သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ
ေန႔စြဲ - ၂၉ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၈
ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေပၚ ရပ္ရာြ လူထ၏
ု အသံႏွင့္ ရွဴေဒါင့္အေထြေထြ အစီရင္ခစ
ံ ာ မိတဆ
္ က္ျခင္း
ေဒသေနရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူ၊ EarthRights International ႏွင့္ ထား၀ယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕(DDA) တို႕မွ ပူးေပါင္း၍
အစီရင္ခံစာ အသစ္တစ္ေစာင္အား ယေန႔ ထုတ္ေ၀လိုက္သည္။ “ဟန္ခ်က္ၾကားမွ နဘုလယ္ေဒသ၊

တေက်ာ့ျပန္

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေဒသေနလူထုအသံမ်ားႏွင့္ ရႈေထာင့္အေထြေထြ” အစီရင္ခံစာကို မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္သလို
အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မွတ္တမ္းဗြီဒီယို အသစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ထား၀ယ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား”
ဒီဗီဒီအေခြအားလည္း ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ

ႏွင့္

ထုိင္းအစိုးရတို႔မွ

ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္
အစီရင္ခစ
ံ ာနွင့္

ဗီြဒီယိုတြင္

စီမံကိန္းတည္ေထာင္ရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

သေဘာတူခဲ့သည့္မွာ

အႀကီးမားဆံုးေသာ

စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

စီမံကိန္းႀကီးမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းေဒသ ရပ္ရြာလူထု၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္

ထား၀ယ္

နားလည္သေဘာေပါက္ပ၊ုံ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္သည့္

၎တို႔ဘ၀

၊

စား၀တ္ေနေရး

ႏွင္႔

ရပ္သူရြာသားမ်ားမွ

စီမံကိန္း၏

အဆက္အစပ္

မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ေက်းရြာလူထု၏ စီမံကိန္းအေပၚအျမင္ကို ယခင္က သုေတသန
စီမံကိန္း ေခတၱရပ္နားစဥ္မွစ၍

မည္သည့္

သုေတသနတစ္စံုတစ္ရာမွ

အထူးစီးပြားေရးဇုနေ
္ ၾကာင္႔

တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္႔ ေက်းရြာလူထုတို႕၏

စီမံကိန္းအား
တို႔အား

ျပဳလုပ္ခဖ
ဲ့ ူးေသာ္လည္း

မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ယခုအခါ

ဤအစီရင္ခံစာတြင္

အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြေသာ

အေတြးအေခၚ စိတ္ကူးမ်ား၊ သေဘာထားအယူအဆမ်ား၊ ေမွ်ာ္ရည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား အား တင္ျပထားပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႕လို ေဒသ ခံေတြ အေနနဲ႕၊ ကိုယ့္ရြာ၊ ကိုယ့္အိမ္၊ ကုိယ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနလာခဲတ
့ ဲ့ ေနရာကို သူတို႕ေတြက
လာဖယ္ခိုင္းတာကိုေတာ့ လက္မခံနိုင္ဘူး၊ သူတို႕စီစဥ္ထားတဲ့ ေနရာအသစ္က ဘယ္ေနရာမွန္းေတာ့မသိဘူး ဒါေပမယ့္
က်ေတာ္တို႕အခု ေနေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႕ တူမလား ၊ မတူဘူးလား၊ ေနာက္စိတ္ပူတာ တစ္ခုက အဲ့ဒီေနရာအသစ္မွာ
က်ေနာ့္ရဲ့ လက္ရွိ အလုပ္ ျဖစ္တဲ့ လယ္သမား အလုပ္ေရာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လို႔ရမလား ေပါ့” ဟု ပရဒပ္ ရြာမွ
လယ္သမား တစ္ဦးက ရွင္းျပခဲပ
့ ါသည္။
ဤသုေတသနျပဳလုပ္မႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့သူ
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား

အျခားေသာရြာသားမ်ားကေတာ႔

ႏွင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို

ရရွိရန္အာသီသကို

ထိုစီမံကိန္းမွ ေဆာင္က်ဥ္းလာလိမ့္မယ္ဟု ေမ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း

အလုပ္အကိုင္
ျပသၾကၿပီး

အခြင့္အလမ္း၊
ထိုအရာမ်ားကို

ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ
အလုပ္အကိုင္အခြင့အ
္ လမ္းရရွိမႈ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ေဒ
အေျခအေနမွာ

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင္႔

လြန္စြာနည္းပါး ေၾ

ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ေလးခ်က္ျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
ရရွိမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈလိင္က႑ (သို႕) က်ားမ က႑ တို႕ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကို ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုထားသည္။
-

ရွင္းလင္းေသာ စနစ္က်ေသာ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

-

ပြင့လ
္ င္းေသာ သာတူညီမွ် မွ်တေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

-

နဂိုမူလ

အေျခအေနထက္

ပိုမိုေကာင္းမြန္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္

(သို႕)

နဂိုလူမႈဘ၀

အရည္အေသြးမရလွ်င္

မေျပာင္းေရႊ႕ရန္
-

ေဒသေန လူထုအား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလုပ္အကိုင္က႑ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ မ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏရ
ွံ န္

-

ထား၀ယ္၏ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္အတြက္ ရာထူးၾကီးငယ္၊ လူတန္းစား၊ အသက္အရြယ္ လူမႈလိင္ (သို႕)
က်ားမ က႑မေရြး အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္

“ အခုဆို ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။ မေျဖရွင္းေသးတဲ႔ ျပႆနာေတြအမ်ားႀကီးက်န္ေသးတယ္။ မေသခ်ာမေရရာမႈေတြ၊
စိုးရိမ္ေသာကေတြကို ေဒသေနလူထုေတြ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခစ
ု ာေလာက္ ခံစားခဲ႔ၾကရၿပီးၿပီ။ စီမက
ံ ိန္း ဆက္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ
မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ စီမံကိန္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚခဲ႔တဲ႔ ျပႆနာေတြကို အရင္ေျဖရွင္းၿပီး ထိခိုက္နစ္နာခဲ႔တဲ႔ သူေတြအတြက္ ျပ
ျပန္လည္ ကုစားေပးရမယ္။ ရပ္ရြာလူထုရဲ့ အျမင္ကို ေလးစားဖို႔လိုသလုိ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ႕ တရားမွ်တတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကး နဲ႕
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။” ဟု EarthRights International မွ အၾကံေပး
ဦးဘိုဘိုေအာင္မွ ေျပာဆိုလိုကသ
္ ည္။
“ထား၀ယ္စီမံကိန္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့၊ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ NLD အစိုးရအေနနဲ႕ အရင္အစိုးရလို အမွားမ်ဳိး
မလုပ္မိဖ႕ို ဘဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီတိုငး္ ေဒသႀကီးရဲ့ ရွိၿပီးသား တန္ဖိုးကိုျမင္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျပီး၊ ေရွ႕ ျဖစ္လာမယ့္
အလားအလာကို နားလည္ေအာင္လုပ္ၿပီးေတာ့ ေရရွည္ တည္တံ့မဲ့ အစီအစဥ္မ်ဳိးကိုေတြးသင့္ပါတယ္၊
ထား၀ယ္ျပည္သူလူထုက ဘာလိုခ်င္လဲ ဆိုတာကို ၾကားေအာင္ နားေထာင္ရင္း အားလံုး ပါ၀င္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ဖ႔ို ေကာင္းမြန္တဲ့ဝန္းက်င္ အေျခအေနေကာင္းတစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္သြားဖို႔လိုပါတယ္” ဟုု DDA ဒါရိုက္တာ
ဦးသန္႕ဇင္က တိုက္တြန္းထားပါသည္။

ေနာက္ခအ
ံ ေၾကာင္းရင္း
ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သည္ ျမန္မာနိုငင
္ ံေတာင္ဖ်ားပိင
ု ္းတြင္ ရွိေသာ စက္မႈဖ႔ၿြံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမ
ျမန္မာျပည္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္
အနည္းဆံုး

လုပ္ခလစာအတြက္

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားအား

ဆြဲေဆာင္ရန္စီမံထားေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သံုးခု အနက္ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ထုိစီမံကိန္းျပီးေျမာက္ပါက
ယင္းတြင္ ေရနက္ဆပ
ိ ္ကမ္း၊ ေရနံသန္႕စင္စက္ရု၊ံ

သံမဏိစက္ရံု၊

ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္

ေရနံဓာတုပစၥည္းစက္ရံု၊

စက္မလ
ႈ ုပ္ငန္းဆိုင္ရာစက္ရုမ
ံ ်ားႏွင႔္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ေရေလွာင္ကန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ထား၀ယ္မွ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ကန္ခ်နပူရီ

သို႕

ဆက္သြယ္မယ့္

လမ္းတုိ႕

ပါ၀င္မည္။

၎စီမံကိန္း ျပီးေျမာက္ပါက

အေရွ႕ေတာင္အာရွ

တြင္

အၾကီးမားဆံုး

စက္မႈဇုန္မ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
ထား၀ယ္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ေဒသခံေပါင္း

ပတ္သက္ေသာ

(၄၃၀၀၀)

ခန္႔အား

သတင္းအခ်က္အလက္မရရွိၾကသလို ေဒသခံမ်ားကို

ထိခိုက္နိုင္ၿပီး

အမ်ားစုမွာ

စီမံကိန္းႏွင္႔

စီမံကိန္းႏွင့္
ပတ္သက္၍

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းလည္း မရိွခဲ႔ပါ။ စီမံကိန္းစတင္ခဲ႔စဥ္က အထိခိုက္ခံျပည္သူမ်ား၏ (၈) ရာခုိုင္ႏႈန္းထံမွသာ
သေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ႔ၿပီး ေဒသခံ သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္သာ စီမံကိန္းႏွင႔ပ
္ တ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရ
သို႔မဟုတ္

စီမံကိန္း

တည္ေဆာက္သူထံမွ

၄င္းတို႔ႀကံဳေတြ႔ခ႔ရ
ဲ ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊
အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားကို
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၏

မေက်နပ္ေၾကာင္း

ဘ၀ႏွင့္

ရရွိခ႔သ
ဲ ည္။

ထုိစီမံကိန္းေဒသမွ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ႔ၾကသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသည္

ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစုသည္

စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွေဒသခံမ်ား၏

ထုိေဒသရွိ ေျမယာမ်ားေပၚမွီတည္ေနရၿပီး

၇၀

အမ်ားစုမွာ

၎တုိ႕၏ ေျမယာမ်ားကိုလည္း ဆံုးရွံဳးရမည္ျဖစ္သည္။
ေဒသေန လူထု ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခက္အခဲတုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ
အစိုးရမွ ဆိုင္းင႔ံထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားမွု
စီမံကိန္းကို မၾကာမီ ျပန္လည္ စတင္မည္႔အရိပ္အေယာင္မ်ားျပသလ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
ဦးဘိုဘိုေအာင္ (Campaign Advisor- ERI)
Email: bobo@earthrights.org, ဖုန္း - ၀၉ ၂၅၀၂၆၇၀၂၅

ဦးသန္႔ဇင္ (ဒါရိုက္တာ DDA)
Email: mgthantzindawei@gmail.com, ဖုန္း - ၀၉ ၄၂၁၁ ၉ ၀၆၉ ၁

