
	  

	  

	  
ေက်ာက္ ၿဖဴအထူးစ ီ းပ ါ ြ းေရးဇ ုန ္- တာ၀န္ယူမ ွ ဳရ ွ ိသည္ ႔ စီမ ံကိန ္ းတစ္ခ ု ၿဖစ ္ 
လာႏိ ုင ္ပ ါ ႔မလား။ 	  	  
	  
ကုန္ခ႔ဲသည္႔ ဇြန္လအေစာပိုုင္းက	  ရခိုင္ၿပည္နယ္၊ ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ	   ႔တြင္	  ၿပဳလုုပ္ခ႔ဲသည္႔	  ၿမန္မာနိုုင္ငံဆိုုင္ရာ	  
တရုတ္သံအမတ္ၾကီး	  ႏွင္႔	  ေက်ာက္ၿဖဴေဒသ	  ခံမ်ားေတြ႔ဆုုံပြဲတစ္ခုုတြင္	  ေရႊဂတ္(စ္)ပုိက္လုိင္း	  စီမံကိန္း	  
ေၾကာင့္ပ်က္စီးဆုုံးရုွဳံးခ႔ဲရသည္႔	  လယ္ေျမျပသနာမ်ားကိုု	  ေၿဖရွင္းေပးရန္	  ဂုုံးခြ်ိန္ရြာသူ	  တစ္ဦးက	  
တရုုတ္သံအမတ္အား	  ေတာင္းဆိုုခ႔ဲသည္။	  ဤက႔ဲသိုု႔	  မၿပီးၿပတ္ဘဲ	  က်န္ရိွေနေသးသည္႔	  
ၿပႆနာမ်ားေၾကာင္႔	  ယခုု	  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္႔	  ေက်ာက္ၿဖဴ	  အထူးစီးပါြးေရးဇုန္ 
စီမံကိန္းသည္	  ေဒသခံမ်ားအတြက္	  ေကာင္းမြန္သည္႔ အက်ိဳးရလဒ္ရိွမည္ဟုု မယုံၾကည္ေၾကာင္းလည္း	  
ထုတ္ေဖာ္ေၿပာ ဆုိခ႔ဲသည္။	  	  
	  
ဤက႔ဲသိုု႔	  လက္ရိွ	  ရင္ဆိုုင္ေနရသည္႔	  အၿငင္းပါြးမွဳမ်ားေၾကာင္႔	  ေဒသခံမ်ားအေနၿဖင္႔	  ေက်ာက္ၿဖဴ	  
အထူးစီးပါြးေရးဇုန္	  စီမံကိန္းအားအေကာင္း ၿမင္မွဳမရိွၾကေခ်။	  ဤစီမံကိန္းသည္	  သူတုုိ႔အတြက္	  
ေနာက္ထပ္	  “ဆံုးရွံဳးနစ္နာမွဳ” တစ္ခုၿဖစ္လိမ္႔မည္	  ဟုလက္ခံယုုံၾကည္ေနၾကသည္။	  ေက်ာက္ၿဖဴ	  
အထူးစီးပါြးေရးဇုန္	  တည္ေဆာက္မွဳေၾကာင္႔	  လယ္ယာေၿမမ်ားစြာလက္လႊတ္ဆုုံး	  ရွဳံးၾကရမည္	  ၿဖစ္ၿပီး	  
၄င္းတုုိ႔၏	  သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုုပ္ငန္းမ်ား	  ပ်က္စီးဆုံးရွဳံးၾကရမည္ကုုိ	  ေဒသခံလယ္	  
သမားမ်ားေၾကာက္ရံြ	   ႔စုုိးရိမ္ လ်က္ရိွေနၾကသည္။	  	  
	  
စီမံကိန္း	  	  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္	  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္	  ထိခုုိက္မွဳမရိွေစရန္	  နွင္႔ 
ေဒသအတြက္	  လူမွဳစီးပါြးဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မွဳမ်ားၿဖစ္ထြန္းေစမည္	  ဟု	  ယခင္အစုုိးရမွ	  ကတိက၀တ္မ်ား 
ရိွခ႔ဲသည္။ သိုု႔ရာတြင္ International	  Commission	  of	  Jurists	  (ICJ)	  မွ	  မၾကာေသးခင္က	  
သြားေရာက္ခ႔ဲသည္႔	  ေက်ာက္ၿဖဴ	  ခရီးစဥ္အတြင္း	  လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား	  နွင္႔	  ေရွ	   ႔ေနမ်ား	  
အပါအ၀င္	  ေဒသခံမ်ားက	  ေက်ာက္ၿဖဴ	  အထူးစီးပါြးေရး	  စီမံကိန္း	  ေၾကာင္႔	  ထပ္မံၾကံဳရဖြယ္ရိွသည္႔	  
ဒုုတိယအေက်ာ႔	  လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား	  အတြက္စုိးရိမ္ၾကေၾကာင္းကုိ	  ICJ	  အားေဆြးေႏြးအ 
သိေပးခ႔ဲၾကသည္။	  	  
	  
စင္စစ္အားၿဖင္႔	  အထူးစီးပါြးေရးဇုုန္မ်ားသည္	  ေရရွည္တည္တံ႔သည္႔	  ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ားအား	  လူ႔အခြင္႔	  
အေရးစံခ်ိန္စံႏဳွန္းမ်ားနွင္႔	  အညီ	  ေကာင္းမြန္စြာ	  ၿပဌာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုုပါက	  နိုုင္္ငံ၏စီး	  
ပါြးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မွဳကို	  ပံ႔ပုုိးေပးႏိုုင္မည္ၿဖစ္ၿပီး	  ၿပည္သူလူထုု၏	  လူေနမွဳ	  အဆင္႔အတန္းကုုိလည္း	  
ၿမင္႔မားေစမည္။	  သိုု႔မဟုုတ္	  ပါက	  ဤက႔ဲသို႔	  အၾကီးစား	  စီမံကိန္းမ်ားအေနၿဖင္႔	  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္	  နွင္႔	  
လူမွဳေရးဆိုုင္ရာ	  ထိခုုိက္နစ္နာမွဳမ်ား	  အပါအ၀င္	  လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳး	  ေဖာက္မွဳမ်ားၾကံဳေတြ႔ရမည္႔	  
အႏၱရယ္မ်ားစြာရိွသည္။	  
	  
ႏုုိင္ငံတကာ	  စံႏွဳန္းမ်ားနွင္႔	  ၿပည္တြင္း	  ဥပေဒမ်ားအား	  လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွဳအားနည္းသည္႔	  ႏိုုင္ငံၿခား	  
ရင္းနီွးၿမဳပ္နံွမွဳ	  စီမံကိန္းမ်ား၏	  ဆိုုးက်ိဳးအႏၱရယ္မ်ားကုုိ	  ၿမန္မာ-‐တရုုတ္	  ပုုိက္လုုိင္းစီမံကိန္း	  အေတြ႔အၾကံဳ	  



	  

	  

မ်ားခံစားခ႔ဲရဖူးသည္႔	  ေက်ာက္ၿဖဴေဒသခံမ်ားအေနၿဖင္႔	  ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ထားၾကၿပီး	  
ၿဖစ္သည္။	  	  
	  
ေရႊဂတ္(စ္)	  ပုုိက္လိုုင္းစီမံကိန္း	  သည္	  အေၿခခံအလုုပ္သမားအခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား၊	  
လုံေလာက္မွဳမရိွသည္႔	  ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား၊	  ေၿမယာဆုုံးရွဳံးမွဳမ်ား၊	  ေဒသခံမ်ားဖမ္းဆီးခံရမွဳ၊	  သက္ေမြး	  
၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ	  ဆုုံးရွဳံးမွဳမ်ား ႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္	  ထိခိုက္ပ်က္စီးမွဳမ်ား	  ၿဖစ္ေစခ႔ဲသည္ကုုိ	  
ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔	  လဳွပ္ရွားမွဳ	  ၏	  အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္	  တြင္ေဖာ္ၿပထားသည္။	  
ေကာင္းမြန္စနစ္က်သည္႔	  	  ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္မဳွယႏၱယားမ်ား	  မရိွသည္႔အတြက္ေၾကာင္႔	  
ေဒသခံမ်ားအေနၿဖင္႔	  ရံဖန္ရံခါ	  လမ္းေပၚထြက္	  ဆႏၵၿပ	  ေတာင္းဆိုုမွဳမ်ားၿပဳလုုပ္၍	  ပ်က္စီးသြားသည္႔	  
၄င္းတုုိ႔၏	  လယ္ေၿမမ်ားအတြက္	  ေၿဖရွင္းေပးရန္	  ေတာင္းဆုုိမွဳမ်ားကုုိ	  ေတြ႔ရိွရသည္။	  	  	  
	  	  
ထုုိက႔ဲသိုု႔	  	  မၿပီးၿပတ္ေသးသည္႔	  ကိစၥရပ္မ်ားၾကားတြင္	  ကတ္သေၿပ၊ၾကက္တိန္နွင္႔	  သုုိင္းေခ်ာင္း	  
ေက်းရြာတုုိ႔	  အနီးတြင္ေၿမဧရိယာ	  ၂၅၀	  ဧကခန္႔	  အား	  	  ယခုုနွစ္	  သၾကၤန္မတိုုင္ခင္က	  သက္ဆိုုင္ရာမွ	  
တိုုင္းတာမွဳၿပဳလုုပ္ခ႔ဲေသာေၾကာင္႔	  	  ၄င္းတုုိ႔၏	  ေၿမယာပုုိင္ဆိုုင္မွဳနွင္႔ပက္သက္၍	  ေဒသခံမ်ား	  အၾကားတြင္	  
စုုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားပုုိမုုိ	  	  ၿဖစ္ေပၚေစခ႔ဲသည္။	  ယခုုတိုုင္းတာမွဳနွင္႔ပက္သက္၍	  ေလ်ာ္ေၾကးေငြ	  ႏွင္႔	  
လယ္ေၿမအစားထုုိးေပးၿခင္း	  ဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား	  ပြင္႔လင္းၿမင္သာသည္႔	  ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားမရိွေသး	  
ဟုလည္း	  ရြာသားမ်ားက	  ေၿပာဆိုုၾကသည္။	  	  	  	  
	  
ၿပိဳင္ေစ႔ေကရြာအနီးတည္ေဆာက္ခ႔ဲသည္႔	  	  ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းေၾကာင္႔	  ေၿမဧက ၄၀ ခန္႔ကုုိ	  
ရြာသားမ်ားဆုုံးရွဳံးခ႔ဲၾကရသည္။ ဆုုံးရံွဳးခ႔ဲသည္႔ လယ္ေၿမဧက ၅.၁ ဧကအတြက္ အတြက္ေလ်ွာ္ေၾကး 
မ်ားေပးအပ္ခ႔ဲေသာ္လည္း	  က်န္ဆုုံးရွဳံးေၿမ စားက်က္ေၿမအမ်ိဳးအစားအတြက္မွဳ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿခင္း 
မရိွခ႔ဲေၾကာင္း  ၿပိဳင္ေစ႔ေက ရြာသားတစ္ဦးထံမွ သိရိွရသည္။ ထုိေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားသည္ ၿပန္လည္ထြန္ 
ယက္စုိက္ပ်ိဳးရန္	  လယ္ေၿမမ်ား	  အစားထုုိး	  ၿပန္လည္၀ယ္ယူရန္အတြက္	  လုုံေလာက္မွဳမရိွေၾကာင္းကုိ	  ICJ	  
အားေၿပာၾကားခ႔ဲသည္။	  	  ဆုုံးရွဳံးလယ္ေၿမမ်ားအတြက္	  အစားထုုိး လယ္ေၿမမ်ားၿပန္လည္ေပးမည္	  ဟုု	  
ကတိေပးခ႔ဲမွဳရိွေသာ္လည္း	  ယေန႔ထိ	  ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း	  မရိွေသးေခ်။ သုုိင္းေခ်ာင္း ေက်းရြာအနီး 
တြင္တည္ေဆာက္လ်က္ရိွသည္႔	  ေရေလွာင္တမံ	  ေနာက္တစ္ခုု	  အတြက္လည္း	  ေၿမဧကေပါင္း	  ၇၀	  ခန္႔ 
ရြာသား မ်ားဆုံးရွဳံးခ႔ဲၾကသည္။	  ေရေလွာင္တမံအတြင္း ပါ၀င္သြားသည္႔ ဆုုံးရွဳံးေၿမမ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ခ႔ဲေသာ္လည္း ယင္းသိုု႔ သြားရန္ ေဖာက္လုုပ္သည္႔ လမ္းတြင္ဆုုံးရွဳံးသြားသည္႔ 
ေၿမမ်ားအတြက္မွဳ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ၿခင္းမရိွခ႔ဲပါ။ 	  
	  
“ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာ႔ အကုုန္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဆုံးရွဳံးသြားတ႔ဲ ေၿမဧကေတြကုိ ေသခ်ာတိုုင္း 
တာၿပီး ေပးတာမဟုုတ္ဘူး။ ခန္႔မွန္းၿပီး ေပးထားတာပါ။ အေသအခ်ာ တိုုင္းတာတြက္ ခ်က္ေပးၿပီးမွ 
အတိအက်ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု သိုုင္းေခ်ာင္းေက်းရြာေန ကိုုထြန္းနုုမွ ဆုုိသည္။  
 
ဤေရေလွာင္တမံမ်ားအား	  ေက်ာက္ၿဖဴအထူး စီးပါြး ေရးဇုန္	  စီမံကိန္းအတြက္	  ေရၿဖန္႔ေ၀ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္၍	  တည္ေဆာက္ခ႔ဲၿခင္း	  ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။	  	    	  	  
	  



	  

	  

ထုုိ႔အၿပင္	  ရဲတပ္ရင္း	  (၃၂)	  တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္	  ေၿမဧကေပါင္း၂၀၀	  ခန္႔ 	  နစ္နာဆုုံးရွဳံး	  
ခ႔ဲရေၾကာင္းကုုုိလည္း	  အုုန္းေတာ	  နွင္႔	  ၿပိဳင္စိတ္ေက	  ေက်းရြာမ်ားမွ	  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက	  ICJ	  
အားေၿပာၾကားခ႔ဲသည္။	  ရဲစခန္းတည္ေဆာက္ၿခင္းသည္	  ေယဘုယ် အားၿဖင္႔	  ၿမိဳ	   ႔နယ္	  လုံၿခံဳ	  ေရးအတြက္	  
ဟုဆိုုႏုိင္ေသာ္လည္း	  ၿဖစ္ေပၚလာမည္႔	  အထူးစီးပါြးေရးဇုုန္၏	  လုံၿခဳံေရးတိုုးၿမွင္႔	  ေဆာင္ရြက္ရန္	  လိုုအပ္	  
ခ်က္ေၾကာင္႔တိုုးခဲ်	   ႔ေဆာက္လုုပ္ၿခင္းၿဖစ္ႏုုိင္သည္	  ဟုု	  ေဒသခံမ်ားက	  ထင္ၿမင္ယူဆၾကသည္။	  ယခုု	  
အခ်ိန္ထိ	  ဆုုံးရွဳံးခ႔ဲရသည္႔	  ေၿမေနရာမ်ားအတြက္	  နစ္နာမွဳ	  ေလ်ာ္ေၾကး	  ေငြႏွင္႔	  ပက္သက္၍	  ေဆြးေႏြးမွဳ	  
တစုံတရာ	  မေတြ႔ရေသးေခ်။	  ရဲစခန္း	  တစ္ခုုတည္ေဆာက္ရန္	  အတြက္	  ဤမ်ွေလာက္ေသာ	  ေၿမဧက	  
အက်ယ္အ၀န္း	  အမွန္တကယ္	  လိုုအပ္သလားဆိုသည္မွာလည္း	  ေမးခြန္းထုုတ္စရာၿဖစ္ေနသည္။	  	  
	  
၂၀၁၄	  အထူးစီးပါြးေရးဇုန္	  ဥပေဒအရ	  အထူးစီးပါြးေရးဇုန္	  နွင္႔	  ပက္သက္သည္႔	  ေၿမယာသိမ္းဆည္း	  မွဳမ်ား	  
သုုိ႔မဟုုတ္	  လႊဲေၿပာင္းေပးမွဳ	  ကိစၥရပ္မ်ားကုိ	  ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ	  တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင္႔	  အညီလုုိက္ 
နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု	  ၿပဌာန္းထားသည္။	  ရင္းနီွးၿမဳပ္နံွသူမ်ား	  နွင္႔	  ရင္းနီွးတည္ေဆာက္သူမ်ား	  
အေနၿဖင္႔	  နစ္နာဆုုံးရွဳံးမွဳ	  ေလ်ွာ္ေၾကးေငြနွင္႔	  ေၿပာင္းေရြႊ	   ႔ၿခင္းမ်ားအတြက္ကုုန္က်သည္႔	  ကုုန္က်စ	  
ရိတ္မ်ားကုုိက်ခံရမည္႔	  တာ၀န္ေပးအပ္ထားၿပီး	  ေၿပာင္းေရႊ	   ႔ေပးရသည္႔အခါတြင္လည္း	  ေဒသခံမ်ား	  
နဂိုုမွဳလ	  လူေနထိုုင္မွဳ	  ဘ၀အေၿခအေနထက္	  နိမ္႔က်ေလ်ွာ႔	  နည္းသြားသည႔္	  အေၿခအေနမ်ိဳး	  မၿဖစ္ေစရန္	  
လည္းၿပဌာန္းပါရိွသည္။	  
	  
အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီ	  အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည္႔	  အစိုးရသစ္သည္	  ေၿမယာႏွင္႔ဆက္ႏြယ္သည္႔	  
ၿပႆနာမ်ားစြာကုုိ	  ယခင္အစိုုးရထံမွ	  အေမြဆက္ခံရရွိခ႔ဲရာ	  ၄င္းျပႆနာမ်ားအား	  အထူးဦးစားေပး	  
ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္သည္။	  ႏိုုင္ငံတစ္၀ွမ္းရိွ	  ေၿမယာ	  အၿငင္းပါြးမွဳမ်ားကုုိ	  ေၿဖရွင္းရန္အတြက္	  
လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား	  ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ	  ကုုိ	  ေမလ	  
(၅)	  ရက္ေန႔တြင္	  ဖြ႔ဲစည္းခ႔ဲသည္။	  ေကာ္မတီသည္	  ေၿမမ်ားကိုု	  စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရိွသည္႔	  သက္ဆိုင္ရာ	  
၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအေနၿဖင္႔	  တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင္႔အညီ	  ေဆာင္ရြက္ၿခင္းရိွမရွိကုိစိစစ္ေဆာင္ရြက္ရမည္	  
ၿဖစ္သည္။	  လက္ရိွ	  ၿပႆနာမ်ားကုုိ	  ဥပေဒႏွင္႔	  အညီေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္အထိ	  ေနာက္ထပ္	  လယ္ယာ	  
ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကုုိ	  ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမၿပဳရန္လည္း	  သမၼတရုုံး	  မွညႊန္ၾကားထားသည္။	  	  	  	  
	  
ဤကိစၥရပ္မ်ားကုုိ	  ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည္႔	  အခါတြင္	  ႏိုုင္ငံတကာ	  စံႏွဳန္းမ်ားၿဖစ္သည္႔	  ဖြ႔ံၿဖိဳး	  
ေရးစီမံကိန္းမ်ားနွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ေၿပာင္းေရႊ	   ႔ေနရာခ်ထားေပးၿခင္းဆုုိင္ရာ	  အေၿခခံမူႏွင္႔	  လမ္းညႊန္	  
ခ်က္မ်ားအား	  ၿပည္တြင္း	  မူ၀ါဒ	  နွင္႔	  ဥပေဒမ်ားတြင္	  ထည္႔သြင္းေရးဆြဲၿပဌာန္းရန္	  အလြန္အေရးၾကီးသည္။	  
သုုိ႔မွသာလ်င္	  စီမံကိန္းမ်ားအေနၿဖင္႔	  ၿပည္သူမ်ား၏	  သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း	  လုုပ္ငန္းမ်ားကုိအကာ	  
ကြယ္ေပး	  ႏုုိင္မည္ၿဖစ္ၿပီး	  တာ၀န္ယူမွဳရိွသည္႔	  ရင္းႏီွးၿမဳပ္နံွမွဳမ်ား	  ၿဖစ္လာေစရန္	  တြန္းအားေပးႏုုိင္ေပလိမ္႔ 
မည္။	  	  	  	  	  
	  
	  
ဦ းေဟမာန္ဦ းသည္ 	  International	  Commission	  of	  Jurists	  မွ 	  ဥပေဒေရးရာ 	  သုေတသီ 	  
တစ္ဦ း ၿဖစ ္သည္။ 	  	  	  


