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အက္စစ္စက္ရံုုတုုိ႔ ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္မွစၿပီး ယင္းသတၱဳတြင္းမ်ားကုုိ တရုုတ္ႏုုိင္ငံမွ ဝမ္ေပါင္သသတၱဳတြင္းလီမိတက္ 
ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပုုိင္ ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပုုိင္လီမိတက္ ႏွင့္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္းတုုိ႔က 
ဖက္စပ္လုုပ္ကုုိင္လာခဲ့သည္။ ဦးပုုိင္လီမိတက္သည္ ျမန္မာ့စစ္တပ္အပုိင္ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္အစုုိးရ၏ 
စီးပြားေရးပိတ္ဆုုိ႔အေရးယူမႈ စာရင္းတြင္ပါဝင္ခဲ့ဖူးေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုု ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္တာ အခ်ိန္ယူ ေလ့လာစံုုစမ္းခ်က္မ်ားအရ မံုုရြာစီမံကိန္းတြင္ 
အတင္းအဓမၼႏွင္ထုုတ္မႈမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုုိင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအားနည္းခ်က္မ်ား၊ သတၱဳတြင္းမ်ားကုုိ ဆႏၵျပေသာသူမ်ားအား ရံဖန္ရံခါ 
ရက္စက္စြာဖိႏိွပ္မႈမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႀကီးက ေဖာ္ထုုတ္ခဲ့သည္။ ဤေဖာ္ထုုတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီလက “စီးပြားေရး 



ဒုကၡေတာင္တန္း
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 5 

တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ ျမန္မာေၾကးနီစီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား” အမည္ျဖင့္ 
အစီရင္ခံစာထုုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။၁1  

လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းကုုိ ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္း 
ေၾကးနီလီမိတက္က လုုပ္ကုုိင္လ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ေမလတြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က လက္ပန္ေတာင္းသတၱဳတြင္းမွ 
ေၾကးနီမ်ား ပထမဆံုုးအႀကိမ္ စတင္ထုုတ္လုုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ရာ ရြာသားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ား 
ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မံုုရြာသုုိ႔ 
ေလ့လာသူမ်ားေစလႊတ္၍ အေျခအေနတုုိးတက္မႈ ရိွမရိွ၊ ေဒသခံမ်ား ဆက္လက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္းမ်ား ရိွမရိွ စံုုစမ္းေစခဲ့သည္။ ယင္းေလ့လာစံုုစမ္းခ်က္အရ အေျခအေနမ်ား 
တုုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းမရိွေသးသလုုိ လက္ပန္ေတာင္းသတၱဳတြင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ဆုုိးရြားသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိလည္း ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရိွေသးသည္ကုုိ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ား ေနရပ္မွ အဓမၼႏွင္ထုုတ္ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ဆက္ရိွေနျခင္း 

သတၱဳတြင္း၏ အနီးတဝုုိက္တြင္ေနထုုိင္ေနၾကေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိသားစုုမ်ားမွာ ၎တုုိ႔၏ေနအိမ္မ်ား၊ 
လယ္ယာေျမမ်ားမွ အတင္းဖယ္ရွားခံရနုုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆုုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ 
ကုမၸဏီက သတၱဳတြင္း၏ အဝန္းအဝုုိင္းကုုိ ေနာက္ထပ္ ဧက ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ တုုိးခ ဲ်႕ရန္လုုိေနေသးေၾကာင္း 
ေျပာထားသည္။ ယင္းသုုိ႔တုုိးခ်ဲ႕လွ်င္ ထိခုုိက္ႏုုိင္သည့္ လူမ်ားအားလံုုးႏွင့္ အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ဟုု ကုမၸဏီက ေျပာေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ မဟုုတ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ 
အဆုုိးဆံုုးထိခုုိက္ခံရႏုုိင္သည့္ ရြာေလးရြာမွ လူမ်ားကုုိ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လံုုးဝမထည့္သြင္းခဲ့ေပ။ ယင္းရြာသားမ်ားမွာ 
လယ္ယာေျမမ်ားဆံုုးရႈံးျခင္း၊ ၎တုုိ႔ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ေနရာသစ္တစ္ခုုတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုုိင္ရျခင္း မ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆုုိင္ေနရသည္။  

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုုိင္ရာ 
အႏၱရာယ္မ်ားဆက္ရိွေနျခင္း 

ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုုိ ထိခုုိက္ႏုုိင္မႈမ်ားကုုိ ျပည့္စံုုစြာ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ ထားျခင္းမရိွသည့္အတြက္လည္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုုိင္ၾကသူမ်ားအတြက္ 
အႏၱရာယ္ရိွေနပါသည္။ ဤသတၱဳတြင္းႀကီးမွာ ေျမငလ်င္မ်ားႏွင့္ ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ႏုုိင္ေသာ ေဒသတြင္ 
တည္ရိွသည့္အတြက္ ယင္းအႏၱရာယ္မ်ားမွာ လြန္စြာႀကီးမားပါသည္။ ဤေဘးအႏၱရာယ္တမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္လာလွ်င္ 
သတၱဳတြင္းမွ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေနသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္သုုိ႔ ျပန္႔ႏံွ႔ေရာက္ရိွသြားႏုုိင္ပါသည္။ ယင္းသုုိ႔ 
ျဖစ္လာလွ်င္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုုိင္ေသာ ဆုုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစႏုုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာဝမ္ေပါင္က အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 
ယင္းအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေခ်ကုုိ ၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္လက ေရႀကီးမႈႀကီးျဖစ္စဥ္က ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ တာတမံျဖင့္ 
ကာဆီးထားေသာ္လည္း ေရမ်ားမွာ သတၱဳတြင္းအတြင္းသုုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ 
သတၱဳတြင္းအတြင္းမွ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား အျပင္သုုိ႔ လံုုးဝထြက္မသြားေအာင္ ကာကြယ္ႏုုိင္ခဲ့သည္ဟုု ျမန္မာဝမ္ေပါင္က 
ေျပာေသာ္လည္း သက္ေသအေထာက္အထား တစံုုတရာ မျပခဲ့ပါ။  

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုုကလည္း သတၱဳတြင္းကုုိ စီမံခန္႔ခြဲပံုုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလးေလးနက္နက္ေမးခြန္းထုုတ္စရာ 
ျဖစ္လာသည္။ သတၱဳတြင္းမွ အႏၱရာယ္ရိွႏုုိင္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထြက္ရိွျခင္းကုုိ ကုုမၸဏီက တားဆီးျခင္း 
မျပဳႏုုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလတြင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းျပဳစုုခဲ့သည္။ 
ယင္းအခ်ိန္က သတၱဳတြင္းႏွင့္ မီတာ ၅၀၀ ခန္႔အကြာအေဝးတြင္တည္ရိွသည့္ ဝက္ေမွးရြာသားမ်ားက သတၱဳတြင္း၏ 
စည္းရုုိးတေလွ်ာက္တူးေဖာ္ထားေသာ တူးေျမာင္းမွ ေရမ်ား လွ်ံထြက္ေနသည္ကုုိ ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ လယ္သမားမ်ားက 
ေဒသအာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုုမၸဏီကုုိ ဆယ္ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေရမ်ားက ၎တုုိ႔၏ 
လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္းသုုိ႔ ေနာက္ထပ္ ရက္သတၱပတ္အေတာ္မ်ားမ်ားဆက္ၿပီး စီးဝင္ေနခဲ့သည္ဟုု လယ္သမားတစ္ဦးက 

1 ၁ ရႈရန္- အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာ  “စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ ျမန္မာေၾကးနီစီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 6 

ေျပာျပသည္။ ယင္းေရမ်ားေၾကာင့္ ၎တုုိ႔ စုုိက္မ်ိဳးထားေသာ ဂ်ဳံႏွင့္ ပဲခင္းမ်ားပ်က္စီးရေၾကာင္း လယ္သမားတစ္ဦးက 
ယခုုကဲ့သုုိ႔ ေျပာျပသည္။   

“အပင္တုုိင္း ပ်က္စီးတာေပါ့၊ အားလံုုးေသကုုန္တယ္။ ေရဝင္တဲ့ေနရာတုုိင္းက အပင္ေတြ ေသတယ္။ 
တေျဖးေျဖးခ်င္းေသတာ၊ ဆယ္ရက္ေလာက္ ၾကာတယ္။ အပင္ေတြက ပထမ ညိွဳးသြားၿပီး 
ေနာက္ေတာ့ေသကုုန္တယ္။” 

၂၀၁၆ ဇြန္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲမွ ေလ့လာသူမ်ားက ေရမ်ားလ်ံွထြက္ခဲ့သည္ဟုု 
ရြာသားမ်ားေျပာျပေသာ ေနရာႏွစ္ေနရာမွ ေျမနမူနာမ်ား ယူခဲ့သည္။ ယင္း ေျမနမူနာမ်ားကုုိ ယူေကႏုုိင္ငံ 
အိတ္စီတာၿမိဳ႕ရိွ ဂရင္းပိစ္ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ရလဒ္အေျဖကုုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ 
သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးက ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာခဲ့သည္။ ၎က စြန္႔ထြက္ေရမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရိွႏုုိင္ေသာ 
ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေနရန္ “ျဖစ္ႏုုိင္ေခ်မ်ားစြာ” ရိွသည္ဟုု ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ 

“ေျမနမူမ်ားအရ ေရေတြလွ်ံထြက္လာတဲ့အခ်ိန္ တူးေျမာင္းထဲမွာ ရိွေနတဲ့ ေရဆုုိးေတြထဲမွာ 
သတၱဳဓာတ္ပစၥည္းေတြ ေတာ္ေတာ္ျမင့္ျမင့္မားမား ပါေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အာဆင္းနစ္၊ ေၾကးနီနဲ႔ ခဲ 
ဓာတ္ေတြပါ။ အဲဒါက သတၱဳတြင္းက ေရေတြမွာ ညစ္ညမ္းေနၿပီး ေရထဲက သတၱဳဓာတ္ပစၥည္းေတြ 
ထြက္ေနတယ္ဆုုိတာက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏုုိင္ပါတယ္။” 

အစုုိးရကေရာ ဝမ္ေပါင္ကပါ လယ္သမားမ်ားကုုိ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရမ်ား လွ်ံထြက္က်ခဲ့သည္ကုုိ 
ရွငး္မျပခဲ့သလုုိ၊ ေရဆုုိးမ်ားတြင္ မည္သည့္ဓာတ္မ်ားပါဝင္ေနသည္၊ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွႏုုိင္ မရိွႏုုိင္ 
ဆုုိသည္မ်ားကုုိလည္း ေျပာမျပခဲ့ေပ။ ေရဆုုိးမ်ားကုုိ သန္႔စင္သြားေအာင္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးျခင္း မရိွသလုုိ သီးႏံွမ်ား 
ဆံုုးရႈံးျခင္းအတြက္လည္းေလ်ာ္ေၾကးမေပးခဲ့ေပ။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုုိ ဖိႏိွပ္ျခင္း 

သတၱဳမုုိင္းကုုိ စီမံလုုပ္ကုုိင္ပံုုမ်ားအေပၚ မံုုရြာစီမံကိန္းဧရိယာတဝုုိက္တြင္ေနထုုိင္ေနၾကေသာ လူမ်ားက လံုုးဝေၾကနပ္မႈ 
မရိွၾကေပ။ လယ္ယာေျမဆံုုးရႈံးျခင္းမ်ားက ၎တုုိ႔၏ စုုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ား ဆံုုးရႈံးၿပီး အနာဂတ္ဘဝ 
အေျခအေန မေရရာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုုိင္ၾကရသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးၿပီး ၎တုုိ႔၏ မိသားစုုမ်ား 
က်န္းမာေရးဆုုိးဝါးထိခုုိက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုုိင္ရမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုုိလည္း စုုိးရိမ္ၾကသည္။ အစုုိးရက 
ကုမၸဏီနွင့္ေဒသခံမ်ားအၾကားက ကြဲလြဲမႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္ေပးမည္ဟုု ကတိျပဳထားသည္။ သုုိ႔ရာတြင္ မံုုရြာစီမံကိန္းကုုိ 
ဆန္႔က်င္သူ ရြာသားမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ 
ဆက္ရင္ဆုုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ႏွင့္ အာဏာပုုိင္မ်ားက ရာဇဝတ္ဥပေဒပါ ပုုဒ္မ ၁၄၄ ကုုိ 
ဆက္အသံုုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤပုုဒ္မအရ တရားသူႀကီးက ဧရိယာတစ္ခုုကုုိ ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ျပဌာန္းၿပီး ဝင္ထြက္ခြင့္ ကန္႔သတ္ႏုုိင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ 
အစီရင္ခံစာအတြက္ ေလ့လာခ်က္အရ အာဏာပုုိင္မ်ားက ဤပုုဒ္မကုုိ အသံုုးျပဳ၍ သတၱဳမုုိင္း ႏွစ္ခုု အနီးရိွ ဧရိယာကုုိ 
ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားေရွ႕တြင္ ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပေသာ ရြာသားမ်ားကုုိလည္း တရားစြဲဆုုိ 
အေရးယူခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္လည္း ဤပုုဒ္မကုုိ ဆက္သံုုးေနေသးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ 
စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္း၏ ဂိတ္အဝ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ရြာသား သံုုးဦးမွာ 
ကန္႔သတ္နယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုုိခံခဲ့ရပါသည္။ 

နိဂံုးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ စုုိးရိမ္ရေသာအခ်က္မ်ားကုုိ ေျဖရွင္းမေပးႏုုိင္ေသးခင္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ တားဆီးႏုုိင္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မခ်မွတ္ႏုုိင္ေသးခင္ သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ရပ္တန္႔ထားပါရန္ 
ျမန္မာအစုုိးရအား အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲမွ တုုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

အထူးအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
မရိွေသးမီ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ရြာသားမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားမွ ႏွင္ထုုတ္ျခင္းမ်ား 
ေနာက္ထပ္မျပဳလုုပ္ေအာင္ အစုုိးရအေနႏွင့္ တားဆီးေပးရန္၊ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ႏွင့္ ၎၏ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ား အေနႏွင့္ 



 

ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 7 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုုိင္ေသာ ၎တုုိ႔၏ စီမံလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ 
ျပင္ဆင္လုုပ္ကုုိင္ေစရန္၊ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုုပ္ရာတြင္လည္း ေနာက္ဆံုုး ပံုုစံကုုိ လူထုုကုုိ အသိေပးခ်ျပရန္၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ျပည့္စံုုလံုုေလာက္စြာ ဆန္းစစ္ 
အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ထိခုုိက္ခံရမည့္ လူထုုႏွင့္ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြး ေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က ဝက္ေမွးရြာတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေရဆုုိးမ်ားစိမ့္ထြက္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုုႏွစ္က ေရႀကီးေရလ်ံွမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ  ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုမၸဏီႏွင့္ ဦးပုုိင္လီမိတက္တုုိ႔က စံုုစမ္းေဖာ္ထုုတ္၍ 
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုုိ ထုုတ္ျပန္ေပးသင့္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ထိခုုိက္ခံရမည့္ လူထုုႏွင့္ စစ္မွန္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုုိက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကုုိ မေျဖရွင္းႏုုိင္ေသးခ်ိန္တြင္ 
စီမံကိန္းဧရိယာကုုိတုုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ လက္ပံေတာင္း သတဳၱတြင္းတြင္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုုပ္ျခင္းမ်ား 
ရပ္ဆုုိင္းထားပါမည္ဟုု စီမံကိန္းကုုိ လုုပ္ကုုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုုစလံုုးက လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာရန္။ 

ပုုိ၍ က်ယ္ျပန္႕ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာအစုုိးရသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ ႀကီးမားေသာ 
စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုုိ ထိန္းသိမ္း ကြပ္ကြဲႏုုိင္ေရးအတြက္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားအား ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုုိပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ အဓမၼဖယ္ရွားမႈမ်ားကုုိ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ လံုုေလာက္ေသာေနထုုိင္စရာ ရပုုိင္ခြင့္ ဆုုိင္ရာ 
ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကုုိ အေျခခံ၍ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပည့္စံုုလံုုေလာက္သည့္ 
မူေဘာင္မ်ား ထားရိွရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ခံစားခဲ့ရၿပီးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ 
ကုုစားေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ေပးအပ္ႏုုိင္ေရးကုုိ အစုုိးရေရာ ဝမ္ေပါင္ကုုမၸဏီကပါ လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္လုုိပါသည္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လုုပ္ကုုိင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ပတ္သက္ေနေသာ လုု႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ မံုုရြာစီမံကိန္းတစ္ခုုတည္းတြင္ ေတြ႔ရသည္ မဟုုတ္ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားကုုိ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ၿပီး 
ထိခုုိက္ခံစားရေသာ လူ႔အသုုိင္းအဝုုိင္းကုုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ ျမန္မာအစုုိးရက မစြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ျခင္းႏွင့္ 
ယင္းသုုိ႔ျပဳလုုပ္ရန္ ဆႏၵမရိွျခင္း၊ တဖန္ ႏုုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကလည္း ယင္းအခ်က္ကုုိ အခြင့္ေကာင္းယူ 
အသံုုးခ်ေနျခင္းမ်ားကဲ့သုုိ႔ စုုိးရိမ္စရာေကာင္းလွေသာ ဥပမာမ်ားကုုိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ 
အစုုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထုုတ္ေဖာ္ေထာက္ျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ကုုိင္ေနေသာ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ကုုိင္ရန္ျပင္ဆင္ေနေသာ 
ႏုုိင္ငံျခားေကာ္ပုုိေရးရွင္းမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရိွေစရန္ သတိထားရမည့္ တာဝန္ရိွပါသည္။ အေရးပါေသာ 
ပထမေျခလွမ္းမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္လုုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ သတိႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား 
ခ်မွတ္ျပဳလုုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ တရုုတ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္လာေရာက္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွေနေသာ ႏုုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ 
ဌာေနအစုုိးရမ်ားသည္လည္း ၎တုုိ႔ႏုုိင္ငံသားကုမၸဏီမ်ားက လုုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ လူ႕အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ 
အေလးထားေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္ဆုုိေသာ လုုိအပ္ခ်က္ကုုိ ခ်မွတ္ထားရမည္။ 

နည္းလမ္းမ်ား 
ယခု အစီရင္ခံစာမွာ ၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီလက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ ျမန္မာေၾကးနီစီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား” အစီရင္ခံစာ၏ အဆက္ျဖစ္သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲမွ ေလ့လာသူမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ 
သြားေရာက္၍ “စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ ျမန္မာေၾကးနီစီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား” အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေထာက္ျပထားေသာ မံုရြာသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ရသည့္ က႑သံုးရပ္ကုိ အာဏာပုိင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားမွ 
တစံုတရာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ရိွမရိွ စံုစမ္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းက႑သံုးရပ္မွာ အဓမၼေရႊ႔ေျပာင္းခံရမည့္ 



 

ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 8 

အႏၱရာယ္မ်ားဆက္ရိွေနျခင္း၊ ရြာသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ 
ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ဆက္လက္ဖိႏိွပ္ေနမႈတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

ေလ့လာသူမ်ားသည္ လက္ပံေတာင္း၊ စပါယ္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳမုိင္းမ်ားတည္ရိွရာ စစ္ကုိင္းအတြင္းရိွ 
မံုရြာခရုိင္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး သတၱဳတြင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံခဲ့ရသည့္ ရြာေပါင္း ရွစ္ရြာမွ လူ ၃၅ ဦးကုိ ေတြ႔ဆံု 
ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းတုိ႕ထဲမွ ရြာေလးရြာမွ လူေပါင္း ၆၅ ဦးခန္႔ႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေလးခု 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တစ္အုပ္စုစီတြင္ လူေပါင္း ၁၀ ေယာက္မွ ၂၅ ေယာက္အထိ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္း 
အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ၃၅ ဦးထဲမွ ၂၈ ဦး ပါဝင္ပါသည္။ 

ေလ့လာသူမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အရာရိွမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ 

သတၱဳစီမံကိန္းကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားကုိ ရဲက ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမည့္ 
အႏၱရာယ္ဆက္ရိွေနသည့္အတြက္ ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပမထားပါ။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၅ အကုန္က လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းမွ 
အရည္မ်ားစိမ့္ထြက္ခဲ့ေသာ ဝက္ေမွးရြာအနားမွ ေျမနမူုနာမ်ားကုိလည္း ရယူခဲ့သည္။ ယင္းနမူနာမ်ားကုိ 
ယူေကႏုိင္ငံ အိတ္စီတာၿမိဳ႕ရိွ ဂရင္းပိစ္ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ 

ထုိ႔အျပင္၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈမ်ား မျဖစ္ခင္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း မံုရြာခရုိင္အား 
ၿဂိဳဟ္တုမွ ရုိက္ယူထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိလည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ 
ရယူေလ့လာခဲ့သည္။ ဂရင္းပိစ္ဓာတ္ခြဲခန္း၏ စမ္းသပ္မႈ အေျဖမ်ားႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ားကုိ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးအား မွ်ေဝ၍ ၎၏ ပညာရွင္အျမင္ကုိလည္း ရယူခဲ့သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတၱဳတြင္းကုိ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေလ့လာခဲ့သည္။ 

ေလ့လာသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေရာက္ရိွေနခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳရန္ 
ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း တံု႔ျပန္ခ်က္မရခဲ့ပါ။ ထုိ႔အျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔သည္ 
ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုမၸဏီကုိလည္း ၂၀၁၆ ဧၿပီလႏွင့္ ဇြန္လမ်ားတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ လည္းေကာင္း စာေရးသား၍ ယခုအစီရင္ခံစာပါ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ 
မွ်ေဝရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ၎တုိ႔က လက္ပန္ေတာင္းသတၱဳတြင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္စေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ေလ့လာသူမ်ားသည္ မံုရြာတြင္ရိွေနစဥ္ ေဒသတြင္းမွ 
အဆက္အသြယ္မ်ား၏ လံုၿခဳံေရးအတြက္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔ကုိမူ မေတာင္းခံခဲ့ပါ။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီထံ စာေရးသား၍ 
အခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ဦးပုိင္ကုမၸဏီကလည္း ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ေနာက္တစ္ပတ္အၾကာတြင္ 
ေတြ႔ဆံုမည့္အေၾကာင္း ျပန္ၾကားလာခဲ့သည္။ ေလ့လာသူမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္သူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ 
ယင္းကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္တုိအတြင္း သြားေရာက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တယ္လီဖုန္းမွ တဆင့္ေဆြးေႏြးရန္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက အဆုိျပဳခဲ့ပါသည္။  သုိ႕ေသာ္ ဦးပုိင္ဘက္မွ 
အေၾကာင္းမျပန္ၾကားခဲ့ပါ။ အထက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္မ်ားကုုိလည္း ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ 
ထည့္သြင္းထားၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။၂2 

                                                                                                                                                    
2 ၂ ၂၀၁၆ ေမလ ၂ရက္ ရက္စြဲ ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီစာ။ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္စြဲ ဦးပုိင္ ကုမၸဏီစာ။ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 9 

ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တုုိ႔ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းႏွင့္ အျခားေနရာအသီးသီးမွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အကူအညီေပးခဲ့သူမ်ားကုုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေဒါက္တာ အလန္တင္ေဂးႏွင့္ 
ဂရင္းပိစ္ဓာတ္ခြဲခန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကုုိလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။   



 

ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 10 

  

 



 

ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 11 

ေနာက္ခံသမုုိင္း 

ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ အဖုုိးတန္ေက်ာက္မ်က္မ်ားအပါအဝင္ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား 
အထူးၾကြယ္ဝေသာ္လည္း သယံဇာတတူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ေရးက႑မွာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ 
နည္းပညာခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မထြန္းကားခဲ့ေပ။ သုုိ႔ေသာ္ ႏုုိင္ငံအတြင္း ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာအၿပီးတြင္ ႏုုိင္ငံတကာ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားက 
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္လာေရာက္လုုပ္ကုုိင္ရန္ ပုုိမုုိစိတ္ဝင္စားမႈရိွလာသျဖင့္ ယင္းအေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲသြားရန္ 
အလားအလာရိွေနပါသည္။ 

တြင္းထြက္တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္သည့္လုုပ္ငန္းတြင္ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားက ျမန္မာႏုုိင္ငံသုုိ႔ လူမႈ စီးပြား 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုုိ ေဆာင္ယူလာေပးႏုုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားရိွပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း 
တြင္းထြက္ထုုတ္ယူသည့္လုုပ္ငန္းသည္ ေျမယာမ်ားသိမ္းပုုိက္ရယူရန္လုုိအပ္ျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်စီမံလုုပ္ကုုိင္ရန္ 
လုုိအပ္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာတတ္ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ 
ထိပါးေစႏုုိင္သည့္ အႏၱရာယ္လည္း ရိွပါသည္။ 
 

၂.၁ မံုုရြာစီမံကိန္း - အဓိက အခ်က္မ်ား 
 ျမန္မာႏုုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပုုိင္း စစ္ကုုိင္းတုုိင္းေဒသႀကီး မံုုရြာခရုုိင္တြင္ ေၾကးနီသတၱဳသုုိက္ႀကီးေလးခုု ရိွပါသည္။ 
၎တုုိ႔သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္ အတြင္းမွ ထုုိးထြက္ေနေသာ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ တည္ရိွေနၾကသည္။၃3 
ယင္းသတၱဳသုုိက္မ်ားကုုိ လက္ပံေတာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္းဆုုိေသာ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းႏွစ္ခုုျဖင့္ တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္လွ်က္ရိွပါသည္။ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီသုုိက္မွာ ေလးခုုအနက္ 
အႀကီးဆံုုးျဖစ္ၿပီး ေၾကးနီရုုိင္း စုုစုုေပါင္း၏ ၇၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း ရိွေနသည္။ ဤေၾကးနီသုုိက္မွ တစ္ႏွစ္ကုုိ ကက္သုုတ္ေၾကးနီ 
တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းအထိ ထြက္ရိွမည္ဟုု ခန္႔မွန္းထားသည္။၄4 လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီသုုိက္ တူးေဖာ္ျခင္းလုုပ္ငန္းကုုိ 
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး သတၱဳမုုိင္းကုုိ တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ေမလတြင္ ေၾကးနီမ်ား 
စတင္ထုုတ္လုုပ္ခဲ့သည္။၅ 5 က်န္ သတၱဳသုုိက္ သံုုးခုုမွာ တစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုု ကပ္လ်က္တည္ရိွၿပီး စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ 
ေၾကးစင္ေတာင္စီမံကိန္းအျဖစ္ ၁၉၇၈ ခုုႏွစ္ကတည္းက စတင္ထုုတ္လုုပ္ခဲ့သည္။၆6 သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ အနီးတဝုုိက္ 
ငါးကီလုုိမီတာအတြင္းတြင္ ရြာေပါင္း ၂၆ ရြာရိွၿပီး လူေပါင္း ၂၅၀၀၀ ခန္႔ေနထုုိင္လ်က္ရိွသည္။ ဤရြာမ်ားတြင္ 
ေနထုုိင္သူအမ်ားစုုမွာ စုုိက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသည္။၇ 7     

                                                                                                                                                    
3 ၃ Knight Piésold Consulting ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္း လီမီတက္၊ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီ စီမံကိန္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင္႕ 
လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာေလ့လာအကဲျဖတ္ခ်က္(Knight Piésold ESIA)။ မ်က္ႏွာဖံုးအညႊန္း PE701-00022/13, Rev. 6, January 2015, p 176 PE701-00022/13, Rev. 6, January 
2015, p 176 
4 ၄ Knight Piésold ESIA ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅၊ စာ ၁-၃ 

5 ၅ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္၊  Mr. Chen Defang ဥကၠဌ၊ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္း ထံမွေပးစာ။ CSR အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅-၁၆၊ေမ ၁၇၊ စာ ၁၇။ 
http://www.myanmarwanbao.com.mm/images/stories/wanbao-pdfs/csr_2016_update.pdf 
6 ၆ အိုင္ဗင္ဟုိး သတၱဳတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္း လီမီတက္။၂၀၀၂ (ေမ၂၀၊ ၂၀၀၃) ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ႏွစ္ကုန္၊ ႏွစ္ပတ္လည္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း ပံုစံ။ စာ ၂၂။ 
7 ၇ Knight Piésold ESIA ၊ ေမ ၂၀၁၄၊ စာ ၁၁၇-၁၁၉ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 12 

 သတၱဳတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျမယာႏွင့္ ေျမယာကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္ (ဓာတ္ပံု - အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၊ ၂၀၁၆) 
 

၂.၂ မံုုရြာ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္လုုပ္ကုုိင္လ်က္ရိွေသာ ကုမၸဏီမ်ား 
၂၀၁၀ ခုုႏွစ္မွ စတင္၍ တရုုတ္အေျခစုုိက္ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းလီမိတက္ (ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္း) သည္ ၎၏ 
ကုမၸဏီခြဲမ်ားမွ တဆင့္ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုုိင္လီမိတက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 

တုိ႕ႏွင့္ ဖက္စပ္ပူးေပါင္း၍ သတၱဳတြင္းႏွစ္ခုုကုုိ တူးေဖာ္လုုပ္ကုုိင္လ်က္ရိွသည္။၈8 လက္ရိွ ထုုတ္လုုပ္မႈ ခြဲေဝခံစားခြင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ (၂၀၁၃ ဇူလုုိင္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္) အရ ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုမၸဏီႏွင့္ ဦးပုုိင္တုုိ႔က 
အက်ိဳးအျမတ္၏ ၄၉ ရာခုုိင္ႏွႈန္း၉ 9 ႏွင့္က်န္ ၅၁ ရာခိုုင္ႏႈန္းကုုိ ျမန္မာအစုုိးရကုုိ ကုုိယ္စားျပဳေသာ အမွတ္ (၁) 
သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္းက ရရိွသည္။၁၀ 10  

ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းက လံုုးဝပုုိင္ဆုုိင္ေသာ လက္ခြဲကုမၸဏီ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီသတၱဳတြင္းလီမိတက္ (ျမန္မာဝမ္ေပါင္) 
က လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းကုုိ တူးေဖာ္လုုပ္ကုုိင္သည္။ ဝမ္ေပါင္၏ အျခားကုမၸဏီခြဲတစ္ခုုျဖစ္သည့္ 
ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလီမိတက္က စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္တုုိ႔ကုုိ တူးေဖာ္လုုပ္ကုုိင္သည္။ 
ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုမၸဏီ၏ မိခင္ကုမၸဏီမွာ လက္နက္ထုုတ္လုုပ္ေရးႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ကုုိင္ေနေသာ 
တရုုတ္အစုုိးရပုုိင္ NORINCO ကုမၸဏီျဖစ္သည္။၁၁.11   
 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုုိင္လီမိတက္ကုုိ စစ္အစုုိးရက ၁၉၉၀ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းမွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ရထားသည္မွာ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။၁၂12 စစ္အစုုိးရက 
ဦးပုုိင္ကုမၸဏီကုုိ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ကန္ထရုုိက္မ်ား ဦးစားေပးရေစခဲ့ၿပီး၊ ဦးပုုိင္သည္ ေက်ာက္မ်က္လုုပ္ငန္း၊ 
စီးကရက္ထုုတ္လုုပ္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ လက္ဝါးႀကီးအုုပ္ လုုပ္ကုုိင္ခြင့္ ရေနခဲ့သည္။၁၃13  

 

                                                                                                                                                    
8 ၈UMEHL ကုိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ လီမီတက္ (သုိ႕) ဦးပိုင္လီမီတက္ အျဖစ္ သိၾကသည္။ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ 
http://www.mining.gov.mm/ME-1/1.ME-1/details.asp?submenuID=11&sid=753# (last accessed 9 October 2016.) 
9 ၉ သတင္းမ်ားအရ အက်ိဳးအျမတ္၏ ၁၉% ကုိ UMEHL ကရျပီး ၃၀%ကုိ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကရမည္ဟုဆုိသည္။ ဥပမာ ရႈ- https://www.dvb.no/news/commission-approves-
contract-giving-govt-larger-share-of-laptadaung-profits/29945 and http://www.reuters.com/article/2014/05/19/us-mynamar-mine-chinese-
idUSBREA4I08420140519 
10 ၁၀ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ http://www.mining.gov.mm/ME-1/1.ME-1/details.asp?submenuID=11&sid=753# 
(last accessed 9 October 2016.) 
11 ၁၁ ႏိုရင္ကုိ ကုမၸဏီ (တရုတ္ေျမာက္ပိုင္းစက္မႈလုပ္ငန္းအုပ္စုေကာ္ပိုေရးရွင္း CNGC) ကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းအခ်က္အလက္ဌာန 
(IPIS) ႏွင့္ အိုမီဂါေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ‘တရုတ္ေျမာက္ပိုင္းစက္မႈလုပ္ငန္းအုပ္စုေကာ္ပိုေရးရွင္း (CNGC) ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေလ့လာခ်က္စာတမ္း’ - 
(၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာ) တြင္ရႈhttps://omegaresearchfoundation.org/sites/default/files/uploads/Publications/Working%20paper%20on%20CNGC,%202014.pdf 
12 ၁၂ ႏွစ္စဥ္ထိပ္တန္းအခြန္ေဆာင္သူမ်ားစာရင္းအရ အခြန္မ်ားတုိးတက္ရေနသည္၊ ေအးသီတာေက်ာ္၊ ျမန္မာတုိင္းမ္စ္ (၂၂ မတ္ ၂၀၁၆) 
http://www.mmtimes.com/index.php/business/19586-annual-list-of-top-taxpayers-shows-payments-rising.html (၂၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ က ေနာက္ဆံုးၾကည့္ရႈခဲ့) 
13 ၁၃ “ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား” (ေအာင္မင္းႏွင့္ တုိရွီဟီရို ကူဒို)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၅၊ H. Lim ႏွင့္ Y. Yamada တုိ႔တည္းျဖတ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ျပည္ပ 
ကုန္သြယ္ေရးအဖြ႔ဲႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲစီးပြားေရးအင္စတီက်ဳ တုိ႔ထုတ္ေဝသည္. ဘန္ေကာက္သုေတသနဌာနအစီရင္ခံစာ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ကမၻာ့စီးပြားေရးအတြင္းေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္လာျခင္း - အလားအလာႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Brc/13.html 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ယေန႕အခ်ိန္အထိ ဦးပုိင္လီမိတက္သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုုး ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ 
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္လုုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုုိ႔ေဆာင္ေရးလုုပ္ငန္း ႏွင့္ ဘီယာခ်က္လုုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္လွ်က္ရိွသည္။၁၄ 14 
ဦးပုိင္သည္ သတၱဳတြင္းႏွစ္ခုတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္လွ်က္ရိွသလုိ ယင္းသတၱဳတြင္းမ်ား အတြက္ လုိအပ္ေသာ 
ဆာလျဖဴရစ္အက္စစ္ ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ မုုိးႀကဳိးစက္ရံုုကုိလည္း ပုိင္ဆုိင္ပါသည္။၁၅ 15  

ဦးပုုိင္ကုမၸဏီသည္ မၾကာမီကာလအတြင္းတြင္မွ စ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပုုိရိွလာသည္။ ဦးပုုိင္ကုုိ လက္ရိွ ႏွင့္ အၿငိမ္းစား 
တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ား ပုုိင္ဆုုိင္ေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕သိထားၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ 
ဦးပုုိင္ကုမၸဏီကုုိ ရန္ကုုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္ထားလုုိေၾကာင္း ေၾကညာခ်ိန္က်မွ ၎အား ပုုိင္ဆုုိင္မႈပံုုစံကုုိ 
တရားဝင္ထုုတ္ျပန္လာခဲ့သည္။၁၆16 ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုုိင္လီမိတက္ကုုိ ရွယ္ယာရွင္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားက ပုုိင္ဆုုိင္ၾကသည္။ 
အစု “ေအ” ရွယ္ယာမ်ားကုုိ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ဝယ္ယူေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုုးက 
ပုိင္္ဆုုိင္ၿပီး အစု “ဘီ” အမ်ိဳးအစားရွယ္ယာမ်ားကုုိ “တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားပုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား” က ပုုိင္ဆုုိင္ၾကသည္။၁၇ 17     

                                                                                                                                                    
14 ၁၄ PricewaterhouseCoopers မွ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလမ္းညႊန္ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၊ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္သည္ 
http://download.pwc.com/mm/gobig/index.html#featured-insights 
15 ၁၅ အေရးေပၚ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စက္ရုံကုိ ကန္ကံုးရြာမွ ခ်က္ျခင္းေနရာေရႊ႕ေပးပါရန္ အစိုးရကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္ - ျမန္မာ - က်န္းမာေရးစုိးရိမ္ရခ်က္မ်ား ေနာက္ကြယ္မွ 
ဆာလျဖဴရစ္အက္စစ္စက္ရုံကုိ ေနရာေရႊ႕႔ရမည္ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/myanmar-relocate-sulphuric-acid-factory/ စီးပြားေရးအတြက္ 
တံခါးဖြင့္ထားျခင္း အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၇၇ ရွိ ဥပေဒအထက္တြင္ ရိွေနျခင္း - ဦးပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ဆာလျဖဴရစ္အက္စစ္စက္ရံု ကုိလည္းရႈ 
16 ၁၆ ၂၀၁၆ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတုိင္းမ္စ္ သတင္းစာပါ Clare Hammond ၏ ေဆာင္းပါး၊ စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္လီမိတက္က အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္လာရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
http://www.mmtimes.com/index.php/business/19799-military-owned-mehl-applies-to-become-public-company.html (၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၂၃ က 
ေနာက္ဆံုးၾကည့္ရႈခဲ့သည္) 
17 ၁၇ ၂၀၁၆ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတုိင္းမ္စ္ သတင္းစာပါ Clare Hammond ၏ ေဆာင္းပါး၊ စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္လီမိတက္က အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္လာရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
http://www.mmtimes.com/index.php/business/19799-military-owned-mehl-applies-to-become-public-company.html (၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၂၃ က 
ေနာက္ဆံုးၾကည့္ရႈခဲ့သည္) 

ျမန္မာဝမ္ေပါင္္ 
ေၾကးနီသတၱဳတြင္းလီမီတက္  

(ျမန္မာဝမ္ေပါင္) 

ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုမၸဏီ  
 (NORINCO မွပုိင္သည္) 

ီ

ျမန္မာယန္စီ 
ေၾကးနီလီမိတက္  
(ျမန္မာယန္စီ) 

လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းကုုိ 
တူးေဖာ္လုုပ္ကိုုင္ 

 

စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ 
ေၾကးစင္ေတာင္တို႕ိုု႔ကိုု 
တးူေဖာ္လုုပ္ကိုုင္ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္္ ႏွင့္ 
အမွတ္(၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း 

ဖက္စပ္စီမံကိန္း 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 14 

၂၀၀၃ ခုုႏွစ္မွစ၍ ဦးပုုိင္ကုမၸဏီသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အတူ 
အေမရိကန္အစုုိးရ၏ ဒဏ္ခတ္အေရးယူထားေသာ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမုုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
အစုုိးရတက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေအာက္တုုိဘာလတြင္ အေမရိကန္က ယင္း ပိတ္ဆုုိ႔အေရးယူထားမႈမ်ားကုုိ 
ျပန္ရုုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။၁၉18 “ႏုုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးတုုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား 
ျဖစ္လာေစေရး အရပ္သားအစုုိးရႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ယင္း 
ပိတ္ဆုုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုုိ ရုုပ္သိမ္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” အေမရိကန္အစုုိးရက ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

မုံရြာစီမံကိန္း - ရက္စြဲစဥ္ 
၁၉၇၈ - ျမန္မာအစုိးရပုိင္ အမွတ္(၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္းကုိ စတင္ 
တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္သည္။  

၁၉၉၆ - ကေနဒါ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ အိုင္ဗင္ဟိုးသတၱဳတြင္းလီမိတက္၏ လက္ခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
အုိင္ဗင္ဟိုးျမန္မာဦးပုိင္လီမိတက္က ျမန္မာ့သတၱဳလုပ္ငန္း အမွတ္(၁)ႏွင့္ စီမံကိန္းကို စတင္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည္။ 
(အိုင္ဗင္ဟိုးသတၱဳတြင္းက ယခု တာကြိဳက္ေဟးရီဆုိ႔စ္ အျဖစ္အမည္ေျပာင္းထားသည္။)  

၁၉၉၆-၉၇ - စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္သတၱဳမုိင္းအတြက္ အစုိးရက လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ႏုိင္ငံပုိင္ ျပဳလုပ္သည္။  

၂၀၀၇ - စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္းအတြက္ အက္ဆစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးရန္ 
မုိးႀကိဳးဆာလ္ျဖဴရစ္အက္ဆစ္ စက္ရံုကုိ ကန္ကုန္းေက်းရြာနံေဘးတြင္ ဦးပုိင္လီမိတက္က တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။  
၂၀၁၀ - မံုရြာစီမံကိန္းကို ဝမ္ေပါင္ႏွင့္ ဦးပုိင္တို႔က စတင္ရယူ လုပ္ကိုင္သည္။  

၂၀၁၁ - လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းကုိ စတင္ တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္သည္။  

ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၂ - မံုရြာစီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာစံုစမ္းရန္ ျမန္မာသမၼတက လက္ပံေတာင္းေလ့လာစံုစမ္းေရး 
ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။  

မတ္ ၂၀၁၃ - မံုရြာစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ပံေတာင္းေကာ္မရွင္က အစုိးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ယင္းတုိ႔အထဲတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက ၎တုိ႔ သိမ္းယူခ့ဲေသာ ေျမမ်ားအတြက္ 
ကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ဆိုေသာ အခ်က္ပါဝင္သည္။ စီမံကိန္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ကုိင္ရန္ႏွင့္ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းရန္လည္း ေကာ္မရွင္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။၁၉19 

ေမ ၂၀၁၆ - ျမန္မာဝမ္ေပါင္က လက္ပံေတာင္းတြင္ ေၾကးနီထုတ္လုပ္မႈ စတင္သည့္အတြက္ ထိခုိက္ခံရေသာ လူမ်ားက 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့သည္။  

၂.၃ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ၂၀၁၅ ခု 

အစီရင္ခံစာပါ အဓိက ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ၂၀၁၅ ခု အစီရင္ခံစာ “စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား”  တြင္ 
မံုရြာစီမံကိန္းသည္ စတင္လုပ္ကုိင္ခ်ိန္မွစၿပီး ပုိင္ရွင္အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ကာလအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ရိွခဲ့ျခင္းတုိ႔ကုိ ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။     

အစီရင္ခံစာတြင္ အစုိးရပုိင္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ ပတ္သက္ေနေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မွတ္တမ္းတင္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွာ - 

                                                                                                                                                    
18 ၁၈ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာန၏ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေန႕စြဲပါ ေၾကညာခ်က္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ အစီအစဥ္ကုိ ဘ႑ာေရးဌာန 
ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/burma_fact_sheet_20161007.pdf  
19 ၁၉ လက္ပံေတာင္းစုံစမ္းေလ့လာေရးေကာ္ရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ (မတ္လ ၂၀၁၃)၊ အလြတ္ဘာသာျပန္ထားေသာ အစီရင္ခံစာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ မွတ္တမ္းတြင္ ရွိ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 15 

 သတၱဳတြင္းႏွစ္ခုအတြက္ ေနရာေပးရန္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ားကုိ အစုိးရက ေနရပ္မွ အဓမၼ 
ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက သိရိွၿပီး အခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ား ေနရပ္မွ ဖယ္ရွားခံရမည့္ အႏၱရာယ္ 
ဆက္ရိွေနေသးသည္။ 

 သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ ဆာလ္ျဖဴရစ္အက္ဆစ္စက္ရံုတုိ႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚထိခုိက္မႈမ်ားကုိ စနစ္တက် 
ေလ့လာသံုးသပ္ထားျခင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးကုိ 
ေရရွည္အတြက္ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

 သတၱဳတြင္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ရဲမ်ား၏ အင္အားအလြန္အကၽြံသံုးၿပီး 
ႏိွပ္ကြပ္မႈကုိခံရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာရဲမ်ားက ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး 
မီးေလာင္လြယ္ေသာ အျဖဴေရာင္ေဖာ့စဖရပ္ပါသည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည့္ 
အတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ား ဒဏ္ရာဆုိးဆုိးဝါးဝါးရခဲ့သည္။ အျဖဴေရာင္ေဖာ့စဖရပ္ပါသည့္ 
လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းသည္ ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈေျမာက္ပါသည္။ ယင္းတုိက္ခုိက္မႈ တခ်ိဳ႕တဝက္ကုိ ျ
မန္မာဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီ ၿခံဝင္းအတြင္းမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 လက္ပံေတာင္းေလ့လာစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က သတၱဳတြင္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆး၍ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း မရိွေပ။ 

 ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုမၸဏီႏွင့္ ဦးပိုင္လီမိတက္တုိ႔က ကေနဒါကုမၸဏီ အိုင္ဗင္ဟုိးသတၱဳလုပ္ငန္းလီမိတက္ (ယခု 
တာကြိဳက္ေဟးရီဆုိ႔စ္ အျဖစ္အမည္ေျပာင္းထားသည္)ထံမွ မံုရြာစီမံကိန္းကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ရယူခဲ့သလဲ ဆုိေသာ 
အခ်က္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွပါ။ ယင္းအေရာင္းအဝယ္သည္ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ 
စည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။၂၀20   

ေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ အစုုိးရက ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မွ 
စတင္၍ ဥပေဒဆုုိင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ား လုုပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတုုိ႔မွာ လံုုေလာက္မႈ မရိွဟုု အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က သံုုးသပ္ပါသည္။  

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားကုုိ ရယူသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အဓမၼဖယ္ရွားခံရျခင္း၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားအတြက္ လူထုုမွာ အကာအကြယ္ မရႏုုိင္ၾကေသးေပ။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ျမန္မာအစုုိးရ၊ ပတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားအစုုိးရမ်ားကုုိ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
အမ်ားအျပားျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။၂၁21   

ျမန္မာအစုုိးရအေနႏွင့္ မံုုရြာသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံစားခဲ့ရၿပီးေသာ လူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုုစားေပးခ်က္မ်ား 
ေပးအပ္ႏုုိင္ေအာင္ ေဆာလ်င္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
တုုိက္တြန္းပါသည္။ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းကုုိလည္း ထိခုုိက္နစ္နာေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ စုုိးရိမ္စရာ အေျခအေနမ်ားကုုိ ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီးခ်ိန္အထိ 
ရပ္ဆုုိင္းထားသင့္သည္ဟုု အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က သံုုးသပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ 
လာေရာက္ စီးပြားေရးလုုပ္ကုုိင္ေနၾကေသာ ႏုုိင္ငံျခား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ကုုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အပါအဝင္ ႏုုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္စြာ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈမ်ားထားရိွရန္ တုုိက္တြန္းပါသည္။၂၂22 ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
သြားေရာက္လုုပ္ကုုိင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ မိခင္ႏုုိင္ငံ အစုုိးရမ်ားအေနႏွင့္လည္း ယင္းကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ 

                                                                                                                                                    
20 ၂၀ ရႈရန္- စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ စာ- ၇ ၊ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ၎ပါကိစၥရပ္မ်ားအား ထပ္မံထည့္သြင္းမထားပါ။ 
21 ၂၁ ရႈရန္- စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ စာ ၁၂၆-၁၃၀ 
22 ၂၂ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီးရုံးမွ ထုတ္ေဝေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား - ကုလသမဂၢ၏ “ကာကြယ္၊ ေလးစား၊ 
ျပဳျပင္ကုစား” မူေပါင္ကုိ အေကာင္အည္ေဖာ္ျခင္း (၂၀၁၁)၊ UN Doc HR/PUB/11/04, ၾကည့္ရႈနိုင္ေသာ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာ 
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (UN Guiding Principles). 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 16 

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ လုုပ္ငန္းမ်ားမစတင္ခင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဂရုုစုုိက္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ထားရိွမႈကုုိ လုုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ 
လုုပ္ေဆာင္ေစရန္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက တုုိက္တြန္းပါသည္။ 

 

 



 

ဒုကၡေတာင္တန္း 
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၃။ အဓမၼ ဖယ္ရွားခံရမည့္ 
အႏၱရာယ္ ဆက္ရိွေနျခင္း 

လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းကုုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓမၼဖယ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ “စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ 
ျမန္မာေၾကးနီစီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား”တြင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အဓမၼဖယ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစုုိးရအၾကား၊ သတၱဳတြင္းကုုိ 
လုုပ္ကုုိင္ေနေသာ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ၊ ဦးပုုိင္လီမိတက္တုုိ႔အၾကား ယံုုၾကည္မႈမ်ား ပ်က္ျပားသြားခဲ့သည္။  

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုုတြင္္ အစုုိးရက ရြာသားမ်ားအား တမင္လွည့္ျဖားခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက 
ေဒသခံအာဏာပုုိင္မ်ားက ရြာသားမ်ားကုုိ စက္ယႏၱရားမ်ား ၎တုုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားအေပၚ ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ရာ 
သီးႏံွပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟုု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကုုိ ေျပာျပၾကသည္။၂၃23 လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမည္၊ ရြာသားမ်ားကုုိ ဖယ္ရွားမည္ဟူ၍ 
လံုုးဝမေျပာခဲ့ေပ။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ၎တုုိ႔ လယ္ယာေျမမ်ား အေပၚတြင္ သတၱဳတြင္းကုုိ 
စတင္ေဆာက္လုုပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္မွ လယ္သမားမ်ားက အျဖစ္မွန္ကုုိ သိခဲ့ရသည္။ 

ျမန္မာဝမ္ေပါင္က သတၱဳတြင္းကုုိ ဆက္လက္တုုိးခ်ဲ႕လုုပ္ကုုိင္ေနသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ခ်ီေသာ လူမ်ား 
၎တုုိ႔၏ ေျမယာမ်ားမွ အဓမၼဖယ္ရွားခံရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဆက္ရင္ဆုုိင္ေနရပါသည္။ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းသည္ 
လုံးဝေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ ဇီးေတာ၊ ဆည္တည္း၊ ကန္ေတာႏွင့္ ဝက္ေမွးရြာ ေလးရြာအပါအဝင္ ရြာေပါင္း ၃၀မွ ေျမယာ 
စုုစုုေပါင္း ၆၇၈၅ ဧကကုုိ သိမ္းယူရန္လုုိအပ္ေနပါသည္။၂၄24 ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဆႏၵျပသူတစ္ဦးကုုိ ရဲမ်ားက 
ပစ္သတ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က သတၱဳတြင္းလုုပ္ကြက္ဧရိယာကုုိ တုုိးခ ဲ်႕ေနျခင္းကုုိ 
ရပ္နားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္ လယ္ယာေျမဧက ၂၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ရြာေလးရြာကို ရယူရန္ 
လုုိအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။၂၅25  

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
23 ၂၃ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ျမန္မာ၊ ၁၉ မတ္ ၂၀၁၆ 
24 ၂၄ စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ စာ- ၂၁ 
25 ၂၅ ျမန္မာဝမ္ေပါင္၊ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား၏လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္ခံမႈ (CSR) အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅-၁၆၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာမ်က္ႏွာ၄ 
http://www.myanmarwanbao.com.mm/images/stories/wanbao-pdfs/csr_2016_update.pdf 
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ေနရာမွ ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ား ရက္စြဲမွတ္တမ္း 

၂၀၁၁ - သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေနအိမ္မ်ား 
ေျမယာမ်ားမွ လူမ်ားကုိ အဓမၼဖယ္ရွားခဲ့သည္။ 

ဇူလုိင္ - ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၄ - ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ျမန္မာဝမ္ေပါင္က “စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာရေသာ ရြာသားတုိင္း ျမန္မာဝမ္ေပါင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းခြင့္ရခဲ့သည္” ဟုဆုိပါသည္။ 

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄ - ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ၎တုိ႔၏ လုပ္ကြက္ဧရိယာကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္ သီးႏံွစုိက္ခင္းမ်ားကုိ 
ေျမတူးစက္ႏွင့္ ထုိးေကာ္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈတြင္ ရဲက ပစ္ခတ္၍ မုိးႀကိဳးျပင္ရြာက 
ေဒၚခင္ဝင္းေသဆံုးခဲ့သည္။  ျမန္မာဝမ္ေပါင္က သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ေနရာ တုိးခ်ဲ႕မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သည္။ 

ေမ ၂၀၁၆  -  ျမန္မာဝမ္ေပါင္က လယ္ယာဧက ၂၀၀၀ ႏွင့္ ရြာေလးရြာမွ အိမ္ေပါင္း ၁၄၁လံုးကုိ ရယူသိမ္းပုိက္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ဆက္ရိွေနေသးေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္သိမ္းယူမည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ 
သိမ္းယူမည္ ဆုိေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေျပာျခင္းမရိွေပ။ 
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လက္ပံေတာင္းေၾကးနီသတၱဳတြင္းကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ အဝါေရာင္မ်ဥ္းမ်ားက သတၱဳမုိင္း၏ 
ဧရိယာကုိ ျပေနၿပီး လိေမၼာ္ေရာင္ အကြက္မ်ားက (ESIA တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ) သတၱဳမုိင္းကုိ 
တုိးခ်ဲ႕မည့္ဧရိယာကုိ ျပေနပါသည္။ ဤဓာတ္ပုံရိုက္ကူးခ်ိန္တြင္ သတၱဳမုိင္း၏ ဧရိယာမွာ ၂၁ စတုရန္းမုိင္ခန္႔ရွိၿပီး ေနာက္ထပ္ ၉ 
စတုရန္းမုိင္ခန္႔ တုိးခဲ်႕မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔တုိးခ်ဲ႕ရာတြင္ တုိးခ်ဲ႕မည့္ ဧရိယာအတြင္းရိွ ရြာေပါင္းေလးရြာ ဖယ္ရွားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
ဤေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍  ျမန္မာဝမ္ေပါင္ႏွင့္ ဦးပုုိင္ကုမၸဏီတုုိ႔သည္ ထိခုုိက္နစ္နာမည့္ လူမ်ားႏွင့္ 
ေနရာမွဖယ္ရွားျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းစသည္တုုိ႔ကုုိ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းသည့္ 
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရိွေသးမီ ေဒသခံမ်ားကုုိ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚမွ ေနာက္ထပ္ဖယ္ရွားျခင္း 
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မလုုပ္ပါဟုု အတိအလင္းထုုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
အႀကံျပဳတုုိက္တြန္းပါသည္။၂၆26    
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုုတ္ျပန္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား 
အကဲျဖတ္ေလ့လာခ်က္တြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ေဒသခံလူထုု၏ စုုိးရိမ္မႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေနာက္ထပ္ 
ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။၂၇27 ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဒုုတိယႏွစ္ဝက္အတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ 
ယင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ယခင္က မလုုပ္ခဲ့ဖူးေသာ ကုမၸဏီ၏ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားက ဦးေဆာင္၍ 
တစ္အိမ္တက္ဆင္းလုုိက္လံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုု ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ဆုုိသည္။ 

“သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွလာမည့္ ရြာသားမ်ားအားလံုုးႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆြးေႏြးႏုုိင္ရန္မွာ ရြာမ်ားတြင္ အုုပ္စုလုုိက္    
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သက္သက္ႏွင့္ မလံုုေလာက္ေတာ့ေပ။ တစ္အိမ္တက္ဆင္း လုုိက္လံ၍ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုုိင္ 
ေဆြးေႏြးစကားေျပာရန္ လုုိအပ္လာသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုုိက္မႈရိွသည့္ ရြာသားအားလံုုး 
ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးႏုုိင္ခဲ့သည္။” ၂၈ 28  

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ၎တုုိ႔ ေထာက္ပ့ံေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုုိ ေရးဆြဲႏုုိင္ခဲ့သည္ဟုု 
ဆုုိသည္။ ယင္းအစီအစဥ္မွာ ေျမယာဆံုုးရႈံးသြားေသာ ရြာသားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးကုုိ လစဥ္ ေထာက္ပ့ံေၾကးပံုုစံျဖင့္ 
ရရိွရန္ျဖစ္သည္။ (ေလ်ာ္ေၾကးေပးရျခင္းမွာ ထိခုုိက္နစ္နာသူ အားလံုုးကုုိ ကုမၸဏီက သတၱဳတြင္း တြင္ 
အလုုပ္မေပးႏုုိင္သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။)၂၉29 ေျမယာဆံုုးရႈံးခဲ့သူ သုုိ႔မဟုုတ္ ဆံုုးရႈံးရန္ရိွသူမ်ားအနက္ အမ်ားစုု (ေက်းရြာ 
၃၅ ရြာမွ ၈၃ ရာခုုိင္ႏႈန္း) က ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေမလ အေရာက္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးကုုိ လက္ခံခဲ့ၾကသည္ဟုု ျမန္မာဝမ္ေပါင္က 
ဆုုိသည္။၃၀30  

ဤအခ်က္က ျမန္မာဝမ္ေပါင္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး တုုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမႈ သက္ေသအျဖစ္ 
မွတ္ယူသင့္ၿပီး ကုမၸဏီက လူမႈေရးအရ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ လုုိင္စင္ ရခဲ့ၿပီဟုု ဆုုိႏုုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ေျပာသည္။၃၁ 31 
သို႔ေသာ္ စီမံကန္းကုုိ ဆက္လက္ကန္႔ကြက္ေနသူ “အနည္းစုုကေလး” က “စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈလုုပ္ရန္ ကၽြႏုု္ပ္တုု႔ိ၏ 
ကမ္းလွမ္းခ်က္” ကုုိ ျငင္းဆုုိခဲ့သည္။၃၂ 32 

ဝမ္ေပါင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုုိ ယင္းကုမၸဏီက ထုုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက 
တုုိက္ဆုုိင္ေလ့လာခဲ့သည္။ 

 

မိမိတုုိ႔၏ေတြ႔ရိွခ်က္အရ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ မမွန္ကန္ပဲ၊ ထိခုုိက္နစ္နာသူ 
အားလံုုးႏွင့္ ထိေတြ႔ေျပာဆုုိခ့ဲျခင္းမရိွရံုုမက လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရသူ 
အမ်ားအျပားကုုိလည္း ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းရာတြင္ မထည့္သြင္းခ့ဲေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 
 

 

                                                                                                                                                    
26 ၂၆ ရႈရန္- စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ စာ ၂၁ 
27 ၂၇ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္က ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဇြန္ ၂၀၁၅ တြင္ထုတ္ေသာ ESIA ၏ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
http://www.myanmarwanbao.com.mm/en/year-2015/53-june-2015/135-final-version-of-esia-report.html, its CSR report, available at: 
http://www.myanmarwanbao.com.mm/images/stories/wanbao-pdfs/csr_2016_update.pdf which was released in May 2016, and a letter to Amnesty 
International, sent in May 2016. 
28 ၂၈ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ ၁၉ 
29 ၂၉ ေလ်ာ္ေၾကးမွာ လစဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀မွ ၁၆၀ အထိ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာပမာဏအလိုက္ျဖစ္သည္။ ဤေလ်ာ္ေၾကးကုိ စီမံကိန္းကာလ (ခန္႕မွန္းေျခ ႏွစ္ ၃၀ 
သုိ႕မဟုတ္ မိုင္းတြင္းတြင္္ အလုပ္အကုိင္မ်ားရရိွသည္အထိ)တေလ်ာက္လုံးတြင္ ေပးအပ္သြားမည္ဟုေျပာသည္။ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ ၁၃ 
30 ၃၀ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ ၁၃ 
31 ၃၁ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၀ ေမ ၂၀၁၆၊ http://www.myanmarwanbao.com.mm/en/our-latest-news.html 
32 ၃၂ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ၁၀ ေမ ၂၀၁၆၊ http://www.myanmarwanbao.com.mm/en/our-latest-news.html 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 21 

ခ်န္ထားခံခဲ့ရသူမ်ားတြင္ လယ္ယာေျမဆံုုးရႈံးရႏ္ုုိင္သည့္ လယ္ပိုုင္ရွင္မ်ား၊ လယ္ယာေျမေပၚအမီွျပဳ အလုုပ္လုုပ္ေနရသည့္ 
လယ္ယာမဲ့မ်ား ႏွင့္ လံုုးဝေရႊ႕ေျပာင္းခံရမည့္ ရြာေလးရြာမွ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ 
ယင္းရြာေလးရြာတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္လွ်က္ရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၄၁ စုရိွသည္ဟု ျမန္မာဝမ္ေပါင္က 
ေျပာပါသည္။၃၃ 33 
ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုုိယ္တုုိင္ ထုုတ္ျပန္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္လည္း ကုမၸဏီသည္ ထိခုုိက္နစ္နာသူအားလံုုးႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းခဲ့ျခင္း မျပဳေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလက ထုုတ္ျပန္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈစီးပြားအေပၚသက္ေရာက္မႈေလ့လာခ်က္ (ESIA) တြင္ ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္အတြင္း ရြာေပါင္း ၂၇ ရြာမွ 
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္၊ သုုိ႔ေသာ္ ရြာ ၈ ရြာတြင္မူ 
အစုုလုုိက္ေက်းရြာစည္းေဝးပြဲမ်ိဳးသာ လုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤသည္မွာ ကုမၸဏီကုုိယ္တုုိင္က 
“လူအစုုအေဝးႀကီးႏွင့္ ေက်းရြာလူထုု အစည္းအေဝးမ်ိဳး သက္သက္ျဖင့္ မလံုုေလာက္ေၾကာင္း” ဝန္ခံထားလွ်က္ႏွင့္ 
ျဖစ္သည္။၃၄34 ESIA အစီရင္ခံစာတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းရြာရွစ္ရြာတြင္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
မလုုပ္ႏုုိင္ခဲ့သည္ကုုိ ေဖာ္ျပမထားပါ။၃၅ 35  

ယင္းအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ၂၀၁၄ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း တစ္အိမ္တက္ဆင္းေရာ၊ ေက်းရြာလူထုု 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ပါ စုုစုုေပါင္း လူ ၁၀၃၂ ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယင္းတုုိ႔အားလံုုမွာ ေျမပုုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟုု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းလူဦးေရ မွာ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီက ဆက္လက္သိမ္းယူမည့္ 
အစီအစဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဆိုုးဆုုိးဝါးဝါးထိခုုိက္ခံရမည့္ လူဦးေရစုုစုုေပါင္း၏ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အစိတ္အပုုိင္ေလးသာ 
ျဖစ္ေပသည္။ ေဒသခံအာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ ဦးပုုိင္ကုမၸဏီတုုိ႔၏ စာရင္းေကာက္ယူမႈအရ စီမံကိန္းၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္း၏ 
သက္ေရာက္မႈကုုိ ခံရမည့္ လူဦးေရမွာ ၁၆၆၉၄ ဦးရိွပါသည္။၃၆36  ၎တုုိ႔အထဲတြင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
လယ္ပုုိင္ရွင္မ်ား မဟုုတ္ၾကပဲ လယ္ယာေျမကုုိ မီွခုုိေနရသည့္ သူရင္းဌားမ်ား၊ ေျမယာကုုိ ကၽြဲႏြား စားက်က္အျဖစ္ 
မီွခုုိေနရသူမ်ားႏွင့္ အျခားေျမယာကုုိ အမီွျပဳလုုပ္စားေနၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

ထုုိ႔အျပင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားမွာ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ၏ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ မပါဝင္ပဲ 
လံုုးဝ ခ်န္ထားခံခဲ့ရသည္။ ကံေတာ၊ ဆည္တည္း၊ ဝက္ေမွးႏွင့္ ဇီးေတာရြာမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီျဖစ္ေစ 
ေက်းရြာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေစ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ မွတ္တမ္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ မေတြ႔ရပါ။၃၇ 37 ယင္းအခ်က္ကုုိ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ၂၀၁၆ 
ခုုႏွစ္တြင္ ယင္းေဒသအတြင္းျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းျခင္းမ်ားကလည္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ေလ့လာသူမ်ားသည္ ဆည္တည္း၊ ဝက္ေမွးႏွင့္ ဇီးေတာရြာမ်ားမွ ၂၄ 
ေယာက္ပါ အုပ္စုအင္တာဗ်ဴး အပါအဝင္ ရြာသား ၃၇ ဦးႏွင့္ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းရြာမ်ားမွ လူမ်ားမွာ 
လယ္ယာေျမမ်ားသာမက ေနအိမ္ပါ ဆံူးရႈံးရမည့္ အေနအထားရိွေနသျဖင့္ သတၱဳမုုိင္းေၾကာင့္ 
အဆိုုးဝါးဆံုုးထိခုုိက္ခံရသူမ်ားအထဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ၎တုုိ႔အား ေဆြးေႏြးမႈတြင္ မပါဝင္ေစပဲ ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းသည္ 
ျမန္မာဝမ္ေပါင္က “သတၱဳစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုုိက္နစ္နာသူ အားလံုုးႏွင့္ တစ္အိမ္တက္ဆင္းျဖစ္ေစ၊ 
ေက်းရြာအစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းခဲ့သည္” ဟုုေျပာဆုုိေနေသာ အခ်က္ မွားယြင္းေၾကာင္း 
ေထာက္ျပေနပါသည္။၃၈38  

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ ႏုုိင္ငံျခားသားမ်ား ရြာကုုိေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ သုုိ႔ေသာ္ ၎တုုိ႔က ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ၏ 
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားမဟုုတ္ဟုု ဆုုိၿပီး မည္သူ႔အတြက္ အလုုပ္လုုပ္ေပးေနသည္ဆုုိသည္ကုုိလည္း မေျပာေၾကာင္း 
ဇီးေတာရြာသားတစ္ေယာက္က ဆုုိသည္။၃၉ 39 ၎တုုိ႔က ရြာကုုိ ႏွစ္ႀကိမ္လာၿပီး ယင္းအခ်ိန္က ရြာတြင္ရိွေနေသာ 
လူမ်ားႏွင့္ ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ႏွစ္ႀကိမ္လံုုးတြင္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ဆယ္ဦးခန္႔စီ 

                                                                                                                                                    
33 ၃၃ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ ၉၊ http://www.myanmarwanbao.com.mm/images/stories/wanbao-pdfs/csr_2016_update.pdf 
34 ၃၄ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ ၁၉ 
35 ၃၅ Knight Piésold, ESIA ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅၊ စာ ၂၂၁-၃ 
36 ၃၆ Knight Piésold, ESIA ေမ ၂၀၁၄၊ ေနာက္ဆက္တြဲအမွတ္ T ၊ စာ -၁၁ 
37 ၃၇ အဂၤလိပ္လုိေဖာ္ျပေသာ ရြာအမည္မ်ားမွာ ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ ကုိးကားေသာအရင္းျမစ္တြင္ စာလုံးေပါင္းကြဲျပားသည္ကလြဲ၍ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထုိအမည္မ်ားကုိသာ 
ေဖၚျပသြားပါမည္။ 
38 ၃၈ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ ၁၉ 
39 ၃၉ ယင္းႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ငွားရမ္းထားေသာ အႀကံေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ လိပ္စာကတ္ႏွင့္ အျခားအေထာက္အထားမ်ား 
မထားခဲ့သျဖင့္ ၎တုိ႔မည္သူမည္ဝါမွန္း ရြာသားမ်ားက မသိခဲ့ၾကပါ။ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 22 

တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟုု ဆုုိသည္။ ယင္းႏုုိင္ငံျခားသားမ်ားက ရြာသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္အၾကား 
ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေပးလုုိသည္ဟုု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္ဟုု ဆုုိပါသည္။ ဇီးေတာရြာသားက - 

“ေဒသခံေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကုုိ ေမးၿပီး ဝမ္ေပါင္ကလူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဖုုိ႔ စီစဥ္ေပးမယ္လုုိ႔ေျပာတယ္။ သူတုုိ႔ႏွစ္ေခါက္လာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ရြာက 
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ လာယူတ့ဲ ပံုုမ်ိဳးပါပဲ။” ၄၀40 

သတၱဳတြင္းတဝုိက္ ျဖစ္စဥ္အေျခအေနကုိ ႏွစ္မ်ားစြာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သူ ဝက္ေမွးရြာသားႏွစ္ဦးက ၂၀၁၄ 
ခုုႏွစ္အတြင္း ကုမၸဏီမွ ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ရြာသုုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားကုိ ေျပာျပသည္။၄၁ 41 
ယင္းပုုဂၢိဳလ္က ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွပဲ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ရြာတြင္အစည္းအေဝးျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ 
ရြာသားအမ်ားစုုကုုိ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ စကားေျပာၿပီး ရြာမွထြက္ေပးၾကဖုုိ႔ စည္းရံုုးေျပာဆုုိသြားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ 
ရြာသားမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။၄၂42 

ျမန္မာဝမ္ေပါင္က အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္ကုုိ လံုုးဝေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည့္ ရြာမ်ားထဲမွ တစ္ခုု 
ျဖစ္ေသာ ဆည္တည္းရြာမွ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ားအၿပီးတြင္ စတင္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ဟုု ဆုုိသည္။၄၃43 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ ေလ့လာသူမ်ားက ဆည္တည္းရြာတြင္ ရြာသား ၂၄ဦး နွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး 
ရြာသား ၅ဦးႏွင့္လည္း သီးသန္႕ေတြဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။သုုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ မည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ရြာကုုိလည္း ေရာက္မလာခဲ့၊ ရြာသားမ်ားကုုိလည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုုိ႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းမရိွဟုု 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ရြာသားအားလုံးက ေျပာျပခဲ့သည္။၄၄ 44 
မန္မာဝမ္ေပါင္က ဆည္တည္းရြာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ သေဘာတူထားၿပီးေသာ ရြာသားသံုုးဦးကုုိ ေက်းရြာတစ္ခုုလံုုး၏ 
ကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အျခားမည္သူႏွင့္မွ် ေျပာဆုုိေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ဟုု ရြာသားတစ္ေယာက္က 
ေျပာျပသည္။ 

“စီမံကိန္းက ရြာနဲ႔ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆုုိရင္ ရြာကုုိလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးသင့္တာေပါ့။ 
တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သူတုုိ႔ေရြးထား ခန္႔ထားတဲ့ လူေတြနဲ႔ပဲ သူတုုိ႔က စကားေျပာခ်င္တာ။” 
အျခားရြာသားတစ္ေယာက္ကလည္း “ကုမၸဏီနဲ႔ ဘာအစည္းအေဝးမွ မလုုပ္ခဲ့ရပါဘူး။ ဘယ္အစုုိးရ၊ ဘယ္ ဦးပုုိင္၊ 
ဘယ္ ဝမ္ေပါင္မွ ဒီကုုိ မလာဘူး” ဟုု ဆုုိသည္။ ၄၅45 

ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏ ESIA အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ရြာလံုုးကၽြတ္ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည့္ ရြာေလးရြာကုုိလည္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွ၊ 
ရြာသားတုုိင္းကုုိလည္း ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ခဲ့ျခင္းရိွေၾကာင္း မေဖာ္ျပထား၊ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
ယင္းရြာမ်ားမွ ရြာသားမ်ားကုုိ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္လည္း မည္သည့္ တစ္အိမ္တက္ဆင္းေဆြးေႏြးမႈမွ မရိွခဲ့ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ရြာသားအားလံုုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုု မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ေျပာႏုုိင္ပါသလဲဟုု အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က မည္သုုိုု႔မွ် 
တုု႔ံျပန္ေျဖၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္က ဝက္ေမွးရြာသုုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ပါသနည္းဟူေသာ 
အေမးကုုိလည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ 

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ အကုုန္ကတည္းက ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရိွခ့ဲေတာ့ေၾကာင္း 
ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုုိယ္တုုိင္က ဝန္ခံထားပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ 
ေနအိမ္ႏွင့္ လယ္ယာေျမ ဆံုုးရႈံးမႈႏွင့္ ရင္ဆုုိင္ေနရသည့္ လူမ်ား ရာေပါင္းမ်ားစြာကုုိ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ခ်န္လွပ္ 
ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ေမလတြင္ ကုမၸဏီက ရြာေလးရြာအပါအဝင္ က်န္ရိွေနေသးေသာ ေျမယာမ်ားကုုိ သိမ္းယူရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။၄၆46 သုုိ႔ေသာ္ အေသးစိတ္ကုုိ ထုုတ္ေျပာျခင္းမရိွပဲ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က စကားေျပာဆုုိခဲ့ေသာ ဆည္တည္း၊ ဝက္ေမွးႏွင့္ ဇီးေတာရြာမွ ရြာသားမ်ားကလည္း 

                                                                                                                                                    
40 ၄၀ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ဇီးေတာရြာတြင္ လူေပါင္း ၁၀ ဦးကုိ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္ ၎တုိ႔ရြာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလံုးဝ မျပဳလုပ္ခဲ့ဟု အားလံုးက အတည္ျပဳေျပာၾကသည္။ ၂၀၁၆ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား။ 
41 ၄၁ အစည္းအေဝး ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သလဲ ဆုိသည့္အေပၚ ရြာသားတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၏ အေျဖမ်ားမတူၾကပါ။ တစ္ေယာက္က တစ္ႀကိမ္လုပ္ခဲ့သည္ ဟုေျပာၿပီး 
ေနာက္တစ္ေယာက္က သံုးႀကိမ္ဟု ဆုိသည္။ လာေရာက္သူမွာ တရုတ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး “ေလာ္ဆြန္” ဟူေသာအမည္မ်ိဳး ရွိၿပီး ျမန္မာဝမ္ေပါင္တြင္ “အာဏာအရိွဆံုးလူ” ဟု 
ရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။  
42 ၄၂ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ ၁၉ 
43 ၄၃ စာကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ မွတ္တမ္းတင္ထား  
44 ၄၄ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ ေလ့လာသူမ်ားက ၁၃ဇြန္ ၂၀၁၅တြင္ ဇီးေတာရြာမွ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာရြာသား ၂၄ေယာက္ႏွင့္ေတြဆုံေမးျမန္ခဲ့ျပီး 
ထုိအထဲမွ ၅ေယာက္နွင့္ တဦးခ်င္းစီ ေတြဆုံေမးျမန္ခဲ့သည္။ 
45 ၄၅ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ျမန္မာ၊ ၁၃ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
46 ၄၆ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ- ၄ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 23 

ေျမယာမ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ သိမ္းယူခံရမည္၊ ၎တုုိ႔၏ အနာဂတ္မည္ကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္လာမည္ကုုိ မသိရိွေၾကာင္း 
ေျပာျပၾကသည္။ 

ေျမယာမ်ား ရယူသိမ္းဆည္းျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနအိမ္နွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားမွ ဖယ္ရွားေပးရျခင္းမ်ားတြင္ 
သက္ဆုုိင္သူမ်ားကုုိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရမည္ဟုု ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒက ဆုုိသည္။ 
ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္မီ ထိခုုိက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္စြာေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းၿပီး ျဖစ္ႏုုိင္သမွ် အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုုိ 
ရွာေဖြရမည္ဟုုလည္း ျပဌာန္းထားသည္။၄၇ 47 သုုိ႔ေသာ္ ယင္းလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ရြာေလးရြာတြင္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ဆုုိေသာ ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားမွာလည္း လြဲမွားေနသည့္အတြက္ 
အျခားရြာမ်ား အမ်ားအျပားတြင္လည္း မလုုပ္ေဆာင္ခဲ့ဟုု ယူဆႏုုိင္စရာရိွပါသည္။ ေနအိမ္မ်ား လယ္ယာေျမမ်ား 
ဆံုုးရႈံးရႏုုိင္သည့္ လူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က လံုုေလာက္ေသာ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ား မျပဳလုုပ္ခဲ့ပါ။ ၎တုုိ႔အား 
ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုုိလည္း မေပးခဲ့ပါ။ 
ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီက စီမံကိန္းဧရိယာတုုိးခ ဲ်႕သည့္အခါ ရြာသားမ်ားမွာ ၎တုုိ႔၏ ေနရာမွ အဓမၼဖယ္ရွားခံရမႈႏွင့္  
ရင္ဆုုိင္ၾကရပါသည္။၄၈48
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ဒုကၡေတာင္တန္း
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47 ၄၇ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားေကာ္မီတီ။ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၇- အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း (၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၁၉၉၇) အပိုဒ္ ၁၄ ႏွင့္ ၁၆ 
48 ၄၈ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ- ၄ 
49 ၄၉ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ ၁၃ 
50 ၅၀ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္၏ အဆုိအရ ေျမယာဆုံးရႈံးရသူလူအမ်ားစု (ေက်းရြာ ၃၅ခုမွ ၃၅%) က ေမ၂၀၁၆တြင္ ဤေလ်ာ္ေၾကးကုိလက္ခံခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ 
CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၅-၁၆၊ စာ ၁၃ 
51 ၅၁ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ ၂၀ 

ဖိအားေပးၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံေစခ့ဲသလား။ 

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္က ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္အၿပီးတြင္ ေျမယာဆံုုးရႈံးရေသာ အိမ္ေထာင္စုုမ်ားကုုိ 
ရက္ေရာေသာေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ဟုု ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ဆုုိသည္။ ယင္းေလ်ာ္ေၾကးမွာ 
သိမ္းယူေသာေျမ ပမာဏကုုိလုုိက္၍ တစ္လလ်င္ ေဒၚလာ ၇၀ မွ ၁၆၀ အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီက 
ယင္းေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုုိ ႏွစ္ ၃၀ ဟုု ခန္႔မွန္းထားေသာ စီမံကိန္းကာလတေလ်ာက္ ေပးသြားမည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 
သတၱဳတြင္းတြင္ အလုုပ္အကုုိင္မ်ား ေပးႏုုိင္သည္အထိ ေပးသြားမည္ဟုု ဆုုိသည္။၄၉49    

ေဒသခံအမ်ားစုုက ယင္းေလ်ာ္ေၾကး (ဝမ္ေပါင္က ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္ဟုု ေခၚသည္) ကုုိ လက္ခံရန္ 
သေဘာတူခဲ့ျခင္းက ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ထိခုုိက္မႈရိွေသာ ေဒသခံမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုုိ ရလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သက္ေသတစ္ရပ္ဟုု ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ေျပာပါသည္။၅၀50 

သုုိ႔ေသာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ အစီအစဥ္က မည္သုုိ႔ပင္ေကာင္းသည္ဟုု ဆုုိႏုုိင္ေစကာမူ လူထုုက 
ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံလုုိက္ျခင္းကုုိ စီမံကိန္းဟာ ေထာက္ခံမႈအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲျခင္းမွာ မွားယြင္းပါသည္။ 
ေျမယာဆံုုးရႈံးသြားရသူမ်ားက ၎တုုိ႔၏ မိသားစုု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဝင္ေငြရလမ္းကုုိ လက္ခံရန္ 
သေဘာတူလုုိက္ျခင္း ျဖစ္ႏုုိင္သည္၊ သုုိ႔ေသာ္ ၎တုုိ႔က စီမံကိန္းဆက္ရိွေနျခင္းကုုိ သေဘာတူေထာက္ခံသည္ဟုု 
မဆုုိႏုုိင္ေပ။ လူအမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔လုုပ္ကုုိင္ေနေသာ ေျမယာေပၚမွ အတင္းႏွင္ထုုတ္ခဲ့ၿပီး ၎တုုိ႔၏ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကုုိ လုုယူလုုိက္ၿပီးေနာက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းသည္ လုုပ္ရပ္အမွားကုုိ ျပင္ဆင္ရန္ 
အန္ိမ့္ဆံုုးအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။  

၎အျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည့္ အစီအစဥ္ကုုိ လက္ခံရန္ မိသားစုုမ်ားကုုိ ကာလတစ္ခုုအထိ ဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္း 
ကုမၸဏီ ကုုိယ္တုုိင္က ဝန္ခံထားပါသည္။ သက္ဆုုိင္ရာ ေက်းရြာမွ လူ စုုစုုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းက ေလ်ာ္ေၾကးကုုိ 
လက္ခံရန္ သေဘာတူမွ ေလ်ာ္ေၾကးကုုိ ထုုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီက ေအာက္ပါအတုုိင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  

“ရြာတစ္ရြာက ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးမည့္အစီအစဥ္ကုုိ လက္ခံေၾကာင္း စဥ္းစားေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ ယင္းရြာမွ 
ထိခုုိက္နစ္နာသူ အနည္းဆံုုး ၇၀ ရာခုုိင္ႏွႈန္းက ေထာက္ပ့ံေၾကးကုုိ လက္ခံမည္ဟုု သေဘာတူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုု ထားရိွခဲ့သည္။ ယင္း စည္းကမ္းခ်က္ကုုိ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
ဤအခ်က္ကုုိ ရြာသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္လာေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုု အျဖစ္သံုုးစြဲႏုုိင္ခဲ့သည္။” ၅၁ 51 

ထိခုုိက္နစ္နာသူ အမ်ားစုုက ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ကုုိ လက္ခံရန္သေဘာမတူခဲ့လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုုိ 
မရႏုုိင္ဟုု လူမ်ားကုုိ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမွာ စုုိးရိမ္စရာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ သေဘာတူရန္ ဆႏၵမရိွသူမ်ားအေပၚ 
ႀကီးမားေသာ ဖိအားမ်ား ရိွသြားႏုုိင္ပါသည္။ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 25 

၄။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုုိ
င္ရာ အထူးစုုိးရိမ္ရခ်က္မ်ား 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုုိက္မႈအပုုိင္းကုုိ အေသအခ်ာစီမံလုုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳႏုုိင္လွ်င္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္သည့္ 
လုုပ္ငန္းမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ ထိခုုိက္ႏုုိင္ပါသည္။ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းတြင္ အစုုိးရက ကုမၸဏီမ်ားကုုိ 
ထိန္းကြပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ သတၱဳတြင္း၏ ဒဇုုိီင္းပံုုစံႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတုုိ႔အၾကား ႀကီးမားေသာ 
လစ္ဟာခ်က္မ်ား ရိွခဲ့ပါသည္။  

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ေဒါက္တာအလန္တင္ေဂးက ျမန္မာဝမ္ေပါင္ရဲ႕ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈစီးပြားအေပၚ သက္ေရာက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (ESIA) မူၾကမ္းကုုိ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အတြက္ ေလ့လာခဲ့ရာမွာ အေရးတႀကီး လိုုအပ္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္ေနေၾကာင္း 
ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ယင္းလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ 
ျမန္မာေၾကးနီစီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား” အစီရင္ခံစာတြင္ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။၅၂52 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုုိ ထိခုုိက္ႏုုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ကလည္း ဆုုိးဆုုိးဝါးဝါးရိွသည္။ 
သတၱဳမုုိင္းမွ ထြက္လာေသာ အက္ဆစ္ႏွင့္ အျခားသတၱဳပစၥည္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား မီွခုုိေနရေသာ ျမစ္ေခ်ာင္း 
ကန္မ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ေရ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ ထိခုုိက္ေစႏုုိင္သည္။ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းႏွင့္ အနီးအနားမွ 
ေက်းရြာမ်ားအၾကားတြင္လည္း ၾကားခံဇုုန္ဟူ၍ မရိွပါ။ မံုုရြာေဒသသည္ ေျမငလ်င္၅၃ 53 ႏွင့္ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား 
ျဖစ္ႏုုိင္ေသာေဒသျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ခုုစလံုုးကလည္း သတၱဳတြင္းကုုိ ထိခုုိက္ပ်က္စီးၿပီး အႏၱရာယ္ရိွနုုိင္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
ျပန္႔ႏွ႔ံသြားေစနုုိင္ပါသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက အစီရင္ခံစာ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လအတန္ၾကာသည့္အခ်ိန္ ၂၀၁၅ 
ဇြန္လတြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ၎၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားအေပၚသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
ESIA ေနာက္ဆံုုးမူကုုိ ကုမၸဏီ ဝက္ဆုုိက္တြင္ တင္ခဲ့သည္။၅၄54 ျမန္မာဝမ္ေပါင္က အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ထံသုုိ႔ စာေရးၿပီး ၎တုုိ႔၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကုုိ ကာကြယ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

                                                                                                                                                    
52 ၅၂ ရႈရန္- စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ စာ- ၈၆ 
53 ၅၃ မုံရြာသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေျမငလ်င္မ်ားလႈပ္ခတ္ႏိုင္သည့္ ေဒသျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ဘူမိသိပၸံအဖြဲ႔ (USGS) ၏ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ 
ရွာၾကည့္ေသာအခါ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထြင့္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳမုိင္းတည္ရွိရာေနရာမွ ၂၀၀ ကီလုိမီတာအတြင္း ငလ်င္ ၄၀၆ ႀကိမ္လႈပ္ဖူးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 
ယင္းတုိ႔အထဲတြင္ ျပင္းအား ၇ ရွိ ငလ်င္တစ္ႀကိမ္၊ ၆.၈ တစ္ႀက္ိမ္ႏွင့္ ၅.၀ မွ ၅.၉ အၾကားရိွ ငလ်င္ေပါင္း ၄၄ ႀကိမ္ လႈပ္ခဲ့သည္ဟု ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၃ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ 
ျပင္းအား ၄.ရ ရွိငလ်င္တစ္ခု လက္ပံေတာင္းမွ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၇၀ ကီလုိမီတာအကြာတြင္လႈပ္သြားခဲ့သည္။ သတၱဳတြင္းႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္လႈပ္သြားေသာ ငလ်င္မ်ားမွာ ၃.၆ 
ကီလုိမီတာတြင္ လႈပ္သြားေသာ ျပင္းအား ၄ ရွိ ငလ်င္ႏွင့္ ၉.၁ ကီလုိမီတာအကြာတြင္ လႈပ္သြားေသာ ၄.၁ ျပင္းအားရိွ ငလ်င္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
54 ၅၄Knight Piésold, ESIA ဇန္နဝါရီ ၂၀၁ 

melanie.ng
Text Box

melanie.ng
Text Box

melanie.ng
Text Box



 

ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 26 

“ယခုု ESIA မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုုးျပဳလုုပ္ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ၁၈ လၾကာ ေလ့လာေဆြးေႏြးသံုုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ 
ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ အစုုိးရက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္း ESIA တြင္ ႀကီးမားေသာ လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား 
ပါဝင္ေနေသးေၾကာင္း သင္တုုိ႔ဘက္က ေကာက္ခ်က္မည္ကဲ့သုုိ႔ခ်ခဲ့သည္ကုုိ ကၽြန္ုုပ္တုုိ႔ နားမလည္ႏုုိင္ပါ။” ၅၅55 

ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏ ESIA ေနာက္ဆံုုးမူ ကုုိ သံုုးသပ္ေလ့လာေပးရန္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေဒါက္တာအလန္တင္ေဂးကုုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မူၾကမ္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေထာက္ျပခဲ့ေသာ ခၽြတ္ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကုုိ ယခုုေနာက္ဆံုုးမူတြင္လည္း 
ေျဖရွင္းမထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ဟုု ေဒါက္တာတင္ေဂးက အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ 
ယင္းခၽြတ္ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကုုိ အေသးစိတ္ ေလ့လာသံုုးသပ္ထားခ်က္မ်ားကုုိ ၂၀၁၆ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုုိ 
ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီဘက္မွ အေၾကာင္းမျပန္ခဲ့ပါ။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ ႀကီးမားေသာ 
ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားရိွေနျခင္းအေပၚ မီးေမာင္းထုုိးျပေနေသာ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုုကုုိ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ေလ့လာခ်က္က ေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုုိ႔မွာ ၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္လက ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈႏွင့္ 
၂၀၁၅ အကုုန္၊ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ သတၱဳတြင္းက ေရဆုုိးေတြ စိမ့္ထြက္မႈတုုိ႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ား 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားသုုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္သြားေရာက္၍ 
ကုမၸဏီ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ 

၄.၁။၂၀၁၅ ေရႀကီးမႈမ်ား 
လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း၏ အေရွ႕ဖက္အစြန္းသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည္။၅၆56 
အလြန္ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္ဆုုိင္ေက်ာက္တံုုးႀကီးမ်ား၅၇57 ႏွင့္ ေၾကးနီတူးေဖာ္ရာတြင္သံုုးသည့္ 
အက္ဆစ္ေလာင္းထားသည့္ ေျမစာပံုုမ်ား၅၈ 58 ကုုိ ေရႀကီးေရလွ်ံႏုုိင္ေသာ ေဒသတြင္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အနီးတဝုုိက္တြင္ 
ထားရိွျခင္း၏ အႏၱရာယ္ႀကီးပံုုကုုိ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ အႏၱရာယ္မွာ ႏွစ္ပုုိင္းရိွပါသည္။ တစ္ခုုမွာ 
လ်ံွတက္လာေသာ ေရမ်ား သတၱဳတြင္းအထဲ ဝင္ေရာက္လွ်င္ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ား ေရႏွင့္အတူ 
ျပန္႔ႏံွ႔သြားႏုုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။၅၉59 အျခားအခ်က္မွာ သတၱဳမုုိင္းက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ တားဆီးရန္ တာတမံမ်ား၊ 
ဆည္မ်ားကာရံထားျခင္းျဖင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရကုုိ ထြက္ေပါက္က်ဥ္းသြားေစၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား မၾကာခဏႏွင့္ 
ပုုိ၍ဆိုုးဝါးစြာ ျဖစ္ေပၚႏုုိင္ေသာ အေျခအေန ေရာက္သြားႏုုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။၆၀60   

ယင္းသုုိ႔ အႏၱရာယ္ရိွႏုုိင္ေၾကာင္းကုုိ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ထင္ရွားစြာေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ဇူလုုိင္လေႏွာင္းပုုိင္းမွ စ၍ မုုိးသည္းထန္စြာ 
ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံအႏံွ႔အျပား ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရာ မံုုရြာတြင္လည္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရႀကီးခဲ့သည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက သတၱဳတြင္းဧရိယာတစ္ဝုုိက္ကုုိ ရုုိက္ယူထားေသာ DigitalGlobe အဖြဲ႔မွ 
ၿဂိဳဟ္တုုဓာတ္ပံုုမ်ားကုုိ ေလ့လာမႈ တစ္ခုု ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ေရႀကီးမႈမ်ား မျဖစ္ေသးခင္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၃ 
ရက္ေန႔က ရုုိက္ယူခဲ့ေသာ ပံုုမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ၾသဂုုတ္လ ၆ ရက္ေန႔က ပံုုမ်ားကုုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့သည္။၆၁ 61 ပံုုမ်ားတြင္ 

                                                                                                                                                    
55 ၅၅ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ထံ စာႏွစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ေမလ ၂ ရက္ေန႔က ေနာက္ဆံုးေပးပုိ႔လာေသာစာကုိ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ 
ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ပို႔ခဲ့ေသာ စာကုိ စီးပြားေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားသည္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၆၀ 
တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
56 ၅၆ Knight Piésold ESIA ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅၊ စာ- ၁၇၆ 
57 ၅၇ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္တံုး တန္ သန္း ၃၀ ခန္႔ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ မွန္းဆထားသည္ သတၱဳမိုင္း၏ သက္တမ္း အႏွစ္ ၃၀ 
အတြင္းတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း တန္ေပါင္း သန္းတစ္ေထာင္ခန္႔ထြက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ Knight Piésold ESIA ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅၊ စာ-i (အေထြေထြ အက်ဥ္းခ်ဳပ္) တြင္ ရႈ၊ 
58 ၅၈ ESIA က ေၾကးနီထုတ္ေျမစာေဖ်ာ္ကန္ႏွစ္ခု (HLP1 ႏွင့္ HLP2) ၏ အေျခခံ ဒီဇိုင္းပုံစံကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ခုစီက ေနရာယူထားေသာ ဧရိယာမွာ 
၃.၄၆စတုရန္းကီလုိမီတာ ရွိၿပီး (စုစုေပါင္း ၆.၉၂စက) အျမင့္မွာ ၈၄ မီတာ ရွိသည္။ သတၱဳမ်ညးစတင္ထုတ္လုပ္ၿပီး ၁၄ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျပဳလုပ္မည့ိ္ တတိယေျမာက္ ေျမစာေဖ်ာ္ကန္ 
HLP3 ၏ အတုိင္းအတာကုိမူ ေဖာ္ျပမထားပါ။ ေဖ်ာ္ကန္တစ္ခုစီ၏ ဧရိယာေနရာယူထားေသာ ပမာဧမွာ ကမၻာ့စံႏႈန္းႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ လြန္စြာႀကီးမားေနၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ 
အႀကီးဆံုးမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိမ္ေခၚခ်က္တစ္ခုမွာ မုန္တုိင္းႏွင့္ ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ယင္းေဖ်ာ္ကန္မ်ားထဲမွ လွ်ံထြက္လာမည့္ ပမာဏႀကီးမားသည့္ 
ေရမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္မည္၊ ထိန္းသိမ္းမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ Knight Piésold ESIA ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅၊ စာ- ၁၆၆ ကုိရႈ 
59 ၅၉ Knight Piésold ESIA ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅၊ စာ- ၂၂၆ 
60 ၆၀ Knight Piésold ESIA ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅၊ စာ- ၂၁၉ 
61 ၆၁ DigitalGlobe ၏ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းအနီး ေရလွ်ံမႈေပၚ လက္တေလာ အကဲျဖတ္ခ်က္၊ ၂၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 27 

သတၱဳတြင္း၏ ေရဆုုိးစြန္႔ပစ္ကန္မ်ားကုုိ ေရမ်ားဖံုုးလႊမ္းေနၿပီး ေရျပင္ႀကီးမွာ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ သတၲဳတြင္းက 
စြန္႔ထုုတ္ပစၥည္းမ်ား စုုပံုုထားမည္ဟုု သတ္မွတ္ထားေသာေနရာႏွင့္ အနာဂတ္တြင္တူးေဖာ္မည့္ 
သတၱဳတြင္းမ်ားေနရာအထိ ဖံုုးလႊမ္းေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ျမစ္ႏွင့္ သတၱဳတြင္းအၾကားတြင္ တည္ရိွေသာ 
ရြာအမ်ားအျပားမွာလည္း ေရႀကီးေနသည္ကုုိ ေတြ႔ရိွရသည္။ 

 
၂၀၁၅ခုႏွစ္က မုိးႀကီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔အျပားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ 
ပံုထဲတြင္ေတြ႔ရသည့္အတုိင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ လွ်ံတက္၍ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ျမစ္အၾကားရိွ ေနရာမ်ားကုိ ေရဖံုးလႊမ္းသြားခဲ့သည္။ လက္ရိွသတၱဳတြင္း 
ဧရိယာအတြင္းရိွ အကြက္ငယ္ေလးတစ္ကြက္တြင္လည္း ေရမ်ားျမဳပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေရႀကီးေနေသာ ဝက္ေမွးႏွင့္ ကန္ေတာ္ေက်းရြာမ်ားမွာ 
သတၱဳတြင္းကုိ ေနာက္ထပ္ခ ဲ်႕မည့္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ရိွေနပါသည္။  

ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ေရလွ်ံမႈမွာ မွန္းထားသည္ထက္ ပုုိျမင့္ခဲ့ၿပီး သတၱဳတြင္းကုုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
တည္ေဆာက္ထားေသာ ယာယီတာတမံကုုိ ေက်ာ္လြန္စီးဝင္ခဲ့သည္ဟုု ဆုုိသည္။၆၂ 62 ထုုိ႔ေနာက္ ကုမၸဏီ၏ 
“စြန္႔ထြက္ေရ သံုုည မူဝါဒႏွင့္အညီ” သတၱဳတြင္းထဲမွ ထုုိေရမ်ားကုုိ အနားပတ္လည္ရိွ လယ္ယာေျမမ်ားထဲသုုိ႔ 
စီးဝင္ေရာက္ရိွမသြားရန္လည္း ကာကြယ္ႏုုိင္ခဲ့သည္ဟုု ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ေျပာပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းဧရိယာ 
ျပင္ပေနရာမ်ားသုုိ႔ အႏၱရာယ္ရိွႏုုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားေရာက္ရိွမသြားေအာင္ တားဆီးႏုုိင္ခဲ့သည္ဟုု ဆုုိပါသည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ဝမ္ေပါင္၏ အဆုုိကုုိ ေထာက္ခံေပးမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပါရန္ 
ေတာင္းဆုုိခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္မရခဲ့ပါ။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ၏ ESIA ကလည္း သတၱဳတြင္း၏ ေရႀကီးမႈကာကြယ္ေရး 
အရံအတားမ်ားသည္ ေရႀကီးမႈကုုိ ပုုိဆုုိးဝါးသြားေစႏုုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားခဲ့ပါသည္။ျမန္မာဝမ္ေပါင္က 
ေလာေလာဆယ္ ယာယီတာတမံတစ္ခုုကုုိေဆာက္လုုပ္ထားၿပီး အၿပီးသတ္ေဆာက္လုုပ္မည့္ တမံမွာ လက္ရိွတမံထက္ 
ပုုိ၍ျမင့္ပါသည္။၆၃63 အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တမံမွာ နိမ့္လြန္း၍ ေရမ်ား သတၱဳတြင္းအတြင္း မဝင္ေရာက္ႏုုိင္ေအာင္ 
တားဆီးႏုုိင္ျခင္းမရိွပါ။ သုုိ႔ေသာ္ တမံေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈမ်ား ပုုိဆုုိးလာေစနုုိင္ေသာ အႏၱရာယ္ ရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
သိပၺံနည္းက် အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား မျပႏုုိင္ၾကေသည္လည္း ေဒသခံလူမ်ားၾကားတြင္လည္း 
                                                                                                                                                    
62 ၆၂ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ- ၇၇ 
63 ၆၃ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ- ၇၇ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 28 

ဤအတုုိင္းပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွတ္ယူထားၾကသည္။ ဥပမာ ဝက္ေမွးရြာမွ အသက္အရြယ္ႀကီး 
အမ်ိဳးသားၾကီးတစ္ဦးက ယခုုကဲ့သုုိ႔ ေျပာသည္ - 

“ဒီလုုိမ်ိဳး ေရႀကီးတာ တစ္ခါမွမေတြ႔ဖူးဘူး။ ေျမႀကီးေတြကုုိ ပံုုထားၿပီး ေျခာက္ေပေလာက္ျမင့္တဲ့ 
တံတုုိင္းႀကီးလုုပ္ထားေတာ့ ေရက အျပင္ကုုိ စီးမထြက္ႏုုိင္ေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ရြာေတြဘက္ လွည့္ၿပီး 
စီးဝင္ကုုန္ေရာ။” ၆၄64 

သတၱဳတြင္း၏ ေရႀကီးမႈကာကြယ္ေရး အရံအတားမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းက ေရႀကီးမႈေတြ ပုုိဆုုိးသြားေစမလားဆုုိသည္ကုုိ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းရိွမရိွ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုုိ 
ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုု အစီရင္ခံစာကုုိ ထုုတ္ေဝခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္မရခဲ့ပါ။ ၆၅65  

၄.၂။ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ အတြင္း ညစ္ညမ္းေသာေရဆုုိးမ်ား 

လွ်ံထြက္ျခင္း 
လက္ပံေတာင္းသတၱဳမုုိင္း အဝန္းအဝုုိင္းတေလွ်ာက္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ၂ မီတာခန္႔နက္ေသာ တူးေျမာင္းကုုိ 
တူးထားခဲ့သည္။ ဤေရေျမာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “စြန္႔ထြက္ေရ သံုုည မူဝါဒႏွင့္အညီ စီမံကိန္းအတြက္ 
ဌားရမ္းအသံုုးျပဳေနေသာ ဧရိယာအထဲမွ မည္သည့္ ေရမ်ိဳး၊ အရည္မ်ိဳးမွ အျပင္သုုိ႔ စီးမထြက္ေစရန္”  ျဖစ္သည္။၆၆ 66 
ယင္းသုုိ႔ တူးေျမာင္းရိွရန္ လုုိအပ္ခ်က္မွာ ရွင္းပါသည္။ ESIA တြင္ သတၱဳတြင္း စတင္လည္ပတ္ၿပီဆုုိပါက 
“သတၱဳတြင္းထဲမွ၊ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္တုုန္းမ်ားမွ၊ ေၾကးနီသန္႔စင္ရာ ေျမပံုုမ်ားမွ စိမ့္ထြက္ စီးထြက္လာေသာ ေရဆုုိးမ်ား” 
သည္ “အႏၱရာယ္ႀကီးႀကီးမားမား” ျဖစ္ေစႏုုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၆၇67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းကုိ ပတ္လည္ဝုိင္းရံထားေသာ ေရေျမာင္းႏွင့္ အေနာက္မွ တာတမံ၊ ယင္းေနရာမွ ေရမ်ားစတင္ လွ်ံထြက္လာသည္ဟု 
ရြြာသားမ်ားက ေျပာသည္။ (ဓာတ္ပံု - အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၊ ၂၀၁၆) 
 

                                                                                                                                                    
64 ၆၄ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴး၊ ျမန္မာ၊ ၁၂ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
65 ၆၅ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္သုိ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ ေပးစာ၊ ၁၅ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
66 ၆၆ ျမန္မာ ဝမ္ေပါင္ ၂၀၁၅-၁၆ CSR Report ၊ ၁၇ ေမ ၂၀၁၆၊ စာ- ၇၆ 
67 ၆၇ Knight Piésold, ESIA ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅၊ ဇယားအမွတ္ ၇.၅၊ စာ ၂၂၄-၆ 
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အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 29 

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလတြင္ တူးေျမာင္းမွ ေရမ်ား လွ်ံထြက္လာေနသည္ကုုိ ဝက္ေမွးရြာမွ လယ္သမားမ်ားက 
ေတြ႔ခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားက ေဒသအာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီကုုိ ဆယ္ရက္အတြင္း 
အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေရမ်ားက ၎တုုိ႔၏ လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္းသုုိ႔ ေနာက္ထပ္ ရက္သတၱပတ္ 
အေတာ္မ်ားမ်ား ဆက္ၿပီး စီးဝင္ေနခဲ့သည္ဟုု လယ္သမားတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။၆၈ 68 GoogleEarth မွ ရရိွေသာ 
ၿဂိဳဟ္တုုဓာတ္ပံုုမ်ားအရ ေရလွ်ံထြက္ေနသည္မွာ အေစာဆံုုး ၂၀၁၅ ႏုုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုုးအျဖစ္ 
၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ဟုု ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ရရိွေသာ 
ဓာတ္ပံုုတြင္မူ ေရလွ်ံေနသည္ကုုိ မေတြ႔ရေတာ့ေပ။ 

 

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ၿဂိဳဟ္တုမွ ရုိက္ကူးခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုတြင္ သတၱဳတြင္း၏ စည္းရုိးတေလွ်ာက္တြင္ရိွေသာ ေရေျမာင္းမွ 
ေရမ်ားလွ်ံထြက္ၿပီး ဝက္ေမွးရြာဘက္သုိ႔ စီးဆင္း သြားေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ (ဓာတ္ပံု - GoogleEarth ႏွင့္ Digital Globe) 
 

လယ္သမားမ်ားထံတြင္ ယင္းအခ်ိန္က ရုုိက္ကူးခဲ့သည္ဆုုိေသာ ဓာတ္ပံုုမ်ားရိွရာ ယင္းပံုုမ်ားထဲတြင္ ေရေျမာင္းမွ ေရမ်ား 
စုုိက္ပ်ိဳးထားေသာ လယ္ယာေျမထဲ စီးဝင္ေနသည္ကုုိ ေတြ႔ရသည္။ လယ္သမားတစ္ဦးက ယင္းေရမ်ားေၾကာင့္ ၎တုုိ႔ 
စုုိက္မ်ိဳးထားေသာ ဂ်ဳံႏွင့္ ပဲခင္းမ်ားပ်က္စီးရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ လယ္သမား ငါးဦး၏ စုုိက္ခင္းမ်ား 
ထိခုုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ဟုု ဆုုိသည္။ 

“အပင္တုုိင္း ပ်က္စီးတာေပါ့၊ အားလံုုးေသကုုန္တယ္။ ေရဝင္တဲ့ေနရာတုုိင္းက အပင္ေတြ ေသတယ္။ 
တေျဖးေျဖးခ်င္းေသတာ၊ ဆယ္ရက္ေလာက္ ၾကာတယ္။ အပင္ေတြက ပထမ ညိွဳးသြားၿပီး 
ေနာက္ေတာ့ေသကုုန္တယ္။”၆၉69 

 

                                                                                                                                                    
68 ၆၈ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴး၊ ျမန္မာ၊ ၁၂ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
69 ၆၉ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴး၊ ျမန္မာ၊ ၁၂ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 30 

 

 ေရလွ်ံထြက္ေနမႈကို လယ္သမားတစ္ဦးက ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု၊ ဓာတ္ပံုတြင္ သတၱဳမုိင္းဧရိယာအစပ္တေလွ်ာက္ 
တူးထားေသာ ေရေျမာင္းမွ လွ်ံထြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 

 

၂၀၁၆ ဇြန္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲမွ ေလ့လာသူမ်ားက လ်ံွထြက္လာေသာ ေရမ်ားေၾကာင့္ 
ထိခုုိက္မႈရိွခဲ့သည္ဆုုိေသာ ေနရာႏွစ္ေနရာမွ ေျမနမူနာမ်ား ယူခဲ့သည္။၇၀ 70 ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုုိင္ရန္ အနီးအနားမွ 
ေရဆုုိးမ်ားမထိမိေသာ ေျမနမူနာကုုိလည္း ၎တုုိ႔ကယူလာခဲ့သည္။ ယင္း ေျမနမူနာမ်ားကုုိ ယူေကႏုုိင္ငံ အိတ္စီတာၿမိဳ႕ရိွ 
ဂရင္းပိစ္ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ရလဒ္အေျဖကုုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ သိပၸံပညာရွင္ 
ေဒါက္တာအလန္တန္ေဂးက ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာခဲ့သည္။ ေဒါက္တာတင္ေဂးက စြန္႔ထြက္ေရမ်ားသည္ 
အႏၱရာယ္ရိွႏုုိင္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေနရန္ “ျဖစ္ႏုုိင္ေခ်မ်ားစြာ” ရိွသည္ဟုု ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ 

“ေျမနမူမ်ားအရ ေရေတြလွ်ံထြက္လာတဲ့အခ်ိန္ တူးေျမာင္းထဲမွာ ရိွေနတဲ့ ေရဆုုိးေတြထဲမွာ 
သတၱဳဓာတ္ပစၥည္းေတြ ေတာ္ေတာ္ျမင့္ျမင့္မားမား ပါေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အာဆင္းနစ္၊ ေၾကးနီနဲ႔ ခဲ 
ဓာတ္ေတြပါ။ အဲဒါက သတၱဳတြင္းကေရေတြမွာ ညစ္ညမ္းေနၿပီး ေရထဲက သတၱဳဓာတ္ပစၥည္းေတြ 
ထြက္ေနတယ္ဆုုိတာက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏုုိင္ပါတယ္။”၇၁ 71 

ပ်က္စီးသြားေသာ သီးႏံွမ်ားကုုိ လယ္သမားမ်ားက သိမ္းဆည္းမထားခဲ့သျဖင့္ ေလ့လာသူမ်ားက နမူနာ မယူခဲ့ႏုုိင္ပါ၊ 
ထုုိ႔အျပင္ ေျမသားနမူနာမ်ားကလည္း ေရဆုုိးမ်ားက သီးႏံွမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈကုုိ အတည္ျပဳမေပးႏုုိင္ခဲ့ပါ။ သုုိ႔ေသာ္ 
ေဒါက္တာတင္ေဂးက - “ေျမသားက ညစ္ညမ္းေနၿပီဆုုိရင္ ဒါက သီးႏံွႀကီးထြားႏႈန္းကုုိ ထိခုုိက္ေစတယ္၊ သီးႏံွေတြကုုိ 
ပ်က္စီးေစတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေျမနဲ႔ေရ ညစ္ညမ္းတဲ့ ေဒသေတြမွာ ေနရတဲ့ လယ္သမားေတြရဲ႕ ဘဝေတြကုုိလည္း 
ထိခုုိက္ေစပါတယ္။ သီးႏံွေတြက ဓာတ္ပစၥည္းေတြ ပါေနတယ္လုုိ႔ ယူဆခံရရင္ အဲဒီသီးႏံွကုုိ ေရာင္းခ်ႏုုိင္ဖုုိ႔လည္း 
လယ္သမားအတြက္ အခက္ေတြ႔ေစႏုုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြက 
ႀကီးမားႏုုိင္ပါတယ္။”၇၂72 

တူးေျမာင္းသည္ ေရလွ်ံမႈမွ ကာကြယ္ရေအာင္ ေဆာက္ထားေသာ တာတမံတြင္ အဆံုုးသတ္ၿပီး 
တမံလမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက ္ေဖာက္လုုပ္ထားသည္ဟုု ေဒါက္တာတင္ေဂးက ေထာက္ျပသည္။ ဓာတ္ပံုုမ်ားအရ တမံကုုိ 
စြန္႔ပစ္ေက်ာက္တံုုးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္ဟုု ယူဆရသည္။ ယင္းသုုိ႔ ျဖစ္လွ်င္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္တံုုးမ်ား 

                                                                                                                                                    
70 ၇၀ ဤေျမနမူမ်ားမွာ မီတာ၂၀၀အကြာရိွ ေရေတြလွ်ံထြက္လာတဲ့အခ်ိန္ တူးေျမာင္းထဲမွာ ရွိေနသည့္ ေျမသားမ်ားကယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
71 ၇၁ ေဒါက္တာ အလန္တင္ေဂး မွတ္ခ်က္၊ ၁၉ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆ 
72 ၇၂ ေဒါက္တာ အလန္တင္ေဂး မွတ္ခ်က္၊ ၁၉ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 31 

ကုုိယ္တုုိင္က မုုိးေရမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔စီးက်ၿပီး သတၱဳဓာတ္မ်ားျဖင့္ ေရကုုိ ညစ္ညမ္းေစေသာ အေျခအေနမ်ိဳး 
ျဖစ္လာႏုုိင္ေစပါသည္။ တာတမံအတြက္ အသံုုးမျပဳမီ ေက်ာက္တံုုးမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔တြင္ပါဝင္ေနေသာ သတၱဳဓာတ္မ်ားကုုိ 
စစ္ေဆးသင့္သည္ဟုု ေဒါက္တာတင္ေဂးက ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုုိ ယင္း ေရလွ်ံထြက္မႈအေၾကာင္း ဆက္သြယ္ 
ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုုအစီရင္ခံစာ ထုုတ္ျပန္ခ်ိန္အထိ တံုု႔ျပန္ခ်က္မရရိွခဲ့ပါ။ 

၄.၃။ လယ္သမားမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မရရိွျခင္းႏွင့္ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကုုစားေပးခ်က္မ်ား မရိွျခင္း 
ESIA က ယင္းကဲ့သုုိ႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး ျဖစ္လာလွ်င္ျမန္မာဝမ္ေပါင္အေနႏွင့္ မည္ကဲ့သုုိ႔ တံုု႔ျပန္လုုပ္ေဆာင္သင့္သည္ 
ဆုုိျခင္းကုုိ ေဖာ္ျပမထားေပ။ အႏၱရာယ္ကုုိ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ မည္သည့္ ေရဆုုိးမ်ိဳးမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထဲ 
ေရာက္မသြားေစရ ဟုုသာေဖာ္ျပထားၿပီး ေရမ်ားလွ်ံထြက္လာလွ်င္ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ မည္ကဲ့သုုိ႔ လုုပ္ေဆာင္ရန္ 
စီစဥ္ထားသည္ဆုုိသည့္ အပုုိင္းကုုိမူ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။၇၃ 73 အနားပတ္ဝန္းက်င္မွ ျပည္သူမ်ားအေပၚ 
ျဖစ္လာႏုုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ကုုိ ခ်င့္တြက္လွ်င္ ယင္းမွာ ႀကီးေလးသည့္ ခၽြင္းခ်န္ထားခ်က္ျဖစ္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ ေလးစားလုုိက္နာရန္တာဝန္မွာ ကုမၸဏီတုုိင္းသည္ “မိမိတုုိ႔၏ လုုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ထိခုုိက္နစ္နာရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ ထိခုုိက္နစ္နာမႈမ်ားရိွလာပါက 
ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္လုုိအပ္သည္။”၇၄74 ဤတာဝန္ကုုိ ယူႏုုိင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ 
“မိမိတုုိ႔လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတုုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ထိခုုိက္မႈမ်ားကုုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ကုုစားေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ား” ထားရိွသင့္သည္။၇၅ 75 သုုိ႔ရာတြင္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ 
တစ္ခုုခုုျဖစ္လာလွ်င္ မည္ကဲ့သုုိ႔ တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုု ျမန္မာဝမ္ေပါင္ က ႀကိဳတင္အသိေပးထားျခင္းမရိွသည့္ 
အျပင္ ေရလွ်ံထြက္လာသည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္က ပုုိ၍ ဆုုိးသြားေစပါသည္။ 

ေရလွ်ံထြက္မႈေၾကာင့္ မိမိတုုိ႔လယ္ယာေျမမ်ား ထိခုုိက္ပ်က္စီးရသည္ ဆုုိေသာ လယ္သမားငါးဦးအနက္ တစ္ဦးကုုိ 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္ အျခားလယ္သမားမ်ားက 
ေရလွ်ံထြက္ေနသည့္အေၾကာင္း ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုုိ ၂၀၁၅ ႏုုိဝင္ဘာလတြင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့အၿပီးတြင္ ကုမၸဏီက 
ဝန္ထမ္းမ်ားကုုိ ရြာသုုိ႔ေစလႊတ္လုုိက္သည္ဟုု ဆုုိသည္။၇၆76 ယင္းဝန္ထမ္းမ်ားက ေရလွ်ံထြက္ေနသည့္ ဧရိယာကုုိ 
တုုိင္းထြာ၊ ပ်က္စီးသြားေသာ သီးႏံွပမာဏကုုိ တြက္ခ်က္ၿပီး လယ္သမားမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔ု ဆံုုးရႈံးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးမည္ဟုု ကတိျပဳသြားခဲ့သည္။  

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထိခုုိက္နစ္နာခဲ့ရေသာ လယ္သမား ငါးဦးက ေရလွ်ံထြက္မႈအေၾကာင္း ေဒသဆုုိင္ရာႏွင့္ 
ႏုုိင္ငံေတာ္ အာဏာပုုိင္မ်ားထံ စာေရးအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။၇၇ 77 ဧၿပီလတြင္ ေဒသဆုုိင္ရာ အာဏာပုုိင္အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ 
(ၿမိဳ႔နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မီတီ) က ယင္းေဒသသုုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ အစုုိးရဘက္မွေရာ 
ကုမၸဏီဘက္ကပါ အဆက္အသြယ္မလုုပ္ေတာ့သလုုိ ေလ်ာ္ေၾကးလည္း လံုုးဝမရေတာ့ဟုု လယ္သမားမ်ားက 
ဆုုိပါသည္။ 

အစုုိးရကေရာ ဝမ္ေပါင္ကပါ လယ္သမားမ်ားကုုိ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ေရမ်ား လွ်ံထြက္က်ခဲ့သည္ကုုိ 
ရွငး္မျပခဲ့သလုုိ၊ ေရဆုုိးမ်ားတြင္ မည္သည့္ဓာတ္မ်ားပါဝင္ေနသည္၊ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွႏုုိင္ မရိွႏုုိင္ 
ဆုုိသည္မ်ားကုုိလည္း ေျပာမျပခဲ့ေပ။ ေရဆုုိးမ်ားကုုိ သန္႔စင္သြားေအာင္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးျခင္း မရိွသလုုိ သီးႏံွမ်ား 

                                                                                                                                                    
73 ၇၃Knight Piésold, ESIA ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅၊ စာ ၂၁၉ 
74 ၇၄ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား။ စဥ္းမ်ဥ္း ၁၃ (က) 
75 ၇၄ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား။ စဥ္းမ်ဥ္း ၁၅  
76 ၇၆ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ျမန္မာ၊ ၁၂ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
77 ၇၇ စာကုိ ခရိုင္အဆင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသုိ႕ ၂၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆ တြင္ပို႔ခဲ့။ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ မွတ္တမ္းတြင္ရွိ။ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 32 

ဆံုုးရႈံးျခင္းအတြက္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးမေပးခဲ့ေပ။ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က ထုုတ္ျပန္ေသာ 
ေကာ္ပုုိေရးရွင္းမ်ားက လူမႈေရးအပုုိင္းတာဝန္ယူမႈဆုုိင္ရာ (CSR) အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ေရလွ်ံထြက္ျခင္းအေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ 

ေရလွ်ံထြက္ျခင္းျဖစ္ရပ္သည္ သတၱဳတြင္းကုုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအပုုိင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုုိးရတုုိ႔က ေနာက္ဆက္တြဲ 
တံုု႔ျပန္ပံုုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလးနက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစခဲ့ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။ 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈလား ေရရွည္ျဖစ္ႏုုိင္တဲ့ ျပႆနာတစ္ခုုလား။ အရည္ထဲတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ပါဝင္ေနပါသလဲ၊ 
က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွႏုုိင္သလား၊ ရိွရင္ ဘယ္လုုိအရာမ်ိဳးလဲ။ အာဏာပုုိင္မ်ားက ယင္း ေရလွ်ံထြက္မႈကုုိ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမလုုပ္ပါသလဲ၊ အရည္ထဲတြင္ ပါဝင္ေနေသာ အရာမ်ားကုုိ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထုုတ္ေဖာ္မေျပာပါသလဲ။  

စိမ့္ထြက္ေသာအရည္မ်ားက က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရယ္ရိွခ်င္မွ ရိွႏုုိင္မွာျဖစ္ေသာ္လည္း မရိွႏုုိင္ဘူးဟုု တစ္ထစ္ခ် 
မမွတ္ယူသင့္ေပ၊ သီးႏံွမ်ားေသဆံုုးကုုန္သည္ကုုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ပူစရာေကာင္းၿပီး စံုုစမ္းစစ္ေဆး သင့္ပါသည္။ 

ေရလွ်ံထြက္မႈက ESIA ၏ အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္ကုုိလည္း ေဖာ္ျပေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ 
ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္အေနနွင့္ မည္ကဲ့သုုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္၊ ေဒသခံအာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုုိ႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ေဝမွ်မည္၊ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ သီးႏံွမ်ားပ်က္စီးမႈ ရိွပါက မည္ကဲ့သုုိ႔ သန္႔ရွင္းေရး လုုပ္ငန္းမ်ား 
လုုပ္ေဆာင္ေပးမည္၊ နစ္နာသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကုုိ မည္သုုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆုုိေသာ အခ်က္မ်ားကုုိ 
ေဖာ္ျပထည့္သြင္းထားျခင္း မရိွေပ။ ေနာက္ဆံုုးတြင္ ယခုု ေရလွ်ထံြက္မႈ ျဖစ္ရပ္က သတၱဳမုုိင္းကုုိ 
တူးေဖာ္လုုပ္ကုုိင္ေနေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေဒသဆုုိင္ရာ အစုုိးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ႏုုိင္စြမ္းအားနည္းမႈ ကုုိလည္း 
ျပသေနပါသည္။ 

လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စံုုလံုုေလာက္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ 
ေလ့လာအကဲျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္က မလုုပ္ႏုုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ သတၱဳတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုုိင္ၾကေသာ 
ျပည္သူမ်ား၏ လံုုၿခဳံေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွေစႏုုိင္သည္ဟုု အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
မွတ္ယူပါသည္။ ယင္းေဒသသည္ ေျမငလ်င္မ်ားႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ႏုုိင္ေသာေဒသ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရြာမ်ားႏွင့္ 
အက္ဆစ္ပါသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုုပ္ကုုိင္ေနရေသာ သတၱဳတြင္းအေဆာက္အဦမ်ားအၾကားတြင္ 
ၾကားခံနယ္ေျမလည္း မထားရိွပါ။ သတၱဳတြင္းမွ အႏၱရာယ္ရိွႏုုိင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရိွျပန္႔ႏံွ႔သြားလွ်င္ 
“အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ ဆုုိးက်ိဳးမ်ား” ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္ေၾကာင္း ကုမၸဏီကုုိယ္တုုိင္က ဝန္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။၇၈78 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ ထြက္ၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ 
ျမန္မာဝမ္ေပါင္အေနႏွင့္ ESIA ကုုိ ျပန္လည္သံုုးသပ္၍ မိမိတုုိ႔ေထာက္ျပခဲ့ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပင္ဆင္ရန္ 
အခ်ိန္မ်ားစြာရခဲ့ပါသည္။ သုုိ႔ရာတြင္ ယင္းသုုိ႔ျပဳလုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကားေျပာဆုုိခဲ့ျခင္း အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔အား စာျဖင့္ တုု႔ံျပန္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမရိွခဲ့ပါ။ မရိွယံုုမက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုုိ ပယ္ခ်ၿပီး ယင္းတုုိ႔၏ ESIA မွာ ႏုုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ 
ကုုိက္ညီပါသည္ဟုု ဆက္လက္ေျပာဆုုိေနပါသည္။ အႏၱရာယ္ႀကီးမ်ားျဖစ္လာႏုုိင္ေသာ အေျခအေနကုုိ စဥ္းစား၍ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပဳျပင္ရန္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္၊ ဦးပုုိင္ ကုမၸဏီႏွင့္ အစုုိးရတုုိ႔က အျမန္ဆံုုး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

                                                                                                                                                    
78 ၇၈ အေမရိကန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူသားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဌာန၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာဂါ မွတ္တမ္းေအဂ်င္စီ၏ ဆာလဖါထရုိင္ေအာက္ဆုိက္ႏွင့္ 
ဆာလျဖဴရစ္အက္စစ္တုိ႔၏ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ႏိုင္မႈမွတ္တမ္း (ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၈) စာမ်က္ႏွာ ၅ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 33 

မုုိးႀကိဳး ဆာလ္ျဖဴရစ္ အက္ဆစ္စက္ရံုု 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ မုုံရြာစီမံကိန္း၏ အျခားအစိတ္အပိုုင္းမ်ားမွ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးစိုုးရိမ္စရာမ်ားကုုိ 
အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ တစ္ခုုမွာ 
ေၾကးနီသတၱဳတြင္း ႏွစ္ခုုအတြက္ အက္ဆစ္မ်ား 
ထုုတ္လုုပ္ေပးေနေသာ မိုုးႀကိဳးဆာလ္ျဖဴရစ္အက္ဆစ္ 
စက္ရုုံျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစက္ရုုံကိုု ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုုင္ 
လီမိတက္က ပိုုင္ဆိုုင္ပါသည္။ စက္ရုုံမွာ 
ကံကုုန္းရြာအစြန္တြင္ရွိၿပီး စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုုႏွင့္ မီတာ ၅၀ 
ခန္႔အကြာတြင္ရွိသည္။ စက္ရုုံတဝိုုက္တြင္ လယ္ယာခင္းမ်ား 
ရွိပါသည္။ ႏိုုင္ငံတကာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းအရ 
အႏၱရာယ္ရွိႏိုုင္ေသာ ဓာတုုပစၥည္းမ်ား ထုုတ္လုုပ္သည့္ 

စက္ရုုံႏွင့္ လူထုုအၾကားတြင္ ၾကားခံနယ္ေျမတစ္ခုု ထားရွိရပါသည္။ ဆာလ္ျဖဴရစ္အက္ဆစ္ႏွင့္ ထိေတြ႔မိလွ်င္ အေရျပား၊ မ်က္လုုံး၊ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ 
အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတိုု႔ ထိခိုုက္ႏိုုင္ပါသည္။၇၉79  

စက္ရုုံႏွင့္ နီးကပ္စြာေနထိုုင္ရသျဖင့္ ခံစားရမႈမ်ားကုုိ ေဒသခံမ်ားက အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ကိုု ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္မ်ားတြင္ 
တုုိင္ၾကားေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ စက္ရုုံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အနံ႔ဆိုုးသည့္ အေငြ႔မ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ေခ်ာင္းဆိုုျခင္း၊ မ်က္ရည္မ်ားထြက္ျခင္းတိုု႔ 
ခံစားၾကရသည္ဟုု ဆိုုသည္။ စက္ရုုံႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ယာခင္းမ်ားတြင္လည္း စက္ရုုံမွ ထြက္ေသာ အေငြ႔မ်ားေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးၾကရသည္ဟုု 
ဆိုုပါသည္။၈၀80 ရြာသားမ်ားက စက္ရုုံကိုု ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုုခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံအာဏာပိုုင္မ်ားကလည္း ေထာက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ 
ေမလက စက္ရုုံကိုု ေနာက္ထပ္လိုုင္စင္အသစ္ တိုုးမေပးပဲ ထားခဲ့သည္။ ယခုုေလာေလာဆယ္ အစိုုးရမဟုုတ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက စက္ရုုံ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ အကဲျဖတ္ခ်က္ကိုု ေစာင့္ဆိုုင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။၈၁ 81 ယင္းအေျခအေနရိွေနေသာ္လည္း စက္ရုုံကိုု ပိုု၍ျမင့္မားသည့္ 
အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ထုုတ္ေပးေသာ လိုုင္စင္ျဖင့္ ဆက္လက္ လည္ပတ္လွ်က္ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနက စက္ရုုံ၏ လိုုင္စင္ကိုု ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ 
ေအာက္တိုုဘာလက တိုုးေပးခဲ့သည္။၈၂82 

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ 
အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ဦးပိုုင္ကုမၸဏီသိုု႔ 
စာေရးသား၍ မိမိတိုု႔ စိုုးရိမ္ရေသာ 
အခ်က္မ်ားကုုိေျပာျပခဲ့သလိုု၊ စက္ရုုံကိုု 
ခ်က္ျခင္းေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ 
ျမန္မာအစိုုးရကိုုလည္း တိုုက္တြန္းခဲ့သည္။ 
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္ ဦးပိုုင္ကုမၸဏီ၏ 
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက စာျပန္ၾကားၿပီး 
အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ 
ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုုိ 
ေမးခြန္းထုုတ္ခဲ့သည္၊ စက္ရုုံသည္ 
နိုုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီ 
လုုပ္ကိုုင္လည္ပတ္ေနေၾကာင္းလည္း 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၈၃ 83 ၎က စက္ရုုံသည္ ISO 
14001 လက္မွတ္ ရထားသည္ဟုုလည္း 
ဆုုိပါသည္။ 

စက္ရုုံက အႏၱရာယ္ရွိႏုုိင္သည့္ ဓာတုုပစၥည္းမ်ားကုုိ ထုုတ္လုုပ္ေနေသာ္လည္း ယင္းကုုိ 
လူရာေပါင္းမ်ားစြာေနထုုိင္ေနသည့္ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာတြင္ေဆာက္လုုပ္ထားၿပီး ရြာမွ 
အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္လည္း မီတာ၅၀ပင္ မကြာေဝးေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။  
(ဓာတ္ပုုံ - GoogleEarth ႏွင့္ Digital Globe ၂၀၁၅) 

ISO 14001 စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုုသည္မွာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုခုုက မိမိတိုု႔သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုု စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲပါမည္ဟူေသာ 
စနစ္တစ္ရပ္ကိုု လက္ခံက်င့္သုုံးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းက အမွန္တကယ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုုပ္ကိုုင္သလားဆုုိသည္ကိုု ေစာင့္ၾကည့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းမရွိေပ။ ဦးပိုုင္အဖြဲ႔က အုုိင္အက္စ္အုုိ လက္မွတ္ရထားသည္ဆိုုျခင္းမွာ ယင္းကုမၸဏီသည္ လက္ေတြ႔တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကိုု 
ကာကြယ္တားဆီးရန္ လုုံေလာက္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္လုုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုု ဆိုုလိုုျခင္းမဟုုတ္ေပ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ 
အနားတြင္ေနထိုုင္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုုိ ဆိုုးဆိုုးဝါးဝါးထိခိုုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုုင္ေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေနေသာ စက္ရုုံကိုု 
ဆက္လက္လည္ပတ္ေနျခင္းျဖင့္ ဦးပိုုင္ကုမၸဏီသည္ ကန္ကုုန္းရြာသားမ်ား၏ က်န္းမာစြာေနထုုိင္ႏိုုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကုုိ ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖာက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
စက္ရုုံကိုု ခ်က္ျခင္းေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ျမန္မာအစိုုးရက အမိန္႔ထုုတ္ျပန္ရပါမည္။ 

                                                                                                                                                    
79 ၇၉ အေမရိကန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူသားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဌာန၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာဂါ မွတ္တမ္းေအဂ်င္စီ၏ ဆာလဖါထရုိင္ေအာက္ဆုိက္ႏွင့္ 
ဆာလျဖဴရစ္အက္စစ္တုိ႔၏ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ႏိုင္မႈမွတ္တမ္း (ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၈) စာမ်က္ႏွာ ၅ 
80 ၈၀ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ျမန္မာ၊ ၂၆ မတ္ ၂၀၁၆ 
81 ၈၁ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးကုိကုိႏိုင္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴး၊ ျမန္မာ ၁၁ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
82 ၈၂ စာကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ မွတ္တမ္းတင္ထား 
83 ၈၃ ဦးပုိင္ကုမၸဏီမွ စာ၊ ၅ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆၊ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ရႈ။ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 34 

၅။ သတၱဳတြင္းမ်ားကုုိ 

ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားအား 

ဆက္လက္ ေႏွာက္ယွက္ဖိႏိွပ္မႈ  

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ အစီရင္ခံစာ “စီးပြားေရးအတြက္တံခါးဖြင့္ထားတယ္” တြင္ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လက္ပံေတာင္းႏွင့္ စပါယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ 
သတၱဳတြင္းမ်ား အနီးတြင္ ေနထုုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ သတၱဳမုုိင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္မွ အဓမၼဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား၊ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆံုုးရႈံးမႈမ်ားကုုိ ၾကာျမင့္စြာကပင္ ဆႏၵျပေနခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုုိ ရဲမ်ားက အင္အား 
အဆမတန္သံုုး၍ႏိွမ္နင္းျခင္း၊ ဆႏၵျပသူမ်ားကုုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။၈၄ 84    

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ မၾကာေသးခင္က ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကလည္း သတၱဳတြင္းမ်ားကုုိ 
ဆန္႔က်င္သူမ်ားကုုိ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား ဆက္ရိွေနေသးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ တဖက္တြင္လည္း အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ “စီးပြားေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားတယ္” အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ရဲမ်ား၏ 
အလြန္အကၽြအံင္အားသံုုးမႈမ်ားကုုိ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း မရိွေသးေပ။ 

                                                                                                                                                    
84 ၈၄ ရႈရန္- စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ စာ- ၄၁ ႏွင့္ စာ- ၅၆ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 35 

ရာဇဝတ္က်င့္ထံုုး ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၄၄ ကုုိ အသံုုးျပဳျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က အစီရင္ခံစာအတြက္ ေလ့လာသုုေတသနျပဳခဲ့ရာတြင္ 
ျမန္မာအာဏာပုုိင္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုုး ဥပေဒပုုဒ္မ ၁၄၄ ကုုိအသံုုးျပဳ၍ သတၱဳတြင္းႏွစ္ခုုအနီးသုုိ႔ သြားလာခြင့္ 
ကန္႔သတ္ခဲ့သည္ကုုိ ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ အာဏာပုုိင္မ်ားက ယင္းပုုဒ္မကုုိ အသံုုးျပဳ၍ လက္ပံေတာင္း 
သတၱဳတြင္းအတြက္ လယ္သမားမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ လယ္ေျမေပၚမွ ဖယ္ရွားခဲ့သလုုိ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ 
ထြန္ယက္ရန္ႀကိဳးစားသူမ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲတြင ္ပါဝင္သူမ်ားကုုိလည္း တရားစြဲဆုုိခဲ့သည္။၈၅85   

ရာဇဝတ္က်င့္ထံုုးဥပေဒပုုဒ္မ ၁၄၄ တြင္ တရားသူႀကီးမ်ားက ကန္႔သတ္ေနရာတစ္ခုုခုုသုုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွပဲ မည္သူမွ် 
ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ တားဆီးႏုုိင္သည္။ ပုုဒ္မ ၁၄၄ ထုုတ္ျပန္တားျမစ္ထားမႈကုုိ ဆက္လက္အသက္ဝင္ေနေစရန္ 
ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတုုိးရသည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုုိ လုုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ားသည္ ပုုဒ္မ ၁၈၈ 
(ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးေသာ အမိန္႔ကုုိ မနာခံျခင္း )၊ ပုုဒ္မ ၁၄၁ ႏွင့္ ၁၄၃ (တရားမဝင္ စုုေဝးျခင္း)၊ 
ပုုဒ္မ ၄၄၇ (ေက်ာ္နင္းျခင္း) တုုိ႔အရ တရားစြဲဆုုိ အေရးယူခံရႏုုိင္သည္။၈၆86   

 

၅.၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားကုုိ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း  
 

 

“ကၽြန္မက ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းေနတာ ေျခာက္ႏွစ္ရိွၿပီဆုုိေတာ့ ကၽြန္မကုုိ သိေနၾကၿပီး 
ပစ္မွတ္ထားေတာ့တာေပါ့။” 
ေဒၚမာခ်ိဳ၊ သံုုရြာ ၈၇ 87  

 

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ သံုုရြာမွ ရြာသူႏွစ္ဦးသည္ ၎တုုိ႔အား ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒပုုဒ္မ ၄၂၇ 
(ပ်က္စီးနစ္နာေစေသာ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ ) နွင့္ ဥပေဒပုုဒ္မ ၅၀၀ (အသေရဖ်က္မႈ) တုုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆုုိထားေၾကာင္း 
ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႔နယ္တရားရံုုးမွ စာရရိွခဲ့သည္။၈၈  88 ေဒၚမာခ်ိဳႏွင့္ မစႏၵာတုုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္လခန္႔က 
အျခားရြာသား ၂၀၀ ခန္႔ႏွင့္အတူ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ ေၾကးနီမ်ားစတင္တူးေဖာ္ျခင္းကုုိ 
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းမႈတြင္ 
ေဒၚမာခ်ိဳက ရြာသားမ်ားမွာ ၎တုုိ႔ဆံုုးရႈံးသြားေသာ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ ရရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမလုုံေလာက္မႈကုုိ 
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ဆုုိသည္။ ၈၉ 89 သတၱဳတြင္း၏ ဂိတ္ဝ မေရာက္ခင္မီတာ ၄၀၀ ခန္႔တြင္ ရဲမ်ားက 
ဆႏၵျပသူမ်ားကုုိ ပိတ္ဆုုိ႔တားဆီးခဲ့ၾကသည္ဟုု ေဒၚမာခ်ိဳက ေျပာျပသည္။ ေဒၚမာခ်ိဳႏွင့္ မစႏၵာႏွစ္ဦးစလံုုးက 
ဆႏၵျပပြဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ကုုမၸဏီ၏ မည္သည့္ပစၥည္းမွလည္း ပ်က္စီးျခင္းမရိွဟုု ဆုုိသည္။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔အေနႏွင့္လည္း ၎တုုိ႔ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အေထာက္အထား 
တစံုုတရာမေတြ႔ခဲ့ရပါ။ 

                                                                                                                                                    
85 ၈၅ ရႈရန္- စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ စာ- ၁၇ ႏွင့္ စာ-၅၆ 
86 ၈၆ ဥပမာ - စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ စာ-၁၇ ႏွင့္ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ ငါးဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျမွင့္တင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ဆက္လက္ပစ္မွတ္ထာညးေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလ်င္အျမန္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႔ရွိ ကုလသမဂၢရုံးႏွင့္ အျခားအစုိးရဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအၿမဲတန္း ကုိယ္စားလွယ္ရုံးမွ ျပန္ၾကားစာ 
https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/Myanmar_16.08.13_(10.2013).pdf 
87 ၈၇ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ျမန္မာ၊ ၁၁ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
88 ၈၈ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ျမန္မာ၊ ၁၁ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
89 ၈၉ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ျမန္မာ၊ ၁၁ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 36 

တရားစြဲဆုုိရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းက မရွင္းလင္းသလုုိ ဆင့္ေခၚစာတြင္လည္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 
ေဖာ္ျပမထားပါ။၉၀90 ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္းေတြ႔ရလ ွ်င္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးတုုိ႔သည္ ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္အထိ 
က်ခံရႏုုိင္ဖြယ္ ရိွေနပါသည္။ ယခုုအစီရင္ခံစာ ထုုတ္ျပန္ခ်ိန္အထိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္ဘာမွ 
မသိရေသးပါ။ 

စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္းအတြက္ လယ္ေျမမ်ားဖယ္ရွားေပးလုုိက္ရသျဖင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆုုိေနေသာ လယ္သမားမ်ားသည္လည္း တရားစြဲဆုုိအေရးယူမႈႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆုုိင္ေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။၉၁ 91 ၂၀၁၅ ေမလက လူ ၅၀ ခန္႔က စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္သတၱဳတြင္း၏ ပင္မဂိတ္အနီးတြင္ 
ဆႏၵျပခဲ့အၿပီးတြင္ ယင္းသတၱဳတြင္းကုုိ လုုပ္ကုုိင္ေနေသာျမန္မာယန္စီကုုမၸဏီီ (ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုုမၸဏီ၏ လက္ခြဲ) က 
မုုိးခုုိင္ဦး၊ တင့္ေအာင္စုုိးႏွင့္ ေသာ္တာေအာင္တုုိ႔ သံုုးဦးကုုိ အမႈဖြင့္တုုိင္ၾကားခဲ့သည္။၉၂92 ကုုမၸဏီက ၎တုုိ႔သည္ ပုုဒ္မ 
၁၄၄ ထုုတ္ျပန္တားျမစ္ထားေသာေနရာကုုိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သတၱဳတြင္း၏ ပင္မဂိတ္ကုုိ ပိတ္ဆုုိ႔ခဲ့သည္ဟုု 
စြပ္စြဲခဲ့သည္။၉၃ 93 ယင္းသံုုးဦးအနက္ ႏွစ္ဦးမွာ ဆႏၵျပပြဲကုုိ ဦးေဆာင္စီစဥ္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးမွာ ျမန္မာယန္စီကုုမၸဏီ၏ 
ေဒသခံဝန္ထမ္းျဖစ္သည္။ ၎တုုိ႔က ဂိတ္ဝကုုိပိတ္ဆုုိ႔ျခင္း၊ ကုုမၸဏီပုုိင္ေျမေပၚ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳခဲ့ဟုု 
ျငင္းဆုုိထားပါသည္။ 

၎တုုိ႔က သူတုုိ႔သည္ သတၱဳတြင္းဧရိယာအတြင္းသုုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမရိွပဲ ရြာသားမ်ား ဝင္ေရာက္သြားလာခြင့္ 
ရေနက်ျဖစ္သည့္ ျခံစည္းရိုုးကာထားသည့္ေနရာ အျပင္ဖက္တြင္သာေနခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကုုိ ေျပာျပၾကသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ကားရပ္နားကြင္းရိွၿပီး ရြာသားမ်ား ေရခပ္သည့္ 
ေရပုုိက္ရိွသည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္ဟုု ဆုုိသည္။ သံုုးဦးစလံုုးက ယင္းေနရာကုုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္တားျမစ္ထားသည္ 
ဆုုိျခင္းကုုိ မသိရိွေၾကာင္း၊ သတိေပး ဆုုိင္းဘုုတ္လည္း လံုုးဝမရိွေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ကံကုုန္းရြာမွ မုုိးခုုိင္ဦးက  

“တရားရံုုးေရာက္မွ အဲဒီေနရာကုုိ ပုုဒ္မ ၁၄၄ ထုုတ္ထားတာ သိရတယ္။ ရဲေကာ တျခားဘယ္သူကမွ 
ကြ် န္မတုိ႕ကုုိ သတိမေပးခဲ့ဘူး” ၉၄ 94  ဟုု ဆုုိပါသည္။ 

ပုုဒ္မ၁၄၄ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးထားျခင္းမရိွေၾကာင္းကုုိ ရြာသားမ်ားအား တရားစြဲဆုုိေသာ အခ်ိန္တြင္ 
ေဆြပန္းခုုိင္ရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေ႒းက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားဆႏၵျပခဲ့ေသာ ေနရာကုုိ 
ကန္႕သတ္ထားေၾကာင္း အသိေပးစာကုုိ မရရိွခဲ့ဟုု သူက တရားရုုံးတြင္ အစစ္ခံခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္ေက်းရြာ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ သံုုးႏွစ္လုုပ္ကုုိင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္အတြင္း ယင္းေနရာကုုိ ပုုဒ္မ ၁၄၄ ထုုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း 
အသိေပးေသာစာ ယေန႔အထိ မရရိွခဲ့ဘူးပါ။ ယခုုတရားရံုုးကုုိ ေရာက္မွ ယင္းသုုိ႔ထုုတ္ထားေၾကာင္းသိရပါသည္” ဟုု 
ဦးေဇာ္ေ႒းက ရံုုးေတာ္ကုုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။၉၅ 95 

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရြာသားသံုုးဦးကုုိ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၄၄၇ (ေက်ာ္နင္းျခင္း)၊ ၁၄၃ 
(တရားမဝင္အစုုအေဝးတြင္ ပါဝင္ျခင္း)၊ နွင့္ ၃၄၁ (မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း)တုုိ႔ျဖင့္ အျပစ္ရိွေၾကာင္း 
ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုုးက အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။၉၆ 96  တရားရံုုးက ၎တုုိ႔အား ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ 
ေပးေဆာင္ရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၅၂ ရက္က်ခံရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားက ျပစ္ဒဏ္ကုုိ 
အယူခံဝင္ခဲ့သည္။၉၇ 97 သတၱဳတြင္း အလုုပ္သမား ေသာ္တာေအာင္ကုုိလည္း ျမန္မာယန္စီက ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ 
လစာမေပးပဲ အလုုပ္မွ ရပ္နားလုုိက္သည္ဟုု ၎က အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကုုိ 
ေျပာျပပါသည္။၉၈98  

                                                                                                                                                    
90 ၉၀ ဆားလင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ စာ၊ ၆ ဇြန္ ၂၀၁၆၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ မွတ္တမ္းတင္ထား 
91 ၉၁ ေနာက္ခံသမိုင္း အတြက္၊ ရႈရန္- စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ စာ-၁၅ 
92 ၉၂ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ လူသုံးေယာက္စလုံးအား အင္တာဗ်ဴးခဲ့ပါသည္၊ ျမန္မာ၊ ၁၀ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
93 ၉၃ ဆားလင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးွက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ အမႈအမွတ္ ၄၂၂/၂၀၁၅ အေပၚခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အမိန္႔၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔တြင္ 
အလြတ္ဘာသာျပန္ဆုိထားခ်က္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ရွိ 
94 ၉၄ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ျမန္မာ၊ ၁၀ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
95 ၉၅ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႔နယ္တရားရံုးတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ဦးေဇာ္ေ႒း၏ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္ 
96 ၉၆ ဆားလင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးွက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ အမႈအမွတ္ ၄၂၂/၂၀၁၅ အေပၚခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အမိန္႔၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔တြင္ 
အလြတ္ဘာသာျပန္ဆုိထားခ်က္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ရွိ 
97 ၉၇ ရြာသားမ်ားက ဒဏ္ေငြေဆာင္ခဲ့ၿပီး အယူခံဆက္ဝင္ခဲ့သည္။ အယူခံကုိ ခရိုင္တရားရံုးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ 
စစ္ကုိင္းတုိင္းတရားရံုးက ဒဏ္ေငြပမာဏကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ား၏ အယူခံကုိ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 
98 ၉၈ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴး၊ ျမန္မာ၊ ၁၀ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 37 

ယခုုေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အမႈႏွစ္မႈအျပင္ အေရအတြက္မသိရေသာ လူအမ်ားအျပားလည္း ယခင္က ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံေနရသည္။ စုုစုုေပါင္းအေရအတြက္ကုုိ မသိႏ္ုုိင္ပါ။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက စကားေျပာဆုုိခဲ့ရေသာ ရြာအသီးသီးမွ လူပုုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပားက 
၎တုုိ႔ ယခင္က ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ၎တုုိ႔အား တရားစြဲဆုုိထားျခင္း ရိွမရိွ ကုုိလည္းေကာင္း၊ စြဲဆုုိထားေသာ 
အမႈမ်ား ရုုပ္သိမ္းေပးလုုိက္ၿပီလား ဆုုိျခင္းကုုိလည္းေကာင္း အတိအက် မသိရဟုုေျပာျပၾကသည္။ 
   

ဥပမာ ဆည္တည္းရြာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္မွာ  

“ကၽြန္မတုုိ႔အားလံုုးကုုိ တရားစြဲဆုုိခံထားရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဆင့္ေခၚစာေတာ့ တစ္ခါမွ မလာေသးဘူး။ ကၽြန္မေရာ 
ကၽြန္မေယာက်္ားပါဆုုိ စြဲခ်က္က ၂၀ ေက်ာ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါမွ တရားရံုုး မေရာက္ရေသးဘူး။ သူတုုိ႔က 
နာမည္သိေနတဲ့ လူတုုိင္းကုုိ တရားစြဲေတာ့တာပဲ”၉၉99 

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုုိ တရားစြဲဆုုိထားျခင္းရိွမရိွ အေသအခ်ာမသိရျခင္းကုုိ ႏုုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စြဲဆုုိေသာ 
အမႈမ်ိဳးတြင္ အမ်ားဆံုုးျဖစ္ေလ့ရိွေၾကာင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ေတြ႔ရိွခဲ့ရသည္။၁၀၀ 100 ႏုုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တရားစြဲဆုုိခံရသူတုုိင္းသည္ ၎တုုိ႔အေပၚစြဲခ်က္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္စြဲဆုုိရသည္ဆုုိေသာ အခ်က္တုုိ႔ကုုိ ေစာလ်င္စြာ အေသးစိတ္ သိရိွခြင့္ရိွသည္ဟုု 
ျပဌာန္းထားသည္။၁၀၁ 101 စြဲခ်က္မ်ားကုုိ စာျဖင့္ေရးသား ေျပာျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆုုိခဲ့လွ်င္လည္း 
စာျဖင့္အတည္ျပဳေပးရမည္။၁၀၂ 102 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သတၱဳတြင္းမ်ားကုုိ ဆန္႔က်င္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားဟုု အသိမ်ားသူမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္မႈကုုိ 
ဆက္လက္ခံေနရသည္။ ဥပမာ လက္ပံေတာင္းမုုိင္းႏွင့္ အနီးရိွရြာမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 
ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ေမလက ၎ထံသုုိ႔ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမွ လူမ်ား 
လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုုသြားအၿပီးတြင္ ရဲသတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ သူ႔ထံ တစ္ပတ္ၾကာေန႔စဥ္လာေရာက္ၿပီး အဲန္ဂ်ီအိုုမွ 
လာသြားသူမ်ား မည္သူျဖစ္သည္ကုုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟုု ဆုုိပါသည္။၁၀၃ 103 လက္ပံေတာင္းကုုိ လာေရာက္သူတုုိင္းကုုိ 
မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ျပန္သတင္းပုုိ႔ရသည္ဟုု ရဲအရာရိွမ်ားက သူ႔ကုုိ ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္လက 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲမွ ေလ့လာသူမ်ား ရြာတစ္ရြာကုုိ သြားေရာက္ခဲ့အၿပီးတြင္လည္း 
ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ အရာရိွမ်ား ယင္းရြာသုုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ေရာက္လာေသာ ႏုုိင္ငံျခားသားမ်ားမွာ 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လာၾကသည္ဆုုိသည္ကုုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 

၅.၂။ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚတာဝန္ခံမႈ 

မရိွျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ သတၱဳတြင္းကုိ 
ဆန္႕က်င္ကန္႔ကြက္ေနေသာ အမ်ားအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိရဲမ်ားက အင္အားအလြန္အကၽြံသံုး၍ 
ႏိွပ္ကြပ္သည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သတၱဳတြင္းႏွင့္အနီးတဝုိက္ရိွ ေျမယာမ်ားေပၚမွ ရြာသားမ်ားကုိ 
အတင္းအဓမၼဖယ္ရွားေနမႈကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရြာသူမႀကီး ေဒၚခင္ဝင္းမွာ ရဲမ်ားက ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 
၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေသဆံုးခဲ့သည္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလကလည္း 
သံဃာေတာ္အမ်ားအျပားပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားကုိ ရဲက မီးစုန္းအျဖဴဓာတ္ပါဝင္သည့္ လက္ပစ္ဗံုးမ်ားျဖင့္ 
ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ လူေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာဆုိးဆုိးဝါးဝါးရခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ 

                                                                                                                                                    
99 ၉၉ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴး၊ ျမန္မာ၊ ၁၂ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
100 ၁၀၀ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ “ထုုတ္ေဖာ္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈအေဟာင္းမ်ား ”ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီး 
ေထာင္ခ်ေနမႈ သံသရာအဆံုုးသတ္ေရး (အညႊန္း- ASA 16/3430/2016) ၂၄ မတ္ ၂၀၁၆၊ စာ ၂၈ 
101 ၁၀၁ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ (ICPR) ပုဒ္မ ၁၄(၃)(က) 
102 ၁၀၂ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီ၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၂၊ ပုဒ္မ ၁၄၊ တရားရံုးမ်ား ခံုရုံးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ရွိေရးႏွင့္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ 
ရပိုင္ခြင့္၊ UN Doc. CCPR/C/GC/32 (2007 
103 ၁၀၃ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အင္တာဗ်ဴး၊ ျမန္မာ၊ ဇြန္ ၂၀၁၆ 
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 38 

တစ္သက္လံုး မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔က ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ဤကဲ့သုိ႕ မီးစံုးအျဖဴဓာတ္ႏွင့္ 
တုိက္ခုိက္ျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ ေျမာက္ပါသည္။၁၀၄104 

ယခုအခ်ိန္အထိ လယ္သူမႀကီး ေဒၚခင္ဝင္းေသဆံုးမႈႏွင့္ မီးစုန္းအျဖဴႏွင့္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သူ မည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အေရးယူျခင္းမခံရေသးပါ။၁၀၅ 105 ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈမွာ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ 
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ၿပီး ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ ယင္းသုိ႔ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရိွလာပါက 
စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး က်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆႏုိင္သူမ်ားကုိ အေရးယူရန္ တာဝန္ရိွ ပါသည္။ တုိက္ခုိက္ခံရသူမ်ားသည္လည္း 
ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အျခားကုစားေပးမႈမ်ား လံုးဝ မရရိွခဲ့ပါ။ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတုိ႔ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ 
မည္သူမဆုိ ထိေရာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားခြင့္တုိ႔ရရိွရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု 
ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒက ဆုိထားပါသည္။ 

ေဒၚခင္ဝင္းေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခု 
ျပဳလုပ္ၿပီး ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၁၀၆ 106 ရဲမ်ားက လူကုိ 
ေသေစႏုိင္ေလာက္ေသာလက္နက္မ်ား မသံုးပဲ လူစုခြဲႏုိင္ရန္ မလုပ္ခဲ့ျခင္းက ဒဏ္ရာမ်ား ရရိွေစခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္က 
ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဒၚခင္ဝင္းေသဆံုး ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းပစ္ခတ္မႈကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္သည္ဟုလည္း ေကာ္မရွင္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ေနာက္ဆံုုးတြင္ ေကာ္မရွင္က 
“လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လံုၿခဳံေရး 
ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား အဘက္ဘက္မွ အျပန္အလွန္ သံုးသပ္၍ ထိခုိက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေအာင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း” အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ 
အဆုိအရ ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸယ္ျပည့္ဝေသာ တုိးတက္မႈမရိွေသးေပ။ ၁၀၇ 107 

ဤျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုုက ျမန္မာလံုုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ 
အေရးယူအျပစ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနေသာ ဓေလ့တစ္ခုုစြဲၿမဲစြာရိွေနျခင္းကုုိ ျပသေနပါသည္။ 
ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအပါအဝင္ ယခင္ႏွင့္ ယခုု လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သူ အမ်ားစုုမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူခံရျခင္းမရိွၾကပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆး၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုုိ တာဝန္ခံေစရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ယင္းကဲ့သုုိ႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုုိ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ဆက္လက္ကင္းလြတ္ေနမယ္ဆုုိေသာ စိတ္ပူစရာ သတင္းစကား ပါးလုုိက္သကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္ေစပါသည္။ 
ထုုိ႔အျပင္ ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ မိသားစုုမ်ားကုုုုိလည္း အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ကုုစားမႈရပုုိင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ျငင္းပယ္ရာေရာက္ၿပီး ၎တုုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ဒုုတိယအႀကိမ္ လုုယူခံရသလုုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအေပၚ ရြာသားမ်ား၏ သဘာဝက်ေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ယင္းစုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္း၊ 
လူအမ်ား၏ အဓမၼႏွင္ထုတ္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အာမခံျခင္းျပဳလုပ္ရမည့္အစား အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္းနည္းလမ္းကုိ မသံုးပဲ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ အသံုးျပဳ၍ တားဆီးဟန္႔တားျခင္းမ်ား 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဟန္ ရိွပါသည္။  

                                                                                                                                                    
104 ၁၀၄  စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္းလား၊ စာ- ၄၁ 
105 ၁၀၅ ေဒၚခင္ဝင္းေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ 
106 ၁၀၆ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႔နယ္ရွိ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အေပၚ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ ၁/၂၀၁၅။ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္သည္ 
http://www.mnhrc.org.mm/en/2015/01/myanmar-national-human-rights-commission-press-statement-on-the-inquiry-of-riots-of-22nd-december-2014-at-
latpadaungtaung-copper-mine-project-in-salingyi-township/ 
107 ၁၀၇ ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေဒၚခင္ဝင္း အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကုိ ဝက္ဆုိက္ေပၚတင္ခဲ့သည္ 
http://www.mnhrc.org.mm/en/activity-no-3-2016-protection-daw-khin-win/ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ထံ 
ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေပးပို႔လာေသာ အီးေမးလ္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပစ္ခတ္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ အေရးယူထားေၾကာင္း 
ေကာ္မရွင္ထံအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား မေဖာ္ျပခဲ့ပါ။  
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ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 39 

၆။ နိဂံုုးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ေနာက္ဆံုုးသုုေတသနျပဳခ်က္အရ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းႏွင့္ 
အနီးတြင္ေနထုုိင္ၾကေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚမွ ဖယ္ရွားခံရမည့္ 
အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆုုိင္ေနရၿပီး ရြာေလးရြာမွ လူမ်ားမွာ ေနအိမ္မ်ားမွပါ ဖယ္ရွားခံရမည့္ အေျခအေန 
ရိွေနပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ယင္းေဒသ အတြင္းေနထုုိင္ေသာ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာလည္း ေရႀကီးမႈႏွင့္ 
ငလ်င္ဒဏ္ခံရႏုုိင္ေသာ ဧရိယာအတြင္း တည္ရိွေနသည့္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းကုုိ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုုမၸဏီ၏ 
ျပည့္စံုုလံုုေလာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမရိွသည့္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေနပါသည္။ 
သတၱဳတြင္းအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆုုိင္ရာ ေလ့လာအကဲျဖတ္ခ်က္ (ESIA) မွာလည္း 
အေျခခံက်ေသာ လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး ျမန္မာဝမ္ေပါင္က ယင္းအခ်က္မ်ားကုုိ ေျဖရွင္း 
ကုုိင္တြယ္ျခင္း မရိွေသးပါ။ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ စုုိးရိမ္မႈမ်ားကုုိ မေျဖရွင္းႏုုိင္မခ်င္း အစုုိးရအေနႏွင့္ 
လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းကုုိ ဆက္လက္မတူးေဖာ္ပဲ ရပ္နားထားသင့္သည္ဟုု ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ယင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ 
စုုိးရိမ္ရခ်က္မ်ားကုုိ ေျဖရွင္းျခင္းမရိွေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ သတၱဳတြင္းမွ ေၾကးနီမ်ား စတင္တူးေဖာ္ 
ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းစုုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုုိ ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနခ်ိန္အတြင္း သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 
ရပ္ဆုုိင္းထားပါရန္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ထပ္မံတုုိက္တြန္းပါသည္။  

လက္ပံေတာင္းႏွင့္ စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ တားဆီးရန္ 
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံစားရၿပီးေသာ လူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ကုုစားခ်က္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းကုုိ 
ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျမန္မာအစုုိးရအား အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ထပ္မံ 
တုုိက္တြန္း ပါသည္။ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းကုုိ ကန္႔ကြက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ရြာသားမ်ားကုုိ 
ျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒမ်ား အသံုုးျပဳ၍ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ တရားစြဲဆုုိျခင္းမ်ားကုုိ ရပ္တန္႔ရန္ 

ပုုိ၍ က်ယ္ျပန္႕ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာအစုုိးရသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ ႀကီးမားေသာ 
စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုုိ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲႏုုိင္ေရးအတြက္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္္မ်ားအား ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုုိအပ္ပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ အဓမၼဖယ္ရွားမႈမ်ားကုုိ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ လံုုေလာက္ေသာေနထုုိင္စရာ ရပုုိင္ခြင့္ ဆုုိင္ရာ 
ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကုုိ အေျခခံ၍ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပည့္စံုုလံုုေလာက္သည့္ 
မူေဘာင္မ်ား ထားရိွရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ခံစားခဲ့ရၿပီးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ 
ကုုစားေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ေပးအပ္ႏုုိင္ေရးကုုိ အစုုိးရေေကာ ဝမ္ေပါင္ကုုမၸဏီကပါ လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ကုုိင္ေနေသာ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ကုုိင္ရန္စီစဥ္ေနေသာ 
ႏုုိင္ငံျခားကုုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတုုိ႔၏ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ 
တာဝန္ရိွပါသည္။ ႏုုိင္ငံျခား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား အားလံုုးသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွသည့္ 
၎တုုိ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈ 
ပါဝင္ေစရန္ လုုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။  ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏ မိခင္ႏုုိင္ငံျဖစ္ေသာ တရုုတ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ 



 

ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
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ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွၾကေသာ ကုုမၸဏီမ်ား၏ မိခင္ႏုုိင္ငံမ်ားမွ အစုုိးရမ်ားက ၎တုုိ႔ႏုုိင္ငံမ်ားက ကုုမၸဏီမ်ားအာလံုုး လူ႔အခြင့္အေရး 
ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းေရး ခ်မွတ္လုုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ၾကပ္မတ္ၾကရပါမည္။  

ျမန္မာအစုုိးရသုုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ 
ပါလီမန္တုုိ႔၏ ဝုုိင္းဝန္းလုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုုိအပ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေပါင္းစုုလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
လုုိအပ္ပါသည္။ 

 လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း တည္ေဆာက္မႈမ်ားကုုိ ေနာက္ထပ္မျပဳလုုပ္ေတာ့ပဲ ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔၍ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုုိက္မႈမ်ားအေပၚ 
စုုိးရိမ္ရခ်က္မ်ားကုုိ ထိခုုိက္နစ္နာရသည့္ ျပည္သူအားလံုုးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္မၿပီးမခ်င္း စီမံကိန္းကုုိ ရပ္ထားရန္ 

 ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ လုုိအပ္ေသာ အကာအကြယ္ေပးသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
မခ်မွတ္ရေသးခင္ အဓမၼဖယ္ရွားမႈမ်ားကုုိ ရပ္ဆုုိင္းၿပီး ေနာက္ထပ္ဖယ္ရွားမႈ မ်ားမျပဳလုုပ္ရန္ 

 သတၱဳတြင္းဧရိယာအတြင္း ထုုတ္ျပန္ထားေသာ ပုုဒ္မ ၁၄၄ ကုုိရုုပ္သိမ္းရန္ 

 ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုုမၸဏီႏွင့္ ၎၏ ဖက္စပ္ကုုမၸဏီမ်ားကုုိ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း၏ ESIA တြင္ရိွေနေသာ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပင္ဆင္၍ အဓိက အေဆာက္အဦမ်ား၏ ေနာက္ဆံုုး ဒီဇုုိင္းပံုုစံမ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူ 
ေလ့လာႏုုိင္ရန္ ထုုတ္ျပန္ေစၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဘဝႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ သက္ေရာက္ 
ထိခုုိက္မႈမ်ားကုုိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည့္စံုုစြာျပန္လည္သံုုးသပ္ေစရန္ 

 ျမန္မာယန္စီကုုိ စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္းတြင္ လက္ရိွျဖစ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ညစ္ညမ္းမႈကုုိ အျပည့္အဝေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး သန္႔စင္ေအာင္လုုပ္ေစရန္၊ ယင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုုပ္ကုုိင္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈရိွေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာပုုိင္းအရ ျဖစ္ႏုုိင္သမွ် 
ျမန္ျမန္ၿပီးစီးေစရန္၊ လက္ပန္းေတာင္းသတၱဳမုုိင္းကုုိ ဆက္လက္မလုုပ္ကုုိင္မီ စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ေၾကးစင္ေတာင္ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားကုုိ အရင္ ေျဖရွင္းေပးေစရန္ 

 ဦးပုုိင္ကုုမၸဏီလီမိတက္ကုုိ ၎တုုိ႔၏ မုုိးႀကိဳးဆာလျဖဴရစ္အက္ဆစ္စက္ရံုုအား လူေနအိမ္ေျခမ်ားႏွင့္ 
အနည္းဆံုုးေဝးကြာရမည့္ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ေနရာသုုိ႔ အေရးတႀကီး ေရႊ႕ေစရန္၊ ယင္းသုုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကုုိလည္း မလုုပ္ကုုိင္မီ၊ လုုပ္ေနစဥ္ႏွင့္ လုုပ္ၿပီးေနာက္ ထားရိွမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအားလံုုးကုုိ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာေစရန္၊ လတ္တေလာကာလအတြင္း 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားသည့္အေနျဖင့္ စက္ရံုုလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ရပ္တန္႔ထားေစရန္ 

 ၂၀၁၂ခုုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလ ၂၉  ရက္ေန႔က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသူမ်ားကုုိ မီးေလာင္ေစေသာ 
အျဖဴေရာင ္မီးစုုန္းလက္နက္မ်ား အသံုုးျပဳၿပီး တုုိက္ခုုိက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ဤတုုိက္ခုုိက္မႈတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုုိ 
အကူအညီေပးခဲ့သူမ်ားကုုိ စံုုစမ္းေဖာ္ထုုတ္၍ မွ်တေသာတရားစီရင္မႈဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
တရားစြဲဆုုိအေရးယူရန္ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသူမ်ားအေပၚ ရဲမ်ားက အင္အားအလြန္အကၽြံသံုုးခဲ့သည္ဆုုိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုုိ 
လြပ္လပ္၍ ဘက္မလုုိက္ေသာ ျပည့္စံုုလံုုေလာက္သည့္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုုပ္၍ တာဝန္ရိွသူမ်ားကုုိ မွ် 
တေသာ တရားစီရင္မႈဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူရန္၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္စဥ္ႏွင့္ လူစုုခြဲရေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အင္အားသံုုးျခင္းႏွင့္ လက္နက္အသံုုးျပဳျခင္း စေသာ 
ရဲမ်ားအသံုုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ အေသးစိတ္ ျပန္လည္သံုုးသပ္၍ ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ညီညြတ္ေအာင္ျပဳလုုပ္ရန္၊ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ကုုိ ညႊန္ၾကားရန္ 



 

ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 41 

 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္း၊ စုုေဝးျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ၊ စည္းရံုုးလႈပ္ရွားေသာ သူမ်ားအေပၚ စြဲဆုုိထားေသာ 
စြဲခ်က္မ်ားကုုိ ခ်က္ျခင္းရုုပ္သိမ္းၿပီး မိမိတုုိ႔၏လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုုးျပဳခဲ့ရံုုျဖင့္ 
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနရသူမ်ား အားလံုုးကုုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ 

 ထိခုုိက္နစ္နာရသူမ်ားအားလံုုး ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုုစားေပးမႈႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားရရိွေစရန္ အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ နစ္နာေၾကးဆုုိရာတြင္ လယ္ယာမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားပ်က္စီးရသူမ်ားႏွင့္ 
ရဲမ်ားလက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား၊ ေဆးဝါးကုုသမႈ လုုိအပ္သူမ်ားအတြက္ 
ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ အကူအညီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈအတြက္ ျပန္လည္သန္႔စင္ေပးျခင္းႏွင့္ လံုုေလာက္ေသာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းတုုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

 အဓမၼဖယ္ရွားျခင္းကုုိတားျမစ္ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုုိ ခ်မွတ္၍လုုိက္နာက်င့္သံုုးျခင္း၊ ကုုလသမဂၢ၏ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအေျခခံ၍ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားႏွင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းမ်ားအတြက္ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 
ကုုိက္ညီေသာ အကာအကြယ္မ်ားကုုိခ်မွတ္၍ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားမျပဳလုုပ္မီ မျဖစ္မေနလုုပ္ေဆာင္ေစရန္ 

 တြင္းထြက္ တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ေသာ စက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေရထုု၊ ေလထုုႏွင့္ ေျမႀကီး ညစ္ညမ္းမႈမွ 
လူအမ်ားအား အကာအကြယ္ရရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားကုုိ အေရးတႀကီး တိုုးျမွင့္ 
ခ်မွတ္ရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚထိခုုိက္မႈမ်ားကုုိ လြတ္လပ္စြာအကဲျဖတ္၍ ေစာင့္ၾကည့္ႏုုိင္ေရးအတြက္ 
လုုိအပ္ပါက ႏုုိင္ငံတကာ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုုိရယူၿပီး သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ နည္းပညာစြမ္းရည္ကုုိ ျမွင့္တင္ရန္ 

 လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးခြင့္ႏွင့္သင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္တုုိ႔ကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ 
ရာဇဝတ္က်င့္ထံုုးဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒတုုိ႔အပါအဝင္ 
ဥပေဒအားလံုုးကုုိ ရုုပ္သိမ္းျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ျပန္လည္သံုုးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ယင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
ဥပေဒမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ျပဳလုုပ္ရန္၊ ယင္းဥပေဒမ်ားကုုိ 
ႏုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေနဆဲကာလတြင္ ယင္းဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ 
မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုုိမွ် ဖမ္းဆီးျခင္း ထိန္းသိမ္းျခင္းမျပဳလုုပ္ရန္ 

 လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႈပ္ရွားၾကသူမ်ားကုုိ ဖိႏိွပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳ၍ 
ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း မ်ားမျပဳလုုပ္ေစျခင္း၊ ၎တုုိ႔၏ အေရးပါ၍ 
ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္ခြင့္ရရိွေစေရး ႏွင့္ 

 စီပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ႏုုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆုုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခား 
ရက္စက္ေသာ၊ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာညိွဳးႏြမ္းေစေသာ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကုုိ ဆန္႔က်င္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အျခားဆက္ႏြယ္ေနေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုုိးရန္ 

ကုုမၸဏီမ်ားသိုု႔ အႀကံျပဳခ်က္ 
 ထိခုုိက္နစ္နာမႈ ရိွႏုုိင္မည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ စုုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုုိေျဖရွင္း၍ မၿပီးမခ်င္း လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း၏ 
စီမံကိန္းဧရိယာကုုိ တုုိးခ်ဲ႔ျခင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုုပ္ျခင္းကုုိ ရပ္ဆုုိင္းမည္ဟုု 
ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုုမၸဏီနွင့္ ၎၏ ဖက္စပ္ ဦးပုုိင္ကုုမၸဏီႏွင့္ အမွတ္ (၁) ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္း တုုိ႔က 
လူသိရွင္ၾကားေၾကညာရန္ 
 

 ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုုမၸဏီသည္ ၎တုုိ႔၏ ESIA တြင္ရိွေနေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပင္ဆင္၍ အဓိက 
အေဆာက္အဦမ်ား၏ ေနာက္ဆံုုး ဒီဇုုိင္းပံုုစံမ်ားကုုိ ထုုတ္ျပန္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဘဝႏွင့္ 



 

ဒုကၡေတာင္တန္း 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 42 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ သက္ေရာက္ထိခုုိက္မႈမ်ားကုုိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည့္စံုုစြာျပန္လည္ 
သံုုးသပ္ရန္။ 

 

 ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုုမၸဏီသည္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈမ်ားႏွင့္ ဝက္ေမွးရြာ တြင္ေရဆုုိးမ်ား 
စိမ့္လွ်ံထြက္ခဲ့ျခင္းတုုိ႔ ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ စံုုစမ္းစစ္ေဆး၍ 
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုုိ ထုုတ္ျပန္ရန္ 

 
 ျမန္မာယန္စီသည္ စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ေၾကးစင္ေတာင္သတၱဳတြင္းတြင္  လက္ရိွ ႏွင့္ ယခင္က 

လုုပ္ကုုိင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆုုိးက်ိဳးမ်ားကုုိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ျပဳျပင္ 
ျပင္ဆင္ေပးသင့္သည္။ 

 
 ကုုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုုမၸဏီတုုိင္းသည္ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးထား ေစာင့္ၾကည့္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ 

တရုုတ္အစုုိးရသုုိ႔အႀကံျပဳခ်က္ 
 မံုုရြာစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုုမၸဏီ၏ ကုုမၸဏီခြဲမ်ားက 

ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား အတြက္ ျပန္လည္ကုုစားေပးၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးေစရန္ ဝမ္ေပါင္ကုုမၸဏီႏွင့္ ခ်က္ျခင္း 
ေဆြးေႏြးရန္ ႏွင့္ 

 တရုုတ္ႏုုိင္ငံမွ ကုုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တရုုတ္တြင္ ရံုုးခ်ဳပ္အေျခစုုိက္ေသာ ကုုမၸဏီမ်ားအား ၎တုုိ႔၏ ကမၻာတဝန္း 
လုုပ္ကုုိင္လွ်က္ရိွေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ ဂရုုထားလုုိက္နာေစရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 
မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွ 
လုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ကုုိင္မည့္ ကုုမၸဏီတစ္ခုုသည္ မသြားေရာက္မီ လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ ပုုိ၍ဂရုုထားလုုိက္နာပါမည္ 
ဆုုိေသာ တာဝန္ခံမႈကုုိ မလုုပ္မေနရ လုုပ္ေဆာင္ေစရန္ 

 

 

 

 



 

ဆက္သြယ္ရန္ လက္တြဲပါဝင္ရန္ 
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+44 (0)20 7413 5500 
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အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔သည္ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကမၻာတဝန္း 
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ဒုကၡေတာင္တန္း  
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနျခင္း 

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ေမလတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုုး ေၾကးနီသတၱဳတြင္းမွ ထုုတ္လုုပ္မႈမ်ား ပထမဆံုုးအႀကိမ္ စတင္ခဲ့သည္။ 

စတင္ထုုတ္လုုပ္ေၾကာင္းေၾကညာလုုိက္သည္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 
ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကုုိ 

ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ သတၱဳတြင္းကုုိ တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ေနသည့္ ဝမ္ေပါင္သတၱဳကုုမၺဏီ၏ ကုုမၺဏီခြဲက 

လက္ရွိသတၱဳတြင္း၏ ဧရိယာကုုိ တိုုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္ရြယ္ထားသျဖင့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ၎တုုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား 

ဆုုံးရႈံးရမည့္ အေနအထားရိွေနပါသည္။ ကုုမၺဏီသည္ သတၲဳတြင္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ထိခိုုက္ႏိုုင္မႈမ်ားကုုိ 

ျပည့္စုုံစြာေလ့လာဆန္းစစ္ထားျခင္းမရိွသည့္အတြက္လည္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုုိင္ၾကသူမ်ားအတြက္ 

အႏၱရာယ္ရွိေနပါသည္။ ဤသတၱဳတြင္းႀကီးမွာ ေျမငလ်င္မ်ားႏွင့္ ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုုင္ေသာ ေဒသတြင္တည္ရွိသည့္အတြက္ 

ယင္းအႏၱရာယ္မ်ားမွာ လြန္စြာႀကီးမားပါသည္။ ဤေဘးအႏၱရာယ္တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာလွ်င္ သတၱဳတြင္းမွ 

ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေနသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္သိုု႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားၿပီး မေမွ်ာ္မွန္းႏုုိင္ေသာ ဆိုုးက်ိဳးမ်ား 

ျဖစ္ေစႏိုုင္ပါသည္။ 
ထိုု႔အျပင္ ျမန္မာအာဏာပုုိင္မ်ားသည္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းႏွင့္ အနီးအနားမွ စပါယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ 

သတၱဳတြင္းမ်ားကုုိ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ရြာသားမ်ားကုုိ ဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား အသံုုးျပဳ၍ ဆက္လက္ေႏွာက္ယွက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ယခုုအစီရင္ခံစာမွာ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလြန္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က ထုုတ္ေဝခဲ့ေသာ 

“စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္ထားသည္ - ေၾကးနီသတၱဳတြင္းမွ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား” အစီရင္ခံစာ၏ 

အဆက္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ စိုုးရိမ္ရခ်က္မ်ားကုုိ ေျဖရွင္း၍ မၿပီးမီ သတၱဳတြင္းမွ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 

ရပ္ဆိုုင္းထားပါရန္လည္း ယခုုအစီရင္ခံစာက ျမန္မာအစိုုးရကုုိ  တိုုက္တြန္းထားပါသည္။ 




