




တရဵ ပေရင္စုႝဒှာကုႝ ႐ုီဗင္ညးဍဳင္ကြာန္

လိက္ဒုင္စ႘ေရင္ ေလဿင္ကေမၜာန္ STAND UP Project

ႏူဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္ (HURFOM) ဓမံက္႐ုပ္ရဵတုဲ

ႏူကုႝ ၾသန္ဂအုံ The Livelihood and Food Security Trust Fund (LIFT) ကုႝလဝ္ ႐ုီဗင္ေရာင္။



၁။ ဝင္ဒဒွ္ ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္
 

 ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္ ေကာ္ခဵ ဘာသာအဂၤလိက္ Human Rights Foundation 

of Monland (HURFOM)၊ ေကာ္ခဵဘာသာဗဿာ ‘မြန္ျပည္လူ႕ အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္္း’ ဝြံ၊ ဒက္ပၲန္လဝ္ 

ပႜဲသကၠရာဇ္ ၁၉၉၅ ပႜဲကုႝေဒသပယ်ႝဳ မြဲဒှာဲ အၾကာဍဳင္ေသံကုႝ ဍဳင္ဗဿာရ။ အခိင္ေတံ စဒက္ပၲန္လဝ္ ဌာန္ဒ

တန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္ဂွ္ နကုႝတင္ရန္တဿအ္ သြက္ဂြံကပွ္တင္နင္ အေခါင္အရာညးဍဳင္ကြာန္တံ 

ဒးဒုင္ဖံက္ပကဝ္လဝ္ အေခါင္အရာမှိဟ္တံရ။ အဓိက အခိင္ေတံဂွ္ေတွ္ အလုႝသ႘ပှာန္ - နဝတ (ႏိုင္ငံ

ေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕) ဂွ္ တှဟ္နေသၢာံသမၜဲပၲိတ္ ပေရင္အုပ္ဓုပ္ေဍံပႜဲကုႝေဒသ 

ရးမန္တုဲ သိုင္ခှံကၜဳင္ ဍာန္ကြ႘ပဿတ္မြဲတှဳင္ ႏြံဇမၜိင္ (၁၁၀) တိုင္ ဆက္ေစၜာံလဝ္ ႏူကုႝဍဳင္ေရဝ္ စုႝကုႝစိုပ္ 

ဍဳင္ထဝဲါရ။ အခိင္ဂွ္ အလုႝသ႘ပှာန္ဗဿာတအ္  စကာညးဍဳင္ကြာန္တအ္ ဗြဲအဓမၼရ။ ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ 

ဒုင္ဒဝ္ဘဲစကာကေမၜာန္ အဓမၼဟြံမာန္တုဲ ျဂိပ္ဒဵတိတ္ကၜဳင္ ႏူကုႝဍဳင္ကြာန္ညးတံအိုတ္ရ။ ရန္တဿအ္ကုႝ 

ဂြံကပွ္ေကတ္တင္နင္ ဗုီျပင္ညးဍဳင္ကြာန္တံ ဒးဒဒိုက္ ဒးဒုင္ဖံက္ပကဝ္ အေခါင္အရာမှိဟ္ကုီ၊ သြက္ဂြံ

ၾတးပတိတ္တင္နင္တအ္ဏအ္ ဂြံစိုပ္အာဂေကာံဂၜးကဝ္ကုီတုဲ ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဏအ္ 

မံက္ဂတဝ္တိုန္ေရာင္။ 

 စပံၲႏူကုႝ သကၠရာဇ္ (၁၉၉၅)တုဲ၊ ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္ ကံက္ကၜဳင္တင္နင္ 

အေခါင္အရာမှိဟ္မကတုႝဒွ္မံင္ ပႜဲကုႝေဒသရးမန္တုဲ ဂြံဆုႝဂဗေကတ္ပေရင္ဖံက္ပၠဝ္ အေခါင္အရာမှိဟ္

ေဇှာ္ကုႝျဒဟတ္ ကတႝုဒွ္မံင္ေရာင္။ ဟိုတ္ႏူကုႝပၜံင္သဿဳဟ္ဓာတ္ယ်တဏာ (ရတနာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 

ပိုက္လိုင္း) တုဲ ညးဍဳင္ကြာန္ဒးဒုင္စကာ၊ ဍဳင္ကြာန္ဒးဒုင္ပဆုဲျပံင္၊ ညးဍဳင္ကြာန္လၛႝဳ ဒးဒုင္ေစာဲစပ္ 

ညးမထံက္ဂလာန္သပုန္တအ္ဂးတဲု ဒးဒုင္ဂစိုတ္ႏြံရ။ စိုပ္အခိ္င္ သကၠရာဇ္ (၂၀၀၀) ျပင္၊ လၸာ္အဏံ 

ပၜန္ဂ္ွ ဒပ္ပှာန္ဗဿာတံ ေဖ်ံဒပ္ဗှတ္ (၁၀) တံဒပ္ ပႜဲကုႝပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္တဲု ကၜအ္သြဝ္ညးဍဳင္ကြာန္တံ ဒးဒုင္သီ

ေထာံေဇှာ္ကုႝျဒဟတ္ရ။ လကၠရဵ ပႜဲကႝုသကၠရာဇ္ (၂၀၀၅) ပၜန္ဂွ္ ဒဿာႏူကုႝဒပ္ပှာန္မန္မြဲ၊ ခ်႘ဒရာင္ဒဿံင္ပႜဲ 

ေဒသေရဝ္သၜဳင္က်ာတုဲ ဒပ္ပှာန္ဗဿာလုပ္လှိန္ဗပိန္ဂွ္ ညးဍဳင္ကြာန္တံ ဒွ္ဒဒိုက္ရ။ ညးျဗဵေဍာတ္တ္လၛႝဳတံ 

ဒးဒုင္သၸေကာန္သမၻာရ။ အခိင္ၾကပ္ကၜဳင္ သကၠရာဇ္ (၂၀၁၀) ကုႝ လကၠရဵဏံပၜန္ ေသဌ႘႘တံလုပ္စိုပ္ကၜဳင္ 

ပႜဲေဒသမန္တုဲ ကေရပ္ဓရတ္သဿာဗၛမန္တံတုဲ ရာန္ေကတ္တိဗြဲအဓမၼတုဲ သိုင္ခှံကၜဳင္႐ုင္စက္ ႏြံရ။ 



 အပႜဲကႝုမြဲဒျမိပ္ကတုႝဒွ္ကၜဳင္သာ္ဏံဂွ္ ညးဍဳင္ကြာန္ဒးဒုင္ဘဲ ဟြံမြဲကုႝဗဗြဲြဓရ္သာ္လုႝတံဂွ္ ႏူကုႝ 

ဌာန္ဒတန္ဏအ္ စဿတ္သမၲီလဝ္ေရာင္။ တုဲပၜန္ တင္နင္တံဂွ္ ပလံင္ဗစိုပ္ကုႝ ဂေကာံဂၜးကဝ္တုဲ ကုႝညးတံ 

ဓရတ္ကၜဳင္ အလုႝသ႘ပှာန္ဗဿာတံ  သြက္ဂြံေရွ္ေသွ္ကၜဳင္ အေခါင္အရာမှိဟ္ရ။ 

၂။ ပေရင္စုႝဒှာ ညးဍဳင္ကြာန္

 အတိုင္ မပတိုန္လဝ္ ဗြဲလတူေတံကုီရ၊ ညးဍဳင္ကြာန္ဂကူမန္ပု႙တံ အဓိက ပႜဲကုႝပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္ကုႝ 

ပြိဳင္ဍဳင္ဍာ္ဗုတံဂွ္ ဒးဘဲပှာန္၊ ဒးဘဲဖံက္ပကဝ္ အေခါင္အရာမှိဟ္ဂၜိဳင္တဲု လၛဳႝတံဂွ္ဒးျဂိပ္ဒဵတိတ္ ႏူကုႝဍဳင္ 

ကြာန္ဇကုတုဲ ဒးအာတန္တဵမံင္စံင္အာ ပႜဲဗဒိုပ္ဟံင္ျပာ္ ဇိုင္ပယ်ႝဳေတံအိုတ္ရ။၊ ကြာန္ညးဒှာဲဝဲါလုီ 

ပႜဲကုႝတိဍာ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိေလဝ္ ႏြံတဵဗြဲမဂၜိဳင္ေရာင္။ ပႜဲသကၠရာဇ္ (၂၀၁၂) ဂွ္ အေခါင္အရာဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘ 

ပံက္တိုန္ညိညတုဲ အလုႝအသ႘သမတဥဴတိင္သိင္ ေကာ္ဘိက္ကၜဳင္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိကုႝ ေဗာ္သြးအလုံ 

ဂကူကေရင္ (ေကေအန္ယူ) တအ္တုဲ သြက္ဂြံထၸက္စဿတ္တဲ ေဒါအ္ပန္ေပွ္ာကဆံင္တြႝဳရးရ။ ဟိုတ္ဂွ္ရ 

ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိကုီ ေကေအန္ယူကုီ၊ တုပ္စိုတ္ထၸက္စဿတ္တဲ ေဒါအ္ပန္ေပွ္ာကဆံင္တြႝဳရးတုဲ ဍဳင္ကြာန္ဂွ္ 

သၛိတ္ျဇညိင္ဝတ္ကၜဳင္ရ။ ဟိုတ္ဂွ္ရ ညးဍဳင္ကြာန္ဂကူမန္၊ ဂကူကေရင္ ညးဟြံဂံင္မံင္ပႜဲကြာန္၊ ျဂိပ္ဒဵ 

ျပးဇးမံင္တံ စဵကၜဳင္ကြာန္သိုက္က္ရ။ 

 အခိင္ေတံေတွ္ ဟိုတ္ႏူကုႝဒွ္မံင္ပဋိပကၡပှာန္ ေဇှာ္ကႝုျဒဟတ္တုဲ သြက္ဂြံကေလင္ပၲန္ဍဳင္ 

ကြာန္ကုီ၊ သြက္ဂြံေကၜာန္အာ ပေရင္ေဖာအ္ေျဗဝ္ ပႜဲဍဳင္ကြာန္ကီု၊ အေခါင္အရာ ဟြံမြဲသက္က္ေရာင္။ 

ကာလ ေဗာ္ရပ္လြဟ္ ေကာန္ဍဳင္အေရင္ (၂) ေဗာ္ဏံ ထၸက္စဿတ္တဲတုဲဒွ္အာဂွ္မွ အကာဲအရာဍဳင္ကြာန္ 

ေဍံၐိုဟ္ၾသိဳဟ္တုိန္တုဲ အကာဲအရာပေရင္ဖံက္ပၠဝ္အေခါင္အရာမှိဟ္ဂွ္ ေဍံေအာန္ေစွ္ရ။ ရန္တဿအ္ကုႝ 

သြက္ဂြံစုႝဒှာအာ ညးဍဳင္ကြာန္တံကုီ၊ နကုႝညးတံ ဂြံတန္တဵမံင္စံင္အာပႜဲဍဳင္ကြာန္ ဗြဲမၐိုဟ္ၾသိဳဟ္၊ ႏြံကုႝ 

ၾသန္လုပ္တုဲ မှဳံကုႝကေမၜာန္၊ မှဳံကုႝတိဍာ္ကၜအ္သြဝ္ ခ်ိဳတ္တ္ပၜိဳတ္တ္မာန္ဂွ္ ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာ 

မှိဟ္ဍဳင္မန္ လုပ္ကုႝအ႐ုီအဗင္ပၜန္ရ။ 

 ပႜဲကုႝေဒသပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္ကုႝ ပြိဳင္ဍဳင္ဍာ္ဗုဂွ္မၢး ေကင္ဒးလဝ္ပေရင္ဖံက္ပၠဝ္ အေခါင္အရာမှိဟ္

ဂၜိဳင္အိုတ္တုဲ နကုႝဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္ ႐ုဲစွ္ေကတ္ပြိဳင္ဍဳင္တံဏံ သြက္ဂြံဗိုင္ကုႝအ႐ုီဗင္ 

စပ္ကုႝပေရင္ကေလင္ဒက္ပၲန္ဍဳင္ကြာန္ညးတံကုီ ပေရင္ဂယိုင္လမ်ိီဳညးတံကုီရ။ ပႜဲအရာကုႝအ႐ုီဗင္ဂွ္ 

အဓိက ဒးဆုႝဂဗကုႝ ပေရာတိဍာ္ႏြံကုီရ။ အဓိက သြက္ဂြံေကႅင္ပတန္ဘဝညးတအ္ဂွ္ တိဂွ္ပဿိက္ေဇှာ္ရ၊ 



ဟိုတ္ဂွ္ရ နကုႝ ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္ ဗိုင္အ႐ုီဗင္ကုႝ သြက္ပေရင္ဂီုကၜီဳတိဍာ္ရ။ ပေရာ 

ပရာတိဍာ္ခ်ိဳတ္ပၜိဳတ္တဲုဒွ္အာတုဲမၢး စပ္ကုႝပေရင္တုႝလြ႘ ေကုာံ ပေရင္ဂယိုင္လမ်ီဳတံဂွ္ ဆက္တုဲေကၜာန္ 

ၐိုတ္ အာ ဂြံေရာင္။ 

၃။ ေလဿင္ကေမၜာန္ STAND UP Project

 ေလဿင္ကေမၜာန္ STAND UP Project ဂွ္ ေဍံကၜဳင္ႏူကုႝ မအေရဝ္အဂၤလိက္ “Sustainable 

Transformation for Agriculture, Nutrition and Development in Uplands Project” ေရာင္တုဲ 

ယဝ္ရကၜာဲဘာသာမန္မၢး “ေလဿင္ကေမၜာန္ ပေရင္ျပံင္သၜာဲတန္တဵဍာ္ဇမၜိင္ ေလဿင္ကေမၜာန္တုႝလြ႘၊ ေဇြာံ 

မအာဟာရ ေကုာံ ပေရင္ေဖာအ္ေျဗဝ္ လတူဒုႝ” ေရာင္ဟုီစရ။ ေလဿင္ကေမၜာန္ဏံဂွ္ ႏူကုႝဂေကာံ NGO 

မြဲ The Border Consortium (TBC) သၸကႜိဳပ္တုဲ ပေကာံလဝ္ျဒဟတ္မဟာဇန္ေကာန္ဍဳင္အရင္ ဂကူ 

မန္ ေကုာံ ဂကူကေရင္တံတုဲ နကုႝဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမိှဟ္ဍဳင္မန္ ေကတ္တာလ်ိဳင္ သြက္ဂြံ 

ဓမံက္အာ႐ုပ္ရဵ ေလဿင္ကေမၜာန္ဏံ ပႜဲကုႝတိဍာ္မန္ေရာင္။ 

 ေလဿင္ကေမၜာန္ဏံဂွ္ ဒွ္မံင္ေလဿင္ကေမၜာန္ေဇှာ္ေဇှာ္မြဲတဲု အဓိက စြံလဝ္တိုင္ပၠဵ သြက္ဂြံဒတုဲဖႝု 

ညးဍဳင္ကြာန္ေကာန္ဍဳင္အေရင္ ေသၛာဲျခာႏူကုႝဍဳင္ေဇှာ္တံတုဲ သြက္ဂြံကုႝအ႐ုီအဗင္ ညးဍဳင္ကြာန္ပႜဲကုႝ 

(၄၀) ပိြိဳင္တိုက္၊ ပါလုပ္ (၃၀၀) ကြာန္ျပင္င္၊ ပႜဲကုႝပြိဳင္ (၁၀) ဍဳင္တုဲ ညးဍဳင္ကြာန္လဿိဟ္ဖအိုတ္ ဗှတ္ 

(၆၀၀၀၀) တၜ ဂြံဒွ္ဂုန္ဖုႝဂွ္ ရန္တဿအ္လဝ္ရ။ 

ပႜဲကုႝ တင္ရန္တဿအ္ေဇှာ္ေဇှာ္ ေလဿင္ကေမၜာန္ဏံ ႏြံ (၃) သာ္ အတိုင္ဗြဲသဿဝ္ရ။ 

 (က) ဒုင္သဇိုင္ကုႝ အေခါင္အရာမှိဟ္ ညးဍဳင္ကြာန္တံတုဲ သြက္ဂြံေရင္တၜဳင္ ပေရင္ဖန္ဇန္  

        ေကာပ္ကာဲ သယံဇာတ ေကုာံ သၜဳင္ဍာ္ဒေကဝ္ အရာပေရင္တုႝလြ႘ေရာင္။

 (ခ)   ဍာ္သုင္ ဍာ္စကာ သအးဇၛး၊ ပေရင္ထတ္ယုက္ ေကုာံ စှအာဟာရ သြက္ညးဍဳင္ကြာန္  

        ေသၢာံဍိဳက္ေပင္အာ ေကၜာန္ၐိုတ္အာေရာင္။ 

 (ဂ)   သြက္ဂြံသၜဳင္ပတိုန္ ဍာ္ဒေကဝ္ အရာဖန္က္ျပဳေျပင္ကေမၜာန္ကုီ၊ ညးျဗဵတံ သြက္ဂြံပါလုပ္ 

        ပႜဲကေမၜာန္ကုီ ပတဝ္ကႜိဳပ္ေကၜာန္အာေရာင္။ 



 ဒုင္သဇိုင္ လတူတင္ရန္တဿအ္တံတုဲ နဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္ ႐ုဲစွ္ေကတ္ေဒသ

(၂) ေဒသဂွ္တုဲ ဓမံက္႐ုပ္ရဵကေမၜာန္ရ။ တိဍာ္ဝြံ ပါလုပ္ဒဿံင္ပႜဲအရာျပဳေျပင္သယံဇာတေရာင္တုဲ ဒးဗိုင္ 

အ႐ုီဗင္ေသာင္ကလးကုႝ ပေရာဝြံကၜာရ။ ပေရာတိဍာ္တံ ေသာင္ကလးညးသကအ္ ခ်ိဳတ္တ္ပၜိဳတ္တ္ 

တုဲမွ စပ္ကုႝပေရင္တှဟ္ဟ္တံဂွ္ ဆက္ကုႝအာအ႐ုီဗင္ရ။ အေဃာ ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္၊ 

ေကၜာန္ၐိုတ္ကုႝလိ္က္တှး ဒုင္လ်ိဳင္တိဍာ္တုဲ မြဲအခိင္ဓဝ္ဆက္တုဲ ေရင္တၜဳင္ကုႝတန္ေဗၲာန္ ပေရင္တုႝလြ႘ 

ဂမၜိဳင္ရ။ 

၄။ ဓမံက္႐ုပ္ရဵ ေလဿင္ကေမၜာန္

 အတိုင္ေလဿင္ကေမၜာန္ မေဖ်ံလဝ္မၢး ပႜဲကုႝပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္ကုႝ ပြိဳင္ဍဳင္ဍာ္ဗုဂွ္ ရန္လဝ္သြက္ဂြံဓမံက္ 

အာ႐ုပ္ရဵဂွ္ ႐ုဲစွ္လဝ္ပြိဳင္တိုက္ (၆) ပြိဳင္တိုက္တုဲ ႐ုဲစွ္လဝ္ဒှာဲကြာန္မန္တံ ႏြံဂၜိဳင္ဂွ္ရ။ ေလဿင္ကေမၜာန္ဏံဝြံ 

သြက္ဂြံဓမံက္အာ ပေရင္ကေမၜာန္ဂွ္ ေဖ်ံလဝ္အခိင္ ပြိဳင္ (၂) သှာံေရာင္ဒွ္တုဲ၊ စပၲံႏူ ဂိတုေဂ်ာန္ သှာံ 

(၂၀၁၇) ဂွ္ စဓမံက္အာ႐ုပ္ရဵတုဲ အခိင္ဂိတုေဂ်ာန္ (၂၀၁၉) မၢး တုဲဒွ္ေရာင္။  

 ပႜဲကုႝသှာံပထမ လေဒါဝ္သှာံ (၂၀၁၇)၊ စုႝကုႝလေဒါဝ္သှာံ (၂၀၁၈) ဂွ္ ဓမံက္႐ုပ္ရဵ (၃) 

ပြိဳင္တိုက္ အတိုင္ဗြဲသဿဝ္ရ။ 

 (၁)  ပြိဳင္တိုက္ ဍာ္တူ (ပိြဳင္ဍဳင္ဍာ္ဗု) 

 (၂)   ပြိဳင္တိုက္ ကြာန္ဘာ (ပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္) 

 (၃) ပြိဳင္တိုက္ အ႐ုတၲံင္ (ပိြဳင္ဍဳင္ေရဝ္)

 ပႜဲကုႝ သှာံဒုတိယဏံ ႏူကုႝဂိတုဂ်ဳလာင္ သှာံ (၂၀၁၈)၊ စုႝကုႝ ဂိတုေဂ်ာန္ (၂၀၁၉) ဂွ္ 

ဆက္တုဲ ဓမံက္အာ႐ုပ္ရဵ ပိပြိဳင္တိုက္ပၜန္ရ။ ပြိဳင္တိုက္တအ္ဝြံ - 

 (၄)  ပြိဳင္တိုက္ ကအ္ေကြံ (ပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္)

 (၅)    ပြိဳင္တိုက္ ေႏွဟ္ဇုက္ (ပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္)

 (၆)    ပြိဳင္တိုက္ ေသှဟ္ကေရင္ (ပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္) တံ ပါလုပ္ရ။ 



 ကာလ ဓမံက္႐ုပ္ရဵကေမၜာန္ဝြံ ပႜဲပြိဳင္တိုက္မြဲမြဲဂွ္ ႏူကုႝေကာန္ဂေကာံပု႙ လုပ္အာဇဿာပ္ကြာန္တုဲ 

ဓမံက္႐ုပ္ရဵကေမၜာန္ ဟြံမာန္ေရာင္။ တန္တဵလတူ ညးဍဳင္ကြာန္တံ ႏြံပဿိက္၊ ပေရင္ပံင္ေတာဲ ပါလုပ္ညး 

တံတုဲ ေကၜာန္ၐိုတ္အာဂွ္ ဂၜိဳင္ရ။ ပေရင္ကေမၜာန္တံဂွ္ အတိုင္ဗြဲသဿဝ္ဝြံရ။ 

 (က) ကုႝပညာပ႐ူပိုင္ျပ႘တိဍာ္

 အတိုင္မပတိုန္ထၞးလဝ္ ဗြဲလတူေတံကုီရ၊ ကိုပ္ကၜာအိုတ္ ေကာန္ဂေကာံ ဌာန္ဒတန္အေခါင္ 

အရာမှိဟ္တံဂွ္ ေစွ္အာအၾကာညးဍဳင္ကြာန္တံတဲု အဓိက ေသာင္ကလးကုႝညးတံ စပ္ကုႝပိုင္ျပ႘တိဂူ 

ဝါဗၛတံရ။ အတိုင္ညးဍဳင္ကြာန္တံ ညာတ္ေကတ္လဝ္မၢး ညးတံေကၜာန္ၐိုတ္ ရပ္စပ္စကာကၜဳင္တိဍာ္ 

ညးတံ အတိိုင္အခိုက္ကှာညးတံေရာင္ဂးတုဲ မုေလဝ္အႏၲရာဲဟြံမြဲေရာင္ ခယ်ေကတ္ရ။ ဆဂး ႏူကုႝ 

လၸာ္ဂေကာံပု႙ ကေလင္ကလးကုညးတံဂွ္ ၾကဵႏူကုႝေဒါအ္ပန္ေပွ္ာတုဲ ဍဳင္ကြာန္ၐိုဟ္ၾသိဳဟ္တုဲဂွ္ ကဿဳဲတံ 

သြက္ဂြံစိုပ္ေဒသပု႙  သီေကတ္တိဍာ္ပု႙ႏြံမာန္ေရာင္ သြက္ဂြံစြံသတိရ။ 

 (ခ) တန္ဗေတာန္ဥပေဒတိဍာ္ကၜအ္သြဝ္

 ပႜဲသှာံ (၂၀၁၂) ဂွ္ရ အလုႝအသ႘ သမတဥဳတိင္သိင္တံ ပတိတ္ကၜဳင္ေသှာဝ္ဥပေဒ ေဆင္စပ္ကုႝ 

တိဍာ္တုဲ ဒုင္လဝ္သဇိုင္ကုႝ ေသှာတ္ဝ္ဒက္ပတန္ဍဳင္ (၂၀၀၈) ေတံေရာင္ သြက္ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ဂွ္ 

ၐိုတ္္ဒးလိ္င္စသက္က္ရ။ မြဲလၸာ္ပၜန္ ပႜဲကုႝေဒသဗြဲမဂၜိဳင္တအ္ဂွ္ လုပ္ႏြံမံင္ပႜဲကုႝတိဍာ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿကုီ 

တိဍာ္ေကေအန္ယူတအ္ကုီတုဲ စပ္ကုႝေသှာဝ္တိဍာ္ ဂေကာံရပ္လြဟ္တအ္ေလဝ္ လဵထၞးကုီရ။ ေသှာဝ္ 

ဂေကာံရပ္လြဟ္တအ္ဂွ္ ဒုင္လဝ္သဇိုင္ကုႝ အခိုက္ကှာေကာန္ဍဳင္အေရင္တံတုဲ ကိတ္ည႘ကုႝဘဝ 

ညးတအ္ေရာင္။ 

 (ဂ) ေကၜာန္လိက္ပိုင္ျပ႘တ ိ

 အတိုင္ပတိုန္ထၞး ဗြဲလတူေတံရ၊ ကာလေကာန္ဂေကာံ ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္ 

ေသာင္ကလးကုႝ ဗုီျပင္ေသှာဝ္တုဲဒွ္အာတုဲ ညးဍဳင္ကြာန္သဿာဂူ၊ သဿာဗၛ ညးမပိုင္ျပ႘တိတအ္ သာ္လုႝ 

မိက္ေသၢာံေကၜာန္ဂွ္ ဆဝ္မၛဳဟ္ရ။ ကာလဂွ္မၢး ညးဍဳင္ကြာန္ႏြံဒဿံင္သဿဝ္တဲ အလုႝအသ႘ (ဝါ) ၾကပ္မံင္ကုႝ 

အလုႝသ႘တအ္ဂွ္ ညးတံမိက္ဂြံေကၜာန္ၐိုတ္ လိက္တှးႏူအလုႝအသ႘ (ပုံစံ - ၇) ရ။ ဆဂး ညးဍဳင္ကြာန္ႏြံမံင္ 

ပႜဲသဿဝ္တဲဂေကာံရပ္လြဟ္မန္ (ဝါ) ကေရင္တံဂွ္ ညးတံေကတ္နင္တှးလိက္ ႏူကုႝဂေကာံရပ္လြဟ္တံရ။ 



ေဗာ္သြးေကေအန္ယူဂွ္ ညးတအ္ပတိတ္လဝ္ မူဝါဒတိဍာ္ (ေကေအန္ယူ ေျမယာမူဝါဒ) တုဲ သဿာဗၛ၊ 

သဿာဂူ သဿာကၜအ္ႏြံမံင္ ပႜဲကုႝတိဍာ္ညးတအ္ဂွ္ ဂကူမန္ဒွ္ဒွ္ ဂကူကေရင္ဒွ္ဒွ္ ညးတံဟြံရုဲဂကူတုဲ ပၲိတ္ကုႝ 

လိက္ညးတအ္ႏြံတဲု ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္ ဒးဗိုင္ကုႝအ႐ုီဗင္ ႏြံမံင္ကုီရ။

 

 (ဃ) တန္ဗေတာန္ ပေရင္တုႝလြ႘

 ညးဍဳင္ကြာန္ ပႜဲကုႝေဒသတံဂွ္ေတွ္ ဗှတ္ (၉၀%) တဿအ္ကၜံျပင္င္တံဂွ္ ညးတံဒွ္မံင္သဿာဂူ သဿာဗၛ 

သဿာကၜအ္တအ္တုဲ ဘဝညးတအ္ဂွ္ ဒးလုက္စုက္မံင္ကုႝ ပေရင္တုႝလြ႘ေရာင္။ ဆဂး ပႜဲပေရင္တုႝလြ႘ဂွ္ေတွ္ 

ညးတံ ဆုႝဂဗကုႝပေရင္အခက္အခုဲ ဗြဲမဂၜဳိင္ေရာင္။ ပႜဲကုႝတှံေၾသာံ၊ တှံသစၧဳသတ္ဒုန္တံဂွ္ ဒးစဿေလဝ္ႏြံတုဲ 

သစၧဳသတ္ဒုန္တံ သတ္ဟြံခိုဟ္ေလဝ္ႏြံရ။ တုဲပၜန္ သြက္သဿာဗၛတံဂွ္ သြက္ဂြံရာန္ဝဲါတံေလဝ္ ဒွ္အခက္ 

အခုဲကုီရ။ ပႜဲကုႝအကာဲအရာဏံ ႏူကုႝဂေကာံေဖာအ္ေျဗဝ္ ေဒသရးမန္ (ဂေကာံမဂဒူ) ဂွ္ ႏြံပေရင္ဆုႝဂဗ 

ကုႝတန္ဗေတာန္တုႝလြ႘ႏြံတုဲ ကုႝကၜဳင္တန္ဗေတာန္ပေရင္တုႝလြ႘ဂၜိဳင္ကုႝသာ္ သြက္ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ရ။ 

 (င) ဌာန္ဒတန္ပေရင္တုႝလြ႘

 ပႜဲကုႝကြာန္ (မိုင္-၆၀) ဂွ္ ႏူကုႝ ဂေကာံမဂဒူ ပတန္လဝ္ ဌာန္ဒတန္တုႝလြ႘ ႏြံမံင္မြဲဒှာဲတုဲ နကုႝ 

ေလဿင္ကေမၜာန္ (STAND UP Project) ဏအ္၊ ဆက္တုဲထံက္ပင္၊ ေကႅင္ပေလဝ္တ္ပတိုန္ ဌာန္ဒတန္ 

ပေရင္တုႝလြ႘ သြက္ညးဍဳင္ကြာန္ရ။ ႏူကုႝ ဌာန္ဒတန္ပေရင္တုႝလြ႘ဏံ ကုႝမတှံဆု ကုညးဍဳင္ကြာန္တံရ။ 

တုဲပၜန္ ပႜဲကုႝဌာန္ဒတန္ဏံ ဖန္ဗဒွ္ကုႝတန္ဗေတာန္တုႝလြ႘တုဲ ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ ဂြံအေခါင္ကတ္လၛတ္ 

ပေရင္တုႝလြ႘ရ။ 

 (စ) တန္ဗေတာန္ ပတိတ္ကေပါတ္ လုပ္ဗြဝ္ဖ်ာ

 ပႜဲေဒသပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္ဝြံ သစၧဳသတ္ဒုန္တအ္ ဂၜိဳင္တဵဗြဲမေလာန္ရ။ အခိင္ကသုီမၢး သစၧဳတအ္ 

ျပဟ္ဒတုံမံင္တုဲ ေဆာံေလင္ဂၜိဳင္ရ။ နကုႝတင္ရန္တဿအ္ ညးဍဳင္ကြာန္ေဒသဏအ္ စကာသစၧဳသတ္ဒုန္ 

တိတ္မံင္ႏူကုႝညးတအ္တုဲ ေဗၲာန္ကုႝနဲကဲေကၜာန္ဍာ္သစၧဳ၊ နဲကဲေကၜာန္ယုိဟ္ သြက္ညးျဗဵတံ (ေသၢာံဂြံ 

ကေမၜာန္) ရ။ ယဝ္ရ ညးေဒသတအ္ ေကၜာန္္ပတိတ္ကေပါတ္မြဲမြဲသာ္ေလပ္မၢး သြက္သၛိဌာန္ညးတံဂွ္ 

ၾသန္လုပ္ကၜဳင္ေရာင္။ 



 (ဆ) ျဂိဳပ္ဆု ညးဍဳင္ကြာန္

 အေဃာ ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္စိုပ္အာ ပႜဲကုႝေဒသဍာ္ဗုဂွ္ ဂြံဆုႝေကတ္ညးဍဳင္ 

ကြာန္ဗြဲမဂၜိဳင္တအ္ ဂစာန္ထိင္ဒဝ္မင္မြဲဒဿံင္ျဂိဳပ္ဆု ပႜဲကုႝဇိုင္ဝုတ္ဒိုဟ္ပြ႘ပြဴကြာန္ညးတအ္ဂွ္ ဂြံြဆုႝေကတ္ရ။ 

အေဃာတကက္်ာကညုးဍဳငက္ြာနဂ္ွ ္ ညးတံႏြမံငံပ္ဿကိသ္ြကဂ္ြဆံကထိ္ငဒ္ဝ ္သမၜဲပတတိ္ျဂိဳပဆ္တုဂံွတ္ုဲ 

ႏူကုႝေလဿင္ကေမၜာန္ပု႙တံ ကုႝကၜဳင္္အ႐ုီဗင္ရ။ မြဲအခိင္ဓဝ္ ပႜဲကုႝေဒသပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္ေလဝ္ ညးဍဳင္ကြာန္လၛႝဳ 

မိက္ဂြံထိင္ဒဝ္မင္မြဲအာျဂိဳပ္ဆုေရာင္တုဲ ကုႝကၜဳင္အ႐ုီဗင္ရ။ ပေရင္ထိင္ဒဝ္ျဂိဳပ္ဆုဂွ္ ဖန္ဗဒွ္ကုႝဂုဏ္ဖုႝ 

သြက္ညးဍဳင္ကြာန္တံ ဗြဲမဂၜဳိင္ေရာင္။ 

 (ဇ) တန္ဗေတာန္ထိင္ဒဝ္ ပြ႘ပြဴသဘာဝ

 အခိင္ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ ဒွ္ဒဝိင္ကုႝတိဍာ္ဝါဗၛကၜအ္သြဝ္ညးတအ္ သုီကုႝျဂိဳပ္ဆုညးတံဂွ္ နကုႝ 

ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္၊ ဂြံအေခါင္ေသာင္ကလးကုညးဍဳင္ကြာန္တအ္ သြက္ဂြံမင္မြဲအာ 

ပြ႘ပြဴသဘာဝတအ္ရ။ သြက္ဂြံထိင္ဒဝ္အာတိဍာ္၊ ၐ႘ၾကဳင္ ေကုာံ ျဂိဳပ္ဆုတအ္မၢး ပႜဲကုႝဍဳင္ကြာန္ဂွ္ ဥတု 

ရာသ႘ဓဝ္ယာကၜဳင္တုဲ သတ္စၧဳသတ္ဒုန္၊ စှစသုင္တံ အိုဟ္တဿိဳဟ္ကၜဳင္ေရာင္။ ဍာ္ၾကဳင္၊ ဍာ္ၐ႘တအ္ေလဝ္ 

ႏြံဂၜိဳင္ေပင္ကဿဳိဟ္္တုဲ ဒွ္အထံက္ပင္ကုႝ ပေရင္တုႝလြ႘ ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ေရာင္။ 

၄။ နိဂုီ

 နကုႝ ဂေကာံဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ဍဳင္မန္၊ ဂြံအေခါင္ လုပ္ဗိုင္႐ုီဗင္ကုႝ ညးေဒသတအ္ 

သြက္ဂြံေကႅင္ပတန္ဍဳင္ကြာန္ညးတအ္၊ ဝါဗၛကၜအ္သြဝ္ညးတအ္တုဲ မင္မြဲထိင္ဒဝ္ပြ႘ပြဴသဘာဝညးတအ္ 

သြက္ဂြံတန္တဵအာဍာ္ဇမၜိင္ရ။ ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ ဒးဒုင္ကၜဳင္ဘဲဒဏ္ပှာန္ဂွ္ လအ္တဵသှာံကုႝေစွာ္ရ။ 

အခိင္လဿဳဟ္ အေဃာဒွ္အခိင္ဍဳင္ကြာန္ ၐိုဟ္ၾသိဳဟ္ညိညဂွ္ အေခါင္အရာမှိဟ္ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ 

ေထက္ကုႝမၵးသၜဳင္ပတိုန္ေရာင္ ညာတ္ေကတ္ကုီရ။ 





မာတိကာ

အခန္း (၁) နိဒါန္း         ၁

အခန္း (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၏ ပဋိပကၡသမိုင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ၃

အခန္း (၃) စီမံကိန္းမ်ား

 (၃- က) STAND UP စီမံကိန္း       ၅ 

 (၃ - ခ) LIFT ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ စီမံကိန္း      ၇

အခန္း  (၄) စီမံကိန္းေဒသမ်ား        ၈

အခန္း (၅) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား

 (၅ - က) ေျမယာအခြင့္အေရး (Land Right) ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား   ၁၀ 

 (၅ - ခ) ေျမယာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား      ၁၁ 

 (၅ - ဂ) ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ လက္မွတ္မ်ား      ၁၃ 

 (၅ - ဃ) စိုက္ပ်ဳိးေရးအသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား     ၁၆ 

 (၅ - င) မိုင္ (၆၀) စိုက္ပ်ဳိးေရးၿခံ       ၁၈ 

 (၅ - စ) စိုက္ပ်ဳိးေရး ေလ့လာေရးခရီး      ၁၉ 

 (၅ - ဆ) တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း     ၂၀ 

 (၅- ဇ) ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းျခင္း     ၂၁ 

 (၅ - စ်) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း     ၂၆

 (၅ - ည) ေရထိန္းတံခါး တည္ေဆာက္ျခင္း     ၂၈

အခန္း (၆) စီမံကိန္း၏ ရလာဒ္ႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား      ၂၉

အခန္း (၇) အႀကံျပဳခ်က္မ်ား        ၃၁

အခန္း (၈) နိဂုံးခ်ဳပ္         ၃၃



အခန္း (၁)

နိဒါန္း 

 မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို တပ္မေတာ္အစိုးရျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပား 
မႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕လက္ထက္ (၁၉၉၅) ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ (၁၉၉၅) ခုႏွစ္တြင္ 
တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
တပ္စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရး၊ နယ္ေျမေဒသစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တနသၤာရီတိုင္းကို ဆက္သြယ္သည့္ မိုင္ (၁၁၀) ရွည္လ်ားေသာ ေရး-ထားဝယ္ မီးရထားလမ္းကို 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ထားဝယ္လူမ်ိဳးတို႔၏ လုပ္အားကို အတင္းအဓမၼ 
ရယူအသုံးခ်ကာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္း 
သား ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မိမိတို႔ရပ္႐ြာကို စြန႔္ ခြာကာ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ေရးေဖာင္ 
ေဒးရွင္းကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း (Civil Society Orga-
nization) တစ္ခုအေနျဖင့္ (၁၉၉၅) ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္  အဓမၼလုပ္အားေပး 
ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ အျခားေသာလူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္
မႈမ်ာ ျဖစ္သည့္ မတရားသတ္ျဖတ္မႈ၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္ စက္မႈ၊ အဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ ေက်း႐ြာမ်ားကို 
မီးရႈိ႕ဖ်က္စီးမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို 
မွတ္တမ္းျပဳစုကာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိုအေျခအေနကို ႏိုင္ငံတကာသို႔  တင္ျပခဲ့သည္။ 

 (၂၀၁၀) ခုႏွစ္တြင္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အေျခခံၿပီး အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီတစ္ခ်ိဳ႕မွတစ္ပါး အျခားအင္အားႀကီးအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံ 
ေရးပါတီ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ျပည္ 
ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ) က အဆိုပါေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မဲအမ်ားစုျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္ 
ျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပဳင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ကို လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္။ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ထားရွိခဲ့ေသာ တင္း 
ၾကပ္မႈမ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့သည့္အတြက္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ကာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 

၁

နိဒါန္း 



 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေရးႏွင့္ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈဒဏ္ကို အမ်ားဆုံးခံစားရသည့္ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ 
ေနထိုင္ရာေဒသျဖစ္သည္။ ဧကေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ 
အဓမၼလုပ္အားေပး ေစခိုင္းခံရျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈဟု အေၾကာင္းျပကာ 
မတရားညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းတို႔ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကဳံေတြ႕ခံစားခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ မိမိတို႔ ေနရပ္ဇာတိမွ မလႊဲမေရွာင္သာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ 

 (၂၀၁၂) ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း (Ethnic Armed Organizations

– EAOs) ႀကီး ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (New Mon State Party – NMSP) ႏွင့္ကရင္ 
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (Karen National Union – KNU) တို႔က ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသ 
အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  အထိုက္အေလ်ာက္ရရွိကာ အေျခအေနတည္ၿငိမ္စျပဳလာသည္။  မိမိတို႔ရပ္ 
႐ြာကို စြန႔္ခြာခဲ့သည့္  ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား  (Internally Displaced Persons – IDPs) 
ကလည္း ၎တုိ႔၏ မူလရပ္႐ြာသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က အေျခအေနမတည္ 
ၿငိမ္ခဲ့သည့္ရပ္႐ြာမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စိုက္ခင္းယာခင္းမ်ား 
ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ 

 ပဋိပကၡကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္လြတ္စပယ္ဖ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ 
ပဋိပကၡေလ်ာ့နည္းလာၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ထူေထာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လိုအပ္ 
မႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔ကို စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္လည္း 
လိုအပ္ေနသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ေရးေဖာင္ရွင္းႏွင့္ အျခားလူထုအေျချပဳ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ 
ဝင္ေရာက္ကူညီေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ 
 

*****************************

၂



အခန္း (၂)

 ပထဝီအေနအထားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းဟု ေခၚဆိုသည့္ေနရာသည္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း 
အားျဖင့္ ပဲခူးတုိင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုေဒသ 
မ်ားသည္  (၁၉၄၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိကတည္းက လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ 
ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုပုံစံအသစ္ကို တည္ 
ေဆာက္သည့္အခါ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ မပါဝင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳး 
တို႔၏ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံေရးအျမင္ မတူညီမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္ 
လွန္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏  လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ (၁၉၄၈) ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေရတြက္ 
မည္ ဆိုလွ်င္ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ၾကာ ျပန္လည္ခုခံသည့္စစ္ပြဲကို ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား 
ကိုယ္စား ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးက ဦးေဆာင္ခဲ့သကဲ့သို႔ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ အမ်ိဳးသားလြတ္ 
ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ယခင္မြန္ 
အမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ  မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးက  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထံ လက္ 
နက္ခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း (၁၉၅၈) ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ မြန္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳ လက္ 
နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ 

 (၁၉၆၂) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူၿပီးေနာက္ပိုင္း 
တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရျဖစ္ 
သည့္အတြက္ စစ္အသုံးစရိတ္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္တိုးျမႇင့္သုံးစြဲခဲ့သည္။ 

 (၁၉၇၀) ႏွင့္ (၁၉၈၀) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျဖတ္ေလးျဖတ္ဟု ေခၚဆိုသည့္ 
စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ခ်မွတ္ကာ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားျပည္သူႏွင့္ ၎တို႔၏ 
သက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားရွိ ဆက္သြယ္ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို နည္းစနစ္ 
က်က် ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ သတင္းဆက္သြယ္ေရးျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ရိကၡာႏွင့္ အျခားေသာအကူ 
အညီမ်ားျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ခိုလႈံမည့္ေနရာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ လူသစ္လက္နက္ကိုင္အင္အား
စုေဆာင္းမႈ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတို႔ကို တပ္မေတာ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 

၃

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၏ ပဋိပကၡသမိုင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား



 ထိုျဖတ္ေလးျဖတ္ စစ္ဆင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ေရးႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေဒသခံ 
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားမွာ အတိဒုကၡႀကီးစြာေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ၎တို႔၏ မူလအခြင့္အေရးျဖစ္ 
သည့္ အသက္ရွင္သန္ပိုင္ခြင့္၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အိမ္ၿခံေျမထူေထာင္ခြင့္ပိုင္၊ မိသားစုရပ္တည္ 
ခြင့္စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို စစ္တပ္က ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္စီးခဲ့သည္။ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ 
ခံရျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ ေက်း႐ြာမ်ားမီးရႈိ႕ခံရျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းခံရျခင္း၊ စစ္ဆင္ေရး 
မ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ 

 ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကို အျပင္းအထန္ခံစားခဲ့ရသည့္အျပင္ မိမိ 
တို႔ ရပ္႐ြာေဒသတြင္ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ရွင္သန္ခြင့္ကိုလည္း မရရွိခဲ့ေခ်။ မိသားစုအမ်ားအျပား  
ေနရင္းရပ္႐ြာကိုစြန္႔ခြာကာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ဘဝကို ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ 
သူမ်ား (IDPs) ျဖစ္လာၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ခြာခိုလႈံကာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ 
ခိုလႈံသူ (Refugee) ဘဝကို ခံယူခဲ့ၾကရသည္။ ၎ျပင္ အခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား (Migrant Worker) ဘဝျဖင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနၾကရသည္။ 

 တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္၊ သံယံဇာတ ထုတ္ယူရန္ စသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီ 
တိုင္းမ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးပိုမိုျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။  (၁၉၉၂) ခုႏွစ္တြင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ လႈပ္ရွားေန 
သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားအား ရွင္းလင္းရန္အတြက္ သံလ်က္စစ္ဆင္ေရးကို 
တပ္မေတာ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ စစ္အစိုးရမွ ရတနာဂတ္စ္ပိုက္လိုင္းကို 
(၁၉၉၂) တြင္ စတင္သြယ္တန္းၿပီး (၁၉၉၈) တြင္ စီမံကိန္းအၿပီးသတ္ခဲ့သည္။ ထိုပိုက္လိုင္းမွတဆင့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အမ်ားအျပား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ ေဒသတစ္ခုလုံးကို အလ်င္အ 
ျမန္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိုင္ (၁၁၀) ရွည္လ်ားသည့္ ေရး - ထားဝယ္မီးရထားလမ္းကို (၁၉၉၃) 
ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ (၁၉၉၈) တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။
 
 ရတနာဂတ္စ္ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ေရး - ထားဝယ္မီးရထားလမ္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ လုံၿခဳံေရး 
အတြက္ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္က တပ္ရင္း (၁၅) ရင္းကို အေျခခ်တပ္စြဲခဲ့သည္။ ရထားလမ္း တည္ 
ေဆာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ရတနာပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း စစ္တပ္ 
ကိုယ္တိုင္က ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားကို အဓမၼလုပ္အားေပး ေစခိုင္းခဲ့သည္။

*****************************

၄



အခန္း (၃)

 (၃-က) STAND UP စီမံကိန္း

 STAND UP ဟူေသာစကားလုံးသည္ The Sustainable Transformation for Agriculture, 
Nutrition and Development in Uplands ဆိုသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေခၚဆိုထား 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဘာသာအားျဖင့္ “ကုန္းျမင့္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အာဟာရျပည့္ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေရးတို႔အတြက္ ေရရွည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစီမံကိန္း” ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္။ ဤစီမံ 
ကိန္းကို မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ အေျခစိုက္သည့္ လူထုအေျချပဳ 
အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသအကူအညီေပးေရးၫြန႔္ေပါင္းအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခါစ 
နယ္ေျမေဒသရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအကူအညီကို ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ 
စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ 
မ်ားမွာ ပဋိပကၡအလြန္ကာလတြင္ ၎တို႔၏ မိသားစုဘဝႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
တို႔အတြက္ လုိအပ္မႈမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည္။ စစ္ပြဲကာလတေလွ်ာက္ မိမိတို႔ရပ္႐ြာကို စြန႔္ခြာထားရ 
သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္  အိမ္ယာၿခံေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနသကဲ့ 
သို႔ မိသားစုမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာအစားအစာ ျပန္လည္ရရွိရန္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား ျပန္ 
လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း လိုအပ္ေနသည္။ ေက်း႐ြာမ်ားကို ျပန္လည္ထူ ေထာင္မည္ဆိုပါက ႐ြာသူ 
႐ြာသားမ်ားအတြက္ သန႔္ရွင္းေသာေရ၊ ေရာဂါကူးစက္မႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ အိမ္သာမ်ား၊ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား 
အတြက္ ေဆးေပးခန္းမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

 ပဋိပကၡကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ေျမယာအမ်ားအျပား သိမ္းဆည္းျခင္း 
ခံခဲ့ရသည္။ ေျမယာျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဒီမိုကေရစီပြင့္လင္းစကာလတြင္ ႀကီးမား 
ေသာျပႆနာျဖစ္လာကာ အလြန္ရႈပ္ေထြးၿပီးေျဖရွင္းရန္ အလြန္ပင္ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာလည္း 
ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡလြန္ကာလတြင္ ေဒသခံျပည္သူအမ်ားအျပားက မိမိတို႔၏ ေျမယာလုံၿခဳံေရးကို 
အထူး ပင္စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ လယ္ယာေျမ မရွိပါက အျခားေသာ ဘဝရွင္သန္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ 
မည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရခါစ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအတြင္းသို႔ ျပည္ 
တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားက တဖြဲဖြဲေရာက္ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရသည္။ ဤသို႔ေသာ 
အေျခအေနတြင္ ေျမယာႏွင့္သံယံဇာတလုံၿခဳံေရးမွာ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ အထူးပင္ 
အေရးႀကီးသည့္ကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ 

၅

STAND UP စီမံကိန္းအေၾကာင္း



 စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အဖက္ဖက္တြင္ အင္အားခ်ိနဲ႔ခဲ့သည္။ 
ထိုေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္အင္အားမ်ား တစ္ဖန္ျပန္လည္ရရွိရန္ လိုအပ္႐ုံသာမက ပဋိပကၡအလြန္ 
ကာလတြင္ ျပည္သူမ်ားက စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ခံအားမ်ားေကာင္း 
မြန္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသအတြင္းအေျခစိုက္ေနသည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ အရည္အေသြးကိုျမႇင့္တင္ကာ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ 
ဘဝ ရပ္တည္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ ပါဝင္
ကူညီလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

STAND UP စီမံကိန္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ (၃) ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ -

 (က) လူ႕အခြင့္အေရးအေျချပဳ သဘာဝသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ 
  စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္သြားရန္။ 
 (ခ) သန႔္စင္ေကာင္းမြန္ေသာ ေရရရွိေရး၊ က်န္းမာသည့္ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေရးႏွင့္
  အစာအာဟာရ လုံၿခဳံေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္။
 (ဂ) ပဋိပကၡအလြန္ကာလတြင္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ကာ
  က်ားမ တန္းတူညီမွ်စြာ ပါဝင္လာေရးႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေရးႀကီးၿပီးထိရွလြယ္သည့္ 
  က႑မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေပးသြားကာ အစားအစာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္၊ 
လုံၿခဳံေရးတို႔ 
  အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။

 
 ဤကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႐ြာမ်ားစုစည္းေနသည့္ ေက်း႐ြာ 
အုပ္စုမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထားကာ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ပဋိပကၡကာလအတြင္း ထိခိုက္မႈအမ်ား 
အျပားခံစားရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ကာ ၎တို႔အနက္မွ ေက်း႐ြာအုပ္စု 
ေပါင္း (၄၀) ကုိ ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ထိုေက်း႐ြာအုပ္စု (၄၀) တြင္ 
ေက်း႐ြာေပါင္း (၃၀၀) ခန႔္ ပါဝင္သည္။ ထို႐ြာေပါင္း (၃၀၀) မွ လူဦးေရေပါင္း (၆၀,၀၀၀) ခန႔္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့ ္    ဤစမီကံနိ္းအား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏိငုရ္န ္နယစ္ပ္ေဒသအကူအညီေပးေရး 
ၫြန႔္ေပါင္းအဖြဲ႕ (The Border Consortium) က ကမကထျပဳကာ ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ LIFT က ေငြေၾကးအကူအညီ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ LIFT ဟူသည့္ အေခၚအေဝၚသည္ 
အဂၤလိပ္စကားလုံး The Livelihoods and Food Security Fund ကို ကိုယ္စားျပဳကာ ‘အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ အစားအစာလုံၿခဳံေရး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕” ဟု ေခၚတြင္သည္။ ထိုသို႔ရရွိလာသည့္ 
ရန္ပုံေငြကို မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ 

၆



ခံခဲ့ၾကရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ျပန္လည္ပံ့ပိုးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 (၃-ခ) LIFT ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ စီမံကိန္း

 LIFT ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စတင္အေျခစိုက္ကာ 
ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြျဖင့္ လယ္ယာေျမ အနည္းအငယ္သာ 
ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမယာမဲ့ျပည္သူမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ရည္႐ြယ္လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္။ LIFT ၏ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့သည္ ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈတြင္ ျပည္သူအမ်ားစု ပါဝင္လာေရးကို အဓိကရည္႐ြယ္သည္။ 

 LIFT ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အစားအစာလုံၿခဳံေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးကာ တစ္ခ်ိန္ 
တည္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္မ်ားအား စီးပြားေရးထုတ္ကုန္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး၊ ရာသီဥတုႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေငြစုေငြေခ်းႏွင့္ ေငြေၾကးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္း၊ 
အေသးစားစီပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ကို အားေပးသည္။ ထို႔ျပင္ မိခင္ႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အာဟာရျပည့္စုံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္သည္။ LIFT 
၏ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးကို အဓိကထားသည္။

 LIFT ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ အဓိကအလႉရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၾသစေတးလ် (Australia)၊ ဒိန္းမတ္ 
(Denmark) ၊ ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲ႕ (European Union)၊ ျပင္သစ္ (France) ၊ အိုင္ယာလန္ (Ire-
land) ၊ အီတလီ (Italy) ၊ လူဇင္ဘတ္ (Luxembourg)၊ နယ္သာလန္ (Netherlands)၊ နယူးဇီလန္ 
(New Zealand)၊ ဆြီဒင္ (Sweden)၊ ဆြစ္ဇာလန္ (Switzerland)၊ ၿဗိတိန္ (United Kingdom) ႏွင့္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (United States of America) တို႔ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကအလႉရွင္အေနျဖင့္ 
မစ္ဆုဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း (Mitsubishi Corporation) က အလႉေငြ ထည့္ဝင္သည္။ 

 LIFT ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ အလႉေငြအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူဦးေရ 
(၃) သန္းခြဲခန႔္ထံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေက်းလက္ေဒသေန လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းဆီသို႔ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ 

*****************************

၇



အခန္း (၄)

 အထက္တြင္ျပဆိုထားသည့္အတိုင္း မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရေဖာင္ေဒးရွင္းက စီမံကိန္းအား  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း 
ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို စီမံကိန္းေဒသအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

 ထိုၿမိဳ႕နယ္ (၂) ခုစလုံးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ နစ္ေပါင္း (၅၀) ကတည္းကပင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခဲ့ 
သည့္ေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ေျမဇာပင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 
ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုပါ အလူးအလဲ ခံစားခဲ့ရသည္။ ေရး-
ထားဝယ္ မီးရထားလမ္း တည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္လည္း ဤေဒသမွ ျပည္သူလူထုအမ်ားအျပားမွာ 
ဒုကၡေရာက္ခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ ရတနာပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နဝတအစိုးရက 
နယ္ေျမရွင္းလင္းျပန္ရာ ေဒသခံျပည္သူအမ်ားအျပား ထပ္မံ ဒုကၡေရာက္ၾကရျပန္သည္။ 

 ဤေဒသသည္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္လည္း 
ေကာင္း ေဒသခံျပည္သူအမ်ားအျပား အိုးအိမ္မဲ့ဘဝသို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ကာ ခိုလႈံသူဘဝအျဖစ္ ေနထိုင္ ေနၾကရသည္။ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း 
စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန႔္သြားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလာသည့္ကာလတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္အစိုးရက မည္ 
သည့္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကိုမွ် မယ္မယ္ရရ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ 

 ထိုအေျခအေနတြင္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ အလူး 
အလဲ ခံခဲ့ၾကရသည့္ ေရးႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ရပ္႐ြာျပန္လည္ ထူေထာင္ 
ေရး၊ ေျမယာျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ဝင္ေငြပိုမိုရရွိေရးတို႔ 
အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျချပဳသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

 ထိုသို႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွသည္ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ကာလအထိ (၂) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေအာက္ပါေက်း႐ြာအုပ္စု (၆) အုပ္စုတြင္ 
စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

၈

စီမံကိန္းေဒသမ်ား



တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕ နယ္တြင္

 (၁) ရာဖူးေက်း႐ြာအုပ္စု

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္

 (၂) ေက်ာင္း႐ြာေက်း႐ြာအုပ္စု
 (၃) အ႐ုေတာင္ေက်း႐ြာအုပ္စု
 (၄) သကၤန္းကြၽန္းေက်း႐ြာအုပ္စု
 (၅) ႏွင္းစုံေက်း႐ြာအုပ္စု
 (၆) ႏွစ္ကရင္ေက်း႐ြာအုပ္စု 

၉



အခန္း (၅) 

 (၅-က) ေျမယာအခြင့္အေရး (Land Rights) ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

 မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသမ်ားသည္ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ထားဝယ္တိုင္း 
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားက 
ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ ေနထိုင္လာခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ ေျမယာကိုလည္း ဓါးမဦးခ်ခုတ္ထြင္ 
ရွင္းလင္းကာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္စားေသာက္ လုပ္ကိုင္ 
လာခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ေျမယာသိမ္းယူသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ႀကဳံေတြ႕လာရသည္။ 

 ၎တို႔ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည့္ ေျမယာသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထပ္မံႀကဳံေတြ႕လာရသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ေ႐ႊႏွင့္ သတၱဳမိုင္း တူးေဖာ္ 
ေရးကုမၼဏီမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး သက္ဆိုင္ရာေဒသခံအရာရိွ (အစိုးရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း) မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ၿခံေျမ 
မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို အဓမၼသိမ္းယူကာ  မိုင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 

၁၀

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား



 ႏိုင္ငံျခားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္လာၿပီး ႐ြာသားမ်ား အသုံးျပဳေနေသာ 
ေျမယာမ်ားကို ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းဟုဆိုကာ ဧကေထာင္ခ်ီ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ 
မ်ားအေနျဖင့္ အႀကီးစားရာဘာ၊ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၎ျပင္ 
ေရးၿမိဳ႕နယ္ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားက ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ 
ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ၊ ခရီးသြားလာေရးဟုိတယ္ဇုန္ႏွင့္ အျခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားကို ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

 ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား (Land Confiscation) ႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ေျမယာရယူမႈ (Land 
Grabs) စသည့္ကိစၥမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ မိ႐ိုးဖလာေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လာ 
ခဲ့သည္။ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားမွာလည္း မိမိတို႔ေျမယာကို ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ 
လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဒီမိုကေရစီေခတ္ကာလတြင္မွ ေျမယာဆုံးရႈံးရမည့္အေရးကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံ 
ေတြ႕ေနရသည္။ 

 စစ္တပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားသာမက အျခားေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လက္နက္ခ်  
အလင္းဝင္ထားသည့္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အစိုးရေျမယာဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ
ေျမယာမ်ားကို အဓမၼရယူခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရေပၚေရ 
ေအာက္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သံယံဇာတမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေျမယာဥပေဒ အသစ္ကို ထပ္မံ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ယင္းဥပေဒက ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈမေပးဘဲ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ 
ကိုသာ ေပးထားသည္။ 

 တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားမွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အာမခံမရွိသျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကို 
အကာအကြယ္မရွိရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မိ႐ိုးဖလာေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို 
လည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကအသိအမွတ္မျပဳေခ်။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ၎တို႔၏ ေျမယာ 
ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္လာခဲ့ၾကသည္။ 

 (၅-ခ) ေျမယာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား

 တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုစီမံကိန္းကာလတြင္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ 
အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေက်း႐ြာအုပ္စုတိုင္းတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ေပး 
အပ္ခဲ့သည္။ 

၁၁



 ေျမယာအာမခံခ်က္ မရွိေသးသည့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာဆိုင္ရာအခြင့္အေရး 
အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ သင္တန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ 
အတိုင္း ျဖစ္သည္ -

 (က)  မိ႐ိုးဖလာေျမယာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို အာမခံေပးႏိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသား ေျမယာ 
  မူဝါဒႏွင့္ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေလ့လာကာ ေဒသခံ တိုင္းရင္း 
  သားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးအား ေဖာ္
  ေဆာင္သြားရန္။ 
 (ခ) သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ̏ လယ္ယာေျမဥပေဒေဒ̋ ၊
    ̏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဥပေဒ ̋ ႏွင့္ ၎၏ ̏နည္းဥပေဒ”မ်ားကို 
  ေျမအသုံးခ်သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ၿခံသမားမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ 
  ေျမယာအခြင့္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာအေျဖကို ရွာေဖြသြားရန္။ 
 (ဂ) ေျမအသုံးခ်သူတိုင္း မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ေျမကို လယ္ယာေျမဥပေဒလုပ္ 
  ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း အာမခံခ်က္ရွိရွိ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အ  
  တြက္ ̏ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ပုံစံ - ၇) ̋ ကို ရယူေလွ်ာက္ထားရာ 
  တြင္ လုပ္ငန္းကိစၥၿပီးေျမာက္မႈ လြယ္ကူေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္။ 
 (ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ̏ တရားဥပေဒ စိုးမိုးျမႇင့္တင္ေရး ̋ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျပည္သူ 
  မ်ား ̏ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ျဖန႔္ေဝမႈ ̋ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူ 
  ျပဳေစရန္။ 

 သင္တန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရာတြင္ သင္တန္းမစတင္မီ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
မွ သင္တန္းစီစဥ္သူမ်ားက ေဒသအတြင္းရွိ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားၿပီး 
ေက်း႐ြာသူေက်း႐ြာသားမ်ား သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းသည္။ သင္တန္းသို႔ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ေရာက္ရန္ အထူးပင္ဖိတ္ၾကားသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး သင္တန္းသား 
တက္ေရာက္မႈ နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

 သင္တန္းတြင္ သင္တန္းဆရာက လက္ရွိမိ႐ိုးဖလာ ေျမယာအသုံးျပဳေနမႈမ်ားကို တိုင္း 
ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း 
အ႐ုံးတို႔၏ ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲေရးဌာနမ်ားတို႔က ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ လယ္ 
သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အဓိက အႀကံျပဳခဲ့ 
သည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ ေဒသတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒအတိုင္း မိမိတို႔ပိုင္ ဆိုင္သည့္ ေျမယာကို မွတ္ပုံ 
တင္ႏိုင္ၿပီး ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပုံစံ ၇) ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း 
ေျပာျပခဲ့သည္။ 

၁၂



 ထိုကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံျပည္သူတို႔၏ဆႏၵအရ မိမိတို႔ 
ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမယာအား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ 
(ပုံစံ ၇) ေလွ်ာက္ထားရယူမည့္ကိစၥအား မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ 
လယ္သမားမ်ားမွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ပိုမိုလုံၿခဳံေရးအတြက္ လယ္ယာေျမလက္မွတ္ (၂) မ်ိဳးစလုံးကို 
လုပ္ကိုင္ထားရန္လိုသည္။ 

 (၅-ဂ) ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္မ်ား

 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ 
မႈလက္မွတ္

 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ၿပီး ေျမယာ၊ သံယံဇာတႏွင့္ သဘာo 
ပတ္ဝန္းက်င္ကိစၥကို တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအ႐ုံးတို႔က ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ မိ႐ိုးဖလာေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳကာ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းလက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးသည္။ 
 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးက ထုတ္ေပးသည့္ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္သည္ ေဒသခံ 
လယ္သမား၏ ေျမဧရိယာကိုတိက်စြာတိုင္းတာၿပီး စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ 
ထုတ္ေပးသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ 
ပုံစံထက္ အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။ 

ကြၽန္ေတာ္စိုက္ထားတည္းက ဘိုးဘြားၿခံ 
ေျမက  ခိုင္မာခ်က္မရွိလို႔ ခိုင္မာမႈရွိေအာင္ 

ကြၽန္ေတာ္ ေကေအန္ယူဂရန္ကို လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ 
ေကေအန္ယူဂရန္က လုပ္သင့္တယ္လို႔ အစက 

တည္းက မသိခဲ့ဘူး။ ေနာက္မွ မဂဒူးအဖြဲ႕က 
ဆရာတို႔သင္တန္းလာေပးလို႔ ၾကားလိုက္ၿပီး 

ဒီေကေအန္ယူ ဂရန္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
ေလွ်ာက္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ 

လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ 

(ေအာင္မင္းထြန္း၊ လိပ္ပုတ္ေက်း႐ြာ၊ 

ေက်ာင္း႐ြာအုပ္စု)

၁၃



  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း (၂) ဖြဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသႏွင့္ ၎ေဒသ 
အနီးတဝိုက္ရွိ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထုတ္ေပးသည့္ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ 
လက္မွတ္သာလွ်င္ ၎တို႔အတြက္ အလုံၿခဳံဆုံးဟု ယူဆထားၾကသည္။ 

 ထိုေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားရေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ 
တြင္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။ 

 (က) ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္သည္ အစိုးရကထုတ္ေပးသည့္ ပုံစံ (၇) ထက္ ေကာင္း 
  မြန္ကာ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့အရ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာသည့္ 
  မိ႐ိုးဖလာပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 
 (ခ)   တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္ေၾကာင့္ 
  ျပင္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ေျမယာ 
  အတင္းအဓမၼရယူလိုမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။
  (ဂ) မိမိတို႔ေျမယာသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ထိန္းခ်ဴပ္ထားသည့္ 
  ေဒသတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္စုံတရာ ေပၚေပါက္လာပါက သက္ဆိုင္ 
  ရာအဖြဲ႕အစည္းကသာ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္ (ပုံစံ ၇)

 ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒအရ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
ေျမယာအား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိဘဲ ထိုေျမယာေပၚတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိသာ ႏိုင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေျမယာေပၚတြင္ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည့္ လယ္သမား 
မ်ားက (၂၀၀၂) လယ္ယာေျမ ဥပေဒအေပၚ အားရေက်နပ္မႈ မရွိေခ်။ 

 ဒီနယ္ေျမက ေကေအန္ယူနယ္ေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ဒဂီရန္ ကုိ  လုပ္သင့္တယ္။  ဒစီာ႐ြက္စာတမ္း ရိွရင္အေထာက္အထား 
ျဖစ္မယ္။ ဒီဂရန္ကုိ ကုိင္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဆိုၿပီး 
လာသိမ္းမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကျပႏိုင္တဲ့ အေထာက္ 
အထားရွိေတာ့ ပိုေကာင္းမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ေကေအန္ယူ 
ဂရန္ကုိ ရထားေတာ့ ျပႆနာတစ္ခုတစ္ခု ျဖစ္လာရင္ (သူတုိ႔) 
တာဝန္ယူမယ္လို႔ ထင္တယ္။ 

(ေက်ာ္မ်ိဳးထူး၊ မင္းလွေက်း႐ြာ၊ ေက်ာင္း႐ြာအုပ္စု)

၁၄



 သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔လယ္ယာေျမတြင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) သက္ေသခံ 
တစ္ရပ္ရပ္ မရွိပါက ေျမသိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေန 
ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပုံစံ (၇) လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရရွိေအာင္ မလြဲ 
မေသြ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ 
 
 အစိုးရက အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံလယ္သမားအမ်ားစုမွာ 
မိမိလယ္ယာေျမလုံၿခဳံေရး (သို႔မဟုတ္) ထိုေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနေရးအတြက္ အစိုးရ 
ေျမယာဌာနမွ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ကို ရယူေလွ်ာက္ထားျခင္းမွတစ္ပါး အျခား 
ေ႐ြးခ်ယ္စရာလမ္း နည္းပါးေနသည္။ ပုံစံ (၇) ရရွိေရးအတြက္ မြန္ျပည္လူ႔ အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက 
ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 

 လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပုံစံ (၇) ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရေျမယာ 
စီမံခန႔္ခြဲေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႈးမ်ားအား (၂၀၀၂) ခုႏွစ္ကတည္းက ၫႊန္ၾကား 
ခဲ့ေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ားအား အကူအညီေပးအပ္မႈ နည္းပါးခဲ့သည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ ေက်း႐ြာအတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔ရာဘာၿခံေျမ၊ဥယ်ာဥ္ 
ၿခံေျမႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ပုံစံ (၇) ရရွိရန္ အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမလုပ္ 
ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မီတီမ်ားဖြဲ႕စည္းေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေျမတိုင္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

 ဘာေၾကာင့္ (ပုံစံ - ၇) လုပ္တာလဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ေျမကြက္က လမ္းေဘးမွာရွိေနတယ္ဆိုေတာ့ 

အစိုးရက သိမ္းသြားမွာလည္း စိုးရိမ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး လမ္းခ်ဲ႕တဲ့အခါမွာ ပါသြားမွာလည္း စိုးရိမ္ တယ္။ (ပုံစံ - 

၇) ရွိလ.ရင္ နည္းနည္းေျပာလို႔ဆိုလို႔လြယ္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားတယ္။ 

(ႏိုင္ေသာင္းေ႐ႊ ၊ စုံပေဒါက္႐ြာ၊ ေက်ာင္း႐ြာအုပ္စု)

ဘာလို႔ (ပုံစံ - ၇) လုပ္တာလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျမကို ေသခ်ာရေအာင္ရယ္၊ ၿပီးေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျမကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ပိုင္ရေအာင္၊ ကိုယ္လည္း စိတ္ခ်ရေအာင္။ ေနာက္ေတာ့ 
သူမ်ားေတြလည္ ကိုယ့္ေျမေပၚ မက်ဴးေက်ာ္ရေအာင္။ အဲဒီရည္႐ြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ (ပုံစံ - ၇) 

လုပ္တာပါ။ 

(ႏိုင္ခင္ေမာင္၊ စုံပေဒါက္႐ြာ၊ ေက်ာင္း႐ြာအုပ္စု) 
ေရးၿမဳိ႕နယ္။

၁၅



 ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ လက္ဝယ္တြင္ ပုံစံ (၇) ရွိျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါ 
အတိုင္း အက်ိဳးရွိသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။ 

 (က) ပုံစံ (၇) လက္မွတ္ ရရွိထားျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ပိုမိုအာမ 
  ခံခ်က္ရွိသျဖင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။ 
 (ခ) မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားအား စိတ္ခ်လက္ခ် အေမြအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည္ဟု ယုံ  
  ၾကည္သည္။ 
 (ဂ)   ေျမယာျပႆနာ ျဖစ္ပြားမည္ဆိုပါက ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အလြယ္တကူပင္  
  ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
 (ဃ)  ေျမသိမ္းမည့္ကိစၥ ေပၚေပါက္လာပါက မိမိတို႔တြင္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေန 
  သည့္အတြက္ ပိုမိုစိတ္ခ်ရသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 

 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ကာလတြင္ မတည္ၿငိမ္သည့္ဘဝျဖင့္ ရပ္ 
တည္ေနၾကရသည့္ ေဒသခံျပည္သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ဘဝရပ္တည္ေရးအ 
တြက္ ေျမယာသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

 (၅-ဃ) စိုက္ပ်ိဳးေရးအသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား 

 စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ေနရာေဒသအားလံုးရွိ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုမွာ စိုက္ 
ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္သည္။ မိမိတို႔ လယ္ယာေျမလံုၿခဳံေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၏ေျမယာစီမံ ခန႔္ခြဲေရးဌာနထံတြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၎ေျမေပၚတြင္ စိတ္ခ်လက္ခ် 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ မြန္ေဒသရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ 
(Mon Area Community Development Organization) ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္      
စိုက္ပ်ိဳးေရးအသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ကာ ၎တို႔ေျမယာတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားစနစ္တက် 
စိုက္ပ်ိဳးကာ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့သည္။ 

 ေရးႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒူးရင္း၊ မင္းဂြတ္၊ ကြမ္း၊ လိေမၼာ္၊ 
သံပုရာ၊ အုန္းႏွင့္ အျခားေသာသီးပင္အမ်ားအျပား စိုက္ပ်ိဳးေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ စားသုံးႏိုင္သည့္ 
သစ္သီးမ်ားအျပင္ ထိုၿမိဳ႕နယ္ (၂) ခုစလုံးတြင္ ရာဘာပင္အမ်ားအျပား စိုက္ပ်ိဳးထားသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပးျခင္းအျပင္ အျခား 

၁၆



ေသာေဒသရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံမ်ားသို႔ပါ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ 
႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ 

 မိသားစုတစ္စုအတြင္း အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္သီးႏွံခူးဆြတ္ 
ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အျပင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ဝင္ေငြရရွိေရးအတြက္ ရာသီသီးႏွံပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုလည္း အားေပးခဲ့သည္။ ရာသီသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
က႑တြင္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အၿမဲတမ္းဆြတ္ခူးႏိုင္သည့္ အပင္မ်ားကို 
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ကူညီႝေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

  မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ မြန္ေဒသရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ေအာက္
ပါစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္သင္တန္းမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 (က) စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း
 (ခ)  အေျခခံ အသုံးခ်စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္း
 (ဂ)  သဘာဝ အပင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးႏွင့္ သဘာဝပိုးသတ္ေဆး သင္တန္း
 (ဃ) သဘာဝေျမၾသဇာ ျပဳလုပ္ျခင္းသင္တန္း
 (င)  ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳစုျခင္း 
 စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လိုအပ္သည့္ သင္တန္းအမ်ိဳး 
အစားကိုေမးျမန္းၿပီး သင္တန္းၿပီးသည့္ကာလတြင္ သင္တန္းကေပးအပ္လိုက္သည့္ အသိပညာမ်ား 
အား လက္ေတြ႕တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိ/မရွိကိုလည္း ဆက္လက္ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ 

 (၅-င) စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံ (Agriculture Center)

 ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပန္လည္ေျခခ်လာသည့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ေရးတြင္ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈသည္ 
အလြန္ပင္ အေရးပါသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ မြန္ေဒသရပ္႐ြာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕က ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ရာဖူးေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ 
မိုင္ (၆၀) ႐ြာႏွင့္ ေရးၿမဳိ႕နယ္၊ သဃၤန္ကြၽန္းေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ စိန္ႀကီးေက်းရြာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံမ်ား ထူ 
ေထာင္ထားသည္။

၁၇



• မိုင္ (၆၀) ပ်ဳိးခင္း

 မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက LIFT ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမွတဆင့္ ထိုေဒသတြင္ 
ျပည္သူလူထုမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးအသိ ပညာကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မိုင္ (၆၀) စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံကို 
အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ မိုင္ (၆၀) စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ႏွစ္တို 
ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္ခင္းမ်ား ျပန္လည္ပ်ိဳး 
ေထာင္ျခင္း၊ ေရပိုက္လိုင္းႏွင့္ ေရရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ သင္တန္းခန္းမ ျပန္လည္မြမ္းမံ 
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

မိုင္ (၆၀) စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံကို ျပန္လည္မြမ္းမံၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ -

 (က)   ႏွစ္ရွည္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား 
  အတြက္ လိုအပ္ေသာ ႏွစ္ရွည္ပင္အခ်ိဳ႕  (ဒူးရင္း၊ သရက္၊ မင္းဂြတ္၊ သံပုရာ စသည္ 
  မ်ား)  ကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း။ 
 (ခ) အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ မိသားစုမ်ား၏ အိမ္ေနာက္ 
  ေဖးတြင္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ မ်ိဳးေစ့မ်ား မွ်ေဝေပးျခင္း၊စိုက္ပ်ိဳးေရး 
  ၿခံမွ ထြက္ရွိသည့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားထံ မွ်ေဝေပးျခင္း။ 
 (ဂ) စိုက္ပ်ိဳေရးၿခံတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအသိ 
  ပညာေပးသငတ္န္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအား လက္ေတြ႕ပို႔ခ်ေပးျခင္း တို႔ ေဆာင႐္ြက္ႏိငုခ္ဲသ့ည။္ 

 မိုင္ (၆၀) စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးပင္ အက်ိဳးရွိခဲ့သည္။ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံတြင္ သင္တန္းခန္းမရွိသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းမ်ားသာမက အျခားေသာ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (CSOs) မ်ားကလည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ေပးအပ္ 
ႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို 
ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

• စိန္ႀကီး ပ်ဳိးခင္း

 စိန္ႀကီးပ်ဳိးခင္းသည္ သဃၤန္ကြ်န္းေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုလုံးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ပ်ဳိးခင္းျဖစ္ 
သည္။ အဆိုပါေက်းရြာအုပ္စုတြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၃,၃၀၂) ဦးရွိၿပီး ၎တို႕အနက္ (၁၄,၁၉) 
ဦးမွာ ပ်ဳိးခင္းမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ (၁,၄၁၉) ဦးတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ 
(၇၈၅) ဦး ပါဝင္သည္။
 

၁၈



 စိန္ႀကီးပ်ဳိးခင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာမ်ား မွ်ေဝျခင္း၊ လက္ေတြ႕စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိး 
ေရးလုပ္ငန္းကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း၊ သဘာဝေျမၾသဇာကို ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳျခင္း 
မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
 ေဒသတြင္း အစားအစာဖူလုံေရး၊ မိ႐ိုးဖလာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္သို႔ 
ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဝင္ေငြ 
တိုးတက္ျမင့္မားလာေရးတို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

 (၅-စ) စိုက္ပ်ိဳးေရး ေလ့လာေရးခရီး 

 စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အသိပညာေပး 
႐ုံမွ်ျဖင့္ မလုံေလာက္ဘဲ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ေလ့လာႏိုင္ရန္လည္း အထူးပင္လိုအပ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္းေဒးရွင္းက ယုံၾကည္သည္။ 

 မိုင္ (၆၀) စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံသည္ သင္တန္းအတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ္လည္း ေျမေနရာက်ယ္ျပန္႔ေသာ ၿခံႀကီးကား မဟုတ္ေခ်။

 ထိုေၾကာင့္ စီမံကိန္းေဒသ ေက်း႐ြာအုပ္စု (၆) အုပ္စုမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ေလ့လာေရးခရီးကို စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ ေလ့လာခရီး မစတင္မီ ၎တို႔ေလ့လာရန္ သင့္ေတာ္သည့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံမ်ားကို ဦးစြာေလ့လာရသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မုဒုံ၊ က်ိဳက္မေရာ၊ ေပါင္ႏွင့္ က်ိဳက္ထို 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံႀကီးမ်ား တည္ရွိသည္။
 
 ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ရာတြင္ ခရီးစဥ္တစ္ေခါက္တြင္ ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရးသမား (သို႔မ 
ဟုတ္) ၿခံသမားဦးေရ (၂၅) ဦးမွ (၄၀) ဦးအထိ ပါဝင္သည္။ ေလ့လာခရီးတြင္ အစိုးရမွထူေထာင္ 
ထားသည့္ သစ္သီးဝလံၿခံမ်ားကိုသာမက ပုဂၢလိကမွ ထူေထာင္ထားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံမ်ားကို 
လည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာရာတြင္ ၿခံမန္ေနဂ်ာမ်ားက 
သစ္သီးဝလံ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အေသးစိတ္ကို ရွင္းျပသည္။ ပ်ိဳးပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ မ်ိဳးစပ္ျခင္း၊ 
ကိုင္းဆက္ျခင္း၊ အပင္ျပဳစုျခင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္း၊ အသီးမ်ားျပဳစုျခင္းတို႔ကို ေလ့လာခဲ့ 
ရသည္။ 

ေလ့လာေရးခရီးသြားၿပီးေတာ့ သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးတာေတြလို ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္ၿခံ၊ 
ကိုယ့္႐ြာမွာလည္း လုပ္တတ္လာတာေပါ့။ ဘာအပင္ေတြ ေလ့လာ,လာလည္းဆိုေတာ့ 

ကိုယ္စိတ္ ဝင္စားတဲ့ အပင္ေတြ ေလ့လာခဲ့တာမ်ားတယ္။ 

(ေနာ္တင္တင္ဝါ၊ လိပ္ပုတ္(ခ)မင္းလွ႐ြာ၊ ေက်ာင္း႐ြာအုပ္စု၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္)

၁၉



 ေလ့လာခရီးသည္ ၿခံသမားမ်ားႏွင့္ ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတႏွင့္ စိုက္ ပ်ိဳး
နည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိသျဖင့္ ၎တို႔၏ လက္ေတြ႕စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အလြန္ပင္ အသုံး 
ဝင္သည္။ 

 (၅-ဆ) တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း 

 မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေလအလြင့္ 
မျဖစ္ေစေရး၊ ၎ကုန္ပစၥည္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ထုတ္ 
လုပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္  အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရးတို႔ကို ရည္႐ြယ္ၿပီး “တန္ 
ဖိုးျမင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာသင္တန္း” မ်ားကို စီမံကိန္းေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူ 
လူထုမ်ားအား ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

သစ္သီးမ်ဳိးစုံသင္တန္းကို တက္ဖို႕စီစဥ္ထား တာက ကြၽန္မဒီသင္တန္းကိုတက္ၿပီးေတာ့ ျပန္ၿပီး 

ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ စဥ္းစားထားတယ္၊ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ ရင္ေတာင္မွ ကိုယ့္အိမ္မွာ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ရ 

ေအာင္၊ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးကို ေဘးကင္း ကင္းနဲ႕ စားေသာက္ရေအာင္ေပါ့ေနာ္၊ ကိုယ္အေျခ 

အေနအေပၚမူတည္ျပီး ေရာင္းကုန္ကိုလည္း ထုတ္ ခ်င္ထုတ္မွာေပါ့ေနာ္၊ မဆုံးျဖတ္ရေသးဘူး။ 

သင္ တန္းမွာေတာ့ ယိုေတြကိုဘယ္လိုလုပ္ရတယ္ဆိုတာ ဆရာေတြက လာျပေပးတယ္။ 

ကိုယ္နားလည္သြား တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူမ်ားလုပ္ရင္လည္း ကိုယ္ ျပန္ေျပာ ျပလို႕ရတယ္။

မေကသီဦး၊ ဖားႀကီးရြာ၊ ေက်ာင္းရြာအုပ္စု၊ ေရးၿမဳိ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္)

ေလ့လာေရးခရီးမွာ သင္ယူရရွိလာတာရွိတယ္။ စိုက္နည္းေတြ လုပ္ပုံလုပ္နည္းရယ္၊အဲဒါေတြ 

သိရွိလာတယ္။ ပ်ဥ္းကတိုးပင္၊ ကြၽန္းပင္၊ ေတာပိေတာက္တို႕ မန္ဂ်န္ရွားတို႕ သူတို႕ရွင္းျပတယ္၊ ေလ့လာ 

ေရးခရီးသြားၿပီး ကိုယ့္မိသားစုေတြ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ေတြကို ကိုယ္နားလည္သေလာက္ေတာ့ ေျပာျပ 

တာရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုေျပာျပလည္းဆိုေတာ့ သစ္ေတြကို ျဖစ္သလိုနည္းႏွင့္ မခုတ္လိုက္နဲ႕၊ မပ်က္စီး 

ေအာင္ေပါ့ေနာ္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကိုရြာသားေတြ ႏွင့္ပူးေပါင္းမယ္၊ အခုလည္းသစ္ပင္ပ်ဳိးေနပါတယ္။ 

မန္ဂ်န္ရွားတို႕ မေဟာဂနီတို႕ ေတာပိေတာက္တို႕ ကြၽန္းတို႕ပ်ဳိးေနတယ္။

(မၿငိမ္းခ်င္ၾကဴး၊ လိပၸဳတ္ (ခ) မင္းလွရြာ၊ ေက်ာင္းရြာအုပ္စု၊ ေရးၿမဳိ႕နယ္။

၂၀



 အဆိုပါသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ 
ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အေသးစားစက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို ရရွိခဲ့သည္။

 သင္တန္းတစ္ခုစီတြင္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးစုံ ျပဳလုပ္နည္း၊ သစ္သီးယိုအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ 
နည္း၊ မုန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္နည္း၊ ဂ်ယ္လီျပဳလုပ္နည္းႏွင့္ သစ္သီးဝိုင္ျပဳလုပ္နည္းတို႔ကို (၅) ရက္တာ 
မွ် သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

 (၅-ဇ) ေက်း႐ြာပိုင္သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း မြန္ျပည္နယ္ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္ထြင္ၿပီး 
ရာဘာပင္ ဧကေထာင္ခ်ီ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္သစ္ေတာ 
အမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္မူ ေက်း႐ြာ 
အနီးတစ္ဝိုက္၌ သစ္ေတာမ်ား က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသည့္ 
အခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္လည္း သစ္ေတာမ်ား ရွိဆဲျဖစ္သည္။ 

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အထူးသျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ေက်း႐ြာပိုင္ 
သစ္ေတာသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသည္။ ေက်း႐ြာအနီးတစ္ဝိုက္ သစ္ေတာမ်ားအား ထိန္းသိမ္း 
ျခင္းသည္ မြန္၊ ကရင္၊ ထားဝယ္ႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မိ႐ိုးဖလာေျမယာအသုံးခ်မႈတြင္ 

သစ္သီးယိုသင္တန္းတက္ဖို႔ ဘာလို႔ဆုံးျဖတ္တာလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္မ႐ြာမွာ 
သစ္သီးအမ်ားဆုံး ထြက္တယ္ေလ။ သံပုရာသီးတို႔ နာနတ္သီးတို႔ သရက္သီးတို႔က 
တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ပုပ္ၿပီးပ်က္စီးသြားတယ္။ အဲလိုဆိုေတာ့ မပ်က္စီးေအာင္ 

ယိုေတြလုပ္လို႔ ရတာေပါ့။ အက်ိဳးရွိတာကေတာ့ နာနတ္သီးဆို ယိုလုပ္လို႔ရတယ္။ 
နာနတ္ရည္လုပ္လို႔ရတယ္။ သံပုရာသီးဆိုရင္ ယိုလုပ္ရတယ္။ သေဘၤာသီးဆိုရင္ 

ကြၽန္မတို႔႐ြာမွာ သေဘၤာသီးသုပ္ကလြဲၿပီး ဘာမွမလုပ္တတ္ဘူး။ တစ္ခါတေလက်ရင္ 
အိမ္မွာလုပ္စားဖို႔ စိတ္ကူး ရွိတယ္။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ 
အလႉေတြ လုပ္ရင္လည္း ကြၽန္မတို႔တက္ခဲ့တဲ့သင္တန္းထဲမွာက သီးၿခံ ပိုင္ရွင္ 

ေတြလည္းရွိတယ္၊ အဲလူေတြနဲ႔ပဲ စုေပါင္းၿပီးလုပ္ႏိုင္ တာေပါ့။ ဒီေဒသကထြက္တဲ့ 
ယိုလုပ္လို႔ရတဲ့သစ္သီးေတြက သရက္သီး၊ နာနတ္သီး၊ ပိႏၷဲသီး၊ သံပုရာသီး၊  

ေရွာက္သီး ရွိတယ္။ 

(ေနာ္လားလား၊ လိပ္ပုတ္(ခ)မင္းလွ႐ြာ၊ ေက်ာင္း႐ြာအုပ္စု၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္)

၂၁



ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မိ႐ိုးဖလာ ထုံးတမ္အစဥ္အလာအရ ႐ြာအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ 
သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား လိုအပ္သည့္ သစ္ဝါးမ်ားကို ခုတ္ယူ 
ႏိုင္ျခင္း၊ ေတာေတာင္ထဲတြင္ အေလ့က်ေပါက္ေနသည့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝံလမ်ားကို 
ခူးဆြတ္ႏိုင္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ဘယေဆးဝါးမ်ားကို ရယူႏုိင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို 
ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 

 သစ္ေတာကို ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက ၎တို႔လိုအပ္သေလာက္သာ စနစ္တက် ထုတ္ယူ 
အသုံးျပဳသည့္အတြက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ပ်က္စီးမႈကား မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္း ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ ေဒသအတြင္း အသုံးျပဳေနသည့္ သစ္ေတာအမ်ားအျပား 
ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 

 စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားက ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားေရာက္ကြင္းဆင္ေလ့လာသည့္အခါ ေရျဖဴ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သစ္ေတာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဒသတြင္း ေက်း႐ြာမ်ား စုေပါင္းၿပီး ေက်း႐ြာပိုင္သစ္ေတာ 
မ်ားကို ထူေထာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေက်း႐ြာပိုင္သစ္ေတာ တစ္နည္အားျဖင့္ 
ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ား ကိစၥကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်း႐ြာအတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စုစည္းကာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသည္ကို သိရွိရသည္။ 

 သဘာဝလည္းျဖစ္တဲ့ ေတာေတာင္ေတြ ထိန္းသိမ္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္လည္း 
ရတယ္။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ပညာရတယ္။ လက္ေတြ႕သင္ၾကား ေပးတဲ့အတြက္ 
ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္တယ္။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတက္ၿပီးေတာ့ အက်ိဳးေက်းဇူး ရသြားတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
ပလပ္စတစ္ အသုံးနည္းသြားတယ္။ ဆြဲျခင္းေတြနဲ႔ ေဈးဝယ္တယ္။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးတက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ (CF) ကို အရင္ကထက္ ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားတယ္။ ပိုမိုၿပီးေတာ့ လုပ္ျဖစ္တယ္။ 

 ရြာသားေတြက (CF) မွာ ပါဝင္မႈေတြ တိုးလာတယ္။ ပါဝင္လာၾက တယ္။ 
တခ်ဳိ႕က လူေတြအလုပ္မ အားမလပ္တဲ့ၾကားကေတာင္ လိုအပ္ရင္ေခၚပါ ဆိုၿပီး 
အဲလိုေတြျဖစ္လာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လုပ္တဲ့ပ်ဳိးဥယ်ာဥ္၊ သစ္ေတာစိုက္ခင္း 
ေတြကို တစ္ျခားရြာေတြက လာေလ့လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း တစ္ျခားရြာ 
ကိုသြားၿပီးေတာ့ ေလ့လာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရြာမွာ ဒီလိုအဖြဲ႕ (၃-၄) ဖြဲ႕ 
လာေလ့လာတာကို ကြၽန္ေတာ္ပီတိျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ေမာင္ၾကမ္း၊ သာယာမြန္ေက်းရြာ၊ ရာဖူးေက်းရြာအုပ္စု၊ 
ကလိန္ေအာင္ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ၊ ေရျဖဴၿမဳိ႕နယ္။

၂၂



 ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာေလွ်ာက္ထားရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအား 
ေမးျမန္းၾကည့္သည့္အခါ ထိုအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေအာက္ပါအ 
တိုင္း ေျပာျပသည္။ 
  (က)  ေတာေတာင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ဆႏၵေၾကာင့္ ႐ြာသား 
  မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ 
 (ခ)  ဆုံးရႈံးသြားသည့္ သစ္ေတာမ်ားအား ျပန္လည္အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ သစ္ေတာ 
  ျပဳန္းတီးမႈတို႔ကို ကာကြယ္သြားရန္၊ 
 (ဂ)  အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတြင္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္အပါအဝင္ အစားအစာမ်ား ရရွိႏိုင္ 
  ရန္ႏွင့္ ေရာဂါကုသရန္အတြက္ ဘယေဆးမ်ား ရွာေဖြသြားရန္၊ 
 (ဃ) အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအတြင္း  သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား ခိုလႈံေနထိုင္သြားႏိုင္ရန္၊
 (င)  အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအတြင္း  သစ္မာပင္မ်ားျဖစ္သည့္ ပ်ဥ္းကတိုး၊ ေတာင္ပိ  
  ေတာက္၊ ကြၽန္းပင္ႏွင့္ အျခားသစ္ပင္မ်ားအား အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးသြားရန္၊ 
 (စ) လိုအပ္သည့္ သယံဇာတ (သစ္၊ ဝါး ႏွင့္ အျခား) မ်ားကို သစ္ေတာမွ စနစ္တက် 
  ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး ေက်း႐ြာပိုင္သစ္ေတာမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲသြားရန္   
  ျဖစ္သည္။ 

 အစုအဖြဲ႕သစ္ေတာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာေကာ္မတီကို စနစ္ 
တက် ဖြဲ႕စည္းရသည္။ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား ေလွ်ာက္ထား ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ထုိအဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲမွ ဖြဲ႕စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉး မ်ားႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးမႉးမ်ား ပါဝင္သည့္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုဖြဲ႕စည္းကာ သစ္ေတာကို စနစ္တက် စီမံခန႔္ခြဲ 
အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ 
 မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ မြန္ေဒသရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕တို႔က ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ 
ရာဖူးေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ ထိုေက်း႐ြာအုပ္စု 
တြင္ သာယာမြန္႐ြာႏွင့္ မိုင္ (၆၀) ႐ြာတို႔ ပါဝင္သည္။ 

   • သာယာမြန္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ
 
 သာယာမြန္ေက်း႐ြာသည္ ေရး-ထားဝယ္လမ္းမေပၚ တြင္ တည္ရွိကာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း 
(၁၃၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး အစု အဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာကို လြန္ခဲ့သည့္ (၂,၀၁၁) ခုႏွစ္က ေလွ်ာက္ ထားခဲ့သည္။ 
ဤအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတြင္ သစ္ေတာေျမ ဧကေပါင္း (၁,၀၅၂ ) ဧက ကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ 
ဤအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတြင္ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနသည့္ သစ္ေတာေျမေနရာတြင္ သစ္မာပင္မ်ား 
ျပန္လည္ အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးရန္၊ စံျပသစ္ေတာစိုက္ခင္း ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ သစ္ပင္ႏွင့္ဘယ ေဆးပင္ 
မ်ားအား သုေတသနျပဳစုရန္အတြက္ စီမံကိန္းက ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

၂၃



• မိုင္ (၆၀) အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ 

 မိုင္ (၆၀) ေက်း႐ြာသည္ ေရး - ထားဝယ္ လမ္းမေပၚတြင္ တည္ရွိကာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း

(၂၂၇) ခန႔္ရွိၿပီး၊ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာကို လြန္ခဲ့သည့္  (၂၀၁၇) ခုႏွစ္က ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ 

ဤအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတြင္ သစ္ေတာေျမဧက ေပါင္း (၆၇၀) ဧကကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ 

ဤအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတြင္ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနသည့္ သစ္ေတာေျမေနရာတြင္ သစ္မာပင္မ်ား 

ျပန္လည္အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးရန္၊ စီမံကိန္းက ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

        ကြၽန္ေတာ္တို႕ (CF) သုေတသနလုပ္ငန္းမွာေတာ့ အပင္အမ်ဳိးအစားေတြက ဒီပ်ဥ္းကတိုး 

ပင္ေပါ့ေနာ္၊ သစ္မ်ဳိးေစ့ေတြ ဝါးမ်ဳိးေစ့ေတြ သစ္ခြမ်ဳိးေစ့၊ အင္းစက္ (ပိုးေကာင္)ေတြ ဒီေတာေတာင္  

ေဒသမွာ ရွိေနတာကို သိေပမယ့္လည္း အခုကြၽန္ေတာ္တို႕ လက္ေတြ႕က်က် ပိုသိခဲ့ ရတယ္။ ပရေဆးနဲ႕ 

ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့လည္း ဖာလာေတြ ဝဥေတြ သဘာဝအတိုင္း ေပါက္ေနတာေလးေတြ ရွိပါတယ္။ 

အက်ဳိးေက်းဇူးရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ အခုဆိုရင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ 

မၾကာခင္ကပဲ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ေရေတြႀကီးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ေဒသက ေသးေသး 

ေလးပဲ၊ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ရင္ ဒုကၡေရာက္မွာေပါ့၊ အက်ဳိးရွိတဲ့ အပင္ေတြကို အသုံးမခ် (မခုတ္) ပဲနဲ႕ 

ကြၸၽန္ေတာ္တို႕က ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ဆိုျပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ ရာသီဥတုေတြက 

အရင္က ထက္ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ေကာင္းျပဳလာတာ ေတြ႕ရ တယ္။ 

ရြာသားေတြရဲ႕ ပါဝင္မႈက ပိုၿပီးမ်ားလာတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ အရင္ကဆို 

ငါတို႕မလုပ္လည္း ရပါတယ္။ (CF) အဖြဲ႕ေတြက လုပ္ေနသားပဲဆိုၿပီး 

ေတာ့ အခုကလူငယ္ေတြလည္း ပါဝင္လာတယ္။ သူတို႕စိတ္ထဲမွာ 

သစ္ပင္ေတြစိုက္ဖို႕ အသိစိတ္ရိွလာ ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို 

ေထာက္ပံ့တဲ့ LIFT အဖြဲ႕အစည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႕အတြက္ 

ေကာင္းက်ဳိး အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။
ႏိုင္စိုးထြန္း (သာယာမြန္၊ ရာဖူးအုပ္စု၊ ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္)

၂၄



    

• မင္းလွ႐ြာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ

 မင္းလွ႐ြာသည္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္း႐ြာေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ တည္ရွိသည္။ စီမံကိန္း 
အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ကာလတြင္ မင္းလွ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကို သာယာမြန္ေက်း႐ြာ အစုအဖြဲ႕
ပိုင္သစ္ေတာသို႔လည္းေကာင္း၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ခေမာင္းသြယ္ေဒသ လူထုအေျချပဳ သဘာဝ
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းသည့္ေဒသသို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ေလ့လာေစခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ 
မင္းလွ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကိုစုစည္းၿပီး အစုအဖြဲ႕သစ္ေတာထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။  စီမံကိန္း 
အကူအညီျဖင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနတြင္ သစ္ေတာေျမဧကေပါင္း (၁၀၀၀) ဧကေက်ာ္အား 
အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ 
 

 ကြၽန္မ ဒီအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ 
တဲ့အခါ အမ်ားႀကီး ဗဟုသုတရပါတယ္။ ဒီေရေျမ 
ေတြက အေရးႀကီးပါတယ္။  ေရမရွိရင္လည္း ကြၽန္မ 
တို႔အတြက္က အဆင္မေျပဘူး။ သစ္ပင္ေတြမရွိ 
လည္း ကြၽန္မတုိ႔အတြက္ အဆင္မေျပဘူး။ သစ္ပင္ 
ေတြထိန္းသိမ္းရတယ္။  သစ္ပင္စုိက္ရတယ္။ ေျမမရွိ 
ရင္လည္း ကြၽန္မတို႔ေနထိုင္ဖို႔အဆက္မေျပဘူ၊ အား 
လုံးဟာ ကြၽန္မတို႔အတြက္အရမ္း အေရးႀကီးပါ 
တယ္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္မ 
တို႔႐ြာမွာ (CF) အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေပါင္းၿပီး သစ္ပင္ေတြ 
စိုက္တယ္။ မ်ိဳးေစ့ေတြလည္းပ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ကြၽန္မ 
တို႔ ေဈးသြားတဲ့အခါ ေဝးရင္ဆြဲျခင္းေတြကို ယူသြား 
တယ္။ နီးရင္ လက္နဲ႔ကိုင္လာတယ္။ ဆိုင္ရွင္က 
ေျပာတယ္၊ အိတ္နဲ႔ထည့္သြား။ ကြၽန္မကေတာ့ 
ဟင့္အင္းရတယ္။ မယူေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ေျပာပါ 
တယ္။  သစ္ပင္ေတြကစိုက္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဝိုင္းသယ္ေပးတယ္။ ဝိုင္းစိုက္ 
ေပးတယ္။ 

(မိၾကည္မြန္၊ မိုင္(၆၀)႐ြာ၊ ရာဖူးအုပ္စု၊ 
ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္)

၂၅



သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သင္တန္းတက္ၿပီးေတာ့ (CF) 
ေကာ္မတီထဲမွာ ဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေရာ စိတ္ေရာ တက္တက္ 
ႂကြႂကြ ပါဝင္တယ္။ ေတာင္ယာခုတ္တာတို႕ ဂြၽန္းေကာက္တာတို႕ 

ဒီသစ္ပင္မ်ဳိးေစ့ပ်ဳိးတာတို႕ သစ္ပင္ စိုက္တာတို႕ကို 
ကိုယ္ကဝိုင္းၿပီး အကူအညီေပးတာေပါ့။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ေကာင္းဖို႕လိုလာတာေပါ့။ မိုးရြာရင္ ဒီသစ္ပင္ေတြ 
စိမ္းလန္စိုေျပတယ္။ ေနပူရင္လည္း လူေတြနားဖို႕အတြက္ 

အရိပ္ေတြလိုအပ္တယ္ေပါ့။ 

(ေဒၚခင္လြမ္းရီ၊ လိပၸဳတ္ (ခ) မင္းလွရြာ၊ ေက်ာင္း႐ြာအုပ္စု၊ 
ေရးၿမဳိ႕နယ္)

ခေမာင္းသြယ္ေဒသကို သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ေဒသက သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး သစ္ေတာႀကီး 
ေတြကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျမာင္တူးျခင္းရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြကို အဲ႐ြာမွာ ကြၽန္မေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ 

ၿပီးေတာ့ ငါးေတြကိုထိန္းသိမ္းထားတယ္။ ေလ့လာေရးခရီးသြားၿပီး ႐ြာမွာ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ျဖစ္တယ္။ 
လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ စိတ္ကူးထားတယ္။ ကြၽန္မတို႔ သစ္ပင္ေတြစိုက္တယ္။ 

ၿပီးေတာ့ ငါးထိန္းသိမ္းမႈဆိုတာလည္း ကြၽန္မတို႔ စုေပါင္းၿပီးလုပ္တယ္။ အခုက ႐ြာကစုေပါင္းၿပီး 
ငါးထိန္းသိမ္းေရး ေနရာကို သတ္မွတ္တယ္။ 

 (၅-ဈ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
 
 ဤစီမံကိန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား 
ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ဟု ပါရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေဒသ တြင္းေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း 
အား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးကိုပါ ထည့္သြင္းကာ ေဒသတြင္း 
ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း စိမ့္စမ္းမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ရာသီဥတု 
အေျခအေနကို ေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။ 

 သဘာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းကိစၥသည္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စိုက္ 
ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ားအား ထိန္းသိမ္ျခင္း 
တို႔ႏွင့္လည္း တုိက္႐ိုက္သက္ဆုိင္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း 
က ေဒသတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ သင္တန္းနည္းျပလက္စြဲတစ္ေစာင္ 
ျပဳစုကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္းကို အခါအား 
ေလ်ာ္စြာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

(ေနာ္ေကသီ၊ လိပ္ပုတ္(ခ)မင္းလွ႐ြာ၊ ေက်ာင္း႐ြာအုပ္စု၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္)

၂၆



 ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားက ေဂဟစနစ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ၿပီး ၎တို႔အသက္ 
ရွင္သန္ေရးအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေရ၊ ေလ၊ ေျမ ေကာင္းမြန္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္ 
ကိုလည္း သေဘာေပါက္ေစသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမည္ဆိုပါက ၎တို႔၏ ဘဝရပ္ 
တည္မႈႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပါ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကိုလည္း သင္တန္းသားမ်ားက 
သေဘာေပါက္ၿပီးျဖစ္သည္။ 

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာ 
သူ သင္တန္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိရပ္႐ြာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ေက်း႐ြာျပည္သူ လူထုမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ-

(က) ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားကို ေရအရင္းအျမစ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ   

 ထိန္းသိမ္းထားသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား   

 မပ်က္စီးေအာင္၊ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ စတင္ေဆာင္   

 ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

(ခ) ေရးၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာင္းရြာေက်းရြာအုပ္စု၊ မင္းလွေက်းရြာမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက   

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သင္တန္းႏွင့္ ခေမာင္းသြယ္ေဒသ ေလ့လာေရးခရီးအၿပီးတြင္ 

 ငါးအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လာသည္သည္။

(ဂ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းသည္ အစုအဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ 

 ကိစၥရပ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ၊ ေတာင္သူအစုအဖြဲ႕ စသည့္   

 အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို အား   

 တက္သေရာ ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

(ဃ) ရြာသားမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သစ္ေတာႏွင့္ ေတာေတာင္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း   

 ထားျခင္းအားျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္႐ုံသာမက ၎ေတာ   

 ေတာင္မ်ားတြင္ သားရဲတိရစၧာန္မ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားႏိုင္သည္။

၂၇



 ေရးၿမိဳ႕နယ္ သဃၤန္ကြၽန္းေက်း႐ြာအုပ္စု စိန္ႀကီးေက်း႐ြာသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းနားတြင္ 

တည္ရွိၿပီး ပင္လယ္ကမ္းစပ္ႏွင့္နီးေသာ ေက်း႐ြာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေရတာတမံ မခိုင္ခန္႔ 

သျဖင့္ အဆိုပါေက်း႐ြာရွိ လယ္သမား (၂၀) ဦးခန္႔က ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမ (၂၀၀) 

ဧကေက်ာ္ကို စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ရသည္။ ေဒသခံ လယ္သမား 

မ်ားက အဆိုပါတာတမံကို ျပဳျပင္ၿပီး ေရထိန္းတံခါး တပ္ဆင္လိုေသာ္လည္းေငြေၾကး 

တတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းထံသို႔ အကူအညီေတာင္းခံ 

ခဲ့သည္။

 ေရထိန္းတံခါးတပ္ဆင္ၿပီး တာတမံခိုင္ခန္႔သြားပါက စြန္႔ပစ္လယ္ယာေျမမ်ားကို 

ျပန္လည္လုပ္ကိုင္မည္ဟု ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက ကတိျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္

အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ တာတမံေကာင္းမြန္ 

ခိုင္ခံ့သြားပါက လယ္ေျမဧက (၁၅၁) ဧကကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ 

အမ်ိဳးသား (၃၂) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၁၆) ဦးႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

 ေရထိန္းတံခါးတည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီ (၂၁) တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္မူ 

ေရထိန္းတံခါး အၿပီးသတ္ တပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

*****************************

 (၅-ည) ေရထိန္းတံခါး တည္ေဆာက္ျခင္း

၂၈



အခန္း (၆)

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ LIFT မွ ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္အထိ (၁) ေျမယာအခြင့္အေရး (Land Rights) 
ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ (၂) ျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ (၃) စိုက္
ပ်ိဳးေရးအသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ (၄) မိုင္ (၆၀) စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံ (Agriculture Center) 
တည္ေထာင္ျခင္း၊ (၅) စိုက္ပ်ိဳးေရး ေလ့လာေရးခရီးမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ (၆) တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ (၇) ေက်း႐ြာပိုင္သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ (၇) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို 
ၿမိဳ႕နယ္ (၂) ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု (၆) အုပ္စုတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ေက်ာင္းရြာ၊ အာယုေတာင္၊ 
သဃၤန္ကြၽန္း၊ ႏွစ္ကရင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္ (၉) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူ (၄၂၈) 
ဦးကို ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
 
 ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ရရွိေအာင္ 
ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အသိအမွတ္ျပဳ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွ
တ္ရရွိသူ (၄၉၄) ဦး၊ ေျမဧကအားျဖင့္ (၅၄၉၈.၅၁) ဧက ရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ 
လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ရရွိသူ (၅၄) ဦး၊ ေျမဧကအားျဖင့္ (၅၆၉.၆၉) ဧက 
ရွိခဲ့သည္။

 စီမံကိန္းကာလအတြင္း ေရျဖဴၿမဳိ႕နယ္ ရာဖူး၊ ေရးၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်ာင္းရြာ၊ အာယုေတာင္၊ 
သဃၤန္ကြၽန္း၊ ႏွစ္ကရင္၊ ႏွင္းစုံ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအသိပညာေပးသင္တန္း 
(၁၆) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူ (၆၅၅) ဦးကုိ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာအသိပညာမ်ား 
မွ်ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။

 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ မြန္ေဒသရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေ
ရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရျဖဴၿမိ ႕ဳနယ္ ရာဖူးေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ မိုင္ (၆၀) ႐ြာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံတစ္ၿခံ 
ထူေထာင္ခဲ့သည္။ မိုင္ (၆၀) စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား 
ျပန္လည္ေနရာခ်ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္ခင္းမ်ား ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ 
ေရပိုက္လိုင္းႏွင့္ ေရရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ သင္တန္းခန္းမ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

၂၉

စီမံကိန္း၏ ရလာဒ္ႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 



 ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတ တိုးပြား 
လာရန္ရည္႐ြယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေလ့လာေရးခရီး (၃) ႀကိမ္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး  ေက်ာင္းရြာ၊ အာယု 
ေတာင္၊ သဃၤန္ကြၽန္း၊ ႏွစ္ကရင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္မွ ေဒသခံျပည္သူ (၉၆) ဦးကို ေလ့လာ 
ေရးခရီး ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

 စီမံကိန္းကာလအတြင္း ေက်ာင္းရြာ၊ အာယုေတာင္၊ သဃၤန္ကြၽန္း၊ ႏွစ္ကရင္ ေက်း႐ြာ 
အုပ္စုမ်ားတြင္မွ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္းသင္တန္း (၂) ႀကိမ္ ပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူ 
(၅၃) ဦးကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား မွ်ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။

 ေရျဖဴၿမဳိ႕နယ္ ရာဖူးေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ သာယာမြန္ေက်းရြာႏွင့္ မိုင္ (၆၀)  ေက်းရြာတို႕မွ 
ျပည္သူလူထုအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ (၂) ခုကို (၁၆) ဧကျဖင့္  ေဒသတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရးၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာင္းရြာေက်းရြာအုပ္စု၊ မင္းလွ (ေခၚ) 
လိပၸဳတ္ေက်းရြာတြင္ ျပည္သူလူထု အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာကုိ ေျမဧကအားျဖင့္ ဧက (၁,၀၀၀) 
ေက်ာ္ တည္ေထာင္ေပးႏိုင္ခဲ႕သည္။

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု အစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ ေနေသာ ေရျဖဴၿမဳိ႕နယ္၊ ရာဖူးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ မိုင္ (၆၀) ေက်းရြာ၊ 
သာယာမြန္ေက်း႐ြာတို႕ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာင္းရြာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ မင္းလွ 
ေက်းရြာတို႕မွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (၄) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
ေဒသခံျပည္သူ (၂၄၆) ဦးကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနည္းနာမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
၎ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို အတုယူေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ တနသၤာရီ 
တိုင္း၊ ထားဝယ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ခေမာင္းသြယ္ေဒသႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ဖာလိန္ေဒသ အံဒင္ေက်းရြာတို႕ကို 
ေဒသခံျပည္သူ (၂၃) ဦးတို႕လည္း သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။

၃၀

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား



အခန္း (၇) 

 ဤစီမံကိန္းကို ၂ပ၁၇ ႏွစ္လယ္မွ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ စီမံကိန္း 
ကာလအတြင္း ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါ 
အတိုင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

 ၁) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ လက္ေအာက္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနႏွင့္ 
  ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား 
  အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေျမယာမွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းကို အျပည့္အဝေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ 
  ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန႔္အပ္ေပးရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ 
  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို အခမဲ့   
  ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

 ၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ 
  ေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာမ်ားအနီးတဝိုက္ရွိ က်န္ရွိေနေသးသည့္ သစ္
  ေတာမ်ားကို အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျပည္သူလူထုမ်ားက 
  ထိုသစ္ေတာမ်ားကို စနစ္တက်အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္နည္းပညာ 
  အေထာက္အကူႏွင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ကူညီခ် 
  မ်တ္ပံ့ပိုးေပးရန္။

 ၃) ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး 
  ေက်း႐ြာမ်ားတြင္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကင္းမဲ့ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဒသတြင္ 
  ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီ 
  အေထာက္အပံ့မ်ားစြာ လိုအပ္ေနသည္။ မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီ 
  ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားမွာ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိ 
  သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ားက ေဒသတြင္းအေျခစိုက္သည့္ လူထု  
  အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း (CSOs)ႏွင့္ ေက်း႐ြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း (CBOs) မ်ားမွ  
  တဆင့္ အကူ အညီမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ရန္။

 ၄) မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ 
  ေဒသမ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားခဲ့ရေသာေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ အ႐ြယ္အ 
  စားအားျဖင့္ အလြန္ပင္ ေသးငယ္ေသာေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသအမ်ား 

၃၁

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား



  အျပားတြင္ ရပ္႐ြာမ်ား ျပန္လည္ထူ ေထာင္ရန္၊ အတိတ္က လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
  မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုစားရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး အပါအဝင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ အစိုးရဌာန 
  ဆိုင္ရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္း 
  မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ သြားရန္။

*****************************

၃၂



အခန္း (၈)

 STAND UP Project သည္ ေပးအပ္ထားသည့္ အမည္နာမႏွင့္အညီ ပဋိပကၡကာလ 
အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ခံစားခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ 
မ်ားအတြက္ ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေျမယာလုံၿခဳံေရးႏွင့္ သံယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးက႑တို႔တြင္ အကူအညီေပးေနသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

 အထူးသျဖင့္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ မတိုင္မီကာလက မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း 
ေဒသႀကီး၏ ေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပည့္အဝခံစားခြင့္ မရရွိခဲ့ေခ်။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အာဏာရရွိ လာၿပီးေနာက္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္တြင္ 
ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒအမ်ားအျပားကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ 
တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ မိ႐ိုးဖလာေျမအသုံးခ်မႈကို အေျခမခံဘဲ (၂၀၀၈) 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုသာ အေျခခံထားသည့္ ဗဟိုခ်ဴပ္ကိုင္မႈတင္းၾကပ္ေသာ ေျမယာ 
စီမံခန႔္ခြဲေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းဥပေဒႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ 

 မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားအေနျဖင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို မိ႐ိုးဖလာအရသာ 
လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း 
သက္ေသ ခံအေထာက္အထား မရွိၾကေခ်။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက တိုင္းရင္း 
သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဴပ္ထားသည့္ ေဒသ၊ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရတို႔က ပူးတြဲထိန္းခ်ဴပ္ထားသည့္ ေဒသႏွင့္အစိုးရက 
အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသဟူ၍ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ပူးတြဲေဒသႏွင့္ အစိုးရ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည့္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားတြင္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ သက္ေသခံအေထာက္အထား 
စာ႐ြက္စာတမ္း မရွိသည့္အတြက္ မိမိတို႔စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ 
ေျမမ်ားဆုံးရႈံးမည္ကို အထူးပင္ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ STAND UP Project အဖြဲ႕က ၎တို႔၏ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမယာလံုၿခဳံေရးတို႔အတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ 
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး အစိုး
ရေျမယာစီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီက ထုတ္ေပးသည့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) 
ကိုလည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးတို႔၏ လယ္ယာေျမ သို႔မဟုတ္ 

၃၃

နိဂုံးခ်ဳပ္



စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနတို႔က ထုတ္ ေပးသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္ကိုလည္းေကာင္း ရရွိႏိုင္ေစရန္ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

 သို႔ရာတြင္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံအရ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ လယ္ယာ 
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ 
အစိုးရေျမယာဌာနမ်ားထက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဌာနမ်ားက စနစ္ 
တက်ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ 

 ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုံၿခဳံၿပီဟု 
ယုံၾကည္ၿပီးမွသာလွ်င္ ထိုေျမ ေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို စိတ္ခ်လက္ခ် လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ မြ
န္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသည့္ေဒသမ်ားသည္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ဥယ်ာဥ္ၿခံ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ အႀကီးအက်ယ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားသည္ သဘာဝအရ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္သည့္ ေဒသ 
မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသျဖင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုဦးစားေပးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္ 
ကုန္ထုတ္သင္တန္းမ်ားကို ဤစီမံကိန္းက ပံ့ပိုးေပးခဲ့ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးပင္ 
အက်ိဳးရွိခဲ့သည္။ အရည္အေသြးျမင့္ သစ္သီးဝလံထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ေတာင္သူအစုအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းကလည္း ေကာင္းမြန္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

 ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ 
မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လယ္ယာေျမအတြက္ စိုးရိမ္ေနရ႐ုံသာမက မိမိတို႔ေက်း႐ြာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
သစ္ေတာမ်ား၊ ကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ားအတြက္လည္း အထူးပင္ပူပန္ေနရသည္။ 
၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္း မြန္ႏွင့္ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပင္ပမွ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထုိေဒသမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ 
ေျမယာႏွင့္သံယံဇာတ မ်ားအား သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ စတင္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ 

 ထိုအေျခအေနတြင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေက်း႐ြာပိုင္သစ္ေတာ၊ ဒီေရေတာႏွင့္ 
အျခားသံယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပလာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဤစီမံကိန္းက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဒီေရေတာ 
မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးကို အထူးအားေပးကူညီေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ 

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အႀကီးအက်ယ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ 
ေတာေတာင္မ်ားကိုခုတ္ထြင္ၿပီး ရာဘာၿခံမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္စိုက္ပ်ိဳးလာေသာေၾကာင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
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သစ္ေတာမ်ားလည္း ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ ေက်း႐ြာအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ သစ္ေတာမ်ားက်န္ရွိ 
ေနေသးသည့္အတြက္ ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားက ဧကေထာင္ခ်ီေသာ သစ္ေတာမ်ားကို အစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ဤအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား ေရရွည္ရပ္ 
တည္ေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းက ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၏ သံယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ 
အားေလ်ာ္စြာ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္း 
မ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါသင္တန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ 
ေဂဟစနစ္ဆက္သြယ္ဆက္စပ္မႈမ်ားကို အထူးတလည္ ရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ေတာေတာင္မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ေရခမ္းေျခာက္မႈကိုကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး ေရအရင္းအျမစ္အလုံအေလာက္ 
ရရွိျခင္းအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္လာ 
သည္ႏွင့္အမွ် အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ဒီေရေတာမ်ားကို အားတက္သေရာ ထူ 
ေထာင္ထိန္းသိမ္းလာၾကသည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ယခုစီမံကိန္းလုပ္ငန္းသည္ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေက်း႐ြာအုပ္စု 
မ်ားကို အဓိကဦးတည္ခ်က္ပစ္မွတ္ထားရွိသည့္အတြက္ အလြန္အက်ိဳးမ်ားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းေဒသဧရိယာတြင္ အတိအက် 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္မႈ ပိုမိုရရွိလာကာ 
ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမိုသိရွိလာသျဖင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာင္ 
ျမင္မႈ ပိုမိုရရွိလာခဲ့သည္။ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားခဲ့ရသည့္ 
ေဝးလံေခါင္သီသည့္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုအေျခခံသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
အပ္ပါသည္။

*****************************
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 I. Background of HURFOM

The Human Rights Foundation of 
Monland (HURFOM) was found-
ed in 1995 on the Thailand-Burma 

(Myanmar) border at a time when the 
former military regime, the State Law and 
Order Restoration Council (SLORC) was 
employing mass forced labor to complete 
construction of the 110-mile-long Ye-Ta-
voy railway.  Hundreds of thousands of 
villagers were forced to perform manual 
labor, while the construction of the rail-
way itself displaced thousands of villagers 
who fled to Thailand to escape human 
rights violations perpetrated by the mil-
itary government.  HURFOM came into 
existence at that time to document the on-
going human rights violations the SLORC 
was committing, and to disseminate the 
information they collected to the interna-
tional community. 

 Since its inception, HURFOM 
has existed to document all gross human 
rights violations perpetrated in Mon State 
and Mon populated areas of southeastern 
Burma. Since 1995, HURFOM has docu-
mented violations related to the construc-
tion of the Yadana gas pipeline (1994-
2000), land confiscations and land grabs 
by government armed forces, known 

locally as the tatmadaw, since 2000, and 
has documented civilians’ suffering due 
to fighting and armed conflict. HUR-
FOM has also focused on sexual violence 
against women and all manner of abuses 
toward children.  

 II. Human Rights Protection

 In wake of Myanmar’s democrat-
ic transition, HURFOM has remained 
committed to supporting and protecting 
civilians in southern Myanmar who have 
been the victims of human rights abuses 
for decades. Based upon HURFOM’s hu-
man rights documentation, it was found 
that civilians in Ye Township, the south-
ernmost township of Mon State, and Ye-
byu Township, the northernmost area of 
Tanintharyi (Tenassarim Division) have 
suffered grave human rights violations, 
causing many to flee from their tradition-
al homeland.  Many of the displaced now 
live in areas controlled by Ethnic Armed 
Organizations (EAOs), or have fled to 
Thailand. 

 In 2012, two prominent EAOs, 
the Karen National Union (KNU) and 
the New Mon State Party (NMSP) signed 
a State-level ceasefire agreement with the 
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U Thein Sein government and engaged in 
political dialogue. The situation in these 
once conflict-prone areas became one of 
relative peace, and some villagers have 
gradually been able to re-establish their 
communities by restoring and revitaliz-
ing agricultural lands and water sources. 
Some internally displaced persons (IDPs) 
have also been able to return to their 
homes.

 HURFOM began working with 
these communities in 2013. At first, al-
though villagers had returned to their 
communities, many were concerned about 
the overall security situation. Many were 
worried whether their families would be 
safe, if they would be allowed to remain 
on their land, whether livelihood oppor-
tunities were available, and if the new lives 
they hoped to build would be sustain-
able. In response to these many concerns, 
HURFOM’s work with these communities 
has been informed by the concept of hu-
man rights-based protection and develop-
ment. HURFOM has undertaken to work 
with those communities who endured the 
greatest suffering during the era of mili-
tary rule and has provided resettlement 
assistance to displaced villagers who have 
returned to their communities. 

 Among the many resettlement and 
rehabilitation needs in these post-conflict 
communities, land is a paramount is-
sue because both land and property have 
come under threat.  Ethnic or indigenous 
rights, as they apply to these lands, have 
never been recognized by government. It 
is within this context that HURFOM has 
worked to help local farmers secure land 
tenure.  HURFOM has been working on 
issues of land tenure since 2013.  

 III. STAND UP Project

 STAND UP stands for “Sustain-
able Transformation for Agriculture, Nu-
trition and Development in Uplands Proj-
ect.” The project was organized by The 
Border Consortium (TBC) and involved 
collaboration with Mon and Karen Civil 
Society Organizations (CSOs) and ser-
vice providers. The focus of the project is 
to provide protection and rehabilitation 
assistance to displaced persons and com-
munities in eastern Pegu (Bago) Division, 
Karen State, Mon State, and Tanintharyi 
(Tenassarim Division).  

TBC and the ethnic CSOs’ theory of 
change is that if: 

 1.  a rights-based approach to nat-
ural resource management and agricul-
ture is promoted;
 2.  water supply, sanitation and 
nutrition initiatives are integrated; 
 3.  and local capacities to manage 
development are gender and protection 
sensitive;  then food and livelihood secu-
rity in communities emerging from con-
flict will be strengthened.

 Based on this theory of change, 
TBC submitted a funding proposal to 
the Livelihoods and Food Security Fund 
(LIFT) who, in the end, provided the 
funding needed to implement the STAND 
UP Project. In cooperation with proj-
ect partners, TBC was able to identify 40 
village tracts spread across 10 townships 
where subsistence farmers are chronical-
ly impoverished, access to social services 
is limited, and where there is an influx 
of displaced communities attempting 
group resettlement. TBC anticipates di-



rectly benefitting up to 60,000 individuals 
across 300 villages within this target area 
through the STAND UP project.

 By collaborating with TBC and 
other CSOs and service providers, HUR-
FOM has taken on the responsibility of 
implementing a two-year project, com-
mencing in June 2017, in six village tracts 
in Ye Township (Mon State) and Yebyu 
Township (Tenasserim Division). 

 Before the project was implement-
ed, HURFOM conducted consultations to 
determine the needs of communities per-
taining to protection and rehabilitation 
assistance.  The villagers identified vari-
ous types of needs ranging for urgent pro-
tection for their lands, their villages, and 
the natural resources upon which they 
rely. They wanted to recover their agri-
culture lands so they could produce more 
crops. Women indicated that they are in 
need of secure employment in order to 
generate a reliable income. The commu-
nities consulted expressed that their for-
ests, streams, rivers, and mangroves are 
important for their livelihoods. For this 
reason, HURFOM undertook to ensure 
that their rights are protected so that these 
communities can return to prosperity. 

 IV. Project Implementation

 HURFOM targeted 1 village tract 
in Yebyu Township, in Tanintharyi (Te-
nassarim Division), and 5 village tracts 
in Ye Township.  During the first year of 
project implementation, HURFOM tar-
geted 3 village tracts as agreed with LIFT 
and TBC.  The targeted village tracks are: 
 1.Yabu (Rar Hpu) village tract (Ye 
    byu Township)

 2. Kyaung Ywa village tract (Ye  
     Township – East)
 3. Aryu Taung village tract (Ye  
     Township – North)

 During the first project year, from 
May 2017 to June 2018, nearly all planned 
activities were implemented in the above 
village tracts. Starting in July 2018, HUR-
FOM moved to 3 new village tracts in or-
der to implement the same planned activ-
ities.  The village tracts are: 

 4. Thin Gan Kyun village tract (Ye  
     Township – East)
 5. Hnin Sone village tract (Ye   
     Township – North)
 6. Hint Kayin village tract (Ye   
     Township – North)

 During project implementation, 
HURFOM worked with the Mon Area 
Community Development Organization 
(MACDO), based in Ye, given its knowl-
edge of the area and experience with var-
ious types of community development 
projects.  In project targeted areas, the 
majority of ethnic people are Mon, but 
there are also Karen villages in all village 
tracts. HURFOM and MACDO worked 
closely with all communities regardless of 
their ethnicity, or religious and political 
beliefs. 

 Based on the theory of change ad-
opted by TBC and partner CSOs, HUR-
FOM and MACDO’s joint efforts focused 
on the following activities. 

a. Land rights awareness

 Before HURFOM could proceed 
with project implementation, HURFOM 



representatives met with community 
leaders and farmers in all project areas to 
better understand their perspectives on 
land ownership. Many farmers believed 
that they have secured their lands based 
on the customary land use practices, and 
they want to maintain ownership based 
on such traditions.  However, they real-
ize, or have learned, that customary land 
ownership mechanisms will not protect 
their lands from land confiscation.  Gen-
erally, they understood that their lands are 
not secure, and that customary land own-
ership conflicts with government laws. 
Having gained this awareness of the lo-
cal context, HURFOM collaborated with 
farmers, helping them to secure tenure 
over their lands.  

b. Land rights and land laws training

 HURFOM provided Land Rights 
and Land Laws trainings in all project ar-
eas. The trainings were provided in a spe-
cific village, and farmers from surround-
ing villages would come to partake and 
in the training sessions. Normally, HUR-
FOM trainers would discuss with farmers 
traditional uses of farmland among ethnic 
communities in various parts of Burma. 
Trainers discussed the U Thein Sein gov-
ernment’s 2012 Farmland Law. Trainers 
would also discuss the land laws and poli-
cies enforced by various EAOs, who large-
ly developed their land policies based on 
customary land use practices.  The focus 
of these trainings was to educate local 
communities and farmers on different 
land tenure mechanisms so they could 
better determine what type of land tenure 
they could claim to secure their lands. 

c. Land registration

 HURFOM and MACDO helped 
local farmers with land registration, de-
pending on whether farmers wanted to 
register their lands according to the gov-
ernment’s 2012 Land Law or a respective 
EAOs’ land laws and policies. Farmers 
would decide how they wished to register 
their lands independently. Farmers living 
in government-administered areas, or 
close to a government Agriculture Office, 
would register their lands according to 
the 2012 Land Law.  As for ethnic farmers, 
those living in mixed-administrative areas 
of the government and EAOs would reg-
ister their lands with the respective EAOs’ 
land department. HURFOM assisted 
many hundreds of families with land reg-
istration procedures to ensure that both 
their land and livelihoods were secured. 

d. Agricultural Training

 MACDO has considerable expe-
rience in providing agricultural training 
to local communities.  The livelihoods of 
over 90% of the villagers in all targeted vil-
lage tracts were agriculture-based.  Both 
Ye and Yebyu Townships have rich soils, 
meaning that fruit plantations are the pri-
mary industry in these regions.  Other 
than fruit plantations, farmers in Ye and 
Yebyu grow rice and tap rubber. In imple-
menting this project, MACDO provided 
agriculture trainings, with a focus on nat-
ural fertilizers, organic farming, nursery 
gardening, and practical applied agricul-
tural methods.  Agricultural trainings are 
provided in all targeted village tracts. 



e. Agricultural Center

 HURFOM and MACDO estab-
lished an Agriculture Learning Center in 
60 Miles village, Yebyu Township. MAC-
DO facilitated agriculture trainings at 
the center, and trainees were provided 
with fruit seedlings grown at the center as 
presents upon completion of every train-
ing course. The Agricultural Center also 
produced vegetables that were distributed 
to widows, the elderly, and persons with 
disabilities.  

f. Community Forests

 Many villagers wished to maintain 
forests in the surrounding areas of their 
communities. The communities are quite 
concerned that community forests are be-
ing confiscated by outsiders, the govern-
ment, and armed groups. The government 
Forestry Department expressed interest 
in providing Community Forest Certifi-
cates to communities that had undertak-
en to maintain their forests. For example, 
Thayar Mon village and 60 Miles village 
in Yabu village tract both received Com-
munity Forest Certificates in recognition 
of their stewardship efforts. HURFOM 
assisted these communities with planting 
trees and herbs, and with conducting re-
search on the natural environment. HUR-
FOM also helped residents of Min Hla vil-
lage in Kyaung-ywa village tract to apply 
for a Community Forest Certificate.

g. Environmental Preservation Training 

Land, community forests, and livelihoods 
are interrelated, and thus environmen-
tal sustainability is of great importance. 
HURFOM believes that local communi-

ties need to be made aware of natural re-
source preservation. Communities need 
to preserve their natural resources for 
long term sustainability and food securi-
ty. HURFOM Trainers discussed natural 
resource preservation with participants, 
and provided a space for participants to 
determine how they can best protect and 
preserve the environment in each project 
area.  

 V. Conclusion

 The STAND UP Project operated 
by TBC and Mon and Karen CSOs is a 
much needed project for ethnic commu-
nities living in post-conflict zones. For-
merly displaced persons and communi-
ties have benefitted from the resettlement 
and rehabilitation programs provided by 
STAND UP. Disadvantaged communities 
have gained more knowledge about all 
manner of agricultural matters from this 
project. However, this project covers only 
6 village tracts in all of Ye and Yebyu town-
ships due to limited resources. Therefore, 
and because of the remaining protection 
and development needs of communities 
not reached by this project, HURFOM 
calls for the STAND UP project to be ex-
tended.  



သာယာမြန္ (CF) ခေမာင္းသြယ္ေဒသသို႕ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ သာယာမြန္ (CF) သုေတသနလုပ္ငန္း

သဘာဝေျမၾသဇာျပဳလုပ္နည္း သင္တန္းေပးျခင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္း

စိန္ႀကီးပ်ဳိးခင္း တည္ေထာင္ျခင္း ေရထိန္းတံခါး တည္ေဆာက္ျခင္း

လယ္ယာေျမအခြင့္အေရး သင္တန္းေပးျခင္းမိုင္ ၆၀ (CF)

ေဒသထြက္ကုန္ တန္ဖိုးျမွင့္သင္တန္းေပးျခင္း

စီမံကိန္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားေသာ မွတ္တမ္းပုံရိပ္မ်ား




