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“ေသာကေျမ” - ျမန္မာႏိုင္ငံျမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
၁။ အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာအခြငအ
့္ ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ လံုေလာက္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္
ဥပေဒမ်ားႏွငမ
့္ ူဝါဒမ်ား အလ်င္အျမန္ျပ႒ာန္းျခင္းႏွငက
့္ ်င္႔သံုးျခင္း မျပဳႏုိင္လ်င္ အလံုးအရင္းျဖင့္
ဝင္ေရာက္လာေသာ္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင္႔

ေနာက္ဆက္တြဲ

ေျမယာလုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္

ေျမယာပဋိပကၡမ်ားကုိ မၾကာမီ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိပါသည္။
ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ
ပံုစံကုိ နမူနာအျဖစ္ေဖာ္ျပေနသည္။ “ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနည္းဆံုး” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္
နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ မက္လံုးေပးဆြဲေဆာင္ရန္ၾကိဳးစားသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
ေနၾကသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္

စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္႔ မႏၱေလး-ၿမိဳ႕သာစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အမ်ားပိုင္
ကုမၸဏီလီမီတက္

(MMID)

ကအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနလ်က္ရွိျပီး

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္

ၾကီးမားေသာစက္မႈစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ႔ေက်းလက္လူထုမ်ားက မည္သို႔မည္ပံု ထိခိုက္ခံစား
ေနၾကရျပီး

ျပန္လည္ကုစားေပးမႈမ်ား

မရရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္ကုိ

ျမင္သာေစသည့္

ထင္ရွားေသာ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။
ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္႔

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊

တာဝန္ယူမႈမရွိသည္႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား
စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္

မရိုးေျဖာင့္သည့္

ေပါင္းစည္းမိေသာအခါ

ျပည္သူမ်ားအေပၚ

အာဏာပုိင္မ်ား၊

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္

ျပင္းထန္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ျပီး

စီမံကိန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေက်းရြာ (၁၄) ရြာမွ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္
ယင္းတုိ႔၏

တစ္ခုတည္းေသာ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္႔

ေျမယာမ်ားကုိ

ဆံုးရႈံးခဲ႔ရပါသည္။
ယင္းနယ္ေျမတြင္ေနထုိင္သူမ်ားထံမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ားပါမႈရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရွိခဲ့ပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ေနခဲ႔ကာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ
ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေလ့အထေကာင္း
မ်ားႏွင့္လည္း

ဆန္႕က်င္ေနခဲ့သည္။

ေျမယာတုိင္းတာသည္လ
့ ုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အာဏာပုိင္မ်ား၏

လက္မခံႏုိင္ေလာက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲအမွားမ်ားေၾကာင္႔ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားသည္
ယင္းတုိ႔ထံမွ သိမ္းယူသြားသည့္ ေျမယာစုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ခန္႔အတြက္သာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား
ရရွိခဲ႔ပါသည္။
လယ္သမားမ်ား၏ေျမယာမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက တုိင္းတာတြက္ခ်က္ရာတြင္ သိသိသာသာ
ေလွ်ာ႔ေပါ့တြက္ခ်က္မႈမ်ားရွခ
ိ ဲ့ျပီး

လယ္သမားမ်ားက

မိမိတအ
ုိ႔ မွန္တကယ္အသံုးျပဳေနသည္ဟု

ေျပာဆုိသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား၏ ၁၀% မွ ၂၅% အၾကားကုိသာ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္သြားမႈမ်ား
မ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲသ
့ ည္ဟု

လယ္သမားမ်ားစြာက

ေျပာဆုိၾကသည္။

အာဏာပုိင္မ်ားတြင္

အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း လယ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင္႔ ရပ္ရြာလူထု
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆုိၾကျပီး ေျမယာမ်ားကုိ မွန္ကန္တိက်စြာ တုိင္းတာေပးရန္အတြက္
က်ပ္ေငြ ၂ သိန္း

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၈) အထိ လာဘ္ထုိးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက

လယ္သမားမ်ားကုိ ေျပာဆိမ
ု ႈမ်ားရွခ
ိ ဲ့ေၾကာင္း ဆိသ
ု ည္။
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားမွာ

မမွ်တ၊မလံုေလာက္ဟုယူဆခဲ့ေသာ္လည္း

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္

စီမံကိန္းေၾကာင္႔ ထိခက
ုိ န
္ စ္နာခဲသ
့ ည့္ အိမ္ေျခအမ်ားစု (၈၄%) သည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ
လက္ခံရယူခဲ့

ၾကသည္။

ထိခိုက္နစ္နာခဲသ
့ ည့္

အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္

မိသားစုမ်ားကုိ

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူတုိ႔က

ယင္းတုိ႔အေနျဖင္႔

စီမံကိန္းေၾကာင့္

ေလ်ာ္ေၾကးလက္မခံပါကလည္း

ေျမယာမ်ားဆံုးရံုးမည္သာျဖစ္ျပီး တစ္စတ
ံု စ္ရာမွ် ျပန္လည္ရရွိမည္မဟုတ္ဟု သတိေပးေျပာၾကား
ခဲ႔သည္။ ထို႕ေၾကာင့္

အေျခအေနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရြာသူရြာသားတုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔၏

ေျမယာအခ်ိဳ႕အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာအားလံုးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ

ဆႏၵမပါပဲလက္ခံရယူခဲ႔ၾကသည္။

ေဖာ္ေဆာင္သူတုိ႔က

ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ

ျငင္းဆန္ခဲ႔သူမ်ားကို

ဖမ္းဆီးမည္၊

အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္

စီမံကိန္း

လက္ခံရယူရန္တြန္႔ဆုတ္ေနခဲသ
့ ူ

သုိ႔မဟုတ္

အက်ဥ္းခ်မည္ဟု

ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း

ကာယကံရွင္မ်ားက ျပန္လည္ ေျပာျပၾကသည္။
အာဏာပုိင္မ်ားက ေျမယာသိမ္းယူမည္ဟု ပထမဦးစြာေၾကညာခဲ႔ခ်ိန္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ
မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ၊္ ဇန္နဝါရီလရွိ ေျမယာေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ားႏွင္႔ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း
လယ္သမားမ်ားက

သိရွိၾကသည္။

ရရွိေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏျဖင့္

ေျမယာ

အစားထုိး

ဝယ္ယူရန္ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ လက္ခံရယူခဲ႔သူ မ်ားစြာတုိ႔သည္္
ယင္းတုိ႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေနာင္တရခဲ႔ၾကသည္။
ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း
ျဖစ္ခဲ႔သျဖင္႔

ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင္႔

၂၀၁၅

ခုႏွစ္တြင္

ေျမေစ်းကစားမႈမ်ား

ေျမတစ္ဧကလ်င္

က်ပ္သိန္း

၈၀

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈၈၂) ထိျမင့္တက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေျမတစ္ဧကလ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀
ေက်ာ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၃၅၂) ထိျမင္႔တက္ခဲ႔သည္။ လယ္သမားမ်ားမွာ ေျမတစ္ဧကလ်င္ ၅
သိန္းက်ပ္

(အေမရိကန္ေဒၚလာ

၃၆၈)

မွ်သာ

ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္

အဆိုပါပမာဏမ်ားႏွင့္

လြန္စြာကြာဟ ေနခဲ႔သည္။
ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ MMID ႏွင္႔ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကပါဝင္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမယာ

သိမ္းဆည္းရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင္႔ သက္ဆုိင္သည့္
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာာန္းထားခ်က္မ်ားကုိလည္း လ်စ္လ်ဴရႈထားပါသည္။
ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင္႔ မညီညြတ္ဘဲ
ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္အ
့ ျပင္ ေဒသခံ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားအေပၚ
လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ဆုိးဆုိးဝါးဝါးျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္။

စီမံကိန္းအတြက္ေျမယာ

သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ေနရာရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လယ္သမားမ်ားအေနျဖင္႔ ယင္းနယ္ေျမအတြင္း
တြင္

အလားတူေျမယာပမာဏကုိ

အစားထုိးျပန္လည္ဝယ္ယူႏုိင္မႈ

မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္

လယ္ယာေျမ၊ အစားအစာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင္႔ လုံေလာက္ေသာအုိးအိမ္ ရရွိခြင့္မ်ား
ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။
ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရး

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္

စီမံကိန္းေၾကာင္႔

ခံစားခြင့္မ်ားသည္လည္း

ထိခိုက္နစ္နာခဲ႔ရသည္။

စီမံကိန္းေဖာ္ျပပါ

ရည္ရြယခ
္ ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီး၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “အပူပိုင္းဇုန”္ ရွိ
လယ္သမားမ်ား အျခားနယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေစရန္ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္
လက္ေတြ႕တြင္

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္

ပစၥည္းသယ္ပုိ႔ျခင္း၊

ထင္းေခြျခင္း

စသည္႔

လယ္သမားမ်ားသည္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ကၽြမ္းက်င္မႈ

ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္

လုပ္ကုိင္ရသည္အ
့ ေျခအေနသုိ႔

လယ္သမားမ်ားက

စီမံကိန္းအတြက္

မိမိတုိ႔သည္

ေဆာက္လုပ္ေရး၊
မလုိအပ္ေသာ

ဆုိက္ေရာက္ခဲ႔ရသည္။

“ေစ်းေပါေသာ

အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ား”

သာျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ေျပာဆုိ ၾကသည္။ ထိခိုကန
္ စ္နာခဲရ
့ ေသာ ရြာသားမ်ားစြာတုိ႔သည္
ေျမယာမ်ားလက္လြတ္ဆံုးရႈံးျပီး
အခ်ိဳ႕ေသာသူတုိ႔သည္

ေနာက္တြင္

စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားတြင္

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခဲၾ့ ကသည္။

အဆုိပါေဒသမွ

ထြက္ခြာသြားၾကျပီး

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရန္အတြက္

လယ္သမားမ်ားစြာသည္

မႏၱေလးသုိ႔

စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ရန္အတြက္

ေငြေၾကးေခ်းယူေနၾကရျပီး ေၾကြးၿမီမ်ားတင္ရွိေနၾကသည္။
ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း
အခြင္႔အေရး

ေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင္႔

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္းျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊

ေျမယာရွင္းလင္းမႈမ်ားကုိ

ႏိုင္ငံသားႏွငႏ
့္ ုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္

ဆန္႔က်င္ရန္ၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္

လယ္သမားမ်ားႏွင္႔ ရြာသူ၊ရြာသား အနည္းဆံုး ၅၅ ဦး

ေဒသခံ

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္

ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။
နိဂံုးအေနျဖင္႔ဆုိရလ်င္
သည္

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သည့္

ေဖာ္ေဆာင္သူျဖစ္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္တြင္

ကုလသမဂၢ

MMID

စီးပြားေရးႏွင့္

လူ႔အခြငအ
့္ ေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
လူ႔အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာတာဝန္မ်ားကို

ျဖည့္ဆည္းရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

၎ပ်က္ကြက္မႈမ်ား

ထဲတြင္ MMID အေနျဖင္႔ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း မစတင္မီ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈခံရမည့္
ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင္႔

အဓိပၸါယ္ျပည္ဝ
့ ေသာ

ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္

ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း

လည္းပါဝင္သည္။
MMID

က

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းသည္

“အားလံုးအတြက္

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း

ေစေသာ အေျခအေနတစ္ခ”ု ဟု ရည္ညႊန္းထားျပီး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင္႔
“ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေသာဆက္ဆံေရး” ထူေထာင္ထားေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ ယင္းေျပာၾကားခ်က္
မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ မွ ၂၀၁၇ ဧျပီလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြ
စုေဆာင္းျခင္း

ခရီးစဥ္

ကြာဟလ်က္ရွိပါသည္။

(၄)

ၾကိမအ
္ တြင္း

ေက်းရြာသူ၊

FIDH

မွေတြ႔ရွိရသည့္

ေက်းရြာသားမ်ားသည္

အေျခအေနမ်ားႏွင္႔

ေဒါသျဖစ္ျခင္း၊

စိတပ
္ ်က္ျခင္း၊

ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမ်ား ခံစားေနရျပီး ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္႔ MMID တုိ႔က
လံုေလာက္ေသာ

ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ

မည္သုိ႔မည္ပံုသိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ႔ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

၎တုိ႔၏

