မာတိကာ
ဇယား၊ ေျမပံုႏွင့္ ပုံကားခ်ပ္မ်ား

iii

အတိုေကာက္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား

v

သုေတသန အမွာစာ

vi

သုေတသန အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

viii

CNPC-SEAP ႏွင့္ MOGE တို႔၏ သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈ

xx

အခန္း ၁။

သုေတသန နိဒါန္း

၁

အခန္း ၂။

သုေတသန ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား

၃

အခန္း ၃။

ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏင
ွ ့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း ေနာက္ခံသမိုင္း

၇

အခန္း ၄။

ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရာ၌ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေသာနည္းလမ္းမ်ား

၁၁

အခန္း ၅။

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

၁၆

၅-၁။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ

၁၇

၅-၂။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြငး္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ

၁၈

၅-၃။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ

၂၀

၅-၄။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ

၂၁

၅-၅။ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ

၂၂

၅-၆။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ

၂၃

သုေတသနျပဳ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

၂၅

၆-၁။ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွမႈ

၂၅

၆-၂။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ႕တြင္ ေတာင္သူတုိ႔ေတြရွိရပုံမ်ား

၃၀

၆-၃။ ေျမႏွင့္သီးႏွံလႊဲေျပာင္းစြန္႔လႊတ္ျခင္းစာခ်ဳပ္မ်ား

၃၅

အခန္း ၆။

၆-၃-၁။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ မူ၀ါဒႏွင့္လက္ေတြ႕ ကြဲျပားျခားနားပံု

၃၆

၆-၃-၂။ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္မ်ား၏ မတူညီမႈမ်ား

၃၉

၆-၃-၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

၄၄

၆-၄။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား

၄၇

၆-၄-၁။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ရယူျခင္း

၅၀

၆-၄-၂။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အၿမဲသိမ္းေျမ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား

၅၁

၆-၄-၃။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အၿမဲသိမ္းေျမ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား

၅၉

i

အခန္း ၇။

၆-၄-၄။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အၿမဲသိမ္းေျမ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား

၆၂

၆-၄-၅။ ယာယီသိမ္းေျမႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား

၆၄

၆-၅။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

၇၀

၆-၆။ ROW မီတာ ၃၀ အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စးီ မႈမ်ား

၇၄

၆-၇။ ROW မီတာ ၃၀ ျပင္ပ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား

၇၈

၆-၈။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေက်းလက္အေျခခံအေဆာက္အအံု ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ

၈၂

၆-၉။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ရိွလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျပႆနာ

၉၂

၆-၁၀။ပိုက္လိုင္းအႏၱရာယ္စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ား

၉၇

သုေတသနနိဂုံး

၁၀၁

ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား

၁၀၃

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ျမန္မာ-တရုတ္ ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ သုေတသနအဖြဲ႕

၁၀၅

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) သုေတသန ေမးခြန္းမ်ား

၁၀၇

ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) သုေတသန လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

၁၁၂

ေနာက္ဆက္တြဲ (၄) ျမန္မာ-တရုတ္ ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ျဖစ္ေပၚလာပုံ

၁၁၉

ii

ဇယား၊ ေျမပံု ႏွင့္ ပံုကားခ်ပ္မ်ား
ဇယားမ်ား
ဇယား (၁) သုေတသနစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္ဆင့္

၆

ဇယား (၂) ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အစုရွယ္ယာမ်ား

၈

ဇယား (၃) ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေက်းရြာႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ဦးေရ

၁၆

ဇယား (၄) ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္ ေတာင္သူမ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ ခ်ိန္းေျခာက္မႈမ်ား ၃၈
ဇယား (၅) မတူညီေသာ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

၃၉

ဇယား (၆) ေတာင္သူရရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္တန္ဖိုးစာရင္း

၅၁

ေျမပံုမ်ား
ေျမပံု (၁) ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း
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ေျမပံု (၂) ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ စဥ္းစားခဲ့သည့္နည္းလမ္း (၄) သြယ္

၁၀

ေျမပံု (၃) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား

၁၇

ေျမပံု (၄) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား

၁၉

ေျမပံု (၅) ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား

၂၀

ေျမပံု (၆) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြငး္ ပိက
ု လ
္ င
ုိ း္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပခ
္ ေ
့ဲ သာ ေက်းရြာမ်ား

၂၁

ေျမပံု (၇) စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုကလ
္ ိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား

၂၂

ေျမပံု (၈) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား

၂၄

ပံုကားခ်ပ္မ်ား
ပံုကားခ်ပ္ (၁) ႏိုင္ငံတကာ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ROW ေျမအသံုးခ်မႈ နမူနာပံုစံ

၁၃

ပံုကားခ်ပ္ (၂) စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား သိရိွမႈေလ့လာခ်က္

၂၅

ပံုကားခ်ပ္ (၃) ROW ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ESIA ဆိုင္ရာ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

၂၉

ပံုကားခ်ပ္ (၄) ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

၃၂

ပံုကားခ်ပ္ (၅) ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ကို ေတာင္သူမ်ား သိရိွနားလည္မႈ အေျချပဇယား

၃၅

ပံုကားခ်ပ္ (၆) စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦး စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ထိုးေနစဥ္ (၀ဲဖက္ပံု)ႏွင့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္မွ
ေတာင္သူတစ္ဦး ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရယူၿပီးေနာက္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းတင္ထားပံု (ယာဖက္ပံု) ၃၇

iii

ပံုကားခ်ပ္ (၇) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ထုပ္ပိုးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ စာအိပ္မ်ား

၃၈

ပံုကားခ်ပ္ (၈) ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းတြင္ ေတာင္သူမ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရမႈအေျခအေန

၄၈

ပံုကားခ်ပ္ (၉) ေတာင္သူ ဦးထြန္းေရႊ၏ ေထာင္ထြက္လက္မွတ္

၆၂

ပံုကားခ်ပ္ (၁၀) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ပဒါန္းေက်းရြာအုပ္စုရိွ Punj Lloyd ကုမၸဏီ၏ အလုပ္စခန္း

၆၇

ပံုကားခ်ပ္ (၁၁) ဂုတ္ႀကီးေက်းရြာ ေဘာလံုးကြင္းရိွ Punj Lloyd ကုမၸဏီမွ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား

၇၀

ပံုကာခ်ပ္ (၁၂) ၿမိဳ႕နယ္(၆) ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အခ်ိဳးအစား (ပွ်မ္းမွ် ရာခိုင္ႏႈန္း)၇၁
ပံုကားခ်ပ္ (၁၃) ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေသာ နမူနာပံုစံမ်ား

၇၂

ပံုကားခ်ပ္ (၁၄) ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံရေသာ္လည္း လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈနည္းေသာ နမူနာပံုစံမ်ား

၇၃

ပံုကားခ်ပ္ (၁၅) ပိုက္လုိင္းတည္ေဆာက္စဥ္ ROW အတြင္း အလုပ္လုပ္ပံု နမူနာပံုစံမ်ား

၇၅

ပံုကားခ်ပ္ (၁၆) ေျမပံုေပၚႏွင့္ ေျမျပင္ေပၚက ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံရေသာ လယ္ယာေျမမ်ား အေျခအေန

၇၆

ပံုကားခ်ပ္ (၁၇) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေပၚေဒသ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ ပိုက္လိုင္းေဖာက္လုပ္သည့္နမူနာပံုစံ

၇၈

ပံုကားခ်ပ္ (၁၈) MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕ ငဖဲေတာင္ေပၚပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းကိုေလ့လာေနစဥ္

၇၉

ပံုကားခ်ပ္ (၁၉) ဇင္ၿပြန္းေက်းရြာအုပ္စုရိွ အထက္ႏွင့္ေအာက္ကြန္းလင္ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား ျပင္ဆင္ေနပံု

၈၀

ပံုကားခ်ပ္ (၂၀) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္း၍ ေခ်ာင္းမ်ားပ်က္စီးေနပံု

၈၃

ပံုကားခ်ပ္ (၂၁) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚရိွ သဘာ၀ပ်ဥ္းကတိုးေတာကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းပံု

၈၄

ပံုကားခ်ပ္ (၂၂) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ရိုးမေတာင္တန္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ပိုက္လိုင္း

၈၆

ပံုကားခ်ပ္ (၂၃) ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ဧရာ၀တီျမစ္ကိုျဖတ္၍ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ေနရာ

၈၇

ပံုကားခ်ပ္ (၂၄) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ အပူပိုင္းဇုန္ရိွ အမ်ားသံုးေရကန္မ်ားကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းပံုမ်ား

၈၉

ပံုကားခ်ပ္ (၂၅) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရိွ သမိုင္း၀င္ ဂုတ္ထိပ္တံတားအထက္ပိုင္းမွ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းပံု

၉၀

ပံုကားခ်ပ္ (၂၆) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မေဒးကၽြန္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းအနီးရိွ ကမ္းေျခတြင္ေတြ႔ရေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ၉၃
ပံုကားခ်ပ္ (၂၇) ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ဧရာ၀တီျမစ္ျဖတ္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးစခန္းယခင္ႏွင့္ယခုအေျခအေန ၉၅
ပံုကားခ်ပ္ (၂၈) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရိွ စြန္႔ပစ္အလုပ္စခန္းႏွင့္ ဓာတုေဗဒေဆးဘူးမ်ားေတြ႕ရသည့္ ကြန္တိန္နာ

၉၅

ပံက
ု ားခ်ပ္ (၂၉) ပိက
ု လ
္ င
ုိ း္ ကိဖ
ု ်က္ဆးီ လွ်င္ တရားဥပေဒအရျပင္းထန္စာြ အျပစ္ေပးမည္ဟေ
ူ သာ သတိေပးခ်က္

၉၈

ပံုကားခ်ပ္ (၃၀) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေရကန္ေတာင္တစ္ေနရာတြင္ ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းေပၚလာပံု

၉၉

ပံုကားခ်ပ္ (၃၁) ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕နယ္အတြငး္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေတာင္ယာမီးရိႈ႕ေနပံု

၉၉

iv

အတိုေကာက္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
CCDC

CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited

CF

Community Forest

CNPC

China National Petroleum Corporation

CNPC-SEAP

China National Petroleum Corporation - Southeast Asia Pipeline Co., Ltd.

CPP

China Petroleum Pipeline Company Limited

CSO

Civil Society Organization

EIA

Environmental Impact Assessment

ESIA

Environmental and Social Impact Assessment

IEM

International Environmental Management Co. Ltd

MCPWC

Myanmar-China Pipeline Watch Committee

MOE

Ministry of Energy

MOECF

Ministry of Environmental Conservation and Forestry

MOGE

Myanmar Oil and Gas Enterprise

OGT

Onshore Gas Terminal

ROW

Right of Way

SEAP

South-East Asia Pipeline Company Limited

SEAGP

South-East Asia Gas Pipeline Company Limited

SEAOP

South-East Asia Crude Oil Pipeline Company Limited

SIA

Social Impact Assessment

TECAFD

Township Environmental Conservation and Forestry Department

TGAD

Township General Administrative Department

TLRD

Township Land Record Department

v

သုေတသန အမွာစာ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာ-တရုတ္ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း ေျမျပင္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္လ်က္ရိွသည္။ ေနာက္
၂ ႏွစ္အၾကာ တိုင္းျပည္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အာရံုစိုက္ ေနစဥ္
China National Petroleum Corporation (CNPC)သည္ ပိုက္လိုင္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။
ထိုကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္မွ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္
အထိ ကီလိုမီတာ (၈၀၀) နီးပါရွည္လ်ားသည့္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိနး္
ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ရိွခဲ့ ေသာ္လည္း စီမံကိန္း မစတင္တင္မီႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဆဲကာလ ႏိုင္ငံေရး
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ စီမံကိန္းလြန္ကာလ
ေဒသခံ မ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအေပၚ သုေတသနျပဳလုပ္မႈ မရိွခဲ့ပါ။ အဆိုပါ
လစ္ဟာေနေသာ ကြက္လပ္ကိုသိျမင္ေသာ ျမန္မာ-တရုတ္ ပိုက္လိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (MyanmarChina Pipeline Watch Committee - MCPWC) သည္ ဤစီမံကိန္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ေသာ အရပ္ဖက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္

စီမံကိန္းလြန္ကာလ

ျမန္မာေတာင္သူမ်ား၏

လူမႈစီးပြားဘ၀

အေျခအေနမ်ားကို

သိရိွႏိုင္ ရန္ သုေတသန စီမံကိန္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး “ၿမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းက ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀သက္ေရာက္မႈ မ်ားအေပၚ ပြင့္လင္းၿမင္သာမွဳ၊ တာဝန္ယူ
တာဝန္ခံမွဳ ရွိမရိွ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားေသာ သုေတသန အစီရင္ခံစာ” ကို ေရးသားျပဳစု ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ဤ
သုေတသနအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံျခား
တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း တစ္ခုေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားပ်က္စီးခဲ့ရပံု၊ ေတာင္သူမ်ား ၏ဘ၀မ်ားႏွင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား မည္သို႔မည္ပံု အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပံုတို႔ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာ
ေဖာ္ျပထားသည္။
ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာကို အခန္း(၇)ခန္းခြဲ၍ တင္ျပထားၿပီး၊ ကြင္းဆင္းသုေတသန ေတြ႕ရိွ
ခ်က္မ်ားကို အခန္း(၆)တြင္ ေခါင္းစဥ္ခြဲေပါင္း (၁၀)ခုျဖင့္ အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ တင္ျပထားသည္။ ဤသုေတ
သန၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္တိုင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္
တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈတို႔ကို စူးစမ္းေလ့လာရန္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို အဓိကထားလ်က္ စီမံကန
ိ ္းအေကာင္
အထည္ေဖာ္ရာ၌

ေျမျပင္ေပၚတြင္

အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈ

အေထာက္အထားမ်ားစြာကို

အေျခခံလ်က္

ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏
သယံဇာတ စီးပြားေရးအေပၚ မွီခိုသည့္မူ၀ါဒေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား မဆံုးရံႈးရေစရန္ ဥပေဒအရ
အကာအကြယ္ေပးမႈ ကင္းမဲ့ေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ MCPWC သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို
တိုင္ျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ႔အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း အဆိုပါ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏
၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ကို ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းရိွမရိွကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္
အလြန္တရာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္။ ပိုက္လိုင္းစီမက
ံ ိန္းေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ
ေတာင္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေျမဧက အနည္းငယ္သာ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈကို မ်ားစြာခံစားရေသာ
ေတာင္သူငယ္မ်ား) ကို အေလးထားပံ့ပိုးသည့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် စီမံကိန္းေရးဆြဲ၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို အထူး အေလးထားအာရံုစိုက္ရန္ ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာမွ အေလးအနက္
အႀကံျပဳသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မွာလည္း
ျမင့္မား လာခဲ့ၿပီး၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္
သတၱဳ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သို႔ သယံဇာတထုတ္ယူသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ
တာ၀န္ ခံမႈတို႔ကို စတင္ေမးခြန္ထုတ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္၀တ္မ်ားကို
လိုက္နာျခင္း ရိွမရိွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ လူမႈဘ၀သုေတသန၏ အေရး ပါမႈကို သိျမင္နားလည္လ်က္ MCPWC
သည္

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအကူအညီျဖင့္

ဤသုေတသနေလ့လာမႈကို

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ကြင္းဆင္း သုေတသန အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တေလ်ာက္၊ သုေတသနအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏
လံုးလ၀ရိယႀကီးစြာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖင့္ ဤစီမံကိန္း၏ လူမႈတရားမွ်တျခင္း (Social Justice) ကိုရွာေဖြလ်က္
အခ်က္အလက္ျပည့္စံု ခိုင္မာေသာ သုေတသနအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္
ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက ျမန္မာျပည္သူ
မ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈရိွၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သစ္ႏွင့္
အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လ်က္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မူ၀ါဒသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္
ျမန္မာျပည္သူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားကို အမွန္တကယ္ဦးထိပ္ထား၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္
ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းအပါအ၀င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္
တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈအားနည္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တြင္းထြက္ သယံဇာတ စီးပြားေရးက႑တြင္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္လ်က္ရိွေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုး သပ္သည့္အခါ ဤသုေတသနစာတမ္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာ
အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ဆိုပါက ခက္ခဲပင္ပန္း စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရက်ိဳးနပ္ၿပီဟု ရိုးသားစြာ ခံယူမိသည္။
ဤသုေတသနစီမံကိန္း

ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္

အထူးေက်းဇူးတင္ထိုက္သူ

မ်ားစြာရိွပါသည္။

ထိုသူမ်ားထဲက အထူးေက်းဇူးတင္ေဖာ္ျပလိုသူမ်ားမွာ ဤသုေတသနစီမံကိန္းအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ
ျမန္မာ-တရုတ္

ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕

ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ

ၿမိဳ႕နယ္

(၆)

ၿမိဳ႕နယ္မွ

ေက်းရြာေပါင္း

(၁၀၀) ရိွ လယ္ယာေျမမ်ား ဆံုးရံႈးနစ္နာခဲ့ရေသာ ေတာင္သူ (၉၆၈) ဦးတို႔ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ အားတတ္သေရာ
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမရိွပဲ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ ႏိုင္မည့္ မဟုတ္ပါ။
ထို႔အတူ ျမန္မာ့အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း နယ္ပယ္တြင္ ေရွ႕တန္းကတတ္ႀကြစြာရပ္ တည္ေနေသာ ေပါင္းကူး
အဖြဲ႕ႏွင့္ Natural Resource Governance Institute အဖြဲ႕မ်ား၏ ခိုင္မာေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားမရရိွပဲ ဤသုေတသန
စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ သုေတသနခရီးစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ကူညီစီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေသာ MCPWC ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ လူႀကီးမ်ား၊ သုေတသနၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္ မွ MCPWC
ကြန္ရက္အတြင္းရိွ ေဒသခံအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးအား ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း မွတ္တမ္း
တင္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ဤသုေတသန စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို သုေတသနဒီဇိုင္းမွအစ၊ ဤသုေတသန
အစီရင္ခံစာကို ေရးသားထုတ္ေ၀သည္အထိ ႀကီးႀကပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ သုေတသနအႀကံေပးႏွင့္ လက္ေထာက္
သုေတသီ တို႔ကို MCPWC မွ အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ျမန္မာ-တရုတ္ ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ
Myanmar-China Pipeline Watch Committee (MCPWC)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ( ၈ ) ရက္
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သုေတသန အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
စီမံကိန္းဒီဇိုင္းေရးဆြဲစဥ္ကတည္းက

ျမန္မာ-တရုတ္ေရနံႏွင့္

ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း

စီမံကိန္းသည္

ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ ႀကီးမားေသာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွမည္ကို
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား ရွင္းလင္းစြာသိရိွထားၿပီး ျဖစ္သင့္သည္။ ဤစီမံကိန္းကို China National
Petroleum Corporation ၏ ကုမဏ
ၸ ီခြဲ Southeast Asia Pipeline Co. Ltd. (ဤေနရာမွစ၍ “CNPC-SEAP”1 ဟု
သံုးႏႈန္းမည္။) က တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္လည္ပတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္သည္
တိင
ု ္းျပည္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ခ်ိနျ္ ဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲသ
့ ည့္
“ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒ” အတိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေအာက္ေျခထိ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ျပသရန္
အခြင့္အေရးရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားႀကီးစုိးေသာ အစိုးရသည္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကိုအေကာင္
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္လုပ္နည္း လုပ္ဟန္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎ နည္းလမ္း
ေဟာင္းမ်ားမွာ ေဒသခံမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းဟုဆိုကာ အာဏာျဖင့္ ဖိအားေပးျခင္း၊ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္း
အခ်က္ အလက္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ အသိမေပးျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္လာဒ္စားမႈႀကီးစိုးေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးယႏၱယားေၾကာင့္၊ ေတာင္သူတို႔ ၏ဘ၀မ်ား ဆင္းရဲဒုကၡ ပိုမိုေရာက္ရိွျခင္း၊ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း စီမံကိန္းကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ CNPC-SEAP ၏အက်ိဳးစီးပြားကို အာဏာသံုး အကာ အကြယ္ေပးၿပီး၊
စီမံကန
ိ ္းေၾကာင့္

၎တို႔၏လယ္ယာေျမမ်ား

ပ်က္စီးမႈအေပၚ

ကန္႔ကြက္ေသာႏိုင္ငံသားမ်ားကို

အာဏာသံုး

ဖိအားေပးျခင္း တို႔ကို ေတြ႕ရိွရသည္။
CNPC-SEAP သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္း
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္ မလိုဟူသည့္
ယူဆခ်က္မ်ားျဖင့္၊ ဤစီမံကိန္းကို
ေတြ႕ရိွရသည္။

၎တို႔စိတ္တိုငး္ က် ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္ကို

တရုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုက ထိုကဲ့သို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရဲျခင္းသည္ အိမ္ရွင္အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုအျပဳ

အမူမ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ CNPC-SEAP ၏ အျပဳအမူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံပါက
ျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ဂရုစိုက္စရာမလိုဟူသည့္ မွားယြင္းေသာ သေဘာထားမ်ား ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ
သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေစ ႏိုင္သည္။
ျပည္သမ
ူ ်ား၏ အေျခခံအခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို အေလးမထားေသာ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏမ
ွံ က
ႈ ို
တာ၀န္မဲ့ေသာ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ (Irresponsible Investments) အျဖစ္သတ္မွတ္ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ
မႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ မဖိတ္ေခၚသင့္ပါ။ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ တင္ေျမွာက္
မည့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ သယံဇာတထုတ္ယူသည့္ စီးပြားေရးက႑တြင္ သယံဇာတမ်ား တည္ရိွရာေဒသ
၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေရွ႕ရႈ႕ေသာ္ မူ၀ါဒသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထို႔အတူ ထိုက႑တြင္ လက္ရိွ

1

CNPC-SEAP သည္ ဤစီမံကိန္းတြင္ အစုရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး၊ Southeast Asia Oil Pipeline Co. Ltd. and Southeast Asia Gas Pipeline Co. Ltd.

(SEAOP/GP) ဆိုသည့္ ညီေနာင္ကုမၸဏီအသစ္ ႏွစ္ခု ထူေထာင္ ၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ CNPC-SEAP အသံုးအႏႈန္းကို “The Company” ႏွင့္ “The Operator” အျဖစ္
တရား၀င္အေထာက္အထား စာရြက္ စာတမ္းမ်ားတြင္ ရည္ညႊန္း သံုးစြဲၿပီး၊ SEAOP/GP အသံုးအႏႈန္းကို ျပည္သူဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သံုးစြဲေလ့ရွသ
ိ ည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာတြင္ CNPC-SEAP ကို ျမန္မာ-တရုတ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွေသာ
ကုမၸဏီအျဖစ္ ရည္ညႊန္းသံုးႏႈန္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္လည္းေကာင္း စီမံကိန္းမွ SEAOP/
GP ကို သံုးစြဲသည့္အတြက္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္ SEAOP/GP ကိုလည္း ရည္ညႊန္းသံုးႏႈန္းထားပါသည္။

viii

၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ သံုးသပ္မႈ
ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ကုမၸဏီမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားေျပာင္းလဲေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိခိုက္
နစ္နာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို သတိေပးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအထိ
အဆင့္ဆင့္ ဥပေဒျပငွာန္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းသည္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၁) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံ လူ႕အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ားအေပၚ အမ်ားအျပားထိခိုက္သက္ေရာက္မႈရိွခဲ့သည္မွာ သံသယ ျဖစ္စရာမလိုပါ။
MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားထဲမွ ၿမိဳ႕နယ္ (၆)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စီမံကိန္း
စတင္ကတည္းက ေတာင္သူမ်ား အမွန္တကယ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ထိခိုက္ နစ္နာမႈအျဖစ္အပ်က္ ေျမာက္မ်ားစြာကို
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေတာင္သူေပါင္း (၉၆၈) ဦးႏွင့္ နာရီေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ၾကာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း စုေဆာင္း
ခဲ့ေသာ

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေျမာက္မ်ားစြာပါ၀င္သည့္

တစ္ခခ
ု ်င္း

အလြန္ရွည္လ်ားေသာ

မွတ္တမ္းတင္ေရးသာမည္ဆိုပါက

အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္

စာမ်က္ႏွာေပါင္း

ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာသည္ အေထာက္အထားခိုင္မာေသာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကိုသာ စိစစ္ေရြးခ်ယ္၍ ေရးသား
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခန္းတြင္း သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။

သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၁။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွျခင္း။ ။ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕

ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို တိုက္ရိုက္ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ကိုမဆိုထားႏွင့္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏အမည္ကိုပင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည့္စံု
မွန္ကန္စြာ မသိရိွၾကပါ။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ စီမံကန
ိ ္းေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ
အတိုင္းအဆကို

ႀကိဳတင္တြက္ဆႏိုင္မႈ

မရိွခဲ့ျခင္းႏွင့္

၎တို႔၏

ဘ၀ေနဟန္ႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း

လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္မႈ မရိွခဲ့ၾကပါ။ ကုမၸဏီမွေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္
တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို မသိရိွခဲ့ၾကသလို၊ ၎တို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးမႈ
မရရိွခဲ့ၾကပါ။ အဆိုးရြာဆံုးကိစၥမွာ စီမံကိန္း၏ ေျမအသံုးခ်မႈ လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ေတာင္သူမ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔လိမ္ညာခဲ့မႈပင္ ျဖစ္သည္။ (အခန္း ၆-၁ ကို ေလ့လာပါ။)
၂။

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း (ROW) ေျမတိုင္းတာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း။ ။

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း (ROW) ေျမတိုင္းတာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ရိုးရွင္းၿပီး၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္မ်ား ျဖစ္သည့္ (၁) ေတာင္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေျမတိုင္း
တာျခင္း၊ (၂) ေျမတိုင္းပံုစံတြင္ သိမ္းယူမည့္ေျမအက်ယ္အ၀န္း၊ သီးႏွံပင္ အမ်ိဳးအစား၊ အေရအတြက္ကို ေျမရွင္၏
ေက်နပ္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ (၃) ေျမရွင္မွ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ (၄) ေျမရွင္သိသာေစရန္
မိတၱဴေပးအပ္ျခင္း စသည့္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွပါ။ ေတာင္သူအမ်ားအျပားသည္ ပိုက္လိုင္းလမ္း ေၾကာင္းအတြက္
သိမ္းယူခံရေသာ ေျမအက်ယ္အ၀န္းကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ တိတိက်က် မသိရိွ ၾကပါ။ (အခန္း ၆-၂ ကို ေလ့လာပါ။)
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မရိုးသားေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္။

။ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမ

သိမ္းဆည္း ေရးအလုပ္အဖြဲ႕သည္ ေျမကို “အၿပီးအပိုင္သိမ္းယူမည္” ဟု ေျမတိုင္းတာစဥ္က ေတာင္သူမ်ားကို
ရွင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရိွပါ။ ထိုသို႔ ေစာစီးစြာ သိရိွသြားပါက ေတာင္သူမ်ား စီမံကိန္းကို လက္မခံ ျငင္းဆန္ၾကမည္ကို
စိုးရိမ္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းေရးအဖြဲ႕က ေျပာဆိုရာတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ (၁)
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈမွာ ၃ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၂) တည္ေဆာက္ ဆဲကာလအတြင္း ေတာင္သူ
မ်ားအေနျဖင့္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၍ႏိုင္မရေၾကာင္း၊ (၃) ထို႔အတြက္ ဆံုးရံႈး နစ္နာမႈမ်ားမရိွရ
ေစရန္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ (၄) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ပိုက္လိုင္းေပၚကေျမမ်ားကို ျပန္လည္စုက
ိ ္ပ်ိဳး
လို႔ရေစရန္ ေျမညိွေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၅) ေတာင္သူမ်ား ၎တို႔စိုက္ပ်ိဳးေျမကို ဆံုးရံႈးျခင္းမရိွဘဲ၊ နဂိုအတိုင္း
ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို အၿပီး
အပိုင္သိမ္းယူခဲ့သည္။ (အခန္း ၆-၃-၁ ကို ေလ့လာပါ။)
၄။

တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ CNPC-SEAP ကို ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အၿပီးအပိုင္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။

။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံပိုက္နက္နယ္ေျမအတြင္းရိွ ေျမအစိတ္အပိုင္း တစ္လကၼေသာ္မွ်
ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရိွေပ၊ သို႔မဟုတ္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး
ထံမွ တိုက္ရိုက္ “လႊဲေျပာင္းမႈ” ကို လက္ခံခြင့္မရိွပါ။ သို႔ေသာ္ CNPC-SEAP သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားက တားျမစ္
ခ်က္ကို သိရိွပါလ်က္ ဥပေဒမ်ားကို လက္တစ္လံုးျခားေက်ာ္လြန္ရန္ “MOGE ကိုယ္စား” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို
စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ သံုးစြဲလ်က္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စဥ့္ကိုင္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ လယ္ယာေျမ
မ်ားကို အၿပီးအပိုင္း လႊဲေျပာင္းရယူမႈကို တိုက္ရိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ MOGEသည္ အစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသာ
ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္၏ ေျမအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီလက္ထဲ “အၿပီးအပိုင္ လႊဲေျပာင္း” ေပးရန္
ဥပေဒအရေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာ မရိွပါ။ (အခန္း ၆-၃-၂ ကို ေလ့လာပါ။)
၅။

ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ အားနည္းခ်က္ (၉) ခ်က္။

။ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး

စာခ်ဳပ္ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳး ေတြ႕ရိွရသည္။ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းႀကီး
ျဖစ္ပါလ်က္ စာခ်ဳပ္ပံုစံတစ္မ်ိဳးတည္းကို စံႏႈန္းထားအသံုးမျပဳခဲ့ျခင္း၊ (၂) ဘာသာစကားသံုးစြဲမႈကို စာခ်ဳပ္ႏွစ္မ်ိဳးတြင္
ပံုစံတစ္မ်ိဳးထဲ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မရိွျခင္း၊ (၃) စာခ်ဳပ္ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ပါရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မတူညီျခင္း၊
(၄) ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္မွလြဲ၍ က်န္ၿမိဳ႕နယ္ (၄) ခုတြင္ အစိုးရ အခြန္တံဆိပ္ ေခါင္းမ်ားမပါရိွျခင္း၊ (၅) ေခ်ာက္ၿမိဳ႕
နယ္မွလြဲ၍ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၏ အမွတ္တံဆိပ္ မပါရိွျခင္း၊ (၆) ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံေန
ေသာ ကုမဏ
ၸ ီႀကီး ျဖစ္ပါလ်က္ CNPC-SEAP အမွတ္တံဆိပ္ မပါရိွျခင္း၊ (၇) မေရႊ႕ မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား
လႊဲေျပာင္းျခင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရာတြင္ စာမ်က္ႏွာတိုင္းတြင္ လက္မွတ္ထိုးရသည္မွာ လိုက္နာရမည့္စံႏႈန္း ျဖစ္ေသာ္
လည္း၊ လႊဲေျပာင္းသူႏွင့္ လက္ခံသူတို႔၏ လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လက္ေဗြႏွိပ္ရာကို စာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဖက္ပိုငး္
လက္မွတ္ထိုးရမည့္စာမ်က္ႏွာတြင္သာ ထိုးထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရၿပီး၊ စာမ်က္ႏွာတိုင္းတြင္ မပါရိွျခင္းေၾကာင့္
အက်င့္ပ်က္သူတစ္ဦးဦးက ေငြေၾကး ကိန္းဂဏန္းမ်ားအပါအ၀င္ စာခ်ဳပ္ပါ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္
ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးသလိုျဖစ္ေနျခင္း (၈) အသိသက္ေသမ်ားမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊
စာခ်ဳပ္တြင္ ေတာင္သူဖက္မွ သက္ေသမပါရိွဘဲ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္မွသာ သက္ေသေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုး
ထားျခင္း။ (၉) ရပ္မိရပ္ဖကို သက္ေသအျဖင့္ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ၎တို႔မွာ ေက်းရြာရာအိမ္မွဴးမ်ား
ျဖစ္ေနၿပီး ေတာင္သူဖက္မွ သက္ေသမဟုတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ (အခန္း ၆-၃-၂ ကို ေလ့လာပါ။)
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ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္းႏွင့္ ဖတ္ရႈ႕ခြင့္မရဘဲ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရျခင္း
။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ (၁) စာခ်ဳပ္ကို တစ္ဖက္သတ္ေရးသားခဲ့ၿပီး ေတာင္သူမ်ားကို ေလ့လာခြင့္၊ ေဆြးေႏြးခြင့္၊

ညိွႏိႈင္းခြင့္မေပးခဲ့ျခင္း၊ (၂) စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ထိုးခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္၏အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္
ေသာ ေရွ႕ပိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို လွန္ထားၿပီး၊ လက္မွတ္ထိုးရမည့္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ေခၚယူ
၍ “လြဲေျပာင္းသူ” ေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရျခင္း၊ (၃) စာခ်ဳပ္တြင္ေရးသားထားေသာ ကတိခံ၀န္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကို ေတာင္သူမ်ား ဖတ္ရႈရျခင္းမရိွပဲ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရျခင္း၊ (၄) စာခ်ဳပ္မိတၱဴကို ၿမိဳ႕နယ္လံုးကၽြတ္ မရရိွေသာ
ေတာင္သူမ်ားရိွေနျခင္း၊ (၅) စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္အေထာက္အထားမ်ား မိတၱဴမရရိွသျဖင့္ ေျမအမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္
ခ်က္ႏွင့္ ေျမတန္ဖိုးမ်ား၊ သီးႏွံအမ်ိဳး အစားအလိုက္ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ တြက္ခ်က္ပံု နည္းလမ္းမ်ားကို ကြဲကြဲ ျပားျပား
မသိရိွရျခင္း၊ (၆) စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ေရးသားထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုပ္ ေပၚတြင္ ေရးထား
ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ တူညီမႈရိွမရိွကို ေတာင္သူမ်ား ယေန႔အခ်ိန္ထိ တူညီမႈရိွမရိွ မသိျခင္း၊ (၇) စာခ်ဳပ္ကို
ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈ႕ရန္ အခြင့္အေရးရိွေၾကာင္း မသိရိွျခင္း၊ ဖတ္ရႈ႕ခြင့္ေပးရန္ မေတာင္းဆိုရဲျခင္း၊ ေတာင္းဆိုရဲသူ
အနည္းငယ္ရိွေသာ္လည္း အခ်ိန္မရဟုဆိုကာ ဖတ္ရႈ႕ခြင့္မေပးျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္တြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေပမယ့္ စာခ်ဳပ္၏ေခါင္းစဥ္ကိုပင္ မဖတ္ရႈ႕၊ မသိရိွၾကေသာ ေတာင္သူအမ်ား အျပားရိွသည္။
(အခန္း ၆-၃-၃ ကို ေလ့လာပါ။)
၇။

ေတာင္သူမ်ား၏ စီမံကိန္းအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား။ ။ (၁) ေျမႏွငသ
့္ ီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ကို လက္မတ
ွ ္

ထိုးၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုတ္ယူခ်ိန္မွ လယ္ယာေျမမ်ားကို အၿပီးအပိုင္းသိမ္းဆည္းသြားေၾကာင္း သိရိွၾကရခ်ိန္တြင္
သူတို႔ အလိမ္ခံလိုက္ရၿပီဟူေသာ ခံစားခ်က္ကို အမ်ားဆံုးေျပာဆိုျခင္း၊ (၂) ၎တို႔၏လယ္ယာေျမမ်ားကို “တရုတ္
ပိုင္သြားၿပီ” ဟု ေဒသအာဏာပိုင္တစ္ခ်ဳိ႕က ROW ေပၚက သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရည္ညြန္းေျပာဆို
ၾကသည့္အခါ ထိုအသံုးအႏႈန္းအေပၚ မခံစားႏိုင္ျဖစ္ရျခင္း၊ (၃) ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို သံုးစြဲပါက တစ္ခဏသာခံျပီး၊
လယ္ယာေျမ ဆိုသည္ မွာ သားစဥ္ေျမးဆက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္၍ ေငြကိုမလို ေျမကိုသာအလိုရိွၾကျခင္း၊ (၄)
ေက်းလက္ေန လယ္သမားမိသားစုမ်ားတြင္ သားသမီးမ်ား မဂၤလာေဆာင္သည့္အခါ တစ္အိုးတစ္အိမ္ ထူေထာင္
ႏိုင္ရန္ မိဘမ်ားက အေမြအျဖစ္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ လယ္ယာေျမထဲမွာခြဲေပးေလ့ရိွရာ သားသမီးမ်ားကို
အေမြေပးစရာမရိွေတာ့ဘူးဟု ေျပာဆိုၾကျခင္း၊ (၅) ေျမကို အၿမဲသိမ္းဆည္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာမဲ့ျဖစ္သြား
ေသာ ေတာင္သူငယ္မ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကရ၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ျခင္း၊ (၆) ပိုက္လိုင္းက ေတာင္သူမ်ား တစ္ဆက္
တည္းပိုင္ေသာ ေျမယာမ်ားကို အပိုင္းပိုင္းျဖစ္ေစရန္ ခြဲျခမ္းလိုက္ၿပီး၊ ပိုက္လုင
ိ ္းလမ္းေၾကာင္းေပၚရိွ လယ္ေျမမ်ားမွာ
လည္း ပ်က္စီးသြားခဲ့ျခင္း၊ (၇) က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေျမအပိုင္းအစ အနည္းငယ္ေပၚတြင္

မိသားစု၀မ္းစာအတြက္ပင္

မရေတာ့သျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်ကာ စိုက္ပ်ိဳးရန္ပင္ ခက္ခဲျခင္း၊ (၈) ေျမကြက္သည္ အပိုင္းအစျဖစ္သြားသျဖင့္ ေျမ
တန္ဘိုးက်ဆင္းၿပီး၊ ေရာင္းမည္ဆိုပါက ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းခံထားရသည္ဟုဆိုကာ ၀ယ္ယူခ်င္သူမရိွျခင္း၊ (၉)
ေျမတန္ဘိုးက်ဆင္းမႈကို သြယ္၀ိုက္ထိခိုက္နစ္နာမႈအျဖစ္ ေတြ႕ရိွရေသာ္လည္း ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းက သူတို႔ႏွင့္
မဆိုင္သလို လွစ္လွ်ဴရႈထားခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ရရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးထက္ ဆံုးရံႈးမႈပိုမိုမ်ားေၾကာင္း ရွင္းျပၾက
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ တန္ဖိုးပမာဏႀကီးမာေသာ သြယ္၀ိုက္ ဆံုးရံႈးနစ္နာ
မႈမ်ားရိွခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ (အခန္း ၆-၄ ကို ေလ့လာ ပါ။)
၈။

ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ရ

ယူျခင္း။ ။ ဤသုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား၏
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မ်ားထဲမွ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ရပ္ေပါင္း (၁၀၂) ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး
စုစုေပါင္းတန္ဖိုး (၉၂,၇၉၈,၀၀၀ က်ပ္) ရိွသည္။ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရဲျခင္းမရိွေသာ ေတာင္သူ

xi

အမ်ား အျပားရိွျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမွာ ေရျပင္ေပၚ ေပၚေနေသာ ေရခဲဆိုင္ႀကီး၏ေသးငယ္ေသာ
ထိပ္ပိုင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အက်င့္ပ်က္ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ (၁) ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပိုမိုရရိွေအာင္
လုပ္ ေပးထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းေျမအက်ယ္အ၀န္းကို ဒႆမ ပိုမိုတြက္ခ်က္ထားျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုကာ
ေလ်ာ္ေၾကးရရိွမႈ ပမာဏအေပၚ မူတည္၍ က်ပ္ေငြ ေသာင္းဂဏန္းမွ သိန္းဂဏန္းထိ ေတာင္းခံျခင္းကို ေတြ႕ရိွရ
သည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္သည္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား မျပႏိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရ
ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေျမစာရင္းဌာနမွ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားက ထိုအားနည္းခ်က္ကို အသံုးခ်၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာျခင္း
ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႔က ေတာင္သူႏွင့္ညိွႏိႈင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကသလို၊ ေတြ႕ရိွခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္
ေတာင္သူက ေလ်ာ္ေၾကးမရရိွဘဲ၊ ေက်းရြာတြင္မရိွေသာ သူတစ္ဦး၏အမည္ကို ထည့္သြင္းကာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား
ကို ထုတ္ယူခဲ့ၾကသည္။ (၂) တိရိစာၦန္ စားက်က္ေျမ၊ ေျမလြတ္မ်ားကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသည့္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ထိုေျမမ်ားကို ေတာင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရိွေသာေၾကာင့္ အက်င့္
ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားက ထိုေျမမ်ားကို သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အမည္ျဖင့္ စာရင္း
သြင္းၿပီး၊ ရရိွသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွ သိန္းဂဏန္းမွ သန္းဂဏန္းအထိ အခ်ိဳးက်ခြဲယူၾကသည္။ (၃) ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕ကို ဧည္ခံစားရိတ္အျဖစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္၍ (ဥပမာ - ေက်ာက္ပန္း
ေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ (၄) ေဖာင္းပြေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြထုပ္ ႀကီးႀကီးရရိွေသာ ေတာင္သူသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ေနရာတြင္ မေရတြက္ႏိုင္ပဲ အိမ္ေရာက္မွ ေရတြက္
ရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေလ်ာ့ေနျခင္း၊ (၅) စာသင္ေက်ာင္းရံပံုေငြ၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးရံပံုေငြ၊ ေက်းရြာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြဟုဆိုကာ ေကာက္ခံျခင္း၊ (၆) ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးခ်ိန္တြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ၍ဟုဆိုကာ
ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားက ခရီးစားရိတ္၊ ဓာတ္ဆီဖိုး၊ ထမင္းဖိုး၊ လက္မွတ္ထိုး ေပးခ၊ ပင္ပန္းခ စသျဖင့္
ေတာင္းခံ ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ (အခန္း ၆-၄-၁ ကို ေလ့လာပါ။)
၉။

ေျမသယံဇာတကို ဖ်က္စီးၿပီးမွ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း။

။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း၏

အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာင္မႈမွာ အလြန္ႀကီးမားျပီး၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ ေဒသတစ္ေလ်ာက္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခတက်တည္ရိွေနေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပထမဆံုး ဖ်က္ဆီးၿပီး
မွ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကမွီခိုအားထားေသာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ စား၀တ္
ေနေရးႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ အားထားရာျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကိုဖ်က္စီးၿပီးမွ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕
ပိုက္လိုင္းမ်ားကို တည္ ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္
CNPC-SEAP တို႔သည္ စီမံကိန္း ၏အက်ိဳးေက်းဇူးကိုသာ တြင္တြင္ေျပာၾကေသာ္လည္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
အပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိုမူ ဖံုးကြယ္ထားၾကသည္။ ၎တို႔ဖ်က္စီးခဲ့ေသာ လယ္ယာ
ေျမမ်ားအတြက္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးအဖိုးအခေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ တရား
မွ်တမႈကိုလည္း ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ (အခန္း ၆-၅ ကို ေလ့လာပါ။)
၁၀။

ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွ အလုပ္အကိုင္သစ္ ဖန္တီးေပးမႈအေျခအေန။ ။ ပိက
ု လ
္ င
ို ္းစီမက
ံ န
ိ ္းကျမန္မာအလုပ္

သမားေပါင္း (၄၈၉,၈၂၅) ဦးကို ခန္႔အပ္အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုကိန္းဂဏန္းအရၾကည့္လ်င္ စီမံကိန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္
မႈမွာ အားရစရာေကာင္းလွေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမျပင္က အေျခအေနမွန္ကို အနီးကပ္ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားရရိွေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္စဥ္ အတြင္း အလုပ္ႀကမ္းမ်ားျဖစ္
သည့္ ေျမက်င္းတူးျခင္း၊ ေျမႀကီး၊ သဲ၊ ေက်ာက္၊ ဘိလပ္ေျမ သယ္ ျခင္း၊ ညေစာင့္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ထမင္းခ်က္၊
ပန္းရံ စသည့္ အလုပ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို ေနစားအလုပ္သမားအျဖစ္ ယာယီငွားရမ္းၿပီး၊ ပိုက္လိုင္းတည္

xii

ေဆာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အလုပ္သမားအမ်ားစု အလုပ္မရိွၾကေတာ့ဘဲ၊ ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရး အေစာင့္ႏွင့္ ပိုက္လိုင္း
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ စခန္းေစာင့္အလုပ္မ်ားသာ ရရိွၾကသည္။ စီမံကိန္းတြင္ အတတ္ပညာတစ္ခုခုျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ရၿပီး လုပ္ခလစာေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား ေမာင္းႏွင္ထိန္းသိမ္း
ျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို တရုတ္ ကုမၸဏီက တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္သည္။ (အခန္း ၆-၅ ကို
ေလ့လာပါ။)
၁၁။

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း တူးေဖာ္မႈနည္းစနစ္ကို လစ္လွ်ဴရႈ႕ခဲ့၍ လယ္ယာေျမမ်ားပ်က္စီးရျခင္း။ ။

ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ “Excavation and Backfilling in Layers” နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳပါသည္ဟု CNPCSEAP မွ ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ကြဲလြဲေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။
ေတာင္သူမ်ားကို ေမးျမန္ရာတြင္လည္း ပိုက္လိုင္း ျမဳပ္ရန္အတြက္ ေျမတူးသည့္အခါ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားကို
ဖယ္ရွာျခင္းမရိွပဲ

ေျမတူးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္

ႀကံဳသလိုတူး

သြားခဲ့သည့္အတြက္

ေျမဆီလႊာမ်ား

ပ်က္စီးၿပီး

ပိုက္လိုင္းၿမဳပ္ၿပီးေနာက္ (၃) ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ လာျခင္းမရိွေၾကာင္း ROW ေပၚတြင္
ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးၾကည့္ေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရိွရသည္။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚရိွေျမမ်ား
ေျမဆီလႊာပ်က္စီးျခင္း၊ ေျမအရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမဆီလႊာ နမူနာမ်ားရယူၿပီး သိပၸံနည္းက်
သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားကို ပိုကလ
္ ိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္ဟု မၾကားသိရပါ။ (အခန္း ၆-၆
ကို ေလ့လာပါ။)
၁၂။

စီမံကိန္းျပင္ပ လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးမႈအေပၚ အေလးထားမႈမရိွျခင္း။

။ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းမ်ား

တြင္ ပိုက္လုိင္းေဖာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မီတာ (၃၀) ျပင္ပရိွ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီး
မႈ (၃) မ်ိဳးရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ပိုက္လိုင္းေဖာက္စဥ္က ေတာင္ေစာင္း
မ်ားကို ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရာမွ၊ ထြက္ရွလ
ိ ာေသာေျမစာမ်ားကို ေတာင္၏ေအာက္ဖက္ ဆင္ေျခ
ေလ်ာ္ရိွ ေတာင္သူေတြ၏ စိုက္ခင္းမ်ားထဲ ေျမေကာ္စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ထိုးခ်ခဲ့သည္။ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွာ ေတာင္
တန္းကုန္ျမင့္ပိုင္းတြင္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ပိုက္လိုင္း၏ ROW အတြင္း ေျမသားသည္ မူလခိုင္ၿမဲသည့္အေျခအေန
ပ်က္ယြင္းၿပီး ဖို႔ေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ မုတ္သုန္မိုးမ်ားျပားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုးရာသီတြင္ မိုးေရ
တိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္း ေအာက္ဖက္ရိွ လယ္ယာေျမမ်ားထဲသို႔ ရြံ႕ႏြံေက်ာက္ခဲမ်ား ဖံုးလႊမ္း၍ ပ်က္စီးမႈ
ျဖစ္သည္။ တတိယပ်က္စီးမႈမွာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေဖာက္လုပ္စဥ္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြက္ အဓိကအားထားရ
ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဖ်က္စီးလိုက္သျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ေရမရရိွေတာ့ပဲ စိုက္ပ်ိဳးလို႔မရ
ျဖစ္ခဲ့သည္။ (အခန္း ၆-၇ ကို ေလ့လာပါ။)
၁၃။

စီမံကိန္းၿပီးစီးမႈကိုသာ အေလးထားၿပီး ပ်က္စီမႈမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးေျဖရွင္းျခင္း။

။ (၁) ပိုက္လိုင္း

တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးေရးကိုသာ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ (၂) တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းျပင္ပ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာတြက္ခ်က္၍၊ ပ်က္စီး
မႈ ေလ်ာ့နည္းေစမည့္ အစီအမံမ်ားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ထားမႈမရိွျခင္း၊ (၃) ROW ျပင္ပမွ ထိခိုက္ႏိုင္
ေျခရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရိွျခင္း၊ (၄) ထိခိုက္မႈရိွလာပါက ေလ်ာ္
ေၾကးေပးမည့္စနစ္ကို ေတာင္သူမ်ားအားႀကိဳတင္ညိွႏိႈင္းခဲ့ျခင္း မရိွျခင္း၊ (၅) ROW ျပင္ပထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေသာ္လည္း ROW အတြင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈအတုိင္း မတြက္ခ်က္ျခင္း၊ (၆) ပိုက္လိုင္းျမဳပ္ၿပီးေနာက္
ROW ေပၚက ေျမသားမ်ားၿပိဳက် ပ်က္စီးမႈမရိွေစရန္ ကာကြယ္သည့္အစီအမံမ်ား အလံုအေလာက္ မလုပ္ေဆာင္
ျခင္း စသည္ တို႔ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ (အခန္း ၆-၇ ကို ေလ့လာပါ။)

xiii

၁၄။

သိပၸံနည္းက်သုေတသနျပဳျခင္းမရိွေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးမႈ။

။

ပိုက္လိုင္း

တည္ေဆာက္မႈတြင္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၏ ေျမဆီလႊာမ်ားကို
ပ်က္စီးေစျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားပ်က္စီးျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ အမ်ားျပည္သူ
အားထားရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို စီမံကိန္းမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ရိွေသာ္လည္း
မူလအတိုင္း ျပန္၍ေကာင္းမြန္လာျခင္းမရိွပါ။ ပ်က္စီးသြားေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား မူလအေျခအေနသို႔
ျပန္လည္ေရာက္ရိွရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတတ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
က သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အဓိက မီွခိုအားထားရျခင္းေၾကာင့္ ကြင္းဆက္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို
စနစ္ တက် ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာဖို႔ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈ၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားပ်က္စီးမႈႏွင့္
သစ္ေတာပ်က္စီးမႈမ်ားကို သိပၸံနည္းက် စနစ္တက် သုေတသနျပဳႏိုင္မည္ဆိုလ်င္ တိုင္းျပည္၌ အနာဂတ္ကာလ
တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာယူႏိုင္သလို၊ ခိုင္မာေသာ
သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္
ေရွာင္ရွားသင့္ေသာအရာမ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
(အခန္း ၆-၈ ကို ေလ့လာပါ။)
၁၅။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈကို အစားထိုးပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းထက္ ေငြေၾကးျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း။

။

စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္ကတည္းက ပ်က္စီးမႈမ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။ ေရွာင္လႊဲမရ၍ ပ်က္စီးသြားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္
အစားထိုး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း (Compensatory Offsets)၊ ပ်က္စီးသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္
ေလ်ာ္ေၾကးေပး သည့္အျပင္ စက္ယႏၱယားမ်ားအသံုးျပဳၿပီး ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္အထိ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းသည္
ကုမၸဏီဖက္က တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈကိုျပသသည့္ နည္းလမ္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
ပိုက္လိုင္း တစ္ေလ်ာက္ေဒသ မ်ားအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လူႏွင့္စက္
ယႏၱယားမ်ား အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ရျခင္း၊ အခ်ိန္ေပးရျခင္း စသည့္
တို႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပး လိုက္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားအေပၚ
တာ၀န္ယူျခင္းမွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည့္ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ (အခန္း ၆-၈ ကို ေလ့လာပါ။)
၁၆။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ စြန္႔ပစ္ပ်က္စီးမ်ား ျပႆနာ။

။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္

ထုထည္ႀကီးႀကီးမားမားျဖင့္ တာ၀န္မဲ့စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ အရာမ်ားမွာ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး အလုပ္စခန္းမ်ား
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းမွ ယာယီငွားရမ္းသံုးစြဲခဲ့ၿပီး၊ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ေျမေနရာကို မူလအတိုင္း
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္

စီမံကိန္းႏွင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို

တစ္ခုမက်န္

ျပန္လည္ယူေဆာင္

သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမျပင္ကိုလည္း မူလအတိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရမည္ဟု ေျမငွားရမ္းစာခ်ဳပ္တြင္ေရာ၊ စီမံကိန္းမွ
ထုတ္ေ၀ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျခင္းမရိွပါ။
ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕ရိွ အလုပ္စခန္းထဲတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ကို ကာလၾကာရွည္ အဆိပ္သင့္ႏိုင္ၿပီး၊ ေရသတၱ၀ါမ်ားကို
ေသေၾက ပ်က္စီးႏိုင္ေသာ ပိုက္လိုင္းဆက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဓာတုေဗဒေဆးဗူးမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၿပီးစီးသြားသည့္အခါ လုပ္ငန္းခြင္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား
ျဖစ္သည့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္ခြံမ်ား၊ ဂေဟေခ်ာင္းအတိုအစမ်ား၊ ေက်ာက္ပံုမ်ား၊ သံတိုသံစမ်ားကို စနစ္တက်
ရွင္းလင္းသြားမႈမရိွပဲ ပိုက္လိုငး္ အနီး ၀န္းက်င္ရိွ လယ္ယာေျမမ်ားထဲတြင္ စႊန္႔ပစ္ခဲ႔ၾကသည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။
ထို႔အျပင္

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား စြန္႔ပစ္ေသာပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ ေဖာ့ထမင္းဘူးခြံမ်ား၊ ဘီယာဗူး ခြံမ်ား၊

ေရသန္႔ဗူးခြံမ်ား၊ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား) ကိုလည္း လယ္ယာေျမမ်ားထဲ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့သည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက
ေျပာျပၾကသည္။ စီမံကိန္းအၿပီးတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားသည္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ထြနယ
္ က္ စိုက္ပ်ိဳး

xiv

ႏိုင္ရန္ အဆိုပါစြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေျမၾကြင္းတူး၍ စြန္႔ပစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း
လယ္ယာေျမမ်ားထဲတြင္ က်င္းတူးျမဳပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳး
တူးေဖာ္ခ်ိန္တြင္ က်င္းတူးျမဳပ္ႏွံခဲ့ေသာ အမိႈက္မ်ားေပၚလာျပီး စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း
ေတာင္သူမ်ားက ၎တို႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေျပာျပပါသည္။ (အခန္း ၆-၉ ကို ေလ့လာပါ။)
၁၇။

CNPC-SEAP က စိုးရိမ္ေသာ ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရး။

။ ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ပိုက္လိုင္း

လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေလွ်ာက္မ်ားခန္႔အပ္ထားၿပီး၊ ကုမၸဏီမွ စိုက္ထူထားေသာ ပိုက္လိုင္း
လမ္းေၾကာင္း

အမွတ္အသား

ကြန္ကရစ္မွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ား

ပ်က္စီးေနျခင္း၊

ဖ်က္စီး

ခံထားရျခင္းရိွမရိွကို ေန႔စဥ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ CNPC-SEAP ထိနး္ ခ်ဳပ္ေရးစခန္းမ်ားရိွ တရုတ္ႏိုင္ငံသား
၀န္ထမ္းမ်ားက ပိုက္လိုင္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ကားမ်ားျဖင့္ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္၍ အပတ္စဥ္ သို႔မဟုတ္
လစဥ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္သည္။ ထို႔အျပင္ “ပိုက္လိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဥပေဒအရ ကာကြယ္
ထားသည္၊ ပိုက္လိုင္းကို ဖ်က္ဆီးပါက ဥပေဒအရ အေရးယူမည္” ဆိုသည့္ စာတန္းမ်ားေရး ထိုးထားသည့္ ကြန္ကရစ္
မွတ္တိုင္မ်ားကိုလည္း ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္ စိုက္ထူထားသည္။ အဆိုပါစာတန္းက သက္ေသခံေနသည္မွာ
ဤပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက သေဘာမတူဆန္႔က်င္မႈမ်ားရိွေနျခင္းေၾကာင္း၊ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတြင္
စိုက္ထူထားေသာတိုင္မ်ားအား ေဒသခံမ်ားကဖ်က္စီးပစ္မွာကို CNPC-SEAP အေနျဖင့္ စိုးရိမ္းမႈရိွ ေနေၾကာင္း
ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ (အခန္း ၆-၁၀ ကို ေလ့လာပါ။)
၁၈။

ေဒသခံျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေသာ ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရး။

။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း

လူတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ပ်က္စီးေပါက္ကြဲႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ CNPC-SEAP အေနျဖင့္ အေရးေပၚ
အစီအမံ မ်ား ျပင္ဆင္ထားရိွမႈ အေျခအေနကို ေဒသခံမ်ားအား အျပည့္အ၀အသိေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏စိုးရိမ္းမႈမ်ား
ေလ်ာ့ပါး ေစရာေရာက္သလို စီမံကိန္းဖက္ကလည္း တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈ မည္မွ်ရိွသည္ကို ျပသရာေရာက္
ပါသည္။ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရမည့္အစား၊ ၎တို႔
အေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ အေရးယူမည္ဟု ခ်ိန္းေျခာက္မႈမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ (အခန္း
၆-၁၀ ကို ေလ့လာပါ။)
၁၉။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ခံစားရေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း

မ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္ကူညီမႈမရိွျခင္း။

။ ဤစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း

ေၾကာင္းျပသရန္ CNPC-SEAP သည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အတြက္ ေငြေၾကးလ်ဴဒါန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္အရ CNPCSEAP ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚရိွ ေက်းရြာေပါင္း (၁၀၀) ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၿပီး စာသင္ေက်ာင္း (၄၅)
ေက်ာင္း၊ မိဘမဲ့ေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း (၂၁) ခန္း၊ မေဒးကၽြန္းေပၚရိွ ေရျဖန္႔ေ၀ေရး
ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး သြယ္တန္းျခင္း၊ စသည္တို႔အတြက္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္း (၂၀) လ်ဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားဆံုးရံႈး၍
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ခစ
ံ ားခဲ့ရေသာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္း
ေစမည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ရိွရပါ။ CNPC-SEAP မွ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္
သည္တို႔မွာ (၁) စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ (၂) လယ္ယာေျမမ်ား
မူလအထြက္ႏႈန္း ရရိွသည္အထိ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ (၃) လယ္ယာေျမမ်ားကို
အစဥ္အၿမဲ သိမ္းဆည္းမႈမျပဳဘဲ မူလ ေတာင္သူမ်ားလက္ထဲ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းတို႔ျဖစ္ သည္။ (အခန္း ၆-၁၀ ကို
ေလ့လာပါ။)

xv

သုေတသန အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ထိုအေျခအေနကိုကုစားရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေပးခဲ့သည့္ကတိက၀တ္မ်ားအတိုင္း အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္
သည္ဆိုလ်င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈစမ
ီ ံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္သည့္အခါ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏
လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ားကို အေကာင္းဖက္သို႔ေျပာင္းလဲေစရန္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ အာရံုစိုက္သင့္သည္။ ယင္းသည္
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မၾကာခဏေျပာဆိုေသာ “ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး” ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုမူ၀ါဒအရ စီမံကိန္း
ေဒသရိွ ျပည္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ဦးစြာခံစားခြင့္ရရိွသင့္သည္။ သို႔မွသာ ေဒသခံမ်ားသည္
စီမံကိန္း၏

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ

အခ်က္အလက္မ်ား

ျဖစ္လာမည္။

အစိုးရႏွင့္ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္

အျပည့္အ၀ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊

ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို

စီမံကိန္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးကို

ေဒသခံမ်ား

ခံစားခြင့္ရိွေစမည့္ တိက်သည့္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္စဥ္ ကာလအတြင္း
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက မည္သည့္
စီမံကိန္းမဆို အခက္အခဲမရိွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း
စီမံကိန္းကိုလည္း ထိုကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ စီးပြားေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ေရးကိုသာ တဖက္ေစာင္းနင္း ေရွ႕ရႈ႕ခဲ့သျဖင့္၊
ေက်းလက္ေနဆင္းရဲေသာ ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ရပ္တည္ေရး ပိုမိုခက္ခဲလာသည္ကို အေလး
မထားခဲ့ပါ။ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူကို လစ္လွ်ဴရႈ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အႀကံျပဳ
ပါသည္။
၂။

ပိုက္လိုင္းကို အရည္အေသြးျမွင့္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ပိုက္လိုင္းလည္ပတ္မႈကို

လည္း Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA) အဆင့္ျမင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ျဖင့္ (၂၄) နာရီ
ပတ္လံုး ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္ဟု သိရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္လာပါက ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ
ကို ခ်က္ခ်င္း သိရိွႏိုင္ၿပီး သြားေရာက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္သာရိွသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမီ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရ
ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္

အၿမဲတမ္း ေပၚေပါက္

ႏိုင္စရာ မရိွပါ။ သို႔ဆိုလ်င္ ကီလိုမီတာ (၈၀၀) ရွည္လ်ားၿပီး မီတာ (၃၀) က်ယ္ေသာ ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ပိုင္းျဖစ္သြားသည့္
သ႑ာန္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္တည္ရိွေနသည့္ ပိုင္လုင
ိ ္းလမ္းေၾကာင္း ေျမဧရိယာအစိတ္အပိုင္းႀကီးကို စီမံကိန္းေျမအျဖစ္
အဘယ္ေၾကာင့္ အၿမဲတမ္း သိမ္းဆည္းရန္ လိုအပ္သနည္း။ ႏို္င္ငံတကာတြင္လည္း ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း
မ်ားမွာ ေတာေတာင္ေရေျမ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္သန္းသြယ္တန္းထားသည့္အတြက္ ပိုက္လိုင္းထိန္းသိမ္းေရးကို
ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္
ေဒသ ခံမ်ား တန္ဖိုးထားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အၿမဲတမ္း ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္သည့္
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း
မီတာ(၃၀) အတြင္း ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတာင္သူမ်ားလက္ထဲ အျပည့္အ၀ျပန္လည္ေပးအပ္သင့္
ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။
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၃။

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေျမတိုင္းတာမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေတာင္သူမ်ား နစ္နာဆံုးရံႈး

မႈမရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေျမစာရင္း
ဦးစီးဌာနတြင္ အဓိကတာ၀န္ရိွသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနတြင္ရိွေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အခ်က္
အလက္မ်ားႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ရိွေသာ အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ
မ်ား ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမစာရင္းဌာန၏ ကြင္းဆင္းေျမတိုင္းတာသည့္အခါ ေျမပိုင္ရွင္ေရွ႕တြင္ တိုင္းတာျခင္း၊
ေျမတိုင္း မွတ္တမ္းပံုစံျဖင့္ ေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမိတၱဴတစ္ခုအား ေတာင္သူကို ခ်က္ခ်င္းေပးအပ္ျခင္း စသည့္
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရိွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လြယ္ကူေသာ္
လည္း ေျမစာရင္းဌာနသည္ ထိုကဲ့သို႔မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ။ ထိုသို႔မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ အစိုးရ
၀န္ထမ္းမ်ားက ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အသံုးခ်၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္း
စစ္ေဆးၿပီး အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း
အႀကံျပဳပါသည္။
၄။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားက

ေျမကို

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက

ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုထံ တိုက္ရိုက္ အၿပီးအပိုင္လႊဲေျပာင္းခြင့္ကို အတိအလင္း
ကန္႔သတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမျႈ ဖ
င့္ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ မည္ဆိုလ်င္ ႏိုင္ငံသားထံမွ ေျမကို အစိုးရက ထိုက္တန္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ သိမ္းယူၿပီးမွ
ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ
ႏွစ္ကာလကန္႔သတ္၍ ငွားရမ္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ-တရုတ္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ထိုကဲ့သို႔
ဥပေဒအတိုင္းလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဘဲ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ CNPC-SEAP က “MOGE ကိုယ္စား” ဟုသည့္
စကားရပ္ ကို အသံုးျပဳကာ ေတာင္သူမ်ားထံမွ လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္း ယူခဲ့ျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ CNPCSEAP သည္ ျမန္မာႏိုင္ကို ထက္၀က္ပိုင္းျဖတ္ထားေသာ ပိုက္လိုင္းလမ္း ေၾကာင္းေျမကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈဥပေ
ဒအရ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အနည္းဆံုး ပိုင္ဆိုင္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးရႈ႕ေထာင့္မွၾကည့္လ်င္
အလြန္စိုးရိမ္စရာကိစၥ ျဖစ္ၿပီး၊ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို ျမန္မာ အစိုးရလက္ထဲတြင္သာ အျပည့္အ၀
ထားရိွသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။
၅။

ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ေပးျခင္းကို ရည္ညႊန္း

လ်က္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာလုပ္ေဆာင္သည္ဟု စီမံကိန္းတာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ဤသုေတသနမွ
ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ အခမ္းအနားမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အႏိုင္က်င့္ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား
အက်င့္ပ်က္ လာဒ္စားမႈမ်ား၊ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကို ေဖာ္ထုတေ
္ တြ႕ရိွခဲ့သည္။ စစ္မွန္ေသာ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ျပေသာအရာတစ္ခုေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊
ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္လံုး ေတာင္သူမ်ားအေပၚ ရိုးသားပြင့္လင္းမႈေပၚတြင္သာ အေျခခံ
သည္။ ထို႔ကဲ့သို႔ ရိုးသားပြင့္လင္းမႈမရိွခဲ့၍လည္း ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္
လံုးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ဤသုေတသနမွ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညံ့ဖ်င္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္
အအံုေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ
တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း၍ ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္ သည္ဟု အႀကံျပဳပါသည္။
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၆။

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ဧကေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သစ္ေတာ

မ်ား၊ ေက်းရြာပိုင္ ထင္းေတာမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား အမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့သည္။
ကုမၸဏီမွ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သလို၊ ႏိုင္ငံပိုင္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္
ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီးမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သစ္ေတာဌာန သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား
အမည္ျဖင့္

ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား

ထုတ္ေပးခဲ့သည္ကို

ေတြ႕ရိွရသည္။

ထိုေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို

ပ်က္စီးသြားေသာ

သစ္ေတာမ်ား အစားထိုး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ သည့္ေနရာတြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္းရိွမရိွ လံုး၀မသိရိွရေပ။ သို႔ေသာ္
ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အမည္ျဖင့္ ထုတ္ယူခဲ့ေသာ ေက်းရြာပိုင္ ထင္းေတာ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ ပလပ္ေျမမ်ားမွ
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို အလႊဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ ယင္းေငြမ်ားမွာ အမ်ားပိုင္ေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ထိုကဲ့သို႔
ကိုယ္က်ိဳးသံုးစြဲမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ျပန္လည္စစ္ေဆး အေရးယူသင့္ေၾကာင့္ အႀကံျပဳသည္။
၇။

CNPC-SEAP သည္ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံထားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို

လိုက္နာ ျခင္းရိွမရိွ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကၽြမ္းက်င္းသူမ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာႀကီးႀကပ္သည့္အဖြဲ႕တစ္ခုထားရိွၿပီး
ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႀကီးႀကပ္သင့္သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ တိုင္းျပည္၏
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမ၊ ေရႏွင့္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ လူမႈ
ဘ၀ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္
ေစရန္ ကူညီႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သဘာ၀န္ပတ္၀န္းႀကီးကို အျမင့္မားဆံုးထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ၿပီး စီမံကိန္းကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္အစား အိမ္ရွင္အစိုးရ၏တာ၀န္ရိွ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္း၀န္ႀကီးဌာန
သည္ စစ္တပ္မွ အရာရိွမ်ားကို အထူးအရာရိွမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား စီမံကိန္းကို
မဆန္႔က်င္ရန္ ခ်ိန္း ေျခာက္မႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မသိနားမလည္ေသာ ေတာင္သူမ်ားအေပၚ
အာဏာသံုး၍ အႏိုင္က်င့္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္၏ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား
ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည္။ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကတစ္ဆင့္ ျပည္သူကို အေလးထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္မွသာ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈ အျပည့္အ၀ရိွေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ
မႈမ်ား (Responsible Foreign Investment) ရိွလာႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါသည္။

CNPC-SEAP သို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို တရုတ္၊ ျမန္မာ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ

တို႔မွ အစုရွယ္ယာကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ SEAOP ႏွင့္ SEAGP ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
သည္ဆိုေသာ္လည္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ CNPC-SEAP က အစုရွယ္ယာ အမ်ားဆံုးျဖင့္ စီမံကိန္းတစ္ခလ
ု ံုးကို တာ၀န္
ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္သူ (Operator) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္း၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးအားလံုးအတြက္
အဓိ ကတာ၀န္ရိွသူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား၊
အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား၊ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလံုးအတြက္ တာ၀န္ရိွသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရင္းႏွီး
ၿမဳပ္ႏွံေနေသာ CNPC-SEAP ကုမၸဏီႀကီးသည္ အိမန
္ ီးခ်င္းျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အေျခအေနမ်ားကို ေကာင္းစြာေလ့လာၿပီး ျဖစ္ရမည္။ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာ့တရားဥပေဒ
မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားအဆင့္ဆင့္၏ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏
ရိုးသား ေသာစိတ္ေနစိတ္ထားကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ကုမၸဏီအက်ိဳးအျမတ္ရရိွရန္ အသားစီးယူ၍ ေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ား မလုပ္သင့္ပါ။ CNPC-SEAP သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုဂရုစိုက္သလို ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးစီးပြား
အတြက္လည္း မွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာ တာ၀န္ယူမႈရိွသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသူအျဖစ္ ရပ္တည္သင့္
ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

xviii

၂။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ကူးေျပာင္းေနၿပီျဖစ္၍ ျပည္သူ၏

ဆႏၵကို ေလးစားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ CNPC-SEAP အပါအ၀င္
ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရ၏သေဘာတူခြင့္ျပဳထားေသာ စီမံကိန္းျဖစ္၍ ျပည္သူကိုဂရုစိုက္စရာမလို၊
ေဒသ ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏အာဏာကိုအသံုးျပဳၿပီး စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
စီးပြား ေရးလုပ္လို႔ ျဖစ္သည္ဟုေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဒီမိုကေရစီ
စနစ္အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ ပိုမိုအားေကာင္းလာသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈကို ပိုမိုရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္
ေတြ႕ရိွရသည္။
၃။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေပၚထြက္လာမည့္

ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရိွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲ
ထူေထာင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ CNPC-SEAP သည္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြပိုက္လိုင္း တည္
ေဆာက္မႈတြင္ EIA ႏွင့္ SIA အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ျပန္ရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ားမခံရမီ ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္၍ ကုမၸဏီ၏
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ျပသသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။ ယင္းသို႔ အသိေပးျခင္းျဖင့္ မိမိ
ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း ျမွင့္တင္ရာေရာက္သလို ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးရိွသျဖင့္ ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရိွမည့္ “Win-Win” ရလာဒ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
၄။

CNPC-SEAP သည္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားအတိုင္းအတာကို အတိအက်

သိရိွရန္အတြက္ စီမံကိန္းလြန္ကာလ EIA ႏွင့္ SIA ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားမည့္ အစီ
အစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ မဆိုင္
ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ပံုရိပ္ေကာင္းေစရန္ လ်ဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳေနျခင္းထက္ ပို၍အဓိပၸါယ္ရိွၿပီး၊ ကုမၸဏီ၏
တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈကို ျပသရာေရာက္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။
၅။

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားေပၚတြင္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း မေဆာင္ရြက္ခဲ့

ျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈမ်ားကို ယေန႔တိုင္ အထင္အရွားေတြ႕ေနရသည္။ ေတာင္သူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာ
တြင္ (၅) ႏွစ္စာ အတြက္သာ တြက္ခ်က္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး၊ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈမွာ (၅) ႏွစ္ေက်ာ္သည့္အထိ နဂိုမူလ
အတိုင္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ဖြယ္မရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာမ်ား နဂိုမူလအတိုင္း
ေကာင္းမြန္လာသည္အထိ ေတာင္သူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ အျခားစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား
ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။
၆။

ႏိုင္ငံတကာပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ရံပံုေငြမ်ားထားရိွၿပီး၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုကို ေဒသတြင္းရိွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ကုမၸဏီဖက္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ သံုးဦးသံုးဖလွည္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ ေဆာင္ရြက္
သည္။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ထိခုက
ိ ္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္
ေရးဆြဲၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ CNPC-SEAP

သည္ ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား
စသည္တို႔ကို ျပန္လည္ကုစားရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ၿပီး အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရိွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။
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၇။

CNPC-SEAP သည္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ လမ္းေၾကာင္းေပၚရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊

ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္

တိုက္ရိုက္ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ တိုက္
ရိုက္အေထာက္အကူျပဳေသာ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို ယေန႔ထိမေတြ႕ရိွရပါ။ ေဒသခံေတာင္သူ
မ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရာတြင္ လယ္ယာေျမအနည္းငယ္သာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ
ေတာင္သူငယ္မ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအမ်ားဆံုးခံစားရၿပီး ၎တို႔၏ဘ၀ရပ္တည္ေရးကို မ်ားစြာထိခိုက္သျဖင့္
၎တို႔ကို အာရံုစိုက္ကူညီသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

CNPC-SEAP ႏွင့္ MOGE တို႔၏ သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈ
လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္သည့္အခါ ျမန္မာ-တရုတ္ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္း
ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ မတရားမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္
ထက္ပို၍ ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသုေတသနသည္ ေတာင္သူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားကို တစ္ဖက္
ေစာင္းနင္း ေရးသားေဖာ္ျပရန္ မရည္ရြယ္ဘဲ၊ ကိုယ္တိုင္မ်က္ျမင္ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းခ်ိန္လ်က္ အဆင့္
ဆင့္ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ စီမံကိန္းတာ၀န္ရိွ
သူမ်ား၏ တရား၀င္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ CNPC-SEAP ႏွင့္
MOGE တို႔ကို ႀကိဳးစား ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ဆက္သြယ္ရာတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္း
ေျပာၾကားျခင္း၊ အေရးအႀကီးဆံုး သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား မွ်ေ၀ျခင္း၊ စီမံကိန္းတာ၀န္ရိွသူမ်ားဖက္က သေဘာ
ထားေျဖၾကားေပးရန္ ေမးခြန္းမ်ားကို စာျဖင့္ တရား၀င္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာအစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဤစီမံကိန္းတြင္ အစုရွယ္ယာ၀င္ျဖစ္ေသာ MOGE ကို ဆက္သြယ္
ရာတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္မွသည္ အတြင္း၀န္အဆင့္အထိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ MOGE
သည္ ဤသုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာလက္ခံရရိွေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာကို ပံုႏွိပ္ရန္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ
MOGE ၏ ေျဖၾကားလႊာကို လက္ခံရရိွျခင္း မရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ MOGE ၏ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္မ်ား
ကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။ ထို႔အတူ ဤသုေတသနအဖြဲ႕မွ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေသာ CNPC-SEAP မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို တရား၀င္ဆက္သြယ္ေမးျမန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါတြင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေသာ SEAOP/GP ၏ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဌာန (Public Relation) မွ တရုတ္ႏိုင္ငံသား
တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာစကားျပန္တစ္ဦးကို ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရိွခဲ့သည္။
MCPWC မွ ကုမၸဏီ၏ရံုးခန္းတြင္ တရား၀င္ေတြ႕ဆံုလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆို ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၎တို႔ဖက္မွ
ရံုးခန္းတြင္လက္ခံေတြ႕ဆံုရန္ ျငင္းပယ္၍ ျပင္ပတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္လည္း ၎၏အမည္
အျပည္အစံုကို ေျပာၾကားရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ရံုးခန္း၏ တည္ေနရာကို မေျပာၾကားျခင္း၊ MCPWC ႏွင့္ ကုမၸဏီ
အၾကား တရား၀င္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္မည့္ Email လိပ္စာအပါအ၀င္ တရား၀င္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို
ေတာင္းခံသည့္အခါ မေပးခဲ့ျခင္း၊ ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေရွာင္လႊဲေျဖဆိုျခင္းတို႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။
စီမံကိန္းတာ၀န္ရိွသူမ်ားဘက္မွ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ မွ်တမႈရိွေသာ အစီရင္ခံစာ
တစ္ေစာင္ျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္း တာ၀န္ရိွသူမ်ားဖက္က လိုလိုလားလား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
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ကိုမရရိွခဲ့ျခင္းက စီမံကိန္း၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆင့္အတန္းကို တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
MCPWC သည္ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဖြဲ႕၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
မဟုတ္ပါ။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္

အစိုးရ၏ေဆာက္ရြက္ခ်က္တိုင္း

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရိွေစရန္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ ႏိုငင
္ ံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုသာ ဖိတ္ေခၚရန္ ျမန္မာ
အစိုးရကို တြန္းအားေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္ဟုခံယူလ်က္ ဤသုေတသနကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္
သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားႀကီးထဲက အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံသား
မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိမေပးဘဲ အက်င့္ပ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးယႏၱယား၏

အကာအကြယ္ယူ၍

ျမန္မာ့တြင္းထြက္

သယံဇာတမ်ားကို

အက်ိဳးအျမတ္ရယူေနၾကပံုတို႔ကို

ေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ဤသုေတသနကို ျပဳစုထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေျမပံု ၁။ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း

ရင္းျမစ္။

။ MCPWC မွ Google Earth ကိုအသံုးျပဳ၍ ေရးဆြဲသည္။

xxi

အခန္း ၁။

သုေတသန နိဒါန္း

ယေန႔ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ စြမ္းအင္ကုန္သြယ္မႈသည္ အက်ိဳးအျမတ္
အလြန္ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ စြမ္းအင္ကုန္သြယ္မႈ
မွရရိွေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ စီးပြားေရးအေျခခံ အေဆာက္အအံု တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရးကဲ့သို႔

စီမံကိန္း

မ်ိဳးသည္ အႀကီးမားဆံုး အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ ထို႔အတူ
တရုတ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အလ်င္အျမန္စက္မႈ ထြန္းကားေနေသာႏိုင္ငံအတြက္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ထိပ္တန္း
ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာရန္

စြမ္းအင္ဖူလံုေရးႏွင့္

လံုၿခံဳေရးသည္

မဟာဗ်ဴဟာ

စီးပြားေရးမူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ အားကိုးေသာ “ေပါက္ေဖာ္” ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ခဲ့ေသာ
ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကို ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္တည္ေဆာက္ရန္သေဘာ
တူခဲ့ၿပီး၊ ယင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ထင္ရွားေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုစီမံကိန္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္စီမံကိန္း
ဟု ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား အေလးထား ေျပာဆိုခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို သံတမန္ေရးႏွင့္စီးပြားေရး အကူအညီမ်ား
အတြက္ မ်ားစြာမွီခိုအားကိုးခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ
မ်ားအတြက္ ယခင္ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးအရ ၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္
တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ စစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ သံတမန္ေရးအရ ကာကြယ္မႈေပးခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲေတြ႕ေနေသာ တြင္းထြက္သယံ
ဇာတၾကြယ္၀သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၿပိဳင္ဖက္မရိွ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွခဲ့
သည္။ ဤအခြင့္အေရးကို အမိအရဆုပ္ကိုင္လ်က္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္လာ
ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာအစိုးရကလည္း ၀မ္းပန္းတသာႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ထိပ္ဆံုးကရိွေနေသာ တရုတ္
ႏိုင္ငံ၏စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္သည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ႀကီးမားလာၿပီး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကဲ့သို႔
စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေပါၾကြယ္လွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စြမ္းအင္တင္ပို႔မႈကို

၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ား

ေႏွာင္းပိုင္း

ကာလမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ပထမဆံုးရွာေဖြ
ေတြ႕ရိွခဲ့ေသာ ရတနာႏွင့္ရဲတံခြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားမွထြက္ရိွသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ထား၀ယ္ ခရိုင္
ကံေပါက္ေဒသမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္း တင္ပို႔ခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္က

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ျဖစ္ၿပီး၊

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား ထိခိုက္မႈအေပၚ သုေတသနျပဳေလ့လာ ႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ပါ။
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္

ေဒသခံမ်ားအေပၚ

အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈႏွင့္

လူ႕အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရိွခဲ့၍ ထိုစီမံကန
ိ ္းတြင္ အစုရွယ္ယာပါ၀င္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ေရနံကုမၸဏီ UNOCAL2

ကို

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ ဒုတိယေျမာက္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ သြယ္တန္းသည့္ ျမန္မာ-တရုတ္
ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကို ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ပိုကလ
္ ိုင္းကို ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအတြင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း အရွည္(၇၉၃) ကီလိုမီတာႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္း အရွည္(၇၇၁) ကီလို
2

Unocal Settles Burma Lawsuit: http://www.rfa.org/english/burma/burma_unocal-20041218.html
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မီတာ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၆၇)ကီလိုမီတာခန္႔ ရွည္လ်ားေသာ

ျမန္မာ-ထိုင္း သဘာ၀

ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းထက္ (၁၂)ဆေက်ာ္ ရွည္လ်ားၿပီး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ႕စီးပြားဘ၀အေပၚ သက္ေရာက္
မႈႀကီးမားမည္မွာ သံသယရိွစရာမလိုပါ။
ဤမွ်ႀကီးမားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတစ္ခုကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရာ၌ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းကို ႏွစ္ကာလအတန္ၾကာ
အခ်ိန္ယူ

ေလ့လာၾကရသည္။

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေလ့လာမႈနွင့္အတူ

လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ၿမိဳ႕ရြာ

မ်ား ရိွေဒသခံမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္းေကာင္း၊
သမိုင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေနရာဌာနမ်ားတည္ရိွမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ထိခိုကႏ
္ ိုင္ျခင္းရိွမရိွ ေလ့လာမႈမ်ားကိုပါ
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း

ေဆာင္ရြက္ၾကေလ့ရိွသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏

သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္

ထိုသို႔တည္ေဆာက္ေရးမတိုင္မီ
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မည့္

ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရသည့္

အစိုးရမ်ား၊

ကုမၸဏီမ်ားသည္

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ျဖတ္သန္းမည့္ ေဒသတစ္ေလ်ာက္ရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေန ဆက္သြယ္
ေျပာဆိုဆက္ဆံရၿပီး၊

စီမံကိနး္ ဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုႀကိဳတင္

မ်ားဖက္ကလည္း

စီမံကိန္းမစတင္မီ

သည္။

စီမံကိန္း၏ေကာင္းက်ိဳး

ထို႔အတူ

စီမံကိန္းေၾကာင့္

အခ်ိန္အလံုအေလာက္သိရိွခြင့္၊
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း

လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရ၍၊

အသိေပးျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ

ေလ့လာခြင့္ရရိွၿပီးသား

ျဖစ္ေနတတ္

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မွ်တေသာေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားအတြက္

ဥပမာ

လည္းေကာင္း၊

စီမံကိန္းအလြန္ ေျမဆီလႊာမ်ားျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီႏွင့္ ေျပာဆိုညိွႏိႈင္းမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔အက်ိဳးမနစ္နာေစရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရရိွမွာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္
ကုမၸဏီသည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္သည့္အခါ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား သိရိွထား
ၿပီးျဖစ္ေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမရိွ တရားမွ်တစြာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔၏
ေထာက္ခံမႈနဲ႔အတူ

စီမံကိန္းကို

ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာစြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

ဤစီမံကိန္းကိုေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားကို ထုိကဲ့သို႔ရိုသားစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာျဖင့္ ဆက္ဆံခဲ့ျခင္း
မရွိပါ။
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ အျမတ္အစြန္းႀကီးမားသေလာက္ ပိုက္လိုင္း
ျဖတ္သန္းရာ ေဒသတစ္ေလ်ာက္ရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအက်ိဳးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ ပါသလား။ စီမံကိန္း
ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ကုမၸဏီသည္

စီမံကိန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား

ႀကိဳတင္၍ အျပည့္အ၀ အသိေပးခဲ့ ပါသလား။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ မျဖစ္မေနအသံုးျပဳရသည့္ ေဒသခံ
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားဆံုးရံႈးမႈအေပၚ မည္သို႔မည္ပံု တရားမွ်တစြာျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရိွ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလား။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏
လူမႈစီးပြားဘ၀အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈရိွရိွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္၊ ျမန္မာ အစိုးရက Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI) အဖြဲ႕ႀကီးတြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေရး စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္
တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဤပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ EITI စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ တြင္းထြက္သယံဇာတ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈစံႏႈန္းမ်ား တိုးတတ္ေကာင္းမြန္ေရးတို႔ကို ျဖည့္ဆည္း
ေနသည့္

စီမံကိန္းတစ္ခု

ျဖစ္ပါသလား။

ယေန႔အခ်ိန္သည္

အဆိုပါအေျခအေနမ်ားကို

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္

အခြင့္အခါေကာင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ MCPWC သည္ ဤသုေတသနစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး
သုေတသန ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ၊ စီမံကိန္းဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ေလ့လာ
ႏိုင္ရန္ ဤအစီရင္ခံစာကို ေရးသားထုတ္ျပန္လိုကသ
္ ည္။
2

အခန္း ၂။

သုေတသန ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား

ျမန္မာ-တရုတ္ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္ အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္အစြန္းမွ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္စြန္းအထိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊
မေကြးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၁) ၿမိဳ႕နယ္ကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္ သြယ္တန္း
တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SIA) တို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု SEAOP/GP အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ကမ္း
စာေစာင္အရ သိရိွရေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏိုင္ရန္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္
ပိက
ု လ
္ င
ို ္း တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏင
ွ ့္ ေက်းလက္ေနေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ား၏
အဖိုးတန္လယ္ယာေျမမ်ား မည္မွ် ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့သည္ကို ယေန႔ အခ်ိန္အထိ တိတိပပ သိရိွရျခင္းမရိွခဲ့ပါ။
ျမန္မာ-တရုတ္ ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (Myanmar China Pipeline Watch Committee –
MCPWC)သည္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ဆဲကာလ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခံစားၾကရေသာ
ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
မ်ားကို

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ

ကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္

လူမႈတရားမွ်တမႈမရိွျခင္း

ေပၚထြက္လာေသာ

(Social

Injustice)

အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္

ျဖစ္သည္။

MCPWC သည္ ပိုက္လိုငး္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရာ၊ စီမံကိန္းကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္
မႈမ်ား၊

ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအၾကား

ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္မႈဆိုင္ရာ

အျငင္းပြားမႈမ်ား၊

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဆိုင္ရာ

လယ္ယာေျမမ်ား

ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား၊

အျငင္းပြား
သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ စီမံကိနး္ တည္ေဆာက္
ၿပီးစီးခဲ့သည္မွာ

(၂)ႏွစ္နီးပါးခန္႔ရိွၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း

စီမံကိန္း၏

ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို

ေဒသခံ

ျပည္သူမ်ား ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုက္လိုင္း
လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလ်ာက္တည္ရိွေနေသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာ-တရုတ္
ေရနံႏွင့္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး

စီမံကိန္းႀကီးက

ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏

လူမႈစီးပြားဘ၀အေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္ကို
လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ အသိေပးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္သည္ဟုလည္း မၾကားမိပါ။
ထိုကဲ့သို႔ လစ္ဟာေနသည့္ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ MCPWC အဖြဲ႕သည္ အရပ္ဖက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္

စီမံကိန္းေၾကာင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

ေဒသခံတို႔၏

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား

ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရိွစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းရိွမရိွ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည္။
စီမံကိန္းေၾကာင့္

ေတာင္သူမ်ား မည္ကဲ့သို႔ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရသည္ကို

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ား မွန္ကန္စြာ

ေလ့လာသိရိွနိုင္ရန္ ဤသုေတသနကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားရာ
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၁)ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ ၿမိဳနယ္(၆) ၿမိဳ႕နယ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလမွစ၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ႏို၀င္ဘာလအထိ (၁) ႏွစ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤသုေတသနလုပင
္ န္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္
(၂) ရပ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၃) ရပ္ႏွင့္ သုေတသန နည္းစနစ္ (၇)ဆင့္ကို စနစ္တက် စီစဥ္ခ်မွတ္ထားရိွၿပီး
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၎ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သုေတသန နည္းစနစ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း
ျဖစ္ပါသည္။
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သုေတသန ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ေရတို

ရည္မွန္းခ်က္။

ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ

။

ၿမန္မာ-တရုတ္

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လို္င္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ရိွ

ေဒသခံမ်ား၏

လူမွဳစီးပြားဘ၀အေပၚအက်ိဳး

သက္ေရာက္မွဳမ်ားကို စနစ္တက် နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ားေလ့လာႏိုင္ရန္ သုေတသနစာတမ္း
တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး ၿဖစ္သည္။
ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္။ ။MCPWC အဖြဲ႕အတြင္း လူထုအေျချပဳသုေတသနလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တည္
ေဆာက္ၿပီး၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းက႑တြင္ ေဒသခံမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘ၀အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို ဆက္လက္သုေတသနျပဳ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

သုေတသန ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ရည္ရြယ္ခ်က္ ၁။ ။ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာသူမ်ား ရရိွမႈအေျခအေနကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းမွ ထိုသူတို႔ကို
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂။ ။ပိုက္လင
ို ္း တည္ေဆာက္ဆဲကာလႏွင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္သူမ်ားသည္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား

မထိခိုက္ေစရန္

ႏိုင္ငံတကာကလက္ခံထားေသာ

စံႏွဳန္းမ်ားကို

မည္မွ်လိုက္နာၿခင္း ရွိမရွိကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္။
ရည္ရြယ္ခ်က္

၃။

။ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း

ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအျဖစ္

ေဒသခံမ်ား ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားသိသာထင္ရွားသည့္ လူမွဳဘ၀သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ေလ့လာေဖာ္ ထုတ္ရန္။

သုေတသန နည္းစနစ္မ်ား
ဤသုေတသနစီမံကိန္းကို အဆင့္ (၇) ဆင့္ျဖင့္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆင့္ (၁) အေနျဖင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ႀကီးႀကပ္ေဆာင္ရြက္မည့္
လူမႈေရးသိပၸံသုေတသီႏွင့္ MCPWC အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ျခင္း၊ MCPWC အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ သုေတသန
အဖြဲ႕၀င္မ်ားတြင္ရိွရမည့္

အရည္အခ်င္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊

သုေတသနအဖြဲ႕၀င္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း

စသည့္

ကနဦးျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေသာ MCPWC ညိွႏိႈင္းေရးမွဴးရံုးအဖြဲ႕သည္ ဤသုေတသနစီမံကိန္းကို ဦးေဆာင္ၿပီး ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ
အဖြဲ႕၏ကြန္ရက္ထဲမွ အဖြဲ႕၀င္ မ်ားျဖင့္ စုစုေပါင္း (၁၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕ကို
ျပင္ပမွ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈေရးသိပၸံ သုေတသီႏွစ္ဦးတို႔က သုေတသနနည္းစနစ္မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္
သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးကို ႀကီးႀကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
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သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္
တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းအေပၚ
ျပန္လည္

အဆင့္(၂)

အေနျဖင့္

ျမန္မာ-တရုတ္ေရနံႏွင့္

MCPWC

အဖြဲ႕က

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည့္

ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို

ဤသုေတသနလုပ္ငန္းမွေလ့လာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည့္

အဓိကက်ေသာ

သုေတသနျပႆနာမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သုေတသနနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္
သုေတသနသင္တန္းတြင္ သုေတသနနည္းစနစ္မ်ား ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းသုေတသနေဆာင္ရြက္ရာတြင္
အသံုးျပဳမည့္ သုေတသန ေမးခြန္းလႊာပံုစံ ထုတ္ယူျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းအဆင့္တြင္ သုေတသန
နည္းစနစ္မ်ား က်င့္သံုးရာတြင္ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ သည့္နည္းလမ္း
(Self-participation Approach)၊ စုေပါင္းဆံုး ျဖတ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္း (Collective Decision
Making and Responsibility Approach)၊ သုေတသနလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ တစ္ေလ်ာက္လံုး
သုေတသန

ျပႆနာမ်ားကို

လက္ေတြ႕ရွာေဖြျခင္း၊

ပိုမိုတိက်ေအာင္ေလ့လာျခင္း၊

ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ

သံုးသပ္ျခင္းတို႔ကို တၿပိဳင္နက္ထဲ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္း (Researching, Learning and Analyzing
Approach)၊

တစ္ေန႔တာ

ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့သည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေန႔စဥ္ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း

ထည့္သြင္းသည့္နည္းလမ္း (Daily Computerized Data Entry Approach)ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
ကြင္းဆင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူၿပီးတိုင္း ထိုေဒသမွ ျပန္လည္မထြက္ခြာမီ သုေတသနတစ္ဖြဲ႕လံုး၏ ျပန္လွန္
သံုးသပ္ျခင္းနည္းလမ္း (On-site Review Approach) တို႔ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။
သုေတသန အဆင့္ (၃) တြင္ သုေတသနေမးခြန္းလႊာပါ ေမးခြန္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ကြင္းဆင္း
သုေတသန ျပဳလုပ္သည့္အခါ အသံုး၀င္ျခင္းရိွမရိွႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္သေ
ု တသန
ျပဳျခင္းနည္းလမ္း (Pilot Research Testing Approach) ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရိွ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လက္ေတြ႕
ကြင္းဆင္းစမ္းသပ္ ေလ့က်င္မ
့ မ
ႈ ်ား ျပဳလုပခ
္ သ
ဲ့ ည္။ ထိသ
႔ု ႔ေ
ို ဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ ေမးခြန္းလႊာပံစ
ု ၏
ံ (၉၅)ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ ္းေက်ာ္မွာ
လက္ေတြ႕အသံုး၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ရၿပီး၊ က်န္ (၅)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ပိုမိုလြယ္ကူရိုးရွင္းေစရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ စမ္းသပ္ (၂) ၿမိဳ႕နယ္မွရရိွခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တန္ဖိုးရိွၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။
သုေတသန အဆင့္ (၄) သည္ ဤသုေတသနစီမံကိန္း၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ
ျပည္နယ္ႏွစ္ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခုတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္(၄)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကြင္းဆင္း
သုေတသနအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သုေတသနအဖြဲ႕၀င္တိုင္း
သည္ ေန႔ေရာညပါ ကြင္းဆင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းျခင္း၊
မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သုေတသနအဖြဲ႕အား ကူညီပံ့ပိုးေပးေနေသာ ေဒသ၏အေျခအေနကို
ေကာင္းစြာသိရိွၾကသည့္ MCPWC ကြန္ရက္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျပန္လွန္အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ ရရိွလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈ မပ်က္ယြင္းေစရန္
ျဖစ္သည္။
သုေတသန အဆင့္ (၅) တြင္ MCPWC အဖြဲ႕ရံုးစိုက္ရာ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ
သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ျပန္လွန္ေလ့လာျခင္း၊ မ်ိဳးတူအုပ္စုခြဲျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းအလိုက္ ေရးသားသည့္အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သုေတသန အဆင့္ (၁)
မွ (၅)အထိ လူမႈေရးသိပၸံသုေတသီႏွစ္ဦးမွ အနီးကပ္ႀကီးႀကပ္မႈျဖင့္ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕၀င္အားလံုးမွ တိတိ
က်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သုေတသန အဆင့္ (၆)ဆင့္ကို ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းအလိုက္
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စနစ္တက်စုစည္းထားေသာ

သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္

ပဏာမသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို

ေပါင္းစည္းၿပီး

ဤ

သုေတသနစီမံကိန္းကို ႀကီးႀကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လူမႈေရးသိပၸံသုေတသီကိုယ္တိုင္ သုေတသနအစီရင္ခံစာကို
ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုေတသန အဆင့္(၇)တြင္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း
တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဘာသာရပ္အလိုက္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား (ဥပမာ - ဥပေဒ
ပညာရွင္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္၊ ဓာတုေဗဒပညာရွင္) ကို ေမးျမန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဤသုေတသနကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလတို႔ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေလ့လာ
ႏိုင္ပါသည္။
ဇယား (၁)။

။ သုေတသနစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္ဆင့္
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အခန္း ၃။

။ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း ေနာက္ခံသမိုင္း

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ခဲ့ေသာ
ယခင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ဒုတိယအႀကီးအကဲ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ Xi Jinping (ထိုစဥ္က ဒုတိယ သမၼတ) တို႔ အသိသက္ေသေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ႏိုငင
္ ံပိုင္ကုမၸဏီႀကီး
ျဖစ္ေသာ China National Petroleum Corporation (CNPC) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ 3 ေနာက္တစ္ႏွစ္
အၾကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္၌ ယခင္ျမန္မာစစ္အစိုးရ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ (ယခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္) ႏွင့္ တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Wen Jiabao တို႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ CNPC
ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရပိုင္ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) တို႔သည္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕
ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ရန္
စတင္ခဲ့ၾကသည္။4
CNPC သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း
ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ သြယ္တန္းခဲ့သည့္
ကီလိုမီတာ (၄၀၀၀) ေက်ာ္ရွည္လ်ားသည့္ West-East Gas Pipeline I ကို ၂၀၀၂ မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အထိ၊ West
Crude Oil Pipeline ကို ၂၀၀၅ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိႏွင့္ West-East Gas Pipeline II ကို ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ
တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ (Peng Shi, 2015: p. 1995)။ ထို႔ေၾကာင့္ WEGP II တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ-တရုတ္
ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကို ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရိွရ သည္။
ဤစီမံကိန္းတြင္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ရိွ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မွ ဓာတ္ေငြ႕ကို ပင္လယ္ေရေအာက္ပိုက္လိုင္းျဖင့္
ကီလိုမီတာ (၁၀၀)ခန္႔ တည္ေဆာက္သြယ္တန္းခဲ့ၿပီး၊ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းရိွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အျပင္ဖက္တြင္ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔
စတင္၀င္ေရာက္ကာ ကုန္းတြင္းဓာတ္ေငြ႕ ျဖန္႔ျဖဴေရးစခန္း (Onshore Gas Terminal - OGT) အထိ ေဒ၀ူးကုမၸဏီမွ
အစုရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း (Shwe Consortium) မွ တာ၀န္ယူ တည္
ေဆာက္ခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏုင
ိ ္ငံသို႔တင္ပို႔မည့္ ဓာတ္ေငြ႕ကို OGT မွ ထိန္းခ်ဳပ္ပို႔လႊတ္မည္ ျဖစ္သည္ (Shwe Project, 2011)။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို OGT မွ အထြက္ စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး၊ ျမန္မာ-တရုတ္
ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ မေဒး (ေခၚ) ျမေဒးကၽြန္းမွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုငး္ မွာ (၇၉၃) ကီလိုမီတာ ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္း (၇၇၁) ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားသည္။
ဇယား (၂) ပါ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကို Southeast Asia Oil Pipeline Co. Ltd.5 ႏွင့္ Southeast Aisa Gas Pipeline Co. Ltd.
(SEAOP/GP) ဟုေသာ သီးျခားကုမၸဏီခြဲႏွစ္ခု ထူေထာင္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ CNPC Southeast Asia Pipeline
Co. Ltd. (CNPC-SEAP) သည္ ထိုကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အစုရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ CNPC-SEAP သည္ SEAOP/GP တို႔တြင္ အဓိကဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရရိွထားသလို စီမံကိန္း
ေရးဆြဲျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ တာ၀န္
ရိွသူျဖစ္သည္။
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MOU signed of Myanmar –China Oil Pipeline. Avaiable from: http://www.cnpc.com.cn/en/nr2009/201209/158fda19e17c4b88bb8e6a9fbd6eb972.shtml
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Myanmar-China Oil and Gas Pipeline project commenced. Available from: http://www.cnpc.com.cn/en/nr2010/201209/87c06752bbf947218243e39c8bb242af.shtml

5

SEAGP was registered in Hong Kong on June 25, 2015 and the reigister number is 1473010. Avaiable from: http://www.cr.gov.hk/docs/wrpt/weekly_

newcoys_20100621.pdf
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ဇယား (၂)။ ။ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏင
ွ ဓ
့္ ာတ္ေငြပက
ုိ လ
္ င
ုိ း္ စီမက
ံ န
ိ း္ တြငပ
္ ါ၀င္ေသာ ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွငအ
့္ စုရယ
ွ ယ
္ ာမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ Htin Aung, Director General, Energy Planning Department (March, 2012)

၂၁ ရာစုႏွစ္ထဲ ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ဒုတိယေျမာက္ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ
ျဖစ္လာခဲ့သည့္အေလ်ာက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈ အရိွန္အဟုန္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးအတြက္ စြမ္းအင္
လံုေလာက္စြာရရိွေရးႏွင့္

စြမ္းအင္လံုၿခံဳေရးက

အေရးႀကီးဆံုးမဟာဗ်ဴဟာ

စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္

ျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ စြမ္းအင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္
ေဒသတြင္း

ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ

အေရးပါေသာစီမံကိန္းအျဖစ္

တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ရႈ႕ျမင္ထားေၾကာင္း

ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဗဟိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ညီလာခံတြင္
ထိုစဥ္က တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ Hu Jintao က ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျပည္ပမွေရနံတင္ပို႔မႈ (၈၀)
ရာခိုင္ႏႈန္းကို မလကာေရလက္ၾကား (Malacca Strait) မွ ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္ေနရမႈအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္ၿပီး တရုတ္အစိုးရအတြက္ မလကာ ေရလက္ၾကားအေပၚ မီွခိုအားထား
ေနရမႈကို ေလ်ာ့ခ်မည့္နည္းလမ္းကို စတင္ရွာေဖြခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္း တကၠသိုလ္၊
အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးေက်ာင္း၏ ကမာၻ႔စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရွ႕ေဆာင္မႈဌာန ဒါရိုက္တာ
Bo Kong6

က “ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း၏ ပထ၀ီ ႏိုင္ငံေရး” (The Geopolitics of Myan-

mar-China Oil and Gas Pipeline) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သုေတသနစာတမ္း တစ္ေစာင္ေရးသားခဲ့ၿပီး တရုတ္အစိုးရက
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ကို ယခုလို ေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

“သမၼတ ‘ဟူ’ ရဲ႕စိုးရိမ္မႈက မလကာေရလက္ၾကား ဒိြဟျပႆာနာ (Malacca Dilemma)
ကို ေျဖရွင္းရန္ အခ်က္ျပလိုက္တာပဲလို႔ တရုတ္အစိုးရက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ ေျဖရွင္း ႏိုင္မယ့္
စိတ္ကူးႀကံဆ မႈေတြ ရွာေဖြခဲ့ရာမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ (၄) ခုမွာ - (၁) ထိုင္းႏိုင္ငံ
ေတာင္ပိုင္းက Isthmus of Kra ေဒသမွ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္နဲ႔ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ဆက္သြယ္မယ့္
တူးေျမာင္းတစ္ခု ေဖာက္လုပ္ရန္၊ (၂) Kra တူးေျမာင္း တေလ်ာက္ ပင္လယ္ေရေအာက္မွ ေရနံ
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရန္၊ (၃) တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရနံသယ္ယူႏိုင္မည့္ အာရွတိုက္အတြင္း ရထားလမ္း
ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္၊ (၄) ပါကစၥတန္ ဒါမွမဟုတ္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွ ျဖတ္သန္းၿပီး တရုတ္
ႏိင
ု င
္ ံ အေနာက္ပင
ုိ း္ သိ႔ု ေရနံပက
ုိ လ
္ င
ုိ း္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္တ႔ုိ ျဖစ္ပါတယ္။” (Bo Kong, 2010: p. 58)
၂၀၀၄ ခုႏစ
ွ ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္
ေရးျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတတ္လာသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္က ယူနန္တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေက်ာင္းမွ
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Director of Global Energy and Environment Initiative at School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University
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ပညာရွင္(၃) ဦးျဖစ္ၾကသည့္ Li Chenyang ၊ Qu Jianwen ႏွင့္ Wu Lei တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ယူနန္
ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕အထိ ေရနံပိုက္လုိင္းတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွမရိွကို ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း
တစ္ခုအျဖစ္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရမွတစ္ဆင့္ ေပက်င္းရိွ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသို႔
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ပညာရွင္ (၃)ဦးက ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံပိုက္လိုင္းကို တည္ေဆာက္သင့္သည့္
အေၾကာင္းရင္း (၅) ခ်က္ကို ေရးသားတင္ျပၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ရခိုင္ကမ္းလြန္တြင္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ကို
ေတြ႕ရိွခါစပင္ရိွေသးသျဖင့္

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္

ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကို

၀ယ္ယူရန္

အစီအစဥ္မရိွေသးသလို၊

ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ ေရးကိုလည္း မစဥ္းစားခဲ့ၾကပါ။ ပညာရွင္သုံးဦးတင္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္(၅)ခ်က္မွာ-

“(၁)

ယင္းပိုက္လိုင္းသည္

မလကာေရလက္ၾကားကိုေရွာင္ရွားၿပီး

တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔

ေရနံတင္ပို႔ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကူမင္းသို႔ ေရနံပိုက္လိုင္းသည္ အနည္းဆံုး
ကီလိုမီတာ (၁၂၀၀) သာရိွမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းသို႔ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ မတင္ပို႔မီ
မလကာေရလက္ၾကားကိုျဖတ္ၿပီး Guangzhou သို႔ သေဘၤာျဖင့္ ေရနံတင္သြင္းမႈထက္ အကြာ
အေ၀း ပို၍တိုေတာင္းသည္။ (၃) ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး တြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံျခင္းသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈကို ကန္႔သတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္

မဟာဗ်ဴဟာ

ၾကားခံနယ္ေျမတစ္ခု

(a

strategic

buffer

zone)

ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ (၄) ျမန္မာ-တရုတ္ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းေၾကာင္း၊ လက္ရိွအေျခအေနႏွင့္
အနာဂတ္အလားအလာမ်ားသည္

ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္းသည္

အျခားနည္းလမ္းမ်ားထက္

အာမခံခ်က္ရိွသည္။

(၅)

ကုန္က်စရိတ္သက္သာမည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကီလိုမီတာ (၄၀၀) ရွည္လ်ားသည့္ မီးရထားလမ္းတစ္ခုရိွေနၿပီး ျဖစ္ၿပီး၊
စစ္ေတြႏွင့္ ကူမင္းကိုဆက္သြယ္မည့္ က်န္ရိွေသာ ကီလိုမီတာ(၅၀၀) ကိုတည္ေဆာက္ရန္
အစီအစဥ္ ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (Kong, 2010: p. 58)
ယူနန္တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္ သံုးဦး၏ အဆိုျပဳခ်က္သည္ ယခင္က အဆိုျပဳထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို
ေက်ာ္ၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း ယူနန္တကၠသိုလ္မွ
ပညာရွင္သံုးဦးကို

ျမန္မာ-တရုတ္

ေရနံပိုကလ
္ ိုင္း

တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေလ့လာမႈအတြက္

တရုတ္ယြမ္ေငြ ၂ သိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၁၅၅)ကို ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္
အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႕ ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ယူနန္
ျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၉၁) ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနံပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္း
ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေရနံခ်က္စက္ရံုႏွင့္ ေရနံဓာတု အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ယူနန္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္” (Recommendations from the Yunnan Delegates about
Building the Myanmar Oil Pipeline and Building Refinery and Petrochemical Bases in Yunnan Province) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္း တင္သြင္းခဲ့သည္ (Kong, 2010: p. 59)။
တရုတ္အစိုးရမွ စစ္ေတြ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လုင
ိ ္း တည္ေဆာက္ေရးကို စတင္စိတ္၀င္စားခ်ိန္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္
ထဲ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယာႏိုင္ငံမွ Daewoo International Corporation
မွ ဦးေဆာင္ရွာေဖြေနေသာ ‘ေရႊ’ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ Block A1 ႏွင့္ A3 မွ ပမာဏမ်ားျပားၿပီး စီးပြားျဖစ္
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြသိုက္ အသစ္တစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။7
7

Shwe Natural Gas Project, Myanmar. Available from: http://www.offshore-technology.com/projects/shwe-natural-gas-project/
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ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္

ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ထဲက တစ္ႏိုင္ငံကို ေရာင္း
ခ်ရန္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE)8
မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာအစိုးရသည္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို ပင္လယ္ေရေအာက္မွ
စစ္ေတြ ၿမိဳ႕သို႔ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းယူေဆာင္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း (၄) ခုျဖင့္
အဆိုပါ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တစ္ခုခုသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ စဥ္းစားခဲ့သည္။
ေျမပံု (၂)။

။ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ စဥ္းစားခဲ့သည့္နည္းလမ္း (၄) သြယ္

ရင္းျမစ္။ ။ MOGE (ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္)

ေျမပံု (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ MOGE က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကို ပင္လယ္ႀကမ္းခင္းေအာက္မွ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္း ျဖတ္သန္း၍လည္းေကာင္း၊
ရခိုင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းကို ကုန္းတြင္းပိုင္းမွျဖတ္သန္း၍လည္းေကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခု

စဥ္းစားခဲ့သည္။

တတိယလမ္းေၾကာင္းမွာ

စစ္ေတြ-ကူမင္း

ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၃ တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ျမန္မာ-တရုတ္ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈရိွသည္။ စတုတၳလမ္းေၾကာင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရိွဆံုး လမ္းေၾကာင္း
ျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုငက
္ မ္းရိုးတမ္းမွ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကိုေကြ႕ပတ္ၿပီး မုတၱမေကြ႕ကိုျဖတ္သန္းကာ ပင္လယ္ေရေအာက္မွ
ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္း၍ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရန္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို ကလၠတားၿမိဳ႕
(Calcutta) သို႔ ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္း၀ယ္ယူရန္ ပထမဆံုး ႀကိဳးစားခဲ့ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပိုက္လိုင္းမွာ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျဖတ္သန္းရမွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံုးပြင့္ဆိုင္အစိုးရမ်ားအၾကား
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအၾကား ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား မေျပမလည္ျဖစ္ၿပီး
ထိုစီမံကိန္း ပ်က္ပ်ယ္သြားခဲ့သည္ (Chandra, 2012)။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံပုက
ိ ္လိုင္းစီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစီအစဥ္ရိွထားေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံက ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကိုပါ၀ယ္ယူရန္ ျမန္မာ
အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့ၿပီး ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ႏွစ္လိုင္းအၿပိဳင္သြယ္တန္း တည္ေဆာက္ရန္ တိုးခ်ဲ႕
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

8

Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), (July, 2011)
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အခန္း ၄။

။ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ရာ၌ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေသာ
နည္းလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္၍

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔

ေရာင္းခ်မႈကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္
ဒုတိယေျမာက္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္မႈျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသုေတသန အစီရင္ခစ
ံ ာကို
ေရးသားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားက သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား

ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကို

ေလ့လာထားသည့္

တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာ

အစီရင္ခံစာ မ်ိဳးကို မေတြ႕ရိွခဲ့ရပါ။ ထို႔အျပင္ ထိုစီမံကိန္းႏွစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကုိ

ဆန္းစစ္ေလ့လာထားသည့္

လြတ္လပ္ေသာ သုေတသနအစီရင္ခံစာမ်ိဳး ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းလည္းမရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထား
ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတိုက္မ်ားရိွ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ေလ့လာထားေသာ သုေတသနမ်ားကို International Association of Impact Assessment (IAIA) ၏ ဥကၠဌ ေဟာင္း Robert Goodland (2005) စုစည္းတည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀ထားေသာ
“Oil and Gas Pipelines Social and Envionmental Impact Assessment, State of the Art” စာအုပ္ကို
ကိုးကားထားပါသည္။ နယ္ေျမေဒသကြာျခားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္တည္ေဆာက္သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ဆင္တူေနသည့္အတြက္ ထိုစာအုပ္ကို ကိုးကားရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၁၁) ခ်က္ကို
အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဤသုေတသနမွ ေတြ႕ရိွရသည္။
(၁) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀အေပၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (Environmental and Social
Assessment – ESA)။
ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ

။ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ရာတြင္
ေဒသမ်ား၏

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈစီးပြားဘ၀အေပၚ

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (Environmental and Social Assessment – ESA) ကို မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔အတူ
ESA ကို ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၅) ရက္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ (က) ပိုက္လိုင္းစီမံကိနး္ ေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ (ခ) ကာကြယ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့လွ်င္ သက္ေရာက္မႈအနည္းဆံုး
ျဖစ္ေစရန္

ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ဂ)

က်န္ရိွေနေသာ

အနည္းဆံုးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (ဃ) က်န္ရိွေနေသာ အနည္းဆံုး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားရေသာေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အျပည့္အ၀ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အစားထိုး ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
(င) ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို အမ်ားဆံုး
ခံစားခြင့္ရေရးတို႔ျဖစ္သည္။
(၂) ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း (Right of Way – ROW) ေရြးခ်ယ္ျခင္း။

။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

လူမႈ႕စီးပြား ဘ၀မ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ပထမဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး
နည္းလမ္းမွာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳထားေသာ
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းကို မေရြးခ်ယ္မီ ESA ကို ေစာႏိုင္သမွ် ေစာေစာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။
သို႔မွသာ မွနက
္ န္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ ESA က အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသည့္ကုမၸဏီသည္ ESA ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ပ
ကုမၸဏီတစ္ခုကို

ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသျဖင့္

ESA
11

က

မည္သို႔ပင္အႀကံျပဳေစကာမူ

ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသူက

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ မည္မွ် အေလးထားေဆာင္ရြက္သနည္း ဆိုသည့္အေပၚ
မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းသတ္မွတ္ၿပီးမွ ESA ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ESA
ကို အေလးထားျခင္းမရိွမႈကို ျပသရာေရာက္သည္။
(၃) ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေရွာင္ရွားသင့္သည့္ေနရာမ်ား။ ။ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ပိုက္လိုင္း
မ်ားသည္ အလြန္ရွည္လ်ားေသာေၾကာင့္ မျဖစ္မေနေရွာင္ရွားရမည့္ေနရာမ်ား ရိွသည္။ ၎တို႔မွာ အမ်ားျပည္သူ
ေနထိုင္ေသာေနရာမ်ား၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာေနရာမ်ား၊ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား သားေဖာက္ရာျမစ္၊
ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရကန္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေနရာမ်ား၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာေနရာဌာနမ်ား၊ ကာကြယ္
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သတ္မတ
ွ ္ထားသည့္ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ား စသျဖင့္ ရိွေနပါသည္။ အကယ္၍
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ ရွည္လ်ားစြာတေျဖာင့္ထဲ ျဖစ္ေနမည္ဆိုလ်င္ ယင္းသည္ လူသူတိရိစာၦန္မရိွပဲ အလြန္
က်ယ္ျပန္႔ေသာ သဲကႏၱာရထဲ ျဖတ္သန္းသည့္အေျခအေနမ်ိဳးကလြဲလ်င္၊ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ထိုပိုက္လိုင္းမ်ိဳးသည္
ESA လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရိွဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ပိုက္လိုင္းကို တေျဖာင့္ထဲတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ပိုက္လိုင္း
လမ္းေၾကာင္းကို တိုေတာင္းေစ၍ သက္ေရာက္မႈနည္းသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊ ေရွာင္ရွားသင့္သည့္ေနရာမ်ားကို
မေရွာင္ရွားႏိုင္ေပ။ အကယ္၍ ေရွာင္းရွားသင့္သည့္ေနရာမ်ားကို ေကြ႕ပတ္၍ ပိုက္လိုင္းေဖာက္လုပ္မည္ဆိုလ်င္
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ရွည္လ်ား ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္

ႏိုင္ငံတကာမွလာေရာက္

ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ထပ္ဆင့္ဌားရမ္းၾကေသာ တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ဓေလ့၊ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ လူမႈ႕စီးပြား
ဘ၀မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္တည္မႈမ်ားကို သိရိွမႈအားနည္းတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို
လက္ခံေဆာင္ရြက္ေသာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံက စီမံကိန္း ေရးဆြဲစဥ္ကာလကတည္းက ESA ကိုထည့္သြင္းၿပီး စည္းကမ္း
တင္းက်ပ္စြာျဖင့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလ်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္
တားဆီးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
(၄) ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားေသာ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား (Access Roads)။

။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေရြးသည့္

အခါ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ရိွ လမ္းပန္းဆက္
သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္သည့္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္လွ်က္ အနီးကပ္ဆံုးတည္ေဆာက္
သင့္သည္။ သို႔မွသာ တည္ေဆာက္ေရးစက္ယႏၱယားမ်ား၊ ပိုက္လံုးႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ားကို
အဆိုပါ လမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္မည္။ အကယ္၍ ပိုက္လိုင္းသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ
အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာသည့္ လယ္ကြင္းမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေတာင္မ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းမည္
ဆိုလ်င္ အဆိုပါ စက္ယႏၱယားမ်ားႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚအထိ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း
မ်ားေဖာက္လုပ္ရသည္။ ထိုအခါ ပိုက္လိုငး္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ခ်ဥ္ကပ္လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ိဳးရိွသလို၊ ပိုက္လမ္း
လမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္ရိွရန္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းအမ်ားအျပားကို ပိုက္လိုင္း၏၀ဲယာဖက္မ်ားတြင္ ေဖာက္လုပ္ရသည္မ်ား
လည္းရိွသည္။

သီးျခားခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား

ေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈတြင္

သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈပမာဏ ပိုမိုမ်ားျပားေစသည္။
(၅) ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (Construction Period)။ ။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈ ၾကာျမင့္
သည္ႏွင့္အမွ် ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ခက္ခဲသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကီလိုမီတာ ေထာင္
ႏွင့္ခ်ီ၍ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ပိုက္လိုင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အခ်ိန္ (၂) ႏွစ္မွ (၃) ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္တတ္သည္။
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္ မႈအေပၚမူတည္၍ ျပန္လည္ကုစား၍မရေတာ့သည့္ သို႔မဟုတ္
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အစဥ္အၿမဲေျပာင္းလဲသြားသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းလြန္ကာလတြင္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးမႈအေျခအေနမ်ားကို
တိတိက်က်သိရိွႏိုင္ရန္ ေျမျပင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (Environmental and Social Impact Assessment - ESIA)
ကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (Environmental Management Plan) ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္
လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပ်က္စီးမႈအတိုင္းအဆကို တိတိက်က် သိရိွႏိုင္သလို လက္ေတြ႕
က်ေသာ ျပန္လည္ကုစားမည့္အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲရန္လည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
(၆) ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ေျမအသံုးခ်မႈ (Land Use in Right of Way) ။ ။ ႏိုင္ငံတကာ ပိုက္လိုင္းတည္
ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း (ROW) အက်ယ္ကို ပိုက္လိုင္းတစ္လိုင္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လိုင္း
အေပၚမူတည္၍ ေျမအက်ယ္ (၁၅ မွ ၃၀) မီတာအၾကား သတ္မွတ္သည္။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ေျမအသံုးခ်မႈကို
မည္မွ်စနစ္တက်

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္

ဆိုသည့္အခ်က္မွာ

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ၿပီးစီးသည့္ေနာက္

က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ေျမျပင္၏ ပ်က္စီးမႈပမာဏကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသလို၊ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္
ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို သက္ေသခံရာေရာက္သည္။ စီမံကိန္းလြန္ကာလ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ
အတိုင္းအတာကို ေလ့လာသည့္အခါ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေျမ မီတာ (၃၀) ကို မည္ကဲ့သို႔အသံုးခ်ခဲ့သည္ကုိ
အဓိကထား ေလ့လာၾကသည္။ ေအာက္တြင္ ေျမဆီလႊာမပ်က္စီးေစရန္ ပိုက္လိုင္းလမ္း ေၾကာင္းေျမကို စနစ္တက်
အသံုးခ်မႈ နမူနာပံုစံကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၁)။ ။ ႏိုင္ငံတကာ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ROW ေျမအသံုးခ်မႈ နမူနာပံုစံ

ရင္းျမစ္။ ။ Desserud, P. (2010), Journal of Environmental Management, p. 2564

ပံုကားခ်ပ္ (၁) ကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း မီတာ (၃၀) အတြင္းရိွ ေျမျပင္ကို ပိုက္လိုင္း
ၿမဳပ္ရန္ တူးေဖာ္သည့္ေနရာ၊ ထိုသို႔တူးေဖာ္ရာတြင္ အေပၚယံေျမဆီလႊာ (Top Soil) ႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းမွ ေျမညံ့မ်ား
(Sub soil) တို႔ကို သီးျခားစီပံုသည့္ေနရာႏွင့္ စက္ယႏၱယားမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ား သယ္ပို႔ရန္ အသံုးျပဳ
သည့္ေနရာ ဟူ၍ အပိုင္း (၃) ပိုင္းခြဲျခားၿပီး စနစ္တက်အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရိွရမည္။ ပိုက္လိုင္းျမဳပ္ရန္ ေျမာင္းတူး
ေဖာ္သည့္အခါ လယ္ယာေျမမ်ားမပ်က္စီးေစရန္ အေပၚယံေျမဆီလႊာ (Top Soil) ကို သီးျခားဖယ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပိုက္
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လိုင္းျမဳပ္ၿပီးသည့္အခါ အေပၚကျပန္လည္ထားရိွျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ထိခိုက္ဆံုးရံႈးျခင္း အကာအကြယ္ေပးသည့္
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔စနစ္တက်

တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္

ပိုက္လိုင္းၿမဳပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားေပၚတြင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
ထိခိုက္ျခင္း ႏွင့္ ၀င္ေငြက်ဆင္းျခင္းတို႔ အနည္းဆံုးျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
(၇) အစားထိုးေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း (Compensatory Offsets) ။

။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ အျခား

ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္းမရိွပဲ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ သဘာ၀ေဘးမဲ့ေတာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား
ဥယ်ာဥ္တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းရသည့္အခါ အဆိုပါေနရာ၏အဖိုးတန္မႈထက္မေလ်ာ့ပါးေသာ အျခားေနရာတစ္ခုတြင္
အစားထိုး ေဘးမဲ့ေတာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တစ္ခုကို ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေထာင္
ေပးျခင္းသည္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး အာဖရိကတိုက္ရိွ ခ်က္ဒ္ (Chad) ႏွင့္ ကင္မရြန္
(Cameroon) ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ ထားခဲ့ေသာ ေရနံပိုက္လိုင္းသည္ သစ္ေတာမ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့သျဖင့္
ExxonMobil ေရနံကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ျဖတ္သန္းခံခဲ့ရေသာ အပိုင္းမ်ားထက္ ပမာဏပိုမိုႀကီးမားေသာ
အမ်ိဳးသားသစ္ေတာ ဥယ်ာဥ္ (၂) ခုကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည္။
(၈) ပိုက္လိုင္းကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း (Pipeline Maintenance) ။

။ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕

ပိက
ု လ
္ င
ို ္းစီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားသည္ ႏွစရ
္ ည
ွ စ
္ မ
ီ က
ံ န
ိ ္းမ်ား ျဖစ္သည္အ
့ တြက္ ပိက
ု လ
္ င
ို ္းမ်ားကို ပံမ
ု န
ွ ထ
္ န
ိ ္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း
ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရတတ္သည္။ ယခုအခါ နည္းပညာတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ပိုက္လုိင္း
တည္ေဆာက္စဥ္ကတည္းက ပိုက္လိုင္းယိုစိမ့္မႈအနည္းငယ္ျဖစ္ေပၚပါက သိရိွႏိုင္ေစရန္ ပိုက္လိုင္းတစ္ခုလံုးကို
တစ္ေနရာထဲက

ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္

နည္းစနစ္မ်ားကို

အသံုးျပဳလာၾကသည္။

ပိုက္လိုင္းယိုစိမ့္မႈ

ျဖစ္ေပၚပါက သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္လာပါက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ေသာ
ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းႏွင့္ ေ၀းကြာသည့္ ေနရာမ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္ငယ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ အခ်ိန္မီသြားေရာက္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းတည္ေဆာက္စရာမလို
အပ္ပဲ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးၿပီး အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲသြားသည့္အျဖစ္မ်ိဳးမွ
သိသာစြာ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။
(၉) ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း (Monitoring Pipeline Construction)။ ။
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ စီမံကိန္းအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးပ့ံပိုးကူညီေသာ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ပိက
ု လ
္ င
ို ္းျဖတ္သန္းသည့္ ႏွစႏ
္ င
ို င
္ ံ အစိုးရမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ လြတလ
္ ပ္ေသာ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္းေကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားမရိွ
ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးၾကသည္။ ဥပမာ ခ်က္ဒ္-ကင္မရြန္ ေရနံပိုက္လိုင္း တည္
ေဆာက္မႈကို ကမာၻ႔ဘဏ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ျခင္းရိွမရိွကို ကမာၻ႔ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသလို၊ ခ်က္ဒ္ႏွင့္ ကင္မရြန္အစိုးရမ်ားကလည္း ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ပိုကလ
္ ုိင္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားေသာ ကုမၸဏီဖက္မွလည္း
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သလို၊ ျပင္ပမွ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။
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(၁၀) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အစီအစဥ္ (Environmental Management Plan - EMP)။ ။သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္သည္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အေကာင္
အထည္ေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံတည္ေဆာက္ခြင့္ရသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါ၀င္
ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီ သေဘာတူအတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ရမည္။ ထို႔အျပင္ ပိုက္လိုင္းလမ္း
ေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အတြက္
ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ရရိွသည့္အက်ိဳးအျမတ္ထဲမွ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ရံပံုေငြ
ထူေထာင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ EMP ကို ထိုရံပံုေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ၿပီး အစိုးရ၊ ကုမၸဏီႏွင့္
ေဒသဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕က ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံခန္႔ခြဲသင့္ၿပီး
လြတ္လပ္ေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၊ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားရိွသမွ်ကို
အမ်ား ျပည္သူ ေလ့လာႏိုင္ရန္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။
(၁၁) ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (Community Development Fund)။

။ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕

ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္း၏အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို မွ်ေ၀သည့္အေနျဖင့္
လွ်ပ္စစ္ မီးလိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ေနစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရိွရန္
ေဆာင္ရြကျ္ ခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း ေဆာက္လပ
ု ္ေပးျခင္း၊ ေဒသ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းမ်ား

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္

ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္

ထားေလ့ရိွသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ကုမၸဏီ၏

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြမ်ား

ထူေထာင္

လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈ (Corporate Social

Responsibility–CSR) အျဖစ္ ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္
နစ္နာခဲ့ရေသာ ရပ္ရြာမ်ားကို ကူညီေသာ အကူအညီမ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားရာေဒသတစ္ေလ်ာက္ရိွ ေဒသခံျပည္
သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို က႑အေလ်ာက္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ပါက ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းယံုမွ်သက္သက္
မဟုတ္ပဲ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အေလးထားေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္။
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းက အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေလးထားအေကာင္
အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းရိွမရိွအေပၚ အခန္း (၆) ရိွ သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားက အေျဖေပးထားသည္။

15

အခန္း ၅။

။ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

MCPWC သုေတသနလုပ္ငန္းကို ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းျဖတ္သန္းရာ ျပည္နယ္ (၂) ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၂) ခုမွ
ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္၍ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္း
ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ဇြန္လကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕
သည္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ မိမိတို႔လယ္ယာေျမမ်ား ဆံုးရံႈးရၿပီး၊ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ခံစားခဲ့ေသာသူ ေတာင္သူ
မ်ားကုိသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေမးျမန္းရာတြင္လည္း တစ္ဦးခ်င္းေမးျမန္းမႈကို အေသး
စိတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး

အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္

သုေတသနအဖြဲ႕က

တစ္ေန႔တာအတြက္

သတ္မွတ္ထားေသာ

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရမည့္သူ ဦးေရထက္ပိုမို၍ လာေရာက္ေျဖၾကားသူမ်ားရိွေသာေၾကာင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေမးျမန္းမႈအခ်ိဳ႕
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ဇယား (၃)။

။ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေက်းရြာႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ဦးေရ

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC မွ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား

သုေတသနအဖြဲ႕ ၏ ကြင္းဆင္းသုေတသန အခ်က္အလက္ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ကိန္းဂဏန္းအေသးစိတ္ကို
ဇယား (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္သည္ ဤသုေတသနအတြက္ ေလ့လာရန္
ရည္ရြယ္၍ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အရည္အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံရေသာ
ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္းခံရေသာ ေတာင္သူဦးေရမွာ ယခုစာရင္းထက္ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ဤအခန္္းတြင္ ျမန္မာတရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ
ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းစီ၏ ပထ၀ီအေနအထားမ်ားႏွင့္ ေဒသ၏လူမႈစီးပြားဘ၀အေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို MCPWC သုေတ သနအဖြဲ႕မွ တိုက္ရိုက္ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၿခံဳငံုေဖာ္ျပထားသည္။
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ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ (Community Forest) အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးခဲရသည့္ သစ္ေတာဧရိယာ ဧက (၂၀)

ခန္႔ႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ပုပၸါးေတာင္ေျခအနီးက ကိုးေကြ႕သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းထဲ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္
သစ္ေတာ ဧရိယာ (၂၄) ဧကခန္႔ ဤစာရင္းတြင္ မပါရိွေသးပါ။
10

ေလ်ာ္ေၾကးတန္ဖိုးမ်ားသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေတာင္သူလယ္သမား (၉၆၈) ဦးမွ ေျပာျပေသာ ၎တို႔လက္ခံရရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏာမ်ား

ျဖစ္သည္။ ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းတာ၀န္ရိွသူ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တရုတ္ကုမၸဏီ CNPC-SEAP ထံမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မဟုတ္ပါ။
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၅-၁။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ
ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚရိွ ျမန္မာ-တရုတ္ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စတင္ရာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ရခိုင္

ကမ္းလြန္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရိွ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကို ပင္လယ္ၾကမ္းခင္းေအာက္မွ ကီလိုမီတာ (၁၀၀)
ခန္႔ သြယ္တန္းယူခဲ့ရာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၏အေနာက္ေတာင္ဖက္ ေက်ာက္ျဖဴေလဆိပ္ႏွင့္ (၃) ကီလိုမီတာခန္႔အကြာ
ပင္လယ္ကမ္းေျခမွစတင္၍ ကုန္းတြငး္ ပိုင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ေတာင္ဖက္ မလကၽြန္းေက်းရြာအနီး
ပင္လယ္ကမ္းစပ္နားတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္း (Onshore Gas
Terminal - OGT) ကို ေရာက္ရိွ သည္။ ယင္းအပိုင္းသည္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း (Shwe Gas Project)
၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း၏ ေအာ္ပေရတာ (Operator) မွာ အစုရွယ္ယာ ၅၁% ကိုအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္သူ
ေတာင္ကိုရီးယာႏိုင္ငံမွ ေဒ၀ူး အင္တာေနရွင္နယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ျဖစ္သည္။ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၏ (၈၀)
ရာခိုင္ႏႈန္းကို CNPC က ၀ယ္ယူၿပီး

ျမန္မာအစိုးရပိုင္ MOGE က ထုတ္ယူရရိွသည့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ (၂၀)

ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈအတြက္ ရရိွမွာ ျဖစ္ပါသည္။
ေျမပံု ၃။ ။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပုိက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ Google Earth ကိုအသံုးျပဳ၍ ေရးဆြဲထားသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း
တစ္ခုတည္းသာ ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး၊ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း၏ အေရွ႕ဖက္ရိွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရနံသိုေလွာင္
ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ထားေသာ မေဒးကၽြန္းသို႔ ပင္လယ္ေရေအာက္မွ ျဖတ္သန္းဆက္သြယ္ထားသည္။ မေဒးကၽြန္း
၏ အေရွ႕ဖက္ၿခမ္းေရာက္ရိွမွ ေရနံပုက
ိ ္လိုင္းႏွင့္ စတင္အၿပိဳင္သြယ္တန္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မေဒးကၽြန္းသည္
ကၽြန္းငယ္ေလးတစ္ကၽြန္းျဖစ္ၿပီး ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳ ေနထိုင္ၾကေသာ
ေက်းရြာ (၄)ရြာ ရိွသည္။ CNPC သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းမည့္ ေရနံမ်ားကို မေဒးကၽြန္းတြင္
တည္ေဆာက္ထားေသာ ေရနံသိုေလွာင္ကန္ထဲတြင္ သိုေလွာင္ထားရိွၿပီး၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းျဖင့္ ယူနန္
ျပည္နယ္သို႔ တင္ပို႔မွာျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈအေနျဖင့္၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
ပိုက္လိုင္းတစ္ေၾကာင္းတည္း ျဖတ္သန္းသည့္ ၂၂ ကီလိုမီတာရွည္သည့္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း အတြက္ မီတာ ၂၀
(၆၆ ေပ)အက်ယ္ ေျမအသံုးခ် မႈရိွခဲ့ၿပီး၊ မေဒးကၽြန္းမွစေသာ ပိုက္လိုင္းႏွစ္လိုင္း အၿပိဳင္တည္ ေဆာက္မႈအတြက္ မီတာ
၃၀(ေပ ၁၀၀)အက်ယ္ ေျမအသံုးခ်မႈ ရိခ
ွ သ
ဲ့ ည္။ ပိက
ု လ
္ င
ို ္းသည္ မေဒးကၽြန္းမွ ပင္လယ္ေရေအာက္ကို ထပ္မျံ ဖတ္သန္း၍
အေရွ႕ဖက္ရိွ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းသို႔ သြယ္တန္းသြားၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ အမ္းၿမိဳ႕ကို ျဖတ္သန္းသြားသည္။
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ေျမပံု (၃) တြင္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္သို႔

ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္

ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕

ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္း

သြားေသာ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚရိွ ေက်းရြာ (၁၄) ရြာ၊ မေဒးကၽြန္း ေပၚရိွ ေက်းရြာ (၃) ရြာ၊ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚရိွ ေက်းရြာ
(၃) ရြာမွ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ ေတာင္သူ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ (၁၇၅) စု
ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မေဒးကၽြန္းတြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈကို အမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး၊ ပိုက္လိုင္း
လမ္းေၾကာင္း (ROW) အတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈအျပင္၊ ကၽြန္းေပၚရိွ ေရနံစိမ္းသိုေလွာင္ရန္ ေလွာင္ကန္ ၁၂ ကန္၊
ေရခ်ိဳသိုေလွာင္ရန္ ေရကာတာ တစ္ခ၊ု ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ရံုးအေဆာက္အအံုႏွင့္ လူေနအိမ္ယာမ်ားပါရိွေသာ
CNPC စီမံကိန္းရံုးေနရာမ်ားအတြက္လည္း ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေတာင္သူ
(၁၇၅) ဦး၏ ေျမယာဆံုးရံႈးမႈမွာ ဧရိယာစုစုေပါင္း (၂၅၈.၉၀) ဧက ရိွသည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားရာ ေက်းရြာမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပင
္ န္း
ျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳၾကသည္။ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚရိွ ေက်းရြာမ်ားသည္ ရာသီအလိုက္ သီးႏွံမ်ားအျဖစ္
စပါး၊ ခရမ္း၊ ငရုတ္၊ ဖရဲ၊ ေနၾကာ၊ ေျမပဲ၊ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ကြမ္းရြက္ တို႔ စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားအျဖစ္ သရက္၊
သီဟိုဋ္၊ ဒညင္း၊ ပိႏၷဲ၊ တို႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ပင္လယ္ကမ္းနားႏွင့္နီးေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေလွငယ္မ်ားျဖင့္
တႏိုင္တပိုင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ မေဒးကၽြန္းတြင္ ေရနံဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ငါးဖမ္း
လုပ္ငန္း ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေသာ္လည္း၊ စီမံကိန္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြက္သာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး ငါးဖမ္း လုပ္ငန္း
ထိခိုက္မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးခဲ့ပါ။
မေဒးကၽြန္း၏အေရွ႕ဖက္တြင္ တည္ရိွေသာ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚသို႔ ပိုက္လိုင္းသည္ ပင္လယ္ေရေအာက္မွ
ျဖတ္သန္း၍ ကုန္းတြင္းပိုင္းကို ၀င္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္း၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ အဓိက
အားထားရေသာ ရာႏွင့္ခ်ီေသာလယ္ေျမဧကကို ပင္လယ္ဆားငံေရ ၀င္ေရာက္မႈမွ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္
တာေဘာင္ (ေဒသအေခၚ “ကာရီ”) ကို ၿဖိဳခ်၍ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ တာေဘာင္အတြင္းရိွ လယ္
ယာေျမမ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီး ကၽြန္း၏ကုန္းျမင့္ပိုင္းတစ္ေလ်ာက္ရိွ သဘာ၀အေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ပ်ဥ္း
ကတိုးေတာမ်ားကို ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ပ်ဥ္းကတိုးသည္ အဖိုးတန္ သစ္မာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားက
အိမ္၊ ေလွ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ၿခံဳငုံၾကည့္လွ်င္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္ကို
ေတြ႕ရိွရသည္။

၅-၂။

ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တည္ရိွၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္နယ္စပ္ ထိစပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ထိုၿမိဳ႕

ႏွစ္ၿမိဳ႕ကို အမ္းေတာင္ၾကားကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားေသာ မင္းဘူး-အမ္း အေ၀းေျပးလမ္းမႏွင့္ ဆက္သြယ္ထား
ၿပီး အမ္းေတာင္ၾကားအနီးတြင္ မေကြးတိုင္းနယ္နမိတ္ စတင္သည္။ ငဖဲၿမိဳ႕၏ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ဖြဲ႕စည္းမႈမွာ
အေနာက္ရိုးမေတာင္ေပၚေဒသႏွင့္ ေျမျပန႔္ေဒသဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းရိွသည္။ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာအပိုင္းမွာ
ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္ၿပီး ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အျမင့္ဆံုးေတာင္မွာ နတ္ေရကန္ေတာင္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ေပ (၅၀၀၀)
ေက်ာ္ရိွသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသည္ အမ္းႏွင့္ငဖဲေတာင္ေပၚေဒသတြင္ မတ္ေစာက္ေသာ
ေတာင္တန္းမ်ား၊ လွ်ိဴေျမာင္မ်ားအၾကား နိမ့္ခ်ီျမင့္ခ်ီ သြယ္တန္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး ထိုမွ ေျမျပန္႔သို႔ ေရာက္ရိွ
လာသည္။ ေျမပံု (၄) သည္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။
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ေျမပံု (၄)။

။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ Google Earth ကိုအသံုးျပဳ၍ ေရးဆြဲထားသည္။

ငဖဲၿမိဳ႕နယ္၏ေတာင္ေပၚေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အရိႈခ်င္းလူမ်ိဳး
မ်ား ေနထိုင္ရာေဒသျဖစ္ၿပီး ေျမျပန္႕တြင္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္း
သြားရာ ေက်းရြာမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေတာင္
ေပၚႏွင့္ေျမျပန္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ မ်ားစြာကြာျခားမႈရိွသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသသည္ ေျမျပန္႕နည္းပါးၿပီး၊ အရိႈခ်င္း
တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၾကသည္။ ေတာင္
ေပၚ ေဒသစိုက္ပ်ိဳးေသာသီးႏွံမ်ားမွာ ေကာ္ဖီ၊ သံပုရာ၊ လိေမၼာ္၊ ကဗၺလာ၊ နာနတ္၊ ငွက္ေပ်ာ၊ သရက္၊ ပိႏၷဲ၊ ဒညင္း၊
ငရုပ္ေကာင္း၊ သစ္ေမႊး၊ မကၠေဒးမီးယား၊ ၾကက္ဆူႏင
ွ ့္ ဆူးပုပ္ တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးႀကသည္။ ေျမျပန္႔ေဒသရိွ ေတာင္
သူမ်ားမွာ မိုးရာသီတြင္ စပါးကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ ေဆာင္းသီးႏွံအျဖစ္ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲစင္းငံု၊ မတ္ပဲ၊ ပဲ
ေနာက္၊ ငရုပ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္ႏွင့္ ဖရဲ တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးႀကသည္။
MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စုစုေပါင္းေက်းရြာ (၁၉) ရြာ (ေတာင္ေပၚေဒသ ေက်းရြာ
(၁၀) ရြာႏွင့္ ေျမျပန္႔ေဒသရိွ ေက်းရြာ (၉) ရြာသို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံရ၍ လယ္ယာ
ေျမမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့ရေသာ ေတာင္သူဦးေရ စုစုေပါင္း (၂၀၀) ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သုေတသနအဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္း
တင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားမွာ ဧရိယာ စုစုေပါင္း (၂၁၇.၁၁) ဧက ရိွပါသည္။ ၿခံဳငုံၾကည့္လွ်င္ ငဖဲ
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား အဓိကပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ကို
ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ပိုက္လိုင္းသည္ မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္တန္းမ်ား၊ လွ်ိဳေျမာင္
မ်ားအတုိင္း ျမင့္ခ်ီနိမ့္ခ်ီ ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ခဲ့၍ ပိုက္လိုငး္ လမ္းေၾကာင္း (ROW) ေပၚရိွ ဖို႔ထားေသာ ေျမမ်ား
အသားမက်မီ မိုးေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ေနရာအႏွံ႕ျဖစ္ပြားကာ အရိႈခ်င္းေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ခင္း
အမ်ားအျပား ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။
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၅-၃။

ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ
ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းေဒသက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ-တရုတ္

ေရနံႏွင့္

ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း

ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ဆင့္

ပြင့္ျဖဴႏွင့္စကုၿမိဳ႕ကို

ျဖတ္သန္း၍ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ ပိုက္လိုင္းသည္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အဓိကျမစ္ႀကီး တစ္စင္းျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ျမစ္ႀကမ္းခင္းမွ ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ား၏

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

မီွခိုအားထားရေသာ

ျမစ္ႀကီးတစ္စင္းျဖစ္သည္။

ျမစ္ကမ္း တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ႏွင့္ ျမစ္လယ္ရိွ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေသာ ကိုင္းေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ထြန္းသလို၊
ျမစ္ထဲတြင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖင့္ ၀င္ေငြရွာေဖြေသာ မိသားစုမ်ားစြာရိွသည္။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာမ်ားသည္
အပူပိုင္းေဒသျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားမွာ
ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ကုလားပဲ၊ ေထာပတ္ပဲ၊ စားေတာ္ပဲ၊ ပဲေနာက္၊ ေနၾကာ၊ ငရုတ္၊ ၾကက္သြန္ႏွင့္ေျပာင္း တို႔ကို
စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားျဖစ္ေသာ ထန္း၊ ဇီးႏွင့္ သရက္ပင္တု႔ိ စိုက္ပ်ိဳးသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
ေျမပံု (၅)။

။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ Google Earth ကိုအသံုးျပဳ၍ ေရးဆြဲထားသည္။

MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ ေရနံေခ်ာင္း
ၿမိဳ႕နယ္ကို စမ္းသပ္ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ပထမဆံုး ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည္။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ
ေက်းရြာအမ်ားအျပားကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း၊ စမ္းသပ္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်းရြာ (၈) ရြာရိွ
ေတာင္သူဦးေရ စုစုေပါင္း (၅၄) ဦးကိုသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း ေရနံေခ်ာင္းႏွင့္နယ္ေျမ
ထိစပ္ေနေသာ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေတာင္သူတစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း သုေတသနအဖြဲ႕ထံ လာေရာက္ၿပီး ၎တို႔
အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေတာင္သူ (၅၄) ဦး၏ ယာေျမဧရိယာစုစုေပါင္း
(၅၄.၈၆) ဧက သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းခံရသည့္ေနရာကိုလည္း ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေျမပံု (၅) သည္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း
ႏွင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
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၅-၄။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း

တည္ရိွၿပီး၊

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

အတြင္းရိွ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသို႔
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ စတင္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းသြားရာ
တြင္ ေျမျပန္႕ေဒသရိွ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမအမ်ားစုကို ျဖတ္သန္းသြားသလို၊ ပုပၸါးေတာင္ေျခရိွ
ကိုးေကြ႕သစ္ေတာ
အဆက္

ႀကိဳး၀ိုင္းကိုလည္း

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

ျဖတ္သန္းသြားသည္။

ပုပၸါးေတာင္တ၀ိုက္ရိွ

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္

သစ္ေတာမ်ားကိုအစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း

အပူပိုင္း

ေဒသတြငေ
္ တြ႕ရခဲေသာ စိမ္းလန္းသည့္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႕ အရပ္ေလး
မ်က္ႏွာတြင္ ထန္းေတာမ်ား ေပါက္ေရာက္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမ်ားမွာ မက်ည္းပင္တန္းမ်ားျဖင့္ စိမ္းစိုလ်က္ရိွသည္။
ေက်းရြာမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၾကၿပီး၊ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားမွာ ဆီထြက္သီးႏွံ
မ်ားျဖစ္ေသာ ႏွမ္းႏွင့္ေျမပဲကို မိုးရာသီတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ ပဲစင္းငံု၊ ကုလားပဲ ႏွင့္ ပဲေနာက္တို႔ကို ေဆာင္း
ရာသီတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႀကသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားျဖစ္ေသာ ထန္း၊ မက်ည္း၊ ဇီး ႏွင့္ သရက္ တို႔ကိုလည္း
စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ေစ်းေကာင္းရေသာ နဂါးေမာက္သီးမ်ားကို စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံ အမ်ားအျပားလည္း
ရိွသည္။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၏ မက်ည္းသီးႏွင့္ ထန္းလ်က္ခဲစီးပြားေရး လုပ္ငန္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿပီးလွ်င္
အဓိက၀င္ေငြ ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။
ေျမပံု(၆)။ ။ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ Google Earth ကိုအသံုးျပဳ၍ ေရးဆြဲထားသည္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ေရခ်ိဳအရင္းအျမစ္ရွားပါးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အပူပိုင္းအရပ္ေဒသတြင္
ပါ၀င္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားသည္ ပုပၸါးေတာင္ႏွင့္သစ္ေတာမ်ားကိုမွီ၍ စီးဆင္းေသာေတာင္က် စိမ့္စမ္းေရမ်ားကို ပိုက္
လိုင္းျဖင့္သြယ္ယူ ေသာက္သံုးၾကသည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကတည္းက တဖက္ပိတ္
ကန္မ်ားတူးေဖာ္ၿပီး မိုးေရသိုေလွာင္ကာ ေသာက္သံုးေရအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ အေလ့အထသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ
ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ မိုးေရ
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သိုေလွာင္ေသာ ေရကန္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ပိုက္လိုင္းက ကန္၏အလယ္ေကာင္တည့္တည့္မွ ျဖတ္သန္း
သြား၍လည္းေကာင္း၊ ကန္အတြင္းသို႔ မိုးေရစီး၀င္ေသာ ေရ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားေသာေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ ယခင္က မိုးေရအလံုအေလာက္ရရိွၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးနီးပါးသံုးစြဲႏိုင္ေသာ ကန္မ်ားသည္ ယခုအခါ
ေရ၀င္လမ္းမ်ားပ်က္စီးသြားသျဖင့္ မိုးေရကိုအလံုအေလာက္သိုေလွာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ပဲ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီေရာက္
သည့္အခါ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားသည္ ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
MCPWC

သုေတသနအဖြဲ႕သည္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ

ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံရေသာ

ေက်းရြာေပါင္း (၂၁) ရြာသို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္သူဦးေရ (၂၆၅) ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ၎တို႔ပုင
ိ ္ဆိုင္ေသာ ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရၿပီး ယာေျမစုစုေပါင္း (၂၂၂.၅၆)
ဧက ရိွ သည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ ကိုးေကြ႕သစ္ေတာႀကိဳး၀ိင
ု ္းထဲမွ ပိက
ု လ
္ င
ို ္းျဖတ္သန္းမႈေၾကာင့္ အစဥ္အဆက္ထန
ိ ္းသိမ္းခဲသ
့ ည့္
သစ္ ေတာဧရိယာ (၂၁) ဧကခန္႔ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ေျမပံု (၆) သည္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ေက်းရြာမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

၅-၅။

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ
ျမန္မာ-တရုတ္ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ဆင့္ မႏၱေလး

တိုင္းေဒသႀကီးထဲရိွ ေတာင္သာ၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီး စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔
၀င္ ေရာက္ခဲ့သည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေရနံေခ်ာင္းကို စမ္းသပ္ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
တဆက္တည္းမွာပင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ကိုလည္း စမ္းသပ္သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေရနံေခ်ာင္းႏွင့္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္
တြင္ စမ္းသပ္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ငဖဲ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းႏွင့္ ေက်ာက္မဲ
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္
စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံခဲ့ရေသာ

ေက်းရြာေပါင္း

(၁၁)

ရြာသို႔

ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၿပီး

ေတာင္သူဦးေရ (၆၃) ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရန္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ ၎တို႔၏
လယ္ယာေျမမ်ား ဧရိယာ စုစုေပါင္းမွာ (၆၆.၃၀) ဧက ရိွသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။
ေျမပံု (၇)။

။ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ Google Earth ကိုအသံုးျပဳ၍ ေရးဆြဲထားသည္။
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ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ကဲ့သို႔ပင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိုက္လိုင္းသည္ ေျမျပန္႔ေဒသရိွ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမအမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြက္ အားထားရေသာ
ျမစ္ငယ္ျမစ္ ကို ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္မတူပဲ ျမစ္ငယ္ျမစ္ကို ပိုက္လိုင္းသည္ ျမစ္ႀကမ္းခင္းေအာက္မွ
မျဖတ္သန္းပဲ၊ အေပၚမွ တံတားတစ္စင္းသဖြယ္ ျဖတ္သန္းသြားၿပီး၊ ျမစ္တဖက္ကမ္းတြင္ ရုတ္တရက္မတ္ေစာက္ေသာ
ေတာင္ေပၚ သို႔ ၄၅ ဒီဂရီမွ်ေထာင္တတ္သြားခဲ့ကာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ဆီသို႔ ဦးတည္သြယ္တန္းသြားပါသည္။
စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမစ္ငယ္ျမစ္မွ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ားရိွၿပီး ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားျဖင့္ လယ္ေျမမ်ားထဲ
အထိသြယ္ယူၿပီး စပါးစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာသလို၊ ေဆာင္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ယာေျမမ်ားလည္းရိွသည္။ ထို႔အျပင္
ဥယ်ဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ထြန္းေသာ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားမွာ စပါး၊ ႏွမ္း၊ ကုလားပဲ၊
ေျမပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံု၊ ေနၾကာ၊ ၀ါ၊ ဂ်ဳံ၊ ႏြားစားေျပာင္း တို႔ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ဥယ်ဥ္ၿခံလုပ္ငန္းတြင္ သရက္၊ သံပုရာ၊
ငွက္ေပ်ာႏွင့္ ဇီး စသည့္ သစ္သီး၀လံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းလ်က္ရိွသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထားသည့္ ၿမိဳ႕
နယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ရရိွမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအေကာင္အထည္
ေဖာ္ခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူမ်ား ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဖာက္လုပ္ထားေသာ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခဲ့၍
ေရ သြယ္ေျမာင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ စီမံကန
ိ ္းမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း
နဂို မူလအတိုင္း ျပန္လည္ေကာင္းမလာေတာ့ဘူးလို႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေတာင္သူမ်ားက ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။
ေျမပံု (၇)သည္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

၅-၆။

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ
ရွမ္းျပည္နယ္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမာက္ပိုင္းတြင္

တည္ရိွေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္

ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္

ျမစ္ငယ္ျမစ္ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး၊

ျမစ္၏တစ္ဖက္ကမ္းမွစ၍

ကုန္းျမင့္

ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ ေရာက္ရိွလာကာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳနယ္မွတစ္ဆင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရဲ႕အစ ေနာင္ခ်ိဳ
ၿမိဳ႕နယ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာပါသည္။ ပိုက္လိုင္းသည္ ေနာင္ခ်ိဳႏွင့္ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အၾကား ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာ
ေက်ာ္သက္တမ္းရိွသည့္

ဂုတ္ထိပ္

တံတား၏အထက္ပိုင္းမွ

“V”

ပံုသ႑ာန္ရိွ

နက္ရိႈင္းမတ္ေစာက္ေသာ

ဂုတ္တြင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းကို ျဖတ္သန္း၍ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္း ခံခဲ့ရေသာ ေက်းရြာေပါင္း (၂၀) ရိွ ၎တို႔၏လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္း
ဆည္းခံခဲ့ရေသာ ေတာင္သူဦးေရ (၂၁၁) ဦးကို တစ္ ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမဧရိယာ စုစုေပါင္း (၁၉၄.၄၅)
ရိွသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။
တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး

ပင္မလမ္းေၾကာင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ

မႏၱေလး-လားရိႈး-မူဆယ္

ကားလမ္းမႀကီးေဘးတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ တည္ရိွေသာ္လည္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ကုန္စည္မ်ားျဖတ္သန္း
သြားရာ ၿမိဳ႕အျဖစ္သာေတြ႕ရိွရၿပီး၊ ေဒသ၏စီးပြားေရးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုသာ အဓိကအားထားလ်က္ရိွသည္ကို
ေတြ႕ရိွရသည္။ ယခင္က သစ္ေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းခဲ့ေသာ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၏ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ားသည္
ယခုအခါတြင္

ေျပာင္းစိုက္

ခင္းမ်ားဖံုးလႊမ္းလ်က္ရိွသည္။

ေဒသခံမ်ားက

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ကို

“888”

လံုးက

သိမ္းပိုက္ထားခဲ့တာ ၾကာၿပီဟု ဆိုသည္။ “888” မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္ေသာ
“Charoen Pokphand - CP” ကုမၸဏီမွ ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာတိုင္း
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“CP” ကုမၸဏီမွ ေရာင္းခ်ေသာ ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ကိုသာ ၀ယ္ယူစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအျပင္ ပန္းႏွမ္း၊
ႀကံ၊ ပဲစင္းငံု၊ ပဲပုတ္၊ ေျမပဲ၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ မုန္ညင္း စသည္ သီးႏွံမ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ဖက္
စိုက္ခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
ေျမပံု (၈)။

။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြငး္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ Google Earth ကိုအသံုးျပဳ၍ ေရးဆြဲထားသည္။

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဂုတ္တြင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းကိုျဖတ္၍ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ အလြန္နက္ေစာက္
ေသာ
ရန္

ေျမျပင္အေနအထားတြင္

တည္ေဆာက္ရသျဖင့္

ကြန္ကရက္နံရံမ်ားျဖင့္ဖံုးအုပ္ထားေသာ္လည္း

ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္

မိုးရာသီကာလတြင္

ပိုက္လိုင္းပ်က္စီးမႈမ်ားမျဖစ္ေစ

ကြန္ကရစ္ဖံုးအုပ္ထားျခင္းမရိွေသာ

ေနရာမ်ားတြင္ ေရတိုက္စားမႈမ်ား ရိွသည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရိွရသည္။ CNPC-SEAP သည္
ဂုတ္တြင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းအတြင္း ပိုက္လိုင္းပ်က္စီးမႈမ်ားရိွပါက အေရးေပၚအျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း
ကြန္ကရစ္ခ်ည္းကပ္လမ္း (Access Road) တစ္ခုကို ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။
ထိုကဲ့သို႔ ကြန္ကရစ္ခ်ည္းကပ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ထားမႈေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းမတည္ေဆာက္ခင္က ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း
လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳး၍မရေတာ့ပဲ လံုး၀ဆံုးရံႈးခဲ့ရ၍ ေတာင္သူမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးထပ္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုသည္။

ကုမၸဏီဖက္မွလည္း

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေျမအတြက္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးထားၿပီးျဖစ္၍

ေလ်ာ္ေၾကးေငြထပ္မံေပးစရာမလိုပဲ လမ္းေဖာက္လုပ္ ခြင့္ရိွသည္ဟု ဆိုသည္။ အခန္း (၆) တြင္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပံု အေသးစိတ္ တင္ျပထားသည္။
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အခန္း ၆။

။ သုေတသနျပဳ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့
ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွမရိွႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္
ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈမ်ားကို ေလ့လာရန္အတြက္ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခံမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား စီမံကိန္းေၾကာင့္
ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရမႈကို အေလးထား ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ားသည္ ၎တို႔တည္မွီေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္
ရိွ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာ စသည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားမရေအာင္ ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ ပိုက္လိုင္း
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကိုလည္း လက္လွမ္းမီသမွ်ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ပိုက္လိုင္း
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ MCPWC အဖြဲ႕က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ ဤသုေတသနတြင္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေလ့လာရမည့္ နယ္ပယ္ (၁၀) ခုကို သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဤအခန္းတြင္
ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳခဲ့ရာမွ ရရိွလာေသာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို အပိုင္း (၁၀) ပိုင္းခြဲ၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

၆-၁။

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွမႈ
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃) ရက္ေန႔တြင္ CNPC ႏွင့္ MOGE အၾကား အစုရွယ္ယာခြဲေ၀မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူ

စာခ်ဳပ္ (Shareholder Agreement) ၊ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Rights and Obligations Agreement) တို႔ကို ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္
ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့သည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္
ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ ေတာင္သူ (၉၆၈) ဦးကို စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွထားမႈအေျခအေနကို
ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္မႈ ၿပီးစီးခ်ိန္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ (၂၇) ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းစတင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး (၅) ႏွစ္တာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း စီမံကိနး္ ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေတာင္သူမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိရိွလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသုေတသနမွ
လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ေတာင္သူမ်ား စီမံကိန္းအေၾကာင္းသိရိွမႈ အလြန္နည္းပါးေနၿပီး သိရိွပံု
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သိရိွသည့္အခ်ိန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
ပံုကားခ်ပ္ ၂။

။ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား သိရိွမႈေလ့လာခ်က္

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC က ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား

25

ပံုကားခ်ပ္ (၂) ကို ေလ့လာမည္ဆိုလ်င္ ေဒသခံေတာင္သူ (၄၄.၁၁%) သည္ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရး
စီမံကိန္းကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား ၎တို႔၏လယ္ယာေျမမ်ားထဲ၀င္ေရာက္ၿပီး ေျမပိုင္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲ ပိုက္လိုင္းလမ္း
ေၾကာင္းတိုင္းတာ၍ အနီေရာင္အလံတိုင္မ်ားစိုက္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွ ေမးျမန္းရာမွ
ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းမွန္း သိရိွခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္သူ (၂၆.၂၄%) သည္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ေသာ
MOGE ၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း ဌာနႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံမွ
သိရိွခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္သူ (၁၂.၇၀%) မွာ ရြာသားအခ်င္းခ်င္း ေျပာၾကဆိုၾကရာမွ သိရိွခဲ့သလို၊ ေတာင္သူ (၈.၆၇%)
သည္ ၎တို႔ လယ္ေျမကိုသိမ္းယူရန္ ေျမတိုင္းတာမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္ၾကမွ အခ်ိန္ေနာက္က်ၿပီး
သိရိွၾကသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရိွရသူ ေတာင္သူ
စုစုေပါင္း၏ (၁.၀၃%) ခန္႔သာ ရိွသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေတာင္သူမ်ား စီမံကိန္းအေၾကာင္း သိရိွပံုႏွင့္ သိရိွခ်ိန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးက
သက္ေသခံေနသည္မွာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာ ျမန္မာအစိုးရသည္လည္းေကာင္း၊ CNPC-SEAP
သည္လည္းေကာင္း စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာ ေတာင္သူမ်ားထံ
ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ျခင္းမရိွခဲ့သည္မွာ ထင္ရွား ပါသည္။
သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏

ပထမဆံုးေျမျပင္ေဆာင္ရြက္

ခ်က္မွာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း (ROW) တိုင္းတာမႈျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ CNPC-SEAP က
စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း တိုင္းတာျခင္း၊ အမွတ္အသား သစ္ငုတ္တိုင္မ်ား၊ အလံတိုင္မ်ား
စိုက္ထူျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို

အသိေပးျခင္း၊

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊

ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမရိွပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ CNPC-SEAP မွ
၀တ္စံုနီ၀တ္ဆင္ထားေသာ

တရုတ္ႏိုင္ငံသား

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္စကားျပန္မ်ားပါသည့္

အဖြဲ႕သည္

ေျမရွင္ကိုအသိမေပးပဲ လယ္ယာေျမထဲ တိုင္းတာမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွ သြားေရာက္
ေမးျမန္းျခင္းေၾကာင့္

စကားျပန္မ်ားက

ပိုက္လုင
ိ ္းလမ္းေၾကာင္းတိုင္းတာျခင္း

ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္မည့္

ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း

ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။

စီမံကိန္းကို

အေကာင္အထည္

ေဖာ္သူမ်ားျဖစ္သည့္

တာ၀န္ယူ

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္

ယင္းအခ်က္ကို

ေထာက္ရႈ႕လွ်င္

CNPC-SEAP

ႏွင့္

MOGE

တို႔သည္

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းကို နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္သာယူဆ၍ ထိုအဆင့္
တြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္မလိုဟု ယူဆထားပံုရေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရိွသည္။ အမွန္
တကယ္အားျဖင့္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ထိုလမ္းေၾကာင္းေပၚရိွ လယ္ယာေျမမ်ားကို
ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ကံႀကမၼာကိုလည္း သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္၍ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈကို
မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ေမးျမန္ခဲ့သည့္ ေတာင္သူအားလံုးသည္ “တရုတ္ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း” ဟုသာ
ေယဘူယ်ဆန္ဆန္ သိရိွထားၿပီး၊ ၎ထက္ပို၍ ဤစီမံကိန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသည့္
ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း၊ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းသဘာ၀၏ ႀကီးမားမႈအတိုင္းအတာ၊ ပိုက္လိုင္းစတင္ တည္
ေဆာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ၿပီးဆံုးမည့္အခ်ိန္တို႔ကို တိတိက်က် မသိရိွခဲ့ၾကပါ။ ထို႔အျပင္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈက ၎တို႔၏
လယ္ယာေျမမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပံုႏွင့္ လယ္ယာအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္
မိသားစု၀င္ေငြမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား စသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရိွခဲ့ၾကပါ။
CNPC-SEAP သည္ စီမံကိနး္ ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ ေဒသမ်ားရိွ စီမံကိန္း၏
သက္ေရာက္မႈကို ခံစားရမည့္ျပည္သူမ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို စီမံကိန္းမတည္ေဆာက္မီ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႕ရိွခဲ့ပါ။
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ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က စီမံကိန္းတစ္ခုလာၿပီဆိုလ်င္ လယ္ယာေျမမ်ားကို အာဏာ
ျဖင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့သလို၊ ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စံုတရာ မရရိွခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရိွေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔
လယ္ယာေျမမ်ား

သိမ္းဆည္းခံရမည္ကိုစိုးရိမ္၍

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းအမွတ္အသားအျဖစ္

စိုက္ထူခဲ့ေသာ

အလံတိုင္မ်ား၊ ငုတ္တိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ဆြဲႏႈတ၍
္ လႊတ္ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ထားျခင္းတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက သည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ အသံုးခ်မည့္ေျမမ်ားကို
ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ေတာင္သူမ်ား၏

လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း

မဆံုးရံႈးပါဟု

အာဏာပိုင္မ်ားဖက္မွ

အသိေပးမႈမ်ား ရိွလာခဲ့သည္။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးခ်ိန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္မွ SEAOP ႏွင့္
SEAGP အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ “ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း လက္ကမ္း စာေစာင္”11 ကို
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပံုႏွိပ္၍ စီမံကိန္း ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလက္ကမ္းစာေစာင္ကို
ေတာင္သူမ်ားလက္ထဲ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေ၀ထားျခင္းမ်ိဳး မရိွသည့္အတြက္ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ ထိုစာ
ေစာင္ကို ျမင္ေတြ႕ဖူးျခင္းပင္ မရိွၾကပါ။ ထိုစာေစာင္တြင္ပါရိွေသာ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ား ကြာျခားပံုကို ဤသုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍
သံုးသပ္ထားခ်က္မ်ားကို အလ်င္းသင့္သလို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို မည္သူေတြက ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ၍ မည္သူ
ေတြကတည္ေဆာက္သည္ကို သိရိွထားပံုမွာလည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို
ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသူႏွင့္ တည္ေဆာက္သူမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံကဟု ေျပာသူမ်ားရိွသလို၊ တရုတ္-ျမန္မာ ဖက္စပ္စီမံကိန္းဟု
ေျပာသူမ်ား လည္းရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိႏၵိယ-ျမန္မာဖက္စပ္လို႔ ေျပာသူရိွသလို၊ ျမန္မာ-အိႏၵိယ-တရုတ္ ဖက္စပ္လို႔
ေျပာသူမ်ားလည္းရိွပါသည္။ မည္သူေတြ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံတည္ေဆာက္မွန္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ လံုး၀မသိ ရိွေသာ
ေတာင္သူအမ်ားအျပားကိုလည္း ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အသိအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ပိုက္လိုင္း
စီမံကိန္းကို CNPC-SEAP ကိုယ္ တိုင္ ေျမျပင္တြင္ တိုက္ရိုက္တည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Punji
Lloyd Co. Ltd. ႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္ အဓိကရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသူႏွင့္ တည္ေဆာက္လည္ပတ္သူ CNPC ကုမၸဏီအုပ္စုထဲမွ
ကုမၸဏီခြဲမ်ားက တစ္ဆင့္ခံ ကုမၸဏီမ်ား (Sub-contractors)အျဖစ္ ပိုက္လိုင္းကို အပိုင္းလိုက္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းေ
ၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဤသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွစ၍ အမ္းႏွင့္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားအထိ ပိုက္လိုင္းအရွည္
(၂၀၅) ကီလိုမီတာကို အိႏၵိယမွ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Punj Lloyd Co. Ltd.12 ကတည္ေဆာက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရ
သည္။ ထို႔အတူ CNPC ၏ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ China Petroleum Pipeline Bureau (C.P.P)13 သည္ ေရနံ
ေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းႏွင့္ စဥ့္ကိုင္ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္
ကုမၸဏီခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ Daqing Oilfield Construction Group Ltd.14 ႏွင့္ CNPC Chuanqing Drilling Engineering

11

လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ပိုက္လိုင္း

တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕၊ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ စီမံကိန္းမွ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာေဒသမ်ားတြင္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုတို႔ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။
12

Punj Lloyd’s Myanmar-China Oil & Gas Project. Available from: http://www.punjlloyd.com/landmark-projects-gallery/myanmar-china-oil-gas-

pipeline-project
13

China Petroleum Pipeline Bureau. Available from: http://cpp.cnpc.com.cn/gdjen/gjyj/201408/dfde2e2a44874f848bc4a2f59cfbdc34.shtml

14

Daqing Oilfield Construction Group Ltd. Available from: http://dqyt.cnpc.com.cn/dqen/index.shtml

15

CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited. Weblink: http://ccde.cnpc.com.cn/ccde/
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Company Limited (CCDC)15 တို႔ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေတာင္သူမ်ားသည္

ေျမျပင္တြင္

၎တို႔

မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွရေသာ

အေျခအေနအေပၚမူတည္၍

အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ အမည္ကုိ တိတက
ိ ်က်ထပ္မေ
ံ မးျမန္းသည္အ
့ ခါ
မည္သည္ေ
့ တာင္သမ
ူ ်ွ မွနက
္ န္စာြ သိရျွိ ခင္း မရိသ
ွ ည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမစတင္မီ ပိုက္လိုင္းလမ္း ေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒသ၏လူမႈ႕စီးပြားဘ၀
မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ
မ်ား၏

ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးကို

ထိခိုက္မႈရိွမရိွ

ေလ့လာရာတြင္လည္းေကာင္း

ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ

အခ်က္အလက္မ်ား စနစ္တက်ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း၊ သေဘာထားမ်ားရယူျခင္းႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ရိွမရိွ
ဆိုသည့္အခ်က္ မ်ားကို သုေတသနအဖြဲ႕မွ ဆက္လက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ SEAOP/GP အမည္ျဖင့္ထုတ္ေ၀ေသာ
လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ စီမံကိန္းမစတင္မီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ႕စီးပြားဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား (ESIA) တို႔ကို Equator Principles ႏွင့္ The World Bank Guidelines စသည့္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (SEAOP & SEAGP, 2013: p. 20)။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေသာ International Environmental Management Co. Ltd. (IEM) ကို ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသုေတသန ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ IEM
သည္ EIA ကို သူ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Resource
and Environment Myanmar Ltd. (REM)16

ကို EIA အတြက္လည္းေကာင္း၊ Myanmar Marketing Re-

search and Development Co. Ltd. (MMRD)
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ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ေၾကာင္း

သိရိွရသည္။

IEM

ကို SIA အတြက္ လည္းေကာင္း တစ္ဆင့္ခံစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္

ကုမၸဏီနဲ႔တြဲဖက္လ်က္

“ESHIA

[Environmental,

Social

and Health Impact Assessment] for Myanmar China Gas Pipeline Project” ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္းကို REM ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ EIA
ႏွင့္ SIA မွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏိုင္ရန္ CNPC-SEAP ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔မွ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရိွစြာ
ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသုေတသနအဖြဲ႕သည္ EIA ႏွင့္ SIA လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လာေရာက္ေကာက္ယူျခင္း၊

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊

ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း

ရိွမရိွ

ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ေဒသခံေတာင္သူ (၉၆၈) ဦး၏ အေျဖမ်ားကို ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၃) ကို ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏
လူမႈ႕စီးပြားဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံကိန္းတည္ေဆာက္သည့္ကုမၸဏီဖက္က လာေရာက္ ညိွႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးမႈ မရိွခဲ့ပါဟု ေျဖဆိုသူ (၉၀%) ေက်ာ္က ေျပာဆိုၾကသည္။ ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရိွရသည္မွာ ပိုက္လိုင္းလမ္း
ေၾကာင္း တိုင္းတာစဥ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚရိွ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အထြက္ႏႈန္း
မ်ားကို ေမးျမန္းမႈတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ဖူးၿပီး၊ ထိုသို႔ေမးျမန္းျခင္းမွာ ၎တို႔၏ လူမႈ႕စီးပြားဘ၀အေျခအေနကို သိရိွလို၍
ေလ့လာျခင္းထက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ားတြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရ
သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စီမံကိန္းမ်ိဳး ၎တို႔ေဒသတြင္ ယခင္ကမရိွခဲ့ဖူးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
မရရိွျခင္း ေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏အတိုင္းအတာ မည္မွ်ႀကီးမားေၾကာင္း ႀကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့သလို၊

16

Resource and Environment Myanmar Ltd. မွ ESHIA for Myanmar-China Gas Pipeline Project ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ IEM ႏွင့္တြဲဖက္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင့္ကို

၎၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (http://www.enviromyanmar.net/projects.html ) တြင္ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္သည္။
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လယ္ယာေျမမ်ား၏ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈအတိုင္းအတာကိုလည္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ပါဟု ေမးျမန္းခဲ့ေသာ
ေတာင္သူ (၆၀.၂၆%) က ေျဖၾကားၿပီး၊ (၂၆.၃၄%) က လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္မွန္းဆမိေသာ္
လည္း ပ်က္စီးမႈအတိုင္းအတာ မည္မွ်ဆိုးရြာႏိုင္သည္ကိုမူ မွန္းဆႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွခဲ့ပါဟု ေျဖၾကားၾကသည္။
ပံုကားခ်ပ္ ၃။

။ ROW ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ESIA ဆိုင္ရာ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC က ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံက

ေက်းလက္လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သည္

ေရွးဆန္လ်က္ရိွေသးၿပီး

ေတာင္သူမ်ားသည္

ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ လယ္ကြင္းထဲမွေစ်းကြက္သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ႏြားလွည္းႏွင့္ ေထာ္လာ
ဂ်ီကိုသာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳေနၾကတုန္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေက်းလက္ေဒသ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းခြင္ထဲ
သူတို႔ဘ၀တြင္ တစ္ခါမွ်မျမင္ဖူးေသာ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ပိုက္လံုးႀကီးမ်ား၊ ေျမတူးစက္ႀကီးမ်ား၊ ၀န္ခ်ီစက္ႀကီးမ်ား၊
ေျမသယ္ထရပ္ကားႀကီးမ်ား စသည့္ စက္ယႏၱယားအမ်ားအျပား ေရာက္ရိွလာၿပီး စပါးခင္းမ်ား၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားျဖင့္
စိမ္းလန္းစိုေျပေနေသာ လယ္ေျမမ်ားကိုတမဟုတ္ျခင္း အရိုင္းဆန္ေသာ တလင္းျပင္ျဖစ္သြားေအာင္ေျပာင္းလဲ
လိုက္ျခင္းကို အနီးကပ္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရခ်ိန္တြင္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ တန္ဖိုးထားခဲ့ရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားပ်က္စီးမႈ
အတိုင္းအတာႀကီးမားပံုကို

လက္ေတြ႕သိရိွခဲ့ရေၾကာင္း

ေျပာျပၾကသည္။

ပိုက္လိုင္း

မတည္ေဆာက္မီႏွင့္

တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လယ္ယာေျမမ်ား၏ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးကို သိပၸံနည္းက် စမ္းသပ္စစ္ေဆး
သင့္ေၾကာင္းကို ရိုးသားၿပီး ပညာဗဟုသုတနည္းပါးေသာ ေတာင္သူမ်ား မသိရိွၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ပိုက္လိုင္းတည္
ေဆာက္စဥ္ႏွင့္

တည္ေဆာက္ၿပီးကာလမ်ားတြင္

ဖယ္ထုတ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း၊

ေျမတူးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္

ေျမဆီလႊာမပ်က္စီးေစရန္
ႀကံဳသလိုတူးေဖာ္ျခင္း၊

အေပၚယံေျမဆီလႊာကိုသီးျခား

ေျမဖို႔ျခင္းမ်ားေၾကာင့္

ေျမဆီလႊာ

ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ယေန႔ထက္တိုင္ လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ခံစား ေနရပံုကို ေတာင္သူအားလံုး ေကာင္းစြာေျပာျပ
ႏိုင္ၾကသည္။ ဤ သုေတသနမွ ေျမျပင္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ SEAOP/GP လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို

ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ၾကည့္ရာတြင္

ROW

ေပၚက

ေျမသားကို

ပိုက္လိုင္းၿမဳပ္ၿပီးေနာက္

ျပန္လည္ညိွေပးျခင္းကိုပင္ ကုမၸဏီဖက္က စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား မပ်က္စီးေစရန္ ထိန္း သိမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာဆိုေနၿပီး ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ (ေျမဆီလႊာ
ပ်က္စီးမႈအေၾကာင္း အပိုင္း (၄) တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။)
29

ၿခံဳ၍ေလ့လာသံုးသပ္ရလွ်င္ ဤစီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ားကို ယခင္
စစ္အစိုးရ လက္ထက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ စစ္အစိုးရ၏မူ၀ါဒအတိုင္း အမ်ားျပည္သူမ်ားကို အသိေပး
ေလ့မရိွပဲ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသည္။ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ား
ျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေလ့မရိွပါ။ သို႔ေသာ္ ဤစီမံကိန္းကို စတင္တည္ေဆာက္ေသာကာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အစိုးရအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ အစိုးရသစ္မွ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈစံႏႈန္းမ်ားကို တိုးျမွင့္က်င့္သံုးရန္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုသည့္ကာလ
ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံ
လံုေလာက္စြာ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း မရိွပဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းက အစိုးရသစ္၏ မူ၀ါဒႏွင့္လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈ
မ်ား လြဲေခ်ာ္ေနသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔အျပင္ ဤစီမံကိန္းတြင္ အဓိကရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံေသာ
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ CNPC-SEAP တာ၀န္ရိွသူမ်ား သည္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈရိွစြာ ႀကိဳတင္အသိေပးျဖန္႔ေ၀မႈ အလြန္အားနည္းသလို၊ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ
ဖက္မွတာ၀န္ ယူတာ၀န္ခံမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာ အသိေပးျခင္းမရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ေဒသခံအမ်ားစုသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ တရုတ္ကုမၸဏီ၏ အမည္ကိုပင္ ယေန႔ထက္တိုင္
မွနက
္ န္စြာ မသိရိွၾကပါ။ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလံုအေလာက္သိရိွခြင့္ မရရိွ
ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားဖက္က အစစအရာရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ႏိုင္မႈမရိွျခင္း၊ ညိွႏိႈင္းအေပးအယူလုပ္
ႏိုင္စြမ္းမရိွျခင္း၊ ၎တို႔ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေကာင္းစြာ မသိရိွျခင္း၊ ၎တို႔တြင္ရိွေနေသာ
အခြင့္အေရးမ်ား မဆံုးရံႈးေစရန္ ကာကြယ္ႏိုင္စြမး္ မရိွျခင္းစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဆက္တိုက္ခံစား
ခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။

၆-၂။

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ေတာင္သူတို႔ႀကံဳေတြရပံုမ်ား
စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈ၏

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း

(ROW)

တိုင္းတာ

သတ္မွတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အသံုးခ်မည့္ေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္
စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အၿမဲသိမ္းႏွင့္ ယာယီသိမ္းေျမဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ပိုက္လိုင္း
လမ္းေၾကာင္းသည္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း တစ္ခုတည္းျဖတ္သန္းၿပီး (၂၂)
ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားေသာ ပိုက္ လိုင္းလမ္းေၾကာင္း အသံုးခ်ေျမကို အက်ယ္ မီတာ ၂၀ (၆၆ ေပ) သတ္မွတ္၍
အၿမဲသိမ္းယူခဲ့သည္။ မေဒးကၽြန္းမွစ၍ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း ႏွစ္လိုင္းအတြက္ ROW ကို မီတာ ၃၀ (ေပ
၁၀၀) သတ္မွတ္ၿပီး၊ ပိုက္လိုင္းအရွည္ (၇၇၁) ကီလိုမီတာကို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ
နမ္းခမ္းၿမိဳ႕အထိ အၿမဲသိမ္းယူခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းအတြက္ ထပ္ဆင့္တြန္းပို႔စခန္း (Process
Stations) (၆) ခု၊ ပိုက္လိုင္းမေတာတဆ ယိုစိမ့္ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ ေပၚပါက ျဖတ္ေတာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္စခန္း (Valve
Station) ၂၈ ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ေရနံ ပိုက္လိုင္းအတြက္ အလားတူထပ္ဆင့္တြန္းပို႔စခန္း
(၅) ခုႏွင့္ ျဖတ္ေတာက္ထိန္းခ်ဳပ္စခန္း (၃၁) ခုအတြက္ ေျမေနရာ မ်ားကိုလည္း အစဥ္အၿမဲသိမ္းယူခဲ့ပါသည္။
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္စဥ္ တည္ေဆာက္ေရးအလုပ္စခန္းမ်ား၊ ပစၥည္းသိုေလွာင္ စခန္းမ်ားအတြက္ ေျမေနရာမ်ား
ကို ယာယီငွားရမ္းအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
SEAOP ႏွင့္ SEAGP မွ ထုတ္ေ၀ထားသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ မူ၀ါဒ (၅) ရပ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ (၁) ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းကို ျမန္မာဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္
ရမည္။ (၂) ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ MOE (Ministry of Energy)၊ MOGE ၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ
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္ ်ိဳးေရးေျမယာကို မသိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္
မသိမ္းမျဖစ္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေျမယာသာ သိမ္းဆည္းျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ (၄) ပိုက္
လိုင္းျဖတ္သန္းရာေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ေစတီဘုရား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ သုသာန္၊ တိရိစာၦန္
ေဘးမဲ့ေဒသ၊ အထူးစိုက္ပ်ိဳးႀကိဳး၀ိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ႀကံဳလွ်င္ ေရွာင္၍ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ (၅) ေလ်ာ္ေၾကးေပးမွ
ေျမသားသံုးရ၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအား လယ္သမားမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေပး ဟူေသာ မူ၀ါဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္
(SEAOP & SEAGP, 2013: p. 24)။ သို႔ရာတြင္ ထိုလက္ကမ္းစာေစာင္ကို SEAOP & SEAGP က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ
တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္၍
အထက္ပါ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ မူ၀ါဒကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား မသိရိွခဲ့ၾကပါ။
MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း
က အမ်ားဆံုးသိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ေျမအမ်ားစုမွာ ျမန္မာေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ား ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ ပိုက္လိုင္း
လမ္းေၾကာင္းသည္ လူေနအိမ္မ်ားေရႊ႕ေျပာင္းမႈ မျဖစ္ေစရန္ ေက်းရြာမ်ားကို ေရွာင္ရွားျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ္လည္း၊
ေက်းရြာျပင္ပက လယ္ယာေျမေတြကို ေရွာင္ကြင္းဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္း
စီမံကိန္းသည္

ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိက ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့သည္။
ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ထိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အဆင္ဆ
့ င္၏
့ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္အ
့ ဖြဲ႕တြင္ အဓိကပါ၀င္သမ
ူ ်ားမွာ CNPC-SEAP
ကိုယ္စားလွယ္၊ ျမန္မာအစိုးရ၏ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္၊ MOGE ကိုယ္စားလွယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာန၊
ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ သစ္ေတာေျမမ်ားပါရိွသည့္ ၿမိဳ႕နယ္
မ်ားတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ သို႔ရာတြင္
လယ္ယာေျမမ်ားကို အၿမဲသိမ္းဆည္းရန္အတြက္ ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းႏွင့္ ေျမဆီလႊာ အရည္
အေသြးေပၚမူတည္၍ ေျမေကာင္းေျမညံ့သတ္မွတ္ျခင္း၊ အမွန္တကယ္အသံုးခ်မည့္ေျမဧရိယာကို ေျမပံုထုတ္ျခင္း
သိမ္းဆည္းမည့္ ေျမ၏တည္ေနရာ ထိုေျမေပၚတြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရိွထားေသာ ေတာင္သူအမည္ႏွင့္တကြ
မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းတို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားက ေက်းရြာအုပ္စုအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အကူအညီျဖင့္
အဓိက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။
ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ဒဂၤါးျပား၏ ေခါင္းႏွင့္ပန္းကဲ့သို႔ ဆက္စပ္ေန
ေသာေၾကာင့္ ယင္းက႑ႏွစ္ခုကို အေလးအနက္ထား ေလ့လာခဲ့သည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္
ဆင့္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာျဖင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈ
မရိွပဲ အဆင္ေျပေခ်ာေမြမည္ ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အေလးထားေလ့လာခဲ့ၿပီး အခ်က္
(၅) ခ်က္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ - (၁) စီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလ်ာက္ရိွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းေရး
မူ၀ါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ရိွမရိွ၊ (၂) လယ္ေျမမ်ားထဲ ကြင္းဆင္း
တိုင္းတာ သည့္အခါ ေတာင္သူမ်ားေရွ႕တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တိုင္းတာျခင္း ရိွမရိွ၊ (၃) သိမ္းဆည္းမည့္ေျမ
အက်ယ္အ၀န္းကို တိုင္းတာၿပီးလ်င္ၿပီးျခင္း ေတာင္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ မွတ္တမ္းေရးသြင္း အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္
ေတာင္သူအား ေျမတိုင္းပံုစံ လက္ခံတစ္ေစာင္ တရား၀င္ေပးအပ္ျခင္း ရိွမရိွ (၄) ေျမတိုင္းတာေနစဥ္အတြင္း
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ေျမအက်ယ္အ၀န္းအေပၚ အျငင္းပြားမႈ သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္မႈ ရိွမရိွ ႏွင့္ (၅) ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို ပိုက္လိုင္းတည္
ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ေပးအပ္ျခင္းရိွမရိွ တို႔ကို အဓိကထား ေလ့လာခဲ့သည္။
ပံုကားခ်ပ္ ၄။

။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC က ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေတာင္သူမ်ားေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျပ
ႆနာရပ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးစံုလင္လွၿပီး၊ ေျဖဆိုခ်က္ရလာဒ္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ပံုကားခ်ပ္ (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပထမဆံုး အခ်က္ကို ေမးျမန္းရာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးအဖြဲ႕သည္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္
အထည္မေဖာ္မီ

ေတာင္သူမ်ား

ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္

ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္

နည္းစနစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတာင္သူ (၇၂.၉၃%) က ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
ေတာင္သူမ်ားကိုေခၚယူ၍ ဤ စီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားမွ ၎တို႔လယ္ေျမထဲ
ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈကို

ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

တည္ေဆာက္ဆဲကာလအတြင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္ျခင္းမရိွ၍ နစ္နာေၾကးေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းစသျဖင့္ အသိေပးမႈရိွေၾကာင္း ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း
မဟုတ္ေၾကာင္း ေတာင္သူ (၂၃.၃၄%) ေက်ာ္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ဤေနရာတြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ ေျမယာသိမ္း
ဆည္းမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းပံုနည္း
လမ္းမွာ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ စီမံကိန္းတာ၀န္ရိွသူမ်ားျဖစ္ေသာ MOGE ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖက္မွ
အရာရိွမ်ားက စီမံကိန္းမွာ ၃ ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္ အတြင္းသာ ၾကာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေတာင္သူမ်ား နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမရိွေစရန္
ေလ်ာ္ေၾကးလည္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက မိမိလယ္ေျမေပၚတြင္ ယခင္အတုိင္း ျပန္လည္လပ
ု ္ကိုင္
စားေသာက္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ေျမမ်ားကို ပိုက္လိုင္းၿမဳပ္ရံုသာ အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဟုသာ ရွင္းျပခဲ့ၾက
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားကလည္း ေက်နပ္လက္ခံခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္
အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ၎တိ၏
႔ု လယ္ယာေျမမ်ားကို အၿပီးအပိင
ု စ
္ ြနလ
႔္ တ
ႊ လ
္ က
ို ရ
္ ေၾကာင္း ေျမယာႏွငသ
့္ းီ ႏွံေလ်ာ္ေၾကး စာခ်ဳပ္တင
ြ ္
ေဖာ္ျပထားသည္ကို ဖတ္ရႈ႕ေလ့လာခြင့္မရ၍ မသိရိွခဲ့ၾကပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ၿပီး လအတန္ၾကာမွ စာခ်ဳပ္မိတၱဴ
ရရိွေသာ ေတာင္သူမ်ားထံမွ တစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနမ်ားမွ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား
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ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးရာတြင္ ROW ထဲပါ၀င္သည့္ လယ္ေျမဧကမ်ားကို ႏႈတ္၍ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရမွ အလိမ္ခံရမွန္း
သိခဲ့ ၾကသည္။ ဤသုေတသနအဖြဲ႕မွ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပမွ ၎တို႔၏ေျမမ်ားကို လံုး၀ဆံုးရံႈးခဲ့ရေၾကာင္း
သိရိွသြား ေသာ ေတာင္သူအမ်ားအျပားရိွသည္။ (စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရပံုအေသးစိတ္ကို အခန္း (၆-၃) တြင္
ဖတ္ရႈ႕ပါ။)
လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းေရးအဖြဲ႕တြင္ CNPC-SEAP မွ တရုတ္၀န္ထမ္းမ်ား၊ MOGE ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စြမ္းအင္
၀န္ႀကီးဌာနက ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ အထူးအရာရိွမ်ားပါ၀င္ေသာ္လည္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း တစ္
ေလ်ာက္ရိွ လယ္ယာေျမမ်ားထဲ ေျမတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္းကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ
အဓိကတာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္သူမွာ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္
ရာအိမ္မွဴးမ်ားက လိုက္ပါကူညီ ေပးၾကရသည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာ
ေပါင္း (၁၀၀) ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာရာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးမ်ားကို ေက်းရြာတိုင္း
နီးပါးတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ၎တို႔ေက်းရြာမ်ားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေျမတိုင္းအဖြဲ႕မွ
ကြင္းဆင္း တိုင္းတာမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ ႀကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွပဲ၊ တစ္ရက္
အလိုမွ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံလယ္ေျမမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားကို အစည္းအေ၀းေခၚယူ၍
အသိေပးရန္ အခ်ိန္မလံုေလာက္သည့္အတြက္၊ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေၾကညာသည့္အလုပ္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာျပၾကသည္။18 ထို႔ေၾကာင့္ အသံခ်က္စက္မွ ေၾကညာခ်က္ကို ၾကားသိရေသာ ေတာင္သူမ်ားက ၎တို႔လယ္ယာ
ေျမမ်ားကို တိုင္းတာခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ေစာင့္စား ၾကည့္ရႈ႕ၾကၿပီး၊ ေၾကညာခ်ိန္တြင္ လယ္ကြင္းထဲ ေရာက္ရိွေနျခင္း
သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားေနျခင္းေၾကာင့္ မၾကားလိုက္ရသူမ်ားက ၎တို႔လယ္ေျမထဲ မည္သည့္အခ်ိန္က ေျမတိုင္းတာသြား
သည္ကိုပင္ မသိရိွလိုက္ၾကပါ။
သုေတသနေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ေတာင္သူေရွ႕တြင္ ေျမတိုင္းတာမႈျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသူ (၂၉.၃၄%)
ခန္႔သာရိွၿပီး၊ ေျမတိုင္းတာမႈကိုမသိရိွခဲ့သူ (၅၇.၃၄%) ခန္႔ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးမ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားကို အသိေပးျခင္းမရိွပဲ၊ ေျမတိုင္းစာေရးႏွင့္အတူ ေျမတိုင္း
တာမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊

ေျမႏွင့္ေျမပိုင္ရွင္အမည္

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို

ေျမစာရင္းႏွင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ရံုးတြင္ရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ေရးသြင္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းကို ေက်ာက္မဲႏွင့္
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားအျပားေတြ႕ရိွခဲ့ရၿပီး အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ေျမတိုင္းတာရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာေျမပိုင္ရွင္ေတာင္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ တိုင္းတာျခင္း၊ မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္
ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရိွစြာ

ခ်က္ခ်င္းအသိေပးျခင္းတို႔သည္

ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္

ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရိွသည္မွာ အလြန္သံသယျဖစ္စရာေကာင္းၿပီး၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
တြင္ မသမာမႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေသာ ေျမတိုင္းတာမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ မူမမွန္ေသာ ျပႆနာမ်ား ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ဤသုေတသန
အဖြဲ႕မွ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။
သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ေျမတိုင္းတာၿပီး ေျမအက်ယ္အ၀န္းကို ေတာင္သူအား ခ်က္ခ်င္းအသိေပး
ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းကို ေတာင္သူ (၁၇.၀၄%) သာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး၊ ၎တို႔ထဲမွ တစ္၀က္ေက်ာ္ခန္႔မွာ ေတာင္သူ ကိုယ္
တိုင္က ေမးျမန္းခဲ့၍ ေျမတိုင္းစာေရးက အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ေျမတိုင္းတာစဥ္မရိွ၍လည္းေကာင္း၊
18

MCPWC မွ လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳရာတြင္ ေက်းရြာတိုင္းနီးပါးရိွ ရြာလူႀကီး (ရာအိမ္မွဴး) အိမ္ႏွင့္ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အိမ္မ်ားတြင္ အသံခ်က္

စက္မ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမ်ား၊ မိသားစု သာေရးနာေရးမ်ားႏွင့္ အျခားအေရးအရာကိစၥမ်ားကို ေၾကညာရန္ရိွပါက အသံခ်က္စက္အသံုးျပဳ၍
ေၾကညာသည့္ အေလ့အထကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
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တိုင္းတာၿပီးေနာက္ အသိေပးျခင္းမရိွ၍လည္းေကာင္း မသိရိွခဲ့ရေသာ ေတာင္သူမွာ (၇၆.၇၆%) ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေျမတိုင္းတာမႈျပဳလုပ္စဥ္ ေျမအက်ယ္အ၀န္းအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ားရိွမရိွ ေမးျမန္းရာတြင္ ေတာင္
သူ (၈၆.၀၅%) ေက်ာ္က မရိွပါဟုသာ ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ေတာင္သူ (၈.၃၇%) က ေျမတိုင္းတာမႈ မွားယြင္းေၾကာင္း
ေျပာဆို၍ ေျမစာရင္းမွ ျပန္လည္တိုင္းတာေပးမႈမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေျမတိုင္းစာေရးမ်ားကို ေငြေၾကးေပးမွ
တိုင္းတာ ေပးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။
SEAOP/GP မွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္ပါ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးမူ၀ါဒအရ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးမွ
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္ဆိုရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြ၏ ပထမတစ္၀က္ကိုသာ ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီးခါနီးမွ ဒုတိယအရစ္ကို ေပးသည္။ ဤသုေတ
သနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ လယ္ယာေျမမ်ားအတြင္း ပိုက္လိုင္းေဖာက္လုပ္ရန္ ေျမရွင္းလင္းမႈကို အရင္စတင္ၿပီး၊ ေလ်ာ္
ေၾကးကို ေနာင္ပိုင္းမွ ရရိွသူမ်ားမွာ (၄၈.၂၄%) ရိွသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးမွ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္
သည္ကို ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ေတာင္သူ (၄၀.၃၉%) ရိွသည္။ ဤေနရာတြင္ ပံုမွနမ
္ ဟုတ္ေသာ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ
ဒုတိယတစ္ႀကိမ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္အခါ တြက္ခ်က္မႈမွားယြင္းသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္
ေလ်ာ္ေၾကးေငြထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းၿပီးရရိွေသာ ေတာင္သူမ်ားကို ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးနည္းလို႔
မေက်နပ္ေပမယ့္ ပထမအႀကိမ္ ယူထားၿပီးျဖစ္၍ လက္ခံလိုက္ရေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။
ဤသုေတသနေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သံုးသပ္ခ်က္မွာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္း
ေရးအလုပ္အဖြဲ႕သည္ ေျမကို “အၿပီးအပိုင္သိမ္းယူမည္” ဟု ေျမတိုင္းတာစဥ္ေျပာဆိုပါက ေတာင္သူမ်ား လက္မခံ
ျငင္းဆန္ၾကမည္ကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းခဲ့ဟန္တူသည္။ ထိုအခ်က္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ဖံုးကြယ္ထားခဲ့သည္ကို
အထင္အရွား ေတြ႕ရိွရသည္။ ဒုတိယေတြ႕ရိွခ်က္မွာ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ ေျမတိုင္းလုပ္ငန္း
စဥ္ကို ေျမစာရင္းဌာနအေနျဖင့္ ေတာင္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ေျမတိုင္းပံုစံတြင္ ေျမအက်ယ္အ၀န္းကို
ေျမရွင္ ၏ ေက်နပ္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ ေျမရွင္မွအတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ ထိုေျမတိုင္းပံုစံမိတၱဴ
ကို ေျမရွင္ သိသာေစရန္ မိတၱဴေပးအပ္ျခင္း၊ စသည့္ အလြန္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူၿပီး စနစ္က်နေသာ ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမႈရိွ
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ မေတြ႕ရိွခဲ့ရပါ။ ေတာင္သူအမ်ားအျပားသည္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း
အတြက္ သိမ္းယူခံရေသာ ေျမအက်ယ္အ၀န္းကိုပင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တိတိက်က် မသိရိွၾကပါ။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ
ေတာင္သူမ်ားကို ေျမတိုင္းတာမႈပံုစံႏွင့္ ေျမေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ကို တရား၀င္မိတၱဴ ေပးအပ္ျခင္းမရိွသည့္ အတြက္
ျဖစ္သည္။
တတိယ ေတြ႕ရိွခ်က္အေနျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ တိတိက်က်မရိွေသာ ေျမမ်ားေပၚတြင္ ပိုက္လိုင္း
ျဖတ္သန္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ရရိွမည့္ေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္မ်ားအေပၚတြင္ မသမာမႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား
အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ အဆိုပါ ေျမမ်ားမွာ ဦးပိုင္အမည္မေပါက္ေသာ္လည္း ေတာင္
သူမ်ား ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဓါးမဦးခ် လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမမ်ား၊ ေက်းရြာဘံုပိုင္ေျမ
စားက်က္ေျမႏွင့္

ထင္းေတာမ်ား၊

လယ္ကြင္းႏွင့္သစ္ေတာစပ္လ်က္ရိွေသာ

ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားၿဖစ္သည္။

အဆိုပါ

အားနည္းခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေဒသဆိုင္ရာ အက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ထိုေျမမ်ားအေပၚ ပိုက္လိုင္း
ျဖတ္သန္းမႈမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အေပးအယူလုပ္၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူမသိရိွဘဲ အမည္
ေျပာင္းလဲ၍

ေလ်ာ္ေၾကးစာရင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း

မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ထုတ္ယူခဲ့ၾကသည္ကို

ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာ၏ အပိုင္း (၆-၄) တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
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၆-၃။

ေျမႏွင့္သီးႏွံလႊဲေျပာင္းစြန္႔လႊတ္ျခင္းစာခ်ဳပ္မ်ား
ျမန္မာ-တရုတ္

ေရနံႏွင့္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအတြက္

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈတြင္

အၿမဲသံုးေျမႏွင့္ ယာယီသံုးေျမဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ အၿမဲသံုးေျမမ်ားမွာ ပိုက္လိုင္း
လမ္းေၾကာင္း (ROW)၊ ထပ္ဆင့္တြန္းပို႔စခန္းမ်ား (Process Stations) ႏွင့္ ပိုက္လိုင္းအဖြင့္အပိတ္လုပ္သည့္
စခန္းမ်ား (Valve Stations) မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာအစိုးရမွ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္
CNPC-SEAP ကို တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း ကုမၸဏီမွထုတ္ေ၀ေသာ “ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း လက္ကမ္းစာေစာင္” အရ (SEAOP & SEAGP, 2013: p. 25)သိရွိရသည္။
ဤသုေတသနမွ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေျမႏွင့္ သီးႏွံလႊဲေျပာင္းစြန္႔လႊတ္ျခင္းစာခ်ဳပ္မ်ားအရလည္း ေတာင္သူမ်ားသည္
၎တို႔လယ္ယာေျမမ်ားကို

CNPC-SEAP

ထံ

အၿပီးအပိုင္စြန္႔လႊတလ
္ ြဲေျပာင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း

ေတြ႕ရိွရသည္။

ယာယီသံုးေျမမ်ားမွာ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးကာလ (၃) ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ား
ေနထိုင္ရန္၊ ပိုက္လံုးမ်ားစုပံုရန္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ရန္ႏွင့္ စက္ယႏၱယားမ်ားထားရိွရန္
ငွားရမ္းအသံုးျပဳေသာေျမမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းၿပီးစီးပါက မူလပိုင္ရွင္ထံ ေျမကို နဂိုမူလအေနအထားအတိုင္း
ျပန္လည္အပ္ႏွံရပါမည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ေျမေပၚရိွ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းအားလံုးကို ရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး
ေျမကိုျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း အတြက္ ေျမကို အၿမဲသံုးသည္ျဖစ္ေစ၊
ယာယီသံုးသည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။
ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈတြင္ CNPC-SEAP သည္ အၿမဲသိမ္းေျမအမ်ိဳးအစားကို အမ်ားဆံုး
သိမ္းယူခဲ့ၿပီး၊ ဤသုေတသနအေနျဖင့္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း (ROW) အတြက္ အသံုးခ်ေသာေျမကို မည္ကဲ့သို႔
သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း အဓိကထား၍ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ပိုက္လိုင္း လမ္းေၾကာင္း မီတာ (၃၀) ေျမကို သိမ္းယူရာတြင္
MOGE သို႔မဟုတ္ CNPC-SEAP ႏွင့္ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းအၾကား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင့္ ေတြ႕ရိွရ
သည္။ ထိုေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုမီ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းျခင္း ရိွမရိွ၊ စာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ မထိုးမီ ေတာင္သူမ်ား ေလ့လာခြင့္ရမရ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ေတာင္သူမ်ားအား စာခ်ဳပ္မိတၱဴ
လက္ခံေပးျခင္းရိွမရိွ၊ စာခ်ဳပ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို နားလည္မႈ၊ စာခ်ဳပ္တြင္
ေျမႏွင့္သီးႏွံတန္ဖိုးမ်ား ရွင္းလင္းစြာ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားမႈ၊ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာေျမကို
ေတာင္သူမ်ား ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရိွေသးျခင္း ရိွမရိွ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္
ေလ့လာေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေမးျမန္းခ်က္ ရလာဒ္မ်ားကို ပံုကားခ်ပ္ (၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပံုကားခ်ပ္ ၅။

။ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ကို ေတာင္သူမ်ား သိရိွနားလည္မႈ အေျချပဇယား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC က ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား
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သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ကို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားက
ျပင္ဆင္ေရးသားခဲ့ၿပီး၊ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညိွႏိႈင္းခဲ့ျခင္း လံုး၀မရိွခဲ့
ေၾကာင္းကို ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေတာင္သူ (၉၆၈) ဦးတြင္ (၁၀၀%) က ေျဖဆိုခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စာခ်ဳပ္မိတၱဴကို ေတာင္သူမ်ား၏လက္ထဲ
လံုး၀ေပးအပ္ ခဲ့ျခင္းမရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ ေရနံေခ်ာင္း၊ စဥ့္ကိုင္၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
ေတာင္သူတစ္ခ်ိဳ႕ သည္ စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုး၍ေလ်ာ္ေၾကး ထုတ္ယူရရိွၿပီးေနာက္ (၃) လ၊ (၆) လ ႏွင့္
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ စသျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကာမွ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ားရရိွခဲ့ ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ၾကမွ စာခ်ဳပ္မ်ားကို
ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ေျမမ်ားကို သားစဥ္ေျမဆက္စြန္႔လႊတ္လိုက္ရေၾကာင္း သိရိွရသည္။
သုေတသနျပဳေလ့လာခ်က္မ်ားအရ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမရရိွေသာ ေတာင္သူဦးေရမွာ ေမးျမန္ခဲ့သူစုစုေပါင္း၏
(၉၃.၈%) ရိွၿပီး၊ စာခ်ဳပ္မိတၱဴရရိွေသာ ေတာင္သူဦးေရမွာ (၅.၉၉%) သာရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း မီတာ (၃၀) အတြင္း လယ္ယာေျမမ်ားကို ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသးေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားသည့္
ေတာင္သူဦးေရမွာ

(၇၅.၆၂%)

ရိွၿပီး၊

စာခ်ဳပ္မိတၱဴရရိွ၍

၎တို႔၏

လယ္ယာေျမမ်ားကို

သားစဥ္ေျမဆက္

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရိွေတာ့မွန္း သိရိွခဲ့ရေသာ ေတာင္သူဦးေရးမွာ (၁၁.၅၇%) ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔အျပင္
အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၿပီး၊ ျမန္မာစာ မတတ္ေျမာက္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ရွမ္း၊ ပေလာင္၊ အရိႈခ်င္း ႏွင့္ရခိုင္) ျဖစ္၍
စာခ်ဳပ္ကိုမဖတ္ႏိုင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ အထက္ပါေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအျပင္ ေတာင္သူမ်ားသည္
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ေျမ တိုင္းတာစဥ္က ေတာင္သူမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့မႈႏွင့္၊ ေျမယာႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ကုိ
လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္တြင္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပံုမ်ား ကြဲျပားျခားနားပံုကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

၆-၃-၁။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ မူ၀ါဒႏွင့္လက္ေတြ႕ ကြဲျပားျခားနားပံု
ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈလုပ္ငန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ရၿပီး SEAOP/GP
တြင္ အစုရွယ္ယာ၀င္လည္းျဖစ္၊ ျမန္မာအစိုးရ၏ကိုယ္စား MOE ႏွင့္ MOGE မွ အရာရိွမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေျမတိုင္းတာမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္စဥ္အခ်ိန္က ေတာင္သူမ်ားႏွင့္
အလ်င္းသင့္သလို ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရာတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ (၁) ပိုက္လိုင္း
တည္ေဆာက္မႈမွာ ၃ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၂) တည္ေဆာက္ ဆဲကာလအတြင္း ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၍မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ (၃) ထို႔အတြက္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားမရိွရေစရန္ ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ (၄) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ပိုက္လိုင္းေပၚကေျမမ်ားကို ျပန္ လည္စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရေစရန္ ေျမညိွေပးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၅) ေတာင္သူမ်ား ၎တို႔စိုက္ပ်ိဳးေျမကို ဆံုးရံႈးျခင္းမရိွဘဲ၊ နဂိုအတိုင္း ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း

ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း

ေတာင္သူမ်ား

ေျပာျပခ်က္အရ

ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ပိုက္လိုင္းက ၎တို႔လယ္ယာေျမမ်ားေအာက္တြင္ ၿမဳပ္ရံသ
ု ာျဖစ္သည္ဟု နားလည္ခဲ့ၿပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးမလုပ္ႏိုင္သည့္
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွမည့္အျပင္၊ လယ္ယာေျမလည္းမဆံုးရံႈးသည့္အတြက္ နစ္နာမႈမရိွႏိုင္ဟုယူဆၿပီး ေဒသ
အာဏာပိုင္မ်ား ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာၾကားခ်က္ကို လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ရွင္းျပၾကသည္။
ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးမ်ား အမွန္တကယ္ေပးအပ္ခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ေလ်ာ္ေၾကးကို ႏွစ္ႀကိမခ
္ ြဲ၍
ေပးသည္ကို

ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးေပး

သည့္ေနရာမ်ားမွာ

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနရံုး၊

ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၊ ေက်းရြာဓမၼာရံု၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း စသည့္ေနရာမ်ားတြင္
ေတာင္သူမ်ားကို ေက်းရြာ အုပ္စုအလိုက္ ေခၚယူ၍ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။
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ထိုသို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးအဖြဲ႔၀င္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားျဖစ္သည့္
CNPC-SEAP မွ ကုိယ္စားလွယ္၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အထူးအရာရိွ၊ MOGE မွ ကိုယ္စားလွယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ ေျမစာရင္း ဌာနမွ အရာရိွမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာရာအိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္
စီမံကိန္းထဲ လယ္ယာေျမမ်ားပါသြားသည့္ ေျမပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားကိုယတ
္ ိုင္ တတ္ေရာက္ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္
CNPC-SEAP မွ ေဒသအလိုက္ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ငွားရမ္းခဲ့ေသာ တစ္ဆင့္ခံကုမၸဏီမ်ား (Subcontractors) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၆)။ ။ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦး စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ထိုးေနစဥ္ (၀ဲဖက္ပံု) ႏွင့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္မွ
ေတာင္သူတစ္ဦး ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံရယူၿပီးေနာက္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းတင္ထားပံု (ယာဖက္ပံု)

ရင္းျမစ္။ ။ SEAOP & SEAGP ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း လက္ကမ္းစာေစာင္ (ေမလ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္)

အခမ္းအနားတြင္ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးမွ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးမည္ဟု ဆုိသျဖင့္၊
၎တို႔ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ျမင္ေတြ႕ဖူးျခင္းမရိွေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားေပၚတြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားမွာ
စာခ်ဳပ္ဟုပင္ မသိရိွၾကဘဲ “စာရြက္ေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရတာဘဲ” ဟု ေျဖဆိုၾကသည္။ စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ထိုးရာ
တြင္ စာခ်ဳပ္၏အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေသာ ပထမစာမ်က္ႏွာမ်ားကို လွန္ထားၿပီး၊ လက္မွတ္ထိုး
ရမည့္စာမ်က္ႏွာကို အသင့္လွန္ထားလ်က္ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကို၍ “လြဲေျပာင္းသူ” ေနရာတြင္ လက္မွတ္
ထိုးခိုင္းကာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို အ၀ါေရာင္
စာအိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားျဖင့္ အသင့္ထုတ္ထားၿပီး၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံယူေနပံုကို ဓာတ္ပံုရိုက္
မွတ္တမ္းယူထားေၾကာင့္ သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္၏ ေရွ႕ပိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို
မျမင္ဖူးျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈ႕ရန္ အခြင့္အေရးရိွေၾကာင္း မသိရိွျခင္း၊ ဖတ္ရႈ႕ခြင့္ေပးရန္ မေတာင္းဆို
ရဲျခင္း၊ ေတာင္းဆိုရဲသူ အနည္းငယ္ရိွ ေသာ္လည္း အခ်ိန္မရဟုဆိုကာ ဖတ္ရႈ႕ခြင့္မေပးျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ား
ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေပမယ့္ စာခ်ဳပ္၏ေခါင္းစဥ္ကိုပင္ မဖတ္ရႈ႕၊ မသိရိွၾကေသာ ေတာင္သူအမ်ား
အျပားရိွသည္။ SEAOP/ GP လက္ကမ္း စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕မွ ေတာင္သူအမ်ိဳးသမီးႀကီး
လက္မွတ္ေရးထိုးေနသည့္ ဓာတ္ပံုကို ပံုကားခ်ပ္ (၆) တြင္ ေသခ်ာစြာေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေရွ႕ပိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို
လွန္၍ေခါက္ထားၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးေနပံုကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဓာတ္ပံုသည္ ေတာင္သူမ်ားေျပာၾကားခဲ့သည့္
အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာ တူညီေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။
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ပံုကားခ်ပ္ (၇)။ ။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ထုပ္ပိုးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ စာအိတ္မ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC က ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ား

စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုမီ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို ေတာင္သူမ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ဖတ္ရႈ႕
ေလ့လာခြင့္ေပးျခင္း၊ မဖတ္ရႈ႕ဘဲလက္မွတ္ထိုးပါက လက္သင့္မခံဘဲေသခ်ာဖတ္ရႈ႕ရန္ ညႊန္ၾကားရမည္မွာ စီမံကိန္း
တာ၀န္ရိွသူမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရား ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း
မရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူျမင္ကြင္းတြင္ အခမ္းအနားျဖင့္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္တိုင္ေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေသာ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈမရိွသည့္
အျပင္ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခိ်န္းေျခာက္ဖိအားေပး၍ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့မႈ
မ်ားကိုလည္း ဇယား (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဇယား (၄)။

။ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္ ေတာင္သူမ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ ခ်ိန္းေျခာက္မႈမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC က ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ား
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၆-၃-၂။ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္မ်ား၏ မတူညီမႈမ်ား
MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၄) ၿမိဳ႕နယ္
မွ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေလ့လာခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္နယ္စပ္
ကပ္လ်က္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ထန္းေခ်ာက္ပင္ႏွင့္ ဇီးခ်ိဳပင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း
ခြင့္ရရိွခဲ့ရာ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာခြင့္ ရရိွခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္အရ
မေကြးတိုင္းအတြင္းရိွ

ေရနံေခ်ာင္းႏွင့္

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ

စာခ်ဳပ္မ်ားကို

ျမန္မာဘာသာတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္

ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရၿပီး၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ စာခ်ဳပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ ျဖင့္ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ စာခ်ဳပ္မ်ား၏ကြဲျပားခ်က္မ်ားကို ဇယား (၅) တြင္
ႏိႈင္းယွဥေ
္ ဖာ္ျပထားသည္။
ဇယား (၅)။

။ မတူညီေသာ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း
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ရင္းျမစ္။

။ MCPWC သုေတသနအဖဲြ႕၏ ကြင္းဆင္းသုေတသန မွတ္တမ္း
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အထက္ပါစာခ်ဳပ္နမူနာႏွစ္မ်ိဳးကို ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုလ်င္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ စာပိုဒ္မ်ားဖြဲ႕စည္းမႈ အသြင္အျပင္မွစ၍
မတူညီသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာဘာသာတစ္မ်ိဳးတည္ျဖင့္ ေရးသားထားသည့္စာခ်ဳပ္ကို စာမ်က္ႏွာ (၃) မ်က္ႏွာ
ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ ေရွ႕ပိုင္း (၂) မ်က္ႏွာမွာ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္ကာ ေအာက္ေျခတြင္ “လႊဲေျပာင္းသူ” ႏွင့္
“လက္ခံသူ” လက္မွတ္ေရးထိုးရမည့္ေနရာ ပါ၀င္သည္။ ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာတြင္ အသိသက္ေသမ်ား လက္မွတ္ထိုး
ရန္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ “လႊဲေျပာင္းသူ” မွာ ေတာင္သူျဖစ္ၿပီး၊ “လက္ခံသူ” မွာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင္ဓာတ္ေငြ႕
လုပ္ငန္း (MOGE) ျဖစ္သည္။ အသိသက္ေသမ်ားမွာ CNPC ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ CNPC ၏ ကုမၸဏီ
အခြဲျဖစ္ေသာ C.P.P မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အထူးအရာရိွ၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕
လုပ္ငန္းမွ အရာရိွ၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း ဦးစီးအရာရိွႏွင့္ ဒု-ဦးစီးမွဴး၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖ (စကားခ်ပ္။

။ ရပ္မိ ရပ္ဖ ဆုိသည္မွာ ေက်းရြာရိွ ရာအိမ္မဴွ းမ်ား အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္) တို႔

လက္မွတ္ထိုးထားၾကသည္။
အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားသည့္စာခ်ဳပ္ကို

ေကာ္လံႏွစ္ခုခြဲ၍ ၀ဲဖက္ေကာ္လံတြင္

အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားၿပီး၊ ယာဖက္ေကာ္လံတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ (၅)
မ်က္ႏွာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေရွ႕ပိုင္း (၃) မ်က္ႏွာမွာ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္ကာ စတုတၱေျမာက္စာမ်က္ႏာွ
တြင္ “လႊဲေျပာင္းသူ”ႏွင့္“ကုမၸဏီ” လက္မွတ္ေရးထိုးရမည့္ေနရာ ပါ၀င္သည္။ ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာတြင္ အသိ
သက္ေသမ်ား လက္မွတ္ထိုးရန္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ “လႊဲေျပာင္းသူ”မွာ ေတာင္သူျဖစ္ၿပီး “ကုမၸဏီ”
မွာ ေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ SEAOP မွ ကိုယ္စားလွယ္၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ CNPC ၏ ကုမၸဏီခြဲ C.P.P မွ
ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မွ စာခ်ဳပ္မ်ား၌ CNPC ၏ ကုမၸဏီခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ Daqing Construction
Group Co. Ltd. သို႔ မဟုတ္ CCDC Co. Ltd. ႏွင့္ SEAGP မွ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးလက္မွတ္ထိုးသည္ကို ေတြ႕ရိွရ သည္။
အသိသက္ေသေနရာတြင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အထူးအရာရိွ၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ အရာရိွ၊ ၿမိဳ႕နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း ဦးစီးအရာရိွႏွင့္ ဒု-ဦးစီးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ ျဖစ္သည္။
စာခ်ဳပ္ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ အားနည္းခ်က္ (၉) ခ်က္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ ၎တို႔မွာ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္
ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္ပါလ်က္ စာခ်ဳပ္ပံုစံတစ္မ်ိဳးတည္း ကို စံႏႈန္းထားအသံုးမျပဳ
ခဲျ့ ခင္း၊ (၂) ဘာသာစကားသံုးစြဲမႈကို စာခ်ဳပ္ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးထဲ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မရိွျခင္း၊ (၃) စာခ်ဳပ္
ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ပါရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မတူညီျခင္း၊ (၄) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မွလြဲ၍ က်န္ၿမိဳ႕နယ္ (၄) ခုတြင္ အစိုးရ
အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား မပါရိွျခင္း၊ (၅) ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္မွလြဲ၍ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕လုပင
္ န္း၏ အမွတ္တံဆိပ္ မပါရိွ
ျခင္း၊ (၆) ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံေနေသာ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ပါလ်က္ CNPC-SEAP အမွတ္တံဆိပ္ မပါရိွျခင္း၊ (၇)
မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ စာမ်က္ႏွာတိုင္းတြင္ လက္မွတ္ထိုးရသည္မွာ
လိုက္နာရမည့္စံႏႈန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လႊဲေျပာင္းသူႏွင့္ လက္ခံသူတို႔၏ လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လက္ေဗြႏွိပ္ရာကို စာခ်ဳပ္
၏ ေနာက္ဖက္ပိုင္း လက္မွတ္ထိုးရမည့္စာမ်က္ႏွာတြင္သာ ထိုးထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရၿပီး၊ စာမ်က္ႏွာတိုင္းတြင္ မပါရိွ
ျခင္းေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္သူတစ္ဦးဦးကို စေငြေၾကးကိန္းဂဏန္းမ်ားအပါအ၀င္ စာခ်ဳပ္ပါ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား
ကို ျပင္ဆင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးသလိုျဖစ္ေနျခင္း (၈) အသိသက္ေသမ်ားမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မျွ ဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္
လည္း၊ စာခ်ဳပ္တြင္ ေတာင္သူဖက္မွ သက္ေသမပါရိွဘဲ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္မွသာ သက္ေသေနရာတြင္ လက္မွတ္
ထိုးထားျခင္း။ (၉) ရပ္မိရပ္ဖကို သက္ေသအျဖင့္ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ၎တို႔မွာ ေက်းရြာရာအိမ္မွဴးမ်ား ျဖစ္
ေနၿပီး ေတာင္သူဖက္မွ သက္ေသမဟုတ္ျခင္း စသည့္တို႔ ျဖစ္သည္။
အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံပိုက္နက္နယ္ေျမ အတြင္းရိွ
ေျမအစိတ္အပိုင္း တစ္လကၼေသာ္မွ် ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခုထံ တိုက္ရိုက္ “လႊဲေျပာင္းစြန္႔လႊတ္” မႈ ကို
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ခြင့္မျပဳထားပါ။ သို႔ေသာ္ CNPC-SEAP သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားက တားျမစ္ခ်က္ကို သိရိွပါလ်က္ ဥပေဒမ်ားကို
လက္တစ္လံုးျခားေက်ာ္လြန္ရန္ “MOGE ကိုယ္စား” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ သံုးစြဲလ်က္ ေက်ာက္ျဖဴ၊
စဥ့္ကိုင္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ လယ္ယာေျမမ်ားကို အၿပီးအပိုင္း လႊဲေျပာင္းရယူမႈကို
တိုက္ရိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ MOGEသည္ အစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္းတစ္ခသ
ု ာျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္၏ ေျမ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု
ကို ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီလက္ထဲ “အၿပီးအပိုင္လႊဲေျပာင္း” ေပးရန္ ဥပေဒအရေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာ
မရိွပါ။

၆-၃-၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
အထက္ပါ စာခ်ဳပ္ႏွစ္မ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရိွမရိွ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့သည္။
ပထမဆံုး ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရမည္ဆိုလ်င္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကစ၍ ေလ့လာရမည္
ျဖစ္ သည္။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၇/က) အရ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရိွ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊
ေရေပၚ ေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရိွ သယံဇာတ ပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္” (ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု
အေျခခံ ဥပေဒ၊ ၂၀၀၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀) ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နမိတ္အတြင္းရိွ
လယ္ယာေျမအား လံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု နားလည္ရမည္။ ဤေနရာတြင္ “ပင္ရင္းပိုင္ရွင္” မွာ
“ႏိုင္ငံေတာ္” ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရာတြင္ “အစိုးရ” ကို ရည္ညႊန္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္ မွီတင္ေနထိုင္ၾကေသာ
ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ရည္ညႊန္းသည္။19

ထိုအခ်က္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄) “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္

အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုး၌ တည္သည္” ဟု အတိအလင္း
ေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတတ္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏သေဘာဆႏၵအရသာလ်င္
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

သို႔မွသာ

ဖြဲ႕စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒ

ပုဒ္မ

(၄)

သည္

အဓိပၸါယ္ရိွမည္ျဖစ္သည္။

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားစြာရိွၿပီး၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အၾကား
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ တင္းက်ပ္စြာကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ အစိုးရသည္ ထိုဥပေဒမ်ားေရာ ဥပေဒ
ျပဳရသည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုပါ လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ SEAOP/GP သည္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီလား ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီလားဆိုသည့္ အခ်က္ကို
၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ “မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းမႈကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒ” ပါ အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ရွင္းလင္းစြာ သိထားသင့္သည္။ ထိုဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၂/ဂ) တြင္ “ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ေသာ ကုမၸဏီ” ဆို
သည္မွာ “အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာအမ်ားစုကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရိွေသာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၏လက္ထဲတြင္မရိွေသာကုမၸဏီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အစုစပ္ကုမၸဏီ တစ္ခုကို
ဆိုလိုသည္” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း
အစုရွယ္ယာကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ SEAOP ႏွင့္ SEAGP တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ CNPC-SEAP သည္ အစုရွယ္ယာ
(၅၀.၉၀%) ပိုင္ဆိုင္လ်က္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္း၊ တိုးခ်႕ဲ
ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း စသည့္ ကိစၥအ၀၀တြင္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ အျပည့္အ၀
ရရိွထားေသာ ေၾကာင့္ ဤဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။

19

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္” ႏွင့္ “အစိုးရ” ေရာေထြးစြာ သံုးစြဲေလ့ရိွၿပီး ၎တို႔အလိုရိွလ်င္ ေျမယာအားလံုးကို

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဟုဆိုကာ သိမ္းဆည္းေလ့ရိွသည္။
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ထိုဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၂/ဃ) တြင္ “မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း” ကို “ေျမႏွင့္ ေျမမွရရိွေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊
ေျမေပၚရိွ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္” ဟု ေဖာ္ျပထား၍ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ အသံုးခ်ခဲ့ေသာ
လယ္ယာေျမမ်ား အႀကံဳ၀င္သည္။ ထို႔ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၃) တြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ႏိုင္ငျံ ခားသားတစ္ဦးကို
ေသာ္လည္းေကာင္း

ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုကို

ေသာ္လည္းေကာင္း

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းကို

ေရာင္းခ် ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳရဟု တားျမစ္ထားသည္။ ထို႔အတူ ပုဒ္မ
(၄) တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းကို
၀ယ္ယူျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳရဟု တားျမစ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား
အၾကား ေျမေရာင္း ေျမ၀ယ္ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ကို အျပန္အလွန္ တားျမစ္ထားေသာ ပုဒ္မမ်ား
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပုဒ္မ (၁၅) တြင္ “ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အက်ိဳး
အျမတ္ရိွေသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ က်င့္သံုးျခင္းမျပဳရ” ဟု
ဆိုထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရသည္ ၎ႏွင့္တိုက္ရိုက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ရန္

ေျမလိုအပ္လာပါက

အစိုးရပိုင္ေျမအား

ငွားရမ္းအသံုးခ်ခြင့္ေပးႏိုငသ
္ ည္။

သို႔ေသာ္

ေျမအသံုးခ်မႈသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုခုအတြက္ျဖစ္လ်င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား
အရသာ အစိုးရက ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီး ၿမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္ အခန္း (၁၄) “ေျမအသံုးျပဳခြင့္” အခန္းတစ္ခုလံုးတြင္ “ေျမငွားရမ္းခြင့္” ဟု သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ထို႔အတူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္ ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုဥပေဒ၏ အခန္း (၁၅) တြင္
လည္း “ေျမအသံုးျပဳခြင့္” ကို အေသးစိတ္ျပဌာန္းထားသည္။ ထိုနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၉၇) တြင္ “ေကာ္မရွင္သည္ ရင္းႏွီး
ၿမဳပ္ႏွံသူအား ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ ေျမငွားရမ္းခြင့္ရိွသူ
သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ရသူထံမွ ေအာက္ပါေျမမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္
ငွားရမ္းရန္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ - (က) အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွေသာေျမ၊ (ခ) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းပိုင္ေျမ၊ (ဂ)
ႏိုင္ငံသားပိုင္ ပုဂၢလိကေျမ” ဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။
လယ္ယာေျမသည္ အထက္ပါ ေျမအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးထဲတြင္ “အစိုးရပိုင္ေျမ” ထဲတြင္ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္
လက္ေတြ႕တြင္ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ား ေတာင္သလ
ူ ယ္သမား သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပိင
ု ဆ
္ င
ို လ
္ ပ
ု က
္ င
ို ္ေန
ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရပိုင္ေျမျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ားကို အေသအခ်ာထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရိွပဲ စိတ္တိုက္က်
စီမံခန္႔ ခြဲ၍မရပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က “လယ္ယာေျမ ဥပေဒ”
အသစ္ကို

ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး

ျမန္မာေတာင္သူမ်ားအတြက္

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ပါ၀င္သည္။

ထိုဥပေဒ အခန္း (၃) “လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွသူ၏ အခြင့္အေရးမ်ား” ၏ ပုဒ္မ (၉/ခ) တြင္ “လယ္ယာေျမကို
အားလံုးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား သတ္မတ
ွ ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ
ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ငွားရမ္း ခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ ေပးကမ္းခြင့္” ရရိွေစရမည္ဟု ျပဌာန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
ထိုအခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း အၾကားတြင္သာအသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားကို တိုက္ရိုက္ ေရာင္းခ်ခြင့္၊
ငွားရမ္းခြင္ မေပးထားပါ။ ယင္း အခ်က္ကို ပုဒ္မ (၁၄) တြင္ “လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွသူသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပို
င္ခြင့္အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကိုျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားသား
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ် ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွာရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေပးကမ္းျခင္းမျပဳရ” ဟု ကန္႔သတ္ ျပဌာန္းထားသည္။
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အကယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ခုခုအတြက္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုး
ျပဳခ်င္လ်င္ ပုဒ္မ (၂၉) တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြားအလို႔ငွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္
လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင့္အသံုးျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဗဟို
လယ္ယာေျမစီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္သည္” ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ အကယ္၍ ထိုေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခု
အၾကား ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ ဖက္စပ္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္လ်င္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီတို႔အၾကား
လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္အသံုးခ်ခြင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ အစိုးရထံမွသာ ငွားရမ္းႏိုင္သည္။ ထိုအခါ
အစိုးရသည္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေတာင္သူထံမွလယ္ယာေျမကို ထိုက္တန္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အျပည့္အ၀
ေပးၿပီးမွ သိမ္းဆည္းရမည္။ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီကို ေျမငွားရမ္းခႏႈန္းထား
သတ္မွတ္၍ ႏွစရ
္ ွည္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းရမည္။
ဤေနရာတြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရေရာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရပါ ထိုကဲ့သို႔ စီမံကိန္းမ်ိဳးတြင္
ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံေသာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီသည္ လယ္ယာေျမမ်ားကို အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ “နစ္နာေၾကး
ေငြ” ဆိုသည့္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈပံုစံျဖင့္ “အၿပီးအပိုင္ လႊဲေျပာင္းျခင္း” ကို တိုက္ရိုက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္ဟု ျပဌာန္း
ထားျခင္းမရိွပါ။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားကို ေငြေၾကးျဖင့္
အၿပီးအပိုင္ ၀ယ္ယူသည့္ အရာေျမာက္သည္။ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို အဓိက ရင္းႏွီး
ၿမဳပ္ႏွံသူႏွင့္တည္ေဆာက္သူ CNPC-SEAP သည္ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လယ္ယာေျမအမ်ားအျပားကို
အစဥ္အၿမဲ အသံုးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတာင္သူမ်ားကို ေျမတန္ဖိုးႏွင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ တိုက္ရိုက္ “အၿပီး
အပိုင္လႊဲေျပာင္း” လက္ခံခဲ့ျခင္းကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ ျဖင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ “ေျမအသံုးျပဳခြင့္ ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ေျမေပၚရိွ ေကာက္ပဲသီးႏွံ လႊဲေျပာင္းစြန္႔လႊတ္ျခင္း ကတိခံ၀န္စာခ်ဳပ္” အရေတြ႕ရိွရၿပီး ယင္းသည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရိွေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္။
ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို သံုးသပ္ရာတြင္ ဤစီမံကိန္းသည္ လယ္ယာေျမ
သိမ္းဆည္းမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမရိွျခင္း၊ ဥပေဒ၏ေပးထား
ေသာ

အခြင့္အေရးမ်ားကို

မသိရိွျခင္း၊

ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ေပးျခင္းကိုလည္း

မခံစားရျခင္း

စသည့္

အေျခအေနမ်ား ေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားဖက္က
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွေသာအခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတြ႕ရိွရၿပီး ၎တို႔မွာ (၁) စီမံကိန္းစတင္ကတည္းက
လယ္ေျမမ်ားကို အၿမဲ သိမ္းဆည္းမည့္အေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားကို အသိမေပးျခင္း၊ (၂) ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး
စာခ်ဳပ္ကို တစ္ဖက္သတ္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ေတာင္သူမ်ားကို ေလ့လာခြင့္၊ ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ညိွႏႈင
ိ ္းခြင့္မေပးခဲ့ျခင္း၊ (၃)
စာခ်ဳပ္တြင္ ေရးသားထားေသာ ကတိခံ၀န္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတာင္သူမ်ား သိရိွျခင္းမရိွပဲ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရျခင္း၊
(၄) စာခ်ဳပ္မိတၱဴကို ၿမိဳ႕နယ္လံုးကၽြတ္ မရရိွေသာေတာင္သူမ်ားရိွေနျခင္း၊ (၅) ထို႔ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ေရးသား
ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုပ္ေပၚတြင္ ေရးထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ တူညီ
မႈရိွမရိွကိုပင္ ေတာင္သူမ်ား တိုကဆ
္ ိုင္စစ္ေဆးခြင့္ မရရိွခဲ့ပဲ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တူညီမႈရိွမရိွ မသိျခင္းႏွင့္ (၆)
စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္အေထာက္အထားမ်ား မိတၱဴမရရိွသျဖင့္ ေျမအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေျမတန္ဖိုးမ်ား၊
သီးႏွံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ တြက္ခ်က္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို ကြဲကြဲျပားျပား မသိရိွရျခင္း စသည္တို႔ကို
ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေျမကို ေတာင္သူမ်ားထံမွ အၿမဲသိမ္းဆည္းရန္လိုအပ္ျခင္းရိွမရိွ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ
တြင္ စီမက
ံ န
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ဟု ေလ့လာေတြ႕ ရိွရသည္။ ဤေနရာတြင္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္စဥ္က ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ စိတ္အခ်ရဆံုး
အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ျခင္း၊ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) စနစ္
ကိုသံုး၍ ပိုက္လိုင္းအဆက္မျပတ္ပံုမွန္လည္ပတ္ျခင္းကို (၂၄) နာရီပတ္လံုး ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရိွေၾကာင္း
SEAOP/GP မွထုတ္ေ၀သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါစနစ္သည္ ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္
အနည္းငယ္ယိုစိမ့္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့လ်င္ပင္ သိရိွႏိုင္စြမ္းရိွၿပီး အေရးေပၚ ခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ Maintenance Center
မ်ားရိွ ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားသံုး၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း ပိုက္လိုင္းကို
ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ခ်က္ အၿမဲမရိွႏိုင္ျခင္း၊ ရိွလာပါကလည္း ကီလိုမီတာ (၉၇၃) မီတာ ရွည္လ်ားေသာ
ပိုက္လိုင္းကို ေနရာအႏွံ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ပိုက္လိုင္း
လမ္းေၾကာင္း ေျမဧရိယာမ်ားကို အၿမဲတမ္းသိမ္းယူစရာ မလိုအပ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ
တြင္လည္း ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈႏွင့္ ေျမျပင္အေနအထားမ်ား
အစဥ္အၿမဲေျပာင္းလဲသြားျခင္း မရိွေစရန္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္စဥ္ကတည္းက စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ၾကသလို၊
တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ပိုက္လိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ပါက ေ၀ဟင္မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျဖစ္ပြားသည့္
ေနရာသို႔ သြားေရာက္၍ ပိုက္လိုင္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ (အခန္း (၅) တြင္ ၾကည့္ပါ။)
တည္ေဆာက္ေရး ကာလၿပီးဆံုးပါက လယ္ယာ ေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူမ်ား ျပန္လည္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္
သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႔ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာကိုပါ
ပူးတြဲက်င့္သံုးလ်က္

လယ္ယာေျမဆံုးရံႈးမႈေၾကာင့္

ေက်းလက္ေဒသတြင္

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ

တိုးပြားမလာေစရန္

လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။

၆-၄။

ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး

ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရွ႕ေနာက္ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အပိုင္း (၆-၃)
တြင္ ေျမႏွင့္သီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ကို မည္ကဲ့သို႔ေသာ္ အေျခအေနတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရပံုကို
အေသးစိတ္ ေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမမ်ားကိုသိမ္းဆည္းရန္ ေျမတိုင္းတာခ်ိန္ကစၿပီး
ေျမအမ်ိဳးအစား၊ ေျမဆီလႊာအဆင့္အတန္း၊ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ထြက္ႏႈန္းပမာဏ၊ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ႏႈန္းထား
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေလ်ာ္ေၾကးတြက္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္း စသည့္တို႔ကို ေတာင္သူမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပးခဲ့ျခင္း
မရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ိဳးေအာက္တြင္ ေတာင္သူမ်ား ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြကို မည္သို႔မည္ပံု လက္ခံရရိွခဲ့ပံု ေလ့လာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္သူမ်ားရရိွခဲ့ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲ
မွ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ရယူခဲ့ၾကပံုမ်ားကို စံုစမ္းေလ့လာ
ၿပီး ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရာတြင္ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈျဖစ္စဥ္
မ်ားကို ေတာင္သူမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပသေလာက္ မွတ္တမ္းတင္၍ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၈) ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္
ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈ႕ခြင့္မရရိွသလို၊ စာခ်ဳပ္မိတၱဳလည္း မရရိွသျဖင့္ စာခ်ဳပ္ထဲ
တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမႏွင့္သီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏကို မသိရိွၾကပါ။ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခ်ိန္တြင္
အသင့္ထုတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုတ္ေပၚတြင္ ေရးထားသည့္ ေငြပမာဏကိုသာ သိရိွၾကသည္ဟု ေတာင္သူ
စုစုေပါင္း၏ (၉၄.၃၂%)က ေျဖဆိုၾကသည္။ ေတာင္သူအနည္းစုျဖစ္သည့္ (၄.၂၅%) သာ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွၿပီးေနာက္
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ကာလတစ္ခု အၾကာမွ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ား ရရိွခဲ့ၾကၿပီး၊ ထိုအခါၾကမွ ကိန္းဂဏန္းႏွစ္ခုကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး၍
မွန္ကန္ေၾကာင္း သိရိွၾက သည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္ရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကြာျခားမႈရိွသည္ကို
မေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ေျမတန္ဘိုးႏွင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို တြက္ခ်က္ျပထားျခင္းမရိွ၍ ရရိွေသာ
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ မွ်တမႈရိွမရိွႏွင့္ မွန္ကန္မႈရိွမရိွကို မည္သူမွ် မသိရိွၾကပါ။
ပံုကားခ်ပ္ (၈)။ ။ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းတြင္ ေတာင္သူမ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရမႈအေျခအေန

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC က ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား

ေျမတန္ဘိုးႏွင့္ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ေတာင္သူ မ်ားႏွင့္
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း မရိွပါဟု ေတာင္သူ (၉၀.၄၉%) က ေျဖဆိုၾကၿပီး၊ ေတာင္သူ (၃.၈၂%)
ကမူ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တစ္ခ်ိဳ႕က အစည္းအေ၀းေခၚယူၿပီး သူတို႔သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားမ်ားကို အသိ
ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကို လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊
ကိုင္းေျမ၊ သစ္ေတာေျမ စသျဖင့္ ခြဲျခားထားသည့္အျပင္၊ လယ္ႏွင့္ယာေျမမ်ားကို ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးအလိုက္
R1, R2, R3 ႏွင့္ Y1, Y2, Y3 (ဥပမာ ေကာင္း၊ သင့္၊ ညံ့) ဟု ခြဲျခားထားသည္။ ေျမတန္ဘိုးသတ္မွတ္ရာတြင္ R1, Y1
ေျမမ်ားမွာ တန္ဖိုးအျမင့္ ဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ R3, Y3 ေျမမ်ားမွာ တန္ဘိုးအနိမ့္ဆံုး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ခြဲျခားမႈမွာ
စာရြက္ေပၚတြင္သာ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဌာနမ်ားတြင္ ေျမအမ်ိဳးမ်ိဳး၏တန္ဖိုးစံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္း
မရိွပါ။
ေျမတန္ဘိုးမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္လည္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းခံရ
ေသာေၾကာင့္ ထိုၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ
လအတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနကို တရား ၀င္ေမးျမန္းရာ
၀န္ႀကီးဦးသန္းေဌးမွ ယခုလို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ “ေျမတစ္ဧက တန္ဘိုးသတ္မွတ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း
ဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းမရိွသျဖင့္ ေဒသတြင္းေတာင္သူမ်ား
ေရာင္းခ်ေသာ ညိွႏိႈင္းေစ်းႏႈန္းထက္ မနည္းေစရန္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရြာခြဲတာ၀န္ခံမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊
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ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ညိွႏိႈင္းၿပီးမွ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရိွသူမ်ား အတည္ျပဳသတ္ မွတ္ေပးေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေပးေလ်ာ္သည္”20
ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ေျဖဆိုခ်က္သည္ ဤသုေတသနရလာဒ္မ်ားႏွင့္ လံုး၀ျခားနားေနၿပီး၊ အမွန္
တကယ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေျမပြဲစားမ်ားကို ေျမ
ေစ်းႏႈန္းေမးျမန္၍ ေျမတန္ဘိုးသတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမရိွပါဟု ဤသုေတသနအဖြဲ႕မွ
ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေတာင္သူအမ်ားစုက ေျပာဆိုၾကသည္။
ရရိွခဲေ
့ သာေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈရိွမရိွ ေမးျမန္းရာတြင္ ေတာင္သူ (၆၆.၇၃%) မွာ မေက်
နပ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား၍ ေလ်ာ္ေၾကးအေပၚေက်နပ္သည့္ေတာင္သူ (၂၅.၄၁%) ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ေတာင္သူ
မ်ား မေက်နပ္ရျခင္းမွာ ေလ်ာ္ေၾကးနည္းသည့္အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အျခားလက္ေတြ႕က်
ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ ၎တို႔မွာ (၁) ေျမႏွင့သ
္ ီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုး
ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုတ္ယူခ်ိန္မွ လယ္ယာေျမမ်ားကို အၿပီးအပိုင္းသိမ္းဆည္းသြားေၾကာင္း သိရိွၾကရခ်ိန္တြင္ သူတို႔
အလိမခ
္ လ
ံ က
ို ရ
္ ၿပီဟူေသာ ခံစားခ်က္ကို အမ်ားဆံုးေျပာဆိျု ခင္း၊ (၂) ၎တိ၏
႔ု လယ္ယာေျမမ်ားကို “တရုတပ
္ င
ို သ
္ ြားၿပီ”
ဟု ေဒသအာဏာပိုင္တစ္ခ်ဳိ႕က ROW ေပၚက သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရည္ညြန္းေျပာဆိုၾကသည့္အခါ
ထိအ
ု သံုးအႏႈန္းအေပၚ မခံစားႏိုင္ျဖစ္ရျခင္း၊ (၃) ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို သံုးစြဲပါက တစ္ခဏသာခံျပီး၊ လယ္ယာေျမ ဆိုသည္
မွာ သားစဥ္ေျမးဆက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္၍ ေငြကိုမလို ေျမကိုသာအလိုရိွၾကျခင္း၊ (၄) ေက်းလက္ေန လယ္
သမားမိသားစုမ်ားတြင္ သားသမီးမ်ား မဂၤလာေဆာင္သည့္အခါ တစ္အိုးတစ္အိမ္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ မိဘမ်ားက အေမြ
အျဖစ္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ လယ္ယာေျမထဲမွာခြဲေပးေလ့ရိွရာ သားသမီးမ်ားကို အေမြေပးစရာမရိွ ေတာ့ဘူးဟု
ေျပာဆိုၾကျခင္း၊ (၅) ေျမကို အၿမဲသိမ္းဆည္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာမဲ့ျဖစ္သြားေသာ ေတာင္သူငယ္မ်ား ဒုကၡ
ေရာက္ၾကရ၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ျခင္း၊ (၆) ပိုက္လိုင္းက ေတာင္သူမ်ား တစ္ဆက္တည္းပိုင္ေသာ ေျမယာမ်ားကို အပိုင္း
ပိုင္းျဖစ္ေစရန္ ခြဲျခမ္းလိုက္ၿပီး၊ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚရိွ လယ္ေျမမ်ားမွာလည္း ပ်က္စီးသြားျခင္း (၇) က်န္ရစ္ခဲ့
ေသာ ေျမအပိုင္းအစ အနည္းငယ္ေပၚတြင္ မိသားစု၀မ္းစာအတြက္ပင္ မရေတာ့သျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်ကာ စိုက္ပ်ိဳးရန္
ပင္ခက္ခဲျခင္း၊ (၈) ေျမကြက္သည္ အပိုင္းအစျဖစ္သြားသျဖင့္ ေျမတန္ဘိုးက်ဆင္းၿပီး၊ ေရာင္းမည္ဆိုပါက ပိုက္လိုင္း
ျဖတ္သန္းခံထားရသည္ဟဆ
ု က
ို ာ ၀ယ္ယခ
ူ ်င္သမ
ူ ရိျွ ခင္း၊ (၉) ေျမတန္ဘိုးက်ဆင္းမႈကို သြယ၀
္ က
ို ထ
္ ခ
ိ က
ို န
္ စ္နာမႈအျဖစ္
ေတြ႕ရိွရေသာ္လည္း ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းက သူတို႔ႏွင့္မဆိုင္သလို လွစ္လွ်ဴရႈထားခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ရရိွသည့္
ေလ်ာ္ေၾကးထက္ ဆံုးရံႈးမႈပိုမိုမ်ားေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္
တန္ဖိုးပမာဏႀကီးမားေသာ သြယ္၀ိုက္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားရိွခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွ ခဲ့သည္။
ဆင္းရဲေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ဘ၀ကို စာနာနားလည္မႈမရိွဘဲ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အတြင္းရိွ အက်င့္ပ်က္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေတာင္သူမ်ားရရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားထဲမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳး
မ်ိဳးျပ၍ ေကာက္ခံျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္း ေတာင္သူ (၃၉.၀၅%) က ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေကာက္ခံျခင္းမႀကံဳရပါဟု ေတာင္သူ (၅၃.၉၂%) က ေျဖဆိုၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ ထိုေမးခြန္းကို
MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕၀င္မ်ား ဂရုတစိုက္ ေမးျမန္းလိုက္တိုင္း ေတာင္သူအမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔အေပၚ
ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္လာမွာကို စိုးရိမ္းၿပီး၊ ေျဖၾကားရန္ တြန္႔ဆုတ္မႈမ်ားရိွေနသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လည္း ထိုေမးခြန္းကို ျငင္းဆိုသူဦးေရ မ်ားျပားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူတစ္ခ်ိဳ႕သည္ အက်င့္ပ်က္

20

စြမ္းအင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ရံုး၊ စာအမွတ္ ၁-၁ စြမ္းအင္ (၁) (၄၂၆၂)၊ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃
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ေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွ မည္၍မည္မွ်
ေပးခဲ့ရေၾကာင္း

ေျပာဆိုၿပီးမွ၊

အာဏာပိုင္မ်ား

ျပန္လည္သိရိွၿပီး

၎တို႔ကို

ဒုကၡေပးႏိုင္သည္ဟု

စုိးရိမ္ကာ

၎တို႔၏အမည္မ်ား မေဖာ္ ျပရန္ MCPWC အဖြဲ႕ကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားမွာ
၎တို႔ ထံမွ မတရားေငြေတာင္းခံ ခဲ့မႈမ်ားကို မေက်မနပ္ျဖစ္လ်က္ အမွန္တရားကို အမ်ားသိရိွရန္ ၎တို႔၏အမည္ႏွင့္
ဓာတ္ပံု မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပရန္အထိ ပြင့္လင္းစြာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရိွခဲ့ပါသည္။ ေအာက္ပါ အခန္းခြဲ (၆-၄-၁) တြင္
ဆက္လက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

၆-၄-၁။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ရယူျခင္း
ဤအခန္းတြင္ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးခ်ိန္တြင္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို

အက်င့္ပ်က္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္

ေတာင္းခံ၍

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား

ရယူခဲ့ေၾကာင္း

ေတာင္သူမ်ား ေျပာၾကားခ်က္ကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသု႔ိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္
ရယူျခင္းကို

ဤသုေတသနအဖြဲ႕မွ

ကနဦးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ

ေရနံေခ်ာင္းႏွင့္စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္

အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရိွျခင္း၊ ေတာင္သူဦးေရကို စမ္းသပ္အရြယ္အစားမွ်သာ ေမးျမန္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေသးစိတ္
ေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွ၍ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ သို႔ေသာ္ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ငဖဲ၊ ေက်ာက္မဲ
ႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ အေသးစိတ္ စံုစမ္းေလ့လာခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း
ေတြ႕ရိွရသည္။
ေတာင္သူမ်ား၏ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ၎တို႔ေျပာၾကားခ်က္အရ
အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပရလ်င္ (၁) ေလ်ာ္ေၾကးေငြပိုမိုရရိွေအာင္ လုပ္ေပးထားျခင္း၊ သိမ္းဆည္းေျမအက်ယ္အ၀န္းကို ဒႆမ
ပိုမိုတြက္ခ်က္ထားျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုကာ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွမႈ ပမာဏအေပၚမူတည္၍ က်ပ္ေငြ ေသာင္းဂဏန္းမွ သိန္း
ဂဏန္းထိ ေတာင္းခံျခင္း၊ (၂) တိရိစာၦန္စားက်က္ေျမ၊ ေျမလြတ္မ်ားကို သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ စာရင္းသြင္းေပးၿပီး၊
ေလ်ာ္ေၾကး ရေအာင္လုပ္ေပး၍ဟုဆိုကာ ရရိွသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွ သိန္းဂဏန္းမွ သန္းဂဏန္းအထိ အခ်ိဳးက်ခြဲ
ယူျခင္း၊ (၃) ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕ကို ဧည္ခံစားရိတ္အျဖစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္၍
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖတ္ ေတာက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္)၊ (၄) ေဖာင္းပြ
ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုပ္ ႀကီးႀကီးရရိွေသာ ေတာင္သူသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ေနရာ
တြင္ မေရတြက္ႏိုင္ပဲ အိမ္ေရာက္မွ ေရတြက္ရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေလ်ာ့နည္းေနျခင္း၊ (၅) စာသင္ေက်ာင္းရံပံုေငြ၊
ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးရံပံုေငြ၊ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြဟုဆိုကာ ေကာက္ခံျခင္း၊ (၆) ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးခ်ိန္
တြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ၍ဟုဆိုကာ (ဥပမာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား) ခရီးစာရိတ္၊ ဓာတ္ဆီဖိုး၊ ထမင္းဖိုး၊
လက္မွတ္ထိုးေပးခ၊ ပင္ပန္းခစသျဖင့္ ေတာင္းခံျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။
ေတာင္သူမ်ားရရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ခံရမႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္လာဒ္စားမႈမ်ား ျဖစ္စဥ္
အေသးစိတ္ကို ရွည္လ်ားသည့္ စာရင္းတစ္ခု ျပဳစုထားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေတာင္သူမ်ားအေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ
ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းကိုသာ ဇယား (၆) တြင္
ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းရာ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၂ ခုရိွ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၁) ၿမိဳ႕နယ္ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ ဆိုလ်င္ အဆိုပါစာရင္းသည္ ပင္လယ္ေရျပင္ေပၚတြင္ ေပၚေနေသာ ေရခဲတုံးႀကီး၏
ထိပ္ပိုင္းမွ်သာျဖစ္ပါလိမ့္သည္။ ဤသုေတသနအဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္အရ မိမိေပးခဲ့ရေသာ ေငြေၾကးတန္ဖိုးႏွင့္
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မည္သူ႕ကိုေပးခဲ့ရေၾကာင္းကို မေျပာရဲသည့္ ေတာင္သူ အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ ထို႔အတူ ေစတနာအေလ်ာက္
လိုလိုလားလားေပးခဲ့တာပါဟု ေျပာဆိုေသာ ေတာင္ သူမ်ားကိုလည္း ဤစာရင္းထဲတြင္ ထည့္မထားပါ။ ဤသုေတသန
အစီရင္ခံစာမွ ထိုသို႔ မမွန္မကန္ေငြေၾကး ေကာက္ခံ မႈစာရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သုေတသန၏
မူလရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ေတာင္သူမ်ား၏ ထိခိုက္ နစ္နာခံစားရမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာတင္ျပျခင္း သာျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ၀န္ထမ္း မ်ား၏ မေတာ္မတရားလာဒ္ယူမႈမ်ား ရိွခဲ့ၿပီး၊ အမႈအခင္းျဖစ္ရာ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္ ေသာ အေရးယူမႈမ်ိဳးမရိွျခင္းကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရ ပါသည္။

ဇယား (၆)။

။ ေတာင္သူရရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့တ
္ န္ဖိုးစာရင္း

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC မွ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳေကာက္ယူခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
a

ေငြလဲႏႈန္း။ ။ ၁ ေဒၚလာ (USD) = ၈၀၀ က်ပ္ (မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုစဥ္ကာလက အစိုးရသတ္မွတ္ ထားေသာ တရား၀င္ေငြလဲႏႈန္း ျဖစ္သည္။)

ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရမႈမ်ားအျပင္ ေျမတိုင္းတာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ကစ၍ ေျမစာရင္းဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား

မတိက်မႈႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ

ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္

မူမမွန္ေသာ

ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းျပႆနာတို႔မွ (၁) ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္အခ်ိန္ၾကမွ မည္သည့္ေနရာက ေပၚလာ
မွန္းမသိေသာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ ေတာင္သမ
ူ ်ား ေလ်ာ္ေၾကး
မရရိွျခင္း၊ (၂) ေျမျပင္ တြင္ မရိွေသာ ေျမကြက္ကို ေျမပံုေပၚတြင္ျပၿပီး ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္ျခင္းမရိွေသာ
အမည္မသိ

ေျမပိုင္ရွင္အမည္ျဖင့္

ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ယူျခင္း၊

(၃)

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္

အခိုင္အမာမရိွေသာ

ေျမမ်ားေပၚတြင္ အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူအမည္ကို စာရင္းမသြင္းပဲ အမည္လႊဲေျပာင္းစာရင္း
သြင္း၍ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုတ္ယူျခင္း (၄) ေက်းရြာ ပိုင္ေျမမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအမည္ျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကး
ထုတ္ယူၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံသံုးစြဲသည္ကို မသိရိွရျခင္းစသည့္ ျပႆနာ
ရပ္မ်ားကိုလည္း ရရိွႏိုင္သမွ် စံုစမ္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

၆-၄-၂။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အၿမဲသိမ္းေျမ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္သည္ ေျမေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားျပားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ
ေတြ႕ရိွ ခဲ့ရသည္။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းက လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္
တဆက္စပ္တည္းရိွေသာ

ကုန္းျမင့္ပိုင္း

သစ္ေတာမ်ားကို

ေရဆင္းဧရိယာအျဖစ္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾက

သလို၊ သစ္သီး၀လံဥယ်ာဥ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္လည္း အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၾကပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္
လယ္ေျမအတြက္

ေျမခြန္ေဆာင္ၿပီး၊

ေျမခြန္ေျပစာမ်ားကို
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ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားအျဖစ္

သိမ္းဆည္း

ထားေလ့ရိွေသာ္လည္း၊

ေတာင္ဥယ်ာဥ္မ်ားအတြက္

မည္သည့္အေထာက္အထားမွ်

မရိွပါ။

ထို

အားနည္း

ခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မမွန္မကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားသံုး၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြထုတ္ယူမႈမ်ားကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ အျငင္းပြားမႈ အမ်ား
စုမွာ ေတာင္သူမ်ားကတစ္ဖက္၊ စီမံကိန္းေျမ သိမ္းဆည္းမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားက တစ္ဖက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ အဆိုပါအျငင္းပြားမႈမ်ားမွ အဓိက
ျဖစ္စဥ္ (၆) ခုကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၁)။

။ ေတကၽြန္း (ခ) လက္ခြာတိန္ကာရီအထက္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေလ်ာ္ေၾကးအမႈ

ေတကၽြန္း (ခ) လက္ခြာတိန္ကာရီ21 သည္ ပင္လယ္ပတ္လည္၀န္းရံေနေသာ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚရိွ ကပိုင္
ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ တည္ရိွၿပီး၊ စပါးစိုက္ဧက (၇၅၀) ကို ပင္လယ္ဆားငံရည္ မ၀င္ေရာက္ေစရန္ တားဆီးထားေသာ
ကမ္းပတ္ တာတမံ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စပါးစိုက္ခင္းသည္ ကပိုင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ လိုအပ္ေသာ ဆန္စပါးရိကၡာအတြက္
ေခတ္အဆက္ဆက္အားထားခဲ့ရေသာ စပါးက်ည္လည္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကာရီကို ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီး
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရေခတ္တြင္ စတင္တည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ မုတ္သုန္
ရာသီတြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ေလ့ရိွသည့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခံစားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ “ဂီရိ”
မုန္တိုင္း ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းကို ရိုက္ခတ္ခဲ့၍ မုနတ
္ ိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ကာရီပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ား၏
ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပဳျပင္၍ ျပန္လည္စိုက္
ပ်ိဳးရန္ အရိွန္ယူကာစ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္မုန္တိုင္းတစ္ခု ထပ္ဆင့္ခဲ့သည္။ ထိုမုန္တိုင္းမွာ သဘာ၀မုန္တိုငး္
တစ္ခုမဟုတ္ပဲ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းျဖစ္ကာ ပိုက္လိုင္းက ကာရီကို ထိုးေဖာက္
၀င္ေရာက္လာၿပီ စပါးခင္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားခဲ့သည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ကာရီပ်က္စီးရံုမွ်မက ကာရီ
အတြင္း လယ္ေျမမ်ားကို ညီတူညီမွ်ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ကာရီကို အစဥ္အဆက္ ထိနး္ သိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရိွေသာ လယ္
သမား (၁၆၁) ဦးျဖင့္ ညီညြတ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကာရီအသင္းပါ ညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲရသည့္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ မေဒးကၽြန္းမွ ပင္လယ္ေရေအာက္ကို ျဖတ္သန္းလာေသာ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ ၿမိဳ႕
ေခ်ာင္းကၽြန္းတြင္ ကမ္းတတ္သည့္အခါ တာတမံကိုေဖာက္၀င္၍ စပါးကြင္းမ်ားထဲ ျဖတ္သန္းကာ တည္ေဆာက္ခဲ့
သည္။ ကာရီအတြင္းရိွ ညီညာျပန္႔ျပဴးေသာ စပါးကြင္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ တစ္
ဆက္စပ္တည္းရိွေသာ ကၽြန္း၏ကုန္းျမင္ပ
့ င
ို ္းကို ျဖတ္သန္းခဲသ
့ ည္။ ပိက
ု လ
္ င
ို ္းသည္ လယ္ကြင္းမ်ားထဲ ျဖတ္သန္းစီးဆင္း
ေနေသာ ေခ်ာင္း (၄) ေခ်ာင္းကို ျဖတ္သန္းခဲ့သလို၊ ကုန္းျမင့္ပိုင္းက ကာရီေတာင္သူမ်ား ထိန္းသိမ္းထားသည့္
သဘာ၀ ပ်ဥ္းကတိုးသစ္ေတာမ်ားကိုပါ ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။ လယ္ေျမကို ကာရီအသင္းမွ အသင္း၀င္ ေတာင္သူမ်ား
ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္သလို၊

ကုန္းျမင့္ပိုင္းက

လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္တစ္ဆက္စပ္ထဲရိွေသာ

သစ္ေတာမ်ားကိုလည္း

ေရထိန္းေတာမ်ားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး သစ္မခုတ္ရန္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပ်ဥ္းကတိုးေတာမ်ားႏွင့္အတူ
ေရာေႏွာ၍ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ မ်ားတြင္ သစ္သီး၀လံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာလည္းထိန္း၊ ၀င္ေငြလည္းရသည္ဟု
ေတာင္သူမ်ားက ေျပာျပ ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ယင္းသည္ ျမန္မာေက်းလက္ေဒသ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ၊
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။
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ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းမည့္လမ္းေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္
ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ဒု-ဦးစီးမွဴး ဦးေ၀ဘစံႏွင့္ ေျမတိုင္းစာေရး မိုးလင္ထြန္းတို႔က ႀကိဳတင္ရရိွၿပီး၊ ရြာသား
တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ စပါးခင္းမ်ားႏွင့္ကပ္လ်က္ ကုန္းျမင့္ပိုင္းက ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားကို ငွက္ေပ်ာ္ၿခံအသြင္
ေျပာင္းလဲဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ကပိုင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ကာရီလူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္လွမွ MCPWC အဖြဲ႕အား
ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ေက်းရြာမွျဖတ္သန္းမည္ကို ေက်းရြာသားမ်ား ေသေသခ်ာခ်ာ
ပင္ မသိရိွေသးပါ။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စတင္သည့္အခါ မၾကာခင္ကမွ အသြင္ေျပာင္းထားသည့္
ငွက္ေပ်ာ္ၿခံ ေနရာမ်ားကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားခဲ့မွန္း ေတြ႕ျမင္ၾကရၿပီး၊ ငွက္ေပ်ာ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အဓိပၸါယ္ကို
သိရိွၾကေတာ့သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ထိုေျမယာမ်ားသည္ ကာရီအသင္း၀င္အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အတြက္
ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရာတြင္ အသင္း၀င္အားလံုး ညီတူညီမွ်ခံစားရရိွလိမ့္မည္ဟု ကာရီအသင္းက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ေလ်ာ္ ေၾကးေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျမစာရင္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကာရီလူႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕တို႔ ငွက္ေပ်ာ္စိုက္ခင္းမ်ားကို
အက်ိဳးတူ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းေၾကာင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ထုတ္ယူသြားခဲ့သည္ဟု ၾကားသိခဲ့သည္။ ထိုသို႔
ၾကားသိခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း ကာရီအသင္း၀င္တစ္ဦးသည္ ကပိုင္ေခ်ာင္းရြာ လယ္ကြင္းထဲျဖတ္သည့္ လူသြား
လမ္းေဘးတြင္ မည္သူက်က်န္ခဲ့မွန္း မသိေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုကို ေကာက္ယူရရိွခဲ့ရာ၊ ထိုစာခ်ဳပ္မွာ ေျမတိုင္း
စာေရး ဦးမိုးလင္းထြန္းက တစ္ဖက္၊ ကာရီအသင္း၀င္မ်ား မဟုတ္ေသာ ကပိုင္ေခ်ာင္းရြာသားမ်ားျဖစ္သည့္
ဦးထိပ္လံုးေခ်၊

ဦးေမာင္ေစ့ေကႏွင့္

စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေနသည္။ (စကားခ်ပ္။

ဦးေက်ာ္ေဖတို႔ႏွင့္

အက်ိဳးတူ

ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးရန္

ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္

။စာခ်ဳပ္ မိတၱဳ ကို MCPWC အဖြဲ႕မွ လက္ခံရရိွထားသည္။) ထိုစာခ်ဳပ္တြင္

အသိသက္ေသမ်ားအျဖစ္ ေျမစာရင္း ဒု-ဦးစီးမွဴး ဦးေ၀ဘစံႏင
ွ ့္ ျဂင္ႀကီးေက်း ရြာအုပစ
္ ု အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္စိုး၀င္းတိ႔ု
လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၏ တံဆိပ္တုံး ခတ္ႏွိပ္ထားသည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ေ၀စုကို
ဦးမိုးလင္းထြန္းမွ (၆%) ႏႈန္းႏွင့္ ရြာသား သံုးဦးမွ (၄%) ႏႈန္း ခြဲေ၀ယူရန္ သေဘာတူထားသည္။
အဆိုပါ ေျမဧရိယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ စုစုေပါင္း သိန္းေပါင္း (၄၇၁) သိန္းႏွင့္ (၆) ေသာင္းကို ရရိွခဲ့
သည္ကို ကာရီအသင္းမွ သိရိွခဲ့ရသည္။ ထိုေငြပမာဏကို သံုးႀကိမ္ခြဲ၍ ထုတ္ယူခဲ့ရာ ပထမအႀကိမ္တြင္ သိန္း (၈၀)၊
ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ သိန္း (၁၅၅) ႏွင့္ (၈) ေသာင္း၊ တတိယအႀကိမ္တြင္ (၂၃၅) သိန္းႏွင့္ (၈) ေသာင္း ထုတ္ယူခဲ့
သည္။ ကာရီလူႀကီး ဦးေမာင္လွအပါအ၀င္ ကာရီေခါင္းေဆာင္ (၅) ဦးမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ကာရီအသင္းသား
(၁၆၁) ဦးမွ ညီတူညီမွ် အက်ိဳးခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ခရိုင္ ေျမစာရင္းရံုးမ်ားသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ
လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ စာေရးတိုငၾ္ ကားရာ ေအာက္တိုဘာ (၃၀) ရက္ ေန႔တြင္ ခရိုင္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴးမွ ေက်ာက္ျဖဴ
ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ကာရီေခါင္းေဆာင္ (၅) ဦးကို ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ကာရီေခါင္းေဆာင္ (၅) ဦးမွ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္
လည္း၊ ၎တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္းမရိွပဲ ေျမစာရင္းရံုးသို႔ ေရာက္ရိွေနေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာမသိရိွသူ
ကာရီအသင္း၀င္ ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး တစ္ဦးထဲကိုသာ အခန္းထဲသြင္း၍ စစ္ေဆးခဲ့သည္။
ကာရီေခါင္းေဆာင္ (၅) ဦးမွာ အခန္းျပင္ပတြင္ထိုင္ၿပီး ျပန္လာခဲ့ရသည္။ ေျမစာရင္းဌာနသည္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္
ေဆးမႈမ်ားမလုပ္ခဲ့ပါ။ ယင္းသို႔ျပဳမူျခင္းအေပၚ ဦးေမာင္လွႏွင့္ ကာရီလူႀကီးမ်ားသည္ ေက်နပ္မႈမရိွဘဲ မွန္ကန္ေသာ
စစ္ေဆးမႈမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္လွမွ ၎၏အေတြ႕အႀကံဳကို သုေတသနအဖြဲ႕သို႔ ေျပာျပသည္။ သို႔ေသာ္ ရြာသား
သံုးဦးမွ ထုတ္ယူခဲ့ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ကာရီအသင္း၀င္ (၅၇) ဦးကို တစ္ဦးလ်င္ (၃) သိန္း (၃) ေသာင္း ႏႈန္း
ျဖင့္ စုစုေပါင္းေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၁၈၈) သိန္း (၁) ေသာင္းကို ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။ က်န္ရိွေသာေလ်ာ္ေၾကး သိန္း (၂၈၃)
သိန္းခြဲကို မည္သူယူထားမွန္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ မသိရိွရပါ။ ယင္းေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏႏွစ္ခုကို အခ်ိဳးခ်ၾကည့္သည့္အခါ
ဦးမိုးလင္းထြန္းႏွင့္ ဦးထိပ္လံုးေခ်တို႔ (၃) ဦးခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္တြင္ပါသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀မႈ (၆:၄)
အတိုင္း ျဖစ္ေနသည္ကို MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။
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တစ္ခ်ိန္က ညီညြတ္ခဲ့ေသာ ကာရီအသင္းသည္ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွသူ (၅၇) ဦးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမရသူ (၁၀၄)
ဦးဆိုၿပီး ကြဲသြားခဲ့သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေလ်ာ္ေၾကး (၂၈၃) သိန္းကို ရရိွေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၆)
ရက္ေန႔တြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမရသူ ကာရီေတာင္သူ (၁၀၄) ဦးမွလက္မွတ္ထိုးလ်က္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ထံသို႔ စာေရးေတာင္းဆိုေသာ္လည္း မည္သို႔မွ် အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရိွပါဟု ဦးေမာင္လွမွ ေျပာဆုိပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၂)။

။ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းရိွ ရတနေက်းရြာေန ေတာင္သူ (၃) ဦး၏ ေလ်ာ္ေၾကးအမႈ

ျဖစ္စဥ္မွာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းက ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚရိွ ရတနေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေတာင္သူ
ဦးထြန္း၀င္းဦး၊ ဦးစံေဌးႏွင့္ ဦးသိန္းထြန္းတို၏ ေတာင္ဥယ်ာဥ္မ်ားကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေတာင္သူ
(၃) ဦး သည္ ေလ်ာ္ေၾကးမရရိွပဲ အျခားသူတစ္ဦးမွ ထုတ္ယူသြားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ေတာင္သူ ဦးထြန္း၀င္းဦးမွာ
အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ၿပီျဖစ္ေသာ ေယာက္ခမျဖစ္သူ ေဒၚမစိုးခိုင္ လယ္ေျမႏွင့္ဥယ်ာဥ္ၿခံတို႔ကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွ
သည္။ ေဒၚမစိုးခိုင္၏လယ္မွာ ရတနေက်းရြာ၊ ကြင္းအမွတ္ (၃၃၈)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၇၄) တြင္တည္ရိွသည္။ ေတာင္သူ
ဦးသိန္းထြန္းမွာလည္း မိခင္ ေဒၚယိုင္ႏုျဖဴပိုင္ဆိုင္သည့္ ကြင္းအမွတ္ (၃၃၈)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၃၂) ရိွ လယ္ႏွင့္ေတာင္
ဥယ်ာဥ္တြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လ်က္ရိွၿပီး၊ ေတာင္သူ ဦးစံေဌး၏ ဥယ်ာဥ္မွာလည္း ၎တို႔ႏွင့္ ကပ္လ်က္ပင္ရိွသည္။
ေတာင္သူ (၃) ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္း ဌာနမွ
ဒု-ဦးစီးမွဴး ဦးေ၀ဘစံ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ေျမတိုင္းစာေရး ဦးမိုးလင္းထြန္း၊ ထိုစဥ္က ရတနေက်းရြာအုပ္စု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ရိွန္ (လက္ရိွမဟုတ္ေတာ့ပါ) ႏွင့္ ဦးေမာင္သိန္းဟန္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေသာ ေျမတိုင္း
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ရတနေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီး၊ ေတာင္သူမ်ား၏ ေတာင္ဥယ်ာဥ္မ်ားကို ေျမတိုင္းတာမႈမ်ား၊
အပင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေရအတြက္မ်ားကို စာရင္းေရးသြင္းသြားခဲ့သည္။
ေျမတိုင္းစဥ္အတြငး္ ဦးထြန္း၀င္းဦးမွာ ၎၏ ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ရိွေနၿပီး၊ ေျမတိုင္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ဦးစံေဌးႏွင့္ ဦးသိန္းထြန္းမွာ ၎တို႔၏ ဥယ်ာဥ္မ်ားထဲတြင္ ရိွမေနခဲ့ပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခ်ိန္
ၾကမွ ေတာင္သူ (၃) ဦးမွာ ၎တို႔ ၏အမည္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရိွသည္ကို သိရိွခဲ့ရသည္။ ၎တို႔၏ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို
မည္သူထုတ္ယူသြားသည္ကုိ သိရိွ လို၍ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ
“ဘယ္သူ ထုတ္သြားသလဲ” ဟု ျပန္လွန္ ေမးျခင္းသာခံခဲ့ရ၍ “ဗိုလ္ႀကီးတို႔ စံုစမ္းေပးပါ” ဟု ေျပာရာ “ငါတို႔ စံုစမ္းေပးလို႔
မရဘူး” ဟုသာ ျပန္လည္ေျပာ ဆိုခဲ့သည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔
တိုင္ၾကားရာတြင္ “ကိုယ့္ ဖာသာ စံုစမ္းပါ” ဟုသာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ေျမတိုင္းစဥ္က ေျမ စာရင္း ဒု-ဦးစီးမွဴး
ဦးေ၀ဘစံပါ၀င္သျဖင့္ ၎၏ အိမ္သို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ “ငါမသိဘူး၊ ကိုယ္ဖာသာစံုစမ္း” ဟု လည္းေကာင္း၊
“အခုအခ်ိန္မွ လာေျပာလို႔ ဘာမွ လုပ္မရဘူး” ဟုသာ ေျပာခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန အပါအ၀င္
ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၅) ရက္စြဲျဖင့္ စာေရးတိုင္ၾကားေသာ္လည္း မည္သို႔မွ် အေၾကာင္း
မထူးခဲ့ပါဟု ေျပာျပၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးစံေဌးသည္ ေျမတိုင္းစဥ္က လိုက္ပါလာေသာ ဦးေမာင္သိန္းဟန္က
၎ေျမကြက္ကို အမည္ခံထုတ္ယူသြားေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွခဲ့ရသည္။ ဦးေမာင္သိန္းဟန္ကို မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦးေမာင္သိန္းဟန္မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ေလ်ာ္ေၾကးရသည့္အခါေပးမည္ဟု ေျပာၿပီး ေခၽြးသိပ္ခဲ့သည္။ သို႔
ေသာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေလ်ာ္ေၾကးရသည့္အခ်ိန္တြင္လည္း မေပးခဲ့ပါ။ ဦးေမာင္သိန္းဟန္သည္ ဦးစံေဌး၏ ေတာင္
ဥယ်ာဥ္ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၁၅) သိန္း ထုတ္ယူသြားခဲ့သည္။ ဦးထြန္း၀င္းဦးႏွင့္ ဦးသိန္းထြန္း တို႔မွာ ယေန႔တိုင္ ၎တို႔၏
ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို မည္သူက မည္၍မည္မွ်ထုတ္ယူသြားမွန္ စံုစမ္းလို႔မရပဲ ရိွေနသည္။ ဦးေမာင္သိန္း
ဟန္မွာ ရတနေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူလည္း မဟုတ္ပဲ၊ အျခားသူတစ္ဦးပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ကို ၎ပိုင္ဆိုင္
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ေၾကာင္း လိမ္ညာအမည္ေျပာင္းကာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ထုတ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း တရားဥပေဒအရ မည္သို႔မွ်
ရင္ဆိုင္ ရျခင္းမရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၃)။

။ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းရိွ ကပိုင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ေလ်ာ္ေၾကးအမႈ

ကပိုင္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ေနထိုင္ေသာ ေတာင္သူ ေဒၚသန္းသန္းတင္သည္ တရြာတည္းေန ဦးေက်ာ္ျမ
သိန္းထံမွ လယ္ေျမကို အၿပီးအပိုင္၀ယ္ယူလ်က္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။
ယခင္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမယာဥပေဒမ်ားအရ ေတာင္သူမ်ားကို လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္သာေပးထားၿပီး၊ ေရာင္း
ခ်ခြင့္မေပးထားေသာ္လည္း ေတာင္သမ
ူ ်ားသည္ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအရ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္ၾက၍
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ရပ္ရြာအတြင္းအသိသက္ေသမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွၾကၿပီး၊ တရား၀င္အေထာက္
အထား အခိုင္အမာမရိွပါ။ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းက ေဒၚသန္းသန္းတင္၏လယ္ေျမထဲ
ျဖတ္သန္းသြားသည့္အခါ ထိုအားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ယခင္ေျမပိုင္ရွင္အေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမသိန္းသည္
ျဂင္ႀကီးအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္စိုး၀င္း၊ ေျမစာရင္းဌာနမွ ဦးေ၀ဘစံတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပထမအႀကိမ္
ေလ်ာ္ေၾကး ေငြ (၂၄) သိန္းေက်ာ္ ထုတ္ယူသြားခ့ဲသည္။
ေဒၚသန္းသန္းတင္သည္ ဤအျဖစ္အပ်က္ကိုသိရွိ၍ ဦးေက်ာ္ျမသိန္းလုပ္ရပ္ကို အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး
ေမာင္စိုး၀င္းအား (၄) ႀကိမ္တတ
ိ ိ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴ
ၿမိဳ႕နယ္ ခရိုင္ေျမစာရင္းရံုးသို႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုအမႈကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဌာန ဒု-ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ႏု ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ေဒၚသန္းသန္းတင္ကိုမေမးပဲ
ေက်းရြာပတ္၀န္းကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ထိုလယ္ေျမကို ေဒၚသန္းသန္းတင္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္မွ
ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနရံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈ ဦးေက်ာ္သူစိုး၊ ေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴး ဦးေအး၀င္စိုး၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အထူးအရာရိွမ်ားျဖစ္ေသာ
ဦးအုန္းခိုင္ႏွင့္ ဦးလွေမာ္တို႔ေရွ႕တြင္ ထိုအမႈကို ဦးေအး၀င္စိုးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဖတ္ၾကားရာတြင္ လက္ရိွလက္ရင္းကိုသာ
ဦးစားေပးသည့္ မူ၀ါဒကို ေျပာၾကားေပမယ့္၊ ပထမအႀကိမ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ဦးေက်ာ္ျမသိန္းထုတ္ယူသြားျခင္းအေပၚ
မည္သို႔မွ် ဆံုးျဖတ္မေပးပဲ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုသာ ေဒၚသန္းသန္းတင္အား ေပးအပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့
သည္။ (စကားခ်ပ္။

။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္အထားမိတၱဳမွန္ကို MCPWC အဖြဲ႕မွ လက္ခံရရိွထားသည္)

သို႔ေသာ္ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္သည့္အခါ ဦးေက်ာ္ျမသိန္းအား ၁၂သိန္း ၅ေသာင္း ၅ေထာင္ ေပးလိုက္ၿပီး ေဒၚသန္းသန္း
တင္မွာ ၁၃သိန္း ၅ေသာင္း ၅ေထာင္သာ ရရွိခဲ့သည္။ မိမိရသင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အျပည့္မရျခင္းကို ေက်နပ္
မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ေဒၚသန္းသန္းတင္မွ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးသို႔ သြားေရာက္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔ႏွင့္
မဆိုင္ေတာ့ဘူးဟု ေျပာခဲ့သည္။ ေဒၚသန္းသန္းတင္မွာ မ်က္မျမင္မိဘကို လုပ္ေကၽြးေနရ ေသာမုဆိုးမတစ္ေယာက္
ျဖစ္ၿပီး၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လစ္လွ်ဴရႈမႈကို ခံရေသာေၾကာင့္ ထိုအမႈကို လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရသည္ဟု ေျပာပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၄)။

။ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ယူ၍အျပန္ ေက်ာက္ျဖဴေလွဆိပ္မွာ အဓမၼေငြလုယူမႈ

ကပိုင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚမ၀င္းႏု၊ ဦးေက်ာ္သိန္း၊ ေဒၚမမာလာရီ၊ ေဒၚမေက်ာ္
သိန္းႏွင့္ ေဒၚမ၀င္းတင္တို႔ (၅) ဦးသည္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွ ရရိွေသာ ပထမအႀကိမ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုတ္ကို
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတြင္ ထုတ္ယူၿပီး၊ ရြာသို႔ျပန္ရန္ ငလေပြ႔ဆိပ္ကမ္းရိွ ေမာ္ေတာ္ေပၚ
တြင္ ထိုင္ေနၾကသည္။ ထိုစဥ္ ေမာ္ေတာ္မထြက္မီ ေျမစာရင္း ဒု-ဦးစီးမွဴး ဦးေ၀ဘစံ၊ ေျမတိုင္းစာေရး မိုးလင္းထြန္း၊
ျဂင္ႀကီးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္စိုး၀င္းႏွင့္ ဦးထြန္း၀င္းတို႔မွ ေလွေပၚသို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီး၊ ေတာင္သူမ်ား
၏ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ထုတ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼေမႊေႏွာက္ကာ၊ ေဒၚမ၀င္းႏု ထံမွ (၁၅) သိန္း၊ ဦးေက်ာ္သိန္း ထံမ် (၁၅)
သိန္း၊ ေဒၚမမာလာ ရီထံမွ (၁၀) သိန္း၊ ေဒၚမေက်ာ္သိန္း ထံမွ (၅) သိန္း၊ ေဒၚမ၀င္းတင္ထံမွ (၄) သိန္း၊ စုစုေပါင္း
သိန္းေပါင္း (၄၉) သိန္း ကို ယူေဆာင္သြား ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကိစၥကို ေက်ာက္ျဖဴရဲစခန္းတြင္ တိုင္းၾကားရာ ရဲစခန္းမွ
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္တင္ေမာင္၊ ဦးသန္းေမာင္၊ ေမာင္၀င္းျမင့္ႏွင့္ မတင္ေရႊဦး တို႔ကို စစ္ေဆးရာ
ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုၾကသည္။ ရဲစခန္းမွ ထိုအမႈကို ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးသို႔ ဆြဲခ်က္တင္ရာ တရားလိုမ်ားကို
သာစစ္ေဆးၿပီး၊ တရားခံမ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္းမရိွပဲ အမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔အမႈကို ေရွ႕ေနငွားရမ္း၍ ခရိုင္
တရားရံုးသို႔ ဆက္လက္တင္ရာတြင္လည္း တရားမေၾကာင္းအရ ဆြဲဆိုရမည့္ အမႈျဖစ္သည္ဟု တရားသူႀကီးမွ အမႈကို
ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ပတြင္ ဦးေ၀ဘစံတို႔မွ အမႈမဖြင့္ ႏိုင္ေစရန္ ေငြအင္အား၊ ဌာနဆိုင္ရာ
အဆက္အသြယ္အင္အားသံုး၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္သူ (၅) ဦးမွ ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ
ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ေငြမ်ားကို ျပန္လည္မရရိွၾကသလို တရားဥပေဒအရလည္း မေဆာင္ရြက္ႏိုငခ
္ ဲ့ၾကပါ။
ထိုအမွဳအပါအ၀င္ အျခားေသာ ေျမေလ်ာ္ေၾကးအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုင္ၾကားခံ
ရ၍

ေၿမစာရင္းအရာရိွ

ဦးေဝဘစံႏွင့္

ျဂင္ႀကီးအုပ္စု

အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းမွဴး

ဦးေမာင္စိုး၀င္တို႕လည္း

ဌာနအတြင္း

စစ္ေဆးမႈကို ခံခဲ့ရၿပီး အေရးယူခံရေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဦးေ၀ဘစံသည္ ၎၏မမွန္မကန္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရာထူး ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရကာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ႏွင့္ကပ္လ်က္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
မေလ်ာ္ၾသဇာသံုး၍ ေငြေၾကး ျဖတ္ေတာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ဦးေမာင္စိုး၀င္းကို
စစ္ေဆးၿပီးေနာက္

ရာထူးမွအနားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တစ္စံုတစ္ရာအေရးယူခံရျခင္း မရိွ

ေၾကာင္းကို ကပိုင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ လက္ရိ္ွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေမာင္အပါအ၀င္ ေက်းရြာသားမ်ားက အတည္ျပဳ
ေျပာဆိုၾကသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၅)။

။ ေျမျပင္တြင္မရိွေသာ လယ္ေျမကို ေျမပံုေပၚတြင္ ေရးဆြဲ၍ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုတ္ယူမႈျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚရိွ ေက်ာက္ခေမာက္ေက်းရြာတြင္ ကြင္းဆင္းအခ်က္
အလက္ေကာက္ယူခဲ့စဥ္ ထူးဆန္းသည့္ ျဖစ္ရပ္ (၃) ခုကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ ေျမျပင္၌ အမွန္ တကယ္
မရိွေသာ လယ္ေျမကြက္ကို ေျမပံုေပၚတြင္ေရးဆြဲလ်က္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရမည့္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္
ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ခေမာက္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္စိုး၀င္း၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ ဦးေမာင္
သန္းခင္၊ ဦးစိုးေအး၊ ဦးေမာင္ထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္စဥ္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အဆိုပါ ထူးဆန္းသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေျပာျပၾကသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ
(၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ခေမာက္ ေက်းရြာနယ္ေျမအတြင္း ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ား သိမ္း
ဆည္းခံရေသာ ေတာင္သူမ်ားကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့
သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူစိုးကိုယ္တိုင္ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္း
၏အမည္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနတြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ ဦးပိုင္အမွတ္၊ ေျမကြက္အမွတ္မ်ားအတိုင္း အစဥ္လိုက္ေခၚ၍
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ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည္။ ထိုေန႔တြင္ ေအာက္ပါ ျဖစ္စဥ္ (၃) ခုစလံုး အဆိုပါ ေတာင္သူမ်ား မ်က္ျမင္သိရိွခဲ့ရသည္။
ျဖစ္စဥ္ (၅-၁)။

။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေနစဥ္အတြင္း ဦးေက်ာ္သူစိုးသည္ ဦးလင္းမင္းကို ဆိုသူ ေတာင္သူ၏

အမည္ႏွင့္ ေျမကြက္အမွတ္ကို ေခၚလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးပြဲအခမ္းအနားကို တတ္ေရာက္လာၾကေသာ
ေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ထိုသူမွာ ၎တို႔ေက်းရြာသားမဟုတ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိရိွၾကသည္။ ထို႔အျပင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေခၚလိုက္သည့္ ေျမကြက္အမွတ္ကို ၾကားလိုက္ရေသာ ေတာင္သူမ်ားက ထိုေျမကြကမ
္ ွာ ေတာင္သူ
ဦးေအာင္စိုး၀င္းႏွင့္ ဦးေမာင္ထင္ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမကြက္ ႏွစ္ခုအၾကားတြင္ျဖစ္ေနၿပီး ထိုေျမကြက္ အမွန္တကယ္
မရိွေၾကာင္းကို ေတာင္သူႏွစ္ဦးမွ ေကာင္းစြာ သိရိွၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေတာင္သူ ဦးေမာင္သန္းခင္ ဦးလင္းမင္းကို
ဆိုသူမွာ

ရြာတြင္မရိွေၾကာင္းေျပာရာ

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ

ဦးလင္းမင္းကိုအတြက္

ထုတပ
္ ိုးထားေသာ

ေလ်ာ္ေၾကး ေငြထုပ္ကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္ၿပီး၊ ယင္းသို႔မွားယြင္းခ်က္ကို ထိုအခမ္းအနားသို႔ တတ္ေရာက္ေနေသာ
ေျမစာရင္းဌာန မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား အတည္ျပဳေမးျမန္းျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ထိုသို႔
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သိရိွခဲ့ရေသာ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေက်းရြာတြင္ အမွန္တကယ္မရိွေသာ ေျမကြက္ႏွင့္ ေျမပိုင္ရွင္တစ္ဦး
ေလ်ာ္ေၾကးစာရင္း ထဲ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေက်ာက္ခေမာက္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ား သိရိွခဲ့ရသည္။
ထိုပေဟဋိပုစာၦကို အေျဖရွာရန္ ဦးေအာင္စိုး၀င္းႏွင့္ ဦးေမာင္ထင္ေက်ာ္တို႔ ႏွစ္ဦးက ယင္းကိစၥသည္ ၎တို႔
လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ တစ္နည္းနည္းပတ္သက္ေနႏိုင္ေၾကာင္း ေတြးမိၿပီး၊ ၎တို႔လယ္ေျမမ်ားေပၚ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈကို
ကိုယ္တိုင္ျပန္လည္တိုင္းတာ ေလ့လာခဲ့ရာတြင္ ပိုက္လိုငး္ လမ္းေၾကာင္းအတြက္ အမွန္တကယ္ သိမ္းယူခဲ့သည့္
ဦးေအာင္စိုး၀င္း၏လယ္ေျမမွာ (၀.၈၀ ဧက) ခန္႔ရိွၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး ရရိွသည့္အခါ (၀.၅၀ ဧက) အတြက္ က်ပ္သိန္း (၂၀)
ႏွင့္ (၅) ေသာင္းရရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔အတူ ဦးေမာင္ ထင္ေက်ာ္၏ လယ္ေျမ (၁.၁၇ ဧက) ခန္႔ သိမ္းဆည္း
ခံရၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏမွာ ဦးေအာင္စိုး၀င္းႏွင့္အတူတူျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဦးေမာင္ထင္ေက်ာ္သည္
ကိုယ္တိုင္ေျမတိုင္းခဲ့၍ ၎၏ လယ္ေျမ (၁.၁၇ ဧက) ပါသြားေၾကာင္းသိရိွရေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ စီမံကိန္း
အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ တရား၀င္ သိရိွရျခင္းမရိွဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေအာင္စိုး၀င္း၏ လယ္ေျမထဲမွ ဧက
ဒႆမ တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဦးေမာင္ထင္ေက်ာ္၏ လယ္ေျမထဲမွ ဧက ဒႆမ တစ္ခ်ိဳ႕တို႔ျဖင့္ ေျမပံုေပၚတြင္ ေျမကြက္အသစ္
တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ေျမပိုင္ရွင္အမည္ကို ဦးလင္းမင္းကိုဟု စာရင္းသြင္းကာ ေလ်ာ္ေၾကးကို မသမာေသာနည္းႏွင့္
ထုတ္ယူရန္ ႀကံစည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္ကို မသိရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေတာင္သူအမည္ႏွင့္
ေျမကြက္အမွတ္ ကို လူသိရွင္ၾကားေခၚယူရာမွ ထိုျဖစ္ရပ္ကို ေတာင္သူမ်ား သိရိွသြားၾကသည္။
ျဖစ္စဥ္ (၅-၂)။

။ ဤျဖစ္စဥ္ (၂) မွာ ျဖစ္စဥ္ (၁) ႏွင့္ ပံုစံတူျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ရွင္းျပခဲ့သလိုပင္

ၿမိဳ႕ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေျမကြက္အမွတ္မ်ားကို အစဥ္လိုက္ေခၚ၍ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးေနစဥ္ ဦးေမာင္သန္းခင္
အလွည့္ ေရာက္ရိွလာပါသည္။ ဦးေမာင္သန္းခင္ ထုတ္ယူၿပီးေနာက္ ၎ႏွင့္ေျမကြက္ခ်င္းကပ္လ်က္ျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္
အမွတ္လည္း ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္ေဇာ္အလွည့္ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေမာင္သန္းခင္က
ေလ်ာ္ေၾကးေငြယူၿပီးခ်ိန္တြင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္မွာ သူအမည္ကို ေခၚသည္မွတ္၍ ထရပ္လိုက္ပါသည္။ ထိုအခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးမွ ဦးေဇာ္ေဇာ္အမည္မေခၚပဲ ဦးေက်ာ္လင္းထြန္းဟု ေခၚလိုက္သည္။ ဦးေက်ာ္လင္းထြန္း မွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၁၀)
သိန္း ထုတ္ယူသြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ ဦးေက်ာ္လင္းထြန္းမွာ ေက်ာက္ခေမာက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ဦးေက်ာ္သိန္း၏ သားျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ လယ္ပိုင္မရိွသလို လယ္လုပ္ျခင္းလည္း မရိွေၾကာင္း တစ္ရြာလံုးမွ သိရိွၾကသည္။
ဦးေမာင္သန္းခင္ႏွင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ တို႔မွလည္း ၎တို႔ႏွစ္ဦးပိုင္ ေျမကြက္မ်ားမွာကပ္လ်က္ျဖစ္ၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္
ၾကားတြင္ ေျမကြက္အမွတ္တစ္ခု ထပ္တိုးေနသလဲဟု အံ့ၾသလ်က္ ထိုေနရာတြင္ ခ်က္ခ်င္းမကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း
ေျပာျပပါသည္။ ေက်းရြာသို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဦးေက်ာ္လင္းထြန္းကို ေမးျမန္းရာ ထိုေငြမ်ားကို သူက အမည္ခံထုတ္
ယူေပးရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမစာရင္း ဒု-ဦးစီးမွဴး ဦးေ၀ဘစံကို ထုတ္ယူသည့္ေန႔မွာပင္ အခမ္းအနားအျပင္ဖက္မွာ ေပးခဲ့ရ
57

သည္ဟု ဦးေမာင္သန္းခင္ သိခဲ့ရသည္။ ယင္းကိစၥကို ဦးေမာင္သန္းခင္ႏွင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔သည္ ၎တို႔ေျမမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေန၍ ရက္ေပါင္း (၂၀) ၾကာၿပီးမွ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနကို တိုင္ၾကားသလို၊ ထိုစဥ္က ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးလွေမာင္တင္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးထံသို႔ စာေရးတိုင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမေလ်ာ္ေၾကးဒုတိယအရစ္ေပးခ်ိန္တြင္ ေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္
မရိွဘဲ ၎တို႔လယ္ေျမမ်ားမွ ေျမတစ္ခ်ိဳ႕ျဖင့္ ေျမပံုေပၚတြင္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ ေျမကြက္အသစ္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္
ေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြ (၅) သိန္း ကို ဦးေမာင္သန္းခင္အမည္ႏွင့္ ထုတ္ေပးၿပီး ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးခြဲေ၀ေပးခဲ့
သည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေက်ာ္လင္းထြန္းအမည္ျဖင့္ ထုတ္ယူသြားေသာ ပထမအရစ္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုမူ
ျပန္ လည္ရရိွျခင္းမရိွဟု သိရိွရသည္။
ျဖစ္စဥ္ (၅-၃)။

။ အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ (၂) ခုအတုိင္း ဆင္တူျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္

ေတာင္သူ ဦးစိုးေအးႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔၏ ကပ္လ်က္လယ္ေျမမ်ားအၾကား ေျမကြက္အမွတ္အသစ္တစ္ခုျဖင့္
ေျမပိုင္ရွင္ ဦးခင္ေမာင္ေရႊအမည္ျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ တုိက္ဆုိင္သည္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ယူမည့္
သူမ်ားထဲတြင္လည္း ေတာင္သူ ဦးခင္ေမာင္ေရႊ ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ၎အားေခၚသည္မွတ္၍ သြားေရာက္ရာ မွတ္ပံုတင္ပါ
အခ်က္အလက္မ်ား မတူညီပဲ အမည္တူျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာယကံရွင္မရိွေသာ ဦးခင္
ေမာင္ေရႊ ထုတ္ယူရမည့္ ေငြထုပ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေဘးဖယ္ထားလိုက္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ဦးစိုးေအးႏွင့္
ဦး ေအာင္ေသာင္းတို႔က ေျပာျပၾကသည္။ ထို႔အတူ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ဒုတိယအရစ္ေပးခ်ိန္တြင္လည္း ဦးခင္ေမာင္ေရႊ
အမည္ကို ထပ္မံေခၚရာတြင္ ဦးေမာင္သန္းခင္မွ “ဦးခင္ေမာင္ေရႊဆိုသူ ရြာမွာမရိွေၾကာင္း၊ ဦးစိုးေအးႏွင့္ ဦးေအာင္
ေသာင္း ေျမကြက္အၾကားတြင္ ဘယ္သူမွမရိွေၾကာင္း၊ ကာယကံရွင္ႏွစ္ဦးကို ေမးၾကည့္ပါ” ဟု ထ၍ေျပာသည့္အခါ
ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုပ္ကို ပထမအႀကိမ္အတိုင္း ေဘးဖယ္ထားခဲ့သည္။ ဦးေမာင္သန္းခင္မွာ အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ (၃) ခု
စလံုး တစ္ေန႔ထဲတြင္ျဖစ္ၿပီး တစ္ရြာလံုးကိုယ္စား ထ၍ေျပာဆိုသူ သူတစ္ဦးတည္းသာရိွၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ
သူ႕ကိုမလိုလား သည့္အၾကည့္မ်ားျဖင့္ ၾကည့္ျခင္းခံရေၾကာင္း၊ ေဘးဖယ္ထားေသာ ေငြထုပ္ကို မည္သို႔ျပဳလုပ္မည္ကို
သိလို၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ပြဲၿပီးဆံုးသည္အထိ ေစာင့္၍ၾကည့္ခ်င္ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုတ္ယူၿပီးသူမ်ား
ထြက္ခြာရန္ အတင္းျပန္လႊတ္သျဖင့္ ျပန္လာခဲ့ရ၍ ထိုေငြမ်ားကို မည္သို႔စီမံခဲ့ၾကေၾကာင္း မသိရိွပါဟု ရွင္းျပပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၆)။

။ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း စီေမွာ္ေက်းရြာက ဥယ်ာဥ္ေလ်ာ္ေၾကးအမႈ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚရိွ စည္ေမာ္ေက်းရြာမွ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံခဲ့ရ၍ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္း
ခံခဲ့ရေသာ ေတာင္သူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာမွ ေတာင္သူ ဦးခ်မ္းလွဦး၏ အမႈကိစၥကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။
ေတာင္သူ ဦးခ်မ္းလွဦးသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၿပီး စည္ေမာ္ေက်းရြာသား လယ္သမားတစ္ဦးအျဖစ္ သူ႕ဘ၀ တစ္
ေလ်ာက္လံုး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳခဲ့သည္။ ဦးခ်မ္းလွဦးသည္ စည္ေမာ္ေက်းရြာတြင္ အျခားရြာသားမ်ား နည္းတူ
အစဥ္အဆက္ ဓါးမဦးခ်လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မရိွပါ။ ေတာင္သူ တစ္ဦး
ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမနယ္နမိတ္ကို မည္ကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေလးစား
လိုက္နာၾကသနည္းဟု ေမးျမန္းရာတြင္ ဦးခ်မ္းလွဦး ရွင္းျပသည္မာွ “ေက်းရြာ၏ ဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း ရြာသားအခ်င္း
ခ်င္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာနယ္နမိတ္အတြင္း မည္သည့္သစ္တစ္ပင္ကိုမွ် က်ဴးေက်ာ္ခုတ္လွဲျခင္းမျပဳပဲ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈကို
ထိုကဲ့သို႔ရိုးရာနည္းလမ္းျဖင့္ အသိအမွတ္ေလ့ရိွေၾကာင္း” သိရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမစတင္မီအထိ
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အစဥ္အဆက္ျပႆနာမရိွခဲ့ပါဟု သိရသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းက စည္ေမွာ္ေက်းရြာတြင္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမွ စတင္ခဲ့ရာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း
ထဲ ဦးခ်မ္းလွဦး၏ ဥယ်ာဥ္ေျမ (၀.၆၀) ဧက ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုဥယ်ာဥ္ၿခံမွာ ဦးခ်မ္းလွဦးပိုင္ လယ္ကြက္၏အထက္ပိုင္း
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ေရဆင္းဧရိယာတြင္ရိွၿပီး

ငွက္ေပ်ာ္ပင္ႏွင့္

ပ်ဥ္းကတိုးပင္မ်ားကိုလည္း

ဇီးပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳး

ထားသလို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားခဲ့သည္။

သဘာ၀ေပါက္

ပိုက္လိုင္းျဖတ္

အဖိုးတန္သစ္မာ

သန္းသြားသည့္ေျမမ်ားကို

ပထမအႀကိမ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဦးခ်မ္းလွဦး၏ ဥယ်ာဥ္ေျမကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ စာေရးႀကီး ဦးေက်ာ္ေ၀၏သား ဦးေ၀လင္းေက်ာ္အမည္ျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၂၂ သိန္း (၄၄
သိန္း၏တစ္၀က္) ထုတ္ယူသြားခဲ့သည္ ကို ဦးခ်မ္းလွဦးမိသားစုမွ သိရိွခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးခ်မ္းလွဦး၏သမီး
ေဒၚစံေရႊေအးမွ သူမဖခင္၏ ဥယ်ာဥ္ေျမ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကို အဘယ္ေၾကာင့္ အျခားသူတစ္ဦးအမည္ျဖင့္
စာရင္း၀င္ေနရသည္ကို စံုစမ္းရာတြင္ စည္ေမာ္ ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္ျခင္းမရိွေသာ ေဒၚစိုးစိုး၀င္း အပါအ၀င္
(၅) ဦးအမည္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္စိုက္ခင္းအျဖစ္ ဦးခ်မ္းလွ ဦးပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဥယ်ာဥ္ေျမအပါအ၀င္
ေျမဧကအမ်ားအျပားကို ေျမစာရင္းဌာနတြင္ ေျမပံုစံ (၁၀၅) ေလွ်ာက္ထား ရယူထားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။
ယင္းကိစၥကို

စည္ေမာ္ေက်းရြာပါ၀င္ေသာ

စစ္ေတာေက်းရြာအုပ္စု၏

အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ဦးေမာင္ခင္ႏုကို

ေမးျမန္ရာမွာလည္း ေျမပံုစံ (၁၀၅) ေလ်ာက္ထားမႈကို လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရသည္ဟု ဦးခ်မ္းလွဦးမိသားစုကို
အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးဦးေက်ာ္သူစိုးႏွင့္ MOGE
မွ အရာရိွမ်ားေရွ႕တြင္ ဦးခ်မ္းလွဦး၏သမီး ေဒၚစံေရႊေအးမွ ထိုေျမကြက္မွာ ၎၏ အေဖ ဦးခ်မ္းလွဦးပိုင္ဆိုင္ေသာ
ဥယ်ာဥ္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့ေပမယ့္

မည္သို႔မွ်

စံုစမ္းအေရးယူေပးျခင္း

မရိွေၾကာင္း

သိရိွရသည္။

ေဒသခံမ်ားက ေဒၚစိုးစိုး၀င္းဆိုသူကို ဘယ္သူဘယ္၀ါမွန္း ဤသုေတသနျပဳလုပ္ခ်ိန္အထိ မသိ၊ မျမင္ဖူး ၾကပါ။
ဦးေ၀လင္းေက်ာ္မွာ ေဒၚစိုးစိုး၀င္ကိုယ္စား အမည္ခံထုတ္ယူသူ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎တို႔က ယူဆထားခဲ့ၾကသည္။

၆-၄-၃။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အၿမဲသိမ္းေျမ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္ အၿမဲသိမ္းေျမ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ လူနည္းစု အရိႈခ်င္း
တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ အဆိုပါအျငင္းပြားမႈမ်ားထဲမွ
ထင္ရွား သည့္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ (၂) ခုကို ေလ့လာေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၁)။ ။ေျမလတ္ေက်းရြာ အစုအဖြ႕ဲ ပိင
ု သ
္ စ္ေတာ (Community Forest-CF) ေလ်ာ္ေၾကးအျငင္းပြားမႈ
ေျမလတ္ေက်းရြာသည္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ေပၚေဒသ ဘံုးေဘာေက်းရြာအုပ္စုထဲတြင္ပါ၀င္ၿပီး၊ လူနည္းစု အရိႈ
ခ်င္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာေက်းရြာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမ်ားျဖင့္ အေအးဓာတ္မ်ားေသာ ငဖဲေတာင္ေပၚ
ေဒသသည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား သစ္ေတာျပဳန္းတီး၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလားျခင္းကို ေဒသခံမ်ား တိုက္ရိုက္ခံစား သိရိွ
လာၾကသျဖင့္ ေျမလတ္ေက်းရြာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အစု
အဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ (CF) တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနသို႔
ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျမလတ္ေဒသရိွ မန္းသစ္ေတာ ႀကိဳး၀ိုင္ထဲက
ဧက (၁၀၀) ကို CF ထူေထာင္ခြင့္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ေျမလတ္ CF ေကာ္မတီသည္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အစုအဖြဲ႕ပိုင္
သစ္ေတာ၏ ဧက (၇၀) ကို ထိန္းသိမ္းေတာအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး ဧက (၃၀) ကို သစ္ေတာ-သီးႏွံ ေရာေႏွာစိုက္ခင္း
(Agro-forest) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သစ္ေတာထဲတြင္ တန္ဖိုးအရိွဆံုး ကၽြန္းစိုက္ခင္းကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သလို၊
ပ်ဥ္းကတိုး၊ အင္ၾကင္း၊ သစ္ရာကဲ့သို႔ေသာ အဖိုးတန္သစ္မာမ်ားႏွင့္ သစ္စိမ္႔၊ ကဒီ၊ သစ္ေဆး (ယြနး္ ထည္သုတ္ သစ္
ေဆးပင္)၊ ဖန္ခါး၊ သရက္ စေသာ အပင္မ်ားလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထား ခဲ့သည္။ CF ၏ စီမံကိန္းမ်ားကို
သစ္ေတာဌာနသို႔ တင္ျပရျခင္း၊ သစ္ေတာဌာနမွ နည္းပညာပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း စသျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး
ရိွၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းတြင္ သစ္ေတာဌာနလက္ေအာက္တြင္မရိွပဲ CF ေကာ္မတီကသာ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္
ဟု CF ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆလိုင္းေမာက္ေမာက္ေက်ာ္က MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕ကို ရွင္းျပခဲ့သည္။
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ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ၎တို႔၏ CF ထဲမွ ျဖတ္သန္းသြားမည္ဟု စတင္သိရွိခ်ိန္၌ CF
အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ငဖဲျမိဳ႕နယ္

သစ္ေတာဦးစီးဌာနကိုဆက္သြယ္၍ ထိုမွတဆင့္ ခရိုင္ႏွင့္ တိုင္းဦးစီးဌာနမ်ားသို႕

CF သစ္ေတာထဲမွ ပိုက္လိုင္းမျဖတ္သန္းရန္ႏွင့္ ေျမသိမ္းယူျခင္းမျပဳရန္အတြက္ ကန္႔ကြက္စာေပးပို႕ခဲ့ေသာ္လည္း
ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲပ
့ ါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ CF ပိုင္ေျမတြင္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမည့္ လမ္းေၾကာင္း
ေျမဧရိယာကို တိုင္းတာျခင္း၊ ပ်က္စီးနိုင္မည့္ သစ္ပင္မ်ားကို ေရတြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္
ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရိွခဲ့မႈအေပၚမူတည္၍ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ားကို

ၾကားခံညိွႏိႈင္းေပးမႈကို ယံုၾကည္စြာ

အပ္ႏွံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ပ်က္စီးသြားသည့္ သစ္ေတာ ေျမဧက ၂၀ အတြက္ သစ္ပင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္
အေရအတြက္ကို စာရင္းျပဳစုၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ေျမနွင့္သစ္ပင္တန္ဘိုး တစ္ဧကလွ်င္ ၆၅ သိန္း
ႏွဳန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း သိန္း ၁၃၀၀ ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။
ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥညိွႏိႈင္းမႈ ရလာဒ္ကို CF ေကာ္မတီမွ မသိရိွရေသးခ်ိန္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ရွင္းလင္းရန္
CF သစ္ေတာထဲသို႔ ေျမတူးစက္ၾကီးမ်ား ေရာက္ရွိလာသည္။ ထိုကိစၥကို CF ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ကန္႕ကြက္ေသာအခါ
MOGE တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးမွ “ငါတို႕ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကို ေလ်ာ္ေၾကး သိန္း (၄၂၀) ေပးျပီးျပီ၊ မင္းတို႕ သစ္ေတာ
ဌာနနဲ႕ပဲ ရွင္းၾက” ဟု ေျပာၾကားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ယူထားေၾကာင္း သိရွိခဲ႔ၾကရသည္။
ထိုအခ်ိန္မွ ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွ ေလ်ာ္ေၾကး သိန္း (၄၂၀) ကိုထုတ္ယူထားျပီး၊
CF အဖြဲ႕ကို အသိမေပး ဘဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွခဲ့သည္။ CF ထဲျဖတ္၍ ပိုက္လိုင္းေဖာက္လုပ္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အတူ ေရာက္ရိွလာေသာ

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးကို တာ၀န္ယူထားသည့္

အိႏၵိယႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Punj Lloyd Co. Ltd. မွ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား တာ၀န္ရိွသူႏွင့္ ေျပာဆိုရာတြင္ CF ေကာ္မတီမွ
စနစ္တက် အဖြဲ႕အစည္းပံုစံျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ အံ့ၾသသြားၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားကို “မင္းတို႔ေျပာေတာ့
ေတာင္ ေပၚသားေတြက ပညာမတတ္ဘူးဆို၊ အခုေတာ့ အဂၤလိပ္လိုပါ ေျပာႏိုင္ေနပါလား” ဟု အမ်ားေရွ႕တြင္
ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါေျပာဆိုခ်က္အရ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အထင္ေသးၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား ကုမၸဏီ အရာရိွကို
အထင္ႀကီးေသာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ အျပဳအမူကို CF ေခါင္းေဆာင္မ်ား သိရိွခဲ့ရသည္။
CF ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို မေက်နပ္၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ
လိပ္မူၿပီး စာေရးတိုင္ၾကားရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနမွ
မေကြးတိုင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ ထိုကိစၥကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ ျမိဳ႕နယ္
သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သစ္ေတာဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမင္းႏွင့္ အဓိကေဆြးေႏြးခဲ႔ရျပီး၊ CF အဖြဲ႔အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
ထဲမွ (၂၂၉) သိန္း ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးမည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေျပာပါသည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးစဥ္ သစ္ေတာဦးစီး
ဌာနမွ ထြက္ခ်က္ထားေသာ CF အတြင္း ဆံုးရံႈးသြားေသာ သစ္ပင္တန္ဖိုးေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို ေတြ႔ရွိရာ အဖိုးတန္ကၽြန္း
ပင္ပ်ိဳ (အခ်င္း ၆ လက္မ ခန္႔ရိွ) တစ္ပင္ကို ေလ်ာ္ေၾကး (၅၀) က်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္သာ သတ္မွတ္ထားသည္ကို သိရိွခဲ့ရသည္။
၎တို႔ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ ကၽြန္းပင္ကို ယခုကဲ့သို႔ တန္ဖိုးမဲ့စြာ တြက္ခ်က္ထားသည့္ ေလ်ာ္
ေၾကးေငြကို လံုး၀လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးမွဴးကို ေျပာခဲ႔သည္။ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၂၂၉)
သိန္းကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဘဏ္မွအပ္ႏွံထားသည္ဟု သိရိွရၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ဤသုေတသန
အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်ိန္အထိ ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသးပါ။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား
သည္ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ CF ေကာ္မတီႏွင့္ ညွိႏိဳွ င္းသေဘာတူျခင္း လံုး၀မရွိပဲ တစ္ဖတ္သတ္
ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ ၾကသည္ဟု CF ေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းေမာက္ေမာက္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
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ျဖစ္စဥ္(၂)။ ။ စီမက
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့ မႈ
ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ေပၚေဒသ ဘံုးေဘာေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ ကၽြဲတလင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ဦးထြန္းေရႊ
၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမထဲမွ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြား၍ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွခဲ့သည္။ ထိုေလ်ာ္ေၾကးကို သာယာကုန္းေက်းရြာ
စာသင္ေက်ာင္းတြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ထုတ္ေပးရာ ဦးထြန္းေရႊမွ သြားေရာက္ထုတ္ယူခဲ့သည္။ ဦးထြန္းေရႊသည္
အတန္းပညာ သင္ၾကားခဲ့ဖူးျခင္းမရိွ၍ စာမဖတ္တတ္ေသာ အရိႈခ်င္းလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ယူခဲ့စဥ္က
စီမံကိန္းအာဏာပိုင္မ်ား ေျပာသည့္အတိုင္း စာခ်ဳပ္၏လက္မွတ္ထိုးရမည့္ေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၎တို႔
ေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုပ္ကို လက္ခံယူခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္မိတၱဴလည္းမရ၍ ဦးထြန္းေရႊသည္ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ဘယ္၍ဘယ္မွ် ေရးထားသည္ကို မသိရိွသလို၊ လက္ထဲေရာက္လာေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သိန္း
(၄၀) မွာလည္း အာဏာပိုင္မ်ားတြက္ခ်က္၍ ေပးေသာ ပမာဏသာျဖစ္သည္။
ဦးထြန္းေရႊသည္ ရရိွခဲ့ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြ သိန္း (၄၀) ကို ရလ်င္ရျခင္း၊ ေငြအမ်ားစုကို မိသားစုေၾကြးမွီမ်ား
ျပန္လည္ေပးဆပ္ခဲ့သည္။ ဦးထြန္းေရႊ၏ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းမွာ လသားအရြယ္ ကေလးမီးဖြားထားသူျဖစ္
၍ ကေလးစားရိတ္ႏွင့္ အိမ္အသံုးစားရိတ္မ်ားအတြက္လည္း က်န္ရိွေသာေငြကို သံုးစြဲခဲ့သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွၿပီး
ရက္ သတၱပတ္ (၂) ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ MOGE မွ အရာရိွတစ္ဦးက ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လြင္၏
ေနအိမ္သို႔ ဦးထြန္းေရႊအား ဆင့္ေခၚ၍ ေလ်ာ္ေၾကးမွားယြင္းေပးခဲ့မိေၾကာင္း၊ ဦးထြန္းေရႊ အမွန္တကယ္ရရိွမည့္ ေလ်ာ္
ေၾကးမွာ (၄) သိန္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုေငြ (၃၆) သိန္းကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းခဲသ
့ ည္။ ထိုအခါ
အေၾကြးဆပ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ဦးထြန္းေရႊ၏လက္ထဲတြင္ ေငြ (၈) သိန္းခန္႔သာ က်န္ရိွေတာ့ေၾကာင္း ရွင္းျပရာ (၃၆)
သိန္းစလံုး ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မျပဳပါက ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မည္ဟု MOGE မွ အရာရိွက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္
ဦးထြန္းေရႊႏွင့္ ဇနီးေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းတို႔ကို ဂုတ္ႀကီးရဲစခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ၿပီး၊ လသားအရြယ္ကေလးငယ္ကိုပါ မိခင္
ႏွင့္ ႏို႔ျဖတ္၍ ေငြ (၃၆) သိန္းျပန္လည္ရရိွရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ၎တြင္အျပစ္မရိွပဲ ယခုလို ခ်ဳပ္
ေႏွာင္ခံထားရေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးႏို႔တိုက္ခြင့္ပင္ မရရိွေၾကာင္း အေဒၚ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သူ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္
ေသာ ေရွ႕ေန ေဒၚခ်ိဳ (ေခၚ) ေဒၚၾကဴၾကဴစန္းထံ အေၾကာင္းၾကား၍ အကူအညီေတာင္းခံရာတြင္ ေရွ႕ေနေဒၚခ်ိဳမွ ဂုတ္
ႀကီးရဲစခန္းသို႔ ဖုန္းဆက္ၿပီး၊ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းမွာ အျပစ္မရိွ၍ လႊတ္ေပးရန္ ေျပာသည့္အခါမွ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းသည္
အခ်ဳပ္ထဲတြင္ တစ္ရက္ႏွင့္ တစ္ညအိပ္ခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည္။
ဦးထြန္းေရႊကို ဂုတ္ႀကီးစခန္းအခ်ဳပ္မွ ျပန္လႊတ္ၿပီး ပဒါန္းရိွ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေျမတိုင္းစာေရး ဦးအုပ္ျမင့္
ေနအိမ္တြင္ ဂုတ္ႀကီးစခန္းမွဴး ဦးတင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ MOGE မွ အရာရိွတို႔ကို ေငြ (၃၆) သိန္းရွာေဖြရန္ တစ္ပတ္အခ်ိန္
ေပးမည္၊ မရရိွပါက ေထာင္ခ်မည္ဟုေျပာကာ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ တစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ ၎တို႔ေတာင္းသည့္ေငြ
ကို ျပန္လည္မေပးအပ္ႏိုင္ေသာ ဦးထြန္းေရႊကို ငဖဲရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးၿပီး၊ ပုဒ္မ (၄၀၃) ျဖင့္ တရားစြဲကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ (၁) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဦးထြန္းေရႊသည္ သရက္ေထာင္ထဲတြင္ (၉)
လႏွင့္ (၅) ရက္ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း MCPWC
အဖြဲ႕အား ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို မွားယြင္းေပးအပ္ခဲ့သည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ရိွ
ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးမွားယြင္းတြက္ခ်က္ခဲ့ေသာ တာ၀န္ရိွသူကို အေရးယူရမည့္အစား၊ ၎တို႔ေပးသည့္ ေလ်ာ္
ေၾကးေငြကိုသာ လက္ခံယူခဲ့ရသည့္ ေတာင္သူအေပၚ အေရးယူျခင္းသည္ လံုး၀တရားမွ်တမႈမရိွဟု ဦးထြန္းေရႊမွ
၎၏ ခံစားခ်က္ကို ဤသုေတသနအဖြဲ႕အား ေျပာျပပါသည္။
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ပံုကားခ်ပ္ (၉)။ ။ ေတာင္သူ ဦးထြန္းေရႊ၏ ေထာင္ထြက္လက္မွတ္

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC မွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ား

၆-၄-၄။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အၿမဲသိမ္းေျမ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္
ေဆာက္သည့္အခါ ေက်းရြာပိုင္ ထင္းေတာ၊ ေက်းရြာဘံုပိုင္ စိုက္ခင္းႏွင့္ သခၤ်ဳိင္းေျမတို႔ကို ျဖတ္သန္းသြားခဲ့သည္။ ထို
ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ၎တို႔အမည္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ယူၾကသည္။ ထိုသို႔ထုတ္
ယူခဲ့ေၾကာင္းကို ေက်းရြာသို႔ လူသိရွင္းၾကား ေၾကညာျခင္းမရိွသလို၊ ထိုေငြမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔စီမံခန္႔ခြဲသည္ကို ေက်းရြာ
ေနျပည္သူမ်ားကို အသိမေပးဘဲထားျခင္းအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွမႈကို ေတာင္သူမ်ားက
သံသယရိွသည္ကို ေလ့လာ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ဤသုေတသနအဖြဲ႕သည္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ (၃) ခုကို စံုစမ္းေလ့လာႏိုင္
ခဲ့ၿပီး၊ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာေဖာ္ျပထားသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၁)။

။ ဗူးခါးရြာမွ ေက်းရြာပိုင္ ထင္းေတာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥ

ဗူးခါးေက်းရြာမွ ေက်းရြာပိုင္ ထင္းစိုက္ခင္းသည္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးေလာင္စာအတြက္ တစ္ရြာလံုးမွ အားထားရ
ေသာ စိုက္ခင္းျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ ထိုထင္းေတာကို ျဖတ္သန္းသြားခဲ့မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းမွ ထင္း
ေတာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည္ကို ေတာင္သူမ်ား သိရိွထားၾကသည္။ ထိုေငြမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ဦးအိုက္ဆန္ (ခ) ဦးဆန္ၾသမွ ၎၏အမည္ျဖင့္ ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေတာင္သူမ်ား ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ ဗူးခါးရြာ
ေတာင္သူ ဦးေက်ာ္ညႊန္႔မွ ၎၏အေတြ႕အႀကံဳကို ျပန္ေျပာျပရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ေန႔၌ ဦးဆန္ၾသကို
အမည္ေခၚၿပီးမွ MOGE မွ အရာရိွက “ေနေန ေနာက္မွေခၚမယ္” ဆိုၿပီး ဦးဆန္ၾသကို ေငြထုတ္မေပးေသးပဲ
ဖယ္ထားလ်က္၊ အျခားေတာင္သူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ထူးျခားသည့္ အျပဳအမူ ကိုသိခ်င္၍
ဦးေက်ာ္ညႊန္႔သည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရၿပီးေသာ္လည္း မျပန္ေသးပဲ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ ေစာင့္ၾကည့္ေနရာ ဦးဆန္ၾသႏွင့္
သူ၏သား ေမာင္ေက်ာ္ေဇာတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးကို ေနာက္ဆံုးက်မွ ေငြထုတ္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ အဲ့ဒီေနာက္
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ေက်းရြာအစည္း အေ၀းတြင္ ဦးေက်ာ္ညႊန္႔မွ ထင္းစိုက္ခင္းမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္ရာ ဦးဆန္ၾသက
ေက်းရြာက (၁၅) သိန္းပဲရရိွေၾကာင္း၊ MOGE ႏွင့္ ေျမစာရင္းတို႔ကို ခြဲေပးခဲ့ရေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
ဦးဆန္ၾသသည္ ကိုယ္ပိုင္ယာေျမ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံရ၍ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွခဲ့သလို၊ ေက်းရြာနယ္နမိတ္ထဲရိွ
ေတာင္ေပၚက ရြာပိုင္ေျမအလြတ္တစ္ကြက္အတြက္ ၎၏သားေမာင္ေက်ာ္ေဇာ အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာ
ထင္းေတာအတြက္ ၎၏အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္း ေျမကြက္ (၃) ကြက္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ယူခဲ့
ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက စံုစမ္းသိရိွထားခဲ့ေသာ္လည္း ေငြေၾကးပမာဏ အတိအက်ကို မေျပာျပႏိုင္ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ေမလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္
ကာယံကံရွင္ ဦးဆန္ၾသ၏ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဦးဆန္ၾသႏွင့္ ေမာင္ေက်ာ္ေဇာကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။
ေမာင္ေက်ာ္ေဇာ္က သူဘာမွမသိရိွေၾကာင္း၊ သူ႕အေဖသာ သိရိွေၾကာင္း ေမးျမန္မႈကိုေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး၊ ဦးဆန္
ၾသက ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ားကို ေငြေၾကးမည္မွ်ရရိွခဲ့သည္ကအစ မည္သို႔မွ် မမွတ္မိေတာ့ဟုဆိုကာ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို
ေျဖၾကားရန္ ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။ သုေတသနအဖြဲ႕မွ ရရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံေမးျမန္းသည့္အခါမွ
၎၏ကိုယ္ပိုင္ စိုက္ခင္းေျမတစ္ကြက္ႏွင့္ သူ၏သား မဂၤလာေဆာင္တြင္ အေမြခြဲေပးထားေသာ ေျမတစ္ကြက္၊ စုစု
ေပါင္း ေျမကြက္ (၂) ကြက္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို အတိအက်မမွတ္မိေတာ့ေၾကာင္း
ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။
တဖန္ ဗူးခါးေက်းရြာ ပါ၀င္ေသာ နားေခၚေက်းရြာအုပ္စုၿပီး၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးစဥ္တြင္ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
တစ္ဦးအေနျဖင့္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အနားယူသြားၿပီျဖစ္ေသာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးစိုင္းလီ
ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဦးစိုင္းလီသည္ ၎မွ မွတ္တမ္းျပဳစုသိမ္းဆည္းထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွသူမ်ား
စာရင္းကို သုေတသနအဖြဲ႕အားကူးယူ ခြင့္ျပဳခဲ့၍ ဦးဆန္ၾသ အမည္ျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကး ထုတ္ယူထားသည့္မွာ (၂) ကြက္
မဟုတ္ဘဲ (၃) ကြက္စာ ထုတ္ယူထားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ အဆိုပါစာရင္းအရ ဦးဆန္ၾသသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္
လယ္ေျမ (၀.၅၆) အတြက္ (၂,၄၈၆,၁၃၆ က်ပ္) ကိုလည္းေကာင္း၊ ၎အမည္ခံ၍ ေက်းရြာပိုင္ ထင္းစိုက္ခင္းေျမ
(၀.၈၁) ဧကအတြက္ (၃,၆၄၀,၆၇၇ က်ပ္) ကိုလည္းေကာင္း၊ ၎၏သား ေမာင္ေက်ာ္ေဇာ အမည္ခံ၍ ေျမ
(၀.၆၄) ဧက အတြက္ (၂,၈၄၁,၅၀၄ က်ပ္) ကို လည္းေကာင္း ထုတ္ယူခဲ့သည္။ ဦးဆန္ၾသသည္ ေက်းရြာပိုင္ေျမ
(၂) ကြက္မွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သိန္းေပါင္း (၆၅) သိန္းနီးပါး ရရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းတြင္ (၁၅)
သိန္းသာ ရရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး က်န္ေငြမ်ားကို MOGE ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနမွ အရာရိွမ်ားကို ခြဲေပးခဲ့ရသည္ဟု
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤသုေတသနကို ျပဳလုပ္ခ်ိန္အထိ ေက်းရြာလူထုမွာ ေက်းရြာမွပိုင္ဆိုင္ေသာ သိန္းေပါင္း (၆၅)
သိန္း အေၾကာင္း အေသးစိတ္ မသိရိွၾကပါ။

ျဖစ္စဥ္ (၂)။

။ ပင္ေပါေက်းရြာပိုင္ေျမ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥ

ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ ပင္ေပါေက်းရြာပိုင္လယ္ေျမမ်ားေပၚမွ ျဖတ္သန္းသြားခဲ့သည့္
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သိန္းေပါင္း (၁၂၀) ခန္႔ ရရိွခဲ့သည္။ ထိုေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ထိုစဥ္က အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
(လက္ရိွမဟုတ္ပါ) ဦးျမင့္ႏိုင္မွ အမည္ခံထုတ္ယူခဲ့ၿပီး၊ ထိုသို႔ေလ်ာ္ေၾကးရရိွေၾကာင္းကို ေက်းရြာကို အသိမေပးဘဲထား
ခဲ့သည္။ လ အေတာ္ၾကာမွ ေက်းရြာသားတစ္ခ်ိဳ႕က သံသယရိွ၍ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္စခန္းဖြင့္ထားေသာ
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကို ခ်ည္းကပ္ေမးျမန္ရာမွ ထိုေငြမ်ား ဦးျမင့္ႏိုင္ထုတ္ယူ
ထားမွန္း အေသအခ်ာ သိရိွခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာလူထုက ထိုေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကိစၥကို ရွင္းလင္းရန္
ေတာင္းဆိုၾကသည့္အခါ ဦးျမင့္ႏိုင္မွ ထိုေငြမ်ားရရိွထားေၾကာင္း ေက်းရြာလူထုကိုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ေငြမ်ားကို
ေက်းရြာ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းဇရပ္ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ သံုးစြဲထားေၾကာင္းရွင္းလင္းခဲ့သည္။ MCPWC
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သုေတသနအဖြဲ႕ က ဦးျမင့္ႏိုင္ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊
သိန္း (၁၀၀)ေက်ာ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ႕အေနျဖင့္ ထိုကိစၥကို အမ်ားေရွ႕တြင္ ရွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊
က်န္ေငြ သိန္း (၃၀) ကို ေက်းရြာလူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာတိကထံ ရြာလူထု၏ဆႏၵအတိုင္း လႊဲအပ္ခဲ့ေၾကာင္း
ရွင္းျပသည္။
သို႔ေသာ္ ပင္ေပါရြားသားမ်ားသည္ ေက်းရြာစာၾကည့္တိုက္ကို အစိုးရမွခ်ေပးေသာ ရံပံုေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရိွထားၿပီး ဦးျမင့္ႏိုင္ေျပာသည့္အခ်က္ကို မယံုၾကည္ၾကပါ။ ထို႔အျပင္ ဦးျမင့္ႏိုင္ထံမွ က်န္ေငြ
သိန္း (၃၀) ကို လက္ခံခဲ့ေသာ ဦးေဇာတိကသည္လည္း ထိုေငြမ်ားကို ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့သည္ကုိ
မေတြ႕ရဟု သိရိွရသည္။ ထိုေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားမွာ ေက်းရြာ၏ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အတြက္ အသံုးခ်သည္ကို မေတြ႕ရိွရသည့္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း
ကို ေက်းရြာလူထုက မေက်နပ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၃)။

။ ေခ်ာင္းေခ်ာက္ေက်းရြာ ဘံုပိုင္ေျမ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ

ေခ်ာင္းေခ်ာက္ေက်းရြာတြင္ ရြာပိုင္လယ္ (၄) ဧကခန္႔ကို ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခဲ့
ရာ (၀.၅) ဧကခန္႔ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ ထိုလယ္ေျမတြင္ ေတာင္သူဦးအိုက္ေက်ာ္ကို သီးစားခ်ထားလုပ္ကိုင္ေစသည္မွာ ႏွစ္
(၂၀) ခန္႔ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံရေသာ ထိုေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ခံစားရသူစာရင္း
တြင္ ဦးအိုက္ေက်ာ္အမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၃၄) သိန္း (၆) ေသာင္းရရိွခဲ့ရာ ဦးအိုက္ေက်ာ္ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ယူ
ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ထုတ္ ယူၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္
လွသည္ လယ္ေျမမွာ ရြာပိုင္ေျမျဖစ္၍ ဦးအိုက္ေက်ာ္ထံမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ယူၿပီး၊ ဦးအိုက္ေက်ာ္ကို (၁၂) သိန္း
(၆) ေသာင္းကိုေပး၍ က်န္ေငြ (၂၂) သိန္းကို ဦးစိုင္းေက်ာ္လွမွ သိမ္းယူသြားသည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ
ဦးအိုက္ေက်ာ္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥကို ေမးျမန္းရန္ ဦးစိုင္းေက်ာ္လွႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ေတြ႕ခြင့္မရရိွခဲ့ပါ။
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဦးစိုင္းေက်ာ္လွ ယူေဆာင္သြားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၂၂) သိန္းအား မည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို
ေက်းရြာမွ မသိရိွၾကရပါ။ ထို႔အျပင္ ေျမႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး စာခ်ဳပ္ မိတၱဴမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ ေတာင္သူ
မ်ားထံ ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဦးစိုင္းေက်ာ္လွကိုေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ား သြား
ေရာက္ေတာင္းခံသည့္အခါ စာခ်ဳပ္မ်ားကို မီးရိႈ႕ပစ္လိုက္ၿပီးဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေခ်ာက္ေက်းရြာမွ
ေတာင္သူမ်ားသည္ မည္သူမွ် စာခ်ဳပ္မိတၱဴမရရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။

၆-၄-၅။ ယာယီသိမ္းေျမႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း တည္ေဆာက္ေရး
ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသား ၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္အတြက္ အိမ္ရာ
စခန္းမ်ားႏွင့္ ပိုက္လံုးႀကီးမ်ား စုပံုရန္ေနရာမ်ားအတြက္ ယာယီအသံုးျပဳရန္ ေျမေနရာမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
CNPC-SEAP ႏွင့္ ၎မွ တစ္ဆင့္ခံ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တည္ေဆာက္ေရးကာလ
(၃) ႏွစ္ခန္႔အတြက္ ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳခ့ဲသည္။ အၿမဲသိမ္းေျမမ်ားအေပၚ ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးအပ္ရာတြင္ ျပႆနာမ်ားေတြ႕ရိွခဲ့သလို၊ ယာယီအသံုးျပဳေသာေျမမ်ားအျဖစ္ ေျမငွားရမ္းသည့္အခါတြင္လည္း
ေျမယာျပႆနာမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးျပႆနာမ်ားရိွခဲ့သည့္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ယာယီ
အသံုးခ်ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာက္ျဖဴ၊ ငဖဲႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၁)။

။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္က စီမံကိန္းအလုပ္စခန္း ေျမငွားရမ္းမႈ ျပႆနာ

ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကတၱိန္အုပ္စုေက်းရြာ ကပ္
သေျပေက်းရြာရိွ (၂၄.၁၆) ဧကက်ယ္၀န္းေသာေျမေပၚတြင္ CNPC-SEAP မွ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္
ရန္စခန္းကို ေျမအက်ယ္ (၁၄) ဧကေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ Punj Lloyd ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္ စခန္း
အျဖစ္ ေျမအက်ယ္ (၁၀.၁၆) ဧကေပၚတြင္လည္းေကာင္း အသံုးခ်ရန္ ေျမငွားရမ္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေျမဧရိယာ
သည္ ကြင္းအမွတ္(၄၇၄) ဦးပိုင္အမွတ္ (၄၆/၃) ႏွင့္ (လ၄)၊ ကြင္းအမွတ္ (၄၉၉) ဦးပိုင္အမွတ္ (၅၀)၊ ကြင္းအမွတ္
(OSS) ဦးပိုင္အမွတ္ (၄၃/၁) တို႔တြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည့္
ေတာင္သူ (၁၀) ဦး အမည္ေပါက္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏ ေတာင္ယာမ်ားႏွင့္
ႏြားစားက်က္ေျမမ်ားအျဖစ္ မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္သူ (၁၀) ဦးမွာ ဦးျဖဴႏုေအာင္၊
ဦးစံသာေက်ာ္၊

ဦးထြန္းလွတင္၊

ဦးခ်င္းေတာင္း

ႏွင့္

ဦးဘစံေအး၊

ဦးေမာင္ေမာင္ေအး

ေဒၚမပုခိုင္၊

တို႔ျဖစ္သည္။

ဦးေမာင္လွျမင့္၊

ေတာင္သူမ်ားသည္

ဦး၀ဲေအာင္၊

ဦးေမာင္ေ၀ေဒါင္း၊

လယ္ယာေျမအတြက္သာလ်င္

ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မ်ားရိွၾကၿပီး၊ ေတာင္ယာႏွင့္ ႏြားစားက်က္ေျမမ်ားအတြက္မူ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနမွ
ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား ထုတ္ေပးေလ့မရိွပါ။
MCPWC မွလက္ခံရရိွထားသည့္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္မိတၱဴအရ ထိုေျမ (၂၄.၁၆) ဧကကို ေျမလြတ္ေျမရိုင္းအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားၿပီး တစ္ဧကလ်င္ (၁၈) သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ (၂၉)
လၾကာ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး၊ စုစုေပါင္း ငွားရမ္းခတန္ဖိုးမွာ (၂၀,၅၄၈,၀၈၀) က်ပ္ ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ ေျမပိုင္ရွင္အျဖစ္
ယခင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရိွ ဓည၀တီေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္က်ခဲ့ၿပီး ေျမငွားရမ္းခ်ိန္တြင္ အၿငိမ္းစားယူသြားၿပီျဖစ္
သည့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆန္းေမာင္(ၿငိမ္း) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္တြင္ ၎ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း
မရိွဘဲ ၎ကိုယ္စား ဓည၀တီေရတပ္ ေရတပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္ၾကပ္ႀကီး ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္က်မွ ၎တို႔ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာေသာ ေျမကို ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆန္းေမာင္
(ၿငိမ္း) က ေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္သြားသည္ကို အံ့ၾသခဲ့ၾကသလို၊ ထိုစစ္အရာရိွကိုလည္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မျမင္ဖူးေၾကာင္း
ေတာင္သူ (၁၀) ဦးကိုယ္စား MCPWC အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ ေတာင္သူ ဦးျဖဴႏုေအာင္ႏွင့္ ဦးစံသာေက်ာ္တို႔မွ
ေျပာျပၾကသည္။ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းေပၚလာခ်ိန္မွ ေျမပိုင္ရွင္အမည္ခံကာ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေျမငွားရမ္းခ (၂၀၅)
သိန္းေက်ာ္ ထုတ္ယူ သြားသည့္အေပၚ ေတာင္သူ (၁၀) ဦးမွ မေက်နပ္သျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံ တိုင္းၾကားမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ တစ္စံုတရာအေရးယူ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ျခင္းမရိွခဲ့ဟု သိရသည္။
ေတာင္သူမ်ားက ထိုသို႔တိုင္းၾကားသည္ကို သိရိွခဲ့ေသာ တပ္ႀကပ္ႀကီး ထြန္းေအာင္ေက်ာ္သည္ ေတာင္သူ
(၁၀) ဦးကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ဆက္လက္လပ
ု ္ေဆာင္ပါက ဖမ္းခ်ဳပ္မည္ဟု ခ်ိန္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ေတာင္သူမ်ားက ၎တို႔လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ ေျမယာမ်ားဆံုးရံႈးသြားမႈအေပၚ ရရိွခဲ့ေသာေျမငွားရမ္းခထဲမွ
ခြဲေ၀ေပးရန္ေျပာသည့္အခါ သစ္ပင္မ်ားဆံုးရံႈးသြားသည့္အတြက္ဟု ဆိုကာ ေတာင္သူတစ္ဦးကို (၁) သိန္းစီ ေပးခဲ့
သည္ဟု ဦးျဖဴႏုေအာင္ႏွင့္ ဦးစံသာေက်ာ္တို႔က ေျပာဆိုသည္။ ေျမငွားရမ္းသည့္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခ်ိန္ (၂၀၁၃)
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထိုေျမကို ေတာင္သူမ်ားအား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္သူ (၁၀) ဦးမွ
သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ စာေရးေသာတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းမထူးခဲ့ပါဟု ဆိုသည္။
အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္သည့္အခါ ေျမငွားစာခ်ဳပ္တြင္ ေျမလြတ္
ေျမရိုင္းဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာေျမသည္ ေျမျပင္တြင္ ေတာင္သမ
ူ ်ားအသံုးျပဳေနေသာ ေတာင္ယာႏွင့္
စားက်က္ေျမမ်ား

ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရိွရသည္။

ေျမစာရင္းဌာနတြင္
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ေျမလြတ္ေျမရိုင္းအျဖစ္

စာရင္း၀င္ေန

လ်င္လည္း ေက်းရြာတစ္ခု၏ နယ္နမိတ္အတြင္းရိွ ထိုေျမကို ေက်းရြာပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရိွၿပီး ေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္ကသာ စီမံခန္႔ခြဲေလ့ရိွ သည္။ ေက်းရြာနယ္နမိတ္အတြင္းရိွ ဤမွ်က်ယ္ျပန္သည့္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းကို
အစိုးရက

ဤစီမံကိန္းအတြက္

အသံုးျပဳ

မည္ဆိုလ်င္လည္း

ရရိွသည့္ေျမငွားခမွာ

ေက်းရြာရံပံုေငြအျဖစ္

ေက်းရြာကသာ ရရိွရမည္။ သို႔ေသာ္ ဤစီမံကိန္းေပၚ ေပါက္လာမွ စစ္အရာရိွေဟာင္းတစ္ဦးက ထိုေျမလြတ္ေျမရိုင္းကို
ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္အခ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ သင့္သည္။ အဓိက သံသယျဖစ္ဖြယ္ကိစၥမွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္မွာ
(၂၀၁၁) ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ျဖစ္ၿပီး၊ ေျမလြတ္ ေျမလတ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒသစ္ႏွင့္ နည္းဥပေဒသစ္တို႔
ျပဌာန္းျခင္းမရိွေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အရာရိွတစ္ဦးမွ ၎ေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသလည္းမဟုတ္ေသာ ကပ္သေျပ
ေက်းရြာက

(၂၄.၁၆)

ဧကရိွေသာေျမကို

၎၏အမည္ျဖစ္

မည္သည့္ဥပေဒအရ

ပိုင္ဆိုင္ထားသနည္းဟု

ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ႏြားစားက်က္ေျမသည္ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာ
လုပ္ငန္းခြင္သံုး

ကၽြဲႏြားမ်ား

ရွင္သန္ေရးအတြက္

အေရးႀကီးေသာေျမျဖစ္၍

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရိွဘဲ ေက်းရြာပိုင္ေျမ အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ၾကတၱိန္ေက်းရြာမွ
ေတာင္သူ (၁၀) ဦးႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးဆန္းေမာင္အမႈကို ေက်ာက္ျဖဴတစ္ၿမိဳ႕ လံုးက သိရိွၾကၿပီး၊ ယင္းကိစၥကို
ၿမိဳ႕နယ္အာဏာ ပိုင္မ်ားက လစ္လွ်ဴရႈ႕ထားသည့္ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းတရား ကို ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။

ျဖစ္စဥ္ (၂)။

။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္က စီမံကိန္းအလုပ္စခန္း ေျမငွားရမ္းမႈ ျပႆနာ

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တစ္ဆင့္ခံလုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ (Sub-contract) ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ Punj Lloyd ကုမၸဏီသည္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္၊ ပဒါန္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အလုပ္စခန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္
အတြက္ ေျမငွားရမ္းခဲ့သည္။ အဆိုပါအလုပ္စခန္းေျမတြင္ ပဒါန္းေက်းရြာေန ေတာင္သူ ဦးထြန္းခင္ႏွင့္ ဦးေရႊေပါက္တို႔
၏ ယာေျမ (၅) ဧကႏွင့္ (၆) ဧကခန္႔ အသီးသီး ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုယာေျမမ်ားကို ဦးထြန္းခင္၏သားႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအး
မင္းႏွင့္ ဦးစိုးျမင့္၊ ဦးေရႊေပါက္၏သားျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေငြတို႔မွ ဖခင္မ်ား၏ အေမြကိုဆက္ခံ၍ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လ်က္ရိွ
သည္။ အဆိုပါေျမကြက္မ်ားသည္ မင္းဘူး-အမ္းကားလမ္းမႀကီးနေဘးတြင္ တည္ရိွၿပီး MCPWC မွ ကြင္းဆင္းသုေတ
သနျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္အထိ ထိုအလုပ္စခန္းမွာ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား သိမ္းဆည္းထားၿပီး အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၀) သည္ အလုပ္စခန္းတည္ေနရာကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုယာေျမမ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္းမွာ ေတာင္သူမ်ားႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရေခတ္
ကတည္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အေထာက္အထားမ်ားလည္း ရိွသည္။
သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရေခတ္ေရာက္သည့္အခါ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း သစ္စိမ့္ပင္ စီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္
ေတာင္သူမ်ား ၏ေျမမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းတြင္ ဦးထြန္းခင္ႏွင့္ဦးေရႊေပါက္တို႔
၏ ယာေျမမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔တြင္ က်န္ရိွေသာယာေျမအနည္းငယ္တြင္ သားသမီးမ်ားမွ
ဆက္လက္ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္စားေသာက္လ်က္ရိွသည္။ စစ္အစိုးရေခတ္ေနာက္ပိုင္း သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္
ယာေျမမ်ားေပၚတြင္မူ

သစ္စိမ့္

ပင္စီမံကိန္းမရိွေတာ့ျခင္း

အစိုးရအေျပာင္းအလဲတြင္

သိမ္းဆည္းထားေသာ

လယ္ယာေျမမ်ားကို မူလ ေတာင္ သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ေနျခင္း စသည့္တို႔ေၾကာင့္ ဦးထြန္းခင္ႏွင့္ဦးေရႊေပါက္
တို႔၏ သားသမီးမ်ားမွာ ၎တို႔ထံမွ သိမး္ ဆည္းခဲ့ေသာ ယာေျမမ်ားျပန္လည္ရရိွရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္မားေနခ်ိန္ျဖစ္
သည္။
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ပံုကားခ်ပ္ (၁၀)။ ။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ပဒါန္းေက်းရြာအုပ္စုရိွ Punj Lloyd ကုမၸဏီ၏ အလုပ္စခန္း

ရင္းျမစ္။ ။ Google Earth မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည့္ ပံုရိပ္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေရႊမွ ဦးျမင့္ေငြထံ လူလႊတ္၍ ၎၏အေဖ
ဦးေရႊေပါက္

ပိုင္ဆိုင္ေသာ

ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္၍

စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္၊

မိမိတို႔ယာေျမမ်ား

ျပန္လည္ရရိွ ေတာ့မည္ဟု ဦးျမင့္ေငြမွ ထင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း MCPWC က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစဥ္ ေျပာျပပါသည္။
ထိုသို႔စုစ
ံ မ္းၿပီး

မၾကားမီတြင္

ဦးျမင့္ေငြ၏

ယာေျမကြက္အတြင္း

တဲတစ္လံုးလာေရာက္ေဆာက္လုပ္ေနသည္

ကိုေတြ႕မွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေရႊထံသြားေရာက္ တိုင္ၾကားရာ ၎က ယာေျမပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း
ေျမခြန္ေျပစားမ်ားကို အဆင္သင့္လုပ္ထားရန္ ႏွင့္ သူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေရမရာေျပာခဲ့သည္ဟု
ဦးျမင့္ေငြက ေျပာပါသည္။ တစ္လခန္႔ၾကာၿပီး မထူးျခားသည့္အတြက္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သူ
ထံသြားေရာက္စံုစမ္းသည့္အခါ ထိုေျမမ်ားမွာ ပလပ္ေျမျဖစ္ၿပီး ဦးျမင့္ေငြပိုင္ေျမမဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုလိုက္သည္။
ေျမပိုင္ရွင္ႏွစ္ဦးမွ ေျမမွာ ၎တို႔၏မိဘမ်ား အစဥ္အဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာေျမျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမခြန္ေျပစာမ်ားရိွေၾကာင္း၊
သစ္စိမ့္ပင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ ရေၾကာင္း၊ ယခုထိုစီမံကိန္းလည္းမရိွေတာ့၍ ေျမကို ၎တို႔သာ
ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္းေျပာဆိုရာ

ေျမစာရင္းဌာနမွ

လက္မခံခဲ့ပါဟုဆိုသည္။

၂၀၁၁

ခုႏွစ္

ဒီဇင္ဘာလတြင္

ေတာင္သူမ်ား၏ယာေျမမ်ားကို အလုပ္စခန္းေဆာက္လုပ္ရန္ စတင္ေျမညိွပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဦးျမင့္ေငြမွ
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ စာေရးကန္႔ကြက္ခဲ့ေပမယ့္ အေၾကာင္းမထူးပါ။
အလုပ္စခန္းအတြင္းရိွ သိုေလွာင္ရံုကို တည္ေဆာက္သူမွာ ျမန္မာကုမၸဏီ Parami PTE Ltd. ျဖစ္ေၾကာင္းသိ
ရိွ၍ ကုမၸဏီသို႔ ေျမယာျပႆနာကို ဖက္စ္ျဖင့္ ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားရာ ထိုစာေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ
(၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ ဦးျမင့္ေငြကို ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့သည္။ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ရဲအုပ္
ဦးေက်ာ့တင္၊ ေျမစားရင္း ဒု-ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ေ၀ႏွင့္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚဥမၼာေအာင္တို႔ ပါ၀င္
သည္ဟု ဦးျမင့္ေငြမွ ရွင္းျပသည္။ သက္ေသအျဖစ္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ေက်းရြာေကာင္စီဥကၠဌ
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အျဖစ္ (၁၄) ႏွစ္ၾကာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဦး၀ ပါ၀င္သည္။ ဦး၀သည္ (၁၉၇၄) ခုႏွစ္ ေက်းရြာေကာင္စီ
ဥကၠဌမျဖစ္ခင္ ဦးျမင့္ေငြ၏ဖခင္ ဦးေရႊေပါက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ယခုလက္ရိွအလုပ္စခန္းေနရာ ယာေျမတြင္ ဦးေရႊေပါက္ထံ
မွ သီးစားချဖင့္ ေတာင္သူလုပ္ခဲ့ဖူးၿပီး၊ ထိုအခ်ိန္ကာလမွ အစဥ္အဆက္ ထိုယာေျမကို ဦးေရႊေပါက္ပုင
ိ ္ဆိုင္ေၾကာင္း
ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္ေဆးမႈလည္း မည္သို႔မွ် မထူးျခားသည့္အတြက္ ဦးျမင့္ေငြသည္ MOGE သို႔ စာေရးတိုင္
ၾကားခဲ့ရာ ေျမစာရင္း ဒု-ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ေငြႏွင့္ MOGE အရာရိွ ဦး၀င္းႏိုင္ေဆြတို႔ ထပ္မံလာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး၊ ဦး၀င္းႏိုင္
ေဆြမွ ေျမပံုစံ (၁၀၅) ကို ေျမစာရင္းဌာနတြင္ အရင္ဆံုးေလ်ာက္ထားရယူၿပီးရင္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမစာရင္းဌာနတြင္ ပံုစံ (၁၀၅) ေလွ်ာက္ထားရာ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သူမွ ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းဆို
ခဲ့သည္။ ဦးျမင့္သူမွ အဆိုပါယာေျမကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေရႊက ၎အမည္ႏွင့္ ၾကက္ဆူစိုက္ခင္း (၅)
ဧက အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေလွ်ာက္ထားမႈ ရိွေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဘဲ ေလ်ာ္ေၾကးရမည္ဟု
ေျပာခဲ့သည္။ ဦးျမင့္ေငြမွာ ေနာက္ဆံုးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စာေရးတိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း
မထူးခဲ့ပါဟု ရွင္းျပသည္။
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ဦးေအးမင္၊ ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ ဦးျမင့္ေငြတို႔မွ ၎တို႔၏ ယာ
ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွလိုေၾကာင္း ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီထံ စာေရးတင္ျပၿပီးေနာက္ တစ္လ
အၾကာ မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ေျမစာရင္းဌာနမွ ဦးေအးမင္းႏွင့္ ဦးစိုးျမင့္ ညီအကိုႏွစ္ဦးကို ေခၚယူ၍ ၎တို႔၏
ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆုိၿပီး လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရသည္ဟု ဦးေအးမင္းက ေျပာပါသည္။
ဤသုေတသနအတြက္ ေမးျမန္းခ်ိန္ ဧၿပီလအထိ ဦးျမင့္ေငြမွာ ၎၏ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွျခင္း မရိွပါ။
ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေတာင္သူ ဦးျမင့္ေငြႏွင့္ဦးေအးမင္းတို႔ကို ေတြ႕ဆံုေမး
ျမန္းခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔တင္ျပခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမ်ားကို ေလ့လာသည့္အခါ၊
ေတာင္သူႏွစ္ဦးသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ သစ္စိမ့္ပင္စီမံကိန္းအတြက္ ေျမသိမ္းခံရျခင္းမတိုင္မီအထိ ထိုယာ
ေျမမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္မရိွ အထင္အရွားေပၚလြင္သည္။

ေတာင္သူႏွစ္ဦး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ

အေထာက္အထား ခိုင္လံုပါလ်က္ႏွင့္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းစတင္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထိုယာေျမမ်ားကို Punj
Lloyd

ကုမၸဏီအား

ငွားရမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္

သစ္စိမ့္ပင္စီမံကိန္းမရိွေတာ့သည့္အတြက္

ေတာင္သူႏွစ္ဦးမွာ

ေျမငွားရမ္းခကို ရရိွသင့္သည္။ သို႔ ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနသည္ သစ္စိမ့္ပင္စီမံကိန္းမရိွေတာ့သည့္ေျမကို
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အမည္ျဖင့္ သစ္ စိမ့္ပင္ေလ်ာ္ေၾကးရရိွရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ဦးျမင့္ေငြမွ ပံုစံ ၁၀၅
ေလ်ာက္ထားမႈကိုလည္း ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ Punj Lloyd ကုမၸဏီက အဆိုပါေျမကို

အလုပ္စခန္းဖြင့္ သံုးစြဲေနၿပီး၊ ေတာင္သူမ်ား ရရိွသင့္သည့္ ေျမငွားရမ္းခကို မည္သူခံစားရရိွသည္ကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အတင္းအဓမၼေျမယာ
သိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာခဲ့ရေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ဤပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္လည္း ထပ္မံ၍ဆံုးရံႈး
နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္မွာ ၎တို႔အေပၚ တရားမွ်တမႈႏွင့္ စာနာေထာက္ထားမႈ ကင္းမဲ့လြနး္ သည္ဟု
သံုးသပ္ေတြ႕ရိွသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၃)။

။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ဂတ
ု ႀ္ ကီးေက်းရြာတြင္ Punj Lloyd ကုမဏ
ၸ ၏
ီ အလုပစ
္ ခန္းေျမငွားရမ္းမႈ ျပႆနာ

Punji Lloyd Co. Ltd. သည္ ငဖဲေတာင္ေပၚေဒသ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈကာလအတြင္း ဂုတ္ႀကီး
ေက်းရြာရိွ ေဘာလံုးကစားကြင္းကိုငွားရမ္း၍ အလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္ရန္ အိမ္ယာစခန္းေဆာက္ လုပ္ခဲ့သည္။
ထို ေဘာလံုးကြင္းေျမကို ဂုတ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒၚတင္တင္ခိုင္ႏွင့္ ဦးႏွင္းဆိုသူႏွစ္ဦးမွ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊
ေက်းရြာ (၁၀) ရြာပါ၀င္ေသာ အုပ္စုေဘာ္လံုးကြင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားက ေတာင္းခံသျဖင့္
၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကိုမူ ေဒၚတင္တင္ခိုင္ႏွင့္ ဦးႏွင္းတို႔၏လက္ထဲတြင္သာ
ထားရိွသည္။

၂၀၁၁

ခုႏွစ္တြင္

ထိုေဘာလံုးကြင္းကို

Punj

Lloyd

ကုမၸဏီကို

ငွားရမ္းခဲ့သည့္အခါတြင္

ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကိုအသိမေပးပဲ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမွေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ရရိွသည့္ေျမငွားရမ္းခကို ေျမပိုင္ရွင္မ်ား
တစ္စံုတစ္ရာ ခံစားခြင့္မရရိွခဲ့ပါ။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေျမပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္တင္ခိုင္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ
ေအာက္ပါအတိုင္း သိရိွခဲ့ရသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ထိုစဥ္က ဂုတ္ႀကီးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးက်ားသည္ ေက်းရြာေပါင္း
(၁၀) ရြာပါ၀င္ေသာ ေက်းရြာအုပစ
္ အ
ု တြငး္ ေဘာလံုးကြင္း တစ္ကြင္းမွမရိသ
ွ ျဖင့္ ေဘာလံုးကြင္းတစ္ခတ
ု ည္ေဆာက္ရန္
ေဒၚတင္တင္ခိုင္ထံ ေျမေနရာလာေရာက္ေတာင္းခံခဲ့သည္။ လက္ရိွတြင္ ဘံုးေဘာေက်းရြာအုပ္စု မူလတန္းေက်ာင္း
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးျဖစ္သူ ေဒၚတင္တင္ခိုင္မွ ၎၏အိမ္ေနာက္ဖက္ရိွေျမကြက္ကို ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ရယူခဲ့
ျခင္း မရိွပါဘဲ ေဘာလံုးကြင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲသ
့ ည္။ ထိုေဘာလံုးကြင္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အသံုးျပဳ
ခဲ့သည္။ ငဖဲေတာင္ေပၚေဒသသို႔ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း စတင္ခ်ိန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂုတ္ႀကီးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးမွာ ေက်းရြာမွ ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏိုင္ဆိုသူျဖစ္လာၿပီး၊ ၎သည္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို အသိမေပးဘဲ ေဘာလံုးကြင္းကို Punj
Lloyd ကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္ေရးစခန္းအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ငွားရမ္းခဲ့သည္။ ေဘာလံုးကြင္းကို ငွားရမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ေက်းရြာေဘာလံုးကြင္းတစ္ခုကို ေက်းရြာအတြင္းရိွ လြတ္ေနေသာေျမကြက္တြင္ အစားျပန္၍တည္ေဆာက္ေပးရန္၊
ရြာခ်င္းဆက္လမ္းတစ္ခု ေဖာက္လုပ္ေပးရန္၊ ေသာက္ေရစစ္ကန္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ ေရပိုက္လိုင္း
သြယ္တန္းေပးရန္တို႔ကို ငွားရမ္းခအေနျဖင့္ Punj Lloyd ကုမၸဏီႏွင့္ အေပးအယူ သေဘာတူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ေျမေနရာငွားရမ္းခ ေငြသားအေနျဖင့္ (၁၅) သိန္းရရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ေဘာလံုးကြင္းကို ကုမၸဏီသို႔ငွားရမ္းခဲ့မႈတြင္ ေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ေဒၚတင္တင္ခိုင္ကို တစ္စံုတစ္ရာတိုင္ပင္ျခင္း
မရိွသလို၊ ငွားရမ္းခလည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္မရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ လုပ္ရပ္အေပၚ မေက်နပ္၍
ငဖဲၿမိဳ႕ရိွ

ေျမစာရင္းဌာနကိုတိုင္ၾကားရာတြင္

ေက်းရြာအုပ္စု

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ညိွႏိႈင္းရန္သာ

ေျပာခဲ့သည္။

ေဒၚတင္တင္ခိုင္ႏွင့္ ဦးႏွင္းတို႔မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏိုင္ကို ေမးျမန္းရာတြင္ ထိုေျမကို ပံုစံ (၁၀၅) ျဖင့္
ဦးပိုင္ေျပာင္းထားၿပီးၿပီဟု ေျပာခဲ့ၿပီး၊ ေလ်ာ္ေၾကးမည္မွ် လိုခ်င္ေၾကာင္း ေမးျမန္းသည္။ ဦးႏွင္းမွ သူ႕ေျမအတြက္
ေလ်ာ္ေၾကး သိန္း (၅၀) လိုခ်င္ ေၾကာင္းေျပာရာ (၄) သိန္းပဲေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏိုင္မွ တုန္႔ျပန္သည္။
ေဒၚတင္တင္ခိုင္မွာမူ ေလ်ာ္ေၾကး ကို မလိုခ်င္ေၾကာင္း၊ ေျမကိုသာ ျပန္လိုခ်င္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ MCPWC မွ ဂုတ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
ပံုကားခ်ပ္ (၁၁) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Punj Lloyd ကုမၸဏီမွ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုအလြတ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္
စခန္းကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏိုင္မွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးက်ား
၏သားျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ႏိုင္ဦးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေနသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္က်ရာမွ ေခတၱျပန္
လာေသာ ေဒၚတင္တင္ခိုင္၏သားျဖစ္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအုပ္သန္း၀င္းခိုင္မွ ဤေဘာလံုးကြင္းေျမေနရာ အမႈ
အခင္းကို မိခင္ကိုယ္စား ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့ရာ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးက်ားလက္ထက္က စတင္ခဲ့သည့္ ဤေျမယာအမႈကို
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သားျဖစ္သူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္ဦးက ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။ ဦးေဇာ္ႏိုင္ဦးက ၎၏လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ခဲ့
ေသာကိစၥမဟုတ္၍ ေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး (၅) သိန္းေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းရာ၊ ရဲအုပ္သန္း၀င္းခိုင္မွ လက္မခံပဲ
ေလ်ာ္ေၾကးကိုမလို၊ ေျမကိုသာ ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္လိုေၾကာင္းေတာင္းဆို၍ ထိုအမႈသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ
အေျခ အေနတြင္ ရိွေနသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၁)။ ။ ဂုတ္ႀကီးေက်းရြာ ေဘာလံုးကြင္းရိွ Punj Lloyd ကုမၸဏီမွ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC မွ ငဖဲၿမိဳ႕သို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္စဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔)

၆-၅။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏အစိုးရမ်ားသည္ တိင
ု ္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ စီးပြားေရးစီမံကန
ိ ္းႀကီးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈကို

အဓိက

အားကိုးအားထားျပဳၾကသည္မွာ

ယေန႔ေခတ္

စီးပြားေရးပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အတြင္း ရင္းႏွီး
ၿမဳပ္ႏွံမႈသစ္မ်ားစီး၀င္လာျခင္း၊

နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရရိွမည့္

အခြင့္အေရးရိွျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ား

အလုပ္

အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ရရိွျခင္း စသည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အစိုးရမ်ားက အေလးေပးေဖာ္ျပ ေျပာဆိုၾက
ေလ့ရိွသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္

ျမန္မာအစိုးရသည္

ေရနံႏွင့္

ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖတ္သန္း၍

တရုတ္ႏိုင္ငံသု႔ိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း

ေရနံပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းခြင့္ျပဳျခင္းအတြက္

ႏွစ္စဥ္ ေရနံစိမ္းတန္ေပါင္း (၂) သန္းကို အခေၾကးေငြ အျဖစ္ရရိွမွာျဖစ္သလို၊ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြသိုက္မွ
တရုတ္ႏိုင္ငံကိုေရာင္းခ်ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွ ႏွစ္စဥ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပသန္းေပါင္း (၁၀၀)
ကို သံုးစြဲခြင့္ ရရိွမည္ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း၊

ထို႔အျပင္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ျခင္းမွ

ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအတြက္

ႏွစ္စဥ္

ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ အေျမာက္အမ်ားရရိွမွာျဖစ္လို႔ မ်ားစြာအက်ိဳးရိွေၾကာင္း ေျပာၾကား ေလ့ရိွသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္
ျမန္မာအစိုးရအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြ အေျမာက္အမ်ားကို သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမထဲ ပိုက္လိုင္းျဖတ္ သန္းခြင့္ေပးခဲ့ရေသာ
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ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအတြက္

မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးကို

တိုက္ရိုက္ခံစားခြင့္ရရိွခဲ့ၿပီး၊

မည္သည့္အရာမ်ား

ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ကိုမူ ေျပာဆိုမႈနည္းပါးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသုေတသနသည့္ ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေတာင္သူ
မ်ား ရရိွခဲ့သည့္ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ဆိုးက်ိဳး မည္သည္က ပုိမ်ားသည္ကို ေလ့လာ၍ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ဤ အခန္းတြင္
တင္ျပထားသည္။
ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာင္မႈမွာ အလြန္ႀကီးမားျပီး၊ စီမံကိန္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရာ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခတက်တည္ရိွေနေသာ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကို ပထမဆံုး ဖ်က္ဆီးၿပီးမွ ၎တို႔လိုခ်င္ေသာအရာကို တည္ေဆာက္ယူရသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို
အဓိကမွီခိုအား ထားေသာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္
အားထားရာျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကိုဖ်က္စီးၿပီးမွ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြပိုက္လိုင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။
ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ CNPC တို႔သည္ စီမံကိန္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးကိုသာ
တြင္တြင္ေျပာၾက ေသာ္လည္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိုမူ
ဖံုးကြယ္ထားၾကသည္။ ၎တို႔ဖ်က္စးီ ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး
အဖိုးအခေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈကိုလည္း ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္
အဓိကေျမအသံုးခ်မႈမွာ ကီလိုမီတာ (၈၀၀) နီးပါး ရွည္လ်ားေသာပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ မီတာ ၃၀
(ေပ ၁၀၀) က်ယ္ေသာေျမကို အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈမွာ
ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၁) ဧက ပတ္၀န္းက်င္သာရိွ၍ ရုတ္တရက္ၾကည့္လ်င္ ထိခိုက္နစ္နာမႈသည္ မေျပာပေလာက္ပါဟု
ထင္ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာေျမ (၅) ဧကေအာက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားျပားသည့္အတြက္
ျပႆနာမွာ ထင္သေလာက္ မရိုးစင္းေၾကာင္း ေလ့လာေတြရရိွခဲ့ရသည္။ ပံုကားခ်ပ္ (၁၂)တြင္ ပိုက္လိုင္း
မတည္ေဆာက္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္၍
အေသးစိတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ထားပါသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၂)။ ။ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အခ်ိဳးအစား (ပွ်မ္းမွ် ရာခိုင္ႏႈန္း)
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ဤသုေတသနမွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေတာင္သူတို႔၏ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အခ်က္အလက္အေပၚမူတည္၍ ၃ ဧက
ေအာက္ႏွင့္ ၃-၅ ဧကေအာက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ “ေတာင္သူငယ္”၊ ၅-၁၀ ဧကေအာက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူလတ္ ႏွင့္
၁၀ ဧကအထက္ ေျမပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူႀကီးဟူ၍ ေတာင္သူ (၃) မ်ိဳးေတြ႔ရိွရသည္။ ေတာင္သူငယ္ကို ၃ ဧက
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ေအာက္ႏွင့္ ၃-၅ ဧကပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ ခြဲျခားရျခင္းမွာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရမႈအဆိုးဆံုး ေတာင္သူ
အမ်ိဳးအစားကို သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနမွ ေတြ႕ရိွခ်က္အရ ပိုက္လိုင္း မတည္ေဆာက္မီတြင္
ေတာင္သူအားလံုး ေျမပိုင္ဆိုင္မႈရိွၾကၿပီး၊ တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ထဲမွ (၁.၉၈%) သို႔မဟုတ္ ေတာင္သူ (၁၉)
ဦးမွာ လယ္ယာမဲ့ဘ၀သို႔ ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ (၃) ဧကေအာက္ ေတာင္သူငယ္ မ်ားမွာ (၆.၆၂%) သို႔မဟုတ္ ေတာင္သူ
ငယ္ (၆၄) ဦး တိုးပြားလာသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ လယ္ယာမဲ့ႏွင့္
(၃) ဧကေအာက္ ေတာင္သူအေရအတြက္သည္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေတာင္သူ စုစုေပါင္း၏ (၃၅.၄၅%) သို႔မဟုတ္
သံုးပံု တစ္ပံုေက်ာ္ရိွသည္။ အဆိုပါေတာင္သူငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားမွာ လယ္ယာေျမဆံုးရံႈးမႈေၾကာင့္
ထိခိုက္ခံစား ရမႈ အဆိုးဆံုးသူမ်ားအျဖစ္ ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ ၎တို႔သည္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းအတြင္း
ေျမမ်ားပ်က္စီးဆံုးရံႈး

ရံုမွ်မက

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းအျပင္ဖက္

က်န္ရိွေသာ

လယ္ယာေျမအပိုင္းအစတြင္

၀မ္းစာဖူလံုရန္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ခက္ခဲသြားသည္။ ထိုလက္က်န္ေျမကို မစိုက္ပ်ိဳးခ်င္၍ ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါကလည္း
ေသးငယ္ေသာ ေျမကြက္ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ျဖတ္သန္းခံထားရၿပီး ေနာင္တြင္
ပိုင္ဆိုင္မႈအာမခံခ်က္မရိွျခင္းေၾကာင့္ ၀ယ္ယူမည့္သူမရိွသည့္အျဖစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမမွာ
တစ္ဆက္တည္းရိွမေနပဲ အစိတအ
္ ပိုင္း ျဖစ္ သြားျခင္းေၾကာင့္ ေျမတန္ဖိုးက်ဆင္သြားသည္ဟု သိရိွရသည္။
၎အေျခအေနကို ေပၚလြင္ေစရန္ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္း၏ လယ္ယာေျမကြက္မ်ားေပၚ ေတြ႕ရအမ်ားဆံုး ပို
က္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈပံုစံမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအား အေသးစိတ္ေမးျမန္းၿပီး ပံုကားခ်ပ္ (၁၃) ႏွင့္ (၁၄) တြင္ ေရးဆြဲပံုေဖာ္
ျပထားသည္။ အကယ္၍ ေတာင္သူတစ္ဦး၏လယ္ေျမကြက္ထဲ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း မီတာ (၃၀) အက်ယ္အ၀န္း
တစ္ခုလံုး ျဖတ္သန္းခံရလ်င္ လယ္ေျမပ်က္စီးမႈမ်ားျပားၿပီး၊ ပိုက္လိုင္း၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ က်န္ရိွေသာေျမမွာ
က်ဥ္းေျမာင္း၍ ႏွစ္ပိုင္းျဖစ္သြားသည္ကို ပံုကားခ်ပ္ (၁၃) တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါေျမကြက္ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ
ေတာင္သူငယ္မွာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးစားဖို႔ပင္ ခက္ခဲသြားသည္။ လယ္ယာေျမ (၅ - ၁၀) ဧကအၾကား ပိုင္ဆိုင္ေသာ
ေတာင္သူလတ္ဘ၀မွ (၅) ဧက ေအာက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူငယ္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရိွသြားၾကသူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာ
ေျမ (၁၀) ဧက ေက်ာ္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူႀကီးဘ၀မွ (၁၀) ဧကေအာက္ ေရာက္ရိွသြားၿပီး ေတာင္သူလတ္
ျဖစ္သြားသည္မွာလည္း ပံုကားခ်ပ္ (၁၃) ပါ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈ ပံုစံမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၃)။ ။ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေသာ နမူနာပံုစံမ်ား
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ပံုကားခ်ပ္ (၁၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖတ္သန္းမႈပံုစံမွာ ပိုက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္း မီတာ (၃၀) က ေတာင္သူ
၏ လယ္ေျမကြက္ထဲ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖတ္သန္းျခင္းျဖစ္၍ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈကို ႀကီးႀကီးမားမား
ထိခိုက္ မႈမရိွေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ တစ္နံတစ္လ်ားက်ယ္ျပန္႔ေသာ
လယ္ယာ ေျမမ်ားထဲ ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူတစ္ဦး၏ လယ္ယာေျမ အနည္းငယ္
မွ် ဆံုးရံႈးလ်င္၊ အျခားေတာင္သူတစ္ဦး၏ လယ္ယာေျမ အမ်ားအျပား ဆံုးရံႈးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

အထက္

ပါေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားသည္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက မခံစားရေသးမီ ႏိုင္ငံသား
ေတာင္သူမ်ားမွာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အရင္ဦးစြာခံစားၾကရေၾကာင္း ေလ့လာေဖာ္ထတ
ု ္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၄)။ ။ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံရေသာ္လည္း လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈနည္းေသာ နမူနာပံုစံမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ MCPWC က ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား

ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းက ျမန္မာအလုပ္သမားေပါင္း (၄၈၉,၈၂၅) ဦးကို ခန္႔အပ္အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း SEAOP/
GP က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုကိန္းဂဏန္းအရၾကည့္လ်င္ စီမံကိန္းက
ျမန္မာ

ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္

သို႔ေသာ္

ေျမျပင္က

အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား

အေျခအေနမွန္ကို

ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈမွာ

အားရစရာေကာင္းလွေပသည္။

အနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားရရိွေသာ

အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္စဥ္အတြင္း အလုပ္ႀကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမက်င္းတူးျခင္း၊ ေျမႀကီး၊
သဲ၊ ေက်ာက္၊ ဘိလပ္ေျမ သယ္ျခင္း၊ ညေစာင့္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ထမင္းခ်က္၊ ပန္းရံ စသည့္ အလုပ္မ်ားသာ
ျဖစ္သည္။

၎တို႔ကို

ေနစားအလုပ္သမားအျဖစ္

ယာယီငွားရမ္းၿပီး၊

ပိုက္လိုငး္ တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း

အလုပ္သမားအမ်ားစု အလုပ္မရိွၾကေတာ့ဘဲ၊ ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရးအေစာင့္ႏွင့္ ပိုက္လိုင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္
စခန္းေစာင့္အလုပ္မ်ားသာ ရရိွၾကသည္။ စီမံကိန္းတြင္ အတတ္ပညာတစ္ခုခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရၿပီး လုပ္ခလစာ
ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား ေမာင္းႏွင္း ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို
တရုတ္ကုမၸဏီက တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္သည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္
သုေတသနေဆာင္ရြက္စဥ္ ေရနံေခ်ာင္း MOGE မွ အရာရိွႏွစ္ဦး ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ေျပာျပခ်က္အရ
ေရနံေခ်ာင္းရိွ ဓာတ္ေငြ႕ ထပ္ဆင့္တြန္းပို႔စက္ရံုကို CNPC-SEAP မွ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကသာ လည္ပတ္ေနၿပီး၊
MOGE ၏ ရန္ကန
ု ရ
္ ံုးခ်ဳပ္မွ တရုတက
္ မ
ု ဏ
ၸ ႏ
ီ င
ွ ့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြကရ
္ န္ ေစလႊတ္ေသာ၀န္ထမ္းကိလ
ု ည္း တစ္လတစ္ႀကိမ္
လူေျပာင္းသျဖင့္

၀န္ထမ္းမ်ားသည္

စက္ရံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အတတ္ပညာကိုမွ်

ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ရန္

လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္မရသျဖင့္ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္မလာေၾကာင္း
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သိရိွရသည္။ အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းလည္ပတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ ေနေသာ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ပညာရွင္
မ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊ ဂိတ္ေစာင့္၊ ညေစာင့္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား
ရရိွၾကသည္။

၆-၆။

ROW မီတာ ၃၀ အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ႔မ်ား
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးသည့္ေနာက္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေစရန္

“ေျမယာကိုမူရင္းအတုိင္းျပဳျပင္ေပးျခင္း” ဆိုသည့္ အခ်က္ကို SEAOP/GP လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ အဓိက ေဖာ္ျပထား
သည္ (SEAOP & SEAGP, 2013: p 23)။ အဓိပၸါယ္မွာ ပိုက္လိုင္းတူးေဖာ္သည့္အခါ လယ္ယာေျမမ်ား မပ်က္စီး ေစရန္
အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားကို သီးျခားဖယ္ရွားစုပံုၿပီးမွ ေအာက္ပိုငး္ က ေျမညံ့မ်ားကိုတူးေဖာ္၍ ပိုက္လိုင္းၿမဳပ္မည္။
ျပန္လည္ဖံုးအုပ္သည့္အခါတြင္လည္း ေျမညံ့မ်ားကိုအရင္ဖံုးအုပ္ၿပီး သီးျခားဖယ္ထားခဲ့ေသာ ေျမဆီလႊာကို ျပန္လည္
ဖံုးအုပ္ျခင္းျဖင့္ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေသာကုမၸဏီမ်ား အသံုးျပဳသည့္ ႏိုင္ငတ
ံ ကာစံႏႈန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ
နည္းစနစ္အတိုင္း လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလားဆိုသည့္အခ်က္ကို ဤအခန္းတြင္ အဓိကေလ့လာထားသည္။
MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္သည့္အခါ
ေတာင္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခတ
ု ည္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတပ
္ ဲ ပိက
ု လ
္ င
ို ္းလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ကို
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ထားမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း (မီတာ
၃၀) အတြင္းရိွ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကိုပါ ေျခလ်င္ခရီးျဖင့္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ROW မီတာ (၃၀)
အတြင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္

ROW ျပင္ပက ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုပါ ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခန္းတြင္ ROW

အတြင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားကို အဓိက ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ထိုပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္
ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္စဥ္ ROW အတြင္း ေျမအသံုးခ်ပံုကိုလည္း နားလည္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ရရိွသည့္အခ်က္အလက္ မ်ားအေပၚမူတည္၍ ROW အတြင္း ေျမအသံုးခ်ပံု နမူနာပံုစံ
ႏွစ္မ်ိဳးကို ပံုကားခ်ပ္ (၁၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၅) ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈက ရရိွခဲ့ေသာ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားကို
ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းႏွစ္ခုကို မီတာ (၃၀) အတြင္း တစ္ဖက္
တစ္ခ်က္ ခပ္ခြာခြာတည္ေဆာက္ထားျခင္းကို ေျမျပန္႔ေဒသတြင္ေတြ႕ရၿပီး၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ မတ္ေစာက္
ေသာေတာင္ ေစာင္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ရေသာေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းႏွစ္ခုကို နီးကပ္စြာေတြ႕ရိွရသည္။ မီတာ (၃၀)
ေျမအသံုးခ်မႈကို ေလ့လာသည့္အခါ အဓိကအားျဖင့္ ပိုက္လိုင္းၿမဳပ္ရန္ အသံုးခ်သည့္ေျမေနရာႏွင့္ ထိုသို႔ျမဳပ္ႏွံရန္
အတြက္ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား အလုပ္လုပ္ရန္ေနရာဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းေတြ႕ရိွရသည္။ စက္ယႏၱယားမ်ား အလုပ္လုပ္သည့္
ေနရာတြင္ ပိုက္လိုင္းေျမာင္းတူးေဖာ္ရာမွ ထြက္ရိွလာေသာ ေျမစာမ်ားကိုပံုရန္အတြက္လည္း အသံုးခ်သည္ကို ေတြ႕ရိွ
ရသည္။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအေပၚ အမ်ားဆံုးျဖတ္သန္းသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနရာ
အမ်ားအျပားတြင္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ေ၀းကြာေသာ အတြင္းပိုင္းက်ေသာ ေနရာမ်ားမွ ျဖတ္သန္းသည္။ ထို႔
ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ား၊ ပိုက္လံုးႀကီးမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ား သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ရန္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းကို မီတာ (၃၀) အတြင္းေျမျပင္ကို ရွင္းလင္း၍ လမ္းေဖာက္ျခင္းကို ပထမဆံုး
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ROW ကို ေရာက္ရိွရန္ ကားလမ္းမွ သီးျခားလမ္းေဖာက္မႈမ်ိဳးပင္ ရိွခဲ့
သည္။ ဥပမာ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ကို ျမစ္ႀကမ္းခင္းေအာက္မွ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္
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ရာတြင္ စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားကို ျမစ္ကမ္းပါးအနီးက ေဆာက္လုပ္ေရးစခန္းအထိ သယ္ယူရန္အတြက္ သီးသန္႔လမ္း
ေဖာက္ လုပ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပိုက္လိုင္းၿမဳပ္ၿပီးေနာက္ ပိုက္လံုးအေပၚတည့္တည့္ ေျမျပင္ကို အနည္းငယ္
ျမွင့္ၿပီး ေျမဖို႔ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပိုက္လိုင္းကို မိုးေရတိုက္စားမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊
နဂိုမလ
ူ အတိုင္း ညီညာျပန္႔ျဖဴးေသာ စိုက္ခင္းတစ္ခု မျဖစ္ေတာ့သည္ကိုေတြ႕ရိွရသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၅)။

ရင္းျမစ္။

။ ပိုက္လုိင္းတည္ေဆာက္စဥ္ ROW အတြင္း အလုပ္လုပ္ပံု နမူနာပံုစံမ်ား

။ MCPWC က ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား

အထက္ပါေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ေထာက္ရႈ႕၍သံုးသပ္ရလ်င္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ “Excavation
and Backfilling in Layers” နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳပါသည္ဟု CNPC-SEAP မွ ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ လက္ေတြ႕ လုပ္
ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ကြဲလြဲေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ေတာင္သူမ်ားကို ေမးျမန္ရာတြင္လည္း ပိုက္လိုင္း
ျမဳပ္ရန္အတြက္ ေျမတူးသည့္အခါ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားကို ဖယ္ရွာျခင္းမရိွပဲ ေျမတူးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ႀကံဳသလိုတူး
သြားခဲ့သည့္အတြက္ ေျမဆီလႊာမ်ား ပ်က္စီးကုန္ၿပီး ပိုက္လိုင္းၿမဳပ္ၿပီးလို႔ (၃) ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္
လာျခင္းမရိွေၾကာင္း ROW ေပၚတြင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးၾကည့္ေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရိွရသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၆) တြင္ ROW အတြင္းရိွ ေျမျပင္အေနအထားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Google Earth မွ ရိုက္ကူးထားသည့္
ပံုရိပ္ႏွင့္ ဤသုေတသန အဖြဲ႕မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ဓာတ္ပံုတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့
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သည္။ Google Earth မွ ဓာတ္ပံုမွာ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရိွ မႏၱေလး - လားရိႈး အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္ကပ္လ်က္ ေဖာက္
လုပ္ထားေသာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းပံုျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုတြင္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းက စိုက္ခင္းမ်ား၏အလယ္မွ
ျဖတ္သန္းသြား၍ ႏွစ္ပိုင္းျပတ္က်န္ရိွခဲ့သည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရမည္။ ဒုတိယပံုမွာ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕သို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္စဥ္ အဆိုပါေနရာအနီးတြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း
ဓာတ္ပံု ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံုမွာ တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါး အခ်ိန္ကာလကြာျခားေသာ္လည္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသည္ လမ္းျဖစ္သြားၿပီး၊ ေတာင္သူမ်ားမွာ ျပန္လည္စိုက္ ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္ကို ေတြ႕ရိွ
ရသည္။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚရိွေျမမ်ား ေျမဆီလႊာပ်က္စီးျခင္း၊ ေျမအရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍
ေျမဆီလႊာနမူနာမ်ားရယူၿပီး

သိပၸံနည္းက်

သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားကို

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္

လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ သည္ဟု မၾကားသိရပါ။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၆)။ ။ ေျမပံုေပၚႏွင့္ ေျမျပင္ေပၚက ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံရေသာ လယ္ယာေျမမ်ား အေျခအေန

ရင္းျမစ္။ ။ Google Earth မွ ကူးယူထားသည့္ပံု (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ပံုရိပ္) ႏွင့္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳစဥ္ ရိုက္ကူး
ခဲ့သည့္ ေျမျပင္မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ ပံုရိပ္)

ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာ
ပ်က္စီးမႈအေျခအေနကို ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ရိွ Chinese Academy of Sciences မွ တရုတ္သိပံၸပညာရွင္တစ္စုက သုေတ
သနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရလာဒ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသုေတသနကို တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔
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ကီလိုမီတာ (၄၀၀၀) ေက်ာ္ရွည္လ်ားေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြပိုက္လိုင္း ႏွစ္လိုင္းျဖစ္သည့္ WEGP I & II (WestEast Gas Pipeline I & II) ႏွင့္ WCOP (West Crude Oil Pipeline) တို႔ အၿပိဳင္သြယ္တန္းထားေသာ ပိုက္လိုင္း
လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ေနရာ (၃) ေနရာတြင္ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ျမန္မာ-တရုတ္
ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ CNPC ႏွင့္ ၎၏ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ PetroChina တို႔က
ထိုပိုင္လိုင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ CNPC သည္ WEGP II ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကို ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ
လည္း

ေတြ႕ရိွရသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ

ဆက္တိုက္တည္ ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚက

ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးကို

သုေတသန ျပဳလုပၿ္ ပီးေနာက္ တရုတ္သိပၸံအကယ္ဒမီမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို
ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ထားသည္။

“ေျမဆီလႊာဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၏ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းအတြက္ အေရးပါေသာ
ပံ့ပိုးမႈကို

ေပးသည္…ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းအတြင္း

ပိုက္လုံးၿမဳပ္ႏွံျခင္းေၾကာင့္

ေျမဆီလႊာ

အတြင္းရိွ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည့္ အဓိကသက္ေသအေထာက္အထား
မ်ားကို ဤေလ့လာမႈမွ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ပမဏသည္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း
အတြင္း ပိုက္လိုင္းျမဳပ္ရန္တူးေဖာ္သည့္ေနရာ၊ ေျမစာမ်ားစုပံုသည့္ေနရာႏွင့္ [စက္ယႏၱယားမ်ား]
အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာစသျဖင့္ ဇုန္အလိုက္ ကြဲျပားျခားနားမႈရိွသည္…သုေတသနရလာဒ္မ်ားအရ
ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈမွ မူလအေနအထားအထိ ျပန္လည္ေရာက္ရိွရန္မွာ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီး
ေနာက္ပိုင္း (၆) ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္
ေျမဆီလႊာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မရိွျခင္း၊
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ ပစၥည္းမ်ားဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ WEGP I တြင္
ေျမဆီလႊာ အရည္အေသြး နဂိုအတိုင္းျဖစ္လာရန္ အတားအဆီးမ်ားရိွခဲ့သည္”

(Peng Shi,

2014; 1833–1834)
တရုတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ CNPC မွ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို သုေတ
သနျပဳထားျခင္းျဖစ္၍ အဆိုပါသုေတသနရလာဒ္မ်ားသည္ ျမန္မာ-တရုတ္ပိုက္လိုင္းအတြက္ ဆက္ႏြယ္မႈအရိွဆံုး
ကိုးကားခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ား၏
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို

အမွန္တကယ္အေလးထားလ်င္

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား

ပ်က္စီးသြားသည့္ အေျခအေနကို စနစ္တက် သုေတသနျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ၿပီး
(၂)

ႏွစ္ၾကာသည္အထိ

ထိုကဲ့သို႔

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို

မေတြ႕ရိွရပါ။

ယင္းသို႔

ျဖစ္ရျခင္းသည္

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းအတြင္းရိွ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ၎တို႔၏ေျမျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေတာ့ေၾကာင္း
သေဘာထားခဲ့၍ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ROW မီတာ (၃၀) အတြင္း လယ္ယာေျမေပၚတြင္ျပန္စိုက္ခ်င္ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ပ်က္စီးသြားေသာ
ေျမမ်ားကို ေငြေၾကးႏွင့္လုပ္အားစိုက္ထည့္၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပီးမွ စိုက္ပ်ိဳးၾကရသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားမ်ား
ရေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေျမညိွစက္ၾကီးမ်ားကိုငွားျပီး ေျမညွိၾကသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အနည္း ငယ္သာရရွိေသာ
ေတာင္သူမ်ားသည္ စက္ၾကီးမ်ားကိုမငွါးနိုင္ပဲ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္ယူျပီး ျပဳျပင္ခဲ႔ၾကရသည္။ လယ္ယာေျမကို ဘ၀
ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အသက္တမွ်တန္ဖိုးထားၾကေသာ ျမန္မာေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ေျမမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေျမ
ဘ၀မွ ေျမရိုင္းဘ၀သို႔ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ျမက္ရိုင္းခ်ံဳပုတ္မ်ားျဖင့္ ဖံုးသြားသည္ကိုၾကည္႔ရင္း စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းသြား
သည့္ ေတာင္သူမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မိမိလယ္ယာေျမအေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးစြာျဖင့္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးၾက
ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ သီးႏွံျဖစ္ထြန္းမႈမေကာင္းပဲ ရင္းႏွီးထားေသာ ေငြမ်ားဆံုးရွံဳးခဲ႔ရသည္ကိုလည္း ၾကားသိခဲ့
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ရသည္။ ထို႔အျပင္ CNPC-SEAP မွ တရုတ္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ROW အတြင္း လစဥ္ ကားမ်ားျဖင့္ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္၍
စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ေပးထားသည့္အခ်က္မွာ အမည္
ခံမွ်သာ ျဖစ္ေနသည္။

၆-၇။

ROW မီတာ ၃၀ ျပင္ပ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ႔မ်ား
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ROW မီတာ (၃၀) ျပင္ပ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအမ်ားအျပားကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာ

မ်ားတြင္ မီတာ (၃၀) အတြင္း လယ္ယာေျမမ်ားပ်က္စီးမႈထက္ပင္ ပို၍ႀကီးမားသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
ဤ

ေနရာတြင္

အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္တစ္ခုမွာ

ROW

ျပင္ပလယ္ယာေျမ

ပ်က္စီးမႈမ်ားမရိွေစရန္

ႀကိဳတင္

ကာကြယ္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲျ့ ခင္းမရိွသည္ကို မေတြ႕ရိွရပါ။ ထို႔အျပင္ ROW အတြင္းရိွ
လယ္ယာေျမမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအတြက္ ေဒသအလိုက္ ေျမႏွင့္သီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားႏွင့္ ႏွစ္ကာလ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရိွေသာ္လည္း၊ ROW ျပင္ပထိခိုက္ ပ်က္စီမႈမ်ားအေပၚ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရသည့္ ကုန္က်စားရိတ္
သက္သာေစရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မထား ဘဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ ထိုသို႔ ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆံုးကို
ေတာင္တန္းကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေတြ႕ရိွခဲ့ရၿပီး ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ရိွ ရခိုင္ရိုးမ၏ မတ္ေစာက္ေသာ
ေတာင္ေၾကာမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
ကုန္းျမင့္၊ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ပိုက္လုိင္းေဖာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မီတာ (၃၀) ျပင္ပရိွ
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ (၃) မ်ိဳးရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ ပံုကားခ်ပ္ (၁၇) တြင္ ျပသ ထား
သည့္အတိုင္း ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ပိုက္လိုင္းေဖာက္စဥ္က ေတာင္ေစာင္းမ်ားကို ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း
ေဖာ္ထုတ္ရာမွ၊ ထြက္ရိွလာေသာေျမစာမ်ားကို ေတာင္၏ေအာက္ဖက္ဆင္ေျခေလ်ာ္ရိွ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ခင္းေတြ
ထဲ ေျမေကာ္စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ထိုးခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရိႈခ်င္းေတာင္သူမ်ားသည္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းထဲ ပါ၀င္
သြားေသာ မိမိတို႔၏ စိုက္ခင္းမ်ား လံုး၀ဖ်က္စီးခံခဲ့ရရံုမွ်မက ပိုက္လိုင္းေအာက္ဖက္ ေတာင္ေစာင္းတြင္က်န္ရိွသည့္
စိုက္ခင္းမ်ားလည္း ေျမစာပိျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဆပ်က္စီးဆံုးရံႈးျခင္း ခဲ့ရသည္။ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းျပင္ပ ပ်က္စီးမႈက
ပို၍မ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၇)။ ။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေပၚေဒသ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ ပိုက္လိုငး္ ေဖာက္လုပ္သည့္နမူနာပံုစံ

ရင္းျမစ္။

။ MCPWC က ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား
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ငဖဲေတာင္ေပၚေဒသ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ အရိႈခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေကာ္ဖီပင္မ်ားကို အဓိက စိုက္
ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ သံပုရာ၊ လိေမၼာ္၊ ကၽြဲေကာ္ႏွင့္ ကဗၺလာကဲ့သို႔ သစ္သီးပင္မ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ROW ျပင္ပသို႔
ေျမစာမ်ား ပံုခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ေသာ္လည္း ROW အတြင္း ပ်က္စီးမႈကဲ့သို႔ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထား
တြက္ခ်က္ေပးခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ဥပမာ ROW အတြငး္ ရိွ အသီးသီးေနေသာ ေကာ္ဖီတစ္ပင္ ပ်က္စီးပါက က်ပ္ေငြ (၃၂၀၀၀)
ေလ်ာ္ေၾကးရရိွသျဖင့္၊ ေကာ္ဖီပင္ တစ္ဧကပ်က္စီးလ်င္ အနည္းဆံုး သိန္း (၈၀) ခန္႔ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွႏိုင္သည္။
အလားတူ အျခားသစ္သီးပင္မ်ားအတြက္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထား သီးျခားသတ္မွတ္၍ေပးသည္။ သို႔ေသာ္
ROW ျပင္ပက သစ္သီးပင္မ်ားပ်က္စီးမႈအတြက္ မည္သည့္အပင္ျဖစ္ေစကာမူ တစ္ဧကကို (၃၉) သိန္းႏႈန္းျဖင့္
ပံုေသသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ROW အတြင္းရရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးထက္ မ်ားစြာနည္းပါးသြားသည္။ ထိုကဲ့သို႔
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အမ်ားအျပားကုန္က်မည့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၈)။ ။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕ ငဖဲေတာင္ေပၚပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းကိုေလ့လာေနစဥ္

ရင္းျမစ္။

။ MCPWC က ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္သည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

မီတာ (၃၀) ျပင္ပ ပ်က္စီးမႈ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွာ ေတာင္တန္းကုန္ျမင့္ပိုင္းတြင္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ပိုက္
လိုင္း၏ ROW အတြင္း ေျမသားသည္ မူလခိုင္ၿမဲသည့္အေျခအေနပ်က္ယြင္းၿပီး ဖို႔ေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္
မုတ္သုန္မိုးမ်ားျပားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုးရာသီတြင္ မိုးေရတိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းေအာက္ဖက္ရိွ လယ္ယာ
ေျမမ်ားထဲသို႔ ရြံ႕ႏြံေက်ာက္ခဲမ်ား ဖံုးလႊမ္း၍ ပ်က္စီးမႈျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ငဖဲၿမိဳ႕နယ္တြင္သာမက
ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပါ ေတြ႕ရိွရသည္။ ထိုသို႔ ပ်က္စီးမႈမႈကို စီမံကိန္းဖက္မွ တစ္ႏွစ္လ်င္တစ္ႀကိမ္
ေလ်ာ္ေၾကးေငြထုတ္ေပးေသာ္လည္း၊ ေတာင္သူမ်ားကို လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳး၍ရရိွေစရန္ စက္ယႏၱယား
မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္းမရိွပါ။ ပ်က္စီးမႈပမာဏာႀကီးမားေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔တြင္ရိွေသာ လယ္
ယာသံုးပစၥည္းကရိယာမ်ားျဖင့္ လယ္ေျမကို ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ မရႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြရသည္။
မီတာ (၃၀) ျပင္ပ တတိယပ်က္စီးမႈမွာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေဖာက္လုပ္စဥ္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြက္ အဓိ
ကအားထားရေသာ ေရအရင္းအျမစ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဖ်က္စီးလိုက္သျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ေရမရရိွေတာ့ပဲ စိုက္
ပ်ိဳးလို႔မရျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆိုးရြာဆံုးျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေတာင္ေပၚႏွင့္ေျမျပန္႔နယ္စပ္ရိွ ဇင္ၿပြန္း
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ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေတာင္သူမ်ား၏ အထက္ကြန္းလင္၊ ေအာက္ကြန္းလင္ လယ္ေျမဧက (၁၀၀) ခန္႔ အဓိကမွီခိုအား
ထားေနရသည့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဂုတ္ေခ်ာင္းမွေရကို ေတာင္ခါးပန္းပတ္လည္ ေဖာက္လုပ္သြယ္ယူ
ထားေသာ ေျမသားေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားမႈ ျဖစ္သည္။ ေရသြယ္ေျမာင္းကို ေတာင္ေစာင္းမ်ားကိုပတ္၍
တူး ေဖာ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳက်ေသာအပိုင္းသည္ ေျမသားမက်န္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္လည္း
ခက္ခဲသည္။ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေရေျမာင္းမ်ားပ်က္စီးခဲ့ၿပီး၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အထိ ေရမရရိွ၍ စိုက္ပ်ိဳး ေရး မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။
ပံုကားခ်ပ္ (၁၉)။ ။ ဇင္ၿပြန္းေက်းရြာအုပ္စုရိွ အထက္ႏွင့္ေအာက္ကြန္းလင္ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား ျပင္ဆင္ေနပံု

ရင္းျမစ္။

။ MCPWC က ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္သည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ရာ
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြ သိန္းေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္ သံုးစြဲ၍ အဆိုပါေရေျမာင္းကို ျပင္ဆင္လ်က္ရိွသည္
ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ ပံုကားခ်ပ္ (၁၉) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဓာတ္ပံု ႏွစ္ပံုတြင္ အေပၚပံုသည္ လွ်ိဳေျမာင္၏
တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ရိွ ေျမသားေရသြယ္ေျမာင္းႏွစ္ခုကို အလယ္သံျပားမ်ားျဖင့္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေရေျမာင္းျဖင့္
ဆက္သြယ္၍ အထက္ကြန္းလင္ လယ္ေျမမ်ားကို ေရေပးႏိုင္ရန္တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ပံုသည္
ဂုတ္ေခ်ာင္းမွေရကို သြယ္ယူရန္ ေတာင္သူမ်ား ေဖာက္လုပ္ထားေသာ မူလေျမသားေရသြယ္ေျမာင္းျဖစ္သည္။
ထိုေရေျမာင္းသည္ အထက္ ကြန္းလင္ရိွ လယ္ေျမဧက (၅၀) ခန္႔ေရရရိွရန္ ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
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သို႔ေသာ္ သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေလ့လာရာတြင္ ၎ေရသြယ္တံတား၏အေရွ႕ဖက္ ေပ (၁၀၀) ခန္႔အကြာတြင္
ေျမသားေရသြယ္ေျမာင္းသည္ ျပဳျပင္လို႔မရေအာင္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ေနေသာ္
လည္း အထက္ကြန္းလင္ ေရရရိွရန္မလြယ္ပါ။ အဆိုပါေတြ႕ရိွခ်က္ကို ေရသြယ္ေျမာင္းတည္ေဆာက္ေနေသာ
အင္ဂ်င္နီယာအား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေတြ႕ရိွ၍ေမးျမန္းရာ ၎မွာ ဤေရသြယ္ေျမာင္းသံတံတား
တည္ေဆာက္ရန္သာ တာ၀န္ရိွၿပီး ပ်က္စီးေနေသာ ေျမသား ေျမာင္း၏အစိတ္အပိုင္းအမ်ားအတြက္ မည္သို႔
ေဆာင္ရြက္မည္ကို

မသိရိွပါဟုေျပာသည္။

ေရသြယ္ေျမာင္း

သံတံတား၏

ေအာက္ဖက္နား

ေျမျပင္တြင္

က်န္လယ္ေျမဧက (၅၀) ခန္႔ရိွေသာ ေအာက္ကြန္းလင္သို႔ ေရရရိွရန္ ေျမေအာက္ ကြန္ကရစ္ေရသြယ္ေျမာင္း
တစ္ခုကိုလည္း

တည္ေဆာက္ေနတာ

ေတြ႕ရိွရသည္။

ဤသုေတသနစာတမ္း

ေရးသားေနခ်ိန္

ယခုႏွစ္

မိုးရာသီတြင္ ေအာက္ကြန္းလင္မွာ အသစ္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေျမေအာက္ေရေျမာင္းေၾကာင့္ ေရသြယ္ ေျမာင္း
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး စပါးျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၿပီဟု သိရသည္။ အထက္ကြန္းလင္မွာမူ ေရမရသျဖင့္ စပါး
စိုက္ပ်ိဳး၍ မရပါ။
အထက္ပါ ROW ျပင္ပ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ အဓိကသံုးသပ္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွာ CNPC-SEAP
သည္ (၁) ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးေရးကိုသာ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ (၂) တည္
ေဆာက္ေရးလုပင
္ န္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိင
ု ္ေသာ စီမက
ံ န
ိ ္းျပင္ပ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာတြကခ
္ ်က္၍၊
ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစမည့္ အစီအမံမ်ားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ထားမႈမရိွျခင္း၊ (၃) ROW ျပင္ပမွ ထိခိုက္ႏိုင္
ေျခရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရိွျခင္း၊ (၄) ထိခိုက္မႈရိွလာပါက ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးမည့္စနစ္ကို ေတာင္သူမ်ားအားႀကိဳတင္ညိွႏိႈင္းခဲ့ျခင္း မရိွျခင္း၊ (၅) ROW ျပင္ပထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးေသာ္လည္း ROW အတြင္းေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈအတုိင္း မတြက္ခ်က္ျခင္း၊ (၆) ပိုက္လိုင္းျမဳပ္ၿပီးေနာက္ ROW
ေပၚက ေျမသားမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈမရိွေစရန္ ကာကြယ္သည့္အစီအမံမ်ား အလံုအေလာက္ မလုပ္ေဆာင္ျခင္း
စသည္ တို႔ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ အဆိုပါေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားေၾကာင့္ CNPC-SEAP က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ EIA ႏွင့္ SIA ၏
အရည္အေသြးကို ေမးခြန္း ထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ CNPC-SEAP သည္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ဆိုးဆိုးရြားရြားပ်က္စီး၍ ပိုက္လိုင္းကို ထိ
ခိုက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနရိွေသာေနရာမ်ားကိုသာ လိုက္လံျပင္ဆင္မႈမ်ားရိွၿပီး၊ ပိုက္လိုငး္ လမ္းေၾကာင္းေပၚက ေျမစာ
မ်ားၿပိဳက်၍ ပ်က္စီးသြားေသာလယ္ေျမမ်ားကို တာ၀န္ယူ၍ နဂိုမူလအေျခအေနအတုိင္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္သည္ကို မေတြ႕ရိွရပါ။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးၿပီး ေျဖရွင္းလို႔ရသည္
ဟူေသာ CNPC-SEAP ၏ျပဳမူေနပံုမွာ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ထုတ္ေ၀ထားေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္ပါ ေျပာဆိုခ်က္
မ်ားႏွင့္ လံုး၀ကြဲလြဲေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္
ပိုမိုဆိုးရြားလာၿပီး မုန္တိုင္းတိုက္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းစသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ား ပိုမိုႀကံဳေတြ႕
လာရျခင္းေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ေျမျပင္ကို ေကာင္းစြာမထိန္းသိမ္းႏိုင္လ်င္ မုန္သုန္မိုးမ်ား
ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ေျမၿပိဳပ်က္စီးမႈမ်ားသထက္မ်ားလာမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
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၆-၈။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေက်းလက္အေျခခံအေဆာက္အအံု ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ အဓိကပ်က္စီးမႈမ်ားမွာ လယ္ယာ

ေျမမ်ားၿပီးလ်င္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္
သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို

ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

(Photo

တိုက္ရိုက္ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း

Documentary)

ႏွင့္

Google

(Direct

Earth

မွ

Field

Observation)၊

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္စဥ္

ႏွစ္ကာလအတြင္း ရိုက္ကူးထားသည့္ ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဤသုေတသနသည္

ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းက

ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏

လူမႈစီးပြားဘ၀အေပၚသက္ေရာက္မႈကို

အဓိကထား ေလ့လာခဲ့သည့္အတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈကို သိပၸံနည္းက် စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခ
င္းမရိွပါ။ သို႔ေသာ္ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈ၊ ေရအရင္း အျမစ္မ်ားပ်က္စီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာပ်က္စီးမႈမ်ားကို သိပၸံနည္းက်
စနစ္တက် သုေတသနျပဳႏိုင္မည္ဆိုလ်င္ တိုင္းျပည္၌ အနာဂတ္ကာလတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာယူႏိုင္သလို၊ ခိုင္မာေသာ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္မပ်က္စီးေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ေရွာင္ရွားသင့္ေသာအရာမ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။
သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ငဖဲ၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ စဥ့္ကိုင္၊ ေက်ာက္
ပန္းေတာင္း၊ ေက်ာက္မဲတို႔တြင္ ေျမျပန္႔စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ ေတာင္တန္းေပၚက သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေနရာ
မ်ားျဖစ္ေသာ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရကန္မ်ားကို ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ ဥပမာ ေက်ာက္
ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚတြင္ ပိက
ု လ
္ င
ို ္းလမ္းေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းရန္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိ
ၿပီး အိမ္ ႏွင့္ စက္ေလွ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုး၀င္ေသာ တန္ဖိုးရိွသစ္မာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ပ်ဥ္းကတိုးသစ္ပင္
ေထာင္နဲ႔ခ်ီခုတ္လွဲခံရ၍ ပ်ဥ္းကတိုးသစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီးခဲသ
့ ည္။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေနာက္ရိုးမေတာင္ေပၚေဒသ
တြင္ အလြန္မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ေၾကာမ်ားတစ္ေလ်ာက္ တည္ေဆာက္ခဲ့၍ ေတာင္ေပၚသစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီခဲ့
သည္။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကမ္းခင္းေအာက္မွ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခဲ့သည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို
ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈသည္ ေျမျပင္ေပၚ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈမ်ိဳးႏွင့္မတူသျဖင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ေျခရာခံ ဓာတ္ပံုမွတ္
တမ္းရယူရန္ ခက္ခဲသည္။ သို႔ေသာ္ ဧရာ၀တီျမစ္ျဖတ္ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ေနရာတြင္ ေရတိုက္စားမႈ
ေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈကို မွတ္တမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ ပုပၸါးေတာင္ေျခကို ျဖတ္သန္းသြားသည္။
ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းေဒသ၏ရာသီဥတုအတြက္ အေရးပါလွေသာ ပုပၸါးေဒသက ကိုးေကြ႕သစ္ေတာ ႀကိဳး
၀ိုင္းအတြင္း ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းမႈေၾကာင့္ သစ္ေတာဧရိယာ ဧက (၂၀) ေက်ာ္ကို ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ရွင္း
လင္းခဲ့သည္။ ငဖဲႏွင့္ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ သဘာ၀ စိမ့္စမ္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏
ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေရခ်ိဳအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ထိုစိမ့္စမ္းမ်ားလည္း ပိုက္လိုင္းတည္
ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းရြာမ်ား၏ လူမႈဘ၀အေျခခံ အေဆာက္ အအံုမ်ားျဖစ္ေသာ
ေရတြင္း၊

ေရကန္မ်ား၊

ရြာလမ္းမ်ား၊

သခၤ်ဳိင္းေျမမ်ား၊

တိရိစာၦန္မ်ားမွီခိုအားထားရာ

စားက်က္ေျမမ်ားကို

ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသျဖင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ စီမံကိန္းမွ အဆိုပါပ်က္စီးမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ခဲ့လ်င္ ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း မူလအတိုင္းျပန္လည္ေကာင္းမြန္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကသည္။
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ပံုကားခ်ပ္ (၂၀)။ ။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္း၍ ေခ်ာင္းမ်ားပ်က္စီးေနပံု

ရင္းျမစ္။ ။ Google Earth မွ ကူးယူထားသည့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံု (ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပံုရိပ္) ႏွင့္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳစဥ္
ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ေျမျပင္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု (မတ္လ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)
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ပံုကားခ်ပ္ (၂၀) တြင္ အေပၚဆံုးပံုသည္ Google Earth မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားေသာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္
ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚရိွ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္းမ်ားကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းထားပံုရိပ္ ျဖစ္သည္။ အျခားဓာတ္ပံုႏွစ္ခု
မွာ သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေျမျပင္တြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ပ်က္စီးမႈဓာတ္ပံုမ်ား ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ပတ္လည္၀န္းရံေနေသာ
ကၽြန္းေပၚတြင္ စပါးခင္းမ်ားထဲ ဆားငံရည္မ၀င္ရန္ ကၽြန္းပတ္လည္ကို တာေဘာင္ (ေဒသအေခၚ “ကာရီ”) ျဖင့္ ကာ
ကြယ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါတာေဘာင္ကို ရြာသူရြာသားမ်ား၏လုပ္အားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တည္
ေဆာက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ မိုးေရကိုအဓိကထား သိုေလွာင္၍ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္
ေရသိုေလွာင္ျခင္း၊ ပိုလွ်ံေရမ်ားကို ထုတ္လႊတ္ျခင္းတို႔ကို စပါးစိုက္ခင္းမ်ား အလယ္တြင္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္း ေနေသာ
ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္၍ စီမံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းျမဳပ္ၿပီးေနာက္ေျမျပန္ဖို႔သည့္အခါ မူလေျမျပင္
ထက္ ျမွင့္ၿပီးဖို႔ခဲ့သည့္အတြက္ စပါးခင္းမ်ားအတြင္း အျမင့္ပိုင္းမွ အနိမ့္ပိုင္းသို႔ မိုးေရစီးဆင္းမႈကို ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားခဲ့
သလို၊ ေခ်ာင္းမ်ားလည္း ႏွစ္ပိုင္းျပတ္ေတာက္ သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧက (၇၅၀) ခန္႔ တစ္ဆက္တည္း ရိွေသာ
ျပန္႔ျဖဴးသည္ စပါးခင္းမ်ား၏ ေရ၀င္ေရထြက္စနစ္မ်ားပ်က္စီးခဲ့သလို၊ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚက ေျမျပင္လည္း
စိုက္ပ်ိဳး၍မရေတာ့သည့္ အေျခအေန ေရာက္ခဲ့သည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၂၁)။ ။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚရိွ သဘာ၀ပ်ဥ္းကတိုးေတာကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းပံု

ရင္းျမစ္။ ။ Google Earth မွ ကူးယူထားသည့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံု (ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပံုရိပ္) ႏွင့္ ကြင္းဆင္းသုေတသန
ျပဳစဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ေျမျပင္မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု (မတ္လ၂၇ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)
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ပံုကားခ်ပ္ (၂၁) ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚရိွ သဘာ၀အေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ပ်ဥ္းကတိုးေတာမ်ားရိွ
သည့္ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္း၏အစြန္းမွ ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းပံုရိပ္ကို Google Earth မွ
ကူးယူေဖာ္ျပထားၿပီး ေအာက္ပမ
ံု ွာ အဆိပ
ု ါလမ္းေၾကာင္းကို သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေျမျပင္တြငရ
္ က
ို က
္ ူးခဲ့ေသာပံု ျဖစ္သည္။
ထို႔လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ပ်ဥ္းကတိုးသစ္ပင္မ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ခုတ္လွဲခံခဲ့ရသည္။ ပ်ဥ္းကတိုးသစ္သည္ ကၽြန္း
ၿပီးလ်င္ အဖိုးတန္အရိွဆံုး သစ္မာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး လူေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းတြင္
သြားလာႏိုင္ေသာ စက္ေလွႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ မ်ားစြာအသံုး၀င္သည္။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား
သည္ ပ်ဥ္းကတိုးသစ္ေတာကို ထိန္းသိမ္းရင္း၊ သစ္ေတာ၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္မ်ားပ်ိဳးေထာင္ၿပီး သစ္
သီး၀လံပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳၾကသည္။ လယ္မွထြက္ရိွေသာစပါးကို ၀မ္းစာအတြက္
အဓိကထားၾကသလို၊ ဥယ်ာဥ္မွထြက္ရိွေသာ သစ္သီး၀လံမ်ားမွ ရရိွသည့္၀င္ေငြျဖင့္လည္း ရပ္တည္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕
ေခ်ာင္းကၽြန္းရိွ ေဒသခံမ်ားသည္ ဆင္းရဲၾကေသာ္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္
သည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ အမ်ားအျပားရရိွမည္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း၊ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈတန္ဖိုးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္ဆိုလ်င္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာဆံုးရံႈး
နစ္နာရေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုကားခ်ပ္ (၂၂) ရိွ ဓာတ္ပံုမ်ားကို MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕ ငဖဲေတာင္ေပၚ
ေဒသသို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္စဥ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးဓာတ္ပံုမွာ
ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ အေနာက္ရိုးမ၏ ေတာင္ေပၚသစ္ေတာတစ္ခုကို ေတာင္ထိပ္မွ ျဖတ္၍ဆင္းလာခဲ့ၿပီး
အလယ္တြင္ မင္းဘူး-အမ္းကားလမ္းမ၏ ေအာက္ဖက္မွ ပိုက္လိုင္းကိုျဖတ္၍ ေတာင္ေအာက္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းထဲကုိ ဆင္း
သြားကာ ေနာက္ထပ္ ေတာင္ထိပ္တစ္ခုေပၚ ခပ္မတ္မတ္ ေထာင္တက္သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဒုတိယဓာတ္ပံုကို
ၾကည့္လွ်င္ ရခိုင္ရိုးမ ေတာင္ထိပ္ (၃) ခုကို ျဖတ္၍ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းကို ေတြ႕ရိွရမည္
ျဖစ္သည္။ တတိယဓာတ္ပံုမွာ မင္းဘူး-အမ္း အေ၀းေျပးလမ္းမေဘး ေတာင္ေစာင္းဆင္ေျခေလ်ာတစ္ခုကို ၿဖိဳခ်
ေျမညိွၿပီး ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္
မန္းသစ္ ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအပါအ၀င္ အေနာက္ရိုးမသစ္ေတာ အမ်ားအျပားပ်က္စီးခဲ့သည္။
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ လယ္ယာေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေတာင္တန္းမ်ားကို ျဖတ္
သန္းခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကျမစ္မႀကီးျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ကုလ
ိ ည္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။
ဧရာ၀တီျမစ္၏ ျမစ္ႀကမ္းခင္းေအာက္ဖက္မွ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပင္မပိုက္လိုင္း (၂) ေၾကာင္းႏွင့္ အရံပိုက္
လိုင္း (၂) ေၾကာင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ ျမစ္၏အေနာက္ဖက္ကမ္းကို ေရတိုက္စား၍ ကမ္းပါး
ၿပိဳက်မႈမရိွေစရန္ တာတမံဖို႔ ကာကြယ္ထားသည္။ ပံုကားခ်ပ္ (၂၃) ၏ အေပၚပံုဆံုးပံုတြင္ Google Earth မွ ကူးယူ
ေဖာ္ျပထားေသာ ျမစ္ျဖတ္ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေနရာႏွင့္ ျမစ္အေနာက္ဖက္ကမ္းက ကာရံထားေသာ တာတမံကို
ေကာင္းကင္ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မွ ျမင္ေတြ႕ရပံု ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ MCPWC သုေတသနအဖြဲ ကြင္းဆင္း
ေလ့လာခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ကမ္းပါးေအာက္ေျခကို ေရတိုက္စား၍ စတင္ၿပိဳက်ေနသည့္ ဓာတ္ပံုကို
ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး၊ တတိယပံုမွာ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ၿပိဳက်သြားေသာ တာတမံအစိတ္အပိုင္း
တစ္ခုကို MCPWC အဖြဲ႕မွာ သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံု ျဖစ္သည္။ ဤဓာတ္ပံုအေထာက္အထား
မ်ားအရ ကမ္းပါကို တေျဖးေျဖး ေရတိုက္စားၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ လံုး၀ၿပိဳၾကသြားျခင္းကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။
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ပံုကားခ်ပ္ (၂၂)။ ။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ရိုးမေတာင္တန္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ပိုက္လိုင္း

ရင္းျမစ္။ ။ငဖဲၿမိဳ႕သို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳစဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား (ဧၿပီ ၃၀ ႏွင့္ ေမ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)
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ပံုကားခ်ပ္ (၂၃)။ ။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ဧရာ၀တီျမစ္ကိုျဖတ္၍ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ေနရာ

ရင္းျမစ္။ ။ Google Earth မွ ကူးယူထားသည့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံု (ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပံုရိပ္) ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕သို႔
ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္စဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံု (အလယ္ပံု) (ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈကို
သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာပံု (ေအာက္ဆံုးပံု) (စက္တာဘာလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)
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သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ကမ္းပါးအနီး ျမစ္၏အေရွ႕ဖက္ျခမ္းက ၀က္မစြတ္ေက်းရြာႏွင့္ ေနာက္ဖက္ျခမ္းက
ငါးလႏၱာေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္သမ
ူ ်ား၊ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ငါးဖမ္းျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း
ျပဳၾကသည့္ တံငါသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ ယခင္က ရာသီအလိုက္ ေပါေပါ
မ်ားမ်ားရရိွေသာငါးမ်ား ယခုအခါ အရနည္းသြားေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ ျမစ္ေရ
ညစ္ညမ္းျခင္း၊ စက္ႀကီးမ်ား၏တုန္ခါမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္အတြင္း ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းက်က္စားမႈမ်ား ရိွခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ဟု ထင္ေျမေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ျမစ္၏ေဂဟစနစ္ ထိခိုက္မႈရိွမရိွကို
ပိုက္လိုင္းမတည္ေဆာက္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပိုက္လိုင္း
တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ရိွမရိွ
ကိုမူ မသိရိွရပါ။
ပံုကားခ်ပ္ (၂၄) တြင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္စဥ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ဇြန္လတြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားထဲတြင္ ေက်းရြာမ်ားရိွ ေသာက္သံုးေရကန္မ်ားကို
အလယ္တည့္တည့္မွလည္းေကာင္း၊

ကန္အတြင္းေရ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း

ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္း

တည္ေဆာက္သြားပံုကို ေတြ႕ရိွရမွာျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ အပူပိုင္းဇုန္ထဲတြင္ရိွ၍ ေရခ်ိဳ
အရင္းအျမစ္ ရွားပါးေသာေဒသျဖစ္သည္။ ပံုတြင္ေတြ႕ရေသာ ေသာက္သံုးေရကန္မ်ားသည္ မိုးေရကို အဓိက
သိုေလွာင္သည့္ ကန္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေျမျပင္အနိမ့္အျမင့္ေပၚမူတည္၍ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ကန္ထဲသို႔ အျမင့္ပိုင္းမွ
မိုးေရစီး၀င္ရာ ေရ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားရိွသည္။ မိုးေရေလွာင္ကန္တစ္ခုကို ပတ္၀န္းက်င္ရိွ ေက်းရြာမ်ားမွ ေသာက္သံုး
ေရႏွင့္ အိမ္သံုးေရ အတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အားထားသံုးစြဲရသျဖင့္ ေရ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ျခင္းမရိွ
ေစရန္ ေဒသခံမ်ားက အစဥ္အၿမဲဂရုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံမ်ား၏အဆိုအရ အခ်ိဳ႕ကန္မ်ားမွာ
ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ ကတည္းက တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ သက္တမ္းရိွသည္ဟု
သိရိွရသည္။

ထိုေရကန္မ်ားသည္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ

ေက်းရြာမ်ား၏

အေရးႀကီးေသာ

ေသာက္သံုးေရအရင္းအျမစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ပထမဆံုးပံုသည္ ခင္မြန္ရြာအနီးမွ ေသာက္သံုးေရကန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကန္အတြင္းသို႔ ေရစီး၀င္ေသာ
ပင္မေရလမ္းေၾကာင္းကိုျဖတ္၍ ပိုကလ
္ ိုင္းကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚက ေျမသားကို နဂိုမူလ
ထက္ အနည္းငယ္ျမင့္၍ဖို႔ခဲ့သျဖင့္ ကန္အတြင္းသို႔ ေရစီး၀င္မႈ ယခင္ကထက္ နည္းပါးသြားသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။
ဒုတယ
ိ ပံမ
ု ွာလည္း အလာတူပင္ ကန္ေရ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိက
ု လ
္ င
ို ္းျဖတ္သန္းခဲ၍
့ တငါ့ကန္ေက်းရြာႏွင့္ ပတ္၀န္း
က်င္ရြာမ်ား သံုးစြဲေနသည့္ ဖိုးကန္မင္းကန္အတြင္း မိုးေရစီး၀င္မႈ နည္းသြားသည္။ တတိယပံုမွာ ေဂြးခ်ိဳပင္ ေက်းရြာ
အနီးက ေသာက္သံုးေရကန္ျဖစ္ၿပီး ကန္၏အလယ္တည့္တည့္မွ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားသည္။ စီမံကိန္း တာ၀န္ရိွသူ
မ်ားသည္ ကန္မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း နဂိုမူလအတိုင္းမဟုတ္ေတာ့ပါဟု ေဒသခံမ်ားက
ေျပာ ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း ေျမျပင္အေနအထားကို ေလ့လာၿပီး စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမ်ိဳး
မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ ပို၍ပင္ဆိုးသြားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရိွသည္။ ဥပမာ တငါ့ကန္၏ ေရ၀င္လမ္း
ပ်က္စီးသြားသည္ကို ျပင္ဆင္ေပးရမည့္အစား ေရသိုေလွာင္ႏိုင္မႈ ပိုမိုမ်ားေစရန္ ကန္အလယ္ေကာင္တြင္ ေျမတူးစက္
ႀကီးျဖင့္ ေျမမ်ားတူးေဖာ္ ေပးခဲ့သည္။ တူးေဖာ္ရာမွ ထြက္ရိွလာေသာ ေျမမ်ားကို ကန္ပတ္လည္ တာေဘာင္ေပၚသို႔
ဖို႔ရမည့္အစား၊ ေျမသယ္ကားမရိွ၍ဟုဆိုကာ ကန္၏အလယ္ေကာင္တြင္ပင္ ျပန္၍ပံုခဲ့သျဖင့္ ေရကန္အလယ္တြင္
ေတာင္ပို႔ႀကီးျဖစ္၍ က်န္ခဲ့သည္။ ထိုေတာင္ပို႔ႀကီးက ကန္ထဲစီးဆင္းမည့္ေရမ်ားကို တားဆီးထားသလို ျဖစ္ေန
သည္။
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ပံုကားခ်ပ္ (၂၄)။ ။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ အပူပိုင္းဇုန္ရိွ အမ်ားသံုးေရကန္မ်ားကို ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းပံုမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။ Google Earth မွ ကူးယူထားသည့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုမ်ား(၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပံုရိပ္မ်ား)
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ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ရိွ စိုက္ပ်ိဳးေျမ
မ်ားကိုျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မွစတင္၍ ေတာင္ေပၚေဒသကို တစ္ဖန္ ျဖတ္သန္းရသည္။ ေနာင္ခ်ိဳႏွင့္
ေက်ာက္မဲနယ္စပ္တြင္ “V” ပံုသ႑ာန္ အလြန္နက္ရိႈင္းေသာ ဂုတ္တြင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း တည္ရိွသည္။ ပိုက္လိုင္းသည္
ဂုတ္တြင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္း၏ ထိပ္ႏွစ္ဖက္ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ဂုတ္ထိပ္တံတားအထက္ (၁) ကီလိုမီတာခန္႔ အကြာမွ
ခ်ိဳင့္၀ွမ္းကို ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည္ကို Google Earth မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုကားခ်ပ္ (၂၅) ၏ အေပၚ
ပံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ သမိုင္း၀င္ဂုတ္ထိပ္တံတာကို အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ထက္ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာ ပိုင္းတြင္
တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ သက္တမ္းရိွၿပီ ျဖစ္သည္။ မတ္ေစာက္ေသာ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းနံရံ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခ်ိဳ႕ကို

ပိုက္လိုင္ၿမဳပ္ၿပီးေနာက္

အေပၚမွကြန္ကရစ္ေက်ာက္နံရံမ်ားကာရံ၍

ခိုင္ခံ့ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့

ေသာ္လည္း၊ မိုးတြင္းအခါ ေရတိုက္စားမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားရိွ၍၊ အေရးေပၚပိုက္လိုင္းျပင္ဆင္ထိနး္ သိမ္းရန္ လိုအပ္ပါက
ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ (၃) ကီလိုမီတာခန္႔ရွည္ေသာ ကြန္ကရစ္လမ္းတစ္ခုကို စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားထဲ ျဖတ္၍ေဖာက္လုပ္ခဲ့
သည္ကို ေအာက္ပံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၂၅)။ ။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရိွ သမိုင္း၀င္ ဂုတ္ထိပ္တံတားအထက္ပိုင္းမွ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းပံု

ရင္းျမစ္။ ။ Google Earth မွ ကူးယူထားသည့္ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံု (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ပံုရိပ္)ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕သို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသန
ျပဳလုပ္စဥ္ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဂုတ္တြင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းအနီး ROW ေပၚတည္ေဆာက္ထားသည့္ကြန္ကရစ္လမ္း (ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)
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အဆိုပါ ကြန္ကရစ္လမ္းေဖာက္လုပ္မႈကို ROW မီတာ (၃၀) အတြင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ပင္ေပါ
ေက်းရြာမွ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို အလယ္မွ အစဥ္အၿမဲပိုင္းျခား လိုက္သလိုျဖစ္သြားသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားက ကြန္ကရစ္
လမ္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ROW အတြင္း သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို
ပိုက္လိုင္းၿမဳပ္ၿပီးပါက ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရမည္ဟု ေတာင္သူမ်ားကို ကတိေပးထားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္
ေျမ ေလ်ာ္ေၾကးေပးထားၿပီးျဖစ္လို႔ ေျမကိုစီမံကိန္းမွ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား၏
ကန္႔ကြက္မႈကို လွစ္လွ်ဴရႈ႕ၿပီး ကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။
ၿခံဳ၍သံုးသပ္ရလ်င္ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ
လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၏ ေျမဆီလႊာမ်ားကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရအရင္း
အျမစ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ အမ်ားျပည္သူ အားထားရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ
ကို စီမံကိန္းမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ရိွေသာ္လည္း မူလအတိုင္း ျပန္၍ေကာင္းမြန္လာျခင္း မရိွပါ။ ပ်က္စီး
သြားေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား မူလအေျခအေနသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတတ္ၿပီး ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားက သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အဓိကမီွခိုအားထားရျခင္း
ေၾကာင့္ ကြင္းဆက္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စနစ္တက်ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာဖို႔ လိုအပ္သည္။ CNPC-SEAP
သည္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးကို သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေစရန္ကိုသာ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္
ကိုေတြ႕ရိွရသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္
ေပၚလာေသာ လူမ႕ႈ စီးပြားဘ၀ထိခက
ို မ
္ မ
ႈ ်ားအေပၚ သက္သာေလ်ာ့ပါးေရး အစီအမံမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ျဲ့ ခင္းမရိသ
ွ လိ၊ု
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားသည့္အစီအမံမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
လည္း မေတြ႕ရိွရပါ။
စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္ကတည္းက ပ်က္စီးမႈမ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ အစီအမံမ်ား
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေရွာင္လႊဲမရ၍ ပ်က္စီးသြားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္လည္း ေလ်ာ္ေၾကး
အျဖစ္ အစားထိုးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း (Compensatory Offsets)၊ ပ်က္စီးသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္
ေလ်ာ္ေၾကး ေပးသည့္အျပင္ စက္ယႏၱယားမ်ားအသံုးျပဳၿပီး ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္အထိ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းသည္
ကုမၸဏီဖက္က တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈကိုျပသသည့္ နည္းလမ္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္

ေဒသမ်ားအတြက္

လူႏွင့္စက္ယႏၱယားမ်ား

အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ျခင္း၊

ေပးရျခင္း စသည့္တို႔ေၾကာင့္
ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေပၚ

ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္။

လံုေလာက္ေသာဘ႑ာေငြ

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္

ေထာက္ပံ့ရျခင္း၊

အခ်ိန္

ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးလိုက္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ

တာ၀န္ယူျခင္းမွ

လက္ခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္

သို႔ေသာ္

ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည့္

အိမ္ရွင္အစိုးရကလည္း

အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

ပိုက္လိုင္း

စီမံကိန္းမွ

ဤစီမံကိန္းကို

ရရိွမည့္အက်ိဳးအျမတ္ကိုသာ

ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈ တစ္ေလ်ာက္လံုး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမရိွရေအာင္ ကြင္းဆင္း
စစ္ေဆးႀကီးႀကပ္ျခင္း၊ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီ၏ တာ၀န္မဲ့ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားေတြ႕ရိွပါက ထိေရာက္သည့္
ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း စသည့္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အားနည္းခ်က္မ်ား
ရိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။
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၆-၉။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ရိွလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျပႆနာ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းကမ္းစနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းသည္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကဲ့သို႔ တည္

ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွာသာမက လူတစ္ဦး၏ေန႔စဥ္ဘ၀ ေနထိုင္မႈတြင္လည္းအေရးႀကီးပါသည္။ ၎ထက္ ပို၍
အေရးႀကီးသည္မွာ စီမံကိန္းတစ္ခုသည္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းသံုးစြဲမႈမ်ား ရိွမည္ဆိုလ်င္ ဓာတုေဗဒစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို
အေသအခ်ာ စီမံခန္႔ခြဲရမည္မွာ မလုပ္မေနရ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားက သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ ပ်က္စီးမႈကို ထပ္မံျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွ
ထြက္ရိွလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီရိွသည့္
အလုပ္သမားမ်ား၏ ေနထိုင္သံုးစြဲမႈမ်ားမွ ထြက္ရိွလာသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဟူ၍ အဓိကအားျဖင့္ (၂) မ်ိဳး ခြဲျခား ေတြ႕ရိွ
ရသည္။ ယင္းႏွစ္မ်ိဳးတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထြက္ရိွလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသည္ စနစ္တက် မစြန္႔ပစ္ပါက
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ မ်ားစြာဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။
MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ပိုက္လိုင္း
စီမံကိန္းစတင္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးအျပင္၊ ေရနံစိမ္းတန္ခ်ိန္သိန္းနဲ႔
ခ်ီဆန္႔ေသာ

ေရနံသိုေလွာင္ကန္ႀကီးမ်ား

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကိုကုန္းတြင္း

ပိုင္းတြင္

တည္ေဆာက္ျခင္း၊

ထိန္းခ်ဳပ္ျဖန္႔ျဖဴးရန္စခန္း

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္
(OGT)

တည္ေဆာက္မႈစသည့္

အျခား

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းခြင့မ
္ ွ ထြက္ရိွလာသည့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္
နစ္နာမႈမ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔အျပင္ ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ အဓိက
ေတြ႕ရိွရသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ အလုပ္စခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ စြန္႔ပစ္
ခဲ့ေသာ အလုပ္စခန္း၀န္းအတြင္း ပိုက္လိုင္းဆက္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဓာတုေဗဒေဆး (၂) မ်ိဳးကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့
စြန္႔ပစ္ခဲ့ျခင္းကို ေတြ႕ရိွရၿပီး၊ အေထာက္အထားအျဖစ္ သိမ္းဆည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
မေဒးကၽြန္ေပၚရိွ ေရနံသိုေလွာင္ကန္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ေျမျပန္႔ေနရာရရိွရန္ ကၽြန္းေပၚရိွ
ေတာင္ကို တစ္ပိုင္းၿဖိဳခ်ရာမွ ထြက္ရိွလာေသာ ေက်ာက္မ်ားကို ပင္လယ္ထဲသို႔ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေရနက္ဆိပ္
ကမ္းေဆာက္လုပ္စဥ္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ေရနံတင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ရန္ ခ်ည္းကပ္လမ္းေၾကာင္း
တစ္ေလ်ာက္ အတားအဆီးျဖစ္ေသာ ေရေအာက္သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားကို မိုင္ခြဲ၍ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ
လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ပတ္၀န္းက်င္

ပင္လယ္ျပင္ေနရာမ်ားတြင္

မေဒးကၽြန္း

တစ္၀ိုက္သာ

အေပၚမ်ားဆံုး ေတြ႕ရိွရေသာ ကကၠဴရံငါး (ေဒသအေခၚ ငလက္ခြာ) မ်ိဳးျပဳန္းရွားပါးသြားခဲ့သည္။ ကကၠဴရံငါးသည္
မေဒးကၽြန္းတစ္၀ိုက္

ပင္လယ္ျပင္

ေရနံတင္သေဘၤာႀကီးမ်ားခ်ည္းကပ္လမ္းတစ္ေလ်ာက္

ေရေအာက္

သႏၱာ

ေက်ာက္တန္းမ်ားတြင္ အသိုက္ အၿမံဳဖြဲ႕ၿပီး ေနထိုင္တတ္ေသာငါးမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရေအာက္မိုင္းခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္
၎တို႔ ေနထိုင္ရာ အသိုက္အၿမံဳမ်ား ပ်က္စီးကုန္ေၾကာင္း၊ မေဒးကၽြန္းမွ ေဒသခံငါးဖမ္းသမားမ်ားအဆိုအရ
သိရိွရသည္။ ကကၠဴရံငါးသည္ ပင္လယ္ငါး အမ်ိဳး အစားထဲတြင္ အလြန္ေစ်းႀကီးေသာငါးမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး မေဒးကၽြန္းမွ
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ စီးပြားျဖစ္အားထားရေသာ ငါးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကကၠဴရံငါးေပါခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာလ မွ မတ္လအတြင္း
ငါးတစ္ေကာင္ ဖမ္းမိပါက အရြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္ ေပၚမူတည္၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေသာင္းဂဏန္မွ သိန္းဂဏန္း ထိ
ရရိွၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံ ငါးဖမ္းသမားမ်ား ငါးဖမ္းေလ့ရိွေသာ ပင္လယ္ျပင္၏ ႀကမ္းခင္တြင္ ေက်ာက္တံုးမ်ား
စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား ညိွ၍ပ်က္စီးမႈမ်ားၿပီး ငါးဖမ္းရခက္ခဲလာသည္ဟု သိရသည္။ ေျမႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား
ကိုသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး၊ ငါးသယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးမႈအေပၚ ငါးဖမ္း သမားမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးမရရိွပါ။
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ပံုကားခ်ပ္ (၂၆)။ ။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မေဒးကၽြန္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းအနီးရိွ ကမ္းေျခတြင္ေတြ႕ရေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

ရင္းျမစ္။ ။မေဒးကၽြန္းသို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳစဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား (မတ္လ ၃၀၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)
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MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕ မေဒးကၽြန္းသို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လထဲတြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနလုပ္ငန္း
ေဆာင္ ရြက္ခဲ့စဥ္ ပံုကားခ်ပ္ (၂၆) တြင္ ေတြ႕ရသည့္အတိုင္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ CNPC-SEAP အလုပ္စခန္းမွ
ပင္လယ္ ကမ္းစပ္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ထားေသာ ကြန္တိန္နာအေဟာင္းမ်ား၊ ဘီယာႏွင့္ အရက္ပုလင္းခြံမ်ား၊
ပလက္စတစ္ အိတ္ႏွင့္ ဗူးခြံမ်ား အမ်ားအျပား စြန္႔ပစ္ထားပံုကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ကြန္တင္နာအေဟာင္းမ်ားမွာ
ေရနက္ဆိပ္ ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း တရုတ္အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ရန္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အျပင္ဖက္ အုန္းေတာေက်းရြာအနီး ကုန္တြင္းပိုင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထိန္းခ်ဳပ္ပို႔လႊတ္ေရး
စခန္း (OGT) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ရိွ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္သည့္စခန္းမွ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားႏွင့္ မိလာႅ
အညစ္အေၾကးမ်ားကို အနီးရိွ ေခ်ာင္းထဲတိုက္ရိုက္စြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေအာက္ဖက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ
ေဒသခံမ်ား အနံဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေဒသခံ
မ်ားကိုဖမ္းစီးမည့္အေျခအေနတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္မွ ကိုယ္တိုင္ကြင္း
ဆင္းၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးၿပီး ထိုစဥ္က ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ဆီ တိုက္ရိုက္ဖုန္းဆက္၍ ေဒသခံမ်ား ကန္႔
ကြက္မႈမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ ဦးဘရိွန္ကို
ေတြ႕ဆံုစဥ္ လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားရိွမရိွ ေမးျမန္းရာ OGT အနီးရိွ မလကၽြန္းေက်းရြာမွ
အမ်ိဳးသမီး (၄) ဦး တစ္လတည္းတြင္ ကိုယ၀
္ န္ပ်က္က်သည့္ကိစၥအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔
တင္ျပခဲ့ေပမယ့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရိွပါဟု ဦးဘရိွန္က ရွင္းျပခဲ့သည္။
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ထုထည္ႀကီးႀကီးမားမားျဖင့္ တာ၀န္မဲ့ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး
အလုပ္စခန္းမ်ား

ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေနရာမ်ားကို

စီမံကိန္းမွ

ယာယီငွားရမ္းသံုးစြဲခဲ့ၿပီး၊

စီမံကန
ိ ္းၿပီးစီးပါက

ေျမေနရာကို မူလအတိုင္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို တစ္ခုမက်န္
ျပန္လည္ယူေဆာင္ သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမျပင္ကိုလည္း မူလအတိုင္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရမည္ဟု ေျမငွားရမ္း
စာခ်ဳပ္တြင္ေရာ၊ SEAOP/GP မွထုတ္ေ၀ေသာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊
လက္ေတြ႕တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ပံုကားခ်ပ္ (၂၇) တြင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဧရာ၀တီျမစ္
ကိုျဖတ္၍ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္စဥ္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အလုပ္စခန္းတစ္ခုကို Google Earth မွ ကူးယူ
ေဖာ္ျပထားသည့္ အေပၚစီးမွၾကည့္ျမင္ေသာ အနီးကပ္ ပံု ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္
MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေျမျပင္တြင္ ရိုက္ကူးမွတ္တမ္းတင္ခဲေ
့ သာ ကြန္ကရစ္ ေအာက္ခံမ်ားသာ က်န္ရိွ
ေတာ့သည့္ အလုပ္စခန္းပံုျဖစ္သည္။ ထိုအလုပ္စခန္းသည္ ၀က္မစြတ္ေက်း ရြာအနီးတြင္တည္ရိွၿပီး၊ ပိုက္လိုင္း
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ စခန္းကိုစနစ္တက်ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေျမျပင္ကို မူလအတိုင္း
ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း လံုး၀မရိွခဲ့ပါ။ အလုပ္စခန္းကို ငွားရမ္းခဲ့ေသာ ေျမပိုငရ
္ ွင္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ၿပီး၊
ေျမပိုင္ရွင္မွ ေျမေပၚရိွအေဆာက္အအံုမ်ားကိုဖ်က္၍ ေက်းရြာအတြင္းရိွ လူေနအိမ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳ လိုသူမ်ားကို
ျပန္လည္ေရာင္းစားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ သို႔ေသာ္ စခန္း၏ေအာက္ခံေျမသားကို ကြန္ကရစ္ခင္းထားသည့္
အတြက္ ေျမပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းရန္ စက္ယႏၱယားမရိွသည့္အတြက္ ဓာတ္ပံုထဲတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္
အတိုင္းသာ ထိုေျမကို မည္သု႔မ
ိ ွ် ျပန္လည္အသံုးျပဳလို႔မရေတာ့ပဲ ျဖစ္သြားသည္။ ေျမပိုင္ရွင္သည္ ေျမငွားရမ္းခ
(၃) ႏွစ္ခန္႔သာ အက်ိဳးခံစား ခြင့္ရခဲ့ၿပီး၊ ၎၏ေျမကို စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ျပန္လည္အသံုးခ်လို႔မရဘဲ အစဥ္ထာ၀ရ
စြန္႔ပစ္ခဲ့ ရမည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည္။ စီမံကိန္းမွ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ အလုပ္စခန္းမ်ားကို ေရနံေခ်ာင္းမွာသာမက
ေက်ာက္ ျဖဴ၊ ငဖဲႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္းလည္း အလားတူ ေတြ႕ရိွရသည္။
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ပံုကားခ်ပ္ (၂၇)။ ။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ဧရာ၀တီျမစ္ျဖတ္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးစခန္း ယခင္ႏွင့္ယခု အေျခအေန

ရင္းျမစ္။ ။ Google Earth မွ ကူးယူထားသည့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံု (ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပံုရိပ္) ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕သို႔
ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္စဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)

ပံုကားခ်ပ္ (၂၈)။ ။ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရိွ စြန္႔ပစ္အလုပ္စခန္းႏွင့္ ဓာတုေဗဒေဆးဘူးမ်ားေတြ႕ရသည့္ ကြန္တိန္နာ

ရင္းျမစ္။ ။ Google Earth မွ ကူးယူထားသည့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံု (ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပံုရိပ္) ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕သို႔
ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္စဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု (ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)
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MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္သို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလေႏွာင္းပိုင္းမွ ဇြန္လဆန္းအထိ
ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ဇြန္လ (၂) ရက္ေန႔က ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္စဥ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ
လံု၀ယ္ေက်းရြာအနီး စြန္ပစ္ထားခဲ့ေသာ ပိုက္လိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးစခန္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ပံုကားခ်ပ္
(၂၈) တြင္ ေတြ႕ရသည့္အတိုင္း ေဆာက္လုပေ
္ ရးစခန္းသည္ မႏၱေလး - လားရိႈး အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီး နေဘးတြင္
တည္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး၊ စခန္း၏အေနာက္ဖက္တြင္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ရာတြင္
အသံုးျပဳသည့္ ကြန္တိန္နာ (၃) လံုး22

ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ကြန္တိန္နာအားလံုး၏ တံခါးမ်ားပြင့္ေနၿပီး

ကြန္တိန္နာ တစ္လံုးအတြင္း၌ စြန္ပစ္ထားခဲ့ေသာ ပိုက္လိုင္းဆက္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ေတြ႕ရိွရ
သည္။ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လံုးမ်ားဆက္သည့္အခါ ဆက္ေၾကာင္းေနရာမ်ားကို တိုက္စား
ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အေပၚမွဖံုးအုပ္ကာကြယ္သည့္ အပူထန
ိ ္းအကာအကြယ္အျပားမ်ား (Heat Shrinkable
Sleeve) ႏွင့္ ထိုအျပားမ်ားဖံုးအုပ္သည့္အခါ ဆြဲၿမဲမႈရိွေစရန္ သုတ္လိမ္းရေသာ ဓာတုေဗဒေဆးဘူးမ်ားကို ေတြ႕ရိွ
ခဲ့ရသည္။
ကြန္တင္နာထဲမွ ဓာတုေဗဒေဆးဗူး ႏွစ္မ်ိဳးေတြ႕ရိွရၿပီး ထိုေဆးဗူးမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းသေကၤတအမွတ္ မ်ားမွာ
S1301-M Part A ႏွင့္ S1301-M Part B23 တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုသုတ္ေဆးဗူး မ်ားကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Seal
for Life24 ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခ စိုက္ေသာ Berry Plastics25 ကုမၸဏီမွ
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဓာတုေဗဒေဆးဗူးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔သံုးစြဲရမည္ဆိုသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အထူးသတိေပးခ်က္မ်ားတြင္ ဓာတုေဗဒေဆးမ်ားသည္
“ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို အႏၱရယ္ေပးႏိုင္မႈ အဆင့္ (၃) ရိွေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အလြန္အမင္းအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္
ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသလို၊ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားကို ကာလၾကာရွည္ ဆိုးက်ိဳးက်ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဆးဗူး
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဆးအနည္းငယ္မွ် ေရဆိုးေျမာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရတြင္းေရကန္ မေတာ္တဆ ယိုဖိတ္သြားပါ
က သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရန္ကိုလည္း အထူးသတိေပးထားသည္။
ထိုေဆးမ်ားကိုစြန္႔ပစ္သည့္အခါ အညစ္အေၾကးစြန႔ပ
္ စ္သည့္ ေရေျမာင္းမ်ား၊ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားထဲ မစြန္႔ပစ္ရ ဘဲ
အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ပစၥည္းမ်ားကို

စြန္႔ပစ္ရန္

သတ္မွတ္ထားသည့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း

စြန္႔ပစ္

ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ က်န္ရိွေနေသာ ဓာတုေဗဒ
သုတ္ေဆးဗူးမ်ားကို စည္းကမ္းတက် မစြန္႔ပစ္ဘဲ၊ အလုပ္စခန္းအတြင္း တာ၀န္မဲ့ စြန္႔ပစ္ထားရစ္ခဲ့သည္ကို
ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ MCPW က သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည့္အခါမွ
စီမံကိန္းမွ လာေရာက္သိမ္းဆည္း သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။
ေဒသခံေတာင္သူမ်ားသည္ ပညာေရးအေျခခံ နည္းပါးသျဖင့္ “ဓာတုေဗဒ” ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရကိုပင္
သိရိွ နားလည္းမႈ အားနည္းျခင္း၊ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ကို ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ၍
္
ေဒသခံ မ်ား သြားေရာက္ခြင့္မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲမႈအေျခအေနကို
မသိရိွၾကပါ။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၿပီးစီးသြားသည့္အခါ လုပ္ငန္းခြင္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား
ျဖစ္သည့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္ခြံမ်ား၊ ဂေဟေခ်ာင္းအတိုအစမ်ား၊ ေက်ာက္ပံုမ်ား၊ သံတိုသံစမ်ားကို စနစ္တက်

22

Google Earth ပံုရိပ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ရိုက္ထား၍ ၂ လံုးသာ ေတြ႕ရသည္။

23

S1301–M Epoxy Primer: Available from http://www.berrycpg.com/covalence/detail.aspx?id=221&brand=

24

Seal for Life: http://www.sealforlife.com/products/covalence.html

25

Berry Plastics: http://www.berryplastics.com/products/protection-solutions/seal-for-life
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ရွင္းလင္းသြားမႈမရိွပဲ ပိုက္လိုင္းအနီး၀န္းက်င္ရိွ လယ္ယာေျမမ်ားထဲတြင္ စႊန္႔ပစ္ခဲ႔ၾကသည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။
ထို႔အျပင္

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ား စြန္႔ပစ္ေသာပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ ေဖာ့ထမင္းဘူးခြံမ်ား၊ ဘီယာဗူးခြံမ်ား၊

ေရသန္႔ဗူးခြံမ်ား၊ ပလပ္စတစ္ အိတ္မ်ား) ကိုလည္း လယ္ယာေျမမ်ားထဲ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့သည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက
ေျပာျပၾကသည္။ စီမံကိန္းအၿပီးတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားသည္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳး
ႏိုင္ရန္ အဆိုပါစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို
လယ္ယာေျမမ်ားထဲတြင္

ရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေျမၾကြင္းတူး၍ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ္လည္း

က်င္းတူးျမဳပ္ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္

လယ္ယာေျမမ်ား

ျပန္လည္ထြန္ယက္

စိုက္ပ်ိဳးတူးေဖာ္ခ်ိန္တြင္ က်င္းတူးျမဳပ္ႏွံခဲ့ေသာအမိႈကမ
္ ်ား ေပၚလာျပီး စိုကပ
္ ်ိဳးရာတြင္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရေၾကာင္း
ေတာင္သူမ်ားက ၎တို႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကို ေျပာျပပါသည္။

၆-၁၀။ ပိုက္လိုင္းအႏၱရာယ္စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ဤအပိုင္းသည္

ကြင္းဆင္းသုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား၏

ေနာက္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္သည္။

ဤအပိုင္းတြင္

အဓိက အားျဖင့္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေတာင္သူမ်ား ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရး
အစီအမံ မ်ားကို မည္မွ်သိရိွထား၍ ၎တို႔၏စိုးရိမ္းမႈမ်ားက မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္ကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ CNPC-SEAP တို႔မွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားကို ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား မည္မွ်သိရိွထားသည္ကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ
ေတာင္သူမ်ား အစိုးရိမ္ ဆံုးကိစၥမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ လူတို႔၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပိုင္လိုင္းမေတာ္တဆယိုစိ
မ့္ေပါက္ကြဲမည့္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းယိုစိမ့္ ေပါက္ကြဲမႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရပါက မည္ကဲ့သို႔ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဒသခံေက်းရြာမ်ားမွ သိရိွလိုၾကေသာ္လည္း၊ CNPC-SEAP ႏွင့္ ျမန္မာ
အစိုးရထံမွ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ ျဖန္႔ေ၀ထားျခင္းမရိွေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။
ပိုက္လိုင္းအႏၱရာယ္စိုးရိမ္းမႈမ်ား။ ။ CNPC-SEAP က ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ပိုက္လိုင္းလမ္း ေၾကာင္း
တစ္ေလ်ာက္ရိွ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားကို ပိုက္လိုင္းလမ္းေလွ်ာက္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားၿပီး၊ ကုမၸဏီမွ စိုက္
ထူထားေသာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း အမွတ္အသား ကြန္ကရစ္မွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ား ပ်က္စီးေန
ျခင္း၊ ဖ်က္စီးခံထားရျခင္းရိွမရိွကို ေန႔စဥ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သည္။ CNPC-SEAP ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းမ်ားရိွ တရုတ္ႏိုင္ငံ
သား၀န္ထမ္းမ်ားက ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ကားမ်ားျဖင့္ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္၍ အပတ္စဥ္ သို႔မဟုတ္
လစဥ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္သည္ဟု MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ပိုက္လိုင္းေစာင့္မ်ားက
ေျပာဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ပံုကားခ်ပ္ (၂၉) တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတိုင္း “ပိုက္လိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
ကို ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားသည္၊ ပိုက္လိုင္းကိုဖ်က္ဆီးပါက ဥပေဒအရ အေရးယူမည္” ဆိုသည့္ စာတန္းမ်ားေရး
ထိုးထားသည့္ ကြန္ကရစ္မွတ္တိုင္မ်ားကိုလည္း ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္ စိုက္ထူထားသည္။ အဆိုပါစာတန္းက သက္
ေသခံေနသည္မွာ ဤပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက သေဘာမတူဆန္႔က်င္မႈမ်ားရိွေနျခင္းေၾကာင္း၊ ပိုက္လုင
ိ ္း
လမ္းေၾကာင္းတြင္ စိုက္ထူထားေသာတိုင္မ်ားအား ေဒသခံမ်ားကဖ်က္စီးပစ္မွာကို CNPC-SEAP အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈရိွ
ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။
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ပံုကားခ်ပ္ (၂၉)။ ။ပိုက္လိုင္းကိုဖ်က္ဆီးလွ်င္ တရားဥပေဒအရ ျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးမည္ဟူေသာ သတိေပးခ်က္

ရင္းျမစ္။ ။ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕သို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္စဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)

ျမန္မာအစိုးရပိုင္းမွ တာ၀န္ရိွေသာ MOGE က သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေအာက္ေျခ
အဆင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ စာပိုဒ္ (၇) ပိုဒ္ ပါ၀င္ေသာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း (ROW) အတြင္း တားျမစ္
ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္26 ကို ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ထုတ္
ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ဤသုေတသနအဖြဲ႕မွ ရရိွထားေသာ အဆိုပါညႊန္ၾကားခ်က္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ေဆာင္
ရန္/ေရွာင္ရန္အခ်က္ နံပါတ္ (၃) တြင္ “ပိုက္လိုင္း တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ မီတာ (၂၀) အကြာအေ၀းအတြင္း ေျမတူးေဖာ္
ျခင္း၊ တြင္းတူးျခင္း၊ မိုင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ မူႀကိဳေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊
ေဆးရံု၊ ဇာတ္ရံု၊ နားေနအပန္းေျဖစခန္း၊ ဘူတာရံု၊ ေစ်းဆိုင္ခန္း၊ ရံုးခန္းႏွင့္ လူအမ်ားစုေ၀းရာ အေဆာက္အဦး၊
ထရန္စေဖာ္မာႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲရံုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕သိုေလွာင္ျခင္းကဲ့သို႔ အလြယ္တကူမီးေလာင္ေပါက္ကြဲ
ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေတာင္မ်ားအား ေဖာက္ခြဲျခင္း စသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သူမွ် မေဆာင္ရြက္ရ” ဟု ပါရိွသည္။ အဆိုပါအခ်က္ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ROW
မီတာ (၃၀) ကို သိမ္းဆည္းရံုမွ်မက၊ ROW ျပင္ပ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရိွ ကပ္လ်က္ မီတာ (၂၀) ေျမအသံုးခ်မႈကိုလည္း
မ်ားစြာကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရၿပီး အဆိုပါေျမမ်ား၏ စီးပြားေရးအရ တန္ဖိုးရိွမႈကိုပါ ထိခိုက္ေစသည္။
သို႔ေသာ္

ထိုတားျမစ္မ်ားခ်က္ကို

ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား

တရား၀င္စာျဖင့္ျဖန္႔ေ၀အသိေပးျခင္းမရိွသလို

ေျမအသိမ္းခံ ေတာင္သူ မည္သူမွ် မသိရိွၾကပါ။
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကို ခပ္စိပ္စိပ္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားလာရသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္
ဧရာ၀တီတင
ို ္းေဒသႀကီးတြင္ ရိက
ု ခ
္ က္သြားေသာ နာဂစ္မန
ု တ
္ င
ို ္းေဘးအႏၱရာယ္သည္ သမိင
ု ္းတြငမ
္ ႀကံဳဖူးေသာ ပ်က္စီး
ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတမ္းတြင္ ရိုက္ခက္သြားေသာ ဂိရိမုန္တိုင္းေဘးအႏၱရာယ္၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ၍ သမိုင္းတြင္ မႀကံဳဖူးေသာ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ေရႀကီးမႈ၊ ေတာင္ၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မေကြး
တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ နတ္ေရကန္ေတာင္၏ တစ္ေနရာတြင္ ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပိုက္
လုိင္းေပၚတြင္ဖို႔ထားေသာ ေျမမ်ားၿပိဳက်၍ ပိုက္လိုင္းေပၚေနသည္ကို ပံုကားခ်ပ္ (၃၀) တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

26

“ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္း (Right of Way) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္မ်ားေပးပို႔ျခင္း” စာအမွတ္ အစရ(၆)/၆/၂၀၁၃(၅၈၃)၊ ဦးေ၀ဦး (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊

အေထြေထြစီမံခန္႔ခြဲေရး)
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ပံုကားခ်ပ္ (၃၀)။ ။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေရကန္ေတာင္တစ္ေနရာတြင္ ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းေပၚလာပံု

ရင္းျမစ္။

။ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မွ MCPWC အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ရိုက္ကူးထားသည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပူပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မေကြးႏွင့္မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
တို႔ကို ျဖတ္သန္းသြားေသာေၾကာင့္ ေႏြရာသီကာလ ထိုေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရိွတတ္ေသာ ေတာမီးေလာင္မႈသည္
ပိုက္လိုင္းကိုခ်ိန္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပစ
္ ဥ္ ေတြ႕ရိွခ်က္တစ္ခုမွာ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္
ေဂြးေတာက္ကုန္း ေက်းရြာနားက ပိုက္လိုင္းအနီး ေတာမီးေလာင္ခဲ့ရာ ပိုက္လိုင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ သစ္ပင္မ်ားပါ
မီးေလာင္ ကၽြမ္းခဲ့သည္ဟု သိခဲ့ရသည္။ ေတာမီးေလာင္ျခင္းကို CNPC-SEAP မွ ၀န္ထမ္းမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း လာေရာက္ၾကည္႕ရႈ႕စစ္ေဆး ျခင္းမရွိပဲ၊ ပိုကလ
္ ိုင္းလမ္းေၾကာင္း
လံုျခံဳေရအေစာင့္

ျမန္မာ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသာ

လာၾကည့္ခဲ့သည္ဟု

ပိုက္လိုင္းေပါက္ကြဲမည္ကို

စိုးရိမ္းစိတ္ျဖင့္

ေနထိုင္ၾကရေသာ ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယခုကဲ့သို႔ ေတာမီးမ
ၾကာခဏေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ပြား၍ သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ကိုလည္း
ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။
ပံုကားခ်ပ္ (၃၁)။ ။ ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေတာင္ယာမီးရိႈ႕ေနပံု

ရင္းျမစ္။ ။ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕သို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္စဥ္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု (ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)
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သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းပ်က္စီးႏိုင္သလို လူတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ပ်က္စီးႏိုင္ပါ
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳၾကၿပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ားမွာလည္း ေခတ္ေနာက္က်ေသးသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ
ပိုက္ ေတာင္ယာမီးရိႈ႕သည့္ အေလ့အထမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရိွေနပါေသးသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက
ေတာင္သူမ်ားကို လိုင္းလမ္းေၾကာင္း (ROW) မီတာ (၃၀) အတြင္း မီးမရိႈ႕ရဟု ကန္႔သန္႔ထားေသာ္လည္း ေတာင္ယာ
မီးရိႈ႕သည့္အလုပ္သည္ ရာသီသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေျမျပင္ဆင္ေသာအဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ရိွေနရာ ထိုအေလ့
အထကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ ခက္ခဲသည္။ MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕သို႔ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္စဥ္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေတာင္ယာမီးရိႈ႕ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္
တစ္ခုကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ပံုကားခ်ပ္ (၃၁) တြင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ
ပိုက္လိုင္း ပ်က္စီးေစႏိုင္ေလာက္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ိဳး မႀကံဳေတြရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ဤစီမံကိန္းကို
တာ၀န္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ CNPC-SEAP တို႔အေနျဖင့္ အေရးေပၚအစီအမံမ်ား ျပင္ဆင္ထားရိွမႈ
အေျခအေနကို ေဒသခံမ်ားအား အျပည့္အ၀အသိေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏စိုးရိမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရာေရာက္သလို
စီမံကိန္းဖက္ကလည္း တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈ မည္မွ်ရိွသည္ကို ျပသရာေရာက္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္
အသံုး၀င္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရမည့္အစား၊ ၎တို႔အေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ အေရးယူမည္ဟု
ခ်ိန္းေျခာက္မႈ မ်ားကိုသာ လုပေ
္ ဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။

။

ဤစီမံကိန္းသည္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေၾကာင္းျပသရန္ CNPC-SEAP သည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကးလ်ဴဒါန္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ CNPC-SEAP မွ ထုတ္ေ၀ေသာလက္ကမ္း
စာေစာင္အရ ပိုက္လိုင္းလမ္း ေၾကာင္းေပၚရိွ ေက်းရြာေပါင္း (၁၀၀)ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၿပီး စာသင္ေက်ာင္း
(၄၅)ေက်ာင္း၊ မိဘမဲ့ေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္း၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း (၂၁)ခန္း၊ မေဒးကၽြန္းေပၚရိွ ေရျဖန္႔ေ၀ေရး
ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးသြယ္တန္းျခင္း၊ စသည္တို႔အတြက္ အေမရိကန္
ေဒၚလာသန္း (၂၀) လ်ဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ လ်ဴဒါန္းေငြထဲမွ ေဒၚလာ(၁၀)သန္း ကို
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးသြယ္တန္းမႈ တစ္ခုတည္းအတြက္ လ်ဴဒါန္းခဲ့ၿပီး၊ က်န္လ်ဴဒါန္းမႈမ်ားမွာ
ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ ေရးကို အမ်ားဆံုး ဦးတည္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။
ဤသုေတသနအဖြဲ႕မွ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေလ့လာခဲ့ရာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း၏ အဓိက
အခ်က္အျခာက်ေသာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းတြင္ လ်ဴဒါန္းမႈ အမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို
ေတြ႕ရိွရၿပီး၊ မေဒကၽြန္း၏ အေရွ႕ဖက္တြင္ရိွေသာ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကၽြနး္ ၏ အေျခအေနႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားေၾကာင္း
ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္လ်ဴဒါန္းမႈမွာ ေက်းလက္ပညာေရးအတြက္ အေထာက္
အကူျပဳေသာ္လည္း၊ ေက်းရြာေဆးေပးခန္းမ်ားမွာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမရိွျခင္း၊ ေဆး၀ါးမရိွျခင္းေၾကာင့္ပိတ္ထား
တာမ်ားသည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ဆံုးရံႈး၍ အသက္ေမြး
၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ

ေဒသခံေတာင္သမ
ူ ်ားကို

တိုက္ရိုက္အက်ိဳး

ျဖစ္ထြန္းေစမည့္

ကိစၥမ်ားကိုမူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ရိွရပါ။ CNPC-SEAP မွ လုပ္ေပးသင့္သည္တို႔မွာ (၁) စီမံ ကိန္းေၾကာင့္
ပ်က္စီးခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ (၂) လယ္ယာေျမမ်ား မူလအထြက္ႏႈန္းရရိွသည္ အထိ
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ (၃) လယ္ယာေျမမ်ားကို အစဥ္အၿမဲသိမ္းဆည္းမႈမျပဳဘဲ မူလ
ေတာင္သူမ်ားလက္ထဲ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
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အခန္း ၇။

သုေတသနနိဂံုး
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳ

ေလ့လာခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာခံစားခဲ့ရေသာ လူမႈစီးပြားဘ၀ အေျခအေန
အရပ္ရပ္ကို ျပည့္စံုစြာ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနကို တစ္ႏွစ္တာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ကိုသာ ေလ့လာခဲ့ရာမွ သိရိွခဲ့ရေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ

အလြန္မ်ားျပားသည္။

အကယ္၍သာ

ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္

ၿမိဳ႕နယ္

အားလံုးတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ယခုထက္ပိုမို မ်ားျပားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံေတြ႕ရိွႏိုင္
မည္မွာ သံသယရိွစရာ မလိုပါ။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ကို သုေတသနျပဳလုပ္
သင့္ပါသည္။
ဤစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာႏွင့္တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စတင္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းသည့္
အခ်ိန္ ကစ၍ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္ထိ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း
အခ်က္အလက္ရရိွမႈ အလြန္နည္းပါးခဲ့ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရာင္းခ်သည့္
ထဲတြင္ အႀကီးမားဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပးျခင္းမရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ ယင္းသည္ တိုင္းျပည္၏အေရးအရာမ်ားကို သိရိွ
ခြင့္ရိွေသာ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေလးမထားသည္မွာ အလြန္ေပၚလြင္ထင္ရွား
သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးကို အေလး
မထားၾကေတာ့ပါ။ ယင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ ေျပာသည့္ “ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး” မူ၀ါဒႏွင့္မ်ားစြာ
ဆန္႔က်င္လ်က္ရိွသည္။
စီပြားေရးစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခု၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ
အလြန္ မ်ားျပားၿပီး၊ အဆိုးရြာဆံုးအခ်က္မွာ အက်င့္ပ်က္လာဒ္စားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနက ေက်းရြာႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အက်င့္ပ်က္လာဒ္စားမႈမ်ားကိုသာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေန
ေသာ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးက ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ၏ သားေကာင္မ်ားမွာ
ရိုးသား ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ေသာ ေတာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ႀကီးမားေသာ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား
အထက္ပိုင္း အဆင့္မ်ားတြင္ ရိွေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေစခ်င္လ်င္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
အတြင္း နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္တြဲေနေသာ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္ဖ်က္မႈကို အျမန္ဆံုး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔

ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္အတူ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

စီးပြားေရးမူ၀ါဒ

ေျပာင္းလဲလာ

သည့္အတြက္ ျပင္ပကမာၻႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံလာေနသည္ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ
ႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္၀ေသာ သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ႀကီးႀကီးမားမား
ရရိွမည္ကို သိရိွေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈက႑တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အလု
အယက္ ရွာေဖြေနၾကခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးပံုသ႑ာန္ကို ေက်းလက္လူမႈဘ၀
တြင္သာ နစ္ၿမဳပ္ေနေသာ

ေတာင္သူမ်ား သိရိွနာလည္းမႈ အလြန္အားနည္းလ်က္ရိွသည္။ ထိုကဲ့သို႔အေျခအေန

တြင္ အစိုးရက ျပည္သူအေပၚ စီးပြားေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈရိွရိွ ခ်ျပအသိေပးျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္းမရိွလ်င္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား တိုးတတ္
မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈက တစ္ဆင့္ စီးပြားေရးကိုပါ ထိခိုက္မည္ ျဖစ္သည္။
တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေစတနာမွန္ကန္ရန္ အေရးႀကီး
ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္သည္ဆိုလ်င္
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ျပည္သူကို သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုအသိေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႕ေထာက္ခံမႈကိုပင္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။
၎တို႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရိွလ်င္ မည္သည့္ျပည္သူမွ် ကန္႔ကြက္
မည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ
အေျမာက္အမ်ားရရိွသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း

ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံကိန္း၏အက်ိဳး

အျမတ္ မည္မွ်ကို ျပန္လည္သံုးစြဲသည္ကို မည္သူမွ် မသိရိွၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ခံစား
ေနရသည္မွာ ၎တို႔၏ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို တစ္ေန႔တစ္ျခား သိမ္းဆည္း
ခံေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ကြာျခားသည့္အခ်က္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
CNPC-SEAP သည္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို
လက္ တစ္လံုးျခား ေရွာင္ရွားၿပီး ႏိုင္ငံကိုႏွစ္ပိုင္းျဖစ္ေစေသာ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းေျမကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္

ရယူထားျခင္းကို

ျမန္မာအစိုးရက

ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းက

အံ့ၾသစရာ

အေကာင္းဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည္။

ႏိုငင
္ ံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံရန္ ေျမလိုအပ္သည္မွာ နားလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းက လိုအပ္ေသာေျမသည္ ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားသည့္
ကီလိုမီတာ (၈၀၀) ခန္႔ရွည္ လ်ားသည္ ေျမအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနသလို ထိုေျမကို အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏိုင္ငံက
ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုကို ျမန္မာေတာင္သူမ်ားက အၿပီးအပိုင္လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအရ
ခြင့္မျပဳသင့္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာအစိုးရက ေျမပိုင္
ဆိုင္မႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မထားႏိုင္ရ သနည္း။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အိမန
္ ီးခ်င္းအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္သလို
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ လႊမ္းမုိးရန္ အစဥ္အၿမဲႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္မွာ အားလံုးသိရိွသည့္ အခ်က္
ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံကိုပိုင္းျဖတ္ထားသည့္ ပိုက္လိုင္း လမ္းေၾကာင္းေျမကို CNPC-SEAP က ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္
အခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်က္ကို အေလးအနက္ ျပန္လည္သံုးသပ္
သင့္ပါသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္

ဤပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္

တည္ေဆာက္လည္ပတ္ေနၿပီ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ယခုအခ်ိန္ တြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ကိစၥမွာ စီမံကိန္းတာ၀န္ရိွသူ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ CNPC-SEAP တို႔သည္ ပိုက္လိုင္း
တစ္ေလွ်ာက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေဒသခံ
မ်ားလည္းခံစားရေၾကာင္း သက္ေသထူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ပထမဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္မွာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္
ေကာင္းမြန္လာသည္အထိ နည္းပညာ၊ စက္ယႏၱယားမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္
တိုက္ရိုက္ခံစားခဲ့ရ ေသာေတာင္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပင
္ န္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးသြား
ေသာ သစ္ေတာမ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုးပ်ိဳးေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ MCPWC သည္ ျမန္မာ့ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဤစီမံကိန္းကို
ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပံုမွန္မဟုတ္ ေသာအေျခအေနမ်ား ေတြ႕ရိွ
ပါက ျပည္သူကို အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
တာ၀န္လည္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ၾကားကာလ အေျခအေနတြင္ရိွေနေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သယံဇာတထုတ္ယူသည့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူ
မ်ားအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ဆက္ဆံေရး ထားရိွသင့္သည္။ ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက
ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ သယံဇာတထုတ္ယူမႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ကိုလည္း ျပည္သူမ်ား ပထမဆံုးခံစားသင့္သည္။
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ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား
Bo Kong (2010) The Geopolitics of the Myanmar-China Oil and Gas Pipeline. In Pipeline Politics in
Asia: The Intersection of Demands, Energy Markets and Supply Routes. The National Bureau
of Asia Research, NBR Special Report #23 (September, 2010). p. 55-65
Chandra, V. K. (2012) The Pipeline That Wasn’t: Myanmar-Bangladesh-India Natural Gas Pipeline.
Juounal of Energy Security (April 19, 2012). Available from: http://ensec.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=348:india-bangladesh-and-the-myanmar-ban
gladesh-india-natural-gas-pipeline-how-not-to-achieve-energys&catid=123:content&Itemid=389
Desserud, P., Gates, C. C., et al. (2010) Restoration of foothills rough fescue grassland following
pipeline disturbance in southwestern Alberta. Journal of Environmental Management 91 (p.
2763-2770)
Goodland, R. (2005) Oil and Gas Popelines Social and Environmental Assessment: State of the Art.
International Association of Impact Assessment, IAIA 2005 Conference, USA.
Htin Aung (2012) Production Sharing Contract (PSC) in Myanmar’s Upstream Oil & Gas Sector (Power
Point Presentation dated to 28th March, 2012). Ministry of Energy, Energy Planning
Department
Peng Shi, Yong Huang, et al. (2015) How does pipeline construction affect land desertification? A
Case Study in northwest China. In Natural Hazards Vol. 77., Issue 3. (July, 2015) p. 19932004
Peng Shi, Jun Xiao, et al. (2014) The effects of pipeline construction distrubance on soil properties
and restoration cycle. In Environmental Monitoring and Assessment (March, 2014), Vol 186,
Issue 3. p. 1825 – 1835
Shwe Project (2011) A Comprehensive Report to better understand the Shwe Project. Available from
http://business-humanrights.org/en/pdf-a-comprehensive-report-to-better-understand-theshwe-project-burma
SEAOP & SEAGP (2013) ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း လက္ကမ္းစာေစာင္
(ေမလ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္)။

103

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တည္ဆဲဥပေဒမ်ား
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းမႈကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒ (၁၉၈၇)
လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒ (၁၉၅၃)
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ၿမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (၂၀၁၂)
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒ (၂၀၁၃)
လယ္ယာေျမ ဥပေဒ (၂၀၁၂)
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)

ျမန္မာ-တရုတ္ ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ သုေတသနအဖြဲ႕
သုေတသီမ်ား
အမည္

တာ၀န္

၁။ ဦးေဇာ္ေအာင္

သုေတသီ

၂။ ေဒၚခင္ႏြယ္ခ်ိဳ

သုေတသီ

MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕၀င္မ်ား
အမည္

တာ၀န္

ၿမိဳ႕နယ္

၁။ ဦးရဲသိမ္းဦး

ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး၊ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

ေက်ာက္ဆည္

၂။ ေဒၚခင္မို႔မို႔၀င္း

ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ

မႏၱေလး

၃။ ေဒၚမိုင္သူဇာခိုင္

လက္ေထာက္အစီအစဥ္မွဴး

ငဖဲ

၄။ ဦးမ်ိဳးလင္းေဇာ္

အဖြဲ႕၀င္

ေက်ာက္ျဖဴ

၅။ ဦးေဇာ္မင္း

အဖြဲ႕၀င္

အမ္း

၆။ ဦးဆလိုင္း သိန္းႏိုင္ဦး

အဖြဲ႕၀င္

ငဖဲ

၇။ ေဒၚလင္းလင္းေဌး

အဖြဲ႕၀င္

ငဖဲ

၈။ ေဒၚခင္မာ၀င္း

အဖြဲ႕၀င္

ငဖဲ

၉။ ဦးေဇာ္မင္းႏိုင္

အဖြဲ႕၀င္

ေရနံေခ်ာင္း

၁၀။ ဦးသက္ပိုင္ေက်ာ္

အဖြဲ႕၀င္

ေရနံေခ်ာင္း

၁၁။ ဦးတင္ေအာင္ေဇာ္

အဖြဲ႕၀င္

ပြင့္ျဖဴ

၁၂။ ဦးစိုးသူ

အဖြဲ႕၀င္

ေတာင္သာ

၁၃။ ေဒၚခင္မာလာ၀င္း

အဖြဲ႕၀င္

ေက်ာက္ဆည္

၁၄။ ဦးေနေဇာ္

အဖြဲ႕၀င္

စဥ့္ကိုင္

၁၅။ ဦးသန္းေဇာ္

အဖြဲ႕၀င္

တံတာဦး

၁၆။ ဦးေသာင္းႏိုင္ဦး

အဖြဲ႕၀င္

ျပင္ဦးလြင္

၁၇။ မိုင္းသန္းထိုက္

အဖြဲ႕၀င္

နမ့္ခမ္း

ကြင္းဆင္းသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ေသာ MCPWC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား
အမည္

တာ၀န္

ၿမိဳ႕နယ္

၁။ ဦးသန္႔ဇင္

ဦးေဆာင္ေကာ္မီ၀င္

မင္းဘူး

၂။ ဦးေက်ာ္ေ၀

ဦးေဆာင္ေကာ္မီ၀င္

ေက်ာက္မဲ

၃။ ဦးေရႊေလး

ဦးေဆာင္ေကာ္မီ၀င္

ငဖဲ

၄။ ဦး စံတင္

ဦးေဆာင္ေကာ္မီ၀င္

ေက်ာက္ျဖဴ

၅။ ဦးထြန္းဆန္း

ဦးေဆာင္ေကာ္မီ၀င္

ႏြားထိုးႀကီး

၆။ ဦးေနမ်ိဳးခိုင္

ၿမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ခံ

စဥ့္ကိုင္

၇။ ဦးထြန္းႏိုင္

ၿမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ခံ

ေက်ာက္ျဖဴ
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၈။ ဦးေက်ာ္၀င္းေဆြ

ၿမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ခံ

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း

၉။ ဦးေက်ာ္ခိုင္ထြန္း

အဖြဲ႕၀င္

ေရနံေခ်ာင္း

၁၀။ ဦးဗညား

အဖြဲ႕၀င္

စဥ့္ကိုင္

၁၁။ ဦးညီလင္း

အဖြဲ႕၀င္

ေက်ာက္ျဖဴ

၁၂။ ဦးစိုင္းစံထြန္း

အဖြဲ႕၀င္

ေက်ာက္မဲ

၁၃။ ဦးအိုက္ကြယ္

အဖြဲ႕၀င္

ေက်ာက္မဲ

၁၄။ ဦးျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္

အဖြဲ႕၀င္

ေက်ာက္မဲ

၁၅။ ဦးမင္းဆန္း

အဖြဲ႕၀င္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း

၁၆။ ဦးေအာင္ဟိန္း

အဖြဲ႕၀င္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)

သုေတသန ေမးခြန္မ်ား
I.

ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွမႈ

၁-၁။

ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္သိရိွပါသလဲ။ ဘယ္လို သိရိွပါသလဲ။ (ဥပမာ - ရပ္ကြက္လူႀကီး၊

သတင္းစာ၊ ေရဒီယို စသျဖင့္ ေမးပါ)။
၁-၂။

ဘယ္သူေတြက ေရနံနဲ႔ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့သလဲ။ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံသူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။

စီမံကိန္း က ဘယ္ႏွစ္ ႏွစ္ၾကာမွာလဲ။
၁-၃။

ပိုက္လိုင္းက မိမိေက်းရြာ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြင္း ဘယ္ေနရာကေန ၿဖတ္သန္းတည္ေဆာက္မလဲဆိုတာ

ႀကိဳတင္ သိရိွခဲ့ပါ သလား။ ရြာနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ အကြာအေဝး ကေန ၿဖတ္သန္း သလဲ။
၁-၄။

ေက်းရြာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရန္ လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ညွိႏွိဳင္းမွဳ

ရိွသလား။
၁-၅။

ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမွဳဘဝႏွင့္ ေဒသ၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေၿခအေနကို စံုစမ္းေမးၿမန္းမွဳမ်ား ရွိခဲ့

သလား။ ဘယ္ အခ်ိန္တုန္းကလဲ။ ဘယ္သူေတြလဲ။
၁-၆။

ပိက
ု လ
္ င
ို ္းစီမက
ံ န
ိ ္းေၾကာင့္ မိမိေက်းရြာတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေၿမၿပင္အေၿပာင္းအလဲကို ၾကိဳတင္သရ
ိ ခ
ွိ သ
ဲ့ လား။

ဘယ္လို သိရိွခဲ့ပါသလဲ။
II.

ေျမသိမ္းယူမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

၂-၁။

စီမံကိန္းထဲ မိမိေၿမ ပါဝင္ေနတာကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ သိရိွခဲ့သလဲ။ ဘယ္သူက ေျပာသလဲ။ ဘယ္လို သိခဲ့

သလဲ။
၂-၂။

စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ပါဝင္သည့္ ေၿမပိုင္ရွင္မ်ားကို ေခၚယူ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ရိွပါသလား။ (ဥပမာ - ေၿမစာရင္း၊

ေထြအုပ္၊ ကုမၸဏီ၊ MOGE)
၂-၃။

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရန္

ေၿမတိုင္းတာမွဳ

ရွိသလား။

ဘယ္သူေတြ

လာေရာက္တိုင္းတာသလဲ။

ေၿမပိုင္ရွင္ကို အသိေပးသလား။
၂-၄။

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းယူမည့္ ေၿမအက်ယ္အဝန္းကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ သိရိွခဲ့သလဲ။ ဘယ္သူဆီက

သိသလဲ။
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၂-၅။

ေၿမတိုင္းတာစဥ္အတြင္း ေျမအက်ယ္အ၀န္းအေပၚ အၿငင္းပြားမွဳမ်ား ရွိခဲ့သလား။ ဘယ္လိုအၿငင္းပြားမႈမ်ိဳးလဲ။

ဘယ္လို ေျဖရွင္းခဲ့သလဲ။
၂-၆။

ေၿမယာသိမ္းဆည္းမႈကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႕ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးမွ ပိုက္လိုင္း ေဖာက္တာလား။

ေလ်ာ္ေၾကး မေပးမီ ပိုက္လိုင္းေဖာက္လုပ္ပါသလား။
III.

ေျမသိမ္းစာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

၃-၁။

ေၿမသိမ္းစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသလား၊ ေလ့လာခ်ိန္ အလံု

အေလာက္ေပးခဲ့ပါသလား၊ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေၿမပိုင္ရွင္ႏွင့္ေဆြးေႏြးသေဘာတူမွဳ ရွိပါသလား။
၃-၂။

ေၿမသိမ္းစာခ်ဳပ္ကို မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သူ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုသနည္း။ ကိုယ္တိုင္က ေက်ေက်နပ္နပ္

လက္မွတ္ ထိုးခဲ့တာလား။ ဖိအားေပးမွဳ၊ အၾကပ္ကိုင္မွဳ၊ ဆြဲေဆာင္မွဳ ၊မက္လံုးေပးမွဳ ၊ ၿခိမ္းေၿခာက္မွဳမ်ား
ရွိပါသလား။
၃-၃။

ေၿမသိမ္းစာခ်ဳပ္တြင္ ဘာသာစကား ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႕ ေရးသားထားသနည္း။ စာခ်ဳပ္ပါ ေရးသားထားခ်က္မ်ား

ကို နားလည္သေဘာေပါက္မွဳ ရွိပါသလား။ (အရိႈခ်င္း၊ တအာင္း၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္)
၃-၄။

ေၿမကို ယာယီသိမ္းဆည္းတာလား၊ အၿမဲတမ္းသိမ္းဆည္းတာလားဆိုတာကို စာခ်ဳပ္တြင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ေဖၚၿပထား ပါသလား။ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး၊ ေျမေလ်ာ္ေၾကး သီးျခားေဖာ္ျပထားပါသလား။ ေလ်ာ္ေၾကးႏွစ္မ်ိဳး စလံုး
လက္ခံရရိွပါ သလား။
IV.

ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

၄-၁။

သီးႏွံနဲ႔ေျမေလ်ာ္ေၾကး တစ္ေပါင္းတည္းတြက္ခ်က္သလား။ သီးျခားတြက္ခ်က္သလား။

၄-၂။

ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို တစ္ႀကိမ္ထဲ အၿပီးေလ်ာ္သလား။ အရစ္က် ခြဲေလ်ာ္သလား။ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္လဲ။

၄-၃။

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အျပည့္အ၀ရရိွျခင္း ရိွပါသလား။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထဲမွ ေက်းရြာရံပံုေငြအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခား

အသံုးျပဳ ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ ေကာက္ခံမႈရိွပါသလား။
၄-၄။

ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ရာတြင္ ႏွစဥ
္ ီးႏွစ္ဖက္ ညိွႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ပါသလား။ ဘယ္သူက ဆံုးျဖတ္

သလဲ။
၄-၅။

ေျမေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ လက္မွတ္မည္မွ်ထိုးခဲ့ရသလဲ။ (ဥပမာ - ေျမတိုင္းစဥ္၊ ေလ်ာ္ေၾကးတြက္ခ်က္စဥ္၊

ေလ်ာ္ေပးစဥ္ နဲ႔ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးစဥ္)
၄-၆။

ေျမေလ်ာ္ေၾကးရရိွမႈအေပၚ ေက်နပ္မႈရိွပါသလား။ ေက်နပ္မႈမရိွဘူးဆိုလ်င္ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

108

၄-၇။

ရရိွခဲ့တဲ့

ေျမေလ်ာ္ေၾကးကို

မည္ကဲ့သို႔

သံုးစြဲခဲ့ပါသလဲ။

(ဥပမာ

-

ဆိုက္ကယ္၊

တီဗြီ၊

ေရခဲေသတၱာ၀ယ္တာမ်ိဳး)
V.

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈ အခ်က္အလက္မ်ား

၅-၁။

ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိမွဳ ရွိပါသလား။ ဘယ္လို လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြ လုပ္ကိုင္ရသလဲ။ (လုပ္ခလစာ၊

လုပ္သား ဦးေရ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အေၿခအေန)
၅-၂။

စီမံကိန္းရိွ တရုတ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားအၾကား (သို႔) ျပည္သူမ်ားအၾကား မည္သည့္

ၿပႆနာမ်ား ၾကံဳရသနည္း။ ၎ ၿပႆနာေတြကို ဘယ္လို ေၿဖရွင္းသလဲ။ ဘယ္သူေတြက ေၿဖရွင္းေပးသလဲ။
၅-၃။

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မွဳေၾကာင့္ အမ်ားသံုးပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - ေရကန္၊ ေရထြက္ ၊ အင္း ) ပ်က္စီး၍

ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသလဲ။
၅-၄။

ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ မိသားစုစီးပြားေရးႏွင့္လူမွဳေရးကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိခဲ့ပါသလား။

(ဥပမာ - ဝင္ေငြက်ဆင္း၍ ကေလးေက်ာင္းနားထား)
VI.

မီတာ ၃၀ အတြင္းရိွ ပိုင္လိုင္းေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

၆-၁။

ပိုက္လိုင္းတူးေဖၚသည့္အခါ အေပၚယံေၿမဆီလႊာကို သီးၿခားတူးေဖၚၿပီးမွ တူးသလား။ ပိုက္လိုင္းၿမဳပ္ၿပီးသည့္

အခါ အေပၚယံေျမဆီလႊာကို စနစ္တက် ၿပန္လည္ေၿမဖို႕ခဲ့ပါသလား ။
၆-၂။

မီတာ ၃၀ အတြင္း သီးႏွံၿပန္လည္စိုက္ပ်ိဳး၍ ရမရ၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ အထြက္ႏွဳန္း နဂိုအတိုင္း ရမရ။

၆-၃။

မီတာ ၃၀ အတြင္းရွိ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေၿမမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အၿခားေၿမအမ်ိဳးအစား

အၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲၿခင္း ရွိမရွိ။ (ဥပမာ- ၂၀၁၂ လယ္ယာေၿမ - ၃၀က/ခ)
VII.

မီတာ ၃၀ ျပင္ပ ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

၇-၁။

မီတာ ၃၀ ျပင္ပရိွ မိမိလယ္ေျမအား စီမံကိန္း၌အသံုးျပဳျခင္းရိွမရိွ၊ အသံုးျပဳပါက အခေၾကးေငြ (သို႔) ေလ်ာ္

ေၾကး ရရိွပါသလား။
၇-၂။

ေၿမဇာမ်ားကို မီတာ ၃၀ (ေပ ၁၀၀) ၿပင္ပမွာ ပံုသလား။ မိမိလယ္ေျမ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈရိွပါသလား။ စီမံကိန္းမွ

ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ ရိွပါသလား။
၇-၃။

မီတာ ၃၀ အတြင္းၿပင္ပမွာ အမ်ားပိုင္ေၿမကို သိမ္းယူၿခင္း ရွိသလား။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအတြက္ ေၿမသိမ္းယူ

သလဲ။ ေလ်ာ္ ေၾကးေပးမႈ ရိွပါသလား။ (ဥပမာ - လမ္းသစ္ေဖာက္တာ၊ မီးတာဧရိယာ ထည့္သြင္း၊ သခၤ်ဳိင္း ေျမ၊
စားက်က္ေျမ၊ ပလပ္ေျမ)
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VIII.

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

၈-၁။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ မူလရိွရင္းစြဲ ရပ္ရြာမွ အမ်ားျပည္သူသံုးပစၥည္း (ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ လမ္း၊ တံတား၊ ေၿမကြက္)

ပ်က္စီး ခဲ့ပါသလား။ မူလအေၿခအေနအတိုင္း ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ထိမ္းသိမ္း ေပးခဲ့ပါသလား။
၈-၂။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ား ပ်က္စီးမႈရိွပါသလား။ (ဥပမာ- ေတာင္၊ သဘာေရထြက္

လမ္းေၾကာင္း၊ ေရလမ္းေၾကာင္း၊ ေခ်ာက္ကမ္းပါး) ၿပန္လည္ ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္း ေပးခဲ့ပါသလား။
၈-၃။

တည္ေဆာက္ဆဲကာလတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္တာ ေတြ႕ရပါသလား။

(ဥပမာ- သဘာဝသယံဇာတမ်ား၊ တြင္းထြက္ပစၥည္း၊ ေဆးဘက္ဝင္ရွားပါးအပင္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းတူး ေဖာ္၊
အမဲလိုက္ၿခင္း)
၈-၄။

သဘာဝအရင္းအၿမစ္ေတြကို စီမံကိန္းအတြက္ ရယူသုံးစြဲခဲ့ပါသလား။ (ဥပမာ- ေက်ာက္ထုတ္၊ ေရခ်ိဳ

သိုေလွာင္၊ ေျမစာထုတ္ယူ၊ သစ္ခုတ္၊ ထံုးေက်ာက္ေတာင္မွ ထံုးထုတ္၊ သဲထုတ္တယ္။) ပ်က္စီးမႈ အတိုင္း အတာ
ဘယ္ေလာက္ရိွခဲ့ပါ သလဲ။ ဘယ္သူေတြက ထုတ္ယူခဲ့သလဲ။
၈-၅။

ၿပန္လည္ကုစားလို႔မရေသာ သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ား ပ်က္စီးမွဳ ရွိခဲ့ပါသလား။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း

လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စးီ မႈေရာ ရိွပါသလား။
IX.

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား

၉-၁။

တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း ထြက္ရွိလာေသာစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - တည္ေဆာက္ေရးသံုးပစၥည္း၊

လူ႕ အသံုးအေဆာင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း)ကို စနစ္တက် စြန္႕ပစ္ခဲ့သလား။ ဘယ္မွာ စြန္႔ပစ္ခဲ့သလဲ။
၉-၂။

ပုိက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရာမွာ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲမွဳရွိသလား။ သံုးစြဲခဲ့လွ်င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

အေပၚ မည္ကဲ့သို႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိခဲ့သနည္း။
၉-၃။

အဆိပ္အေတာက္ ၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓါတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းကမ္းတက်၊ စနစ္တက် စြန္႕ပစ္ခဲ့မွဳ

ရွိသလား။ လူႏွင့္တိရိစာၦန္ တို႔ကို ထိခိုက္မႈမ်ိဳး ရိွခဲ့သလား။ ဘယ္လိုထိခိုက္မႈမ်ိဳးရိွခဲ့သလဲ။
X.

ပိုက္လိုင္းအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

၁၀-၁။ တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ပိုက္လုိင္းတေလွ်ာက္ ပ်က္စီးမွဳမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။ ရွိခဲ့ပါက ၿပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမွဳ
ရွိခဲ့ပါ သလား။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ေဒသခံလူထုႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား ထိခိုက္မႈရိွခဲ့ပါသလား။
၁၀-၂။ ပိုက္လိုင္းႏွင့္နီးကပ္စြာ

ရွိေနသည့္အတြက္၎၊

ေရြ႕ေၿပာင္းမွဳ ရွိခဲ့ပါ သလား။
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ပိုက္လိုင္းၿဖတ္သန္းသြားသၿဖင့္၎

အိုးအိမ္အၿမဲ

၁၀-၃။ ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္ အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစႏိုင္သည့္အၿပဳအမူမ်ားကို တားၿမစ္သည့္ ၾကိဳတင္အသိပညာေပးမွဳမ်ိဳး
ရွိပါ သလား။ အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေပၚလာပါက အေရးေပၚလံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားပါသလား။
၁၀-၄။ ရပ္ရြာတြင္ ကုမၸဏီမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ (ဥပမာ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္း၊ လမ္း၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္) စသျဖင့္
လ်ဴဒါန္းမႈမ်ိဳးရိွပါသလား။ မည္သည့္ရြာတြင္ လုပ္ေပးခဲ့သလဲ။
၁၀-၅။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအေပၚ မိမိ၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား ေျပာခ်င္တာရိွပါသလား။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၃)

သုေတသန လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား
MPCWC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕၀င္မ်ား

112

MCPWC သုေတသနအဖြဲ႕၏ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား
၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသန မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

113

၂။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ငဖဲၿမဳိ႕နယ္တြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသန မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

114

၃။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသန မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

115

၄။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမဳိ႕နယ္ ကြင္းဆင္းသုေတသန မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

116

၅။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး စဥ့္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ ကြင္းဆင္းသုေတသန မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

117

၄။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕နယ္ ကြင္းဆင္းသုေတသန မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

118

ေနာက္ဆက္တြဲ(၄)

ျမန္မာ- တရုတ္ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ျဖစ္ေပၚလာပံု
ျမန္မာ-တရုတ္ပိုက္လိုင္းတေလ်ွာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔မွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း (၁၂)ဖြဲ႕ သည္
၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ စုဆံုလ်ွက္ ျမန္မာ-တရုတ္ ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ
(Myanmar-China Pipeline Watch Committee – MCPWC) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး (၄) ခု (ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း) ျမိဳ႕နယ္ (၂၁) ျမိဳ႕နယ္ကို ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ယခင္က မိမိေဒသအလိုက္ မိမိ
အစီအစဥ္ျဖင့္ ပိုက္လိုင္းစီမမံကိန္းကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
ညြန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းတခုအျဖစ္ စုစည္းလ်က္ ဟန္ခ်က္ညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္လ်ွင္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ သက္ေရာက္မွဳ႕မ်ားကို ထိေရာက္စြာ တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ဟူေသာ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဤ
ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဤေကာ္မတီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း(၂၁)ျမိဳ႕နယ္မွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕
အစည္းေပါင္း (၂၈) ဖြဲ႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဤေကာ္မတီတြင္ ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္မွ ရခိုင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ ရွမ္း၊
ဓႏု၊ တေအာင္း၊ ကခ်င္လူမ်ဳိးစုမ်ား ပါ၀င္လ်ွက္ ရွိသည့္အတြက္ လူမ်ဳိးစံုေကာ္မတီတစ္ရပ္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ MCPWC
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ား ပြင္လင္းျမင္သာမႈ႕ တာ၀န္ယူမႈ႕တာ၀န္ခံမႈ႕ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္
လည္းတက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွာေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ MCPWC သည္ Myanmar Extractive Industries
Transparency Initiative (MEITI) ၏ Multi-Stakeholder Group (MSG) တြင္လည္း အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
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