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ေျမယာအေရး စိတ္မေအးရေသာ ေတာင္သူမ်ားသို႔ ...



I

ေက်းဇူူးမွတ္တမ္း

 “ရွမ္းျပည္နယ္ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ေလ့လာတင္ျပခ်က္” စာတမ္းထုတ္ေဝႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး 

၍ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေကာက္ယူရာတြင္ အခ်ိန္ေပး ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္ 

ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း  ဦးစြာေျပာၾကားလိုပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမယာ 

ျပႆနာ အၾကံျပဳစာတမ္းအား ကြင္းဆင္းျပဳစုရာတြင္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ ၊ 

ေဒသခံတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလည္း လိႈက္လွဲစြာ 

ေက်းဇူးမွတ္တမ္းျပဳအပ္ပါသည္။

 

 ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေကာက္ယူရာတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ Tai 

Youth Organization (TYO) ႏွင့္ We Are Tai အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေျမယာ 

ျပႆနာမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အသိအျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္း 

မႈျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးသည့္အျပင္ ဤစာတမ္း 

ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ နည္းပညာအကူအညီေပးၾကေသာ ဆရာဦးထြန္းျမင့္ေအာင္ (အေျခခံလူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕-DCGC) 

ႏွင့္ ဆရာဦးတိုးေက်ာ္လိႈင္ တို႔အားလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳအပ္ပါသည္။ 

 နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဤစာတမ္းအား ေအာင္ျမင္စြာ ေရးသားျပဳစုထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ အစမွအဆံုး ေငြေၾကး၊ နည္းပညာ 

လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးေသာ အဖြဲ႕မ်ားအား အေလးအနက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ 

ခဲ့လွ်င္ ဤစာတမ္းအား ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့မည္ မဟုတ္ပါ။

 

(စာတမ္း၏အာေဘာ္ႏွင့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ EU ႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့အဖြဲ႕မ်ား၏ အာေဘာ္ လံုးဝမဟုတ္ပါ 

ေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။)

◊ ◊ ◊ ◊



II

ပံုႏွိပ္ျခင္း

ပထမအႀကိမ္ (ၾသဂုတ္လ - ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္)

မူပိုင္

Ethnic Peace Resources Project (EPRP)

ဆက္သြယ္ရန္

eprpmyanmar.helpdesk@gmail.com

မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္အတြင္းဒီဇိုင္း

ႏိုင္ဝင္းေအာင္ (Open Space Creation)
HP: 09 79 527 5427

*အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားမွာ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္႐ိုက္ကူးထားေသာ 
ဓါတ္ပံုမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ပံုမ်ားမွာ ကာယကံရွင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရယူ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း

မွတ္ခ်က္ ။      ။ ဤစာအုပ္သည္ ေရာင္းရန္အတြက္ မဟုတ္။ လယ္ယာေျမျပႆနာ 
မ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ အကိုး 

အကား ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ကူးယူျဖန္႔ခ်ိ အသံုးျပဳလိုပါက Ethnic 

Peace Resources Project (EPRP)  အမည္ကို ေဖာ္ျပေပးပါရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။



III

အစီရင္ခံစာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

အမွာစကား       

စာတမ္းျပဳစုပံု

စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

နိဒါန္း

ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ေလ့လာျခင္း

 - တပ္မေတာ္အတြက္ သိမ္းဆည္းေျမ

 - စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းေျမ

 - မသမာမႈျဖင့္ သိမ္းဆည္းေျမ

 - ကုမၸဏီမ်ား၏ သိမ္းဆည္းေျမ

 - အျခား သိမ္းဆည္းေျမ

 

ေျမယာျပႆနာမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္

နိဂံုး

ပထမအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း

ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း (အဖြဲ႕-၁)

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း (အဖြဲ႕-၂)

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း (အဖြဲ႕-၃)

စာတမ္းျပဳစုေရးသားမႈမွတ္တမ္း

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်ား

ကြင္းဆင္းခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားျပ ေျမပံု

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္း
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IV

အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

၁။ အစိုးရသစ္၏ ေျမယာျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္ အေထာက္  

    အထားမ်ား ရရွိေစရန္။

၂။ ေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား သိရွိေစၿပီး အခ်ိန္မီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္     

     ေပးႏိုင္ရန္။

၃။ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း တခုအေနျဖင့္ တည္ရွိေနေစရန္။

၄။ စုစည္းခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈတို႔၏ ရလဒ္အျဖစ္မွသည္ ေရရွည္ခိုင္ၿမဲသည့္ ညီညြတ္ေသာ  

    ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္။
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1

အမွာစကား

 ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအသီးသီး 

သည္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအတိုင္း ေအးေအးလူလူ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳ 

ေနထိုင္တတ္ၾကသည္။ အလွဴအတန္းရက္ေရာမႈႏွင့္ ခင္မင္ေဖာ္ေရြတတ္ေသာ၊ ျမဴးၾကြသြက္လက္ေသာ အိုးစည္သံ၊ 

လြတ္လပ္ေဝဆာ အကဟန္ စသည့္အဆင္ဒီဇိုင္းမ်ားက ရွမ္းတို႔၏ ခ်စ္စရာ၊ ဂုဏ္ယူစရာ လိုဂိုအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။ 

တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ျခင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ 

မႈမ်ား၊ တရားဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကိုမရရွိဘဲ ဥပေဒထဲမွ ပုဒ္ထီး ပုဒ္မမ်ားေအာက္ ဝမ္းလ်ားေမွာက္က်ေနျခင္းမ်ား၊ 

စစ္ပြဲမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ား စသည့္ အပ်က္အယြင္း၊ အေမွာင္အရိပ္မ်ားအၾကားတြင္ 

ရွမ္းေတာင္တန္းႀကီးမ်ား၏ ခိုင္ၿမဲမႈ၊ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ား၏ လွလွပပ ဖူးပြင့္မႈ၊ ေတာင္ယာခင္းထဲမွ စေတာ္ဘယ္ရီမ်ား၏ 

ခ်ိဳခ်ိဳရဲရဲရသ----အရာရာတိုင္းအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ၊ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္စရာမ်ားက ထုႏွင့္ေဒး ရွိေနပါသည္ ။

 မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တေျမတည္းေန မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဘဝမ်ားအား ရွမ္း 

ကုန္းေျမျမင့္ႏွင့္အတူ တိုးတက္ျမင့္မားေစခ်င္ပါသည္။ ခ်မ္းေအးေသာဘဝမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေစခ်င္ပါသည္။ မိမိတို႔သည္ 

ဤ “ခ်ယ္ရီသက္ေသသိမ္းဆည္းေျမ”  ျဖင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြား ေတာင္ယာခင္းမ်ား၊ မႈန္ဝါးေနေသာ ေက်းလက္႐ႈခင္းမ်ားကို 

ျပန္လည္ ရယူသိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ တပြဲတလမ္း အားထုတ္ၾကည့္ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ရွမ္းရိုးမႀကီး၏ ခိုင္မာတည္တံ့ 

မႈအား တူညီေသာလက္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။     ။

We Are Tai

Ethnic Peace Resources Project (EPRP)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ
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 ပညာရွင္မ်ား ျပဳစုေရးသားသည့္ သုေတသန စာတမ္းမဟုတ္ပါ။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ပံုသ႑ာန္မ်ိဳး 

လည္းမဟုတ္ပါ။ Ethnic Peace Resources Project ( EPRP ) အဖြဲ႔မွစီစဥ္ပံ့ပိုးသည့္ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ 

ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းအစီအစဥ္အား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပဏာမႏွင့္ မြမ္းမံ 

အဆင့္ ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရရွိလာေသာအသိအျမင္မ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္မိေသာ မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ ရွမ္းျပည္ 

နယ္အတြင္းၿမိဳ႕နယ္(၁၈)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း(၂၉) ရြာတို႔တြင္ ေျမယာဆိုင္ရာအသိအျမင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဆင့္ပြား 

မွ်ေဝခဲ့ၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါ

သည္။ ကြင္းဆင္းရာတြင္ နစ္နာသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ အသီးသီးသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားသည့္ အမႈျဖစ္စဥ္ တိုင္စာ 

မိတၱဴမ်ားကို ရယူခဲ့ျခင္းမ်ားရွိသလို ကာယကံရွင္မ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအား အသံသြင္းယူျခင္း၊ မွတ္တမ္းလိုက္ျခင္း

မ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈၿပီးေနာက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ တတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ ဆံုစည္းၾကၿပီး ရရွိလာ 

ေသာ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္း၍ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ သံုးသပ္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ထိုအထဲမွ အမႈျဖစ္စဥ္ (၆၂) ခုအား 

ေရြးထုတ္ကာ သံုးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

 အျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ရပါ 

သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုရေအာင္ အခ်ိန္ယူရွင္းျပရပါသည္။ အစပထမပိုင္းတြင္ ပြဲစားမ်ား၊ ကုမၸဏီဘက္က 

လူမ်ားဟု အထင္ခံရတတ္ပါသည္။ ေက်းလက္ေနတိုင္းရင္းသားအမ်ားအျပားမွာ မိမိအမႈျဖစ္စဥ္ကို တိက်ေသခ်ာစြာ 

ေျပာျပႏိုင္စြမ္း အားနည္းတတ္ပါသည္။ ရွမ္းဘာသာစကားကိုပင္ အျခားေသာရွမ္းဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ရသည္ 

လည္းရွိပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ျပန္မေျပာခ်င္ေတာ့ေသာသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ 

ေျမစာရင္း႐ံုးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္လည္းရွိသလို၊ အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ 

ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကိုလည္း ခံရပါသည္။ အစပိုင္းတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုကဲ့သို႕ မၾကာမၾကာလာ၍ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳေပးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 

ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။       ။

စာတမ္းျပဳစုပံု
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 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ေရွ႕ပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း၌ ေျမယာသိမ္းဆည္း 
ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တႏိုင္ငံလံုးနည္းတူ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတြင္လည္း သိမ္းဆည္းခံ 
ေျမယာျပႆနာမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ဧရိယာအႀကီးဆံုးျပည္ 
နယ္ျဖစ္႐ံုမွ်မက တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ လာအိုစသည့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ေနၿပီး ျပည္တြင္းစစ္၊ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္း၊ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈ၊ ဘိန္း၊ စိတ္ၾကြေဆး၊ လူကုန္ကူးမႈ စသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားကလည္း မနည္း 
မေနာရွိေနပါသည္။  ထိုအေျခအေနတြင္ ေျမြပူရာကင္းေမွာင့္ဆိုသလို မတရားသျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 
က ႐ိုးသားေဖာ္ေရြေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေရာင့္ရဲေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္တတ္ေသာ လူမႈစီးပြား ဘဝပံုသ႑ာန္ 
မ်ားကို မုန္တိုင္းတခုကဲ့သို႕ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သည္ကုိ စိတ္မေကာင္းစရာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
ေရႊေညာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္လံုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရပူေက်းရြာတြင္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ  သိမ္းဆည္းထားေသာ 
ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မီး႐ိႈ႕သတ္ေသ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ေတာင္သူဦးျမင့္ေအာင္၏ အျဖစ္ 
ႏွင့္ သိမ္းဆည္းေျမယာအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခံရကာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အမႈမေပၚေသာ ဟိုပုန္း 
ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းျပင္းေက်းရြာမွ စိုင္းစံထြန္း၊ လြယ္လင္ခရိုင္၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႔နယ္မွ ခြန္ေက်ာ္ထင္တို႔၏ ရင္နင့္ေၾကကြဲဘြယ္ျဖစ္ရပ္ 
မ်ားက ျမန္မာ့လယ္ယာေျမသမိုင္းကို အ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေစေသာ အမဲေရာင္ေန႔စြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 Ethnic Peace Resources Project ( EPRP ) အဖြဲ႔မွ စီစဥ္ပံ့ပိုးသည့္ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပဏာမႏွင့္ မြမ္းမံအဆင့္ ၂ 
ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရရွိလာေသာ အသိအျမင္မ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္မိေသာ မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမယာဆိုင္ရာ အသိအျမင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဆင့္ပြားမွ်ေဝခဲ့ၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္း 
မႈျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

  ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ပံုသ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး အမ်ား 
ဆံုးမွာ တပ္မေတာ္ကသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သိမ္းယူျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ား 
က သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္မွ  အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳ၍ မသမာေသာ နည္းမ်ား 
ျဖင့္ ဥပေဒမဲ့သိမ္းယူျခင္းမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ အျခားပံုသ႑ာန္မ်ားတြင္  သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းဧရိယာ သတ္မွတ္ 
ခံရျခင္း၊ ဝိသမေလာဘသားမ်ားက အာဏာပိုင္ႏွင့္ေပါင္း၍ အႏိုင္က်င့္သိမ္းယူျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားတ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားက  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခါးပိုက္ထဲထည့္၍  လက္ဝါးႀကီးအုပ္ သိမ္းယူျခင္းတို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမသိမ္း 
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၊ ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌမ်ား၊ ေက်းရြာေျမယာစီမံခန္႕ခြဲ
မႈေကာ္မတီမွ အစျပဳ၍  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အထိ ပါဝင္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရသည့္အတြက္ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္၊ သမိုင္း 
တန္ဘိုးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးၾကရၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ စီးပြားေရးအခက္ 
အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ၾကရသည့္အျပင္   အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အမ်ားအျပားကုိလည္း ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ႈံး 
ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို တိုက္႐ိုုက္ခံစားၾကရပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္ မွ 

စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္



4

&Srf;jynfe,fajr,mjyóemrsm;tm; avhvmwifjycsuf

ေက်းရြာ ၂၉ ရြာသို႕ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဤအစီရင္ခံစာပါ ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္  
သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ခန္႔မွန္း ေျမဧက စုစုေပါင္း  ၁၁,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ နိဒါန္းတြင္ ဆိုထားသည့္ 
အတိုင္း ဤအစီရင္ခံစာပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တဝွမ္း မ်ားစြာေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏ တစိတ္ 
တပိုင္းမွ်သာျဖစ္သည့္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္တခုလံုးတြင္ သိမ္းဆည္းခံေျမဧက စုစုေပါင္းကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္လွ်င္ 
ယခုထက္အဆေပါင္း ရာခ်ီရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ဤအစီရင္ခံစာပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္  ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ 
ေပးသည့္ပမာဏမွာ  မရွိသေလာက္နည္းပါးၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ သို႕မဟုတ္ သိမ္းဆည္းသည့္အဖြဲ႕ 
အစည္းမွ  ျပန္လည္စြန္႕လႊတ္ေပးသည့္တိုင္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားလက္ဝယ္သို႕ ျပန္လည္မေရာက္ရွိဘဲ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အ 
စည္း အဆင့္ဆင့္မွ  လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး တဆင့္ခံဆက္လက္သိမ္းယူထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါ 
သည္။ ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္အားလံုးတြင္ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းျခင္းလံုးဝမရွိသည့္ 
အျပင္ ထိုက္တန္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမ်ားလည္းမရၾကဘဲ အက်ပ္ကိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကိုသာ ခံေနၾကရ 
ပါသည္။

 ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ  ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ထက္  ၁၉၉ဝ 
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အေၾကာက္တရားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ 
ေပးသည့္ ယႏၲယားစနစ္မ်ားလည္း မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္ အမ်ားအျပားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း 
၂ဝ ေက်ာ္မွ်  ၾကာျမင့္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။

 ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ မည္သည့္ဌာနကိုမွ မတိုင္ၾကားရဲခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္မွ် ၾကာျမင့္ေသာ 
ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဒသခံျပည္သူး 
မ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားကို တိုင္ၾကားစာ 
မ်ားေပးပို႔၍ အေရးယူေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာပါသည္။ 

 သို႔ရာတြင္ ေျမသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္၊ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ 
ကုမၸဏီလုပ္ငန္းႀကီးးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအဆင့္ဆင့္ အာဏာလက္ဝယ္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္ 
ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္မ်ားမွာ မရွိသေလာက္နည္းပါးၿပီး  ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားကိုပင္ က်ဴးေက်ာ္ 
ဝင္ေရာက္မႈ၊ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ ပုဒ္မ ၄၄၇/ ၄၂၇ စသည္တုိ႔ျဖင့္ ျပန္လည္တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ား 
ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရန္  ညႊန္ၾကား 
ခဲ့ေသာ္လည္း  ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးသည့္ပမာဏမွာ မူလသိမ္းယူထားသည့္ ပမာဏႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မျဖစ္စေလာက္ 
နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

 သို႔ျဖစ္၍ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား ခိုင္မာေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိရန္၊ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြက္ 
ထိုက္တန္ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ အလားတူေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေနာင္တြင္ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအ 
တြက္ အစိုးရသစ္မွ တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ အာမခံေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိပါသည္။

 ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၉ ရြာတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း 
ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေျမယာအမႈျဖစ္စဥ္ (၆၂) ခုႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ေျပာျပခ်က္မ်ားအား စုစည္းေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး 
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အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။-

တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ---

(၁) ယေန႔အထိ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးေသာ လစ္ဟာေနသည့္ေျမမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ အျမန္ 
ဆံုးလက္ေရာက္ေပးအပ္ရန္။

(၂) ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေသာ၊ အသံုးျပဳေနေသာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူလပိုင္ရွင္ 
ေတာင္သူမ်ား မနစ္နာေစေရးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးမ်ားႏွင့္ အစားထိုးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၃) တပ္မေတာ္အမည္ကို အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္မ်ား 
တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၄) တပ္သိမ္းေျမမ်ားအား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရာတြင္ သိမ္းဆည္းခံလိုက္ရသည့္ ကာယကံရွင္ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ 
လက္ေရာက္ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစဘဲ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈရွိသည့္ ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံတခုကို စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ။ 

(၅) ျပန္ေပးရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ တပ္သိမ္းေျမမ်ားကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန 
မ်ား၊ သိမ္းဆည္းခံကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ကာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး  ေျဖရွင္းမႈယႏၲယားတရပ္ ထူေထာင္ 
သင့္သည္။ 

(၆) တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႕၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား တည္ၿငိမ္လံုၿခံဳေစေရးအလို႔ငွာ  တပ္ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားေျမ အသံုးခ်မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ညွိႏိႈင္းေရးဆြဲ ျပဌာန္းသင့္ပါသည္။ အမွန္ 
တကယ္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေျမမ်ားကို မျဖစ္မေနသိမ္းယူရမည့့္အခါ မူလပိုင္ရွင္မ်ား မနစ္နာေစေရးအ 
တြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီသာ တရားမွ်တစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

(၇) တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိေနေသာ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ေျမႏွင့္သဘာဝသယံဇာတ အသံုးခ်မႈ 
ပံုစံမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို  ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္မသြား 
ေစရန္ အထူးသတိထားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

စီမံကိန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံေနရေသာ ေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ --- 

(၁) လက္ရွိစီမံကိန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမရွိေသာ စီမံကိန္း 
မ်ားအား ဆက္လက္ခြင့္မျပဳရန္။ စီမံကိန္းအမည္ခံၿပီး အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္။

(၂) စီမံကိန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္ယြင္းေစျခင္း 
လံုးဝ မရွိေစရန္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကိုဆန္႕က်င္ကာ အၾကပ္ကိုင္ၿပီး၊ေသြးခဲြၿပီး အတင္းအဓမၼ ေဖာ္ 
ေဆာင္ျခင္းမလုပ္ရန္။
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(၃) စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္္ လူေနရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမွ လြတ္ကင္းသည့္ေျမကိုသာ 
စနစ္တက် စိစစ္ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ 
မ်ား၏ဘဝ ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္။

(၄) စီမံကိန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာကာ ကုလသမဂၢ မွ အတည္ျပဳထားသည့္ FPIC- Free Prior Informed Consent 
( လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပး ညႇိႏိႈင္း သေဘာတူညီမႈရယူေသာလုပ္ငန္းစဥ္ ) အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။ EIA , SIA 
မ်ားကို ဟန္ျပမဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆင္းေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ အေလးထားေဆာင္ 
ရြက္ရန္။

(၅) စီမံကိန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဒသ၏အက်ိဳးစီးပြားကို မဆုတ္ယုတ္ေစေရး 
အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈရွိကာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ခြင့္ျပဳထားရန္။

(၆) သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ ထုတ္ယူေရာင္းခ်သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ကာ လူသား 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေျခခံသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ရန္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း အစိုးရသစ္အား အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုသည္မ်ားမွာ ---

 သိမ္းဆည္းခံေျမယာ ျပႆနာအမ်ားစုမွာ ေျပလည္သြားျခင္းမရွိေသးဘဲ ႀကိမ္မီးအံုးသကဲ့သို႔ ပူေလာင္ေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပသနာမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္မွာ ေရတို၊ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

သိမ္းဆည္းခံေျမအမ်ားစုအား နစ္နာဆံုးရွံဳးေနရသူ မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံသို႕ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ 
ေရာက္ရွိေရးအတြက္ လတ္တေလာ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားမွာ ---

(၁) နစ္နာဆံုးရွံဳးရသူေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ တင္ျပတုိင္ၾကားထားသည့္ အျငင္းပြားေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လက္ရွိ သိမ္းဆည္းထားသူမ်ား၊ လက္ဝယ္ရွိသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ခ်ိန္အထိ ရပ္ဆိုင္းထားေစရန္။

(၂) ေျမယာအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကာလက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စာရင္း 
ဇယားမ်ား၊ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈအေျခအေနမ်ားအား တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရမည့္ ဌာနမ်ား၊ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား 
အေနျဖင့္ ျပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ ထားရန္။

(၃) အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတ 
ကာမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အႀကံေပးမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးပါဝင္ေသာ ေျမယာျပသနာေျဖရွင္းေရး
စုေပါင္းေကာ္မတီတရပ္ကို အျမန္ဆံုးဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ရန္။ သို႔မွသာ စုေပါင္းတာဝန္ယူ တာဝန္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သမာသမတ္က်ေသာ၊ ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ ေျဖရွင္းမႈကို 
အနီးစပ္ဆံုးရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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(၄) ေျမယာျပသနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမ္းဆည္းထားေသာ၊ တင္ျပတိုင္ၾကားလာေသာ၊ ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီးေသာ၊ 
ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပထားေသာ၊ စီစစ္ဆဲျဖစ္ေသာ၊ လ်င္ျမန္စြာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခဲေနေသးေသာ၊ ညႇိႏိႈင္း 
ဆဲျဖစ္ေသာ၊ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ စသည္ျဖင့္ စာရင္းဇယားမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တိုင္းသိ 
ျပည္သိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္။

(၅) ေျမသိမ္းဆည္းထားသည္ဟု တိုင္ၾကားခံထားရသူမ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ ပံုစံ ၇ ၊ ပံုစံ ၁ဝ၅ အပါအဝင္ အေထာက္ 
အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေျမစာရင္း႐ံုးမွ အမွန္တကယ္ထုတ္ေပးျခင္းရွိ/ မရွိႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ထုတ္ေပးထား 
ေၾကာင္းကို ျပန္လည္ စိစစ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၆) ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြေရးအပါအဝင္ သိမ္းဆည္းေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ားအား အာဏာကုန္မလႊဲအပ္ဘဲ စုေပါင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အဂတိလိုက္ 
စားမႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္။

(၇) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ ၇ ) မ်ားကို အမွန္တကယ္ ရသင့္ရထိုက္သူမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ  
ရရွိေစေရးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အလုပ္ျဖစ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ေရရွည္ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုအတြင္း တုန္႔ေႏွးမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားမွာ ---

(၁) မေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ေအာက္ေျခတိုင္းရင္းသားျပည္သူအမ်ားစုႀကီး 
၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ျမႇင့္ေပးႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး မွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရန္။

(၂) အဂတိလုိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္။ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို လူတိုင္းရရွိေရး 
အတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တရားမွ်တစြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္။

(၃) ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ားက ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ၿခိမ္း 
ေျခာက္လွ်က္ရွိေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုကိစၥမ်ိဳးတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသား ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ 
စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးရန္။

(၄) သိမ္းဆည္းေျမယာျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ လယ္ယာစီးပြားက႑ တိုး 
တက္ျမင့္မားေရး၊ ေက်းလက္ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့နည္းေစေရး အတြက္ ေက်းလက္ေန 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားထုကို ဗဟိုျပဳသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ သြင္းအားစုအေထာက္အပံ့မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္ 
အဦေကာင္းမ်ား၊ အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

(၅) အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒအပါအဝင္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဆိုင္ 
ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားကို လိုအပ္ 
သလို ျပင္ဆင္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲရန္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီး၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံခန္႔ 
ခြဲမႈမ်ားကို ဥပေဒကဲ့သို႔ အေလးထားလိုက္နာေစရန္။
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(၆) အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား အခ်င္းခ်င္း အခ်ိတ္အဆက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေကာင္းေစရန္။ ဝန္ထမ္း 
မ်ား၏ အသိအျမင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန္။

 ေဒသအတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
မိမိနယ္ေျမအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေသြးခ်င္းအားလံုး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း  အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးကို တန္ဘိုးထား 
သင့္ပါသည္။ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားအား မည္မွ်အကာအကြယ္ 
ေပးႏိုင္သည္(သို႔မဟုတ္) မည္မွ်ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္ေနသည္ဆိုသည္က ထိုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး 
အဆင့္အတန္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏တန္ဘိုးအား ေဖာ္ျပေနတတ္သည္ကို သတိမူသင့္ပါသည္။

 ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႕၏ အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနေစရန္ 
အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား၊ အသိအျမင္ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား၊ ေရဒီယို 
မ်ား၊ စကားဝိုင္းမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားမွတဆင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကိုရွာေဖြျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ 
မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွွိကာကြယ္ျမႇင့္တင္တတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔မွ်မက မတရားသျဖင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို 
စုေပါင္းအားျဖင့္ တြန္းလွန္ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ားတြင္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ေရးအတြက္ သမဂၢမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ကာ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓါတ္မ်ားကို 
ေမြးျမဴက်င့္ႀကံၾကရန္လိုပါသည္။

 အထက္ေဖာ္ျပပါ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားမွာ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ဆႏၵႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာမိေသာေျမယာအမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ပိုင္းျခား 
သံုးသပ္ကာ အရပ္သားသ႑ာန္ျဖင့္သာ အႀကံျပဳတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ 
စာတမ္းတခုမဟုတ္ပါ။

 ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သည္ အစိုးရသစ္ 
အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္လည္းျဖစ္ပါ
သည္။ ထိုျပႆနာမ်ားအား လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဖက္လူမႈဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက အစိုးရသစ္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယခု 
“ခ်ယ္ရီသက္ေသ သိမ္းဆည္းေျမ” အစီရင္ခံစာမွာအစိုးရသစ္၏ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္စဥ္အတြက္ We 
Are Tai အဖြဲ႕အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တတပ္တအား အားထုတ္ဝန္းရံမႈတခုျဖစ္ပါ 
သည္။ ထို႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေျမယာသမိုင္းမွတ္တမ္းစာမ်က္ႏွာတခ်ိဳ႕လည္းျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆမိ 
ပါသည္။     ။

We Are Tai

Ethnic Peace Resources Project (EPRP)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ
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 ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္မ်ားထဲတြင္ အႀကီးဆံုးျပည္ 

နယ္ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ဘက္တြင္ ထိုင္းႏွင့္  လာအိုႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ 

ေတာင္ဘက္တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္လွ်က္ရွိၿပီး 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု မွီတင္းေနထိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ခ႐ုိင္ေပါင္း ၁၂ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅၅ 

ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲေပါင္း ၂၉ ခုႏွင့္ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၅.၈ သန္းေက်ာ္ မွီတင္းေနထိုင္ပါသည္။

 ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ 

ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ား နိမ့္က်လွ်က္ရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ 

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ မရွိျခင္းတို႔က  အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ 

ေရာက္မႈကို ရပ္ရြာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနၾကရသည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ျဖစ္ၿပီး ထိုလက္နက္ကိုင္ 

ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးရပါသည္။

 ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္  အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆိုအရ ရွမ္း 

ျပည္နယ္အတြင္း ရပ္ရြာေဒသမ်ား၏ အဓိကျပႆနာမ်ားမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာတို႔ 

ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရွိရပါ သည္။ ယခု ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား 

ကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။

 EPRP ၏ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ 

ေနၾကေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၃ ခုအား ၃ ရက္တာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္ဖြင့္ 

သင္တန္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ  အခ်က္အလက္မ်ားအား ေက်ာက္မဲ၊ ေနာင္ခ်ိဳ၊ မိုင္းပြန္၊ 

ပင္ေလာင္း၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ကြင္းဆင္းေကာက္ယူေစခဲ့ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြမ္းမံသင္တန္း ၃ ရက္ စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ရပ္ရြာေဒသမ်ားတြင္ 

အသိအျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္၊ advocacy message မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္ 

ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မည္သို႔ေကာက္ယူရမည္ မည္သို႔မွတ္တမ္းတင္ရမည္တို႔ကို ထပ္မံပို႔ခ်ေပး 

ခဲ့ပါသည္။

 ထိုမြမ္းမံသင္တန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ခြဲ၍ 

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေျမယာဆိုင္ရာ အသိအျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ 

နိဒါန္း



10

&Srf;jynfe,fajr,mjyóemrsm;tm; avhvmwifjycsuf

ရန္ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္အတြင္း 

လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။

 သို႔ျဖစ္၍ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေကာက္ယူမႈ ၂ ႀကိမ္တြင္ စုစုေပါင္း ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 

ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးကို အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုထုတ္ေဝသည့္ “ခ်ယ္ရီသက္ေသ သိမ္းဆည္းေျမ” 

အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

 ဤအစီရင္ခံစာ၌  ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း 

သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း 

မွ်သာျဖစ္ၿပီး  ထိုၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္ကို  လႊမ္းၿခံဳကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မဆိုႏိုင္သည့္နည္းတူ ရွမ္းျပည္နယ္တဝွမ္းရွိ 

မ်ားစြာေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားအားလည္း လႊမ္းၿခံဳကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာ ဝန္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 မည္သို႔ဆိုေစ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အခ်ိဳ႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား၏ အသံကို 

ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ Advocacy Tool တခုျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို 

ဦးစားေပးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္  တစံုတရာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

◊ ◊ ◊ ◊
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ေျမယာျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း

တပ္မေတာ္အတြက္ သိမ္းဆည္းေျမ

ျဖစ္စဥ္(၁)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ နမ့္စမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၁/၂/၄ တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးခ်ိဳျပံဳး၊ (ဦးဖိုးစိန္) 

ေဒၚေဝေဝ၊ ဦးေအးေသာင္းႏွင့္ ေဒၚညိဳစိမ့္  ေဒသခံ ၄ ဦးတို႔သည္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ၾကေသာ နမ္႔စမ္ၿမိဳ႕၊ နမ့္လတ္ေရေခ်ာင္းတဘက္ရွိ ၎တို႔ပိုင္ 

လယ္ယာေျမ  ၂၂  ဧက ကို ၁၉၉၂-၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္(၈) တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုး (ကုတင္ ၁ဝဝ)ေဆာက္လုပ္မည္ဟု 

ဆိုကာ တပ္္မေတာ္ေဆးတပ္မွ  သိမ္းယူသြားခဲ႔ပါသည္။ (ဦးဖုိးစိန္) ဇနီး ေဒၚေဝေဝ တို႔မွာ လြယ္ခ်ယ္အထူးေဒသ(၆) မွ 

အၾကြင္းမဲ့ လက္နက္ခ်ၿပီး ၎လယ္ယာေျမကြက္ေပၚတြင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးခ်ဳိၿပံဳးမွာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ 

အၿငိမ္းစားယူၿပီး ၎လယ္ယာေျမကြက္ေပၚတြင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ၿပီး၊ ဦးေအးေသာင္းႏွင့္ ေဒၚညိဳစိမ့္တို႔မွာ 

၎ေျမကြက္ေပၚ၌ ေဆးတပ္သို႔ သီးစားခေပး၍ ယခုတိုင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ 

 တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုး (ကုတင္-၁ဝဝ) ေဆာက္လုပ္ရန္ဟု သိမ္းဆည္းသြားေသာ အဆိုပါ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမ 

မ်ားသည္ ယခု (၈/၁ဝဝ) ေဆးတပ္ႏွင့္လည္း အလွမ္းကြာေဝးသည့္အျပင္ မည္သည့္စီမံကိန္းမွလည္း လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိဘဲ 

လယ္ယာေျမအျဖစ္သာ တည္ရွိေနပါသည္။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္၏ အမိန္႔စာတြင္ မူလသိမ္းယူစဥ္က လယ္ေျမ၊ 

ယာေျမမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ တပ္မ်ားမွ ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမျပဳဘဲ သီးစားခ်ထားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါလွ်င္ ျပန္လည္ 

စြန္႔လႊတ္ ေပးသြားရမည္ဟု ပါရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္အေထာက္အားမ်ားျဖင့္ စဥ္းစားျခင္းထက္ 

ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ထားစာနာမႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ဟု 

ပါရွိပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဦးခ်ဳိၿပံဳးအပါအဝင္ ေတာင္သူ ၄ ဦး မွ ၎တို႔ပိုင္ လယ္ယာေျမအား ျပန္လည္ေပးအပ္ပါရန္ 

အမွတ္(၈) တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုး(ခုတင္-၁ဝဝ)၊ တပ္မွဴးႀကီးထံသို႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္လ(၂၉)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ တင္ျပေတာင္း 

ခံထားေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မရွိေသးပါ။
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ျဖစ္စဥ္(၂) 

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းပြန္ေက်းရြာေန ဦးလံုးလွအပါအဝင္ ေဒသခံေတာင္သူ ၂၆ 

ဦးထံမွ လယ္ေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမဧက (၃ဝဝ) ခန္႔ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ အမွတ္ ( ၅၁၇ ) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ တပ္ပိုင္ေျမ 

အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးမေပးဘဲ သိမ္းယူသြားသည္။ ၎သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမမ်ားသည္ လြန္ခဲ႔ 

ေသာ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ကတည္းက ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ေလွကားထစ္စိုက္ပ်ိဳးနည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ႔ေသာ 

ဓါးမဦးခ်လယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္။ တပ္မွသိမ္းယူခဲ့ေသာ္လည္း တပ္အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ နစ္နာသူ 

မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားကိုပင္ သီးစားခေကာက္ယူ၍ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေစပါသည္။ သီးစားခကိုလည္း တေျပးညီ 

ေကာက္ခံမႈမရွိဘဲ လူပုဂၢိဳလ္အလိုက္ သတ္မွတ္ေကာက္ယူပါသည္။ ထို႔ျပင္ သီးစားခကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုး 

ေကာက္ေလ့ ရွိပါသည္။ 

ျဖစ္စဥ္(၃)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ လဲသက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထေနာ့ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ၿခံယာေျမ 

မ်ားသည္  ထေနာ့ေက်းရြာသားမ်ား ဓါးမဦးခ်ခုတ္ထြင္၍ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) 

ေက်ာ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေျမမ်ားအား ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အမွတ္ (၅၁ဝ) တပ္မွ တပ္တည္ေဆာက္လုပ္ရန္ 

အတြက္ဆိုကာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဟိုပံုးေျမစာရင္းရံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျမတိုင္းတာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ေျမအက်ယ္အဝန္းမလုံေလာက္သျဖင့္ တပ္မတည္ေဆာက္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္တည္ေဆာက္ရန္ 

တိုင္းတာခဲ့ေသာ ဧက (၁၅ဝ) ကို ပအိုဝ္႔အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ ( PNA ) မွ ဗိုလ္မွဴးခြန္လာအမည္ျဖင့္ ေျမဧက (၃ဝ)၊ 

ဗိုလ္မွဴး ၿဖိြန္းအမည္ျဖင့္ ေျမဧက (၃ဝ)၊ ဗိုလ္မွဴးစံလြင္အမည္ျဖင့္ ေျမဧက (၃ဝ)၊ ဦးခြန္ေနထြန္းအမည္ျဖင့္ ေျမဧက (၃ဝ) 

တို႔ကို ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္း႐ံုးတြင္ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁ဝ၅) ၌ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

ထိုအမည္ ေပါက္လုပ္ထားေသာ ၿခံေျမဧက (၁၂ဝ) ကို ပအိုဝ္႔အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္  (PNA) မွ ဗိုလ္ႀကီးခြန္ေအာင္ကိုး၊ 

ပြဲစား ဦးေပါက္စီ၊ ဦးငဲေထြးတို႔က တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားထံသို႔ တစ္ဧကလွ်င္ ၈၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ျဖင့္ ထေနာ့ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

မွဴးထံတြင္ ေျမအေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍  ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ တပ္မတည္ေဆာက္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ၿခံေျမမ်ားတြင္ 

စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ရြာသားမ်ားအား  ဗိုလ္ႀကီးခြန္ေအာင္ကိုးက ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ 

(၉-၈-၂ဝ၁၃) ရက္ နံက္ (၉) နာရီတြင္ (၅ဝ၁) စစ္တပ္ေျမကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ထေနာ့ေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္း 

ေဆာင္အသစ္သို႔ လာေရာက္ၾကရန္ ျခံေျမပိုင္ရွင္မ်ားအား တဦးခ်င္းအမည္တပ္၍  ဗိုလ္ႀကီးခြန္ေအာင္ကိုး လက္မွတ္ေရး 

ထိုးကာ ပအိုဝ့္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားသည့္စာမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားက သြားေရာက္ခဲ့ၾကရာတြင္  ဗိုလ္ႀကီး 

ခြန္ေအာင္ကိုးက နစ္နာေၾကးအျဖစ္ တစ္ဧကလွ်င္ ၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္  (ငါးေသာင္းက်ပ္) ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ရာ ေျမပိုင္ရွင္ 

ရြာသားမ်ားက လက္မခံခဲ့ပါ။ (၈-၉-၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔  နံက္ (၁ဝ) နာရီတြင္ ဗိုလ္ႀကီးခြန္ေအာင္ကိုးက ဒုတိယအႀကိမ္ 

စာထုတ္ဆင့္ေခၚရာတြင္ နစ္နာေၾကး က်ပ္ငါးေသာင္းကို လက္ခံၾကရန္ႏွင့္  ထေနာ့ရြာမူလတန္းေက်ာင္းအတြက္ က်ပ္ 
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သိန္းသံုးဆယ္ လွဴဒါန္းေပးမည့္အေၾကာင္း ေျပာဆိုျပန္ရာတြင္လည္း ေျမပိုင္ရွင္မ်ားက ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ (၄-၅-၂ဝ၁၄) 

ရက္ နံက္ (၈) နာရီခန္႔တြင္ ပအိုဝ္႔အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္  (PNA) မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေျမတိုင္း 

စာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ လူ (၂၅)ေယာက္ခန္႔သည္ ထေနာ့ရြာသားမ်ားပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနေသာ 

ျခံယာေျမအတြင္းသို႔  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ဝင္ေရာက္၍ ေျမတိုင္းျခင္း၊ ငုတ္တိုင္စိုက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ရြာသားမ်ားမွာ ပအိုဝ္႔အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ ( PNA ) မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေၾကာက္ရသျဖင့္ မတားျမစ္ရဲခဲ့ပါ။ ယခုအခါတြင္ 

ထေနာ့ရြာသားမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးစရာေျမမ်ား လက္လြတ္ဆံုးရွံဳးေနရသျဖင့္ ရွာေဖြစားေသာက္ေရးအတြက္ အလြန္ပင္ 

အခက္အခဲႀကံဳေနရပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္(၄)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပို္င္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုးေခါင္ရပ္ကြက္ေန ဦးေႏွာင္းေမာင္အပါအဝင္ေတာင္သူ ၉ဝ ဦး 

ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ႔ၾကေသာ ေျမဧက (၆၃၂.၈ဝ) ခန္႔ကို ( ယခု ၃၃၁ အေျမာက္တပ္ ) ယခင္ 

ခလရ (၂၄၉) (တပ္မွဴးမ်ိဳးျမင့္လက္ထက္) မွ ၁၉၉ဝ-၉၁ ခုႏွစ္တြင္ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး တစံုတရာမွ်မေပးဘဲ 

သိမ္းယူသြားခဲ႔သည္။ ၎သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္႐ံုးတြင္ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ထားၿပီး 

အစိုးရအဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အခြန္ေပးေဆာင္ထားေသာ ေျပစာေပါက္ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခါ 

အေျမာက္တပ္ (၃၃၁) မွ ေနရာယူထားၿပီး သိမ္းဆည္းေျမ၏ ထက္ဝက္ခန္႔သည္သာ တပ္အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္ 

လုပ္ထားၿပီး က်န္တဝက္ခန္႔မွာ ေျမလြတ္ေျမလပ္အျဖစ္ ယခုတိုင္ တည္ရွိေနပါသည္။ ထိုေျမမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ 

စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေသာ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားသည္ အေျမာက္တပ္သို႔ အခြန္အခေပးရသည္။ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူ 

မ်ားသည္ တပ္အေဆာက္အဦေဆာက္ထားေသာ ေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးရရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

မထားေသာ ေျမလပ္မ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ျပန္လည္ရရွိရန္ ျပည္သူတို႔၏ အသနားခံစာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာက႑၏ 

ဥကၠဌႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားသည္။
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ျဖစ္စဥ္(၅) 

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ခိုမုန္းအုပ္စု၊ ေကာင္းအက္ေက်းရြာရွိ မိသားစု(၈၅)စုႏွင့္ လူဦးေရ 

(၅ဝဝ) ေက်ာ္ခန္႔ ေနထိုင္ၿပီး ရြာႏွင့္ကပ္လွ်က္ရွိေသာ လယ္ေျမ၊ ျခံေျမ၊ ယာေျမမ်ားကို ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ထြန္းယက္စိုက္ 

ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ဘဝရပ္တည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေတာင္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ 

ရြာ၏ေျမာက္ ဘက္ရွိ ကြင္းအမွတ္ (၄ဝ၊ ၄၁၊ ၄၃) ရွိ ေျမဧက ၃ဝဝ ဧကခန္႔ကို စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ အမွတ္(၁) 

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ပါသည္။ သိမ္းယူထားစဥ္ကာလတေလွ်ာက္လံုးမွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ တပ္ရင္း 

တပ္ဖြဲ႕မ်ား မစိုက္ပ်ဳိး မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ေျမဧက ၂ဝဝ ခန္႔တြင္ ေတာင္သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 

ညႇိႏႈိင္း၍ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ၎ယာေျမဧက ၂ဝဝ ခန္႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီး႐ံုးမွ ယာယီပံုစံ(၃)

စာရြက္ လုပ္ေပးၿပီး ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ရာမွ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ေျမဧက ၁ဝဝ 

ကိုလည္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ အေျမာက္တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မ်ဴးေက်ာ္ေထြးျမင့္က ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ႕ၿပီး 

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလခန္႔တြင္ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖ လူႀကီးမ်ားကိုေခၚယူကာ လက္မွတ္ေရးထိုးလႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံခဲ့

ပါသည္။ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ အမွတ္(၁) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ဗိုလ္မွဴး ႏိုင္းခိုင္ မွလည္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ 

ရပ္ဖိရပ္ဖႏွင့္ ေတာင္သူအခ်ဳိ႕ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးသို႔ စာျဖင့္ေခၚ၍ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၌ ေျမဧက ၁ဝဝ ကို 

ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
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 တရားဝင္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေသာ ေျမဧက ၁ဝဝ ကို ၂ဝ၁၅ ေမလခန္႔တြင္ မိုင္းတင္းအုပ္စုေျမဧရိယာအတြင္း 

ပါရွိသည္ဆို၍ မိုင္းတင္းေက်းရြာေတာင္သူမ်ားမွ လာေရာက္ လုယူရန္ၾကံစည္ခဲ့ပါသည္။ ေကာင္းအက္ေက်းရြာေတာင္

သူမ်ားႏွင့္ မိုင္းတင္းေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ားအျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္

ကိုေခတၱပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ယာေျမမ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရရွိထားေသာ ယာေျမ 

ဧက ၂ဝဝ ကို ပံုစံ(၃) မွ ပံုစံ(၇) သို႔ လည္းေကာင္း၊ ထပ္မံရရွိမည့္ ယာေျမကိုလည္း တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိ ေရးအတြက္ 

ကူညီေဆာင္ရြက္ စီစစ္ေပးပါရန္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ ၊ ေနျပည္ေတာ္ သုိ႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၆) 

ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပတိုင္ၾကားထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၆) 

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္မဲႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ေက်ာက္မဲႀကီးေက်းရြာမွ ေဒသခံ 

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ေျမဧက ၄ဝဝ ေက်ာ္ကို အမွတ္ (၅ဝ၁) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ သိမ္းယူသြားခဲ႔ၿပီး (၁၅-၁.-

၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဧက ၅ဝ ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သိမ္းယူခဲ႔ပါသည္။ သိမ္းယူသြားၿပီးေနာက္ မူလပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ားကို 

ပင္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၅ဝဝဝဝ ႏႈန္းေကာက္ယူၿပီး ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေစပါသည္။ (၁၅-၁-၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ 

ဘုတ္တိုင္မ်ား စိုက္ထူ၍ သိမ္းယူသြားၿပီးေနာက္ ပေလာင္လူမ်ိိဳးမ်ားကို သီးစားခေကာက္ယူ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားပါ 

သည္။ ဘုရားေစတီ ေနရာပင္မခ်န္ သိမ္းယူသြားခဲ႔ပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံ မူလေတာင္သူမ်ားအား ေခၚယူ၍ သီေပါေျမႏွင့္ 

နမၼတူေျမအား အစားထိုးေပးမည္ဟု ေခၚယူညႇိႏိႈင္းေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားမွ မိမိပိုင္ေျမမ်ားမဟုတ္သည့္အတြက္ 

မယူႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ ေပးအပ္ေသာ အစားထိုးေျမမယူလွ်င္ ေျမအေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍ 

ထပ္မံေဆြးေႏြးစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါဟု စ. က. ခ (၁) တပ္ရင္းအရာရွိက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ၿခိမ္း 

ေျခာက္ေျပာဆိုပါသည္။ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားထဲတြင္ ဘုရားေျမႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားပါဝင္ေနသျဖင့္ ဦးဆံၾသအိမ္ပါ ေျပာင္း 

ေရြ႕ေပးခဲ႔ရပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္စရာ လယ္ယာေျမမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ျပန္ 

လည္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္္လည္း မရခဲ့ပါ။ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္ၾကားေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ 

အထိ အေၾကာင္းမထူး၊ ျပန္မရေသးပါ။

ျဖစ္စဥ္(၇) 

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ၿပိန္နင္းရပ္ကြက္မွ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ စုိက္ပ်ိဳး 

လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ ေတာင္သူ ၁ဝ ဦးပိုင္ လယ္ယာေျမ ၁၃၁ ဧကကို စ. က. ခ (၁) ( ဗိုလ္မွဴး သီဟသူရ 

တင္ေအာင္ျမင့္ဦး လက္ထက္) မွ တပ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္သိမ္းယူသြားခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 

ေတာင္သူဦးအုန္းျမင့္ပိုင္ လယ္ယာေျမ ၁.၅ ဧက ႏွင့္ ဦးစိုင္းစိန္ပိုင္ ကြင္းအမွတ္ လယ္ေျမ ၂ ဧကကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ 
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သိမ္းယူခဲ႔ပါသည္။ (၁၄-၂-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးသိန္းျမင့္ မွ ဦးေအာင္ထြန္းပိုင္ ယာေျမ ၃. ၆၈ ဧကကို ဗိုလ္မွဴး 

ႏိုင္းခိုင္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္ထြန္းမွ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရယူလို၍ ေတာင္းခံခဲ႔ပါသည္။ ဗိုလ္မွဴး 

ႏိုင္းခိုင္မွ ေျမျပန္လိုခ်င္လွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃ဝဝ ေပးႏုိင္လွ်င္ ျပန္ေပးမည္ဟု ေျပာခဲ႔ပါသည္။ ထိုသိမ္းဆည္းခံခဲ႔ရေသာ 

ယာေျမ ၁၃၁ ဧကထဲတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ကိုကိုမွ ကိုယ္က်ိဳးအျဖစ္ေရာင္းစားေနျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ယာေျမကို ဦးပိုင္ပံုစံ 

(၁ဝ၅)ထုတ္ေပးခဲ႔ၿပီး ေက်ာက္ႀကီးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။  ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကလည္း ၾကက္ေမြးျမဴ 

ေရးျခံအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံခဲ႔ရၿပီး ပိုလွ်ံေျမမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအား တစ္ဧကလွ်င္ ၆ဝဝဝ က်ပ္မွ ၂ဝဝဝဝ က်ပ္အထိ 

သီးစားခေကာက္ယူ လုပ္ကိုင္ေစပါသည္။ 

ျဖစ္စဥ္(၈)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ိႈးခရိုင္၊ သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းေဟာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္အြန္ေက်းရြာ မွ 

ေတာင္သူဦးေရႊေအးပိုင္ ယာေျမ (၂၅) ဧကႏွင့္ ဦးထြန္းျမတ္ပိုင္ ယာေျမ (၈) ဧကကို သိန္းနီအေျခစိုက္ ခလရ (၆၉) မွ 

တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူ (၂) ဦးမွာ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ 

ေသာယာေျမျဖစ္သျဖင့္ စစ္တပ္မွ မသိမ္းဆည္းခင္က လက္ဖက္ပင္ႏွင့္ မယ္ဇလီပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားပါသည္။ လက္ရိွ 

အခ်ိန္တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမေပၚ၌ ေဘာလံုးကြင္းလုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရၿပီး ကာယကံရွင္မ်ားကိုလည္း 

ညႇိႏိႈင္းျခင္းမရိွသကဲ့သို႔ နစ္နာေၾကးေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးခဲ့ျခင္းလည္းမရိွပါ။ ေျမသိမ္းဆည္းခဲ့စဥ္ကလည္း စစ္တပ္နယ္ 

ေျမဟုေျပာဆိုကာ ျခံစည္း႐ိုးလာေရာက္ ကာရံမွသာ ေျမသိမ္းမွန္းသိခဲ့ရပါသည္။ 

 ေျမသိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္တြင္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီယူနစ္ဆီသို႔ တုိင္ၾကားအသနားခံခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈ 

မရိွခဲ့ပါ။ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမေပၚတြင္လည္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရရိွၾကပါ။ သိမ္းဆည္းခံ ကာယကံရွင္မ်ားမွာ 

စိုက္ပ်ိဳးစရာေျမမရွိ၍ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးအဆင္ေျပ ျဖစ္ေနပါသည္။  သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားမွ 

မိမိတို႔ပိုင္ယာေျမ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရေကာင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၉)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ေက်ာက္မဲခရုိင္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ နားဆုိင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ နားဆုိင္းရြာတြင္ေနထုိင္ေသာ 

ဦးပန္းေအာင္၏ ဓါးမဦးခ် လုပ္ကုိင္ခဲ့ ေသာေျမဧက (၁ဝ) ဧကေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚၾကာႏု၏ ဓါးမဦးခ်လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ေျမဧက 

(၄) ဧကကုိ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ခမရ-၃၂၄ တပ္မွ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ဗိုလ္ႀကီးစုိးဝင္း ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္ကာ ဆင္းေရႊလီစပါးႏွင့္ 

ေျပာင္းဖူးမ်ား ၂ ႏွစ္ခန္႕စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ခဲ့ျပီး ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွေတာင္သူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ 

လႊဲအပ္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ေက်းရြာဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးျမင့္လိႈင္ (ယခုေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး)က ယေန႔အထိ ဝင္ေရာက္စုိက္ပ်ိဳး 
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ေနခဲ့ပါသည္။ မိမိဖခင္ ဓါးမဦးခ်လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာလယ္ယာေျမကုိ ျပန္လည္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရယူလုိေၾကာင္းေလၽွာက္ထားခဲ့ရာ 

နားဆိုင္းေက်းရြာလယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔က (၄-၁၁-၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ အပုိဒ္ (ဂ) အရ 

အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ (၄/၂၀၁၄) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (၂၅-၁၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္ 

(က) အရ အမိန္႔ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ( ၄/၂ဝ၁၄ ) ျဖင့္ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနသူ ဦးျမင့္လိႈင္အား ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ 

ျပဳခဲ့ပါသည္။ နားဆုိင္းေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္.ခြဲမွုအဖြဲ႔၏ စီစစ္ေဆာင္ရြက္မွမ်ားမွာ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမွုမရွိပါသျဖင့္ ျပန္လည္စီစစ္ေပးေစလုိပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၁ဝ)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ.နယ္၊ ကန္သာဦးရပ္ကြက္၊ အေျခခံပညာအထက္တန္း 

ေက်ာင္း၏  အေရွ႕ဘက္ လြိဳင္ဖက္ဟူ (ဂ်ဴးေတာင္တန္း)တြင္ ၁၉၉ဝ-၁၉၉၁ ခုႏွစ္၌ အမွတ္ (၂၄၉)  ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ 

တပ္ရင္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၊ ကန္သာဦးရပ္ကြက္ႏွင့္ မဂၤလာကြက္သစ္ရပ္ကြက္တို႔မွ ဦးလွေမာင္ 

အပါအဝင္ ျပည္သူ ၇၁ ဦး ဓါးမဦးခ် စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လက္ဖက္ျခံ ၅ဝ ဧက ႏွင့္ ေတာင္ယာေျမ ၁၁ဝ ဧက၊ 

စုစုေပါင္း ၁၆ဝ ဧကခန္႔ ကို တပ္နယ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္

 သိမ္းဆည္းခံျပည္သူမ်ားမွ (၂-၅-၂ဝ၁၄) တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ရုံးအမွတ္ ၂ဝ သို႔ 

အသနားခံစာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ (၁၅-၇-၂ဝ၁၄) တြင္လည္း စာအမွတ္ ဝ၇၅/၁၁ဝ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၊ ပလ/စီမံ ၁ အတြင္းေရးမႈး၊ 

ျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းေတာင္ႀကီးသို႔လည္း စာတင္ခဲ့ေသာ္လည္း 

မည့္သည့္ဌာနမွ လာေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ျပည္သူမ်ားမွ ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရႏုိင္ေရးအတြက္ သူရဦးေရႊ 

မန္း၊ နာယက ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားသို႔လည္း ဥပေဒႏွင္႔အညီ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးႏုိင္ရန္ ၂ဝ၁၄  ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ ဓာတ္ပုံ၊ ေျမပုံအညႊန္းတို႔ျဖင့္ ပူးတြဲတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ္သိမ္းဆည္း 

ထားေသာ ေျမမ်ားသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ မည့္သည့္အေဆာက္အဦမွ ေဆာင္လုပ္ထားျခင္းမရွိ၊ အသံုးျပဳျခင္း  

မရွိဘဲ ပလပ္ထားေသာေျမမ်ားအျဖစ္သာ ရွိေနပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိသာ အဓိက

ထားလုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနသူမ်ားျဖစ္၍ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ေနၾကရပါသည္။
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အမွတ္(၃၃၁) အေျမာက္တပ္ရင္းမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ နယ္ေျမဧရိယာျပေျမပံု (ေကာင္းကင္ဓါတ္ပံု)
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 ျဖစ္စဥ္(၁၁)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာလိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖာလိုင္းေက်းရြာ ေက်းရြာ 

ပုိင္ေျမ ၂၃၅ ဧက အား ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ၂ လပုိင္းတြင္ အမွတ္(၂၄၉) တပ္မွ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ထုိသိမ္းဆည္းထားေသာ 

ေျမမ်ားအား သီးစားအငွားျပန္ခ် လုပ္ကိုင္ေစရာတြင္ မူလေျမပုိင္ရွင္မ်ားအား ျပန္လည္ငွားရမ္းျခင္းမျပဳပဲ ပအုိဝ့္လူမ်ိဳးမ်ား 

ကုိ္သာ ငွားရမ္းေပးပါသည္။ ေျမပိုင္ရွင္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ပုံစံ (၇)၊ ပုံစံ ( ၁ဝ၅ ) မရွိလၽွင္ လာမလုပ္ရ တပ္မွသိမ္းဆည္း 

ၿပီး ျဖစ္သည္ဟုဆုိကာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ရြာသူရြာသားမ်ားမွာစားဝတ္ေနေရး 

အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၁၂) 

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မြန္မံုးေက်းရြာရွိ ေတာင္သူ ၅၆ ဦး တို႔ ဘိုးဘြား 

စဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ယာေျမဧက ၁ဝဝဝ ခန္႔ကို ၁၉၉၂-၉၃ ခုႏွစ္တြင္ နမ့္စန္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္စခန္း 

ေဆာက္ရန္ဟုဆိုကာ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ၿပီး တပ္စခန္းေဆာက္လုပ္ထားျခင္းလည္း မရွိဘဲ ေျမကြက္လပ္မ်ားအျဖစ္သာ 

တည္ရွိေနပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္သူမ်ားအား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္စာ ထုတ္ထားသည္။ 

သိမ္းဆည္းခံလယ္သမားမ်ားမွ မိမိတို႔လယ္ယာေျမျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ နမ့္စန္ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားသည္။

ျဖစ္စဥ္(၁၃) 

 ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္၊ တာေလၿမိဳ႕၊ လုဒ္ေတာင္မိုင္းေက်းရြာ၊ နားေယာင္ေက်းရြာ၊ ေဗသလွ 

ေက်းရြာတို႔တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးအားေဘာ္အပါအဝင္ လယ္သမား(၆)ဦးတို႔ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ 

လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမ ၁၇ ဧကခန္႔ကို ခမရ (၅၇၁)တပ္မွ တပ္ေျမမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ 

ပါသည္။ အဆိုပါ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ ဦးအားေဘာ္ (လုဒ္ေတာင္းမိုင္ေက်းရြာ) မွ ၂.ဝဝ ဧက၊ ဦးအားခ်ာ (လုဒ္ေတာင္း 

မိုင္ေက်းရြာ)မွ ၁.ဝဝ ဧက၊ ဦးတန္ေယာ(လုဒ္ေတာင္းမိုင္ေက်းရြာ) မွ ၁.၅ဝ ဧက၊ ဦးက်ဘိုခမ္း (နားေယာင္းေက်းရြာ) မွ 

၁.၅ဝ ဧက၊ ဦးအားဖါ (လုဒ္ေတာင္းမိုင္ေက်းရြာ) မွ ၁.၅ဝ ဧက၊ ဦးက်ရွီး (ေဗသလွ) ေက်းရြာမွ ၁.ဝဝ ဧက  တို႔ 

ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ခမရ(၅၇၁)တပ္ မွ သိမ္းဆည္းသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ 

အသံုးျပဳျခင္းမရွိဘဲ ေျမလြတ္အျဖစ္သာ ရွိေနပါသည္။ မူလေတာင္သူမ်ားမွ မိမိတို႔ဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ယာေျမမ်ားအား 

ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း (ဗဟိုေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ)၊ ျပည္ေထာင္ 

စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တင္ျပထားၿပီး၊ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါ။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္လည္း 

ခမရ(၅၇၁) တပ္မွ နားေယာင္းအုပ္စု ပါေလာင္းေက်းရြာႏွင့္ ေဗသလရြာသစ္ တို႔ မွ လယ္သမား ၁၅ ဦးတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ 
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လယ္ဧက ၃ဝ ခန္႔ကို တပ္ေျမဧရိယာႏွင့္မလြတ္ဟုဆိုကာ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားေပၚတြင္ 

အခ်ဳိ႕မွာ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္ မရရွိပါ။ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ 

ဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါ။
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ျဖစ္စဥ္(၁၄)

 ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္၊ တာေလၿမိဳ႕၊ နားေယာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဝမ္ဆာေက်းရြာေန ဦးခမ္း 

ပင္း + နန္းအြတ္ တို႔  ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ဦးပိုင္အမွတ္ (မ/၁၃) ရွိ လယ္ေျမ 

၃.ဝ၈  ဧကကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ (၃၁၆) တပ္မွ တပ္ရင္းစိုက္ပ်ဳိးေျမအတြက္ဟုဆိုကာ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ 

ပါသည္။ အဆိုပါ သိမ္းဆည္းေျမေပၚတြင္ မည့္သည့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွ် လုပ္ကိုင္းျခင္းမရွိေပ။ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သ 

မားမ်ားမွ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္မေပးဘဲ သိမ္းဆည္းထားသည္ဟုသာ 

ေျပာဆိုခဲ့သည္။ က်ားျဖဴပါတီ အဖြဲ႕ထံသို႕  အကူညီေတာင္းခံေသာ္လည္း ထူးျခားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ပါ။

ျဖစ္စဥ္(၁၅)

 ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ မိုင္းျဖတ္ခ႐ိုင္၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕၊ နမ့္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဟာင္ဟင္ေက်းရြာေန ဦးအိုက္ 

ခြန္ (ဘ) ဦးလြန္းက်ဳိင္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကြင္းအမွတ္ (၂၆/က)၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၃)၊ လယ္ေျမ (၄.၈ဝ) ဧက ကို ၁၉၉၃ တြင္ 

စ.က.ခ (၁၈)တပ္မွ တပ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ လယ္ယာေျမသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ 

ေက်ာ္ကတည္းက ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ ေျမခြန္ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
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ဦးအိုက္ခြန္းတြင္ မိသားစု ၄ ဦး ရွိၿပီး စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေျမမရွိသျဖင့္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလြန္ 

ခက္ခဲသျဖင့္ ၎လယ္ယာေျမကို ျပန္လည္ရရွိလိုေၾကာင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ 

ေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴး သို႔  ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လတြင္ တင္ျပတိုင္ၾကားထားသည္။

ျဖစ္စဥ္(၁၆)

 ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ၊ ဝိန္းေက်ာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာ္ေကာ့အတြင္းရြာ 

ေန ဦးစုိင္းေအာ္ပ်ဲန္း၏ ဘိုးဘြားဆက္ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေတာင္ယာ (၁ဝ)ဧက တြင္ မယ္ဇလီပင္၊ ဝါးပင္မ်ား 

စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ တြင္(၃၃၁)တပ္က သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ၿပီး ၎ေတာင္ယာေပၚတြင္ ေမြးျမဴးေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ဦးစိုင္းေအာင္ပ်ဲန္းအျပင္ အျခားေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာ၊ျခံေျမမ်ားလည္း သိမ္း 

ဆည္းခံရသည္။ သိမ္းဆည္းစဥ္က ပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားက မသိရွိရဘဲ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္ မရရွိေတာ့သည့္ အခ်ိန္က် 

မွသာ သိမ္းဆည္းခံရေၾကာင္း သိလိုက္ရပါသည္။ မိမိေတာင္ယာအား ျပန္လည္လိုခ်င္ေသာ္လည္း ျပန္လည္မရရွိႏိုင္ဟု 

ထင္ျမင္သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားမႈမရွိဘဲ က်ားျဖဴပါတီသို႔သာ အကူညီေတာင္းခံ တင္ျပထားေသာ္ 

လည္း ယေန႔တိုင္ တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါ။

ျဖစ္စဥ္(၁၇)

 ရွမ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္းလံုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဆးခမ္းရပ္ကြက္ ေနထိုင္ေသာ 

ဦးအိုက္စိုင္း အပါအဝင္ ေတာင္သူ (၆၇)ဦးတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၄ဝ)ခန္႔ကတည္းက ၎တို႔၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ 

စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ဥယ်ာဥ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ စပါး၊ ပဲပုတ္၊ ကိုင္းသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး စားဝတ္ေနေရး 

အဆင္ေျပခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အမွတ္ 

ခမရ(၃၅၉) တာခ်ီလိတ္အေျခခ်ဗ်ဴဟာ အရာရွိမ်ားမွ ေတာင္သူ(၆၇)ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမစုစုေပါင္း ၁ဝဝဝ 

ဧကခန္႔ကို သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္တပ္ရင္း တည္ေဆာက္ရန္ဟုဆိုကာ သိမ္းဆည္းသြားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး 

တစ္စံုတစ္ရာ ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါ။ လယ္္ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူမိသားစုမ်ားမွာ လယ္မဲ့ယာမဲ့ 

ဘဝျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးအဆင္မေျပဘဲ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္

 (၁၇-၅-၂ဝ၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္ 

သို႔ သိမ္းဆည္းခံရမႈ အေျခအေနကို တင္ျပထားသည္။  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးသျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာေျမမ်ားမွအပ အသံုးမျပဳပဲကင္းလြတ္ေနေသာ ေျမ (၄ဝ၄)

ဧက ရွိသည္ဟု စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ သြားေရာက္ေမးျမန္းသည့္အခါ 
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“အထက္ကိုတင္ျပထားသည္ ”  ဟုသာ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊ မည္သို႔မွ် ထူးျခားမႈမရွိပါ။ သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားမွ မိမိတို႔ပိုင္ 

ဥယ်ာဥ္ေျမမ်ားမွ တပ္အေနျဖင့္ အသံုးမျပဳဘဲ က်န္ရွိေနေသာပလပ္ေျမကြက္လပ္မ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး 

စြန္႔လႊတ္ေပးပါရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕  အေျခခ်စစ္ဗ်ဴဟာအဖြဲ႕ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး၊ ေနျပည္ 

ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္႐ံုး ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန သို႔သို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ 

ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပထားပါသည္။   

◊ ◊ ◊ ◊
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စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းေျမ

ျဖစ္စဥ္(၁)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ နားၿပိန္းေက်းရြာအုပ္စုေန႔ ေတာင္သူလယ္သမား ၁၅ ဦး ၏ 

ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လွ်က္ရွိေသာလယ္ယာေျမ(၁ဝ၅)ဧကကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရာ္ဘာစီမံကိန္းကို

အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဝါလိန္ႏွင့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ ဦးေအာင္စိန္၊ ဦးေအာင္ေထြးတို႔ 

ပူးေပါင္းကာသိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ လယ္ပိုင္ရွင္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ အသိေပးျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္း 

ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကး တစံုတရာေပးအပ္ျခင္းမရွိပဲ သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ 

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရၿပီးေနာက္ စားဝတ္ေနေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးမ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီးနစ္နာဆံုး႐ံႈးခဲ့ရ 

ေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားေက်းရြာသူရြာသားမ်ား ထြန္းတံုးတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲခဲ့ၿပီး ဝင္ေရာက္ 

စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ား ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ္လည္း လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) 

မရရွိေသးသည့္အတြက္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) 

အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ေပးပါရန္ အစိုးရသစ္အား အသိေပးတင္ထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၂)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိမ္ဂႏိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နမ့္လင္းေက်းရြာရွိ ကြင္း 

အမွတ္ (၂ဝ/၂၁)၊ ဦးပုိုင္အမွတ္ ( N-၂/ N-၃/N၄-N-၅) ဧရိယာ (၃၆၄) ဧကသည္ နမ့္လင္းေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ား 

ဓါးမဦးခ် စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအေၾကာင္းျပကာ စီမံကိန္းတာဝန္ခံ 

ဦးစိုးသိန္းဆိုသူမွ သိမ္းယူသြားခဲ႔ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး ေပးခဲ့ျခင္းလည္း မရွိပါ။ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည္မွာ 

၁၁ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသိမ္းဆည္းေျမတြင္ မည္သည့္သီးႏွံပင္မွ်စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိဘဲ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းတာဝန္ခံ 

ဦစိုးသိန္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္ေရာင္းစားခဲ႔ပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားမွ မိမိေျမမ်ား ျပန္လည္ 

ရရွိေရးႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္စရာ ေျမမရွိသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားမွာ မိသားစုဘဝရပ္တည္ 

ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ မည္သည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ် မလုပ္ျဖစ္ေသာ သိမ္းဆည္းခံ 

ေျမမ်ားေပၚတြင္ မူလပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ားက ျပန္လည္ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳးရာ စီမံကိန္းတာဝန္ခံဦးစိုးသိန္းမွ ပုဒ္မ ၄၄၇ 

ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မူလပိုင္ရွင္တာင္သူမ်ားက ေကာ္ဖီစီမံကိန္း တာဝန္ခံ ဦးစိုးသိန္းမွ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္၍ 

ေရာင္းခ်ထားျခင္းကို ဥပေဒအရ အေရးယူေပးပါရန္၊ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ မိမိတို႔ပိုင္ ေျမေနရာမ်ား ျပန္လည္ 

ရရွိေရးအတြက္ ဗဟိုေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ထံသို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ 

ဇန္နဝါရီလတြင္ တင္ျပတိုင္ၾကားထားပါသည္။



32

&Srf;jynfe,fajr,mjyóemrsm;tm; avhvmwifjycsuf

ျဖစ္စဥ္(၃)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းစံေက်းရြာေန ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးအပါအဝင္ ေဒသခံျပည္သူ ၈၄ 

ဦးတို႔ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ေနထိုင္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ ေျမဧရိယာ ဧက ၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ႀကိဳဝိုုင္းဧရိယာ 

အျဖစ္ လာေရာက္တိုင္းတာပါသည္။ ေတာင္သူမ်ား ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေျမမ်ားကို ေနာင္ခ်ဳိ 

ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းစံေက်းရြာအုပ္စု ေျမတိုင္းစာေရး ဦးေဇာ္ႏိုင္မွ (၁၄-၁-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ေျမတိုင္းတာမႈ ျပဳလာကာ 

ေဒသခံမ်ားအား အသိေပးျခင္း၊ ေျပာဆိုညႇိႏိႈင္းျခင္း မရွိဘဲ အလံတိုင္မ်ား လာေရာက္စိုက္ထူထားပါသည္။ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း 

စီမံကိန္းအတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ ၾကားသိရပါသည္။ (၂-၁-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔က ကုန္းစံေက်းရြာ 

ဧရိယာတြင္ ဘုတ္တိုင္လာေရာက္စိုက္ထူျခင္း၊ (၁၄-၁-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔တြင္ သာသနာ့ေျမအတြင္း ဘုတ္တိုင္ 

လာေရာက္စိုက္ထူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ဘုတ္တိုင္မ်ား စိုက္ထူထားေသာ ဧရိယာထဲတြင္ လူေနအိမ္ ၁၄ 

လံုးႏွင့္ လက္ရိွစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္စားေသာက္လ်က္ရွိေသာ ေျမခြန္ေျပစာ အမည္ေပါက္ႏွင့္ လက္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

လက္မွတ္ ပံုစံ (၇) ရရွိထားေသာ လယ္ကြက္ ဧရိယာဧက ၃ဝ ပါဝင္ေနပါသည္။  စီမံကိန္းေအာင္ျမင္လွ်င္ အဆိုပါ အိမ္ 

၁၄ လံုးအား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ဟု ေဒသခံမ်ားအား ေျပာဆိုပါသည္။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ႀကံခင္း 

မ်ားအတြင္း မီးတုိင္မ်ားလာ ေရာက္စိုက္ထူျခင္း၊ ဘတ္ဟိုးကားမ်ား ၾကံခင္းထဲသို႔ ဝင္ေသာေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားလည္း 

ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ႔ပါသည္။ ၎ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းတည္ေဆာက္ ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအား လာေရာက္ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ 

ေၾကး နစ္နာေၾကး ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲလာေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္းစံေက်းရြာရွိ ေတာင္သူမ်ားက 

လယ္ယာေျမဆံုး႐ႈႈံးေနရသည့္အျပင္ အိမ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္  သက္ဆိုင္ဌာနသို႔တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ 

ေပးျခင္း တစံုတရာ မရွိခဲ့ပါ။

ျဖစ္စဥ္(၄)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု သရက္ကုန္းေက်းရြာေန ေတာင္သူ ၉ 

ဦး ပိုင္ဆုိင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လွ်က္ရွိေသာ ယာေျမ ၃၅ ဧကကို ေကာ္ဖီျခံစီမံကိန္းဟု အေၾကာင္းျပကာ ၂ဝဝ၇ 

ခုႏွစ္တြင္ သရက္ကုန္း ေက်းရြာအုပ္စုု အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း (ခ) ဦးေမာင္ငယ္၊ ျပင္ဦးလြင္ ေျမတိုင္းဦးစီးမွဴး 

ဦးကိုလတ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေကာ္ဖီတိိုးခ်ဲ႕ေရးဇံုတာဝန္ခံ ဦးဝင္းေမာင္တို႔က သိမ္းယူသြားပါသည္။ သိမ္းဆည္း 

ခံရေသာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္သူမ်ားအား ၁ ဧကလွ်င္ ၆ဝဝဝဝ ႏႈန္းေပးမည္ဟု ညႇိႏိႈင္းခဲ႔ေသာ္လည္း မည္သူမွ် 

ရယူခဲ႔ျခင္းမရွိပါ။ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရၿပီးေနာက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ လယ္မဲ့ယာမဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ 

ရၿပီး မိသားစုစားဝတ္ေနရး ပညာေရးမ်ား နစ္နာဆံုး႐ႈံးခဲ့ရပါသည္။ သိမ္းဆည္းခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ျပင္သစ္လူမ်ဳိး ဘရန္ခ်က္ 

ပါဝင္ၿပီး အာနႏၵာ ကုမၸဏီမွ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ 
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 ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေကာ္ဖီစိုက္ခင္းစီမံကိန္း အေၾကာင္းျပကာ သိမ္းယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ အဆင့္ဆင့္လႊဲေျပာင္းကာ ယခုအခါတြင္ ကုမၸဏီစိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါ 

သိမ္းဆည္းခံ ယာေျမမ်ားသည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေျမခြန္ေဆာင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔  တာဝန္ေက်စပါး 

ေပးေဆာင္၍ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားျဖစ္သည္။

 သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားအား အကြက္ဆင္ကာ မိုးထက္ကုမၸဏီမွ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ 

အာနႏၵာကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာ ဦးေနမ်ဳိးဝင္း၊ ျပင္သစ္လူမ်ဳိး ဘရန္ခ်က္ဒိုးပင္၊ ရဲစခန္းမွဴး ဦးေအးဝင္း၊ ေနာင္ခ်ဳိ ေျမစာရင္း႐ံုးမွ 

ဦးစီးမွဴး ဦးခင္စိုး၊ ေျမတိုင္း ၄ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္၊ ဦးမ်ဳိးသန္႔၊ ေနာင္ခ်ဳိ တရား႐ံုးမွ တရားသူႀကီး ဦးကာလတ္ တို႔ 

ပူးေပါင္းကာ တမန္စာထုတ္ၿပီး ေနာင္ခ်ဳိအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ေခတၱလက္ထိပ္ခတ္ကာ အမႈမစစ္ဘဲ ေထာင္ခ်ျခင္း 

စသည့္လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားမွ လြတ္ေနေသာ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ 

ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရာ ပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇၊ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ၿပီး ဦးေဇာ္ဝင္း၊ ဦးတင္တင္၊ ဦးအုန္းလိႈင္၊ ေဒၚတင္မာေထြး တို႕ 

ေထာင္ ၃ လ က်ခဲ့သည္။

 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာနႏၵကုမၸဏီမွ ၎တို႔သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိသည့္ 

အတြက္ ေတာင္သူမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္းမွ ကန္႔ကြက္တား 

ဆီးခဲ့ပါသည္။ အာနႏၵာကုမၸဏီမွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား ဘရန္ခ်က္ဆိုသူမွလည္း ရြာသားတစ္ဦးအား ဓါးျဖင့္ထိုးရာ 

၎ရြာသားမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူမႈမလုပ္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္၊ 

ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ ဒိုးပင္ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ရာ စခန္းမွဴး ဦးေအးဝင္းမွ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အေရးမယူ၊ 

အမႈမဖြင့္ဘဲ သည္းခံလိုက္ပါဟု ေျပာခဲ့သည္။ ေတာင္သူမ်ားမွ မိမိတို႔ယာေျမမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ရန္ 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၅)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိမ္ဂႏိုင္အုပ္စု၊ ေျချမစ္ပင္ေက်းရြာရွိ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္လုပ္ကိုင္ 

စားေသာက္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူ(၅ဝ)ဦးတို႔၏ လယ္ယာေျမ (၁ဝဝဝ)ဧကခန္႔ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ္ဖီစိုက္ခင္း 

ၾကက္ေမြးျမဴေရးျခံအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုးစာစိုက္ခင္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း ေက်းရြာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမတိုင္းစာေရးတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမမ်ား 

သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ ေတာင္သူမ်ားအား အမ်ဳိးမ်ဳိးအႏိုင္ယူ တရားစြဲေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္း႐ံုတင္မကဘဲ ေက်းရြာပိုင္သုႆာန္သခ်ႋဳင္းေျမမ်ားအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ 

ျပန္ပါသည္။

 ေျချမစ္ပင္ေက်းရြာရွိ ဦးမ်ဳိးတင့္ မွ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ရာ ျပင္ဦးလြင္မွ 



34

&Srf;jynfe,fajr,mjyóemrsm;tm; avhvmwifjycsuf

သစ္စက္႐ံု လုပ္ငန္းရွင္ ဦးထြန္းဝင္းေဇာ္မွ တစ္စံုတစ္ရာ စိုက္ပ်ဳိးထားျခင္းမရွိဘဲ သံဆူးႀကိဳးျခံစည္း႐ိုးအက်ဳိးဖ်က္ဆီးမႈ 

ဆိုၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ား၊ နယ္ေျမခံရဲမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ဦးမ်ဳိးတင့္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခ်ဳိဝင္းႏွင့္ သားသံုးေယာက္ 

တို႔အား တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးၾကည္ခိုင္မွလည္း စပါးစိုက္ပ်ဳိးရာ အခင္းထဲသို႔ ေက်ာက္တိုင္လာခ်ၿပီး 

လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္သူ ေဒၚခင္ၾကည္အား စည္းတိုင္ဖ်က္ဆီးမႈျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ရာ ေဒၚခင္ၾကည္ ေထာင္ဒဏ္(၇)ရက္ 

က်ခ့ဲသည္။
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တရားစြဲခံရသည့္ ဦးမ်ဳိးတင့္၊ ဇနီး ေဒၚခ်ဳိဝင္းႏွင့္ သားသံုးေယာက္

         

ျဖစ္စဥ္(၆)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္ဟုိင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ခါလိန္ေက်းရြာမွ သိမ္းဆည္း 

ခံေတာင္သူ (၁၅)ဦးတို႔ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာယာေျမ (၁ဝ) ဧကေက်ာ္ကို၊ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕၊ 

သစ္စက္ဌာနဆိုင္ရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလြယ္ သစ္စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ စီမံခ်က္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ သိမ္းဆည္း 

ထားသည့္ ေတာင္သူယာေျမမ်ားကို တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အကြက္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။   သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူ (၁၅)

ဦးအနက္မွ ဦးသိန္းဟန္တစ္ဦးတည္းသာ ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လ်က္ ရိွပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းခဲ့ခ်ိန္တြင္ 

ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ျခင္းမ်ားမရိွခဲ့ပါ။ သိမ္းဆည္းထားသူသည္ ေျမစာရင္း႐ံုးတြင္ ပံုစံ 

(၁ဝ၅) ရရိွထားသည္ဟုသိရိွရပါသည္။ 

 သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားမွာ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ရာ မိမိတို႔၏ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ 

လုပ္ကိုင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ က်ားျဖဴပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းမွ တဆင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရိွ NLD 

ပါတီ႐ံုးသို႔ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ စာတိုက္မွတဆင့္ ေပးပို႔ခဲ့ဖူးပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားမွာ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 

ပံုစံ (၇) မရရိွၾကေသးပါ။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ပံုစံ (၇) ကိုရယူခ်င္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္(၇)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပံုေက်းရြာအုပ္စု၊ မန္မိုင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ (၉) 

ဦး၏ ယာေျမ (၂ဝ) ဧကကို  ၁၉၉၄-၁၉၉၅ ခုႏွစ္အတြင္းသစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ရာဘာစီမံကိန္း အေၾကာင္းျပ ၍ သိမ္းယူၿပီး၊ 

ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မွ ဦးသက္ႏိုင္ကိုလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ထိုယာေျမတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွ 

လက္ဖက္ႏွင့္ ထင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ ထိ္န္းသိမ္း 

ထားသည့္ သစ္ပင္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိမ္းယူၿပီး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္း 

ေပးၿပီးေနာက္တြင္ ရပ္ရြာမွ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သစ္ပင္မ်ားအား ခုတ္ထြင္ခဲ့ရာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ လက္ဖက္စိုက္ 

ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရပါသည္။ 

 သို႔ျဖစ္ပါ၍ မန္မိုင္ေက်းရြာမွ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ 

သိမ္းယူၿပီး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးထားသည့္ ယာေျမ (၂ဝ) ဧကအနက္ (၁) ဧကတြင္သာ ကၽြဲေကာပင္မ်ားစိုက္ 

ပ်ိဳးထားၿပီး က်န္ရွိသည့္ေျမတြင္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွပါသျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ 

သစ္ေတာထင္းစိုက္ခင္းၿခံကို ျပန္လည္ရရွိလိုၾကသည္။

ျဖစ္စဥ္(၈)

 ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ပင္ေလာင္းႀကီး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထီေပါင္းေက်းရြာ 

အုပ္စု၊ မင္းဘူးေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ဓါးမဦးခ်လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ေဒၚေပးအပါအဝင္ ေတာင္သူ ၁၉ ဦး၏ လယ္ယာေျမဧက 

၁၂၆.၆ ဧကအား ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလက္ဖက္မ်ိဳးပြားသုေတသနဌာနမွ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ သိမ္းယူခဲ့ 

ပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံရြာသူ ရြာသားမ်ားကုိ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္မျပဳပဲ အျခားေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွေတာင္သူမ်ားကို္ သီးစားခ် 

လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ သီးစားခေပး၍လုပ္ကုိင္ျခင္းအား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အထိလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေျမယာကိစၥႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားမွ (၂၃-၄-၂ဝ၁၄)ရက္စြဲျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာသို႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ လယ္ယာေျမမ်ား 

အား ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္သူမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္လည္း အသနားခံ တင္ျပထားပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္(၉)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မုိးမိတ္ခ႐ိုင္၊ မုိးမိတ္ၿမိဳ.နယ္ ေရႊစာလီ ေက်းရြာအုပ္စု၊ အုံးေခ်ာရြာသစ္၊ ကြင္းအမွတ္ 

(၁၁) တြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၌ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ဧက ၁ဝဝ စံျပကြက္ ေဖာ္ထုတ္ေရး 

ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရပူအင္းေျမာင္းေရစီးဆင္းမႈျပတ္ေတာက္ကာ မုိးရြာခ်ိန္တြင္ ကားလမ္းမေပၚေရလၽွံျခင္း၊ ဧက 

၁ဝဝ ေဖာ္ထုတ္လုိက္သည့္ေျမာင္းတြင္ ေရထုတ္ေျမာင္းမေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ကားလမ္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ လယ္ကြက္

မ်ားေရလႊမ္းျခင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခ်ိန္ ေရပူအင္းေျမာင္း အမွတ္ ၄ ေရျပတ္ေတာက္သြားရျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမား 

၂၆ ဦး၏ လယ္ယာေျမတြင္ ေရျပတ္ေတာက္သြားကာ တခ်ဳိ႕လယ္ယာမ်ား လုံးဝစုိက္ပ်ိဳး၍မရႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

ထုိ႕ေၾကာင့္ေရပူအင္းေျမာင္း ကြင္းအမွတ္ ၄ အား ေရျပန္လည္စီးဆင္းႏုိင္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပ 

ထားသည္။

ျဖစ္စဥ္(၁ဝ)

 ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆခမ္းရပ္ကြက္၊ ဝမ္ေယာင္ရြာအေနာက္ဘက္ရွိ ကြင္းအ 

မွတ္(၂၁) ဦးပိုင္အမွတ္ (၆၄) ႏွင့္ ဦးပိုင္အမွတ္(၆၆) လယ္ေျမမ်ားသည္ ေဒၚနန္းပန္း ႏွင့္ ေဒၚနန္းစံေဖာင္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ 

လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈-၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ေလယာဥ္ ေျပးလမ္း တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္း အေၾကာင္းျပ 

ခ်က္ျဖင့္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလယာဥ္ေျပးလမ္း 

တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းတြင္ ၎တို႔ ႏွစ္ဦ၏ လယ္ယာေျမမ်ား လံုးဝ မပါဝင္ပါ။ ၎ကာလတြင္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းတိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ 

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕  ေရႊတိဂံုေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ေရးတြင္ ေျမသိမ္းဆည္းခဲ့ရာ အိမ္၊ ျခံေျမမ်ား ပါရွိေန၍ နစ္နာသူမ်ား 

အတြက္ အစားထိုးေျမ ေနရာမ်ားေပးရာ ေဒၚနန္းပန္းႏွင့္ ေဒၚနန္းစံေဖာင္းတို႔ လုပ္ကိုင္ေသာ လယ္ေျမမ်ားအား သိမ္းယူ၍ 

အကြက္ခ်ေပးခဲ့သည္။

 ၎ေျမကြက္မ်ားအား သိမ္းဆည္း၍ အိမ္ယာေျမကြက္(၇၃)ကြက္တြင္ ရရွိသူမ်ားသည္လည္း စတင္ခ်ိန္မွ ယခု 

အခ်ိန္ထိ လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔ ရရွိ 

ထားေသာ အိမ္ယာေျမကြက္အား ကာလၾကာျမင့္မွ အဆင့္ဆင့္လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်သူမ်ားရွိသလို ယခုအခ်ိန္ထိ 

တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ အခ်ဳိ႕ေျမကြက္မ်ားမွာ မူလအတိုင္း ပလပ္ေျမကြက္မ်ားအျဖစ္သာ ရွိေနသည့္အတြက္ 

လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမတြင္ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ 

ထားၿပီးပါကလည္း မူလပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ နစ္နာေၾကး၊ေလ်ာေၾကးမ်ား ေပးအပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ႏွင့္ 

လယ္ယာေျမအသံုးခ်ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ(ေနျပည္ေတာ္) သို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ(၁)ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပ 

ထားပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္(၁၁)

 ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆးခမ္းရပ္ကြက္၊ ဝမ္ေဟာင္ရြာ အေနာက္တြင္ရွိ ကြင္းအမည္-

ေဟြခိုက္ကြင္း၊ ကြင္းအမွတ္(၂၁) မွ ဦးဆမ္ေပါက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာလယ္ေျမ (၂)ဧကေက်ာ္အား ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ 

ေလယာဥ္ကြင္းစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ မေပးသည့္ 

အျပင္ ၎ေျမေနရာသည္ ေလယာဥ္ကြင္းေျမေနရာတြင္ မပါဝင္ဘဲ ပလပ္ေျမအျဖစ္တည္ရွိေနပါသည္။ ဦးဆမ္ေပါက္ပိုင္ 

စိုက္ပ်ဳိးေျမအား သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ ေပ ၄ဝ x ၆ဝ အကြက္ခ်ထားလွ်က္ရွိရာ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ အိမ္ယာ 

ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း ေျမကြက္ အမွတ္ (ဂ်ီ)(၁၃/၁၆)ႏွင့္ (အက္ဖ္) (၇) ေျမကြက္(၃)ကြက္သည္ 

လယ္ေျမသိမ္းဆည္းစဥ္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔ထိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် တစ္စံုတစ္ရာ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း 

မရွိသည့္အတြက္ ဦးဆမ္ေပါက္ မွ ၎ပလပ္ေျမကြက္(၃)ကြက္အား အုတ္တံတိုင္းခတ္ စည္း႐ိုးကားရံထားရွိၿပီး 

ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ  

ေၾကာင့္ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရး စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္) သို႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ 

ဇြန္လ(၈)ရက္ ေန႔တြင္ တင္ျပထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၁၂)

 ရွမ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ စက္မႈဇံု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၁၉၉၈/၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ကြင္းအမွတ္ 

(၂ဝ) ေဟြခိုက္ကြင္းရွိ လယ္ေျမမ်ားအား သိမ္းဆည္းခဲ့ရာ လယ္ပိုင္ရွင္ ဦးအုိက္ေက်ာက္ (ဘ) ဦးလံုးကံ ၏ လယ္ေျမ 

(၅.ဝဝ)ဧက  ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး မေပးခဲ့ပါ။ ဦးအိုက္ေက်ာက္သည္ ၎လယ္ယာေျမအား ဖခင္ျဖစ္သူ 

ထံမွ အေမြဆက္ခံရရွိ၍ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ကာ မိသားစုဘဝ ရပ္တည္ခဲ့ရသည္။

 စက္မႈဇုံေျမကြက္မ်ား အကြက္ခ်ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ေျမကြက္ရ စီးပြားေရးသမားအခ်ဳိ႕က အေဆာက္အဦမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ၾကၿပီး အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕စီးပြားေရးသမားမ်ားက 

တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ နဂိုမူလအတိုင္းထားရွိသည္။ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဒသေျမေစ်းမ်ား 

ျမင့္တက္လာသည့္အခါ ၎တို႔ ၅/၆ ႏွစ္ၾကာ မည္သည့္လုပ္ငန္းမွ် မလုပ္ဘဲ ပစ္ထားေသာ ေျမကြက္မ်ားအား 

အလုအယက္ ျခံကာျခင္း၊ ေျမဖို႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ဦးအိုက္ေက်ာက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမအား 

ေဒၚထားထားျမင့္ (ေသာ္တာဝင္းကုမၸဏီ)မွ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ေျမေပးမိန္႔မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေပးခဲ့ 

ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္း၊ ေျမဖို႔ျခင္းမ်ားသာ 

ျပဳလုပ္ထားသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ဦးအုိက္ေက်ာက္၏ လယ္ယာေျမအား ရယူထားရွိသည့္ ေဒၚထား

ထားျမင့္(ေသာ္တာဝင္းကုမၸဏီ) မွ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက 

ထံသို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ(၁) ရက္ေန႔တြင္ တိုင္ၾကားထားသည္။
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ျဖစ္စဥ္(၁၃)

 ရွမ္းျပည္နယ္၊ အေရွ႕ပိုင္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ စက္မႈရပ္ကြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ 

ေဆခမ္းရပ္ကြက္၊ ဝမ္ေဟာင္ရြာေန ဦးနန္းတစ္ အပါအ၀င္ ေတာင္သူလယ္သမား (၄၈)ဦး၏ မိဘဘိုးဘြား လက္ထက္မွ 

စ၍ ဓားမဦးခ် လုပ္ကိုင္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ ကြင္းအမွတ္ (၂ဝ+၂၆+၂၉) ရွိ လယ္ေျမ (၆ဝ၁.၅၄) ဧက ကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ 

သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းကတည္းက ယခုအထိ တခ်ဳိ႕တဝက္သာ စက္မႈရပ္ကြက္အျဖစ္ အေဆာက္အဦ 

ေဆာက္လုပ္ၾကေသာ္လည္း ပလပ္ေျမကြက္မ်ားျဖင့္ ရွိေနပါသည္။ သိမ္းဆည္းရန္ လ်ာထားေျမ (၆ဝ၁.၅၄) ဧကတြင္ 

(၃၃၆.ဝ၈)ဧကသည္ လက္ရွိ မူလေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ က်န္ဧရိယာ (၂၆၅.၄၆) 

တြင္ တစ္ခ်ဳိ႕သာ စက္မႈရပ္ကြက္အျဖစ္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေျမကြက္မ်ားမွာ 

ပလပ္ေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။ မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားမွ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းမရွိေသာ ပလပ္ေျမကြက္မ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ေရးႏွင့္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကး စသည္ျဖင့္ ကာလတန္ေၾကး 

ႏွင့္အညီ ေပးေလ်ာ္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ဦးနန္းတစ္ အပါအဝင္ လယ္သိမ္းခံ လယ္သမား (၄၈)ဦးက ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္ နာယက ထံသို႔  (၁-၂-၂ဝ၁၆) ေန႔တြင္ တင္ျပတိုင္ၾကားထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၁၄)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊ စခန္းသာေက်းရြာရွိ ခိုက္တြမ္ဟုမ္းေက်းရြာေန ဦးအိုက္ေပါင္း၏ 

လယ္ယာေျမ (၅)ဧကခန္႔ကို္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီဝင္ ဦးေအာင္သိန္းမွ ၾကက္ဆူစီမံကိန္းအျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့ 

ပါသည္။ သိမ္းယူခဲ့ျပီးေနာက္ ေတာင္သူမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္စရာ မရွိဘဲ လယ္မဲ့ယာမဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ 

ဦးေအာင္သိန္းသည္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဦးအိုက္ေပါင္း၏ ယာေျမကို ေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ကို 

စိုးရိမ္သျဖင့္ (၁၉-၈-၂ဝ၁၃)၊ (၅-၈-၂ဝ၁၄)၊ (၁၄-၁၁-၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေခၚယူျပီး 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေနာင္ပိန္းရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ 

ဦးေအာင္သိန္းမွ မူလပိုင္ရွင္ ဦးအိုက္ေပါင္းႏွင့္ သမီးတို႔ကို ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇ တို႔ျဖင့္ 

တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားမွ မိမိတို႔ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ျပည္သူလူထုမွ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေသာ အစိုးသစ္အေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ပံုစံ (၇) ရရွိေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပထားပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္(၁၅)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကၽြဲကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ပိန္ေလးေက်းရြာရွိ 

ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူလယ္သမား ၈၉ ဦး၏ လယ္ယာေျမ ၂၈၆ ဧက ကို ၁၉၉၄ 

ခုႏွစ္တြင္ ဦးေအာင္စိန္ (ျပည္ေတာ္သာမုန္႔တိုက္)ႏွင့္ ဦးအိႏၵက(ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)တို႕က ရာဘာစီမံကိန္း 

အေၾကာင္းျပၿပီး သိမ္းယူကာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုလည္း အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေစခိုင္းရာ 

တြင္ လယ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ လုပ္အားခ အခေၾကးေငြ ၁ ရက္ ၁ဝဝဝ က်ပ္ေပးၿပီး ၅ ရက္ ဆက္တိုက္လုပ္အားေပးေစခိုင္း 

ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွ ရာဘာစီမံကိန္းကို ၃ ႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးလွ်င္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟု 

ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ညီအကို ဦးစိုင္းေဒ၊ ဦးယုႏွင့္ ဦးစိုးနိုင္တို႔ကို လႊဲေျပာင္းငွားစားခဲ့ပါသည္။ 

သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရၿပီး နစ္နာသူေတာင္သူမ်ားမွာ လယ္မဲ့ယာမဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝသို႔ ေရာက္ခဲ့ရၿပီး စားဝတ္ေနေရး၊ စီးပြား 

ေရး၊  ပညာေရး  စသည့္က႑မ်ားတြင္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမွဳ မ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ 

မိမိတို႔ လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရသစ္ထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားၿပီး လယ္ယာေၿမလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

လက္မွတ္ ပံုစံ (၇) အၿမန္ဆံုးရရွိလိုေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၁၆)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကၽြဲကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ေမြေတာ္ေက်းရြာမွ 

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၂၇ ဦး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ လယ္ယာေၿမ ဧက ၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ခ႐ိုင္အေထြေထြ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးေသာင္းမွ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ အဆိုပါ ယာေျမရွိ 

ကြင္းအမွတ္ (၅၂+၆၂) မွ ဧရိယာ (၂၈ဝx၂၈ဝ)ေပ၊ ၁ ဧကရွိ ေျမကြက္ ၈ဝ ေပၚတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ေမြးျမဴေရးဇံုဥကၠဌ 

ဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳး ဖက္စပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၾကက္ေမြးၿမဴေရးျခံတည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ ယေန႔ 

အခ်ိန္ထိ ၁၂ ႏွစ္တိုင္ရွိခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ၾကက္ေမြးၿမဴေရးျခံမွ ၾကက္ေခ်းနံ႔ အန႔ံဆိုးမ်ားကိုခံစားေနရၿပီး 

က်န္းမာေရးမ်ား ထိခိုက္သည့္အျပင္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရသည့္အတြက္ မိသားစုစီးပြားေရးႏွင့္ သားသမီးမ်ား 

၏ ပညာေရးမ်ားဆံုး႐ႈံးခဲ့ရပါသည္။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာနသို႔ 

အႀကိမ္ႀကိမ္တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သို႔ပါ၍ အစိုးရသစ္တက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ 

လယ္ယာေၿမသိမ္းဆည္းခံလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမ်ားကို ငဲ့ညႇာ၍ေၿဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ 

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ (၇) ရရွိရန္ ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။
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မသမာမႈျဖင့္ သိမ္းဆည္းေျမ

ျဖစ္စဥ္(၁)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ေမာင္ေက်းရြာရွိ ဦးကံညႊန္႔၏ ယာေျမ ၃.၂၅ ဧကကို ၁၉၈၉ 

ခုႏွစ္တြင္ နယ္ေျမခံေျမစာရင္း ဦးေနမ်ဳိးထြန္း၊ နမ့္ဟူးေတာင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေျမတိုင္းဦးစီးမွဴးဦးအုန္းေက်ာ္ႏွင့္ 

နမ့္ဟူးေတာင္းအုပ္စု ဥကၠဌတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာယာေျမကို တ႐ုတ္္လူမ်ဳိး 

ဦးေမာင္ကြမ္းႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိး ဦးကံသြယ္တို႔ထံ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ဦးကံညႊန္႔မွ မိမိလယ္ယာေျမအား ျပန္လည္ 

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပံုစံ(၇) ရရွိလိုသည္။

ျဖစ္စဥ္(၂)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ စခန္းသာေက်းရြာအုပ္စု လံုဝယ္ေက်းရြာတြင္ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

ဦးေက်ာ္စံႏွင့္ ေျမတိုင္းစာေရး ဦးေဇာ္မ်ိဳးဦးတို႔ ပူးေပါင္းကာ ဦးစိုင္းစံလွအပါအဝင္ ေတာင္သူ ၄ ဦးပိုင္ လယ္ေျမ ၈. ၁၂ 

ဧကကို ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္၌ သိမ္းယူသြားခဲ႔ပါသည္။ ဘိုးဘြးာစဥ္ေျမးဆက္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ ဦးစိုင္းစံလွ၊ ေဒၚခမ္း 

ေရႊ၊ ဦးပုည ႏွင့္ ဦးဆံေကာတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းယူၿပီး ဦးတင္ေမာင္သိမ္းဆိုသူ အားလႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်လိုက္ 

သည္။ ထို႔ေနာက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးခဲ႔ပါသည္။ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သာ ဦးစိုင္းစံလွ 

တို႔ေလးဦးမွ စိုက္ပ်ိဳးရာသီတြင္ ရာသီသီးႏွံမ်ားကို ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳးရာ ဦးတင္ေမာင္သိန္းမွ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ား 

ကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သည္ဟုဆိုကာ စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေပးပါရန္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ မူလပိုင္ရွင္မ်ားမွ သိမ္း 

ဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ႔ေသာ္လည္း ထူး 

ျခားခ်က္ မရွိခဲ႔ပါ။ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ (၇)လည္း မရရွိေသးပါ။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ လယ္မဲ႔ 

ယာမဲ႔ အလုပ္လက္မဲ႔ ျဖစ္ခဲ႔ရၿပီး မိသားစုစားဝတ္ေနေရး ပညာေရးပါ မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာ၍ ဆင္းရဲႀကီးစြာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရ 

သည္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျဖစ္စဥ္(၃)

 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ကုန္းအုပ္စု၊ မန္းနားရြာရွိ ေတာင္သူ ၁၆ ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ယာေျမ 

၈ဝ ဧက ႏွင့္ သရက္ကုန္းရြာရွိ ေတာင္သူ ၄ ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ယာေျမ ၁၈ ဧက တို႔ကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းရံုးမွ 

ဒု-ဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ဦးဝင္းေမာင္ (ရွမ္းေျမာက္ ေကာ္ဖီတိုးခ်ဲ႕ဇံုတာဝန္ခံ)၊ အုပ္စုေအးခ်မ္းၿဖိဳးဥကၠဌ ဦးေဇာ္ 

ဝင္းထြန္း၊ အုပ္စုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးစည္း႐ံုးေရးမွဴး ဦးျဖဴဝင္း၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းရံုးမွ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္၊ ဦးသိန္းတန္တို႕ 
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ပူးေပါင္းၿပီး ယာေျမမ်ားကို တိုင္းတာကာ သိမ္းယူသြားခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ 

ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေပးျခင္းမရွိဘဲ သိမ္းယူသြားၿပီး မိုးထက္ေကာ္ဖီျခံ အမည္တပ္ကာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ဦးေက်ာ္လႈိင္ကို 

လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ေျမသိမ္းဆည္းခံရၿပီးေနာက္  လယ္မဲ့ယာမဲ့ဘဝသို႔ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ 

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ(၇) ရရွိေအာင္ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ပိတ္ပင္ထားသည္။ 

သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားမွ မိမိပိုင္လယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရယူလိုၾကသည္။

ျဖစ္စဥ္(၄)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ိႈးခရိုင္၊ သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းအိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နားက်ိဳင္းေက်းရြာမွ ဦးဆန္း 

ၫြန္႔ အပါအဝင္ ေက်းရြာသား ၁၆ ဦး ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ယာေျမဧက ၂၂ဝ ကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္၊ (၄) 

ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး  ဦးစုန္းကြိ႕(KDA ျပည္သူ႕စစ္)  ႏွင့္ ေကာင္းမူးဖိတ္ အုပ္စု၊  နမ့္ပါခ်ီးေက်းရြာ 

တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးဂ်ာဘူတို႔ ပူးေပါင္း၍ မတရားေသာနည္းျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ဦးဂ်ာဘူမွ နားက်ိဳင္းရြာေန 

ေတာင္သူမ်ားအား ညိႇႏိႈင္းသည့္အေနျဖင့္ အစည္းအေဝးေခၚကာ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ေရကန္ေဆာက္ေပးမည္ဟု 

ေျပာေသာ္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ားမွ သေဘာမတူခဲ့ပါ။ ေနာက္တေန႔တြင္ ရြာသူႀကီး၊ ရပ္မိရပ္ဖ (၅) ဦး၊ ဦးဂ်ာဘူ 

အပါအဝင္ မိုင္းပါးစခန္းမွဴးႏွင့္ ဦးစံုးကြိတို႔ ေတြ႕ဆံုၾကၿပီး ဦးဂ်ာဘူမွ  “ ဒီေျမ ၂၂ဝ ဧကကို တ႐ုတ္ ဦးစုန္းကြိအား ေပးေတာ့ 

မယ္” ဟု  ရြာသားမ်ားအား ေျပာျပပါသည္။

 ေရကန္တစ္လံုးေဆာက္လုပ္ေပးရာတြင္လည္း န႔မ္ပါခ်ီးေက်းရြာတြင္သာ ေရကန္တလံုးေဆာက္၍ နားက်ိဳင္းရြာ 

တြင္ ေရကန္မေဆာက္ေပးခဲ့ပါ။ နားက်ိဳင္းရြာအတြက္မူ ရံပံုေငြ က်ပ္ (၁၅ဝဝဝဝ/-) ထည့္ဝင္ေပးမည္ဟု ေျပာသျဖင့္ 

ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားက မယူပဲေနလွ်င္ အလကားဆံုး႐ံႈးမွာ စိုးရိမ္သျဖင့္ ေျမ ၂၂ဝ ဧက အတြက္ ၁၅ဝဝဝဝ ကို 

ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားျဖင့္ လက္ခံခဲ့ရပါသည္။ ယခုလက္ရိွ ေျမ (၂၂ဝ) ဧကတြင္ ဦးစုန္းကြိမွ ရာဘာပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားၿပီး 

ျခံအား ေျမာင္းတူးၿပီးကာကြယ္ထားပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားထံတြင္ အခြန္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ေျပစာမ်ားလည္း 

ရိွပါသည္။ နားက်ိဳင္းေက်းရြာ မွ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားမွာ - လုင္းေက်ာ္လံု၊ လံုးခမ္း၊ လံုးဆန္ေပါက္၊ ေဒၚႏုိင္းကုခင္၊ 

ေဒၚႏိုင္းႏြံ၊ ေဒၚႏိုင္းမြန္း၊ လံုးဆန္ေရႊ၊ ဦးအိုက္က်ာ၊ ဦးဆန္းၫြန္႔၊ ေဒၚလူမတ္၊ ဦးအိုက္ထြန္း၊ ေဒၚႏိုင္းဆာ၊ လံုးပီး၊ 

ဦးစိုင္းဆန္ေထး၊ လုင္းဆန္ေအာင္၊ ဦးစိုင္းလံု၊ ေဒၚပါဖုန္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ျဖစ္စဥ္(၅)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ိႈးခရိုင္၊ သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းအိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာင္းအိုင္ ေက်းရြာတြင္ 

ေတာင္သူဦးပန္းေအာင္ (၁၃/သနန (ႏိုင္) ဝ၁ဝဝ၉၇)ႏွင့္ အျခားေတာင္သူ (၂၇)ဦးတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို ၂ဝဝ၇ 

ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ဦးအိုက္ျမင့္မွ မတရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ လိမ္လည္သိမ္းယူသြားပါသည္။ ေကာင္းအိုင္ 
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ေက်းရြာပိုင္ လယ္ယာေျမ ၈၂ ဧကတြင္ ဦးအိုက္ျမင့္မွ ေျပာင္း ၃ ႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ခြင့္ေတာင္းၿပီး အသိ သက္ေသအေနျဖင့္ 

ရြာသားအခ်ိဳ႕ကို လက္မွတ္ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ၃ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ခြင့္ေတာင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးမည္၊ အကယ္၍ ေျပာင္းစိုက္ၿပီး ၃ 

ႏွစ္ျပည့္ပါက ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးမည္ဟု ေျပာပါသည္။ ေငြေၾကးျဖင့္ ငွားရမ္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း မဟုတ္ပဲ ခြင့္ေတာင္းလုပ္ကိုင္

ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခြင့္ေတာင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ ၃ ႏွစ္မတိုင္ခင္ ဦးအိုက္ျမင့္မွ ေရာ္ဘာပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳး 

လုိက္ပါသည္။ ယခုအခါ ေရာ္ဘာပင္မ်ားမွာ ႀကီးထြားေနၿပီျဖစ္ၿပီး ရြာသားမ်ားအား ဤသို႔ လိမ္လည္၍ စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဦးအိုက္ျမင့္၏ ေရာ္ဘာျခံႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ ရိွသည့္ ေကာင္းအိုင္ေက်းရြာေန ဦးဆန္ေအာင္မွ သူ၏ ယာေျမအား 

ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ မီး႐ိႈ႕ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မီး႐ိႈ႕စဥ္တြင္ ေရာ္ဘာၿခံသို႔႔ပါ ကူးစက္္ၿပီး ေရာ္ဘာပင္ (၁ဝ)ပင္ 

မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ပါသည္။ ဦးအုိက္ျမင့္မွ ေရာ္ဘာတစ္ပင္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ က်ပ္ ၇ဝဝ,ဝဝဝ/- ႏွင့္ ၁ဝ 

ပင္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၇ဝ ေပးေလ်ာ္ရန္ ဦးဆန္ေအာင္ထံ ေတာင္းပါသည္။ ဦးဆန္ေအာင္မွ ေလ်ာ္ေၾကး သိ္န္း ၇ဝ 

မေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ယာေျမ (၂.၅) ဧက ကို အစားေပးေလ်ာ္ခဲ့ရသည္။ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားထံတြင္ အခြန္ 

ေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ေျပစာမ်ားလည္း ရိွပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၆)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ နားဆုိင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ နားဆုိင္းရြာတြင္ေနထုိင္ေသာ 

ႏူိင္းဆုိင္ယိင္း၏ ေတာင္ယာေျမ ၆ ဧကခန္႔ကုိ ၂ဝဝ၆ တြင္ ဦးဝင္းေမာင္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ သိမ္းဆည္းခဲ့ကာ 

တျခားသူသို႔ လက္လႊဲေရာင္းစားခဲ့ပါသည္။ ႏိႈင္းဆိုင္ယိင္းမွ ရြာလူၾကီးထံသို႔ တုိင္ၾကားေသာ္လည္း မည္သည့္ထူးျခားမွုမွ် 

မရွိသျဖင့္ ရြာလူၾကီးႏွင့္အတူ နမၼတူတရားရုံးသို႔ သြားေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ နမၼတူတရား႐ံုးမွ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ 

ညြန္ၾကားလာေသာ္လည္း ရြာလူႀကီးမွ မည္သို႔မွ် ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါ။ ဦး၀င္းေမာင္ထံ သြားေသာ္လည္း 

“ငါ့အိမ္ထဲဝင္မလာနဲ႕ ငါလက္လြန္မိမယ္ ဆူပူမွုနဲ႔ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး တရားစြဲလုိက္မယ္” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိသည္။ 

ဦးဝင္းေမာင္၏သမီီး မဘုတ္ႀကီးကလဲ “ငါ့ေယာက်ၤားကလဲ စစ္သားပဲ ဘယ္သူ႕ကုိမွ မေၾကာက္ဘူး တုိင္ခ်င္တဲ့့ေနရာ 

တုိင္’’ ဟု ေျပာဆုိ္ပါသည္။ 

ျဖစ္စဥ္(၇)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မုိးမိတ္ခ႐ိုင္၊ မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊစာလီ ေက်းရြာအုပ္စု အုံးေခ်ာရြာသစ္ရွိ ေက်းရြာပုိင္ 

ေျမဧက ၃ဝဝ ခန္႔အား ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ဟုဆုိကာ မည္သူမည္ဝါ 

မသိရပဲ သိမ္းဆည္းသြားပါသည္။ ထုိသိမ္းဆည္းသြားေသာ ေျမမ်ားေပၚတြင္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေနထုိင္ျခင္း မရွိပါပဲ ျခံခတ္ကာ 
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သိမ္းဆည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုမ်ား ေနထုိင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာ 

အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၈)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာလုိင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖာလုိင္းေက်းရြာေန ဦးဂနႏၵ 

၏ ေတာင္ယာေျမ ၈ ဧက ကုိ္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ၂ လ ပိုင္းတြင္ တပ္မွ တပ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ဆုိကာ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး 

တပ္တည္ေဆာက္ျခင္းမရွိပဲ ပအုိဝ့္လူမ်ိဳးမ်ားကုိ္သာ သီးစားအငွားျပန္လည္ခ်ထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၉)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ဟုိ္ပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းပ်ဥ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ နားလုံေက်းရြာေန ေတာင္သူ 

ေဒၚသိမ္း၏ ၁၉၉၆ မွစတင္၍ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကုိင္လာေသာ ေတာင္ယာေျမအား ၂ဝ၁၅ တြင္ 

သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည္။ ထုိသိမ္းဆည္းထားေသာေျမအား သိမ္းဆည္းထားသူမွ ပုံစံ(၇) ျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ် 

ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ.ဆက္ဆံေရး႐ံုးသို႔ တိုင္ၾကားထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ ထူးျခားမႈ မရွိခဲ့ပါ။ က်ားျဖဴ 

ပါတီအဖြဲ႕သို႔လည္း အကူအညီေတာင္းခံၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေန 

ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၁ဝ)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ေက်ာက္မဲ႐ိုင္၊ နမၼၼတူၿမိဳနယ္၊ နားဆုိင္းေက်းရြာေန ေဒၚနန္းဟန္ႏုပုိင္ လယ္ေျမ ၁.၅ 

ဧက ကုိ ဦးျမင့္လိႈင္(ရြာလူႀကီး)၊ ဦးဝင္းေမာင္၊ ဦးစုိင္းစံညြန္႔၊ ဦးေဇာ္ဝင္း တို.မွ ေခတၱငွားရမ္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္ 

ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ဗြီဒီယုိ႐ံု၊ ငါးေမြးကန္ စသည့္လုပ္ငန္းတုိ႔ကုိ ၄ ဦးစပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား မေအာင္ျမင္၍ 

ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးျမင့္လိႈင္မွ ျပန္မေပးဘဲ တစ္ဦးတည္းဆက္လက္သိမ္းပိုက္ထားပါသည္။ 

ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးထံသို႔ တိုင္ၾကားထားေသာ္လည္း မည္သို႔မ်ွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 

မရွိပါ။ ဦးျမင့္လိႈင္သည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႈး(လက္ရွိအထိ) အရွိန္အဝါကို အသုံးျပဳၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ား၏ 

ေျမအခ်ိဳ႕ကုိလည္း သိမ္းဆည္းကာ လယ္ေျမကုိ အျခားေျမအျဖစ္ေျပာင္းျခင္း၊ ေျမကြက္႐ိုက္ေရာင္းစားျခင္း၊ ဆက္စပ္ 

ဦးပုိင္အမွတ္ ၇ လယ္ယာေျမကြက္ထဲအထိ က်ဴးေက်ာ္ၿပီး အုတ္တံတုိင္းကာရံျခင္း စသည့္ ဥပေဒမဲ့၊ တရားမဲ့ အႏုိင္ထက္ 

ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ေဒၚနန္းဟန္ႏုႏွင့္အတူ ရြာသူရြာသားအခ်ိဳ႕လည္း ဦးျမင့္လိႈႈ္င္ေၾကာင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႕ 

ေနၾကရပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္(၁၁)

 ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ေတာ္ေကာ့ေက်းရြာေန ဦးနန္တစ္ႏြယ္ အပါအဝင္ 

ေတာင္သူ ၄၉ ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမ (၆၄)ဧက ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ၁၂ လပိုင္းတြင္ တာေဝ မီးလင္းေရးေကာ္မတီ 

(ေက်ာက္မီးေသြးသံုး မီးစက္တည္ေဆာက္ရန္) အတြက္ဟုဆိုကာ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး 

ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ လယ္သမားမ်ားမွ မိမိတို႔လယ္ယာေျမကို 

ဆက္လက္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ မရရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္မွ သိမ္းဆည္းခံရမွန္း သိခဲ့သည္။ အဆိုပါ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ 

ဦးနန္တစ္ႏြယ္ အပါအဝင္ ၄၉ ဦး တို႔၏ မိဘဘိုးဘြား အဆက္ဆက္မွ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ေသာ လယ္ယာ-ျခံ ေျမ 

ျဖစ္သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ပုဂၢိဳလ္အားလံုးမွာ ေတာ္ေကာ့အတြင္းရြာတြင္ အမွန္တကယ္ေနထိုင္ေၾကာင္း 

ေဟာင္လိတ္ေက်းရြာအုပ္စု နယ္ေျမမွဴး (ရြာသူႀကီး) ဦးကန္းထားက ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားသည္။ က်ားျဖဴပါတီ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသိန္းေအာင္ထံ တင္ျပအကူအညီေတာင္းထားၿပီး၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟု 

ေခၚေတြ႕ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မရရွိခဲ့ပါ။ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမား ၄၉ ဦးမွာ မိမိတို႔ လယ္ယာေျမအား ျပန္လည္ 

လိုခ်င္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၌ ၎ေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားသည္။

ျဖစ္စဥ္(၁၂)

 ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆခမ္းရပ္ကြက္ ရွိ ဝမ္လိကြင္းအမည္ေပါက္၊ ကြင္းအမွတ္(၂၄)၊ 

ရွိ လယ္ယာေျမမ်ားမွ  ဦးပိုင္အမွတ္(၃)၊ ဧက (၃.၃၂)ဧက ႏွင့္ ဦးပိုင္အမွတ္(၄)၊ ဧက (၃.၃၄) ဧက စုစုေပါင္း (၆.၆၅)

ဧက သည္ ဝမ္လံုရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒၚနန္းေဆာင္ (ဘ) ဦးလံုးေက်ာက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမျဖစ္သည္။ 

၎ဝမ္လိကြင္း အမည္ေပါက္ ကြင္းအမွတ္(၂၄)၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၅)၊ ဧက (၅.၄ဝ) လယ္ယာေျမသည္ ဝမ္လံုရြာတြင္ 

ေနထိုင္ေသာ ဦးစိုင္းက်န္( ဘ) ဦးလံုးယီ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမျဖစ္သည္။ ေဒၚနန္းေဆာင္ ႏွင့္ ဦးစိုင္းက်န္ ႏွစ္ဦးတို႔ 

ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမစုစုေပါင္း (၁၂.ဝ၅) ဧက အား ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ႀကီးဝင္းသန္း (အၿငိမ္းစား) မွ  ေဒသအက်ဳိးျပဳ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အေၾကာင္းျပ၍ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမား 

မ်ားမွာ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအတိဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ဗိုလ္ႀကီးဝင္းသန္း (သာေပါင္းမဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) က သိမ္းဆည္းသြားၿပီးေနာက္ 

မည္သည့္စီမံကိန္းမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ‘ဝ’ အဖြဲ႕မ်ားသို႕ အကြက္႐ိုက္ 

ေရာင္းစားခဲ့သည္။ ေဒၚနန္းေဆာင္မွ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရး 

ေကာ္မရွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရာ ေဒၚနန္းေဆာင္၏ မိဘဘိုးဘြားပိုင္ေျမအားလံုးကို 

သက္ဆိုင္ရာမွ ၿမိဳ႕ကြက္ေျမအျဖစ္သိမ္းဆည္းသြားရာတြင္ လက္က်န္ပလပ္ေျမမ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကိုျဖစ္ေစ စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ 

ခ႐ိုင္ေျမအသံုးခ်စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ(တာခ်ီလိတ္) သို႔ အၾကံဳျပဳထားသည္။ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ တင္ျပႏိုင္ၿပီး 
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စာခ်ဳပ္စာတမ္းအျပည့္အစံုရွိေသာ ေဒၚနန္းေဆာင္အား လက္က်န္ပလပ္ေျမေနရာမ်ားမွ ေျမေနရာအခ်ဳိ႕ကို တရား၀င္ 

လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

 ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး (တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္) မွ ၎ေျမေနရာမ်ားသည္  ရွမ္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (အေရွ႕ပိုင္း)က်ဳိးတံုၿမိဳ႕၏ (၆-၃-၁၉၉၉) ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၅/၁၈-၃၁ ဦး၆(ဝ၃၈၇)ျဖင့္ ဦးဝင္းသန္း 

သို႔ ေဒသအက်ဳိးျပဳေဆာက္လုပ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ေျမဧရိယာ (၁၉.၄၈)ဧက အတြင္း 

ပါဝင္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသူမွ အုတ္တံတိုင္းျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 

ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပေလွ်ာက္ထားသူ ေဒၚနန္းေဆာင္အား အသိေပးရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ေဆာင္ 

ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနအား ျပန္လည္တင္ျပရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဗိုလ္ႀကီးဝင္းသန္း(အၿငိမ္းစား) သိမ္းသူသြားခဲ့ေသာ  ဦးစိုင္းေက်ာက္၏ လယ္ေျမ ဦးပိုင္အမွတ္ (၅)မွ 

ေပ(၄ဝx၆ဝ) ေျမကြက္(၂)ကြက္အားလည္းေကာင္း၊ ေဒၚနန္းေဆာင္၏လယ္ေျမ ဦးပိုင္အမွတ္(၃/၄) မွ လယ္ေျမ(၆.၆၅)

ဧကမွ ေပ(၄ဝx၆ဝ) ေျမကြက္(၅)ကြက္အားလည္းေကာင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးပါရန္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမား(၂)

ဦးမွ ဗိုလ္ႀကီးဝင္းသန္း (အၿငိမ္းစား)ထံ အသနားခံ တင္ျပေတာင္းခံထားသည္။

ျဖစ္စဥ္(၁၃) 

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကၽြဲကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကၽြဲကုန္းေက်းရြာရွိ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ 

လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူ ၇ ဦး၏ လယ္ယာေျမ ၁၅ ဧကကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းမွ 

ဦးသိန္းေဇာ္ထြန္းႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴး ဦးဝါလိန္တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ သိမ္းဆည္းၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ 

ဦးေအာင္ႏိုင္ေထြး၊ ဦးေအာင္စိန္၊ ဦးခ်စ္ေဆြတို႔ကို လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အဆိုပါသိမ္းဆည္းေျမမ်ားေပၚတြင္ 

ၾကက္ေမြးျမဴေရးျခံ ေဆာက္ျပီး က်န္ေျမမ်ားကို နားေခၚေက်းရြာသားမ်ားအား ေျမအငွား သီးစားခ်ထားေပးခဲ့သည္။ 

သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူ လယ္သမာ မ်ားမွာ လယ္မဲ့ယာမဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ ဘဝသို႔ေရာက္ရွိျပီး မိသားစုစားဝတ္ေနေရး၊ 

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔ ထိခိုက္နစ္နာရပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအဆင့္ဆင့္သို႔ အသနားခံ တင္ျပတိုင္ၾကား 

ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါ။ ယခုျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ 

အစိုးရအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ား၏ သိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ အျမန္ဆံုး 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပထားသည္။

◊ ◊ ◊ ◊
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ကုမၸဏီမ်ား၏ သိမ္းဆည္းေျမ

ျဖစ္စဥ္(၁) 

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္၊ ခိုအံုေက်းရြာအုပ္စု၊ ယင္းငူပင္ေက်းရြာတြင္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ 

လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမ ဧက ၁၅ဝဝ ခန္႔ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ဟုန္ပန္းကုမၸဏီမွ သိမ္းယူသြားခဲ့ပါသည္။ 

ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းမရွိပဲ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးစိုး 

သိန္းႏွင့္ ဟုန္ပန္းကုမၸဏီတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ဝင္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ လယ္ယာေျမမ်ားအား သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္း 

ၿပီးေနာက္ မည္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပဲ ေတာ႐ိုင္းမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ မူလပိုင္ရွင္ 

ေတာင္သူမ်ားမွ ေတာ႐ိုင္းမ်ားအား ခုတ္ထြင္းရွင္းလင္းၿပီး စပါး၊ ေျပာင္း စသည္တို႔ကို စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ကုမၸဏီမွ 

ထြန္စက္ျဖင့္ ထြန္ယက္ကာ ျဖတ္ဆီးပစ္ခဲ့ပါသည္။ စပါးခင္း ၅ ဧက ရွိ ထြက္ခါစ စပါးႏွံမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းခင္း ၅ ဧကရွိ 

ထြက္ေနေသာအဖူးမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။ ေတာင္သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာဌာန အဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္ၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း 

မည္သူမွ် ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါ။ ၿမိဳ႕နယ္ေျမတိုင္းစာေရး ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

ဦးစိုးပိုင္တို႔က လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ(၇) လုပ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုၿပီး တစ္အိမ္ေထာင္ ၃၅ဝဝ က်ပ္ ေကာက္ခံသြားၿပီး 

ယခုအခ်ိန္ထိ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိပါ။

ခိုအံုေက်းရြာအုပ္စု၊ ယင္းငူပင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
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ျဖစ္စဥ္(၂) 

 ရွမ္းျပည္နည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုခိုင္း ေက်းရြာတြင္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ 

ခဲ့ေသာ ေတာင္သူ ၈ဝ ဦး၏ လယ္ယာေျမ ဧကေပါင္း ၂၆၃ ဧက ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ယူႏိုက္တက္ကုမၸဏီ မွ ေဒၚခင္စိန္ႏွင့္ 

ေဒၚၾကည္စိန္တို႔မွ ညႇိႏိုင္းတိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ သိမ္းယူထားေသာ ေျမမ်ားတြင္ 

ေနရာႏွံ႔စပ္စြာ စိုက္ပ်ဳိးထားျခင္း မရွိေပ။ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ 

မစိုက္ပ်ဳိးရဘဲ ေျမခြန္ကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္အထိ ေပးဆာင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ ဟိုခိုင္းေက်းရြာမွ 

ေတာင္သူမ်ားမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေျမထဲတြင္ ေကာ္ဖီပင္ အနည္းငယ္က်န္ရွိေနသျဖင့္ 

ထိုအပင္မ်ားထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေျမဧရိယာ၏ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ရခဲ့သည္။ ေတာင္သူမ်ားအား 

တရားဝင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ေတာင္သူမ်ားမွာ ရွိထားေသာ အခြန္ေျပစာ အေထာက္အထားမ်ားမွလြဲ၍ 

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) မရရွိေသးပါ။



&Srf;jynfe,fajr,mjyóemrsm;tm; avhvmwifjycsuf

57

ျဖစ္စဥ္(၃) 

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိမ္ဂႏိုင္အုပ္စု၊ သေျပဝန္းေက်းရြာတြင္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ 

လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမပိုင္ရွင္ (၂၆)ဦး၏ ေျမယာဧကေပါင္း(၄၂ဝ) ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာဥကၠဌ 

ဦးေက်ာ္ညႊန္႔လက္ထက္ ဟုန္ပန္း ကုမၸဏီမွ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ အဆိုပါ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ 

ယင္းငူပင္ေက်းရြာႏွင့္ ကံေကာ္ေက်းရြာၾကားတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၎လယ္ယာေျမမ်ားသည္ အခြန္ေဆာင္ထားေသာ 

ေျမယာေျပစာ အေထာက္အထားမ်ား ျပည့္စံုစြာ ရွိထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ဟုန္ပန္း ကုမၸဏီမွ ေတာင္သူ 

လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းျခင္းမရွိဘဲ ေျမတိုင္းမ်ား ေခၚယူ၍ လာေရာက္တိုင္းယူ သိမ္းဆည္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘက္မွ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာရယူထားျခင္း လက္မွတ္ထိုးထားျခင္း မရွိပါ။ 

သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ကုမၸဏီမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးစိုးဝင္း၊ ေဒၚေရႊရီဝင္း၊ ဦးေအးမင္းႏွင့္ ေဒၚၾကင္႐ိႈး 

တို႔အား ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ယာေျမ ၄၂ဝ ဧကေက်ာ္ အနက္မွ ေငြရွင္မ်ားက ၃ ဧကသာ 

ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃  ခုႏွစ္တြင္ လြတ္ေနေသာ က်န္ေျမမ်ားေပၚ တြင္ လယ္သမားမ်ားမွ 

ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ဦးစိုးဝင္းတို႔ ေလးဦးဘက္မွ လယ္သမားမ်ားအား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၉ လပိုင္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇ 

ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့သည္။ ေရွေန႔ငွားရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ ၾကံဳေနရပါသည္။

                                                               

ျဖစ္စဥ္(၄)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ိႈးခ႐ိုင္၊ သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းပါးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာင္းအိုင္ေက်းရြာ၊ နားမိုင္း 

ေက်းရြာ၊ ဖတ္ကြန္ေက်းရြာ၊ နားက်ိဳင္းေက်းရြာႏွင့္ ဝမ္လံုေက်းရြာမ်ားမွ ရြာသူရြာသား ၈ဝ ဦးပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ယာေျမ 

ဧကေပါင္း ၈ဝ ဧကကို ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ အလင္းသစ္ (၇) မွ ေက်ာက္မီးေသြး 

တူးေဖာ္ေရးဧရိယာအျဖစ္ ပံုစံ ၁ဝ၅ ရရိွထားပါသည္။ အလင္းသစ္ (၇) ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ 

ေဒၚပါဆိုင္ခမ္း မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾကားတြင္ မိုင္းပါးရြာသားမ်ားအားေခၚယူေတြ႕ဆံုၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး 

တူးေဖာ္မည့္ ဧရိယာအားလိုအပ္သည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္တင္ရန္ အစည္း 

အေဝးတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအစည္းအေဝးတြင္ ရြာလူႀကီးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းအတြက္ 

ဟုဆိုကာ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းေဝးတြင္ ေဒၚဆိုင္ခမ္းမွလည္း ရြာလူႀကီးမ်ားအား “ကၽြန္မတို႔ 

လာမတူးေသးပါဘူး၊ စမ္းသပ္ဖို႔အတြက္လာေရာက္ ေဆြးေႏြးတာပါ။ ကၽြန္မတို႔ လာမတူးေသးခင္လည္း ရြာသားေတြနဲ႔ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေတြ႕ပါဦးမယ္” ေျပာခဲ့ပါသည္။ ရြာသားမ်ားမွ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရန္ သေဘာမတူခဲ့ပါ။ ထို႔ျပင္ 

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအျဖစ္ ေရးထိုးေစခဲ့ေသာရြာသူရြာသားမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း လိမ္လည္၍ ေက်ာက္မီး 

ေသြးတူးေဖာ္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံသည့္ လက္မွတ္အျဖစ္ ယူသြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ 

အလင္းသစ္ (၇) ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုစတင္ခဲ့ပါသည္။  တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း စတင္ခါစတြင္ 
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လည္း ရြာသူရြာသားမ်ားအား တစ္ရက္လွ်င္ လုပ္အားခက်ပ္ ၅ဝဝဝ/- ေပး၍ ႏွစ္ရက္စာ အလုပ္ဆင္းေစခဲ့ပါသည္။ 

ထိုရြာသူရြာသားမ်ားအား လုပ္အားခေပးေခ်ရာတြင္လည္း ၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ ျပားအမွတ္ႏွင့္ လက္မွတ္ 

ထိုးေစခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရြာသားမ်ားထံမွ လက္မွတ္မ်ားရယူၿပီးေနာက္တြင္ ထပ္မံေခၚယူျခင္း မရိွေတာ့ပါ။

 ေက်ာက္မီးေသြးတူးသည့္ ဧရိယာအားလံုးသည္ ေဒသခံရြာသားတို႔၏ ဘိုးဘြားလက္ထက္က လုပ္ကိုင္ စိုက္ပ်ဳိး 

ခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေျမစာပံုမ်ားနမၼတူေခ်ာင္းေဘးတြင္ ပံုထားသည့္ 

အတြက္ မိုးရာသီတြင္ ဤေျမစာမ်ား ျမစ္ထဲသို႔ ၿပိဳက်ႏိုင္ျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္သည့္အခါ ေျမေတြ ၿပိဳက်ႏိုင္ၿပီး ေျမၿပိဳရင္ ျမစ္ 

ေရေကာင္းေကာင္းမစီးဆင္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ နမၼတူျမစ္ေခ်ာင္းေဘးရွိရြာမ်ားႏွင့္ သိႏၵီၿမိဳ႕တြင္ ေရလွ်ံမႈ စသည့္ အေျခအေနမ်ား 

ျဖစ္မည္ကို ရြာသားမ်ားကစိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ျခင္းကို လ်င္ျမန္စြာ လာေရာက္ 

ရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ တိုင္ၾကားထားပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္(၅)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တုန္ရြက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဟိုေဆာင္ေက်းရြာမွ ေဒၚနန္း 

ခမ္းက်န္၏ အလ်ား (၁ဝ၇) ေပ၊ အနံ (၉၂)ေပ ရွိေသာ အိပ္ျခံေျမကြက္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၌ နယူးစတားကုမၸဏီမွ သိမ္းယူ 

သြားပါသည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ဟုဆိုကာ ျခံပိုင္ရွင္အား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမွဴးႏွင့္ နယူစတားကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ဦးေငြစိုးတို႔မွ ေခၚယူၿပီးေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၃၅ဝ,ဝဝဝ/- ကိုယူခိုင္းၿပီး လက္မွတ္ထိုး 

ခိုင္းပါသည္။ ေဒၚနန္းခမ္းက်န္မွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုလက္မခံပါ။ လက္မွတ္လည္း မထိုးေပးခဲ့ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးအတြက္ 

မဟုတ္ပဲ ကုမၸဏီအက်ိဳးအတြက္သာျဖစ္သည့္အတြက္ မေရာင္းႏိုင္သည့္အေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးလည္းမယူႏိုင္သည့္ 

အေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမွ ေလ်ာ္ေၾကးယူလည္းသိမ္းမည္၊ မယူလည္းသိမ္းမည္ဟုေျပာဆိုသည္။

 အဆုိပါ နယူးစတားကုမၸဏီသည္ ဟိုေဆာင္ရြာမွ လယ္ေျမမ်ားကိုအဓမၼသိမ္းယူၿပီး လယ္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးလွ်င္ 

က်ပ္ ၁၂ဝဝ,ဝဝဝ/- ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေလ်ာ္ခဲ့ပါသည္။ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ မေက်နပ္ေသာ္လည္း အလကား 

ဆံုး႐ံႈးမွာေၾကာက္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးကို လက္ခံလိုက္ရပါသည္။ ကုမၸဏီမွ ထိုသိမ္းယူသြားသည့္ လယ္ေျမတြင္ အကြက္မ်ား 

႐ိုက္၍ တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း သံုးေထာင္ႏွင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ 

ကုမၸဏီမွ တိုက္ခန္းဧရိယာသို႔ သြားရာလမ္း လြယ္ကူေစရန္ ေဒၚနန္းခမ္းက်န္၊ ေဒၚနန္းခမ္းမွတ္ႏွင့္ က်န္ ၃ ဦးတို႔၏ 

ျခံေျမမ်ားကို သိမ္းယူရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုၿခံရွင္ ၅ ဦးကိုလည္း မၾကာခဏ ေခၚယူ၍ တစ္ဦးလွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ 

၃၅ဝဝဝဝ/- ကုိ ယူခိုင္းေသာ္လည္း မိဘအေမြအိမ္ၿခံေျမျဖစ္သည့္အတြက္ အျမတ္တႏုိးတန္ဖိုးထားေသာေၾကာင့္ 

လက္မခံခဲ့ပါ။ သိမ္းဆည္းျခင္း မခံရေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အေၾကာင္းမထူးခဲ့ပါ။

ျဖစ္စဥ္(၆)  

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပို္င္း၊ လား႐ိႈးခရိုင္၊ သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းအိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာင္းအုိင္ ေက်းရြာေန 

ဦးပန္းေအာင္ (၁၃/သနန (ႏိုင္) ဝ၁ဝဝ၉၇) ၏ ေတာင္ယာေျမ ၁.၅ ဧကကုိ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေက်ာက္မီး 

ေသြးတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အလင္းသစ္ (၇) မွ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ လမ္းခင္းရန္ ဦးပန္း 

ေအာင္၏ ယာေျမထဲတြင္ ၫိႇႏိႈင္းျခင္းမရိွပဲ သဲ၊ ေက်ာက္မ်ားလာေရာက္ တူးေဖာ္ပါသည္။ ဦးပန္းေအာင္က သူ၏ 

ယာေျမထဲတြင္ သဲ၊ ေက်ာက္မ်ားလာေရာက္မတူးေဖာ္ရန္ တားဆီးခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမွ နားမေထာင္ပဲ ဆက္လက္ 

တူးေဖာ္ေနပါသည္။  အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ၄င္းတို႔ ေက်ာက္မီးေသြး သယ္ေဆာင္သြား 

လာရန္အတြက္သာ လမ္းခင္းပါသည္။ ဦးပန္းေအာင္မွ မၾကာခဏသြား၍ တားဆီးေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ 

တူးခအျဖစ္ က်ပ္ ၂ဝဝ,ဝဝဝ/- ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သဲ၊ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေသာဧရိယာ ၁ ဧကတြင္ မည္သည့္စိုက္ပ်ိဳး 

ေရးမွ် လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ပါ။ ဦးပန္းေအာင္အေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး ရယူခဲ့ေသာ္လည္း ထိုက္ထိုက္ 

တန္တန္ မရရွိခဲ့ပါ။ 
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 ကုမၸဏီမွ ဦးပန္းေအာင္အား ေကာင္းအိုင္ရြာတြင္းလမ္းကို လမ္းခင္းေပးမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လမ္းမခင္းေပး 

ပဲ၊ အျခားရြာတစ္ျဖစ္သည့္ ကုန္းစုန္ေက်းရြာတြင္ လမ္းခင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုရြာတြင္လည္းလမ္းခင္းရာတြင္ ကုန္က်ခဲ့ 

သည့္ ဆီဖိုးအျဖစ္ ကုန္းစုန္ရြာသားမ်ားမွ က်ပ္ ၂ဝဝ,ဝဝဝ/- ျပန္ေပးခဲ့ရပါသည္။ ဦးပန္းေအာင္မွ ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဌာနဆိုင္ရာကိုမွ် တိုင္ၾကားဖူးျခင္းမရိွပါ။ ၄င္း၏ သေဘာဆႏၵအရ ေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္ ၂ဝဝ,ဝဝဝ/- 

သည္ ေျမ ၁.၅ ဧကႏွင့္ မထုိက္တန္ပါ။ လမ္းခင္းေပးမည္ဟုေျပာထားၿပီး လမ္းခင္းေပးျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ 

ထိုက္တန္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ လမ္းခင္းေပးေစခ်င္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္း၏ က်န္ရိွသည့္ေတာင္ယာေျမ ၁ ဧကမွာ ယခု 

ပ်က္စီးလ်က္ ရိွေနပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၇)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ နားဆုိင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ နားဆုိင္းရြာရွိ ဦးလြမ္းေခါင္ 

အပါအဝင္ ေတာင္သူ ၈ဝ ဦး၏ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ပုိင္ ေတာင္ယာေျမအား T & C company မွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္္ တစ္ႀကိမ္ 

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရွိပါပဲ ဧကေပါင္း ၅၂၅ ကုိ သိမ္းယူသြားပါသည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ သိမ္းယူသြားေသာ ေတာင္ယာ ဧက ၃၅၇.၉၃ အား ေရာ္ဘာစုိက္ပ်ိဳးထားပါသည္။ ေဒသခံမ်ားမွ (၁၅-၃-

၂ဝ၁၂) တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စတင္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး 

ဦးဆာလူထံတြင္ လည္းေကာင္း အထပ္ထပ္အခါခါ တင္ျပၿပီးေနာက္ T & C ကုမၸဏီမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးမည္ဟုဆိုကာ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆင္းေတြ႕ခဲ့ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ကိစၥကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 

သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားမွ သိမ္းယူထားျခင္းခံရေသာ ေတာင္ယာေျမမ်ားအား ျပန္လည္ရယူလုိေၾကာင္းကုိ္ စုိက္ပ်ိဳး 

ေရးဝန္ႀကီး ဦးဆာလူထံအျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။
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ျဖစ္စဥ္(၈)
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 ရွမ္းျပည္နာယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိ ဝမ္မိုင္ေက်းရြာတြင္  

ေတာင္သူ ၂၇ ဦး ပုိင္ဆုိုင္ေသာ ျခံႏွင့္ယာေျမ ဧရိယာ ၅၉.၉၂ ဧက သည္ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ 

ေျမမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိုေျမမ်ားအား ရြာသူႀကီး၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈ သေဘာတူညီမႈအရ 

ျခံနယ္နမိတ္မ်ားအားေခ်ာင္းမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳ၍ ေအးခ်မ္းစြာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ စား 

ေသာက္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ရတနာကမၻာသတၱဳ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ  ခေနာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး စမ္းသပ္ကြက္ 

အျဖစ္ ၃ ႏွစ္အတြင္း စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ရန္ စိုက္ပ်ဳိးမႈမေအာင္ျမင္လွ်င္ ပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ေပးမည္ဟု 

သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိကဝတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခေနာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း မေအာင္ 

ျမင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မူလေတာင္သူမ်ား၏ ျခံႏွင့္ယာေျမကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါ။ ဟိုင္းနန္းေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌ 

ဦးေအာင္ဝင္း မွ ၎ေျမမ်ားအား ျခံစည္း႐ိုးကာျခင္း၊ ထြန္းစက္ျဖင့္ထြန္ယက္ျခင္း၊ အုတ္တံတိုင္းမ်ား ခတ္ထား ျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ေနပါ၍ ေတာင္သူမ်ားမွ ဦးေအာင္ဝင္းအား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္မေပးပါရန္ (၁၄-၇-၂ဝ၁ဝ) ရက္စြဲျဖင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမစာရင္းဌာနသို႔ ကန္႔ကြက္ထားသည္။

 ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ္ (၅)ရက္ႏွင့္ (၆)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္သူ ျခံပိုင္ရွင္ ၂၇ ဦးအား ခ႐ိုင္ေျမစာရင္းဦး 

စီးမွဴးႏွင့္ ခ႐ိုင္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ေခၚယူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ျခံေျမမ်ားကို 

ျပန္လည္ ေလွ်ာက္တင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားမွ (၁၃-၉-၂ဝ၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္

ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာန႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား သြားေရာက္တင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မည္သည့္အေၾကာင္းမွ 

ျပန္ၾကား ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ေတာင္သူမ်ားမွ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမအသုံးခ်စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ 

လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပထားတိုင္ၾကားရာ သက္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္စစ္ေဆးေမးျမန္းၾကေသာ္လည္း မူလေတာင္သူ 

မ်ားထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ 

ေတာင္သူ ၂၇ ဦးက လက္မွတ္ထိုး တင္ျပထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရရွိေသးပါ။
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ျဖစ္စဥ္(၉)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေတေက်းရြာအုပ္စု၊ မိုးေတေက်းရြာအနီးတြင္ 

ေငြရည္ပုလဲကုမၸဏီမွ ေဂါဒန္ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအား ေက်ာက္မိုင္းေဖာက္ခဲြၿပီး တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရိွပါ 

သည္။ မိုင္းေဖာက္ခြဲသည့္ အသံမွာလြန္စြာက်ယ္ေလာင္ၿပီး တုန္ခါမႈဒဏ္ေၾကာင့္ အဆိုပါေက်းရြာရိွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ 

အုုတ္တံတိုင္းနံရံႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ားအက္ကြဲလ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေသာ ေနရာအနီးတြင္ 

ရိွေသာ ေဒၚဆိုင္ဆာ၏ လယ္ေျမမ်ားထဲတြင္ ေဂါဒန္ေက်ာက္ အစအနမ်ား က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ထိုလယ္ေျမမ်ားထဲ 

တြင္ စိုက္ပ်ိဳး၍မရႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။ ေဒသခံရြာသားမ်ားမွလည္း ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအား 

ရပ္ဆုိင္းေစခ်င္ပါသည္။ 

 မိုးေတေက်းရြာအတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာနမၼတူေခ်ာင္းတြင္လည္း ကိုသန္းေအာင္၊ ဦးေအာင္ဟိန္းႏွင့္ 

အမည္မသိ ဝလူမ်ိဳးတစ္ဦး တုိ႔မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ ေခ်ာင္းအတြင္း ဆည္တည္ေဆာက္လ်က္ရိွပါသည္။ 

မိုးေတရြာသားမ်ားမွာ ဆည္တည္ေဆာက္ၿပီးပါက လယ္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေရခန္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္လာ 

မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း အထက္ပိုင္းရိွေက်းရြာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား 

ေရျမဳပ္ဧရိယာ ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အကယ္၍ဆည္က်ိဳးေပါက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါကေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု 

ရြာသားမ်ားမွ စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။

◊ ◊ ◊ ◊
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အျခား သိမ္းဆည္းေျမ

ျဖစ္စဥ္(၁)

 ရွမ္းျပည္္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ စခန္းသာေက်းရြာအုပ္စု၊ လံုဝယ္ေက်းရြာရွိ ေဒသခံေတာင္သူ 

လယ္သမားမ်ား၏ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ လယ္ယာေျမ ၃၂ ဧကကို ပေလာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ( TNLA) မွ 

သိမ္းယူသြားခဲ႔ပါသည္။ ထို႔အတူ လံုဝယ္ေက်းရြာရွိ ကြင္းအမွတ္ ၃၆ တြင္လည္း ၾကက္ဆူစိုက္ခင္းစီမံကိန္း အေၾကာင္း 

ျပကာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမွ ၅၂ ဧက သိမ္းယူခဲ႔ပါသည္။ 

ျဖစ္စဥ္(၂)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ စယ္ဟိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကုန္းဆာေက်းရြာ ေျမာက္ 

ဘက္ ေရႊလီျမစ္ကမ္းတြင္ အျငင္းပြားလ်က္ရိွေသာ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မွ ျမစ္ကူး 

တံတားတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသျဖင့္ ၄င္းေျမေနရာမွာ (၃ဝ-၅-၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ 

နယ္နမိတ္ တိုင္းတာေရးအဖြဲ႕မွ တုိင္းတာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္အပိုင္းမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဖက္သို႔ ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာ 

သတ္မွတ္ခံရျခင္းကို နမ့္ခမ္းျပည္သူျပည္သားမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ နယ္နမိတ္ ဧရိယာေနရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 (၅-၁-၂ဝ၁၅)ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တယ္ဟုန္ခ႐ိုင္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕နယ္၊ စယ္ဆိုင္အုပ္စု၊ တိန္းခ်ိဳ ေက်းရြာဥကၠဌ  

ဦးအိုက္ပီးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၃ ဦးတို႔က နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ စယ္ဟိုင္းေက်းရြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေနအိမ္သို႔ 

ေရာက္ရိွလာၿပီး၊ ကုန္းသာေက်းရြာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္မည္ဟု အသိေပးသြားပါသည္။ 

ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဝင္မရႈပ္ရန္ႏွင့္   ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ ခြင့္မျပဳသည္ျဖစ္ေစ တံတားကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 

တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၂-၃-၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ရိွ ျပည္ပဆက္ဆံေရးရံုးမွ 

မခင္ျဖဴဝင္း (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသူ) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္ဌာနဆိုင္ရာ ၇ ဦးႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ဝတ္စံုအျပည့္ ၃ ဦးတို႔က 

အျငင္းပြားလ်က္ရိွေသာ နယ္နမိတ္သို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီး တံတားေဆာက္ရန္ အမွတ္အသားအျဖစ္၊ ကြန္ကရစ္တိုင္ငယ္ 

စိုက္ထူပါသည္။ ရြာသားမ်ား ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ပိုင္ေျမဟု ေျပာပါသည္။ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက 

သြားေရာက္ေျဖရွင္းပါေသာ္လည္း တိုင္ကိုျပန္ႏုတ္ျခင္းမရိွပဲ ျပန္သြားၾကပါသည္။

 (၁၃-၃-၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕ရိွ ျပည္ပဆက္ဆံေရးရံုးမွ ဦးထြန္းေငြ (တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား) က 

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ဦး (ဝတ္စံုလက္နက္ အျပည့္အစံု) ျဖင့္ တ႐ုတ္ဌာနဆိုင္ရာမွ ၇ ဦးတို႔အား ဦးေဆာင္ၿပီး 

မူဆယ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အေၾကာင္းၾကားၿပီး လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားအား တ႐ုတ္ဖက္မွ 

တံတားလာေရာက္ တည္ေဆာက္ပါက ပါဝင္ကူညီၾကပါရန္ ေတာင္းဆိုသြားသည္။ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္သို႔ တ႐ုတ္ 
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ႏိုင္ငံမွ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားပါ လက္နက္အျပည့္အစံုျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ 

လာကာ တံတားတည္ေဆာက္ရန္ ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ တိုင္မ်ားစိုက္ထူျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္း 

ေစၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္ရွိ အျငင္းပြားလ်က္ရိွေသာ ျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ

ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္ရွိ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ေျမေနရာအား Google မွေတြ႕ျမင္ရပံု
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ျဖစ္စဥ္(၃)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးခရုိင္ ဟုိပုံးၿမိဳ.နယ္ လဲသက္ေက်းရြာအုပ္စု၊  ေညာင္ေလးခြေက်းရြာပုိင္ 

ေတာင္ယာေျမမ်ားအား ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ PNO အဖြဲ.အစည္းမွသိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ထုိသိမ္းဆည္းထားေသာေျမမ်ားအား 

သီးစားအငွားခ်၍ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ေနပါသည္။ လာေရာက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားမွာလဲ ပင္ေလာင္းၿမိဳ.နယ္အတြင္းရွိ လုပ္သား 

မ်ားဟု သိရပါသည္။ ရြာခံနယ္ခံမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္မျပဳပဲ၊ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္လွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ 

သည့္အတြက္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္ ေနရာအခက္အခဲရွိေနပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၄)

 ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ.နယ္၊ အသုံးေတာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ တုံမုံေက်းရြာရွိ ေတာင္သူ 

ေဒၚနန္းပိန္း၏ ေတာင္ယာေျမ ၂ ဧကကုိ္ ၂ဝ၁၂  ခုႏွစ္တြင္ ၾက့့ံခုိင္ေရး႐ံုးေနရာ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ဟုဆိုကာ 

သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းေတာင္ယာေျမ အား ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝယ္ယူကာ ပဲစင္းငုံစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ခ့ဲသည္။  

သိမ္းယူစဥ္က ေျမေနရာအား ေျမစာရင္း႐ံုးတြင္ တရားဝင္ေအာင္ ပုံစံေဖာက္ထားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြ  ၃ သိန္းက်ပ္ေပးကာ 

လက္မွတ္ေရး ထုိးခိုင္းပါသည္။ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းစဥ္က စိတ္ဆႏၵမပါပဲ လက္မွတ္ေရးထုိးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 

သိမ္းဆည္းထားျခင္း ခံရေသာေျမေနရာအား ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရယူလိုပါသည္။

ျဖစ္စဥ္(၅)

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕ ေန ဦးေမာင္သန္း အပါဝင္ ေတာင္သူ ၅ဝ 

ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပင္လံုအေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ဖာလန္ေတာင္ေျခတြင္ တည္ရွိေသာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမဧက ၅၅ဝ သည္ 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ခုတ္ထြင္းရွင္းလင္းၿပီး ယာစပါး၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ ပန္းႏွံ၊ နႏြင္း ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ပင္ အစရွိေသာ 

သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဝက္၊ ၾကက္ အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း ေမြးျမဴလုပ္ကိုင္ခဲ့ 

ပါသည္။ ၎ေျမမ်ားသည္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတြင္လည္း ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ 

အေထာက္အထားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

 ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ေျမစာရင္းဌာနမွ ေတာင္သူအခ်ဳိ႕အား ပံုစံ ၁ဝ၅ ထုတ္ေပးၿပီး၊ ေတာင္သူအခ်ဳိ႕မွာ ပံုစံ(၇) 

ရရွိၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ ပံုစံ(၇) မရရွိေသးပါ။ အဆိုပါ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမသည္ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း ဧရိယာ (၈၆၇၂)

ဧကအတြင္း ပါဝင္ေနသည္ကို (၁၂-၁ဝ-၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ခြဲ သစ္ေတာတာ၀န္ခံမွ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္မွ ေတာင္သူမ်ားက သိရွိရသည္။ ေတာင္သူမ်ားမွ မိမိတို႔ 

ပိုင္လယ္ေျမ ဧက ၅၅ဝ ကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္ရယူလိုၿပီး လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ပံုစံ(ရ) ကို 
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ရယူႏိုင္ရန္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီး 

သို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားမႈမရွိေသးပါ။
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ျဖစ္စဥ္(၆)

 ရွမ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝမ္လံုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဟြခိုက္ရြာေဟာင္း၊ တာခ်ီလိတ္-

က်ဳိင္းတံုကားလမ္းေဘးရွိ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ ဦးစိုင္းႏြဲ႕ႏြန္း + နန္းခန္ အပါအဝင္ လယ္သမား ၁၈ ဦး ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ 

လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၌ ေျမသိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ဧရိယာထဲတြင္ အဆိုပါ လယ္ယာေျမမ်ား 

ပါဝင္သြားခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းခံလယ္သမား ၁၈ ဦးမွ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္သို႔ တုိင္ၾကား ေတာင္းခံခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေဟြခိုက္ရြာအထိ ကိုယ္တိုင္ေရာက္ရွိ 

လာၿပီး မူလပိုင္ရွင္ ၁၈ ဦး ထံသုိ႔ ျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟြခိုက္ရြာေဟာင္း ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္ေသာ 

ဦးအိုက္စိုင္း လံု အပါအဝင္ ၉ ဦး မွ ကန္႕ကြက္ဟန္႔တားခဲ့ၿပီး ကာရန္ထားေသာ ျခံစည္း႐ိုးတိုင္မ်ားကိုလည္း 

ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရရွိခဲ့ပါ။  မိမိတို႔ပိုင္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္ 

လည္ရရွိရန္အတြက္ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔  အေရးယူ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ 

မူလပိုင္ရွင္ လယ္ သမား ၁၈ ဦးမွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပတိုင္ၾကားထားပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္(၇)

 ရွမ္းျပည္နယ္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လံုအေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ဖာလန္ေတာင္ေျခ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ဦးေမာင္သန္း၊ ဦးေအာင္ဆန္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္ တို႔အပါအ၀င္ လယ္သမား ၅ဝ ဦးမွ 

ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး ယာစပါး အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ ပန္းႏွမ္း၊ နႏြင္း ႏွင့္ သစ္ေတာ္၊ သံပုရာ စေသာ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား 

စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ကၽြဲ၊ ႏြား ဝက္၊ ၾကက္ စသည္တို႔ကိုလည္း 

ေမြးျမဴးခဲ့သည္မွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ထိ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေတာင္သူအခ်ဳိ႕အား 

ေျမစာရင္းပံုစံ(၁ဝ၅) ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေတာင္သူမ်ားမွာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) ရရွိၿပီး 

အခ်ဳိ႕ေတာင္သူမ်ားမွာ ပံုစံ(၇) မရရွိေသးပါ။ (၁၂-၁ဝ-၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနရွိ တာဝန္ရွိသူမွ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ႀကိဳးဝိုင္းဧရိယာ (၈၆၇၂)ဧကထဲတြင္ လယ္သမားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမဧက ၅၅ဝ ပါဝင္ေနေၾကာင္း 
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အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ လာေရာက္အသိေပးေျပာခဲ့သည္။ ေတာင္သူ ၅ဝ ဦးမွ အဆိုပါသစ္ေတာ 

ႀကိဳးဝိုင္းဧရိယာထဲ သြတ္သြင္းခံထားရေသာ မိမိတို႔ လယ္ယာေျမ ဧက ၅၅ဝ ခန္႔အား ျပန္လည္ရယူလိုၿပီး လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) ရယူလိုၾကသည္။

◊ ◊ ◊ ◊
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ေျမယာျပႆနာမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

 ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မိမိတို႔အဖြဲ႔မ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ကာယကံရွင္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားဆီမွ ေကာက္ယူ 

လာခဲ့သည့္ ေျမယာျပသနာမ်ားအနက္မွ အမႈျဖစ္စဥ္ (၆၂) ခုအား ေခါင္းစဥ္ (၅) ခုခြဲကာ ေလ့လာဆင္ျခင္ၿပီးေနာက္ 

သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရသည္ မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

တပ္သိမ္းေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္ႀကည့္ရာတြင္---

၁။ တပ္မေတာ္ေဆးတပ္၊ ေျချမန္တပ္ရင္း၊ ေျခလ်င္တပ္ရင္း၊ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္၊ 

ျပည္သူ႕စစ္ စသည့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ သိမ္းဆည္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂။ တမ္မေတာ္မွသိမ္းဆည္းလုိက္သည့္ ေျမမ်ားတြင္ဓါးမဦးခ်ေျမ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္၊ ေျပစာေပါက္ေျမ 

မ်ား၊ ေက်းရြာလူထုပိုင္ေျမမ်ား ပါဝင္ေနသည္။

၃။ တပ္ႏွင့္အလွမ္းေဝးေသာ္လည္းသိမ္းယူျခင္း ( ျဖစ္စဥ္ ၁)၊ တပ္စခန္းအတြက္လိုအပ္သည့္ ဧရိယာထက္ ပိုမိုသိမ္းယူ 

ထားျခင္းမ်ားကိုလည္းေတြ႕ရသည္။

၄။ တပ္မေတာ္အတြက္ဟုဆိုကာ ေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မရွိဘဲ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအား မစိုက္မပ်ိဳးဘဲ ပစ္ထား၍ ေတာထေနျခင္း၊ သီးစားအငွား ျပန္လည္ခ်ထားျခင္း၊ သိမ္းဆည္း 

ေျမမ်ားအနက္ တဝက္ခန္႔ကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး က်န္တဝက္မွာ ေျမလြတ္ေျမလပ္ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရ 

သည္။

၅။ တပ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သိမ္းသည္ဆိုၿပီး တကယ္တမ္းတြင္ တပ္မတည္ေဆာက္ဘဲ ေျမမ်ားကို မသမာေသာ 

နည္းမ်ားျဖင့္ လက္လႊဲေရာင္းထားသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ( ျဖစ္စဥ္ ၃/၇) ဤျဖစ္စဥ္မ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ 

၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစပါသည္။

၆။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တပ္မွသိမ္းယူၿပီးေနာက္ အစားထိုးေျမမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အတင္းအဓမၼလက္ခံခိုင္းသည္ 

ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။ ( ျဖစ္စဥ္ ၆) 

၇။ ေဒသခံ၏လက္ဖက္စိုက္ခင္းကို တပ္မေတာ္ေဘာလံုးကြင္းလုပ္ထားသည္ဟု သိရသည္မွာ လယ္ယာေျမမ်ားအား 

သိမ္းဆည္းၿပီး ေဂါက္ကြင္းလုပ္ထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္တူေနၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ဖီလာဆန္႔က်င္ေနသည္ကို ေလ့လာမိပါသည္။ ( ျဖစ္စဥ္ ၈)

၈။ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားသူႏွင့္ အၿငိမ္းစားရဲဝန္ထမ္းတို႔ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေျမမ်ားကိုလည္း 
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တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ( ျဖစ္စဥ္ ၁) ဤျဖစ္စဥ္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ေနရာဆိုေသာ္လည္း 
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေစပါသည္။   

၉။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားပိုင္ေျမမ်ားကို တပ္မေတာ္မွသိမ္းၿပီး ပေလာင္ႏွင့္ပအို႕ဝ္တိုင္းရင္းသားမ်ားသို႔ ေျမအငွားခ်ထားျခင္း  
ေၾကာင့္ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အတူေနထိုင္ၾကေသာ မတူကြဲျပားတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲမႈကို ျဖစ္ေစပါ 
သည္။ ( ျဖစ္စဥ္၁၁ )

၁ဝ။ တပ္သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံတင္ျပၾကေသာ္လည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ 
ေပးသည္ကို မေတြ႕ရပါ။

၁၁။ တပ္မွ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာယီပံုစံ ၃ ကိုသာ ထုတ္ေပးၿပီး လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ 
၇) ကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသည္အထိ ထုတ္မေပးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တပ္ကျပန္ေပးေသာ္လည္း မူလပိုင္ရွင္မ်ား 
လက္ထဲျပန္မေရာက္ဘဲ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳကာမသမာေသာနည္းျဖင့္ရယူထားသည္ကို
လည္း ေတြ႕ရသည္။ ( ျဖစ္စဥ္ ၉)

စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္---

၁။ ေရာ္ဘာစီမံကိန္း၊ ေကာ္ဖီစီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံ၊ ပိုးစာစိုက္ခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလြယ္ 
သစ္စက္စီမံခ်က္၊ လက္ဖက္မ်ိဳးပြားသုေတသန၊ စံျပကြက္ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းတိုးခ်ဲ႕ေရးစီမံကိန္း၊ 
စက္မႈဇံု၊ ၾကက္ဆူစီမံကိန္းဟူ၍ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သိမ္းထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္းဟူ၍ 
မေတြ႔ရဘဲ စီမံကိန္းအေၾကာင္းျပဳၿပီး ေျမမ်ားကိုသိမ္းယူကာ မသမာေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ေျမကြက္မ်ားအား ျပန္လည္ 
လက္လႊဲေရာင္းခ်သည္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။

၂။ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ ၇ ရွိေသာေျမ ( စီမံ/၃)၊သခ်ၤဳ ီင္းေျမ ( စီမံ/၅ )၊ ထင္းစိုက္ခင္း ( စီမံ/၇)မ်ားကို 
လည္း စီမံကိန္းအမည္ျဖင့္ သိမ္းယူထားသည္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

၃။ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ မိမိေျမတြင္ ဝင္ေရာက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္စား 
ေသာက္သည့္အခါ မူလေတာင္သူမ်ားမ်ာ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈပုဒ္မ (၄၄၇)၊ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈပုဒ္မ(၄၂၇)တို႔ျဖင့္တရားစြဲဆို 
ခံရျခင္း ( ျဖစ္စဥ္ ၂ )၊ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရျခင္းမ်ား ( ျဖစ္စဥ္ ၄) ( ျဖစ္စဥ္ ၅)ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေနၾကရသည္။

၄။ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းရာတြင္ နစ္နာသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးရာ၌ တာဝန္ယူ၊ 
တာဝန္ခံမႈ မရိွပဲ အျခားသူမ်ား၏ေျမယာမ်ားျဖင့္ ၿပီးလြယ္စီးလြယ္ အစားထိုးေျဖရွင္းေပးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

၅။ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းမ်ားမွာ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ မေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရိွ၊ 
မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွာလည္း မ်ားစြာနစ္နာဆံုးရွံဳးရသည္။

၆။ စီမံကိန္းမ်ားအား ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားရိွပါလ်က္ ေတာင္သူမ်ား၏စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားတြင္သာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
သည္ ႐ိုးသားမႈမရွိဘဲ အာဏာရိွသူႏွင့္ ေငြရွိသူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိစီးပြားေရးအရ လက္ဦးမႈယူ အျမတ္ထုတ္ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။
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မသာေသာနည္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ေသာနည္းအပါအဝင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာလက္လြတ္ဆံုးရွံဳး 

ရသည့္ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ ---

၁။ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မသမာမႈမ်ား၊ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္မႈမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ေျမစာရင္းရံုးမွ ဝန္ထမ္း 

မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အမ်ားဆံုးပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ကို စီစစ္ေတြ႕ရွိရသည္။

၂။ မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမစာရင္းရံုးမွ ပံုစံ (၇) ၊ ပံုစံ (၁ဝ၅) မ်ား ရရွိရန္ခက္ခဲလြန္းေသာ္လည္း မတရား 

သျဖင့္ သိမ္းယူသြားသူမ်ားအဖုိ႔  ထိုပံုစံမ်ားကို မသမာေသာနည္းမ်ားျဖင့္ လြယ္လင့္တကူရေနသည္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။  

(ျဖစ္စဥ္ ၂)

၃။ ေျမစာရင္း႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လက္ငုတ္လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္ေနသူ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအား အသိမေပး ခြင့္မေတာင္းဘဲ 

ေျမဝင္တိုင္းျခင္း၊ ငုတ္တိုင္၊ ဘုတ္တိုင္မ်ားစိုက္ျခင္းမ်ားက မေလ်ာ္ၾသဇာကိုသံုးကာ ေဒသခံမ်ားအေပၚ ရင့္သီးေစာ္ကား 

ျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ---

၁။ ဟုန္ပန္းကုမၸဏီ၊  ယူႏိုက္တက္ကုမၸဏီ၊ အလင္းသစ္(၇)ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၊ ( ျဖစ္စဥ္ ၄ )၊ နယူး 

စတား၊ T & C Company  ရာဘာ( ျဖစ္စဥ္ ၇)၊ ရတနာကမၻာ သတၱဳကုမၸဏီလီမီတက္ ( ခေနာက္စိမ္း )၊ ေငြရည္ပုလဲ 

(ေဂါဒန္ေက်ာက္) (  ျဖစ္စဥ္ ၇ ) စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  ေဒသခံမူလေတာင္သူမ်ားၾကား ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေတြ႕ရ 

သည္။

၂။ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သယံ 

ဇာတမ်ားအား လက္လြတ္စပယ္ စည္းကမ္းမဲ့တူးေဖာ္ေနမႈမ်ားက ရပ္ရြာလူထု၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးကိုသာမက 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ ထိခိုက္ေနေသာ္လည္းမည္သူကမွ် တာ၀န္ယူတာဝန္ခံမႈမရွိၾကပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ 

မ်ားမွ ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးသည္ကို မေတြ႕ရပါ။

၃။ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈက ေဒသခံမ်ား၏ တႏိုင္တပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုထိခိုက္ေစသည္ကို 

ေတြ႕ရသည္။ ( ျဖစ္စဥ္ ၁/၄)  မူလေတာင္သူမ်ားမွာ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို မရၾကဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသည္ 

ကုမၸဏီမ်ားဘက္ကိုသာ မ်က္ႏွာသာေပးတတ္ၾကသည္။

အျခားေသာအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံေနရေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိ 

ရသည္မွာ ---

၁။ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားအပိုင္းမွ မတရား 

သျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအျပင္  ေဒသအတြင္းရွိ TNLA, PNO၊ ျပည္သူ႕စစ္ စသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း 
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မ်ားအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးအဖြဲ႕ ( ျဖစ္စဥ္ ၃)အတြက္ပါ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ား ဥပေဒမဲ့ သိမ္း 

ဆည္းခံေနရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးမီးစက္တည္ေဆာက္ရန္၊ ေဒသ 

အက်ိဳးျပဳ ေဆာက္လုပ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား (ျဖစ္စဥ္၁၂) လုပ္ရန္အတြက္ဟုဆိုကာ သိမ္းယူထားေသာေျမမ်ားကို 

ျပန္လည္ ေရာင္းစားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ားက 

ဌာေန တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ ( ျဖစ္စဥ္၂) 

ထို႔အျပင္ လူဝင္မႈႀကီး ႀကီးၾကပ္ေရး၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ တဘက္ႏိုင္ငံမွ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းသို႔ နည္းလမ္း 

အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားတရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား 

ေငြေၾကးျဖင့္ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းၿပီး စီပြားေရးတြင္ ဗိုလ္က်အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဌာေနျပည္သူမ်ားက ၄င္းတို႔အား 

ျပန္လည္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရပါသည္။

အမႈျဖစ္စဥ္အားလံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီးေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ပိုင္းျခားဆင္ျခင္ၾကည့္ရာတြင္ ---

 ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ႐ိုးသားမႈ၊ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္စြာေန 

ထိုင္တတ္မႈ၊ အသိပညာဗဟုသုတ ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္တတ္မႈမ်ားအေ

ပၚတြင္ အခြင့္ေကာင္းယူကာ မတရားသျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

တပ္မေတာ္အမည္၊ ဝန္ႀကီးအမည္၊ အထက္မွညႊန္ၾကားခ်က္ဆိုသည္မ်ားကို လြယ္လြယ္အသံုးျပဳကာ သိမ္းယူတတ္ 

သည္။ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳ သိမ္းယူေလ့ရွိ 

သည္။ ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္ အမ်ားအျပားတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္ကတည္းက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မည္သူက 

သိမ္းလိုက္သည္ကို မသိရဘဲ မိမိေျမထဲ ယခင္အတိုင္း ပံုမွန္ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳးေနျခင္းအား လာေရာက္ဟန္႔တား ပိတ္ပင္ 

သည့္အခါမွသာ မိမိေျမ အသိမ္းခံလိုက္ရမွန္း သိၾကသည္မ်ားကို ၾကားသိရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အာဏာ 

ပိုင္မ်ား၏ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ သိမ္းသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးမ်ား ေပးေလ့မရွိပါ။ ေပးသည္ဆိုလွ်င္လည္း 

ကာလေပါက္ေစ်းထက္မ်ားစြာနိမ့္က်ေသာ မတန္တဆေစ်းႏွိမ္ ေပးသည္။ အစားထိုးေပးေျမမ်ားကလည္း အျခားပိုင္ရွင္

ရွိေျမမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ ရြာသူရြာသားခ်င္း ရန္တိုက္ေပးရာ ေရာက္ေနပါသည္။ သိမ္းဆည္းေျမတြင္ သိမ္းဆည္းခံ 

ေတာင္သူမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္မေပးပဲ အျခားေတာင္သူမ်ားအား သီးစားခ်လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ား၊ ေျမယာမ်ားျပန္ 

လည္စြန္႔ လႊတ္ရာတြင္ စနစ္က်ေသာ ယႏၲယားတရပ္မရွိျခင္းႏွင့္ မသမာမႈမ်ားေၾကာင့့္္ရပ္ရြာအတြင္း စည္းလံုးမႈၿပိဳကြဲကာ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရသည္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုအေၾကာင္းျပကာ ေျမမ်ားသိမ္းယူၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမွန္တကယ္မလုပ္ပဲ 

ေငြရွင္မ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားပူးေပါင္းကာ အကြက္႐ိုက္ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ သိမ္းဆည္းေျမယာ 

အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲထိေရာက္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးမ်ားကို မေတြ႔ရပါ။ တင္ျပတိုင္ၾကား 

ေသာ္လည္း အေရးတယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈအားနဲၿပီး အျမင္မေကာင္းၾကပါ။ 

ယခုအခါတြင္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွာ NLD အစိုးရအသစ္အေပၚ 

မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ အားထားေနၾကပါသည္။

◊ ◊ ◊ ◊
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ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္

 ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာျပသနာမ်ားအား ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 

ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔လက္လွမ္းမီသမွ် ေျမယာျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး  အၾကံျပဳတိုက္တြန္းလိုသည္မွာ ---

တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ---

(၁) လက္ရွိသိမ္းဆည္းထားေသာေျမမ်ားအနက္မွ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယေန႔အထိ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ 

မေဖာ္ရေသးေသာ၊ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မလိုအပ္ေသာ၊ တပ္ႏွင့္ေဝးကြာလြန္းေသာ 

စသည့္ မစိုက္မပ်ိဳးဘဲ လစ္ဟာေနသည့္ေျမမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ အျမန္ဆံုးလက္ေရာက္ေပးအပ္ရန္။

(၂) လက္ရိွသိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားအနက္မွ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ၿပီးေသာ၊ အေဆာက္အဦမ်ားတည္ရွိၿပီးေသာ၊ အသံုးျပဳေနေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ား 

နစ္နာဆံုးရွံဳးမႈမရွိေစရန္ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးမ်ားႏွင့္ အစားထိုးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၃) တပ္မေတာ္အမည္ကို အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 

ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၄) တပ္သိမ္းေျမမ်ား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရာတြင္ သိမ္းဆည္းခံလိုက္ရသည့္ ကာယကံရွင္ေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္သို႔   

တိုက္ရိုက္ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ ထိုသို႔ေပးအပ္ေနရာတြင္ နစ္နာသူမူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ မေရာက္သည္မ်ား၊ အျငင္းပြားမႈ 

မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ စနစ္တက်လည္းျဖစ္ ေႏွင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈလည္းမရွိေသာ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈရွိသည့္ ေျဖရွင္း 

ေဆာင္ ရြက္မႈပံုစံတခု ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ၾကားျဖတ္တဆင့္ခံ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာေဖာ္ 

ထုတ္အေရးယူေပးရန္။

(၅) ျပန္ေပးရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ တပ္သိမ္းေျမမ်ားကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ 

ဌာနမ်ား၊ သိမ္းဆည္းခံကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္တိုက္ဆိုင္စီစစ္ကာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျဖရွင္းမႈယႏၲယားတရပ္ ထူ 

ေထာင္သင့္သည္။ သို႔မွသာ အမွားအယြင္းမရွိ နစ္နာသူမရွိ ျပန္လည္ကုစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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(၆) အရပ္သားပိုင္ေျမမ်ား၊ ရပ္ရြာပိုင္ေျမမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမမ်ားကို စစ္တပ္မွ စိတ္တိုင္းက် သိမ္းခ်င္သလို သိမ္းခြင့္ 

ရွိသလားဟူသည့္ ရပ္ရြာလူထု၏ စိုးရိမ္မကင္းေမးခြန္းမ်ား သံသယမ်ားကို တရားနည္းလမ္းတက် ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ 

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႕၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား တည္ၿငိမ္လံုၿခံဳေစေရးအလို႔ငွာ တပ္ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ 

၍အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒတြင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲ ျပဌာန္းသင့္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ 

ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေျမမ်ားမျဖစ္မေနသိမ္းယူရမည့့္အခါ ေဒသခံမ်ား၊ မူလပိုင္ရွင္မ်ား နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစေရး 

အတြက္ ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီသာ တရားမွ်တစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

(၇) တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိေနေသာ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ေျမႏွင့္သဘာဝသယံဇာတ အသံုးခ်မႈ 

ပံုစံမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္မ 

သြားေစရန္ အထူးသတိထားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

စီမံကိန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံေနရေသာ ေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ---

(၁) လက္ရွိစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမရွိေသာစီမံကိန္းမ်ားအား ဆက္လက္ခြင့္မျပဳရန္။ စီမံကိန္းအမည္ခံၿပီး ေဖာ္ျပပါ 

စီမံကိန္းကို အမွန္တကယ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ မသမာေသာဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ 

ေဆးၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္။

(၂) စီမံကိန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္ယြင္းေစျခင္း 

လံုးဝ မရွိေစရန္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ကာ ဖိအားေပးအၾကပ္ကိုင္ၿပီး၊ 

ေသြးခဲြၿပီး အတင္းအဓမၼ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမလုပ္ရန္။

(၃) စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္္ လူေနရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမွ လြတ္ကင္းသည့္ေျမကိုသာ 

စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ 

မ်ား၏ဘဝ ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္။

(၄) စီမံကိန္းမ်ား၊ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္ ေဒသတြင္းမွအႀကီးစား၊ အလတ္စား၊ အေသးစား 

စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာကာ ကုလသမဂၢ မွ အတည္ျပဳထားသည့္ FPIC- Free Prior Informed Consent 

( လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပး ညႇိႏိႈင္း သေဘာတူညီမႈရယူေသာလုပ္ငန္းစဥ္ ) အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။ EIA , SIA 
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မ်ားကို အေပၚယံဟန္ျပမဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္စရာေကာင္းေသာ ကြင္းဆင္းေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ အေလး 

ထားေဆာင္ရြက္ရန္။

(၅) စီမံကိန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဒသ၏အက်ိဳးစီးပြားကို မဆုတ္ယုတ္ေစေရး၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြားမထိခိုက္ေစေရးအပါအဝင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈမပ်က္ 

ယြင္း ေရး၊  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္  တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈရွိကာ  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

၏ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ခြင့္ျပဳထားရန္။

(၆) သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ ထုတ္ယူေရာင္းခ်သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ကာ လူသား 

အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေျခခံသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ရန္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း အစိုးရသစ္အား အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုသည္မ်ားမွာ ---

 အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာျပသနာမ်ားအား အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္ဟု အတိအလင္း 

ေၾကညာထားသည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယသမၼတအေနျဖင့္ေသာ္လည္း 

ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း 

လက္ေတြ႔တြင္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာျပႆနာအမ်ားစုမွာ ေျပလည္သြားျခင္းမရွိေသးဘဲ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ပင္ 

ႀကိမ္မီးအံုးသကဲ့သို႔ ပူေလာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္မွာ ေရတို၊ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

 သိမ္းဆည္းခံေျမအမ်ားစုအား နစ္နာဆံုးရွံဳးေနရသူ မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံသို႕ အျမန္ဆံုး 

ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ လတ္တေလာ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားမွာ ---

(၁) နစ္နာဆုံး႐ႈံးသူေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ တင္ျပတုိင္ၾကားထားသည့္ အျငင္းပြားေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

လက္ရွိသိမ္းဆည္းထားသူမ်ား၊ လက္ဝယ္ရွိသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 

ခ်ိန္အထိ ရပ္ဆိုင္းထားေစရန္။

(၂) ေျမယာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ ယခင္လႊတ္ေတာ္ကာလက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္၊ တင္ 

သြင္းခဲ့သည့္၊ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စာရင္းဇယားမ်ား၊ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈအေျခအေနမ်ား

အား ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရမည့္ ဌာနမ်ား၊ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ 
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ျပန္လည္ စီစစ္သံုးသပ္ထားရန္။

(၃) အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား၊ 

ႏိုင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အႀကံေပးမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာလယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ

မ်ားပါဝင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးပါဝင္ေသာ ေျမယာျပသနာေျဖရွင္းေရး စုေပါင္းေကာ္မတီတရပ္ကို 

အျမန္ဆံုးဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္။ သို႔မွသာ စုေပါင္းတာဝန္ယူ တာဝန္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားႏွင့္ သမာသမတ္က်ေသာ၊ ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ ေျဖရွင္းမႈကို အနီးစပ္ဆံုးရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(၄) ေလ့လာသံုးသပ္ျပဳစုၿပီးသမွ် ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမ္းဆည္းထားေသာ၊ တင္ျပတိုင္ၾကားလာေသာ၊ 

ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီးေသာ၊ ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပထားေသာ၊ စီစစ္ဆဲျဖစ္ေသာ၊ လ်င္ျမန္စြာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ 

ခက္ခဲေနေသးေသာ၊ ညႇိႏိႈင္းဆဲျဖစ္ေသာ၊ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ စသည္ျဖင့္ စာရင္းဇယားမ်ားအား 

ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တိုင္းသိျပည္သိထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္။

(၅) ေျမသိမ္းဆည္းထားသည္ဟု တိုင္ၾကားခံထားရသူမ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ ပံုစံ(၇) ၊ ပံုစံ (၁ဝ၅) အပါအဝင္ အေထာက္ 

အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေျမစာရင္း႐ံုးမွ အမွန္တကယ္ထုတ္ေပးျခင္းရွိ/ မရွိႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ထုတ္ေပးထား 

ေၾကာင္းကို ျပန္လည္ စီစစ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၆) ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြေရးအပါအဝင္ သိမ္းဆည္းေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမွဴးမ်ားအား အာဏာကုန္မလႊဲအပ္ဘဲ စုေပါင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အဂတိ 

လိုက္စားမႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္။

(၇) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ ၇ ) မ်ားကို အမွန္တကယ္ ရသင့္ရထိုက္သူမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစဘဲ 

မွန္ကန္စြာ ရရွိေစေရးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အလုပ္ျဖစ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ေရရွည္ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုအတြင္း တုန္႔ေႏွးမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားမွာ ---

၁။ မေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ေအာက္ေျခတိုင္းရင္းသားျပည္သူအမ်ားစုႀကီး၏ 

အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ျမႇင့္ေပးႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး မွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရန္။

၂။ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား၊ ဥပေဒကိုလက္တလံုးျခားလုပ္ေနေသာ မသမာမႈမ်ားအား ေစာင့္ 

ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပးအေရးယူရန္။ အဂိတိလုိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ 
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ရြက္ရန္။တရား ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို လူတိုင္းရရွိေရးအတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တရားမွ်တစြာ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္ရန္။

၃။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကို အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမရွိေစဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ စည္းကမ္းတက် 

ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ားက ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ဘဝလံုၿခံဳမႈႏွင့္ 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုကိစၥမ်ိဳးတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသား ဌာေနတိုင္းရင္းသား 

ျပညသ္မူ်ား၏  အသကအုိ္းအမိ ္စည္းစမိက္ိ ုကာကြယ္ေပးႏိငု္ေရးသည ္အထူးအေရးႀကီးပါသည။္ လစလ္်ဴရွဳထား၍မျဖစပ္ါ။ 

တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မထိခိုက္ေစေရးအတြက္လည္း သံတမန္နည္းပရိယာယ္ၾကြယ္ဝစြာျဖင့္ အေရးတ 

ယူကိုင္တြယ္သင့္ပါသည္။

၄။ သိမ္းဆည္းေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ လယ္ယာစီးပြားက႑ 

တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ ေက်းလက္ႏွင့္ေတာင္တန္းေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ ေက်းလက္ 

ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားထုကို ဗဟိုျပဳသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ သြင္းအားစုအေထာက္အပံ့မ်ား၊ အေျခခံအ 

ေဆာက္အဦေကာင္းမ်ား၊ အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

၅။ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒအပါအဝင္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ 

ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားကို 

လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲရန္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီး၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ 

စီမံခန္႔ ခြဲမႈမ်ားကို ဥပေဒကဲ့သို႔ အေလးထားလိုက္နာေစရန္။

၆။ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာမ်ား အခ်င္းခ်င္း အခ်ိတ္အဆက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုအားေကာင္းေစရန္။ ဝန္ထမ္းမ်ား 

၏ အသိအျမင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ျဖည့္ဆည္း 

ေပးရန္။

 ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအျပင္ ျပည္နယ္အတြင္း၊ ေဒသအတြင္းရွိလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အ 

စည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မိမိနယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုသား တိုင္း

ရင္းသားေသြးခ်င္းမ်ားအားလံုး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း တန္းတူရည္တူ အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးကို တန္ဘိုးထားသင့္ပါသည္။ 

လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားအား မည္မွ်အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္ 

(သို႔မဟုတ္) မည္မွ်ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္ေနသည္ ဆိုသည္က ထိုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္း 

ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏တန္ဘိုးအား ေဖာ္ျပေနတတ္သည္ကို သတိမူသင့္ပါသည္။
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 ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႕၏ အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနေစရန္ 

အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား၊ အသိအျမင္ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား၊ ေရဒီယို 

မ်ား၊ စကားဝိုင္းမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားမွတဆင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကိုရွာေဖြျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ 

မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွွိကာကြယ္ျမႇင့္တင္တတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔မွ်မက မတရားသျဖင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို 

စုေပါင္းအားျဖင့္ တြန္းလွန္ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ားတြင္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 

ေရးအတြက္ သမဂၢမ်ား၊ အသင္းအပင္းမ်ားစသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ကာ 

အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓါတ္မ်ားကို ေမြးျမဴက်င့္ႀကံျခင္းျဖင့္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ အေလ့အက်င့္ဆိုးမ်ားကိုပါ ဖယ္ထုတ္ 

ပစ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ရွိလာေစႏိုင္ပါသည္။

                                                                        ◊ ◊ ◊ ◊
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နိဂံုး

 ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၉ ရြာတြင္ ၂ဝ၁၆- ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း သြားေရာက္ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေကာက္ 

ယူခဲ့သည့္ ေျမယာအမႈျဖစ္စဥ္ (၆၂) ခုအား စုစည္းေလ့လာၿပီးသံုးသပ္ခ်က္၊ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ဤအစီရင္ 

ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာတမ္းတခုမဟုတ္ဘဲ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၏ အရပ္သားသ႑ာန္ျဖင့္ အားထုတ္ျပဳစု တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

 ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား ခိုင္မာေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိရန္၊ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ႏွစ္ကာလမ်ားအတြက္ ထိုက္တန္ 

ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ အလားတူေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေနာင္တြင္ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္အစိုးရ 

သစ္မွ တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္အာမခံေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိပါသည္။

 ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သည္ အစိုးရသစ္ 

အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္လည္းျဖစ္ပါ

သည္။ ထိုျပႆနာမ်ားအား လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဖက္လူမႈဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက အစိုးရသစ္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယခု 

“ခ်ယ္ရီသက္ေသ သိမ္းဆည္းေျမ” အစီရင္ခံစာမွာ အစိုးရသစ္၏ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္စဥ္အတြက္ We 

Are Tai အဖြဲ႕အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တတပ္တအား အားထုတ္ဝန္းရံမႈတခုျဖစ္ပါ 

သည္။ ထို႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေျမယာသမိုင္း မွတ္တမ္းစာမ်က္ႏွာတခ်ိဳ႕လည္း ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆမိ 

ပါသည္။     ။

                                                                                                           We Are Tai

Ethnic Peace Resources Project (EPRP)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ
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ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေလွကားထစ္စိုက္ခင္းအလွ
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ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း (၄/၅/၆/၇ -၂ -၂ဝ၁၆)
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ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း (၁၅/၁၆/၁၇ - ၃ - ၂ဝ၁၆)
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မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ေဖြးဟုန္းေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

သိႏၷီၿမိဳ႕ ၊ မိုင္းပါးေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

သီေပါၿမိဳ႕ ၊ မိုးေတေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

သီေပါၿမိဳ႕ ၊ ခါလိန္ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ ၊ မံုးစီးေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

သိႏၷီၿမိဳ႕ ၊ ေနာင္အြန္ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း (အဖြဲ႕ - ၁)
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နမၼတူၿမိဳ႕ ၊ နားဆိုင္းေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

နမၼတူၿမိဳ႕ ၊ နားဆိုင္းေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

ဟိုးပံုးၿမိဳ႕၊ ဖာလိုင္းေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

ဟိုပံုးၿမိဳ႕၊ နားလံုေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

ဟိုပံုးၿမိဳ႕၊ ကြန္နားေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ ၊ လြယ္ျပားေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း (အဖြဲ႕ - ၂)
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တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ၊ ေဟာင္းလိေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ၊ ဟိုနားေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ၊ ဟိုနားေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

လြယ္လင္ၿမိဳ႕ ၊ ေတာင္ေနာက္ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

ပင္လံုၿမိဳ႕ တြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕ ၊ ေနာင္ဟူးေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား
လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း (အဖြဲ႕ - ၃)
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စာတမ္းျပဳစုေရးသားမႈမွတ္တမ္း (၂၉/၃ဝ - ၄ - ၂ဝ၁၆) (၁/၂/၃ - ၅ - ၂ဝ၁၆)
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အဖြဲ႕ (၁)

၁။ စိုင္းအိုက္စိုင္း
    နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ဝ၉ ၇၈၈ ၆၃၄ ၈၅၇

၂။ နန္းစိန္ပြင့္
    ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ဝ၉ ၂၅၉ ၉ဝ၅ ၄၄၃

၃။ နန္းေထြးဟြမ္
    ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ဝ၉ ၃၃၄ ၂၆၈ ၈၆
 
-------------------------------------------------------------------

အဖြဲ႕ (၂)

၁။ နန္းေသာင္း (ပီေသာင္း)
    ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊  ဖုန္း - ဝ၉ ၄၄၅ ၁ဝ၈ ၃၇

၂။ စိုင္းေကာင္ဆိုင္ (ကိုေက်ာ္ဝဏၰ)
    ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕။  ဖုန္း - ဝ၉ ၂၆၁ ၉၈၁ ၅၃၃

၃။ မေနာင့္လိတ္
    ဟိုးပံုးၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ဝ၉ ၉၆၇ ၇၃၂ ၆၄၄၊  ဝ၉ ၄၅၅ ၄၂ဝ ၁ဝ၂

-------------------------------------------------------------------

အဖြဲ႕ (၃)

၁။ စိုင္းဝင္းေထြး
    မိုင္းပြန္ၿမိဳ႕ ။  ဖုန္း - ဝ၉ ၄၉ ၃၅၈ ၈၅ဝ

၂။ နန္းယဥ္ယဥ္ေမ
    မိုင္းပြန္ၿမိဳ႕ ။   ဖုန္း - ဝ၉ ၄၅၁ ၄၉၂ ၉၉ဝ 

၃။ စိုင္းစံထြန္း
    ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ။  ဖုန္း - ဝ၉ ၃၆ဝ ၁ဝ၈၅၄

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား
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အဖြဲ႕ (၁)

စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ

၁ သီေပါ ခါလိန္

၂ သီေပါ မိုးေတ

၃ သိႏီၷီ မိုင္းပါး

၄ သိႏီၷီ ေနာင္အြန္

၅ ကြတ္ခိုင္ မံုးစီး

၆ နမ့္ခမ္း ကုန္းဆာ

၇ နမ့္ခမ္း ေက်းခြန္

၈ နမ့္ခမ္း ေနာင္စန္႔

၉ နမ့္ခမ္း နမ့္မ

၁၀ မူဆယ္ ေဖြးဟုန္း

၁၁ မူဆယ္ စြမ္ေစာ္

၁၂ မူဆယ္ ဟိုေဆာင္ (အခ်က္အလက္ယူ)

အဖြဲ႕ (၂)

စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ

၁ မိုးမိတ္ လယ္ႀကီး

၂ မိုးမိတ္ အုန္းေခ်ာ

၃ နမၼတူ နားဆိုင္း

၄ နမၼတူ မန္စံ

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်ား
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၅ ဟိုပံုး နားလံု

၆ ဟိုပံုး ဖာလိုင္း

၇ ဟိုပံုး ကြန္နား

၈ ေတာင္ၾကီး တံုမံႈ

၉ ပင္ေလာင္း အေရွ႕ရပ္ကြက္

၁၀ ပင္ေလာင္း လြယ္ျပားရြာ

အဖြဲ႕ (၃)

စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ

၁ လြယ္လင္ ေတာင္ေနာက္ (ဝမ္မိုင္လန္း၊ 
ေနာင္ဟယ္၊ ဟိုသမ္၊ေနာင္ခမ္း)

၂ လြယ္လင္ ေနာင္ဟူး

၃ နမ့္စံ (၈)မိုင္ နားေအာ္

၄ နမ့္စံ နမ့္စံၿမိဳ႕ (အခ်က္အလက္ေကာက္)

၅ တာေလ ပါေလာင္း၊ ဝမ္လုႏြံေတာာင္၊ ေဗသလ

၆ တာခ်ီလိတ္ ေဟာင္လိတ္၊ ဝမ္လံု၊ ဝမ္ေဟာင္

၇ ပင္လံု ၿမိဳ႕ေပၚ (အခ်က္အလက္ေကာက္)
 ၂ ရက္
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ကြင္းဆင္းခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕မ်ား

ကြင္းဆင္းခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားျပ ေျမပံု



&Srf;jynfe,fajr,mjyóemrsm;tm; avhvmwifjycsuf

97

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္း

We Are Tai

 EPRP မွျပဳလုပ္ေသာ  listening project မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွလူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူငယ္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားအတြင္း ကြင္းဆင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုကာ ျပည္သူ႔အသံနားေထာင္ခဲ့ဲၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ျပည္သူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ကို မ်က္ျမင္ၾကံဳ 

ေတြ႔ခဲ့ဲျကေသာလူငယ္မ်ားသည္ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 

သြားႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္တြင္ We Are Tai အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။

အဖြဲ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-

(၁)  ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(၂)  ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္လူေနမႈဘဝဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္။

(၃)  မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ လက္မႈပညာမ်ားထိန္းသိမ္းေဖၚထုတ္ရန္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

Activities

 ၂ဝ၁၅ တြင္ EPRP ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေမတၱၱာရပ္ခံစာေပးပို႔ျခင္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အလွဴေငြေကာက္ခံေပး   

ျခင္းအျပင္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို အားေပးႏွစ္သိမ့္ 

ျခင္း၊ လက္မႈပညာမ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း၊ စာကဗ်ာမ်ားရြတ္ဆိုျခင္းပန္းခ်ီဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

  ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ တြင္ EPRP မွျပဳလုပ္ေသာ Land Issue Awareness တြင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း 

၁၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူမ်ားကုိ လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားေဟာေျပာျခင္း သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမျပႆနာ

အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

 EPRP ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး Online Radio မွတဆင့္ျပည္သူမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ဗဟုသုတမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ရင္ဖြင့္သံကိုျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေပးျခင္း စသည္တို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ရွမ္္းျပည္ 

နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၆)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာမ်ားတြင္ Participatory Rural Appraisal (PRA) ေက်းလက္ေတာရြာမ်ား ပူးေပါင္း

ပါဝင္အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေက်းရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
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Tai Youth Organization  (သွ်မ္းလူငယ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

 သွ်မ္းလူငယ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (TYO) ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ 

ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

 မွတ္ပံုတင္စဥ္က အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးပါဝင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလဆန္းတြင္ အလုပ္အမႈ 

ေဆာင္ ၂၅ ဦးျဖင့္  ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သွ်မ္းလူငယ္အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ လူငယ္ထုအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီး စည္းလံုးမႈရရွိေစရန္ႏွင့္ လူမႈကိစၥမ်ား ဝိုင္းဝန္ကူညီေဆာင္ရြက္ေရး စည္း႐ံုး 

ေပးရန္။

၂။ မိမိတို႔၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္။

၃။ ေဒသေနျပည္သူတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမ်ာေရး၊ ဘဝအေျခအေနမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္။

၄။ ေဒသေနျပည္သူတို႔၏ တတ္ကၽြမ္းထားေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သံုးစြဲႏိုင္မည့္ အလုပ္ 

အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္နည္းပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္။
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Ethnic Peace Resources Project (EPRP)

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္ 

နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ (MPSI ) ကို ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္ဖြဲ႕ 

စည္းခဲ့ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးရန္အတြက္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္ 

အကူျပဳအဖြဲ႕ (MPSI) က ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ Ethnic Peace Resources Project (EPRP) ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 EPRP ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ ေထာက္ပံ့အားေပးသည့္ 

အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူ႕အသိုက္အၿမံဳမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖည့္တင္းေပးရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။

 EPRP စီမံခ်က္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း(FLD) က အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာ္ေဝႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ Dan Church 

Aid တို႔က ပံ့ပိုးကူညီပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေထာက္ပံ့မႈေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ေပးအပ္သည့္ အပိုရံပံုေငြရရွိထားၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 

မတ္လမွ စတင္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ EPRP ၏ ၄ ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲရန္ 

ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

 EPRP ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ ႐ံုးကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Community Awareness သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ 

Listening Project  အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းမ်ား 

ေဆြးေႏြးဖလွယ္သည့္ Women Campain မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ Voter Education Drug drama, Stop War စသည့္ 

ပညာေပး Video မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထိေရာက္သည့္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္  ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ Community 

theatre ႏွင့္ Youth Workshop မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။
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