ရွမး္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ ားကြနယ
္ က္မွ သတင္းထုနျ္ ပန္ခ က္
(၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔)
ရွမး္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ပု း္ နားဆပင
ု း္ ရြာသူ/သားမ ားမွ နားဆပင
ု း္ ေဒသအတြငး္ ရာဘာစပက
ု ပ
္ ပပ းေရးစီမက
ံ န
ပ း္
အတြက္ ကုမၸဏမ
ီ သ
ွ မ
ပ း္ ဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ ားအားျပန္ေပးရန္ အစီအရင္ခစ
ံ ာ
ထုတျ္ ပန္ေတာင္းဆပု
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပပုင္း ၊ ေက ာက္မဲခရုပင္၊ နမၼတူၿမပပ႕နယ္ နားဆုပင္းေက းရြာအုပ္စုအတြင္း ရာဘာ
စပုက္ပ ပပးေရး စီမံကပန္းအတြက္ ေဒသခံေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ ား၏ စပုက္ပ ပပးေျမမ ားအား ကုမၸဏီမွ
မတရားသပမ္းယူထားျခင္း

ုႏွင့္

ပက္သက္သည့္

အစီရင္ခံသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကပု

ရွမ္းေတာင္သူ

လယ္သမားမ ားကြန္ယက္ ုႏွင့္ သက္ေရာက္မႈခံရသူ နားဆပုင္းရြာသူရြာသားမ ားမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
ကပု ယေန႕ေတာင္ႀကီးၿမပပ႕တြင္က င္းပခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုုႏွစ္တြင္ အစပုးရမွ အထြဋ္အထပပ္ေအာင္ျမင္မႈ စုပက္ပ ပပးေရးုႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖပပးေရးတုပးတက္မႈ
ကုမၸဏီလီမပတက္ TOP CONQUER CO, Ltd. အား နားဆုပင္းေက းရြာအုပ္စုုႏွင့္ ၂မုပင္အကြာအေ၀းရွပ
ပပုင္ရွင္မရွပေသာ ေျမလြတ္ေျမရပုင္းေျမေနရာ ဧက ၁၅၀၀ကပု ရာဘာစုပက္ပ ပပးရန္ ခြင့္ျပပခ က္ေပးခဲသ
့ ည္။
သုပ႕ေသာ္ ကုမၸဏီမွ ရြာုႏွင့္ထပစပ္ေနသည့္ နားဆပုင္းရြာသူရြာသားမ ားပပုင္ ေျမေနရာမ ားေပၚ၌လည္း
ရာဘာမ ား

စုပက္ပ ပပးခဲ့ၿပီး၊

အျခားရြာမ ားမွလည္း

ရာဘာစပုက္ပ ပပးရန္အတြက္

လူေနအပမ္မ ားအခ ပပ႕

ေလ ာ္ေၾကးလုံး၀မရရွပပဲ ေရြ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။
၎ကုမၸဏီမွ ပပုင္ရွင္မရွပေသာ ေျမလြတ္ေျမရပုင္း ဧက ၁၅၀၀ ေပၚတြင္သာ ရာဘာစပုက္ပ ပပးခြင့္ ရရွပခဲ့ေသာ္
လည္း စပုက္ပ ပပးစီမံကပန္းေျမဧကေပါင္း ၇၆၃.၀၀ မွာ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ ားပုပင္ ယာေျမ
မ ားျဖစ္သည္ဟု ေက ာက္မဲခရုပင္၊ နမၼတူျမပပ႕နယ္အုပ္ခ ပပ္ေရးမွ း၊ ေျမစာရင္းဦးစီးမွ း၊ စုပက္ပ ပပးေရး ဦးစီးမွ း၊
ျမန္မာ့ုႏွစ္ရွည္ပင္စပုက္ပ ပပးေရးဦးစီးမွ း၊ နားဆုပင္းေက းရြာအုပ္စု အုပ္ခ ပပ္ေရးမွ း၊ ေတာင္သူလယ္သမား
ကုပယ္စားလွယ္

ဦးအုပက္ေယာ္ုႏွင့္

ဦးဆန္ျပည္တုပ႕မွ

၂၀၀၆

ခုုႏွစ္အတြင္း

ကြင္းဆင္းတုပင္းတာ

ေတြ႔ရွပခ က္ျပေျမပုံအရ သပရွပရသည္။
ယင္းသပု႔လယ္ယာေျမသပမ္းဆည္းျခင္းခံရသည့္ ေတာင္သူလယ္သမား ၈၀ ဦးအနက္ ၁၈ ဦးတပု႔မွာ မပမပတပု႔
လယ္ယာေျမမ ားအားဆုံးရံႈးရမည္စပုးေသာေၾကာင့္ စပတ္ဆုႏၵမပါပဲ ကုမၸဏီုႏွင့္ အက ပပးတူ မပမပတပု႔ပပုင္
လယ္ယာေျမအတြင္း ရာဘာစပုက္ပ ပပးရန္သေဘာတူခဲၾ့ ကရသည္။ အက ပပးတူ လုပ္ေဆာင္သူေတာင္သူ
လယ္သမားမ ားမွ စပုက္ပ ပပးထားသည့္ ရာဘာပင္မ ားအား ေစာင့္ေရွာက္ခေငြ အနည္းငယ္ျဖင့္သာ
ရာဘာပင္မ ားအား ျပပစုပ ပပးေထာင္ေပးရသည္။ ယင္းကဲ့သပု႕ အက ပပးတူ စပုက္ပ ပပးရန္ သေဘာတူျခင္း

မရွပသည့္ က န္ေတာင္သူမ ား ၆၂ ဦးတပု႕မွာ ေလ ွာ္ေၾကးလုံး၀မရရွပဘဲ T & C ကုမၸဏီမွ သပမ္းဆည္းျခင္း
ကပခ
ု ံခဲ့ရသည္။
ဤရာဘာစပုက္ပ ပပးေရးစီမံကပန္းေၾကာင့္ ရြာသားအမ ားစုတပု႕မွာ မပမပတပု႕လယ္ယာေျမမ ားအား ဆုံးရႈံးၾကရ
သည္သာမက၊

လုပ္ကပုင္စားေသာက္ရန္ပပုမပုခက္ခလ
ဲ ာျခင္း၊

ုႏွင့္

အျခားေသာ

ဖပုႏွပပ္မႈမ ားလည္း

ၾကပံေတြ႕လာၾကရသည္။ ယခင္ကရြာအနီးတြင္သာရွပသည့္ စပုက္ပ ပပးေျမေနရာမ ားျဖစ္သည့္ ရြာသားပပုင္
လယ္ယာေျမမ ားအား ကုမၸဏီမွ သပမ္းဆည္းကာ ရာဘာစပုက္ပ ပပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ ရြာသားမ ားမွ ရြာုႏွင့္ေ၀း
သည့္ လယ္ယာေျမသစ္မ ား ရွာေဖြကာစပုက္ပ ပပးၾကရသည္။ ယင္းသပု႕စပုက္ပ ပပးရန္ ၂-၃ နာရီ ခန္႔ၾကာ
မပမပလယ္ယာသုပ႔ လမ္းေလ ာက္သြားၾကရရုံမွ မက ပပု၍ေ၀းလံလာသျဖင့္ သီးုႏွသ
ံ ယ္ယူ ပပု႔ေဆာင္ခပပုမပု
ကုန္က လာျခင္းတုပ႔ေၾကာင့္

၀င္ေငြေလ ာ့နည္းလာျပီး

စား၀တ္ေနေရး

အတြက္

မလုံမေလာက္

ျဖစ္လာသည့္အျပင္ အခ ပပ႕မပသားစုမွ မပမပသားသမီးမ ားအား ေက ာင္းမထားုႏပုင္ၾကေတာ့ျခင္း စသည့္
အခက္အခဲမ ား ၾကံပေတြ႔လာၾကရသည္။
T & C ကုမၸဏီမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ ား၏ စုပက္ပ ပပးေျမယာမ ားသပမ္းဆည္းကာ ရာဘာပင္မ ား
စပုက္ပ ပပးျခင္းမက လူေနအပမ္ျခံမ ား ရွပသည့္ ေျမေနရာမ ားအထပ ရာဘာပင္မ ားစပက
ု ္ပ ပပးလာၾကျခင္းေၾကာင့္
ေျပာင္းေရြ႕ေပးခဲ့ရျခင္းမ ားလည္းရွပသည္။ အပမ္ေျခ ၁၂ အပမ္ရွပသည့္ တေအာင္း ုႏွင့္ ေဂၚရခါး လူမ ပပးမ ား
ေနထပုင္သည့္

ရြာတစ္ရြာျဖစ္သည့္

နားေကာက္ရြာမွ

ရြာသားမ ားမွာလည္း

T

&

C

ကုမၸဏီ

ရာဘာစုပက္ပ ပပးေရးစီမံကပန္းေၾကာင့္ ေလ ာ္ေၾကးလုံး၀မရရွပဘဲ ရြာလုံးက တ
ြ ္ ေျပာင္းေရြ႕ေပးခဲ့ရ သည္။
ထပု႔အျပင္

ယင္းသပု႔ရြာအနီး

သပမ္းဆည္းေျမမ ားေပၚ

ကုမၸဏီမွရာဘာစပုက္ပ ပပးထားသည့္

ေျမေနရာ

မ ားအား ျခံစည္းရပုးခတ္ထားျခင္းမရွပေသာေၾကာင့္ ရြာသားပပုင္ က ဲုႏ
ြ ာြ းမ ား ၀င္ေရာက္က က္စားမပသည့္
အခါ

ကုမၸဏလ
ီ ုပ္သားမ ားမွ

၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္

က ဲုႏ
ြ ာြ းမ ားေျခေထာက္အား

ဓါးျဖင့္ခုတ္ျခင္း၊

ရာဘာပင္မ ားအားပ က္စီးေစျခင္းဟုဆပုကာ

ယင္းသပု႔

က ဲုႏ
ြ ာြ းမ ား

ပပုင္ရွင္ေတာင္သူမ ားထံမွ

ေလ ာ္ေၾကးေငြအဆမတန္ သပန္းဆယ္ုႏွင့္ခ ီ ဒါဏ္ေငြရပုက္လ က္ရွပသည္။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္
T & C ကုမၸဏီမွ ၄င္းတပု႔လယ္ယာေျမအေပၚလုပ္ကပုင္ စပုက္ပ ပပးလ က္ရွပသည့္ လယ္သမားအခ ပပ႕အား ပုဒ္မ
၄၄၇ အရတရားဆြဲဆပုျခင္းမ ားလည္းရွပခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုုႏွစ္မွစၿပီး နားဆပုင္းေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ ားမွ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
ကုပယ္စားလွယ္

ေဒၚနန္းခမ္းေအး

ထံသပု႔လည္းေကာင္း၊

နမၼတူျမပပ႕နယ္

အုပ္ခ ပ္ေရးမွ း

ထံတြင္

လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ ပ္ုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုပးရမ ား အသီးသီးတုပ႕ထံ အခက္အခဲမ ားကပု
စာေရးေတာင္းဆပတ
ု င္ျပခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ နမၼတူၿမပပ႕နယ္
ေျမစာရင္းဦးစီးမွ း ဦးထြန္းေရႊုႏွင့္ အဖြ႔မ
ဲ ွ လယ္ေျမသပမ္းယူထားျခင္းခံရသူ ေတာင္သူလယ္သမားမ ားုႏွင့္
လာေရာက္ေတြ႕ဆုံကာ ေျမတစ္ဧကအတြက္ ေလ ာ္ေၾကးေငြ က ပ္ ၂သပန္းအား ရွမ္းျပည္နယ္အစပုးရမွ
ခ မွတ္လပုက္သည့္အမပန္႕အရ

လက္ခံရယူၾကရန္ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။

ေဒသခံ

ေတာင္သူမ ားမွယင္း

သက္ေသခံအမပန္႕ခ စာအားျပရန္
ေဒသခံရာြ သားမ ားမွ

ေတာင္းေသာ္လည္း

ယင္းတပု႕မွမျပုႏပုင္ခဲ့ေပ။

ေလ ာ္ေၾကးေငြအားလက္မခံလပုေၾကာင္းုႏွင့္

ထပု႕ေၾကာင့္

ေျမယာသာလ င္

၄င္းတပု႔၏

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းုႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ အဓပကျဖစ္သျဖင့္ လယ္ယာေျမေနရာကပုသာ
ျပန္လည္ရရွပလပုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
သပု႕ပါ၍

နစ္နာရသူ

နားဆပုင္းေဒသခံရာြ သူရာြ သားမ ားုႏွင့္

ကၽြုႏု္ပ္တပု႕

ရွမ္းေတာင္သူ

လယ္သမားမ ားကြန္ယက္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အစပုးရထံ ဤကပစၥုႏွင့္စပ္လ ဥ္းၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္
ေတာင္းဆပုစာအားေပးပပု႕ခဲ့ၿပီး၊

Top

Conquer

Company

ကုမၸဏီမွ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အခ က္မ ားအတပုင္း လပုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ကပုလည္း ေတာင္းဆပလ
ု ပုက္ပါသည္။
၁)

T

&

C

ကုမၸဏီမွ

သပမ္းဆည္းထားေသာေျမမ ားကပု

မႈလပပုင္ဆပုင္လုပ္ကပုင္လ က္ရွပေသာ

ေတာင္သူလယ္သမားမ ားလက္၀ယ္သပု႔ အျမန္ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္
၂) သပမ္းဆည္းကာလအတြင္း မစပုက္ပ ပပးလပုက္ရသည့္ သီးုႏွံမ ားအတြက္ ကုမၸဏီမွ ထပုက္တန္ေသာ
နစ္နာေၾကးေပးေလ ာ္ရန္
၃)

ကုမၸဏီမွ ဒါဏ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ေစခဲ့သည္မ ားကပု ေပးေဆာင္ခဲ့ရသူ ရြာသားမ ားထံ

ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ။

အျခားအခ က္အလက္မ ားပပုမပု သပရွပလပုလွ င္
shanfarmers@gmail.com ကပုဆက္သယ
ြ ္ုႏပုင္ၿပီး
www.shanhumanrights.org အင္တာနက္စာမ က္ုႏွာေပၚ၌လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈုႏပုင္ပါသည္။

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ ။ ။ နန္းဆပုငစ
္ ံ (092 60893745)

စပုင္းေယာ္ (090 4732 2683)

