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ဤသင္ပုန္းႀကီးဖတ္စာသည္ ကုန္လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း နယ္ခံအဖြ႕ဲအစည္း

မ်ားႏွင့္ TNI တို႔ ပူးတြဲစီစဥ္ခဲ့ၾကသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသူမ်ား၏ 

အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သို႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ

သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဆိုပါပြဲအသီးသီး၌ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးခ့ဲၾကသူမ်ားအားလုံးကုိ 

အထူးေက်းဇူးတင္ရိွသလုိ ဤစာတမ္း၌  ၎တုိ႔၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို မွန္မွန္

ကန္ကန္ ထင္ဟပ္ထားလိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အမွားအယြင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

က်န္ရစ္ခဲ့သည္မ်ားရွိခဲ့ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

TNI ႏွင့္ ဤစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရွိလိုပါက 

www.tni.org/ subscribe ၌ အမည္စာရင္းေပးသြင္းေစလိုပါသည္။



အႏွစ္ခ်ဳပ္

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ စိုက္ကြက္တစ္ခုကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္

မစိုက္ပ်ဳိးမီ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ႏိုင္မည့္ ကာလအပိုင္းအျခား

တစ္ခုအထိ အနားေပးသည့္စနစ္မ်ဳိးျဖင့္ ရာသီအလိုက္သီးႏွံမ်ားကို ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးသည့္ သီးႏွံ-

သစ္ေတာေရာေႏွာစုိက္ပ်ဳိးမႈ ပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဤစုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သည္ ကမာၻတစ္လႊား တြင္တြင္

က်ယ္က်ယ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရပန္းစားသည့္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္လုပ္လက္စား 

ေက်းလက္ေနလူထုလူတန္းစား သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကုိ ပင္မအသက္ 

ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းက်င့္

သံုးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိလည္း ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားရွိ  ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းႏွင့္ 

အိမ္ေထာင္မိသားစုေပါင္းမ်ားစြာ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးေနဆဲျဖစ္

သလို ေတာင္သူေတြကိုယ္၌လည္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း

တန္ဖိုးထားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

 သို႔ေသာ္လည္း ၁၉ ရာစုအေစာပိုင္းမွစ၍ ႏိုင္ငံအစိုးရအေျမာက္အမ်ားက ၎တို႔လိုလား

ႏွစ္ၿခိဳက္သည့္ အတည္တက်စိုက္ပ်ဳိးေရးပံုစံထက္ သိမ္ႏုပ္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္လို စတင္ရႈျမင္လာ

ခဲ့သည္။ ထိုအျမင္သေဘာထားမ်ဳိးျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကို္ ဆိုးရြားလြန္းသျဖင့္ အျမစ္

ျပဳတ္ေျမလွန္ဖယ္ရွားရန္္ လိုအပ္သည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ကဲ့သို႔ ပံုေဖာ္လာခဲ့သည္။ အၿမဲတမ္းလိုလို 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကို သစ္ေတာျပဳန္းတီးေစသည့္ အဓိကေမာင္းႏွင္အား 

တစ္ရပ္အျဖစ္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေလ့ရွိၿပီး အစိုးရဌာနမ်ားက အၿမဲတမ္းလိုလို အနားေပးစိုက္ကြက္မ်ား

ကို ‘စြန္႔ပစ္ေျမ’ သုိ႔မဟုတ္ ‘ေျမဖ်င္း’ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ သိမ္းယူကာ အျခားေသာေျမယာအသံုး 

ျပဳမႈပံုစံမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပန္လည္ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္

ခ်က္မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသအမ်ားအျပားကို ဆင္းရဲ

ႏြမ္းပါးမႈ၊ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈနဲ႔ ပဋိပကၡမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည္။  

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာက ဘာေၾကာင့္ဒီေလာက္ထိ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနရသလဲ။ မတူကြဲျပား

တဲ့အက်ဳိးပတ္သက္ပါ၀င္သူေတြရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြ ဘာေၾကာင့္ဒီေလာက္ထိ ကြဲလြဲေနၾက

သလဲ။ တစ္ဖက္က ေလးေလးစားစားတန္ဖိုးထားက်င့္သံုးေနတဲ့ ရိုးရာဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ေနေပမယ့္ 

အျခားတစ္ဖက္ကေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ ျပစ္မႈတစ္ခုလိုဘဲ သေဘာထားေနၾကတာဘာ

ေၾကာင့္လဲ။  

၃



 ဤစာတမ္း၌ မတူကြဲျပားသည့္ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုကို လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာ

ႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၏ စိတ္ကူးအိပ္

မက္မ်ားကို ယခုထက္ပို၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ တရား၀င္ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

ကိုပါ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ

ခြဲေ၀က်င့္သံုးမႈဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ ၎တို႔ကို မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ မည္ကဲ့သို႔ ထည့္

သြင္းစဥ္းစားေပးမည္နည္း။ စာတမ္းအတြင္း၌ အဓိကက်သည့္ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္

တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအေပၚ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု

 အစိုးရအဆင့္၌ မ်ားစြာ ားလည္မႈ လြဲမွားေနဆဲျဖစ္သည္။

□ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ရဲ႕ အေရးပါမႈနဲ႔ အက်ဳိးျပဳမႈကို ရွင္းလင္းအတည္

 ျပဳဖို႔အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနဆဲပါ။ မလိုလားအပ္တဲ့ 

 ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ၊ တစ္ဖက္သတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈေတြနဲ႔ မတရားတဲ့အက်ဳိးဆက္ေတြကို 

 ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္

 ေနၾကတဲ့ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူေတြနဲ႔ ဗ်ဴရိုကရက္အရာရွိေတြကို ဒီစနစ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

 (အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသား

 ေရးရာကိစၥရပ္ေတြ) အခုထက္ပုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာေအာင္ အျမင္ဖြင့္ပညာ

 ေပးဖို႔  မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။

၂။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအား ျပင္းျပင္း

 ထန္ထန္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကို က်င့္သံုး

 ေနၾကသည့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စားေရရိကၡာထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက်ျဖစ္

 သည့္စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကို ေလာက္ေလာက္လားလား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္းမရွိေပ။

  

□ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္

 ပ်ဳိးသူေတြရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြကို တရား၀င္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ 

 အလုပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဥပေဒထဲမွာ တေလးတစားထည့္သြင္း အသိအမွတ္ျပဳေပးထားဖို႔ 

 မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။

 

၄



၃။ မူ၀ါဒအခင္းအက်င္း တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အျပဳသေဘာ

 ေဆာင္သည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာမည္ဟု ကံေသကံမ မေျပာႏုိင္ေသးေပ။ ကုန္လြန္ခ့ဲ

 သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာသိပၸံနည္းက် အျမင္သေဘာထားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း

 ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို မွ်မွ်တတတန္ဖိုးထား အသိအမွတ္ျပဳမႈဆီသုိ႔ ေျပာင္းလဲလာသလို

 (ဥပမာ Dressler et al.2016) ျပည္တြင္း၌လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္ 

 လက္ရွိစိုက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒ မူၾကမ္းတို႔တြင္လည္း ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ အျပဳသေဘာျဖင့္ အသိ

 အမွတ္ျပဳထားသည္ဟု ရႈျမင္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမယာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒတို႔အျပင္ 

 ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒအပါအ၀င္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ 

 ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ လႊမ္းမိုးဖိအားေပးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

□ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ထဲက အထိခုိက္လြယ္တ့ဲ သီးျခားအပုိင္းေတြကုိ 

 အကာအကြယ္ေပးမယ့္ မူ၀ါဒေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ အေသးစိတ္ေရးဆြဲျပင္ဆင္

 ၿပီးေတာ့ဥပေဒနဲ႔ ဗ်ဴရိုကေရစီဆန္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြထဲ မျဖစ္မေနသြတ္သြင္းထား

 ရွိဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေက်းရြာပိုင္ေျမေတြ (လက္ရွိစိုက္ပ်ဳိးေနတာေရာ အနားေပးထားတာ

 ေရာအပါ) မွာေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကို မျဖစ္မေနအသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း

 စနစ္မ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳဖို႔နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး

 ဖို႔လိုအပ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အနားေပးထားတဲ့ 

 စိုက္ကြက္ေတြအတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။

၄။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရး စည္းရံုး

 အေရးဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ေတာက္ပသည့္အနာဂတ္ဆီသို႔ ေတာင္သူမ်ား တက္လွမ္းႏိုင္

 ေအာင္ကူညီေပးရန္အတြက္ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳမႈအျပင္ အစိုးရ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ 

 အားေပးေထာက္ပ့ံမႈကိုလည္း လုိအပ္ေနပါသည္။

□ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္အေပၚ မွီခိုအားထားေနၾကရတ့ဲ ေက်းလက္

 ေနလူထုလူတန္းစားေတြရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကုိ အာမခံခ်က္ရိွေအာင္ အကာ

 အကြယ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ အားေပးကူညီဖို႔အတြက္ ျပည္နယ္နဲ႔ ျပည္

 ေထာင္စု အစိုးရအဆင့္မွာ သီးႏွံ-သစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ 

 ဌာနခြဲလို အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးရွိေနဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။

၅



၅။ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ မိမိ၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ခိုင္မာစြာ ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္း

 ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးသူေတာင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ မ်က္ေျခမျပတ္ စနစ္တက်စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ

 ျပဳရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။

□ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးသူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သီးျခားမူ၀ါဒ

 ေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ စည္းရံုးေျပာဆို

 ႏိုင္ဖို႔အတြက္ နယ္ခံအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ အင္အား

 ေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္။

၆



၁။  ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ဆိုတာဘာလဲ။

 မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ

ထားကြဲလြဲမႈ အမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေျပာရမည္ဆိုပါက နည္းပညာရႈေထာင့္အရ နားလည္

သေဘာေပါက္မႈထက္စာလွ်င္ အစဥ္အဆက္သြတ္သြင္းခံခဲ့ရသည့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားႏွင့္ မကင္း

ရာမကင္းေၾကာင္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

ကနဦးအေနျဖင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတည္တက်စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေသာ္

လည္းေကာင္း ျခားနားကြဲျပားလ်က္ရွိသည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ဦးစြာရွင္းလင္းအတည္

ျပဳရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

၁.၁။  စိုက္ပ်ဳိးေရး၏ အေစာဆံုး ဘံုမူလဇစ္ျမစ္။

 ကမာၻေန လူထုလူတန္းစားအားလံုးနီးပါးသည္ မိမိအတြက္လိုအပ္သည့္  အစာအာဟာရ

အမ်ားစုအတြက္ ထြန္ယက္ျပင္ဆင္ထားသည့္ေျမေပၚ၌ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ပ်ဳိးေထာင္ထားသည့္ 

ေပါက္ပင္မ်ားကို ရွင္သန္ႀကီးထြားေစသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေပၚ မွီခိုအားထားၾကရာ၀ယ္ မ်က္

ေမွာက္ေခတ္ကာလအထိ ဤအေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ေျပာင္းလဲမႈ

ရွိခဲ့သည္။  

• စိုက္ပ်ဳိးဖို႔အတြက္ အေစာပိုင္းေျမယာျပင္ဆင္ရတဲ့အခါ နဂိုေပါက္ေနတဲ့ ေပါက္ပင္ေတြကို 

 အရင္ရွင္းလင္းဖယ္ရွားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိမရွင္းလုိက္ဘူးဆုိရင္ ေပါက္ပင္ေတြက ကုိယ့္ရဲ႕

 စားပင္သီးႏွံအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေျမဆီလႊာအာဟာရေတြ၊ ေနေရာင္ျခည္ေတြနဲ႔ အျမစ္ျပန္႔ပြား

 မယ့္ေနရာေတြကုိ ၀င္လုသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပင္ေျခပိတ္ေပါင္းနဲ႔ ဆူးျခံဳေတြကုိ ရွင္းလင္း

 ဖယ္ရွားဖို႔ လုိအပ္သလို ပိုႀကီးတဲ့ အကိုင္းအခက္ေတြကို ခုတ္လိုက္တာျဖစ္ျဖစ္ ခ်ဳိင္လိုက္တာ

 ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

• ၾကြင္းက်န္သစ္ကိုင္းသစ္ရြက္ အစအနေတြကို ဒီအတိုင္းဖယ္လိုက္လည္း ရေသာ္ျငား 

 အလြယ္ဆံုးနည္းကေတာ့ အေျခာက္ခံထားလိုက္ၿပီးမွ မီးရႈိ႕လိုက္တာပါပဲ။ တစ္ျခားကို မီးကူး

 မသြားေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရတာကလြဲရင္ လုပ္အားလိုအပ္ခ်က္ အရမ္းနည္းသလို မီး႐ႈိ႕လိုက္တဲ့

၇



 အတြက္တစ္ျခားအက်ဳိးေက်းဇူးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရပါတယ္။ မီးရိႈ႕လိုက္တဲ့အခါ ေနာက္

 စိုက္ပ်ဳိးမယ့္ အပင္ေတြအတြက္ အသံုးတည့္တဲ့ ေျမဆီလႊာအာဟာရေတြ (အထူးသျဖင့္ 

 ပိုတက္စီယမ္) အမ်ားအျပားေပၚထြက္လာတယ္။ ေျမဆီလႊာဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို တိုး

 တက္ေကာင္းမြန္လာေစသလို ေျမဆီလႊာထဲမွာခိုေအာင္းေနႏိုင္တဲ့ ဇီ၀ဖ်က္ပိုးေတြကိုလည္း 

 ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရာေရာက္တဲ့အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ပိုၿပီးလိုက္ဖက္သင့္ေလ်ာ္ေစဖို႔ 

 ေျမဆီလႊာထဲက အႏုဇီ၀သက္ရွိေတြကို မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္လည္း ထိန္းညႇိေပးပါတယ္။

• အေစ့မခ်မီ ေျမဆီလႊာ က်စ္လစ္မႈကိုေျဖဖြဖို႔အတြက္  စိုက္ကြက္ကိုဦးဆံုး ထြန္ယက္ျပင္ဆင္

 ရန္လိုအပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အကယ္၍ ေျမဆီလႊာက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သိပ္သည္းမႈ

 နည္းပါးၿပီးေတာ့ လံုေလာက္မွ်တတဲ့ အက်ဳိးျပဳအႏုဇီ၀ေတြ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမႈရွိမယ္ က်န္းမာ

 သန္စြမ္းတဲ့ ေဂဟ၀န္းက်င္မ်ဳိးလည္း ရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ထြန္ယက္ျပင္

 ဆင္ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ 

• စားပင္သီးႏွံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ပါတယ္။ ကမာၻတစ္လႊား ေရပန္းစားတြင္က်ယ္

 မႈအရွိဆံုး အေျခခံစားပင္သီးႏွံေတြကေတာ့ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ပါ၀င္တ့ဲ အေစ့အဆန္ထြက္ 

 ျမက္ႏြယ္၀င္ပင္ေတြ (ဥပမာ ဘာလီ၊ ဂ်ံဳ၊ စပါး၊ ေျပာင္း/ႏွံစားေျပာင္း) ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ 

 အေနနဲ႔ကေတာ့ သစ္ဖု/ဥစားပင္ေတြ (ဥပမာ အာလူး) စိုက္ၾကေပမယ့္ အေျခအေနအရ 

 ႏွစ္အလိုက္သီးပင္ေတြ (ငွက္ေပ်ာ/အူတိုင္) ကိုလည္း အေျခခံအစားအစာအေနနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိး

 ၾကပါတယ္။ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ စားပင္သီးႏွံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း 

 (ဥပမာ ပင္ၾကားညႇပ္ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးျခင္း) ျဖစ္ေစ၊ ကာလယႏၱရားအစီအစဥ္အလိုက္ျဖစ္ေစ 

 စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ပါတယ္။ ေျမဆီလႊာအာဟာရ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားတဲ့ စားပင္သီးႏွံေတြ (ဥပမာ ႏွံစား

 ပင္ေတြ) ကိုအေစာပိုင္းမွာ စိုက္ပ်ဳိးေလ့ရွိၿပီး ေျမဆီလႊာအာဟာရ ရရွိႏိုင္မႈေပၚအေျခခံ

 ၿပီးေနာက္ပိုင္းေျမဆီလႊာအာဟာရ လိုအပ္ခ်က္နည္းပါးတဲ့ စားပင္သီးႏွံေတြ (ဥပမာ ပဲေတာင့္

 ရွည္ေတြနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ) ကို ဆက္လက္စိုက္ပ်ဳိးၾကတာပါ။  စိုက္ကြက္တစ္ခုခ်င္း

 စီရဲ႕ တည္ေနရာအေနအထားက ထူးကဲျခားနားတဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြဟာ စဥ္ဆက္

 မျပတ္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ စမ္းသပ္မႈေတြ၊ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ ႏွီးေႏွာ

 ဖလွယ္ရင္း သက္ဆိုင္ရာေဒသရဲ႕ ေရခံေျမခံအေနအထားကို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ကၽြမ္းက်င္

 ပိုင္ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္လာၾကၿပီး မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့ၾကတာပါ။ 

• ႏွစ္အနည္းငယ္ စိုက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ၿပီးတဲ့အခါ ေျမဆီလႊာကရႏိုင္တဲ့ အာဟာရေတြေလ်ာ့နည္း

၈



 လာတဲ့အတြက္ သီးထြက္ႏႈန္းက်လာတာကို ဘယ္လိုမွေရွာင္လႊဲလို႔မရႏိုင္သလို ေပါင္းျမက္

 ေတြကလည္း သန္သထက္သန္လာၾကတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ အျခားစိုက္ကြက္ရႏိုင္

 မယ္ဆိုရင္ လုပ္အားကိုေခၽြတာႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေနာက္စိုက္ကြက္တစ္ခုမွာ ေျမေနရာရွင္းလင္း

 ျပင္ဆင္ၿပီး လက္ရိွစိုက္ကြက္ကုိ အနားေပး လုိက္တာက အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းပါပဲ။ ဒုတိယ

 စုိက္ကြက္ရဲ႕ သီးထြက္ႏႈန္းသိသိသာသာ က်လာၿပီဆုိရင္ ေနာက္တစ္ေနရာကုိ ဆက္ၿပီးေရႊ႕

 ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးၾကပါလိမ့္မယ္။ 

• ႏွစ္အလီလီေျပာင္းလာတာနဲ႔အမွ် ေတာင္သူေတြကလည္း စုိက္ကြက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ စုိက္ပ်ဳိး

 ရင္းအနားေပးရင္း ဆက္ၿပီးခရီးႏွင္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခါမွမစိုက္ပ်ဳိးရေသးတဲ့ ေတာရိုင္း

 ေျမေတြကိုထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ ရွင္းလင္းျပင္ဆင္ရတဲ့ လုပ္အားက ေပါက္ပင္ေတြျပန္ၿပီး ရွင္

 သန္ႀကီးထြားေနၿပီျဖစ္တဲ့ အနားေပးစိုက္ကြက္ကို ရွင္းလင္းျပင္ဆင္တာထက္ ပိုၿပီးလက္၀င္

 တဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခု ေရာက္တဲ့အခါ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား

 စြာအနားေပးထားၿပီးေနာက္ ေျမဆီၾသဇာျပန္လည္ျပည့္၀ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ကနဦးစိုက္ကြက္ကို 

 ျပန္ၿပီးထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ ျပန္ေရာက္လာၾကပါလိမ့္မယ္။

“ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာဆိုတာက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ 

ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာဆိုတာက စိုက္ပ်ဳိးေရးရဲ႕အစ 

ပထမမိခင္ႀကီးျဖစ္တယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေၾကာင့္ ေတာျပဳန္းရတာမဟုတ္ပါဘူး။”

(လားဟူအမ်ဳိးသား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ပါ၀င္သူ၊ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔၊ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း)

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္သည္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ား၏ ေရွ႕အက်ဆုံး

မူလဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးမႈ အစပ်ဳိးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဤစနစ္ျဖင့္ အသင့္

ေလ်ာ္ဆံုးနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဤ

စနစ္သည္ ေျမာက္မ်ားလွသည့္ သီးႏွံမ်ဳိးေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို အလ်င္မျပတ္ အေျမာက္

အမ်ားထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ နည္းပညာပိုင္းအရ ဆန္းသစ္ဖန္တီးထားသည့္ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ အလြန္

ေက်ာ္ၾကားေရပန္းစားခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း သာဓကအခိုင္အမာျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေရႊ႕

ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့လာခဲ့သည့္ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ မည္သည့္အခါမွ် 

၀ိေရာဓိမျဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္ေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယေန႔ေခတ္က်မွ 

၉



အလြန္အကၽြံ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ အနားေပးကာလေလ်ာ့နည္းလာရံုမွ်မက လံုး၀နီးပါး

အနားေပးမႈ မရွိေတာ့သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ားမွ ကြဲျပားျခားနားေစရန္ ‘ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္’ ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အလွည့္က်အနားေပး ေတာင္ယာစနစ္ ဟူ၍ေသာ္

လည္းေကာင္း အျခားေဒသႏၱာရအမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေခါင္းစဥ္တပ္မွည့္ေခၚ

ခံလာရျခင္းျဖစ္သည္။

၁.၂။ ေျမဆီလႊာအာဟာရ သံသရာလည္ျခင္း၊  အလြန္အကၽြံစိုက္ပ်ဳိး
 ထုတ္လုပ္မႈကို အနားေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတုျဒပ္ေပါင္း။ 

 ေျမနိမ့္လြင္ျပင္ေဒသ စိုက္ပ်ဳိးေရးသမားမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး 

အေလ့အထမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသနည္း။ ဤေမးခြန္းကိုေျဖရမည္ဆိုလွ်င္ ‘ေျမဆီလႊာ

သံသရာလည္ပံု’၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၏ အေျခခံအက်ဆံုးစိန္ေခၚမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ရင္း ေျမဆီ

လႊာ၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ေတာင္သူမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးစြာစူးစမ္း

ေလ့လာရန္ လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္။ ေျမအမ်ဳိးအစားတိုင္း၌ ၎၏ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ 

တိုက္စားမႈပံုစံမ်ားကို အျပန္အလွန္ထိန္းညႇိေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်င္း အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို 

ကြာျခားတတ္ပါသည္။

• ေျမဆီလႊာဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚမႈ၌ မတူကြဲျပားသည့္ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ

 အားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရာသီဥတုတုိက္စားမႈေၾကာင့္ ၿပိဳကြလဲာခ့ဲသည့္ ေက်ာက္တုံးေက်ာက္ခဲ

 မ်ားႏွင့္ ‘ေျမအစိုဓာတ္’ ထိန္းေပးသည့္ အႏုဇီ၀ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ ေျမဆီလႊာတြင္း ဖြဲ႕စည္း

 ပါ၀င္လ်က္ရိွသည့္ အစုိင္အခဲမ်ားကုိ (ေက်ာက္တုံးမ်ားႏွင့္ ကာဗြန္အေျခခံ အႏုဇီ၀ပင္ အၾကြင္း

 အက်န္မ်ား) ေျမဆီေျမႏွစ္ျပည့္၀သည့္ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးသည့္ 

 ျဖစ္စဥ္မ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

• ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ၌ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားကို ပ်က္ျပဳန္းသြားေစသည့္ ေလတိုက္စားမႈ

 ႏွင့္ေရတိုက္စားမႈကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

 အထူးသျဖင့္ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေျမဆီလႊာ၏ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲစံုလင္မႈကို ကေမာက္ကမျဖစ ္

ေစျခင္းအားျဖင့္ ေျမဆီလႊာဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚမႈကို ေႏွးေကြးလာေစျခင္းႏွင့္ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈကို 

ပိုမိုဆိုးရြားျပင္းထန္လာေစျခင္း၊ ေျမဆီလႊာအတြင္းရွိ အာဟာရဓာတ္အေျမာက္အမ်ားကို အပင္သို႔

လႊဲေျပာင္းေရာက္ရွိသြားေစျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ သဘာ၀ေပါက္ပင္အလႊာကို အေျပာင္ရွင္းျခင္း

၁၀



အားျဖင့္ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ား တိုက္စားခံရႏိုင္ေျခ ျမင့္မားလာေစျခင္းစသည္တို႔ကို ျဖစ္ေပၚ

ေစသည့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးမႈပံုစံမ်ားက အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။

 

 ေတာင္သူမ်ားသည္ အဓိကနည္းလမ္းႀကီးသံုးသြယ္ျဖင့္ ေျမဆီလႊာအေပၚ သက္ေရာက္

လ်က္ရွိသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ကုစားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း

လ်က္ရွိသည္။ 

၁။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အနားေပးစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

 အေလ့အထမ်ားမွတစ္ဆင့္ စိုက္ကြက္ျပန္လည္အင္အားျပည့္လာေစရန္ အနားေပး၍ ရာသီ

 ဥတုရိုက္ခတ္မႈဒဏ္ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ေျမဆီလႊာဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ 

၂။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဥပမာ သံုးရြက္ဆိုင္ပဲရိုင္းပင္၊ ပဲေတာင့္ရွည္ပဲမ်ဳိးစံု၊ ႏိုင္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ 

 အားျဖည့္ေပးသည့္အပင္မ်ားႏွင့္ စိမ့္ေျမစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ား၌ ေရညႇိေရေမွာ္ပင္ကဲ့သို႔ေသာ 

 သီးႏွံပင္မ်ားကို သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကိုယ္၌က ေျမဆီ

 အာဟာရသိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

၃။ ႏွင့္ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ရတတ္သမွ်ပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေဆြးေျမ႕ခံထားသည့္ 

 အႏုဇီ၀ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျခံထြက္အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေခ်းမ်ားမွရရွိသည့္ ေျမၾသဇာမ်ားကို အသံုး

 ခ်၍ေျမဆီလႊာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ေျမဆီအာဟာရေပ်ာက္ဆံုးမႈမရွိဘဲ တိုးတက္

 ပြားမ်ားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 သမိုင္းအဆက္ဆက္ အနားေပးကာလ အတိုအရွည္ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္

ပါကေတာင္သူလယ္သမားမ်ား က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္အားလုံးနီးပါး၌ ေျမဆီလႊာ၏ 

ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ျပန္လည္ျမင့္တက္ လာေစရန္ စိုက္ကြက္တစ္ခ်ဳိ႕ကို အနားေပးသည့္အေနျဖင့္ 

ကာလတစ္ခုအထိအသံုးမျပဳဘဲ ပလပ္ထားေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္

ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ေျမေနရာ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္အထဲ တျဖည္းျဖည္း သီးထြက္မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္

ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ဖိအားမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပင္းထန္လာခဲ့သျဖင့္ အနားေပးကာလမ်ား 

တိုေတာင္းသည္ထက္ တိုေတာင္းလာခဲ့ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျမဆီအာဟာရျပန္လည္ ျပည့္၀ေစ

ႏိုင္သည့္္ ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ အစားထိုးဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

 ေရသြင္းစပါးသည္ စိမ့္ေျမမ်ဳိးရင္းမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ပံုမွန္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ကြဲထြက္လ်က္

ရွိသကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ပံုစံသည္လည္း ေတာတြင္းေပါက္ေရာက္မႈပံုစံကို သ႑ာန္တူ ကူးယူ

၁၁



ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရေနေရညႇိေရေမွာ္ပင္မ်ားက ေလထုတြင္းရွိ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ပမာဏ အေျမာက္

အမ်ားကို ေျမဆီလႊာအတြင္းသို႔ စုပ္ယူျဖည့္တင္းေပးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရသြင္းစပါးစိုက္ပ်ဳိးမႈစနစ္

အမ်ားစုသည္ အနိမ့္ဆံုးသီးထြက္ႏႈန္း ျပည့္မွီေစမည့္ ေျမဆီအာဟာရမ်ား တိုးတက္ပြားမ်ားလာေစ

ရန္ သို႔မဟုတ္ အနားေပးရန္ လိုအပ္မႈနည္းပါးသည္။

 ဤအေျခခံေျမဆီအာဟာရ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ေျပာင္းလဲသြားေစသည့္အရာမွာ 

အပင္ႀကီးထြားမႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ (N)၊ ေဖာစ္ေဖာရက္စ္ (P) ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ 

(K) ဟူသည့္ ပင္မေျမဆီအာဟာရမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး လူလုပ္ႏိုက္ထရိုဂ်င္ျဒပ္ေပါင္း ထုတ္လုပ္၍ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်မႈမ်ား 

တြင္က်ယ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း သီးထြက္ႏႈန္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ စိုက္

ကြက္မ်ားကို အနားေပးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ ဤအဓိကအခ်က္က လြင္ျပင္စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ 

အမ်ားအျပား၌ စိုက္ကြက္အနားေပးရန္လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစခဲ့သည္။ 

 သို႔ေသာ္လည္း အပင္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အစာအာဟာရမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 

ေျမဆီလႊာတစ္ခုတည္းေပၚ မွီခိုအားထားျခင္းထက္ ျပင္ပသြင္းအားစုမ်ားအေပၚ ပိုမိုမွီခိုလာရျခင္း

ေၾကာင့္ဆိုးရြားသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးအေျမာက္အမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္

အေနျဖင့္ ေျမဆီလႊာ၊ အပင္မ်ားႏွင့္ အစားအစာ၏ အာဟာရအရည္အေသြး ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္း

လာသည္။ ေျမဆီလႊာ၏ ေဂဟဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္သည္ ျပင္ပသြင္းအား စုအေျချပဳ စိုက္ပ်ဳိးေရး

စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ပ်က္စီးလာၿပီး ေျမဆီလႊာဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ေႏွးေကြးက်ဆင္းလာသည ္(Ingham 2014)။  ျပင္ပေျမဆီအာဟာရမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ျဖည့္

သြင္း အစားထိုးမႈေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာအတြင္းရွိ အျခားအႏုဇီ၀အာဟာရမ်ား ျပန္လည္ျပည့္၀လာႏိုင္

ျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ ေျမဆီလႊာဖြဲ႕စည္းမႈအတြင္း ၎တို႔၏ ပါ၀င္မႈအားနည္းလာကာ ထုတ္လုပ္ရရွိ

သည့္အစားအစာမ်ား၌ အာဟာရပါ၀င္မႈ ျပည့္မီွျခင္းမရွိဘဲ ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းလာသည္။

 ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုမွာ အာမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္ ၀ယ္လိုအားျပည့္မီွေစရန္ စီးပြား

ျဖစ္အႀကီးစားထုတ္လုပ္မႈျပဳရာ၌ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ကမာၻ႔စြမ္းအင္ သံုးစြဲမႈ

စုစုေပါင္း၏ ၁.၂%) အလြန္ႀကီးမားသျဖင့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ ကမာၻ႔ရာသီဥတု

ေျပာင္းလဲမႈကို အားျဖည့္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဓာတုျဒပ္ေပါင္း N ကိုယ္၌ အလြန္အေငြ႕ပ်ံ

လြယ္သျဖင့္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတုျဒပ္ေပါင္း တစ္တန္အသံုးျပဳတိုင္း ၁ - ၅% အၾကားသည္ N2O 

(Shcherbak et al. 2014) အျဖစ္ ေလထုထဲသို႔ အေငြ႕ပ်ံေရာက္ရွိသြားသျဖင့္ ဤအဆင့္၌လည္း 

ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ အေျမာက္အမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ 

၁၂



 ေျမဆီလႊာသက္တမ္း ႏုနယ္၍ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျချမင့္မားသည့္ 

ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ စိုက္ကြက္အနားေပးျခင္းသည္ သီးထြက္ႏႈန္းမ်ားကို ဆက္

လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေစသည့္ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အနားေပး

ကာလရွည္ၾကာမႈရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ စိုထိုင္းဆျမင့္မားသည့္ အပူပိုင္း

ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၌ အထူးတလည္ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္

သည္။ အပူခ်ိန္ျမင့္မားသည့္၀န္းက်င္၊ ေျမဆီလႊာတြင္း ပါ၀င္ပစၥည္းေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ မွ်တသည့္

စိုထိုင္းဆႏွင့္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ မိုးေရခ်ိန္တို႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္အခါ ေျမဆီေျမႏွစ္မ်ား 

အခ်ိန္တိုအတြင္း အလ်င္အျမန္ျပန္လည္ျပည့္၀လာသည္။

၁.၃။  စိုက္ပ်ဳိးေျမပါ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ သီးႏွံ-သစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးျခင္း။

• ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္၌ သစ္ပင္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္း

 က႑အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

• သစ္ပင္မ်ားသည္ ေတာင္ေစာင္းမ်ားရွိ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ေျမဆီလႊာ

 ကိုသင့္တင့္မွ်တေစျခင္း၊ ေျမဆီလႊာသိပ္သည္းမႈ ျမင့္မားလာေစၿပီး ေရစိမ့္၀င္မႈႏွင့္ ေျမအစို

 ဓာတ္ထိန္းသိမ္းမႈတို႔ကို ျမင့္မားတိုးတက္လာေစသည္။

• သစပ္ငမ္်ားသည ္အထူးသျဖင္ ့သစရ္ြကသ္စခ္က္မ်ားအားျဖင္ ့အႏဇု၀ီပစၥည္းမ်ားကိ ုထတုလ္ပု္

 ေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ ေျမဆီလႊာတြင္း အာဟာရဖြဲ႕စည္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ေျမဆီလႊာ၏ အစိုဓာတ္တို႔ကို 

 အခ်ိန္တိုအတြင္း ျမင့္မားတိုးတက္လာေစသည္။ 

• အခ်ဳိ႕ေသာ သစ္ပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ား (ဥပမာ မိုင္ေဘာပင္- Alder-Alnus sp.) သည္ ေျမဆီလႊာ

 အတြင္း ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ အလ်င္အျမန္ျဖည့္သြင္းေပးၿပီး အနားေပးကာလကို အရွိန္ျမႇင့္

 ေပးသည္။ 

ဓာတ္ေျမၾသဇာအျဖစ္ ျဖည့္သြင္းလိုက္သည့္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္မွ အပင္မ်ားစားသုံးႏိုင္ျခင္းမရွိ

ဘဲပိုလွ်ံလာသည့္ ပမာဏအေျမာက္အမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာအတြင္းရွိ အႏုဇီ၀ပစၥည္းမ်ား

ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေပါင္းစည္း၍ အိုဇုန္းလႊာပါးလႊာလာေစသည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ထက္ 

အဆေပါင္း ၃၀၀ ပိုမိုျပင္းအားရွိသည့္ ႏိုက္ထရပ္စ္ေအာက္ဆုိဒ္ဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ ဓာတ္

ေျမၾသဇာကုိ ေျပာင္းလဲသြားေစသည္။ (Harball 2014)

၁၃



• သစ္ပင္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း အႏုဇီ၀၀န္းက်င္ကို ညီညႊတ္မွ်တေစၿပီး ေဒသတြင္းအပူခ်ိန္ကို

 ပါေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္အျပင္ မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ မိုးတိမ္ဖြဲ႕ရြာခ်မႈျဖစ္စဥ္ကိုပါ တိုးတက္ေကာင္းမြန္

 လာေစသည္။ (Ellison et al. 2017)

• သစ္ပင္မ်ားသည္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ရာအရပ္ကို ဖန္တီးေပးလ်က္

 ရွိသည္။

• သစ္ပင္မ်ားသည္ ဥပမာ သစ္၊ ထင္းမီးေလာင္စာႏွင့္ အစားအစာကဲ့သုိ႔ေသာ ထြက္ကုန္မ်ား

 ကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။

 ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးသည့္ရာသီ၌ သစ္ပင္မ်ားကို အမ်ားအား

ျဖင့္ရွင္းလင္းဖယ္ရွားမႈ မျပဳဘဲ အကိုင္းအခက္ခ်ိဳင္ရံု သို႔မဟုတ္ နဂိုအတိုင္းသာ ခ်န္ထားပစ္ေလ့ရွိ

သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးရာသီအၿပီး၌ သစ္ပင္မ်ားသည္ အေစ့မွ စတင္ေပါက္ေရာက္ရသည္

ထက္ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ျပန္လည္ႀကီးထြားလာႏိုင္ၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူးအမ်ဳိးမ်ဳိး ရရွိလာေစႏိုင္သည္။ 

သစ္ပင္မ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္း မျပဳသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ‘သီးႏွံ-သစ္

ေတာေရာေႏွာစိုက္ခင္း’ တစ္မ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ 

သီးႏွံ-သစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ‘စိုက္ကြက္တစ္ခုအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး သီးႏွံပင္

မ်ားႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ တိရိစာၦန္မ်ားကုိ ေရာေႏွာ၍ စီမံခန္႔ခြဲသကဲ့သုိ႔ပင္ သဘာ၀အတုိင္း 

ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ေဂဟေဗဒႏွင့္ စီးပြားေရး

အရအျပန္အလွန္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ အကြာအေ၀း သို႔မဟုတ္ 

ကာလယႏၱရားအလုိက္ စီစဥ္ေနရာခ်၍ တစ္ေျပးညီစီမံခန္႔ခြဲသည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေျမ

အသုံးခ်မႈစနစ္မ်ားကုိ လႊမ္းျခံဳေခၚဆုိသည့္ အမည္တစ္ခုျဖစ္သည္။’ (Nair 1993)

 သီးႏွံ-သစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးေရး၌ တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလို သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ ရာသီေပၚ

သီးႏွံမ်ားကို (ပင္ၾကားညႇပ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကဲ့သို႔) ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပါ၀င္ႏုိင္သကဲ့သို႔ ရာသီေပၚ

သီးႏွံမ်ားကို အစီစဥ္တက်စိုက္ပ်ဳိးၿပီးေနာက္မွ သစ္ပင္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေနရာခ်ထားမႈမ်ဳိးလည္း 

ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

 လိုအပ္လာပါက ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈကို တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္း

လမ္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း နယ္ေျမေဒသအမ်ားအျပား၌ ေတာင္သူမ်ား သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္

သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အနားေပးထားစဥ္ကာလအတြင္း အထက္တြင္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္

၁၄



သည့္ မိုင္းေဘာပင္ (Alnus) ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ေထာက္ပံ့မႈကို အရွိန္ျမႇင့္ေပးႏိုင္သည့္ သီးျခား

မ်ဳိးရင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ားကို စတင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း သို႔မဟုတ္ သစ္ကဲ့သို႔ေသာ အဖိုးတန္ထြက္ကုန္မ်ားကို ရရွိ

ေစႏိုင္သည့္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးရန္ အားေပးတိုက္တြန္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သည္။ သေဘာတရားအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ (အၿမဲ

တမ္းအတည္တက်စိုက္ပ်ဳိးေရး) သက္သက္အတြက္ ႏွစ္ရွည္အနားေပးသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကို 

ရပ္တန္႔ပစ္စရာအေၾကာင္း မရွိေပ။  

၁.၄။  ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ 
 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး။

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၌ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္ 

အသိပညာဗဟုသုတမ်ား အၿမဲတမ္းလုိလို ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 

အရသာ၊ အာဟာရႏွင့္ ေဆး၀ါးအာနိသင္၊ သီးထြက္ႏႈန္းခိုင္မာမႈစသည့္ အဂၤါရပ္တို႔ႏွင့္အညီ တစ္ပင္

ခ်င္းစီသီးသန္႔ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားသည့္ သက္ရင့္သီးႏွံပင္ သို႔မဟုတ္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည့္ အပင္

မ်ဳိးစိတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ အနားေပးလုပ္ငန္း

စဥ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ျမင့္မားတိုးတက္လာေစႏိုင္မည့္ စိုက္ကြက္စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္း

မ်ဳိးစံုကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔၌ သစ္တံုးမ်ားႏွင့္ အကိုင္းအခက္မ်ားကို ေတာင္ေစာင္းမ်ား၌ 

ကန္႔လန္႔ျဖတ္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေျမဆီလႊာကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္းမရွိဘဲ မ်ဳိးေစ့ခ်ျခင္းႏွင့္ 

ခ်ံဳႏြယ္သစ္ခက္မ်ားကုိ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္အတုိင္းေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္း (ခ်ံဳႏြယ္သစ္ခက္မ်ားကုိ ရႊ႕ံျဖင့္မံ၍ 

မီးေသြးဖုတ္သက့ဲသုိ႔ ေအာက္စီဂ်င္အနည္းအက်ဥ္းျဖင့္ ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းျဖင့္ ေျမဆီလႊာအရည္

အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားလာေစသည့္ ဇီ၀-ေလာင္ကၽြမ္းပစၥည္းမ်ားကို ရရွိေစျခင္း) တို႔ပါ၀င္ႏိုင္

ပါသည္။

 မည္သို႔ဆိုေစ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေလ့

အက်င့္ခ်ည္းသက္သက္ မဟုတ္ေပ။ 

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ လူမႈေရးအေဆာက္အအံု၌ တစ္သားတည္း

ေပါင္းစည္းပါ၀ငလ္်ကရ္ွသိည။္ စိကုက္ြကတ္စခ္ကုိ ုအနားေပးထားခဲသ့ည္ ့ေတာငသ္တူစဥ္ီးအတြက ္

ေနာင္လာမည့္ေရွ႕ႏွစ္မ်ား၌ အနားေပးထားသည့္ စိုက္ကြက္၌ ျပန္လည္ထြန္ယက္စားေသာက္

၁၅



“က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေတြကုိ ရိုးရာဓေလ့အတိုင္းပဲ ဆုံးျဖတ္ၾကတာမ်ား

ပါတယ္။ ေက်းရြာသူႀကီးနဲ႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ဖ်န္ေျဖေလ့ရွိပါ

တယ္။ ျပႆနာအားလုံးနီးပါးကုိ ေက်းရြာနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာပဲ ေျပလည္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္း

ေျဖရွင္းၾကတာမ်ားပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြပဲရွိၿပီး တရား၀င္ပိုင္

ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားေတြမရွိတဲ့အတြက္ ေဒသအဆင့္မွာပဲ ျပတ္ေအာင္ေျဖရွင္း

ၾကတာမ်ားပါတယ္။” 

(အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသည့္ လားဟူအမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔၊ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕)

 ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ တစ္ဦးခ်င္းေဖာ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္

ငန္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရိုးရာအာဏာပိုင္စနစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု

တစ္ရပ္လံုး ၀ိုင္း၀န္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အားေပးေထာက္ခံထားျခင္းမရွိေသးေပ။ ဤသို႔ျဖစ္ေနရျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း 

အထူးသျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမ်ား၌ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္

ခြင့္စနစ္မ်ားအေပၚ ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈ သိသိသာသာ ျမင့္မားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ NLD 

ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရေအာက္၌လည္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာျခင္းမရွိေသးေပ။

ႏိုင္ေစမည့္ အာမခံခ်က္ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ဤေနရာ၌ ရပ္ရြာတြင္း အာဏာသက္၀င္မႈရွိသည့္ လုပ္

ပိုင္ခြင့္စနစ္တစ္ရပ္ရွိရန္ လိုအပ္လာသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရိုက္ အမ်ား

အျပားရွိ အေရးပါသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ရိုးရာအေလ့အထမ်ားသည္ 

ရပ္ရြာတြင္းအာဏာ သက္၀င္လ်က္ရိွသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္

ရယူသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသာမက ရိုးရာပြဲလမ္းသဘင္

မ်ား၊ ဓေလ့စရိုက္မ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သုိသိပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပါ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပတ္သက္

ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမေနရာစုေပါင္းရွင္းလင္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေတာင္ယာမီး႐ိႈ႕မႈစီမံ

ခန္႔ခြဲျခင္း၊ စုေပါင္းရိတ္သိမ္းျခင္း ကဲ့သို႔ေသာစိုက္ပ်ဳိးေရး ရာသီစက္၀န္းအလိုက္ အျပန္အလွန္

စုေပါင္းလုပ္အားေပးသည့္ ဓေလ့မ်ဳိးေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

၁၆



 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္အတြင္း ေျမဆီေျမႏွစ္မ်ား ျပန္

လည္ျပည့္၀လာေစရန္ အနားေပးသည့္အေနျဖင့္ ပလပ္ထားသည့္ပံုစံကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ မ်ား

ေသာအားျဖင့္ အနားေပးသည့္ကာလသည္ ဒုတိယသစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္ႀကီးထြားႏိုင္

သည္အထိၾကာျမင့္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိး

မႈ၏ ေရွးအက်ဆံုးေသာ မူလဇစ္ျမစ္နည္းစနစ္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ေဒသမ်ား၌ 

တိုးပြားလာသည့္ လူဦးေရႏွင့္ အခြန္အတုပ္မ်ား၏ ဖိအားသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အနားေပးကာလ

ေလ်ာ့က်လာၿပီး ျပင္ပသြင္းအားစုမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ေျမကိုအလြန္အကၽြံ 

အသံုးခ်လာၾကရသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားသည္ ဇီ၀ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္အရ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးလြယ္

ၿပီးေျမဆီလႊာတိုက္စားခံရႏိုင္သည့္ အလားအလာျမင့္မားလ်က္ရွိသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေခတ္သစ္

နည္းပညာမ်ားျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေပ။ ယေန႔အခ်ိန္၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ

စိုက္ပ်ဳိးေရးကို စိုထိုင္းဆျမင့္မား၍ အပူခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းသည့္ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္

သာ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိရေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအသီးသီးအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနႏိုင္ပါသည္။

• အၿမဲတမ္းအတည္တက်စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန အရာရွိမ်ားအတြက္ ေရႊ႕

 ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္မခံႏိုင္ျဖစ္ေနရသည့္ ကိစၥရပ္မွာ အထူး

 သျဖင့္သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားႏွင့္အတူ ႏွစ္ရွည္လမ်ားအနားေပးထားျခင္းသည္ ဓာတုဓာတ္

 ေျမၾသဇာမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အေလးထားစဥ္းစားမႈနည္းပါးစြာျဖင့္ မၾကာခဏ

 အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ အၿမဲတမ္းအတည္တက် စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေျမကိုထိထိ

 ေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ျခင္းမရွိဘဲ ျဖဳန္းတီးလ်က္ရွိသည္ဟု ႐ႈျမင္ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဟာ လားဟူလူမ်ဳိးအတြက္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔ 

တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ဳိးေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ  

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳေပးေစခ်င္တာပါ။” 

(လားဟူအမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူတစ္ဦး၊

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၊ က်ဳိင္းတုံ)

၁.၅။  သံုးသပ္ခ်က္ - ဘာေၾကာင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးရမွာလဲ။ 
 ဘာေၾကာင့္ မစိုက္ပ်ဳိးရမွာလဲ။

၁၇



• အျခားတစ္ဖက္၌လည္း ေတာထိန္း/အုပ္မ်ားအတြက္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနရသည့္ ကိစၥရပ္မွာ 

 အနားေပးထားစဥ္ ထူေျပာစြာေပါက္ေရာက္ေနၾကသည့္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားကို ထြန္ယက္

 စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ယာမီးရိႈ႕မႈ ပါ၀င္

 လာသည့္အခါ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ ‘သစ္ေတာယို

 ယြင္းပ်က္စီးရသည္’ ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုလာၾကသည္။ 

• ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသူအခ်ဳိ႕ကလည္း ေရႊ႕

 ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သည္ မလိုလားအပ္သည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္

 လႊတ္မႈကို အားေပးကူညီလ်က္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုေနၾကသည္။ 

• ျပင္ပစီးပြားေရးသမားမ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားသည္ ‘ျပဳန္းတီးေျမ’ 

 အျဖစ္ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ေျမယာသိမ္းဆည္းလ်က္ရွိသည့္  ၎တို႔အတြက္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္

 ျဖစ္ေနသည္။ 

• ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေနသူမ်ားကုိယ္၌အတြက္ ၎တို႔အစဥ္အဆက္ အေမြဆက္ခံ

 လာခဲ့သည့္ ေျမႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္ေစသည့္ သစ္

 ပင္မ်ားႏွင့္ သီးႏွံႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို အလွည့္က်ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ဘက္စံုစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္

 တစ္ရပ္အျဖစ္ အေလးထားဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂။ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို  
 ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လည္း 
 အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး။

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ထိေရာက္မႈရွိျခင္း၊ အက်ဳိးမ်ားျခင္း၊ သာတူညီမွ်

ရွိျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့

လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ထိေရာက္မႈရွိျခင္း - ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈ၏ ကနဦးရည္ရြယ္ခ်က္သည္ 

အာဟာရျပည့္၀သည့္ အစားအစာမ်ားကို အလ်င္မျပတ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ၿပီး တကယ္တမ္း

၌လည္း  ဤနည္းစနစ္သည္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့လာခဲ့

သျဖင့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ဘ၀သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ သာတူညီမွ်ရွိသည့္ 

လူမႈေရးအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာမခံခ်က္မ်ားကို ရရွိေစလ်က္ရွိသည္။

၁၈



 ကမာၻတစ္လႊားရွိ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ အာဟာရလိုအပ္ခ်က္သည္ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ 

ေတာထြက္ပစၥည္းစုေဆာင္းျခင္းအားျဖင့္ ရရွိေနသည့္ သင့္တင့္မွ်တေသာ အစာအေျခခံမွသည္ 

အစာစြမ္းအင္ပမာဏ အေျမာက္အ မ်ားကို ကစီဓာတ္ျမင့္မားေသာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးမွတစ္ဆင့္ 

ရရွိေစသည့္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဟာရ

ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ျပႆနာသည္ ကစီဓာတ္ျမင့္မား၍ ‘အစာစြမ္းအင္ပါ၀င္မႈ မရွိသည့္’ အစားအစာမ်ားကို 

စားသံုးရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာတူလက္ခံလာ

ၾကၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစာစြမ္းအင္မ်ားကို သီးႏွံအတြင္း အႏုဇီ၀အာဟာရပစၥည္း ပါ၀င္မႈ 

နည္းသည္ထက္နည္းပါးလာသည့္ ဧရာမစုိက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအားျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္

ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ဆိုး၀ါးသည္ထက္ဆိုး၀ါး လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စားသံုးသည့္ အစားအစာအတြင္း 

‘အစာစြမ္းအင္ပါ၀င္မႈ မရွိသည့္’  ကစီဓာတ္အခ်ဳိးအစား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ႏွင့္ဇီ၀ကမၺေဗဒဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ထိခိုက္လာခဲ့သည္ (Mummert et al 2011)။ ဤကဲ့

သို႔ေသာျပႆနာမ်ဳိးသည္ အာဟာရအခ်ဳိးအစားႏွင့္ အႏုဇီ၀အာဟာရ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမႈ ျမင့္မားေလ့

ရွိသည့္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္ အစားအစာမ်ဳိးကိုသာ စားသံုးၾက

သည့္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္သူအသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား ျမင္သာမႈအလြန္ နည္းပါးသည္။ 

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ အပန္းေျဖသည့္ အေနျဖင့္

သာမကပရုိတင္းဓာတ္ျပည့္၀သည့္ အစားအစာအတြက္ပါ အမဲလုိက္ေလ့ရိွသည့္ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္

မ်ားအပါအ၀င္အၿမဲတမ္းလုိလုိ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြမဲ်ား ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေနေလ့ရိွသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္

ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနယ္ေျမမ်ားမွရရွိသည့္ အစားအစာမ်ား၌ ကြဲျပားစံုလင္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသီးႏွံ

မ်ားႏွင့္ ေတာထဲမွရရိွသည့္သဘာ၀ေပါက္ပင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ သစ္သီး၀လံမ်ား၊ တုိင္းရင္း

ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သားေကာင္ငယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ 

အစားအစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အာဟာရမညီညြတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ သၾကား

ဓာတ္ပါ၀င္မႈ ညႊန္းကိန္းျမင့္မားသည့္ ႀကိတ္စက္ထြက္ဆန္ေရစပါးကို အေျခခံသည့္ ‘ေျမျပန္႔ေဒသ’ 

အစားအစာ စားသံုးသူမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ ဆီးခ်ဳိကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ဳိးျဖစ္ပြားမႈ 

အလြန္နည္းပါးေလ့ရွိသည္။ 

 အက်ဳိးမ်ားျခင္း - စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရာ၌ အဓိကအတားအဆီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အလုပ္

သမားရွားပါးမႈျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည့္ ကုန္းျမင့္ႏွင့္ သစ္ေတာနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေရႊ႕

ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ လုပ္အားအက်ဳိးအျမတ္မ်ဳိး ရရွိေစရန္

ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

၁၉



 သာတူညီမွ်ရိွျခင္း - ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ အခင္းအက်င္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္း

ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ားက ပို၍သာတူညီမွ်ရွိသည့္ ေျမယာခြဲေ၀ခ်ထားမႈ (ျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်

ထားမႈ) ျဖစ္ေစရန္လမ္းခင္းေပးၿပီး လြင္ျပင္စိုက္ပ်ဳိးေရးနယ္ေျမမ်ား၌ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ခ်မ္းသာ

ၾကြယ္၀မႈ မတရားကြာဟသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားေစႏိုင္သည္။ ျခြင္းခ်က္မရွိ လူမႈေရး

အရတရားမွ်တမႈရွိသည့္ အျပန္အလွန္ လုပ္အားခ်င္းဖလွယ္ျခင္းကလည္း လုပ္အားအင္အားနည္း

ပါးသည့္မိသားစုမ်ား လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ဳိးကို အလိုအေလ်ာက္ရရွိေစလ်က္ရွိသည္။ ေျမယာ

လုယူမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ အေလ့အထကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးမႈအေလ့အထမ်ား ဆက္လက္က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့လွ်င္ ဆင္းရဲ

ႏြမ္းပါးမႈ ျပႆနာႀကီးထြားလာၿပီး စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ က်ဆင္းလာပါလိမ့္မည္။ ကုလသမဂၢကမာၻ

လံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR) ႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး

ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP) ေအာက္၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး

စနစ္ကို ဌာေနတိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အထင္ကရရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့တစ္ရပ္

အျဖစ္ရႈျမင္သေဘာထား၍ လြတ္လြတ္လပ္လပ္က်င့္သံုးခြင့္ျပဳရန္ အတိအလင္း အကာအကြယ္

ေပးထားသည္။

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း

ပုဒ္မ ၁၇ (၁) လူတိုင္းသည္ ဓနပစၥည္းမ်ားကို မိမိတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ားႏွင့္ 

ဖက္စပ္၍ျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။ (၂) မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း

ကိုမွ ဥပေဒေၾကာင္းက်ဳိးမဲ့ သိမ္းပိုက္ျခင္းမျပဳရ။ 

ပုဒ္မ ၂၅ (၁) လူတုိင္းသည္ မိမိႏွင့္ မိမိ၏မိသားစု က်န္းမာေရးႏွင့္တကြ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ 

ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အစားအစာ၊ အ၀တ္အစား၊ အိုးအိမ္၊ 

ေဆး၀ါးပစၥည္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ လူမႈေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ပါ၀င္ေသာ သင့္တင့္

ေလ်ာက္ပတ္သည့္ လူမႈအဆင့္အတန္းကို ရယူခံစားခြင့္ရွိသည္။

၂၀



ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP) 

 ၎တုိ႔အေပၚႏွင့္ ၎တုိ႔၏ေျမယာ၊ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ

သက္ေရာက္ထိခိုက္လာေစမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့လွ်င္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့

မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း၍ ခိုင္မာအားေကာင္းလာသည္အထိ တည္ေဆာက္ေစ

ႏိုင္ရံုမွ်မက ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ ဖြံ႕

ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလာႏိုင္မည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္။

 ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသိပညာဗဟုသုတ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ရိုးရာ

ဓေလ့မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ၍ သာတူညီမွ်ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး

တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အားေပး

ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ 

 ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ စစ္ပံုသြင္းမႈ

က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းကို ေျဖေလွ်ာ့ေပး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္

ေရးကိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစျပီး ကမာၻသူကမာၻသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အျပန္

အလွန္နားလည္မႈရွိရွိျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈကို အေလး

ထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 အပိုဒ္ (၁၀) ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမ

မ်ားမွ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္း မရွိေစရ။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေလ်ာ္ကန္

သင့္ျမတ္၍ တရားမွ်တမႈရွိသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ျပန္လည္အေျခခ်

ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထား

သည့္ရပ္ရြာလူထု၏ လြတ္လပ္သည့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မပါရွိဘဲ အတင္းအဓမၼေရႊ႕

ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း မရွိေစရ။ 

 အပိုဒ္ ၁၁ (၁) ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ

ဓေလ့ႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤအပိုဒ္တြင္ 

၂၁



ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမိုင္း၀င္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္နယ္ေျမမ်ား၊ ေရွး

ေခတ္အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အျပင္အဆင္မ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ျမင္

သာမႈရွိသည့္ စာေပႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားပါ၀င္သည့္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္

ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ ပါ၀င္ေစရမည္။ 

 အပိုဒ္ (၂၅) ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အစဥ္အဆက္ ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့သည့္ 

သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳလာခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၊ ေျမထု၊ ေရထုႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း

ေဒသမ်ား၊ အျခားသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သီးျခားဆက္ ႏြယ္ပတ္သက္လ်က္ရွိ

သည့္၎တို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ အယူဓေလ့မ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္

ႏွင့္တုိးတက္ထြန္းကားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား

ထံသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းလႊဲေျပာင္းေပးရမည့္ တာ၀န္ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိရမည္။  

  

အပိုဒ္ ၂၆။

(က) ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အစဥ္အဆက္ ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ အသံုး

 ျပဳလာခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ ရယူထားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၊ ေျမထု၊ ေရထုႏွင့္ 

 ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား၊ အျခားသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္း

 ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရပိုင္ဆိုင္၍ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့ 

 သည့္ လယ္၊ ေျမႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

(ခ) ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ ပိုင္ဆိုင္လာ

 ခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ 

 သံုးစြဲခြင့္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္

 ရွိသည္။

(ဂ) ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ယာေျမ

 မ်ားႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ၎တို႔၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာ၊ ရိုးရာ

 ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္အညီ တရားဥပေဒအရ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။ 

၂၂



 ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ ရွိ၍ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈနည္းပါးသည္။ စီးပြားျဖစ္စက္မႈသီးႏွံစိုက္

ခင္းမ်ား၌ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား၊ မိႈသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား 

အပါအ၀င္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ ဓာတုပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ 

ဤပစၥည္းမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးသူေတာင္သူကိုသာမက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးစားသံုး

သူကိုပါ မတူကြဲျပားသည့္ အတိုင္းအတာအေလ်ာက္ အဆိပ္သင့္ေစႏိုင္သလို ၀ယ္ယူသံုးစြဲရလည္း 

ေစ်းႀကီးသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ား၌ ဤကဲ့သို႔

ေသာဓာတုထုတ္ကုန္မ်ားကို သံုးစြဲေလ့မရွိေပ။ 

 ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ အစားအစာမ်ဳိးကို 

စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ေလာင္လာလ်က္ရွိသည္။ သဘာ၀

အတိုင္းထုတ္လုပ္ထားသည့္ အစားအစာမ်ားသည္ အာဟာရပိုမိုျပည့္၀၍ ေဘးကင္းသန္႔ရွင္းသလို 

အရည္အေသြးအားျဖင့္လည္း ပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသျဖင့္ ေစ်းေခၚရာ၌

လည္းပိုမိုျမင့္မားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ဳိးရရိွေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္း 

ထိန္းသိမ္းလာသည့္ သီးႏွံမ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္လည္း အေနာက္တိုင္း၌ ျမင့္မားသည့္ႏႈန္းထားမ်ား 

ေပးေခ်လ်က္ရွိသည္။ ဓာတုသံုးစိုက္ပ်ဳိးေရး သီးႏွံမ်ားကဲ့သို႔ ႀကီးထြားမႈျမန္ဆန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

သီးထြက္ျမင့္မားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အနံ႔အရသာ၊ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးညီညြတ္မႈျမင့္မား

သည့္၀ိေသသလကၡဏာရပ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုသည့္ ေဒသမ်ဳိးရင္းမ်ဳိးစိတ္သီးႏံွမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးထုတ္

လုပ္ရာမွရရွိသည့္ စားပင္သီးႏွံမ်ားျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာထြက္ အစားအစာမ်ားသည္ 

ပုံမွန္အားျဖင့္ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းလာခ့ဲသည့္ မ်ဳိးရင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ားကုိ ‘သဘာ၀’ 

အတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

 ေသာင္းေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး - ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ ၾကာ

ရွည္စြာရပ္တည္ေနႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ စားနပ္ရိကၡာမဖူလုံေစသည့္ အရဲစြန္႔ရမႈ

အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပန္႔က်ဲအားနည္းသြားေစသည့္ သီးႏွံေပါင္းစံုေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးမႈေၾကာင့္ျဖစ္သလို 

ႀကံဳေတြ႕လာရသည့္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအတိုင္းအတာကို အလိုက္သင့္

ျပင္ဆင္ႏုိင္ေစျခင္းသည္လည္း  အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္အတြင္း 

မတူကြဲျပားသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေလ့အထအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထိန္းသိမ္းက်င့္သံုးရာ၌ လူသားတို႔၏ နည္း

ပညာအေမြအႏွစ္ႏွင့္ မ်ဳိးရင္းမ်ဳိးစိတ္အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းမႈသည္လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ 

လူသားထု၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရပ္၀န္းတစ္ခုလံုး ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္

အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံု

၂၃



ေရး၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ အလႊာအသီးသီး၏ (မိသားစုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ရြာတစ္ရြာ

ထက္ပို၍) အစားအစာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္၀လာေစရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ

လ်က္ရွိသည္။ လူအမ်ားအျပားက ဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ၍ သမားရိုးက်စိုက္ပ်ဳိး

ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ကမာၻႀကီးကို ဆက္လက္ေကၽြးေမြးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု 

ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်က် ၾကည့္မည္ဆိုပါက အလြန္အကၽြံစိုက္ပ်ဳိး

ထုတ္လုပ္မႈမရိွဘဲ မတူကြျဲပားသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း

ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၏ အခန္းက႑သည္လည္း အလြန္အေရးပါေၾကာင္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ 

(IAASTD 2009)

 

 ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး - ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အလိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ

ဆိုသည္မွာ ေျမျပင္တစ္လႊား မတူကြဲျပားသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားရွိေနသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား

ကိုရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားျဖစ္အႀကီးအက်ယ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အတည္တက်အၿမဲတမ္း

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔တြင္က်ယ္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းတစ္ရပ္လံုး မွီခို

လ်က္ရွိသည့္ ေဂဟေဗဒ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 

ရာသီဥတုႏွင့္ ေရထုလည္ပတ္မႈစနစ္) ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ သဘာ၀ေဂ ဟစနစ္မ်ားရွင္သန္

ရာနယ္ပယ္အ၀န္းအ၀ိုင္း က်ဥ္းေျမာင္းသည္ထက္က်ဥ္းေျမာင္းလာမႈအေပၚ စိုးရိမ္မကင္းရွိသျဖင့္ 

ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌ တိုး၍အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလ်က္ရွိသည့္ အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာ

သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးပံုစံမ်ား၌ တစ္ၿပိဳင္တည္းေျမအသံုးခ်မႈမ်ဳိးစံု

ပါ၀င္ေလ့ရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုယ္၌လည္း ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ အနားေပးမႈကို ဟန္ခ်က္ညီညီထိန္းညႇိေပးသည့္ 

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

“လယ္ေျမေတြကလြဲလို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအတြက္ ဘာေျမဂရန္မွမရွိပါဘူး။ မ်ဳိးရိုး

စဥ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမေတြကုိ ရြာထဲမွာ အသိ

အမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္တယ္။” 

(လားဟူအမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူတစ္ဦး၊

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၊ က်ဳိင္းတုံ)

၂၄



 ကာဗြန္တြက္ေျခကုိက္မႈ - အနားေပးထားသည့္ ကာလအတြင္း ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္

သံုး၍ အစာခ်က္ျခင္းအားျဖင့္ ကာဗြန္မ်ားကို စုပ္ယူထိန္းသိမ္းထားသည္။ ေတာင္ယာမီးရိႈ႕သည့္

အဆင့္၌ ယင္းကာဗြန္အမ်ားစုသည္ ေလထုထဲသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေသာ္လည္း အားလံုး

ေတာ့မဟုတ္ေပ။ စုပ္ယူထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကာဗြန္အခ်ဳိ႕သည္ ေျမႀကီးထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြား

သည္ သို႔မဟုတ္ အရြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျမစ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၌ တင္က်န္ရစ္

ခဲ့သည္။ အျပည့္အ၀လည္ပတ္ႏိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္တစ္ခုအတြက္ စုစုေပါင္း 

‘ကာဗြန္ဘတ္ဂ်က္’ သည္ ေရရွည္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ျပန္လည္ထုတ္လႊတ္သည့္ ပမာဏသည္ 

စုပ္ယူထိန္း သိမ္းထားသည့္ ပမာဏထက္မ်ားစြာ နည္းပါးေနပါသျဖင့္ ‘အသားတင္အျမတ္’ က်န္

သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

 အျခားတစ္ဖက္၌ ေခတ္သစ္စက္မႈသီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သည္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ

ျမင့္မားသျဖင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ေန

သည္။ ရာသီဥတုကို ရိုက္ခတ္ေစလ်က္ရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းေလးခုရွိရာ၌ ပထမအခ်က္မွာ ေျမ

အနားေပးျခင္းမရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အဆမတန္ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးမႈေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာတြင္း စုပ္ယူ

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကာဗြန္အေျမာက္အမ်ား ေလထုထဲသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားျခင္း၊ ဒုတိယ

အခ်က္မွာ အလြန္အေငြ႕ျပန္လြယ္သည့္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတုျဒပ္ေပါင္းႏွင့္ အျခားအာဟာရျဒပ္ေပါင္း

မ်ားကိုထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာသည့္ ဖန္လံု

အိမ္ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၊ တတိယအခ်က္မွာ ေခတ္သစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရား 

မ်ားအတြက္ က႑အသီးသီး၌ (ဥပမာ ထြန္ယက္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ကုန္ေခ်ာျပင္ဆင္ထုတ္

လုပ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းစသည္ျဖင့္) ေရနံထြက္ေလာင္စာပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 

စတုတၳအခ်က္မွာ ေရသြင္းစပါးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအလြန္အကၽြံ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မီသိန္း

ဓာတ္ေငြ႕အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လတ္တေလာျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ တရုတ္သုေတသန 

(Xu et al 2013) တစ္ခု၌ တရုတ္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သည့္ ဆန္တစ္တန္၏ ကာဗြန္ေျခရာ

သည္ ၁.၃ ႏွင့္ ၂.၅ တန္အၾကား သို႔မဟုတ္ ဆန္၏ဆတူအေလးခ်ိန္ရွိသည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္

ဆိုဒ္ပမာဏကို ထုတ္လႊတ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ - အခ်ဳိ႕ေသာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ေဂဟ၀န္းက်င္အေနအထားမ်ဳိး၌ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ အတည္တက်စိုက္ပ်ဳိးေရးထက္စာလွ်င္ အာဟာရပါ၀င္

ဖြဲ႕စည္းမႈျမင့္မားျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေစျခင္းႏွင့္ အစားအစာရပိုင္ခြင့္၊ ဘ၀သာယာစိုျပည္ေရး၊ 

လူမႈေရးေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ သာတူညီမွ်ရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစသျဖင့္ ပိုမို

ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ဳိးကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည္။

၂၅



၃။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မတူကြဲျပားသည့္  
 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈ အေလ့အထအမ်ဳိးမ်ဳိး
 က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားသည့္၀န္းက်င္မ်ား၊ စိတ္ခ်ရသည့္မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ သင့္

ေလ်ာ္သည့္ေျမဆီလႊာတုိ႔အပါအ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အလြန္

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေရခံေျမခံအဂၤါရပ္အေျမာက္အမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဓေလ့မ်ား မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ  တည္တံ့လာခဲ့ၿပီး 

ယေန႔အခ်ိန္၌ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္

နယ္တစ္လႊား မတူကြဲျပားသည့္ အေမြအႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္

လည္း က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာသုေတသနျပဳထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ 

ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းမ်ားကို တစ္စစီလိုက္လံစုစည္း၍ ပံုေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေအာက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈ - ပဲခူးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔႔မွ 
လက္ေတြ႕ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား (POINT 2016)

ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်းရြာႏွစ္ခုကို လက္ေတြ႕ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

 ဤေက်းရြာႏွစ္ခုစလံုး၌ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားႏွင့္ သင္းအုပ္ဆရာအခ်ဳိ႕မွလြဲ၍ 

တစ္ရြာလံုးနီးပါး ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေလ်ာ္ကန္

သင့္ျမတ္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကင္းမဲ့

ေနျခင္းသည္ ဤေဒသတြင္းမွီတင္းေနထိုင္လ်က္ ရွိသူမ်ားအတြက္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ 

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေနသည္။ က်ယ္ေျပာသည့္ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းမ်ားအၾကား 

တည္ရွိေနသည့္ ေက်းရြာႏွစ္ခုစလံုး၌ ရပ္သူရြာသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ထိန္းသိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့သည့္ သဘာ၀အၿမဲစိမ္းေတာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။ အဆိုပါ

ေတာတြင္း၌ သမင္၊ ၀က္၀ံ၊ ေတာ၀က္၊ ယုန္၊ ေျမေခြးမ်ား၊ ေမ်ာက္ႏွင့္ ဆီးရိုးေတာဆိတ္

၂၆



ကဲ့သို႔ေသာ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္က်က္စားလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ 

ဤနယ္ေျမအတြင္း ငွက္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

 ခ်င္းျပည္နယ္တြင္းရွိ သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ေဒသႏွစ္ခုစလံုးရွိ ရြာသူရြာသား

အားလံုးနီးပါးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးေပၚ အဓိကထားမွီခိုရွင္သန္လ်က္

ရွိၿပီး၀င္ေငြအတြက္ မိုးရာသီ၌ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေရသြင္း စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ တိရစာၦန္ထိန္းေက်ာင္း

ေမြးျမဴျခင္း၊ ေတာထြက္ပစၥည္း စုေဆာင္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ရွာေဖြၾကသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရ၏ သစ္ေတာဦးစီး

ဌာနမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မႈမျပဳရန္ ရြာသူရြာသားမ်ား

အားလာေရာက္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရိုးရာအစဥ္အလာအရ ေရႊ႕ေျပာင္း

ေတာင္ယာကုိသာ အဓိကအားထား၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလာခ့ဲၾကၿပီး အျခားေရြးခ်ယ္

စရာလည္းမရွိသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္

ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

 အနားေပးကာလသည္ (၈) ႏွစ္မွ (၉) ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္တတ္သည္။ အနားေပး

ကာလသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တည္ၿငိမ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ စိုက္ကြက္တစ္ကြက္ကို တစ္ႏွစ္

သာစိုက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ၿပီး ေနာက္တစ္ကြက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊ႕

ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးသည့္အခါ ေတာင္ထိပ္ရွိ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားကို အေႏွာက္

အယွက္မျပဳဘဲ ခ်န္ထားေလ့ရွိသလို အရိပ္ရေစရန္ႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ျခင္းႏွင့္ ေျမဆီလႊာ

တိုက္စားျခင္းမွ အကာအကြယ္ရေစရန္ လူသြားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ သစ္ပင္မ်ားကိုလည္း 

ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းေလ့မရွိေပ။ အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ဤနယ္ေျမ

တစ္လႊား၌ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ပို၍ထူထပ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ 

“က်ေနာ္တုိ႔ရြာရဲ႕ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးကုိ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္တာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ

စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းပဲရွိတယ္။”

 ဓားမဦးခ်အေျခခံမူအရ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ကြက္မ်ားသည္ ရြာသူရြာ

သားမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ေျမေစာင့္နတ္ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္

၂၇



ထြန္းေစသည့္ ဆက္ဆံေရးကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမကုိ ပထမဦးဆံုး 

ဓားမဦးခ်၍ ရွင္းလင္းျပင္ဆင္ခဲ့သူမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားအပါအ၀င္ ရပ္သူရြာသားျဖစ္

ေနသူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ေတာင္ယာစိုက္

ကြက္မ်ားအားလံုး တစ္သီးပုဂၢလပိုင္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေက်းရြာအစည္းအေ၀း၌ စိုက္ကြက္

မ်ားကို မွ်ေ၀သံုးစြဲမည့္ အဆံုးအျဖတ္ခံယူ၍ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲၾကျခင္း

ျဖစ္သည္။ ေျမယာခြဲေ၀ခ်ထားမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သံုးႏွစ္

လွ်င္တစ္ႀကိမ္က် ေရြးေကာက္ခံရေလ့ရွိသည့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ဦးစီးေခါင္း

ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ စိုက္ပ်ဳိးမည့္ ေတာင္ယာကို ခြဲေ၀ခ်ထားရာ၌ တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ 

ႏွစ္ရက္ခန္႔ ၾကာျမင့္တတ္သည္။   

၄။  ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ ပတ္သက္၍
 ယံုမွတ္မွားေနသည့္  ကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕ကို 
 ရွင္းလင္းေျဖရွင္းျခင္း။

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿမဲတမ္းလိုလို ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိၿပီး လြဲမွား

လ်က္ရွိသည့္ အယူသေဘာထား အမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ ဤေနရာ၌ ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို သိပၸံ

႐ႈေထာင့္မွ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ၎တို႔ကို သံုးသပ္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယံုမွတ္မွားျခင္း - ‘ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာသည္ သစ္ေတာမ်ားကို ယိုယြင္းပ်က္စီးေစသည္။’

တကယ့္အမွန္တရား - ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားယိုယြင္းပ်က္စီး

ေစျခင္းမရွိဘဲ သီးႏွံႏွင့္ သစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေရခံေျမခံမ်ိဳးကိုပင္ ေပၚေပါက္လာေစ

လ်က္ရွိသည္။ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေဖာ္ထုတ္လိုက္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ

လာသည့္ သစ္ေတာယုိယြင္းပ်က္စီးမႈသည္ အျခားသစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ သစ္ေတာစုိက္ခင္း သုိ႕မဟုတ္ 

လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္မႈအသစ္ ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေျမယာအသံုးခ်မႈပံုစံ အေျပာင္းအလဲမ်ား

ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ သစ္ေတာယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္

လည္းေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအသစ္ တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈ အလြန္နည္းသလို အမ်ားစုေသာ ေရႊ႕

၂၈



ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္သည့္စနစ္မ်ဳိးျဖင့္သာ လည္ပတ္လ်က္ရိွၿပီး သီးထပ္စုိက္ပ်ဳိးမႈ 

အလြန္နည္းပါးသျဖင့္ လယ္စပါးစိုက္ပ်ဳိးမႈထက္ပို၍ သက္ေရာက္မႈနည္းပါးသည္။ 

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ သစ္ေတာမ်ားကို ယိုယြင္းပ်က္စီးေစသည္ဟူ

သည့္ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ကြက္မ်ားကို ‘ေတာျပဳန္း’ စာရင္းသြင္း

ရန္ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိသည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ လက္သံုးစကားသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္း

ေတာင္ယာနယ္ေျမမ်ားသည္ သစ္ေတာမ်ားမဟုတ္သကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားလည္းမဟုတ္ေပ။ ေျပာ

ရမည္ဆိုလွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာသည္ ယင္းႏွစ္ခုအၾကားရွိ တစ္မူထူးျခားသည့္ ႏွစ္ရွည္အနား

ေပးစိုက္ပ်ဳိးေျမ အေနအထားမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစသည့္ သစ္ေတာႏွင့္ သီးႏွံေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိး

သည့္ေျမအသံုးခ်မႈစနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေျမျပင္အေနအထား၌ 

သစ္ပင္မ်ား ေ၀ေ၀ဆာဆာရွိသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးရွိသလို ရာသီသီးႏွံမ်ားျဖင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ 

အခ်ိန္မ်ဳိးလည္းရွိေနျပန္သည္။ ေတာအုပ္အနည္းအက်ဥ္းက မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သစ္ေတာစိုက္ခင္း

မ်ား (သို႔မဟုတ္ ခုတ္လွဲမႈ) သည္ သစ္ေတာမ်ားကို ယိုယြင္းပ်က္စီးေစလ်က္ရွိသည္ဟု ျပစ္တင္

ေ၀ဖန္ေနၾကေသာ္လည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေျမျပင္အေန

အထားႏွင့္ ခုတ္လွဲမႈအၿပီး တစ္ဖန္ျပန္လည္ေပါက္ ေရာက္ခ်ိန္ရရွိေစသည့္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား

၏သေဘာသဘာ၀ျခင္း တူညီလ်က္ရွိသည္။ 

 သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ားထက္ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္

ပ်ဳိးေရး၏ အားသာခ်က္တစ္ရပ္မွာ သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ားပိုင္းခ်င္း ထိစပ္ဖံုးအုပ္ျခင္းမရွိမီ ရာသီစာသီးႏွံ

အခ်ဳိ႕ကုိ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ဳိးသူ အမ်ားအျပားသည္ အလွည့္

က်စိုက္ကြက္ အနားေပးျခင္းႏွင့္အတူ သစ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးထားခဲ့ၾကသျဖင့္ သစ္ပင္အေရအတြက္

အလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက သစ္ေတာဦးစီးဌာနစိုက္ ပ်ဳိးခဲ့သည့္ သစ္ပင္အေရအတြက္

ထက္ပုိမုိမ်ားျပားႏုိင္သည့္ အလားအလာရိွသလုိ ေပါက္ေရာက္ျဖစ္ထြန္းမႈႏႈန္းသည္လည္း သံသယ

မရွိ ပိုမိုျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါလိမ့္မည္။ 

 ပထမဦးဆံုးေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ကြက္ ေဖာ္ထုတ္ျပင္ဆင္သည့္အခါ အဆိုပါ

နယ္ေျမ၏ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံသည္ သစ္ေတာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ကြက္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ

သြားႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္သည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအမွန္တရားသည္ သဘာ၀

ေတာေကာင္းမ်ား၏ ထူထပ္သိပ္သည္းမႈကို က်ဲပါးသြားေစေလ့ရွိသည့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သစ္

ေတာစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္လည္း ျခြင္းခ်က္မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ နယ္ေျမေဒသသစ္မ်ား၌ အၿမဲတမ္း
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အတည္တက် စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေျမသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သည့္အခါ တြင္လည္း ဤအမွန္

တရားကို ေရွာင္လႊဲ၍မရေပ။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ တစ္ေျပးညီအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ ကိစၥရပ္

မ်ားထဲမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာတစ္ခုတည္းကိုသာကြက္၍ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုျခင္းသည္ ဘက္လိုက္

လြန္းရာက်ပါသည္။ 

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးနယ္ေျမမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္သည့္ အလွည့္က် အနား

ေပးစနစ္အေပၚ မွီခိုအားထားေလ့ရွိသည္။ သုေတသနအေထာက္အထားမ်ားက ကမာၻတစ္လႊားရွိ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး နယ္ေျမမ်ားသည္ က်ဥ္းေျမာင္းသည္ထက္ က်ဥ္းေျမာင္းလာ

ေနေၾကာင္း (Heinimann et al 2017) ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သစ္

ေတာမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားအျဖစ္ သက္သက္ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း 

ျခံဳငံုသံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းထက္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး နယ္ေျမမ်ားကို စြန္႔ပစ္သြား

ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဂဟေဗဒစနစ္အေပၚ ပိုမိုထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ အႀကီးစားစီးပြားျဖစ ္စိုက္ပ်ဳိးေရး

စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ သိမ္းဆည္းမႈခံရလိုက္ရျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

အက်ယ္တ၀င့္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈလိုပါက ေအာက္တြင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

- Kleinman, P.J.A., Pimentel, D., and Bryant, R.B. 1995. ‘The ecological 

 sustainability of slash-and-burn agriculture’ in Agriculture, Ecosystems & 

 Environment, 52(2-3): 235-249.

- Heinimann, A. et al. 2017. ‘A Global View of Shifting Cultivation: Recent, 

Current, and Future Extent’ in PLoS ONE 12(9): e0184479. https://doi.

org/10.1371/journal.pone.018 4479 တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

ယံုမွတ္မွားျခင္း - ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသြားၾကသည္။

တကယ့္အမွန္တရား - စိုက္ပ်ဳိးစားေသာက္ႏိုင္သည့္ ေျမပမာဏအလံုအေလာက္ရွိၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္

အာမခံခ်က္ရွိခဲ့ မည္ဆိုပါက ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ သာယာ၀ေျပာသည့္ဘ၀မ်ဳိး

ကိုေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုၿပီး သာ

ယာ၀ေျပာသည့္ ဘ၀မ်ိဳးကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည့္ ရပ္ရြာအမ်ားအျပားကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါ

သည္။ ဤစနစ္၏ တစ္ဧကအထြက္ႏႈန္း နည္းပါးေကာင္းနည္းပါးႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္အားစိုက္
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ထုတ္မႈအတြက္ ျပန္ရသည့္အျမတ္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္

ရာ၌ သင့္ေလ်ာ္မႈအရွိဆံုး ညႊန္းကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ 

အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ရလဒ္မ်ိဳးကို ရရွိလာေစႏိုင္ပါသည္။ 

 ဥပမာအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနယ္

ေျမမ်ား၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ရွိေနေၾကာင္း မျငင္းလိုေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ 

တစ္ခါတစ္ရံ၌ သက္ဆိုင္ရာအိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ားက ေျမျပန္႔စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား

ေရြးခ်ယ္စရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား မရွိေတာ့သည့္အခါမွ ‘ေနာက္ဆံုးအားကိုးရာ’ 

အျဖစ္ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးၾကသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေလ့အထမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္

လည္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သက္သက္

ေၾကာင့္ဆိုသည္ထက္ အထူးသျဖင့္ ေျမယာလက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထား

သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားေမာင္းႏွင္အားမ်ားစုဆံုရာမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ အက်ဳိးရလဒ္

တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးသည့္ 

နယ္ေျမေဒသမ်ား၌သာ ကြက္၍သီးျခားျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ေက်းလက္ေဒသ

အားလံုးနီးပါး၌ အၿမဲလိုလို ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည့္ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ကမာၻ႔အဆိုးရြား

ဆံုးကုန္းေကာက္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားကို ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရသြင္း

စပါးစိုက္ပ်ဳိးမႈအျမင့္ဆံုး နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

ေမာင္းႏွင္အားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာ၌ အထူးတလည္အေရးပါသည္မွာ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ

၏ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ေပၚထြက္လာေလ့ရွိသည့္ ဘက္လိုက္၍ တစ္ဖက္သတ္ရန္လိုသည့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပိုမိုျမင့္မားလာႏိုင္သည္။ 

အက်ယ္တ၀င့္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈလိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ရွာေဖြဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

- Cairns, M., ed. 2015. Shifting Cultivation and Environmental Change. London: 

Earthscan.

ယံုမွတ္မွားျခင္း - ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တြန္းအားေပးသည္။

တကယ့္အမွန္တရား - အေျခက်ၿပီးသား ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားသည္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ 

မီသိန္းႏွင့္ ႏိုက္ထရိုေအာက္ဆိုဒ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ၏ အဓိကလက္

သည္ျဖစ္သည့္ သီးထပ္ေျမျပန္႔ေရသြင္းစပါးစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္မတူဘဲ ကာဗြန္တြက္ေျခကိုက္

သည့္စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက 
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သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ စနစ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနကို ေျပာင္းျပန္လွန္၍ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းရာ၌ သီးႏွံ-သစ္ေတာေရာေႏွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေလ့အထမ်ားကို 
လက္ခံက်င့္သုံးသင့္သည္ဟု တုိက္တြန္းအႀကံျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ
အတြက္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကို မွားယြင္းစြပ္စြဲျပစ္တင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
၏ရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့အမ်ားစုကို ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္
မ်ားျဖင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံက ပံ့ပိုးေပးထားျခင္းသည္ ရိုးစင္းသည့္ မွားယြင္းမႈမဟုတ္ဘဲ သူေတာ္ေကာင္း
ေယာင္ေဆာင္ထားျခင္း သက္သက္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ 

 လြယ္ကူသည့္ပစ္မွတ္မ်ားကို ရွာေဖြသည့္အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္မ်ား၏ 
ေတာင္ယာမီး႐ႈိ႕မႈကို္သာ ကြက္၍လက္ညႇိဳးထိုး ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ား စြပ္စြဲေျပာဆိုေလ့ရွိ
သည့္လက္သံုးေတာ္စကား သက္သက္သာျဖစ္သည္။ လတ္တေလာထြက္ေပၚလာသည့္ REDD+ 
မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္း (UNREDD ၂၀၁၈ မူၾကမ္း) ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈကို ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈ၏ လက္သည္တရားခံအျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ႀကိဳးပမ္းထားျခင္းသည္ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးမႈ ပိုမို
က်ယ္ျပန္႔လာသည္ဟု ျပဆိုႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားတစ္ခုတစ္ေလမွ်မရွိသည့္ ရမ္းသမ္းၿဖီး
ျဖန္းမႈသက္သက္သာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။ UNREDD ၏ ပင္မရန္ပံုေငြထည့္၀င္သူသည္လည္း တိုက္
တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံ
သည့္အခြန္ဘ႑ာအေပၚ အဓိကမွီခိုအားထားလ်က္ရွိသည့္ NORAD-ေနာ္ေ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ေအဂ်င္စီျဖစ္ေနျပန္သည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို 
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အႀကီးဆံုးတရားခံျဖစ္သည့္ မိမိတို႔၏ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈကို 
ေလွ်ာ့ခ်မည့္အစား ဆင္းရဲ၍ ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ ကမာၻ႔အပူပိုင္းေဒသ သစ္ေတာႏိုင္ငံမ်ားမွတစ္
ဆင့္ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကံစည္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ သူေတာ္
ေကာင္းမ်က္ႏွာဖံုးျဖင့္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္လြန္းရာ က်ေနပါသည္။

 သုေတသနျပဳခ်က္မွ တြက္ခ်က္ရရွိသည့္ အေျခခံကာဗြန္ဘတ္ဂ်က္က ေရႊ႕ေျပာင္း
ေတာင္ယာသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကာဗြန္တြက္ေျခကိုက္မႈရွိသည္ဟု ညႊန္ျပလ်က္ရွိ
သည္။ အနားေပးကာလအတြင္း ကာဗြန္စုပ္ယူသိုေလွာင္မႈျပဳရာ၌ အမ်ားစုသည္ စိုက္ခင္း၌သာ
တင္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမဆီလႊာတြင္းစိမ့္၀င္မႈႏွင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းသို႔ ေမွ်ာပါစီးဆင္းမႈ (ဥပမာ 
အရြက္မ်ား) လည္းအနည္းအက်ဥ္းခန္႔ရွိသည္။ ေတာင္ယာမီး႐ႈိ႕သည့္အခ်ိန္၌ အနည္းအက်ဥ္းခန္႔
မွလြဲ၍အမ်ားစုသည္ ေလထုထဲသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေျခက်ၿပီးသား ေရႊ႕
ေျပာင္းေတာင္ယာမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္တစ္ကီလို၏ ကာဗြန္ခုႏွိမ္မႈသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခု
အထိတြက္ေျခကိုက္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

၃၂



 ဤအခ်က္က ေလထုထဲရွိ မီသိန္းႏွင့္ ႏိုက္ထရပ္စ္ေအာက္ဆိုဒ္၏ ပင္မရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ 

ေျမျပန္႔လြင္ျပင္စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၏ အရႈံးျပေနသည့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ ဘတ္ဂ်က္

ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္

လႊတ္မႈ ေလ်ာ့က်ေရးကို ေလ့လာသုေတသနျပဳေနသည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက သီးထပ္စိုက္ပ်ဳိးေရး

၏သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ သီးႏွံ-သစ္ေတာေရာ

ေႏွာစိုက္ပ်ဳိးမႈ (စိုက္ခင္းသစ္ပင္မ်ား) ကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရန္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳလ်က္

ရွိသည္။ 
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ယံုမွတ္မွားျခင္း - ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

တကယ့္အမွန္တရား - ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမီး႐ိႈ႕စဥ္၌ ေလထုထဲသို႔ အမႈန္အမႊားမ်ားကို 

ထုတ္လႊတ္မႈရွိေသာ္လည္း အႀကီးစားစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈ အႀကီး

အက်ယ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လယ္စပါးရုိးျပတ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ျခင္း၊ သစ္ေတာစိုက္ခင္းထူေထာင္ျခင္း၊ 

ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

ေလထုညစ္ညမ္းမႈအတိုင္းအတာ ပိုမိုႀကီးမားသည့္အျပင္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ ရိုက္ခတ္မႈပံုစံမ်ား

ကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။

 မည္သို႔ဆိုေစ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမီး႐ိႈ႕ျခင္းအားျဖင့္ ေလထုထဲသို႔ အမႈန္အမႊားမ်ား 

ေရာက္ရွိသြားေစသျဖင့္ ေလထုအရည္အေသြးကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ က်ဆင္းသြားေစ

သည့္ကိစၥရပ္သည္လည္း ျငင္းဆန္၍မရသည့္ အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္

တို႔အေနျဖင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မ်က္စိတစ္ဆံုးရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ၾကည့္ရႈသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၃၃



 ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေျမျပင္ဆင္သည့္အေန

ျဖင့္ ရာသီအလိုက္စိုက္ပ်ိဳး ေျမရွင္းလင္းမီးရႈိ႕သည့္ အေလ့အထမ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ 

ေရနံထြက္ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းမႈ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အား

ေပးစက္ရံုမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသံုး ဒီဇယ္ဆီမ်ားႏွင့္ ကုန္တင္သေဘၤာသံုး ေရနံေလာင္စာ

မ်ားေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္လည္း ေလထုထဲသို႔ အမႈန္အမႊားမ်ား ေရာက္ရွိလာေစသျဖင့္ သံုးသပ္ရ

မည္ဆိုပါက ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမွ ထုတ္လႊင့္သည့္ျပာမႈန္မ်ားထက္ ေရနံထြက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 

ေလာင္ကၽြမ္းရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အမႈန္အမႊားမ်ားသည္ အတိုင္းအတာအားျဖင့္ အဆမတန္

ပိုမိုျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ အာရွေဒသၿမိဳ႕ျပပတ္၀န္းက်င္၌ စုေ၀း

လ်က္ရွိသည့္ အမႈန္အမႊားပစၥည္းမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိသည္

ကုိေထာက္ရႈၾကည့္မည္ဆုိပါကလည္း ၿမိဳ႕ျပအမႈန္အမႊားထုတ္လႊင့္မႈ (သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စက္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားမွ) သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားထက္မ်ားစြာ ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွား 

လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရေသာ္ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔မွ အခြင့္ထူးခံစီးပြားေရး

သမားတစ္စုအတြက္ ကာဗြန္သိပ္သည္းဆ အလြန္ျမင့္မားသည့္ ေတာေကာင္းမ်ားကို မီးရိႈ႕လိုက္

ျခင္းကအေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတစ္ခုလံုးကို အလြန္ထူထပ္သည့္ မီးခိုးျမဴျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ဖံုးလႊမ္း

ေစခဲ့သည့္ပမာဏအားျဖင့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ မီးခိုးျပာအမႈန္အမႊားထုႀကီးကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ပါက ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္

ယာထြက္ျပာအမႈန္အမႊားမ်ားသည္ စာဖြဲ႕ေလာက္စရာမရွိေတာ့ေပ။

ယံုမွတ္မွားျခင္း - ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာသည္ ထိေရာက္အက်ဳိးရွိမႈနည္းၿပီး အသံုးျပဳရသည့္ 

စိုက္ကြက္ပမာဏ မ်ားျပားလြန္းသည္။

တကယ့္အမွန္တရား - ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမ အသံုးခ်မႈပုံစံသည္ ဘက္စံုျဖစ္သျဖင့္ အၿမဲတမ္း

အတည္တက် စိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အနားမေပးဘဲ သီးထပ္စိုက္

ပ်ဳိးသည့္ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးညီညႊတ္မႈမရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း မတူ

ကြဲျပားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈအဆင့္အသီးသီး၌ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရသည့္ ေျမယာႏွင့္လုပ္အားအေပၚ 

ျပန္လည္ရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက ထိေရာက္အက်ဳိးရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္စစ္မွန္သည့္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား - တိုင္းရင္းသားလူထုလူတန္းစားမ်ား - သည္ ၎တို႔ပိုင္ေျမယာ

မ်ားကိုမည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို 

အသံုးျပဳ၍ သီးထပ္အႀကိမ္ေရမည္မွ် စိုက္ပ်ဳိးသြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးအျပည့္

ရွိသည္။
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 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္မ်ားသည္ အစားအစာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခား ‘ေဂဟေဗဒ

ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ’ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအၾကား ထိေရာက္သည့္နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုသံုး၍ ဘက္စံုမွ်တ

ဟန္ခ်က္ညီသည့္ ေျမျပင္အေနအထားမ်ဳိးကို ရရွိေစလ်က္ရွိသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ အေလ့

အထသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့၊ လူမႈေရး၊ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး 

အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားလ်က္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။ 

 သို႔ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမွရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ ထင္သာျမင္

သာရွိမႈ နည္းပါးေလ့ရွိသျဖင့္ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ေပးရန္အတြက္ လုယူခံရလ်က္ရွိသည္။

 ေျမအသံုးခ်မႈသည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္

ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ မတူကြဲျပားလ်က္ရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ 

ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားအားလံုးကို မွ်မွ်တတထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ‘မ်ားလြန္း

သည္’ ႏွင့္ ‘နည္းလြန္းသည္’ ဟူသည့္ကိစၥရပ္သည္ ၾကည့္ရႈသူအေပၚတြင္သာ မူတည္လ်က္ရွိ

ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕ဘ၀၌ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေလ့ရွိသည့္ အဆိုပါ ‘ၾကည့္ရႈသူမ်ား’ သည္ အၿမဲ

တမ္းလိုလို ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို တစ္ဖက္သတ္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေလ့ရွိသည္။ 

လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္း၏ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုကသာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေျမ

အသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္ဟု ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း

မက်ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတသစ္၏ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက် ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့သြားမည့္ 

ကတိက၀တ္သည္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကတိက၀တ္ျပဳျခင္းျဖစ္

သည္ဟု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ 

၅။  ေျပာင္းလဲေနသည့္ ကမာၻႀကီးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ - 
 ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မ်ား။

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းျမတ္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ စိုးရိမ္ပူပန္ရသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ဓေလ့

ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြင္းရွိ ရပ္ရြာဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အာဏာဖြဲ႕စည္း

တည္ေဆာက္မႈကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ‘ေရေပၚဆီလူတစ္စုကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းမ်ိဳး’ ျဖစ္ေပၚလာ
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ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဤကဲ့သို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကို 

ရံဖန္ရံခါေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးသက္

ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာအပ္ႏွင္းေပးထားျခင္းမရွိဘဲ အာဏာ

ရွင္ဆန္ေနသည့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ား လက္ေတြ႕ျဖစ္ပြားေနၿပီးျဖစ္သည့္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ က်င့္

သံုးလ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဆင့္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ပါက ဤကဲ့သို႔ေသာ အလြဲသံုးစားမႈ

သည္ရပ္ရြာအဆင့္၌ မဆိုစေလာက္ အတိုင္းအတာျဖင့္ျဖစ္ပြားသည့္ အေသးအဖြဲကိစၥရပ္မွ်သာ

ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚ ေပါက္လာပါက ရပ္ရြာအတြင္းျဖစ္ေစ အျခားရပ္ရြာ

မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈျပဳႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး အၿမဲတမ္းလိုလို ရွိေနတတ္သည္။

 ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျမယာရယူအသံုးျပဳရာ၌ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအၾကား တန္းတူ

ညီမွ်မႈမရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ နာက်ည္းနစ္နာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ 

ျမင့္မားတိုးတက္လာေနသည့္ လူမႈေရးအရ ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ

ပံုစံတို႔ကို လက္ခံေနရာခ်ထားေပးႏိုင္သည္အထိ စနစ္အတြင္း လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္

စြမ္းရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္လည္း ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 

မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ျပႆနာသည္ ျပင္ပ

မွသက္ေရာက္လာသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္မ်ားသည္ လူဦးေရသိပ္

သည္းမႈ အတန္ငယ္က်ဲပါး၍ က်ယ္၀န္းသည့္ နယ္ေျမဧရိယာမ်ားအေပၚ မွီခိုလည္ပတ္လ်က္ရွိ

သည္။ လတ္တေလာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမာၻႀကီးသည္ မၾကံဳစဖူးအျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲ

လ်က္ရွိရာ၌ ေျမယာလိုအပ္ခ်က္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဖိအားမ်ားလည္း 

တိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာအာဏာအရွိဆံုးျဖစ္သည့္ 

ဗဟိုဦးစီးအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားထိ မိမိတို႔၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အင္

အားသံုး၍ တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့သျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္မ်ား၏ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈသည္ 

အနားေပးစုိက္ကြက္မ်ားကုိ မည္မွ်ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သနည္းဟူသည့္ အခ်က္အေပၚမူတည္

လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပင္ပလႊမ္းမိုးစြက္ဖက္မႈ ႀကီးမားေနျခင္းက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္

စြမ္းကို ခ်ိႏွဲ႔သြားေစလ်က္ရွိၿပီး အနားေပးစိုက္ကြက္မ်ား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခံရႏိုင္သည့္ အလား

အလာျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။

၃၆



၆။  သီးႏွံ-သစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးမႈကို တစ္ဖက္သတ္ရန္လို
 တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည့္ မူ၀ါဒ။

 ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားရွိ ဗဟိုအစိုးရမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအေပၚ အဆိုး

ျမင္လ်က္ရွိၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳတတ္သူမ်ား၊ မီးမ႐ိႈ႕ရ 

မေနႏိုင္သည့္ စိတ္ေရာဂါသည္မ်ားႏွင့္ အဆိုးရြားဆံုးအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕က လူစဥ္မမီေသာသူမ်ား

ျဖစ္သည္ဟုပင္ မတရားပံုေဖာ္လာခဲ့ၾကသည္။

၆.၁။  ရန္လိုတိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည့္ မူ၀ါဒမ်ား။ 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ မလို

မုန္းထား၍ ရန္လိုတိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည့္ မူ၀ါဒေရးရာ ျပ႒ာန္းခ်က္အမ်ားအျပားကို ေတြ႕ျမင္ေနရ

ပါသည္။

“သစ္ေတာမ်ားကုိ ဆုိးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစလ်က္ရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ

စိုက္ပ်ဳိးမႈ အေလ့အထ မ်ားကုိ အားမေပးရန္ ….. ” 

(၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာမူ၀ါဒ)

“…. ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ ပေပ်ာက္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးသြားမည္္”  

(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း)

 မူ၀ါဒ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို မလိုမုန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား

မ်ားကေနာက္ကြယ္မွ က်ားကန္ေပးထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဤအခ်က္က အျခားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ 

အစိုးမဟုတ္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳစနစ္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ လက္ရွိအသံုး

ျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ရုပ္ပိုင္း

ဆိုင္ရာအရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ဗဟိုအစိုးရ၌သာ စုေ၀းေနေစလိုသည့္ ဆႏၵအားျဖင့္ မလိုမုန္းထားရန္

လိုမႈနက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလွစ္ဟျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

၃၇



“လားဟူလူမ်ဳိးနဲ႔ တစ္ျခားတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြဟာ သစ္ေတာနယ္ေျမအေပၚ မွီခို

ရွင္သန္ေနၾကသူေတြပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အနားေပးစိုက္ကြက္ေတြကုိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုယူ

ေနၾကတဲ့ကိစၥရပ္ကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ နယ္ေျမ

ေဒသေတြကုိ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းနယ္ေျမအျဖစ္ အစိုးရက ေၾကညာလုိက္တဲ့အခါတုိင္း 

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေျမယာေတြကုိ လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးေနၾကရပါတယ္။”  

(လားဟူအမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူ၊ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔၊ က်ဳိင္းတုံ။)

 အမ်ဳိးသားအဆင့္၌ စည္ပင္သာယာဧရိယာမ်ားမွလြဲ၍ အဓိကအားျဖင့္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိ

သည့္ေျမအတန္းအစားသံုးမ်ဳိးသည္။ ၎တို႔မွာ ‘လယ္ယာေျမ’ (အၿမဲတမ္းအတည္တက်စိုက္ပ်ဳိး

ေရး)၊ ‘သစ္ေတာေျမ’ (အစိုးရ၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာေအာက္ရွိ) ႏွင့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိ

ေတာ့သည့္ ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ အတန္းအစားမ်ဳိးျဖစ္သည့္ ‘ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း’ ေျမတို႔

ျဖစ္ၾကသည္။

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ - သည္ အတည္တက်စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို 

ရတတသ္မွ် အမ်ားဆံုးထုတလ္ပုမ္ႈကုိ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည္ ့ဥပေဒျဖစသ္ည။္ သုိ႔ေသာလ္ည္း 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းေပး

ထားျခင္း မရွိသေလာက္ရွားပါးလ်က္ရွိသျဖင့္ ဤဥပေဒေအာက္၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကို အကာ

အကြယ္ေပးထားျခင္းမရိွေပ။ ျပ႒ာန္းဥပေဒပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ အနားေပးျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ဓေလ့

ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသကဲ့သို႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ရိုးရာအာဏာပိုင္

စနစ္ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရေသာ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ တံစိုး

လက္ေဆာင္ေတာင္းခံမႈႏွင့္ မသမာမႈတုိ႔သည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာန (SLRD) 

၏ေျမျပင္အရာရွိမ်ားအၾကား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

“က်မတုိ႔မွာ ဘုံပိုင္ေျမ၊ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာနယ္ေျမ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမနဲ႔ စား

က်က္ေျမလုိ ေျမအမ်ဳိးအစားေတြရွိပါတယ္။ အားလုံးက ပံုစံ (၇) စာရင္းမ၀င္ပါဘူး။ ဒါေပ

မယ့္ေက်းရြာအတြင္းနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာေတြ အၾကားမွာေတာ့ တရား၀င္အသိအမွတ္

၃၈



ျပဳၾကပါတယ္။ က်မတုိ႔ဖာသာ ေကာင္းေကာင္းစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါတယ္။ ပံုစံ (၇) ေလွ်ာက္ရ

တာလဲအရမ္းခက္ပါတယ္။ က်မတုိ႔က ပဋိပကၡနယ္ေျမထဲမွာ ေနတဲ့အတြက္ ပံုစံ (၇) အရ 

အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကုိပဲ စိုက္ပ်ဳိးၾကတာပါ။ တုိင္းရင္း

သားေတြရဲ႕ ေျမယာအခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးခ်င္ရင္ေတာ့ ပံုစံ (၇) ထက္စာရင္ 

ကုိယ္ဘာလုိခ်င္သလဲဆုိတာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားထားဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။”  

(အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူ၊ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔၊ ေတာင္ႀကီး)

 ၁၉၀၂၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သစ္ေတာဥပေဒ - သည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို

ထားသည့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအား သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ၀င္ေငြရွာေဖြေရးကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္

ႏိုင္ေစၿပီး အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္ရမရွိသူမ်ား (မၾကာခဏဆိုသလို က်ဴးေက်ာ္မ်ားအျဖစ္ ေခၚဆိုခံ

ရေလ့ရွိသူမ်ား) ကိုခြဲျခားဖယ္ထုတ္သြားမည့္ အစိုးရပိုင္ ‘သစ္ေတာသယံဇာတေျမမ်ား’ ကို တရား၀င္

သတ္မွတ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“နယ္ခံတုိင္းရင္းသား လူထုလူတန္းစားေတြရဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္ေတြကုိ ဥပေဒအရ 

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ေပးထားတာမရွိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု

ေတြအားလံုးမွာ သူတုိ႔ရဲ႕သစ္ေတာေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ ကုိယ္ပိုင္စနစ္ေတြnရွိၿပီးသားျဖစ္

ပါတယ္။”  

(အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူ၊ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔၊ ေတာင္ႀကီး)

 မည္သို႔ဆိုေစ လက္ရွိတည္တ့ံေနဆဲျဖစ္သည့္ သစ္ေတာအမ်ားစုသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္းရျခင္းမရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္း

သားနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေပါက္ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာသယံဇာတေျမ ဖြဲ႕စည္းတည္

ေထာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို အခ်ိန္ယူကာ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အလ်ဥ္းသင့္သလို အေကာင္

အထည္ေဖာ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာမ်ားကို လိုက္လံထိန္း

သိမ္းကာကြယ္သည့္ စီမံကိန္းသည္ အလြန္အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနၿပီး ကာလအားျဖင့္လည္း 

ရွည္ၾကာလြန္းသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဗဟိုစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာေအာက္သို႔ အျပည့္အ၀က်ေရာက္

မသြားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၌ ဗဟိုအာဏာပိုင္အစိုးရသည္ ‘သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း

၃၉



မ်ား’ တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသ အေျမာက္အမ်ားကို စိစစ္သံုး

သပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

 ထို႔အျပင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ သစ္ေတာသယံဇာတေျမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိမိ

တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ကို ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းထက္ ၎တို႔၏ လက္ငင္း

ဘ႑ာေငြ (ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ဳိးစီးပြား) ရရွိေရးကိုသာ ပိုမိုအေရးပါသည့္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္အျဖစ္ 

သေဘာထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထဲသို႔ လံုး၀ထိုးေပးခဲ့ရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ 

စီးပြားေရးအရ တန္ဖိုးရွိသည့္ သစ္မ်ားအားလံုးနီးပါး ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒ - သည္ သစ္ေတာသယံဇာတေျမ၌

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေအာက္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ံဳး၀င္ေန

ျခင္းမရွိသည့္ ေျမယာမ်ားကို ‘အစိုးရမွ စိတ္ႀကိဳက္စီမံခန္႔ခြဲ’ ႏိုင္ေစသည့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ဳိး 

အပ္ႏွင္းေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤဥပေဒသည္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္

မည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါေျမယာမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ျပန္လည္ငွားရမ္း

ေပးႏိုင္ေစရန္လည္း လမ္းခင္းေပးလ်က္ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားလူထုလူတန္းစားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိး

ေျမမ်ားကုိေမာင္ပုိင္စီး လက္၀ါးႀကီးအုပ္ႏုိင္ရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလ်က္ရိွသျဖင့္ ‘ေျမသိမ္းဥပေဒ’

ဟုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေခၚေ၀ၚလ်က္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယင္း၏ မိတ္

ဖက္စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ဤဥပေဒကိုအသံုးျပဳ၍ တိုင္းရင္းသားလူထုလူတန္းစားမ်ားအေပၚ 

‘စစ္ေအးတိုက္ပြဲ’ ဆင္ႏႊဲေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။ 

၆.၂။ ရန္လိုတိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည့္ မူ၀ါဒမ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား။

 “ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုရန္လိုတဲ့ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ဥပေဒေတြကို က်င့္သံုးေနရတာလဲ။” ကၽြႏ္ုပ္တို႔

အေနျဖင့္ အေျခခံအက်ဆံုး ျပႆနာသံုးရပ္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ 

 အထူးသျဖင့္ ကိုလိုနီ သို႔မဟုတ္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအဆက္ဆက္က ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ႏွင့္စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေအာက္တြင္မရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ လြတ္လပ္ေရး၊ အတိုက္အခံႏွင့္ 

ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား ဗဟိုျပဳလႈပ္ရွားလာမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္သျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး

အရမျဖစ္မေန ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခဲ့ၾကသည့္ ကိစၥရပ္သည္ ပထမျပႆနာျဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္း 

၄၀



အတည္တက် စိုက္ပ်ဳိးေရး၌ပင္လွ်င္ သီးႏွံညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြန္အျဖစ္ သီးႏွံမ်ားကို ခြဲတမ္း

အလိုက္ေပးသြင္းေစျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဗဟိုအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက လက္ရွိ

ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ရွိလာပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္  

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားေလာက္ အက်ဳိးျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု မိမိဘာသာ အမႊန္းတင္ထားသည့္ အေၾကာင္း 

ျပခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ လက္ရွိမိမိတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိမလာေသးသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား

ကိုမိမိတို႔၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာေအာက္ ေရာက္ရွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာႏိုင္သည္။ 

ဤကဲ့သို႔ေသာ ေၾကာင္းက်ဳိးျပခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကို ပေပ်ာက္သြားရန္လိုအပ္

သည့္ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္လို ပံုေဖာ္လာမည့္ လာလတၱံ႔ေသာ ဗဟိုဦးစီးႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ တစ္လမ္း

သြားအစိုးရမ်ဳိးအတြက္ လူမႈေရး-ႏိုင္ငံေရး-အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္ေပး

ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 လက္ရွိ ‘ဖားတစ္ပိုင္းငါးတစ္ပိုင္း’ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေအာက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးစားေပး

ႏိုင္ငံေရးသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အားျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့သြားရန္ျဖစ္သည္ဟု ယခင္သမၼတ

ေဟာင္းဦးထင္ေက်ာ္က ၎၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းအတြင္း အတိအလင္း ထည့္သြင္းေျပာဆို

သြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္၌လည္း အက်ယ္တ၀င့္ထည့္သြင္း

ေျပာဆိုထားျပန္သျဖင့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

 ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔အတြက္ အဖိုးတန္သည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္

သက္၍ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္

သည္ဒုတိယေျမာက္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ လက္ရွိပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိမ္းဆည္း

ရာ၌ တရားသကဲ့သို႔ အေၾကာင္းျပႏိုင္ရန္အတြက္ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္

မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳလာႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာအုပ္မ်ား၌ သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်ယ္

ျပန္႔လာေစလိုသည့္ ဆႏၵမ်ိဳးရွိေနႏိုင္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ၎တို႔၏ သီးႏွံ-သစ္ေတာေရာေႏွာ

စိုက္ပ်ဳိးေရး ေျမျပင္အေနအထားအေပၚ ‘ေတာျပဳန္းေျမ’ အျဖစ္ လြဲမွားစြာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္

၎တို႔ကို အက်ဳိးျပဳ၍ ၀င္ေငြစီးေၾကာင္းသစ္ ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ

လက္ထက္၌ (Springate-Baginski et al. 2016) ေတာျပဳန္းမတတ္ အႀကီးအက်ယ္သစ္

ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေနာက္ခံကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါက ၎တို႔၏ ‘ထိန္းသိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္ရန္’ လိုအပ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပသည့္အခ်က္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္း

လြန္းလွသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ဆိုးရြားစြာ နာမည္ဖ်က္၍ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ 

၄၁



တစ္ဖက္သတ္ပံုေဖာ္ထားသည့္ ဇာတ္လမ္းဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ အာဏာ

မ်ဳိးျဖင့္ ဤမူ၀ါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထိန္း

သိမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

 တတိယအခ်က္သည္ ၾကည့္႐ႈသူ၏ ဓမၼဓိ႒ာန္မက်သည့္ ရပ္တည္ခ်က္ေပၚ အေျခခံ၍ 

ေပၚေပါက္လာသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမျပန္႔ေနလူထု

လူတန္းစားအမ်ားအျပားသည္ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းေဒသရိွ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ သယံဇာတ

အရင္းအျမစ္ အသုံးခ်မႈပံုစံမ်ားအေပၚ စိတ္၀င္စား မႈရွိၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔ရႈျမင္ရသည့္ ကိစၥရပ္

ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ အျမင္ရႈေထာင့္မွသာ ၾကည့္ရႈေလ့ရွိ

သျဖင့္ ၎တို႔ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီးသား ေရသြင္းစပါးစိုက္ပ်ဳိးေရးထက္စာလွ်င္ ပိုမိုသိမ္ႏုပ္၍ လြဲမွား

လ်က္ရွိသည့္ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္သာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကို ရႈျမင္သေဘာထားၾကသည္။

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအေပၚ မလိုမုန္းထားမႈသည္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေပၚအေျခခံ၍ ေပါက္ဖြားလာေလ့ရွိရာ၌ အထူးသျဖင့္ ကိုလိုနီ

ေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ နယ္ခံအေလ့အထမ်ားကို ဥေရာပအယူအဆမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမိုး

အစားထိုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တည္တ့ံလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ

ႏွင့္လံုး၀ကြဲျပားျခားနားသည့္  ဥေရာပေဒသ စိုက္ပ်ဳိးေရး-ေဂဟစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္း

ေကာင္းမ်ားေပၚအေျခခံ၍ သေႏၶတည္ေပါက္ဖြားလာသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားျဖစ္ခဲ့ပံုရသည္။ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းခ်င္း ကိုက္ညီမႈကို လိုလားႏွစ္ၿခိဳက္သူမ်ားအတြက္ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ ျခားနားခ်က္မ်ား

သည္ပင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရေသာ္ အတည္တက်စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ 

သီးႏွံႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာလိုက္စားသည့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း

ႏွင့္သစ္ေတာသစ္ပင္ ႀကီးစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အေျမာက္အမ်ား

ရွိေနၾကေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ဳိးထြန္ယက္လ်က္ရွိသူမ်ားမွလြဲ၍ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းစိုက္

ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သီးႏွံ-သစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၌ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အလြန္ရွားပါးေန

ဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္ယာမီး႐ိႈ႕မႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား အနားေပးထားစဥ္

အတြင္းစုပ္ယူစစ္ထုတ္လိုက္သည့္ ကာဗြန္ပမာဏ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ဂရုမျပဳမိၾကသျဖင့္ေရႊ႕

ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းမရွိသူမ်ားက ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈျမင့္မားလာေစသည္ဟု အၿမဲတမ္း

လိုလိုေစာဒကတက္၍ နားလည္မႈလြဲမွားလ်က္ရွိသည္။

၄၂



 အေမရိကန္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Micheal Dove ကေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိး

ေရးအေပၚ ရန္လိုတိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည့္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား၏ ဆံုမွတ္ကိုလႊမ္းျခံဳ၍ ‘အေမ့ေလ်ာ့ခံ 

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြား’ ဟု အမွတ္သညာျပဳခဲ့သည္ (Dove 1983)။ သို႔ေသာ္လည္း ဤကဲ့

သို႔ေသာ ရန္လိုမႈျပင္းထန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို အေမြဆက္ခံမႈပံုစံ ေျပာင္းလဲေကာင္းေျပာင္းလဲသြား

ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌ နည္းပညာပိုင္းအရ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံု၍ ထိေရာက္တာသြား

သည့္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေလ့လာ

ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ (Cairns 2017; van Noordwik 2008)

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ မူ၀ါဒသည္လည္း ဆင့္ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ 

၆.၃။  ေျပာင္းလဲလာသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ား။

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ၌ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒတြင္လည္း 

ကိုလိုနီေခတ္မွ ‘စိုက္ပ်ဳိးေျမ’ ႏွင့္ ‘အနားေပးေျမကြက္’ အၾကား မွားယြင္းရႈပ္ေထြးေစခဲ့သည့္ ျပ႒ာန္း

ခ်က္မ်ိဳးကို ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ထပ္မံသံေယာင္လိုက္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အမွန္ေတာ့ 

တူညီသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္၏ မတူကြဲျပားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ဳိးထက္စာလွ်င္ ဤႏွစ္ခုသည္ 

သီးျခားစီျဖစ္ေနသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံႏွစ္မ်ဳိးသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူ၀ါဒအတြင္း ေရႊ႕

ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈ အေလ့အထမ်ား ခြဲျခားမရဘဲ အဂၤါရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ တိုင္းရင္း

သားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေျမယာအသံုးခ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ား’ ကိုေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္း (၈) ၌ ေအာက္ပါ

အတိုင္း အတိအလင္းျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည္။

‘ရိုးရာေျမအသုံးခ်မႈစနစ္မ်ားကို (ေနာင္လာမည့္) အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒ၌ ျပ႒ာန္းေပး

ရမည္’ [NLUP စာမ်က္ႏွာ ၂၉၊ ပုဒ္မ ၆၄]

 စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မူ၀ါဒ မူၾကမ္း၏ လမ္းညႊန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၌ ‘ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ’ (စာ-၄) ႏွင့္တကြ တစ္ဆက္တည္း ေအာက္ပါအတိုင္း 

ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

၄၃



‘ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေသာ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္’

 ၎တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ သီးႏွံ-သစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိး

မႈကိုအတိအလင္း ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အဆိုပါကတိက၀တ္မ်ားအတြင္း ဤ

အခ်က္မ်ားအက်ံဳး၀င္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား

အၾကား၌လည္း အျခားကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ၎တို႔၏စနစ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရန္ႏွင့္ လူထုလႈပ္

ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းအားေကာင္းလာလ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔

ေသာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ Shillong ေၾကညာစာတမ္းကို သာဓက

ထားၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

ဟိမ၀ႏၱာအေရွ႕ပိုင္းေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈဆိုင္ရာ Shillong 
ေၾကညာစာတမ္း

 အိႏိၵယႏို္င္ငံအစိုးရ၏ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ မ်ဳိးႏြယ္စုေရးရာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္

ေရးဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Mr. P. R. Kyndiah အႀကံျပဳခ်က္အရ 

Shillong ေၾကညာစာတမ္းကို အဆိုျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ အာရွႏွင့္ အာဖရိကေဒသအပါအ၀င္ 

လက္တင္အေမရိကေဒသမ်ားရွိ အပူပိုင္းႏွင့္ သမပိုင္းကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား၌ ရွင္သန္ေနထိုင္

လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္

ငန္း အေျမာက္အမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း ႏွစ္ရပ္စလံုး

ရွိကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အဓိကအက်ဆံုး ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္၊

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ဒူေပနာေပခံသည့္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ 

ရိုးရာအသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲ၍ မ်က္ႏွာစာေပါင္း

၄၄



မ်ားစြာရွိသည့္ ကမာၻ႔အေစာဆံုး ရိုးရာသီးႏွံ-သစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးေရး အေလ့အထ

မ်ား၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ 

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ရိုးရာဓေလ့တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဆင့္ကဲ

တိုးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၿပီး ေဂဟေဗဒစနစ္ လံုျခံဳေစရန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈရွိေစရန္ 

က်ားကန္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လူမႈေဘးဆီးရန္ကာ ကြန္ခ်ာတစ္ရပ္လို အေထာက္အကူျပဳ

သည့္မ်ဳိးစိတ္အလိုက္၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ေျမျပင္အေနအထား အလိုက္သယံဇာတအရင္း

အျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေစသည့္ ယႏၱရားတစ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္ေပးလ်က္ရိွၾကာင္း အသိ

အမွတ္ျပဳရန္၊ 

 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ နီေပါႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္လ်က္

ရွိသည့္ ဟိမ၀ႏၱာအေရွ႕ပိုင္းေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၌ မတူကြဲျပားသည့္

ရုိးရာဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါ၀င္ဖြ႕ဲစည္းလ်က္ရိွေၾကာင္း 

အေလးထားဂရုျပဳရန္၊ 

 ရုိးရာေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္မ်ားအတြင္း  အဓြန္႔ရွည္ တည္တ့ံလာခဲ့သည့္ဖြဲ႕

စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရားမ်ားသည္ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ားႏွင့္ ေမ့ေလ်ာ့ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ား

အပါအ၀င္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ရြာသူရြာသားတစ္ဦးစီတိုင္း ၀င္ေငြရႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား

ကုိလက္လွမ္းမီအသုံးျပဳႏုိင္ေစေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊ 

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ဌာေနတိုင္းရင္း

သားမ်ား၊ မ်ဳိးႏြယ္စုငယ္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ ေမ့ေလ်ာ့ေဘးဖယ္ခံထားရသည့္ ကုန္းျမင့္

ေတာင္တန္းေန လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ဘ၀ရွင္သန္ေရး နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း 

အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ 

 ရိုးရာေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာ စိကုပ္်ဳိးေရးစနစမ္်ားသည ္အတြင္းအျပင ္အငအ္ားစု

မ်ား၏ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ခံေနရေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ 

၄၅



 ဟိမ၀ႏၱာအေရွ႕ပိုင္းေဒသ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ 

ထားရွိသည့္ တည္ဆဲမူ၀ါဒမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္၊

 ဟိမ၀ႏၱာအေရွ႕ပိုင္းေဒသရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာသည္မ်ား၊ သိပၸံ

ႏွင့္သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေထာက္ကူျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီး မွကၽြမ္း

က်ငပ္ညာရငွမ္်ားကိ ုကိယုစ္ားျပဳထားသည္ ့တိကု္ေဒသႀကီးႏငွ္ ့ကမာၻအရပရ္ပမ္ ွေရႊ႕ေျပာင္း

ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္သူမ်ားအေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္သျဖင့္ ၂၀၀၄ 

ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔ မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မဂၢါလာယာရွိ 

Shillong ၌ ေတြ႕ဆုံစည္းေ၀းခဲ့ၾကသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္

ေၾကညာအပ္ပါသည္။

က။  ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ သိပၸံနည္းက်အေထာက္အထားမ်ား

 ေပၚအေျခခံထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္တစ္ရပ္

 အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲေရး အေလ့

 အထတစ္ရပ္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

ခ။  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ေမာင္းႏွင္အားမ်ားအပါအ၀င္ ျပင္ပသက္ေရာက္အားမ်ား၏ 

 ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ တစ္ရွိန္ထိုးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ 

 အေရးေပၚအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္

 တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ဳိးကုိ ဖန္တီးေပး

 ရန္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ဂ။  ၎တို႔အေပၚ ရိုက္ခတ္မႈအရွိဆံုးျဖစ္လာမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္

 ႏွင့္မူ၀ါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

 သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အလွည့္က်သီးႏွံ-သစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအျဖစ္ 

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရန္ အလြန္အေရး 

 ႀကီးပါသည္။ 

၄၆



ဃ။ လက္ရိွသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္း

 ေတာင္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 ႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရိွေၾကာင္း ေသ

 ခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းလိုလို၌ အနာဂတ္သုေတသန၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး

 တိုးတက္ေရးႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ

 စိုက္ပ်ိဳးေရး၏ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ ရိုးရာအသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို သဟဇာတရွိရွိ 

 ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္သြားရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။

င။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ ရိုးရာဓေလ့

 ထံုးတမ္းမ်ားအားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ရိုးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

 ဉာဏဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ မူ၀ါဒႏွင့္ တရားေရးစနစ္အတြင္း 

 ထည့္သြင္းအကာအကြယ္ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မျဖစ္

 မေနလိုအပ္ပါသည္။ 

စ။ ေဒသအလိုက္၊ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ တိုက္ေဒသႀကီးအလိုက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိ မတူ

 ကြဲျပားသည့္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္ပါ၀င္လ်က္ရွိသူမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္

 မ်ားရယူရန္ႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိေစသည့္ 

ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ဳိးဖန္တီးေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ဆ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အဆင့္ႏွစ္ရပ္စလံုး၌ အေရးအႀကီးဆံုး အခန္းက႑မွ ပါ၀င္

 လ်က္ရွိေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးသျဖင့္ မည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံ

 ကိန္း၌မဆို ဤအခ်က္ကို အေလးဂရုျပဳရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။ 

သို႔ပါေသာေၾကာင့္

 တိုက္ေဒသႀကီးအလိုက္၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ႏွင့္ ေဒသအလိုက္ခ်မွတ္ထားသည့္ ေရႊ႕

ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္အကဲျဖတ္၍ လိုအပ္ပါက 

အသစ္ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ၂၀၀၄ 

ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ Shillong ၌ စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည့္  ‘ဟိမ၀ႏၱာ

အေရွ႕ပိုင္းေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ တိုက္ေဒသႀကီးအလိုက္မူ၀ါဒ

ေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ိုင္း’ ၏ အေသးစိတ္တိုက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 

ရည္ညႊန္းကိုးကားႏိုင္ပါသည္။

၄၇



မည္သည့္မူ၀ါဒႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မဆို ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ အေျခခံမူမ်ား

အေပၚအေျခခံရမည္။

 ရိုးရာႏွင့္ သိပၸံနည္းက်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတ

အေပၚတန္ဖိုးထားတည္ေဆာက္ထားၿပီး မတူကြဲျပားသည့္ လူသားျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ယဥ္

ေက်းမႈအေလ့အထမ်ား၊ က်ား-မေရးရာ သာတူညီမွ်မႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း

လံုျခံဳေရးတို႔ကို ေလးစားလိုက္နာသလို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး

ကိုပါအားေပးျမႇင့္တင္ေပး၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိျခင္း၊ အက်ဳိး

သက္ဆိုင္ပါ၀င္ သူအားလံုးပါ၀င္ျခင္း၊ နယ္ပယ္ရႈေထာင့္စံုလင္ျခင္း၊ ေဒသေဂဟစနစ္ႏွင့္ 

သဟဇာတရွိျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစီမံခန္႔ခြဲသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္း

မ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရန္။ 

 ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မဂၢါလာယာရွိ 

Shillong ၌ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

၇။  ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ သိပၸံနည္းက်သံုးသပ္အကဲျဖတ္
 ခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ
 စိုက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒသစ္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေပၚ မလိုမုန္းထား ဆန္႔က်င္ရန္ လိုလ်က္ရွိသည့္ 

မူ၀ါဒသည္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမရွိသည့္ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈ၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈႏွင့္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈ

မ်ားကိုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡကိုပါ မီးေလာင္ရာ

ေလပင့္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

 ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲေရးဆီသို႔  ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈ ပုံစံမ်ားကုိ စည္းၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္

မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ရန္ အပူတျပင္းလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးကဲ

၄၈



ကြဲျပားစံုလင္သည့္ အေမြအႏွစ္ကို တန္ဖိုးထားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား

အားလံုးႏွင့္ ေက်းလက္ေနလက္လုပ္လက္စား ျပည္သူမ်ားအားလံုး၏ ဘ၀သာယာ၀ေျပာေရးကို 

အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္သင့္ပါသည္။

“ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈရွိတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ယဥ္

ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။” 

(အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔)

 ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ အစိုးရသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးျဖင့္ အသက္ေမြး

၀မ္းေက်ာင္းျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အမ်ားတရား၀င္လက္ခံက်င့္သံုးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ 

မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။ ဤအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပစ္မႈေျမာက္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ကိုယ့္က်င့္တရားပ်က္ယြင္းမႈအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းထက္ ဂုဏ္သိကၡာျပည့္၀သည့္ ကၽြမ္းက်င္

အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားသင့္ပါသည္။

 ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ား၏ အနားေပးစိုက္

ကြက္မ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ မ်ားျပားလြန္းသည့္ တည္ဆဲေျမယာဥပေဒ

မ်ားကို သံုးသပ္ျပင္ဆင္၍ အထူးသျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ‘ေျမလြတ္၊ 

ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒ’ ကို လံုး၀ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ သိမ္းဆည္း

ခံရႏိုင္သည့္  အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ရွိလာေစသည့္  ‘ေျမလပ္’ ဟူသည့္ စကားရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ျပင္

ဆင္၍ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္း

ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ၌ ဤကဲ့သို႔ေသာစနစ္မ်ားကို အားေပးေထာက္ခံ

ထားသျဖင့္မူ၀ါဒကို ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ အျမန္ဆံုးအသက္သြင္းရန္ အပူတျပင္းလိုအပ္

လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

ေျဖေလွ်ာ့ရာ၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္

ေနလက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ္ကန္

သင့္ျမတ္စြာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ဘက္လိုက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းသည့္ ကိုယ္ပိုင္

ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးရန္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ပါသည္။

၄၉



 တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိး

ေရးအပါအ၀င္ သီးႏွံ-သစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ား လက္ခံက်င့္သံုးမႈအတြက္ စည္းရံုး

အေရးဆိုရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ လတ္တေလာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာအစိုးရမ်ားသည္ သီးႏွံသစ္ေတာ

ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနမ်ားကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လာၾကၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊ႕

ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအေပၚ မွီခိုအသက္ရွင္လ်က္ရွိသည့္ လူဦးေရသန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိ

ေနသည္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္အံေနျဖင္ ့အလားတူေဆာငရ္ြက္ျခင္းသည ္ေၾကာင္းက်ဳိးညညီြတ ္လ်ကရ္ွသိည။္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားကို အကာအကြယ္

ေပး၍ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ သီးျခားတာ၀န္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ရန္လုပ္ပိုင္ခြင့္

အပ္ႏွင္း ေပးထားသည့္ သီးႏွံသစ္ေတာေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမ်ဳိးရွိရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ တိုင္းရင္းသား

ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈအရွိဆံုး ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

“ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကို စနစ္တက်အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္တဲ့ မူ၀ါဒမ်ဳိးကုိ 

နည္းပညာနဲ႔ ဘ႑ာေငြပါ ခြဲေ၀ခ်ထားၿပီး ေရးဆြဲက်င့္သုံးသင့္တယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ မျဖစ္

မေနအသိအမွတ္ျပဳေပးၿပီး ဥပေဒေတြကုိပါ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပင္ဆင္ေပးရမယ္။” 

(အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔)

 ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

မႈအေထာက္အပံ့မ်ား အေရးေပၚလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာခဲ့သည့္ 

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ၎တို႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္

ပြားလာခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ၿပိဳင္တည္းလုိလို၌ စီးပြားေရးနယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔လာမႈႏွင့္ ေငြေၾကးထိန္း

ခ်ဳပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသည့္ ေခတ္သစ္အရွိတရားမ်ားႏွင့္ အလုိက္သင့္လိုက္ပါစီးေမ်ာ

ႏိုင္ေစမည့္ အေထာက္အပံ့မ်ဳိး ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔၌ ၀င္ေငြရ

သီးႏွံမ်ား၏ အာဟာရပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမႈကို ျမင့္တက္လာေစသည့္ အနားေပးမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းကဲ့သို႔

ေသာဆန္းသစ္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္

ျခင္းမ်ဳိးပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
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Transnational Institute (TNI) သည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ
ရွိၿပီးတရားမွ်တ၍ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက်ျဖစ္သည့္ ေျမကမာၻကို 
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သံဓိ႒ာန္ခ်ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ
သုေတသနႏွင့္ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရး စည္းရံုးအေရးဆိုလ်က္ရွိသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္ 
ကာလတစ္ေလွ်ာက္ TNI အေနျဖင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားအၾကား 
သီးျခားဆက္ေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္၍ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို ခ်ိိိိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

www.tni.org

TNI ျမန္မာအစီအစဥ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရသစ္ ေပၚထြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ 
အေျခခံက်သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္၍ ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆံုး စာရင္း၀င္
သည့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သန္းလာခဲ့သည္။ TNI 
၏ျမန္မာအစီအစဥ္သည္ တစ္ရွိန္ထိုးတံခါးပြင့္လာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရ
သည္စ့နိ္ေခၚမႈမ်ားကိ ုကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းလ်ကရ္ွသိည္ ့ႏိငုင္ံေရးဇာတ္ေကာငမ္်ားႏငွ္ ့(တိငု္းရင္းသား)
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းလာေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ ရည္ရြယ္ထားသကဲ့
သို႔တစ္ဖက္တြင္လည္း အားလံုးပါ၀င္မႈရွိ၍ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္ရာ၌ ပါ၀င္အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ TNI အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသား 
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