္း ေငြမရရွိေသးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလံုးဝ မရရွိျခင္း စသည္အေျခအေနမ်ားကိုလည္း 

ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ 

                                                             
92 ပုိမုိသိလိုပါက Section VI. Projects under Observation in Losing Ground တြင္ၾကည့္ပါ။ 
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ေဖာ္ျပပါလက္၀ဲဘက္ရွိပံုကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဒူးပလာခရိုင္၊ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ လ---
ေက်းရြာတြင္ရုိက္ယူခ့ဲသည္။ ပုံသည္ အေျခခံအဆင့္ျဖင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လယ္ယာေျမ 
မ်ားကု ိ ျပေသာပံ ု ျဖစ ္သည္။  ရြာသူရ ြာသားမ်ားသည္  ပ်က္စီ းဆံ ု းရႈ ံ းသြားေသာ  ၎တုိ ႕၏  လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ 
မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားမွ် မရရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ ့သည္။ လက္ယာဘက္ရွ ိပံ ုမွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိ ုင္းရွ ိ 
ဒူးပလာခရိ ုင္ ၊ေကာ့ကရိတ္ ျမိ ဳ ႕နယ္ ၊ န---ေက်းရြာတြင္ရွ ိေသာ လယ္ယာေျမကု ိ ေဖာ္ ျပသည္။ ယခင္က သူးေလကုမၸဏီမွ 
၎လယ္ေျမကုိျဖတ္၍ လမ္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ယခင္လမ္းေဟာင္းေနရာတြင္ ယခုထပ္မံ၍ လမ္းျပန္ေဖာက္လုပ္၍ လယ္ထဲရွိ 
ေရေျမာင္းကိုပိတ္မိျပီး အနီးအနားရိွလယ္ယာမ်ားအား ေရလႊမ္းမုိးမႈျဖစ္ေစသည္။ [ပုံ-KHRG]  
 

  
ေဖာ္ျပပါပုံမ်ားကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၁၀ရက္ေန႕တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဒူးပလာခရိုင္၊ က်ံဳဒံုးျမိဳ႕နယ္၊ ဟ---ေက်းရြာတြင္ 
ရုိက္ယူခဲ့သည္။ ပထမပံုတစ္ပံုမွာ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမမ်ားကုိ 
ျပေသာ ပုံျဖစ္သည္။  ဒုတိယပုံသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ရြာသားတစ္ဦး၏ ကြမ္းျခံကုိျပသည္။ ရြာသားမ်ားက 
၎တုိ႕ကိုေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးမည္ဟုေျပာေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိဘာမွမရရိွေသးေၾကာင္းးဟု တင္ျပၾကသည္။ [ ပုံ-KHRG] 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”

49



 

  
ေဖာ ္ ျပပ ါပ ံ ု မ ် ာ းသည္  ၂၀၁၃ခ ုႏ ွစ ္  ၾသဂ ုတ ္လ၂၅ရက္ ၊  ကရင္ ျပည္နယ္  အေနာက္ေ ျမာက္ပ ိ ုင ္ းရ ွ ိ  ေတာင ္င ူ ခရ ု ိင ္ ၊  
သံေတာင္ၾကီးျမိ ဳ ႕နယ္၊ ဒ---ေက်းရြာတြင္ရိ ုက္ယူခဲ ့သည္။ ၎ပံုမ်ားသည္ ေရႊစြမ္းအင္ကုမၸဏီမွ တည္ေဆာက္ထားသည့္ 
ထိ ု းဘိ ုေရကာတာ၏  ေရလႊမ ္ းမ ိ ု းမ ႈေၾကာင္ ့ ပ်က္စီ းသြားေသာ ဥယ်ာဥ္ ျခ ံတစ္ျခ ံႏ ွင္ ့  ေျမျပ ိ ဳမ ႈ ျဖစ ္ ျခင္ းတိ ု ႕ကု ိ ျပသည္။ 
ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႕ပ်က္စီးဆံုရႈ ံးသြားေသာ အရာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားျပန္ရေအာင္ ကူညီေပးမည္ဟု 
ခရု ိင ္ေခါင ္ းေဆာင္မ်ားက  ကတိေပးေျပာ ၾကားခ ဲ ့သည္ဟုတင္ ျပခ ဲ ့သည္။  သိ ု ႕ေသာ ္ ရြာသူရြာသားအနည္းငယ္မ ွ ်သာ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ ရရိွခ့ဲၾကသည္။ [ပုံ-KHRG] 
 

  
အထက္ေဖာ္ျပပါပံ ုသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္၊ 
ကရင ္ ျ ပည ္ နယ ္  ေတာင ္ ပ ိ ု င ္ း ရ ွ ိ  ဒ ူ း ပလာယာခရ ု ိ င ္ ၊  
ေကာ့ကရိတ္ ျမ ိ ဳ႕နယ္ ၊ စ---ေက်းရြာတြင္  ရိ ုက္ယူခဲ ့သည္။ 
၎ပံုသည္ ျမန္မာအစိုးရမွ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ 
မ်ားတိ ု းတက္ရန္အလိ ု ႕င ွာ  ၾက ိ ဳ းစား၍ေဆာက္လုပ ္ေသာ 
တံတားတစ္စင္းပံ ု ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၎တံတား ေဆာက္ 
လုပ္မ ႈေၾကာင္ ့  ရြာသ ူရ ြာသားမ ်ာ း၏  စ ု ိက ္ပ် ိ ဳ း ျခ ံေျမမ ်ာ း 
ပ်က္ဆီးခဲ့ ျပီး ရြာသူရြာသားမ်ားကုိလည္း မလံုေလာက္ေသာ 
ေလ်ာ ္ေၾကးေင ြမ ်ာ းေပးခ ဲ ့သည္ဟု  ရ ြာသူရ ြာသားမ်ားက 
တင္ျပသည္။ [ပုံ- KHRG] 

အထက္ေဖာ္ျပပါပံ ုသည္၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇူလုိင္လ၊ပဲခူးတုိင္းေဒသ 
ၾကီး၏အေရွ႕ဘက္ရွိေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ 
ႏွင္ ့ေရႊက်င္ ျမိ ဳ႕နယ္ အနားတြင္ရု ိက္ယူခဲ ့သည္။ ၎ပံုသည္ 
ေရႊက်င္ေရကာတာေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးေနေသာ ေနရာတစ္ေန 
ရာကု ိ ျပသည္။  ထု ိကဲ ့သ ိ ု ႕ ေရလႊမ ္ းမ ိ ု းမ ႈ ျဖစ ္ ျခင ္ းေၾကာင္ ့ 
ေဒသခံမ်ား၏  သစ္ပင္ႏ ွင ္ ့၀ ါ းပင္ကဲ ့သ ိ ု ႕ေသာ  အပင္မ်ာ း 
ပ်က္စီးခ့ဲၾကရသည္။ [ပုံ- KHRG] 

 

[ခ] သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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[[ခ] သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

“အခုလည္းၾကည့္ပါလား သူမ်ားဥစၥာထိရင္ သူတို႔လက္ကုန္ရီတယ္ အဲဒါလူမဟုတ္ဘူး ေခြးတိရစာၦန္၊ အမိုး 
လယ္ လာၾကည့္တာနဲ႕အကုန္လုံးသတ္ပစ္ခ်င္တယ္၊ ဟုတ္တယ္ေလ အခုလည္းၾကည့္ပါလား ကၽြန္မတို႔အဘိုး 
အဘြားေပးထားတဲလယ္ေျမေတြ ျခံ၊ လယ္ေတြအကုန္ပ်က္စီးကုန္ျပီေလ။ သူတို ႔ကစီးပြားေရးလုပ္တယ္၊ 
ပိုက္ဆံယူျပီးစီးပြားေရးလုပ္တယ္ ကၽြန္မတို ႔ကအဆံုးရႈ ံးခံရတယ္ အနာခံရတယ္ ကၽြန္မတို ႔ဘာမွမရဘူး 
…လူဆိုတာဘယ္လိုလဲ လူခ်င္းတူတူပဲ သူမ်ားထိမလား၊ သူမ်ားနာမလားမသိဘူး သူတို ႔ရရင္ေတာ္ျပီ၊ 
သူတိ ု ႔ပိ ုက္ဆံရရင္ေတာ္ ျပီ ၊ သူမ်ားေတြနာပါေစ၊ သူမ်ားေတြပ်က္ပါေစ၊ သူမ်ားပစၥည္းပ်က္ပါေစ 
သူတုိ႔ရရင္ေတာ္ျပီး အဲဒါလူမဟုတ္ဘူး တိရစာၦန္။” 

 
ေနာ္က---၊ (မ)၊ ဃ--- ေက်းရြာ၊ က်ံဳဒုိးျမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း (၂၀၁၄ 

နုိ၀င္ဘာလတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါသည္)93 
 
အဓိကရွာေဖြေတြ႔႔ရိွခ်က္မ်ား  
 

 KHRG မွလက္ခံရရိွေသာ သဘာဝသယံဇာတတူးေဖၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာအမ်ားစုတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ရန္ အတြက္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအေၾကာင္း 
အဓိကေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရျပီး ေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း အေၾကာင္း 
ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း ကိစၥအမ်ားစုတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရိွၾကပါ သို႔မဟုတ္အနည္းငယ္ကုိသာ 
ရရိွပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ မျပဳလုပ္မီ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္ေခၚယူေတြ႔ဆံုျခင္း 
ျပဳလုပ္မႈလည္း အနည္းငယ္သာရိွပါသည္။ 

 ေျမယာသိမ္းဆည္းသူအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကေျပာပါသည္။ ၎တို႔သည္ ရံဖန္ရံခါ အစုိးရႏွင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း၍လုပ္ေဆာင္ၾကပါ သည္။ 

 ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆုိးဝါးစြာထိခုိက္ေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းတြင္အသံုးျပဳေသာ ဓာတုေဗဒေဆးရည္မ်ားကို ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ 
စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ေျမျပိဳျခင္း စသည္တို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခုိက္ပ်က္စီးေစပါသည္။  

 ထို႔အျပင္က်န္းမာေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
 ေရႊႏွင့္သတၳဳတြင္းမ်ားသို႔သြားရန္ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္လည္း ရြာသားမ်ား၏ စုိက္ခင္းမ်ားကို 
ပ်က္စီးေစပါသည္။ တပုိင္တႏုိင္ ေရႊက်င္ျခင္းကိုလည္း ပိတ္ပင္ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ စားဝတ္ 
ေနေရးကို ထိခုိက္ေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္သားငါးမ်ား ရွားပါးလာေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ 
ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမွင့္တက္လာေၾကာင္းရြာသားမ်ားကေျပာပါသည္။  

 အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ရြာသားပိုင္ေျမမ်ားကို သစ္ခုတ္ရန္ႏွင့္ ရာဘာစုိက္ 
ပ်ိဳးရန္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္သိမ္းဆည္းၾကပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းျပီးေနာက္ သစ္ခုတယ္ူပါသည္။ 

                                                             
93 source #113 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ထို႔ေနာက္ သစ္ေနရာတြင္ ရာဘာပင္မ်ားကို ျပန္လည္ စုိက္ပ်ိဳးပါသည္။ 
 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း KHRG သည္ သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ေရး 

စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈအေၾကာင္း တင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ (၅၅)ေစာင္ကို ရရွိပါသည္။ 

ဤစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိ ုင္းရွ ိ KHRG မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ေနေသာ 

နယ္ေျမေဒသ (၇)ခုလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းအေၾကာင္းကို အစီရင္ခံစာ (၂၆)ခုတြင္ 

ေတြ႔ရိွရျပီး၊ ေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္းအေၾကာင္းကို အစီရင္ခံစာ (၁၇)ခုတြင္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 

အေၾကာင္း တင္ျပထားသည္ကုိ အစီရင္ခံစာ (၈)ခုတြင္ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ထုိ႔နည္းတူ သဲ၊ ခဲ၊ ေက်ာက္မီးေသြး ႏွင္႔ 

ခေနာက္စိမ္းစသည့္ အရာမ်ားကိုတူးေဖာ္သည့္အေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း 

ေတြ႔ရပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ရြာသားမ်ားအား ၾကိဳတင္ေခၚယူ အသိေပး 

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမရွိပါ။ ရြာသားမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရေသာေျမမ်ားအတြက္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 

မရရွိၾကပါ။ အစီရင္ခံစာ (၅၅)ခုတြင္ (၃)ခု၌သာ ရြာသားမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိသည့္ အေၾကာင္းကိ ု 

ေဖာ္ျပထားျပီး (၉)ခု၌ ရြာသားမ်ားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြတစ္ခ် ိဳ ႕ တစ္ဝက္ကိုသာ ရရွ ိသည့္အေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။  အစီရင္ခံစာ (၆)ခုတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမျပဳလုပ္မီ ရြာသားမ်ားအား 

ေခၚယူေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၏ အဓိကက်ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲျခင္း၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း 

ရြာသားမ်ားက တင္ျပၾကပါသည္။ 

‘‘သိမ္းဆည္းသြားတဲ့ေျမေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမေပးပါဘူး။ သူတို ႔ကေျပာတယ္ ‘ခင္ဗ်ား စကားအ 
ရမ္းမ်ားရင္ ေလ်ာ္ေၾကးရမွာ မဟုတ္ဘူး။’ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မစကားအရမ္းမေျပာရဲဘူး။’’ 

ေနာ္န---၊ (မ)၊ ခ---ေက်းရြာ၊ မေလးလယ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ 

အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (ဇူလိုင္လ ၂၀၁၄တြင္ လက္ခံရရိွပါသည္။)94 

ဤအခန္းတြင္ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းပံုႏွင့္ ေျမယာမ်ား 

ပ်က္စီးရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို အဓိကထားတင္ျပထားပါသည္။ KHRG အေနျဖင့္ ေဝဖန္ သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ 

သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းကို ဤကဲ့သို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ၎တြင္ ေျမေအာက္ သို႔မဟုတ္ 

သစ္ေတာဧရိယာမ်ားမွ ဓာတ္သတၳဳ ႏွင္ ့ သစ္ကဲ့သို ႔ေသာ သဘာဝသယံဇာတပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူျခင္း 

တို႔ပါ၀င္သည္။ ရြာသားမ်ားက သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ပိ ုင္ေျမႏွင္ ့ ဘံုအေနႏွင္ ့ 

အမ်ားပ ိ ုင ္ဆ ိ ုင ္ေသာသစ္ေတာမ်ားက ိ ု  သိမ္ းဆည္ း ၾကေၾကာင္ း  ထုတ္ေဖာ ္ေျပာၾကားပါသည္။ 

                                                             
94 source #12b တြင္ၾကည့္ပါ။ 

၁။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္ပြားေသာ အၾကိမ္ေပါင္းႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

52



 

ထို႔နည္းတူသဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမမ်ားပ်က္စီးျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္ 

ေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပထားပါသည္။ 

၁၁။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္ပြားေသာ အၾကိမ္ေပါင္းႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ား 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ KHRG မွသတင္းေကာက္ယူစုေဆာင္းေသာ 

နယ္ေျမေဒသ (၇)ခုလံုးတြင္ သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ရန္အတြက္ တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေသာ 

နည္းမ်ားျဖင့္ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား (၅၅) ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းကို ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ KHRG 

ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားက တင္ျပလာခဲ့ၾကပါသည္။95 KHRG မွလက္ခံရရွိေသာ အစီရင္ခံစာ အမ်ားစုတြင္ 

ဖာပြန္ခရိ ုင္တြင္း သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္သည္ ့အေၾကာင္း အမ်ားစုပါဝင္ ျပ ီ း ဒူ းပလာယာ ႏွင္ ့ 

သထုံခရုိင္တြင္း အေၾကာင္းမ်ားလည္းပါရိွပါသည္။ 

သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ရန္အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အတူတစ္ကြ 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္၊96 ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊97 ေကအဲန္ယူ၊98 ေကအဲန္ယူ/ 

ေကအဲန္အယ္လ္ေအ- ျငိမ္းးခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊99 ဒီေကဘီေအ100 ႏွင့္ ေကပီအက္ဖ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊101 အစိုးရ အရာ 

ရွိမ်ား၊102 ျပည္တြင္းပုဂၢလိကစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၊103 ႏိုင္ငံျခားပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား104 ႏွင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ 

ေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား105 ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားကို မၾကာခဏ 

က်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းရြာသားမ်ားကေျပာပါသည္။ ၎တို႔သည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ 

လည္းေကာင္း အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း၍လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ရြာသားမ်ားအားၾကိဳတင္ေခၚယူေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း မရွိသေလာက္ 

နည္းပါးျပီ း ရြာသားအမ်ားစုမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား မရရွ ိ ၾကေၾကာင္း ရြာသားမ်ားထံမွသိရပါသည္။ 

သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ရန္အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ KHRG မွ ရရွိေသာ 

                                                             
95 သထံုခရိ ုင ္တြင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဥပမာကို source #9တြင္ ၾကည့္ရႈႏိ ုင္ ၊ ေတာင္ငူခရိ ုင္အတြက္ source #71၊ 
ေညာင္ေလးပင္ခရိ ုင္ အတြက္ source #19၊ ျမိတ္-ထားဝယ္ခရိ ုင္အတြက္ source #80၊ ဖာပြန္ခရိုင္အတြက္ source #22၊ 
ဒူးပလာယာခရုိင္အတြက္ source #14-10-LGF 1၊ ဘားအံခရုိင္အတြက္ source #98 စသည္တို႔တြင္ၾကည္႔ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
96 ဥပမာကို source #102 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
97 ဥပမာကို source #25 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
98 ဥပမာကို source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
99 ဥပမာကို source #43 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
100 ဥပမာကို source #62 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
101 ဥပမာကို source #49 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
102 ဥပမာကို source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
103 ဥပမာကို source #42 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
104 ဥပမာကို source #95 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
105 ဥပမာကို source #19 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  အစီရင္ခ ံစာ (၅၅)ေစာင္တြင္  ေလ်ာ ္ေၾကးေငြရရွ ိသည္ ့အေၾကာင္ း 

ေရးသားတင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ (၃)ေစာင္သာပါဝင္ပါသည္။106 အစီရင္ခံစာ (၉)ခုတြင္ ကာလတန္ေၾကး 

ေအာက္107 သို႔မဟုတ္ ေျမသိမ္းသူမ်ားမွ ဂတိေပးထားေသာတန္ဖုိးေအာက္108 ေလ်ာ့နည္းေသာ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေငြ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ရရွိသည့္အေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရျပီး၊ အစီရင္ခံစာ 

(၆)ခုတြင္ ၾကိဳတင္ေခၚယူေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။109 အျဖစ္ 

အပ်က္တစ္ခုတြင္မူ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ပိ ုင္ေျမမ်ားအားေရာင္းခ်ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ 

အတင္းအက်ပ္ ေစခုိင္းခံခ့ဲရပါသည္။110 

‘‘ အစကေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအေနနဲ႔ တစ္ဧကကို သိန္း၂၀ရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခုခ်ိန္ ထိ 
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေျမ ၇ ဧကအတြက္ သိန္း၂၀ ပဲရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မေက်နပ္ပါဘူး။ ဘာမွလည္း 
မတတ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေမ့ပစ္လိုက္ဖုိ႔ပဲရိွေတာ့တယ္။ သူတို႔ေရႊတူးလိုက္ေတာ့ ေရွ႕ဆက္ ကၽြန္ေတာ့္ေျမေတြကုိ 
ျပန္သံုးလို႔ မရႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။’’ 

ေစာက---၊ (က်ား)၊ ဃ---ေက်းရြာ၊ မေလးလယ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္နယ္ 

အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ တြင္လက္ခံရရိွပါသည္)111 

၂၂။ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားခြမဲ်ား 

{က}ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ 

(၂၆)ခုကို KHRG မွလက္ခံရရွိခဲ ့ပါသည္။ ဤေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သထံု၊112 ေတာင္ငူ၊113 

ေညာင္ေလးပင္114 ႏွင္ ့ ဖာပြန္115ခရိ ုင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

ဖာပြန္ခရိုင္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး အစီရင္ခံစာ (၁၄)ခုတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 

ခ်မ္းသာေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊116 တပ္မေတာ္၊117 ျမန္မာအစိ ု းရအရာရွ ိမ်ား၊118 ေကအဲန္ယူ/ 

                                                             
106 ဥပမာကို source #16 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
107 ဥပမာကို source #12b တြင္ၾကည့္ပါ။ 
108 ဥပမာကို source #13b တြင္ၾကည့္ပါ။ 
109 ဥပမာကို source #49 တြင္ၾကည့္ပါ။  
110 source #17 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
111 source #13b တြင္ၾကည့္ပါ။ 
112 ဥပမာကို source #89 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
113 ဥပမာကို source #72 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
114 ဥပမာကို source #55 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
115 ဥပမာကို source #89 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
116 ဥပမာကို source #72 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
117 ဥပမာကို source #13 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
118 ဥပမာကို source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
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၂။ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားခြမဲ်ား 

{က}ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

 

ေကအဲန္အယ္လ္ေအ၊119 ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ား120 ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား121 မွ သီးျခားခြဲ၍ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သထံုခရုိင္၊ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္၊ အယ္ခိုခီး ႏွင့္ ပဒါးေဒါေက်းရြာအုပ္စု 

တြင္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေရႊတူးေဖာ္ရန္စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔ကို ေကအဲန္ယူ 

ႏွင္ ့ေဒသတြင္းစီးပြားေရး စီမံခန္ ႔ခြ ဲေရးေကာ္မတီက လုပ္ပိ ုင္ခြင္ ့ေပးခဲ ့ပါသည္။ ၎တို႔မွ ေကအဲန္ယူအား 

အခြန္ေပးေဆာင္ျပီး အခ်ိန္ ၆လတာေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘိုးလိုျမစ္မွ ေရႊမ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္ 

ျမစ္တြင္းမွ သဲမ်ားကိ ုစုပ္ယူျပီးေရႊရွာေဖြပါသည္။ ေရႊရွာေဖြ ျပီ းေနာက္ ရရွ ိလာေသာ ေျမစာပံ ုမ်ားကိ ု 

မတ္ေစာက္ေသာ ျမစ္ကမ္းပါးေဘးတြင္ စုပံ ုထားေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင္ ့ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံးရံွဳးရပါသည္။122 

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္လည္း ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဒဲြလိုျမိဳ႕နယ္၊ မ---ေက်းရြာအုပ္စု၊ က---

ေက်းရြာအတြင္း ေစာဃ--- ပိုင္ဆိုင္ေသာ  ေျမ ၇ဧကကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေရႊတူးေဖာ္ရန္ 

သိမ္းယူခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔သိမ္းယူရာတြင္ ေျမပိုင္ရွင္အား ၾကိဳတင္ေခၚယူေတြ႔ဆံု အသိေပးျခင္း မရွိပါ။ 

ေျမပိုင္ရွင္ ေစာဃ--- ကို ၎ပိုင္ေျမ ၇ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သိ္န္း၂၀ ေပးမည္ ဟုေျပာေသာ္လည္း 

လက္ေတြ႔တြင္ ၁၀သိန္းက်ပ္သာ ရရိွပါသည္။ ေစာဃ--- အား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အေထာက္အထားလႊဲေပးရန္ႏွင့္ 

ေရႊတူးေဖာ္ျပီးေနာက္ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟုေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေစာဃ--- သည္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင္ ့ 

အေထာက္အထားလည္းျပန္လည္မရရိွသက့ဲသုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလည္း အျပည့္အဝမရရိွပါ။123 

‘‘ကၽြန္ေတာ့္ေျမေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ဘယ္လုိလုပ္ ရမွန္းမသိေတာ့ပါဘူး။ လူေတြကလာလာျပီး ေရႊတူးၾကတယ္။ 
သူတုိ႔ေတြက ဒီေျမေတြဟာအစုိးရေျမလုိ႔ ေျပာျပီးတူးၾကတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 
ေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္အေထာက္အထားရိွလည္း လူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔အေထာက္အထားေတြကိုယူျပီး ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ ပုိင္ေျမမွာ လာအလုပ္လုပ္ၾကတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ပုိင္တ့ဲေျမကုိကာကြယ္ဖုိ႔ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိေတာ့ပါဘူး။’’ 

ေစာဃ---၊ (က်ား)၊ မေလးလယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ 

အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း။ (ဇူလုိင္လ ၂၀၁၄ တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈအား တင္ျပသည့္ စာရြက္ပုံစံ/ေဖာင္မွ 

လက္ခံရရိွပါသည္)124 

                                                             
119 ဥပမာကို source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
120 ဥပမာကို source #89 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
121 ဥပမာကို source #95 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
122 source #42 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
123 source #13b တြင္ၾကည့္ပါ။ 
124 source #13b တြင္ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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‘‘ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ 
၎တို ႔ပ ိ ုင္ေျမမ်ားလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရွ ိပဲ သိမ္းဆည္းခံေနရပါသည္။ အခ်ိ ဳ ႕ရြာသား မ်ားက 
ေရွ႕ဆက္၎တုိ႔စားဝတ္ေနေရး ပုိမုိခက္ခဲႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (ဇူလုိင္လ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ တြင္ရရိွပါသည္။) 
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ေျမပံု(4) 

 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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{{ခ} ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း 

ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ျပီးတိ ုက္ရိ ုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိ ုက္၍ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းအေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ (၁၇) ခုကို KHRG မွ 

လက္ခံရရွ ု ိခဲ ့ပါသည္။ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းေၾကာင္ ့  ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္  ေတာင္ငူ ၊125  

ျမိတ္-ထားဝယ္၊126 ဖာပြန္၊127 ဒူးပလာယာ128 ႏွင့္ ဘားအံ129 ခရိုင္မ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚပါသည္။ ေက်ာက္ထုတ္ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ားမွာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊130 ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊131 ပုဂၢလိက 

ကုမၸဏီမ်ား၊132 ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား၊133 ႏွင့္ အစုိးရအရာရိွမ်ား134 ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၃ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘားအံခရိုင္၊ ပိုင္က်ံဳျမိဳ႕နယ္၊ ေဖါ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဌ--- ေက်းရြာ၌ ကရင္ 

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းအမွတ္ ၁၀၁၇ မွ တပ္ရင္းမွဴးလားေသး က ေက်းရြာအနီး ေက်ာက္ေတာင္ကို 

ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ရန္ မိုင္းခြဲေသာအခါ အနီးရွိ ေနာ္န--- ပိုင္စိုက္ပ်ိဳးေျမကို ပ်က္စီးေစခဲ့ပါသည္။ ေနာ္န--- 

စိုက္ပ်ိဳးေျမအနီးတြင္ အျခားသူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားလည္းရွိပါသည္။ တပ္မွဴးလားေသးမွ ေက်ာက္မ်ားကို 

ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ ဤေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည့္အေၾကာင္းကို 

ေနာ္န--- အား ေခၚယူေတြ ႔ဆံ ု ေဆြးေႏြ းတိ ုင ္ပင္ ျခင္ း  မရွ ိသကဲ ့သိ ု ႔ သူမ၏ ပ်က္စီ းသြားေသာ 

ေျမမ်ားအတြက္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရိွပါ။135 

ဒူးပလာယာခရုိင္၊ က်ံဳဒိုးျမိဳ႕နယ္၊ ေလးတလယ္ စခန္း၊ ဂ--- ရြာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးတင္မိုးေအာင္၏ 

ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း 

သည္ ေရႏွဳတ္ေျမာင္းမ်ားကို ပိတ္ဆိ ု ႔ေစျပီး စပါးခင္းရွ ိေရမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ မစီးဆင္းေစေသာေၾကာင္ ့ 

ရြာသားမ်ားအတြက္ စပါးခင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ 

 

 

                                                             
125 ဥပမာကို source #10 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
126 ဥပမာကို source #80 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
127 ဥပမာကို source #32တြင္ၾကည့္ပါ။  
128 ဥပမာကို source #60 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
129 ဥပမာကို source #11 တြင္ၾကည့္ပါ။  
130 ဥပမာကို source #60 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
131 ဥပမာကို source #25 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
132 ဥပမာကို source #83တြင္ၾကည့္ပါ။  
133 ဥပမာကို source #64 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
134 ဥပမာကို source #32 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
135 source #25 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

{ဂ} သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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{ခ} ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

 

 ‘‘အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို ႔မိဘေတြ ဒီလယ္ေတြကိုမွ ီခိ ုလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလယ္ေျမ 
ေတြအတြက္ အခြန္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လယ္ေတြပ်က္စီးရျပီး စပါးေတြလည္း အမ်ားႀကီးပ်က္စီးရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာ လုပ္ရမွန္း 
မသိေတာ့ပါဘူး။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦး ေရးသားထားေသာ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း၊ က်ံဳဒုိးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၄ခုႏွစ္)136 

{{ဂ} သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 

သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ (၈) ေစာင္ကို KHRG 

မွလက္ခံရရိွခဲ့ပါသည္။ အင္ပင္137ႏွင့္ ဝါးမ်ားကို ခုတ္ယူထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းကို ရြာသားမ်ားက 

ေျပာပါသည္။ အင္ပင္မ်ားႏွင္ ့ဝါးမ်ားကိ ု ေငြရရွ ိရန္ ခုတ္ယူထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။138 ထို ႔အျပင္ 

ရာဘာစိ ုက္ပ် ိ ဳးရန္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။139 ဤကဲ့သိ ု ႔သစ္ဝါးခုတ္ယူျခင္းသည္ 

ကရင္ျပည္နယ္ခရုိင္ (၆)ခုတြင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိျပီး140 သစ္၊ဝါးခုတ္ယူသူမ်ားမွာ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊141 စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊142 တပ္မေတာ္၊143 ဒီေကဘီေအ၊144 ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊145 ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္ 

အယ္လ္ေအျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ146 တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ဘားအံခရို ္င္ နဘူးျမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 

အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အမ်ားပုိင္အင္ပင္ေတာမ်ားကုိသိမ္းယူ၍ သစ္ထုတ္လုပ္ၾကျပီးေနာက္ ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ား 

အျဖစ္ေျပာင္းလဲလုိက္ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ရြာသားမ်ားသည္ အိမ္ေခါင္မုိးအတြက္ အင္ဖက္ ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ 

ထင္းရွာေဖြရန္ ခက္ခဲသြားပါသည္။ 

                                                             
136 source #60 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
137 အင္ပင္ဆိ ုသည္မွာ ကၽြန္းပင္ကဲ ့သိ ု ႔ ျဖစ္၍ အရြက္ ၾကီးေသာအပင္မ် ိ ဳး ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏အရြက္မ်ားကိ ု ရြာသားမ်ားက 
အိမ္အမုိးျပဳလုပ္ရန္ ေကာက္ယူၾကပါသည္။ 
138 ဥပမာကို source #96 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
139 ဥပမာကို source #43 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
140 သထံုခရုိင္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာေျမသိမ္းဆည္းမႈကို သိလိုပါက source # 107၊ ေတာင္ငူခရိုင္ 
အတြက္ source #45၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္ အတြက္ source #54၊ ဖာပြန္ခရိုင္အတြက္ source #96၊ ဒူးပလာယာခရိုင္အတြက္ 
source #62၊ ဘားအံခရုိင္အတြက္ source # 63 တို႔တြင္ၾကည့္ရွဳႏ္ုိင္ပါသည္။ 
141 ဥပမာကို source #54 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
142 ဥပမာကို source #56 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
143 ဥပမာကို source #107 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
144 ဥပမာကို source #62 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
145 ဥပမာကို source #96 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
146 ဥပမာကို source #62 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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‘‘လူနည္းစုသာ အင္ပင္ခုတ္ယူျပီး ရာဘာစိ ုက္ပ်ိ ဳးရန္ အခြင္ ့အေရးရရွ ိ ၾကပါသည္။ သစ္ထုတ္လုပ္ခုတ္ 
ယူသူအမ်ားစုမွာ ျမိဳ႕ေပၚမွ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ေဒသခံစီးပြားေရးသမားမ်ားလည္းအနည္းငယ္ 
ပါဝင္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားက ဤေျမမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိ ဳးေျမ မဟုတ္သည့္အတြက္ ဤေျမေပၚကသစ္မ်ားကိ ု 
ခုတ္ယူျပီး ရာဘာေျပာင္းစိုက္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနႏွင့္ ဤသစ္ေတာမ်ားကို 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈမလုပ္လွ်င္ ေနာင္တြင္ အင္ဖက္ေကာက္ယူရန္ အင္ပင္ေတာရွိေတာ့မည္ 
မဟုတ္ေတာ့ေပ။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ နဘူးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဘားအံခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္း (၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာလတြင္ရရိွပါသည္)147 

{{ဃ}အျခားလုပ္ငန္းမ်ား 

ျမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္အတြင္း ျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္းျပီး ခဲသတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း 

ျပဳလုပ္သည့္ အစီရင္ခံစာ ၂ ေစာင္ကို KHRG မွလက္ခံရရွိပါသည္။148 KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း 

ဖာပြန္ခရိုင္အတြင္း တပ္မေတာ္မွ အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ၂ ေစာင္ကို 

ေရးသားေပးပို ႔ခဲ ့ပါသည္။149 ထုိ ႔အျပင္ ဒူးပလာယာခရိ ုင္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္ငန္းအတြက္ 

ေျမသိမ္းဆည္းမႈအေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာ (၁)ေစာင္၊150 KPF ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီတို႔မွ 

လုပ္ကိုင္ေသာ သံသတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္းေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာ (၁)ေစာင္၊151 

ျပည္တြင္ းပုဂ ၢလိကကုမၸဏီမွ  လုပ္ကိ ုင ္ေနေသာ  ခေနာက္စ ိမ္ းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္ း အေၾကာင္ း 

ေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာ (၁)ေစာင္152 တုိ႔ကုိလည္း လက္ခံရရိွပါသည္။ 

၃။ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲဆုိးက်ိဳးမ်ား 

သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈမ်ား၊153 စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲမႈမ်ား၊154 က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၊155 အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊156 

သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ပိတ္ပင္ခံရမႈမ်ား 157ႏွင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ား158 စသည့္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား 

                                                             
147 source #56 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
148 source #80 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
149 source #102 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
150 source #68 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
151 source #49 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
152 source #62 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
153 ဥပမာကို source #112 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
154 ဥပမာကို source #10 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
155 ဥပမာကို source #68 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
156 ဥပမာကို source #17 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
157 ဥပမာကို source #95 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

{က}သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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{ဃ}အျခားလုပ္ငန္းမ်ား 

၃။ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးမ်ား 

 

ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ကို ရြာသားမ်ားႏွင့္ KHRG ဝန္ထမ္းမ်ားက အစီရင္ခံစာ (၅၅)ေစာင္တြင္ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ 

လက္ရွ ိအေျခအေနထိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခု ိက္မႈႏွင္ ့  စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲမႈ ျပႆနာမ်ားသည္ 

အမ်ားဆုံးေရးသားေဖာ္ျပေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ (၅၅)ေစာင္တြင္ အေစာင္(၄၀)၌ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားျပီး၊ အေစာင္(၃၀)၌ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာမ်ားကိ ု အဓိက 

ဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ (၁၅)ေစာင္တြင္ က်န္းမာေရးျပႆနာအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ 

ထားျပီး (၃)ေစာင္ တြင္ လူသတ္မႈအပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ 

(၂)ေစာင္တြင္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း ႏွင့္ (၂)ေစာင္တြင္ သြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ခံရျခင္း အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။ 

{{က}သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ား 

အစီရင္ခံစာေရးသားေနစဥ္ကာလတြင္း သဘာဝသယံဇာတထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို စက္ဆီ ႏွင့္ 

ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားျဖင္ ့159 ညစ္ညမ္းေစေၾကာင္း ရြာသားမ်ားႏွင္ ့ KHRG ဝန္ထမ္းမ်ားက ေရးသား 

ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ထို ႔အျပင္ ျမစ္ေရကို ေႏွာက္က်ိေစျခင္း၊160 ျပဒါးကဲ့သိ ု ႔ အဆိပ္ရွ ိေသာ ဓာတုေဗဒ 

ပစၥည္းမ်ားအား ေဘးပတ္ဝန္းက်င္သို ႔စြန္႔ပစ္ျခင္း161 ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားတိုက္စားခံရျခင္း၊162 ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားရွိ 

သဲ၊ေက်ာက္ ၊ႏုန ္ းမ်ားကိ ု  ေနရာေရြ႕ေစျပီ း ေရးစီ းေၾကာင္ းေျပာင္ းေစျခင္ း ၊  ေရလႊမ္ းမိ ု းေစျခင္ း ၊163 

သစ္ေတာျပဳန္းတီးေစျခင္း၊164ေျမျပိဳျခင္း၊165 ႏွင့္ လုပ္ငန္းျပီးဆုံးေသာအခ်ိန္တြင္လုပ္ကြက္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ 

သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္ပဲ ျဖစ္သလိုထားခဲ့ျခင္း166 စသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေရးသား 

တင္ျပထားပါသည္။  

‘‘ေရႊလာေရာက္တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ရန္ကုန္မွျဖစ္ၾကပါသည္။ ေဒသခံအနည္းငယ္သာ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းတြင္ 
ပါဝင္ပါသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းသည္ ေျမယာမ်ားစြာကိုထိခိ ုက္ေစျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိ ုလည္း 
ပ်က္စီးေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရႊတူးေဖာ္ရာတြင္ ဓာတုေဗဒေဆးရည္မ်ား အသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ 

 

 

                                                                                                                                                                                              
158 ဥပမာကို source #12b တြင္ၾကည့္ပါ။ 
159 source #68; #134; #80; #109; #22; and #95 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
160 source #16; #23; #33; #35; and #9 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
161 source #16; and #19 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
162 source #13;  #6;  and #95 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
163 source #13; and #35 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
164 source #68 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
165 source #12,94 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
166 source #104 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ျပႆနာျဖစ္ေစပါတယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားရွ ိ ေရမ်ားလည္း မသန္ ႔ရွင္းေတာ့ပဲ ဓာတုေဗဒ အဆိပ္မ်ားျဖင္ ့ 
ညစ္ညမ္းေနပါသည္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ 

ေညာင္ေလးပင္ ခရုိင္/ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး အေရွ႕ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ရရိွခ့ဲပါသည္)167 

‘‘၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ ၄၄ ေျချမန္တပ္မ မွ တပ္မွဴး တင္မင္းလွက 
သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းျမိဳ႔နယ္၊ မဲ့ပေရခီးေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဘိုေလာျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းကို 
လုပ္ကုိင္ပါသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ရန္ ဘုိေလာျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္းသို ႔ သဲ၊ေက်ာက္ႏွင့္ ေျမၾကီးမ်ားကို သယ္ယူ 
ပုိ႔ေဆာင္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဲ၊ေက်ာက္၊ႏုန္းေျမမ်ားသည္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ စုပံုလာျပီး ဖာပြန္ခရိုင္ 
ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္ရွိ ဝါးမူးေက်းရြာအုပ္စုသို ႔ ေရမ်ားဝင္ေရာက္ကုန္ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဝါးေလးႏွင့္ 
ဝါးမူးေက်းရြာရိွ လယ္ႏွင့္စုိက္ပ်ိဴးေရးျခံမ်ား ေရလႊမ္းမုိးပ်က္စီးကုန္ပါ သည္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ တြင္ရရိွပါသည္။)168 

{{ခ} စားဝတ္ေနေရးျပႆနာမ်ား 

သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္ ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးေစသည့္အျပင္ 

ရြာသားမ်ားလည္း စားဝတ္ေနေရးျပႆနာမ်ားကိ ု ရင္ဆိ ုင္ ၾကရပါသည္။ ဖာပြန္ခရိ ုင္၊ ဒြယ္လိ ုးျမိ ဳ႕နယ္၊ 

မယ္ေဝးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ျမင္တရုိ ဟုေခၚေသာ ကုမၸဏီသည္ ေဒသခံ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး 

မယ္ေဝ ျမစ္တြင္း ေရႊတူးေဖာ္ပါသည္။ ဤေရႊတူးေဖာ္မႈေၾကာင္ ့ ျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ ရြာသား ပိ ုင္ေျမမ်ား 

ထိခုိက္ပ်က္စီးရပါသည္။169 

‘‘ဒီႏွစ္စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့သီးႏွံေတြက စားလို႔ရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြကလည္း ပ်က္စီး ကုန္ေတာ့ 
လာမယ့္ႏွစ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျမေတြေပၚမွာစုိက္ပ်ိဳးလုိ႔မရေတာ့ပါဘူး။ သီးႏံွေတြ လည္း ပ်က္စီးကုန္ျပီ။’’  

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ တြင္ရရိွပါသည္။)170 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိ ုင္းရွ ိ ရြာသားမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚမီွခု ိလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ 

ေနရေသာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးတို႔ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ သဘာဝသယံဇာတ 

တူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင္ ့လယ္ေျမမ်ားပ်က္စီးထိခိုက္ရျခင္းသည္ အဓိကဆိုးက်ိဳး 

                                                             
167 source #19 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
168 source #13 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
169 source #89 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
170 source #89 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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{ခ} စားဝတ္ေနေရးျပႆနာမ်ား 

 

ျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။171 ဤဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ 

ေရႊတြင္းမ်ားသိ ု ႔သြားရန္လယ္ကြင္းမ်ားကို ျဖတ္၍ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊172 သီးႏွ ံမ်ားပ်က္စီးရျခင္း၊173 

လယ္ေရသြင္း/ ေရထုတ္ေျမာင္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊174 လယ္ေျမမ်ားေရမရရွိျခင္း၊175 ရြာသားမ်ား အိမ္ေဆာက္ 

ပစၥည္း ႏွင့္ ထင္းမ်ားရယူရန္ အားထားရသည့္ အမ်ားပိုင္သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္း၊176 လယ္ေျမမ်ားအတြက္ 

ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားပိတ္ဆုိ႔ျပီး လယ္ေျမမ်ားေရလွ်ံျခင္း177 စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 

ျမစ္ေရညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ သား၊ငါးရွားပါးလာကာ178 ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားၾကီးျမွင့္လာပါသည္။179 ရြာသားမ်ား၏ 

ၾကက္၊ဝက္စေသာ အိမ္ေမြးတိရိ စၦာန္မ်ားလည္း ေသဆုံးၾကရပါသည္။180 

‘‘စားေသာက္ကုန္မ်ားအားလုံး ေစ်းတက္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အသားငါးေစ်းႏႈန္း ပိုတက္ပါသည္။ ရြာသားမ်ား 
သူတို ႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အသားငါးရွာရန္ မလြယ္ကူေတာ့ပါ။ သို ႔ေသာ္ အသီးအႏွ ံေပါမ်ားသည့္အတြက္ 
ဤအေျခအေနကုိ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ကြီးတမ ရြာသားတစ္ဦးက ‘အရင္ကငါးစားခ်င္ရင္ ဘီးလင္းေခ်ာင္း 
ထဲမွာ အလြယ္တကူရွာလို ႔ရပါတယ္ အခုေတာ့ေရေတြက ေႏွာက္က်ိေနေတာ့ငါး ရွာလို ႔မရေတာ့ဘူး‘။ 
ထုိ႕အျပင္ရြာသားတစ္ဦးက ‘ေတာေကာင္ေတြလည္း ရွားပါးကုန္ပါျပီ။’ ဟု ေျပာခ့ဲပါသည္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ 
ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ရရိွပါသည္။)181 

 
‘‘ျမစ္ေရထဲတြင္ ဓာတုေဗဒေဆးရည္မ်ား ပါဝင္စီးဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ကၽြ၊ဲႏြားႏွင့္ငါးမ်ား ေသာက္သုံး ေသာအခါ 
အခ်ိဳ႕တုိ႔မွာ ေရာဂါျဖစ္ျပီး ေသဆုံးရပါသည္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ 
ဖာပြန္ခရုိင္ /ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ရရိွပါသည္။)182 

 

                                                             
171 source #10, 94 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
172 source #20, 25 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
173 source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
174 source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
175 source #61 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
176 source #68, 62, 45 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
177 source #60, 21 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
178 source #16, 35 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
179 source #16 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
180 source #68, 80 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
181 source #16 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
182 source #22 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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စီးပြားျဖစ္ေရႊတူးေဖာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေရႊက်င္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ေၾကာင္း သတင္းကိုလည္း 

KHRG မွလက္ခံရရွိပါသည္။183 ဥပမာအေနျဖင့္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္၊ ဝါမူးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဃ--- 

ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ မွစ၍ တရုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းကို စတင္လုပ္ 

ကုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ ဘူးလိုေခ်ာင္းေဘးရိွ ေျမမ်ားကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခ့ဲပါသည္။ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားက 

ရြာသားမ်ားအား ေရႊက်င္ခြင္ ့ကို ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊက်င္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးေနသူမ်ား၏ 

စားဝတ္ေနေရးကုိ ထိခုိက္ေစပါသည္။184 

‘‘ဤႏွစ္တြင္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား တက္လာကာ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဒဲြလိုျမိဳ႕နယ္၊ မေလးလယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ က--- ရြာရွိ 
မီးသရိုဖိုး ေခ်ာင္းတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒုတိယလ၌ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ပါသည္။ တရုတ္ကုမၸဏီ 
သည္ ၎တို ႔ေရႊတူးေဖာ္ရာေခ်ာင္းေဘးရွ ိ ေျမမ်ားကို ပ်က္စီးေစပါသည္။ ကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ားက 
ေဒသခံရြာသားမ်ားကိ ု တစ္ပိ ုင္တစ္ႏိ ုင္ ေရႊက်င္ခြင္ ့မျပဳေပ။ ရြာသားမ်ားသည္ ေရႊက်င္ခြင္ ့မရေသာ 
ေၾကာင့္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ရရိွပါသည္။)185 

{{ဂ} က်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ား 

ရြာသားမ်ားက သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ညစ္ညမ္းေသာေရကို 

ေသာက္သံ ု း ၊အသံ ု း ျပဳ ျခင္ း ျဖင ္ ့  အေရျပားေရာဂါႏ ွင္ ့  အျခားေသာေရာဂါမ်ား  ခံစားရေၾကာင္ းကိ ု 

တင္ျပၾကပါသည္။186 ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ရႈရွိဳက္ရျခင္းေၾကာင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ားကို ခံစားရျပီး187 

မသန္႔ရွင္းေသာေလေၾကာင့္ ေခါင္းမူးေခါင္းကုိက္ေဝဒနာမ်ားကုိ ခံစားရပါသည္။188 ေသာက္သုံးေရရွားပါး ျခင္း189 

ႏွင္႔ ေရတြင္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း190 စသည့္  ျပႆနာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရေၾကာင္းလည္း ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းစြာျမင္ေတြ ႔ရသည္ ့အတိ ုင္ း သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင္ ့ 

ရြာသားမ်ား၏က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုက္ႏုိင္ေစႏုိင္သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ားကစုိးရိမ္လ်က္ရိွပါသည္။ 

 

                                                             
183 source #95, 66 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
184 source #95 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
185 source #95 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
186 source #68, 35, 66 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
187 source #68 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
188 source #62 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
189 source #80, 33, 134, 35, 89,80  တြင္ၾကည့္ပါ။ 
190 source #95 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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{ဂ} က်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ား 

 

‘‘ေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ဓာတုေဗဒေဆးရည္မ်ားကို လြန္စြာအသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ ေရကို 
ေသာက္သံ ု းရန္မဝံ ့မရဲ ျဖစ္ရပါသည္။ ေသာက္သံ ု းမိပါက ေရာဂါရမည္ကိ ုေၾကာက္ရြ ႔ ံေသာေၾကာင္ ့ မ 
ေသာက္သံုးဝံ ့ပါ။ ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တိ ု ႔အတြက္သာမက ငါး၊ပုဇြန္ ၊ကၽြ ဲႏွင္ ့ ႏြားမ်ား 
အတြက္လည္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ တိရိစာၦန္မ်ား ဤညစ္ညမ္းေသာ ေရကိုေသာက္သံုးျခင္းျဖင္ ့ 
ေရာဂါရရိွျပီးေသဆုံးရပါသည္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ရရိွပါသည္။)191 

‘‘ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ တမုိသဲဆုိသည့္ေနရာသုိ႔လာေရာက္ျပီး ေက်ာက္မီးေသြးတူးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မယ့္ကြာခီး 
ေနရာသုိ႔လာေရာက္ျပီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျပီး 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္သားငါးမ်ားကိုလည္း အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ညစ္ညမ္းေသာ 
ေရကိ ု ေသာက္သံ ု း ျခင္း ျဖင္ ့လည္းေကာင္ း ေရခ် ိ ဳး ျခင္ းျဖင္ ့လည္းေကာင္း  အေရျပားေရာဂါမ်ားကိ ု 
ခံစားၾကရပါသည္။ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို အျမဲရွဴရွိဳက္ေနရေသာေၾကာင့္ အဆုတ္ေရာဂါ 
(အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား) ကုိ ရရွိျပီး ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ခံစားရပါသည္။ 
ရြာသားမ်ားက ျမ ိ ဳ ႔နယ္အဆင္ ့ရ ွ ိ  အစိ ု းရအရာရွ ိမ်ားထံ  ၎တို ႔ရင္ဆိ ုင ္ေနရေသာျပႆနာမ်ားကိ ု 
တင္ျပၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရအရာရိွမ်ားထံမွ မည္သည့္တုန္႔ျပန္ခ်က္မွ မရရိွပါ။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး၊ 

ေကာ့ကရိတ္ ႏွင့္ က်ံဳဒုိးျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ 

တြင္ရရိွပါသည္။)192 

 

‘‘ဒီေရေတြက အရမ္းညစ္ပတ္ေနေတာ့ သံုးလိ ု ႔မရႏိ ုင္ပါဘူး။ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္ေတြလည္း ဒီေရေတြကို 
ေသာက္လို႔ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က ေရရ့ဲအရည္အေသြး လာစစ္တဲ့အခါ ေရမွာ အဆိပ္ဓာတ္ပါဝင္တယ္ 
လုိ႔ ေတြ႔ရိွရပါတယ္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ လယ္ဒုိစုိးျမိဳ႕နယ္၊ 

ျမိတ္-ထားဝယ္ ခရုိင္/တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး (၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ တြင္ရရိွပါသည္။)193 

  

                                                             
191 source #80 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
192 source #68 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
193 source #80 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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{{ဃ} ေနရာေရႊေျပာင္းခံရမႈမ်ား 

သထုံႏွင့္ ဒူးပလာယာခရုိင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံရြာ သားမ်ား 

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအစီရင္ခံစာ (၂)ေစာင္ကုိ KHRG မွလက္ခံရရိွပါ သည္။ 

အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ လယ္သမားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားကို ခ်မ္းသာေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 

သိမ္းယူျပီး လယ္သမားမ်ားအား ၎တို႔ပိ ုင္ဆိုင္ေသာေျမေနရာမွ ထြက္ခြာေပးရန္ ဖိအားေပးပါသည္။194 

ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏သိမ္းယူခံရေသာ ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား မရရွိပါ။ ေျမယာမ်ားကို 

မသိမ္းဆည္းမီအခ်ိန္တြင္လည္း ရြာသားမ်ားကို ၾကိဳတင္ေခၚယူေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းမရွိပါ။ ဖာပြန္ခရိုင္၊ 

ဒြယ္လိ ုး ျမိ ဳ႕နယ္၊ မေလးလယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဇ--- ေက်းရြာမွရြာသားတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္ း 

ေျပာျပခ့ဲပါသည္။ 

‘‘၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ရက္ေန႔မွာ သူတို ႔ေတြေရာက္လာျပီး ေရႊစတူးဖို ႔လုပ္ပါတယ္။ သူတို ႔ေတြက 
ကၽြန္ေတာ္ ့ကိ ု ေနရာေရႊ႕ခိ ုင္းပါတယ္။ သူတို ႔လာေတာ့ ေျမတူးစက္ေတြပါယူလာပါတယ္။ သူတုိ ႔လာျပီး 
ကၽြန္ေတာ္ ့ေျမေနရာေပၚမွာ ေျမတုိင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို ႔က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ ့ေျမ ၂ ဧကကို ယူမယ္လို ႔ 
ေျပာတယ္။ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ့္ေနအိမ္တဲကို အထက္ဘက္ေရႊ႕ျပီး ေျပာင္းေဆာက္ခုိင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ 
တဲကုိ ဘာလုိ႔ေျပာင္းေဆာက္ခုိင္းမွန္းမသိပါဘူး။ သူတုိ႔ေရႊ႕ခိုင္းတဲ့အတိုင္း ေရ႔ႊ႕လိုက္ပါတယ္။ ေရႊတူးေဖာ္မယ္ 
လို႔လည္း သူတုိ႔ကကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၾကိဳတင္မေျပာပါဘူး။’’ 

ေစာဌ--- ၊ (က်ား)၊ မေလးလယ္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ 

ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈအား တင္ျပသည့္ စာရြက္ပုံစံ/ ေဖာင္ 

မွရရိွပါသည္။)195 

ဒုတိယအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ ဒူးပလာယာခရိ ုင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးျမိ ဳ႕နယ္၊ ေလာဖခီးေက်းရြာတြင္ 

ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ တရုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားေနရာေရႊ႕ 

ေျပာင္းခ့ဲၾကရပါသည္။ 

‘‘ယခင္က ဤရြာတြင္အိမ ္ေျခ ၃၀ မွ  ၄၀ ထိရွ ိပါသည္။ ေနအိမ္မ်ား ယခုထက္ပိ ုမ ိ ုမ ်ားပါသည္။ 
ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း ပိ ုမိ ုမ်ားျပားလာေသာအခါ ေရမ်ားမသန္ ႔ရွင္းေတာ့ပဲ ညစ္ညမ္းလာပါသည္။ 
လူအခ်ိ ဳ႕တိ ု ႔သည္ ဤအေျခအေနကို သည္းခံႏိ ုင္ ျခင္း မရွ ိေတာ့သျဖင္ ့ အျခားေနရာမ်ားသိ ု ႔ေျပာင္းေရႊ ႔ 
ေနထုိင္ၾကပါသည္။’’  

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားေသာ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း၊ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဒူးပလာယာခရ္ုိင္/ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ရရိွပါသည္။)196 
                                                             
194 source #12b တြင္ၾကည့္ပါ။ 
195 source #12b တြင္ၾကည့္ပါ။ 

{င} သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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{ဃ} ေနရာေရႊေျပာင္းခံရမႈမ်ား 

 

{{င} သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 

ကရင္ ျပည ္နယ္တြင ္ း  သဘာဝသယံဇာတ  တူ းေဖာ ္မ ူ ၾကာင္ ့ ျဖစ ္ေပၚေသာ  အၾကမ္ းဖက္မ ႈမ ်ား ၊ 

ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အစီရင္ခံစာ ၃ခုကုိ KHRG မွလက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္။ 

၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဘားအံခရိုင္၊ ပိုင္က်ံဳျမိဳ႕နယ္၊ ခ--- ေက်းရြာမွ ဝါရင့္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးသည္ 

ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမွ တပ္ခြဲမွဴးဗိ ုလ္သာဝါးအပါအဝင္ စစ္သားမ်ား၏ 

ဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံရျပီး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္ ဘုန္းၾကီးပိုင္ေျမမွ အင္ပင္မ်ားကို 

ခုတ္ယူခြင့္ မေပးေသာေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အင္ဖက္မ်ားကို ရြာသားမ်ားက အိမ္အမိုးမိုးရန္ 

အတြက္အသံုးျပဳပါသည္။ ရြာသားမ်ားက ဘုန္းေတာ္ၾကီး၏ အေလာင္းကိုျပန္လည္ တူးေဖာ္ရယူသည့္အခါ 

ခႏၶာကိ ုယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ႏွ ိက္စက္ခံထားရေသာ လကၡဏာကိုေတြ ႔ရွ ိရပါသည္။ ေျမျမွဳပ္ ျခင္းမျပဳမီ 

အေလာင္းကုိမီးရိွဳ႕ခ့ဲေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

‘‘ဒီဘုန္းၾကီးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေတာမွာေက်ာင္းေဆာက္ သီတင္းသံုးျပီး အိမ္အမိ ုးအတြက္ အင္ဖက္ 
လုံေလာက္မႈမရိွတ့ဲ ရြာသားေတြအင္ဖက္ေကာက္ႏို္င္ဖို ႔ အင္ပင္ေတြကိုကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သူက ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ဘုန္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ ေတာထဲမွာပဲ ျမဳွပ္ထားဖို ႔ မေကာင္းဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
သူတို ႔သတ္တာသိလို ႔ ဘယ္မွာျမွဳပ္ထားလဲလို ႔ေမးျပီး သူ႔အေလာင္းကို ျပန္ေဖာ္ပါတယ္။ သူ႔အေလာင္းကို 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ျပန္သယ္လာပါတယ္။ သူ႔အေလာင္းကို ေရေပးခ်ိဳးျပီး သူ႔အတြက္ စ်ာပနအခမ္းအနား 
ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။’’ 

ဦးက--- ၊ (က်ား၊ ၄၉)၊ ခ--- ေက်းရြာ၊ ပုိင္က်ံဳျမိဳ႕နယ္၊ ဘာအံခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္  

ပုိင္း(ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၄ တြင္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲပါသည္။)197 

သဘာဝသယံဇာတထုတ္လုပ္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ေနာက္ထပ္ဥပမာ တစ္ခုမွာ 

ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္တြင္း သဲထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနပါသည္။198 ဂရင္းေဟးလ္ ကုမၸဏီ ဟု 

ေဒသခံမ်ားက သိကြ်မ္းေသာကုမၸဏီသည္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၀၁၃)၊ (၁၀၁၄)199 

တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သဲထုတ္လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ရြာသား 

တစ္ဦးသည္ ၎ပုိင္ေျမကြက္မွ သဲမ်ားအားကုမၸဏီကို ထုတ္ယူခြင့္ျပဳေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အထက္ပါ 

                                                                                                                                                                                              
196 source #64 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
197 source #110 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
198 source #17 တြင္ၾကည့္ပါ။။ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ယခင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာေအာက္ပါအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ လည္းေဖာ္ျပခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ 
Truce or Transition: Trends in human rights abuses and local response in Southeast Myanmar since the 2012 
ceasefire, KHRG, May 2014. 
199 source #17 တြင္ၾကည့္ပါ။။ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ယခင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာေအာက္ပါအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ လည္းေဖာ္ျပခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ 
Truce or Transition: Trends in human rights abuses and local response in Southeast Myanmar since the 2012 
ceasefire, KHRG, May 2014. 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ ဖိအားေပးျခင္းကုိ ခံခ့ဲရပါသည္။ သဲထုတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ရြာသား ၂ဦးပိုင္ေျမကြက္မ်ား 

ပ်က္စီးဆံ ုးရွ ံဳးရသျဖင့္ ဤရြာသား၂ဦးမွ သဲထုတ္ယူျခင္းရပ္တန္ ႔ႏိ ုင္ရန္ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္ႏွင္ ့ 

ေကအဲန္အယ္လ္ေအအရာရွိထံ တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီပိုင္ 

သဲတင္ယာဥ္သည္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းထိမွန္၍ အရပ္သားယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ အလုပ္သမား၄ဦးကို ေသဆံုးေစခဲ့ပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာအရ သဲထုတ္လုပ္ျခင္းရပ္သြားရန္ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ တပ္ရင္း ၁၀၂ မွ ဤေျမျမဳပ္မိ ုင္းကိ ု 

ျမွဳပ္ႏံွေထာင္ထားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။200 ဤအခ်က္သည္ လက္နက္ကို္င္မ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡ တစ္ခု 

ျဖစ္ႏ္ုိင္ပါသည္။ ဤေဒသတြင္ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ဒီေကဘီေအႏွင့္ တပ္မေတာ္ 

စသည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလုံးသြားလာလႈပ္ရွားေသာ နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။ 

တတိယေျမာက္ အျဖစ္အပ်က္သည္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဘူးသိုျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းျဖစ္ပြား 

ခဲ ့ပါသည္။ ကရင္နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္ ဒုဗု ိလ္သာဘဲအား ရြာသားမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ထားရွ ိေသာ၎၏ 

မေကာင္းေသာ သေဘာထားကုိ201 ရြာသူၾကီးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျပီးေနာက္ ဒုဗုိလ္သဘဲမွ ရြာသား ဦးက--- 

ပ္ုိင္ဆုိင္ ေသာေျမကုိ သိမ္းယူခ့ဲပါသည္။ ၎ကရြာသား ဦးက--- ကုိလည္း ျခိမ္းေျခာက္မႈျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ 

‘‘ဒုဗိ ုလ္သဘဲ က ကၽြန္ေတာ့္ကို အဲဒီေတာထဲကသစ္မခုတ္ဖို ႔ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ခုတ္မယ္ဆိုရင္ သူ 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္မယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သစ္ခုတ္ခဲ့ရင္ သူ႔လူေတြကို လႊတ္လိုက္ျပီး 
ကၽြန္ေတာ္ ့ေခါင္းကိ ု ျဖတ္ခိ ုင္းမယ္လို ႔ေျပာပါတယ္။ ျပီ းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ့ေခါင္းျပတ္ကို  ရြာတစ္ပတ္ 
လုိက္လံျပသမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။’’ 

ေစာက--- ၊ (က်ား၊ ၅၁)၊ ဋ--- ေက်းရြာ၊ ဘူးသုိျမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္/ ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ ေျမာက္ပုိင္း 

(၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲပါသည္။)202 

                                                             
200 Truce or Transition? Trends in human rights abuse and local response in Southeast Myanmar since the 2012 
ceasefire. Appendix 1: Raw Data Testimony (January 2012 to November 2013). Sources #95; #230; #279 and #307. 
201 KHRG အေနျဖင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွဒုဗုိလ္ သဘဲ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အေၾကာင္းကိုမ်ားစြာလက္ခံရရွိပါသည္။ 

ေအာက္ပါအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ “Violent abuse and forced labour in Hpapun District, November  

2013 – January 2014,” KHRG, September 2014; “Hpapun Incident Report: Forced labour and violent abuse in Bu Tho 

Township, January 2014,” KHRG, August 2014; “Hpapun Situation Update: Bu Tho Township, November 2013 to 

February 2014,” KHRG, August 2014; and “Hpapun Situation Update: Bu Tho Township, August to November 2013,” 

KHRG, December 2013. 

202 source #96 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

{စ} အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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{{စ} အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား 

ဖာပြန္ခရုိင္တြင္ ေရႊတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္အား ကန္႔သတ္ခံရျခင္းႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေသာ အစီရင္ခံစာ ၂ခုကုိ KHRG မွလက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္။203 

ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဖာပြန္ခရို္င္၊ ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္၊ မယ္ေဝးထေခ်ာင္း၊ ဘူးလုိေခ်ာင္း၊ 

မယ္တိုေခ်ာင္း ႏွင့္ မယ္ကလယ္ေခ်ာင္းတုိ႔တြင္ ေရႊတူူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္လာၾကပါသည္။ 

ဤေရႊတူးေဖာ္ျခင္းကို ေကအဲန္အယ္လ္ေအ တပ္မဟာ ၅ မွ တပ္မွဴး ေက်ာ္သိန္းကတာဝန္ခံျပီး ပုဂၢလိက 

ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ပါသည္။ 

‘‘ဖာပြန္ခရုိင္တြင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မွဴး ေက်ာ္သိန္းကို တာဝန္ေပးထားပါသည္။ ၎မွ 
ရြာသားမ်ား၏ သြားလာခြင့္ကိုပိတ္ပင္ထားျပီး သူသြားေစခ်င္ေသာ လူမ်ားကိုသာ သြားခြင့္ေပးထားပါသည္။ 
ရြာသားမ်ားမွာ ဤက့ဲသုိ႔ သြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ခံရေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားရန္ အခက္အခဲျဖစ္ရပါသည္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ရရိွပါသည္။)204 

ျဖစ္ရပ္အလုိက္ေလ့လာေတြ႔႔ရိွမႈ၊ ဖဖာပြန္ခရို္င္ ဒဒြယ္လိုးျမိဳ႕နနယ္ အအတြင္းေရႊတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ျျဖစ္ေပၚလာေသာ 
သသဘာဝပတ္ ဝဝန္းက်င္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဆဆုိးက်ိဳးမ်ား 
  
‘‘ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ လူထုအတြက္အက်ုိးရိွမယ္ဆုိရင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္အခုဟာက လူထုအတြက္အက်ိဳးမရွ ိလို ႔ ပိတ္ပင္သင္ ့ပါတယ္။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ 
ေရႊတူးေဖာ္မႈကုိ ပိတ္ပင္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္အလြန္ေပ်ာ္မွာပဲ။ လူထုလည္း ဝမ္းသာၾကရမွာေပါ့။’’ 

ေစာက--- ၊ (က်ား၊၆၂ႏွစ္)၊ မယ္က်ိဳးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ 
ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလ တြင္လက္ခံရရိွပါသည္။)205 

 
ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပထားေသာ 
အစီရင္ခံစာ (၂၆)ခုတြင္ (၁၃)ခုသည္ ဖာပြန္ခရိုင္ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္မွလာေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
ေရႊတူးေဖာ္ေသာသူ အမ်ားစုမွာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊ ခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး 
၎တို ႔သည္ ေကအဲန္ယူထံမွ ခြင္ ့ ျပဳခ်က္ျဖင္ ့ လုပ္ကိ ုင္ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။206 ဒြယ္လိ ု း ျမိ ဳ ႕နယ္ 
ရိွရြာသားမ်ားသည္ အစဥ္အလာအရ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ပဲ၊ႏွမ္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို ႔ျဖင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳၾကပါသည္။207 သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိ္န္တြင္ ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္၊ ဝါးမူး၊ ကြီးတမာႏွင့္ 

                                                             
203 source #66, 95 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
204 source #66 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
205 source #20 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
206 source #20, 22, 66 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
207 source #16, 66 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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မေလးလယ္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအတြင္း စိ ုက္ပ်ိဳးေရးထက္ ေရႊတြင္းမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင္ ့ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျခင္းကုိ ေျပာင္းလဲလုပ္က္ုိင္ လာၾကပါသည္ဟု အဆိုပါေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ KHRG ဝန္ထမ္း 
မွေျပာဆိ ုတင္ျပထားပါသည္။208 သို ႔ေသာ္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအၾကား ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းမွ ရရွ ိေသာ 
အက်ိဳးအျမတ္သည္ လုံးဝညီမွ်မႈမရွိေပ။ ရြာသားအနည္းစုကသာ ေရႊတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ 
လုပ္ကိုင္ႏိ ုင္ၾကပါသည္။209 ဤရြာသားအနည္းစုသည္ ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္လိုေသာ ခ်မ္းသာေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ 
လုပ္ကုိင္ေပးၾကပါသည္။210 
 
ေေရႊတူးေဖာ္ထုတ္ယူသည့္နည္းလမ္းမ်ား  
  
ေယဘုယ်ေရႊတူးေဖၚျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ ၎လုပ္ငန္းအနီးရွိ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကိုမ်ားစြာ ထိခိ ုက္ေစပါသည္။211 ေရႊအနည္းငယ္ရရွိရန္ မ်ားစြာေသာသဲႏွင္ ့ ေျမၾကီးကိ ု 
တူးထုတ္ရပါသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းတြင္းမွ ေရႊကိုတူးယူရန္ ဟိုက္ဒေရာလစ္စက္ၾကီးမ်ားကို အသံုးျပဳရပါသည္။ 
ေရႊပါဝင္ေသာ ႏႈန္းအနည္ႏွစ္မ်ား ရရွ ိရန္ေရစက္ၾကီးမ်ားျဖင္ ့  ေျမၾကီးမ်ားကိ ုေဆးေၾကာေသာအခါ 
ျမစ္ကမ္းပါးေဘးသို ႔ ေရပိ ုက္မ်ားျဖင္ ့ထိ ုးျပီး ေဆးေသာေၾကာင္ ့ အေပါက္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ 
ရရွ ိလာေသာ ႏုန္းအနည္အႏွစ္မ်ားကိ ု ေရႏွင္ ့ ျပဒါးအသံုးျပဳ၍ ေရႊရရွ ိရန္ အဆင့္ဆင့္ထပ္မံ ေဆးေၾကာ 
သန္႔စင္ရပါသည္။ ဤအဆင္ ့မ်ားတြင္ ျပဒါးကိ ုအသံု းျပဳျပီ း ေရႊဖမ္းယူကာ ရရွ ိလာေသာျပဒါးႏွင္ ့ ေရႊ 
အေရာအေႏွာကုိ မီးျဖင့္ေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ ေရႊစင္ထုတ္ယူၾကပါသည္။ အထက္ပါအတိုင္းေရႊက်ိဳခ်က္ရာတြင္ 
အသုံးျပဳေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျပဒါးႏွင့္ စက္ပစၥည္းသံုးေခ်ာဆီမ်ားသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း 
စီးဝင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရွ ိ ေျမၾကီးမ်ားတြင္းသို ႔စိမ္ ့ဝင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျမစ္၊ 
ေခ်ာင္းႏွင္ ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိ ု ညစ္ညမ္းေစပါသည္။212 ထို ႔အျပင္ ဒြယ္လိ ုး ျမိ ဳ ႕နယ္ရွ ိ အခ်ိ ဳ႕ 
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ေရႊတူူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေရမ်ားအနည္ထိုင္ ေႏွာက္က်ိလာျပီး ေသာက္သံုးေရ 
အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို ႔ေၾကာင္ ့ ရြာသားမ်ားသည္ ပို၍ေဝးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္ျပီး 
ေရခပ္ရပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ပို၍ေဝးေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရတြင္းတူးေဖာ္ၾကရပါသည္။213 ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အစိုးရအေနျဖင္ ့ အေသးစားေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ားကိ ု ထုတ္ျပန္ထား 
ေသာ္လည္း ဥပေဒအားလုိက္နာမႈရွိ၊ မရွိကို ေသခ်ာစြာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 
လုိက္နာမႈရိွ၊ မရိွကုိ မသိရိွႏုိင္ပါ။ 
 
 
                                                             
208 source #16 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
209 source #16 တြင္ၾကည့္ပါ။  
210 source #89, 16 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
211 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းအေၾကာင္းပိုမိုသိလုိလွ်င္ “Gold mining in Shwegyin Township, Pegu Division,” BEWG, 
September 2009; “At What Price? Gold mining in Kachin State, Burma,” Images Asia & Pan Kachin Development 
Society, November 2004; and “Manual for training artisanal and small-scale gold miners,” United Nations Industrial 
Development Organization, 2006. မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။ 
212 source #16 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
213 source #35, 89 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

၄။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားမူ အေျခအေနႏွင့္ ယခုလက္ရိွအေျခအေနအားႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ဒဒြယ္လုိးျမိဳ႔႔နနယ္တြင္း သသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚထိခုိက္မႈမ်ား  
  
‘‘ရြာသားအမ်ားစုသည္ ဤေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါ။ ေရႊတူးေဖာ္ ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို ထိခုိက္ေစျပီး အျခားေသာအခက္အခဲမ်ားကိုလည္း 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္… အဓိကျပႆနာမွာ ျမစ္ေရညစ္ညမ္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ေရမ်ား အနည္ထေႏွာက္က်ိျပီး 
ညစ္ညမ္းေသာေၾကာင္ ့ ငါးမ်ားမရွ ိပါ။ အက်ိ ဳးဆက္အေနျဖင္ ့ ရြာသားတစ္ဦးက ‘‘အရင္ တုန္းက 
ေရႊလုပ္ငန္းမရွ ိခင္ ေခ်ာင္းထဲမွာငါးေပါပါတယ္။ အခုေတာ့ငါးမရွ ိေတာ့ပါဘူး ’’ ေျပာပါသည္။ ဤ 
ရြာသား၏ေျပာဆိုခ်က္မွာ မွန္ကန္ႏိ ုင္ပါသည္။ ညစ္ညမ္းေသာေရတြင္ ငါးမ်ားအသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ 
ျဖစ္ႏိ ုင္ေျခရွ ိပါသလား။ ထိုရြာသားက ‘‘ကၽြန္ေတာ္တိ ု ႔ ေခ်ာင္းငါးနဲ ႔ခ်က္တဲ့ဟင္း မစားရတာၾကာျပီ ’’ 
ဟုဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ကမ္းႏွစ္ဘက္လံုးတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ၾကေသာေၾကာင္ ့ 
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းလာျပီး ပ်က္စီးၾကရပါသည္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ 
ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္လက္ခံရရိွပါသည္။)214 

 
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားမွ မယ္ခလယ္ေခ်ာင္း၊ မယ္တိုေခ်ာင္း၊ ေဘာေဖါေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း 
မ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးဆုံးရွဳံးရပါသည္။ 
 
‘‘ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား၊ ေျမယာမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားႏွင္ ့ဝါးမ်ားစြာ ထိခု ိက္ပ်က္စီးရပါသည္။ 
ရြာသားမ်ား၏ ပ်က္စီးသြားေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံလွ်င္လည္း ရြာသားမ်ား 
ေတာင္းခံသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏအတုိင္း အျပည့္အဝမေပးပါ။’’ 

   KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ 
ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလ တြင္လက္ခံရရိွပါသည္။)215 

 
 

၄၄။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားမူ အေျခအေနႏွင့္ ယခုလက္ရိွအေျခအေနအားႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ 

သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေၾကာင္း 

ေရးသားတင္ျပလာျခင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုႏွစ္မ်ားႏွင္ ့ ႏွ ိ ႈင္းယွဥ္လွ်င္ ယခုအခ်ိန္တြင္ပိ ုမိ ုမ်ားျပား 

လာပါသည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍အစီရင္ခံစာ (၂၉)ခုကို ရရိွခ့ဲျပီး 

ယခုအစီရင္ခံစာ ေရးသားေနစဥ္ ကာလတြင္ (၅၄)ေစာင္ကို လက္ခံရရွိခဲ ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သထံု၊ 

ေညာင္ေလးပင္၊ ဖာပြန္၊ ေတာင္ငူႏွင္ ့ ဒူးပလာယာခရိ ုင္မ်ားမွေပးပိ ု ႔ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား ပိ ုမိ ုမ်ားျပား 

လာပါသည္။ 

                                                             
214 source #16 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
215 source #12 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”

71



 

ျခံ ဳငံ ု ၾကည့္လွ ်င္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေသာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေၾကာင္း 

ေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ (၂၄)ေစာင္သာရွ ိခဲ ့ျပီး ယခုလက္ရွ ိ 

အစီရင္ခံစာ ျပဳစုစဥ္ကာလတြင္ (၄၉)ေစာင္ထိတိုးျမွင္ ့ လက္ခံရရွိခဲ ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖာပြန္ခရိ ုင္ 

ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊတူးေဖာ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာ ေရးသားတင္ျပျခင္းသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ 

ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၂ဆမ်ားျပားလာပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း အထူးသျဖင့္ 

ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာေရအရင္းအျမစ္ ရွားပါးလာျခင္း စသည္တို ႔သည္ သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဓိကဆိုးက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ စားဝတ္ေနေရး 

ခက္ခဲမႈ ျပႆနာမ်ား အေၾကာင္ းကိ ုလည္း ဤအစီရင္ခံစာျပဳစုစဥ္ကာလတြင္  ရြာသားအမ်ားက 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေသာ္လည္း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္လွ်င္ ေျပာဆုိမႈနည္းပါးပါသည္။ 

သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားအား 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေလ်ာ္မႈမရိွျခင္း၊ ရြာသားမ်ားအား ၾကိဳတင္အသိေပး တိုင္ပင္မႈမရွိျခင္းစသည္ တို႔သည္လည္း 

အဓိကအေၾကာင္းအရင္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရိွေနပါသည္။ 
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အထက္ေဖာ္ျပပါပံုကို၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ၃၁ရက္၊မြန္ျပည္နယ္ 
ေတာင္ပိ ုင ္း၊ဘီးလင္းျမိ ဳ ႕နယ္ ၊ဂ---ေက်းရြာ၏ ေရႊတူးေဖာ္ရာ 
ေနရာတြင္ရိ ုက္ယူခဲ ့သည္။ ေရႊတူးေဖာ္ရာေနရာကုိ ျမဖူးကုမၸဏီ 
ပိ ုင ္ရွင္ဥ ီ း ျမဖူ းမွ  ပု ိင္ဆိ ုင္ ျပီ း  ေရႊတူ းေဖာ္ ျခင္ း လုပ္ငန္ းကု ိ 
၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ ့သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္လည္းတရုတ္  
ႏု ိင္ငံမ ွ  လာေသာေရႊတူးေဖာ ္သည္ ့  ေလွ၇စင္ းသည္  ကရင္  
အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းျပီး 
အလားတူ ေရႊတူးေဖာ္ရာေနရာတြင္ ေရာက္ရိွခ့ဲဖူးသည္။ [ပုံ-KHRG] 

အထက္ေဖာ္ျပပါပုံကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေမလ၊ တနသာၤရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ 
ကဆယ္ဒုိျမိ႕ဳနယ္၊ ေခတယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပ--- ေက်းရြာအနီးတြင္ 
ရိုက္ယူခဲ့သည္။ ပုံမွာ ခဲသတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္း အနားရိွ 
ေခးတယ္ျမစ္ ျဖစ္ ၿပီး ထိ ုလုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင္ ့ 
ေရမ်ားကို ေႏွာက္ေစခ့ဲျပီး ညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ၎ 
ျမစ္ကို ဖ်က္ဆီးခ့ဲသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႕ေန႕စဥ္ 
လုိအပ္မႈအတြက္ ျမစ္ထဲရွိေရကုိ အသံုးျပဳရန္မရႏိုင္ေတာ့ေပ။  
[ပုံ-KHRG] 

  
ေဖာ္ ျပပါလက္၀ဲဘက္ရွ ိပံ ုကု ိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေတာင္ပု ိင္းရွ ိ ဖာပြန္ခရိ ုင္ ၊ ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္၊ 
မေလးလယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ အ---ေက်းရြာတြင္ရိုက္ယူခဲ့သည္။ ထိုပံုသည္ ေဒသခံမ်ားမွ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွ် ရရွိျခင္း မရွိဘဲ 
ပ်က္စီးသြားေသာ ရြာသားမ်ား၏ေျမယာကုိ ျပသည္။  အစပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီတာ၀န္ခံက ေရႊတူးေဖာ္ရာေနရာႏွင့္ ေက်းရြာအၾကားတြင္ 
ေျမအက်ယ္အ၀န္း ၄၅ေတာင္ခ ်န္ထားေပးခဲ့မည္ဟု ကတိေပးေျပာဆိ ုခဲ ့သည္။ သို႕ေသာ္ေရႊတူးေဖာ္သည့္အခါတြင္  ရြာထဲရွ ိ 
ေျမယာကုိလည္း က်ဴ းေက်ာ္တူးေဖာ္၍ ရြာထဲရိွ ေရတြင္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးပစ္ခ့ဲသည္။  လက္ယာဘက္ရွိပံုကုိမူ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၅ရက္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္၊ ေ၀ၚမူေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒ---ေက်းရြာတြင္ ရုိက္ယူခဲ့သည္။ ထိုပံုသည္ 
တရုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ဘူးလိုျမစ္တြင္ေရႊမ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္ယူေနေသာ ေရႊတူးေဖာ္ရာေနရာတစ္ေနရာကုိျပေသာပံုျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိေရႊတူးေဖာ္ရာေနရာသည္ျမစ္ထဲ ရိွေရမ်ားကို ညစ္ညမ္းေစျပီး ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားကုိလည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ 
[ပုံ-KHRG] 
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ဤ႔ပုံကို  ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္၊ ကတယ္ထီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ 
ရိ ုက္ယူခဲ ့သည္။ ၎သည္ လမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင္ ့  ျပဳျပင္မြမ္ းမံရန္တြင္  အသံ ု း ျပဳရန္အတြက္  ေနာက္ဆံ ု းအဆင္ ့ 
မုိင္းေဖာက္လုပ္ျပီးထားေသာ ေက်ာက္တုံးမ်ားကုိ ျပေသာေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရာေနရာ ျဖစ္သည္။ ဤမုိင္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ 
ၾကီးမားေသာေက်ာက္ေဆာငၾ္ကီးကုိ ျဖိဳဖ်က္ႏိ ုင္ရန္အတြက္ မိုင္းေဖာက္ေပါက္ကြဲေစရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါယာဘက္ပံုကိုမူ 
၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၇ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေတာင္ပု ိင္းရွ ိ ဖာပြန္ခရိ ုင္ ၊ ဘူးသို ျမိ ဳ႕နယ္၊ မယ္ကေလာေက်းရြာအုပ္စု 
မယ္ထီးလိ ု ျမစ္တြင္ ရိ ုက္ယူခဲ ့သည္။ ထိုပံ ုသည္ ေက်ာက္ပံ ုမ်ားႏွင္ ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္ းအတြက္ ေက်ာက္တံ ု းမ်ားကု ိ 
လုိက္လံစုေဆာင္းေနေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ပံုကုိ ျပသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ ျပီး 
ထုိေက်ာက္တုံးေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ မိုးရာသီအတြင္းတြင္ျမစ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာႏုိင္၍ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လယ္ယာမ်ားကုိ 
ဖ်က္ဆီ းေစႏ ု ိ င ္သည္ ့အျပင္  ျမစ ္ေခ်ာင ္ းကမ္ းပ ါးမ်ာ းကု ိ  ခ ုခ ံထားႏ ိ ုင ္ရန ္  ေက်ာက္တံ ု း ၾက ီ းမ ်ာ းမရိ ွသည္ ့အတြက ္ 
အနီးအနားရိွလယ္ယာေျမမ်ားကုိလည္း ေရလႊမ္းမုိးေစႏုိင္သည္ ဟုေျပာခ့ဲသည္။[ပုံ-KHRG] 
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အထက္ေဖာ္ ျပပါပံ ုကုိ ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပိ ုင္းရွ ိ ပိ ုင္က်ံ ဳ  
ျမိဳ႕နယ္၊ ေသးေမာ္ကူးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘ---ေက်းရြာတြင္ ကရင့္ 
ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးရံုး(KORD)၏ ကြင္းဆင္း ေလ့လာသူ 
တစ္ဦးမွ ရိုက္ယူခဲ့သည္။ ဤပံုသည္ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ 
(KNU/KNLA-PC)မွ ၀ါရင္ ့ဘုန္ း ၾကီးတစ္ပါးကိ ု  သကၤန္ းခၽြတ္ ၊ 
ရုိက္ႏွက္ႏွ ိပ္စက္ျပီး အရွင္လတ္လတ္ မီးရႈ ံ႕ျပီးသတ္ေသခဲ ့ျပီး 
ေနာက္ပု ိင္းတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ၎၏ျမွဳပ္ႏွ ံထားေသာ 
ရုပ္အေလာင္းကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ခဲ ့ေသာ ၎၏ပံု ျဖစ္သည္။ 
ထိ ု၀ါရင္ ့ဘုန ္ း ၾကီးသည္  ေဒသခံမ်ား ဘံ ုပိ ုင ္သစ္ေတာကု ိ  
သစ္ခုတ္ ထုတ္လုပ္မႈမျပဳရန္ ၾကိဳးစား၍ ကာကြယ္ေပးသည့္ 
အတြက္ အသတ္ခံခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။ [ပုံ-KORD] 

ဤပံ ုကု ိ  ၂၀၁၃ခုႏွစ ္ဧျပ ီလ၂၂ရက္ ၊ ပဲခူ းတိ ုင ္ းေဒသၾကီ း 
အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ရိုက္ယူခ့ဲသည္။ ၎သည္ ဦးရဲထြန္း ပိုင္ဆုိင္ေသာ 
ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ၀ယ္ယူ 
ခ့ဲေသာ သစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသစ္မ်ား 
ထုတ္လုပ္ရာေနရာမ်ားကုိ ယခင္ကၾကိဳးစား၍ ကာကြယ္ခဲ့ဖူးသည္။ 
[ပုံ-KHRG] 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ေဖာ္ျပပါပံ ုကို၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေမလ ၉ရက္၊ တနသာၤရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကဆယ္ဒိ ုျမိဳ႕နယ္၊ ကနဲ႕ေခါေက်းရြာအုပ္စု၊ က---ေက်းရြာတြင္ 
ရုိက္ယူခ့ ဲသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားက ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွစတင္၍ May Flowerကုမၸဏီမွ ဤေက်ာက္ေတာင္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြး 
တူးေဖာ္ခ့ဲသည္ဟု တင္ျပခ့ဲသည္။ ထိုေက်ာက္မီးေသြးေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံတို႕ 
အသုံးျပဳသည့္ ေရမ်ားသည္လည္း ညစ္ညမ္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ဤျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ ထိုေနရာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကု ိ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ေဖာ္ ျပပါလက္ယာဘက္ရွ ိပံ ုကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ေမလ၁၃ရက္၊ 
တနသာၤရီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ကဆယ္ဒုိျမိဳ႕နယ္၊ ေခးတယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပ---ေက်းရြာအနီးတြင္ ရိုက္ယူခ့ဲသည္။ ထုိပံုမ်ားသည္ အမည္မသိ 
ကုမၸဏီတစ္ခုမွ  ခဲသတၳ ဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္ းကု ိ  လုပ္ကု ိင္ေသာေနရာကု ိ  ျပေသာပံ ုမ်ားျဖစ္သည္။ ထိ ုလုပ္ငန္ းေၾကာင့ ္ 
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အနီးအနားရိွ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ခ့ဲသည္။ [ပုံ-KHRG] 

[ဂ] စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
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အဓိကေတြ႔႔ရိွခ်က္မ်ား  
 အစီရင္ခံစာ (၁၈)ခုတြင္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမယာ 
သိမ္းဆည္းမႈအေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။ 

 အစီရင္ခံစာ ေရးသားေနေသာကာလတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားကို ရာဘာ 
စုိက္ပ်ိဳးေရး အတြက္ အဓိကအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေျမသိမ္းယူသူမ်ားမွာ ျမန္မာအစုိးရအရာရွိမ်ား၊ ကရင္နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အဓိက ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကေျပာပါသည္။ 

 အခ်ိဳ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ အစုိးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ 
ေပးထားေသာသူမ်ားႏွင္ ့ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား 
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 

 အမ်ားပိ ုင္ေျမႏွင္ ့ သစ္ေတာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ (၇)ခု 
အေၾကာင္းကို ရြာသားမ်ားက တင္ျပထား ပါသည္။ ဤေျမ 
မ်ားကုိ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမရိွေသာ ေျမလြတ္ ေျမရုိင္းမ်ားဟု 
အမည္တပ္ကာ သိမ္းယူပါသည္။ 

 စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၏ 
အဓိကေနာက္ဆက္တြ ဲဆုိးက်ိဳးမွာရြာသားမ်ား စားဝတ္ေနေရး 
အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္း ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က 
မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမရိွေသာ ရြာသားမ်ားအတြက္ ထင္းႏွင့္ 
အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲျခင္းဆိုသည့္ ဆိုးက်ိဳး 
အေၾကာင္းကုိလည္း ရြာသားမ်ားကတင္ျပလာပါသည္။ 

[ဂ] စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

 

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ဇန္နဝါရီလ 

၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း KHRG အဖြဲ႔သည္ 

၎တုိ႔ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္သည့္ ေဒသ 

၇ခုလံ ု းမ ွ  စီ းပြား ျဖစ္  စိ ုက္ပ် ိ ဳးေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေျမယာ 

သိမ္းဆည္းမႈမ်ား အေၾကာင္း အစီရင္ 

ခံစာ (၁၈) ခုကုိလည္းေကာင္း သီးျခား 

ျဖစ္စဥ္ (၂၁)ခုကိ ု လည္းေကာင္း  

မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။216 ရြာသား 

မ်ား၏ ေျပာဆိ ုခ်က္အရ ေျမယာ 

သိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳး 

ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းမႈ 

သည္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ 

စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ၾကီးမ်ားႏွင္ ့ 

ျမန္မာအစိ ုးရ သို ႔မဟုတ္ ႏိ ုင္ငံေရး 

အဖြဲ ႔မ်ား သို ႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း 

လုပ္ကိ ုင္ ၾကသည္။217 အၾကီးစား 

စီ းပြား ျဖစ္  စိ ုက္ပ် ိ ဳ းေရးလုပ ္ငန္ း 

လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမသိမ္းဆည္းသူမ်ား တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘဏၭာေရးဝန္ၾကီး ဌာနမွ စီးပြားေရး 

ပိတ္ဆိ ု ႔ခ ံထားရသူတစ္ဦ း အပါအဝင္  လြန္ခဲ ့ေသာအခ် ိန ္က  လူ ႔အခြင္ ့အေရး ခ် ိ ဳ းေဖာက္ခဲ ့ေသာ 

စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့  ခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။218 ဤကဲ့သိ ု ႔  

                                                             
216 အေသးစိတ္သိလိုပါက ေနာက္တစ္ခန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္ေပၚေသာအၾကိမ္ ႏွင္ ့ က်ဴးလြန္သူမ်ား 
ဆိုေသာေခါင္းစဥ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
217 ထိုပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ပါတ္သက္၍ KHRG၏ တင္ျပမႈ အေသးစိတ္သိလိုပါက  Identifying Trends: A Pattern of 
Collusion Between State Actors and Private Business Interests, on p.___ ကိ ုၾကည့္ပါ။  
218 ဥပမာ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီကို ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ပိုင္ဆိုင္ျပီး ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ထင္ရွားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွ ုင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပိ ု ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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စစ္တပ္၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ အစိုးရ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနမႈကို အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္း 

ေတြ႔ရိွရပါသည္။219 

စီးပြားျဖစ္စိ ုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈကို အဓိကအေနျဖင့္ ၂ မ်ိဳးခြ ဲျခားႏိုင္ပါသည္။ 

ပထမတစ္မ် ိ ဳးမွာ လယ္သမားမ်ား သို ႔မဟုတ္ ရြာသားမိသားတစ္စု ပိ ုင္ဆိ ုင္လုပ္ကိ ုင္ေနေသာေျမကိ ု 

သိမ္းယူျခင္းျဖစ္ျပီး ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ရြာသားမ်ား မွ်ေဝသံုးစြဲခဲ ့ေသာ သစ္ေတာမ်ားကို 

သိမ္းယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။220 ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား 

အတြက္မဟုတ္ေသာ အထက္ပါေျမသိ္မ္းဆည္းမႈ ၂မ်ိဳးလံုးကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္မေပးျခင္းသည္ 

ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င့္သံုးေနေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။221 ထို႔အျပင္ 

ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္ေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ယခင္တည္ဆဲဥပေဒ ႏွင့္ အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ ေျမယာဥပေဒကို 

အသံုး ျပဳ၍ ၎တို ႔သိမ္ းပိ ုက္ခဲ ့ေသာေျမမ်ားကိ ု  ၎တို ႔တရားဝင္ ပိ ုင္ဆိ ုင ္ေသာ ေျမျဖစ္လာေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။222 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ စီးပြားျဖစ္စိ ုက္ပ်ိ ဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္  ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ ေကာ္ဖီ၊ ကြမ္းသီးက့ဲသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ထြက္ရိွေသာသီးႏံွစုိက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ ရာဘာ၊ ကၽြန္းသစ္ 

                                                                                                                                                                                              
ဟုိတယ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎သည္ 
အစုိးရႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရိွေသာေၾကာင့္ ကားဆိုင္ကယ္ေလာင္စာဆီ တင္သြင္းခြင့္ရပါသည္။ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ စစ္အစိုးရ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရိွေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ဘဏၭာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အမည္ပ်က္ 
စာရင္းသြင္းထားပါသည္။ စကၤာပူႏိ ုင္ငံစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း မွလည္း မက္စ္ ျမန္မာကုမၸဏီ ကိုစီးပြားေရးပိတ္ဆိ ု ႔ထားပါသည္။ 
အေသးစိတ္သိလုိပါကေအာက္တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ Foreign Asset Control ရုံးမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို ႔ထားသည့္ 
နာမည္စရင္းကို Office of Foreign Asset Control, Sanctions List Search, တြင္ရရွ ိႏိ ုင္ပါသည္။ - ဧျပီလ ၂၅ရက္ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ရယူခဲ့သည္။ (အမည္စာရင္း ေျပာင္းလဲထားသည့္ေန႔- ၂၃ရက္ ဧျပီလ ၂၀၁၅). ဦးေဇာ္ေဇာ္ ၏ စီးပြားပိတ္ဆို ႔မႈ 
အေၾကာင္း ႏွင့္ ၎၏ စကၤာပူတြင္မေအာင္ျမင္ခ့ဲေသာစီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈ အေၾကာင္းမ်ားကုိပုိမုိသိရွိလုိပါက Edward Chung Ho, “Zaw 
Zaw’s Singapore Takeover Bid Hits a Snag,” DVB, April 29th 2013 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ ဤကဲ့သို႔ရာဘာထပ္မံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကို 
အစီရင္ခံစာ ေရးစုေဆာင္းသည့္အခ်ိန္မွ ရရိွသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို သိရိွရန္ Source #87 ကိုၾကည့္ရႈရန္။ 
219 ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ Global Witness, Guns, Cronies and Crops: How Military Political and Business Cronies have 
Conspired to Grab Land in Myanmar, March 2015; Asian Legal Resource Centre, “Myanmar: Myanmar at Risk of 
Land-Grabbing Epidemic,” 20th Session of the Human Rights Council, Agenda Item 4, General Debate, June 6, 2012,  
p. 1.ကို ၾကည့္ရႈရန္။ 
220 ဤအခန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစား ခြျဲခားျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
221 ဥပမာအေနျဖင့္ ယခုလက္ရိွထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမယာမူဝါဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ျပင္း 
ထန္စြာေဝဖန္ခံေနရပါသည္။ ပိုမိုသိလိုပါက TNI, The Challenge of Democratic and Inclusive Land Policymaking in 
Myanmar, Feburary 2015.  For a complete comparison of international and domestic land tenure norms and laws, 
section IV: Legal Context, p. ___. ကိုၾကည္ပါ။  
222 ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ ေျမယာဥပေဒ (၂) ခုကို ေျမယာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အျမဲေဝဖန္ေလ့ရွိပါသည္။ ၎ဥပေဒ၂ခုမွာ ၂၀၁၂ 
လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင့္ ေျမလႊတ္ေျမရုိင္းဥပေဒတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ရြာသားမ်ားက ဤဥပေဒ ၂ ခုအေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း 
မရွ ိေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ေျမယာသိမ္ းဆည္းမႈမ်ားသည္  အထက္ပါေျမလြတ္ေျမရိ ုင ္ း ဥပေဒကိ ုအသံ ု း ျပဳ၍ 
သိမ္းဆည္းၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒကိုပိုမိုသိရွိလုိပါက subsection: Land Subtypes. For more information regarding 
the current legal context in Myanmar, see Appendix 3; see also: Access Denied, TNI, 2012 တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

၁။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္ေပၚေသာအၾကိမ္ ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား 
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ကဲ့သို ႔ေသာ ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ရြာသားတစ္ဦးပိုင္ဆုိင္သည္႔ေျမ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ား ဘံုပိုင္ဆိုင္ေသာ 

သစ္ေတာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ယခင္က လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အမ်ားပိုင္ 

ေျမမ်ားအား အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးျခံမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းသည္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း 

စီမံကိန္း၏ သြင္ျပင္လကၡဏာျဖစ္ပါသည္။223 လယ္ေျမမ်ားမွ စုိက္ပ်ိဳးသီးႏံွထြက္ႏႈန္းသည္ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ 

အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးျခံလုပ္ငန္း၏ ထြက္ႏႈန္းမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ပါသည္။224 ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အစိုးရကလည္း ေျမကြက္မ်ားစြာရယူထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔ရယူထားေသာ ေျမကြက္မ်ား 

အားလုံးကုိ အသုံးျပဳျခင္းမရိွေၾကာင္း ဝန္ခံထားပါသည္။225 ဤက့ဲသုိ႔ ေျမယာမ်ားကို တစ္ဦးတည္းပိုင္ အေနျဖင့္ 

ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းသည္ ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသလိုျဖစ္ျပီး စီးပြားေရး ဖံြ႔ျဖိဳးမႈ 

ကုိလည္း ထိခုိက္ေစပါသည္။ 

၁၁။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္ေပၚေသာအၾကိမ္ ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား 

လက္ရွိ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုေနစဥ္ကာလတြင္း KHRG ၏ အစီရင္ခံစာ (၁၈)ခုတြင္ စို ္က္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ (၂)ခုတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။226 ထို႔ေၾကာင့္ KHRG ၏ ကြင္းဆင္း 

လုပ္သားမ်ားမွ ၎တို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ နယ္ေျမေဒသ (၇) ခုအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ 

ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား အေၾကာင္းကုိ စုစုေပါင္း (၂၁) ၾကိမ္မွ် မွတ္တမ္းတင္ျပခ့ဲျပီး ျဖစ္ပါသည္။227 

စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းကို အဓိကက်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ပုဂၢလိက 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ား၊228 သုိ႔မဟုတ္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ ပုဂၢလိကသူေဌးမ်ား229 ႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္ 

တပ္ဖဲြ ႔မ်ား၊230 ႏွင္ ့ျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ား231 ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအ-ပီစီ၊ 

တပ္မေတာ္၊ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ၊ ဒီေကဘီေအ စသည့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ 

အနည္းငယ္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိပါသည္။ ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအ-ပီစီ သည္ ေျမသိမ္းမႈ (၄)ခုတြင္ 

                                                             
223 ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အၾကီးစားမ်ားကုိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ေျမရုိင္းမ်ား ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀(က) (၁) ကို အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ 
သည္။ စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဧက ၅၀၀၀၀ ထိခြင့္ျပဳထားပါသည္။ BEWG, Burma’s Environment: People, 
Problems, Policies, 2011, p. 37. တြင္လည္းၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
224 Global Witness, What Future for the Rubber Industry in Myanmar?, March 2014, p. 9. 
225 BEWG, Burma’s Environment: People, Problems, Policies, 2011, p. 73. 
226 source #76, 54 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
227 သထုံခရုိင္အတြက္ ဥပမာကုိ source #42၊ ေတာင္ငူ အတြက္ source #88၊ ေညာင္ေလးပင္အတြက္ source #54၊ ျမိတ္-ထားဝယ္ 
အတြက္ source #23၊ ဖာပြန္အတြက္ source #36၊ ဒူးပလာယာအတြက္ source #62၊ ဘားအံအတြက္ source #18 တြင္ 
ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
228 source #2 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
229 source #75 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
230 source #36 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
231source #56 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျပီး232 တပ္မေတာ္သည္ ေျမသိမ္းမႈ (၂)ခုတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။233 

ေကအဲန္အယ္လ္ေအ မွ ေျမသိမ္းမႈ (၁)ခုတြင္ပါဝင္ျပီး ဒီေကဘီေအမွ ေျမသိမ္းမႈ (၁)ခုတြင္ပါဝင္ပါသည္။234 

စိ ုက္ပ်ိ ဳးေရးအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈတြင္ အမည္မသိသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ ႔ (၁)ခုလည္း 

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္ပတ္သက္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။235 

အထက္ပါေျမသိမ္းမႈ (၃)ခုတြင္ တပ္မေတာ္236 ႏွင္ ့ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္237 ၎တို႔၏ 

ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္  စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ တိုက္ရုိက္ပါ၀င္ပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 

အေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကရာတြင္ ဘားအံခရိုင္မွ KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွလည္း ၎ေနထိုင္ရာ 

ေဒသတြင္ အထက္ပါအေျခအေနအတုိင္း ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာျပထားပါသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသမွာဆိုရင္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၄-၅ဖြဲ႔ေလာက္ရွိတယ္။ သူတို႔က ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ ရာဘာပင္ေတြကို တျခားလူေတြဆီ ေရာင္းၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေနၾကတာကို 
ေတြ႔ေနရတယ္။” 238 

ထုိ႔အျပင္ အျဖစ္အပ်က္ (၈) ခုတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ 

မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွ ိသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသိ ု ႔ပူးေပါင္းရာတြင္ ကရင္ 

နယ္ျခားေစာင့္တပ္သည္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ239 သုိ႔မဟုတ္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား240 ႏွင့္ 

ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ241 သို႔မဟုတ္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ 

စီ းပ ြ ားေရးလ ုပ ္ငန ္ းရ ွင ္ မ် ာ း 242 ႏွင ္ ့  ပူ းေပါင ္ း၍လည္ းေကာင္ း ၊  သိ ု ႔မဟ ုတ ္  ဒ ီေကဘီေအ၊ 

ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအ-ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီတပ္ဖြဲ ႔မ်ားက ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ပိုမိ ုသိလိုပါက ေအာက္ပါ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္တြင္ ၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါသည္။)243 

 

                                                             
232 source #43 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
233 source #76 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
234 KNLA ႏွင့္ပတ္သက္၍ source #75၊ DKBA ႏွင့္ပတ္သက္၍ source #62 တို႔တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
235 source #56 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
236 source #76 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
237 source #29, 36 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
238 ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအစည္းအေဝး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ပုိမုိသိလိုပါက အစီရင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုပုံနည္းစနစ္ ဆိုသည့္အခန္းတြင္ ၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါသည္။ 

239 source #42, 51, 86 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
240 source #42,51, 62 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
241 source #2, 42 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
242 source #42, 9, 54,56 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
243 source #62 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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တတိုးတက္မႈလားရာကို  ေေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ အအစုိးရ//အအစုိးရမွေနာက္ခံေပးထားေသာ လလူ ပပုဂၢိဳလ္ အအဖြဲ႔႔အအစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပပုဂၢလိက  စစီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကားရိွ  ပပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ  ရရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ  
 
ဤအစီရင္ခံစာ ျပဳစုေနစဥ္ကာလတြင္း အစိုးရ သို ႔မဟုတ္ အစိုးရမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၊ အျခားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားႏွင္ ့ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ရင္းႏွ ီးျမဳပ္ႏွ ံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ အေလးအနက္ 
ထားရမည့္ ကိစၥအျဖစ္ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဖာအံခရိုင္ မွ KHRG ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း 
မွတ္ခ်က္ခ်ပါသည္။ 
 
‘‘ခ်မ္းသာႁကြယ္ဝေသာ သူမ်ားသည္ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ ရင္ႏီွးေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး အစိုးရအရာရွိမ်ားက 
ေတာင္ကုန္းေပၚရိွ ေျမမ်ားကုိ ၎တို႔အား ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားေသာ ေဒသတြင္းအေျခအေန၊ နဘူးျမိ ႔ဳနယ္၊  
ဘားအံခရုိင္/ကရင္ ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္း (၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္ခံရရိွပါသည္။)244 

 
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ အဓိကပါဝင္သူမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး 
၎တို႔သည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ 
ၾကပါသည္။245 ဤေျမယာသိမ္ းဆည္းမႈမ်ားတြင ္  အစိ ု းရသိ ု ႔မဟုတ္  အစိ ု းရမွ  ေက်ာေထာက္ 
ေနာက္ခံေပးထားေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားသည္ ရြာသားမ်ားတစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႔မ်ားထံမွ 
ေျမယာမ်ားကိ ု သိမ္းဆည္းျပီး ပုဂၢလိကသူေဌးသို ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားထံသိ ု ႔ ျပန္လည္ ငွါးရမ္းေပးျခင္း  
စသည့္ပံ ုစံျဖင့္ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္ တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 
အျဖစ္အပ်က္တြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။ 
 
 ‘‘၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ေရႊက်င္-ေက်ာက္ၾကီး ေဒသတြင္ ေျမကြက္မ်ားစြာ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ 
ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးရဲထြန္းသည္ ေျမနီကုန္းတြင္ ရာဘာစိ ုက္ပ် ိ ဳးရန္ ေျမဧက ၂၀၀ ကို 
ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔နည္းတူ ဦးဥာဏ္ေဆြဝင္းကလည္း ေရႊက်င္-ေက်ာက္ၾကီးကားလမ္းေဘးရွိ တူးဝါးခိ ု 
ရြာတြင္ ဧက၂၀၀၊ဝယ္ယူခ့ဲပါသည္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ 
ေရႊက်င္ႏွင့္ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္/ ပဲခူးတုိင္း အေရွ႕ျခမ္း (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ တြင္ 

လက္ခံရရိွပါသည္။)246 
 
စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျပီး ခ်မ္းသာႁကြယ္ဝသူမ်ားထံ  ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း အရႈပ္ေထြးဆံုး 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းအမွတ္ ၁၀၁၄၊ ဒီေကဘီေအ ႏွင္ ့ ေကအဲန္ယူ/ 

                                                             
244 source #2 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
245 ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းမႈကို source #42, 51, 62၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္းမႈကုိ sources #2, 42၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းမႈကို sources #42, 9, 54, 56 တုိ႔တြင္ 
ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
246 source #54 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ေကအဲန္အယ္လ္ေအ-ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားအားလံ ု းပါဝင္ပါသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္မ် ိ ဳး 
ဒူးပလာယာခရုိင္ က်ံဳဒုိးျမိ ႔ဳနယ္တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲျပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းေသာအဖြဲ႔ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ေျမကုိ ကာကြယ္ရန္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပသည္႔အတုိင္း ပုိမုိခက္ခဲလာပါသည္။ 
 
‘‘က်ံဳဒုိးျမိ ႔ဳနယ္တြင္ ယခင္က သစ္ေတာေျမ ၇၅၃၂၀.၀၉ ဧကရိွခ့ဲပါသည္။ ဒီေကဘီေအ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား 
ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ စသည့္အဖြဲ ႔မ်ားေပၚလာသည့္အခါ ေဒသခံမ်ား 
မိမိတို ႔၏ သစ္ေတာေျမမ်ားကို မကာကြယ္ႏို ္င္ေတာ့ပါ။ ဤလက္နက္ကို္င္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ သစ္ေတာမ်ားကို 
အကြက္ရုိက္ျပီး အျခားေဒသမ်ားမွ သူေဌးမ်ားထံ ေရာင္းစားၾကပါသည္။’’ 
 
‘‘ယခင္က ဤနယ္ေျမေဒသအတြင္း ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ ႔ႏွစ္ဖြ ဲ ႔သာရွိေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာ 
မ်ားကိ ု ထိန္းသိမ္းရန္လြယ္ကူပါသည္။ ယခုအခါ ဤနယ္ေျမအတြင္း လက္နက္ကိ ုင္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားျပား 
လာေသာေၾကာင္ ့  သစ္ေတာမ်ားကိ ု ရာဘာေတာမ်ားဟု  ေျပာင္ းလဲေခၚဆိ ုရမလိ ု  ျဖစ္ေနပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ရြာသားမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသမွ လာေရာက္ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုံးက ဤေနရာတြင္ ရာဘာမ်ားကုိ အမ်ားအျပားစုိက္ပ်ိဳးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ က်ံဳဒုိးျမိ ႔ဳနယ္၊ ဒူးပလာယာ 
ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္လက္ခံရရိွပါသည္)247 

 
လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ ႔မ်ားႏွင္ ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သာမန္ေျမသိမ္းျပီး 
ေျမျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းအဆင့္ ထက္ပိ ုပါသည္။ ဥပမာတစ္ခုတြင္ ျမန္မာစီးပြားေရးကုမၸဏီမွ ၎တို ႔ 
စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ေနေသာေျမမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္း အမွတ္ ၁၀၁၄ ကို ငွား 
ရမ္းေစခိုင္းခ့ဲပါသည္။ 
 
‘‘ဖါ့ေဖါေက်းရြာတြင္ရွ ိေသာ စစ္စခန္းတစ္ခုသည္ ကုမၸဏီ၏ရာဘာႏွင္ ့ကၽြန္းစိ ုက္ခင္းမ်ားကို တိရိစၦာန္မ်ား 
ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းမရွ ိေစရန္  လံု ျခံ ဳေရးရယူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ေကအဲန္ယူ မွ ရာဘာႏွင္ ့ 
ကၽြန္းသစ္စိ ုက္ပ်ိ ဳးခြင္ ့ကိ ု ပိတ္ပင္ေသာေၾကာင္ ့ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီက248 ကရင္နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္၏ 
အကာအကြယ္ကုိ ရယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဘားအံျမိ ႔ဳနယ္၊ 
သထုံခရုိင္/မြန္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လိုင္လတြင္ လက္ခံရရိွပါသည္။)249 

 
 

                                                             
247 source #62 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
248 ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌသည္ ဦးေက်ာ္ဝင္းျဖစ္ျပီး ၎တို႔သည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္လည္းေကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြ ဲ ႔မ ်ာ း အထူးသျဖင္ ့ ဒီေကဘီေအႏွင ္ ့လည္းေကာင္း  နီ းကပ္စ ြာပ ူးေပါင ္း  အလုပ္လုပ္ ၾကပါသည္။  ဤကုမၸဏီသည္ 
သြင္းကုန္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွ ိ ျပီး ျပည္တြင္း ရာဘာႏွင္ ့ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကိုလည္းလုပ္ကိုင္ပါသည္။ 
ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီသည္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကိုသာမက ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ရြာငံတြင္လည္း ေျမဧက 
၁၃၇၅ ကိုလည္းေလ်ာ္ေၾကးေငြမေပးပဲသိမ္းယူခ့ဲပါသည္။“Tracking the Tycoons,” Irrawaddy, September 2008. 
249 source #86 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္  အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာေပၚ မူတည္၍ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိအေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရိွလာျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတိက်စြာ ေရးဆြဲျခင္းမျပဳမီ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပားလာျခင္း၊250 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ ယခင္က သြားလာ၍ မရေသာ ေဒသမ်ားသို႔ 
လြယ္ကူစြာ သြားလာႏိ ုင္ ျခင္ း၊251 ျပည္တြင္ းဥပေဒမ်ားက ႏိ ုင္င ံ ျခား တိ ုက္ရိ ုက္ ျမ ွပ္ႏွ ံမႈမ်ားႏွင္ ့ 
အၾကီးစားစီမံကိန္ းမ်ားအေပၚ ဦ းစားေပးျခင္ း စသည္ ့  အခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။252 ထုိ ႔အျပင္ 
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွ မမွန္မကန္ 
ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေနျခင္း စသည့္အခ်က္လည္းပါဝင္ပါသည္။253 ဤကဲ့သို ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင္ ့ အစုိ းရအေပၚယံ ု ၾကည္မႈနည္းလာသည္သာမက 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကဖြ ႔ ံ ျဖိဳးတိ ုးတက္ရမည့္ စားဝတ္ေနေရးဖူလံ ုေရး၊ ျပည္သူမ်ား ေျမယာပိ ုင္ဆိုင္ခြင္ ့ႏွင္ ့ 
ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္လည္း ထိခုိက္နစ္နာေစပါ သည္။254 
 

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 

ေပးေဆာင္မႈမရိွသက့ဲသုိ႔ ရြာသားမ်ားအားလည္း ၾကိဳတင္အသိေပးတုိင္ပင္ျခင္းမရွိပါ။255 ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ 

အေၾကာင္းတင္ျပေသာ အျဖစ္အပ်က္ (၂၁)ခုတြင္ (၁)ခုသာလွ်င္ ျပည့္၀မႈမရွိေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား ေပးျပီး 

ေျမမသိမ္းမီ ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိသည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။256 ဥပမာတစ္ခုတြင္ သထံုခရိုင္ 

အတြင္း သူေဌးဦးဝင္းလိႈင္ႏွင့္ ဦးေသာင္းတင္တို႔သည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား 

ေပးေဆာင္ေၾကာင္းကိ ု ေတြ ႔ရပါမည္။ ဤသူေဌးႏွစ္ဦ းသည္ ရြာသားမ်ားအား ၎တို ႔ပိ ုင္ေျမမ်ားကိ ု 

အတင္းအက်ပ္ ေရာင္းခ်ရန္ဖိအားေပးခဲ့ျပီး အခ်ိဳ႕ေျမမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး ေငြမေပးပဲ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။257 

အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္ကုိ KHRG ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပထားပါသည္။ 

‘‘အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ျပီးကတည္းက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာႁကြယ္ဝသူအမ်ားအျပားတို ႔သည္ ရာဘာ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား 
ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမကြက္မ်ားအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္၍ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ပိ ုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ားကို 

                                                             
250 Asian Legal Resource Centre, “Myanmar: Myanmar at Risk of Land-Grabbing Epidemic,” 20th Session of the 
Human Rights Council, Agenda Item 4, General Debate, June 6, 2012, p. 2. တြင္လည္းဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။ 
251 Agence France- Presse, “Ceasefire Deal Fuels Land Grabs in Karen State: Report,” Democratic Voice of Burma, 
published: March 5, 2013. တြင္လည္းဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။ 
252 TNI, Access Denied: Land Rigthts and Ethnic Conflict in Burma May 2013. ေျမယာဥပေဒမ်ားကို အခန္း ၄ 
တြင္လည္းဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။ 
253 Burma Partnership, “Land Policies and Land Laws Must Reflect Rights and Interests of Vulnerable Communities,” 
February 23rd 2015. တြင္လည္းဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။ 
254 Global Witness, Guns, Cronies and Cops, March 2015, p. 4, 32. တြင္လည္းဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။ 
255 source #88 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
256 source #42 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
257 source #42 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ေရာင္းခ်ေပးခ့ဲရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားသည္ အတိအလင္း ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ခံရျပီး ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ 
ေျမမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားမရရိွပဲ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရပါသည္။’’ 

KHRG ကြင္ဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဘားအံ၊ သထုံ၊  

ဘီးလင္း ျမိ ႔ဳနယ္၊ သထုံခရုိင္/မြန္ ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ တြင္လက္ခံရရိွပါသည္။)258 

၂၂။ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားခြမဲ်ား  

{က} ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္း 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထိ ရြာသားမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 

အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျပီးေနာက္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို 

အဓိကထား လုပ္ကုိင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အျဖစ္အပ်က္ (၂၁)ခုတြင္ (၁၇)ခုသည္ 

ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရာဘာျခံမ်ားတုိးခ်ဲ႕ျခင္းအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။259 

ဤေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ သထံု၊260 ေညာင္ေလးပင္၊261 ျမိတ္-ထားဝယ္၊262 ဒူးပလာယာ263 ႏွင့္ 

ဘားအံ264 ခရုိင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အတြက္ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ မ်ားကိုပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊265 ခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊266 

ျမန္မာအစိ ု းရအရာရွ ိမ်ား၊267 ကရင္နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္မ်ား၊268 ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔၊269 တပ္မေတာ္၊270 ဒီေကဘီေအ၊271 ႏွင့္ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ272 တပ္ဖဲြ႔မ်ားကလုပ္ေဆာင္ 

ၾကပါသည္။ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ သထုံခရုိင္ က်ိဳက္ထိုျမိ ႔ဳနယ္တြင္ လူတစ္ဦးတည္းမွ ေျမဧက ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို 

ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးရန္ သိမ္းဆည္းခ့ဲပါသည္။ 

                                                             
258 source #42 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
259 sources #2, #18, #42, #51, #75, #86, #9, #23, #29, #87, #76, #43, #54, #56 and #62. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
260 sources #42, #86, #9 and #87. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
261 sources #54. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
262 sources #62. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
263 sources #62 and #51. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
264 sources #2, #18, #75, #29, #76, #43 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ and #56. 
265 sources #2, #18, #42, #51, #86 and #87. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
266 sources #18, #42, #51, #75, #9, #23, #54, #56 and #62. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
267 sources #2, #42, #9, #54 and #56. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
268 sources #42, #51, #86, #29, #76 and #62. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
269 sources #75, #76, #43 and #62. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
270 source #76 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
271 source #62 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 
272 source #75 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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၂။ စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားခြမဲ်ား  

{က} ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္း 

 

‘‘ဦးရဲထြန္းသည္ ဖလိုခီးေက်းရြာအုပ္စုသို ႔ ေရာက္လာျပီး ေျမဧက ၂၆၀၀ကို ရာဘာစိ ုက္ပ်ိဳးရန္ သိမ္းယူ 
ခ့ဲပါသည္။ ဦးရဲထြန္းသည္ ေနျပည္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳစာျဖင့္ဤက့ဲသုိ႔ သိမ္းယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 
ေၾကာင့္ စားက်က္ေျမမ်ားဆုံးရံွဴးရျပီး ရြာသားမ်ား ကၽြႏဲြားမ်ားေက်ာင္းရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါသည္။’” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ က်ိဳက္ထုိျမိ ႔ဳနယ္၊ 

သထုံခရုိင္/မြန္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ တြင္လက္ခံရရိွပါသည္။)273 

အျခားဥပမာတစ္ခုတြင္ သထံုခရိ ုင္၊ ေရႊေရာင္ျပေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရႊေရာင္ျပေက်းရြာတြင္ မက္စ္ျမန္မာ 

ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔ပိ ုင္ရာဘာစိ ုက္ခင္းမ်ားကိ ု တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရြာသားမ်ားပိုင္ေသာေျမကို ျဖည္းျဖည္းျခင္း 

တုိးခ်ဲ႔ယူပါသည္။ 

‘‘ယခုအခ်ိန္တြင္ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီ၌ မူဝါဒအသစ္ရွိပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ၎တို ႔၏ရာဘာစုိက္ခင္း 
မီးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ရန္ မီးတားနယ္နိမိတ္မ်ားကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ မိ ုးရာသီတြင္ ၎မီးတား 
နယ္နိမိတ္မ်ားေပၚတြင္ ရာဘာပင္ေပါက္မ်ားကိ ုစိ ုက္ပ် ိ ဳး ၾကပါသည္။ မီးတားနယ္နိမိတ္ေပၚတြင္ ရာ 
ဘာပင္ေပါက္ ႏွစ္တန္းစိ ုက္ပ်ိဳးႏိ ုင္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မက္စ္ ျမန္မာကုမၸဏီသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ၎တို႔ 
ရာဘာျခံႏွင့္ ကပ္လ်က္ရိွေသာ ရြာသားပုိင္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားပိုင္သစ္ေတာေျမမ်ားေပၚတြင္ မီးတားနယ္ နိမိတ္ 
မ်ားကုိ ခ်ဲ႕ ထြင္ေဖာ္ေဆာင္ေသာနည္းျဖင့္ ေျမမ်ားကုိ သိမ္းယူလ်က္ရိွပါသည္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးေရးသားထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ သထုံျမိ ႔ဳနယ္၊ 

သထုံခရုိင္/မြန္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ တြင္လက္ခံရရိွပါသည္။)274 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ရာဘာစိုက္ပ်ိ ဳးျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္း ေရပန္းစားလာေသာ 

ရာဘာစိ ုက္ပ်ိ ဳးျခင္းႏွင္ ့လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။ လြန္ခဲ ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း ျမန္မာျပည္ 

တစ္ဝွမ္းတြင္ စီးပြားျဖစ္ ရာဘာစိ ုက္ပ်ိ ဳး ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာခဲ ့ပါသည္။ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာဘာစုိက္ဧက ၁.၄၃သန္းဧက ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ 

ကမၻာေပၚတြင္ ရာဘာစိ ုက္ပ်ိ ဳးထုတ္လုပ္ ျခင္း၌ အဆင့္ (၉) ထိရွ ိ ္လာခဲ ့ပါသည္။275 ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ 

ရာဘာထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ျပည္ပတင္ပုိ႔ရန္အတြက္ အဓိကျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ရာဘာထုတ္လုပ္ျခင္း၏ ၉၀% သည္ 

တရုတ္ႏိ ုင္ငံ သို ႔မဟုတ္ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း အာစီယံႏိ ုင္ငံ တစ္ခုခုသို ႔တင္ပိ ု ႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။276 ရာဘာ 

စုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္း ေရပန္းစားလာေသာ္လည္း ကနဦးစုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ ၾကီးမားသည့္အျပင္  

                                                             
273 source #9 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
274 source #87 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
275 Global Witness, What Future for the Rubber Industry in Myanmar?, March 2014, p. 3.  
276 အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နန္၊ ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္တို ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရာဘာမ်ားကို 
ဝယ္ယူပါသည္။ BEWG, Burma’s Environment: People, Problems, Policies, June 2011, p. 75. 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ရာဘာရရွိရန္ ၇ႏွစ္ၾကာေစာင့္ဆိုင္းရပါသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေတာရြာေန ျပည္သူမ်ားသည္ ကနဦး 

စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ရင္းႏီွးေငြကုိမတတ္ႏုိင္ပဲ အျပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနေသာ ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔လည္း ဝင္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း 

မရိွပါ။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မညီမွ်မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။277 

                                                             
277 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာဘာထုတ္လုပ္ေရးအေၾကာင္းပိုမိုသိလိုပါက Global Witness, What Future for the Rubber Industry in 
Myanmar?, March 2014. 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

86



 

ေျမပံု (5) 
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{{ခ} အျခားစုိက္ပ်ိဳ း သီးႏံွမ်ား 

ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းအျပင္ ရွားေစာင္းလက္ပတ္၊278 ကၽြန္း၊279 ပဲ၊280 ကြမ္းသီး၊281 ေကာ္ဖီ282 ႏွင့္ ဖာလာ283 စသည့္ 

အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္လည္း ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း KHRG ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျပဳစုသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

အထက္ပါ အပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား တစ္ၾကိမ္စီ ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။ အျဖစ္အပ်က္ 

ႏွစ္ခုတြင္ ဒညင္းစိ ုက္ပ်ိဳးျခင္းအေၾကာင္း284 ေဖာ္ျပထားျပီး တစ္ခုတြင္ ေျမယာမ်ားကို မည္သည့္အတြက္ 

အသုံးျပဳသည္ကုိ တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။285 

၃။ ေျမအမ်ိဳးအစား ခြျဲခားျခင္း 

အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေဝဖန္သံုးသပ္သည့္အခါ KHRG အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ပိုင္ေျမႏွင့္ 

သိမ္းဆည္းခံ အမ်ားပိ ုင္ေျမအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကိ ု ပိ ုမိ ုရွင္းလင္းစြာခြ ဲ ျခားရန္  လိုအပ္သည္ကိ ု 

ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ဤသုိ႔ခြျဲခားရာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ေျမယာဆံုးရွဳံးျခင္းေၾကာင့္ 

ေဒသခံရြာသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မည့္ အခ်က္စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

{က} ပုဂၢလိက ပုိင္ဆုိင္ေသာေျမ 

ဤအခန္းတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ မိသားတစ္စု၏ လက္ထဲတြင္ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 

ေျမမ်ားကုိ စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို 

တင္ျပပါမည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ မိသားတစ္စု၏ လက္ထဲတြင္ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ 

ေျမမ်ားဟု ဆုိရာတြင္ ၎တို ႔ပိ ုင္ဆိ ုင္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာေျမ၊ သို႔မဟုတ္ 

ျမန္မာအစိ ု းရ သို ႔မဟုတ္ေကအဲန္ယူ286ထံ ေျမယာပိ ုင္ဆိ ုင္ေၾကာင္း တရားဝင္ မွတ္ပံ ုတင္ထားျခင္း 

ျပဳလုပ္ထားေသာ ေျမမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စိ ုက္ပ်ိ ဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ သိမ္းဆည္းေသာေျမမ်ားႏွင္ ့ 

ပတ္သက္ေသာ အမႈအခင္း (၂၁)ခုတြင္ (၁၁)ခုသည္ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားျဖစ္ပါသည္။287 ဤကဲ့သို ႔ 

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ာအား စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္းကို 

                                                             
278 source #18. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
279 source #86 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
280 source #40 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
281 source #36 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
282 source #88 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
283 အထက္ပါအတိုင္း 
284 sources #88 and #36 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
285 source #54 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
286 အစုိးရထံမွ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္အေထာက္အထား ေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍သိလိုလွ်င္ source #30 တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ျပီး ေကအဲန္ယူ 
မွေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္အေထာက္အထား ေပးအပ္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို sources #11, 46 တို႔တြင္ၾကည္႔ရွဳႏုိင္ပါသည္။ 
287 sources #42, #75, #23, #29, #88, #76, #54, #40 and #36. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
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{ခ} အျခားစုိက္ပ်ိဳ း သီးႏံွမ်ား

၃။ ေျမအမ်ိဳးအစား ခြျဲခားျခင္း 

{က} ပုဂလိက ပုိင္ဆုိင္ေသာေျမ 

 

သထံု၊288 ေညာင္ေလးပင္၊289 ျမိတ္-ထားဝယ္၊290 ေတာင္ငူ၊291 ဖာပြန္၊292 ႏွင့္ ဘားအံ293 ခရိုင္မ်ားတြင္ 

ေတြ ႔ရွ ိရေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ထားပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းပိ ုင္ဆိ ုင္ေသာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းမႈကိ ု 

အဓိကက်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ျမန္မာအစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊294 ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊295 ခ်မ္းသာေသာ 

ပုဂၢလိကသူေဌးမ်ား၊296 စေသာသူတို ႔ျဖစ္ပါသည္။ ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ 

အဖြဲ႔သည္လည္း အထက္ပါကဲ့သို ႔ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ (၂)ခု297 တြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနျပီး၊ တပ္မေတာ္၊298 

ေကအဲန္အယ္လ္ေအ299 ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု300သည္လည္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ (၁)ခုစီတြင္ပါဝင္ 

ပတ္သက္ေနပါသည္။ 

ဘားအံခရိုင္အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုတြင္မူ စန္းျမေအာင္ ႏွင္ ့  ဦးေအာင္ျမတို ႔သည္ 

လယ္သမား ၆ဦးထံမွ လယ္ေျမဧက ၈ ဧက မွ ၁၃ဧကအထိကို သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။301 ဤကဲ့သို႔သိမ္းယူႏို္င္ရန္ 

စန္းျမေအာင္ႏွင့္ ဦးေအာင္ျမတုိ႔သည္ ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန 

မွ ထိပ္တန္းအရာရိွအဖြဲ႔၀င္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေျမယာမ်ား 

အတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အေထာက္အထား သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္း ရရွိရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒအရ  ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာမ်ားအားလံုးကို အၾကြင္းမဲ့ပိုင္ဆိုင္သည္302 ဟုဆိုေသာ္လည္း 

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ေျမယာမ်ားကို အစိုးရမွ ထုတ္ေပးေသာ အေထာက္ 

အထားမရိွပဲ မိရုိးဖလာဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း လုပ္ကုိင္ခ့ဲသည့္ စနစ္ကုိသာ က်င့္သုံးလ်က္ရိွပါသည္။ 

ဤေျမမ်ားကုိစီမံခန္႔ခြရဲန္ အစုိးရမွလည္း လက္လွမ္းမီျခင္း မရိွပါ။303 သုိ႔ေသာ္၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင္ ့ ေျမယာဥပေဒအသစ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းစသည္ ့အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 

ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ မိရိုးဖလာဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ အသံုးျပဳလာေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ 

                                                             
288 source #42. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
289 source#54 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
290 source #23. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
291 source #88. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
292 sources #40 and #36. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
293 sources #75, #29 and #76 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
294 sources #42, #88, #54 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
295 sources #42, #29, #76 and #36. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
296 sources #42, #75, #23 and #54. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
297 sources #75 and #76. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
298 source #88. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
299 source #75. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
300 source #42. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
301 source#75. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
302 ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလ။ အခန္း ၁ အပုိဒ္ ၃၇ (က) 
303 TNI, Access Denied: Land Rights and Ethnic Conflict in Burma, May 2013, p. 2. 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ခြေဲဝမႈစနစ္အတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစပါသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ လယ္ယာ 

ေျမဥပေဒတြင္ ေျမယာသံုးစြဲခြင္ ့ အေထာက္အထားစာရြက္304 ကိုအသံုးျပဳျပီး ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္ 

ေရာင္းဝယ္ငွားရမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤက့ဲသို႔ေျမယာမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 

ျပဳျခင္းအေပၚ ျမန္မာႏို ္င္ငံလူ ႔အခြင္ ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤဥပေဒတြင္ ေဒသခံေက်းလက္ျပည္သူဆင္းရဲသားမ်ား တင္ျပေသာေျမယာပိုင္ဆိုင္ 

လုပ္ကိုင္ခြင့္ အေထာက္အထားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျပီး အၾကီးစား ပုဂၢလိကရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အသာစီးရ 

ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။305 အခ်ိဳ႔ရြာသားမ်ားအတြက္ ၎တို႔ပိ ုင္ဆိ ုင္ေသာေျမမ်ားကိ ု တရားဝင္ 

မွတ္ပုံတင္ရန္ အေရးတၾကီးလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။306 အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ 

ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ေျမယာဥပေဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေနသည္ကို အပူတျပင္း 

ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရိွပါသည္။ 

{{ခ} အမ်ားဘုံပုိင္ ေျမမ်ား 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္း အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမႈ ၇ခုကို KHRG မွ 

မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။307 ဤေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ KHRG မွ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳေသာ နယ္ေျမေဒသ (၇)ခုအနက္ (၄)ခုတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ 

ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနယ္ေျမေဒသ (၄)ခုမွာ သထံု၊308 ေညာင္ေလးပင္၊309 ဒူးပလာယာ310 ႏွင့္ ဘားအံ311 

ခရိုင္ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိမ်ား၊312 

ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊313 ဒီေကဘီေအ၊314 ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ315 

ႏွင့္ အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔တစ္ဖြဲ႔316 တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအေၾကာင္း 
                                                             
304 TNI, Access Denied: Land Rights and Ethnic Conflict in Burma, May 2013, p. 3. 
305 အစုိးရမွ အကာအကြယ္ေပးမႈ မရိွျခင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျပားျခင္း စသည္တုိ႔သည္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားအား အားသာေစျပီး 
ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္ေနျပည္ သူမ်ားအေပၚလႊမ္းမုိးႏုိင္ပါသည္။ ပုိမိုသိလိုပါက TNI, Access Denied: Land Rights and Ethnic 
Conflict in Burma, May 2013.  တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
306 ဥပမာတစ္ခုတြင္ တေနဆာျမိဳ႔နယ္မွရြာသူၾကီး တစ္ဦးသည္ ၎နယ္ေျမအတြင္းရွိေျမမ်ားကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိရန္ 
လုပ္ေဆာင္ ပါသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ တရားဝင္အေထာက္အထားရရိွလွ်င္ ေျမသိမ္းဆည္းမည့္သူမ်ားအား ေျမပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အျပည့္အစံုကို source #18 တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။  မိမိတို ႔ပိုင္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းမခံရေစရန္ အစိုးရထံ 
တရားဝင္ေျမပုိင္ဆိုင္ ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း အေၾကာင္းသိလိုလွ် င္ ဤအစီရင္ခံစာအား အခန္း ၃ တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
307 source #2, #76, #51, #43, #54, #56 and #62 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
308 source #42 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
309 source #54 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
310 source #51, 62. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
311 source #2, 43, 56 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
312 source #2, 42, 54, 56 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
313 source #42, 51, 62 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
314 source #62 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
315 source #43, 62. တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
316 source #56 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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{ခ} အမ်ားဘုံပုိင္ ေျမမ်ား 

 

မွတ္တမ္း (၇)ခုတြင္ (၆)ခု၌ ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ားကို ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား အျဖစ္ေဖာ္ျပထားျပီး317 မွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္သာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ 

မပတ္သက္ေၾကာင္း318 ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ အစိုးရသို ႔မဟုတ္ ကရင္ 

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားမွ ေျမမ်ားကိ ု ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ သို ႔မဟုတ္ 

ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။319 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ရြာသားမ်ားခြဲေဝအသံုးျပဳၾကေသာ သစ္ေတာေျမ၊ စားက်က္ေျမ၊ ႏွင္ ့ 

ရြာသားမ်ားအတူတစ္ကြ မွ်ေဝသုံးစြေဲသာ အမ်ားပိုင္ ဘံု ေျမမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္အတြက္ 

အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ပါသည္။ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားကို ကာကြယ္ရန္လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရြာသားမ်ားက ၎တုိ႔ ထင္းႏွင့္ဝါး၊အင္ဖက္ စသည့္ အိမ္အသုံးအေဆာင္မ်ားရွာေဖြရန္ 

မွ်ေဝသံုးစြ ဲ ၾကေသာ သစ္ေတာေျမမ်ား စိ ုက္ပ်ိ ဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သိမ္းဆည္း 

ခံရေၾကာင္းကို မၾကာခဏထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ရြာသားမ်ားသည္ အမ်ားပိ ုင္သစ္ေတာေျမမ်ားသိ ု ႔ သြားေရာက္ႏိ ုင္ ျခင္း မရွ ိေတာ့သျဖင္ ့ ရြာသားမ်ား၏ 

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။320  

စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးအျဖစ္ ရည္ရြယ္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမူႏွင့္ ဆိုင္ေသာအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

အရ ေဒသခံရြာသားမ်ားေဖာ္ျပသည္မွာ ကရင္နယ္ၾကားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းအမွတ္ ၁၀၁၂၊ ဒီေကဘီေအ ႏွင့္ 

ေကအဲန္ယူ/ေကအဲန္အယ္လ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ တို႔မွ အမ်ားသံုးေျမမ်ားအားသိမ္းယူ၍ တစ္ဦးခ်င္း 

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ားထံ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခဲ ့ ၾကသည္။321 ဤဥပမာတြင္ရြာသားမ်ား၏ မွတ္သား 

ထားခ်က္အရ အျပိဳင္အဆုိင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ျပစ္မူက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ထပ္တူရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ 

ရ ြ ာသာ းမ ် ာ းအတ ြက ္  ၎တိ ု ႔ ၏  အမ ် ာ းပ ိ ု င ္ ေ ျ မမ ် ာ းက ိ ု  ဆက္လက ္ထ ိ န ္ းသ ိ မ ္ းထာ း ရန ္ 

အလြန္ပင္အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။322 အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာေျမေနရာမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ေဒသခံမ်ား 

                                                             
317 ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ပါတ္သက္မႈကို sources #54, 56, 62၊ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ပါတ္သက္မႈကို 
source #2 ၊ အထက္ပါ ၂ဖြဲ႔လံုးပါဝင္ပါတ္သက္မႈကို sources #42, 51 စသည္တို႔တြင္ ၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါသည္။ 
318 source #43 တြင္ၾကည့္ရွဳႏုိင္။ 
319 ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို source #2, 42,54၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကုိ source #2, 54၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို 
source #51, 62 တို႔တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
320. ဥပမာကို source #62 တြင္ၾကည့္ရွ ဳႏိ ုင္ပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ပါဝင္ေသာ  စားဝတ္ေနေရး ဆိုသည့္အခန္းငယ္ကိ ု 
လည္းၾကည့္ရွဳပါ။ 
321 source #62 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ ဤျပစ္မူႏွင့ ္ပတ္သက္၍ တိုက္ရိ ုက္ေျပာေသာစကားအျပည့္အစံု၊ အစိုးရ ေက်ာေထာက္ 
ေနာက္ခံျပဳထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ညွိနႈိင္းလိမ္လည္မူမ်ား၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမူမ်ားဆိုင္ရာ ေယဘုယ်ေၾကာင္း 
အရာမ်ား ႏွင္ ့ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအေသးစိတ္ကို  ဆက္လက္သိရွ ိလိ ုပါက ေဘာင္ထဲတြင္ ေဖာ္ ျပထားေသာ 
အခန ္ းတ ြင ္ ၾကည ္ရ ႈ ပ ါ ။  ျ ပည ္နယ ္အစ ိ ု း ရ  ၀န ္ း ၾက ီ း မ ် ာ း  ႏ ွ င ္ ့  တစ ္ဥ ီ းခ ် င ္ း စ ီ း ပ ြ ာ း ေရ း  ရင ္ း ႏ ွ ီ း ျ မ ွ ဳ ပ ္ ႏ ွ ံသ ူမ ် ာ း 
ပူးေပါင္းလိမ္လည္ၾကံစည္မူမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမူမ်ားဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား တြင္ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ။  
322 ဤထူးျခားေသာျဖစ္ရပ္တြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔သိထားေသာ “သစ္ေတာေျမ” မ်ားကို ၎တို ႔၏ “ေတာင္ယာေျမ” 
မ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳျပီး ၎တို႔၏အိမ္ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ သစ္ ၀ါး ႏွင့္ ဖက္မ်ားအတြက္လည္းဤသစ္ေတာကိုပင္မွီခိုၾကသည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ဓေလ့ထံ ု းစံအရက်င္ ့သံ ု းလာေသာ သစ္ေတာေျမေနရာ ဆိုင္ရာက်င္ ့ထံ ု းမ်ားသည္ ျမန္မာနိ ုင္ငံတြင္ 

တရား၀င္ေျမယာကာကြယ္မႈမ်ား၊ ‘ပတ္၀န္းက်င္မွီခိုရန္သစ္ေတာ’ မ်ားအတြက္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသခံမ်ားမွ ီခိ ုရန္ ေျမေနရာ အခြင္ ့အေရးဆိ ုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား၊ “ေဒသခံမ်ား 

စာ၀တ္ေနေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳျဖစ္ေစရန္ သစ္ေတာမ်ားအား အသံုးျပဳေစျခင္း တုိ ႔အတြက္ 

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွ ိသည္။”323 ဤသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ား တရား၀င္ ဖန္တီးေပးေသာ္လည္း 

အမ်ားသံ ု းေျမအား သိမ္းဆည္းသည္ ့ျဖစ္ရပ္ (၄) ခုတြင္ ရြာသားမ်ား အတိအက် ေဖာ္ ျပသည္မွာ 

၎ေျမယာသည္ သစ္ေတာေျမယာအျဖစ္ ယခင္ကန္ ႔သတ္ခံထားခဲ ့ရသည္။324 သထံုခရိုင္ရွ ိ KHRG 

ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကန္႔သတ္သစ္ေတာဧရိယာရွိ ေဖာၾကိဳး၀ိ ုင္း ႏွင္ ့ ဖားေပၚတြင္း 

သစ္ေတာေျမအား တစ္ဦးခ်င္းစီးပြားေရးသမားမ်ားက အစုိးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္အားျဖင့္ သိမ္းယူခ့ဲၾကသည္။  

“ပ ု ဂ ၢလ ိက  ခ ် မ ္ းသာသ ူ မ ် ာ း ျ ဖစ ္ ေသာ  ၀င ္ းလ ႈ ိ င ္  ႏ ွ င ္ ့  ေသာင ္ းထ ိ န ္  တိ ု ႔သည ္  အႏွ စ ္  ၃၀ 
ေျမလုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိအစုိးရထံတင္ျပေလ်ွာက္ထားခ့ဲျပီး အစုိးရမွ၎တုိ႔အား ေဖာၾကိဳး၀ိုင္း ႏွင့္ ဖားေပၚတြင္းရွိ စ---
ရြာ၊ တ---ရြာ ႏွင္ ့  လ---ရြာတည္ရွ ိေသာ သစ္ေတာေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္ ့  ေျမေနရာတြင္ 
လုပ္ကိ ုင္ခြင္ ့ေပးခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းအားျဖင္ ့ ဧက၅၀၀ ရွိေသာ ေျမမ်ားကိ ု ျမန္မာအစိုးရမွ ခ်မ္းသာေသာ 
စီးပြားေရးသမားအား ေပးအပ္ခဲ့သည္… ယခုအခါတြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာသူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အစိုးရထံမွ ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားၾကျပီး အစုိးရကထိုသူမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
ေပးခ့ဲသည္”   

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦး၏ ေနာက္ဆုံးရ ေဒသတြင္းအေျခအေနတင္ျပခ်က္။ ဘားအံခရုိင္၊ 

သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းျမဳ႕နယ္၊ သထုံခရုိင္/မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ 

ဇူလုိင္လတြင္လက္ခံရရိွပါသည္။)325 

ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင္ ့ ပုဂၢလိက ခ်မ္းသာသူမ်ားအတြင္း ပူေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားအတြက္ သာဓက 

ကိစၥမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားမွ တဖန္ ထပ္မံေဖာ္ျပသည္မွာ သစ္ေတာပုိင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ 

သစ္ေတာေျမမ်ားသည္ ေရာင္းစားျခင္းခံခ့ဲရသည္။  

                                                                                                                                                                                              
ရြာသားမ်ားေဖာ္ျပသည္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို ႔၏ေဒသအတြင္း၀င္ေရာက္ျပီး ၎သစ္ေတာမ်ားကို 
၎တို ႔၏ေျမကြက္အျဖစ္တိုင္းယူျပီး အျခားေသာတစ္ဦးခ်င္း ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားထံျပန္လည္ေရာင္းစားခဲ ့သည္။ 
ေဒသခံကြင္းဆင္းလုပ္သားမွအဆံ ုးသတ္ေျပာဆိုသည္မွာ  “ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ နဲ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ပဲရွ ိတုန္းက 
သစ္ေတာေတြကိုကာကြယ္ဖိ ု ႔လြယ္ေသးတယ္။အခုေတာ့လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႕အစည္းေတြအမ်ားၾကီးပဲ၊ တခ်ိဳ႕က ေျပာတယ္ 
သစ္ေတာေတြက ရာဘာစုိက္ခင္ေတြ လို႔ေတာင္ေခၚလို႔ရတယ္” အစီရင္ခံစာကိုအျပည္အစုံကို Source# 62 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
323 ၁၉၉၅ ေျမယာေပၚလစီ သံုးသပ္ခ်က္အျပည္ ့အစံ ုဖတ္ရႈရန္၊ ၁၉၉၆ သစ္ေတာေျမလုပ္ကိ ုင္မႈအစီအစဥ္၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္မီွခုိသစ္ေတာဆိုင္ရာပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားအား BEWG, ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား၊ ၂၀၁၁၊ ၃၄-
၃၅. 
324 sources #42, #51, #54 and #62 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
325 source #42 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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“အခ်ိဳ႕ေသာ BGF အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားမွာ အျခားေဒသမွလာေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့ ္ပူးေပါင္း၍ သစ္ေတာ 
ေျမေနရာမ်ားအားတစ္ဧကလ်ွင္ ၂၇၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းရာ ယခုမွာ သစ္ေတာေျမ အျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
ေျမေနရာအမ်ားမွာ ကုန္လုနီးပါးျဖစ္ေနပါသည္။ ႏိ ု၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို ႔သည္ 
မူး၀ါးရြာအနီး ထိန္းသိမ္းထားေသာသစ္ေတာေျမဧက ၁၀၀ ဧက ေရာင္းစားခဲ့ျပီး က်န္ရွိေနေသာ သစ္ေတာ 
ေျမေနရာ အျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေျမမ်ားသည္လည္း ရာဘာျခံသစ္မ်ားျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲၾကသည္” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦး၏ ေနာက္ဆုံးရ ေဒသတြင္းအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ က်ံဳဒုိးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ လက္ခံရရိွပါသည္)326  

ျမန္မာအစိ ု းရအရာရွ ိမ်ားႏွင့ ္  ပုဂၢလိက ပူ းေပါင္ းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္  ၎တို ႔ေျမသိမ္ းယူစဥ္ 

အသံ ု း ျပဳေသာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အမ်ားပိ ုင ္ေျမမ်ားအား ေျမလြတ္ေျမရိ ုင္ းအျဖစ္သတ္မွတ္ ျပီ း 

စီးပြားျဖစ္စိ ုက္ပ်ိ ဳးေရးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သိမ္းယူေလ့ရွ ိသည္။327 အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ကရင္ 

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ KHRG ေဒသခံအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးမွ အစုိးရျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ အားေဖာ္ျပသည္မွာ၊  

“အစိုးရက ေရာင္းလိုက္တဲ့ေျမေတြထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ ရြာသားေျမေတြပါတယ္၊ ရြာသားေတြရဲ့ဒညွင္းျခံအပါအ၀င္၊ 
ေဒသခံလယ္ေျမေနရာနဲ ႔ သစ္ေတာရဲ ့ေျမေနရာအခ်ိ ဳ ႕ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ ့ အစိ ုးရက ဒီေျမေနရာေတြကိ ု 
ေျမလြတ္ေျမရိ ုင ္ းလိ ု ႔ သတ္မွတ္ခဲ ့တယ္  ျပ ီ းေတာ့  ဒီေျမေတြကိ ုသူတိ ု ႔ စီ းပြားေရးသမားနဲ ႔ ဦ းပိ ုင ္ 
ကုမၸဏီေတြကုိေရာင္းလုိက္တယ္”  

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦး၏ ေနာက္ဆုံးရ ေဒသတြင္းအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ ေက်ာက္ၾကီး၊ 

ေရႊက်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ပဲခူးေဒသအေရွ႕ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 

တြင္လက္ခံရရိွပါသည္)328 

                                                             
326 See source #51 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
327 သီးသန္ ႔အစီရင္ခံစာသံ ုးေစာင္တြင္ကိ ု းကာေဖာ္ ျပသည္မွာ  ေျမမ်ားကိ ုမသိမ္းယူမွ ီ ၎ေျမမ်ားကိ ုေျမလြတ္ေျမရိ ုင ္း 
မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခ့ဲၾကျပီး သိမ္းယူခ့ဲၾကသည္။ Source# 42, #54 and #56 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
328 Source #54 ႏွင့္ Source #56 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ပုဂၢလိကခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာသူမ်ား သိမ္းယူရန္ေျမမ်ားကို 
ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား ဤကဲ့သို ႔ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္းမွာ ေျမယာမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမရိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း 

ျမန္မာေျမယာဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီ ေျမရိုင္း၊ ေျမလြတ္၊ အသံုးမျပဳရေသးေသာေျမစီမံခန္ ႔ခြ ဲမႈ ဥပေဒမ်ားအရ 

လုပ္ေဆာင္နိ ုင္ ျခင္းျဖစ္သည္။329 ထိုေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားမွ ဓေလ့ထံုးစံအရလက္ေတြ႔ 

က်င့္သုံးလာခ့ဲေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိပါ။ ဤကဲ့သို႔ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ 

ျမန္မာအစုိးရတြင္း ျခစားမႈမ်ား ႏွင့္အတူျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ကုိ ရြာသားမ်ားမွ ထိုေျမယာဥပေဒႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ဥပမာမ်ားအားတင္ျပခ့ဲသည္။330 

၄၄။ ေနာက္ဆက္တြျဲပႆနာမ်ား  

KHRG မွစီစစ္ထားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားအရ ရြာသားမ်ားေဖာ္ျပသည္မွာ စား၀တ္ေနေရးျပႆနာမ်ား၊ 

ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာအေျခခံေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာ 

မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ရြာသားမ်ားေဖာ္ျပသည္မွာ စား၀တ္ေနေရးျပႆနာသည္ အဓိကက်ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ 

ျပႆနာျဖစ္ျပီး ရြာသားမ်ားတင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာ (၂၁) ေစာင္အနက္ (၁၅) ေစာင္တြင္ေဖာ္ျပသည္မွာ 

ဤနည္းအားျဖင့္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား၏ စား၀တ္ေနရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေစပါသည္။331  နႈိုင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ျခိမ္းေျခာက္မူမ်ားရင္ဆိုင္ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခု332၊ 

ပတ္၀န္ းက်င္  ပ်က္စီ းဆံ ု းရ ႈ ံ းမ ႈမ်ားဆိ ုင ္ရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုစီ 333ႏွင္ ့  အဓမၼေစခိ ုင ္ းမႈမ်ား334 သည္ 

ဤအစီရင္ခံစာတင္ျပခ့ဲေသာအခ်ိန္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲသည္။ 

                                                             
329ကၽြန ္ေတာ ္တိ ု ႔၏  သုေတသနျပဳရာေနရာတြင္ရြာသားမ်ားပ ြင္ ့လင္းစ ြာမေဖာ ္ ျပေသာ ္လည္း  ေျမလြတ္ ၊  ေျမရိ ုင ္ း ႏွင ့ ္ 
အသံုးမျပဳရေသးေသာေျမယာဥပေဒသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္သတ္မွတ္ျခင္းခံရျပီး 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင္ ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရေျမယာသံုးစြ ဲမ ူစနစ္  မ်ားကို ျမန္မာနု ိင္ငံေျမယာဥပေဒတြင္လည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ ရြာသားမ်ားမွ ျဖစ္ပြားမႈအေပၚပြင့္လင္းစြာ ေဖာ္ျပသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရအမႈေဆာင္ႏွင့္ 
ပုဂၢလိကခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာသူမ်ားရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမူမ်ားသည္ ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမရိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံ ုးတမ္းအရေျမယာသံ ုးစြ ဲမူစနစ္  အတြက္ အေထာက္အကူ မျပဳေၾကာင္ း 
ညႊန္ျပေနသည္။(ေျမသိမ္းဆည္းမူမ်ားသည္ ဥပေဒျပဌာန္းမူမ်ားႏွင့္ညီသည္ျဖစ္ေစ မညီသည္ျဖစ္ေစ ေဒသခံမ်ားဆံုးျဖတ္ခြင့္မရပါ။)  
ေျမယာဥပေဒအျပည့္အ စံုကို နို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္း ႏွင့္ အသံုးမျပဳရေသးေသာ 
ေျမမ်ားဥပေဒ (ေျမလြတ္ေျမလပ္ ႏွင့ ္ေျမရိ ုင္းမ်ား အသံုးျပဳမႈဥပေဒ)တြင္ၾကည့္ရႈျပီး၊ ေျမယာဥပေဒ စီစစ္ခ်က္အျပည့္အစံုကို 
ဥပမာအေနျဖင့္ Food Security Land Core Group, Legal Review of Recently Enacted Farmland Law and Vacant, 
Fallow and Virgin Lands Management Law: Improving the Legal and Policy Frameworks Relating to Land 
Managament in Myanmer, 2012.တြင္ၾကည့္ပါ။  
330 ဥပမာျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သထံုခရိုင္တြင္ အစိုးရမွေျမဧက ၅၀၀ ကိုပုဂၢလိကခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာသူႏွစ္ဦးအား ငွားရမ္းခဲ့ျပီး 
၎သူႏွစ္ဦးမွ အစိုးရ၏ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဟု ထြက္ဆိုမူအေပၚေျမအငွားခ်မႈတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား မရွိပါ။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ 
ထိုေျမယာဧက ၅၀၀ သည္ ကာကြယ္ထားေသာ  သစ္ေတာ  ေျမေနရာတြင္တည္ရွ ိ ျပ ီး ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ ဓေလ့အရ 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေသာ ေျမေနရာမ်ားပါ၀င္သည္။ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက Source #42 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
331 sources #2, #42, #51, #9, #23, #29, #87, #88, #76, #43, #54, #40, #56 and #62 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
332 sources #75 and #76 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
333 source #51 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
334 source #42 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

{က} စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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၄။ ေနာက္ဆက္တြျဲပႆနာမ်ား  

 

{{က} စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား 

စိ ုက္ပ်ိ ဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့ ္ဆိ ုင္ေသာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိ ဳးစံ ု ျဖင္ ့ 

ဆိ ု းက် ိ ဳ းသက္ေရာက္မႈမ်ားရွ ိပါသည္။  အထူးသျဖင္ ့  ရြာသားမ်ားေျမယာဆံ ု းရႈ ံ းမႈအား  သိသာစြာ 

ျမင္ေတြ႔နုိင္ျခင္း335ႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏ ကြ်ဲ၊ႏြား စသည့္ ျခံေမြးတိရိစာၦန္မ်ားက်က္စားရန္ ကြင္းျပင္မ်ားဆံုးရႈံးျခင္း336 

တို႔ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ ေျမယာဆံုးရႈ ံးျခင္းသည္ 

ေဒသခံရြာသားမ်ားအတြက္  လုပ္ကိ ုင္ရန္ ေျမယာမ်ားဆံ ု းရႈ ံ း ျခင္းကိ ု  ျဖစ္ေပၚေစသည္။ KHRG မွ 

ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦး ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္အရ 

“၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရ နအဖ337 မွ ယခုအခ်ိန္ထိ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားမွာ ၂၅၀ မွ ၃၀၀ ဧက 
ထိရိွျပီးျဖစ္ပါသည္။ လိပ္သုိျမိဳ႕နယ္ (ျမိဳ႕နယ္ခြ)ဲ၊ သစ္ခြေတာင္ရြာ ႏွင့္ လက္ပအင္းေက်းရြာေန ရြာသားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဥယ်ာဥ္ျခံစိ ုက္ပ်ိဳးေရးမ်ား လုပ္ကုိင္ၾကသည္၊ ၎တို႔ေဒသတြင္ ဖာလာ၊ 
ဒညင္းႏွင္ ့ ေကာ္ဖီပင္မ်ားစိ ုက္ပ်ိ ဳးေလ့ရွ ိသည္။ ေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရျပီးေနာက္ ၎ေဒသခံမ်ားသည္ 
ယခုတြင္အလုပ္လက္မ့ဲမ်ားျဖစ္သြားခ့ဲၾကသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ျဖစ္ေပၚမူမ်ားေၾကာင့္ ေျမအသိမ္းခံေျမပိုင္ရွင္မ်ားသည္ 
၎တို႔၏စီးပြားေရး၊ လူမူေရးအေျခအေနမ်ား ႏွင္ ့ စာ၀တ္ေနရးမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႕ 
ေနရပါသည္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦး၏ ေနာက္ဆုံးရေဒသတြင္းအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ 

ေတာင္ငူခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ လက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္။)338 

အနီးစပ္ဆုံးေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္ရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တ႔ို၏ 

လယ္ယာေျမေပၚတြင္ ဆက္လုပ္ကိ ုင္ရန္ အမ်ားအားျဖင္ ့  ယင္းတု ိ ႔၏ ေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခဲ ့သူမ်ားထံမွ 

အခေၾကးေငြ  အမ်ားအျပား ေပးေဆာင္ရျပီ း ၊ ၎တို ႔၏ ၀င္ေငြ ျဖစ္ထြန္ းမႈအတြက္ ထိခိ ုက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။339 ပိုင္က်ံဳျမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံခရိုင္ေန အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမပိုင္ေျမျပန္လည္ရရွိရန္ 

သူမ၏ စုေဆာင္းထားေသာေရႊမ်ား ႏွင့္ ျခံေမြးတိရိစာၦန္မ်ားအား ေရာင္း၍ ၎ေငြျဖင့္ ျပန္လည္၀ယ္ယူခဲ့သည္။ 

(ေအာက္ပါပုံတြင္ၾကည့္ပါ)340 

                                                             
335 sources #51, #23, #112, #76, #54 (ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုပါ၀င္ေသာ), #40 and #62 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
336 sources #9, #87, #43, #54, #56 and #62 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
337 ကရင္စကားတြင္ ျမန္မာအေခၚအေ၀ၚ နအဖ သည္ (နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြ ံျဖိဳးေရးေကာင္စီ) ကိုဆိုလိုျပီး 
၎အေခၚအေ၀ၚသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ သို ႔အဟုတ္ ျမန္မာျပည္အစိုးရ တပ္မေတာ္ကိုဆိုလိုသည္။ ၎ နအဖ 
အေခၚအေ၀ၚသည္ ၂၀၁၁ မတ္လတြင္ တရား၀င္ရုပ္သိမ္းခံခဲ ့ရေသာ္လည္း ကရင္ရြာသားမ်ားသည္ နအဖ အေခၚအေ၀ၚကို 
ယဥ္ပါးျပီး ဆက္လက္ေခၚဆိုေသာစကားျဖစ္သည္။ "Mission Accomplished as SPDC ‘dissolved’," Myanmar Times, April 4-10th 
2011. တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
338 Source #88 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
339 Sources #42 and #29 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
340 source #29 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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စီ းပြား ျဖစ္စ ိ ုက ္ပ် ိ ဳ းေရးအတြက္  သိမ္ းယူထားေသာ  ေျမမ်ားသည္လည္း ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ 

ဘ၀ရပ္တည္မႈအေပၚ  ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔သံုးစြဲရန္ ထင္းမ်ားစုေဆာင္းရွာေဖြရာတြင္ 

သြားလာမႈမ်ားအတြက္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား341ႏွင္ ့ ဓေလ့ထံု းတမ္းအစဥ္အလာအရ အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ 

ပစၥည္မ်ားရယူရန္ အခက္အခဲမ်ား342 ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေက်းရြာဓေလ့ထုံးစံအားျဖင့္ ျခံေမြးတိရစာၦန္မ်ား က်က္စားရာ 

ေျမေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ႏြားမ်ားအားက်က္စားရန္ လြတ္ထားျခင္းမ်ား343 အတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ား 

ျဖစ္ေစပါသည္။ ဖားအံခရိ ုင္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ကရင္လူ ႔အခြင္ ့အေရးအဖြ ႔ ဲ KHRG 

ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးမွ ကိုးကားေဖာ္ျပသည္မွာ ေဒသခံမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအရ ၎တို႔၏ ျခံေမြး 

တိရိစာၦန္မ်ား က်က္စားရန္ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားမွီခိုေသာသစ္ေတာမ်ား 

ဆုံးရႈံးမႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္အဆုိးရြားဆုံးေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။  

“ကၽြန္ေတာ္ ၀ါးႏွင့ ္ အင္ပင္ေတြခုတ္လဲတဲ ့အေၾကာင္း တင္ျပဖိ ု ႔ဆႏၵရွ ိပါတယ္။344 ဒီေနရာေတြက 
အဲ့ဒီေဒသမွာေနတဲ့ေဒသခံေတြရဲ့ အစာရွာဖို႔ (သစ္ေတာတြင္း ဟင္းသီဟင္းရြက္ရွာရန္ ႏွင့္ အမဲလိုက္ရန္) 
စား၀တ္ေနေရးအတြက္ မွီခိုရတဲ့အတြက္ ဒါေတြကတကယ္ဆိုးရြားတဲ့ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစပါတယ္။ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ အ--- ႏွင့္ ရ--- ရြာေတြမွာေနခဲ့တယ္ ျပီးေတာ့ ရြာတစ္ရြာျပီး တစ္ရြာ 
သြားခ ဲ ့တယ္ ၊  ဒါန ဲ ႔ကၽ ြန ္ေတာ ္ ၾကားလိ ုက ္တယ္  ဒီရ ြာသားေတြသူတိ ု ႔ ဖက္လုပ ္တဲ ့  အင္ပင္ေတ ြ 
ခုတ္လဲွခံထားခဲ့ရတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ရြာသားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္မေကာင္းဘူးတဲ့…. တခ်ိဳ႕ 
လူေတြက အင္ေတာမွ ဖက္ရြက္ေကာက္ ေရာင္းၾကျပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳၾကတယ္။ ဖက္တစ္ရာကို 
၅၀၀၀ က်ပ္ကေန ၇၀၀၀ က်ပ္ထိရွ ိတယ္ ဒါေၾကာင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ထင္တာကေတာ့  အင္ရြက္ေတြ က 
ရြာသားေတြကုိေတာ္ေတာ္အက်ိဳးျပဳပုံရတယ္” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦး၏ ေနာက္ဆုံးရ ေဒသတြင္း အေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ နဘူးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဘားအံခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း (၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္လက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္။)345 

                                                             
341 sources #29, #87, #54, #56 and #62 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
342 sources #2, #76, #56 and #62 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
343 source #2 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
344 တလာေအာပင္ (အင္ပင္) သည္ကရင္အေခၚအေ၀ၚျဖစ္ ျပီး ၎အပင္သည္ ကၽြန္ းပင္သဖြယ္ရွ ိ ျပ ီး အရြက္ၾကီးသည္ 
ရြာသားမ်ား၏ဓေလ့အားျဖင့္ ၎အပင္၏အရြက္မ်ားျဖင့္ဖက္လုပ္ျပီး အိမ္အမုိးမုိးၾကသည္။ 
345 source #2 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

{ခ} ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ အဓမၼေစခုိင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ဤျခားနားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီတန္းလ်က္ရွိျပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 

ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ- ေျမသိမ္းဆည္းမႈ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားအေနျဖင့္ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္ရပ္ (၁၅) ခုအနက္ (၇) ခုမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ ဆုိးရြားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

(၂) ခုခန္႔ကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။346 က်ံဳဒိုးျမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရိုင္ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သစ္ေတာေျမမ်ား 

သိမ္းဆည္းမႈတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားပါ၀င္ျပီး ၎တို႔သည္ ေျမမ်ားကို ပုဂၢလိက ခ်မ္းသာသူမ်ား 

ထံေရာင္းခ်ခဲ ့ ၾကသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ ေျမယာဆံ ုးရႈ ံ းမႈသည္ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္လုပ္ကိ ုင္ရန္ႏွင့ ္ 

အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ သစ္ေတာမ်ားဆံ ု းရႈ ံ း ျခင္းတိ ု ႔ကိ ု ျဖစ္ေပၚေစျပီး ရြာသားမ်ားကိ ုလည္း  အဓမၼ  

ဝယ္ယူေစသည္။ 

“ေျမမရွိတဲ့ဆင္းရဲတဲ့သူေတြနဲ႔ ေတာင္ယာလုပ္စားေနတဲ့သူေတြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို ႔ ေျမမရွိေတာ့ဘူးလို ႔ 
ေျပာလို ႔ရတယ္၊ ဘာလို ႔လဲဆိုေတာ့ ေဒသထဲမွာ လက္နက္ကိုင္အာဏာပိုင္ေတြက အမ်ားၾကီးပဲ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ 
ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ စစ္သားေတြနဲ ႔ ရြာသားအခ်ိ ဳ႕  ပူးေပါင္းျပီး ေျမေတြကိုတျခားေဒသကလာတဲ့  ခ်မ္းသာ 
ၾကြယ္၀တဲ ့သူေတြဆီ  ေရာင္းလိ ုက္ ၾကတယ္ ဒါနဲ ႔ခ်မ္ းသာတဲ ့သူေတြက အဲဒီေျမေပၚမွာ ရာဘာပင္ 
ျပန္စုိက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံေတြအတြက္ ခုတ္ထြင္စုိက္ပ်ိဳးဖို ႔၊ ျပီးေတာ့ သစ္၊ ၀ါး၊ အိမ္မိုးဖက္မ်ားရွာဖို ႔နဲ႔ 
သူတို ႔အိမ္ေဆာက္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာသံုးတဲ့ ျခံစည္းရိုးခတ္ဖို ႔တိုင္ေတြခုတ္ဖို ႔ အခက္အခဲရွိတယ္ အခုသူတို ႔ 
၀ါတစ္ေခ်ာင္း၀ယ္ဖုိ႔ ၅၀၀ က်ပ္ နဲ႔ ျခံစည္းရုိးခတ္တုိင္တစ္ေခ်ာင္းဆုိရင္လည္း ၅၀၀ က်ပ္ေပးရတယ္” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦး၏ ေနာက္ဆုံးရ ေဒသတြင္းအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ က်ံဳဒုိးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ လက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္။)347 

{{ခ} ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ အဓမၼေစခုိင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ 

စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးရန္ရည္ရြယ္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း 

အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားျဖစ္ေစမႈႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးဆံုးရႈ ံးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၎ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ 

ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွျပီး ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္လည္း ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ၿခိမ္းေျခာက္ထားျခင္း 

ခံခ့ဲရသည္။348 ဘားအံခရုိင္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ 

လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအား ေသနတ္မ်ားျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။ 

“ပထမေျမ အသိမ္းခံရတဲ့ သူကေတာ့ မဘ… ျဖစ္တယ္၊ သူမရဲ့ လယ္ယာေျမ ၃ ဧက နဲ ႔ ၇ ဧကရွိတဲ ့ 
စုိက္ခင္းေတြ အသိမ္းခံခ့ဲရတယ္၊ ျခံထဲမွာ ၀ါးတဲႏွစ္လံုးရွိတယ္ သူတို႔ (ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ 

                                                             
346 sources #29, #87, #76, #54 (ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုပါ၀င္သည္), #56 ႏွင့္ #62 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
347 source #62 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
348 sources #75 ႏွင့္ #76 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ပုဂၢိဳလ္မ်ား) တဲႏွစ္လုံးစလုံးဖ်က္ဆီးလုိက္တယ္၊ ျပီေတာ့သူတုိ႔က သူမကုိ ေသနတ္ေတြနဲ႔ ျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲၾကတယ္ 
…. သူတုိ႔ရြာသားေတြကုိ ေသနတ္နဲ႔အၾကိမ္ၾကိမ္ပဲ ျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲၾကတယ္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦး၏ ေနာက္ဆုံးရ ေဒသတြင္းအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ ဒုံရင္းျမဳိ႕နယ္၊ 

ဘားအံခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧျပီလ တြင္လက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္။)349 

ဥပမာ အေနျဖင့္ သထံုခရိုင္တြင္ ၂၀၁၃က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓမၼေစခုိင္းမႈတြင္ ကရင္နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ 

တပ္ရင္း အမွတ္ ၁၀၁၄ ႏွင္ ့ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ350ႏွင့ ္ ဟိန္းနိ ုင္၀င္းကုမၸဏီ351တို ႔ ညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္း 

ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမေပၚတြင္ ရာဘာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားျပီး အနီးအနားရွိ ရြာ ၇ 

ရြာမွ ရြာသားမ်ားအလွည့္က် ၎ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ရန္ အဓမၼေစခိုင္းျပီး ၎ရြာသားမ်ား၏ လုပ္အားခအား 

တစ္ရက္အတြက္ ၂၀၀၀ က်ပ္ေပးခ့ဲသည္။ မိသားစုတစ္စုဆီမွ ရြာသားမ်ားပ်က္ကြက္ပါကလည္း ထိုေငြပမာဏ 

အတုိင္းေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွ စုေဆာင္းရရွိထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈဆိုင္ရာသတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ 

တင္ျပခ်က္အရ သစ္ေတာပ်က္စီးဆံုးရႈ ံးမႈေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိျပီး ေျမပ်က္စီးဆံုးရႈ ံးမႈမ်ား 

အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲသည္။352  

၅၅။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျခားနားေသာ ျဖစ္ေပၚမူမ်ားအား ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပျခင္း 

ယခင္က ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ KHRG မွ ျခားနားေသာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအေပၚ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး 

ယခု အစီရင္ခံစာတင္ျပခ်ိန္ကာလတြင္လည္း ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၁  ခ ုႏ ွစ ္ မ ွ  ၂၀၁၂  ခ ုႏ ွ စ ္  အထိ  အစီရင ္ခ ံစာတင္ ျပသည္ ့  ေနာက္ပ ိ ု င ္ းအခ် ိ န ္တ ြင ္လည္ း ၊ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ ဲ KHRG မွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ စုေပါင္းက်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ 

အမ်ားအားျဖင့္ ေျမမ်ားကုိ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အစိုးရမွ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၏ 

အက်ိဳးအလို႔ငွာ353 ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။  ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမရိုင္း အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး 

သိမ္ းယူ ျခင္ း354ႏွ ွင ္ ့  ၎က်ဴးလြန္သူမ်ားအၾကား စုေပါင္ းလိမ္လည္မႈမ်ား355သည္  ယခုအခ် ိန ္ထိ 

                                                             
349 source #75 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
350 ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကိုသိရိွလိုပါက Footnote နံပါတ္ ၃၅ တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
351 source #42 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
352 source #51 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
353 ကရင္လူအခြင္အေရးအဖြ ဲ ႔ KHRG က ၂၀၁၃ ႏွစ္ကထုတ္ ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၇ ႏွင္ ့ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ကထုတ္ျပန္ေသာ ဆိုင္းင့ံျခင္း (သို႔) အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းအစီရင္ခံစာခ်ဳပ္ စာမ်က္ႏွာ ၉၁ တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
354 အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အခန္းခြ။ဲ ။ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား, b. အမ်ားပုိင္ေျမကုိၾကည့္ပါ။ 
355 ျပည္နယ္အစုိးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးသမားမ်ားစိတ္၀င္စားမူမ်ားေပၚ  မဟုတ္မမွန္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံမ်ားအေပၚ 
စီစစ္ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအားသိရိွရန္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ပြားမႈပုံစံမ်ားတြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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၅။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျခားနားေသာ ျဖစ္ေပၚမူမ်ားအား ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပျခင္း 

 

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ကြင္းဆင္း လုပ္သားမ်ား 

ေဖာ္ျပသည္မွာ ေျမယာပိ ုင္ဆိ ုင္မႈပံ ုစံ ၁၀၅356သည္ ေျမယာေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအား မ်က္ႏွာသာေပးကာ 

စ ိတ ္ ၀င ္တစား ျဖစ ္ ေစ ျပ ီ း  ဤကဲ ့သ ိ ု ႔ ေသာ ျ ဖစ ္ ရပ ္ မ ် ာ းတ ြင ္  ၎တိ ု ႔သည ္  ထု ိ ေ ျ မမ ် ာ းအာ း 

ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားအျဖစ္ယူဆျပီး ေလွ်ာက္ထားျခင္းတို ႔ပါ၀င္သည္။  ဤကဲ့သို ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိ ု 

၎တို႔က ယေန႔အခ်ိန္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆက္လက္အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။357 အစုိးရမွလည္း ထုိေျမေပၚတြင္ 

မ်ားစြာေသာ စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခြင့ ္ေပးခဲ ့ ျပီ း ၎တြင္ စီ းပြားျဖစ္စိ ုက္ပ် ိ ဳ းေရးျခံမ်ား၊ 

ေဒသခံမ်ားဓေလ့ထုံးစံအရက်င့္သုံးလာခဲ့ေသာ ေျမသံုးစြဲမႈစနစ္မ်ားအား ၎တို႔၏ လယ္ယာ ေျမဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ 

စနစ္ အျဖစ္ လႊမ္းမုိးေစခ့ဲသည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ ဲKHRG ၏ ရွာေဖြေတြ႔ ရွိခ်က္အရ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 

ေသာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားမရွိသည္မွာလည္း အေျပာင္းအလဲမရွိ 

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။358 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းရွာေဖြေတြ ႔ရွ ိထားေသာ 

သတင္းမ်ားတြင္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ ခါတိ ုင္ းကဲ ့သိ ု ႔ပင္ ေဆြးေႏြးတိ ုင္ပင္မႈမ်ား မရွ ိသည္ကိ ု 

ေတြ႕ရွိရပါသည္။ “စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္း”359 ဟု 

ေခၚဆိုေသာ သူမ်ားကိ ု ေျမသိမ္းမႈတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္မွာ အလြန္ပင္နည္း၍ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ 

လံုေလာက္မူမရွိပါ။360 စီးပြားေရးလုပ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ဤကဲ့သိ ု ႔ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ တစ္ဟုန္ထိ ု း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွ ိ ျပီ း 

၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား မရရွိခဲ့ေသးပါ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

မွစ၍ ေျမသိမ္းယူေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေသာ အစီရင္ခံစာ 

တစ္ေစာင္သာ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ KHRG မွ 

ရွာေဖြေတြ ႔ ရွ ိထားေသာ သတင္းမ်ားအရ ေျမယာသိမ္ းဆည္းမႈမ်ားသည္  ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ 

စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မူမ်ားရွ ိေစပါသည္။361 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ 

                                                             
356 လယ္ယာေျမပုံစံ ၁၀၅ သည္ ပုံေသမဟုတ္ေသာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း စနစ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၎သည္လုပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ပထမအဆင္ ့လံ ု ျခ ံ ဳေစျခင္ း ျဖစ ္သည္။  ၎ေျမပ ံ ုစ ံ ျဖင ္ ့  အာမခ ံလ ံ ု ျခ ံ ဳေစ ျပ ီ းေနာက္  ၎ေျမသည္  သံ ု းႏ ွစ ္တိ ုင ္တ ိ ုင ္ 
အဆက္မျပတ္ဆက္လက္စုိက္ပ်ိဳးရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုသံုးႏွစ္အတြင္းတြင္ ေျမယာလစ္လပ္မႈမျဖစ္ေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးထားရမည္ျဖစ္သည္။ 
လုပ္ပိ ုင ္ခြင္ ့ရရွ ိထားသူသည္  ေက်ေအးျခင္း ႏွင္ ့ ေျမယာမွတ္တမ္းဌာန Land Records Department (SLRD) ႏွင္ ့ 
ဆက္ဆံမႈအားေကာင္းပါက၊ ထုိသူတုိ႔သည္ အစဥ္အျမဲ ေျမပုံစံ ၁၀၆ တြင္ ေျမမွတ္ပုံတင္နိုင္သက့ဲသို႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။ 
BEWG, Burma’s Environment: People, Problems, Policies, 2011, စာမ်က္ႏွာ ၃၉ တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
357 သထံုခရိ ုင္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိ ုင္ မွကြင္းဆင္း ေဒသခံအဖြဲ ႔မွ အစည္းအေ၀အတြင္းတြင္လက္ခံရရွိေသာ သတင္မ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေျမေရာင္း၀ယ္သူမ်ားသည္ အစိုးရႏွင္ ့ပူးေပါင္း ျပီး ေျမကြက္မ်ားအား အမွန္တကယ္မေလ့လာ၊ ေဒသခံ 
ရြာသားမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမျပဳဘဲ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းအျဖစ္ တိုင္းထြာသတ္မွတ္ခ့ဲၾကသည္။ 
358 KHRG မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကထုတ္ျပန္ေသာ ရပ္တည္ရာေပ်ာက္ဆံုးျခင္း အစီရင္ခံစာ Losing Ground တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
359 KHRG မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကထုတ္ျပန္ေသာ ဆိုင္င့ံျခင္း (သို႔) အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း Truth or Transition တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
360 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ KHRG မွ၂၀၁၃ တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ရပ္တည္ရာေပ်ာက္ဆံုးျခင္း အစီရင္ခံစာခ်ဳပ္ တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
361 ကရင္လူ႔အခြင္ ့အေရးအဖြ ဲ ႔မွ ၂၀၁၄ တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ဆိုင္းငံ ့ ျခင္း (သို ႔) အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း အစီရင္ခံစာခ်ဳပ္  
ႏွင့္ ရပ္တည္ရာေပ်ာက္ဆံုးျခင္း အစီရင္ခံစာခ်ဳပ္ တြင္ၾကည့္ပါ။  

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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သတင္းမ်ားအရ ေဒသခံရြာသားမ်ား စီးပြားျဖစ္စိ ုက္ပ်ိ ဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့ ္ ပတ္သက္၍ ေျမသိမ္းဆည္း 

ခံရျခင္းမ်ား အေပၚ ၎တို႔၏ စား၀တ္ေနေရးအား ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစျခင္းမ်ားသည္ အဓိက ဆက္လက္ 

ျဖစ္ပြားလ်က္ေသာ အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို ႔ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအား ဆက္လက္ 

ရွာေဖြေတြ႔ရွ ိလ်က္ရွိျပီး ေျမယာဆံုးရႈ ံးသြားေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ 

ဆက္လက္လုပ္ကိ ုင္ရန္ အဟန္႔အတား တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေစျပီး ၎တို ႔မွ ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္မွာ 

“ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိ ုင္ း ေက်းလက္ေဒသေန လူထုအမ်ားစုက သူတို ႔ေတြရဲ ့ စား၀တ္ေနေရး၊ 

အလုပ္အကိုင္အေနနဲ ႔ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ လယ္ယာ၊ ေတာင္ယာ၊ တိရိစာၦန္ 

ေမြးျမဴေရး၊ စီးပြားျဖစ္စိ ုက္ပ် ိ ဳးေရး၊ ျခံအေသးစားေလးေတြပဲလုပ္ ၾကတယ္။”362 ယခု အစီရင္ခံစာ 

တင္ျပစဥ္ကာလတြင္လည္း ဤကဲ့သ႔ ိ ုေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင္ ့ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသခံ 

ရြာသားမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဆက္လက္ျမင္ေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ 

လူ႔အခြင္ ့အေရးအဖြ ႔ ဲ KHRG မွ ေဒသခံမ်ားေဖာ္ျပထားျခင္းအရ ထင္းမ်ားရွာေဖြျခင္းႏွင္ ့ အျခားေသာ 

ဓေလ့ထုံးစံအရ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းရယူရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိျခင္းသည္လည္း 

အျခားေသာ စား၀တ္ေနေရးႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ ထိခိ ုက္နစ္နာမႈ တစ္မ် ိ ဳးပင္ ျဖစ္ ျပီး ဤကဲ့သ႔ ိ ုေသာ 

ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ ကရင္လူ ႔အခြင္ ့အေရးအဖြ ႔ ဲ KHRG၏ ယခင္ကထုတ္ျပန္ခဲ ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ 

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ 

ယခင္ကႏွစ္မ်ား363 ႏွင္ ့ ႏိ ႈင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း 

လက္ခံရရွိထားေသာ သတင္းမ်ားအရ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ KHRG ၏  ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားသည္ 

စိ ုက္ပ်ိ ဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင္ ့ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ ျခင္း သို ႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ခုမွ သတင္းမွတ္တမ္း တင္ထားျခင္းမရိွေပ။364 

                                                             
362 ဤျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚတင္ျပျခင္းသည္ စာ၀တ္ေနေရးျပႆနာသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚမူမ်ားထက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈအလုပ ္အကိ ုင္ေပၚ မူတည္၍ တန္ျပန္ေသာေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကိ ုတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။  အေသးစိတ္ 
ဆက္လက္သိရိွလိုပါက အစီရင္ခံစာျပဳစုပုံ နည္းစနစ္ အခန္း တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
363 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ဆိုင္းငံ့ ျခင္း (သို ႔) အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေတြ႔ရိွႏုိင္ပါသည္။ 
364 ဤမတူညီမႈသည္ မည္သည့္စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားကိုရြာသားမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရျခင္းကို အဓိကထားတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 
KHRG မည္သို႔အလုပ္လုပ္သည္ကို ပုိမုိသိရိွလိုပါက “အစီရင္ခံစာျပဳစုပုံနည္းစနစ္” တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

100



 

 

 

 
အထက္ေဖာ္ျပပါပုံ  ႏွစ္ပုံကုိ  ၂၀၁၃ခုႏွစ္  ဇြန္လ  ၄ရက္တြင္ရုိက္ယူခ့ဲသည္။  ထုိပုံမ်ားထဲတြင္ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း၊ပုိင္က်ဳ ံျမိဳ႕နယ္၊အ----

ေက်းရြာအုပ္စု၊  အ----ေက်းရြာတြင္ရိွေသာ  ၎၏ေျမယာကုိ  သိမ္းဆည္ခံခဲ့ရေသာ  အမ်ဳိသမီးတစ္ဦး၏ပံုကုိ  ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။  အသက္  
၅၁ရိွျပီးျဖစ္ေသာ  ေနာ္  အ----သည္ ၆ဧကခန္႕ရိွေသာသူမ၏ေျမယာကိုကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏တပ္နယ္မွဴးၾကာေအးမွသိမ္းယူခဲ့သည္။  
သူမသည္  ၎၏ေျမယာကုိျပန္ရရွိေအာင္  ၾကိဳးစား၍  ၾကာေအးကုိခ်ဥ္းကပ္ေသာအခါတြင္  ၾကာေအးက  ““ နင့္ရဲ့ေျမယာေတြကုိ  
ျပန္ရခ်င္တယ္ဆိုရင္  နင္ငါ့ကုိ  ၆၀၀,,၀၀၀  က်ပ္လာေပးရမယ္။  ျပီးလို႕ရွိရင္  နင့္ရဲ့ေျမယာေတြကုိ  ငါျပန္ေပးမယ္”” ဟုေျပာခဲ့သည္။    
ထို႕ေနာက္  ေနာ္အ----သည္  ၎၏  ေျမယာမ်ားကုိ  ျပန္လည္၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အလို႕ငွာ  သူမတြင္ရွိေသာ  ေရႊႏွင့္  ႏြားငါးေကာင္တုိ႕ကုိ  
ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။    ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏  တပ္နယ္မွဴး  ၾကားေအးသည္  ၎လိုခ်င္ေသာေငြမ်ားကုိ  ရရွိျပီးေသာအခါတြင္  
မည္သည့္ေျမယာစာရြက္စာတမ္းမွ်မပါဘဲ  ေနာ္  အ----၏ေျမယာမ်ားကုိ  ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ ့သည္။  ထို႕ေနာက္  ၾကာေအးက  

““နင့္ရ့ဲေျမယာေတြကို  ငါ့တုိ႕မေႏွာင့္ယွက္ေတာ့ဘူး”” ဟု  ေျပာဆုိျပီး  ၎က  ထုိျဖစ္ရပ္ကို  ရုိးရွင္းစြာျဖင့္ပိတ္လိုက္ပါသည္။  [ပုံ--KHRG]  

  
အထက္ေဖာ္ျပပါပုံမ်ားကုိ  ၂၀၁၄ခုႏွစ္  မတ္လ  ၂၄ရက္၊  ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း၊လႈုိင္းဘြဲျမိဳ႕နယ္ရွိ  တမို႕ေပါေတာင္တန္း  အနီးတြင္  
ရိုက္ယူခဲ့သည္။  လက္၀ဲဘက္ရွိပံုသည္  ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏  အမည္မသိတပ္ရင္းတစ္ခုမွ  ဗုိလ္ဖါးႏြီးႏွင့္  ဗိုလ္၀င္းႏိုင္စိန္တို႕မွ  
သိမ္းဆည္းထားေသာ  ရြာသူရြာသားမ်ား၏  လယ္ယာမ်ားကုိ  ျပေသာပံုျဖစ္သည္။  လက္ယာဘက္ရွိပံ ုမွာမူ   လယ္ယာမ်ားကုိ  
ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ ရြာသားေလးေယာက္၏ ပုံျဖစ္သည္။  ရြာသားမ်ားက  ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍  ၎တို႕  တိုင္တန္းမႈမ်ားကုိ  
ၾကိဳးစား၍  ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလွ်င္  လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းသူမ်ားက  ေသနတ္ျဖင့္  ၎တုိ႕ကုိ  ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္  ဟုေျပာခဲ့သည္။  
ရြာသူရြာသားမ်ားသည္  ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏  အရာရိွမ်ားကို  ဆက္လက္ေၾကာက္ေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။  [[ပုံ-KHRG] 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ဤပုံကို  ၂၀၁၄ခုႏွစ္  မတ္လ  ၁၇  ရက္၊  ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္းရိွ  

သရက္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊  ေနာ္ေရႊရြာေျမာက္ပုိင္းတြင္  ရိုက္ယူ 
ခဲ ့သည္။  ထိ ုပံ ုသည္ကရင္ ျငိမ္ းခ်မ္ းေရး (KNU/KNLA-PC) 

အဖြ႕ဲ၀င္တစ္ဦးျဖစ္  သည့္ျမေအးမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ ၾကီးမား 
က်ယ္ျပန္႕သည့္ ေျမယာတစ္ခု၏ ပံုျဖစ္သည္။ ပံုတြင္ျပထားသည့္ 
အတုိင္း၎သိမ္းဆည္းထားေသာေျမယာေနရာတြင္ရာဘာစုိက္ခင္း 
တစ္ခင္းကုိ စုိက္ပ်ိဳးထားသည္။  သိမ္းဆည္းထားေသာ  ေျမယာမ်ား 
ေပၚတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္  ရာဘာျခံစိုက္ခင္းမ်ား  က်ယ္ျပန္႕စြာ  
စိုက္ပ်ဳိး ရန္  ရည္ရြယ္၍  ေျမယာမ်ား သိမ္းယူခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။    
[[ပုံ-KHRG] 

အထက္ေဖာ္ျပပါပံုကုိ  ၂၀၁၄ခုႏွစ္  မတ္လ  ၈ရက္၊  ကရင္ျပည္နယ္ 
အလယ္ပိ ု င ္ းရ ွ ိ ဒ ံ ုရင ္ း ျမ ိ ဳ ႕နယ္ ၊ ေတာင္ကေလးေက်းနယ္ ၊  
ေတာင္ကေလး ေက်းရြာအေရွ႕ပု ိင္အနီးတြင္ရိ ုက္ယူခဲ ့သည္။  
ထိုပုံသည္  “အမွတ္  ၂၀၅  ေျချမန္တပ္ရင္း ကၽြန္းစိုက္ခင္း”  ဟု 
ေရးသားေသာ  ဆိုင္းဘုတ္ျဖစ္သည္။  ဤေျမကုိ  မသိမ္းယူခင္ 
တြင္ရြာသူရြာသားမ်ားသည္  ထိုေနရာတြင္  အင္ရြက္မ်ား 
သြ ာ း ေကာက ္ယ ူ ခ ဲ ့ သည ္ ။  ထိ ု ေနရ ာရ ွ ိ  အခ ် ဳ ိ ႕ ေသာ 
ေျမယာမ်ားကုိလည္း  ရြာသူရြာသားမ်ားက  လယ္ေျမအျဖစ္ 
အသံုးျပဳခဲ ့သည္။  ထိုပံ ုသည္  စစ္တပ္မွ  သိမ္းယူထားေသာ 
အခ်ဳ ိ႕ေသာ ေျမယာအပုိင္းမွ်ကိုသာ ျပေသာပံုျဖစ္သည္။ ယခုတြင္ 
ထုိေျမကို၎တို႕က စီးပြားျဖစ္ ကၽြန္းစုိက္ခင္းအျဖစ္  အသံုးျပဳသည္။  
[ပုံ-KHRG] 

[ဃ] စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအသုံးျပဳရန္အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း
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[[ဃ] စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအသုံးျပဳရန္အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း 
 
“ကၽြန္ေတာ္တိ ု ႔ အေနနဲ ႔ ကၽြန္ေတာ္တိ ု ႔ရဲ ့ 
လယ္ေတြ ထဲ လယ္လုပ္လို႕မရဲဲေတာ့ဘူး။ 
တကယ္ လို ႔ လယ္ ထဲဆင္းခဲ ့ရင္ သူတိ ု ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တိ ု ႔ကိ ု ပစ္လိမ္ ့မယ္။ လယ္ရဲ႕ 
အထက္ပုိင္းမွာရိွတဲ့ ေျမေတြက စပါး စုိက္ဖုိ႕ 
အတြက္ ေျမဆီလႊာအရမ္း ေကာင္းေပမယ့္ 
ကရင္ ျငိမ္ းခ်မ္ းေရးတပ္ဖြ ဲ ႔ ေတြအတြက္ 
အဲဒီမွာ သူတို႔ေနဖုိ႔ အိမ္ေတြ ေဆာက္လိုက္ 
တယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီေျမ 
ေပၚမွာ လုပ္စားလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ ရြာသားေတြက အ ေၾကာက္တရားနဲ႔ပ ဲ
အသက္ ရွင္ေနရတယ္။” 
 

ေမာင္ အ --- (က်ား၊ ၄၂ ႏွစ္) ဘ --- 
ေက်းရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာ 
ခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း။ (၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္)365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
365 source #99 ကိုၾကည့္ပါ။ 

အဓိက ရရွာေဖြေတြ႔႔ရရွိခ်က္မ်ား 

 စစ္ဘက္ဆိ ုင ္ရာ  အသံ ု း ျပဳရန ္အတြက္  ေျမသိမ ္ း 
သူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္၊ ကရင္ နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္ ၊ 
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသား 
မ်ားမွ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။  

 သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ားကိ ု တပ္စခန္းအသစ္မ်ား 
ေဆာက္လုပ္ရန္၊ တည္ရွ ိေနဆဲ တပ္စခန္းမ်ားအား 
တို းခ် ဲ ႕ရန ္ ၊ တပ္သားမ်ား၏ မိသားစ ုမ်ားအတြက္ 
အိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ႏွင့္ စစ္တပ္ အတြက္ 
လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ ံေပးရန္  အလုိ ႔င ွ ါ 
စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳ 
လ်က္ရိွသည္။  

 ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အမ်ားစုတြင္ရြာသားမ်ားမွာ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရရွ ိ ျခင္း သို ႔မဟုတ္ ရြာသားမ်ား 
သတ္မွတ္ထားေသာ မွ်တသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား ေအာက္ 
မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းသည့္ ပမာဏကိုသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
ျဖစ္လက္ခံရရိွခ့ဲၾကသည္။  

 ျဖစ ္စဥ ္  အမ်ားစ ုတ ြင ္  ရြာသားမ်ာ းအား  ေျမယာ 
သိမ္းဆည္းမႈႏွင ္ ့ ပတ္သက္၍ ၾကိ ဳတင္  အသိေပး 
ေျပာၾကားျခင္း မရွ ိသည္ ့အျပင္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွ ိရွ ိ ျဖင္ ့ ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကိ ု 
လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လက္သို ႔ ေပးအပ္ရန္အတြက္ 
သေဘာတူညီမႈ တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ထိုးရန္ လွည့္ဖ်ား 
ခ ံခ ဲ ့ ရသည္ ။  ဤအစီရင ္ ခ ံ စာေရ းသည္ ့  ကာလ 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကရင္လူ ႔အခြင္ ့အေရး အဖြဲ ႔သည္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလ မတိ ုင္မ ီ ျဖစ္ပြားခဲ ့ေသာ 
ေျမသိမ္းဆည္း မႈမ်ား၏ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ 
အက်ိ ဳ းဆက္မ်ားကိ ု ေဖာ္ ျပသည္ ့ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ လက္ခံရရွိလ်က္ရွိသည္။ 
ထိုသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လြန္ခဲ ့ေသာ 
ႏ ွစ ္ မ ် ာ းမ ွစ၍  ယခုတ ိ ုင ္  တပ္မေတာ ္၏  ေျမယာ 
သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ကရင္လူ႔အခြင္ ့အေရးအဖြဲ ႔မွ လက္ခံရရွိေသာ 

အစီရင္ခံစာ (၂၂) ေစာင္တြင္ လက္နက္ကိ ုင ္ အဖြဲ ႔မ်ားမွ တပ္စခန္း အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ၊ 

တည္ရွ ိေနေသာ တပ္စခန္ းမ်ားက ိ ု  တိ ု းခ် ဲ ႕ရန ္ ၊ တပ္သားမ်ာ း၏ မိသားစ ုအတြက္  အိမ္ယာမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင္ ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္အတြက္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ရန္ ႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ 

ေျမယာ သိမ္းဆည္းျခင္း (၁၀) ခု ပါရွိသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ လက္နက္ကိုင္ 

အဖြ ဲ ႔ မ ် ာ း ျ ဖစ ္သည ္ ့  ကရင္  နယ ္ ျခား  ေစာင ္ ့တပ ္ႏ ွ င ္ ့  ကရင ္ ၿင ိ မ ္ းခ ်မ ္ း ေရး  တပ္ဖ ြ ဲ ႔ မ ် ာ းသည္ 

ဤေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္လ်က္ ရွိသည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ 

(၁၀) ခုမွ (၂) ခုသာ ရြာသားမ်ား အေနႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံရရွိေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ မျပဳလုပ္မီ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကိ ု ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုတြင္သာ ေတြ႔ရၿပီး 

ထိ ု ျဖစ ္ရပ ္တြင ္  ရြာသားမ်ားမ ွ  ထိ ုေျမယာသိမ္ းဆည္ းမ ႈကိ ု  လက္ခံရန ္အတြက္  မွားယြင ္ းေသာ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအသိေပးေျပာၾကားျခင္း ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

ဤအခန္းတြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အသုံးျပဳမႈအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းကို အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ရာ ကာလတြင္းရွ ိ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ 

အေရွ ႕ေျမာက္ပ ိ ု င ္ းရ ွ ိ  ေဒသခံ  ရ ြ ာသားမ ်ားသည္  သတိ ႀက ီ းေသာ  သံသယမ်က္လ ံ ု းမ ်ား ျဖင ္ ့ 

ေစာင္ ့ ၾကည္ ့လ်က္ရွ ိသည္ ့အျပင္  စစ္တပ္၏ ဆက္လက္တည္ရွ ိေနမႈႏွင ္ ့  တို းပြားခိ ုင ္မာလာေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ မရိွၾကေပ။ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံးႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ အၾကား ပဏာမ 

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္သည့္္ ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္၍  စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ တပ္ဖြဲ ႔မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင္ ့ ရိကၡာပို ႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင္ ့ 

လက္နက္ကိ ုင ္  တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားအၾကား  ျဖစ္ပြားသည္ ့  တု ိက္ပြ ဲငယ္မ်ား တိ ု းပြားလာျခင္ းတိ ု ႕ေၾကာင္ ့ ္ 

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းသည္း ႀကီးမားေသာ  လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု အျဖစ္ 

ပါဝင္သည္ဟု ရြာသားမ်ားမွ ေဖာ္ျပထားသည္။ 366 ဤေတြ႔ရွိမႈကိုလည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ယခင္ 

အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ “ဆိုင္းငံ့ျခင္း (သို႔) အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း?” တြင္ အေသအခ်ာ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း 

“ရပ္တည္ရာ ေပ်ာက္ဆံု းျခင္း” အစီရင္ခံစာတြင္မူ ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွ ိပါ။ ထို ႔ေၾကာင္ ့ 

ယခုအခန္းသည္ ယခင္အခန္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားကာ “ဆိုင္းငံ့ျခင္း (သို႔) အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း?” 

အစီရင္ခံစာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ရြာသားမ်ား၏ အသံမ်ားအား မွတ္တမ္းရယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၂  ခ ု ႏ ွ စ ္  ပဏာမ  အပစ ္အခတ ္  ရပ ္ စ ဲ ေရး ျ ပ ဳလ ု ပ ္ ျ ပ ီ း  ေနာက ္ပ ိ ု င ္ းတ ြ င ္  ျ ဖစ ္ ပ ြ ာ းသည္ ့ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတုိင္မီက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပံ့ပို ႔ေပးထားေသာ အျခား 
လက္နက္ကိ ုင ္  တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား၏ ေျမသိမ္ းဆည္း ျခင္ းႏွင ္ ့ဆိ ုင ္ေသာ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု 
                                                             
366 “Ongoing militarisation of southeastern Burma/Myanmar, since the January 2012 ceasefire agreement between  
the Karen National Union (KNU) and the Burma/Myanmar government,’ KHRG, February 2015 and Truce or  
Transition? ကိုၾကည့္ပါ။ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ကရင္လူ႔အခြင္ ့အေရး အဖြဲ ႔၏ သတင္းေကာက္ယူသူမ်ားက ဆက္လက္ လက္ခံရရွိလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၈၉ 
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အၾကားတြင္လည္း ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမ 
စီစစ္ေရး ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာျပည္ တဝွမ္းရွိ ေျမယာ ဧကေပါင္း တစ္သန္း၏ 
ေလးပုံတစ္ပုံနီးပါး ရိွေသာေျမယာမ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူထားၿပီး ပမာဏ အနည္းငယ္ကိုသာ ျပန္လည္ 
ေပးအပ္ျခင္းသို ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေတြ႔ရသည္။367 လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ယခင္က သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ လက္ခံရရိွလ်က္ရွိသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ပိုင္းရွိ ရြာသားမ်ားထံမွ 
ဆက္လက ္  ေပးပ ိ ု ႔လ ်က ္ ရ ွ ိ ေသာ  လြန ္ ခ ဲ ့ ေသာ  ဆယ္စ ု ႏ ွ စ ္ မ ် ာ းအတ ြ င ္ း  ျ ဖစ ္ ေပ ၚခ ဲ ့သည ္ ့ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင္ ့ ၎တို ႔ခံစားရေသာ အရာမ်ားမွာ ထိုလယ္ယာေျမစံ ုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မရွင္၏ ရွာေဖြထုတ္ျပန္သည့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအား အတည္ျပဳလ်က္ရိွသည္။ 
 
ျမန္မာအစိ ု းရသည္ တပ္မေတာ္မွ လယ္ယာေျမမ်ားကိ ု က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ ျပန္ ႔ အဓၶမၼသိမ္းယူေနမႈအား 

အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း368 ထိုသိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 

ေပးအပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေႏွာင္ ့ေႏွးလ်က္ရွ ိ369 ေသးသည္ ့အျပင္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူထားသည္ ့ 

အခ်ိဳ႕ေျမမ်ားကိ ု ရြာသားမ်ားအေနႏွင္ ့ လံုးဝျပန္လည္ရရွ ိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိ ုလည္း အတိအလင္း 

ေၾကညာထားသည္။370 အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ မထုတ္ျပန္မီ သိမ္းယူထားေသာ 

ေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေပးအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆိ ုေသာ္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ 

အမ်ိဳးသားေရးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၉ အရ သိမ္းယူထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။371 ပုဒ္မ ၃၉ တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 

သမၼတ သုိ ႔မဟုတ္ ၎၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ရာဘာစိ ုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ 

တပ္စခန္း တည္ေဆာက္ရန္ စေသာ အျခား ၾကံရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။372 

                                                             
367 HURFORM, Yearning to Be Heard: 2015, 16တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္။  
368 မတ္လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာေျမ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မစ္ရွင္၊ ပါလီမန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမွ ျပည္ေထာင္စု ဗမာပါလီမန္သုိ ႔ 

တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ထားေသာ ေျမသိမ္းမႈအား တင္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရမွ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူထားေသာ ေျမဧက 

၃၀၀၀၀၀ မွ ဧက ၁၈၃၆၄.၄၉ ကို ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာက ဂတိျပဳခဲ့သည္။ “Military involved in massive 

land grabs: parliamentary report,” ႏွင့္ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနမွ မတ္လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ Zarni Mann,, “Only 

Fraction of Land Seized by Military Will be Returned: Minister,” The Irrawaddy, July 18th 2013 ကိုၾကည့္ပါ။ 

369 “MPs urge prompt return of confiscated land,” The Irrawaddy, September 26th 2014. 
370 ျမန္မာအစိ ု းရမွ ေျမဧကေပါင္း ၅၀၀၀၀ မွာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ ့အတြက္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ 
မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသာ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ဒီဗီဘီ သတင္းဌာနမွ 
ေဆြေအာင္၏ “Ministry Agrees to Return Meagre Fraction of Land Confiscated by Military,” DVB , ကိုၾကည့္ပါ။  
371 ဥပမာအားျဖင့္ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမွ လန ၃၉ ေအာက္တြင္ သိမ္းယူခဲ့ေသာ 

ေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္ ေပးအပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ရြာသားမ်ားကို ေျပာခဲ့သည္။ “Nyaunglebin Interview: U A--, December 

2012,” KHRG, July 2014; ႏွင့္ “Nyaunglebin Interview: Daw U---, December 2012,” KHRG, July 2014 ကိုၾကည့္ပါ။  

372 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၁၉၅၃ ႏုိင္ငံေတာ္ ေျမယာဥပေဒ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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၁၁။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ား၏ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ခ်က္ 
 
ျမန္မာအစိုးရမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ အစီရင္ခံစာ (၂၂) ေစာင္တြင္ စစ္ဘက္ဆိ ုင္ရာ အသံုးျပဳမႈႏွင္ ့ဆု ိင္ေသာ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အျဖစ္အပ်က္ (၁၀) ခုကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွ စတင္၍ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ 

လက္ခံရရွိခဲ့သည္။  ဤကဲ့သို႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ သထံုခရုိင္၊373 ေတာင္ငူခရုိင္၊374 ဖာပြန္ခရိုင္၊375 

ဒူးပလာယာခရုိင္376 ႏွင့္ ဘားအံခရုိင္377 တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး တပ္မေတာ္၊378 ကရင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊379 

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔380 ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ တာဝန္ရိွသူမ်ား381 မွ က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကသည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 
အမ်ားစုသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ်ျခင္းမရွိပဲ ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း 
ရြာသားမ်ားႏ ွင ္ ့  ကရင္လူ ႔အခြင ္ ့အေရးအဖြ ဲ ႔၏ ကြင္ းဆင္ းေလ့လာသူမ်ားမွ  ေျပာၾကားခဲ ့သည္။ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေကာက္ယူထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ၁၀ 
ခုတြင္ ၂ ခုသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါဝင္ၿပီး382 ၁ခုမွာ ရြာသားမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ 
မွန္ကန္ သင့္ျမတ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏေအာက္ ေလ်ာ့က်ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိ ုသာ လက္ခံ 
ရရိွခ့ဲသည္။383 ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုတြင္သာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈ ပါရွိၿပီး 
ထိုအသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈသည္လည္း ေျမသိမ္းဆည္းမႈအား ရြာသားမ်ားမွ လက္ခံရန္ မွားယြင္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ အသိေပးမႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။384 
 
“သူတုိ႔ အစုိးရ အရာရိွေတြက ရြာသားေတြေတာင္းတ့ဲ ပမာဏနဲ႔ညီတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ေပးမယ္ေျပာၿပီးေတာ့ 
ရြာသားေတြကို အဲဒီေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
အေနနဲ႔ မွားၿပီး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲတ့ဲအတြက္ ဘာမွ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ဘူး” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားမွ ေရးသားခ့ဲေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေဖာင္၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ ခရုိင္၊ (သုိ႔) 
ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရိွ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္ခံရရိွခဲပသည္)385 

                                                             
373 ဥပမာအားျဖင့္ Source #3 ကိုၾကည့္ပါ။ 
374 ဥပမာအားျဖင့္ Source #88 ကိုၾကည့္ပါ။ 
375 ဥပမာအားျဖင့္ Source #106 ကိုၾကည့္ပါ။ 
376 ဥပမာအားျဖင့္ Source #100 ကိုၾကည့္ပါ။ 
377 ဥပမာအားျဖင့္ Source #15 ကိုၾကည့္ပါ။ 
378 ဥပမာအားျဖင့္ Source #88 ကိုၾကည့္ပါ။ 
379 ဥပမာအားျဖင့္ Source #100 ကိုၾကည့္ပါ။ 
380 ဥပမာအားျဖင့္ Source #100 ကိုၾကည့္ပါ။ 
381 ဥပမာအားျဖင့္ Source #2b ကိုၾကည့္ပါ။ 
382 ဥပမာအားျဖင့္ Source #1b ကိုၾကည့္ပါ။ 
383 ဥပမာအားျဖင့္ Source #22 ကိုၾကည့္ပါ။ 
384 ဥပမာအားျဖင့္ Source #1b ကိုၾကည့္ပါ။ 
385 ဥပမာအားျဖင့္ Source #1b ကိုၾကည့္ပါ။ 

၂။ အမ်ိဳးအစားခြမဲ်ားအား ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေရတြက္ျခင္း 
 
{က} တပ္စခန္းမ်ားအား ပုိမုိခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္စခန္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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၁။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ား၏ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ခ်က္ 
 

 

 

၂၂။ အမ်ိဳးအစားခြမဲ်ားအား ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေရတြက္ျခင္း 
 
{က} တပ္စခန္းမ်ားအား ပုိမုိခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္စခန္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း 
 
တပ္စခန္းမ်ား အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုိမုိ အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တည္ရိွေနေသာ 
စခန္းမ်ားအား တိုးခ်ဲ ႕ျခင္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ရပ္ ကိုးခု ပါဝင္ေသာ  
အစီရင ္ခ ံစာ  အေစာင္  (၂၀) ကိ ု  ကရင္လူ ႔အခ ြင ္ ့အေရးအဖြ ဲ ႔ မ ွ  လက္ခ ံ  ရရွ ိထားပ ါသည္ ။ 
ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မတိုင္မီ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယခု အစီရင္ခံစာ ေရးသည့္ 
ကာလအထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို 
တပ္မေတာ္၊386 ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔၊387 ကရင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္388 ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား389 မွ 
သီးျခားျဖစ္ေစ ပူးေပါင္း၍ ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ဥပမာအား ျဖင္ ့  ကရင္လူ ႔အခြင္ ့အေရးအဖြ ဲ ႔ မ ွ  ၂၀၁၂ ခုႏ ွစ ္  ေမလ  မွစတင္ ၿပ ီ း ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္အထိ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာေပါင္း (၁၀) ေစာင္390 
ကုိ လက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္း အမွတ္ ၁၀၁၃ ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ 
ဝန္ထမ္ းမ်ားမွ ပူ းေပါင္း၍ တပ္စခန္ းအသစ္  တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၎တို ႔၏ ေျမယာမ်ားအား 
သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပထားပါသည္။ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ပ--- ေက်းရြာအုပ္စုရွိ 
ေျမယာမ်ား ပိ ုင္ဆု ိင္သူ ရြာသားမ်ားက ၎တို ႔အေနျဖင္ ့ မွားယြင္းစြာ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ထိုး၍္ 
သိမ္းသြင္းခံခ့ဲရေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာဆုိခ့ဲသည္။  
 
“ရြာသားေတြက သေဘာတူရတယ္။ ထန္းနဆန္ [အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏အမည္] က ရြာသားေတြကို သူက 
ဒီတပ္စခန္းေတြ ေဆာက္ဖိ ု ႔ သေဘာတူညီခ်က္ အခြင့္ေပးရတဲ့ ေကအဲန္ယူ ဗဟိုဌာနက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆို ၿပီး စည္းရံုးခဲ ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြကလည္း မွားၿပီးေတာ့ 
သေဘာတူညီခ်က္ ကုိ လက္မွတ္ထုိးခ့ဲၾကတာ။” 
KHRG ကြင္းဆင္း လုပ္သားတစ္ဦး မွ ေရးသားခ့ဲေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ပုံစံစာရြက္၊ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ဖာပြန္ 

ခရုိင္ (သုိ႔) ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ျခမ္း၊ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္)391 

ေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသက့ဲသုိ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ရာ ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ အင္အား တည္ရွိေနမႈ 
ပိုမိုမ်ားျပားြားလာျခင္းသည္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကို သံသယပိုမို တိုးပြားလာေစသည္။ ၎တို႔၏ တပ္စခန္း 
အသစ္မ်ား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းႏွင ္ ့  ၎တို ႔၏ တပ္စခန္းေနရာမ်ားအား အခိ ုင္အမာ 

                                                             
386 ဥပမာအားျဖင့္ Source #100 ကိုၾကည့္ပါ။ 
387 ဥပမာအားျဖင့္ Source #100 ကိုၾကည့္ပါ။ 
388 ဥပမာအားျဖင့္ Source #100 ကိုၾကည့္ပါ။ 
389 ဥပမာအားျဖင့္ Source #106 ကိုၾကည့္ပါ။ 
390 source #1b, #2b, #3b, #4b, #5b, #6b, #7b, #8b ႏွင့္ #22 ကို ၾကည့္ပါ။  
391 source #3b ကိုၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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တည္ေထာင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရြာသားမ်ား၏ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရြာသားတစ္ဦး၏ 
ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရိွႏုိင္သည္။   
 
“ဗမာစစ္တပ္ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြက လံုးဝေျပာင္းလဲမသြားဘူး။ သူတို ႔ေတြဟာ စားစရာပို ႔တဲ့အခ်ိန္ေရာက္ရင္ 
စားစရာေတြပုိ႔ၾကတယ္။ စစ္သားေတြေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္ေရာက္ရင္ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကတယ္။ သူတို႔ တပ္စခန္းေတြကို 
ပိုမိ ု ခိုင္မာေအာင္လုပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆို သူတို ႔ စခန္းစည္းရိုးေတြကို ဆူးပါတဲ့သံၾကိဳးေတြနဲ ႔ 
ကာထားၿပီး အမိုးကို သြပ္မိုးမိုးတယ္။ အရင္ကဆို သူတို ႔ စခန္းစည္းရိုးေတြကို ဝါးနဲ႔ကာတယ္။ ဥပမာဆိုရင္ 
ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၅၄၇ နဲ႔ ၅၄၉ တုိ႔ရ့ဲ စခန္းေတြဟာ အရင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမတိုင္ခင္ ကဆို တိုက္နဲ႔ 
ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ္ ့ အခုအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ ၿပီ းတဲ ့ေနာက္ပိ ုင္ းမွာ 
သူတုိ႔တပ္ေတြကုိ တုိက္နဲ႔ ေဆာက္ၿပီး လက္နက္က်င္းေတြကုိလည္း ပုိၿပီး အခုိင္အမာ ေဆာက္လာၾကတယ္။” 

ေစာ ဒ---၊ (က်ား)၊ ၄၈ ႏွစ္၊  အ--- ေက်းရြာ၊ နဘူး ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံခရုိင္/ ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္း 

(ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲပါသည္)392 

{{ခ} တပ္သားမိသားစုမ်ားအတြက္ စစ္တပ္တန္းလ်ားမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း 
 
သ ိ မ ္ း ဆ ည ္ း ထ ာ း ေ သ ာ  ေ ျ မ ယ ာ မ ် ာ း သ ည ္  တ ပ ္ သ ာ း  မ ိ သ ာ း စ ု မ ် ာ း အ တ ြ က ္ 
စစ္တပ္တန္းလ်ားမ်ားေဆာက္လုပ္ ျခင္းႏွင္ ့ အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ ျခင္းတြင္  အသံ ုး ျပဳေၾကာင္းကိ ု 
ကရင္လူ ႔အခြင္ ့အေရးအဖြဲ ႔မွ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းပင္ တင္ျပထားေသာ 
အစီရင္ခံစာ ၂ ေစာင္ကုိ  ဒူးပလာရခရိုင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ လက္ခံရရွိျပီး္ၿပီး ေျမယာသိမ္းသူမ်ားမွာ 
တပ္မေတာ္၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ျဖစ္သည္။393 

ဤအျဖစ္အပ်က္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိ ုဘာလ အစပိ ုင္း၌ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားမွ ၎တို ႔၏ 
မိသားစုဝင္မ်ား၊ ကရင္ၿငိမ္ းခ်မ္းေရး တပ္ဖြ ဲ ႔ ႏွင္ ့ ကရင္နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္တိ ု ႔အတြက္ အိမ္ယာမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့သည္။ 
တင္ျပခ်က္အရ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႔ခြါခဲ့ရၿပီး ခုခံရန္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိပါ ခံစားခ့ဲရေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

“ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔က လယ္ပိုင္ရွင္ေတြကို စုေခၚၿပီး ဒီေျမယာသိမ္းမႈနဲ႔ 
ပတ္သက္လုိ႔ တုိင္တန္းတာေတြမလုပ္ဖုိ႔ ေျပာတယ္။ အ့ဲဒီလုိလုပ္လို႕ရွိရင္ သူတို႔ကို ေထာင္ထဲထည့္မယ္ဆိုၿပီး 
လယ္ပုိင္ရွင္ေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္တ့ဲအတြက္ လယ္ပုိင္ရွင္ေတြကလည္း တုိင္တန္းဖုိ႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကတယ္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား မွ ေရးသားေသာ ေဒသတြင္း အေျခအေန တင္ျပခ်က္ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ 
ဒူးပလယာ ခရုိင္၊(သုိ႔) ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဘက္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္လက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္။)394 

                                                             
392 source #15 ကိုၾကည့္ပါ။ 
393 source #100 ႏွင့္ #99 ကိုၾကည့္ပါ။ 
394 source #100 ကိုၾကည့္ပါ။ 

{ဂ} စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ရံပုံေငြရရိွရန္ ေျမယာမ်ားအား သိမ္းဆည္းျခင္း 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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{ခ} တပ္သားမိသားစုမ်ားအတြက္ စစ္တပ္တန္းလ်ားမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း 

 

{{ဂ} စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ရံပုံေငြရရိွရန္ ေျမယာမ်ားအား သိမ္းဆည္းျခင္း 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ရံပုံေငြရရိွရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အျဖစ္အပ်က္ ႏွစ္ခုကုိတင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ သံုးေစာင္ကို လက္ခံရရွိထားပါသည္။395 

ဤေျမသိမ္းဆည္းမႈ အားလံုးကိ ု တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ ထိုေျမယာမ်ားကိ ု 

အဆမတန္ေသာ တန္ဖုိးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ အငွါးခ်စားလ်က္ရိွေၾကာင္းကုိ ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပထားပါသည္။  

ဖာပြန္ခရိုင္ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုအရ ရြာသားမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားကို 

တပ္ရင္း အမွတ္ ၄၃ ေျချမန္တပ္ရင္းမွ သိမ္းယူခဲ ့သည္။396 ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ ၎တို ႔ ကိုယ္တိ ုင္ 

လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈမျပဳဘဲ ရြာသားမ်ားထံသို ႔ ေစ်းႏွဳန္းျမင့္စြာျဖင့္ ျပန္လည္ အငွါးခ်စားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို ႔ 

တန္ဖိုး ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ရြာသားမ်ားမွာ လယ္လုပ္ရန္ မငွားရမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေျမယာမ်ားမွာ အသုံးျပဳမႈ မရိွပဲ က်န္ရစ္ခ့ဲသည္။ အမွတ္ ၄၃၄ ေျချမန္တပ္ရင္းမွလည္း ထိုလယ္မွ ေျမႏွင့္ ရြံ႕ကို 

အသံုးျပဳၿပီး အုတ္မ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ကရင္လူ ႔အခြင္ ့အေရးအဖြဲ ႔၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူတစ္ဦး၏ 

ေျပာၾကားခ်က္အရ ထုိေျမကုိ ငွားရမ္းရန္မွာ ရြာသားမ်ားအတြက္ အလြန္တန္ဖုိးျမင့့္္သည္။ 

“ဟ--- ရြာသား ဦး ဒ---က ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၄၃၄ တပ္ရင္းမႈးဆီသြားၿပီး အဲဒီေျမမွာ အုတ္ဖုတ္ဖို ႔ 
ခြင္ ့သြားေတာင္းတယ္။ အဲဒီအတြက္ သူဟာ တစ္ေႏြစာအတြက္ ေငြက်ပ္ ေလးသိန္း ေပးခဲ ့ရတယ္။ 
ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၄၃၄ က တပ္ရင္းမႉးဟာ  တပ္ရင္း ရံပံုေငြအတြက္ အုတ္ဖုတ္တာလို႔ ရြာသားေတြကို 
ေျပာခ့ဲတယ္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားမွ ေရးသားေသာ ေဒသတြင္း အေျခအေန တင္ျပခ်က္ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္၊ 
(သုိ႔) ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္  

 (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္လက္ခံရရိွခ့ဲသည္။)397 
 
ဤကိစၥတြင္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မတီမွ သိမ္းဆည္းထားေသာေျမအားလံုးကို ျပန္ေပးမည္ဟု 
စာေရးကတိေပးခ့ဲသည္။398 သုိ႔ေသာ္ ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ ရြာသားမ်ားအား 
ဤကိစၥႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၎တို႔ ေျမယာမ်ား မရႏိုင္ေတာ့ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ထိ ု ႔အျပင ္  ဤကိစ ၥႏ ွ င ္ ့  ပတ္သက္၍ တိ ုင ္ ၾကား ျခင ္ းမ ်ာ းသည္  တိ ုင ္ း ျပည ္၏  ဂ ုဏ္သ ိက ၡာက ိ ု 
က်ဆင္းေစသည့္အတြက္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ထိုအျပဳအမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။399 
ဒုတိယ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုသည္လည္း ဘူးသို ၿမိ ဳ ႕နယ္တြင္ပင္ ျဖစ္ပြားခဲ ့၍ အထက္ပါ ကိစၥရပ္ႏွင္ ့ 
အလားသ႑ာန္တူသည္။400 တပ္မေတာ္ ရိကၡာ တပ္ခြမဲႉး ခင္ေဇာ္ထြန္းမွ ၎၏ တပ္စခန္းအား တုိးခ်ဲ႕ရာတြင္  

                                                             
395 source #43, #101, 102 ကိုၾကည့္ပါ။ 
396 source #91, #102, #101 ကိုၾကည့္ပါ။ 
397 source #91 ကိုၾကည့္ပါ။ 
398 ထပ္မံ သိရိွလိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပုံမ်ားကိုၾကည့္ပါ။  
399 source #60 ကိုၾကည့္ပါ။ 
400 source #91 ကိုၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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က--- ေက်းရြာမွ ေစာစ--- ၏ ေျမ ၂ ဧက ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထုိေျမမ်ားကို ရြာသားမ်ားမွ ျပန္လည္ 
ငွါးယူျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကီးျမင့္ေသာ တန္ဖုိးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေျမယာအသိမ္းဆည္းခံ ရြာသားမ်ားထံသို႔ တဖန္ 
ျပန္လည္ အငွားခ်ခ့ဲသည္။ 
 
“ရြာသားေတြက တစ္ႏွစ္ကိ ု တင္း ၅၀ ကေနၿပီးေတာ့ တင္း ၁၀၀ အထိ ေပးရတယ္။ အဲဒီလု ိ အရမ္း 
ေစ်းႀကီးေတာ့ ရြာသားေတြလည္း အဲဒီလယ္ေတြမွာ မလုပ္ေတာ့ဘူး။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားမွ ေရးသားေသာ ေဒသတြင္း အေျခအေန တင္ျပခ်က္ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္၊ 
(သုိ႔) ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္  

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္လက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္။)401 

 
၃၃။ အက်ိဳးဆက္မ်ား 
 
ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ စီစစ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဓိက ဆုိးက်ိဳးမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ 
၁၀ ခုတြင္ ခုႏွစ္ခုမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္402 ႏွင္ ့ အဓိက ပတ္သက္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္။403 
 
{က} အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္း 
 
သထံု၊404 ေတာင္ငူ၊405 ဒူးပလာယာ၊406 ဖာပြန္ႏွင္ ့407 ဘားအံ408 ခရိုင္မ်ားမွ ရြာသားမ်ားက ၎တို႔၏ 
လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ 
ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း တင္ျပခ့ဲၾကသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ အဓိက ပင္မ ဝင္ေငြစီးေၾကာင္းမရိွျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္  လယ္ယာမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခံမ်ား မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ 
ရြာသားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုႏွင့္ မိမိတုိ႕မိသားစုအား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ 
အလုပ္လုပ ္ကိ ုင ္ ၾကရပါသည္။  ဥပမာ တစ္ခ ုတြင ္  ရြာသားမ်ားသည္  ၎တိ ု ႔၏ ေျမယာမ်ားႏ ွင ္ ့ 
စ ိ ုက ္ ပ ် ိ ဳ းသ ီ း ႏ ွ ံ မ ် ာ းအာ း  ထြန ္ယက ္စ ိ ုက ္ ပ ် ိ ဳ း ရန ္  စစ ္တပ ္ မ ွ  တားဆ ီ းထားေသာေ ၾကာင ္ ့ 
မိမိတုိ႕တတ္ေျမာက္ထားေသာ လက္မႈပညာကုိ အသုံးျပဳလ်က္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းကုိ ရွာေဖြၾကရသည္။  

                                                             
401 source #91 ကိုၾကည့္ပါ။ 
402 source #100 ကိုၾကည့္ပါ။ 
403 source #15 ကိုၾကည့္ပါ။ 
404 ဥပမာအားျဖင့္ source #3 ကိုၾကည့္ပါ။ 
405 ဥပမာအားျဖင့္ source #88 ကိုၾကည့္ပါ။ 
406 ဥပမာအားျဖင့္ source #100 ကိုၾကည့္ပါ။ 
407 ဥပမာအားျဖင့္ source #102 ကိုၾကည့္ပါ။ 
408 ဥပမာအားျဖင့္ source #15 ကိုၾကည့္ပါ။ 

{ခ}ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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၃။ အက်ိဳးဆက္မ်ား 

 
{က} အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္း 

 

“ရြာသားေတြရဲ ့ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေျမပိ ုင္ရွင္ေတြဟာ သူတို ႔ရဲ ့ ျခံေတြထဲကထြက္တဲ့ သီးႏွ ံေတြကိ ု 
အထက္လူႀကီးမသိပဲ ဆြတ္ခူးခ့ဲရင္ သူတုိ႔ရ့ဲ သီးႏံွေတြကုိ သူတုိ႕ဆီမွာ ထားခ့ဲခုိင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီေျမေတြဟာ 
မင္ းတိ ု ႔နဲ ႔ မဆိ ုင္ေတာ့ဘူးလု ိ ႔ သူတိ ု ႕ ေျပာတယ္။ အခု ရြာသားေတြဟာ ဖ်ာေတြယက္ေရာင္ း ၿပ ီ း 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္တယ္။ ရြာသားေတြက ကူညီခ်င္တဲ့လူေတြရိွလို႕ရိွရင္ သူတို႔ကို  
ကူညီဖုိ႔ ေျပာၾကတယ္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမွ ေရးသားေသာ ေဒသတြင္း အေျခအေန တင္ျပခ်က္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ (သုိ႔) အေနာက္ေျမာက္ဘက္  

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္လက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္။)409 
 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အခ်ိ ဳ႕ရြာသားမ်ားမွာ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရသည္ ့အတြက္  အလုပ္လက္မဲ ့ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 

“ေျမသိမ္းခံ ၿပီးတဲ ့ေနာက္မွာ ေဒသခံျပည္သူေတြဟာ အလုပ္လက္မဲ ့ေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင္ ့ 
ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူေတြဟာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပႆနာေတြအျပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနဲ ႔ ဆိုင္တဲ ့ 
ျပႆနာေတြကုိပါ ခံစားေနရတယ္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမွ ေရးသားေသာ ေဒသတြင္း အေျခအေန တင္ျပခ်က္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ (သုိ႔) အေနာက္ေျမာက္ဘက္  

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္လက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္။)410 
 

{{ခ}ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း 

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရျခင္း ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ဘားအံခရိုင္ နဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ (၁၅၀) 

ခန္႔ေနထုိင္ေသာ အိမ္ေျခ (၃၀) အက်ယ္အဝန္းရိွ ေျမဧက (၁၀၀၀) ကို တပ္မေတာ္၏ သိမ္းယူျခင္းခံခ့ဲရသည္။411 

ထုိသုိ႔ ႏွင္ထုတ္ခံရေသာ ရြာသားမ်ားသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုအတြင္ေခတၱမွီခိုေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ 

ထုိရြာသားအမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔၏ေျမယာဆုံးရံႈးသြားျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ေက်းရြာကုိ စြန္႔ခြါခ့ဲၾကရသည္။  

“သူတုိ႔ေတြရ့ဲ ဥပေဒနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆုိ အဲဒီေျမဟာ ရြာသားေတြရ့ဲေျမမဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ့ 
ဥပေဒအရ ေလ၊ ေျမနဲ႔ ေရ အားလံုးဟာ အစိုးရပဲ ပိ ုင္တယ္။ အရင္က တပ္ရင္းသံုးခုရဲ႕ ရာထူးအျမင့္ဆံုး 
တပ္မႉးတစ္ေယာက္က ေျပာသြားတာကေတာ့ ဒီေျမေတြဟာ တပ္စခန္းရဲ့ လက္နက္ပစ္ကြင္းအတြင္းမွာ 
တည္ရွ ိေနတဲ ့အတြက္ ဒီေျမေတြဟာ ရြာသားေတြနဲ ႔ မဆိ ုင္ဘူး။ အထင္အရွားၾကည္ ့မယ္ဆို ဝ ---  
 

                                                             
409 source #91 ကိုၾကည့္ပါ။ 
410 source #91 ကိုၾကည့္ပါ။ 
411 source #91 ကိုၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ေက်းရြာတစ္ရြာလံုး သူတို ႔ေျမေတြကို ္အစိုးရတပ္က သိမ္းလုိက္တဲ့အတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းထဲကိ ု 
ေျပာင္းေရႊ႕လာရတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ စစ္တပ္ေတြ ရြာထဲကေန ဆုတ္ခြါသြားတဲ့တစ္ေန႔  သူတို႔ရဲ႕ရြာကို ျပန္ၿပီး 
ေနထုိင္ရဖုိ႔ အခြင့္အေရးကုိ သူတုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္။” 

ေစာဒ--- ၊ (က်ား)၊ ၄၈ႏွစ္၊ အ--- ေက်းရြာ၊ နဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံခရုိင္ (သုိ႔) ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္း 
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္)412  

ျျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ။ ။။ ဖဖာပြန္ခရုိင္တြင္ နနယ္ျခားေစာင့္တပ္ အအမွတ္  ((၁၁၀၁၃)) မမွ တတပ္စခန္းအသစ္ ေေဆာက္လုပ္ျခင္း  
 
ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားသည့္ ကာလအတြင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ရရွိခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ 
ဖာပြန ္ခရ ိ ုင ္  ဒြယ္လိ ု း ၿမ ိ ဳ ႕နယ္တြင္  ျဖစ ္ပြ ားခ ဲ ့ေသာ  ကိစၥရပ ္တစ္ခ ုကိ ု  အစီရင္ခ ံစာ  အမ်ားစ ုက 
ေဖာ္ျပထားခ့ဲသည္။413 ဤကိစၥတြင္ ပါဝင္ေသာ ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားသည္ တပ္စခန္း အသစ္ေဆာက္ရန္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၀၁၃) ၏ သိမ္းဆည္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ သီဟိုဠ္ႏွင့္ 
ရာဘာပင္ ျခ ံမ်ား ပါဝင္ေသာ သိမ္ းဆည္းေျမ ေျမဧကေပါင္ း  (၁၃၅) ဧကတြင္  တပ္စခန္ း 
စတင္ေဆာက္လုပ္သည္ ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ဇြန္လမွ စတင္၍ အေဆာက္အဦးေပါင္း (၇၅) လံ ုးကိ ု 
ေဆာက္လုပ္ခဲ ့ ၾကသည္။ နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္ တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၀၁၃) မွ ဤလုပ္ငန္းအတြက္ 
တာဝန္ယူထားေသာ တပ္မႉးမ်ားမွာ ဗိုလ္လွႀကိဳင္ႏွင့္ (ေဘာက်ိဳးလဲ တပ္စခန္းမွ)414 ဗိုလ္ထုလုတို ႔ ျဖစ္ၿပီး 
ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူထားသူမွာ ဦးလွသန္းျဖစ္သည္။  
ထုိတပ္စခန္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ေကအဲန္ယူမွ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရာက္ရွိလာသူ တစ္ဦးေၾကာင့္ မွားယြင္းစြာ 
လက္မွတ္ ထိ ုးမိေၾကာင္းကိ ု ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပခဲ ့ ၾကသည္။ ထိ ုေျမအတြက္  ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိ ု 
ေပးခ့ဲေသာ္လည္း စည္းစနစ္တက်ႏွင့္ ျပည့္စုံမႈမရိွပဲ ေျမဧက တစ္ဧကစီအတြက္ ျခားနားေသာ ေငြပဏမ်ားျဖင့္ 
ေပးေခ်ခဲ ့ ၿပီ း မ်ားေသာအားျဖင္ ့ တစ္ခ်ိ ဳ႕ေသာ ေျမယာမ်ားအတြက္သာ ေပးေျခခဲ ့ ၾကသည္။ ထို ႔အျပင္ 
ရြာသားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကိ ု  ၎တို ႔အေနႏွင္ ့ လက္ခံခဲ ့ေသာ္လည္း 
ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ေၾကာင့္သာ လက္ခံခ့ဲေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 
 
“သူတုိ႔ေတြက ရြာသားေတြရ့ဲ ေျမေတြကုိ သိမ္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ေတြ ရြာသားေတြရ့ဲ သေဘာတူညီမႈ ရရွိဖို ႔ 
ေသခ်ာၾကိဳတင္ အသိေပး ေဆြးေႏြးတာမရွိဘူး။ သူတို ႔ေတြက တစ္ခါတည္း ဆင္းလာၿပီး ေျမယာေတြကို 
ရွင္းပစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနရာေတြ တစ္ခါတည္း ေဆာက္တာပဲ။ သူတို ႔ေတြက ေျမေတြကို သိမ္းၿပီးေတာ့ 
သူတိ ု ႔သေဘာအတိုင္းပဲ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတြေပးတယ္။ ရြာသားေတြအေနနဲ ႔ သေဘာမတူရင္လည္း 
ေၾကာက္တ့ဲစိတ္နဲ႔ လက္ခံၾကရတယ္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားတင္ျပေသာ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆုံး အေျခအေန တင္ျပခ်က္၊ 
ဒြယ္လုိးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖါပြန္ခရုိင္ (သုိ႔) ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ရရိွသည္)415 

 

                                                             
412 source #91 ကိုၾကည့္ပါ။ 
413 source #22, #1b, #2b, #3b, #4b, #5b, #7b, #8b ကို ၾကည့္ပါ။ 
414 ဗုိလ္ ထုလုသည္ ယခင္က ကရင္ဘာသာျဖင့္ ဆင္ျဖဴဟု အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ကေဆာဝါး ဟုေခၚေသာ ဒီေကဘီေအ တပ္မေတာ္မွ 
ဗုိလ္မႉးတစ္ဦးျဖစ္သည္။  
415 source #22 ကို ၾကည့္ပါ။ 

 
၄။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား
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ထိုကဲ့သို ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အမွတ္ (၁၀၁၃) ၏ တိုက္ရိုက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျပင္ ထိုေဆာက္လုပ္ေရးကို 
အဆံုးသတ္ရန္ ေတာင္းဆိ ုေသာ ကရင္အမ်ိ ဳးသားတပ္မေတာ္ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ416 ႏွင္ ့ ကရင္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအၾကား လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားဖြယ္ရွိသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွာ 
ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကရသည္။ 
 
“ေဒသတြင္း အဖြဲ ႔ဝင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုေဆာက္လုပ္ေရးကို အဆံုးမသတ္ပါက ကရင္အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ လက္နက္ကိုင္တိ ုက္ပြ ဲျဖစ္ပြားဖြယ္ရွိေၾကာင္းႏွင္ ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ 
ထိုအေဆာက္အဦးကို ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာက္လုပ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ထိုကဲ့သို ႔ 
တုိက္ပြျဲဖစ္မည္ကုိ အလြန္စုိးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေသာ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္း၊ ဒြယ္လုိးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖါပြန္ခရုိင္ (သုိ႔) 
ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္လက္ခံရရိွသည္)417 

 
ဤအရာသည္ ေသခ်ာေရရာမႈမရွ ိေသးသည္ ့ ဆက္လက္တည္ရွ ိေနေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိ ု 
ရြာသားမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္တပ္လႈပ္ရွားမႈ၏ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
  
၄။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား 
 
စစ ္ ေရ းအတြက ္  ေ ျ မယာမ ် ာ းသ ိမ ္ းဆည ္ း ျ ခင ္ း ႏ ွ င ္ ့  ပတ ္သက ္၍  ရ ြ ာသာ းမ ် ာ းမ ွ  ယခင ္က 
ေျပာဆုိရဲျခင္းမရိွေသာ္လည္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံးႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတို႔အၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမို လြတ္လပ္စြာ တင္ျပရဲျခင္း ရွိလာေၾကာင္းကို 
ကရင္လူ႔အခြင္ ့အေရးအဖြဲ ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူမ်ားမွ ေတြ႔ရွ ိခဲ ့ ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ 
ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားေနသည္ ့ ကာလအတြင္းတြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ ့ေသာ ေျမယာ 
သိမ္းယူမႈမ်ားကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းေကာက္ယူသူမ်ားမွ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္း မ်ားျပားလာသည္။ 
အထက္တြင္ တင္ျပခဲ ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ေတာင္ငူ၊418 ေညာင္ေလးပင္၊419 ဖာပြန္420ႏွင္ ့ 
ဒူးပလာယာ421 ခရုိင္မ်ားတြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အသုံးျပဳမႈအတြက္ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ကိစၥရပ္  ေျခာက္ခုကိ ု ကရင္လူ ႔အခြင္ ့အေရးအဖြ ဲ ႔မ ွ သတင္းအခ်က္အလက္  စုေဆာင္းရရွ ိခဲ ့သည္။  
ဥပမာ တစ္ခုအေနႏွင့္ ဖာပြန္ခရိုင္ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာသားမ်ားမွ ၎တို႔အေနႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 
မတိုင္မီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ ႀကိဳတင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင္ ့ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္း မရိွသည့္ အတြက္ ေက်နပ္မႈ မရိွေၾကာင္းကုိ တင္ျပခ့ဲၾကသည္။ 

                                                             
416 “Emerging issues: Security, peacebuilding and social cohesion,” in Truce or Transition?တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္။ 
417 “Hpapun Photo Set: BGF Battalion #1013 land confiscation for army base Dwe Lo Township, June 2012 to 
November 2013,” KHRG, June 2014. 
418 source #111 ကို ၾကည့္ပါ။ 
419 source #55 ကို ၾကည့္ပါ။ 
420 source #106 ကို ၾကည့္ပါ။ 
421 source #64 ကို ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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“ဖာပြန္ခရုိင္ရိွ ေျမယာမ်ားသည္ ယခု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ လက္ထက္တြင္ ဖာပြန္ခရိုင္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ 
ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတို ႔မွ သိမ္းယူျခင္းခံရခဲ့သည္။ ထို ႔ေနာက္ ထိုေျမမ်ားကို အေရွ႕ေတာင္ပိ ုင္းတိုင္း 
ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရိွ တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းမ်ားသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထိုတပ္စခန္းမ်ားမွာ ခမရ အမွတ္ 
(၃၄၀)၊ (၃၄၁)၊ (၄၃၄)၊ ႏွင့္ (၆၄၂) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေျမယာမ်ားမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မတိုင္မီက 
သိမ္ းယူထားေသာ ေျမယာမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန ္တြင္ ေကအဲန္ယူႏွင္ ့  ျမန္မာအစု ိ းရတိ ု ႔၏ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရိွျပီးေနာက္ တြင္လည္း ေသခ်ာမႈမရိွပဲ သိမ္းဆည္းခံရဆဲျဖစ္သည္။” 

“ကတိုင္တိ ေက်းရြာအုပ္စု ကတိုင္တိ ေက်းရြာတြင္ ထင္ရွားေသာ သာဓက ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ကတုိင္တိ တပ္စခန္းရိွ တပ္မႉး (ဂ်ီသရီး) ေဇာ္မ်ိဳးတင္သည္ ကတုိင္တိ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကိုမ်ိဳးထံမွ 
ေျမ (ေျခာက္) ဧကကို ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္းျဖင့္ အဓမၼ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ထိုဝယ္ယူထားသည့္ ေျမယာမ်ားကို 
ျခံစည္းရိုးခတ္သည့္အခါ (ေျခာက္) ဧကထက္ ပို၍ခတ္ခဲ့ၿပီး ထိုေျမေနရာမွ ဧက ေျခာက္ဆယ္ခန္႔ရွိသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္ သူ၏ ေျမပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေျမပုိင္ရွင္မသိပဲ ေျမယာမ်ားကုိ အဓမၼ သိမ္းယူခ့ဲသည္။”  
 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေသာ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆုံးအေျခအေန တင္ျပခ်က္၊ 

ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္ (သုိ႔) ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 

လက္ခံရရိွခ့ဲသည္)422  

ေတာင္ငူခရုိင္ သံေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မတိုင္မီ သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားအား 
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေလ့က်င္ ့မႈအတြက္ အသံုးျပဳခဲ ့ ၿပီ း ျမန္မာအစိ ု းရအတြက္ အေဆာက္အအံ ုမ်ားႏွင္ ့ 
စစ္တပ္အတြက္ တပ္စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။423 လယ္ဧက (၅၀၀၀) ေက်ာ္မွာ 
၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ အသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ ၾကာရွည္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏွစ္အေတာ္အတန္ ၾကာရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္424 မုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ ့ေသာ ကိစၥရပ္ တစ္ခုမွာ ျမန္မာအစိုးရမွ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စနစ္425 ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ 
အလယ္ပိ ုင္းမွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အျခား ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဖာပြန္ခရိုင္ 
ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္ ဂ--- ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရြာသားတစ္ဦး၏ ေျမယာမ်ားပါဝင္သည္။426 ထိုရြာသား၏ 
ေျမယာမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ တပ္မေတာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

                                                             
422 source #106 ကို ၾကည့္ပါ။ 
423 source #111 ကို ၾကည့္ပါ။ 
424 source #55 ကို ၾကည့္ပါ။ 
425 ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ ကမၻာမီးေလာင္ လမ္းစဥ္ ျဖစ္ေသာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ မူဝါဒသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ 

ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ္ ပစ္မွတ္ထား၍ ခ်မွတ္ခဲ ့ေသာ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ၿပီး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင္ ့ ရြာသားမ်ားအား 

အဆက္အသြယ္ျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊  ၊ အၾကံေပးသူမ်ားႏွင္ ့ ေဒသခံ 

ရြာသားမ်ားထံမွ စုေဆာင္းထားေသာ တပ္သားသစ္မ်ားႏွင္ ့ ျဖတ္ေတာက္ရန္ အဓိကထား၍ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ အလယ္ပိ ုင္းတြင္ 

စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ မာတင္စမစ္သ္ ေရးသားေသာ Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity, New York: St. Martin's 

Press, 1999 pp. 258-262 ကိုၾကည့္ပါ။ 

426 source #31 ကို ၾကည့္ပါ။ 
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ထိုကိစၥတြင္လည္း အစိုးရမွ ၎၏ ကတိအတိုင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အတြင္း ေျမသိမ္းခံသူမ်ားအား 
ေျမယာအစားထု ိ း ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္းႏွင္ ့ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္ရန္  ပ်က္ကြက္ခဲ ့သည္ကိ ု 
ေတြ႔ရိွႏုိင္သည္။ 
 
“သူတို ႔ဘာမွျပန္မေပးေသးဘူး၊ သူတို ႔ေျပာေတာ့ ေျမအစားထိုးျပန္မေပးပဲ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပဲေပးမယ္လို ႔ 
ေျပာခ့ဲတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ဘာပုိက္ဆံမွ ျပန္မေပးေသးဘူး။” 

အ--- ေက်းရြာရိွ အသက္ ၄၆ ႏွစ္ အရြယ္ ဦး အ--- ၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္ (သုိ႔) ကရင္ျပည္နယ္ 

အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္)427 

အစီရင္ခံစာ ေရးသားေနစဥ္ လက္ခံရရွိသည့္ ထင္ရွားသည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုမွာ ဖာပြန္ခရိုင္ နဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ 

ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာ ဧက (၁၀၀၀) ေက်ာ္မွာ ၁၉၉၀ အလယ္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း အမွတ္ (၅၄၇)၊ 

(၅၄၈) ႏွင္ ့ (၅၄၉) တို႔၏ သိမ္းယူျခင္း ခံခဲ့ရသည္။428 အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ရြာသား (၁၅၀) ခန္ ႔ 

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ၾကရၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္  ႏွစ္ (၂၀) ခန္႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ နဘူးၿမိ ဳ႕နယ္ရွ ိ ရြာသားမ်ားသည္ ေဒသခံအာဏာရွင္မ်ားထံမွ ေျမယာမွတ္ပံ ုတင္မ်ား 

ရရွ ိခဲ ့သည္။ ထိုကဲ ့သိ ု ႔ ေျမယာမွတ္ပံ ုတင္ ေပးအပ္ ျခင္ းမွာ ၎တို ႔၏ ေျမယာမွတ္ပံ ုတင္မ်ားသည္ 

တရားဝင္မဟုတ္ပဲ ေျမယာမ်ားမွာ စစ္တပ္ႏွင္ ့သာ သက္ဆုိင္ေသးေၾကာင္း အသိေပးရန္သာျဖစ္သည္။429 

ရြာသားမ်ားအေနႏွင္ ့ ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားအား တရားဝင္နည္းလမ္းျဖင္ ့ ျပန္လည္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ 

အခ်ည္းနည္းသားျဖစ္ၿပီး ယခုထက္တိုင္ ေျမယာမဲ ့မ်ားအျဖစ္ က်န္ရွ ိေနဆဲျဖစ္သည့ ္အျပင္  ေျမယာ 

ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာလည္း အနည္းငယ္သာ ရွိေတာ့သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ 

ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ ယခင္က ခံစားရေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္သည္။ 

 

                                                             
427 source #31 ကို ၾကည့္ပါ။ 
428 source #30 ကို ၾကည့္ပါ။ 
429 source #30 ကို ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ဤပံုမ်ားကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ဒြယ္လိုးျမိၽဳ႕နယ္၊ ကတိုင္တိေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘ---
ေက်းရြာတြင္ အ---ေက်းရြာသားတစ္ဦးမွ ရိုက္ယူခဲ ့သည္။ ပထမတစ္ပံ ုသည္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏ တပ္ရင္းအမွတ္ ၁၀၁၃ 
တပ္စခန္း၏ စစ္တပ္သေကၤတႏွင္ ့ အ၀င္ဂိတ္ေပါက္၀ကုိ ျပသည္။ “အမွတ္ ၁၀၁၃ ကရင္နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္၊ ဘ---ေက်းရြာ” 
ဟုေရးသားထားေသာဆိ ုင ္ းဘုတ္ကု ိ  ျပသည္။ အ---ရြာသားႏွင ္ ့  ေတြ႕ဆံ ု ျပ ီ း ျဖစ္ေသာ  ကရင္လူ ႕အခြင္ ့အေရးအဖြ ဲ ႕၏ 
ကြင္ းဆင္ းေလ ့လာသူတစ္ဥ ီ း၏  ေျပာ ၾကားခ်က္အရ ကရင္နယ္ ျခားေစာင္ ့တပ္၏  တပ္ရင္ းမ ွ  ရာဘာစိ ုက ္ခင္ းမ ်ာ း ၊ 
သီဟုိဠ္သရက္ပင္စုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာမ်ားပါ၀င္ေသာ ၁၃၅ ဧကရွိေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ 
လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏ တပ္ရင္းႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ Green Hill ကုမၸဏီတို႕မွ ၎တို႕၏ 
ေျမယာအတြက္ ေပးအပ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ လက္ခံရယူခဲ့ျပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္မွတ္ထိုးမိျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
မွားယြင္းစြာျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ၎တုိ႕၏ေျမယာမ်ားကုိကာကြယ္ရန္အတြက္ မည္သုိ႕မွ်မလုပ္ႏ္ုိင္ေပ။ [ပုံ-KHRG] 
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အထက္ေဖာ ္ ျပပါပ ံ ုက ု ိ  ၂၀၁၄ခုႏ ွစ ္  ဇန္န၀ါရ ီလ၂၉ ရက္ ၊ 

ကရင္ ျပည္နယ္  အေရွ ႕ေတာင ္ပ ိ ု င ္ းရ ွ ိ  ဘူ းသ ိ ု ျမ ိ ဳ ႕နယ ္ ၊ 

မယ္ကေလာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာသူတစ္ဦးမွ ရိ ုက္ယူခဲ ့သည္။ ထိုပံ ုသည္ 

တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၃၄၀ သည္ ရြာသူရြားသားမ်ားမွ 

သ ိ မ ္ းယ ူ ခ ဲ ့ ေသ ာ  လယ ္ယာ ျ ဖ စ ္သည ္ ။  ထ ိ ု ပ ံ ု သည ္ 

ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၃၄၀ မွ မိ ုးရာသီတြင္ စုိက္ပ်ဳိ းခဲ ့ေသာ 

လယ္ယာေျမႏွင့္ ထုိေျမယာေပၚတြင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ္ ၁၉၊ 

ႏွင့္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၃၄၀၊ ၃၄၁ႏွင့္ ၄၃၄ တို႕မွ ၎တို႕၏ 

စစ္ေလ့က်င့္ေရးတြင္လည္းအသုံးျပဳခ့ဲသည္။ [ပုံ-KHRG] 

အထက္ေဖာ္ ျပပါပံ ုကု ိ   ၂၀၁၄ခုႏ ွစ္ ဇူလိ ုင္လ ၂၁ရက္ ၊ 
ကရင္ ျပည္နယ္  အေရွ ႕ေတာင ္ပ ိ ု င ္ းရ ွ ိ  ဘူ းသ ိ ု ျမ ိ ဳ ႕နယ ္ ၊ 
မယ ္ က ေလ ာ ေက ် း ရ ြ ာ အ ု ပ ္ စ ု ၊ အ ---ေက ် း ရ ြ ာ တ ြ င ္ 
ကရင္လူ႕အခြင္ ့အေရးအဖြဲ ႕၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာသူတစ္ဦးမွ 
ရိ ုက္ယူခဲ ့သည္။ ထိုပံ ုသည္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ္ ၄၃၄မွ 
သ ိ မ ္ း ဆ ည ္ း ထ ာ း ေ သ ာ  ရ ြ ာ သ ူ ရ ြ ာ သ ာ း မ ် ာ း ၏ 
ေျမယာကိ ု ျပေသာပံ ု ျဖစ ္သည္။ ၎တု ိ ႕သည္ ေျမယာကု ိ 
သိ မ ္ း ျ ပ ီ း ေ နာက ္   တပ ္ ရင ္ းက  ထိ ု ေ ျ မေပ ၚတ ြ င ္ 
အလုပ္မလုပ္ႏိ ုင္ေသာေၾကာင္ ့ ထိုေျမကု ိ အျခားသူမ်ားအား 
အငွားခ်စားထားသည္။ သိ ု ႕ေသာ္ အငွားခ်စားထားေသာ 
ေစ ် း ႏ ႈ န ္ းသည ္  အဆမတန ္  ၾက ီ း ျ မင ္ ့ ေသ ာေ ၾက ာင ္ ့ 
ထိ ုေ ျမယာေပၚတ ြင ္  လယ္လုပ ္လ ွ ်င ္  အခြန ္ ေဆာင ္စရာ  
လိ ုေတာ့ေပ။  ေျမယာမ်ားအလြတ္မျဖစ္ေစရန္  အလိ ု ႕င ွ ာ 
ရြာသူရြားသားမ်ားကို ထိုေျမယာေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳသည္။ 
သုိ႕ေသာ္ ထိုသူတို႕သည္ စစ္တပ္၏ေျမကြက္အတြင္းတြင္လည္း 
လာေရာက္ကူညီလုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ [ပုံ-KHRG] 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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အထက္ေဖာ ္ ျပပါပ ံ ုက ု ိ  ၂၀၁၂ခုႏ ွစ္  ဒီဇင္ဘာလ  ၁၅ရက္ ၊  
ကရင္ ျပည္နယ္အေရွ ႕ေတာင္ပိ ုင ္းရွ ိ သံေတာင္ၾကီးျမိ ဳ႕နယ္ ၊ 
သံေတာင္ တြင္  ရိ ုက္ယူခ ဲ ့သည္။  ထိ ုပံ ုသည္  တပ္မေတာ္ 
ေျခလ်င္တပ္ရင္ း အမွတ္၁၂၄သည္  ရြာသူရြာသားမ်ားထံမွ 
ေ ျမယာက ိ ု  သိမ ္ းယ ူ ျပ ီ း၎တု ိ ႕၏  စစ ္တန ္ းလ ်ာ းမ ် ာ း 
ေဆာက္လ ုပ ္ ရန ္အတြက ္  အမွတ ္အသားမ်ာ း ျဖင ္ ့သတ္ 
မွတ္ထားသည္။ [ပုံ-KHRG] 

အထက္ေဖာ္ျပပါပံုကုိ၂၀၁၄ခုႏွစ္ဧျပီလ၁၉ရက္၊ကရင္ျပည္နယ္အ 
ေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိဘူးသိုျမိဳ႕နယ္၊မယ္ကေလာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ရို
က္ယူခဲ ့သည္။ ထိုပံ ုသည္ တပ္မေတာ္ လက္နက္ခဲယမ္းတပ္စု 
အမွတ္၆၄၂၏စခန္းျခံစည္းရိုးျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္စခန္းခဲ်႕ထြင္ျခင္း
ကိုျပသည္။အက်ဳိးဆက္အေနျဖင္ ့၂ဧကခန္႕ရွ ိေသာ ေစာအ--
၏လယ္ယာေျမသည္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံခ့ဲရသည္။ [ပုံ-KHRG] 

 
အထက္ပါပံ ုႏွစ္ပံုသည္  ၂၀၁၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ လ--- ေက်းရြာ၊မယ္ကေလ ေက်းရြာအုပ္စု၊ဘူးသိုျမိဳ႕နယ္၊ 
ဖာပြန္ခရိ ုင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိ ုင္းတြင္ရိ ုက္ကူးခဲ ့သည္။ ပံ ုမွာဖာပြန္ျမိ ဳ႕နယ္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္ ႔ခြ ဲေရးေကာ္မတီ 
ဥကၠဌမွေရးသားထားျပီး တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၃၄၀)၊ (၃၄၁) ႏွင့္(၄၃၄)မွ ေျမယာသိမ္းဆည္းထားခံထားရသည့္ 
ရြာသားမ်ားထံသိ ု ႔  ေပးပိ ု ႔ကာထိ ုကိစ ၥႏ ွင ္ ့  ပက္သက္၍အစည္ းအေဝးတက္ေရာက္ရန္  ဖိတ္ေခၚေသာစာျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုစာ၏အေၾကာင္းအရာမွာ “လယ္ယာေျမႏွင္ ့အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈစံ ုစမ္းေရး  ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာ အပု ိင္း(၁)မွ 
သိမ္းဆည္းေျမမ်ား ကိစၥအေရးယူေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈ အေျခအေနတင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ ရွင္လင္းပြဲသို ႔တက္ေရာက္ပါရန္ဖိတ္ၾကားျခင္း။” 
ျဖစ္ ၿပီ း လယ္ပိ ုင္ရွင္စုစုေပါင္ း ၄၅ ေယာက္ကိ ု  ထု ိအစည္းအေဝးသိ ု ႕တက္ေရာက္ ရန္ဖိတ္ၾကားခဲ ့ပါသည္။ ယင္းျမိ ဳ႕နယ္ 
ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြ ဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌသည္ လယ္သမားမ်ားကိုစုစည္းေခၚေဆာင္ျပီး ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားကိုျပန္လည္ေပးမည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားရန္ ေရးသားရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင္ ့ပက္သက္၍အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားမွာ မသိေခ်။ အစည္းေဝးတြင္မူ၊ 
တပ္ရင္းမႉးမွရြာသားမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ၎တုိ႔၏တပ္စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းရြာသားမ်ားအားအသိေပးခဲ့ပါသည္။ 
ျမိဳ႕နယ္ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြေဲရးေကာ္မတီဥကၠဌသည္ “အကယ္လို ႔ျပန္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို 
ထိခုိက္သြားမွာေပါ့” ရြာသားမ်ားကုိေျပာၾကားသြားသည္ဟု အစည္းေဝးတက္ေရာက္သြားသည့္ရြာသားတစ္ဦးမွ ေျပာျပပါသည္။ [ပုံ-KHRG] 

III. ရြာသားမ်ား၏တံု႔ျပန္မႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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IIII. ရြာသားမ်ား၏တံု႔ျပန္မႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 

“ကၽြန္ေတာ္ကရြာသားေတြနဲ ႔ သြားေတြ႕တဲ့အခါတိုင္း သူတို ႔ကိုေျပာျပတယ္။ ဘယ္သူမွကၽြန္ေတာ္တိ ု ႔ရဲ႕ 
ျပႆနာကို လာၿပီးမကူညီမေျဖရွင္းေပးနိုင္ဘူး။ ျပႆနာေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းရမယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို ႔က ျပႆနာကို ဒီလိုေျဖရွင္းရမယ္။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိ ုင္ ပစၥည္းေတြ ဆံုးရႈံးခဲ့ရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို ႔ေသေသခ်ာခ်ာတိတိက်က် မွတ္ထားၿပီးေတာ့ သတင္းမီဒီယာေတြ ထံတင္ျပရမယ္။ ဘာမွ 
စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစရာမလုိဘူး။ တစ္ေယာက္ထိရင္တစ္ေယာက္ေသမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ကို စစ္ေျမျပင္မွာ 
စစ္တိ ုက္ေနတဲ့စစ္သားတစ္ေယာက္လိုခံယူနိ ုင္တဲ ့  စိတ္ထားရမယ္။ တနည္းအားျဖင္ ့ေျပာရမယ္ဆိုရင္ 
ကၽ ြ န ္ ေတာ ္တ ိ ု ႔ ရ ဲ ႕ ေ ျမေတြက ိ ု  ျ ပန ္ရေအာင ္တ ိ ုက ္ရမယ္ ။  ကၽ ြန ္ ေတာ ္တ ိ ု ႔ ရ ဲ ႕အခ ြင ္ ့အေရးက ိ ု 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္တုိက္ယူရမယ္။’’ 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေပးပုိ႔ေသာ ေဒသတြင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေန၊ ထီးလုံျမိဳ႕နယ္၊ 

ဘားအံခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ လက္ခံရရိွခ့ဲသည္)430 

                                                             
430 source# 78 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို 

နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၾကိဳးစားေျဖရွင္းလာခ့ဲၾကသည္။ ထုိနည္းလမ္းမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ 

ရယူျခင္း431၊ ျမန္မာအစိုးရထံ အသနားခံတင္ျပပန္ၾကားျခင္း432၊ ကရင္မ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU/KNLA 

ထံအသနားခံတင္ျပအကူအညီေတာင္းယူျခင္း433၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs) ႏွင္ ့ 

ေဒသအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္မ်ား (CBOs)434 ထံသို႔ မိမိတို႔၏ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ မိမိတို႔၏ေျမယာမ်ားကို 

                                                             
431 source# 6, #25, #30, #44, #45, #48, #50, #52, #53, # 64, #9b, #10b, #61, #67, #69, #75, #81 
တို႔တြင္ၾကည္ရႈပါ။ 
432 Source# #’s 22, #6, #68, #77, #26, #27, #102, #72, #80, #54, #1b, #2b, #63, #19, #25, #46, #84, #88, 
#56, #9b, #61, #3b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
433 source#42, #15, #86, #81, #82, #44, #56, #17, #72, #22, #30, #10b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
434 source# 10, #31, # 62, #79, #84, #40, #60, #76, #64, #14, #16, #81, #45, #49, #106 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

အဓိကရွာေဖြေတြ႔႔ရွိခ်က္မ်ား  
 

 ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိ ုင္းရွ ိ ကရင္လူမႈအသိုင္းအဝိ ုင္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ ၾကေသာ 
ရြာသားမ်ားသည္ မိမိတို ႔ ႔ ိ႕ေဒသအတြင္း က်ဴးေက်ာ္၍ ဖြံ ႔ျဖိဳးေရးလာေရာက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား 
စုေပါင္း၍ ေသာ္လည္ေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္ေကာင္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။ ၎ပရိယာယ္ဗ်ဴဟာမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရထံ အသနားခံတင္ျပေတာင္းဆိုျခင္း၊ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား (NGOs) ႏွင္ ့ ေဒသအေျချပဳ အဖြဲ ႔႕အစည္းမ်ား (CBOs) 
အားတင္ျပျခင္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင္ ့ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
KNU/KNLA ထံအသနားခံတိုင္ၾကားျခင္း၊ ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ျဖစ္သည့္အဖြဲ ႔လိုက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင္ ့ လက္နက္ျဖင့္ ျပန္လည္တုန္ ႔ျပန္ျခင္း 
အစရိွသည္တို႔႕ပါ၀င္သည္။ 

 ၂၀၁၁  မ ွ  ၂၀၁၂  ခ ု ႏ ွ စ ္က ာလအတ ြ င ္ း ျ ပ ဳ စ ုထ ာ း ေသာယခင ္ကထ ုတ ္ ျ ပ န ္ ခ ဲ ့ သည ္ ့ 
အစီရင္ခံစာျဖင့္ႏိ ႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈ ၾကိမ္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ 
ကိုေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

 ေဒသခံမ်ား၏ တုန္႔္ ႔ျပန္မႈဗ်ဴဟာမ်ားထဲမွအမ်ားဆံုးေဖာ္ျပခံရေသာနည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုမွာဖြံ ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ 
ေဆာင္သူမ်ား ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။   

 ထိုသို႔႔ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားထဲမွအနည္းငယ္မွာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအားတားျမစ္ျခင္း(သို႔)ရပ္တန္႔္ ႔ျခင္း 
တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ ့ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို သတင္းပို ႔လာေသာ 
ရြားသားမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအျပင္ အသက္အႏၲရာယ္ကို ထိပါးလာသည္အထိ 
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။   

 ရြာသားမ်ားက လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ား (အထူးသျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး ႏွင့္ကရင္အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္)ထံမိမိတို႔ေဒသအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းေပးရန္ တင္ျပအကူအညီေတာင္းဆိုရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၀င္ေရာက္စီစစ္ခ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာျမစ္ျခင္းခံခ့ဲရသည္။  

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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တရားဝင္စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ျခင္း435၊ အျခားေသာ436နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္သည့္ တိုက္ရိုက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ 

ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား437 ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားထံသုိ႔ ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားတင္ျပျခင္းမ်ား438 စသည့္နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုတို ႔ 

ျဖင့္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းခ့ဲသည္။ 

ေျမအသိမ္းခံရသူအမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိရန္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိၾကပါ။ 

အလားတူ ၄င္တို႔၏သိမ္းဆည္းခံထားရေသာေျမယာမ်ား အတြက္ ထိုက္တန္ေသာေလ်ာ္ေၾကးပမာဏ ႏွင္ ့ 

ေငြေၾကးအျပည္အစံ ုကိ ု ရယူရာတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွ ိ ၾကပါ။ ရြာသားတစ္ဦး၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 

ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာ 

“ေျမေတြက ရြာသားေတြရဲ႕ေျမမဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ရဲ႕ ဥပေဒကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေလေတြ၊ ေျမေတြနဲ႔ ေရေတြ 
အားလုံးကုိအစုိးရပဲပုိင္တယ္” 

ေစာယ---၊ (က်ား)၊ ၄၈ႏွစ္၊ အ--- ရြာ၊ ေ၀ါေလေက်းရြာစု၊ နဘူးျမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံခရုိင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲပါသည္)439 

ရြာသားမ်ား၏တု ံ ႔ ျပန္မႈ  နည္းဗ်ဴဟာမ်ားဆိ ုသည္မွာ တူညီေသာ ရည္မွန္ းခ်က္ကိ ု  ရရွ ိရန္အတြက္ 

ရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ 

ထုိဗ်ဴဟာမ်ားကုိ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျပီးစီးနုိင္ၿပီး ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား 

(သို ႔) ေက်းရြာအတြင္း မူ၀ါဒလံႈ ႔ေဆာ္မႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား ဖြ ဲ ႔စည္း၍ ရြာသားမ်ားေတြ ႔ ၾကံဳရေလ့ရွ ိေသာ 

ျပႆနာမ်ားအား မျဖစ္ပြားမွ ီ တားဆီးျခင္း၊ မိမိတိ ု ႔၏ ေျမယာမ်ားပ်က္စီးဆံ ု းရံ ႈ းမႈအတြက္သာမက 

ထိုပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာမ်ား အတြက္ပါ နစ္နာေၾကး (သို႔) 

ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေတာင္းယူျခင္း စသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ 

ရြာသားမ်ားက ၎တို ႔၏ေနရပ္ေဒသအတြင္း  ရပ္ရြာလံ ု ျခံ ဳေရးႏွင္ ့ စားနပ္ရိကၡာဖူလံ ုေရးမ်ား 

ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရခ်ိန္ ထိုနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို က်င့္သံုးၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႔လိုက္ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ 

ၾကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္လည္း ၾကီးမားေသာ အုပ္စုလိုက္အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳေစရန္သည္လည္း ၎တို႔၏ 

နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုျဖစ္သည္။  ခရိုင္ (၇)ခုတြင္ေနထိုင္ေသာ ရြာသားမ်ားကေဖာ္ျပသည္မွာ စီးပြားေရး ႏွင့္ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား အေပၚ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏တုံ ႔ျပန္မႈမ်ားသည္  ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားအား 

ကာကြယ္ရန္ (သို ႔) ၎တို ႔၏ စား၀တ္ေနေရးထိခိ ုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေစရန္ သာျဖစ္သည္။ 

ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေျမယာႏွင့္စား၀တ္ေနေရးအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအသံုးျပဳ၍ 

တံု႔ျပန္ရာတြင္ ျပင္းထန္ေသာတားဆီးမႈမ်ားျဖင့္ ပိတ္ပင္ခံရေလ့ရိွသည္။ 

                                                             
435 source# 11, #18, #30, #47, #48, #44, #46 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
436 source# 17, #3b, # 46, #89, #77, #61, #13, #36, #1b, #2b; # 64, #110 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
437 source #110 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
438 source #3b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
439 source#15 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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အခ် ိ ဳ ႕ေသာျဖစ္ရပ ္မ်ာ းတ ြင ္  ရ ြ ာသားမ ်ားသည္  ၎တိ ု ႔၏ ေျမယာသိမ ္ းဆည္ း  ခ ံရျပ ီ းေနာက္ 

မည္သည္ ့တု ံ ႔ ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိ ဳးကိ ု လုပ္ေဆာင္ခဲ ့သည္ကိုမူ တင္ျပျခင္း မရွ ိပါ။ ဤအခ်က္အတြက္ 

အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမွာ ယခင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ဖူးေသာ အေတြ႔အၾကံဳအရ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 

အတြက္ရြာသားမ်ားက ကန္႔ကြက္တိုင္ၾကားစာမ်ားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံ ုတစ္ရာ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ား 

(သို ႔)လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု440 မေတြ႕ရွ ိခဲ ့ရပါ။ ျပန္ၾကားစာရရွ ိလာပါကလည္း ၎တို ႔ထံမွရရွ ိေသာ 

အေျဖမ်ားသည္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာမရိွသေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။441 ထိုမွ်မက ေျမယာ ျပန္လည္ရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္း 

တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ မ်ားေသာအားျဖင့္ မတရားမႈကိုတရားမႈအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သို႔) အျပီးပယ္ခ်ခံရျခင္း 

တုိ႔ကို ေတြ႔ၾကံဳရပါသည္။ 

[[က] ေက်းရြာမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာအမ်ိဳးအစားမ်ားအား တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ ခြျဲခားေဖာ္ျပျခင္း 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း KHRG ၏ သုေတသနျပဳရာ ကရင္ခရိုင္ (၇) 

ခုအတြင္း ေဒသခံမ်ားေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈအေပၚတုံ ႔ျပန္မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကို 

စုစုေပါင္း (၈၉) ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ ့ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ (၈၉) ေစာင္မွာ တုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 

အစီရင္ခံစာေပါင္း ၉၈ ေစာင္ထဲမွျဖစ္ပြားမႈျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင္ ့အညီျပန္လည္  စီစစ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။442 

ေဒသခံမ်ား၏တုန္႔ျပန္မႈထဲမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရ443၊ ကရင္အမ်ိဳးသား 

အစည္အရုံး ႏွင့္ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္444၊ တစ္ဦခ်င္းၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ား445၊ ကရင္ 

နယ္ ျခားေစာင္ ့တပ္မ်ား446၊ ျမန္မာ့ပ ုဂ ၢလိက ကုမၸဏီမ်ား447၊ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား448၊ တပ္မေတာ္449၊ 

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား450ႏွင့္ ျပည္ပ NGOs/CBOs451 တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

၁။ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

KHRG မွလက္ခံရရွ ိထားေသာ သတင္းအစီရင္ခံစာအေစာင္  ၂၄ ေစာင္တြင္  ရြာသားမ်ားသည္ 

ညွိႏိ ႈင္ းေဆြးေႏြးျခင္းကိ ု  ၄င္တိ ု ႔၏ဗ်ဴဟာအျဖစ္အသံုးျပဳ၍ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ျခင္းႏွင္ ့ တစ္ဦးခ်င္း 

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤဗ်ဴဟာမ်ားမွာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 

                                                             
440 source# 72, #68, #80, #54 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
441 ဥပမာ Source# 44 #106 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
442 အခ်ဳိ႕အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ တစ္ခုထက္မနည္းေသာေက်းရြာမ်ား၏နည္းဗ်ဴဟာအမ်ိဳးအစားပါဝင္ပါသည္။ 
443 ဥပမာ Source# 69 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
444 ဥပမာ Source# 16 တြငၾကည့္ရႈပါ။  
445 ဥပမာ Source# 18 တြငၾကည့္ရႈပါ။   
446 ဥပမာ Source# 30  တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
447 ဥပမာ Source# 44 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
448 ဥပမာ Source# 64 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
449 ဥပမာ Source# 46 တြငၾကည့္ရႈပါ။ 
450 ဥပမာ Source# 39 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
451 ဥပမာ Source# 47 တြင္ၾကည္ယူပါ။ 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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[က] ေက်းရြာမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာအမ်ိဳးအစားမ်ားအား တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ ခြျဲခားေဖာ္ျပျခင္း 

၁။ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

 

အဖြဲ႕ KHRG မွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ ့ ျပီး သတင္းရယူရာတြင္ ကရင္ခရု ိင္ (၇) ခုအတြင္း ခရု ိင္ (၄) 

ခုမွေကာက္ႏႈတ္တင္ ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ခရု ိင္(၄) ခရိ ုင္မ ွာ သထံုခရိ ုင္452၊ ဖာပြန္ခရိ ုင္453၊ 

ဒူးပလာယာခရိ ုင္454 ႏွင္ ့ ဘားအံခရိ ုင္455တို ႔ ျဖစ္ ၾကသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္456၊ 

ကရင္အမ်ိ ဳးသားအစည္းအရုံး၊ ကရင္အမ်ိ ဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ457၊ 

ျမန္မာပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား458၊ တစ္ဦးခ်င္းၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ား459၊ ကရင္နယ္ျခား ေစာင့္တပ္မ်ား460၊ 

ျမန္မာအစုိးရအမႈေဆာင္မ်ား461 ႏွင့္ ျပည္ပ NGOs/CBOs မ်ားျဖစ္ၾကသည္။462 

“ဇ--- ရြာေန ေစာဟ--- ကေျပာတယ္။ လမ္းေဘးနားကသူတို႔ပိုင္တဲ့ လယ္ေတြမွာလယ္သြားလုပ္ခ်င္တယ္။ 
ခုထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ေျမေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ အခြင့္မေပးေသးဘူး” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေပးပုိ႔ေသာ ေဒသတြင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေန။ ဇ --- ရြာ၊ 
ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း (၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလတြင္ ရရိွသည္)463  

ကရင္လူ႔အခြင္ ့အေရးအဖြဲ႕ KHRG ထံတင္ျပခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ရြာသားမ်ားႏွင္ ့ရြာသူၾကီးမ်ားက 

ေျမယာျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေ၀းမ်ားထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေ၀းအတြင္း ရြာသားမ်ားက 

တင္ျပေတာင္းဆိ ုခဲ ့သည္ မွာ ကရင္အမ်ိ ဳးသားအစည္းအရံ ု း KNU မွ၎တို ႔အား464 ေျမယာ 

လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခ်က္ဂရမ္465 မ်ား ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။  အျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ေရကာတာ 

တည္ေဆာက္ရာတြင္  ၎တို ႔ဆံ ု းရ ႈ ံ းသ ြားခဲ ့ေသာေျမယာမ်ားအတြက္  ေလ်ာ ္ေၾကးေငြမ်ားရရွ ိရန ္ 

                                                             
452 source# 44, #45, #48, #88, #93 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
453 source# 106, #69 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
454 source# 58, #82, #67, #61, #9b, #10b, #64, #53, #52, #50 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
455 source# 25, #30, #79 တြငၾကည့္ရႈပါ။  
456 source# 67, #88, # 93, #100, #106, #79 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
457 source# 75, #81 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
458 source# 6, #44, #45, #52 တြင္ၾကည့္ယူပါ 
459 source# 61, #9b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
460 source# 25, #30 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
461 source# 50, #53, #10b, #69 တြင္ၾကည္ယူပါ။   
462 source# 48 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
463 source# 50 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
464 Source# 44 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
465 ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခ်က္ဂရမ္ဆိုသည္မွာ ဥပေဒႏွင့္အညီထုတ္ျပန္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈျပ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းျဖစ္သည္။ 
၎စာရြက္စာတမ္းသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွကာကြယ္ရနျ္ဖစ္သည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 
ျဖစ္ေပၚလာပါက ၎ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳ စာရြက္အားသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံ တင္ျပထုတ္ေဖာ္နိုင္သည္။ 
၎ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင္ ့ ျပဳခ်က္ဂရမ္မ်ားသည္မၾကာခဏ  ျမန္မာအစိ ု းရအမႈေဆာင္မ်ား၏ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရျပီး တရား၀င္ 
မဟုတ္ပါဟုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ေသာ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွာ ရြာသားမ်ား၏ေတာင္းဆိ ုမႈကိ ု 

နားေထာင္ေပးရန္ျငင္းဆန္ခ့ဲသည္။466  

ထိုသို ႔ညွိႏိ ႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၏ရလာဒ္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္  ရြာသားမ်ား၏ အျခားနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင္ ့ 

အလားတူပင္ျဖစ္ပါသည္။  တခါတရံ ရြာသားမ်ားက မိမိတုိ႔၏ေျမယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားရရွိျခင္း467၊ 

သိမ္းဆည္းခံထားရေသာေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိျခင္း မ်ားရွိေသာ္လည္း  ေျမယာပိုင္ရွင္အမ်ားစုမွာ 

၎တို ႔၏ေျမယာမ်ားကိ ု  ျပန္လည္ရရွ ိ ျခင္ းမရွ ိေပ468။ ေဆြးေႏြ းတိ ုင ္ပင္မ ႈမ်ားသည္  အခါမ်ားစြာ 

မေအာင္ ျမင္ေသာ္ ျငားလည္း  အခ် ိ ဳ ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္  ေအာင္ ျမင္မႈအလားအလာမ်ားကိ ု 

ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ဥပမာတစ္ခုဆိုရပါက ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ျမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္တြင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ 

ေျမယာပို ္င္ရွင္မ်ား စုေ၀း၍ သူးေလကုမၸဏီႏွင္ ့ ညွိႏိ ႈင္းေဆြးေႏြးရာ၌ ၎တို႔၏လယ္ယာစိုက္ခင္းေပၚတြင္ 

ေက်ာက္ ၾကိတ္စက္ေထာင္ထားျခင္ းအား  ကန္ ႔က ြက္ခဲ ့ ၾကသည္။  ဤျဖစ္ရပ္တြင ္  ရြာသားမ်ား၏ 

ေဆြးေႏြတိုင္ပင္မႈမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားသည္ အျခားေသာ 

ေနရာ၌ ၎တုိ႔၏စက္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲၾကသည္။469 

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈသည္ စြန္႔စားမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ KHRG 

မွစုစည္းထားေသာ အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာသည္မွာ ၎တို႔သည္ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္မ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟုဆိုပါသည္။470 

ဤေအာက္ပါေျပာဆိုမႈတြင္ ေျမယာအသိမ္းခံထားရေသာ ရြာသားတစ္ဦးသည္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင္ ့ 

ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ ့ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ဦး၏ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ 

ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းကုိ ခံခ့ဲရပါသည္၊ 

“ေက်းရြာစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ထိုသူမ်ား(တပ္မေတာ္) အား ‘နင္တို႔ေျပာေတာ့ ဘယ္သူမွငါးမမ်ွားရဘူးဆို 
ဒါနဲ႕နင္တိ ု ႔က အခုငါးမ်ွားေနတယ္ ’ ဟုေျပာေသာအခါ သူတိ ု ႔ (တပ္မေတာ္) မွေက်းရြာသူၾကီး 
အားျပန္လည္ေျဖၾကားသည္မွာ ‘ဘာမွေျပာမေနနဲ႔၊ နင့္အလုပ္မဟုတ္ဘူး၊ ေျပာရဲရင္ေျပာၾကည့္ ေနာက္ေနာင္ 
တပ္မေတာ္နဲ႔ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU အၾကားေနာက္တစ္ေခါက္တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္ နင္သိလိမ့္မယ္’ 
တပ္မေတာ္မွ ေက်းရြာသူၾကီးႏွစ္ဦးအား ‘နင္တုိ႔မွာေခါင္းဘယ္ႏွစ္လုံးရိွလဲ’ ဟုလည္းေမးခ့ဲသည္။”471  

                                                             
466 source# 79 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
467 source# 30, #106 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
468 source# 18, #10b, #75, #79 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
469 source# 64 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
470 source# 67 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
471 ဤျဖစ္ပြားမႈတြင္ တပ္မေတာ္စစ္သားသည္ အတိအက်ေက်းရြာသူၾကီးအား ေသေစရန္ အလို႔ငွာ ေျခာက္လွန္႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။   

၂။ ျမန္မာအစုိးရထံ အသနားခံတင္ျပေတာင္းဆုိျခင္း 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

124



 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေပးပုိ႔ေသာ ေဒသတြင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေန။ 
ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း (၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရရိွသည္)472 

၂၂။ ျမန္မာအစုိးရထံ အသနားခံတင္ျပေတာင္းဆုိျခင္း 

KHRG ကြင္းဆင္းလႈပ္ရွားေသာ ကရင္ခရုိင္ (၇)ခုအတြင္းမွ လက္ခံရရွိေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားထဲမွ (၂၃) ေစာင္ 
သည္ျမန္မာအစိုးရထံ အသနားခံတင္ျပေတာင္းဆိုျခင္း ႏွင့္ဆက္စပ္သည္။ ခရိုင္ (၇) ခုမွာ သထံုခရိုင္၊473 
ေတာင္ငူခရိုင္၊474 ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊475 ထား၀ယ္ခရုိင္၊476 ဖာပြန္ခရိုင္၊477 ဒူးပလာယာခရိုင္478 ႏွင္ ့ 
ဘားအံခရုိင္479 တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားအေပၚ လ႔ူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကို က်ဴးလြန္ 
သူမ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္းၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ား၊480 ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊481 ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္၊482 
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊483 အစိုးရအမႈေဆာင္မ်ား၊484 ျမန္မာပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၊485 ႏိုင္ငံျခား 
ကုမၸဏီမ်ား၊486 ကရင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္487 ႏွင့္ အျခားေသာ အမည္မသိ က်ဴးလြန္သူမ်ား488 
ျဖစ္ ၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ေဒသခံမ်ားသည္ ျမန္မာအစိ ု းရထံ အသနားခံတင္ ျပ 
ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ၎တို႔ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းခ်က္ နည္းလမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္သိျမင္လာၾကသည္။  

ဤနည္းအားျဖင္ ့ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိုယ္တိ ုင္ကိ ုယ္က်ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ ႔အစည္း (သို ႔) 
အသင္းအဖြဲ႔489မွ တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာဥကၠဌအား ကုိယ္စားလွယ္490 အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အစီရင္ခံတင္ျပရပါသည္။  အစိုးရထံအသနားခံတိုင္ၾကားျခင္းမွာ တစ္ခါတရံ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေသာ္ျငားလည္း 
ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုမွာ ရြာသားမ်ား၏ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ေတာင္းဆိုရာတြင္ ပယ္ခ်ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ 

                                                             
472 source# 67 တြငၾကည့္ရႈပါ။  
473 source# 63 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
474 source# 72, #46, #88 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
475 source# 54, #19 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
476 source# 80 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
477 source# 22, #6, #77, #26, #102, #1b, #2b, #3b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
478 source# 68, #27, #84, #9b, #61 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
479 source# 25, #76, #56 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
480 source# 22, # 68, #72, #54, #19, #56, # 9b, #61 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
481 source# 22, #26, #1b, #2b, #25, #76, #56, #3b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
482 source# 22, #102, #72, #54, #46, #84, #88, #76 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
483 source# 22, #46, #77, #56 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
484 source# 6, #77, #27, #72, #80, #63, #19, #84, #56, #3b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
485 source# 6, #68, #80, #1b, #2b, #3b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
486 source# 76 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
487 source# 22, #76, #56 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
488 source# 72 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
489 source# 25 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
490 source# 81 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ထိုက္သင့္ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိရန္ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။491 ထိုမွ်သာမကေသး ရြာသားမ်ား၏ 
တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္မႈတစုံတရာ မရရိွခ့ဲသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း မ်ားစြာရိွခ့ဲပါသည္။ 492 

“ေရႊက်င္ေက်ာက္နဂါးေရကာတာကုိ၂၀၁၀ မွာေဆာက္လုပ္ျပီးစီးခ့ဲတယ္၊ အ့ဲဒီေရကာတာေၾကာင့္ ေျမဧကေပါင္း 
(၁၈၀၀) ေရလြမ္းမိုးျခင္းခံခဲ့ရျပီး လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ သီးႏွံျခံမ်ားမွာလည္း ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရတယ္။ ေရႊက်င္ 
(ေဆာထီး) ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္မွာေနတဲ့ ရြာသားမ်ားမွာ သူတို႔ရဲ့ ေျမယာဆံုးရွဳံးမႈမ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ ္ေၾကးေငြမ်ား  ေတာင္ းခ ံခ ဲ ့ ၾကေပမယ္ ့  ယခုအခ် ိန ္ထ ိ  အစိ ု းရက ဘာတစ္ခ ုမ် ွ  အတည္ ျပဳ 
ေျပာဆုိထားျခင္းမရိွဘူး။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေပးပုိ႔ေသာ ေဒသတြင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေန။ 

ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ပုိင္း (၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလတြင္ရရိွသည္)493  

“နို ႔ကူးေက်းရြာစုမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ ရြာသားေတြက ၾကံ့ခိုင္ဖြ ံ ႔ ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ကယူထားတဲ့ သူတို ႔ရဲ႕ 
လယ္ယာေျမ ဒါမွမဟုတ္ စားက်က္ေျမ ဧက ၂၀ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ့ဲတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ 
သူတို ႔က ဒီလယ္ယာေျမေတြကို ရပ္ရြာဖြ ံ ႔ ျဖိဳးတိ ုးတက္ေရး အတြက္ ၀င္ေငြရွာဖိ ု ႔ အသံုးျပဳမယ္။ ဒါေပမဲ ့ 
အခုအခ်ိန္ထိ ရြာသားေတြ ေတာင္းဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာအေျဖတစ္ခုမွ အတည္ျပဳလုပ္ေပးတာမ်ိဳး 
မရွ ိေသးဘူး။ နု ႔ ိကူးရြာက စားက်က္ေျမေတြ ဆံု းရွ ဳ ံ းသြားတာဟာ ရြာသားေတြရဲ ့  စားနပ္ရိကၡာ နဲ ႔ 
တိရိစာၦန္ေတြအတြက္စားက်က္ေျမေတြ ထိခုိက္နစ္နာသြားေစတယ္”  

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေပးပုိ႔ေသာ ေဒသတြင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေန။ 

ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ပုိင္း (၂၀၁၃ စက္တင္ဘာလ တြင္ရရိွသည္)494   

၃၃။ NGOs/CBOs ထံမ်ားသုိ႔တင္ျပျခင္း 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ ေက်းလက္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအရင္ခံစာ (၈၉) 

ခုအနက္မွ (၁၇) ခုမွာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ KHRG ၏ကြင္းဆင္းေလ့လာရာ ခရုိင္ေဒသ (၄) ခုျဖစ္သည့္ 

သထုံခရိုင္၊495 ဖာပြန္ခရုိင္၊496 ဒူးပလာယာခရုိင္497 ႏွင့္ ဘားအံခရုိင္498 မ်ားမွ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ 

(၁၇) ခုမွာ ရြာသားမ်ားမွ ကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္ၾကားစာမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း NGO ႏွင့္ 

CBO မ်ားထံသို႔ ၎တို႔၏နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

                                                             
491 source# 76, #22, #72 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
492 source# 54, #80, #63 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
493 source# 54 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
494 source# 54 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
495 source# 10, 45 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
496 source# 39, 14, 51, 106 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
497 source# 62, 84, 60, 49, 59, 64, 81 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
498 source# 78, 76 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

၄။ KNU/KNLA ထံခ်ဥ္းကပ္အသနားခံတင္ျပျခင္း 
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၃။ NGOs/CBOs ထံမ်ားသုိ႔တင္ျပျခင္း 

 

ထိုနစ္နာမႈမ်ားကိ ု ျဖစ္ေစသည္မွာ ဖြ ံ ႔ ၿဖိ ဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့  သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု  တူးေဖာ္ 

ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသို ႔ ရြာသူရြာသားမ်ားက NGO မ်ားႏွင့္ CBO မ်ားထံသို ႔ 

ခ်ဥ္းကပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၎တုိ႔အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္မႈရရွိရန္ႏွင့္ (သို႔) 

၎တို ႔၏ဆံ ု းရွ ဳ ံ းမႈမ်ားအတြက္  ထိုက္သင္ ့ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ျပန္လည္ရရွ ိရန္ တို ႔ ျဖစ္သည္။ 

ထုိခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ရြာသားမ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို NGO မ်ားႏွင့္ CBO499 မ်ားထံ 

တိ ုင္ ၾကားသတင္းေပးပိ ု ႔ခ ဲ ့သည္။ ထိ ုလူ ႔အခြင္ ့အေရးခ် ိ ဳ းေဖာက္မႈကိ ု  က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ကရင္ 

နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္500၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊501 နိ ုင္ငံ ျခားကုမၸဏီမ်ား၊502 ကရင္အမ်ိဳးသား အက်ိဳးျပဳ 

တပ္မေတာ္503၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး504၊ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္505၊ ကရင္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ေပါင္းစု506၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ KNU/KNLA-PC507၊ ျမန္မာအစိုးရအမႈေဆာင္မ်ား၊508 

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊509 ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္၊510 တစ္ဦးခ်င္းၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ား511 ႏွင္ ့ 

အျခားေသာခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား512စသျဖင့္ မ်ားစြာ ပါဝင္ၾကသည္။ 

၄၄။ KNU/KNLA ထံခ်ဥ္းကပ္အသနားခံတင္ျပျခင္း 

KHRG မွလက္ခံရရွ ိေသာ အစီရင္ခံစာ (၁၃) ေစာင္တြင္ ေဒသခံမ်ား KNU/KNLA ထံအသနားခံ 

တင္ျပေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျပီး ၎တုိ႔သည္ KHRG သတင္းေကာက္ယူရာ ကရင္ခရိုင္ (၇) ခုအတြင္း 

(၆) ခု၌ျဖစ္ပြားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 

၎ခရုိင္ (၆)ခုမွာ သထုံခရုိင္၊513 ေတာင္ငူခရိုင္၊514 ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊515 ဖာပြန္ခရိုင္၊516 ဒူးပလာယာခရိုင္517 

ႏွင္ ့ဘားအံခရိုင္518တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အစီရင္ခံစာပါျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊519 

                                                             
499 source# 76, 31 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
500 source# 62, 78, 76 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
501 source# 60, 59, 64, 81, 45 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
502 source# 76, 62, 64, 49 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
503 source# 62, 76 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
504 source# 81 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
505 source# 16 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
506 source# 16 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
507 source# 76 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
508 source# 84, 39, 106 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
509 source# 78, 39 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
510 source# 31, 62, 78, 84, 76, 64, 14, 45, 106 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
511 source 10, 14, 16, 45 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
512 source #81 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
513 source# 42, 86 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
514 source# 44, 72 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
515 source# 19 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
516 source# 82, 17, 22 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
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ျမန္မာအစိ ုးရတပ္မေတာ္၊520 ကရင္အမ်ိ ဳးသာအစည္းအရံ ုး၊521 ျမန္မာအစိ ုးရအမႈေဆာင္မ်ား၊522 

ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊523 နုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊524 ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္၊525 ပုဂၢလိက 

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ား၊526 ကရင္အမ်ိ ဳးသားအက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္527 ႏွင္ ့ အျခားေသာ အမည္မသိ 

က်ဴးလြန္သူမ်ား528ပါဝင္ၾကသည္။ 

ရြာသားမ်ားက KNU/KNLA ထံအသနားခံတင္ျပျခင္းသည္ ၎တို႔ေတြ႔ ၾကံဳေနရေသာ လူ႔အခြင္ ့အေရး 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ (သို႔) တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရထံ 

အသနားခံတင္ျပျခင္း ႏွင့္ဆင္တူေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစီရင္ခံစာမ်ား 

တင္ျပျခင္း၊529 လူကိ ုယ္တိ ုင္သြားေရာက္ေတြ ႔ဆံ ု တင္ျပျခင္း530၊ အသင္းအဖြ ဲ ႔မ်ားမွတဆင့္ (သို ႔) 

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရြာသူၾကီးမ်ားမွ531တဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ KNU/KNLA ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမ (သို႔) 

လြမ္းမိ ုးရာနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို ႔၏ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကိ ု 

KNU/KNLA ထံ တင္ျပျပီးေနာက္  ၎တုိ႔ကုိယ္စား အေရးယူေပးရန္ေမ်ာ္လင့္ပါသည္။532  

ရြာသားမ်ားသည္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမအတြင္းရိွေသာ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားကုိ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ခံရၿပီးေနာက္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ ရာဘာစိ ုက္ပ်ိဳးေရးမ်ား အျဖစ္သိ ု ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း 

ခံရေသာအခါ ရြာသားမ်ားက KNU/KNLA ထံ ျပႆနာေျဖရွင္းေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ား 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ 

နဘူးျမဳိ႕နယ္၊ ဘားအံခရိုင္မွ KHRG ကြင္းဆင္းအလုပ္သမားတစ္ဦးက ေဖာ္ျပသည္မွာ၊  

“ခ်မ္းသာတဲ ့သူေတြ…ျပ ီ းေတာ့အခ် ိ ဳ ႕ေဒသခံစီးပြားေရးသမားေတြ  ပူးေပါင္း ျပ ီ းေတာ့  အင္ပင္ရွ ိတဲ ့ 
သစ္ေတာေတြကုိသိမ္းဖုိ႔လုပ္တယ္။ ျပီေတာ့သူတုိ႔ေျပာတယ္ ေျမေတြကေျမလြတ္ေျမရုိင္းတ့ဲ ဒါေၾကာင့္ဒီေျမေတြ 

                                                                                                                                                                                              
517 source# 81, 10b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
518 source# 15,56, 31 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
519 source# 42, 86, 56, 17, 22, 30 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
520 source# 15, 86, 17, 72, 22, 30 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
521 source# 42, 81, 56, 22 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
522 source# 82, 44, 56, 72, 10b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
523 source# 42, 86, 81, 82, 44, 17 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
524 source# 15 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
525 source# 17 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
526 source# 42, 56, 72, 22 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
527 source# 56, 22 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
528 source# 81, 72 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
529 source# 9b, 80 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
530 source# 54 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
531 source# 2b, 3b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
532 source# 56 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
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ေပၚမွာ သစ္လုပ္ငန္းေတြလုပ္ျပီးေတာ့ ဒီေျမေတြကိုရာဘာျခံေတြအျဖစ္ ဆက္လုပ္လိုက္တယ္ … ဒါေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဒါေတြကုိ ဂရုမစုိက္ဘူး ဒါမွမဟုတ္ မကာကြယ္ဘူးဆုိရင္၊ ဒီအတိုင္းဘဲ လူေတြကိုရာဘာဆက္ျပီး 
စိ ုက္ခြင္ ့ေပးရင္ေတာ့ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ေလာက္ၾကာရင္ကၽြန္ေတာ္တိ ု ႔ရဲ႕ ႏြားေတြ (စားက်က္ေျမေတြ 
အသိမ္းခံရေသာေၾကာင့္) တစ္ေကာင္မွ ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ျပီးေတာ့ အင္ဖက္ေကာက္ဖို ႔ အင္ပင္ေတြ 
လည္းရွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ရြာသားေတြကေတာ့ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြျဖစ္ၾကတဲ့ KNU သစ္ေတာ 
ဌာနဆိုင္ရာေခါင္ေဆာင္မ်ား၊ KNU ျမိဳ႕နယ္ဦးစီမွဴးမ်ား၊ KNU ခရိ ုင္မွဴးမ်ားထံ ဒီျပႆနာေတြကို 
အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးပါလုိ႔ေတာင္းဆုိထားတယ္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေပးပုိ႔ေသာ ေဒသတြင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေန။ နဘူးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဘားအံခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္းေဒသ (၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာလတြင္ရရိွသည္။)533 

တဖန္ ရြာသားမ်ားက ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ အသိမ္းခံရေသာ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍လည္း KNU/KNLA ထံ တုိင္ၾကားေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ 

တစ္ခုေသာအေျခအေနတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ စီမံကိန္းခ်ရာတြင္ 

ထိ ုစီမ ံကိန္ းအေကာင္အထည္ေဖာ္လုဆဲဆဲ  အခ် ိန္၌ KNU/KNLA မွ ဆက္လက္အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ေတာင္းမႈကုိ ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ 

“ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ထဲကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ကုမၸဏီႏွစ္ခုရွ ိတယ္။ မိဇိ ုင္းေတာင္ ကုမၸဏီနဲ႔ စိုးႏိုင္ၿဖိဳးကုမၸဏီ။ 
စိ ုးႏိ ုင္ ၿဖိ ဳးကုမၸဏီက မယ္ကေရာရြာမွာ ဘိလပ္ေျမစက္ရံ ုေဆာက္ဖိ ု ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္… သူတို ႔က 
ေဒသခံလက္နက္ကိ ုင ္အဖြ ဲ ႔ (KNU-KNLA) ရဲ႕ အျမင္သေဘာထားကိ ု  ေမးတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ခ်က္ျခင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ခဲ့ဘူး။ ၂၀၁၄ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ 
ၿမိ ဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ ႔ KNU အရာရွ ိေတြက မယ္ကေရာရြာကို သြားၿပီး ရြာသားေတြနဲ ႔ 
ေတြ ႔ဆ ံ ုအစည္ းအေဝးလုပ ္ခ ဲ ့ ၾကတယ္ ။  အစည္ းအေဝးတက္ေရာက္လာတ ဲ ့  သူေတြကေတာ ့ 
ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ထမ္း (၅) ဦးအပါအဝင္ စိုးႏိုင္ၿဖိဳးကုမၸဏီက 
ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ၾကတယ္။ ဘိလပ္ေျမစက္ရံ ုေဆာက္လုပ္ေရးကို သေဘာတူလားလို ႔ 
ရြာသားေတြကုိ ေမးေတာ့ တစ္ေယာက္မွ သေဘာမတူခ့ဲဘူး။ ရြာသားေတြက ခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း 
KNU နဲ႔ KNLA ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက အ့ဲဒီဘိလပ္ေျမစက္ရုံ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ကုိ ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူး။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေပးပုိ႔ေသာ ေဒသတြင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေန။ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ 

သထုံခရုိင္/မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း။ (၂၀၁၄ ဇူလုိင္လတြင္ လက္ခံရရိွခ့ဲသည္)534 

  

                                                             
533 source# 56 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
534 source# 86 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”

129



 

၅၅။ သမရုိးက်ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း 

KHRG မွ သမရိုးက်ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအစီရင္ခံစာ (၈) ေစာင္ကို ေတာင္ငူခရိုင္535 ႏွင့္ 

ဘားအံခရိုင္တို ႔မွလက္ခံရရွိခဲ ့သည္။536 ဤျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔တြင္ ရွိထားျပီေသာ 

ေျမယာစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား  ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားကိုသိမ္းယူျခင္းမွကာကြယ္ရန္ (သို႔) ၎တို႔၏ 

ေျမယာမ်ားကိ ု ကာကြယ္ရန္ ေျမယာမ်ား ဖြ ံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းမတိုင္မီ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းကာလ 

အတြင္းတြင္ ေျမယာမ်ားကို ၾကိဳးစားမွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ (သို႔) 

ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF537၊ ျမန္မာပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊538 နိုင္ငံျခားပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊539 နိုင္ငံတကာ 

NGOs မ်ား၊540 ကရင္အမ် ိ ဳ းသားအစည္းအရံ ု း  KNU၊541 ျမန္မာအစိ ု းရအမႈေဆာင္မ်ား၊542 

ဘာသာေရးေခါင္ေဆာင္မ်ား၊543 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊544 ေငြေၾကးၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ား545 ႏွင္ ့ 

အျခားေသာသူမ်ား546မွ သိမ္းယူရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကရင္အမ်ိ ဳးသားအစည္းအရံ ု း KNU မွေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာအစိ ုးရမွ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမယာတိုင္းထြာမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈျပ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ထုတ္ေပးပါသည္။ ျမန္မာအစိ ု းရမွ သမရိ ု းက် ေျမယာမွတ္ပံ ုတင္ ျခင္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ္လည္း ၎၏လုပ္ငန္းစဥ္မွာ စံညြန္းထားသတ္မွတ္ပံုအရၾကည့္လွ်င္ ရွင္းလင္းစြာ 

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ ၎၏ေျမယာဆိုင္ရာက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္လည္း 

ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သမရိုးက်ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းတြင္ ၎တို႔ေလွ်ာက္ထားေသာေျမယာမ်ားသည္ 

အစိုးရမွ ေျမလြတ္ေျမရိ ု ုင္း (သို ႔) ေျမလပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရလွ်င္ ၎ေျမယာမ်ားသည္ 

သိမ္းဆည္းခံရနိုင္သည္။547  ထပ္မံျဖည့္စြက္ရပါလ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 

                                                             
535 source# 47, 48, 44, 46 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
536 source# 11, 30 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
537 source# 13-115-S1 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
538 source# 44 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
539 source# 48, 47 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
540 source# 48 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
541 source# 46 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
542 source# 47, 48, 44, 11 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
543 source# 47, 48 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
544 source# 46, 30 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
545 source# 18 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
546 source# 11 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
547 အေသးစိတ္ဆက္လက္ဖတ္ရ ႈရန ္  စိ ုက ္ပ် ိ ဳ းေရးအခန္ း  တြင္ေဖာ ္ ျပထားေသာ  လစ္လပ္ေသာေျမ၊  ေျမလပ္ ႏွင ့ ္  
ေျမလြတ္ေျမရုိင္းဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ၾကည္ယူပါ။ Appendix 3 တြင္လည္းၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။  

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ရြာသားမ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာဦးစီးမွဴးမ်ားမွ ေျမယာဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ္လည္း 

တပ္မေတာ္ကမူ ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တရားဝင္အျဖစ္လက္ခံရန္ ျငင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။548 

“နဘူး ျမိ ဳ ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ ့ေသာ ေျမယာကိစၥအရ ရြာသားမ်ားသည္  ၎တို ႔၏ ေျမယာမ်ားႏွင္ ့ 
စိ ုက္ခင္းမ်ားအားျပန္လည္ရရွ ိရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ ့ ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ေမလတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို ႔၏ 
ေျမယာစာရြက္စားတမ္းမ်ား  ရရွ ိေစရန္  ေကာ့ကရိတ္ ျမိ ဳ ႕နယ္ရွ ိ  ျမန္မာအစိ ု းရရံ ု းထံ  သြားေရာက္ 
ေတာင္းဆိုခဲ ့ၾကသည္။ ယင္းရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာခြင္ ့ျပဳ ခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္ ့တကြ ၎တို႔၏ 
မူလေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိ ုင္ရန္ ျပန္လာခဲ ့ၾကသည္။ ထို ႔ေနာက္ ရြာသားမ်ားသည္ ထိုေျမယာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ (၅၄၈) သို ႔ တင္ျပရာတြင္ စစ္တပ္မွဴးမွ 
‘နင္တို ႔ေျမယာစာရြက္စာတမ္းေတြက တရား၀င္မဟုတ္ဘူး ဒါေၾကာင့္နင္တို ႔ေျမေပၚမွာ လုပ္စားခြင့္မရွိဘူး၊ 
အ့ဲဒါေတြက တပ္ပုိင္ေျမေတြ’ ဟု ေျပာခ့ဲသည္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေပးပုိ႔ေသာ ေဒသတြင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေန။ နဘူးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဘားအံခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း (၂၀၁၃ ဇူလုိင္လတြင္ ရရိွသည္)549 

ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူျခင္းမွကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးစား၍ေျမယာအသံုးခ်မႈ ဌာနတြင္ 

မွတ္ပံ ုတင္ခ ဲ ့ေသာ္လည္း  ရြာသားမ်ားမွာ  ေျမယာ သိမ္ းယူခံရျခင္ းမ ွကာကြယ္ ျခင္ း သိ ု ႔မဟုတ္ 

သိမ္းယူခံထားရေသာ ၎တို ႔၏ေျမယာမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရရွ ိရန္ၾကိဳးစားရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ 

မရခဲ့ေၾကာင္း KHRG ထံတင္ျပခဲ့သည္။ အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားလက္၀ယ္ရွိ ေျမယာ 

အသံုးခ်ခြင္ ့စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွ ိထားသည့ ္အေပၚ ၎တို ႔ ပိ ုင္ဆိ ုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား အတင္း 

အဓမၼေရာင္းခ်၍ ၎တုိ႔ေျမေပၚဆက္လက္လုပ္ကုိင္နုိင္ရန္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားအား လာဘ္ထိုးေပးရသည္။ 

သုိ႔မွသာလွ်င္ ၎တုိ႔၏ေျမမ်ားျပန္လည္ရရိွၾကပါလိမ့္မည္။ 

“နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဗိုလ္မွဴးမွ ‘နင္႔ေျမနင္ျပန္လိုခ်င္ရင္ ငါ႔ကိုပိုက္ဆံ ၆ သိန္းလာေပး ျပီးမွနင့္ေျမျပန္ေပးမယ္’ 
ဟုေျပာေသာအခါ ေနာ္ပီေရာ္မွာ ျပန္လာ၍ သူမ၏ေရႊႏွင့္ ႏြား ၅ ေကာင္အားေရာင္း၍ ရရွိလာေသာေငြမ်ားအား 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ဗုိလ္မွဴးထံေပးအပ္ခ့ဲသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ဗိုလ္မွဴးမွေငြလက္ခံရရွိျပီးေနာက္ 
ေျမမ်ားအားမူလပုိင္ရွင္ထံ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမွ်ွေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ဗုိလ္မွဴးက “ငါတုိ႔နင့္ေျမကုိလာမရႈပ္ေတာ့ဘူး”ဟု ေျပာခ့ဲသည္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦး၏ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းတစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခ်က္။ ပုိင္က်ံဳျမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံခရုိင္၊ 

ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ တြင္ရရိွသည္)550 

                                                             
548 source# 30 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
549 source# 30 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
550 source# 30 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ကရင့္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ KHRG မွ သုေနသနျပဳရာ ကရင္ခရိုင္ (၇) ခုအတြင္း 

(၄) ခုမွလက္ခံရရွိေသာ အစီရင္ခံစာ (၁၂) ေစာင္တြင္ ရြာသားမ်ား၏ တု႔ံ ျပန္မႈႏွင့ ္ ပတ္သက္ေသာ 

အျခားေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎ခရုိင္မ်ားမွာ ေတာင္ငူခရိုင္၊551 

ဖာပြန္ခရိုင္၊552 ဒူးပလာယာခရိုင္553 ႏွင့္ ဘားအံခရိုင္554တို႔ပါ၀င္သည္။ ရြာသားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ေျမမ်ားအား 

အဓမၼ သိမ္းပိ ုက္ျခင္းတို ႔မွ ကာကြယ္ရန္ ၾကဳိးစားရာတြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိ ုမႈမ်ား၊555 သတင္းမီဒီယာထံ 

တင္ျပျခင္းမ်ား၊556 ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း အတြက္လ်ာထားေသာပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း557 ႏွင့္ တိုင္ရိုက္ 

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႕ဆုံျခင္း558မ်ားပါ၀င္သည္။ 

ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမမ်ားအဓမၼသိမ္းယူျခင္းမွကာကြယ္ရန္ နည္လမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေျမမ်ားကို 

ဆုံးရံႈးေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ ဝိုင္းဝန္းတားဆီးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

အသုံးျပဳသည္။559   

“မယ္ေ၀ေက်းရြာစုအတြင္းေနထိုင္ေသာ ရြာသားမ်ား၏ ၾကားသိထားပံ ုအရ ကုမၸဏီမွ ေရႊတူးေဖာ္မႈအား 
မယ္ေ၀ေခ်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္… စီမံကိန္းအားကန္႔ကြက္ရန္ အခ်င္းခ်င္း 
စည္းရံုး၍ ေက်းရြာအုပ္စုလူၾကီးမ်ားႏွင္ ့အတူ ၎စီမံကိန္းကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႕ကြက္စာမ်ားအား 
လမ္းႏွင့္ ေခ်ာင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ကပ္ထားခဲ့ၾကသည္။ မယ္ေစေက်းရြာစုေန ေဒသခံမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္ 
ေရႊတူးေဖာ္မႈအား ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔၏မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
တူ၊ တူမမ်ား၏ ေရွ႕ေရးကိုေရွးရႈ၍ ၎တို႔၏စား၀တ္ေနေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
သစ္ေတာမ်ားအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလုိျခင္းျဖစ္သည္။” 

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေပးပုိ႔ေသာ ေဒသတြင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေန။ ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဖာပြန္ခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၃ခုႏွစ္ နုိ၀င္ဘာလတြင္ ရရိွသည္)560 

 

                                                             
551 source# 46 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
552 source# 17, 13b, 89, 13, 36, 1b, 2b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
553 source# 61, 64 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
554 source# 77, 110 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။     
555 source# 13 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
556 source# 3b တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
557 source# 14  တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
558 source# 110 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
559 source# 36 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။  
560 source# 13 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   

 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရေသာ္လည္း၊ ဥပမာအေနျဖင့္ 

အထက္တ ြင ္ ေဖာ ္ ျ ပခ ဲ ့ ေသာ  အုပ ္ စ ု ဖ ြ ဲ ႔ဆႏ ၵထ ုတ ္ေဖာ ္ မ ႈ မ ် ာ း ၊  ရ ြ ာသားမ ် ာ းက  အျခာ းေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ႀကိဳးစားရာတြင္ ရြာသားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိေသာ ရလာဒ္မ်ား မရၾကေခ်။ 

အျခားျဖစ္ရပ္တြင္ သစ္လုပ္ငန္းအေပၚ KNU/KNLA-PC (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ)အား ထိပ္တိ ုက္ 

ေတ႔ ြဆံ ုေျဖရွင္းခဲ ့ေသာ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးသည္  ၎၏သစ္လုပ္ငန္းေပၚဆန္ ႔မႈေၾကာင့ ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း 

ခံခ့ဲရသည္။561 

“အရင္က KNU/KLNA-PC ေတြကျခံထဲမွာ သစ္လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုန္းၾကီးက သစ္လုပ္ခြင့္မေပးခဲ့ဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္ထင္တာကေတာ့ သူကဘုန္းၾကီးကို သိပ္ၾကိဳက္ပံုမရဘူး…ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔ ၂၀၁၄မွာ 
ကၽြန္ေတာ္တို ႔က ကထိန္ပြဲ က်င္းပခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ေစတီတစ္ဆူရွိတယ္။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ 
ဘာသာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလးစားတယ္။ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွာ ဘုန္းၾကီးကုိဖမ္းသြားတယ္...ျပီးေတာ့ 
ဘုန္းၾကီးကိုစစ္တပ္စခန္းထဲျပန္ေခၚသြားေတာ့ ကႏုထ လမ္းဘက္ျခမ္းသြာခဲ့တယ္၊ သူတို ႔က ၁ ဖာလံု562 
အကြာေလာက္လည္းေရာက္ေရာ ဘုန္းၾကီးကုိရုိက္၊ ေက်ာကုန္းကုိမီးနဲ႔ရိွႈ႕ ျပီးေတာ့ သတ္ပစ္လုိက္ၾကတယ္”  

ဦး အ--- (က်ား၊ ၄၉ ႏွစ္) တေလာ္ေသာရြာ၊ ပုိင္က်ံဳျမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း (၂၀၁၄ 

ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္)563 

  

                                                             
561 source# 110 တြင္ၾကည့္ရႈပါ။   
562 ဖာလံုအေခၚသည္ အကြာအေ၀းကိုေဖာ္ျပျပီး ကီလိုမီတာအားျဖင့္ ၀.၂ ကီလိုမီတာရိွသည္။   
563 source# 110 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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ေေက်းလက္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားဆုိင္ရာ ျျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ ထထီးလုံေရကာတာ၊ ဘဘားအံခရုိင္  
ထီးလုံေရကာတာသည္ ထီးလုံျမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံခရိုင္တြင္တည္ရွိသည္။ ၎ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးသည္ 
၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးခဲ့သည္။ ပ်က္စီးဆံုးရႈ ံးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း 
အဓိကအားျဖင့္ ေရလြမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ရြာသားမ်ားက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး KHRG ထံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
မတ္လထိတိုင္ တင္ျပခဲ့သည္။ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင္ ့ ေျမသိမ္းခံထားရေသာရြာသားမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ေရးလြမ္မိုးမႈေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခ့ဲရေသာရြာသားမ်ားသည္ နည္မ်ိဳးစံုျဖင့္၎တို ႔၏ 
ေျမယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ အစီရင္ခံစာတင္ျပခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ားသည္ 
အျခားေသာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ား ဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္တကြ 
တင ္ ျ ပ ျ ပ ီ း  ၎တိ ု ႔ ၏ေ ျ မယာသ ိ မ ္ းဆည ္ း ခ ံ ရမ ႈ မ ် ာ း ႏ ွ င ္ ့  ပတ ္သက ္ ၍  အစ ိ ု း ရ၀န ္ ၾက ီ းထ ံ 
တရားဝင္အသနားခ ံစာတင္ခ ဲ ့သည္။  ၎ရြာသားမ်ားမ ွာ ေလ်ာ ္ေၾကးမ်ား မရရွ ိေသးေသာ္လည္ း 
ေဒၚနန္းေစးဝါဆိ ုသူ နယ္ေျမဆိုင္ရာလြတ္ေတာ္အမတ္မွာ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင္ ့ ေတြ႕ဆံုျပီး ၎တို ႔၏ 
စုိးရိမ္မႈမ်ားအား တင္ျပရန္သေဘာတူေပးခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒၚနန္းေစးဝါမွာ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အထက္ကရင္ျပည္နယ္၀န္းၾကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္564 အားတင္ျပေပးရန္ 
ကတိေပးခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရလာဒ္မရေသးမီမွာပင္ ရြာသားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္စြာျဖင့္သာ 
ေထာက္ခံေျပာၾကားျပီး  ျဖစ္ေပၚလာမည္႔အေျခအေနအဆင့္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းခ့ဲသည္။  
 
“ထီးလံုျမဳိ႕နယ္၊ ဘားအံခရိုင္တြင္းမွာ ထီးလံုေရကာတာေဆာက္လုပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ (အစိုးရႏွင့္ 
တစ္ဦခ်င္းၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ား)က ေျမယာဧကေပါင္း (၃၀၀၀) ကိုသိမ္းယူခဲ့ၾကတယ္။ ဤစီမံကိန္း၏ 
ရလာဒ္အေနနဲ႔ ရြာသားမ်ားမွာ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ေတြၾကံဳခဲ့ရတယ္။ ရြာသားေတြ လုပ္စားဖို ႔ေျမေတြဆံုးရႈံးျပီး 
ဆက္လက္ရွင္သန္ဖုိ႔ က်ပန္းအလုပ္ေတြနဲ႔ပဲ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ က်င္လည္ခ့ဲရတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႔ေဒသမွာ 
အလုပ္မရိွတာနဲ႔ပဲ သူတို႔ရဲ႕သားသမီေးတြ ဘန္ေကာက္ကို အလုပ္လုပ္သြားလုပ္ခဲ့ၾကတယ္… ရြာသားေတြက 
စာရြက္စာတမ္းနဲ႕ ေရလြမ္းမိ ုးခံထားရတဲ့ေျမစာရင္းေတြကိ ု ကၽြန္ေတာ္ ့ဆီ ီတင္ ျပထားပံ ုအရကေတာ့ 
ေျမေနရာေပါင္း (၄၀) ရိွတယ္။ သူတုိ႕ေတြ အသိမ္းခံရတ့ဲေျမဧကေပါင္းနဲ႔ ေျမအသိမ္းခံထားရတဲ့သူေတြ စာရင္း 
ကၽြန္ေတာ့္ဆီီတင္ျပတယ္။ ဒါ႔အျပင္ သူတို ႔ကၽြန္ေတာ့္ဆီ အစိုးရ နဲ႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူေတြက သိမ္းထားတဲ့ 
ေျမဧကေပါင္းနဲ႔ ေျမအသိမ္းခံထားရသူနာမည္စာရင္းေတြတင္ျပတယ္။ သူတုိ႔ေတြကၽြန္ေတာ့္ကုိ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ 
ေျမအသိမ္းခံထားရတုန္းက ရုိက္ထားဗီဒီယုိေတြ နဲ႔ သူတုိ႔ ေျမပုိင္ရွင္စာရင္းေတြေပးခ့ဲတယ္”  

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေရးသားေပးပုိ႔ေသာ ေဒသတြင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေန။ ထီးလုံျမိဳ႕နယ္၊ 
ဘားအံခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း (၂၀၁၄ မတ္လတြင္ရရိွသည္)565   

                                                             
564 ေျမယာဆိုင္ရာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၂ တြင္လယ္သမားေရရာေကာ္မတီမွ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေဖာ္ ျပရန္ရည္ရြယ္၍ဖြ ဲ႕စည္းခဲ ့သည္။ ၎၏ပထမအစီရင္ခံစာမွာ  ၂၀၁၃ မတ္လ တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ ့ ျပီး 
၎အစီရင္ခ ံစာတြင ္  တစ္န ိ ုင ္ငလံ ုအတိ ုင ္ းအတာျဖင္ ့ေဖာ ္ ျပခ်က္အရ  ၂၀၁၂ ဇူလိ ုင ္လမွ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရ ီလအတြင္ း 
ျမန္မာစစ္တပ္မွေျမဧကေပါင္း ၂၅၀၀၀၀ ေက်ာ ္ကိ ုသိမ္းပိ ုက္ခဲ ့ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ ့သည္။  ၎ေကာ္မရွင္သည္ 
စစ္တပ္မွက်ဴးလြန္ေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသာေဖာ္ ျပျပီး  အျခားေသာက်ဴးလြန္သူမ်ားအားမေဖာ္ ျပခဲ ့ ျခင္းေၾကာင္း 
ေ၀ဖန္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အင္တာနက္လိပ္စာ Rampant Land Confiscation Requires Further Attention and Action from 
Parliamentary Committee တြင္ၾကည္ယူပါ။ ျမန္မာ႔အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ၂၀၁၅ မတ္လတြင္ၾကည့္ရႈခဲ ့သည္။ 
ထက္နုိင္ေဇာင္ႏွင္ ့ ေအးေက်ာ္ခိ ုင္တို ႔မွ ‘စစ္တပ္မွမ်ားစြာေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ ့သည္ ပဏာမအစီရင္ခံစာ ’ 
ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၊ ၂၀၁၄ မတ္လ 
565 Source# 77 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

[ခ] ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ထိ ေျပာင္းလဲလာေသာျဖစ္ေပၚမႈကိစၥရပ္မ်ားအားႏုိွင္းယွဥ္ေဖာ္ျပျခင္း 

 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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[[ခ] ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ထိ ေျပာင္းလဲလာေသာျဖစ္ေပၚမႈကိစၥရပ္မ်ားအားႏုိွင္းယွဥ္ေဖာ္ျပျခင္း 

ယခင္က  ၂၀၁၁  ခ ုႏ ွ စ ္  မ ွ  ၂၀၁၂  ခ ုႏ ွ စ ္ ၾကားကာလအတြင ္ း  ျ မန ္ မာ ျပည္အေရ ွ ႕ေတာင ္ပ ိ ု င ္ း 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဆိုင္ရာ KHRG ၏ အစီရင္ခံစာခ်ဳပ္အတြင္း ရြာသားမ်ား၏တုန္႔ျပန္မႈဆိုင္ရာဗ်ဴဟာႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ျဖစ္ရပ္ (၇၄) ခုအား လုပ္ေဆာင္တင္ျပခဲ့သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ 

KHRG မွ ေျမယာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚတုန္ ႔ျပန္မႈမ်ား အစီရင္ခံစာ (၉၈) ေစာင္ကို 

ေဖာ္ျပခဲ ့သည္။ “ရပ္တည္ရာေပ်ာက္ဆံ ုး ျခင္း” အစီရင္ခံစာ ႏွင့ ္ႏွ ိ ုင္ းယွဥ္ပါက ယခုအစီရင္ခံစာ 

ေရးသားခ်ိန္အတြင္း ဤျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာေစာင္မ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာပါသည္။ 

ထို ႔ေၾကာင္ ့ ရြာသားမ်ား၏ တုန္ ႔ ျပန္မႈမ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး တုန္႔ ျပန္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ား၏ 

ေျပာင္ းလဲမ ႈ ျဖစ ္စဥ ္မ်ားကိ ု  ေတြ ႔ရ ွ ိ ႏ ိ ု င ္သည္။  ထိ ု ႔အျပင္  ဤျဖစ္ရပ ္စ ုစ ုေပါင ္ း ျဖစ ္ရပ ္မ ်ားတြင ္ 

တုံ ႔ ျပန္မႈဗ်ဴဟာမ်ားဆိ ုင္ရာ အမ်ိ ဳ းအစားမ်ားမွာ ဤအစီရင္ခံစာခ် ဳပ္  တင္ျပရာကာလအတြင္း ပိ ုမိ ု 

မ်ားျပားလာသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ တုံ႔ျပန္မႈအားျပဳလုပ္ရာတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ 

သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း၊ အသနားခံတင္ျပျခင္းမ်ား အၾကိမ္ေရအားျဖင့္တုိးလာၿပီး ေျမယာမ်ားသမရိုးက် 

မွတ္ပံ ုတင္ျပီး NGOs/CBOs မ်ားထံတင္ျပျခင္းမ်ားသည္ ဤအစီရင္ခံစာတင္ျပသည့္ ကာလအတြင္း 

ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဤသို႔ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ ၎ဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 

မတိ ုင္မွ ီအသံ ု းမျပဳခဲ ့ဟု မဆိ ုလိ ုပါ။ သို ႔ေသာ္ ယခု ဤအစီရင္ခံစာသုေတသနျပဳရာ အခ် ိန္ခါတြင္ 

ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၎ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 

ဤတုန္႔ျပန္မႈဆုိင္ရာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား မၾကာခဏ ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ 
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အထက္ေဖာ္ျပပါပုံကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁ ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ဒ---ေက်းရြာရွိ ရံုးတြင္ 
ရိုက္ယူခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးသည္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား အနာဂတ္တြင္ ေျမယာအခက္အခဲမ်ား ေပၚလာပါက 
ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင္ ့ ၎တို႕၏ေျမယာမ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိ ုင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကု ိ  ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင္ ့ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ [ပုံ-KHRG] 

  

  
ဤပံုမ်ားကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၇ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုက္ယူခဲ့သည္။ ပံုတြင္ 
ရြာသူရြာသားမ်ားက ေသာက္ေရခပ္ျမစ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဒုတိယေရကာတာတစ္ခုကုိ ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပၾကေသာ 
ပုံကိုျပသည္။ ေသာက္ေရခပ္ျမစ္တြင္ ယခင္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ထိုးဘိုေရကာတာသည္ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား၏ 
လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးခဲ ့ ျခင္းႏွင္ ့ တံတားတစ္စင္းသည္လည္း နစ္ျမွဳပ္ခဲ့ရသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေရႊစြမ္းအင္ကုမၸဏီမွ 
ေဆာက္လုပ္သည္ ့ ဒုတိယေရတာတမံကု ိ  ရပ္တန္႕ရန္ ႏွင္ ့ ထိုေဒသအတြင္း ရွိ ေဒသခံမ်ား သြားေရးလာေရး လြယ္ကူရန္ 
တံတားတစ္စင္း ေဆာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္စည္းရုံလႈံ႕ေဆာ္ၾကသည္။ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ၎တို႕၏စီမံကိန္းကုိ ကုမၸဏီမွရပ္တန္႕ရန္ 
အတည္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႕ေတာင္းခံထားေသာ တံတားေဆာက္လုပ္ရန္အစား ေဒသခံမ်ား ျမစ္ကုိ ျဖတ္သြားျဖတ္လာရာတြင္ 
အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေဖာင္တစ္ခုကို ေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲသည္ဟု တင္ျပခ့ဲသည္။ [ပုံ-KHRG] 
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အထက္ေဖာ္ျပပါပံ ုသည္မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပု ိင္းရွ ိဘားအံျမိဳ ႕ 

နယ္၊ဟ----ေက်းရြာရိွရြာသားတစ္ဦး၏အေမြရရွိထားေသာေျမ ယာ 

ေပၚတြင္အိမ္ ေဆာက္လုပ္ ျခင္းႏွင္ ့ပတ္သက္ျပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလ၂၈ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ 

ေျမယာစံ ုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြ ဲ ႕အမွတ္((၉))သို႕လိပ္ 

စာတပ္ထားေသာတု ိင္ ၾကားစာတစ္ေစာင္ ျဖစ္သည္။၎တုိင္ 

ၾကားစာကုိေစာတ---မွတင္ျပထားျပီး၎ကေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ 

ေစာလွစိန္ႏွင္ေစာတင္ေမာင္စိန္တုိ႕မွ၎၏အေမြအျဖစ္ရရွိပိုင္ဆိုင္

ထားေသာ ေျမယာေပၚတြင္ပိ ုင ္ရွင ္ကု ိမည္သည္ ့ေဆြးေႏြ း 

တု ိင ္ပင ္ ျခင ္ းမ ွ ်မ ျပဳလုပ ္ ျခင ္ းႏ ွင ္ ့  မည္သည္ ့ေလ်ာ ္ေၾကး 

ေငြမ ွ ်ေပးေဆာင္ ျခင ္ းမရ ွ ိဘ ဲ  အိမ္မ်ားတည္ေဆာက္ ျခင္ း 

အေၾကာင္းကို တုိင္ၾကားထားပါသည္။ [ပုံံ-KHRG]  

အထက္ေဖာ္ျပပါပံုသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ရက္ 

ေန႕စြျဲဖင့္တုိင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။၎သည္ကရင္ျပည္နယ္

ေတာင ္ ပ ိ ု င ္ း ႏ ွ င ္ ့  အလယ ္ ပ ု ိ င ္ း ရ ွ ိ လယ ္ ေ ျ မအသ ိ မ ္ း 

ဆည္ းခ ံ ခ ဲ ့ ရေသာရ ြ ာသ ူရ ြ ာသားမ ်ာ း၏  အမည္မ် ာ းက ု ိ 

စ ာ ရ င ္ း ျ ပ ဳ စ ု ထ ာ း သည ္ ။  ၎တ ိ ု င ္ ၾ က ာ း စ ာ က ု ိ 

ကရင္ နယ္ ျခာ းေစာင ္ ့တပ ္၏တပ္ ရင ္ း  အမွတ ္  ၁၀၂၂မ  ွ

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ထံသို႕ေပးပို႕သည္။ ၎စာထဲတြင္ 

ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏တပ္ရင္း အမွတ္ ၁၀၂၂မွ တပ္ရင္မွဴး 

ဗိုလ္မုတ္သံုမွ စစ္ဘက္ေရးရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ၁,,၀၀၀ 

ဧကခန ္ ႕ရ ွ ိ ေသာ  ရ ြ ာသ ူ ရ ြ ာသားမ ် ာ း၏  ေ ျမယာမ်ာ းက ု ိ 

သိမ ္ းဆည္ခ ဲ ့ ျခင ္ းအေၾကာင ္ းက ု ိ  စ ြပ ္ စ ြ ဲ ေရးထားသည္ ။ 

၎၏ကိ ုယ ္ေရးက ု ိယ္တာတြင ္  သံ ု စ ြ ဲ ရန ္အတြက္လည္ း 

ရြာသူရ ြ ာသားမ ်ာ းဆီမ ွ  ေနာက္ထပ္ေျမဧကေပါင ္ း  ၆၄၂ 

ဧကေက်ာ္ကု ိလည္းသိမ္းယူခဲ ့ ျပီး ရြာသူရြာသားမ်ားကုိလည္း 

ဤကဲ့သု ိ ႕ ျခိမ္ းေျခာက္ေျပာဆိ ုခဲ ့သည္။ “နင္တိ ု ႕ေျမယာကု ိ 
ျ ပန ္ ရခ ်င ္ ရင ္  နင ္တ ိ ု ႕  ကရင ္ နယ ္ ျ ခ ာ း ေစာင ္ ့တပ ္ မ ွ ာ 
လာစစ္မႈထမ္းေဆာင္ရမယ္။မဟုတ္လို႕ရွိရင္နင္တို႕ေျမယာေတြအ 

တြက ္  တရာ း ဥပေဒန ဲ ႕  ရင ္ဆ ိ ု င ္ ေ ျ ဖရ ွ င ္ း ရ မယ ္ ။  င ါ 
နင္တုိ႕ေျမယာေတြကိုသိမ္းယူတာမၾကိဳက္ဘူးဆိုလို႕ရွိရင္ငါနင္တို႕
ကို ေထာင္ထဲထည့္လုိက္မယ္။” [ပုံံ-KHRG]  

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”
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အထက္ေဖာ္ျပပါပုံမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွ က်ံဳဒုံးျမိဳ႕နယ္တြင္ရိုက္ယူခဲ့သည္။ထိုပံုမ်ားသည္ 
ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ေဒသခံေျမယာမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီးဂ--- ေက်းရြာမွေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသုိ ႕ 
တင္ျပေသာတိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ကိုျပသည္။စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမွေက်ာက္တုံးမ်ားသည္လယ္ထဲရွိ ေရေျမာင္းမ်ားကုိ ပိတ္မိေသာေၾကာင့္ 
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင္ ့ ရြာသူရြာသားမ်ား လယ္လုပ္၍ မရဘဲျဖစ္ေနသည္။ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေက်ာက္တံ ုးေဖာက္လုပ္ျပီး 
ေသာအခါတြင ္ထိ ုေက်ာက္တံ ု းမ်ာ းကု ိ ၾက ိ ဳ းစား၍လု ိက္ေကာက္ ျပီ းရ ွင ္ းလင္းခ ဲ ့ ဖ ူ းသည္။သိ ု ႕ေသာ ္အရာမေရာက္ေပ။ 
ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤအၾကာင္းအရာကုိ ၾကိဳးစား၍ေျဖရွင္းရာတြင္ မိုင္းေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ အေရးယူေဆာက္ရြက္ရန္ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီသုိ႕ ဤတိုင္ၾကားစာကို တင္ျပသည္။ [ပုံ-KHRG] 

  

  
အထက္ေဖာ္ျပပါပုံကို ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွက်ဳံဒံုးျမိဳ႕နယ္၊မ-
-ေက်းရြာရိွေက်ာက္တုံးမိုင္းေဖာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ေျမယာ 
မ်ားပ်က္စီးသြားျခင္းအေၾကာင္းကုိေဒသခံရြာသားတစ္ဦးကတင္ျပ
သည္။ေက်ာက္တုံးေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္မရမ္းကုန္းေက်ာက္ေဆာင္
အနားရိွရြားသားမ်ားအားဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစသည္။ေက်ာက္တံုးၾကီး 
မ်ားခြျဲခင္းေၾကာင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္အသံုးျပဳေသာေရစီးဆင္းရာ 
လမ္းေၾကာင္းပိတ္ထားျပီး ဆိုး၀ါးစြာ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ ့သည္။ မ---
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္အပါအ၀င္ လယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားသည္ မ---
ေက်းရြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ထိုအေၾကာင္းကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ 
[ပုံ- KHRG] 

အထက္ေဖာ္ ျပပါပံ ုကု ိ  ၂၀၁၃ခုႏွစ္  ဒီဇင္ဘာလ  ၁၈ ရက္ ၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ က်ံဳဒံုးျမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုက္ယူခဲ့သည္။ 
ထိုပံ ုသည္ေက်းရြာေကာင္စီဥကၠဌျဖစ္သူဦ းနယူးေအာင္ႏွင္ ့ 
ေက်ာင္းအုပ္ဦးေအာင္ျငိမ္းတုိ႕မွ၁၉၈၅ခုႏွစ္ကတည္ကသိမ္းပိုက္ 
ထားေသာေျမယာကုိရြာသူရြာသားတစ္ဦးကညႊန္ျပသည့္ပံုကုိျပ 
သည္။ရြာသူရြာသားမ်ားသည္၎တို႕၏ဖ်က္ဆီးထားေသာေျမ 
ယာႏွင့္သိမ္းဆီးထားေသာေျမယာမ်ားအတြက္မည္သည့္ေလ်ာ္  
ေၾကးေငြမွ် မရရွိေပ။  ေျမပိုင္ရွင္ ဦးဘ---၊၎၏သား ဦးဂ်---၊ 
ဦးအာ---ႏွင္ ့၎၏သမီးမ ပ---တုိ႕သည္ ဤအျဖစ္အပ်က္ကု ိ 
တင္ ျပခ ဲ ့သည္။  ေလ်ာ ္ေ ၾကးေငြ  မရရွ ိေသာအျခာ းေသာ 
လယ္ပိုင္ရွင္မ်ား ရွိေနေသးသည္ကုိလည္း ၎တို႕တင္ျပခဲ့သည္။ 
[ပုံ- KHRG] 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ 
တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ေၿမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္
ေဒသခံတုိ႔ ၏တုံ႔ၿပန္မႈမ်ား 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ဧရိယာရွိ ကရင္ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ားထံ မွ 
သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားကို ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး 
ေကအဲန္ယူ တို႔၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းျပဳလုပ္ျပီး ကတည္းက ျမန္မာျပည္ေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား လွ်င္ျမန္သည့္ ၾကီးမားမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အဆိုျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ KHRG ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ 
[Losing Ground] “ရပ္တည္ရာေပ်က္ဆုံးျခင္း ေခါင္းစဥ္” အမည္ရိွ ပထမ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၾကားရိွ 
အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ ကာလအတြင္း ဤေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းအေၾကာင္းကို သတင္းမွတ္တမ္း ျပဳစုခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤ “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသးမ်း ေျပာသည့္“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသးမ်း ေျပာသည့္
အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း” ဟူသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္မူ ယခင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာမွ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ 
ေျမယာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ယခု အစီရင္ခံစာ ျပဳစုေနစဥ္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာသည္လည္း ေဒသခံတို႔၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းသုိ႔ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၊ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ေဒသခံ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဆီမွ 
လက္၀ယ္ထားရွိသည့္ ကုိယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ၾကိဳးစားျပီး ကာကြယ္ေနခ်ိန္တြင္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ 
အဟန္႔အတားမ်ား စသည္တု႔အိား မီးေမာင္းထိုးျပရန္ ရွာေဖြေထာက္ျပထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေဒသခံတို႔၏ အျမင္ရႈေထာင့္ႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ 
အသံမ်ားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအား 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ေဒသခံ လူထုမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ပူပင္ေသာကမ်ားအတြက္ ထုိအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ေျမယာ 
မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ စနစ္တက် ဆြဲထားသည့္စီမံကိန္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ပိုမုိထိေရာက္စြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

“အခုၾကည့္ပါလား၊ က်မတုိ႔ရဲ႕ အဘိုးအဘြားေတြဆီက ေပးထားတဲ့ေျမေတြ၊ အကုန္လုံးပ်က္စီးကုန္ၿပီး။ သူတုိ႔ကေတာ့ ပိုက္ဆံယူျပီး 
စီးပြားေရးေတြလပ္ုတယ္၊ က်မတုိ႔က အရံႈးခံရတယ္၊ အနာခံရတယ္။ က်မတို႔ ဘာမွလည္းမရဘူး။ အနစ္နာခံရတယ္ ဘယ္ေလာက္အထိေတာင္ 
အႏုိင္က်င့္လဲ က်မတုိ႔ကုိ။ လူဆုိတာဘာလဲ။ လူခ်င္းအတူတူဘဲ၊ သူမ်ားထိမလား၊ နာမလား သူတို႔မသိဘူး။ သူတုိ႔ကေတာ့ တျခားလူေတြ 
ဘယ္လုိခံစားရမလဲဆုိတာ မသိၾကဘူး။ သူတုိ႔ပုိက္ဆံရရင္ေတာ္ၿပီး၊ သူတုိ႔အျမတ္ ရဖုိ႔ဘဲ သိတယ္၊ တျခားလူေတြဘယ္လုိခံစားရလဲ၊ သူတို႔ 
အဘိုးအဘြားလယ္လား အဲဒါ။ ေျပာလိုက္ရင္ တစ္ေယာက္မွ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒါလူလား၊ လူမဟုတ္ဘူး တိရိစာၦန္ေတြ… သူတုိ႔အတြက္ကေတာ့ 
သူတုိ႔လုပ္ခ်င္တာကုိ ပုိက္ဆံအိတ္ေတြန႔ဲ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ က်မတုိ႔ကေတာ့ ပါးစပ္န႔ဲေျပာေနရုံန႔ဲ ဘာျဖစ္လာႏိုင္မလဲ။

ေနာ္တ --- (အမ်ိဳးသမီး)၊ ဒ --- ေက်းရြာ၊ က်ံဳဒုိးၿမိ ႔ဳနယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း
(၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ေတြေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္)

၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းသည္လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔အစသည္တစ္ခုၿဖစ္ၿပီးေဒသခံၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင့္ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရ ေသာအၿဖစ္အပ်က္မ်ား
ႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမ်ားကုိစုေဆာင္းမွတ္တမ္းယူႏုိင္ေစရန္သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးၿခင္းႏွင့္လိုအပ္သည့္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားပ့ံပုိးေပးလ်ွက္ရွိသည္။ထုိအၿပင္ရရွိသည့္သတင္းအခ်က္အလ
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