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မူကုိခ်မွတ္က်င့္သံုးကာ လယ္အငွားခ်ထားသည့္ လယ္ပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ား နစ္နာဆံုးရံႈးရျပန္သည္။ ဖဆပလေခတ္ ၁၉၇၄
ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေျမအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍
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ေရကန္ႏွင့္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္မွလြဲ၍ ေျမယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား တစ္နည္း
အားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအား မည္သည့္ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာမွ် ေပးထားျခင္းမရွိေပ။
ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္သြားရန္အတြက္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ျပည္နယ္
အစုိးရအၾကား အာဏာကုိမွ်ေဝပူးတြဲက်င့္သံုးသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔
အစည္းတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးစဥ္ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ နယ္ေျမအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အနာဂါတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ (၇) ခုနီးပါးျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ ႏုိင္ငံေရး
တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု
စနစ္သည္ အဓိကက်ေသာ အေျဖတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) က အခိုင္အမာယံုၾကည္
ထားသည္။ ထိုယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္
တစ္ခု ပီျပင္စြာေပၚထြန္းလာေရးကိုေရွးရႈၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္
သည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေရးသားထုတ္ေဝလာခဲ့သည္။
ယခုေရးသားထုတ္ေဝထားသည့္ သုေတသနစာတမ္းသည္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရာ စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေျမယာစီမံမႈစနစ္မ်ားကို ေလ့လာတင္ျပထားၿပီး အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။
ဤစာတမ္းျပဳစုရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးအႀကံဥာဏ္ေပးခဲ့ၾကေသာ ပညာရွင္၊ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔အား
ENAC မွ အေလးအနက္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္
မ်ား စုေဆာင္းေကာက္ယူရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ လူပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔အား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းႏုိင္ရန္ ကူညီ ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့
ၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လက္ခံေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳၿပီး သိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ ကရင္၊ ကယားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔ရွိ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန (လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္
စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန) မ်ားမွအရာရွိမ်ားႏွင့္ ထိုျပည္နယ္သံုးခုရွိ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (KNU, NMSP ႏွင့္ KNPP)၏ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ
ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္တာဝန္ခံမ်ား၊ ေျမယာအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (KESAN, Mon State
Common Space, KEAN, Ever Green, KSFU) ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအားလည္းေကာင္း ENAC မွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဤသုေတသနစာတမ္းမထုတ္ေဝမီ စာတမ္း၏သက္ဆိုင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ ေရးသားထားေသာ အခ်က္
အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိစစ္ဖတ္ရႈကာ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကေသာ KNU သစ္ေတာဌာနႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ
ပဒိုမန္းဘထြန္းႏွင့္ ပဒိုေစာေလေစးတို႔အားလည္းေကာင္း၊ NMSP မွ ႏုိင္ဟံသာ အားလည္းေကာင္း၊ KNPP မွ ခူးဦးရယ္ အား
လည္းေကာင္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤစာတမ္းတစ္ခုလံုးကိုစိစစ္ဖတ္ရႈၿပီး ေဝဖန္ေထာက္ျပ၊ အႀကံဉာဏ္မ်ား
ေပးကာ တည္းျဖတ္ေပးခဲ့ေသာ ေဒါက္တာ မင္းခင္ေမာင္ရင္အားလည္း မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ဤစာတမ္းကို ေရးသားထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးေပါင္းရန္ပံုေငြ (Joint Peace
Fund) အဖြဲ႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေရးထားေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
မွားယြင္းမႈတစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့လွ်င္ ENAC ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။
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က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားထားရေသာ အရင္း
အျမစ္တစ္ခုျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
						

ေဒါက္တာႏိုင္ပညာမြန္

						

အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ

				

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္ ေျမယာဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာ
ခဲ့သည္။ အဆိုပါေျမယာဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေျမယာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို အထိုက္
အေလ်ာက္ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေျမယာျပႆနာအသစ္မ်ားကို ဖန္တီးရာေရာက္ခဲ့သည္မ်ားလည္း
ရွိခဲ့သည္။ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ေျမယာဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားသည္ အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔က လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့ေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိ
သည့္အျပင္ ေျမယာဆိုင္ရာျပႆနာသစ္မ်ားကိုပါ ထြက္ေပၚလာေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ေျဖရွင္း၍ မၿပီးဆံုးႏုိင္ေသာ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ယေန႔ထိတိုင္ရွိေနပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ အာဏာရလာမည့္ အစိုးရ
အဆက္ဆက္တုိ႔အတြက္လည္း ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
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စီမံအုပ္မႈစနစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္းကူးေျပာင္းေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔အား

ေျမယာအပါအဝင္ က႑အလိုက္လုပ္ပိုင္ခြင့္

အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝထားေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအမ်ားစုမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရလက္ထက္တြင္သာ စုပံုေနဆဲ
ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ေျမယာအပါ
အဝင္ က႑အလိုက္ျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ႏုိင္ငံ၏ အဓိကေက်ာရိုးျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သြားရန္ သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲသြားရန္ လိုအပ္ေန
ပါသည္။
လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရခက္ခဲေစသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိေနေသာေၾကာင့္ ယေန႔ထက္တုိင္ သိသာထင္ရွားေသာ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးေပ။ ထိုေၾကာင့္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ားေအာက္တြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အသစ္ေရးဆြဲမႈမ်ားမွတဆင့္ သိသာေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈအာဏာ
ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ က်ားကုတ္က်ားခဲႀကိဳးပမ္းယူရမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ အလားတူ
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ

တဆင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သုိ႔ ခရီးမေရာက္ဘဲ၊ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏုိင္မႈ၊ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုတြင္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည့္ အေျခခံမႈမ်ားဆိုင္ရာ ဘံုနားလည္မႈမ်ား မတည္ေဆာက္ႏုိင္ေသာ
ေၾကာင့္ တစ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္ေစကာ ဖက္ဒရယ္အိမ္မက္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဆဲအေျခအေနကိုသာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္
ေဖာ္ေဆာင္ေသာ

ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ

ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏

ထိုဥပေဒမ်ားကို

အေကာင္အထည္

အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

ႏိုင္ငံအတြင္း

ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ယေန႔ထိတိုင္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပည့္အဝ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ေသး
ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း

ေျမယာဆိုင္ရာ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚလာသည္။ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊

ဥပေဒမဲ့ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲသားေျမယာမဲ့မႈမ်ား၊ ေျမက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံ
ဇာတမ်ားကို တရားမဝင္ ထုတ္ယူေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား
အျဖစ္ ခိုလႈံေနရသူမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးဆံုးရံႈးေနမႈမ်ား အစရွိသည္ ေျမယာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ၎တို႔ကို စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
သြားရန္ အေရးႀကီးသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံအတြင္း လက္ရွိက်င့္သံုး အေကာင္အထည္
ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာ
ေပါက္ရန္ လိုပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားတြင္ တူညီေသာအခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ မတူညီေသာ
အခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအၾကား ျခားနားခ်က္မ်ားကို ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္
တစ္ဘက္တြင္ အာဏာရအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္ေအာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ
တစ္ဆင့္ ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲကာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကုိ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျဖေလ်ာ့သည့္ ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ေႏွးေကြးစြာကူးေျပာင္းေနခ်ိန္တြင္ အျခားတစ္ဘက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔စည္းမ်ားက
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မွ တစ္ဆင့္
ျပင္ဆင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကၿပီး၊ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမူဝါဒမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျပီး၊ ေျမယာဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအမ်ားစုကို ျပည္သူ
လူထုႏွင့္ နီးစပ္မႈပိုရွိေသာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံတြင္ ထားရွိလိုၾကသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အဆိုပါေျမယာျပဳျပင္
ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုသည္ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစည္းမႈရွိရန္လိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးသြားမည့္
ေျမယာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္
ႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကိုေလ့လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီႏုိင္မည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာတင္ျပထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေျမယာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အရ

ႏိုင္ငံ၏

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္

ေျမယာဆိုင္ရာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို

ဖက္ဒရယ္/

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ရွင္းလင္းစြာခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မဟုတ္ေသာ အာဖရိက
ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းအသိ
အမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာအခြင့္အေရးလံုၿခံဳမႈကို ခိုင္မာေစျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း လက္ေတြ႔က်ေသာ ေျမယာဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေစာဆံုးစတင္ႏိုင္ေရးအတြက္
ႏုိင္ငံအတြင္း ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါးျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေရွးရႈၿပီး သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ား (အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု) အၾကား ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆုိင္ရာ ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီႏုိင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္မ်ားကိုအေျခခံသည့္ ေျမ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ပံု (၇) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္ဖြဲ႔စည္းပံု .................................................................... ၁၃၁
ပံု (၈) မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ေျမႏွင့္သယံဇာတဆိုင္ရာ အာဏာခြဲေဝမႈ...................................................................... ၁၅၁

AFPFL

Anti-Fascist People’s Freedom League
ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဖ.ဆ.ဖ.လ)

CBD

Convention on Biological Diversity
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း

CDCs

City Development Committee
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

CEC

Central Executive Committee
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

CLC

Central Land Committee
ဗဟိုလယ္ယာေျမေကာ္မတီ 			

CSC

Central Standing Committee
ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ

CFCs

Community Forest Certificates
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ား

CFIs

Community Forest Instructions
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

CFS

The Committee on World Food Security
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးေကာ္မတီ

CITES

Convention on International Trade in Engendered Species of Wild Fauna and Flora
မ်ိဳးသုန္းရန္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ 		
ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း

CNF

Chin National Front
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

DALMS

Department of Agricultural Land Management and Statistics 				
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

DKBA

Democratic Karen Buddhist Army
တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္

EAO

Ethnic Armed Organization
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း

FAO

Food and Agriculture Organization
စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔

FPD

Framework for Political Dialogue
ႏိုင္ငံေရးေဆြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္

FPIC

Free Prior Informed Consent
လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္ရယူထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္

GAD

General Administration Department
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

IDPs

Internally Displaced Persons
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား

ICSEC

International Covenant on Social Economic and Cultural Rights
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ILO Convention 169

International Labor Organization Convention 169 – ILO 				

		အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္
ITTA

International Tropical Timber Agreement
ႏုိင္ငံတကာ အပူပိုင္းေဒသထြက္သစ္မ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

KAD

Karen Land and Agriculture Department
ကရင္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန

KEAN

Kayah Environmental Action Network
ကယားျပည္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 			
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကြန္ယက္

KFD

Karen Forest Department
ကရင္သစ္ေတာဌာန

KFid

Karen Fishery Department
ကရင္ေရလုပ္ငန္းဌာန

KID

Karen Interior Department
ကရင္ျပည္ထဲေရးဌာန

KJD

Karen Judicial Department
ကရင္တရားေရးဌာန					

KMD

Karen Mining Department
ကရင္သတၱဳတြင္းဌာန

KESAN

Karen Environmental and Social Action Network
ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္

KNDP (Dragon Group)

Karenni National Democracy Party
ကရင္နီအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ/တပ္မေတာ္ (နဂါးအဖြဲ႔)

KNPDP (Kayaw group)

Karenni National Peace and Development Party
ကရင္နီအမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ကေယာအဖြဲ႔)

KNPLF

Karenni National People’s Liberation Front
ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (ကလလတ)

KNPP

Karenni National Progressive Party
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

KNSO (White Star group) Karenni National Solidarity Organization
		ကရင္နီအမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ (ၾကယ္ျဖဴအဖြဲ႔)
KSC		Karreni Supreme Council
		ကရင္နီစူပရင္းေကာင္စီ
KSFU		Karenni State Farmer Union
ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ
KNA

Karen National Association
ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း

KNDO

Karen National Defense Organization

		ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း
KNU		Karen National Union
		ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
KNU/KNLA – PC

Karen National Union/Karen National Liberation Army – Peace Council
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး/ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 			
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

NCA		Nationwide Ceasefire Agreement
		တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္
NLD		National League for Democracy
		အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
NDF		National Democratic Front
		အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ)
MNHRC

Myanmar National Human Rights Commission

		ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
MNLA		Mon National Liberation Army
		မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
MOALI		Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation
		စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
MONREC

Ministry of Natural Resource and Environmental Conservation
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန

MPF		Mon People Front
မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး
NLUP		National Land Use Policy
		အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ
NMSP		New Mon State Party
		မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
PPMFW

People’s Party of Myanmar Farmers and Workers

		ျမန္မာႏိုင္ငံေတင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီ
RCSS		Restoration Council of Shan State		
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

SD		The Survery Department
ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန
The 88 GPOS

The 88 Generation Peace and Open Society
၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း

UDHR		The Universal Declaration of Human Rights
		အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း
UNEP		United Nations Environemntal Programme
ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္အစီအစဥ္
UNDRIP

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

		ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း
UNCCD		Convention on Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought
		ကႏၲာရေျမ ျဖစ္ထြန္းမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆို္င္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း
UN-OHCHR

United Nation – The Office of the High Commissioner for Human Rights
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

VGGT		Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 			
Fisheries and Forests in the Context of National Food Security
		အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အား တာဝန္ခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ ေစတနာျဖင့္တန္ဖိုး၍ လုိက္နာက်င့္သံုးေသာ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
WHC		World Heritage Convention 							
		ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ကြန္ဗင္းရွင္း
UPDJC		Union Peace Dialogue Joint Committee
		ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ
UPC		Union Peace Conference
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ
TFD		The Forest Department
သစ္ေတာဦးစီးဌာန
UKISC		United Karenni Independent State Council
		လြတ္လပ္ေသာ ကရနီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီ
UKSIA		United Karenni State Independent Army
		လြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္
UKISC		United Karenni Independent States Council						
လြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီ
SIA 		Social Impact Assessment								
လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္
အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ယေန႔ထိတိုင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားႏွင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ေသးေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ
ႏုိင္ငံ၏ တတိယေျမာက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာအရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရတက္လာၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရတက္လာၿပီး ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အနားယူသြားေသာ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ေနရာ၌ ဦးဝင္းျမင့္
တက္လာၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွ အစျပဳ၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္
လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ထိုလႊတ္ေတာ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဥပေဒမ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ တစ္ၿပဳိင္နက္တည္းတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိ
ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs)၁ ႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားသည့္ တစ္ျပည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ထားသည့္ အနာဂတ္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စစ
ု နစ္သ႔ုိ ကူးေျပာင္းရန္အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းႏွစခ
္ ု (တစ္ႏင
ို င
္ ံ
လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ
ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္သြားမည့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္
တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အသစ္ေရးဆြဲၿပီး အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု
ကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္လမ္းေၾကာင္း) သည္ အၿပိဳင္သြားေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခု၏ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစည္းမႈမွာ မရွိ
သေလာက္နည္းေနသည္ဟု အမ်ားကေဝဖန္ေနၾကပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္
လက္ရွိတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးဟု ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႔ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ NLD
၁

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္ကို “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား” ဟု
ရည္ညႊန္းေခၚေဝၚၾကေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) မူၾကမ္းကို အစိုးရ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင္႔ ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး
သည့္ေနာက္တြင္ “တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs)” ဟု ေခၚေခၚသံုးႏႈန္းရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစာတမ္းတြင္ တိုင္းရ
င္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို NCA တြင္ သံုးႏႈန္းသည့္အတိုင္း “တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား” ဟုသာ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
(source: https://www.mmtimes.com/in-depth/10767-armed-groups-and-political-legitimacy.html) [accessed 20 July 2019]
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အစိုးရတက္လာသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝး (၃) ႀကိမ္
က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ ပထမအစည္းအေဝး (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ) တြင္ ညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အစုအဖြဲ႔အသီးသီးတို႔သည္
၎တို႔၏

အဆိုျပဳစာတမ္းမ်ား

ဖတ္ၾကားတင္ျပမႈကိုသာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္

အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္

ျပည္တြင္းစစ္ ရွည္လ်ားေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ျခင္း
မရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ ဒုတိယအစည္းအေဝး (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ) ႏွင့္ တတိယအစည္းအေဝး (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဂ်ဴလိုင္လ) တို႔မွ ေျမယာ
အပါအဝင္ က႑ႀကီး (၅) ခုအတြက္ အေျခခံမူသေဘာတူညီခ်က္စုစုေပါင္း (၅၁) ခ်က္ (၃၇ + ၁၄) ကို ရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း (၁) ႏွင့္ (၂) အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တတိယအစည္းအေဝးမတိုင္မီတြင္ ေနာက္ထပ္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း (၂) ဖြဲ႔ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ၿပီး NCA ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔အစည္းစုစုေပါင္း (၁၀) ဖြဲ႔ပါဝင္သည့္ တတိယအစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း (၁) ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ကို မည္သူမွ်တိတိပပ မသိေပ။ ထို႔အျပင္ NCA မထိုးရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးၿပီး ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈမရွိခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္းအေဝးမ်ားမွ
ထြက္လာေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ မည္မွ်ကိုယ္စားျပဳမႈရွိသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရပ္တန္႔လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာမွာ အလွမ္းေဝးေနဆဲ အေန
အထားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ဟုဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။
တစ္ဘက္တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္
သက္ဆုိင္ရာက႑အလိုက္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္လ်က္ရွိသည္။ ပညာေရး၊
က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး စသည့္က႑မ်ားအျပင္ ေျမယာက႑တြင္လည္း ႀကီးမားေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္
ခဲ့သည္။ ဥပမာ - သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျမယာဥပေဒ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး
ဥပေဒတို႔ကိုျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေျမယာစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတို႔ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္တို႔တြင္ဖြဲ႔စည္းကာ ေျမယာဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးဝင္းျမင့္တုိ႔ လက္ထက္
တြင္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခဲြေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကိုျပဌာန္းခဲ့ၿပီး လယ္ယာေျမႏွင့္
အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားေျမအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟို ေကာ္မတီ
တို႔ကိုဖြဲ႔စည္းကာ ေျမယာျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထိုႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္
ကတည္းကရွိခဲ့ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ ေျမအျငင္းပြားမႈ၊ ေျမယာမဲ့မႈႏွင့္ ေျမက်ဴးေက်ာ္မႈစသည့္ေျမယာျပႆနာအားလံုးကို
ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္၊ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ေျမယာဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔၏ အားနည္း
ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ေျမယာျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေရးမွာ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအဆက္ဆက္တို႔၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈလြန္ကဲ
ေနၿပီး ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ေျမယာမူဝါဒမ်ားသည္လည္း ဆင္းရဲသားေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားထက္
အစုိးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ လူနည္းစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုသာ ဘက္လုိက္ျမႇင့္တင္ေပးေနသည္ဟု ေဝဖန္ေနၾက
သည္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။၂ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
ျပဳၾကသည္ျဖစ္၍ လယ္ယာေျမသည္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္မႈအတြက္ အလြန္ပင္ အေရးပါလွပါသည္။ ထို႔အျပင္
အစဥ္အဆက္ ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအသုံးခ်မႈစနစ္ကုိ က်င့္သံုးေနၾကေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေျမယာသည္
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ဂုဏ္သိကၡာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝိေသသအမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ
အတြက္အေရးႀကီးသည့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်
ေရးႏွင့္ ပေပ်ာက္ေရးတုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ရွိရန္လိုသည္။
အျခားေသာ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္သစ္တစ္ရပ္
ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုပါသည္။
ယခင္ႏွင့္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနခဲ့သည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူႏွင့္ ဒုကၡသည္တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားလုံျခံဳမႈ ကင္းမဲ့ေနမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ေျမယာမဲ့ေနမႈမ်ား၊
ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ား၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ား တရားမဝင္
ထုတ္ယူေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္မ်ားဆံုး႐ံႈး

နစ္နာရမႈမ်ား စသည့္ ေျမယာဆိုင္ရာျပႆနာတို႔သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အလြန္ႀကီးမား
ေသာအဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ ၎တို႔ကို အခ်ိန္မီႏွင့္ ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတည္ဆဲေျမယာ ဥပေဒမ်ား၊ ေျမယာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အဆိုပါေျမယာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း/ဌာနမ်ားကို စနစ္တက်ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္လုိပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းတည္ေထာင္ရန္ အားယူေနသည့္ ႏုိင္ငံ
တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို မျဖစ္မေနပံုေဖာ္သြားရန္ လုိပါသည္။ ဆိုလို
သည္မွာ ျပည္ေထာင္စု၏အေျခခံယူနစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ
ေျမယာမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခုိကင္းမဲ့စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္
သည္။ (ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို စာကြက္ - ၁ တြင္႐ႈ) သို႔မွသာ ဆယ္စုႏွစ္ (၇) ခုနီးပါး ျဖစ္ပြား
ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ႏုိင္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
လက္ရအ
ွိ ေနအထားမွာ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ ြင္ အာဏာရလာသည့္ အရပ္သားတစ္ပင
ို ္းဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရလက္ထက္၌ပင္လွ်င္
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
စနစ္ကိုဦးတည္သည့္ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ား အလြန္အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္
ေရးဆြဲျပ႒ာန္းလာခဲ့ေသာ ေျမယာ အပါအဝင္ အျခားေသာက႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္
ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ား မပါဝင္သေလာက္ ကင္းမဲ့ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) (Myanmar Sustainable
Development Programme) တြင္ ေျမယာက႑အတြက္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ အစိုးရအဆင့္ဆင့္အၾကား ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
ခြဲေဝမႈ၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာအသုံးခ်မႈဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုေဖာ္ျပရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တစ္ရပ္
တြင္ မျဖစ္မေနပါ၀င္ရမည့္ အဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ /ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးတုိ႔ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္မ်ား၏
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို တိုးခ်ဲ႕ေပးအပ္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား မပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏုိင္ရန္အတြက္
ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာတင္ျပအပ္ပါသည္။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ သက္ဆုိင္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခင္းအက်င္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳၿပီး၊ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကသည္။ တစ္ခါ
တစ္ရံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားသည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ထား
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သည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ဳိးကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္တို႔၏ ေျမယာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအား ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
(ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တိ႔ု) ကို အပ္ႏွင္းထားေလ့ရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကမာၻႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တုိ႔တြင္ အစိုးရအဆင့္
ဆင့္တို႔၏ ေျမယာဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ အဓိကေျမယာဥပေဒထဲတြင္သာ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္ကို
ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္ ခြဲေဝမႈ
မ်ားႏွင့္ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းမႈပုံစံမ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံအလုိက္ ကြဲျပားျခားနားေလ့ရွိပါသည္။

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ အေရးပါေသာ က႑တစ္ရပ္မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈစနစ္
ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေလ့ရွိၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုတုိ႔သည္ ၎တုိ႔
သက္ဆိုင္ရာ ႐ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈစနစ္ကိုအေျခခံၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေလ့ ရွိၾကသည္။
ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈစနစ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပင္မေျမယာဥပေဒထဲတြင္
အသိမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားၾကသည္။ အာဖရိကႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္
ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ပါဝင္မႈကို အစပိုင္းတြင္အေလးထားေလ့ရွိေသာ္လည္း ေခတ္ကာလေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် အစိုးရ၏
အခန္းက႑ကို တိုးခ်ဲ႕လာၾကသျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမအသုံးခ်မႈစနစ္ ျပန္လည္ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏုိင္သည့္
အလားအလာမ်ား ရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာဥပေဒအခ်ိဳ႕တုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခား
ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေနသျဖင့္ ထိုဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ဳိးအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏တည္ဆဲေျမယာဥပေဒမ်ားထဲတြင္ တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳထားမႈ အားနည္းေနေသးသျဖင့္ လက္ရွိအေနအထားအရ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား၏ လံုၿခံဳမႈမွာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ က်င့္သံုးေနဆဲ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ၿပီး၊ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ေျမယာ စနစ္၏လုံျခဳံမႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးရာ
တြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေရးကိုသာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ေျမယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္၊
ေရးဆြဲ၊ ျပ႒ာန္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေျမယာဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားသည္ ေနာက္တက္လာမည့္
အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔၏ လက္ထက္တုိင္ ဆက္လက္ရွိေနမည့္သေဘာ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာက႑ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ရပ္ မျဖစ္မေနတည္ေဆာက္သြားရန္ လိုပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထိုစနစ္သည္လည္း
အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္လည္း လိုပါသည္။
ထိုသုိ႔ကိုက္ညီမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
တိုးခ်ဲ႕ေပးအပ္သြားရန္လုိအပ္သည့္အျပင္၊ ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈစနစ္မ်ားကို တရားဝင္ႏွင့္ စနစ္
တက် အသိအမွတ္ျပဳသြားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာစီမံအုပ္မႈစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား၊ ထိုစနစ္ႏွစ္ရပ္လံုး၏ ျပင္ပရွိဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား) ကို သဟဇာတရွိရွိ
ေပါင္းစည္း ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားအားလံုးက
အေပးအယူလုပ္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုပါသည္။ ထိုသုိ႔ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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စာကြက္ (၁)

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (self-determination) ဆိုတာ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ဟူသည့္စကားလံုးကို အၿမဲတမ္းလိုေျပာဆို ေနၾက
သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႈႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
အစဥ္တစိက
ု ္ေတာင္းဆိလ
ု ာသည့္ အခြငအ
့္ ေရးတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ေခတ္ကာလ အေျခအေနေျပာင္းလဲလာသည္
ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ နားလည္မႈမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနပါသည္။ ထိုကြဲျပားေသာနားလည္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ နားလည္မတ
ႈ သ
ူ ည္တ
့ င
ုိ ္ ညိႏ
ႈ င
ႈိ း္ မႈအဆင္မေျပမႈေၾကာင္လ
့ ည္းေကာင္း ယေန႔ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာ့
ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္တင
ြ ္ မလိလ
ု ားအပ္ေသာတစ္ဆမ
႔ုိ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ၾကန္ၾ႔ ကာမႈမ်ားရွေ
ိ နသည္။ ထိေ
ု ၾကာင့္ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာအစုအဖြမ
႔ဲ ်ား/
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” အေပၚ နားလည္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဘံုနားလည္မႈတည္ေဆာက္
ကာ ညိႈႏိႈင္းသြားရန္အေရးႀကီးပါသည္။
ကမာၻေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားလံုးသေဘာတူသည္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
မရွိေသးပါ။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေျခခံမူ၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈကို အခ်ိန္ကာလႏွစ္ခု (ပထမကမာၻစစ္
ၿပီးေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း) အားျဖင့္ ခြဲျခားႏုိင္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ဝုဒ႐ိုးေဝလ္ဆင္က မဟာမိတ္
ႏိုင္ငံမ်ား (The Allies) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥေရာပတုိက္၏ မ်ားစြာေသာလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား (small nationalities) ကို ဂ်ာမန္ႏွင့္
႐ုရွားတို႔၏ ႀကီးစိုးမႈမွလြတ္ေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က စစ္ပြဲ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ က်င္းပခဲ့ေသာ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ
မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ သမၼတေဝလ္ဆန္ႏွင့္ အျခားေသာကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဥေရာပတိုက္၏ နယ္နိမိတ္ကို
ျပန္လည္ေရးဆြဲၿပီး နယ္ေျမအခ်ိဳ႕၏ လြတ္လပ္ေရးကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစုအားလံုးကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မေပးႏုိင္ခဲ့ေပ။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္
အသစ္တည္ေထာင္လိုက္ေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ လူမ်ိဳးစုအခ်ိဳ႕သည္ လူနည္းစုမ်ား ျဖစ္သြားၿပီး ၎တို႔သည္ ႏုိင္ငံသစ္
အျဖစ္ မခြဲထြက္ခင္အခ်ိန္ထက္ ပိုမိုနိမ့္က်လာသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ဥေရာပတိုက္အျပင္ဘက္အထိ ခြင့္ျပဳ
လိက
ု လ
္ ်ွ င္ ကမာၻေ
႔ ျမတည္ၿငိမမ
္ အ
ႈ ေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္ႏင
ုိ သ
္ ည္ကုိ သမၼတဝုဒ႐ိးု ေဝလ္ဆန္ႏင
ွ ့္ ကမာၻေ
႔ ခါင္းေဆာင္မ်ားက
သိျမင္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီး (League of Nations) တို႔သည္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ
မ်ားက ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ထားေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေျခခံမူအသံုးခ်မႈကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။
ဒုတိယကမာၻစစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေျခခံမူကို ကိုလိုနီႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရးေပးသည့္ လုပ္ငန္း
စဥ္၏ ဥပေဒအေျခခံအျဖစ္ အဓိကအသံုးျပဳလာသည္။ ဒုတိယကမၻစစ္ေနာက္ပိုင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ (UN)
သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေျခခံမူကို ကိုလိုနီႏုိင္ငံမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳလာၿပီး ကိုလိုနီစနစ္ကို အတိအလင္း
ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ကိုလိုနီႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး
လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္းရွိ အဖိႏွိပ္ခံလူနည္းစုမ်ား၏ ခြဲထြက္ခြင့္ (secession) ကို ခြင့္ျပဳသည့္ အေျခခံအျဖစ္ အသံုး
ျပဳခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု
အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢသည္ ၎၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈႏွင့္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာ
မႈကိုထိပါးလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆိုေသာ အေစာပိုင္း
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရးသည္ ကိုလိုနီစနစ္ႏွင့္ ျပင္ပႀကီးစိုးမႈေအာက္က်ေရာက္ေသာ လူမ်ိဳး
မ်ားအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရး မပါဝင္ေပ။
ေနာက္ပင
ုိ း္ တြင္ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ျ္ ပ႒ာန္းခြငက
့္ ုိ ကုလသမဂၢအဖြဝ
႔ဲ င္မ်ားအၾကား အႀကိတအ
္ နယ္ေဆြးေႏြးျငင္းခံၾု ကၿပီးေနာက္
အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုက ခြဲထြက္ခြင့္ကို ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၇၀
ျပည့္ႏွစ္ေၾကျငာစာတမ္းတြင္ သမား႐ိုးက်ကိုလိုနီႀကီးစိုးမႈ မူေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္သည့္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈ
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ကို အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳး (သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္း ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခံစားေနရေသာ လူအုပ္စုမ်ား
ရွိေနျခင္း) တြင္ အသိအမွတ္ျပဳလာသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါလာသည္။ ထို႔အတူ ထိုေၾကျငာစာတမ္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံ
မ်ား၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမတည္တံ့မႈ (territorial integrity) ႏွင့္ အဖိႏွပ္ခံလူမ်ိဳးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတရား
ႏွစ္ခုလံုးကို အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ေၾကျငာစာတမ္းသည္ ယေန႔ေခတ္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္
အေျခခံသေဘာတရားကို နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးပါသည္။
၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ေၾကျငာစာတမ္းပါ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို လက္ေတြ႔ရယူခဲ့ေသာ ထင္ရွားေသာသာဓက တစ္ခုမွာ
၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းတြင္ ယခင္ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံ၏ ခ႐ိုင္ (၃) ခုျဖစ္ေသာ ခ႐ိုေအးရွား၊ စလိုေဗနီးယာႏွင့္ ေဘာစနီး
ယား-ဟယ္ဇဂိုးဗီးနားတို႔ ႏိုင္ငံမွခြဲထြက္ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေၾကျငာျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ခ႐ိုင္ (၃)
ခုလံုးတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့ၿပီး လူဦးေရအမ်ားစုက လြတ္လပ္ေရးအတြက္
မဲထည့္ခဲ့ၾကသည္။ ခ႐ိုေအးရွားႏွင့္ ေဘာ့စနီးယားနယ္ေျမအတြင္းရွိ ဆားဗီးယားလူနည္းစုတို႔က ယူ႐ိုဆလားဗီးယားႏုိင္ငံမွ
ခြဲထြက္ခြင့္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ႏုိင္ငံ အတြင္းဆူပူမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းဆူပူမႈမ်ားကို
နိမ္ႏွင္းရန္ ဆားဗီးယား လူမ်ိဳးအမ်ားစုပါဝင္ေသာ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္စစ္တပ္ကို
ေစလြတ္ခဲ့သည္။ ဆားဗီးယားတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ခ႐ုတ္၊ ဆလိုဗင္ႏွင့္ ေဘာ့စနီးယားလူမ်ိဳးတို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရက္စက္
ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ာကို ကမာၻက သိသြားေသာအခါ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းတို႔သည္ ခ႐ိုေအးရွား၊ ဆလိုေဗးနီးယားႏွင့္ ေဘာ့စနီးယား-ဟယ္ဇဂိုးဗီးနားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔သည္ ထိုႏိုင္ငံသစ္ (၃) ခုကို အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ
သစ္မ်ားအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။
အေမရိကန္သမၼတ ဝုဒ႐ိုးဝီလဆင္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ထင္ရွားေသာ ႐ုရွားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွာ ဗလာဒီမာလီနင္ျဖစ္ၿပီး
လီနင္သည္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အထူးသျဖင့္ အဖိႏွိပ္ခံရေသာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ အင္တိုက္
အားတိုက္ စည္း႐ံုးလႈပ္ေဆာ္ခဲ့သည္။ လီနင္၏ လူမ်ိဳးစုျပႆနာ (The problems of Nationalities) စာတမ္းတစ္ခုတြင္
“ခြဲထြက္ခြင့္ႏွင့္တကြ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ထက္နိမ့္က်ေသာ မည့္သည့္မူဝါဒမွ လူမ်ိဳးစုျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ (No policy
less than self-determination with secession right can solve the nationalities problems)”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လီနင္ဦးေဆာင္ေသာ ေဘာ္ရွီဗစ္အစိုးရအာဏာရလာေသာအခါ အဆိုပါယံုၾကည္ခ်က္ကိုအေျခခံၿပီး
ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ လူမ်ိဳးမ်ားကို ‘ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္’ ကို ေပးထားသည္။ လီနင္၏
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ ေတြးေခၚယူဆခ်က္သည္ ဥေရာပတိုက္တြင္သာမက အာရွတိုက္အထိ လြမ္းမိုးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း လြမ္းမိုးမႈရွိၿပီး ဂယက္႐ိုက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္လည္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၉) ရက္ေန႔တြင္
က်င္းပေသာ ဖ.ဆ.ဖ.လ၏ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံမိန္႔ခြန္းတြင္ “လူမ်ိဳး (nation or nationality)” ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္
(self-determination)” အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားရာတြင္ လီနင္၏ အေတြးအေခၚအခ်ိဳ႕ကို အေျခခံၿပီး ကိုးကား
ေျပာဆိုသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး
ရၿပီး (၁၀) ႏွစ္အတြင္း ခြဲထြက္လိုက “ခြဲထြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး (The right to secession)” ကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထား
ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး စစ္အစိုးရတက္လာေသာအခါ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ထိုခြဲထြက္ႏုိင္ေသာအခြင့္အေရးကို
ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
ျပည္တြင္းစစ္သည္ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္တိုင္ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုိင္ေသးေပ။ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္ “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္”ကို တစိုက္မတ္မတ္ေတာင္းဆို
လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ခြဲထြက္ခြင့္ကိုမူ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ (တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ေသာ
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အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု NDF က ခြဲထြက္ခြင့္ကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီး ခြဲမထြက္ဘဲ ရပ္တည္သြားမည္ဟု အတိအလင္း ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲ့သည္။) သို႔ရာတြင္ လက္ရွိေျပာင္းလဲလာေသာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအသစ္တြင္ ေနာက္အင္အားစုတစ္ခုက
‘ခြဲထြက္ခြင့္’ ကို မူအရလက္ကိုင္ထားလိုၿပီး အျခားအင္အားစုတစ္ခုကလည္း ဖက္ဒေရးရွင္းကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကို
သြားလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိလာသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတရားအရ အျပင္စည္း (ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ
ႏုိင္ငံ၏ ဖိအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွလြတ္ေျမာက္ေရး) ႏွင့္ အတြင္းစည္း (ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈလြတ္ေျမာက္ေရး) ရွိေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္
ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ားအာၾကား၌ က်ယ္ျပန္႔ေသာသေဘာတူညီမႈမ်ား မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေတာင္းဆိုေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တြင္
ခြဲထြက္ေရးမပါဟု တိုင္းရင္းသားတို႔ဘက္မွေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ “ခြဲမထြက္ရ” စကားရပ္ကို
ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းလိုေသာအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားအၾကား
သေဘာထားကြဲလဲြမႈမ်ားရွိေနၿပီး လက္ရွိက်င္းပေနေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တင္းမာမႈ၊ တစ္ဆို႔မႈမ်ား
ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားစြာရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံ၏ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသန
စာတမ္းေျမာက္မ်ားစြာ ေရးသားျပဳစုထုတ္ေဝထားၿပီးျဖစ္သည္။ သုေတသနစာတမ္း အမ်ားစုက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္၏အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပကာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို အႀကံဳျပဳ ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးေသာ သုေတသနစာတမ္းအမ်ားစုမွာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္
ဒီမိုကေရစီ႐ႈေထာင့္ကို အသားေပးထားၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေထာင္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဖက္ဒရယ္႐ႈေထာင့္မွ အေျချပဳ
စဥ္းစားမႈနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစာတမ္းသည္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္
ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းေနေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေျမယာက႑အတြက္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာအေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
အထက္ပါအဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္၊ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ
အခ်ိဳ႕တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တုိ႔၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္
အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာအေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွး႐ႈထားသည္။
ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အထေျမာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအဓိကသုေတသနေမးခြန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေမးျမန္း
အေျဖရွာထားပါသည္။
(က) ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုတြင္ မည္သည့္အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား ရွိသနည္း။
(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာမ်ားကို မည္သည့္ေျမယာဥပေဒႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္တို႔ျဖင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သနည္း။

ယင္းမူေဘာင္မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကား အဘယ္နည္း။
(ဂ) ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားတြင္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္
ခြင့္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား မည္သို႔ ခြဲေဝက်င့္သံုးၾက သနည္း။
(ဃ) ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈစနစ္ကုိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ
အခ်ိဳ႕၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မည္သည့္

သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏုိင္သနည္း။
(င) အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြက္ အေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္
ရာတြင္ မည့္သည့္ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သနည္း။
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ဤသုေတသနစာတမ္းကို ေရးသားျပဳစုရာတြင္ လိုအပ္ေသာေျမယာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ
ထားၿပီးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တို႔၏ ေျမယာဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊
သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴး႐ုပ္သံမ်ား၊ ေျမယာဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို
ေလ့လာဖတ္႐ႈခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ENAC မွ ထုတ္ေဝထားေသာ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာ
တြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလိုက္မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္းမ်ား) စာအုပ္တြင္ပါရွိေသာ ေျမယာမူဝါဒမ်ား (မူၾကမ္းမ်ား) ကို
အေျခခံၿပီး (ေနာက္ဆက္တြဲ - ၁ ႐ႈ) သုေတသနစာတမ္းအတြက္လိုအပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား၊
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕တို႔၏

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား၊ ေျမယာအေရးေဆာင္ရြက္ ေန

ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕၏ ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ား ျပည္သူ
တု႔ိ ရင္ဆင
ို ႀ္ ကဳံေတြ႕ခဲရ
့ သည္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား အစရွေ
ိ သာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရန
ိွ ားလည္ႏင
ို ရ
္ န္အတြက္ သုေတ
သနစစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာကိုထုတ္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔သို႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အေသးစိတ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ (in-depth interview)
မ်ား၊ ဦးတည္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း (Focal Group Discussion) မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အရည္ေသြးအေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား
(qualitative data) မ်ား ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ အေရအတြက္
အျခခံအခ်က္လက္မ်ားကိုလည္း ရႏုိင္သမွ် ရယူစုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။
ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ေကာက္ယူရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္
ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူၿပီး
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ အဆိုပါျပည္သူ (၃) ခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထိုျပည္နယ္ (၃) ခုအတြင္းရွိ
အစုအဖြဲ႔ (၄) ခုတို႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

ေျမယာအေရးေဆာင္ရြက္

ေနၾကေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္သည္။ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (MOALI) ေအာက္ရွိ ျပည္နယ္အဆင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) ေအာက္ရွိ ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနတုိ႔ ပါဝင္သည္။
လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား
ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)ကို အဓိကထား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
MOALI ႏွင့္ MONREC ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ားအား လက္ရွိေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ထိုစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
၎တို႔၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လႊြတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုမူ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ၎တုိ႔၏အခန္းက႑မ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ၏ ေျမယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနႏွင့္ သစ္ေတာဌာနအားလည္းေကာင္း၊ မြန္
ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ၏ ေခါင္ေဆာင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ တိုးတက္ေသာ ကရင္နီအမ်ိဳးသားပါတီ (KNPP) ၏ ေခါင္းေဆာင္
အခ်ိဳ႕အားလည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ KNU ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNU စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ခ႐ိုင္ (၂) ခု
(KNU အျပည္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ခ႐ိုင္ျဖစ္သည့္ မူေၾတာ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ KNU ႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားႏွစ္ခုလံုးရွိသည့္ ခ႐ိုင္
ျဖစ္သည့္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္) ရွိ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအခ်ိဳ႕တို႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ NMSP ၏
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိုအဆင့္တာဝန္ခံႏွင့္ NMSP စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ခ႐ိုင္တစ္ခု (ထားဝယ္ခ႐ိုင္) အတြင္းရွိ
ခ႐ိုင္တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္

ျပည္သူလူထုအခ်ိဳ႕တို႔ကို

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

KNPP

၏

ေျမယာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ KNPP

ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို ကယားျပည္နယ္ရွိ KNPP ဆက္ဆံေရး႐ံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
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ထို႔အျပင္ ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕
ကိုလည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ဓေလ့ထံုး
တမ္း ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္ (KESAN) ႏွင့္

၈၈ မ်ိဳးဆက္ပြင့္လင္း

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (The 88 GPOS) တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လူထုဆံုရပ္ (Mon State Common Space)
ကိုလည္းေကာင္း၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ကယားျပည္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္
ရြက္မႈကြန္ယက္ (KEAN) ႏွင့္ ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (KSFU) တို႔ကိုလည္းေကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္
ကယားျပည္နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္ သမား ျပည္သူ႔ပါတီ (PPMFW) (ကယားျပည္နယ္႐ံုးခြဲ) မွတာဝန္ရွိသူ
မ်ားကိုလည္းေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။
သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ခံမ်ားအျပင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ (၃) ခု အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုအခ်ိဳ႕
ကိုလည္း လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ ေတြ႔ဆံု
ေမးျမန္းခဲ့ေသာအစုအဖြဲ႔ႏွင့္ လူဂၢိဳလ္အေရအတြက္ စုစုေပါင္းကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဇယား (၁) သုေတသနစာတမ္းအတြက္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားစာရင္းႏွင့္ လူဦးေရ
အဖြဲ႔မ်ား (ကရင္၊ မြန္၊ ကယား)

ဦးေရ

က်ား

မ

အစိုးရ (၆+၄+၂)

၁၂

၁၁

၁

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား (၁၆+၃+၃)

၂၂

၂၂

-

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (၂+၂+၂)

၆

၆

-

ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁)

၁

-

၁

၈၂

၅၄

၂၈

၁၂၃

၉၃

၃၀

ျပည္သူလူထု (၃၈+၁၂+၃၂)
စုစုေပါင္း

မွတ္ခ်က္ ။

။ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ကယန္းေက်းရြာတစ္ရြာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္နယ္စပ္တြင္တည္ရွိၿပီး လက္ရွိ

ရွမ္းျပည္နယ္၏ နယ္နိမိတ္တြင္ ပါဝင္သည္။
အထက္ပါ ျပည္တြင္း ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈစနစ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ (၄) ခုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မဟုတ္သည့္ အာဖရိကႏိုင္ငံ (၃) ႏုိင္ငံတို႔၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္
႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေျမယာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအတြက္ ရရွိႏုိင္ ေသာ တစ္ဆင့္ခံ (သို႔) ဆင့္ပြားအခ်က္အလက္မ်ား (secondary data) ကို အေျခခံထားပါသည္။
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝထားမႈႏွင့္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားမႈပံုစံတို႔ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္၊
အႏိၵယ၊ မေလးရွားႏွင့္ ႏိုင္ငံဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံတို႔၏ ေျမယာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔ကို ေလ့လာတင္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္
မဟုတ္ေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံ (၃) ႏုိင္ငံ ေဘာ့ဆြာနာ၊ မိုဇမ္ဘစ္ႏွင့္ တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံ တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား
ကို တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုလည္း ေလ့လာေဖာ္ျပထားသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း ရွာေဖြစုေဆာင္း ေလ့လာဖတ္႐ႈထားေသာ ေျမယာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေျမယာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး ဤသုေတသနစာတမ္းကို ေရးသားျပဳစုထားသည္။
၎ေနာက္ ေရးသားျပဳစုထားေသာ သုေတသနစာတမ္း (မူၾကမ္း)ကို ေျမယာပညာရွင္အခ်ိဳ႕အား ေဝဖန္သံုးသပ္ေစၿပီး ၎တို႔အၾကံ
ျပဳခ်က္မ်ားႏွငအ
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မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ေလ့လာခဲ့ၿပီး၊ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊
ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ဧၿပီလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္၊ သံုးသပ္
မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး စာတမ္းေရးသားျပဳစုျခင္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မွန္ကန္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္
အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဤသုေတသနစာတမ္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳမီ သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာ
ကြ်မ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕တို႔၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္တို႔ကို ရယူခဲ့သည္။ ဤစာတမ္းကို အခ်ိန္တစ္ႏွစေက်ာ္္ၾကာ ျပဳစုေရးသားခဲ့ၿပီး
ေနာက္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားပါသည္။
ဤသုေတသနစာတမ္းကို အခန္း (၇) ခန္းျဖင့္ ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။ အခန္း (၁) သည္ နိဒါန္းျဖစ္ၿပီး သုေတသနစာတမ္းပါ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အက်ဥ္းခံ်ဳးေရးသားတင္ျပထားသည္။ အခန္း (၂) တြင္ သုေတသနစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သုေတသန
နည္းလမ္းႏွင့္ သုေတသနစာတမ္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံုတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အခန္း (၃) တြင္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ေျမယာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ ေျမယာဆိုင္ရာ ဝိေသသမ်ား၊ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ
မ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အေျခခံမူမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေျမယာျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည့္ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႔မႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အခန္း (၄) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို အပိုင္း (၃) ပိုင္းခြဲၿပီး တင္ျပထားသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သမိုင္းအက်ဥ္း၊ ဒုတိယအပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႔အခ်ိဳ႕၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႐ိုးရာဓလ့ထံုးတမ္း ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈစနစ္ကို
ေလ့လာတင္ျပထားသည္။ ထို႔ေနာက္ အခန္း(၅) တြင္ ႏုိင္ငံတကာေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အခ်ဳိ႕ကိုတင္ျပထားၿပီး ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ
(၄)ခု၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မဟုတ္ေသာ အာဖရိကႏုိင္ငံ (၃) ခု၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစနစ္မ်ားကို
ေလ့လာတင္ျပထားသည္။ အခန္း(၆)တြင္ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အခန္း(၇) တြင္ စာတမ္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္
တင္ျပထားသည္။

ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သုေတသနကြင္းဆင္း
ေလ့လာ၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္
အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည့္အေလ်ာက္ ေျမယာဆိုင္ရာ တိက်ေသာကိန္းဂဏန္းအခ်က္လက္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ အစုအဖြဲ႔
အခ်ိဳ႕ထံမွ ရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕တို႔က အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ မေပး
ႏုိင္ၾကသျဖင့္ စာတမ္းအတြက္အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသုေတသနစာတမ္းကို
အရည္အေသြးအေျခခံသေ
ု တသနပံစ
ု ျံ ဖင့္ ေတြဆ
႔ ေ
ုံ မးျမန္းသူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္ကသ
ုိ ာအေျခခံၿပီး ေရးသားျပဳစုထားသည္။ ေနာက္ထပ္
စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ သုေတသနကြင္းဆင္းေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးအရ ထိရွလြယ္သည့္ အခ်ိန္
ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ယင္းေဒသမ်ားသို႔ ဝင္ထြက္သြားလာရာတြင္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခ
အေနမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ရႏိုင္သမွ်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ စုေဆာင္းခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္
ဤသုေတသနစာတမ္းပါ ႏိုင္ငံတကာေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားသည္ တစ္ဆင့္ခံအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ မွီျငမ္းကိုးကား
ယူရသျဖင့္ လိုခ်င္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားထက္ ရွိေနေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာအေျခခံၿပီး သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။
သို႔ရာတြင္ ဤသုေသသနစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေရး
အတြက္ အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားစရာအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ရရွိလာေစႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္စနစ္ဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းအသစ္မ်ား ေရးသားျပဳစုရာတြင္လည္း အသံုးဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္
သည္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
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“ေျမ (land)” ဟူသည့္ စကားလံုးသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားရွိေနၿပီး ႐ႈေထာ့င္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားမွသာလွ်င္ ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊
ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ လည္းေကာင္း လြမ္းၿခံဳမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျမယာ၏ အေရးပါ
မႈသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိ္င္ငံ၊ လူမ်ိဳးစုတစ္စုႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ကြဲျပားႏုိင္ၿပီး ေျမယာသည္ ေကာင္းက်ိဳး သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳး
မ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာ
ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ
တို႔ ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ၊ ေျမယာ၏အေရးပါမႈႏွင့္ ေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
တစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္႐ႈေထာင့္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။

ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမယာ (land) ကို အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုၾကၿပီး ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုလြမ္းၿခံဳမႈရွိေသာ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သို႔
႐ႈေထာင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုသာလြမ္းျခံဳသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရႏိုင္သည္။ တစ္ၿပဳိင္နက္တည္းတြင္ ေျမယာ၏
အဓိပၸါယ္ကို ႐ႈေထာင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္မက သို႔မဟုတ္ ႐ႈေထာင့္အစုံမွ သက္ဆိုင္ရာလူပုဂိၢဳလ္၊ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္
အေရးပါမႈ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ အသံုးဝင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ဖြင့္ဆိုၾကၿပီး၊ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိခဲ့သည္ကို
ေတြ႔ရွိရသည္။
ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင္မ
့ ွၾကည့္လ်င္ ေျမယာသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးအာဏာ သက္ေရာက္ခြင့္၊
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ျပင္ပလြမ္းမိုးျခယ္လွယ္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ စသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေပးႏုိင္
သည့္သေဘာကို ရည္ညႊန္းသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ လူပုဂိၢဳလ္ သို႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သျဖင့္
ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတရားလည္းပါရွိႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒအရလည္း

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေျမ

တည္ေနရာအခ်က္အျခာက်မႈသည္ ကမာၻ႔ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ား၏ အေလးထားစိတဝ
္ င္စားမႈကုိ ရရွိေစႏုင
ိ သ
္ ည္။ ကမာၻသ
႔ မိင
ု ္းကိုေလ့လာၾကည္လ
့ ွ်င္
အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ေျမကိုအာဏာ၏ အရင္းအျမစ္တစ္ခုပမာ သေဘာထားခဲ့ၾကၿပီး ေျမက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ကာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအာဏာတို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
ပုိင္စုိးမႈကို အျပန္အလွန္အေလးထား အသိအမွတ္ျပဳၾကရသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျမက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္မႈမ်ဳိးကုိ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏
ျပည္တြင္းတြင္သာ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး နယ္ခ်ဲ႕မႈမ်ားပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္တည္ရွိလာ
သည္ကို ကမာၻအႏွံ႔ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာကို ႏုိင္ငံေရးအရ အလြန္ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္
႐ႈျမင္သေဘာထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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လူမႈေရး႐ႈေထာင္မ
့ ွၾကည့္လွ်င္ ေျမယာသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ႐ိုးရာ
အေမြအႏွစ္၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာ၊ တန္ဖိုးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစသည့္အျပင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ
တိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသယ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ သေဘာလည္း ရွိသည္။ မတူကြဲျပားေသာ ပထဝီေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ ေျမဆီလႊာႏွင့္
ရာသီဥတုအေျခအေနတို႔တြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔သည္ ေဒသအလိုက္ မတူကြဲျပားေသာ ေျမယာ
အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည္။ မိမိတို႔အေျခခ်ေနထုိင္သည့္ေျမႏွင့္ ထိုေျမေပၚတြင္ တည္ေထာင္
လာခဲ့သည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္လာခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဓေလ့ထံုးတမ္းအခ်ိဳ႕
တုိ႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ သမိုင္းဒ႑ာရီမ်ားအျဖစ္သာ က်န္ရစ္ေလ့ရွိၿပီး၊ အခ်ိဳ႕တုိ႔မွာ ယခုတုိင္ ရွင္သန္တည္ရွိေနသည္မ်ားလည္း
ရွိသည္။ ေျမယာသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ားထူေထာင္ရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ
ပါဝင္လာခဲ့သျဖင့္ လူသားတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကုိ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္သည့္ အသိပညာဗဟုသုတ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္
ႏုိင္ပါသည္။
စီးပြားေရး႐ႈေထာင္မ
့ ွၾကည့္လ်င္ ေျမယာသည္ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး တန္ဖိုးရွိေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္
အျပင္၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ေရး၊ အစာေရစာ ဖူလံုေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလြန္ေရးပါၿပီး အသံုးဝင္သည့္
အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔သည္ ေရွးယခင္ကာလကတည္းက ေျမယာကိုအေျချပဳသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ယခင္တႏိုင္တပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားသည္ ယခုေခတ္
စီးပြားျဖစ္ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈကို

အေလးထားလာသျဖင့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံႏွင့္အသံုးခ်သည့္ ေျမပမာဏအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရတိုးပြားမႈႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ပေပ်ာက္ေရး အစရွိသည့္
အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေရးအတြက္ ေျမယာသည္ အေရးပါေသာ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္ (သို႔မဟုတ္) ကုန္ထုတ္
စြမ္းအားစုတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ေျမယာကို စီးပြားေရးတန္ဖိုးတစ္ခုတည္းသာ ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေရာင္းကုန္
တစ္ရပ္အျဖစ္ သေဘာထားျခင္းမ်ဳိးကိုလည္း ေတြ႔ရႏုိင္သည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္႐ႈေထာင္မ
့ ွလည္း ေျမယာ၏တန္ဖိုးႏွင့္ အေရးပါမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ေျမယာသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုကြဲမ်ား
ေျမာက္မ်ားစြာ ေနထိုင္က်က္စားရာေနရာျဖစ္ၿပီး သတၱဝါမ်ိဳးစံုတို႔၏ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျမေပၚေျမေအာက္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈသည္ ေဂဟစနစ္၊ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတုအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သျဖင့္ စနစ္တက်ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားမျပဳလုပ္ပါက ဇီဝမ်ိဴးစိတ္မ်ား မ်ိဳးတုန္း
ျခင္း၊ လူသားတို႔ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ ေရာဂါဘယက်ေရာက္ျခင္း အစရွိသည့္ သဘာဝႏွင့္ လူလုပ္သည့္ ေဘးအႏၱရယ္မ်ား
က်ေရာက္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ေျမယာႏွင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ရွိ သဘာဝ
သယံဇာတမ်ားကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲသြားရန္လိုမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသည္ လူသားအားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူသင့္ပါသည္။ ထိုသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္ႏွင့္အတူ ေျမယာသည္ လူသားအားလံုး၏
အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အရာအျဖစ္ ရွိေနသည္။
အထက္ပါ သက္ဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္အလိုက္ ေျမယာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ားကိုၾကည့္လ်င္ ေျမယာသည္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တို႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ႐ုပ္ႏွင့္နမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
ေရရွည္တည္တံ့မႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ား စသည္တို႔ကိုရည္ညႊန္းၿပီး၊ အလြန္က်ယ္ျပန္႔နက္ရိႈင္းေသာ သေဘာမ်ား
ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
ေျမယာအေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေျမယာကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ ႐ႈေထာင့္
ေပါင္းစံုလြမ္းၿခံဳႏုိင္ေအာင္ ဖြင့္ဆိုေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ - ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ (FAO) က “ေျမႏွင့္
ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ တိက်ေသာ ကမာၻ႔ကုန္းေျမမ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုေျမမ်က္ႏွာျပင္၏ ေျမေပၚေျမေအာက္ရွိ
သက္ရွိပတ္ဝန္းက်င္၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး အက်ံဳးဝင္သည္။ ေျမျပင္ေပၚရွိ ရာသီဥတု၊ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ ေရထု
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(ေရတိမ္ကန္မ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ားအပါအဝင္)၊ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ အနည္က်အလႊာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေျမေအာက္ေရႏွင့္
ပထဝီေရေၾကာ၊ အပင္ႏွင့္ တိရိစာၦန္ဦးေရ၊ လူတို႔၏ အေျခခ်ေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလအတြင္း လူသားတို႔၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရလာဒ္မ်ား (ေရသိုေလွာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား၊
လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား စသည္တို႔) ပါဝင္သည္ (FAO/UNEP, 1997)။" ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း
ႀကီး႐ံုး (UN-OHCHR)က “ေျမသည္ ေရာင္းကုန္တစ္ခုမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ
့ ွ ေျမယာ၏အေရးပါမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္ (UN-OHCHR,2015)။
အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္” ဟု လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင္မ

အထက္ပါ ေျမယာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအေျခခံၿပီး ေျမယာ၏ဝိေသသလကၡဏာအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ထုတ္ႏုတ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေျမယာ
ျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူ
ျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။
•

ေျမယာသည္ တန္ဖိုးရွိသည့္ပစၥည္းတစ္ခုထက္ပိုေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားရွိသည္။ လူသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳး (ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားျခင္း၊ လူသားလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည္) သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
(အျငင္းပြားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား စသည္) ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

•

ေျမကြက္တစ္ခုအတြက္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ (land tenure) ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားစြာရွိေနႏုိင္ၿပီး ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို
မတူညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) အစုအဖြဲ႔တို႔က ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ေျမေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္ႏွင့္ အေမြ
ေပးပိုင္ခြင့္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ စားက်က္ေျမ အတြက္ အသံုးခ်ခြင့္ႏွင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတမ်ားထုတ္ယူသံုးစြဲ
ခြင့္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။

•

ေျမကို ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္း (property) အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကၿပီး ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား (property
rights) အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း (၅) မ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္သည္။ (ဇယား-၂ ႐ႈ) အဆိုပါ ေျမယာအခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕သည္
ေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ ေျမအသံုးခ်သူမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။
ဇယား (၂) ေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပံုစံမ်ား
ေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

ဝင္ေရာက္ခြင့္ (Access)

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
ေျမကြက္တစ္ကြက္ထဲသို႔ ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ခြင့္သာ ရွိၿပီး ထို ေျမကြက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ
သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူခြင့္ မရွိပါ။

ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ (Withdrawal)

ေျမကြက္တစ္ခုအတြင္းရွိသယံဇာတမ်ားကိုထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။

စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ (Management)

ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံႏွင့္ေျမဆိုင္ရာသယံဇာတမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည္။

တားျမစ္ခြင့္ (Exclusion)

ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ခြင့္၊ ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထို
အခြင့္အေရးမ်ား လႊဲေျပာင္းပိုင္ခြင့္တုိ႔ကို ပါဝင္သည္။

ဖယ္က်ဥ္ခြင့္ (Alienation)

စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ တားျမစ္ခြင့္တို႔ကို ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္တို႔ ပါဝင္သည္။

ရင္းျမစ္ - Schlager and Ostrom 1992

၃

Palmer, David, Szilard Fricska, and Babette Wehrmann. "Towards improved land governance." Food and Agriculture Organization of the
United Nations, United Nations Human Settlements Programme, Rome, Italy (2009). Available at: http://www.fao.org/3/a-ak999e.pdf
[accessed 20 July 2019]
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•

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကုိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူအေပၚအေျချပဳ၍ ေအာက္ပါအတိုင္းအမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္သည္။ (ဇယား-၃ ႐ႈ)
ဇယား (၃) ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ား
ပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံမ်ား

ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ (Private land)

ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား
လူပုဂၢိဳလ္(မ်ား)၊ အိမ္ေထာင္စု(မ်ား) သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔မ်ား
ႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမ
မ်ား။ ဥပမာ - ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ သက္ဆိုင္ရာမိသားစုမ်ားသည္ လူေနထိုင္သည့္
ေျမကြက္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမကြက္မ်ားႏွင့္ သစ္ပင္အခ်ိဳ႕တို႔ကို သီးျခားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိႏုိင္
ၿပီး ထိုေက်းရြာအတြင္းရွိ အျခားေသာ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ထိုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
ပိုင္ရွင္၏ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ အသံုးျပဳခြင့္မရွိေပ။

အစုိးရပိုင္ေျမ (State Land)

အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံုးျပဳသည့္အမ်ားပိုင္/အစိုးရပိုင္ေျမမ်ား။ ဥပမာ - ႏုိင္ငံ
အခ်ိဳ႕တြင္ သစ္ေတာေျမမ်ားသည္ ဗဟုိ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာ (စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္) ေအာက္တြင္ ရွိသည္။

ဘံုပိုင္ေျမ (Communal Land)

မ်ိဳးႏြယ္စုကဲ့သို႔ေသာ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုခုက ဘံုပိုင္ဆိုင္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက လြတ္လပ္စြာ
အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ေျမမ်ား။ ဥပမာ -ေက်းရြာတစ္ခု၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေက်းရြာ၏
ဘံုပိုင္စားက်က္ေျမတြင္ ကြ်ဲ၊ ႏြားေက်ာင္းခြင့္ ရွိႏိုင္သည္။

အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေျမ (Open access) ေျမယာပိုင္ရွင္ကို သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေျမမ်ားႏွင့္ အားလံုးအသံုးျပဳႏုိင္သည့္
ေျမမ်ား။ ဥပမာ - ပင္လယ္ေျမ၊ rangeland ႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားသည္ မည္သူမဆို
ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳခြင့္ ရွိသည္။

ရင္းျမစ္ - http://www.fao.org/3/Y4308E/y4308e04.htm
•

ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားသည္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုရယူရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ
ႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ေပးႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူသားတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကုိျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား
အေပၚမူတည္ၿပီး ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လံုၿခံဳမႈ (land tenure security) သည္ လက္ေတြ႔တြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏုိင္သည္။ (ဇယား -၄ ႐ႈ)
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ဇယား (၄) ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား (Land Tenures and their characteristics)
လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္
ရာသက္ပန္

ဝိေသႆလကၡဏာမ်ား
- ထာဝရပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ

အားသာခ်က္
- လံုၿခံဳမႈျမင့္မား
- ေခ်းေငြအတြက္ အေပါင္

(Freehold)

ထားႏုိင္သည္။
- စီးပြားေရးတန္ဖိုး ျမင့္မား၊
တိုးပြားေစႏုိင္သည္။

အားနည္းခ်က္
- ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝင္ေရာက္
လုပ္ကုိင္ခြင့္စရိတ္ ႀကီးမားသည္။
- ဝင္ေငြနည္းလွ်င္၊ ေငြေၾကး အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား အားနည္းလွ်င္ ေပါင္ႏွံမႈ
အတြက္ အသံုးမဝင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
- တန္ဖိုးအတက္အက် ရွိႏိုင္သည္။

ဆိုင္းငံ့ထားေသာ

- သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

ရာသက္ပန္

လိုက္နာလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္

ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမ

ရွိသည္။

(Delayed Freehold)

- လံုၿခံဳမႈ ျမင့္မားႏုိင္

- ေငြေပးေခ်မႈပ်က္ကြက္ႏုိင္သည္။

- ေခ်းေငြအတြက္ အေပါင္

- ေငြေၾကးဆံုးရႈံးမႈ ရွိႏုိင္သည္။

ထားႏုိင္သည္။
- စီးပြားေရးတန္ဖိုး တိုးလာ
ႏုိင္သည္။

- ေငြေၾကးအဖြဲ႔စည္းမ်ား
အားနည္းေနလွ်င္ ေပါင္ႏွံမႈအတြက္
အသံုးမဝင္ျဖစ္ႏုိင္သည္။
- တန္ဖိုးအတက္အက် ရွိႏိုင္သည္။

မွတ္ပံုတင္

- သတ္မွတ္ကာလ၌

ေျမငွားစာခ်ဳပ္အရ

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ပုိင္ေျမ (Registered

(လအနည္းငယ္မွ

Leasehold)

ႏွစ္ေပါင္း ၉၉၉ ႏွစ္ထိ)

အမ်ားပိုင္ေျမ

- ႏုိင္ငံပိုင္ေျမကို ငွားရမ္းခြင့္

ငွားရမ္းျခင္း

ရွိသည္။

(Public rental)
ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ
ငွားရမ္းျခင္း

- Freehold ကဲ့သို႔ လံုၿခံဳမႈ
ရွိသည္။
- သို႔ရာတြင္ အခ်ိန္အကန္႔

- ဥပေဒမူေဘာင္လိုအပ္သည္။
- ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝင္ေရာက္
လုပ္ကုိင္ခြင့္စရိတ္ ႀကီးမားသည္။

အသတ္ ရွိသည္။
- စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
လိုက္နာလွ်င္

- အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းေၾကာင့္
ဝင္ေရာက္ခြင့္ကန္႔သတ္ႏုိင္သည္။

လံုၿခံဳမႈပိုရွိႏုိင္သည္။
- ပုဂၢလိကပိုင္ေျမကို
ငွားရမ္းခြင့္ ရွိသည္။

(private rental)

- တရားဝင္စာခ်ဳပ္၏
အကာအကြယ္ျဖင့္
လံုၿခံဳမႈရွိႏိုင္သည္။
- ေျမငွားမ်ား ေျပာင္းေရြ႕

- ပိုင္ရွင္၏ အလြဲသံုးစားမႈ
ခံရႏိုင္သည္။
- ထိန္းသိမ္းမႈစရိတ္ မကာမိလွ်င္
ပ်က္စီးဆုံးရႈံးႏုိင္သည္။

ႏုိင္သည္။
ပူးတြဲအသားတင္

- Delayed freeholdႏွင့္

- လံုၿခံဳမႈႏွင့္ တန္ဖိုးရွိမႈ

- သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား

ငွားရမ္းခြင့္ႏွစ္မ်ိဳးလံုး

အလားအလာႏွစ္ခုလံုး

ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔

(Shared equity

ရွိႏိုင္သည္။

ရွိႏုိင္သည္။

လိုအပ္သည္။

- ေနထိုင္သူမ်ားသည္
ပိုင္ရွင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္
သမဝါယမ လုပ္ပိုင္ခြင့္
(cooperative tenure)

- သမဝါယမအဖြဲ႔က
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

- လံုၿခံဳမႈေကာင္းသည္။
- လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈ
ရွိႏိုင္သည္။

- သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္
လိုအပ္သည္။
- ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိုကန္႔သတ္ႏုိင္သည္
- ေျမႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုလံုးကို
မွတ္ပံုတင္ရသည္။
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လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္
ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ

ဝိေသႆလကၡဏာမ်ား
- မ်ိဳးႏြယ္စု၊ အစုအဖြဲ႔၊

ပိုင္ဆိုင္မႈ

လူမႈအသိုင္းအဝန္း (သို႔)

(Customary

မိသားစုမွ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္

Ownership)

ရွိသည္။
- ဓေလ့ထံုးတမ္းအာဏာ
ပိုင္ (အႀကီးကဲ) မ်ားက

အားသာခ်က္
- က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
လက္ခံထားသည္။
- စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္
လြယ္ကူသည္။
- လူမႈေပါင္းစည္းမႈကို
ထိန္းသိမ္းေပးသည္။

အားနည္းခ်က္
- ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ တရားဝင္မႈ
မရွိႏိုင္ေပ။
- ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္
ထိလြယ္ရွလြယ္ႏိုင္သည္။
- ဓေလ့အရ ဦးေဆာင္မႈအားနည္း
လွ်င္တရားဝင္မႈအားနည္းႏုိင္သည္

ေျမကို ခြဲေဝေပးသည္။
ဘာသာေရးအရ
လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား

- အစၥလမ္မစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္
(၄) မ်ိဳး ရွိသည္။

(ဥပမာ - အစၥလမ္)

- Waqf ဘာသာေရးေျမ

Religious tenure

သည္ ေျမယာမဲ့ကိစၥကို

systems

ေျဖရွင္းသည္။

(e.g. Islamic)

- Mulk တစ္ဦးခ်င္း၏
အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္မႈ

- မိသားစု/အုပ္စုလိုက္

- စီးပြားျဖစ္ေျမေစ်းကြက္၏ ျပင္ပတြင္

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ရွိသျဖင့္ ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္

ရရွိေစသည္။

ထိေရာက္မႈ အားနည္းႏုိင္သည္။

- လြယ္ကူၿပီး တတ္ႏုိင္

- အေမြဆက္ခံမႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြား

ေသာ ေျမယာစီမံ

မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ား

ခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ျဖစ္ေစသည္။

ရွိသည့္ ေျမ ျဖစ္သည္။
- Miri သည္ ႏုိင္ငံပိုင္/
ထိန္းခ်ဳပ္ေျမျဖစ္သည္။
- Musha/Mushtarak
စုေပါင္း/မ်ိဳးႏြယ္စုပိုင္
ေျမျဖစ္သည္။
ယာယီ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္
(Intermediate or
temporary tenure
system)

- လက္ေတြ႔က်သည့္
အစီအစဥ္မ်ားရွိသည္။

- အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား
သင့္တင့္ေသာ ေျမယာ

- ေျမလက္မွတ္မ်ား၊ ယာယီ

လံုၿခံဳမႈကို ေပးသည္။

ေနထိုင္ခြင့္ လိုင္စင္မ်ား

- ေရရွည္အမ်ားအက်ိဳးကို

စသည္

- ေရြ႕ေျပာင္းရန္လုိအပ္လာပါက
ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိလာႏုိင္သည္။

ကာကြယ္ေပးသည္။

တရားဝင္မႈ မရွိေသာ

- တရားဝင္မႈႏွင့္ တရား

- ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္

- ဝယ္လိုအားတက္လာႏုိင္မႈေၾကာင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား

မဝင္မႈအတိုင္းအတာ

အခ်ိဳ႕က ဆင္းရဲသား

တရားဝင္မႈမရွိေသာ ေျမယာမ်ား

(Non-formal tenure

အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏုိင္သည္။

တို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို

သည္ပင္ ေစ်းကြက္ဝင္လာႏုိင္ၿပီး

- က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ျခင္း၊

ျဖည့္ဆည္းေပး ႏုိင္ျခင္း

၀င္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္

တရားဝင္ပိုင္သည့္ ေျမ

မရွိေသာ ေၾကာင့္

ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပုိ၍

ကြက္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္

ျဖစ္သည္။

ခက္ခဲလာႏုိင္သည္။

systems)

မရွိဘဲ ေျမကြက္ထပ္
ေဖာ္ျခင္း၊ တရားမဝင္
ေျမဌားရမ္းျခင္း၊

Source: UN-HABITAT, Securing Land Rights for All, 2008, p9-10
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•

ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လူမႈေရး သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ ဥပေဒအရ တည္ေဆာက္
ထားေသာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ထိုစနစ္တြင္ မည္သူကမည္သည့္ေျမႏွင့္ ေျမအရင္း
အျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မည္မွ်ၾကာေအာင္ အသံုးခ်ႏုိင္သည္ကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္
ခ်မွတ္ထားသည္။

•

ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏုိင္သည္။ ဥပေဒထဲတြင္ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳၿပီး ထည့္
သြင္းျပဌာန္းထားလွ်င္ ဥပေဒအရတရားဝင္မႈ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား (ဥပမာ - ဓေလ့
ထံုးတမ္းေျမယာအသံုးခ်ခြင့္) သည္ ဥပေဒအရ တရားဝင္မႈမရွိေသာ္လည္း လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ားက အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံ
ၾကသျဖင့္ လူမႈေရးအရ တရားဝင္မႈရွိသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ဥပေဒအရ တရားဝင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအရ တရားဝင္မႈမရွိေသာ
ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္။

•

ေျမယာဆုိင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အင္စတီးက်ဴးရွင္းမူေဘာင္အလိုက္ကြဲျပားမႈရွိသည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္း
မူေဘာင္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ေျမဆိုင္ရာ တရားဝင္ဥပေဒ မူေဘာင္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံတြင္ ရွိႏိုင္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမူေဘာင္တို႔ကို
ရည္ညႊန္းသည္။ ႏို္င္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမူေဘာင္ကို ႏိုင္ငံ၏တရားဝင္မူေဘာင္ထဲ၌ အသိမွတ္ျပဳထား
သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းမူေဘာင္သည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားႏိုင္ၿပီး ေခတ္ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။

•

ဖံုးလြမ္းေျမအမ်ိဳးအစား (Land Cover) - ကမာၻ႔ေျမထု၏ အေပၚယံေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကို သဘာဝေပါက္ပင္၊ ေတာေတာင္၊
ေရ၊အေဆာက္အဦး စသည္တို႔ႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳထားၿပီး ထုိလႊမ္းၿခံဳထားသည့္ အရာမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကို
အမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္သည္။ ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ေရ၊အင္း၊ ကႏၱာရေျမ၊ ေတာင္တန္း၊ ေရခဲေတာင္၊ ျမက္ခင္းေျမ၊
ၿမိဳ႕ျပေျမ စသည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚသတ္မွတ္ၾကသည္။ ကမာၻေျမထုကို ဖုံးလႊမ္းထားေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ လူသား
တို႔၏ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးခ်ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခတ္ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္။ လူဦးေရတိုးပြားလာမႈေၾကာင့္
ၿမိဳ႕ျပေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားလာႏုိင္သကဲ့သို႔၊ အႀကီးစား ေျမေအာက္သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ သစ္ေတာေျမမ်ား
ေလ်ာ့နည္းလာႏုိင္သည့္အျပင္ ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ ေနထိုင္က်က္စားေနၾကေသာ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ာ မ်ိဳးတုံး ေပ်ာက္ကြယ္သြား
ႏုိင္ပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လူေၾကာင့္ပ်က္ဆီးဆံုး႐ႈံးသြားေသာ ဖုံးလြႊမ္းေျမ
အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား(ဥပမာ -သစ္ေတာ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း) လည္း ရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ဖံုးလႊမ္းေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေရရွည္အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုးၿပီး စနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္ အလြန္
အေရးႀကီးပါသည္။

•

ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား (Land Use) - လူသားတို႔သည္ ကမာၻေျမထုကို ဖံုးလႊမ္းထားသည့္ေျမမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္ၿပီး (စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး အစရွိသည့္) ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳၾကသည္။
ဥပမာ- ဖုံးလႊမ္းေျမအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ သစ္ေတာေျမကို အပန္းေျဖအနားယူရန္အတြက္ ပန္းၿခံအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္
သည္။ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ တိုးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေသာေျမမ်ားကို လယ္ယာေျမ
မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေျမဧရိယာ အတြင္းရွိ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၿပီး
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေျမေအာက္
သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈတို႔သည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားမ်ိဳးတုန္းမႈမ်ား၊ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္
ကႏၱာရေျမ ျဖစ္မႈမ်ား အစရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား က်ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
စနစ္ကို ေရးဆြဲျပဌာန္းၾကရာတြင္ စနစ္က်ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားျဖစ္ေစေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲ
ခ်မွတ္ က်င့္သံုးသြားရန္ အလြန္အေရးႀကီး ပါသည္။

19

ေျမယာသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ားျပည့္မီေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးႀကီး
ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ် ေျမယာကိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ အေလးထားလာၾကသည္။ ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Land governance) သည္ “ေျမယာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ-ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုခ်ခြင့္
အသံုးခ်ခြင့္)၊ ထိုဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ မတူညီေသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ပံုစံတို႔ ပါဝင္
သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အဖြဲ႔အစည္း” တို႔ကို ရည္ညႊန္းသည္။၄ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္္တစ္ခုကို
ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမယာကိစၥမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ေျမယာဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္ (legal framework) ႏွင့္ ထိုဥပေဒမူေဘာင္အတိုင္း
ေျမယာက႑ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင္ သက္ဆိုင္ရာေျမယာဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔စည္းမ်ားပါဝင္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္
(Institutional framework) တို႔ အက်ံဳးဝင္သည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
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စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေနတတ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဗဟုိႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဆင့္မ်ားအၾကား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားေလ့ရွိသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အလိုက္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ကြဲျပားသြားႏိုင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္/ဗဟိုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏
ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ရွိသည္။ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ဗဟိုအစိုးရကသာ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔သည္ ဗဟိုအစိုးရခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ
မူေဘာင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္
အစိုးရသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားေသာ ေျမယာဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ မူေဘာင္မ်ားကို ျပည္နယ္
အလိုက္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးၾကသည္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံမ်ား
၏ ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း မူေဘာင္မ်ားသည္ ကြဲျပားမႈရွိၾကသည္။
ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ ဥပေဒဆုိင္ရာမူေဘာင္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ အျခားေသာေျမယာဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ေျမယာ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာအခြင့္အေရး
မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အာမခံခ်က္ေပးထားေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ဥပေဒဆုိင္ရာမူေဘာင္တြင္ ဓေလ့
ထံုးတမ္း ေျမယာစနစ္ႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးတို႔ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း (Legal recognition) မရွိပါ။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္ႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ လူမႈေရးအရတရားဝင္မႈ (Social legitimacy) ျဖင့္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ဆင့္ကမ္းက်င့္သံုးလာၾကျခင္းျဖစ္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံတို႔သည္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာစနစ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ဥပေဒေဘာင္ထဲတြင္ တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းလာၾက ျခင္းျဖစ္သည္။
ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္တြင္ ေျမယာက႑၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေျမယာဥပေဒ၊ နည္း
ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေျမယာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ေျမယာဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာ
အားေကာင္းမွသာလွ်င္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ေျမယာမူဝါဒမ်ား၏ ၾသဇာအာဏာ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးသုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ရာ ေျမယာ
ဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေျမယာဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမစာရင္းမ်ား၊
ေျမပံုမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမယာခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းသည့္ယႏၱရားမ်ား၊ ေျမယာ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံႏႈန္းမ်ား အစရွိသည္တို႔သည္ ေျမယာဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေျမယာအင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ား၏ ခိုင္မာအားေကာင္းမႈကို ထင္ဟပ္ျပႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ေျမယာဆုိင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အားေကာင္း
ၿပီး အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္ အားနည္းေနလွ်င္ လိုရာပန္းတိုင္သုိ႔ေရာက္ရွိရန္ အလွမ္းေဝးသြားႏုိင္ပါသည္။
၄
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ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား
ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခခံမူမ်ားကိုခ်မွတ္ရာတြင္ ေျမယာက႑ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အစုအဖြဲ႔အသီးသီးတို႔၏ အက်ိဳး
စီးပြားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ခ်မွတ္သြားရန္လိုပါသည္။ ေျမယာဆုိင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
ပဋိပကၡ ျဖစ္သြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ရွိႏုိင္သည္။ ဥပမာ - လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ (social justice)၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္
ထိေရာက္မႈ (economic growth and efficiency)၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး (environmental protection)တို႔ႏွင့္
ဆိုင္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႔မႈမ်ားရွိႏုိင္ၿပီး ဓနပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ သယံ
ဇာတအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈတုိ႔ၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ (ပံု-၁ ႐ႈ) ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကိုခ်မွတ္ထားရန္ လိုပါသည္။
ပံု (၁) ေျမယာဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား

ၡ

ဖြံ႔ၿဖ

ာပ
ဋိပ
က

လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ

ိဳးေ

ႈဆ
ိုင္မ
္ဆ
ပိုင

ၡ

က

ဋိပ

ာပ

ုိင္ရ

ိုင္ရ

ရးဆ

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ

ေျမ

အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး

ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔ေျမယာကြန္ရက္အဖြဲ႔(Global Land Tool Network) က
ေအာက္ပါေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူ (၉) ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။
o

လံုၿခံဳမႈ (security)

o

ေရရွည္တည္တံ့မႈ(sustainability)

o

သာတူညီမွ်မႈ (equity)

o

ထိေရာက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ (effectiveness and efficiency)

o

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ (rule of law)

o

ေအာက္ေျခအဆင့္ကို အာဏာမ်ား ေပးအပ္ျခင္း (subsidiarity)

o

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (transparency)

o

တာဝန္ခံမႈ (accountability)

o

ျပည္သူပါဝင္မႈ (civic engagement)
အထက္ပါအေျခခံမူ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ သေဘာအဓိပၸါယ္ကို အက်ဥ္းမွ်ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါမည္။ လံုၿခံဳေရးအေျခခံမူသည္ လုပ္

ပိုင္ခြင့္လံုၿခံဳမႈရွိျခင္း၊ အတင္းအဓမၼႏွင္ထုတ္ခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားရွိျခင္းတုိ႔ကုိ ရည္ညႊန္း
သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအေျခခံမူအရ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းညႇိသည့္ ေျမအသံုး
ခ်မႈႏွင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီႏုိင္ေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အခ်ိန္ကာလႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီး ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏုိင္ေသာ
ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ရည္ညႊန္းသည္။ သာတူညီမွ်ေရး အေျခခံမူသည္ ဆင္းရဲသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုလိုလားၿပီး က်ားမတန္းတူ
ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ ထိေရာက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအေျခခံမူသည္ ႐ိုးစင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ ေျမယာဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးအပ္ႏုိင္သည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေရွးရူသည္။ တရားဥပေဒ
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စိုးမိုးေရးအေျခခံမူသည္ ဥေပဒမူေဘာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလးစားျခင္း၊ (႐ုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ အျခားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
အပါအဝင္) ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္စြာႏွင့္ ဘက္မလိုက္ဘဲ က်င့္သံုးျခင္း
တို႔ကို ေရွး႐ႈသည္။
ထို႔အျပင္ ေအာက္ေျခထိအာဏာမ်ားေပးအပ္ျခင္း အေျခခံမူသည္ ေျမယာဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို
ဗဟိုကေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေျခခံမူသည္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားဆို္င္ရာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားရယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ရွိရန္ႏွင့္ မူဝါဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ၊ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈႏွင့္ အသံုးစရိတ္သံုးစြဲမႈမ်ားတို႔တြင္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈရွိရန္ ျဖစ္သည္။ တာဝန္ခံမႈအေျခခံမူသည္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ႏွင့္ ဘံုပုိင္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အဂတိ
လုိက္စားမႈ တားဆီးေရးတို႔တြင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိရန္ ျဖစ္သည္။ လူထုပါဝင္မႈအေျခခံမူသည္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္
အားလံုး၏ သေဘာတူညီမႈကို ရယူျခင္းအတြက္ ေရွး႐ႈၿပီး အစုအဖြဲ႔အားလံုး ပါဝင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ ျဖစ္သည္။
အထက္ပါေျမယာစီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ အေျခခံမမ
ူ ်ားသည္ ေကာင္းမြနေ
္ သာ ေျမယာစီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မစ
ႈ နစ္တစ္ခအ
ု တြက္ အေရး
ႀကီးသည့္ အေျခခံမမ
ူ ်ားျဖစ္သည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ ကုလသမဂၢ၏အေရးပါသည့္ အင္စတီက်ဴးရွငး္ တစ္ချု ဖစ္ေသာ ကမာၻစ
႔ ားနပ္ရက
ိ ာၡ ဖူလေ
ုံ ရး
ေကာ္မတီ (CFS) သည္ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ဆႏၵအေလ်ာက္လက
ုိ န
္ ာႏုင
ိ သ
္ ည့္ ေျမယာ၊ ငါးမ်ိဳးစိတႏ
္ င
ွ ့္ သစ္ေတာလုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ စနစ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ
လမ္းညႊနမ
္ မ
ူ ်ား (VGGT) ကို အတည္ျပဳထုတျ္ ပန္ခသ
့ဲ ည္။ အဆိပ
ု ါလမ္းညႊနမ
္ တ
ူ င
ြ ္ အားနည္းေသာလုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ဆ
့္ င
ုိ ရ
္ ာ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မႏ
ႈ င
ွ ့္
တာဝန္ခမ
ံ ရ
ႈ ေ
ိွ သာ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ဆ
့္ င
ုိ ရ
္ ာစီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မတ
ႈ က
႔ုိ ုိ ခြျဲ ခားျပထားၿပီး ေအာက္ပါအေျခခံလမ္းညႊနမ
္ မ
ႈ ်ားကို ခ်မွတထ
္ ားသည္။
•

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ (Human Dignity)

•

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္း (Non-discrimination)

•

သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ (Equity and Justice)

•

က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈ (Gender Equality)

•

အလံုးစုံထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာနည္းလမ္းမ်ား (Holistic & Sustainable approaches)

•

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ (Consultation and Participation)

•

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ (Rule of Law)

•

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency)

•

တာ၀န္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ (Accountability)

•

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမႈ (Continuous Improvement)

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရတို႔သည္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္
ေျမယာဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (land reform) (တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျမယာျပန္လည္ခြဲေဝ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း)ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ သမား႐ိုးက်ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈပမာဏကိုကန္႔သတ္ထားၿပီး ေျမမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား
ထံမွ ေျမမ်ားကို ရယူသိမ္းဆည္းကာ ေျမအနည္းငယ္သာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေသာ ေျမယာမဲ့မ်ားထံသို႔ ျပန္
လည္ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံသည္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္
ေသာ္လည္း ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအခြင့္ေရးမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ Salvador Allende
ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္ (၁၉၇၉-၁၉၇၃) တြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားပိုင္ေသာ
ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထုိေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲတင္းမာမႈမ်ားသည္ Salvador
Allende လုပၾ္ ကံခရ
ံ ၿပီး ၎၏အစိးု ရအဖြျ႔ဲ ပဳတ္သာြ းသည္အ
့ ေျခအေနအထိတန
ြ း္ ပိခ
႔ု သ
့ဲ ည္။ ေနာက္ပင
ုိ း္ တက္လာေသာ စစ္အစိးု ရလက္ထက္
(၁၉၇၃-၁၉၈၉)တြင္ ယခင္အစိုးရသိမ္းခဲ့ေသာ ေျမမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတက္လာ
ေသာအခါ က်န္ရေ
ိွ သာဌာနတိင
ု း္ ရင္းသားတိ၏
႔ု ဘံပ
ု င
ုိ ေ
္ ျမမ်ားကို အကာအကြယေ
္ ပးသည္ဥ
့ ပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္းအပါအဝင္ အျခားေသာ
ေျမယာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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ေနာက္ထပ္ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံတစ္မ်ိဳးမွာ ေစ်းကြက္အေျခခံေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံျဖစ္ၿပီး ဘံုပိုင္ေျမယာ
မ်ားကို ေငြေၾကးတန္ဖိုးရွိသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အသြင္းေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ(efficiency)ကို
အေလးထားၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္ဟူသည့္ ယူဆခ်က္တို႔ပါဝင္ေသာ ဤေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံကို ျမန္မာႏုိင္ငံ
အပါအဝင္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရွိ ႏုိင္ငံအမ်ားစု၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔တြင္ အသံုးျပဳလာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ားသည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးႏုိင္သျဖင့္ ေစ်းကြက္အေျခခံေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေျမယာျပႆနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္
မည္မဟုတ္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈကို အေလးထားသည့္ သမား႐ိုးက် ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္
အေျခခံေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔အျပင္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသိမွတ္ျပဳက်င့္သံုးသည့္ပံုစံ (Legal Pluralism)
ကိုလည္း ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႔ရသည္။ ဤပံုစံတြင္ ေလ့ထံုးတမ္းေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားတြင္ အသိမွတ္ျပဳ
ထားသည္။
မည္သည့္ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံတြင္မဆို စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနႏုိင္သည္။ ရည္ရြယ္ထားေသာ ေကာင္းက်ိဳးရလာဒ္
ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မရည္ရြယ္ထားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားလည္း ရွိလာႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ
ကန္႔သတ္ခ်က္ (land ceilings) ကိုခ်မွတ္လွ်င္ ေျမယာပမာဏမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ ေျမကြက္မ်ား သိမ္းဆည္းခံရႏိုင္ျခင္း၊
ထိုေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘံုပိုင္ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမမ်ား
သိမ္းဆည္းခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခိုင္မာေရးအတြက္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္သည့္
စီမံခ်က္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳသူမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားဆံုး႐ံႈးသြားႏုိင္ျခင္း၊ တရား
မဝင္ေျမက်ဴးႏွင့္ ရာဇဝတ္သားမ်ား ျဖစ္သြားႏုိင္ျခင္းစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားရွိလာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမႏွင့္ သက္
ဆိုင္သူမ်ား၊ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ သေဘာထားရယူမႈမ်ား မရွိျခင္း၊ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားမ်ား အားနည္းျခင္းႏွင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ က်ားမတန္းတူေရးမူဝါဒမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ေျမယာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အလွမ္းေဝးသြားႏုိင္သည္။ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္
ယူရသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ အလ်င္စလိုေဆာင္ရြက္ပါက ပရမ္းပတာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္မႈမရွိဘဲ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။

ေျမယာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ ေျမယာ
ဆိုင္ရာ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႔မႈရွိႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို နားလည္ထားၿပီး ၎တို႔ကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ယႏၲရားမ်ားကို စနစ္
တက်တည္ေဆာက္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ ေျမယာဆုိင္ရာ ထပ္တိုက္ထိေတြ႔မႈရွိႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡရွိႏုိင္သည့္ အေျခအေန
အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။
•

ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား-မတန္းတူေရး
လူ႔အခြင့္အေရးတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးသည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းအရ ေျမယာအခြင့္အေရး
မ်ားကို က်ား-မတန္းတူခံစားခြင့္ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ တန္းတူေရးသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္၊ အထူးသျဖင့္
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္တြင္ အျငင္းပြားစရာ ရွိႏိုင္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္အခ်ိဳ႕သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ အျခားေျမယာအခြင့္ေရးမ်ားေပးထားျခင္းမရွိေပ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေျမယာကို တန္ဖိုးရွိအရင္း
အျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူေျမယာ အခြင့္ အေရးေပး
သင့္သည္ဟု အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကသျဖင့္ ေျမယာက႑တြင္ က်ား-မတန္းတူေရးကိစၥကို အေလးထားလာၾကသည္။

•

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္တရားဝင္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ
ေျမယာအခြင့္အေရးသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိမွတ္ျပဳၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္ႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးကို ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ တရားဝင္အသိ
မွတ္ျပဳျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ မတူညီသည့္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား
ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ဥပမာ - တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း
မရွိသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္းတို႔သည္ ထိုေျမယာေပၚတြင္
မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္လာသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္
မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေသာ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔ သီးျခားစီ
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တည္ရွိႏိုင္သျဖင့္ ထိုစနစ္ႏွစ္ခုလံုး အာဏာသက္ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားရွိျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာတရားဝင္မႈႏွင့္
လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေစသည္။
•

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ဖက္ဒရယ္၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား
ေျမယာက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔သျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္းရွိ အစိုးရအဆင့္ဆင့္တို႔
အၾကား ခြဲေဝက်င့္သံုးေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ေျမယာဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဗဟိုအစိုးရကသာ
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ထက္ ျပည္သူႏွင့္ နီးစပ္မႈပိုရွိၿပီး ျပည္သူ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုနားလည္ေပးႏုိင္
သည့္ ေဒသႏၱရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကလုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုရွိသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလ်ာ့ထားသည့္ ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို အမ်ားကပုိမုိလိုလားၾကသည္။ ေအာက္ေျခအစိုးရအဆင့္ဆင့္ကို ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝ
အပ္ႏွင္းျခင္းျဖင့္

ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ပုိမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္

ႏုိင္သည္။ ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္။
ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုလည္း အားေပးရာေရာက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီႀကိဳးနီ မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈလြန္ကဲသည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္
ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးသြားရန္လိုပါသည္။
•

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ၾကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံမႈႏွင့္
နုိင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ထိန္းညႇိေပးေရးျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ
တိုးလာသည္ႏွင့္အမွ် အစိုးရသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအတြက္ ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွတစ္ဆင့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ
မ်ားကို ေျပာင္းလဲၾကရ ေလ့ရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ (ဥပမာ - သယံဇာတ အလြန္အကြ်ံ
ထုတ္ယူျခင္း၊ စက္မႈဇံုမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း) တို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့မႈအေပၚ
အဆုိးဘက္မွ သက္ေရာက္ေနသည္။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေရး၊
ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထြန္းကားေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးတုိ႔သည္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္တို႔ကို ထုတ္ယူ သံုးစြဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရသည္ျဖစ္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ
အဆိုးဘက္မွ သက္ေရာက္မႈကိုေရွာင္လြဲရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တံ့မႈသုိ႔ ဦးတည္သည့္ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ဳိး
ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။
ပံု (၂) ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး၏ အေရးႀကီးမႈ

ေျမသည္ တျဖည္းျဖည္းရွားလာသည့္

လူဦးေရႏွင့္ စားသံုးမႈျမင့္မားလာမႈ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား

အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေျမအသံုးခ်မႈသည္ လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ေျပာင္းလဲရမည္။
သို႔ရာတြင္
ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡအသစ္မ်ား ျဖစ္ေစသည္။
အစိုးရ၏ တုန္႔ျပန္မႈ- ေျမယာအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ရင္းျမစ္ - INTOSAI, WGEA. "Land use and land management practices in environmental perspective."
INTOSAI Working Group on Environmental Auditing. Available at http://www.courdescomptes.
ma/upload/_ftp/documents/wgea_Land%20Use_view.pdf [accessed 25 July 2019]

24

ေျမယာျပႆနာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းခ်င္းစီႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္သာမကဘဲ တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳလာသည္ႏွင့္အမွ် ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေျမယာဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုလာၾကသည္။ (စာကြက္ -၂ ႏွင့္ ၃ ႐ႈ) အဆိုပါ ေျမယာဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈအေပၚ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။
တစ္ဘက္တြင္ ေျမယာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ေရး စသည္တို႔
အတြက္ အားေပးေနေသာ္လည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အမ်ားစုမွာ တရားဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈမရွိသျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အားနည္းေန
သျဖင့္ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္ စာခ်ဳပ္အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းတြင္
ထိေရာက္မႈနည္းႏုိင္သည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းရွိ ေျမေနရာအခ်ိဳ႕ကို
ထိန္းသိမ္းေျမေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝ
သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းေျမေနရာမ်ားတြင္ ယခင္ေနထိုင္ လာသူမ်ားႏွင့္ ထိုေျမ
ေနရာမ်ား၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလာသည့္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား
အေပၚ ထိပါးလာမႈမ်ား ရွိေနသည္။
ထို႔ျပင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို တစ္နည္းတစ္ဖံု တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ အျခားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား - ဥပမာ
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံထက္ပိုေသာ ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။

အစိုးရတို႔သည္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ

ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား (ဥပမာ - အခြန္သက္သာခြင့္ သို႔မဟုတ္
ကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား၊ ေျမငွားရမ္းႏိုင္သည့္ႏွစ္ကာလ တိုးျမွင္ေပးမႈမ်ား) ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထို
ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဆင္းရဲသားေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာမႈမ်ားရွိသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူ
တို႔၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူ
မ်ားက အလြယ္တကူမရႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေဒသအက်ိဳးစီးပြားမ်ား ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္မည္ဆိုသည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားတိုးလာ
ႏုိင္သည္။ အႀကီးစား ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ားမွာလည္း ကမာၻ႔ႏုိင္ငံ
မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဖြဲ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သာဓကမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာလံုၿခံဳမႈအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္း ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအပါအဝင္ ေျမယာဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားက ေျမယာအေပၚမည္သို႔
သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ လိုပါသည္။
ေနာက္လာမည့္အခန္းမ်ား (အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း/အင္းစတီက်ဴးရွင္း
မူေဘာင္တို႔ကို မည္သို႔ ခ်မွတ္က်င့္သံုးၾကၿပီး ထိုမူေဘာင္မ်ားသည္ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ အစိုးရအဆင့္မ်ားအၾကား ေျမယာဆိုင္ရာ
အာဏာခြဲေဝမႈပံုစံမ်ား မည္သို႔ကြဲျပား ျခားနားမႈရွိၾကသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား
သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရွိ/မရွိႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို မည့္သည့္
အစိုးရအဆင့္က မည္သို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး က်င့္သံုးေသာေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ေျမယာအခြင့္အေရးလံုၿခံဳမႈအေပၚ မည့္သို႔
သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကို သတိထားမိႏိုင္ေစရန္ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။
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ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အား တာဝန္ခံသည့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေစတနာျဖင့္တန္ဖိုးထား၍ လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (The Voluntary Guidelines on the
Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security –
VGGT) ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏အစိုးရမ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ
ေကာ္မတီက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အေသးစားလယ္သမားမ်ား၊ ေရ
လုပ္သားမ်ား၊ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား၊ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္ေသာ
လူထုႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ “လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အားလံုးအတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္
ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနအလိုက္ အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာစားနပ္ရိကၡာ ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္
သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီရာတြင္လည္းေကာင္း ကိုးကားႏုိင္ရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးႏုိင္
ရန္ျဖစ္သည္။” ထို႔ျပင္ “ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကိုေရွးရႈသည့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အမ်ိဳးသား
စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစရန္ရည္ရြယ္သည္။” ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး
ထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ VGGT ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ကူညီေထာက္ပံရန္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ (FAO) ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
VGGT တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွစ္ခုလံုးပါဝင္သည္။ VGGT ကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ လူအခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း (UDHR) ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာ လူအခြင့္အေရး စားခ်ဳပ္္အပါ
အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပါ ႏုိင္ငံ၏တည္ဆဲတာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ရန္လိုသည္။ ထို႔အျပင္

တာဝန္ခံမႈရွိေသာ

ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ အေျခခံမူ (၁၀) ခ်က္ကို ခ်မွတ္ထားသည္။ ၎တို႔မွာ လူ႔
ဂုဏ္သိကၡာ၊ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈမရွိျခင္း၊ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ၊ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ အားလံုးလႊမ္းၿခံဳသည့္ ေရရွည္တံ့ေသာ
ခ်ဥ္းကပ္နည္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊
တာဝန္ခံမႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈတို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ တည္ဆဲတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႔လိုက္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ အလြတ္သေဘာ လုပ္ပိုင္ခြင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
အႀကံျပခ်က္ အေျမာက္အမ်ားကိုလည္း ေပးထားသည္။
ထို႔အျပင္ ေျမလြဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ေျမယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္
ပုဂၢလိက ေျမယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ေျမလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား အက်ိဳးမဲ့မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေျမေစ်းကြက္
မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လုိအပ္ခ်က္ကို အေလးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ မစတင္မီ ေကာင္းစြာ
ႀကိဳတင္အသိေပးထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာထားဆႏၵ (FPIC) ရယူရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားသည္။
ထို႔အျပင္ VGGT သည္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ
အား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္၊ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ

မွ်တေသာ ႏွစ္နာေၾကးေပးျခင္းကို မဆိုင္းမတြေဆာင္ရြက္ရန္၊

ေျမမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားကို အိမ္ရာမဲ့ျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးျခင္းတို႔ မျဖစ္ရန္ လမ္းညြန္ထားသည္။
ထို႔ျပင္ ေျမအစားထိုးေပးျခင္းႏွင့္ ေျမျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ VGGT တြင္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာ
ထိရွလြယ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဥပေဒေရးရာအကူအညီမ်ားေရးသင့္သည္ တိုက္တြန္းထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္း
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ရွင္မ်ား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသည့္ ေျမယာဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတိက်စြာ
ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ပဋပကၡျဖစ္ေနသည့္အေျခအေနႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားတည္ရွိေနသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္
လိုက္နာသင့္ မသင့္ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။
(ရင္းျမစ္ ။

။ https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2017/12/USAID_Land_Tenure_LTP_Toolkit_4.1.B_

VGGT_Burmese.pdf [accessed 12 Sept 2019])
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း (The Universal Declaration of Human Rights – UDHR) ကို ၁၉၄၈
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္လာလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ညီလာခံအစည္းအေဝးႀကီးက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ UDHR သည္
ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေထာက္ခံထားသည္။ UDHR ၏ အပိုဒ္ ၁၇ တြင္ “လူတိုင္းတြင္ မိမိ
တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကိုပိုင္ဆိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိရ
မည္။ ဥပေဒအရမဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ မိမိ၏ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းမခံေစရ” ႏွင့္ ပိုဒ္၂၅ တြင္ “လူတိုင္းတြင္
မိမိႏွင့္တကြ မိမိ၏မိသားစုက်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစာအဟာရ၊ အဝတ္အထည္၊
ေနအိမ္၊ ေဆးဝါအကူညီႏွင့္ လုိအပ္သည့္ လူမႈအေထာက္အပံ့မ်ားပါဝင္ေသာ သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ လူမႈအဆင့္အတန္း
ကို ရယူခံစားခြင့္ ရွိသည္။” ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။
(ရင္းျမစ္ ။ ။ https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/bms.pdf [accessed 12 Sept 2019])
စီးပြားေရး၊ လူမေ
ႈ ရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြငအ
့္ ေရးမ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ အျပည္ျပည္ဆင
ုိ ရ
္ ာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (The International Covenant
on Social Economic and Cultural Rights – ICSEC) သည္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
အေရးပါဆံုးေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ICSEC ကို ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္လာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္
ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ “ဤအခြင့္အေရးရရွိေရးကို အာမခံႏုိင္ရန္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။” ဟု ICSEC ၏ အပိုဒ္ ၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICSEC
ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္တြင္ အပိုဒ္ (၁) တြင္ ပါရွိသည့္ “ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္”
ကို ခြ်င္းခ်က္ (reservation) အေနျဖင့္ ထားရွိသည္။
(ရင္းျမစ္ ။

။ https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2014-03-18-International-Convenant-on-

Economic-Social-and-Cultural-Rights.pdf [accessed 12 Sept 2019])
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၆၉ (International Labor Organization Convention
169 – ILO Convention 169) သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔ (ILO) ၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားႏွင့္
လူမ်ိဳးစုမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၆၉ (Indigenous and Tribal People Convention 169 – C169) ကို ရည္ညႊန္း
သည္။ C169 သည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးပါေသာ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သၿပီး
စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ “ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္” ကို ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပထား
သည္။ C169 တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား တို႔၏ ဓေလ့မ်ား၊ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ၎တို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားအျပင္ အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး
ထားျခင္း မရွိေသးေပ။
(ရင္းျမစ္ ။

။ http://pro169.org/res/materials/en/general_resources/Manual%20on%20ILO%20Convention%20

No.%20169.pdf [accessed 12 Sept 2019])
ပင္ညဲ႐ိုး အေျခခံမူမ်ား (Pinheiro Principles) သည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ
ႏွစ္နာေၾကးျပန္ေပးေရးဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏အေျခခံမူမ်ား (United Nations Principles on Housing and
Property RestitutionFor Refugees and Displaced Persons) ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ
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အဖြဲ႔က ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာနစ္နာေၾကး ျပန္ေပးေရးဆိုင္ရာ
အေျခခံမူမ်ားကို ေရးဆြဲရန္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့ေသာ

ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္ Paulo Sergio Pinheiro က ဦးေဆာင္

ေရးဆြဲခဲ့ျဖင့္ ထိုမူမ်ားကို ပင္ညဲ႐ိုးအေျခခံမူ မ်ားဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ ဤအေျခခံမူမ်ားသည္ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ
နစ္နာေၾကးျပန္ေပးေရး တို႔ကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစမႈအတြက္ ဦးစားေပးျပည္လည္ကုစားေပးမႈတစ္ခုႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိေရး
အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံထားသည္။ ဤအေျခခံမူမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္း
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ တန္းတူက်င့္သံုးႏုိင္သည္။ ၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ ေနရပ္ဌာေနတိုင္းျပည္၊
ေနအိမ္ႏွင့္ ေျမယာမ်ားထံ ျပန္သြားႏုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဤအေျခခံမူမ်ားတြင္ပါရွိသည္။
(ရင္းျမစ္ ။

။ https://2001-2009.state.gov/documents/organization/99774.pdf [accessed 12 Sept 2019])

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း (United Nations Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples – UNDRIP) ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻကုလသမဂၢ အေထြအေထြ
ညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ UNDRIP တြင္ လယ္ယာ၊ နယ္ေျမႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတပိုင္ဆိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး
မ်ားပါဝင္သည္။ UNDRIP ၏ အပိုဒ္ (၁) တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လယ္ယာ၊ နယ္ေျမႏွင့္သယံဇာတမ်ားအားသိမ္းယူ
ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကို အျခားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အတင္းအဓၶမေရာေႏွာျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္
ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းယႏၲရားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေပးရန္၊ အပိုဒ္ (၁၀) တြင္ FPIC
မရွိဘဲ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားမွ အတင္းအဓၶမေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ၊ အပိုဒ္ (၂၅) တြင္
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိ႐ိုးဖလာအရပိုင္ဆိုင္ေသာ မိမိတို႔၏ ေျမယာ၊ နယ္ေျမ၊ ေရႏွင့္ အျခားသယံဇာတမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဝိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈကို ထိန္းသိမ္းခြင့္ႏွင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး ၎တို႔၏
မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းလြဲေျပာင္းေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
အပိုဒ္ (၂၆) တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသာမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္
သယံဇာတမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ သံုးစြဲခြင့္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္၊ အပိုဒ္ (၂ရ)
တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို ၎တို႔၏ ဓေလ့
ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အပိုဒ္ (၂၈) တြင္ လယ္ေျမ၊ နယ္ေျမႏွင့္ သယံဇာတမ်ား
သိမ္းဆည္းခံရပါက ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သိမ္းယူသြားေသာ ပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖိုးႏွင့္ ထိုက္သင့္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား
ေတာင္းယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရရွိ ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏
အျပည္အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိရမည္ဟု ပါရွိသည္။
ထို႔အျပင္ အပုိဒ္ (၂၉၊ ၃၀ ႏွင့္ ၃၂) တို႔တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နယ္ေျမတြင္
FPIC မရွိဘဲ အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္သတၱဳသိုေလွာင္ထားျခင္း မရွိေစရန္၊ စစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳရန္ႏွင့္ ထိုနယ္ေျမမ်ား
တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါက ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ားျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ စီးပြားေရး၊
လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ မရွိေစရႏ္ႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မ်ား မရွိေစရႏ္ တာဝန္
ယူကာကြယ္ေပးရမည္ဟု ပါရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ UNDRIP ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသးေပ။
(ရင္းျမစ္ ။ ။ https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/
UNDRIP_E_web.pdf [accessed 12 Sept 2019])
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စာကြက္ (၃)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ႏို္င္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား
ကုလသမဂၢသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အစီအစဥ္ (UNEP) ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (၂၈၀)
ေက်ာ္ရွိၿပီး အဆိုပါစာခ်ဳပ္အားလံုးနီးပါးသည္ ေျမအသံုးခ်မႈအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ (WGEA, 2013,p25) ၎တို႔အထဲမွ
စာခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရမ္ဆာကြန္ဗင္းရွင္း (The Ramsar Convention on Wetlands) သည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂) ရက္ ေန႔႔တြင္
ကစ္စပီယံပင္လယ္ ကမ္းေျခေတာင္ပိုင္းရွိ ရမ္စာၿမိဳ႕၌လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိသည့္
စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ “စိမ့္ေျမမ်ားဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention on Wetlands)” ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္၏ တရားဝင္
အမည္မွာ “ေရေနငွက္မ်ားက်က္စားရာစိမ့္ေျမမ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာအေရးႀကီးမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (The Convention
on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat)” ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရေနငွက္မ်ား၏
က်က္စားရာေနရာအျဖစ္ စိမ့္ေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာအသုံးခ်ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
မူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ စိမ့္ေျမမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၆၉) ႏုိင္ငံပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ရမ္စာစာခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခု
ျဖစ္လာခဲ့သည္။
(ရင္းျမစ္ ။

။ https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/handbook1_5ed_introduction

toconvention_e.pdf [accessed 12 Sept 2019])
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္ င္းရွငး္ (Convention
on International Trade in Engendered Specifies of Wild Fauna and Flora -CITES) – သည္ အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား
ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၦာန္ႏွင့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈသည္
တိရိစၦာန္ႏွင့္ အပင္တို႔၏ရွင္သန္မႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ CITE မူၾကမ္းကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္
ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း(၈၀)၏ သေဘာတူညီမႈကို ရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အက်ိဳးသက္
ေရာက္သည္။ လက္ရွိတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၈၃) ႏိုင္ငံရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ CITES အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္
လာသည္။
(ရင္းျမစ္ ။

။ https://www.cites.org/eng/disc/what.php [accessed 12 Sept 2019])

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွႈင္း (Convention on Biological Diversity-CBD) သည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္အစီအစဥ္(UNEP)၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ုဳပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အစပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ တြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
စတင္လက္ခံခဲ့ကာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ လက္ရွိတြင္အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ ၁၉၆ ႏိုင္ငံရွိၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ
သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္။
(ရင္းျမစ္ ။

။ https://www.cbd.int/history/ [accessed 12 Sept 2019])

ႏိုင္ငံတကာ အပူပိုင္းေဒသထြက္သစ္မ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (International Tropical Timber Agreement (ITTA)သည္ အပူပိုင္းေဒသထြက္သစ္မ်ားႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈတြင္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ
အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအပူပိုင္းေဒသထြက္သစ္မ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းက ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္
တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားကို သစ္ထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ သစ္
ဝယ္ယူစားသံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားဟူ၍ အမ်ိဳးအစား (၂) ခြဲျခားထားသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ (၇၄) ႏုိင္ငံရွိသည္။ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံသည္ ITTA ၏ သစ္ထုတ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ITTA ကုိ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္း လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။
(ရင္းျမစ္ ။ ။ https://www.itto.int/about_itto/ [accessed 12 Sept 2019])
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ကႏၲာရေျမျဖစ္ထြန္းမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (Convention on Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought: and/or Desertification, Particularly in Africa-UNCCD) သည္ ကမာၻကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏
အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို စည္းေႏွာင္ထားေသာ တရားဝင္ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျခာက္ေသြ႔ေသာေဒသမ်ားရွိ
ေျမမ်ားအရည္အေသြးက်ဆင္းမႈႏွင့္ ကႏၱာရေျမျဖစ္ထြန္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ေျခာက္ေသြ႔ေသာေဒသ
မ်ားရွိ ေနထိုင္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာမ်ားေလ်ာ့က်ေရးတို႔အတြက္ အတူတကြ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အစပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္
အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၉၇) ႏုိင္ငံ ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာသည္။
(ရင္းျမစ္။

။ https://www.unccd.int/ [accessed 12 Sept 2019])

ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention Concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage - သည္ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ားကာကြ
ယ္ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ သဘာဝကုိကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္
အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ အီဂ်စ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ Abul Simbel temples ဘုရားေက်ာင္းမ်ား တည္ရွိရာ
ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသကုိ ေရလြမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ Aswan High Dam ဆည္တည္ေဆာက္မႈကို ႏုိင္ငံတကာ၏
အာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ရာမွအစျပဳၿပီး ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ UNESCOမွ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ
စည္း႐ံုးမႈတစ္ခုကို စတင္ခဲ့သည္။ ထိုစည္း႐ံုးမႈေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ အလွ်ဴေငြမ်ားျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို
ေရေဘးလြတ္ရာ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေျမေနရာမ်ားသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ UNESCO သည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ
အႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို မူၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲလာခဲ့ရာမွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အက်ိဳး
သက္ေရာက္သည္။ လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၉၃) ခုက လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္
အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာသည္။
(ရင္းျမစ္။

။ https://whc.unesco.org/en/convention/ [accessed 12 Sept 2019])

ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ကြန္ဗင္းရွင္း (World Heritage Convention –WHC) သည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝဆိုင္ရာအထိမ္း
အမွတ္မ်ား၊ ကမာၻလံုးဆို္ငရာ ထူးျခားထင္ရွားသည့္ တန္ဖိုးမ်ားရွိသည့္ေဒသမ်ားကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ ေဒသမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္၍ ထာဝစဥ္ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွ စတင္အသက္ဝင္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ
စာရင္းအရ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၉၂) ႏိုင္ငံမွ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ WHC ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္
သေဘာတူဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။
(ရင္းျမစ္ ။ ။ INTOSAI Working Group on Enbironmental Auditing (WGEA), “Land Use and Land Management
Practices in Environmental Perspective,” June 2013, also available at http://www.courdescomptes.ma/
upload/_ftp/documents/wgea_Land%20Use_view.pdf [accessed 12 Sept 2019]
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ https://www.forestdepartment.
gov.mm [accessed 12 Sept 2019])
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ု း္ စဥ္တစ္ေလွ်ာက္
ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏
ေျမယာက႑အေပၚ သိသာသည့္႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာက႑အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ရန္
အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေျမယာဥေပေဒမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္မ်ားဆိုင္ရာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ခဲ့မႈမ်ားကို ေအာက္တြင္အက်ဥ္းခ်ံဳး တင္ျပအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ကာလမ်ားအတြင္း ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕အစိုးရႏွင့္
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ (၁၈၂၄-၁၉၄၂ ႏွင့္ ၁၉၄၅-၁၉၄၈) တြင္
ေျမယာဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားစြာ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေခတ္ (၁၉၄၂-၁၉၄၅) တြင္ မည့္သည့္ေျမယာဥပေဒမွ
ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ (ဇယား-၅ရႈ) ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ ေခတ္တြင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အားသာခ်က္
မ်ားေရာ အားနည္းခ်က္မ်ားပါ ပါရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အားသာခ်က္မ်ားအနက္ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေအာက္ျမန္မာ
ျပည္ေျမႏွင့္ အခြန္ေတာ္အက္ဥပေဒအရ ေျမယာကို (၁၂) ႏွစ္ ဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္လာသူမ်ားအား ေျမယာအေမြဆက္ခံခြင့္ႏွင့္
ေရာင္းဝယ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား (private property rights) ေပးအပ္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔ကိုလည္း က်င့္သံုးခြင့္ေပးထားသည္။ အလားတူ ၁၉၈၄
ခုႏွစ္ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားကိုသာ သက္ေရာက္မႈရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ေပၚေဒသရွိ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုတမ္းေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔ကို လြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးခြင့္ႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္
ခြင့္တို႔အေပၚ ထိခုိ္က္မႈမရွိခဲ့ပါ။ တစ္ၿပဳိင္နက္တည္းတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္
သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိလည္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားမ်ားအတြက္
အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။
ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆန္စပါးႏွင့္အျခားသီးႏွံမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေျမယာက႑မွ အခြန္ဘ႑ာ
မ်ား ေကာက္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ ပို႔ကုန္အသားေပးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ထိုမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအရ ေျမဧကအေျမာက္
အမ်ားသိမ္းဆည္းရန္ လိုအပ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕အစိုးရသည္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏုိင္
ေသာ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမယာဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္၊ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒသည္ အစိုးရ
အား “အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္” ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပုဂၢလိကေျမပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ ေျမသိမ္း ဆည္းခြင့္ေပးထား
သည္။ အဆိုပါေျမသိမ္းဥပေဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ပိုင္းရွိေတာင္ေပၚေဒသမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံေအာက္ပိုင္း ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက က်င့္သုံးလာခဲ့သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ
မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အႀကီးမားဆံုးေသာဆံုးရႈံးမႈမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ
ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ေျမယာအပါအဝင္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားစြာ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။
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ဇယား (၅) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ေျမယာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
(က) ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ဥပေဒမ်ား
• ေအာက္ျမန္မာျပည္ေျမႏွင့္အခြန္ေတာ္အက္ဥပေဒ (၁၈၇၆)
• ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္နယ္သတ္ဥပေဒ (၁၈၈၀)
• အထက္ျမန္မာျပည္ေျမႏွင့္အခြန္ေတာ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား
• ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (၁၈၉၄)
• ေအာက္ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၈၉၈)
(ခ) စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ ေျမ႐ိုင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဥပေဒမ်ား
• ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဂရမ္ထုတ္ေပးေရးဥပေဒ (၁၈၆၁)
• ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေရာင္းခ်ေရးဥပေဒ (၁၈၆၁)
ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္

• ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဂရမ္ထုတ္ေပးေရးဥပေဒ (၁၈၆၅)

ေျမဥပေဒ(၁၈၈၆-၁၉၄၂)

(ဂ) ေတာင္သလ
ူ ယ္သမား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေရးဆြခ
ဲ ေ
့ဲ သာ္လည္း အတည္မျပဳျဖစ္ခေ
့ဲ သာဥပေဒမ်ား
• သီးစားဥပေဒၾကမ္းမ်ား (၁၈၉၂)
• အျခားသီးစားဥပေဒၾကမ္း (၁၈၉၆)
• လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈကိုကန္႔သတ္ေသာ သီးစားဥပေဒၾကမ္းမ်ား (၁၉၀၆)
• ျမန္မာႏုိင္ငံသီးစားဥပေဒၾကမ္း (၁၉၀၈)
• ျမန္မာႏုိင္ငံလယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္း (၁၉၂၇)
• ျမန္မာႏုိင္ငံသီးစားဥပေဒၾကမ္း (၁၉၃၇)
• ျမန္မာႏုိင္ငံသီးစားခစပါးႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒႀကမ္း (၁၉၃၈)
(ဃ) ေတာင္သူလယ္သမားသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒ
• သီးစားခ်ထားေရးအက္ဥပေဒ (၁၉၃၉)
(က) ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ား
• လယ္သီးစားတစ္ခ်က္လႊတ္ဥပေဒ (၁၉၄၃)
• ေျမယာပဋိပကၡဥပေဒ (၁၉၄၅)

လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလ
(၁၉၄၅-၁၉၄၈)

• ေငြတိုးေခ်းစားသူမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၄၅)
• စိုက္ပ်ိဳးေရးအေၾကြးဆိုင္းငံ့သည့္အက္ဥပေဒ (၁၉၄၇)
• လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္သူတို႔၏ေၾကြးၿမီသက္သာေရး အက္ဥပေဒ (၁၉၄၇)
• လယ္ယာအလုပ္သမားမ်ား အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ အက္ဥပေဒ (၁၉၄၈)
• သီးစားခ်ထားေရးအက္ဥပေဒ (၁၉၄၈)
• သီးစားခစံႏႈန္းအက္ဥပေဒ (၁၉၅၀)

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္

• သီးစားခ်ထားေရးအက္ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒ (၁၉၅၃)

(၁၉၄၈-၁၉၆၂)
• သီးစားခ်ထားေရးအက္ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ား (၁၉၆၃)
• လယ္ယာေျမႏုိင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒ (၁၉၆၃)
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ
ေခတ္(၁၉၆၂-၁၉၈၈)

• လယ္ယာေျမႏုိင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးနည္းဥပေဒမ်ား (၁၉၆၄)
• သီးစားခခ်ထားေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၁၉၆၅)
• ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ (၁၉၆၃)
• ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ဥပေဒအရလယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား(၁၉၇၈)
• ေျမခြန္၊ ေရခြန္ႏွင့္ တာတမံခြန္ (၁၉၈၂)

တပ္မေတာ္အစိုးရေခတ္

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးခဲ့သည္။

(၁၉၈၈-၂၀၁၁)

• သစ္ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂)

အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ

• လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၂)ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒႏွင့္

ေခတ္(၂၀၁၁-၂၀၁၆)
အရပ္သားတစ္ပိုင္း
အစိုးရေခတ္
(၂၀၁၆-လက္ရွိအခ်ိန္ထိ)

ရင္းျမစ္ ။
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နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၂)
• ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၈)
• အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈဥပေဒ (၂၀၁၆)
• သစ္ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈)
• ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၉)

။ https://www.thefarmermedia.com/news/5693 [accessed 25 Aug 2019]

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရ (၁၉၄၈-၁၉၅၈၊ ၁၉၆၀-၁၉၆၂)၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ
(၁၉၆၂-၇၄)၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစုိးရ (၁၉၇၄-၁၉၈၈)၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ (၁၉၈၈-၂၀၁၀) အစရွိသည့္ အစိုးရ
အဆက္ဆက္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေျမယာ
က႑တြင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၈-၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေျမယာဥပေဒႏွင့္
နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ေျမယာမ်ားကို လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႔အလိုက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးထားေသာ္လည္း၊
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိေျမမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအားလံုး၏ မူရင္းပိုင္ရွင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္ဟု
ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄၇ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ “….ဤဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဥပေဒျပဳမႈ
အခြင့္အာဏာကို

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း

က်င့္သံုးေသာအဖြဲ႔အစည္း

သို႔မဟုတ္

ပုဂၢိဳလ္ကိုဆိုလိုသည္။” ဟု ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရကို ရည္ညႊန္းေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ
ႏွစ္ရပ္လံုး (ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္) တြင္ လူထုေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေန
သျဖင့္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေျမယာ
ႏွင့္ သစ္ေတာဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအထိ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဥပမာ - ၁၈၉၄ ခုႏွစ္၊
ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအထိ တည္ဆဲဥပေဒအျဖစ္ က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ
အဆက္ဆက္တို႔သည္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိလည္း ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊
လယ္ယာေျမႏုိင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သစ္ေတာဥပေဒတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာ ထိုဥပေဒမ်ား
ေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့ထံုတမ္းေျမ၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈကိုၿခိမ္းေျခာက္ခံရၿပီး တရားဝင္ႏွင့္
တရားမဝင္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ေျမေပၚမွ အတင္းအဓမၼႏွင္ထုတ္ခံရမႈမ်ား၊ ေျမယာမဲ့ျဖစ္ေစမႈမ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အျငင္း
ပြားမႈမ်ား အစရွိသည့္ ေျမယာျပႆနာေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ တာစူ
ခဲ့သည္။၅ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံရွိေျမႏွင့္ သယံဇာတအားလံုးကို ႏုိင္ငံေတာ္ကပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
အစိုးရအဆင့္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဇယား (၁) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဥပေဒ
ျပဳပိင
ု ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာမ်ားကိလ
ု ည္းေကာင္း၊ ဇယား (၂) တြင္ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအစိးု ရ၏ ဥပေဒျပဳပိင
ု ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာမ်ားကိလ
ု ည္းေကာင္း၊
ဇယား (၅) တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခမ်ားကိုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို

တိုးခ်ဲ႕ေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ မူလစာရင္းႏွင့္ ထပ္တိုးစာရင္းပါ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ဗဟို
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ထားသည့္သေဘာမ်ဳိးသာျဖစ္ေနၿပီး၊ အေရးပါေသာက႑မ်ားတြင္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပဳထားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထပ္တိုးစာရင္းတြင္ပါရွိေသာ ေျမယာအပါ
၅

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတည္ေထာင္မည္ဟု ေၾကျငာခဲ့
သည္။ ထိုစဥ္ကတည္ဆဲ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ထူေထာင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ထိုစဥ္က အာဏာရစစ္အစိုးရ (ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္းဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔) သည္ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အသိပညာရွင္ႏွင့္
အတတ္ပညာရွင္မ်ားကို စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္ဖိတ္ေခၚကာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ထိုမူၾကမ္းကို
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ လူထုဆႏၵခံယူၿပီး အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။
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အဝင္ အျခားက႑မ်ားႏွငဆ
့္ င
ုိ ေ
္ သာ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအစိးု ရတိ၏
႔ု လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ားသည္ “ျပည္ေထာင္စက
ု ျပ႒ာန္းသည္ဥ
့ ပေဒ
ႏွငအ
့္ ညီ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ င
ြ ရ
့္ သ
ိွ ည္”့ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကိသ
ု ာ တိးု ခ်ဲ႕ထားသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရမွ
ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒသစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအခ်ိဳ႕ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိၾကသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္
ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။”
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၇ (က)
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ေျမယာခြန္ဥပေဒကိုသာ ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕တုိ႔က
ေျမယာခြန္ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းၿပီးသည့္တိုင္ ထိုဥပေဒမ်ားကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရယူရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဥပမာ- မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ ေျမခြန္ဥပေဒသစ္ကို
ျပ႒ာန္းၿပီးသည့္တိုင္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။၆ အျခား ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ ေျမယာခြန္ဥပေဒမ်ားကို
ျပ႒ာန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တေျပးညီျဖစ္ေရးအတြက္ ထိုေျမယာ ခြန္ဥပေဒမ်ားကို ဆိုင္းငံထားရန္ ညႊန္ၾကားလာ
သျဖင့္ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေျမယာခြန္ဥပေဒကိုက်င့္သုံးရန္ ယခုသုေတသနစာတမ္း ျပဳစုေနစဥ္ကာလအတြင္း မျဖစ္ႏုိင္
ေသးပါ။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ေခတ္ကာလေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာမႈႏွင့္အညီ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စည္ပင္သာယာေရး
နယ္နိမိတ္ကို တိုးခ်ဲ႕လိုသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားရၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခြင့္ျပဳမွသာ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္သည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ-၅၄ ႏွင့္ တည္ဆဲေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအရ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္
အတြင္းရွိေျမမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေနသည္။

“သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္း၌ရွိေသာ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္
သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္နယ္နိမိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္၊ ဖြဲ႔စည္းရန္ သို႔မဟုတ္ အမည္ေျပာင္းလဲရန္
ေပၚေပါက္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္
သမၼတထံ ေထာက္ခံတင္ျပၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။”
၂၀၀၈ ဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅၄
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရလာေသာ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရလက္ထက္ (၂၀၁၀-၂၀၁၅)
တြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေျမယာက႑တြင္လည္း ေျမယာဥပေဒ
ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းကာ၊ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ လက္ရွိေျမယာျပႆနာတို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ (စာကြက္-၄ ႐ႈ) တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္
ဦသိန္းစိန္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (၂၀၁၄) ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ
(၂၀၁၆) တို႔ကိုျပ႒ာန္းကာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရလက္ထက္က ျပ႒ာန္း
ခဲ့ေသာ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒတု႔ိေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ တစ္ဘက္တြင္
ေျမယာျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္နည္းတူ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ဖန္တီးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္
ေနခဲ့သည္။ (စာကြက္ ၅ ရႈ)

၆

ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား။
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စာကြက္ (၄)

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္(၂၀၁၁-၂၀၁၅)တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ
ေျမယာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ား
ေျမယာဥပေဒမ်ား

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ား

မွတ္ခ်က္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ

ေျမယာခြဲေဝအသံုးခ်မႈ စိစစ္ေရး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖ်က္သိမ္း

ဥပေဒ

ေကာ္မတီ(၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ)

ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊

အမ်ိဳးသားေျမယာအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး သမၼတ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ယာယီဖြဲ႔စည္း

ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား

ဗဟိုေကာ္မတီ (၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ)

ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ေျမယာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး

ျပည္သူလူထုထံမွ ေျမယာဆိုင္ရာ

ေကာ္မရွင္(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ)

တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံစိစစ္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ

ဒု-သမၼတက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး
ေကာ္မရွင္ေတြ႔ရွိခ်က္ကို အေကာင္ထည္
ေဖာ္သည္။ ေကာ္မတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ႏိုင္ငံအတြင္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား
ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ

သိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မွ်မွ်တတ၊

(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ )

မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္
ေျဖရွင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။

ေျမယာခြဲေဝအသံုးခ်မႈ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားေျမအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ
ေျမယာခြဲေဝအသံုးခ်မႈ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ၁၈-၆-၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ အမိန္႔
ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၄၁/၂၀၁၂ ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ (၂၁) ဦးသာ ပါဝင္ေသာ္လည္း ေနာက္
ပိုင္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ၉-၁၁-၂၁၀၁၂ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈၄/၂၀၁၂ ျဖင့္ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႔ဝင္ (၄) ဦးကို
ျဖည္စ
့ က
ြ ဖ
္ စ
႔ဲြ ည္းခဲသ
့ ည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စဝ
ု န္ႀကီးက ဦးေဆာင္ေသာ
ေျမယာခြဲေဝအသံုးခ်မႈ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ရြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိးု တက္မစ
ႈ မ
ီ က
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ရင္းႏွးီ ျမဳပ္ႏမ
ံွ စ
ႈ မ
ီ က
ံ န
ိ း္ မ်ားတြင္ ေျမယာခြေ
ဲ ဝအသံးု ခ်မႈမ်ား ထိေရာက္စာြ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ို ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ ေျမအသံးု ခ်မႈ
မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲၿပီး ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ၁၆-၁၀-၂၀၁၄ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၉၃/၂၀၁၄
ျဖင့္ ေျမယာခြဲေဝအသံုးခ်မႈ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး အမ်ိဳးသားေျမအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟို
ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီကိုလည္း ၂၀၁၆
ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၁/၂၀၁၆ ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။
ရင္းျမစ္

-

https://www.forestdepartment.gov.

mm/news/3858,

https://www.forestdepartment.gov.mm/

news/220, https://www.moi.gov.mm/npe/ ?q=news/21/07/2013/id-4299, https://www.mlis.gov.mm/mLs
View.do;jsessionid=19D1A7771684EBF 96FBCC97C8A18ACC8?lawordSn=4435
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ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္
ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ (ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္)
ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္ ၅၂/၂၀၁၂ ျဖင့္ ဥကၠ႒အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ (၆၀) ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အသက္ဝင္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
မရွိဘဲ ေဝဝါးလွသည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုသာ ေပးအပ္ထားသည္။ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး
ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္မႈကို ကိုင္တြယ္ရသည့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုေကာ္မတီထံသို႔ ေပးပို႔ရသည္။
ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ အဖြဲ႔တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ၿပီး အထက္ေအာက္အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိေပ။ သို႔ရာတြင္
ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံတဝန္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အဖြဲ႔ခြဲ (၁၁) ဖြဲ႔ကို
ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ေျမစံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားကိုသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရသည္။
ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
-

ေျမသိမ္းဆည္းခဲ့သည့္စာရင္းဇယားမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားထံမွ ညွိႏိႈင္းေတာင္းခံရယူရန္၊

-

သိမ္းဆည္းမႈမ်ားအား က႑တစ္ရပ္ခ်င္းအလိုက္ ခြဲျခားစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္၊

-

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္ပါႏိုင္ေရးသက္ဆိုင္ရာဌာနႏွင့္ ညွိႏိႈင္းရန္

-

ေျမသိမ္းယူခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အေထာက္အထားမ်ား ညွိႏိႈင္းေတာင္းခံ ရယူရန္

-

ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓမၼအမႈမ်ား၊ တရားမမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရ

-

စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အကူ
အညီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမသိမ္းဆည္းခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္တန္းမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္

မ်ားအရ ေျမသိမ္းဆည္းခံရသည့္အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္း
ရန္ တပ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္
သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေျမေနရာ
ခ်ထားေပးျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔နည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာ
ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အစုိးရစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ရထားလမ္းမ်ား၊ ကားလမ္းမ်ား၊ ေလယဥ္ကြင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕
တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ သိမ္းဆည္းရာတြင္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ား
သိမ္းဆည္းခံရျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။
သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္အရ ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ လက္ေတြ႕တြင္ ထိေရာက္မႈမရွိသည္ဟု ဆုိရပါမည္။
အေၾကာင္းမွာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုယ္တိုင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍
ျဖစ္ေစ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေလ့ရွိျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ တြန္းအားေပးႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေပးအပ္ရာတြင္ တိက်ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္း၊ ေျမသိမ္းခံျပည္သူမ်ားအား လက္ေတြ႔အမွန္တကယ္ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္မႈမ်ား မျပဳ
လုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ရင္းျမစ္ - မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး
ေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ)၊ စာ-၁၅-၁၆၊ ျမန္မာအလင္း သတင္းစာ၊ အတြဲ (၅၂)၊အမွတ္
(၃၄၉)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၉) ရက္၊ သတင္းေဆာင္းပါး ‘လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
အေနျဖင့္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ’၊ စာ-၁ႏွင့္ စာ-၈၊ https://www.thefarmermedia.com/news/4778;
http://burmese.dvb.no/archives/31723
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ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီမ်ား)
ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ၁၆-၉-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္ ၅၉/၂၀၁၃ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးက ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွ်မွ်တတ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျဖရွင္းေဆာင္
ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယသမၼတက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုတိယ
ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးတို႔က ေဆာင္ရြက္သည္။ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
အျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္း
ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒တို႔ ပါဝင္သည္။
သိမ္းဆည္းေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီအျပင္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔
၏ ၁၉-၉-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၀/၂၀၁၃ အရ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊
ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္း
ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တို႔သည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္
၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁)၊ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒ၊
၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၀) ႏွင့္
၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းဥပေဒတို႔အျပင္ အျခားတည္ဆဲေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္း
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။
ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ -		
-

ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊

-

အစီရင္ခံစာမ်ားပါ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္
အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

-

စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေနျပည္
ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္
ရြက္ျခင္းႏွင့္

-

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္လယ္ယာေျမမ်ားကို
မူလလုပက
္ င
ုိ ခ
္ ေ
့ဲ သာ သက္ဆင
ို သ
္ မ
ူ ်ားသိ႔ု လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းႏွငအ
့္ ညီ အျမန္ေပးအပ္ႏင
ို ေ
္ ရး ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း၊ ေျမယာ
အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ေျမကို စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားက
က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိမရွိစိစစ္ျခင္း၊
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာထားေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တင္ျပ
လာသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဆံုးျဖတ္ေပး
ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ေအာက္ပါမူဝါဒ (၅) ရပ္

ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
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o

ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ (၅) ရပ္
-

သိမ္းဆည္းေျမမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈ အေျခ
အေန၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အေဆာက္အံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားမႈအေျခအေန၊
အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳထားသည့္ လမ္းတံတားအေျခအေနႏွင့္ ေျမအမွန္တကယ္ အသံုး
ခ်မႈမ်ားကို စိစစ္ရန္

-

သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ႏိုင္မႈ ရွိမရွိ စိစစ္ရန္၊

-

ေျမဧကမ်ားစြာ လႊဲေျပာင္းရယူထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိဘဲ အက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္ေနမႈ
မ်ားကို စိစစ္ရန္၊

-

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ေနေသာ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ သိမ္းဆည္း
ထားေသာ ဌာနႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေစၿပီး မူလပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္မ်ားကို တည္ဆဲေျမယာ
ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်စိစစ္လႊဲေျပာင္းရန္

-

ဥပေဒႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္းရယူထားၿပီး လက္ေတြ႔တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ အမွန္
တကယ္ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေနသည့္ေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက စြန္႔လႊတ္ျခင္းမျပဳဘဲ လုပ္ငန္းဆိုင္
ရာမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ျပဳရန္

o

ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ရပ္
-

ေျမအသံုးခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းသက္ေသခံ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ ျပသႏုိင္ေသာ သူမ်ားအား
ယာယီျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ အမည္ေပါက္ရရွိရန္အတြက္ ဌာန
ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

-

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား မျပႏုိင္ေသာ္လည္း အမ်ားကၾကည္ညို ေလးစား
သည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ထြက္ဆိုေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သက္ေသအထင္
အရွားျပႏုင
ိ ပ
္ ါက ယာယီျပန္လည္လေ
ဲႊ ျပာင္းေပးၿပီး ကာလအပိင
ု း္ အျခား သတ္မတ
ွ လ
္ ပ
ု က
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ျ့္ ပဳရန္ႏင
ွ ့္ လႊေ
ဲ ျပာင္း
ခံရသူ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္အမည္ေပါက္ရန္အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႐ံုးပိုင္း
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္

-

ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမမ်ားတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ လူ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚလာပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈရင္ဆိုင္ေစၿပီး ဆိုင္ရာတရား႐ံုး၏
အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူေစရန္၊

-

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မစြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကး
ေပးအပ္မႈမ်ားစိစစ္၍ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရန္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္ရွိပါက ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း
မ်ားႏွင့္အညီ ရသံုးမွန္းေျခဘ႑ာေငြစာရင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲတင္ျပရန္

ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္း
ဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားႏွစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ေပးပို႔လာေသာ အစီရင္ခံစာအပိုင္းမ်ားပါ
ေျမကိစၥမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼ႐ံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးတို႔မွ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔လာေသာ ေျမကိစၥတိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္
ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔တင္ျပလာေသာ ေျမကိစၥ တိုင္ၾကားစာမ်ားကိုလည္း စိစစ္ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီသည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္) မွစ၍
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔အထိ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္
နာယကထံသို႔ ေျမအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အပိုင္းလိုက္ခြဲထားၿပီး
အပိုင္း (၁) မွ (၁၈) ထိရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၉) ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ
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၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အရ ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွေပးပို႔လာေသာ စိစစ္ေျဖရွင္းရန္ ေျမကိစၥအမႈတြဲေပါင္း ၁၇,၁၂၈
မႈတြင္ ၁၅-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ စိစစ္ေျဖရွင္းၿပီးေသာ အမႈတြဲေပါင္း ၁၀,၀၄၀ မႈ (၅၈.၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိသည္။ က်န္အမႈတြဲ
မ်ားမွာ ထိုစဥ္က စိစစ္ေျဖရွင္းဆဲျဖစ္သည္။
စိစစ္ေျဖရွင္းရန္ ေျမအမႈတြဲမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ မစြန္႔လြတ္သည့္ ေျမကိစၥ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပး ညႇိႏႈိင္း
ၿပီး၍ ဆက္လက္အသံုးျပဳမႈ၊ အသံုးျပဳရန္ထက္ပိုမိုမႈေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမကိစၥ၊ အသံုးမျပဳ၍ အားလံုးစြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမ
ကိစၥ၊ အေၾကာင္းအရာတူတိုင္စာမ်ား၊ ပုဂၢလိက၊ အခ်င္းခ်င္း တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းအရ ေျဖရွင္းရန္ေျမကိစၥမ်ားႏွင့္ မွားယြင္း
တိုင္ၾကားျခင္းဟူ၍ အုပ္စုအားျဖင့္ (၇) အုပ္စု ခြဲျခားကာစိစစ္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာပါ ျပည္လည္စြန္႔လြတ္မည့္ေျမဧကစုစုေပါင္း
မွာ ၃၇၆,၉၉၃.၂၃၄ ဧက ရွိၿပီး ၁၅-၁၁-၂၀၁၅ အထိ လႊဲေျပာင္းၿပီး ေျမဧကမွာ ၃၅၉,၉၀၁.၇၂၇ ဧက ျဖစ္သည္။ ေျမအသံုးခ်မႈ
စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီလက္ထက္တြင္ အစီရင္ခံစာအပိုင္း (၁) မွ (၁၈) အထိ ေျမယာကိစၥတိုင္ၾကားစာ အမႈေပါင္း ၁,၃၃၃ မႈ
လက္ခံရရွိၿပီး စိစစ္ခဲ့သည္။

ရင္းျမစ္ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး၊
(၁၅) ရက္ေျမာက္ေန႔မွတ္တမ္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္

ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၃)
(ဓာတ္ပံု - ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္)

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ
၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္
၁၀) အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္

ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒအရ

ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္ႏင
ွ ့္ ေျမ႐ိင
ု ္းမ်ား စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲမႈေကာ္မတီသည္ ဗဟိအ
ု ဆင္တ
့ ြငသ
္ ာ ဖြဲစ
႔ ည္းထားၿပီး တိင
ု ္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္
တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ရယူရသည္။

ရင္းျမစ္ - ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံေတာ္ “ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး အမွတ္စစ္ (၁/၂၀၁၃) သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား” available at:
https://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=news/8/11/2018/id-738 [accessed 20 Nov 2019] ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ
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စာကြက္ (၅)

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ (၂၀၁၁-၂၀၁၅) တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေျမယာဥပေဒအခ်ိဳ႕ႏွင့္
ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ သည္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဆက္စပ္ပါဝင္သူမ်ားအျဖစ္
အစိုးရ၏ အသိမွတ္ျပဳျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ပံုစံ-၇) ကို သက္ဆိုင္ရာ
ေဒသမ်ားရွိ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ပံုစံ-၇ ရွိသည့္ လယ္ယာ
ေျမကို အားလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ ေပးကမ္းခြင့္တို႔အျပင္
အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာဘဏ္မ်ားတြင္ လယ္ယာထုတ္လုပ္မႈစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြေခ်းယူခြင့္တို႔ကိုပါ ေပးအပ္ထား
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အတူ ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ျခင္းအျပင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ျခင္း၊ အျခားသီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အေၾကာင္းျပခ်က္
မခိုင္လံုဘဲ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ပါက ပံုစံ-၇ ကုိ ႐ုတ္သိမ္းၿပီး ေျမမွႏွင္ထုတ္ႏုိင္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒသည္ လယ္ယာေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လုံျခဳံမႈရွိေရးကို
ရည္ရြယ္ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ပါဝင္ခြင့္မရျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက သီးႏွံမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ိဳးခြင္႔မရွိျခင္း စသည့္အားနည္းခ်က္
မ်ားလည္းရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ ဆင္းရဲသားလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေရတိုအက်ိဳးအျမတ္
အတြက္ ေရာင္းခ်ခ်င္လာေအာင္ တြန္းအားေပးေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တြင္ ေျမယာမဲ့မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
အခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ သည္ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ႀကီးမားၿပီး အသံုးမျပဳထားသည့္
ေျမမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားဝင္ေရာက္လာလွ်င္ အဆင္သင့္
ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ဧက ၅၀၀၀ အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ၾကာ ေျမ
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ ဤဥပေဒ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္
ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဤဥပေဒလည္း လယ္ယာေျမအျဖစ္ မွတ္ပံု
တင္ထားျခင္း မရွိသည့္ ေျမမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္လံုၿခံဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳခဲ့သူမ်ားကို နစ္နာေစႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းသုိ႔ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ေပးသည့္
အစိုးရယႏၱရားမ်ားမွာလည္း ေနရာေဒသအလုိက္ ခိုင္မာအားေကာင္းမႈ နည္းပါးသည့္အျပင္၊ ေဝးလံေခါင္းပါးေသာေတာင္ေပၚ
ေဒသမ်ားရွိ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမႈအလြန္အားနည္းခဲ့
သည္ဟုဆုိရပါမည္။ သုိ႔ႏွင့္ ထုိေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေပး
သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။
အထက္ပါဥပေဒႏွစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားၾကားမွ အစိုးရက ထုိဥပေဒမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း
အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒမ်ားႏွင့္

အျခားေျမယာဥပေဒမ်ားအရ

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္

ဖြဲ႔စည္း

ထားေသာ အစိုးရ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဗဟိုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ျဖင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေျမယာျပႆနာစီရင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရသည္။
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ယခင္စစ္အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ (ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ) လက္ထက္တြင္ ေျမသိမ္း
ဆည္းမႈႏွင့္ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို အစိုးရ၏သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္အျပင္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ထံသို႔လည္း တိုင္တန္းခ်က္မ်ားေပးပို႔ကာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။ MNHRC ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအရ MNHRC ထံသို႔ ေပးပို႔လာသည့္ တိုင္တန္းခ်က္
အမ်ိဳးအစားတြင္ ေျမအျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း (၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ အထိ) အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္ကုိ
ေတြ႕ရသည္ (ဇယား- ၆ ရႈ)။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒမ်ားသည္
ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္မႈ ရွိေနႏုိင္သည္ဟု ယူဆရပါမည္။
ဇယား (၆) ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ထံသို႔ ေပးပို႔လာေသာ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ)
စဥ္

အမႈအမ်ိဳးအစား

၂၀၁၄

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

စုစုေပါင္း

၁

ေျမအျငင္းပြားမႈ

၉၄၄

၆၂၆

၂၇၄

၁၃၆

၂၅၅

၂၂၃၅

၂

တရားေရး

၁၆၆

၁၄၁

၈၀

၄၁

၁၂၅

၅၅၃

၃

ရဲမႈ

၈၆

၇၃

၄၃

၇၁

၁၃၇

၄၁၀

၄

ဝန္ထမ္းေရးရာ

၁၄၇

၉၂

၃၆

၃၀

၃၈

၃၄၃

၅

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

၉၆

၅၃

၂၄

၁၀

၅၇

၂၄၀

၆

စည္ပင္သာယာ

၄၂

၄၄

၁၅

၁၄

၄၀

၁၅၅

၇

ေငြေၾကး

၄၄

၃၆

၂၅

၁၄

၃၂

၁၅၁

၈

အမ်ိဳသမီး

၁၇

၂၀

၉

၁၅

၅၉

၁၂၁

၉

အလုပ္သမား

၂

၁၅

၈

၁၄

၃၇

၇၆

၁၀

အက်ဥ္းေထာင္မႈ

၄

၅

၁၀

၉

၂၀

၄၈

၁၁

အၾကမ္းဖက္မႈ

၁၇

၆

၃

၆

၉

၄၁

၁၂

သာသနာေရး

၈

၉

၂

၂

၇

၂၈

၁၃

တပ္မေတာ္

၂

၃

၂

၅

၁၇

၂၉

၁၄

လူကုန္ကူး

၁၁

၂

၂

၂

၄

၂၁

၁၅

ကေလးသူငယ္

၀

၄

၃

၅

၆

၁၈

၁၆

ကေလးစစ္သား

၅

၂

၁

၅

၃

၁၆

၁၇

ေရွ႕ေနလိုင္စင္အမႈ

၃

၃

၃

၃

၀

၁၂

၁၈

Business and Human Rights

၀

၀

၀

၀

၁၀

၁၀

၁၉

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း

၀

၀

၁

၂

၃

၆

၂၀

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

၀

၀

၀

၀

၃

၃

၂၁

အျခား

၂၄၅

၁၅၀

၇၀

၇၀

၁၈၀

၇၁၅

၁၈၃၉

၁၂၈၄

၆၁၁

၄၅၄

၁၀၄၂

၅၂၃၀

စုစုေပါင္း

ရင္းျမစ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊
ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။) စာမ်က္ႏွာ ၁၁၊ ဇယား (၂)။
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပုိင္းအစုိးရႏွင့္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္
ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပုိင္းအစုိးရလက္ထက္တုိ႔တြင္လည္း ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိ
ေတြ႕ရသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ (မူၾကမ္း) NLUP ကို ဦးထင္ေက်ာ္
ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ NLUP သည္ ဥပေဒတစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
အနာဂတ္ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြက္ လမ္းညႊန္မႈမူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္သာ ရွိေနသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားတစ္ပုိင္း အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပ႒ာန္းရန္ႀကိဳးပမ္း
ခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္ေျမယာဥပေဒမွာ ေျမသိမ္းဥပေဒျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပဌာန္း
ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို မျပဌာန္းခဲ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ထိုဥပေဒကဲ့သို႔
အလားတူ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏုိင္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္
သည့္ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားၾကားမွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒသည္ အားသာခ်က္မ်ားထက္
အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ (စာကြက္-၆ ရႈ) ရွိေနၿပီး အစဥ္အလာ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစနစ္၏ လုံၿခံဳမႈကို
ၿခိမ္းေျခာက္ေနသျဖင့္ ထိုဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေျမယာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက တစိုက္မတ္မတ္ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ အစိုးရသည္ ထိုေေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ယေန႔ထိတိုင္ လ်စ္လ်ဴရႈထားၿပီး ျပဌာန္းၿပီး ေျမယာဥပေဒမ်ားကို
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ (စာကြက္- ၇၊ ၈ ႏွင့္ ၉ ရႈ)

စာကြက္ (၆)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
(၂၀၁၈) အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ (၂၀၁၁-၂၀၁၆) တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရလက္ထက္(၂၀၁၆-၂၀၁၈)တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(၂၀၁၈)ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္း
ခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါရႈေထာင့္မ်ားမွ သုံးသပ္တင္ျပသြားပါမည္။
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း ။

။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒတြင္ ေျမလြတ္၊

ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း အခြင့္အာဏာတို႔ကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအဆင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတို႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး
၎တို႔ကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲခြင့္အာဏာအခ်ိဳ႕ ခြဲေဝေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒထဲတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ ဥပမာ- ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ ဧက ၃၀၀ ႏွင့္ေအာက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စီမံ
ခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုေကာ္မတီသည္ ဧက ၃၀၀ အထက္

၇

အမ်ိဳးသားဒီမက
ုိ ေရစီအဖြခ
ဲ႔ ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တင
ြ လ
္ ည္း လြတ္ေတာ္ႏင
ွ ့္ အစိုးရ ႏွစရ
္ ပ္လံုးတြင္ လူထုေရြးေကာက္ခမ
ံ ဟုတ္ေသာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေနျခင္း၊ အေရးပါေသာ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန (၃)ခု - ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တင္သြင္းခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရကိုလည္း အရပ္သားတစ္ပိုင္း
အစိုးရဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။
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ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒသည္
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ ေပးထားသျဖင့္
ဥပေဒအရဗဟိုခ်ဳပ္ကို္င္မႈေျဖေလ်ာ့မႈအခ်ိဳ႕ရွိသည္။
အားလံုးပါဝင္မႈ ။

။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကို

ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ယခင္ဥပေဒ (၂၀၁၂) အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာေကာ္မတီတြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး
ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားမွကိုယ္စားလွ
ယ္မ်ားအျပင္ ျပင္ပပညာရွင္ႏွင့္တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း
ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္

ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒသည္

ျပင္ပပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္
ခြင့္ကိုေပးထားသျဖင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးပါဝင္မႈစံႏႈန္းကို ဥပေဒအရ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳထားသည္။ သို႔ရာတြင္
လက္ေတြ႔တြင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမည္ခံအျဖစ္သာပါဝင္ေနပါက သက္ဆိုင္ရာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပါဝင္လြမ္းမိုးႏုိင္မႈမွာ ေမးခြန္းထုတ္
စရာရွိႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္

ေကာ္မတီတြင္ပါသည့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔လူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္

ျမွင့္တင္ေပးသည့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးျခင္း ။

။ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၂၂ (ခ) အရ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး (၆) လအတြင္း သတ္မွတ္

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေျမလြတ္၊
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏
ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္မွတ္ပံုတင္
ရန္ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္မည္သူ႔ကိုမဆို က်ဴးေက်ာ္သူ
မ်ားအျဖစ္ အေရးယူခံရမည္ဟူသည့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္အား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ေျမမ်ားသည္
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားျဖစ္သည္ကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ေျမယာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္အသိ
ေပးျခင္း

မရွိသည့္အျပင္

ထိုအသိေပးခ်က္အတိုင္း

ေျမယာမွတ္ပံုတင္လိုသည့္

ျပည္သူမ်ားရွိသည့္တိုင္

အလြယ္တကူ

လက္လွမ္းမီႏုိင္သည့္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္မႈဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားလံုေလာက္မႈမရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္“ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမ႐ိုင္းမ်ား” ကို မွတ္ပံုတင္ရန္အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈမွာ လက္ေတြ႔မက်ေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ေျမယာအမ်ားစုကုိ စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိၾကပါ။ သုိ႔ႏွင့္ ဆုိခဲ့သည့္
ဥပေဒမ်ား၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိုဥပေဒမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ စည္းကမ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္
မည္သည့္အစိုးရထံတြင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
လက္ဆင့္ကမ္း စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လာၾကေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ ျပည္သူလူထု၏ေျမယာမ်ားလံုၿခံဳမႈကိုၿခိမ္းေျခာက္သကဲ့သုိ႔
ျဖစ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရေျမစာရင္း႐ံုးမ်ားတြင္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္
ထားျခင္း မရွိေသးေသာ ေက်းလက္ေဒသရွိ ေက်းရြာဘံုပိုင္ေျမအခ်ိဳ႕ကို ဥပေဒ၏အားနည္းခ်က္ကို နားလည္သည့္ ေငြရွင္
ေၾကးရွင္တုိ႔က “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား” အျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထား ရယူျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိေနသည္။ ဥပေဒအရ
ထိုေျမအသံုးျပဳမႈအတြက္ မည္သူမဆို တစ္လအတြင္း ကန္႔ကြက္လႊာတင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ေျမစာရင္းဌာနမွ
တာဝန္ခံအခ်ိဳ႕သည္ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ကုန္ခါနီးမွသာ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းရန္ ေၾကညာစာကို
ထုတ္ျပန္ေၾကညာတတ္ၾကၿပီး ေျမအသုံးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားကိုသာ ကာကြယ္ေပးခဲ့သည္မ်ားလည္း
ရွိေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္အရ ေျမေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၾသဇာရွိသူ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူျဖစ္ေနလွ်င္ လူထုအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရန္မဝံ့မရဲျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား”
အသံုးျပဳခြင့္မ်ားကိုခ်ေပးရာတြင္ ျပည္သူလူထုအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔မက်သည့္
အျပင္ လံုေလာက္မႈမရွိဟု ဆုိရပါမည္။
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သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ညိႈႏိႈင္းရယူျခင္း ။

။ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၅ (ဂ) အရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား

လုပ္ကုိင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားေသာ ေျမဧရိယာေပၚတြင္ ယခင္ကတည္းက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေတာင္သူလယ္သမား
မ်ားရွိပါက ၎တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ကိုရယူၿပီးမွသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
သို႔ရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မည္သုိ႔ညွိႏိႈင္းရယူသြားႏုိင္သည္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒအရ
သက္ဆိုင္သူမ်ားထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္လာသျဖင့္ မသမာသူအခ်ိဳ႕သည္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မ႐ိုးသား
ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူလာႏုိင္သည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ ေငြေၾကးရွင္မ်ားက ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူမ်ားထံမွ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လာသည့္ ၎တို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား
ေပးၿပီး ရယူလာႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာေျမမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူတို႔၏

ေျမယာမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ၎တို႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈရာလည္း ေရာက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမ႐ိုင္းမ်ား” အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ညိႈႏိႈင္းရယူရာတြင္ တစ္ဘက္သတ္
ဖိအားေပးမႈ မရွိရန္ လိုပါသည္။
နည္းဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ။

။ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၀-က အရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း

ေျမအမ်ိဳးအစားတြင္ မပါဝင္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးတြင္ ေတာင္ယာေျမႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ား ပါဝင္သည္။
သို႔ရာတြင္ ထုိေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း
မထြက္လာေသးပါ။ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ က်င့္သံုးေနေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ

လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒ
သည္ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအခြင့္ အေရးမ်ား၏လံုၿခံဳမႈကို အာမခံခ်က္အျပည့္အဝ အာမမခံႏုိင္ေသး
သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ။

။ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က ကန္႔ကြက္

မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔မ်ား၊ လူထုတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ၎တို႔ထံမွ
သေဘာထားရယူမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မွာ ေျမယာအေရးလႈပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီ
အခ်ိဳ႕တို႔ကပါ ထိုျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒကို လံုးဝဖ်က္သိမ္းေပးရန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ကာ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။
ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒကို သိရွိနားလည္မႈမရွိျခင္း၊ သိရွိေသာ္လည္း လက္မခံျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲအခ်ိဳ႕၏ ေျမယာဥပေဒျဖင့္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
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စာကြက္ (၇)

NLD ဦးေဆာင္သည္အ
့ ရပ္သားတစ္ပင
ုိ း္ တစ္စးုိ ရလက္ထက္ ေျမစီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအားလံုးကို ႏုိင္ငံေတာ္
ကပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာအပါအဝင္ ပစၥည္းပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ရမည့္
တာဝန္ရွိသည္ဟုလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ေျမယာဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕
ပုဒ္မမ်ား
၃၇ (က)

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ
သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။

၃၇ (ဂ)

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ တီထြင္ခြင့္
ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တို႔ကို ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳရမည္။

၃၅၆

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တရားဝင္ရရွိပိုင္ဆုိင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္း
ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးရမည္။

၃၇၂

ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္ေစဘဲ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ သံုးစြဲခြင့္ႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ခြင့္၊ မူပိုင္ခြင့္တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္က အာမခံသည္။

ေျမယာဆိုင္ရာ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ား
၁၉၈၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ သည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာဥပေဒျဖစ္ၿပီး မၾကေသးမီအခ်ိန္ထိ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊
ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ) က်င့္သံုးလာခဲ့သည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕သည္ ယေန႔ေခတ္
ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီသည့္အခ်က္မ်ားပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေျမသိမ္းဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကို
လြတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳျပဌာန္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ ေျမသိမ္းဥပေဒ
ၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို
ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းပါ “အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအလို႔ငွာ” ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္
ေျမသိမ္းဆည္းခြင့္မွာ ယခုတုိင္အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနသည့္အျပင္၊ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာမ်ားကို အကာ
အကြယ္ေပးသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့
ၾကသည္။
ထိုကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္
ေန႔တြင္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး
၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။
၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ယာေျမလံုၿခံဳမႈရွိေရးအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ-၇) ထုတ္ေပးသည့္
အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးထားသည္။ ပံုစံ-၇ ျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေရာင္းဝယ္၊ ေပါင္ႏွံ၊ ငွားရမ္း၊ အေမြဆက္ခံ စသည့္ ေျမယာ
လြဲေျပာင္းပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားသည္။ အစိုးရသတ္မွတ္ထားေသာ ဘဏ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ယူခြင့္ရွိ
သည္။ သို႔ရာတြင္ ပံုစံ-၇ သည္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္သာျဖစ္ၿပီး လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မဟုတ္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ
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အစိုးရသည္ လူထုစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ပံုစံ-၇ ကို
ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း အလြယ္ တကူ
ရယူႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ႏွစ္၊ လႏွင့္ခ်ီၿပီးေစာင့္ဆိုင္းၿပီးသည့္တိုင္မရရွိၾကေပ။ ပံုစံ-၇ ေလွ်ာက္ရာတြင္ ရပ္ေက်း
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္သို႔ အဆင့္ဆင့္ေလွ်ာက္ထားရသည့္အျပင္၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႔မ်ား၏ လာဘ္စားမႈ၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လယ္သမားအမ်ားအျပား ထုိအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မရရွိ
ၾကေသးပါ။
ထို႔အျပင္ ေဝလံေခါင္းပါးေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေက်းလက္ေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ ေျမယာဥပေဒဆိုင္ရာ
အသိပညာမ်ား မရွိၾကေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္လည္း
ေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အရ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုသာ ပဓာနအားျဖင့္ အားကုိးအားထားျပဳ
ၾကသျဖင့္၊ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေျမယာလုပ္ကြက္အမ်ားစုမွာ ပုံစံ-၇ မရွိၾကပါ။ ယင္းသုိ႔ ပံုစံ-၇ မရွိသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္
အတြက္ ဘဏ္တြင္ေငြေခ်းယူပိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုးရံႈးသည့္အျပင္ မိမိတို႔ေျမယာမ်ားကို ဥပေဒနားလည္သူမ်ားက ပံုစံ၇ ေလွ်ာက္ၿပီး သိမ္းယူခံရႏုိင္သည့္ အႏၱရယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း
တစ္ခုခု၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္နိမိတ္အတြင္း မက်ေရာက္သည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ယာေျမမ်ား၏
လံုၿခံဳမႈသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ေျမယာလံုၿခံဳမႈမွာ ႏုိင္ငံေရးရာသီဥတုနွင့္ မ်ားစြာဆက္ႏြယ္ေနသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒသည္ အျခားေျမယာဥပေဒမ်ာႏွင့္ႏိႈင္းယဥ္လွ်င္ အေတာ္အသင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ
ေျမယာမူဝါဒျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ မူဝါဒ
ျဖစ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ ေတာင္ယာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေကာင္း
မြန္ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒအျဖစ္ အမ်ားကရႈျမင္ေနၾကသည္။ ဤဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာရန္
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီကို ဗဟိုအဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု
အဆင့္တို႔တြင္ ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒသည္ ေျမအသံုးခ်မႈကို လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ မူဝါဒသာျဖစ္ၿပီး
ဥပေဒမဟုတ္သျဖင့္ ဥပေဒကဲ့သို႔ စည္းေႏွာင္အားမရွိပါ။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ တိက် ရွင္လင္း
ေသာစနစ္တစ္ခု မရွိေသးသည့္အျပင္၊ မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသား
ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ထုိ႔အျပင္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒႏွင့္ အျခားေျမယာဥပေဒ
တို႔၏ သဟဇာတျဖစ္မႈမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမ အသံုးခ်မႈမူဝါဒသည္
လူထု၏ ေျမယာလံုၿခံဳမႈအတြက္ မည္မွ်အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္မွာ ယခုတုိင္မေရမရာ ျဖစ္ေနသည္။
၂၀၁၆ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္
ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိုးပြားေရးအတြက္ ဦးတည္ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒတြင္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ ျပဌာန္း
ခ်က္မ်ားပါရွိၿပီး ေျမ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အံုငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခြင့္ကာလမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ေျမငွားရမ္း
ခြင့္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အထိ (ကနဦးႏွစ္ ၅၀ႏွင့္ ပထမႏွင့္ ဒုတိယသက္တမ္းတိုး ၁၀ ႏွစ္စီ) ေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေန
သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျပဳလုပ္သြားရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပသြားရန္ လုိအပ္
သည္။
သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ျမန္မာႏို္င္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၏ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ အခြန္ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
လိုသူေငြရွင္ေၾကးရွင္တို႔အတြက္ မက္လံုးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ အေထာက္အထားခိုင္မာမႈမရွိေသာ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာလံုၿခံဳမႈ ထိခိုက္လာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

46

မႈကို အထူးအားေပးေနသျဖင့္ အသစ္ျပဌာန္းလုိက္သည့္

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ

ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာလံုၿခံဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း
အႀကီးစား ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခ်ိဳ႕ကို ျပည္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွခြင့္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
ဥပမာ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ၁၂၈၀ ထုတ္လုပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားသာမက ႏုိင္ငံအႏွံ႔မွ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္
အေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ရန္
ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ရွိတည္ဆဲ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၉-က) အရ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
(မဂၢါဝပ္ ၃၀ ထက္ပိုေသာ) စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔သည္
အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (မဂၢါဝပ္ ၃၀ ႏွင့္ မဂၢါဝပ္ ၁၀ ထက္မပို္ေသာ) စီမံကိန္းမ်ိဳးကိုသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္
ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အဆိုပါစီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားဥပေဒသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားဥပေဒကို ျပင္ဆင္
သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒအရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနပါက သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳး
လုပ္ကိုင္လိုပါက ထုိဥပေဒကိုအတည္ျပဳ ျပဌာန္းၿပီး (၆) လအတြင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိ
ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ယခင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒတို႔၏ အဓိက
ကြာျခားခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ လက္ရွိျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အနည္းငယ္တိုးေပးထားသည္။ ယခင္
ဥပေဒအရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီသာ ရွိၿပီး၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကို ဗဟို
ကသာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည္။ ယခုဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္တို႔တြင္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊
ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားအားဧက(၃၀)ႏွင့္ေအာက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားေလွ်ာက္ထားမႈကို
ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးခြင့္ ျပဳထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ-၃၀ (က)၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) တို႔တြင္
ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆင
ုိ မ
္ မ
ႈ ရွေ
ိ သာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိေ
ု ျမမ်ားတြင္ ေတာင္ယာေျမႏွင့္ ေဒသခံ
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုး တမ္းစဥ္လာအရသတ္မွတ္ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ခံရမႈမွ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္သေဘာရွိသည္။
သို႔ရာတြင္ အဆိုပါေျမမ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႔တြင္ စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း
မရွိသျဖင့္ အျငင္းပြားစရာ ရွိေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ ေျမစာရင္းႏွင့္ ေျမပံုမ်ားသည္ ေျမျပင္တြင္ရွိေနသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈ
ပံုစံအေျပာင္းအလဲမ်ားကို အျပည့္အဝ သို႔မဟုတ္ လုံးဝထင္ဟပ္မႈ ရွိမေနပါ။ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္
က်င္းပေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းအစည္းအေဝးတြင္
ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ယာယီစာရင္းအရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းဧက ၄၇ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု
ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း) မည္သည့္ေျမသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းျဖစ္သည္ကို သာမန္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား
အေနျဖင့္ သိရွိႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆိုခဲ့သည့္ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအား အသိပညာေပးမႈ
အလြန္အမင္း အားနည္းလွပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား လုံးဝမရွိခဲ့ပါ။ ဆုိခဲ့သည့္
ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည့္အခ်ိန္မွာ (၆)လတည္းသာ
ရွိသျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ အခ်ိန္အလြန္ တိုေတာင္းလွသည္ဟု ဆုိရပါမည္။ အေရးႀကီးဆံုး
အခ်က္မွာ ထုိျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အစဥ္အလာ ေနထုိင္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခဲ့ၾကသည့္
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈကို အတိအလင္းၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊
အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသားႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုင
ိ း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ အ
္ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားက ဤဥပေဒ
ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၈ သစ္ေတာဥပေဒသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သစ္ေတာဥပေဒကို အစားထုိးပယ္ဖ်က္ထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး၊ သစ္ေတာႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
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ပါရွိသည္။ ဥပမာ - သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ႀကိဳးဝိုင္းေတာ
တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုျဖစ္ေစ ႀကိဳးဝိုင္းေတာအမ်ိဳးအစား ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းတို႔ ပါရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သဘာဝသစ္ေတာႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ားကို အသိမွတ္ျပဳသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။ ဤဥပေဒမျပ႒ာန္းမွီ
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္ (CFIs) ကို ထုတ္ျပန္
ခဲ့ၿပီး သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈကို အားေပးထားသည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔ေျမျပင္အေနအထားတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕သည္ ေရွးယခင္ေခတ္
အဆက္ဆက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ
အစုိးရ သစ္ေတာဌာန၏ ေျမပုံမ်ားအရ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားတြင္ က်ေရာက္ေနသျဖင့္၊ ထိုေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အိမ္ၿခံေျမမ်ားႏွင့္ ေတာင္ယာေျမမ်ား ဆံုးရႈံးသြားမည္ကို စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ ၂၀၁၉
ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထပ္မံျပဌာန္းလိုက္သည့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္
မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ကနဦး ႏွစ္ (၃၀) ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထား
ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းသြားမည္ကို စုိးရိမ္ေနမႈမ်ားလည္း ရွိေန
သည္။
၂၀၁၉ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ
(၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး၊ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ ဤဥပေဒ သည္ ၁၈၉၄
ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုျပည္စံုမႈရွိသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သံုးသပ္ႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ဆိုခဲ့သည့္ ဥပေဒသစ္ကို ေျပာင္းလဲလာေသာ ယေန႔ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည္ဟုဆုိႏုိင္ၿပီး၊
ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းအျပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထား
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္
တည္ေဆာက္ထားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ (သို႔မဟုတ္) ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ လုပ္ငန္းတာဝန္
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ ေျမမ်ားကို အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားက သက္ဆိုင္ရာေျမယာႏွင့္
သစ္ေတာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည္။ (ဇယား-၇ ရႈ) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာက႑စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ဖြဲ႔စည္း
ထားေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ကို(ပံု-၃ ရႈ) ေလ့လာၾကည့္လ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားကို
ဝန္ႀကီးဌာန(၄)ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာင္စီတို႔က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ ေျမယာက႑ ဝန္ေဆာာင္မႈမ်ားကို
မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOHA) ေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး
ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန(MOALI) ေအာက္ရွိ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (DALMS)၊ သယံဇာတႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) ေအာက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန (TFD) ႏွင့္ ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန (SD)
တို႔အျပင္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (CDCs) တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
GAD သည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေျမမ်ားကို ငွာရမ္းခြင့္ထုတ္ေပးၿပီး အေရးႀကီးေသာ ေျမယာဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္
ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါဝင္သည္။ DALMS သည္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေျမခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ေျမစာရင္းျပဳစုျခင္းအစရွိသည့္ ေျမယာစီမံအု
ပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈအမ်ားစုကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ TED သည္ ႏွစ္ (၃၀) သက္တမ္းရွိ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္
သစ္ေတာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ား (CFCs)ႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထုတ္ေပးရန္တာဝန္ရွိၿပီး TSD
သည္ ေျမပံုထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အျခားေျမပံုအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္
သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္
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ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ GAD ႏွင့္ DALMS တို႔၏ကိုယ္စား ေျမယာဆိုင္ရာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရသည္။ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို မတူညီေသာ ဝန္ႀကီးဌာန (၃) ခုက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔သည္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးၿပီး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေစႏုိင္သည္။
လက္ရွိေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အားနည္းခ်က္ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနၿပီး၊ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ topographic ေျမပံုမ်ားမွာလည္း ေခတ္မီမႈမရွိေတာ့ပါ။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေျမပံုမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္
ကသာ ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ Cadastral maps (ကြင္းပိုင္အမွတ္ေျမပံုႏွင့္ ဘေလာ့ေျမပံုမ်ား) ႏွင့္ ေျမစာရင္းမ်ား ေခတ္မမီေတာ့ျခင္း၊
ေခတ္မီေျမယာ နည္းပညာမ်ား အသံုးမျပဳႏိုင္ေသးျခင္း၊ ေျမယာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သာမန္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး သင္တန္းမ်ား
တက္ေရာက္ခြင့္ရေလ့ ရွိၾကေသာ္လည္း ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေခတ္မီနည္းပညာ မ်ားကုိ လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္ဝန္
ထမ္းအင္အားနည္းပါးျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ထိေရာက္မႈ၊ ျမန္ဆန္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ
အပိုင္းတို႔တြင္ အလြန္အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ဇယား (၇) ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ဥပေဒမ်ား
(က) လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ အုပ္စု
စဥ္

ေျမအမ်ဳိးအစား

စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ဥပေဒ

၁။

လယ္

လယ္ယာေျမဥပေဒ

၂။

ယာ

။

။

၃။

ကိုင္း/ကြ်န္း

။

။

၄။

ဥယ်ာဥ္

။

။

၅။

ဓနိ

။

။

၆။

ေတာင္ယာ

။

။

(ခ) သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္ဖံုးလႊမ္းေျမဆိုင္ရာ အုပ္စု
စဥ္
၇။

ေျမအမ်ဳိးအစား
ေတာ႐ိုင္း

စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ဥပေဒ
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ

၈။

ေျမ႐ိုင္း

၉။

သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေျမ

။
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

။
သစ္ေတာဥပေဒ

ဝန္ႀကီးဌာန

(ဂ) အျခားေျမမ်ိဳးဆိုင္ရာ အုပ္စု
စဥ္
၁၀။

ေျမအမ်ဳိးအစား
သတၱဳတြင္းေျမ

စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ဥပေဒ
ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ

ဝန္ႀကီးဌာန
၁၁။

ကြ်ဲႏြားစားက်က္ေျမ

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေျမခြန္လက္စြဲဥပေဒ

၁၂။

မီးရထားေျမ

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၃။

လမ္းေျမ

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

လမ္းမႀကီးမ်ားဥပေဒ

၁၄။

ဆည္ေျမာင္း၊ကန္၊တာတမံေျမ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

ဆည္ေျမာင္းဥပေဒ

၁၅။

ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ေရေအာက္ေျမ

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ

၁၆။

အင္း၊အုိင္ စသည့္ေျမ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ

၁၇။

စက္႐ံုေျမ

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန

သက္ဆိုင္ရာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာဥပေဒ
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၁၈။

ၿမိဳ႕ေျမ

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားဥပေဒ

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔ဥပေဒ

(ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး)

စာခ်ဳပ္စာတမ္းဥပေဒ

၁၉။

ရြာေျမ

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားဥပေဒ

၂၀။

ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းေျမ

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းဥပေဒ

၂၁။

သာသနာ/သုသာန္၊

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

သက္ဆုိင္ရာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒ

အျခားအေဆာက္အဦးေျမ

သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

၂၂။

အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

မျပဳႏိုင္သည့္ေျမ

ရင္းျမစ္ - ။ ဆရာ ဦးမိုဃ္း (လယ္ဝန္) ေဆာင္းပါး "ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး" ၊ ျပည္သူ႔ အေရး ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊
အမွတ္ ၁၀၉ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္) ကို ကိုးကားျပင္ဆင္ထားသည္။
ပံု (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ုပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္

(MOHA)

ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

သာယာေရးေကာ္မတီ

(MOALI)

ဝန္ႀကီးဌာန (MONREC)

(CDCs)

အေထြေထြ

လယ္ယာေျမ

သစ္ေတာဦးစီးဌာန

ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

(FD)

(SD)

(GAD)

စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန
(DALMS)

• ၿမိဳေျမႏွင့္ ရြာေျမမ်ားကို

• ၿမိဳ႕/ရြာေျမႏွင့္ လယ္ယာ

• ေဒသခံျပည္သူ

ေျမဂရမ္ (ေျမငွား

ေျမမ်ား စာခ်ဳပ္စာတမ္း

အစုအဖြဲ႔ပိုင္

ေျမမ်က္ႏွာျပင္ျပေျမပံု

အဓိကၿမိဳ႕ျပ (၃) ခု

စာခ်ဳပ္) မ်ားထုတ္ေပး

မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း။

သစ္ေတာ

(Topographical Map)

ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊

ျခင္း။
• ၿမိဳ႕ေျမႏွင့္ လယ္ယာ
ေျမမ်ားကို ေျမခြန္
ေကာက္ခံျခင္း။

• ၿမိဳ႕ႏွင့္ရြာေျမမ်ား၏

• ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္

• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

လုပင
္ န္း

မ်ားကို တိုင္းတာေရးဆြဲ

မႏၱေလးႏွင့္

ေျမငွားစာခ်ဳပ္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ခြင့္

ထုတ္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္

ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္

မွတ္ပံုတင္ျခင္း။

လက္မွတ္မ်ား

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးျခင္း။

GAD ႏွင့္ DALMS

• ေျမခြန္မ်ားေကာက္ခံ ျခင္း။

(CFCs) ထုတ္

• လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္

ေပးျခင္း

• အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္

တို႔ကိုယ္စား ေျမယာ

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ ပူးတြဲ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လက္မွတ္မ်ား (LUCs)

တိုင္းတာ သတ္မွတ္ေပး

ေပးျခင္း။

ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံု

ျခင္း

တင္ျခင္း။
• ၿမိ႕ေျမႏွင့္ ရြာေျမမ်ား၊

• ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးအတြက္
လိုအပ္ေသာ ေကာင္းကင္

လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္

ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူး

ေျမကြက္မ်ား တိုင္းတာ

ျခင္း။

ျခင္းႏွင့္ ေျမပံုမ်ားထုတ္ေပး
ျခင္း

ရင္းျမစ္ - World Bank. 2018. Towards a sustainable land administration and management system in Myanmar
(English). Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/761961530810441394/
Towards-a-sustainable-land-administration-and-management-system-in-Myanmar
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စာကြက္ (၈)

NLD ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပို္င္းအစိုးရလက္ထက္
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း (သို႔မဟုတ္ ) အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္မ်ား (၁)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက စီမံ
ခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည္။ (ေအာက္ပါဇယားရႈ) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဓိကက်ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား
ၿမိဳ႕ေျမ၊ ရြာေျမ၊ သာသနာ့ေျမ၊ ျမစ္ကမ္းသဲေသာင္ေျမ၊
ေရကန္ေျမ၊ သုသာန္ေျမ၊ ေက်းရြာဘံုပိုင္ေျမႏွင့္
စားက်က္ေျမ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

လယ္ယာေျမ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား

(ယခင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန)
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

သစ္ေတာေျမ

ဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန)
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန

ဓာတ္သတၱဳကန္႔သတ္နယ္ေျမ၊ ရတနာေျမ

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲေသာ
ေျမကြက္မ်ား

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား

စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ေျမ၊ အရန္ေျမ

ရင္းျမစ္ - ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ အတြဲ (၅၂)၊ အမွတ္ (၃၄၉)၊ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္)၊ သတင္းေဆာင္ပါး
‘လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ’၊ စာ-၁ ႏွင့္ စာ-၈)
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOHA)
MOHA သည္ ၿမိဳ႕ေျမ၊ ရြာေျမ၊ သာသနာ့ေျမ၊ ျမစ္ကမ္းသဲေသာင္ေျမ၊ ေရကန္ေျမ၊ သုသာန္ေျမ၊ ေက်းရြာဘံုပိုင္ေျမႏွင့္
စားက်က္ေျမတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။ MOHA ၏ ဦးစီးဌာနတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည့္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) သည္

MOHA စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာေျမမ်ားကို အဓိကစီမံခန္႔ခြဲသည္။ (NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ GAD ကို
MOHA ေအာက္မွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့သည္။) GAD ၏ ပင္မလုပ္ငန္းတာဝန္ (၉)
ရပ္ရွိၿပီး ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းသည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ GAD ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊
ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမမ်ားကို ပုဂၢလိက/ ဌာနဆိုင္ရာ
ေျမငွားဂရန္၊ စက္မႈေျမငွားဂရန္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်ထားျခင္း၊ အခြန္လြတ္သာသနာ့ေျမဂရန္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်ထားျခင္းႏွင့္ ဗုဒၶသိမ္ေျမဂရန္
ခြင့္ျပဳခ်ထားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ GAD သည္ ေျမခြန္၊ တာတမံခြန္၊ ဓာတ္သတၱဳခြန္ႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္တို႔ကိုလည္း
ေကာက္ခံသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ GAD အႀကီးအမွဴးသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ GAD ႐ံုးသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးလည္း ျဖစ္သည္။
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စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (MOALI)
MOALI သည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈွႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး
ေရးမူဝါဒ (သစ္ေတာေျမမ်ား မပါဝင္) တို႔အတြက္ အဓိကတာဝန္ယူရၿပီး ေျမအသံုးခ်မႈ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အေျခခ်ေနထိုင္
ျခင္း၊ ေျမစာရင္းႏွင့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။ MOALI ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ၂၀၁၂
လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲ႔မႈ အဖြဲ႔ (FAB) ႏွင့္ ၂၀၁၈ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္တီ (CCMVFVL) တို႔၏
ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ MOALI ေအာက္ရွိ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန (DALMS) သည္
၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ ဦးစီးဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမ
လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ-၇) ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ေျမပံုထုတ္ေပးျခင္း၊ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပး
ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲရန္
အတြက္ ရပ္ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ဗဟိုအထိ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔အတြင္း
အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ ဦးစီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းမလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈထိေရာက္ျမန္ဆန္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ေျမယာျပႆနာမ်ားသည္မကုန္ဆံုးႏိုင္ေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေနသည္။
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC)
MONREC သည္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္တာဝန္ရွိသည္။ MONREC ေအာက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန (TFD)
သည္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို ၂၀၁၈ သစ္ေတာဥပေဒျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။

၂၀၁၈ သစ္ေတာဥပေဒအရ သစ္ေတာဆိုင္ရာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ သစ္ေတာဦးစီးမွဴးမ်ားအား အပ္ႏွင္းထားသည္။ ဥပမာ - ေဒသခံအစုအဖြဲ႔
ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ား (CFs) ကို ခ႐ိုင္သစ္ေတာမွဴးမ်ားက ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ MONREC ေအာက္တြင္ ေျမတိုင္း
ဦးစီးဌာန (TSD) ရွိၿပီး ေျမပံုထုတ္ျခင္း၊ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အျခားေျမပံုအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို
တာဝန္ယူရသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားအလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾက
ရသည့္အျပင္၊ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားေျဖရွင္း ေပးႏုိင္ရန္အတြက္
ယႏၱရားမ်ားကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းထားရွိၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ‘ေျမယာ
ခြေ
ဲ ဝအသုးံ ခ်မႈ စိစစ္ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ရးေကာ္မတီ (ေနာင္တင
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လႊတ္ေတာ္

လယ္ယာေျမႏွင့္

အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္

ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္

စံုစမ္းေရး

ေကာ္မရွင္’၊ ‘ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ’ ႏွင့္ ‘ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ’ ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး
ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေစခဲ့သည္။ NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ‘လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရမႈ
မ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ’၊ ‘အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ’ႏွင့္ ‘ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး
ေကာ္မတီ’ တို႔ကိုဖြဲ႔စည္းကာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေစခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရားမ်ားကို သိရွိ
ႏုိင္ရန္ အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပသြားပါမည္။
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စာကြက္ (၉)

NLD ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပို္င္း အစိုးရလက္ထက္
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔မဟုတ္ ) အင္စတီက်ဴးရွင္းမူေဘာင္မ်ား (၂)
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ (ေျမစစ္ေကာ္မတီ)
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္

ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ

“လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား

သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္

ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္” ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းမျပဳဘဲ ထိုေကာ္မရွင္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး
ထိုေကာ္မရွင္အစား ေျမစစ္ေကာ္မတီကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ၅-၅-၂၀၁၆ ရက္စြဲပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၄/၂၀၁၆ ျဖင့္ အမည္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဗဟိုေျမစစ္ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒု-သမၼတ
(၂) က တာဝန္ယူၿပီး ဒု-ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးတို႔က တာဝန္ယူသည္။
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး၊ စက္မႈဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္
လုပ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္
ျပည္ထဲေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ ဗဟိုေျမစစ္ေကာ္တီအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ေျမစစ္ေကာ္မတီတို႔ကိုလည္း ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
ဗဟိုေျမစစ္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ယခင္ရွိခဲ့ေသာ ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အေပၚေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုႀကီးၾကပ္စိစစ္ရန္၊ ေျမစစ္ေကာ္မတီမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊
ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ဆင့္တြင္ ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ႏွင့္ ေျမစစ္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအဆင့္အထိ
ေျမစစ္ေကာ္မတီမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမ
အလိုက္ လူထုေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ
လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။
ေျမစစ္ေကာ္မတီသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း သိမ္းဆည္းေျမျပႆနာမ်ားကိုသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။
ထိုသို႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရြာတြင္ ေျမစစ္ေကာ္မတီသည္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ (၁၀-၆-၂၀၁၆ ရက္စြဲပါ
စာျဖင့္) ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၂၁-၃-၂၀၁၈ ရက္စြဲပါစာျဖင့္) ထိုမူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ကိုယ္တိုင္ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအာက္ပါဗဟိုေျမစစ္ေကာ္ာမတီ၏ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္စုစုေပါင္း (၅၂) ခ်က္ကို
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
က)

ႏုိင္ငံေတာ္မွ သိမ္းဆည္းသည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားကို မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားက

(၁၀) ရပ္

ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထား သည့္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒ
ခ)

တပ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒ			

(၃) ရပ္

ဂ)

သိမ္းဆည္းေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္

(၄) ခ်က္

ဃ)

စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိသည့္ သိမ္းဆည္းမေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိစစ္ရန္အခ်က္

(၅) ခ်က္

င)

သိမ္းဆည္းထားသည့္ဌာနမွ စြန္႔လႊတ္သည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္

(၆) ခ်က္

စ)

စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား လက္ဝယ္အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ဆ)

ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေကာ္မတီမ်ားမွ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္

(၁၅) ခ်က္

စုစုေပါင္း

(၅၂) ခ်က္

(၉) ရပ္
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အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒအပိုင္း (၁၀)၊ ဥပေဒမ်ားသဟဇာတျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္း
ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပ
ထားရာတြင္ ပထမဦးစြာေရးဆြဲရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အသိေပးရန္၊ ဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္ ပါဝင္
သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းျပဳစုရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မူၾကမ္းေရးသားရာတြင္လည္းေကာင္း၊
မူၾကမ္းကိခ
ု ်ျပ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူရာတြငလ
္ ည္းေကာင္း၊ တိင
ု ္းရင္းသားလုပသ
္ ားျပည္သမ
ူ ်ား
အားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္
သြားရန္။ မူၾကမ္းျပဳစုရာတြင္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္းအျခားႏုိင္င့မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳ၊
ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အေန
အထားႏွင့္ အျခားထူးျခားသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံက သေဘာတူထားသည့္
ေျမယာ၊ သယံဇာတ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္မႈ
ဆိုင္ရာအေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်သူ ျပည္သူမ်ား
၏ အက်ိဳးစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အႏၱိမေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ စသည္တို႔ကို အေျခခံ
ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ လမ္းညႊန္မႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိးစုႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ မူၾကမ္းကိုေရးဆြဲ
သြားရန္။
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ၏ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး
တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္
(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္)
ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းက ေျမသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စတင္
ေျဖရွင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တိုင္ မၿပီးဆံုးႏုိင္ေသးဘဲ၊ ျပႆနာမ်ားမွာ မ်ားျပားရႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္ေန
ပါသည္။ ေျမစစ္ေကာ္မတီသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း သိမ္းဆည္းေျမယာ ျပႆနာမ်ားကိုသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး
လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ေျမအခ်ိဳ႕ကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္
ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည္။
ေျမစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကဲ့သို႔ပင္ ေျမစစ္ေကာ္မတီသည္လည္း ေျမသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားကို

ေျဖရွင္းရာတြင္

အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ယခင္
ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ အဓိကတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေျမစာရင္းဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္၊ လယ္
ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ထည့္သြင္းရာတြင္
လယ္ယာေျမအေရး စိတ္၀င္စားၿပီး လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ႏွ႔ံႏွံ႔စပ္စပ္နားလည္သူမ်ားကို
ထည့္သြင္းႏုိင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ စြန္႔လြတ္ေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႔ ျပန္လည္လြဲအပ္ႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ပံုမွန္မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားမႈ
မရွိျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားစာအေျခအေနကို သိရွိခြင့္မရွိျခင္း အစရွိသည္ တို႔ေၾကာင့္ ေျမစစ္ေကာ္မတီ၏ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ
အလြန္နည္းပါးေနသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

ရင္းျမစ္

-

https://www.president-office.gov.mm/?q=issues/rural-urban/id-12003;https://m.facebook.com/

myanmarpresidentoffice.gov.mm/photos/a.813483202032751.1073741828.813476528700085/1012490748
798661/?type=3;http://www.president-office.gov.mm/m32016/?q=briefing-room/ notifications/ 2016/05/09/
id-10279 [accessed 25 Oct 2019]
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အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ
ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယသမၼတက ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန (၉) ခုမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ
ေကာင္စသ
ီ ည္ အမ်ိဳးသားေျမအသံးု ခ်မႈမဝ
ူ ါဒကို ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ဝန္း တစ္ေျပးညီအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ
ေဒသအလိက
ု ္ ႀကီးၾကပ္ႏင
ို ေ
္ ရးအတြက္ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စ၊ီ ခ႐ုင
ိ ၊္ ၿမဳိ႕နယ္ႏင
ွ ့္ ရပ္ကက
ြ /္ ေက်းရြာ
အုပ္စုအဆင့္တို႔တြင္ ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားေျမအသံးု ခ်မႈေကာင္စတ
ီ င
ြ ္ ဦးစားေပးလုပင
္ န္းစဥ္ (၄) ရပ္ရၿိွ ပီး ၎တိမ
႔ု ာွ အမ်ိဳးသားေျမအသံးု ခ်မႈ ေကာင္စ၏
ီ
ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ ခိုင္မာေစျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ (National Land Law) ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား
သဟဇာတျဖစ္ေစျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈဇုန္မ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမဆုိင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္ တည္ေထာင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွရရွိလာေသာ သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည့္အရိပ္အေရာင္မ်ား ေတြ႔ရွိလာရသည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ ေကာင္စီ၏ တတိယ
အႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၇-၅-၂၀၁၉) တြင္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ၂၁ ရာစု
ပင္လံုညီလာခံမွ သေဘာတူထားေသာ ေျမယာ၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကိုပါအေျခခံၿပီး ေရးဆြဲသြားရန္ ဒုတိယသမၼတက မိန္႔ၾကား
ခဲ့သည္။

ရင္းျမစ္ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ၊ https://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/
news/2019/05/08/id-15322 [accessed 25 Oct 2019]
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ
အရပ္သားတစ္ပုိင္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ၂၀၁၆
ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ (အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၄၁/၂၀၁၆ ျဖင့္) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္
စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး စုစုေပါင္း အဖြဲ႔ဝင္ (၁၈) ဦးျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို
ျပဌာန္းခဲ့သည္။၂၀၁၈ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒအရ ဗဟိုအဆင့္တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ
ကို လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး
ေကာ္မတီတို႔ကိုလည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းရန္ပါရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိတြင္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

ရင္းျမစ္ ။ ။ https://www.moi.gov.mm/?q=announcement/22/06/2016/id-10670 [accessed 25 Oct 2019]
ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)
MIC သည္ အစိုးရမွ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အတည္
ျပဳရန္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ အဓိကက႑မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ တာဝန္ရွိ
သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ႏုိင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သည္။
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ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရလက္ထက္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သုိ႔ တင္ျပ
ရၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ခြင့္ျပဳမွသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္း
ထားသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅) သန္းေအာက္၊ ျမန္မာေငြ (၂)
ထရီယံေအာက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တင္ျပစရာမလိုဘဲ ခြင့္ျပဳထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္
ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကိုရယူရန္ လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏
႐ံုးခြဲမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ရင္းျမစ္ - https://www.dica.gov.mm/mm, https://www.bbc.com/burmese/40689278 [accessed 25 Oct 2019]

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရမီ ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက စတင္ခဲ့ၿပီး
ပညာတတ္ ခရစ္ယာန္ကရင္မ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း
(KNA) ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)
ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ (ယခုမွစ၍ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးကို
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးဟု ေခၚေဝၚသြားပါမည္။) ဒုတိယကမာၻစစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးနီးပါးတြင္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ႏွစ္ဖြဲ႔
အတြက္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သျဖင့္ ကရင္ႏွင့္ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါတင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခါ

ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႀကီးစိုးလာႏိုင္မႈကို

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက

အထူးစိုးရိမ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ေသာ ကရင္ျပည္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ားတြင္
ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကို ထိုစဥ္အခါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးအတြက္
ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈခံခဲ့ရသျဖင့္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေစာဘဦးႀကီးအပါအဝင္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕
ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္သူးေလ အစိုးရကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊
ဇူလိုင္လတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (KNDO) ကိုလည္းေကာင္း တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚႏွင့္
ပဲခူးတိုင္းတို႔ ပါဝင္သည့္ “လြတ္လပ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္” ရရွိေရးကို ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္။၈
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္မႈမ်ိဳးကို ေမွ်ာ္မွန္းကာ၊
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ကို ႀကံ့ႀကံံ့ခံၿပီး ခုခံေတာ္လွန္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအနက္ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္အပါအဝင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ထိုးစစ္ဆင္
တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးသည္ အကြဲ
အၿပဲမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးသည္ ၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း

၈
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စည္းလံုးညီညႊတ္မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးမွ အဖြဲ႔မ်ားခြဲထြက္ၿပီး၉ အစိုးရႏွင့္
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရထိုးသည့္ အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးအား ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈ
မ်ားရွိခဲ့သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေခတ္ကာလမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရ အဆက္
ဆက္တို႔ႏွင့္ စားပြဲဝိုင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္
ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရတက္လာေသာအခါ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။
တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ပါဝင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး
အပါအဝင္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္

အစိုးရႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္
အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ ေန႔တြင္ အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (၇) ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ NCA
ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က်င္းပသည့္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု၏ အစည္းအေဝးတို႔တြင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ယခုတစ္ခါ ျပန္လည္စတင္သည့္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီပါတီဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားတစ္ပုိင္းအစိုးရ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မွာ ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တစ္ဆမ
႔ို မ
ႈ ်ားရွလ
ိ ာခဲပ
့ ါသည္။ အဆိပ
ု ါတစ္ဆမ
႔ ို မ
ႈ ်ားေၾကာင့္ ေကအဲနယ
္ -ူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး (၃) နွစ္အၾကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ယင္း၏ ပါဝင္မႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ NCA ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ NCA ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရသည္
NCA ထိုးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို မတရားအသင္းအျဖစ္မွ
ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔သည္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားသုိ႔
ယခင္ကထက္ ပုိမုိလြတ္လပ္စြာ ဝင္ထြက္သြားလာႏုိင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခင္ကႏွင့္မတူေတာ့ဘဲ လက္ရွိ KNU ႏွင့္ အစိုးရ၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား အၿပဳိင္တည္ရွိမႈေအာက္တြင္ပင္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ပုိ၍လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့က်ရပ္စဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ လမ္း၊ တံတား၊ ေဆး႐ုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း အစရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္
အအံုမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္ အေျခခံပညာေရးႏွင့္
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္သူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ၎တို႔၏ဘဝကို ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္သည့္
အခြင့္အလမ္းအခ်ိဳ႕ရရွိခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ အစိုးရ၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာမႈ၊ တပ္မေတာ္၏တပ္စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာမႈႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ ဆက္လက္
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခြင့္ ရရွိလာမႈတို႔ေၾကာင့္ တင္းမာမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ တေက်ာ့ျပန္တင္းမာမႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊
ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူအခ်ိဳ႕ ေနရပ္စြန္ခြာေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ရရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာရွင္သန္ေနထုိင္ခြင့္တို႔ကို ထိခိုက္ႏုိင္သည့္

၉

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) ကလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္သေရာအထူးေဒသၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးအဖြဲ႔ကလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ပဒိုေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ကလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး/ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA - PC) ကလည္းေကာင္း ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးမွ ခြဲထြက္ခဲ့ၾကသည္။
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က်ဴးေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕မႈမွန္သမွ်ကို ကန္႔ကြက္လာခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ဆက္လက္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ႏုိင္ရန္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ လမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ လက္ရွိေကာ္သူးေလျပည္ကို ခ႐ိုင္ (၇) ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၅) ခုႏွင့္
အထူးေဒသ (၂) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။၁၀ လက္ရွိတြင္ KNU ဗဟိုအဆင့္တြင္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ (CSC)၊ ဗဟိုအလုပ္
အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC)၊ ဝန္ႀကီးဌာန (၁၄)ခု၁၁ ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ေကာင္စီႏွင့္ ေကာ္မတီ (၁၁) ခု၁၂ တို႔ျဖင့္ KNU ၏ နယ္ေျမမ်ားကို
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ KNU ညီလာခံကို (၄) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဗဟို၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးအဖြဲ႔တို႔ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။ ေက်းရြာ ဥကၠ႒မ်ားကိုမူ (၂) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။ ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ အေသးဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မွာ ေက်းရြာျဖစ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ေက်းရြာ
အုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ ေက်းရြာလုထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ
ေက်းရြာဥကၠ႒ရွိၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုအႀကီးအကဲကို အုပ္စုမွဴးဟုေခၚသည္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအ႐ံုး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွစ္ခုလံုးရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား (အစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးတို႔
ပူးတြဲစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ား) တြင္ အစိုးရဘက္က ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူကို ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအတြက္ အုပ္စုမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည္။

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒသမိုင္းအက်ဥ္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၌ အာဏာသိမ္းၿပီးတက္လာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္
ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားအားလံုးကို သိမ္းဆည္းကာ ႏုိင္ငံပိုင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လူထုဆႏၵမပါဘဲ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ
ေျမယာမူဝါဒေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ိဳးအပါအဝင္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာအသံုးခ်
ပိုင္ခြင့္တို႔ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္ “ျဖတ္ေလးျဖတ္” အပါအဝင္ စစ္ဆင္ေရးနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
သံုးၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔တို႔ကို အျပင္းအထန္ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု
သည္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို အလူးအလဲခံစားခဲ့ရၿပီး အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည္။၁၃ ျပည္သူလူထုအခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔၏ အိုးအိမ္၊ ေျမယာ
မ်ားစြန္႔လႊတ္ကာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ခံုလံႈေနရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား
(refugees) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ မိမိတို႔ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာမ်ားထပ္မံဆံုးရံႈးမႈ မရွိေစရန္
အလို႔ငွာ ေျမယာမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမယာအခြင့္ေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ပထမဆံုးေသာ ေျမယာမူဝါဒကို ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ (၉)
ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကိုက်င္းပခဲ့သည့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထိုေျမယာမူဝါဒ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “လက္ငုတ္
လက္မလြတ္ေရး” ျဖစ္ၿပီး ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဓားမဦးခ်လုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္
အသံုးခ်ခြင့္တို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ထင္ရွားေသာဌာနတစ္ခု

၁၀

ေကာ္သူးေလ၏ ခရိုင္ (၇) ခုမွာ ေတာအူး (ေတာင္ငူ) ခရိုင္၊ မူေၾတာ္ (ဖာပြန္) ခရိုင္၊ ခလယ္လြီထူ (ေညာင္ေလးပင္) ခရိုင္၊ ဒူးသထူ (သထံု) ခရိုင္၊ ဘားအံခရိုင္၊
ဒူးပလာယာ (ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး) ခရိုင္ႏွင့္ ဘိတ္-ထားဝယ္ (တနသၤာရီ) ခရိုင္တို႔ ျဖစ္သည္။

၁၁

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ဝန္ႀကီးဌာန (၁၄) ခုမွာ လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၊ သစ္ေတာဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးဌာန၊
ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဌာန၊ တရားေရးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းဌာန၊ မဟာမိတ္ေရးရာ
ဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၊ စည္းရံုးေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာန၊ အခြန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာန၊ သတၱဳတြင္းဌာနႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။

၁၂

ဗဟိုအဆင့္ေကာင္စီႏွင့္ ေကာ္မတီ (၁၀) ခုမွာ နာယကအဖြဲ႔၊ စစ္ေကာင္စီ၊ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၊ စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရး
ေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၊ ေျမယာေကာ္မတီ၊ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ အၾကံေပးေကာ္မတီ၊ ျပန္႔က်ဲေနေသာကရင္မ်ား ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၊
ခ်ီးျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳေရးေကာ္မတီ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီတို႔ျဖစ္သည္။

၁၃

“ျဖတ္ေလးျဖတ္” သည္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) အစိုးရလက္ထက္ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္မွ
၁၈၈၄ ခုႏွစ္အထိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏အေပၚ ရိကၡာျဖတ္ေတာက္မႈ၊ ဘ႑ာေငြျဖတ္ေတာက္မႈ၊ သတင္း
အဆက္အသြယ္ျဖစ္ေတာက္မႈႏွင့္ လူထုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္မႈ စသည့္ ျဖတ္ေတာက္မႈ (၄) ခု ပါဝင္သည့္ စစ္ဆင္ေရးကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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ျဖစ္သည့္ လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္၁၄ ၎ ေျမယာလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ အနည္းငယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ယခင္
“လက္ငုတ္လက္မလြတ္ေရး” မူသည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈ နည္းလာသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဌာေနကရင္
လူထုတို႔၏ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္းသို႔ ဌာေနလူထ၁၅
ု မဟုတ္ေသာ အျခားတိုင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဝင္ေရာက္ေနထိုင္မႈရွိလာသျဖင့္
ဌာေန လူထုတို႔၏ ေျမယာလံုၿခံဳမႈမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ “ေျမသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္
ျဖစ္ သည္။” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ေျမယာမူဝါဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္
ညီလာခံတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ေျမယာမူ၀ါဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း
အ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒကို ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ကာ ထပ္မံျပင္ဆင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံက်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ
(၁၆) ရက္ ေန႔တြင္ “ေျမယာသည္ ျပည္သူလူထုက ပိုင္ဆုိင္သည္” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏
လက္ရွိေျမယာမူဝါဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္သက္တမ္းရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သက္တမ္း
အရွည္ၾကာဆံုးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေကာ္သူးေလအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္အထိ
အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးကာလမ်ားမွသည္ ေခတ္စနစ္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔၏
ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးဖိႏွိပ္ျခယ္လွယ္၊ ထုိးစစ္ဆင္မႈအမ်ဳိးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးမွ ခြဲထြက္သည့္ အဖြဲ႔
မ်ားမွာလည္း တစ္စတစ္စမ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ယခင္ကကဲ့သုိ႔ အင္အား
ႀကီးမားမႈ မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ စသည့္
ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ယေန႔ထိတုိင္ႀကံ့ႀကံ့ခံလာခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးအေစာပိုင္း
ႏွစ္မ်ားတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈမွာ လက္ရွိအေနထားထက္ မ်ားစြာႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သျဖင့္
ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာလံုၿခံဳမႈမွာ အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာ္သူးေလျပည္အတြင္းသို႔ စစ္အစိုးရ
အဆက္ဆက္တို႔၏ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားမွာ ပီျပင္ထိေရာက္မႈအားနည္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမေရာက္သည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း
အ႐ံုး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအေပၚ ယံုၾကည္အားကိုး
မႈမွာ ယေန႔ထိတုိင္ ျမင့္မားေနဆဲ ျဖစ္သည္။၁၆
ထို႔ေၾကာင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေကာ္သူးေလးျပည္၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အတြက္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ား၊ အက္ဥပေဒမ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္
ထိုမူဝါဒႏွင့္ အက္ဥပေဒတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကေသာ သက္ဆိုင္ရာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး
ဌာနမ်ား၏ အခန္းက႑၊ ၎တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အေရးႀကီးေသာ လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာက႑ဆိုင္ရာ အေျပာင္း
အလဲအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေကာ္သူးေလျပည္သူတို႔၏ လူမႈဘဝအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ကို သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာအေျခခံမူမ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ

၁၄

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဌာနကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပသည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၏ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ခုမွ
သီးျခားဌာန ႏွစ္ခုအျဖစ္ (လယ္ယာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၊ သစ္ေတာဌာန) ထားရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ KNU ေျမယာ မူဝါဒကို KNU ၏ လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး
ေရးဌာန (KAD) က အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနၿပီး KNU သစ္ေတာမူဝါဒကို KNU ၏ သစ္ေတာဌာန (KFD) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။

၁၅

ဌာေနလူထုသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ ေကာ္သူးေလျပည္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ ဌာေနလူထုမဟုတ္သူမ်ားသည္ ၁၉၈၈
ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေကာ္သူးေလျပည္တြင္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

၁၆

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ အစိုးရယႏၱရားႏွစ္ခုလံုးရွိသည့္ ထိစပ္
နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ ရရွိလာေသာသံုးသပ္ခ်က္ေပၚ အေျခခံသည္။
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ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ဌာနတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္သူအခ်ိဳ႕တို႔၏ သေဘာထား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို
မွန္းဆႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း သုေတသနျပဳေတြ႔ရွိသည္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေျမယာက႑ - ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ပထမဆံုးေသာ ေျမယာ
မူဝါဒ ကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုမတိုင္မီႏွစ္မ်ားတြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလို
နီအစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာသက္ဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒမ်ား
အတိုင္းသာ ေကာ္သူးေလျပည္၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့
သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္
တြင္ “လက္ငုတ္လက္မလြတ္ေရး” ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အတူ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳး
သားအစည္းအ႐ံုး၏ ပထမဆံုးေသာေျမယာမူဝါဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုေျမယာ
မူဝါဒကိေ
ု ျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညေ
ီ အာင္ ၁၉၉၂
ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျပင္ဆင္မႈအခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ကာ ဆက္လက္
က်င့္သံုးလာခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ “ေျမယာသည္ ျပည္သူလူထုမ်ားက
ပိုင္ဆိုင္သည္။” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အတူ လက္ရွိေျမယာမူဝါဒကို အတည္ျပဳ
ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ လက္ရွိ ေျမယာ
မူဝါဒတြင္ပါရွိေသာ အေရးပါေသာ ေျမယာမူဝါဒအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ေကာ္သူးေလျပည္အတြင္းရွိ ကရင္ျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ စိုက္
ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကသျဖင့္ ေျမယာသည္ ၎
တို႔၏ ရွငသ
္ န္ရပ္တည္ေရး၊ လူမဘ
ႈ ဝဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးႏွင့္ ႐ိးု ရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစမ
္ ်ား
လက္ဆင္က
့ မ္း ထိနး္ သိမး္ ႏုင
ိ ေ
္ ရးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာပမာအေရးပါသည္ဟု ေကအဲနယ
္ -ူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံးု က
လက္ခထ
ံ ားသည္။ ထိေ
႔ု ၾကာင့္ ေကအဲနယ
္ က
ူ ရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံးု ၏ လက္ရေ
ိွ ျမယာမူဝါဒသည္၁၇ “ေျမယာသည္ ျပည္သူလူထုက
ပိုင္ဆုိင္သည္။” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို အေလးထားသည္။
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေကအဲနယ
္ -ူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏

ေျမယာမူဝါဒတြင္

ထပ္ခါတလဲလဲေဖာ္ျပထားသည့္

အခ်က္မွာ လူမႈေရးအရတရားဝင္မႈ (social legitimacy) ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳထားျခင္း (legal recognition)
မရွိသည့္တိုင္ ေဒသတြင္းစံႏႈန္းႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားအရ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသိမွတ္ျပဳမႈရွိလွ်င္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ရရွိႏုိင္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေကအဲန္ယူ-ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒသည္ လူမႈေရးအရတရားဝင္မႈသာရွိသည့္ ဓေလ့
ထံုးတမ္း/မိ႐ိုးဖလာအရ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ တို႔ကို အသိမွတ္ျပဳသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒအရ
တိုင္းရင္းသားတိုင္း (ႏုိင္ငံသားတိုင္း) ၏ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ဌာေနလူထုအား
အဓိကအပ္ႏွင္းထားသည္။ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံ
ခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္၊ ေပးကမ္းခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္ႏွင့္ အေမြဆက္ခံခြင့္တို႔ ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္
အေရးေၾကျငာစာတမ္း (UDHR)၊၁၈ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း (UNDRIP)၊ ဒုကၡသည္မ်ား
ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (Penheiro Principles)၁၉ စသည့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈ
၁၇

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ေျမယာမူဝါဒသည္ ေျမယာတစ္ခုတည္းထက္ ေျမယာအပါအဝင္ ေျမယာႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သစ္ေတာ၊
ေရ၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္သည္။

၁၈

UNDRIP အရ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ ေျမယာမ်ား၊ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္သယံဇာတမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ လြတ္လပ္စြာေပးထားေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို ႀကိဳတင္ရယူျခင္း (Free Prior Informed Consent-FPIC) ရွိရမည္။

၁၉

Penheri Principles တြင္ ဒုကၡသည္ (Refugees) ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) က ၎တို႔ မူလဖယ္ရွားခံရသည့္ အိမ္မ်ားႏွင့္
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားထံသို႔ ျပန္လာေနထိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးထားသည္။
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န္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာဆိုင္ရာအခြင့္အေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျမွင့္တင္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမယာမဲ့
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသူတို႔၏ အခြင့္အေရးကို အေလးထားကာ ဦးစားေပးကာကြယ္ေပးထား
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒသည္ ေျမအပါအဝင္ ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် လက္လွမ္းမီထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပး
ထားသည္။ ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ေအာက္ပါ အေျခခံ
မူမ်ား ထားရွိသည္။
•

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ (Human Dignity)

•

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းလြတ္ျခင္း (Non-discrimination)

•

ညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ (Equity and Justice)

•

က်ားမေရးရာ သာတူညီမွ်မႈ (Gender Equality)

•

အလံုးစံုႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု (Holistic and sustatinable approach)

•

ညိႈႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈႏွင့္ ပါဝင္မႈ (Consultation and Participation)

•

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (Rule of Law)

•

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္း (Transparency)

•

တာဝန္ယူမႈ (Accountablity)

•

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈ (Continuous Improvement)
အထက္ပါအေျခခံမူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္

ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံႏႈန္းမ်ားပါရွိသျဖင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္သည္ ျပည္သူလူထု၏
အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္
မူေဘာင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း
အ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္ ေကာ္သူးေလျပည္သူမ်ားသည္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအေပၚ
ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈ မရွိသေလာက္နည္းသည္။ ျပည္သူလူထုကို ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္း (အထူးသျဖင့္ ဌာေနလူထူကို ေျမယာ
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးျခင္း) ႏွင့္ လူမႈေရးအရ တရားဝင္မႈရွိေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္တို႔ကို ေပးထားျခင္းတို႔သည္ ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ေျမယာမူဝါဒ၏ တစ္မူထူးျခားခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာလံုျခံဳမႈႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္
ခိုင္မာမႈကို အာမခံခ်က္ေပးသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။
ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒတြင္ အမ်ားပိုင္ေျမ၊ ဓေလ့
ထံုးတမ္းအရ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေျမ သို႔မဟုတ္ “ေကာ္” (စာကြက္ ၁၀ )၊ ေက်းရြာေျမမ်ားႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး
အာဏာပိုင္မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာေျမဟူ၍ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား၂၀ ခြဲျခား
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း” ေျမမ်ား မပါရွိေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ေကာ္သူးေလျပည္တြင္ ေျမသည္
ဆိုင္ရာပိုင္ရာရွိၿပီး လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာတစ္ရြာက ပိုင္ဆုိင္သည္။ “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမ႐ိုင္း”မ်ား မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဥပေဒႏွင့္အတူ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိသည့္ေျမမ်ားကို အစိုးရထံတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတာင္းခံရန္ အသိေပးညႊန္ၾကားခ်က္ထြက္လာ

၂၀

အမ်ားပိုင္ေျမတြင္ ေဒသခံေက်းရြာလူထုအားလံုးက ဘံုအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းအသံုးျပဳေသာ ေျမျဖစ္ၿပီး ေျမအပါအဝင္ ေျမႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သစ္ေတာႏွင့္
ေရသယံဇာတမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ “ေကာ္” သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေျမျဖစ္ၿပီး ေျမယာ၊ သစ္ေတာ၊ ေရႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သယံဇာတမ်ား
ပါဝင္သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ အာဏာပိုင္မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲေသာေျမတြင္ အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးရွိသည္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ
ေပၚေပါက္သည့္ ေျမယာ (Periodic Land)၊ ထိန္းသိမ္းကန္႔သတ္ထားသည့္ ေျမ (Reserved Lands) ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေျမယာ (Public Land) တို႔
ျဖစ္သည္။

61

ေသာအခါ ထိုဥပေဒကိုဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမႈေရးအရ တရားဝင္မႈသာရွိၿပီး ဥပေဒအရတရားဝင္မႈမရွိေသးသည့္ ေကာ္သူးေလေဒသရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ
ႏွင့္ “ကု” သို႔မဟုတ္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာတို႔၏လံုၿခံဳမႈကို ထိပါးလာႏုိင္သည့္အျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္
ခြင့္တို႔ကို အသိမွတ္ျပဳထားသည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒကိုဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး
သည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔
အတြက္ ေျမဂရမ္မ်ား ထုတ္ေပးသည္။ လက္ရွိတြင္
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဂရမ္ တစ္မ်ိဳးႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဂရမ္ ႏွစ္မ်ိဳး
ဟူ၍ ေျမဂရမ္အမ်ိဳအစား (၃) မ်ိဳး ထုတ္ေပးသည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာ
မူဝါဒအရ ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေသာ္
လည္း ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဂရမ္ ထုတ္ေပးရာတြင္ ဌာေန
လူထုကို ပထမဦးစား၊ ရပ္ရြာလူထုကို ဒုတိယဦးစား
ေပး၊ ေျမယာမဲ့မ်ား၊ ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ ခုခံ
ႏုိင္စြမ္း မရွိသူမ်ား (ဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား အပါအဝင္) ကို တတိယ
ဦးစားေပးအျဖစ္ ထုတ္ေပးသည္။ ေျမကြက္ တစ္ခု
အတြင္း (၃) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဆက္တိုက္ေနထိုင္
လုပ္ကိုင္သူသည္ ေက်းရြာႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာအႀကီးအကဲ
မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္လွ်င္
ေျမအသံးု ျပဳခြင့္ဂရမ္ကို ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအ႐ံုး၏ လယ္ယာေျမႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန
(KAD) ထံတြင္ တရားဝင္ေလွ်ာက္ယူႏုိင္သည္။ ေျမ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ဌာေနလူထုလုပ္ပိုင္ခြင့္ဂရမ္ႏွင့္
စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုပစ
္ ားခြငလ
့္ က္မတ
ွ ္
တိ႔ု ျဖစ္သည္။ ဌာေနလူထူ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဂရမ္ကို တစ္ဦး
လွ်င္အမ်ားဆံုး ဧက (၂၀)၊ သက္တမ္း (၃) ႏွစ္ ခြငျ့္ ပဳ
ထားၿပီး

သက္တမ္းျပည့္လွ်င္

ထပ္တိုးႏုိင္သည္။

စီးပြားေရးကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးသည္လ
့ ပ
ု ပ
္ င
ို ္
ခြင့္ဂရမ္ကို အမ်ားဆံုးဧက (၅၀) အထိ သက္တမ္း ႏွစ္ (၂၀) ျဖင့္ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး သက္တမ္းကုန္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ (၁၀) ႏွစ္ ထပ္တိုးပိုင္ခြင့္
ရွိသည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဂရမ္မ်ားနည္းတူ ဌာေနလူထုအတြက္ထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဂရမ္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ရာတြင္
ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းကို ပထမဦးစားေပး၊ ေက်းရြာလူထုကို ဒုတိယဦးစားေပးႏွင့္ အျခားရြာႏွင့္ အျပင္လူတို႔ကို တတိယဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္
ေရာင္းဝယ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒအရ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း
အ႐ံုး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမျပင္ပရွိေဒသမ်ားမွ ျပည္သူလုတို႔က ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္
နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမမ်ားကိုဝယ္ယူလိုပါက သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ KAD တာဝန္ခံတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
မ်ားရယူၿပီး ေရာင္းဝယ္ႏိုင္သည္။
ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒတြင္ ေျမယာအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမဧကကန္႔သတ္မႈ
မ်ားရွိသည္။ ေျမကိုတစ္ဦးတည္းက သို႔မဟုတ္အစုအဖြဲ႔တစ္ခုတည္းက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားမႈမရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္
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သည္။ မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး ဧက (၂၀) အထိႏွင့္ ႏုန္းေျမစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ (၂) ဧကမွ (၅) ဧက
အထိ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး ဧက (၅၀) အထိ အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး
အတြက္သာ ေျမကိုအသံုးခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးခ်ခြင့္မရွိပါ။
ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပထမသက္တမ္းႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ၿပီးေနာက္ သက္တမ္းတိုးလိုက ေနာက္ထပ္ႏွစ္ႀကိမ္ (ဒုတိယ ၁ဝ ႏွစ္ ႏွင့္ တတိယ
၅ ႏွစ္) အထိ ထပ္တိုးႏုိင္သည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိလွ်င္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆက္လက္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စည္ကမ္းသတ္မွတ္
ခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိလွ်င္ (ဥပမာ-သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈႀကီးမားသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားျဖစ္လွ်င္) ၎ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္သည္။
ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ခြဲေဝရာတြင္လည္း ျပန္လည္ခြဲေဝမည့္ ေျမယာမ်ားရွိရာ ေက်းရြာ
အတြင္းရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ေျမယာမဲ့မ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသူမ်ား (ဥပမာ - ဒုကၡသည္ႏွင့္
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား) ကို ပထမဦးစားေပးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာတိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ဌာေနလူထုႏွင့္
ေက်းရြာလူထုတို႔ကို ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအျပင္လူမ်ားကို တတိယဦးစားေပးအျဖစ္လည္းေကာင္း သိမ္း
ဆည္းထားေသာ ေျမယာမ်ားကို ဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝခ်ေပးသည္။ ထိုသို႔ ေျမယာျပန္လည္ခြဲေဝခ်ထားရာတြင္ ဦးစားေပး
အုပ္စုမ်ား ထားရွိေသာ္လည္း အဆိုပါဦးစားေပးအုပ္စုမ်ားအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုကို ေျမမ်ားျပန္လည္ခြဲေဝရာတြင္ က်ား-မ သို႔မဟုတ္
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးအေပၚအေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳးမရွိေစဘဲ တန္းတူညီမွ်စြာ ခဲြေဝ
ေပးသည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒအရ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ဂရမ္ရွိသူမ်ားထံမွ

ေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာ

အခြန္ကို ႏွစ္စဥ္ေကာက္ခံသည္။ ေျမယာမ်ားကို ေျမခြန္ႏွင့္ သီးႏွံခြန္ဟူ၍ အခြန္ (၂) မ်ိဳး စည္းၾကပ္သည္။ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး ထားျခင္း
မရွိသည့္ ေျမမ်ားကို ေလာေလာဆယ္ တစ္ဧကလွ်င္ ေျမခြန္တစ္ေထာင္က်ပ္ ေကာက္ခံၿပီး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ေျမမ်ားကိုမူ
ေျမခြန္မေကာက္ေတာ့ဘဲ သီးႏွံခြန္မ်ားကိုသာ ေကာက္ခံသည္။ သီးႏွံခြန္ကို သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းအေပၚမူတည္ၿပီး (၅) ရာခိုင္ႏႈန္း
ေကာက္ခံသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရာ္ဘာ၊ ကြမ္း၊ ေပ်ာင္းႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ၿခံေျမမ်ားကို သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းအေပၚ
မူတည္ၿပီး ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ယာေျမႏွင့္ လယ္ေျမမ်ားကို စပါးအထြက္ႏႈန္း၏ (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံသည္။
ေျမဆီေျမႏွစ္ ေကာင္းမႈအေပၚအေျခခံၿပီး ေျမအတန္းအစား ခြဲျခားထားသည့္ လယ္ႏွင့္ ေတာင္ယာေျမတို႔၏ စပါးအထြက္ႏႈန္း ကြဲျပားမႈ
ရွိၿပီး တစ္ဧကလွ်င္ စပါး (၂၅) တင္း ေအာက္သာထြက္လွ်င္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည္။၂၁ ထို႔အျပင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရ
ထားေသာ ေျမမ်ားတြင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိဘဲ ပလပ္ထားပါက ထိုပလပ္ေျမမ်ားကို ျမက္ခြန္ (weed tax) တစ္ဧကလွ်င္ တစ္ေထာင္
က်ပ္ေကာက္ခံသည္။၂၂ ေဖာ္ျပပါသီးႏွံခြန္မ်ားသည္ ဧက (၂၀) ႏွင့္ေအာက္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဥယ်ဥ္ၿခံေျမ၊ လယ္ေျမႏွင္ သစ္ေတာ
ေျမမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧက (၂၀) အထက္ ၿခံေျမမ်ားကိုမူ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးေရး အသြင္ေဆာင္သျဖင့္ သီးႏွံခြန္ (၇)
ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDPs တို႔သည္ ၎တို႔၏ မူလေျမေနရာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မႈ မရွိမခ်င္း
၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည္။

၂၁

စပါးအထြက္ႏႈန္း (၇၅) တင္းႏွင့္အထက္ရွိလွ်င္ ပထမတန္းစားလယ္ယာေျမ (သို႔) ေတာင္ယာေျမ၊ (၅၀-၇၅) တင္းထြက္လွ်င္ ဒုတိယတန္းစားလယ္ယာေျမ
(သို႔) ေတာင္ယာေျမဟု သတ္မွတ္သည္။ သီးႏွံခြန္ကို တင္း(၅၀) ႏွင့္အထက္ထြက္လွ်င္ ၁ တင္း၊ တင္း(၂၅-၅၀)ထြက္လွ်င္ ၂ တင္းေဆာင္ရၿပီး (၂၅)တင္း
ေအာက္ထြက္လွ်င္ အခြန္ကင္းလြတ္သည္။

၂၂

ပလပ္ေျမသည္ လယ္ႏွင့္ ယာေျမမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳဘဲ ပလပ္ထားေသာေျမ ျဖစ္သည္။ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္တြင္ ေျမဆီေျမႏွစ္ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္း
လာေရးအတြက္ ႏွစ္ကန္႔အသတ္ျဖင့္ ပလပ္ထားေသာေျမမ်ား အက်ံဳးမဝင္ပါ။ ေတာင္ယာေျမစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ပလပ္ထားသည့္ေျမမ်ားအေပၚ ျမက္ခြန္
ေကာက္ခံျခင္း မရွိပါ။ လယ္ေျမႏွင့္ ယာေျမမ်ားရွိ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳပဲ ပလပ္ထားျခင္းကို အားမေပးလိုသည့္အတြက္ ျမက္ခြန္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။
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စာကြက္ (၁၀)

“ေကာ္” သို႔မဟုတ္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ
“ေကာ္” သည္ စေကာကရင္ဘာသာျဖင့္ “နယ္ေျမ” ကို ရည္ညႊန္းသည္။ ထို႔ျပင္ “ေကာ္” သည္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏
မိ႐ိုးဖလာ (သို႔မဟုတ္) ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေျမယာစနစ္တို႔ကိုလည္း ရည္ညႊန္းသည္။ ေရွးယခင္ေခတ္
အဆက္ဆက္ ဘိုးဘြားလက္ထက္ကတည္းက အစပ်ိဳးခဲ့ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံျဖစ္ၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္း
အႀကီးအကဲတို႔၏ ဥာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္၊ အေတြ႔အႀကံဳတို႔ျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းတည္ေဆာက္လာခဲ့ေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ေခတ္ကာလအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ “ေကာ္” သို႔မဟုတ္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔သည္ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာၿပီး ေကာ္သူးေလျပည္၏ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ “ေကာ္”စနစ္ က်င့္သံုးမႈမ်ား
မရွိေတာ့သည္အထိ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းက်င့္သံုးလာသည့္ ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မူေၾတာ္ခ႐ိုင္ (ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္) အတြင္းရွိ
“ေကာ္” စနစ္မ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ အဆိုပါေဒသရွိ “ေကာ္” စနစ္ကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ေျမယာ
သည္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ား
ရွိေနသည္ကို ပိုမိုသိရွိနားလည္းႏုိင္သည္။

‘ေကာ္’စနစ္ဆိုသည္မွာ ေက်းရြာေျမ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ အမ်ားပိုင္ေျမ၊ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအုိင္ႏွင့္
သစ္ေတာတို႔ ပါဝင္သည့္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ စုေပါင္း သံုးစြဲျခင္း၊ စုေပါင္းထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ျခင္းကိုအေျခခံၿပီး မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္အစဥ္အလာအႀကီးအကဲမ်ားမွ ျပင္ပၾသဇာသက္ေရာက္မႈမရွိဘဲ
ဓေလ့ထံုးတမ္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ KNU ဖားအံခ႐ိုင္၊ ေလးဝါး (ေလာ္ခီးလာ) တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ
‘ေကာ္’ ႐ိုးရာဓေလ့နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္ဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ တင္ျပခ်က္
“ေကာ္” ေျမမ်ားသည္ အက်ယ္အဝန္း အႀကီးအေသးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ၿပီး “ေကာ္” တစ္ခုသည္ ေက်းရြာတစ္ရြာ
သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာတစ္ရြာထက္ပိုေသာ ေက်းရြာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားႏုိင္သည္။ “ေကာ္” တစ္ခုတြင္ ေက်းရြာေျမ၊ လယ္ယာေျမ၊
ေတာင္ယာေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ စားက်က္ေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ ေခ်ာင္းေျမ၊ သာသာနာေျမႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအတြက္
အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ေျမ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ တည္ရာေျမမ်ား စသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနႏုိင္ၿပီး ေျမယာ၊
သစ္ေတာ၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ၎ေကာ္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုတို႔က သက္ဆိုင္ရာ
ဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ စီမံခန္႔ခြဲ၊ ထုတ္ယူသုံးစြဲၾကသည္။ “ေကာ္” တစ္ခုတြင္ “ေကာ္ခို႔” သို႔မဟုတ္ “ေကာ္ကဆာ” ေခၚ
ေကာ္ေျမ အႀကီးအကဲတစ္ဦးရွိသည္။ “ေကာ္ခို႔”သည္ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ခုတ္မည့္ သို႔မဟုတ္
တိုးခ်ဲ႕မည့္ ေတာင္ယာေျမမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ မ်ိဳး႐ိုးအရသာ “ေကာ္ခို႔” ျဖစ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသာ “ေကာ္ခို႔”
ျဖစ္ခြင့္ရွိသည္။ “ေကာ္ခို႔” တစ္ဦး၏ အႀကီးဆံုးသား သို႔မဟုတ္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးသား၊ သို႔မဟုတ္ သားတစ္ေယာက္မွမရွိလွ်င္
ေဆြးမ်ိဳးထဲက သားေယာက္်ား တစ္ဦးဦးကသာ “ေကာ္ခို႔” ျဖစ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ “ေကာ္ခို႔” မရွိေတာ့
သည့္ “ေကာ္” ေျမမ်ားတြင္ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲတို႔က စုေပါင္းဆံုးျဖတ္ေပးသည္။
“ေကာ္” ေျမမ်ားကို “ေကာ္ပိုမု” ေခၚ အမ်ိဳးသမီးေကာ္ႏွင့္ “ေကာ္ပိုခြား” ေခၚ အမ်ိဳးသားေကာ္ဟူ၍ ဖို-မဓာတ္သေဘာ
ေဆာင္သည့္ “ေကာ္” ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေရွးကရင္ဘိုးဘြားလက္ထက္ကတည္းက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေရွးကရင္လူမ်ိဳး
တို႔၏ အယူအရ အမ်ိဳးသမီးေကာ္တြင္ အမ်ိဳးသားကလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေကာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကလည္းေကာင္း စိုက္ပ်ိဳး
လုပ္ကိုင္လွ်င္ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းမႈရွိသည္။ ေတာင္ယာခုတ္မည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးထက္ သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္အမ်ိဳး
အစားအလိုက္ အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားက စတင္ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းမႈျပဳ႐ံုျဖင့္ပင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္ဟု ယူဆၾက
သည္။ “ေကာ္” တစ္ခုတြင္ “ဒူး” ေခၚ ေတာင္ယာကြက္မ်ားကိုလည္း “ဒူးမုကေနာ္” ေခၚ အပ်ိဳမဒူး၊ “ဒူးဖူးသာခြား” ေခၚ လူပ်ိဳဒူး၊
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“ဒူးမူးကမဲ” ေခၚ မုဆုိးမဒူးႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးဒူးဟူ၍ (၄)မ်ိဳး ခြဲျခားထားသည္။ “ေကာ္” တိုင္းတြင္ ႐ိုး႐ိုးဒူးရွိေသာ္လည္း က်န္ဒူးအမ်ိဳး
အစားမ်ားသည္ “ေကာ္” တိုင္းတြင္မရွိပါ။ “ဒူး” ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဒူးမူးကေနာ္” တြင္ အမ်ိဳးသမီးကလည္းေကာင္းႏွင့္ “ဒူးဖူးသာ
ခြား” တြင္ အမ်ိဳးသားကလည္းေကာင္း အစပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လွ်င္ ထိုေတာင္ယာခင္းသည္ အလိုလိုျဖစ္ထြန္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္။
ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ “ဒူးမူးကေနာ္” တြင္ အမ်ိဳးသားက စလုပ္ကိုင္ပါက လြဲေခ်ာ္မႈ သို႔မဟုတ္ ခိုက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိလာႏုိင္သည္ဟု
ယူဆၾကသည္။
“ေကာ္” တစ္ခုအတြင္း က်င့္သံုးေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားလည္း ကြဲျပားမႈရွိသည္။ ဥပမာ ေျမအေမြဆက္ခံခြင့္ကုိ
က်င့္သုံးရာတြင္ ေက်းရြာအလိုက္ ကြဲျပားႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ (အႀကီးဆံုး သို႔မဟုတ္ အငယ္ဆံုး)သားကိုသာ
အေမြေပးၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ သမီးကိုသာ အေမြေပးေလ့ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္မူ သားသမီး၊ အႀကီးဆံုး၊
အလတ္ႏွင့္ အငယ္ဆံုး မခြဲျခားဘဲ မိဘႏွင့္အတူေနထိုင္ၿပီး မိဘကို ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္ေသာ သား/သမီးကိုသာ ေျမယာ
အေမြမ်ား ေပးၾကသည္။ ေျမယာအေမြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစားေပးစဥ္းစားေလ့ရွိသည့္ ဓေလ့မ်ားသည္ ေခတ္ကာလႏွင့္ လူမႈ
ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ သား သို႔မဟုတ္ သမီး သို႔မဟုတ္ အႀကီးသံုး သို႔မဟုတ္
အငယ္ဆံုးသားသမီးကိုသာ ဦးစားေပးသည့္စနစ္မွ သားသမီးအႀကီး၊ အငယ္မခြဲျခားဘဲ ညီတူညီမွ် အေမြခြဲေဝေပးသည့္စနစ္သို႔
တျဖည္းျဖည္းကူးေျပာင္းသြားသည့္ ေက်းရြာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္
ဓေလ့ထံုးတမ္း မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူလေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။
“ေကာ္” တစ္ခုအတြင္းရွိ ေျမႏွင့္ ေျမ၊ သစ္ေတာ၊ ေရအပါအဝင္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သဘာဝအရင္းျမစ္မ်ားကို
မည္သို႔ အသံုးခ်မည္၊ မည္သို႔ ထုတ္ယူသံုးစြဲမည္ႏွင့္ မည္သို႔ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားမည္ အစရွိသည့္ “ေကာ္” ေျမတစ္ခုအတြင္း
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ “ေကာ္” အလိုက္ အလားတူေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ မတူကြဲျပားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ
စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္။ ဥပမာ လယ္တစ္ကြက္တြင္ စပါးစိုက္မည္ဆိုလွ်င္ မစိုက္ခင္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းၿပီး
ခ်ိန္တို႔တြင္ ႐ိုးရာအရ ေရ သို႔မဟုတ္ ေျမ သို႔မဟုတ္ သစ္ပင္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာ ႐ိုးရာနတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ပသမႈမ်ား ျပဳလုပ္
ၾကသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ ရြာသားတစ္ဦးခ်င္းက လည္းေကာင္း၊ ရြာလံုးကြ်တ္ကလည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ
အေစာင့္အေရွာက္နတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ပသေလ့ ရွိၾကသည္။
“ေကာ္” တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား နယ္နိမိတ္ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္သည့္အခါတြင္လည္း ႐ိုးရာအရ သစၥာ
ဆိုျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ရွိသည္။ ဥပမာ “ေကာ္” ႏွစ္ခုအၾကား နယ္နိမိတ္အမွတ္အသား ေက်ာက္တိုင္ေရြ႕သည့္အျငင္းပြားမႈ

“ေကာ္” ရိုးရာဓေလ့နယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္ဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉-၃၀ ရက္ေန႔တြင္ KNU ဖားအံခရိုင္၊ ေလးဝါး (ေလာ္ခီးလာ) တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။) ဓာတ္ပံု - KESAN
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တစ္ခုတြင္ သက္ဆုိင္ရာ “ေကာ္” ရြာသားအခ်ိဳ႕ကို သစၥာဆိုက်ိန္ခိုင္းၿပီး ကင္းပြန္းခ်ဥ္ရြက္ခ်ည္ထားေသာ မသာတံပိုးတစ္ခု
ေအာက္တစ္ဘက္စီတြင္ ဝင္ေရာက္ျဖတ္ေက်ာ္ခိုင္းသည္။
ကင္ပြန္းခ်ည္ရြက္အရင္ေၾကြသည့္ဘက္က မွားၿပီး သစၥာစူးႏိုင္သည္။ သစၥာစူးသည့္အခါ ေခါင္းကိုက္၊ ဖ်ားနာ၊
မူးေမာ္္၊ ေအာ့အန္ အစရွိသည့္ ေဝဒနာအမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားရၿပီး အသက္ဆံုးရႈံးသည္အထိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။
ေနာက္ဆံုး၌ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးထံတြင္ အကူညီေတာင္းခံၿပီး ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ျဖန္ေျဖ ေပးခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ႐ိုးသားေျဖာင့္မွန္မႈကို ႐ိုးရာအရ
အဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ဓေလ့မ်ားႏွင့္အတူ “ေကာ္” တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ေျမယာမွ်ေဝအသံုးခ်မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ “ေကာ္”
တစ္ခုအတြင္း လူဦးေရမ်ားလာၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေျမေနရာက်ဥ္းေျမာင္းလာသျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းသည့္ အျခား
“ေကာ္” တစ္ခုတြင္ ေတာင္ယာခုတ္လိုပါက ၎ေကာ္၏ “ေကာ္ခို႔” ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လုိသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္
ေပးလွ်င္ ေတာင္ယာစလုပ္ႏုိင္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားသည့္ႏွစ္ ျပည့္လွ်င္ ထို “ေကာ္” ၏ “ေကာ္ခို႔” ကို ေတာင္ယာေျမ အသံုးျပဳခအေနျဖင့္
သီးႏွံ သို႔မဟုတ္ အရက္ တစ္ပုလင္း သို႔မဟုတ္ ဝက္ တစ္ေကာင္ ေပးေဆာင္ရသည္။ ၎ကို ရြာ႐ိုးရာဓေလ့အရ ရြာသားအားလံုး
ပါဝင္သည့္ စားေသာက္ပြဲမ်ားတြင္ အတူတကြ မွ်ေဝစားေသာက္ၾကသည္။
“ေကာ္” တစ္ခုအတြင္းတြင္ ဓေလ့ထံုတမ္းအစဥ္လာမ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိၿပီး၊ “ေကာ္”
အလိုက္ တူညီမႈႏွင့္ကြဲျပားမႈမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္အခ်ိန္ယူၿပီး စနစ္တက်ေလ့လာႏုိင္လွ်င္
လူႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ သဟဇာတရွိစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း
သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံႏွင့္ ၎တို႔၏တန္ဖိုးတို႔ကို

ေကာင္းစြာသိျမင္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္

ဓေလ့ထံုးတမ္း ”ေကာ္” ေျမ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ႏွင့္ ဘာသာေရးပ်ံႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီး
အခ်ိဳ႕မွာလည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ “ေကာ္” ေျမမ်ားကို စြန္႔ခြာ
ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ကာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ခံုလံႈေနခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ယခင္ေခတ္ အဆက္ဆက္က်င့္သံုးလာခဲ့သည့္
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမႏွင့္ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဓေလ့မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ေရွးယခင္၌ မိ႐ိုးဖလာနတ္ကိုးကြယ္
မႈမ်ားသာရွိခဲ့ေသာ “ေကာ္”ေျမမ်ားတြင္ ဗုဒၶသာသနာ၊ ခရစ္ယာန္သာသနာႏွင့္ အျခားသာႆနာမ်ား ျပန္႔ပြားၿပီးေနာက္ “ေကာ္”
စနစ္မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္လာသည္။ သုိ႔မဟုတ္ အသြင္သ႑န္သစ္ျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိသည္။ ယေန႔တိုင္
ဆက္လက္က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္
ညီေသာ ဓေလ့ထံုးေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၎တို႔၏လံုၿခံဳေရးကို ဆက္လက္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္
သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ “ေကာ္”
ေျမမ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားႏွင့္ သုေတသနမ်ားကို မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အင္တိုက္
အားတိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာၾကသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ေကာ္သူးေလျပည္အတြင္းရွိ ‘ေကာ္’ အေရအတြက္
ခ႐ိုင္

နယ္နိမိတ္တိုင္းတာသတ္မွတ္ၿပီးေသာ

ေကာ္ေျမဧရိယာ

ေဒသအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေကာ္အေရအတြက္

အက်ယ္အဝန္း (ဧက)

ဘားအံ

၁

၇,၃၆၆

ခလယ္လြီထူ

၁

၈,၁၂၀

ေတာအူး

၅

၄၉,၄၂၁

မူေၾတာ္

၂၁

၇၀၈,၃၂၃

ဘိတ္-ထားဝယ္

၁၆၈

၇၄၉,၃၃၁

စုစုေပါင္း

၁၉၆

၁,၅၂၂,၅၆၁

Source: Kaw Policy Briefer (ေကာ္သူးေလေျမယာအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ႐ံုးမွ ရယူထားသည္။)
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သစ္ေတာက႑ - ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္
ပထမဆံုးေသာ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာအက္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒတို႔ကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ KNU ၏ နဝမ
အႀကိမ္ကြန္ဂရက္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ သစ္ေတာအက္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒတို႔ျဖင့္ ေကာ္သူးေလျပည္အတြင္းရွိ
သစ္ေတာေျမမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း (၅၉) ႏွစ္တိုင္ က်င့္သံုးစီမံလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္ကာလအေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ သစ္ေတာမူဝါဒတစ္ရပ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ထိုမူဝါဒကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာမ်ားကိုမူ၊ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ထိေရာက္မႈအားနည္းၿပီး သစ္ေတာ
ျပဳန္းတီးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သစ္ေတာသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝၿပီး လူသားတို႔၏ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ေရးအတြက္ အသက္
ေသြးေၾကာပမာတန္ဖိုးရွိသျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ေကာ္သူးေလအတြင္းရွိ သစ္ေတာ၊
ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္တို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ သစ္ေတာဥမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအရ သစ္ေတာေျမမွ စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ
မ်ားကို တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း အမဲလိုက္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာထြက္
ပစၥည္းထုတ္ယူျခင္းတို႔ကိုလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္မ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျပည္သူလူထုခံစားခြင့္ရွိသည့္
အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေပးထားသည္။ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအတြင္းရွိ သစ္မ်ား (ကြ်န္းမပါ) ကို မိမိအိမ္ယာေဆာက္လုပ္ရန္
အတြက္ (၅) တန္ထိ အခြန္လြတ္ထုတ္ခြင့္ရွိၿပီး (၅)တန္ေက်ာ္လွ်င္ အခြန္ထက္ဝက္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရသည္။ ဘာသာေရးေက်ာင္း၊
စားသင္ေက်ာင္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ မည္သည့္သစ္ကိုမဆို တန္ (၂၀) အထိ အခြန္လြတ္
ထုတ္ယူခြင့္ရွိသည္။ ႀကိဳးဝိုင္းေတာျဖစ္လွ်င္ အိမ္သံုးအတြက္ အခြန္လြတ္လွည္း (၄) စီးႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အအံု
ေဆာက္ရန္အတြက္ (၁၅) တန္အထိ အေကာက္လြတ္ထုတ္ႏုိင္သည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏

တည္ဆဲသစ္ေတာဥပေဒအရ

သစ္ေတာေျမအသံုးခ်မႈ

ပံုစံမ်ားအေပၚ

မူတည္ၿပီး သစ္ေတာေျမမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားသည္။ ၎တို႔မွာ ေက်းရြာပိုင္ ဘံုသစ္ေတာ၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ ထိန္းသိမ္း
ထားျခင္းမရွိေသာသစ္ေတာ၊ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အမ်ိဳးသားပန္းၿခံႏွင့္ ၾကားခံေတာတို႔ျဖစ္သည္။ (စာကြက္ ၁၁ ရႈ) ကရင့္
ေတာ္လွန္ေရး အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာေျမမ်ားကို ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအာဏာပုိင္မ်ား
ကသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခ်မွတ္သည့္
သစ္ေတာမူဝါဒအရ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၊ သစ္ေတာဌာန၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ ေဒသခံလူထုမ်ား
ကိုယ္တိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
ေဒသခံလူထုမ်ား ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံသည့္ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အတည္ျပဳ
လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သစ္ေတာ
ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနထုိင္၊ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ သစ္ေတာေျမမ်ားမွ အတင္းႏွင္ထုတ္ျခင္း မျပဳဘဲ
သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း လုပ္စားပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း အသစ္ဝင္ေရာက္
ေနထုိင္မႈႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈမ်ားကိုမူ တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။
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စာကြက္ (၁၁)

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ သစ္ေတာဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ
သစ္ေတာေျမအမ်ိဳး အစားမ်ား
ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ (Community Forest) သည္ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သစ္ေတာေျမ အမ်ိဳးအစား
ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာအတြင္းရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔စနစ္တက် ထုတ္ယူသံုးစြဲမည္ႏွင့္ ေရရွည္
တည္တံ့ေရးအတြက္ သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္တို႔ကို မည္သို႔ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္တို႔ကို
ျပည္သူလူထုက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ကာ ကိုယ္တုိင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ KFD သည္ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာမ်ား
အတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ သက္တမ္းႏွစ္ (၂၀) ရွိသည့္ ေက်းရြာဘံုပိုင္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ
စတင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။
သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း (Reserved Forest) သည္ သစ္ေတာဖံုးလြမ္းမႈမ်ားသည့္ သစ္ေတာေျမအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ သစ္ပင္
မ်ိဳးစိတ္စံုလင္ၿပီး သစ္တမ္းရင့္သစ္ပင္ႀကီးငယ္တို႔ျဖင့္ အုံမိႈင္းအုပ္ဆိုင္းေနေသာ သစ္ေတာေျမျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳး
စီးပြားကိုေရွးရႈၿပီး သစ္ေတာႏွင့္ ေဂဟစနစ္ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ထား
ေသာ သစ္ေတာေျမျဖစ္သည္။ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပိ်ဳးေရးလုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ကို အထူး
တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း ရိွထားေသာလယ္ေျမႏွင့္ ၿခံေျမတို႔အတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ျဖင့္ သစ္ေတာ
ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း လုပ္စားပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို KFD မွ ထုတ္ေပးသည္။
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း မရွိသည့္ သစ္ေတာမ်ား (Unreserved Forest) သည္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး
အာဏာပိုင္မ်ားကလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုကလည္းေကာင္း “စနစ္တက်” ရွိေသာ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈ မျပဳရေသးသည့္ သစ္ေတာေျမမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသစ္ေတာေျမမ်ားတြင္လည္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ မ်ားရွိလာ
သျဖင့္ သစ္ေတာေျမအဂၤါရပ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာကာ အခ်ိဳ႕မွာ အျခားေျမအမ်ိဳးအစားပံုစံမ်ား ျဖစ္သြားသည္။
ေတာရိုင္းတိရိစၦန္ေဘးမဲ့ေတာ (Wildlife Sanctuary) သည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုကြဲ (biodiversity) ၾကြယ္ဝမႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္
ထားေသာ သစ္ေတာေျမျဖစ္သည္။ KFD သည္ ဤသစ္ေတာေျမမ်ားအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အမဲလိုက္ျခင္း၊ သတၱဳတူး
ေဖာ္ျခင္း၊ စားက်က္ေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ကန္႔သတ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္
ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား (endangered species) ႏွင့္ မ်ိဳးသုန္းလုနီးပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား (critically endangered species) ၏ ေနထိုင္
က်က္စားရာေနရာမ်ား ေပ်ာက္ဆးုံ ျခင္းႏွင/့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ဖ်က္ဆးီ ခံရျခင္းတိေ
႔ု ၾကာင့္ မလံၿု ခံဳသည္စ
့ ာရင္းပါမ်ိဳးစိတမ
္ ်ား (vulnerable
specifies) ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။
ၾကားခံနယ္ေျမ/ၾကားခံေတာ (Buffer Zone of Buffer Forests) သည္ ထိန္းသိမ္းေတာမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနေသာ နယ္ေျမမ်ား
ျဖစ္သည္။ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၏ ေဘးပတ္လည္တြင္ ၾကားခံတစ္ခုကဲ့သုိ႔တည္ရွိၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားဥယ်ဥ္ (National Park) သည္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏အေရးပါမႈကို တန္ဖိုးထားတတ္ရန္၊ ရွားပါးၿပီး
မ်ိဳးသုန္းလုနီးပါး အပင္ႏွင့္ တိရိစၦာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္၊ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားက သုေတသန ေလ့လာ
ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ သစ္ေတာေျမ ျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္ - ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒ (၂၀၁၅) ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္း
အ႐ံုး၏ သစ္ေတာမူဝါဒမူၾကမ္း (၂၀၁၆)
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လက္ရွိတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ သစ္ေတာေျမမ်ားကို စနစ္တက် တိုင္းတာမွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တိက်ေသာ စုစုေပါင္းသစ္ေတာေျမ အက်ယ္အဝန္းကုိ မသိရွိႏုိင္ေသးပါ။ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး
ေသာ သစ္ေတာေျမစာရင္းကို ေအာက္ပါဇယား (ဇယား-၈ ရႈ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သစ္ေတာေျမမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်
ကိုလိုနီအစိုးရလက္ထက္ကတည္းက သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ သစ္ေတာေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ေခတ္ကာလအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕မွာ
ေျမျပင္တြင္ မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳရေသးပါ။ ဥပမာ တိရိစာၦန္ေဘားမဲ့ေတာအခ်ိဳ႕တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးလာမႈေၾကာင့္
တိရိစၦာန္မ်ား မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ဖ်က္သိမ္းထားျခင္း မျပဳရေသးေပ။ ထို႔အျပင္ တိုင္းတာစိစစ္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး
အတည္ျပဳမႈ မလုပ္ရေသးသည့္ သစ္ေတာေျမမ်ားလည္း ရွိသည္။ သစ္ေတာေျမအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕မွာ လူတို႔၏ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္မႈႏွင့္
စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေရအတြက္ႏွင့္ သစ္ေတာဖံုးလြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာအရည္အေသြး ေလ်ာ့က်မႈ ရွိေနသည္။
လက္ရွိတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ က်န္ရွိေနေသးေသာ သစ္ေတာေျမမ်ားကို ယခင္ထက္ ပိုမိုအားစိုက္ကာ
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ အထင္ရွားဆံုးေသာ သာဓကတစ္ခုမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈)
ရက္ေန႔တြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ မူေၾတာ္ခ႐ိုင္အတြင္းတည္ရွိသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း “ေကာ္” ေျမမ်ားအပါ
အဝင္ ေျမအသံုးခ်မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္သည့္ နယ္ေျမေဒသအားလံုးနီးပါးကို သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္(Salween Peace Park)
အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကျငာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (စာကြက္ ၁၂ ရႈ) လက္ရွိတြင္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အတြင္း၌ ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ တပ္မ်ားနွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔၏ တပ္စခန္းမ်ားရွိေနေသးေသာ္လည္း အနာဂတ္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီး တပ္ကင္းမဲ့နယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ စစ္မဲ့နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
ဇယား (၈) လက္ရွိတိုင္းတာၿပီးေသာ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာေျမ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေရအတြက္

သစ္ေတာေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ

အေရအတြက္

ဧက

ယခင္

ယခု

●

၁၅၁

သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း

၆၀

၄၃

မရႏိုင္

ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ

၁၄

၁၅

မရႏိုင္

ေက်းရြာဘံုပိုင္သစ္ေတာ

အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္
ၾကားခံေတာ
စုစုေပါင္း

-

၂၄၄,၅၉၈.၀၃

၁

၁,၃၅၅, ၅၈၀

၈

မရႏိုင္
မရႏိုင္

Source: Kaw Policy Briefer; KIC news, “အစိုးရအေနနဲ႔ သစ္ေတာဆိုင္ရာဥပေဒဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေကာ္သူးေလကိုယ္စားလွယ္
ေတာင္းဆို”
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စာကြက္ (၁၂)

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ (Salween Peace Park)
သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္သည္

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္

ေကာ္သူးေလျပည္၊ မူေၾတာ္ ခရိုင္ (ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္) တြင္ တည္ရွိသည္။ မူေၾတာ္ခရိုင္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ဌာေနကရင္တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ခံကတုတ္ နယ္ေျမတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂
ခုႏစ
ွ တ
္ ြင္ အစိုးရႏွင့္ ေကအဲနယ
္ -ူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးတိအ
႔ု ၾကား အပစ္ခတ္ရပဲစဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္
ကရင္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအခ်ိဳ႕သည္ မူေၾတာ္ခရိုင္ အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ထိုင္လာၾကသည္။ မူေၾတာ္ခရိုင္တြင္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ၏ တပ္မဟာ (၅) တပ္စခန္းမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တပ္မေတာ္တပ္
စခန္း (၆၀) ေက်ာ္လည္း ျဖန္႔က်က္တည္ရွိေနသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္ NCA
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္က်င္းပကာ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေန
ေသာ္လည္း မူေၾတာ္ခရိင
ု တ
္ င
ြ ္ မိင
ု း္ ရွငး္ လင္းေရးလုပင
္ န္းမ်ားကို အျပည္အ
့ ဝေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ို ျ္ ခင္း မရွေ
ိ သးသည္အ
့ ျပင္ တပ္မေတာ္
ႏွင့္ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားလည္း ရံဖန္ရံခါ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

“ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သဘာဝအေမြအႏွစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို
ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္မြန္စြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားႏုိင္ရန္။”
“ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔ကိုအေျခခံၿပီး
အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမတစ္ခု”
“ဇီဝ-ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကြဲျပားစံုလင္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္
လမ္းျပေခၚေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ မီးျပတိုက္တစ္ခု’’
မူေၾတာ္ခရိုင္သည္ ရိုးရာဓေလ့ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (သို႔မဟုတ္) ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ “ေကာ္” ေျမ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ရွင္သန္တည္ရွိရာနယ္ေျမေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ မူေၾတာ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ဌာေနကရင္ တိုင္းရင္း
သားမ်ားသည္ ေတာင္ယာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳကာ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္မ်ားအၾကား
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ဘုိးဘြားေခတ္ကတည္းက က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ဓေလထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
စနစ္တို႔သည္ ေျမႏွင့္သစ္ေတာအပါအဝင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးကို ေရွးရႈသည့္အျပင္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ
အေမြအႏွစ္မ်ား ရွင္သန္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသျဖင့္ ဌာေနကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
စနစ္တို႔ကို ေခတ္ကာလ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ႀကံႀကံခံရင္း လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့သည္။
မူေၾတာ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ဌာေနကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေန
ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာမႈ
မ်ားႏွင့္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ ဌာေနကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္
ေရာက္ႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တည္ဆဲေျမယာဥပေဒအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔
ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေရရာမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဌာေနကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားႏွင့္
သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ေကာင္းမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္အစီအမံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္
ေပးေခါင္းေလာင္းထိုးေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မူေၾတာ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဌာေနကရင္လူထုႏွင့္
ကရင္လူမႈအဖြဲ႔စည္း အခ်ိဳ႕သည္ မူေၾတာ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ဌာေနကရင္လူမ်ိဳးတို႔ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဌာေနလူထု
တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို စုေပါင္းထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ “ေကာ္” ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားတြင္ နတ္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ ရိုးရာဓေလ့မ်ား ပါဝင္သျဖင့္
အစပိုင္း၌ ကန္႔ကြက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ရိုးရာဓေလ့သည္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ကရင္လူမ်ိဳး
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မ်ားအၾကား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္သည့္အရာအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကကာ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ကို တည္
ေထာင္ရန္ အားလံုးက သေဘာတူၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူေၾတာ္ခရိုင္အတြင္းရွိ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္သည္ ခရိုင္အတြင္းရွိ
ေဒသခံလူထုတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သေဘာဆႏၵမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္တည္လာေသာ လူထုအေျချပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ
တစ္ခုျဖစ္သည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ မူေၾတာ္ခရိုင္တြင္တည္ရွိေသာ သံလြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္
ကို ၂၀၁၈ ခုွႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး
အာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီး စတင္
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ကို “ဌာေနကရင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သဘာဝအေမြအႏွစ္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေမြ
အႏွစ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သြားႏိုင္ရန္”၊ “ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးေရးႏွင့္ ဒီမုိ
ကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔ကိုအေျခခံၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမတစ္ခု” ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔၏ ဇာတိေျမအတြင္းရွိ “ဇီဝ-ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကြဲျပားစံုလင္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေစရန္ လမ္းျပ
ေခၚေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ မီးျပတိုက္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္” ရည္ရြယ္ၿပီး လူႏွင့္ သဘာဝသဟဇာတရွိစြာႏွွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ
ယွဥ္တြဲေနထိုင္သည့္ နယ္ေျမဝန္းက်င္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ဤေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္မွစ၍ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အတြင္း က်င့္သံုးမည့္အရင္းအျမစ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔ကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးကာ စုေပါင္း
ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္သည္ (၁,၃၅၅,၅၈၀) ဧက (စတုရန္းကီလိုမီတာ ၅,၄၈၅) က်ယ္ဝန္းၿပီး သံလြင္ျမစ္
ေၾကာင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားေသာ ေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ နယ္ေျမမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဥယ်ာဥ္တြင္ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးေသာ
ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ (၃၄) ခု၊ ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာ (၈) ခု၊ ေတာရိုင္း တိရိစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ (၃) ခု၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ
သို႔မဟုတ္ “ေကာ္” ေျမ (၁၆၈) ခု ရွိသည္။ ေက်းရြာေပါင္း (၃၄၈) ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၉,၈၈၄) စုႏွင့္ လူဦးေရ (၆၇,၇၈၄)
ဦးရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္။ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာမ်ားတြင္ ရွားပါးႏွင့္
မ်ိဳးတုန္းလုနီးပါးအပင္ႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားလ်က္ရွိသည္။ ပထဝီနယ္ေျမအေနအထားအရ “ေကာ္” ေျမ
မ်ားတြင္ ဌာေနကရင္ လူထုတို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တႏိုင္တပိုင္ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္
ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကသည္။ ေျမ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္တို႔သည္ ဌာေန
လူထုတို႔၏အသက္ေသြးေၾကာမ်ားပမာ အေရးႀကီးသျဖင့္ ဌာေနလူထုတို႔သည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ျပဳန္းတီးသြားႏုိင္သည့္
စည္းကမ္းမဲ့အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာဆီးလိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဥယ်ာဥ္ကို ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံအားေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။
သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ျပည္သူလူထုကို အေျချပဳသည့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို
အေျခခံထားၿပီး တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္တို႔ကို က်င့္သံုးထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္သည္။
သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ အေထြေထြညီလာခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီကို ရပ္ရြာ
လူထုကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦး၊ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္ (၄) ဦးႏွွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးတို႔ပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၁) ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို
ေက်းရြာအုပ္စု (၂၆) အုပ္စု၏ ေက်းရြာလူထုက တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားေသာ ရြပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္ (၅၂)
ဦးကလည္းေကာင္း၊ ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေျမာက္ေသာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၂) ဦးကလည္းေကာင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၆)
ခုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၂) ဦးတို႔ကလည္းေကာင္း ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္သည္။
သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ အနည္းဆံုးအမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္း
ထားၿပီး က်ား-မတန္းတူေရးကိုလည္း ေရွးရႈထားသည္။
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သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္သည္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ကို အထူးအေလးထားသည္။ သံလြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဥယ်ာဥ္၏ အေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုသည္ မိမိတို႔၏ ေက်းရြာ၊
ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာ္ စသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္တစ္ခု၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္ အသံုးျပဳမႈကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္

သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး အဆိုပါစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစသည့္ ယႏၱရားမ်ားကို
ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ခြင့္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အစိုးရတို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ားအၾကား ညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္း၍မရႏုိင္
သည့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက ဌာေနလူထုႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္
အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထက္ ပိုမို အေရးပါေသာ ဦးစားေပးမႈရွိေစရမည္ဟု သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္၏ အေျခခံဥပေဒတြင္
ထည့္သြင္းျပဌာန္း ထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ “သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္တြင္ ျပည္သူလူထုဆႏၵသည္ အာဏာ၏ အေျခခံရင္းျမစ္
ျဖစ္သည္။” ကို စံျပအေနျဖင့္ ဌာေနကရင္လူထုတို႔က စုေပါင္းပံုေဖာ္သြားမည့္သေဘာရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ ဦးတည္ေနသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထြက္လာမည္ကို မွန္းဆရခက္ခဲေနခ်ိန္တြင္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဥယ်ာဥ္သည္ မူေၾတာ္ခရိုင္ရွိဌာေနလူထုတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို လတ္တေလာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ ေရြးခ်ယ္
စရာတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဌာေနလူထုကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔က်က်တည္ေဆာက္ယူသြားမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အနာဂတ္
မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ (peace and self-determination)၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ၾကာရွည္တည္တံ့ေရး (Environmental
integrity) ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈရွင္သန္ေရး (Cultural Survival) တို႔ ပါဝင္သည့္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ အဓိကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ ဌာေနကရင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ တစ္မူထူးျခားေသာ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ သမိုင္းတြင္
က်န္ရစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ရင္းျမစ္- သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရဥယ်ာဥ္ေၾကျငာစာတမ္း
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ေျမယာက႑- အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား
ေျမယာမ်ားကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ မူဝါဒဥပေဒတို႔သည္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာ
မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္
လုပ္ငန္းမ်ား ပီျပင္ထိေရာက္မႈမွာလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ေကာ္သူးေလအစိုးရ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္၌ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ ဌာနမ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာ
ဌာနသည္ ေျမယာႏွငသ
့္ စ္ေတာက႑ကို စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခသ
့ဲ ည္။ အစပိင
ု း္ တြင္ ၿဗိတသ
ိ ်ွ လက္ထက္က ျပ႒ာန္းခဲေ
့ သာ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ
မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို အေျခခံၿပီး

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္

ျမန္မာျပည္ အစိုးရဥပေဒမ်ားမွာလည္း ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏

ဥပေဒမ်ားကိုသာ ျပန္လည္အသက္သြင္း အသုံးျပဳထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာေပၚလစီတို႔သည္ေကာ္
သူးေလအစိုးရ၏ ေပၚလစီႏွင့္မ်ားစြာ ကြာျခားမႈမရွိခဲ့ပါ။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ေကအဲန္ယူ-ကရင္ အမ်ိဳးသား
အစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ား စတင္ေရးဆြဲသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိလာသည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္
က်င္းပခဲ့ေသာ ေကအဲန္ယ-ူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတစ္ခု၌ ကရင္လယ္ယာေျမႏွင့္သစ္ေတာဌာနကို
ကရင္လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန (KAD) ႏွင့္ ကရင္သစ္ေတာ ဌာန (KFD) ဟူ၍ သီးျခားဌာန (၂) ခု အျဖစ္ ေကာ္သူးေလေျမမ်ားကို
စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္လာခဲသ
့ ည္။ လက္ရတ
ိွ င
ြ ္ KAD၊ KFD ႏွင့္ ဗဟိလ
ု ယ္ယာေျမေကာ္မတီ (CLC) တိက
႔ု စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္လ်က္ရၿိွ ပီး ၎တိ၏
႔ု လုပင
္ န္း
တာဝန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ (ပံု ၄ ရႈ)

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္ရွိ ေတာင္ေပၚကရင္ေက်းရြာတစ္ရြာ (Photo by ENAC)
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သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္တစ္ေနရာအား အေပၚစီးမွျမင္ေတြ႔ရပံု
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သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္တစ္ေနရာ (Photo by ENAC)
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ပံု (၄) ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ KAD ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္

ဌာနမွဴး

နည္းပညာပံ့ပိုးမႈ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ ဘ႑ာေငြစီမံခန္႕ခြဲမႈ

ဒု-ဌာနမွဴး

ရံုးထိုင္မွဴး

အတြင္းေရးမွဴး

ဘ႑ာထိန္း

တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး

စာရင္းကိုင္

သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းနွင့္

ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္

ေျမတိုင္းတာျခင္းနွင့္

အေရးေပၚ

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း

စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ကယ္ဆယ္ေရး

(ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား)
ဗဟိုညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္

• စိုက္ပ်ိဳးေရးလက္စြဲ
စာအုပ္နွင့္ စိုက္ပ်ိဳး
ေရး စရြက္စာတမ္း
မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း။
• စိုက္ပ်ိဳးေရး သင္တန္း
နွင့္ မူဝါဒပညာေပး
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။

• လယ္ယာေျမ
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
• ေရစုေဆာင္ျခင္း၊

အစီရင္ခံျခင္း။

• သဘာဝ ေဘး
အႏၱရာယ္မ်ားကို

မ်ားထုတ္ေပးျခင္း။

အေရးေပၚတံု႔႕ျပန္ျခင္း။

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။
• အေသးစားေခ်းေငြ၊
မ်ားစုေဆာင္းျခင္း။

အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္

မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

ႏွင့္ ေျမရပိုင္ခြင့္ဂရမ္

ေက်ာင္းနွင့္ စိုက္ပ်ိဳး

• ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊

• ေျမယာလက္မွတ္မ်ား

• ၾကြက္နွင့္ သီးႏွံဖ်က္ပိုး

ႏွင့္ စံျပလယ္ယာေျမ

စပါးႏွင့္သီးႏွံမ်ိဳးေစ့

လွစ္ျခင္း။

ေျမမွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

ဆည္ေျမာင္းသြယ္ျခင္း

• စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္း
ေရးေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္

• ေျမတိုင္းတာျခင္းႏွင့္

• စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းမ်ား
ေဝေပးျခင္း။
• ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း။
• ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊

• ေျမယာျပႆနာ ျဖရွင္း

• အေရးေပၚကယ္ဆယ္

ရာတြင္ညိႈႏိႈင္းေပးျခင္း။

ေရး ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေဝ

• ေျမပံုထုတ္ျခင္းႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ား
ေရးသြင္းျခင္း။
• ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊

ျခင္း။
• ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
အစီရင္ခံျခင္း။

• လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊
သစ္ သီးၿခံေျမမ်ား
အခြန္။
• လက္စြဲစာအုပ္၊
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ေရးဆြဲျခင္း။
• ေျမဂရမ္မ်ားအခြန္
• သီးႏွံထြက္ႏႈန္း
အခြန္မ်ား
• စာခ်ဳပ္မ်ားအခြန္

အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
အစီရင္ခံျခင္း။

အကဲျဖတ္ျခင္းနွင့္
အစီရင္ခံျခင္း။

KAD ကို ဗဟို၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အထိ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ေကာ္သူးေလျပည္အတြင္း ေျမယာမူဝါဒမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဗဟို KAD သည္ အႀကံဥာဏ္ေပးသည့္ အခန္းက႑ကိုသာ အဓိကရယူထားၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ကို
ခ႐ိုင္ KAD မ်ားအား အမ်ားဆံုးအပ္ႏွံထားသည္။ KAD သည္ ေျမယာလံုၿခံဳေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးတို႔အတြက္ ေျမတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ ေျမပံုထုတ္ျခင္း၊ ေျမဂရမ္ႏွင့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ေျမယာမူဝါဒမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္း၊ ေျမ
အျငင္းပြားမႈျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ ေျမခြန္ႏွင့္ သီးႏွံခြန္မ်ားေကာက္ခံျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
KAD သည္ ဌာနမွ ခ်မွတ္လိုက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ KAD သည္
၁၉၇၄-၂၀၀၅ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ (အစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအၾကား
တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္) လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာပိုင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေျမမ်ားကို စနစ္တက်တိုင္းတာ၊
မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့မႈ အားနည္းခဲ့သည္။ ေျမမ်ားကို ႀကိဳးျဖင့္သာတိုင္းၿပီး စစ္ျဖစ္လွ်င္တိုင္းခဲ့သည့္ေျမေနရာမ်ားကို စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္မ်ား
လည္း ရွိခဲ့သည္။၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ခ႐ိုင္အားလံုးနီးပါးသို႔ ကြင္းဆင္းကာ ေျမယာမူဝါဒကို အသိပညာေပးျခင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍
ေျမမ်ားကို ႀကိဳးျဖင့္တိုင္းသည့္စနစ္၊ compass ျဖင့္ တိုင္းသည့္စနစ္ႏွင့္ GPS ျဖင့္ တုိင္းသည့္စနစ္တို႔ကို သင္ၾကားေပးသည့္ ေျမတိုင္း
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သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ခ႐ိုင္အလိုက္စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျမတိုင္းျခင္း၊ ေျမပံုထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမဂရမ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၂-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမယာဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ဗဟိုႏွင့္
ခ႐ိုင္အဆင့္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ေျမယာမူဝါဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္အထိ အင္တိုက္
အားတိုက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ေျမပံုႏွင့္ ေျမဂရမ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း (ဓာတ္ပံု - KAD)

KAD သည္ ေျမယာလံုၿခံဳမႈအတြက္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္း
ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ား သင္ၾကားေပးသည္။ ဥပမာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ (၂) ႏွစ္ၾကာသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
သင္တန္းတစ္ခုကို ထိုင္းတကၠသိုလ္တစ္ခုႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကရင္ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
နည္းပညာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းကို ေရရွည္ဖြင့္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ပိတ္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ (၆) လသင္တန္းပံုစံျဖင့္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္း
တကၠသိုလ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားကို ဆက္လက္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ (ဥပမာ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ
Koken University ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ Payap University ႏွင့္လည္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းမ်ား
ပို႔ခ်ခဲ့သည္။) ထိုသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းၿပီးသြားေသာ သင္တန္းသားမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ မိမိတို႔၏ မိခင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔
အစည္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ပို႔ခ်သူမ်ားလည္းရွိသည္။ ထို႔အျပင္ KAD သည္ KESAN ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ စားနပ္
ရိကၡာဖူလံုေရးသင္တန္းမ်ား (Food Security Trainings)၊ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ကြ်ဲႏြားႏွင့္ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့မ်ား ဆံုးရႈံးသြားေသာ
ေက်းရြာမ်ားကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကြ်ဲမ်ားခ်ထားေပးသည့္ အစီအစဥ္ (Bufflo Bank) ႏွင့္ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့မ်ား
စုေဆာင္း ျဖန္႔ေဝေရာင္းခ်သည့္ အစီအစဥ္မ်ား (Seed Bank) ကိုလည္း KESAN ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
KAD သည္ အထက္ပါ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေရးေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း CLC မွ
တစ္ဆင့္ စနစ္တက်ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အစီအမံမ်ားကိုထားရွိသည္။ ေျမယာျပႆနာအႀကီးအေသးအေပၚမူတည္ၿပီး ေျဖရွင္းသည့္
ယႏၱရား မတူညီပါ။ အေမြကိစၥ၊ ၿခံစည္း႐ိုးနယ္နိမိတ္ ကိစၥကဲ့သုိ႔ေသာ အေသးအဖြဲေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအ႐ံုး၏ သက္ဆိုင္ရာ KAD ဌာနမွဴးမ်ား ပါဝင္သည့္ ေကာ္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ေျမယာေကာ္မတီတို႔က ညိႈႏိႈင္း
ေျဖရွင္းေပးသည္။၂၃ အဖြဲ႔အစည္္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ပါဝင္သည့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာ
မ်ားကိုမူ ခ႐ိုင္ႏွင္ ့ဗဟို CLC က ညိႈႏိႈင္း ေျဖရွင္းေပးသည္။ KAD ေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ CLC တြင္ KAD က ဥကၠ႒အျဖစ္

၂၃

ဓေလ့ထံုးတမ္း “ေကာ္” ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည့္ “ေကာ္” ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို “ေကာ္ခို႔” ပါဝင္သည့္ “ေကာ္”ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က
ညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းသည္။ သုိ႔ရာတြင္ “ေကာ္” ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာလူထုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ေက်းရြာေျမယာလူႀကီးက
ညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းသည္။ ေက်းရြာအဆင့္မေျဖရွင္းႏုိင္မွသာလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္ႏွင့္ ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီမ်ားက အဆင့္ဆင့္ေျဖရွင္းေပးရသည္။
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ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ဌာန (၇) ခုမ၂၄
ွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း
အ႐ံးု ၏ ဗဟိအ
ု လုပအ
္ မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြစ
႔ဲ ည္းမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ ေျမအခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကြ်မ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ သည္။ CLC သည္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္း (၃) ရပ္
ကို အဓိကေဆာင္ရြက္သည္။ (ပံု ၅ ရႈ) ထို႔ျပင္ CLC သည္ “ေကာ္” ေျမေကာင္စီ (Kaw Council) ႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းတိုင္ပင္ကာ ေခတ္ႏွင့္
ေလ်ာ္ညီေနဆဲျဖစ္ေသာ “ေကာ္” ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္။ CLC ကို ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ညီလာခံက်င္းပသည့္ ႏွစ္အလိုက္ (၄) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဖြဲ႔စည္းသည္။
ပံု (၅) ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ၇ံုး၏ ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု
ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီ
ေကာ္မတီညိွႏႈိင္းေရးမွဴး

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေျမယာတုိင္းတာေရး၊

ေျမယာအျငင္းပြားမႈ

ေကာ္မတီ*

မွတ္တမ္းတင္ေရးႏွင့္

ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ*

မွတ္ပုံတင္ေရးေကာ္မတီ*

ေယဘုယ်

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို

ေျမယာမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈ

လုပ္ငန္း

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္

နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ မွတ္ပုံ

စိစစ္ျခင္းနွင့္

တာဝန္မ်ား

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။

တင္ျခင္းႏွင့္ ေျမပုံထုတ္ျခင္း။

ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္း။

အေသးစိတ္

• ေျမအမ်ိဳးစားသတ္ မွတ္ျခင္း။

• ခရုိင္အားလုံး၏ ေျမမွတ္တမ္း

ေအာက္ပါ ေျမယာျပႆနာမ်ား

လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ား

• ေျမအသုံးခ်မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား
ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း။
• ေက်းရြာေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္း
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေရးဆြဲျခင္း။
• ေျမစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း။
• ေျမဂရမ္မ်ား၊ ”ေကာ္” ေျမ
လက္မွတ္မ်ား၊ ေက်းရြာေျမ
လက္မွတ္မ်ားအတည္ျပဳျခင္း။

မ်ား၊ ေျမပုံမ်ားႏွင့္ အျခား

အပါအဝင္ ေျမနစ္နာမႈမ်ားနွင့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံ

ထိန္းညိွျခင္း။

ျခင္း၊ စိစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္

• ေျမအခ်က္အလက္မွတ္တမ္း

ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းနွင့္

• ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း။

ထိမ္းသိန္းျခင္း။

• ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္း။

• ေျမဂရမ္မ်ားႏွင့္ “ေကာ္”ေျမ
လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း။

• ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊
ေနရပ္ျပန္IDPs ႏွင့္ ဒုကၡသည္
မ်ား၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးမ်ား။

• ရုတ္သိမ္းျခင္း။
• ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း။
• ရင္းနွီးျမွပ္ႏွံမႈ။
• တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း
• နစ္နာေၾကးေပးျခင္း။

* ေျမယာေကာ္မတီေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ (၃) ရပ္ကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳၿပီးေနာက္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုေကာ္မတီမ်ားကို လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အမ်ားအျဖစ္ သံုးႏႈန္းသြားရန္ ရွိသည္။
(ရင္းျမစ္ ။
၂၄

။ ဗဟိုေျမယာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္)

ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ေသာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ဌာန (၇) ခုမွာ ကရင္လယ္ယာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန (KAD)၊ ကရင္
သစ္ေတာဌာန (KFD)၊ ကရင္ေရလုပ္ငန္းဌာန (KFiD)၊ ကရင္သတၱဳတြင္းဌာန (KMD)၊ ကရင္ျပည္ထဲေရးဌာန (KID)၊ ကရင္တရားေရးဌာန (KJD) ႏွင့္ ကရင္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန (DOI) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

78

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ဥ္အတြင္းရွိ ေတာင္ေပၚရႈခင္းတစ္ေနရာ (Photo by ENAC)

သစ္ေတာက႑ - အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ သစ္ေတာေျမမ်ားကို ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ သစ္ေတာ
ဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ KFD က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ KAD အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကဲ့သုိ႔ပင္ KFD ကို ဗဟို၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ KAD
ဌာနႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားရွိသည္။ KFD တြင္ ဌာနခြဲ(၆)ခုၿပီး ၎တို႔မွာ အေကာက္ခြန္ဌာနခြဲ၊ သစ္ေတာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္
သစ္ေတာ ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေျမတိုင္းဌာနခြဲ၊ သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာနခြဲႏွင့္
သင္တန္းႏွင့္ ပညာေရးဌာနခြဲ၊ စီမံကိန္းဌာနခြဲတို႔ ျဖစ္သည္။ (ပံု ၆ ရႈ) KFD သည္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ သစ္ေတာေျမ
တိုင္းတာျခင္း၊ ေျမပံုထုတ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေက်းရြာပိုင္ဘံု သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္
မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း (စာကြက္ ၁၃ ရႈ)၊ သစ္ေတာေျမအသံုးျပမႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို ဖမ္းဆီး
အေရးယူျခင္း အစရွိသည့္ သစ္ေတာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအျပင္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရး၊ ေတာ႐ိုင္း
တိရိစၦာန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းတို႔ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။
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ပံု (၆) ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ KFD ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
KNU ဗဟိုသစ္ေတာဌာန
႐ံုး

သုေတသနႏွင့္
မွတ္တမ္းဌာန

သစ္ေတာကာကြယ္

သစ္ေတာျပဳစု

သင္တန္းႏွင့္

ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္

ပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္

ပညာေပးေရး

ေျမတိုင္းဌာန

သစ္ေတာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

စီမံကိန္းဌာန

အခြန္
အေကာက္ဌာန

ဌာန

- သစ္ပင္၊ ပန္းမာလာ၊

- သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္

သဘာဝ ေပါက္ပင္၊
ေတာရိုင္းတိရိစာၱန္

ေပးျခင္း။
- သစ္ေတာပညာေပး

မ်ားကိုသုေတသနျပဳ

ေရးဆိုင္ရာ လက္ကမ္း

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

စာေစာင္၊ CD ေခြ၊

- မိုးေရခ်ိန္၊ အပူခ်ိန္မ်ား

ပိုစတာ၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား

ကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။
- သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊

- သစ္ေတာလုပ္ငန္း

စုေဆာင္းျခင္း။

ဆိုင္ရာ အကူအညီ

ကို စည္းၾကပ္ေရး

- သစ္မ်ိဳးခင္းမ်ား

ေပးႏုိင္သည့္ NGO

ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

စနစ္တက် ေကာက္ခံ

တည္ေထာင္ျခင္း။

ဆက္သြယ္ျခင္း။

- သစ္ပ်ိဳးပင္မ်ားျဖန္႔ေဝ
ျခင္း။

- အခြန္အေကာက္ မ်ား

ျခင္း။

- ပညာရွင္မ်ား၏ အကူ

- အခြန္အေကာက္မ်ား

အညီမ်ားကို ရယူ၍

စည္းၾကပ္ေကာက္ခံ

ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိျခင္း။

- မ်ိဳးတံုးသစ္မ်ိဳးစိတ္၊

- နယ္လွည့္ပညာေပး

မ်ိဳးေစ့မ်ား ရွာေဖြစု

သစ္ေတာ သုေတသန

ရာတြင္ ျဖတ္ပိုင္း၊

ေဆာင္းပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

လုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာ

လိုင္စင္ ျဖတ္ပိုင္းမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား

ျဖင့္ စနစ္တက်

သစ္ေတာမ်ားသို႔

ကို ေဆာင္ရြက္

ေကာက္ခံျခင္း။

ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္

ေဟာေျပာပြဲမ်ား

ေဘးမဲ့ေတာ၊ ေက်းရြာ

ျပဳလုပ္ျခင္း။

ပိုင္ ဘံုသစ္ေတာမ်ား

- သစ္မ်ိဳးေစ့မ်ား

- သစ္ေတာေန ေဒသခံ

- ေက်းရြာပိုင္ ဘံု

ကို ေျမပံုႏွင့္တကြ

လူထုမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳး

သစ္ပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္

အေကာင္အထည္

မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုျခင္း။

ေရး/ ေမြးျမဴေရးႏွင့္

သစ္ေတာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

ေဖာ္ျခင္း။

လက္မႈ ပညာသင္တန္း

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

- အကူအညီေပးႏုင
ိ သ
္ ည့္

မ်ား စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ေပ

လိုအပ္သည့္ အကူ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

အေကာက္မ်ားကို

အညီမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း။

ဆက္သယ
ြ ခ
္ ်ိတဆ
္ က္၍

သက္ဆိုင္ရာ ေငြတိုက္

အကူအညီ ရွာေဖြျခင္း။

မ်ားသို႔ စနစ္တက်

ျခင္း။

- ေဆးဖက္ဝင္ ႏြယ္ျမက္
သစ္ပင္ စိုက္ခင္းႏွင့္

- စီမက
ံ န
ိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာလုပင
္ န္း

ထင္း စိုက္ခင္းမ်ား

မ်ားကိဥ
ု းီ စီးကြပက
္ ျဲ ခင္း။

တည္ေထာင္ရန္။

- ေကာ္ခံစုေဆာင္းရရွိ
သည့္္ သစ္ေတာဌာန
ဆိုင္ရာ အခြန္

စာရင္းမ်ားႏွင့္တကြ
ေပးသြင္းျခင္း။
- သစ္ေတာဌာန ဆိုင္ရာ
အခြန္ေတာ္ ႏႈန္းထား

- သစ္ေတာႀကိဳးဝိင
ု း္ ၊ေဘးမဲေ
့ တာ၊ ေက်းရြာ ပိင
ု ္ ဘံသ
ု စ္ေတာမ်ားကို ေျမပံႏ
ု င
ွ တ
့္ ကြ တိင
ု း္ ထြာမႈျပဳ မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္း။
- သစ္ေတာႀကိဳးဝိင
ု း္ ရွိ ေတာင္ယာ၊ လယ္၊ ကိင
ု း္ ၊ ၿခံဥယ်ာဥ္မ်ားကို တိင
ု း္ ထြာ မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္း။
- ေျမတိင
ု း္ ပစၥညး္ မ်ားကို ထိနး္ သိမး္ ျခင္း။
- သစ္ေတာကာကြယ္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္ေရးလုပင
္ န္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း။
- သစ္ေတာျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြနသ
္ ူ

မ်ား ေခတ္ကာလႏွင့္
ေလ်ာ္ညီမႈ မရွိပါက
ဌာနတာဝန္ခံသို႔
တင္ျပျခင္း။

မ်ားကို သစ္ေတာဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း။

- မ်ိဳးတံးု အႏၱရယ္ရသ
ိွ ည့္ သစ္မ်ိဳးစိတ၊္ ပန္းမာလာ၊ ေတာရိင
ု း္ တိရစ
ိ ာဆန္မ်ားကို အထူးကာကြယေ
္ စာင့ေ
္ ရွာက္
ထိနး္ သိမး္ ျခင္း။
- သစ္ေတာကာကြယထ
္ န
ိ း္ သိမး္ ေရးလုပင
္ န္းမ်ားကို ေဒသခံ လူထႏ
ု င
ွ အ
့္ တူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း
- ေတာအုပ၊္ ေတာေခါင္းမ်ား စီစဥ္ထားရွတ
ိ ာဝန္ေပးျခင္း။

ရင္းျမစ္ ။

။ KNU သစ္ေတာဌာန
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာမ်ားကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္

သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၌ သစ္ေတာတာဝန္ခံႏွင့္ အကြက္အုပ္မ်ားထားရွိၿပီး သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ တိရိစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာမ်ား
အတြက္ သစ္ေတာရဲမ်ား (Forest Rangers) ထားရွိသည္။ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းခိုးထုတ္မႈမ်ား၊
တားျမစ္ထားေသာ တိရိစၦာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ တရားမဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ မီးရိႈ႕မႈ
မ်ား စသည့္ သစ္ေတာျပစ္မႈမ်ားကိုႏွိမ္နင္းရာတြင္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သစ္ေတာေျမအတြင္း ယခင္ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီလက္ထက္
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ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ သစ္ေတာဌာနမွထုတ္ေပးေသာ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာလက္မွတ္ပံုစံတစ္ခု

ကတည္းကရွိခဲ့ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕သည့္ ယေန႔ထိတိုင္ ရွိေနသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္
မေရွာင္လြဲႏုိင္ေသာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသျဖင့္

သစ္ေတာေျမမ်ားအပါအဝင္

ေကာ္သူးေလျပည္

အတြင္းရွိ မည္သည့္ေျမတြင္မဆို ျပဳလုပ္လုိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအ႐ံုး၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ (EPC) ထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္လုိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ေဖာ္ျပပါေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး
အစီအမံ၊ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္း ျဖစ္ပြားေနေသာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားကို တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ
လက္လွမ္းမီသေလာက္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိသည္။

အားသားခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာအုပ္ခ်ပ္မႈစနစ္တို႔ကို ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း
မူေဘာင္အားျဖင့္

ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ အဆိုပါေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္

ပတ္သက္၍ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕တို႔ကို ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု
အခ်ိဳ႕တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ထိုအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို မ်ားစြာအေျခခံထားပါသည္။

အားသားခ်က္မ်ား
•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုတို႔၏
သေဘာထားမ်ား၊ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အဓိကအေျခခံၿပီး ေရးဆြဲခ်မွတ္အတည္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ လက္ရွိ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒကို
အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္းမျပဳမီ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံဘာသာေရးႏွင့္ ဓေလ့
ထံုးတမ္း အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေဒသခံပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ကာ ျပည္သူလူထု၏
သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကိစ
ု စ
ု ည္းရယူခသ
့ဲ ည္။ ေကအဲနယ
္ -ူ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံးု ၏ သစ္ေတာဆုင
ိ ရ
္ ာ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားမ်ားကို ထင္ဟပ္ႏုိင္ေစရန္ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားသည္။

•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာ မူဝါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမယာႏွင့္
သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ မူဝါဒႏွင့္
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စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိေသာ္လည္း ပိုမိုျပည့္စံုၿပီး အားလံုးလြမ္းၿခံဳမႈရွိသည့္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္
ဥပေဒမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ႏုိင္သည္။
•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာလူအခြင့္
အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။

ေျမယာမူဝါဒတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေျမယာကိုေရာင္းဝယ္၊ ေပါင္ႏွံ၊ လဲလွယ္၊ ေပးကမ္း၊ ငွားရမ္း၊ အေမြေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို
လည္းေကာင္း၊ သစ္ေတာဥပေဒတြင္ သစ္ေတာတြင္ သစ္ေတာေျမထိန္းသိမ္းခြင့္၊ သစ္ေတာေျမအတြင္း လုပ္စားပိုင္ခြင့္တို႔
ကိုလည္းေကာင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ေဂဟစနစ္စသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအမံတို႔ကို
လည္းေကာင္းထည့္သြင္းထားသည္။ လူႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္သဟဇာတရွိစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပး
သည္။
•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားသည္ ဌာေနလူထုႏွင့္ (ဒုကၡသည္ႏွင့္
ျပည္တြင္း ေနရပ္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ) ခုခံႏုိင္စြမ္းနည္းသူတို႔၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို အထူးကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျမင့္တင္ေပးထားသည္။ ေျမယာမူဝါဒတြင္ ဌာေနလူထုကို ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္
ႏွင့္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ားအတြက္ အထူးဦးစားေပးျခင္း၊ ေျမယာ
ျပန္လည္ခေ
ဲြ ဝရာတြင္ ခုခႏ
ံ င
ုိ စ
္ မ
ြ း္ နည္းသူတက
႔ုိ ုိ ဦးစားေပး
ခြဲေဝေပးျခင္း၊

သစ္ေတာဥပေဒတြင္

သစ္ေတာေျမ

အတြင္းရွိ ဌာေနလူထုတို႔၏ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္
ပ်ိဳးေရးအတြက္ ပလပ္ထားေသာေျမမ်ားကို အခြန္ကင္း
လြတ္ေစျခင္း၊ သစ္ေတာေျမမ်ားအတြင္း ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္
စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လုိပါက ဌာန/ေက်းရြာလူထူ
တို႔၏

သေဘာတူညီမႈ

အစရွိသည့္မူဝါဒမ်ားျဖင့္

(FPIC)

ရယူရန္လုိအပ္ျခင္း

ေဒသခံဌာနလူထု၏

အခြင့္

အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျမင့္တင္ထားသည္။
•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏

ေျမယာ

ႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔သည္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု
ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင္ကို အၿပီးသတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
မရမီ ၾကားကာလတြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္
သည္။

အထူးသျဖင့္

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား

အစည္းအ႐ံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမယာႏွင့္
သစ္ေတာစီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မႏ
ႈ င
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရ
၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္
မရွိသေလာက္နည္းၿပီး အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ လံုးဝမရွိ
ေပ။ လူထုလိုလားေသာ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို လူထုႏွင့္အတူ လြတ္လပ္စြာေရးဆြဲႏုိင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳ ျပဌာန္း
ၿပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔လိုလားေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အျပည့္အဝမဟုတ္သည့္တိုင္
အတိုင္းတာတစ္ခုအထိ ရရွိေစသည္။
•

လူထုဗဟိုျပဳစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လူထုကိုယ္တိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ကို အားေပးျမွင့္တင္ထားၿပီး ျပည္သူလူထုထံမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာဆင္းသက္လာသည္ကို အေလးထားသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္ေျမယာ
ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းေစျခင္း၊ ေက်းရြာတြင္ မေျဖရွင္းႏုိင္မွသာလွ်င္ ၿမိ႕နယ္၊ ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ေျမယာ
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ေကာ္မတီမ်ားအား ေျဖရွင္း ေစျခင္း၊ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာမ်ားကို ေက်းရြာလူထုစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ေျမယာေကာ္မတီ
မ်ားတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ KAD တာဝန္ခံမ်ားအျပင္ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေစျခင္း
တို႔သည္ လူထုဗဟိုျပဳသည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တန္ဖိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။
•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ေကာ္သူးေလေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာမူဝါဒတို႔ကို ျပည္သူ
လူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း
အ႐ံုးသည္ KAD ႏွင့္ KFD တို႔မွတစ္ဆင့္ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာဆိုင္ရာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား
က်င္းပျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆုိင္ရာ အသိေပးေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ အမိန္႔ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လူထူအၾကား အခါ
အားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္အသိေပးျခင္းျဖင့္ လူထုက ဥပေဒနားလည္ၿပီး လိုလိုလားလားလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈရွိေရးအတြက္
မၾကာခဏႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည္။ ဥပမာ - ေျမယာဥပေဒအသိေပးသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ေျမယာ
မူဝါဒစာအုပ္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ေႏြရာသီတြင္ ၿခံေျမ၊ ယာေျမမ်ား၌ မီးတားလမ္းမ်ားထားရွိေရးအသိေပးပိုစတာမ်ားျဖန္႔ေဝ
ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သည္။

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ေျမယာမူဝါဒကိုေရးဆြဲရာတြင္ လူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု-KAD)

•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏

ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔အေပၚ

ျပည္သူလူထူ၏

ယံုၾကည္

အားကိုးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အလြန္အားေကာင္းသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ
မ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူအမ်ားစု သို႔မဟုတ္ အားလံုးသည္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးမွ ထုတ္ေပးသည့္
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဂရမ္ႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဂရမ္မ်ား ရွိၾကသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
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ယႏၱရားႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရအုပခ
္ ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားႏွစခ
္ လ
ု းံု ရွသ
ိ ည့္ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္သအ
ူ မ်ားစုမာွ လည္း ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္
အစိုးရ၏ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ထုတ္ေပးသည့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္(ပံုစံ-၇)အျပင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက ထုတ္ေပးသည့္ ေျမဂရမ္မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ထိစပ္နယ္ေျမရွိ ျပည္သူလူထုအခ်ိဳ႕သည္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမဂရမ္မ်ားကိုသာ ေလွ်ာက္ထားေလ့ရွိၾကၿပီး ေကအဲန္ယူ-ကရင္ အမ်ိဳးသား
အစည္းအ႐ံုးက ထုတ္ေပးသည့္ေျမဂရမ္မ်ားသာ ရွိၾကသည္။ ျပည္သူအခ်ိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဘက္ျခမ္းတြင္ ပံုစံ-၇ ကို
ေလွ်ာက္ထားၾကေသာ္လည္း အလြန္အမင္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ လံုးဝမက်လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္
သက္သာၿပီး ပိုမိုျမန္ဆန္မႈရွိေသာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမဂရမ္မ်ားကိုသာ အားကိုးတႀကီးေလွ်ာက္
ၾကသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ၎တို႔ ထုတ္ေပးေသာ ေျမဂရမ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္း
ပြားမႈတစ္စတ
ံု စ္ရာ ျဖစ္ပြားလာလ်င္ အျပည္အ
့ ဝ မဟုတသ
္ ည္တ
့ င
ို ္ အတိင
ု ္းအတာတစ္ခု အထိ အကာအကြယ္ေပးႏုင
ိ သ
္ ည္ဟု
ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူထုသည္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာ
မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကသည္။
•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္သစ္ေတာဥပေဒမ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီၿပီး ေကာင္းမြန္
ေသာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈကို ဦးတည္ေနသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ လက္ရွိတည္ဆဲေျမယာႏွင့္
သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္
အညီ ယခင္က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတို႔ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္
ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈကို ဦးတည္
သည့္သေဘာ ေဆာင္သည္။

•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ မိမိတို႔၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ပီျပင္ထိေရာက္မႈရွိေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ မိမိတို႔၏ ေျမယာ
ႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာအရင္းအျမစ္၊ ဘ႑ာေငြ
အရင္းအျမစ္ႏွင့္

အျခားလိုအပ္ေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ၊

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္

ကြန္ယက္တည္ေဆာက္မႈတို႔ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္သြားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျပင္ပအကူအညီ မွီခိုေနရမႈအေန
အထားမ်ိဳး မေရာက္ရွိေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လူထုႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္ အမ်ိဳး
သားအစည္းအ႐ံုးအာဏာပိုင္မ်ား၏ လက္ဝယ္တြင္သာ ထားရွိသည္။ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ကို မထိခိုက္ႏုိင္သည့္
သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈသည့္ အကူအညီမ်ားကို ႀကိဳဆိုၿပီး၊ လူထု၏အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္
ႏုိင္သည့္ အကူအညီႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။
•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ေရွးရႈထားသည္။ ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားသည္ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာသည္ လူသားမ်ား၏ အသက္
ရွင္သန္ေရးအတြက္ အေရးပါသကဲ့သို႔ လူသားမ်ားတြင္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္ တာဝန္လည္းရွိသည္ကို ျပည္သူလူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံလာေရးႏွင့္ လူႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သဟဇာတရွိစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္ေရးကို အဓိကထားေရွ႕ရႈေရးဆြဲခ်မွတ္ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးသည္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ေဘးမဲ့
ေတာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာပိုင္ ဘံုသစ္ေတာမ်ား စသည့္ သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို ယခင္ကထက္ပို၍ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္လာသည္။

•
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ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၾကားကာလအတြင္း ျပည္သူလူထု၏

ေျမယာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယခင္ထက္ ပို၍လြတ္လပ္စြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္
သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးသည္ NCA ထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာမ်ားကို
တိုင္းတာေပးျခင္း၊

ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဂရမ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေျမယာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပး

ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ပိုမိုလြတ္လပ္စြာႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာေ
ဆာင္ရြက္လာႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာပိုင္း အသိပညာေပးမႈတို႔ကိုလည္း ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာႏုိင္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၾကားကာလအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုနွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈ
မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားလည္း လြတ္လပ္စြာ ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခြင့္တို႔ ပိုရွိလာသည္။
•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တန္းတူ
ညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူ/တာဝန္ခံမႈရွိသည္ဟု ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးအာဏာပိုင္ႏွင့္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ လူထုအမ်ားစုက ရႈျမင္ၾကသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးသည္ ေျမဂရမ္မထုတ္ေပးမီ ေျမတိုင္းတာမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာ၏ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊
တိုင္းတာမည့္ ေျမကြက္၏ ေလးဘက္ေလးတန္ရွိ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာအခြင့္
အေရးကို ဌာေနလူထုႏွင့္ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသူမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးမႈကလြဲၿပီး တန္းတူအခြင့္အေရးကို လူထုအားေပးထား
သည္။ ထို႔ျပင္ လူထုအၾကားရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို မွ်တစြာေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ လူထု၏ေျမယာလံုၿခံဳမႈ (အထူးသျဖင့္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးထုတ္ေပးသည့္ ေျမဂရမ္ရွိသည့္ ေျမယာမ်ား၏လံုၿခံဳမႈ) အတြက္ တာဝန္ယူ
တာဝန္ခံမႈရွိသည္ဟု အမ်ားစုက ရႈျမင္ၾကသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား
•

ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိအေနအထားထက္ ထိေရာက္ပီျပင္မႈရွိေရး
အတြက္ လံုေလာက္ေသာစြမ္းရည္ျပည့္ဝၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား လုိအပ္ေနသည္။ ေကအဲန္
ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ အသိပညာေပးရာတြင္
လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲလယ္ယာေျမႏွင့္ သစ္ေတာဥပေဒတို႔ကို သံုးသပ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေန
ေသာ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းမ်ားကိုေလ့လာၿပီး ျပည္သူလူထုကိုေဆြးေႏြး တင္ျပရာတြင္လည္း
ေကာင္း ကိုယ္တိုင္နားလည္ၿပီး အမ်ားနားလည္ေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္းျပမွ်ေဝေပးႏုိင္သည့္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ
ဝန္ထမ္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္လိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း မွ်တစြာညိႈႏိႈင္း
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ၿပီး ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာက႑ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္
လံုေလာက္ေသာ လူ႔စြမ္းအရင္းအျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္သြားရန္လိုသည္။

•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္
အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီႏုိ္င္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ လူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္မႈ အားနည္းေန
ေသးသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ လယ္ယာႏွင့္သစ္ေတာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ စေကာကရင္ဘာသာစကားျဖင့္သာ ရရွိႏုိင္ၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီႏုိင္သည့္ ဘာသာစကားမ်ား
ျဖင့္ (ဥပမာ ပုိးကရင္၊ ျမန္မာစာ) သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာေဒသသံုးဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္
ျပည္သူလူထုက မူဝါဒမ်ားကို အလြယ္တကူေလ့လာသိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ပုိမုိထိေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို လူထုကေကာင္းစြာနားလည္သေဘာ
ေပါက္ႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ KAD ႏွင့္ KFD တာဝန္ခံမ်ားသည္ ကြင္းဆင္းအသိပညာေပးသြားရန္ လုိအပ္သည္။
မူဝါဒစာအုပ္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝ႐ံုမွ်ျဖင့္ မူဝါဒမ်ားကို လူထုနည္းလည္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆ၍မရႏိုင္ပါ။ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းရွင္းျပၿပီး
လူထုသေဘာထားမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူကာ မူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္
သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ေျမျပင္အေျခ
အေနနဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္အခ်က္မ်ားကို လူထုကေထာက္ျပႏုိ္င္သျဖင့္ ကြင္းဆင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။
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•

ေကာ္သူးေလေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ ႐ံုးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈ အားနည္း
သည္။ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို တိုင္းတာသည့္ နည္းပညာမ်ားကို ယခင္ထက္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ္လည္း
ခ႐ိုင္အားလံုးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးခ်ႏုိင္မႈ မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရိွရသည္။ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ
ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတို႔သည္ ေျမယာျပသနာအားလံုး
ကို ထိေရာက္ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ မရွိေသးပါ။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာနမ်ားက
သိမ္းထားေသာ လယ္ယာေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမယာမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္တို႔က ျပန္လည္ ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ႏွင့္
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ေအာင္ျမင္မႈရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက ထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဂရမ္ သို႔မဟုတ္
ေျမခြန္ေျပစာ စသည့္ အေထာက္အထားတစ္ခုခုမရွိလွ်င္ ညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲသည္။ ထို႔သို႔ေသာ အေျခေနမ်ိဳးတြင္
ေရွးမီေနာက္မီေသာ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိေရာက္မႈ
မရွိပါ။ ထို႔ျပင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ မိတ္ဖက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသည့္
ေျမအျငင္းပြားမႈ မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္။ ဥပမာ-ယခင္ကရင္အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရးကာလ
လူေဟာင္းမ်ားမဟုတ္သည့္ DKBA

ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က သိမ္းထားေသာ ျပည္သူလူထုေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး

အတြက္ ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားလုိသည့္အတြက္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ မိတ္ဖက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ခုခုက ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသည့္ သစ္ခိုးထုတ္
မႈအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။
•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဌာနတို႔သည္ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္
စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာလုံေလာက္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား မေပးႏုိင္
ေသးပါ။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကိုလိုလားၿပီး လူထုကိုကူညီလိုသည့္ ေစတနာ
အျပည့္အဝရွိေသာ္လည္း ဘ႑ာေငြအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွာလည္း ပီျပင္မႈ အားနည္း
ေနသည္။ ဥပမာ -သစ္ေတာမျပဳန္းတီးေရးအတြက္ သစ္ေတာေျမမ်ားတြင္ ေတာင္ယာမခုတ္ရန္ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း
လယ္မရွိသျဖင့္

ေတာင္ယာေျမမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကသည့္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး

အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာႏွင့္ ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ား မေပးႏုိင္ေသးသျဖင့္ လူထုအား သစ္ေတာေျမမ်ားတြင္ ယာယီ လုပ္ပိုင္
ခြင့္မ်ား ေပးထားရသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေက်းရြာမွ ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ေနရသူမ်ားႏွင့္ လူဦးေရးတိုးပြား
လာေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ သစ္ေတာေျမအခ်ိဳ႕ကို တိုးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးခြင့္မ်ား
ေပးထားရသည္။
•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ၎၏ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
အေလ်ာ့ေပးေနရသည့္ ေရာ့ရဲမႈမ်ားရွိေနသည္။ ထို႔သို႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း
အ႐ံုးသည္ NCA ထိုးထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၾကားကာလအတြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ

တစ္စံုတစ္ရာထိခိုက္သြားမည္ကို

စိုးရိမ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း

ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာနတစ္ခုခုက သိမ္းထားသည့္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရယူေပးရန္ ျပည္သူလူထု
အခ်ိဳ႕၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ အထူးသျဖင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ဥပမာ - ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘာအံၿမိဳ႕နယ္၊ စံဖရီးေက်းရြာအတြင္းရွိ ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးမွ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ (တပ္စြန္႔) ေျမမ်ားကို အစိုးရက အိမ္ရာစီမံကိန္း
အတြက္ သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳနယ္အတြင္းရွိ အဖြဲ႔စံုပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိေနသည့္ ေရႊျမစႏၵီအိမ္ရာကို
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အစိုးရမွ ဖယ္ရွားျခင္းတို႔တြင္ ညိႈႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္
သည့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီအခ်ိဳ႕တုိ႔က ေျမဧကရာခ်ီသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ကြက္မ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္
ရယူထားၾကၿပီး၊ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို
လုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕သည္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္တည္ရွိသျဖင့္ ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးဘက္မွ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္လိုေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ထို
လုပ္ကြက္မ်ားကို စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေၾကာင္းႏုိင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရသည္။
•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ ေကာ္သူးေလေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ
တြင္ လံုေလာက္ေသာ လူ႔သား၊ ေငြေၾကးႏွင့္နည္းပညာအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အကူအညီမ်ား ရွာေဖြရယူသြားရန္ လိုသည္။
လက္ရွိတြင္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ တိရိစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာဟူ၍ အမ်ိဳးအစား
သတ္မွတ္ကာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေရွာက္ေစာင့္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ သစ္ေတာေျမအားလံုးအတြက္ လိုအပ္
ေသာ ယႏၱရားမ်ား မထားႏုိင္ေသးပါ။ ဥပမာ - ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၦာန္ ေဘးမဲ့ေတာ (၃) ခု ရွိေသာ္လည္း
(၂) ခု အတြက္သာ သစ္ေတာရဲမ်ား (Forest Rangers) ထားႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္
ဘ႑ာေငြႏွင့္ နည္းပညာ အရင္းျမစ္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံရွာေဖြသြားရန္လုိသည္။

•

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး
ႏွင့္ စစ္ေရးတိုးခ်ဲမႈမ်ားအျပင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ခုခံတြန္းလွန္
ႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အၿမဲမျပတ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေနရသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း
အ႐ံုးသည္ ၎တို႔၏ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားဝင္ေရာက္လာ
ျခင္း၊ NCA ထိုးထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္တပ္စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေဒသခံႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း
အ႐ံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမရယူဘဲ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန
ျခင္း စသည့္ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာမူဝါဒ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ေရွ႕မတုိးသာေနာက္မဆုတ္သာဘဲ ရပ္တန္႔ေနသည့္

အေနအထားတြင္

ရွိေနသည္ဟု အမ်ားစုက ေဝဖန္သံုးသပ္ၾကသည္။ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္၌ စတင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္
အစပိုင္းတြင္ အရွိန္အဟုန္တစ္ခုျဖင့္ သြားေနေသာ္လည္း လက္ရွိအရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ အရွိန္အဟုန္မ်ားရပ္တန္႔ကာ
တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ အလားအလာ အလြန္နည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ NCA ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား
အနက္ အင္အားႀကီးအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
(RCSS) တိ္ု႔သည္ လက္ရွိတြင္ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈကိုရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ႏုိင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အာမခံခ်က္
ေပးေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္လိုၾကၿပီး တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အညီသာ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္လိုသည့္ သေဘာရွိေနသည္။ လက္ရွိအစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ရန္
အတြက္ NCA လမ္းေၾကာင္းကို အစပိုင္း၌ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ လြတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္လာသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပႏုိင္မည့္ အလာအလာကို
မွန္းဆရ ခက္ခဲေစသည္။
က်င္းပၿပီးစီးခဲေ
့ သာ ျပည္ေထာင္စၿု ငိမး္ ခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လအ
ုံ စည္းအေဝးမ်ားမွာလည္း ေဝဖန္စရာႏွင့္ အျငင္း
ပြား စရာမ်ား ႏွင့္ မလြတက
္ င္းခဲ့ေပ။ ထြကရ
္ လ
ွိ ာေသာ ျပည္ေထာင္စသ
ု ေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ က႑အလုက
ိ သ
္ ေဘာတူညခ
ီ ်က္အမ်ားစုသည္
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆင္တူျဖစ္ေနသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဖက္ဒရယ္အိမ္မက္မွာ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္သည္။
လူထုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ပါဝင္ၾကေသာ္လည္း ၎တို႔ သေဘာထား
ဆႏၵမ်ားသည္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခံရသည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ရွိခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအလိုက္
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အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ကာ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္
ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္
UPDJC သို႔တင္ရၿပီး အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို UPDJC တြင္ ပါဝင္သည့္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားအားလံုး သေဘာတူသည့္တိုင္
တပ္မေတာ္သား အစုအဖြဲ႔က သေဘာမတူလွ်င္ UPC တြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္မရွိေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထြက္လာေသာ သေဘာတူညီခ်က္
အမ်ားစုသည္ တပ္မေတာ္ကလက္ခံႏုိင္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပ႒ာာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြကလ
္ ာႏုင
ိ ေ
္ ရးအတြက္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းရာတို႔သည္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်သည့္ ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ကလည္း ထပ္တူအေရးပါသည္ကို သတိခ်ပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
NCA ပါ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ (FPD) အရ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္
ေဆြေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာ (၅) ခုအနက္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝးမ်ားမွရရွိလာေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (၅၁) ခ်က္အနက္ (၁၂)
ခ်က္သည္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑မွ ျဖစ္သည္။ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑အတြက္ ရရွိလာေသာ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားအတြက္ ရရွိလာေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားနည္းတူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ တည္ဆဲ
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆင္တူေနသည္။၂၅ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ကရင္လူထုအခ်ိဳ႕တို႔၏
သေဘာထားမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ လိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာအာမခံခ်က္မ်ားမေပးႏုိင္ဟု ရႈျမင္သူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔၊ ထိုသေဘာတူညီခ်က္
မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ အသက္ဝင္မႈကိုသာ အားျဖည့္ေနသည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ သက္ဆိုင္သူ
အစုအဖြဲ႔အားလံုးပါဝင္ခြင့္ မရွိခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္
ေၾကေၾကလည္လည္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ရႈျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ျပည္သူလူထုအခ်ိဳ႕ကလည္း ထြက္ရွိလာေသာ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္အတိမ္အနက္ကို ဂဃနဏ မသိေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အလုပ္ျဖစ္ေစလို
ၾကသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာသည္ မွန္းဆရခက္ေနၿပီး ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိေသာ္လည္း ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ဌာနဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕တို႔က ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု
တြင္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အေျခခံမူစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေျမယာ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားေပၚေပါက္လာေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ တၿပဳိင္နက္တည္းတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ေျမကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔က ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေရး အစရွိသည့္ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ကို ထင္ဟပ္
သည့္ အေျခခံမူႏွင့္စံႏႈန္းမ်ားကို လိုလားၾကသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေတာ္လွန္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္
ကိုက္ညီေသာ ေျမယာအေျခခံမူႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ၊ ေဒသခံျပည္သူလိုလားေသာ ေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
စနစ္တို႔ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္က်င့္သံုးသြားသင့္သည္ဟု ယံုၾကည္လက္ခံထားၾကသည္။ ေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကို
ထုတ္ယူသံုးစြဲရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈအေျခခံမူမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

၂၅

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ “ေရွ႕ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး၊ ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။”
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (also available at: https://www.facebook.com/KPSN.karen/posts/2126343277642602/) [accessed 22 Oct 2019]
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စာကြက္ (၁၃)

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမေဒသရွိ
ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာတစ္ခု
ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ - အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသည္ လူသားအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥျဖစ္သည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အမွီသဟဲျပဳရွင္သန္ေနထိုင္ၾကေသာ လူသားတိုင္းသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္တည္တ့ံေရး
အတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားကသာ ဦးစီးေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာမွ
ေနာက္ပိုင္း၌ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္း
တိုးလာသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္တို႔ကလည္း သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို လူထုကိုယ္တိုင္စုေပါင္းထိန္းသိမ္းမႈ
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလာသည့္အေလ်ာက္ တရားဝင္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မ်ား ေပးလာသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈကို
ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးရန္၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ စနစ္တက်ထုတ္ယူသံုးစြဲႏုိင္ရန္ႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာမ်ား
(Community Forests) တည္ေတာင္လာၾကသည္။ ထိုေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာမ်ားအနက္ မၾကာေသးခင္ႏွစ္အတြင္း တည္
ေထာင္ခဲ့ေသာ ေကာ္သူးေလျပည္၊ ဒူးပလာယာခရိုင္ (ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိ႕နယ္) အတြင္းရွိ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ
အေၾကာင္း တင္ျပသြားပါမည္။
“အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာ”ဟု အမည္ေပးထားေသာ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာသည္ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒူးပလာယာခရိုင္တြင္ရွိၿပီး က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔၏ ဆက္စပ္
နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေမာေဒးေတာင္တန္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေမာေဒး
ေတာင္တန္းနယ္ေျမသည္(၃၁၂၃၅) ဧကက်ယ္ဝန္းသည္။ သဘာဝသစ္ပင္၊ ဝါးပင္ႏွင့္ ပန္းမန္မ်ား၊ ေခ်ာင္းႏွင့္ ေတာေတာင္မ်ား
တည္ရွိၿပီး ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားရာ နယ္ေျမတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ေမာေဒးေတာင္တန္းရွိသစ္ေတာသည္
ေတာင္တန္းတစ္ဝိုက္ရွိ ေက်းရြာလူထုၿခံေျမမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေရအရင္းအျမစ္ကို ထိန္းေပးထားသည့္ ေရထိန္း
ေတာလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္မ်ားႏွင့္အတူ ဝိသမေလာဘသားအခ်ိဳ႕သည္ ေမာေဒး
ေတာင္းတန္းရွိ သစ္ပင္ႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကိုစည္းကမ္းမဲ့ထုတ္ယူသံုးစြဲမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာတစ္ျဖည္းျဖည္းျပဳန္းလာၿပီး
ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားလည္း မ်ိဳးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္လာသည္။ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာမႈေၾကာင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ကာ
ေရခမ္းေျခာက္လာၿပီး ေက်းရြာလူထု၏ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမအတြင္းရွိ အပင္မ်ားလည္း ေသေၾကပ်က္စီးလာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေမာေဒးေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာလူထုတို႔သည္ ေက်းရြာ၏ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ရပ္မိဖမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ေမာေဒးေတာင္တန္းကို ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သင့္မသင့္ အလြတ္သေဘာစတင္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေမာေဒးေတာင္ထိန္းသိမ္းေရးသည္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြား ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ေတာင္တန္းတစ္
ေလွ်ာက္ရွိေက်းရြာ (၂၄) ရြာလံုးက စိတ္ဝင္စားလာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအစည္းအေဝး (၃-၄) ႀကိမ္က်င္းပၿပီးေနာက္ ေမာေဒး
ေတာင္တန္းကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ေမာေဒးေတာင္တန္း
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေတာင္တန္းကို ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာအျဖစ္ တရားဝင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရး
အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုျပဳလႊာတစ္ခုေရးဆြဲၿပီး ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ သစ္ေတာဌာနသို႔ ေပးပို႔
ခဲ့သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္ ထိုအဆိုျပဳလႊာကို အဆင့္ဆင့္စိစစ္ၿပီး ေျမတိုင္းတာမႈႏွင့္ေျမပုံမ်ား
ထုတ္ေပးၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ တည္ေထာင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳလႊာကို ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုခြင့္ျပဳလႊာ
ႏွင့္အတူ အသက္ေသြးေၾကာ စိမ္းလန္းေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး
အဖြဲ႔အား ႏွစ္ (၂၀) ခြင့္ျပဳထားသည္။
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အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဘံုပိုင္ေတာအတြင္း သဘာဝေတာေတာင္ႏွင့္

ေတာရိုင္း

တိရိစၦာန္မ်ား ပ်က္စီးျပဳန္းတီးျခင္းအႏၱရာယ္မွ ကင္းေဝးေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္း
ေတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ေမာေဒးေတာင္တန္း စိမ္းလန္ဖို႔ စုေပါင္းထိန္းသိမ္းကာကြယ္စို႔” ျဖစ္သည္။
ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ကို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔၊
ရံုးအဖြဲ႔၊ စည္းကမ္းထိန္းသိ္မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔၊ ပညာေပးစည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ဟူ၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၆) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔ထားသည္။
စီမံခန္႔ခြဲမႈႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔တို႔ကို ေတာင္တန္းအေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ ေတာင္တန္း
အေနာက္ျခမ္း ေက်းရြာမ်ားျဖင့္ သီးျခားစီ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ သက္တမ္းမွာလည္း မတူညီၾကပါ။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ဝင္မ်ားသည္

ေဒသခံေက်းရြာလူထုျဖစ္ၿပီး

မိမိကိုယ္ကိုအဆိုတင္သြင္းျခင္းျဖင့္

အျခားသူမ်ား၏

တိုက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္

မဟုတ္ဘဲ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။
အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ (၅) ရပ္ရွိၿပီး ၎တို႔မွာ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္း၊ ဘ႑ာေရး ရန္ပုံေငြတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္
ပညာေပးစည္းရံုးေဟာေျပာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းအားလံုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႔၏ အဓိကလုပ္ငန္းအားလံုးကို
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သက္တမ္း (၃) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ ေမာေဒးေတာင္
တန္း စိမ္းလန္းစုိေျပေရးအတြက္ ေက်းရြာ (၂၄) ရြာမွ

ျပည္သူလူထုမ်ားက အသက္ေသြးေၾကာ စိမ္းလန္းေတာအတြင္းရွိ

လစ္လပ္ေျမေနရာမ်ားတြင္ ကြ်န္းပ်ိဳးပင္ (၂) ေသာင္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ သစ္ေတာေျမအတြင္း သစ္ခိုးထုတ္မႈ ရွိမရွိသိရွိရန္
ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ညိႈႏိႈင္းအစည္းေဝးမ်ားက်င္းပၿပီး ထိုနယ္ေျမတစ္ဝိုက္ရွိ လက္နက္ကို္င္
အဖြဲ႔မ်ားအား ဖိတ္ၾကားကာ အဖြဲ႔၏သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ တိုက္တြန္း
ခဲ့ၾကသည္။ အေကာင္ထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
ထို႔ျပင္ အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာ၏ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္
ထားသည္။ သစ္ေတာအတြင္း အေၾကာင္းမဲ့ သစ္၊ ဝါးႏွင့္ အပင္ခုတ္ျခင္း၊ အမဲလိုက္ျခင္း၊ ကုန္းေန ေရေနတိရိစၦာန္မ်ား
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဆင္လႊြတ္ေက်ာင္းျခင္း၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္း၊ ၿခံေျမတိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္းျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး
ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။ အဆိုပါ တားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုးက ထုတ္ေပးသည့္ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ တည္ေထာင္ခြင့္ခြင့္ျပဳလႊာတြင္ ပါရွိသည့္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာအတြင္းရွိ သစ္ပင္၊ ဝါးပင္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို
သစ္ေတာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ဝင္ေက်းရြာမ်ားက ထုတ္ယူခြင့္ရွိၿပီး အဖြဲ႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာထုတ္ယူခြင့္ရွိသည္။
ဤစည္ကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုစည္းကမ္းခ်က္
မ်ားကိုလိုက္နာျခင္းသည္ ေက်းရြာ (၂၄) ရြာရွိ အိမ္ေထာင္စု (၄၆၄၃) ခု၊ လူဦးေရ (၂၇၄၁၃) ဦး၏ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံ
ရရွိေသာ စာရင္းအရ) ဘံုအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာ ေရာက္သည္။ ထို႔ျပင္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းသည္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေဒသ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ကမၻာလံုး၏ အက်ိဳးေဖာ္ေဆာင္ရာလည္း က်သည္။
အသက္ေသြးေၾကာစိမး္ လန္းေတာ ေက်းရြာပိင
ု ဘ
္ သ
ုံ စ္ေတာသည္ ကိယ
ု ထ
္ က
ူ ယ
ုိ ထ
္ စနစ္ျဖစ္သည္အ
့ ေလ်ာက္ ေရရွည္
တည္တံ့ေရးႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရယူသြားရန္ လို
သည္။ ဘံုပိုင္သစ္ေတာ မတည္ေထာင္ရေသးသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ စံနမူနာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အလာအလာ
မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

ရင္းျမစ္ - အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာေကာ္မတီဝင္အခ်ိဳ႕အား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈႏွင့္ အသက္ေသြးေၾကာ စိမ္းလန္းေတာ၏
ဖြဲ႔စည္းပံုစာအုပ္
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အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာေက်းရြာပိုင္ ဘံုသစ္ေတာဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔

ပညာေပးစည္းရံုးေရးအဖြဲ႔

၁။

ရံုးအဖြဲ႔

ပညာေပးစည္းရံုးေရးအဖြဲ႔

ေတာင္တန္းအေရွ႕ျခမ္း

ေတာင္တန္းအေနာက္ျခမ္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔

ေတာင္တန္းအေရွ႕ျခမ္း စည္းကမ္း

ေတာင္တန္းအေနာက္ျခမ္း စည္းကမ္း

ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ၿခံဳေရးအဖြဲ႔

ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔

အသက္ေသြးေၾကာ စိမ္းလန္းေတာနယ္ေျအတြင္းရွိ သစ္၊ ဝါးႏွင့္ အပင္မ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ခုတ္လဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း
မ်ား မျပဳရ။

၂။

အသက္ေသြးေၾကာ စိမ္းလန္းေတာနယ္ေျမအတြင္း၌ ေတာေမာင္းျခင္း၊ အမဲလိုက္ျခင္း၊ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ျခင္း၊
ကုန္းေန၊ ေရေနတိရိစၦာန္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား မျပဳရ။

၃။

တရားဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ထားေသာ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကိုတူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္းမျပဳရ။

၄။

ေတာမီးရိႈ႕ျခင္း၊

မီးေလာင္ႏုိင္ေသာအျခင္းအရာမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္

မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို

ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္

တားဆီးရသည္။
၅။

အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာအတြင္း၌

အဖြဲ႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာဆင္မ်ားကို

စနစ္တက်ထိန္းေက်ာင္း၍

ဆင္မ်ားကို လႊတ္ေက်ာင္းျခင္း မျပဳရ။
၆။

ေဒသေနျပည္သူမ်ား သေဘာတူေဆာက္လုပ္သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားမွအပ စီမံကိန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အပါ
အဝင္၊ အျခားအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ၿခံေျမတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ျခင္းမ်ား မျပဳရ။

၇။

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမဟုတ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ခြင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ သစ္၊ဝါးမ်ားကို
မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳရမည္။

၈။

အစုအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွအပ၊ အျခားသူမ်ား လာေရာက္ခုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း မျပဳရ။

၉။

အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာအတြင္း မူးယစ္အပင္မ်ား ကင္းစင္ေစရမည္။

၁၀။ သစ္၊ ဝါးမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား၊ ႀကီးထြားေစေရးႏွင့္ ေတာေတာင္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးရည္ရြယ္၍ အိမ္ရာမရွိသူမ်ားအတြက္
သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳခ်က္မွအပ က်န္အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ (၁၀) ႏွစ္အတြင္း သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္
မျပဳေသးပါ။
၁၁။ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာထိန္းသိမ္း
ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၂။ အသက္ေသြးေၾကာစိမ္းလန္းေတာအတြင္းပါဝင္ေသာ ၿခံမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို KNU သစ္ေတာႏွင့္ လယ္ယာ
ဌာနတို႔၏ ခြင့္ျပဳ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၃။ အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ သစ္ေတာဥပေဒအရေသာ္
လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔၏ အေရးယူပိုင္ခြင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း
ခံရမည္။

91

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း

၂၆

မြန္အမ်ိဳးသားတုိ႔၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရမီ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကတည္းက အစပ်ိဳးခဲ့သည္။ ၁၉၄၇
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔
လြတ္ေျမွာက္ေရး (ဖ.ဆ.ပ.လ) အဖြဲ႔က အျပတ္အသတ္

အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ မြန္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ ဖ.ဆ.ပ.လ အစိုးရထံ

မြန္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုမႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ဖ.ဆ.ပ.လအစိုးရက ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ထံတို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးေသာအခါ မြန္အမ်ိဳသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
စတင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအသီးသီး၌ ျပန္႔က်ဲတည္ရွိ ေနေသာ မြန္လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား တျဖည္းျဖည္း
စုစည္းလာၿပီး မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး (MPF) အမည္ေအာက္တြင္ ဖ.ဆ.ပ.လ အစိုးရႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တို႔ကို ခုခံေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္
ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ MPF သည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လက္နက္လဲလွယ္ခဲ့ကာ၊ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္
ယွဥ္ျပဳိင္ခဲ့သည္။ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ မြန္အမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (New Mon State Party) က
ဆက္လက္ဥးီ ေဆာင္လာခဲၿ့ ပီး မြနအ
္ မ်ိဳးသားလြတေ
္ ျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (MNLA) ကို ၁၉၇၁ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ဖြစ
႔ဲ ည္းတည္ေထာင္ခသ
့ဲ ည္။၂၇
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ကုိယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ
အဆက္ဆက္တို႔ကို မလႊဲမေရွာင္သာ လက္နက္စြဲကိုင္ ခုခံေတာ္လွန္ခဲ့ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္သာ အေျဖရွာရမည္ကို အေလးအနက္ လက္ခံယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္
အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၁)ရက္ ေန႔၌
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ဖိတ္ေခၚေသာအခါ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အမ်ိဳး
သားဒီမိုကေရစီညီညႊတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု(မ.ဒ.ည.တ)ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဖိတ္ေခၚ
ခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက လက္နက္ခ်ေရးကိုသာ ဦးတည္ေဆြးေႏြးေနခဲ့သျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ
ကို ေက်ာခိုင္းခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ မ.ဒ.ည.တ တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း မေအာင္ျမင္
ဘဲ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။၂၈
ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (န.ဝ.တ) အစိုးရ
လက္ထက္၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္သေဘာတူညီခ်က္ (Bilateral Agreement) ပံုစံျဖင့္
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို ပထမအႀကိမ္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ န.ဝ.တ အစိုးရက မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ထိန္းထားေပး႐ံုမွ်သာျဖစ္ၿပီး ေနာင္တက္လာမည့္
အစိုးရႏွင့္သာ ႏိုင္ငံေရးေဆြ႔ဆံုေဆြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္အစိုးရသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ထိုဖြဲ႔စည္းပံုျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို “ျပည္သူ႔စစ္”
သို႔မဟုတ္ “နယ္ျခားေစာင့္တပ္” မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ အတင္းဖိအားေပးလာေသာအခါ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အသြင္မေျပာင္း
လိုသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအၾကား တင္းမာမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ မြန္ျပည္
သစ္ပါတီ၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မွာ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
၂၆

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ ႏုိင္ငံေရးက႑
ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ယခုစာတမ္းအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔ဲဝင္
တစ္ဦးႏွင့္ NMSP ခရိုင္ဥကၠ႒တစ္ဦးတို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊

၂၇

Mon State Profile by UNHCR, Updated June 2014. available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MonStateProfileJune2014.pdf [accessed 17 June 2019]

၂၈

ကရင္သတင္းဌာန (ေကအိုင္စီ) ၏ website တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မန္းထိန္ဝင္းစိန္၏ “တစ္ခါတုန္းကၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျဖစ္စဥ္” ေဆာင္းပါး၊ [accessed 17 June 2019]
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မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး “ျပည္သူ႔စစ္” သို႔မဟုတ္ “နယ္ျခားေစာင့္တပ္”မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ မဟုတ္
ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီအၾကား တင္းမာမႈအျမင့္ဆံုး အေနအထားေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္
ပါတီအၾကား တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမွာလည္း ပ်က္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။
စစ္အစိုးရလက္ထက္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တစ္ဆင့္တက္လာေသာ
ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
စတင္က်င္းပႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္
“ျပည္သူ႔စစ္” သို႔မဟုတ္ “နယ္ျခားေစာင့္တပ္” အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းရန္ အစိုးရ၏တစ္ဘက္သတ္ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ
ေသာ တင္းမာမႈအေျခအေနမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ျပန္လည္
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္သေဘာတူညီခ်က္ (bilateral agreement) ပံုစံျဖင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဒုတိယအႀကိမ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ
(၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးလြမ္းၿခံဳမႈရွိသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးညိႈႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဦးထင္ေက်ာ္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္
ဝါရီလ (၁၃) ေန႔မွသာ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
မြန္အမ်ိဳးသားတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားစြာရွိခဲ့
ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔က နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ
နယ္ေျမမ်ားလည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယခင္ NMSP ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခဲ့ေသာ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕သည္ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈ
ေအာက္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား က်ေရာက္သြားခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕တုိ႔မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ႏွစ္ခုလံုးရွိေနသည္။
ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားလည္း (ဥပမာ - KNU၊ DKBA ႏွင့္ အျခားအစိုးရႏွင့္
အပစ္ရပ္ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား) ရွိေနသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ လက္ရွိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ခ႐ိုင္ (၃)
ခ႐ိုင္၊ ဗဟိုဝန္းက်င္ေဒသတစ္ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။၂၉ ေက်းရြာအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို သက္ဆိုင္
ရာေက်းရြာလူထုက (၅) ဦး သို႔မဟုတ္ (၁၀) ဦးေကာ္မတီကို အဆိုျပဳကာ ထိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကို မဲထည့္ၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကိုမူ ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ပါတီဝင္ျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ကြ်မ္းက်င္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကိုသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟိုအဆင့္
တြင္ ဌာနႀကီး (၅) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးဌာန၊ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ဌာန၊ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ ျပည္တြင္းေရးရာဌာနႏွင့္ ျပည္ပ
ေရးရာဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေအာက္တြင္ ပညာေရးဌာန၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဌာန၊ တရားေရးဌာန၊
ေထာက္ပံ့ေရးဌာနႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဌာန စသည့္ ဌာနခြဲ (၆) ခု ထားရွိသည္။ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာက႑ ကို ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာဌာနက
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ဗဟိုႏွင့္ခ႐ိုင္အဆင့္တာဝန္ခံမ်ားထားရွိသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေအာက္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္
တာဝန္ခံမ်ားသည္ ဌာန၏ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္တာဝန္ရွိၿပီး ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္
လာပါက ထိုျပႆနာကို ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက စုေပါင္းေျဖရွင္းၾကသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ “လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္” ဟူေသာ အေျခခံမူျဖင့္ ေျမယာ
လမ္းစဥ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုလမ္းစဥ္အရ “လယ္သမားတို႔သည္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာလယ္ယာေျမကို မိမိတို႔

၂၉

ခရိုင္ (၃) ခုမွာ သထံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ထားဝယ္ခရိုင္တို႔ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုဝန္းက်င္ေဒသသည္ ခရိုင္အဆင့္ မေရာက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၂) ခုကို ေပါင္းစည္းထားသည့္
ေဒသျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၁) ခုမွာ သထံုခရိုင္တြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဂ်ိဳင္းျမစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္တြင္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထားဝယ္ခရိုင္တြင္ ေရးေျမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုဝန္းက်င္ေဒသတြင္ ဘုရား
သံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားၿမိဳ႕နယ္တို႔ ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္
မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ NMSP၊ အစိုးရႏွင့္ အျခား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ခုခုတို႔ ပူးတြဲစီမံအုပ္ခ်ဳပ္
သည္ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
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ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ လယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ားပိုမိုထြက္ရွိေစျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္း” တို႔ကိုခြင့္ျပဳထားသည္။၃၀
ထိုအခ်ိန္က ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိသျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ေျမယာလမ္းစဥ္အတြက္ အေသးစိတ္
မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သက္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ေကာ္မတီႏွင့္ တာဝန္ခံမ်ားက စုေပါင္း
ပံုေဖာ္ခဲ့သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင္သာ ေျမယာလမ္းစဥ္ကို မိမိတို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေဒသ
အေျခအေနႏွင့္ သင္ေ
့ လ်ာ္သည့္ ေျမယာမူဝါဒအသစ္မ်ားကို ဗဟိက
ု ခ်မွတေ
္ ရးဆြခ
ဲ ၿ့ဲ ပီး ခ႐ိင
ု ႏ
္ င
ွ ့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရး အဖြမ
႔ဲ ်ားက
ထိုမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ စုေပါင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ၾကသည္။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အစိုးရႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးသည့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္
ကတည္းက ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္/ဂရမ္ကို မိမိတို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ မြန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးလာခဲ့
သည္။ အဆိုပါေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို ရယူလိုပါက ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထံသို႔
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ
ေျမကြက္၏ ေလးဘက္ေလးတန္ရွိၿခံပိုင္ရွင္မ်ားအားေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ၎တို႔၏ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရယူျခင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္
အတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ လယ္ယာေျမတိုင္းတာေရးအဖြဲ႔က၃၁ ေျမတိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမပံုၾကမ္းထုတ္ေပးျခင္း၊ ထို႔ေနာက္
သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမ်ားတို႔ကို အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္
ၿပီးမွသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထုတ္ေပးေသာ ေျမယာလက္မွတ္ပံုစံ (Photo by ENAC)

မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရွိသည့္ မည္သည့္ေျမကြက္ကိုမဆို

ေရာင္းခ်၊

ေပါင္ႏွံ၊

လဲလွယ္၊ အေမြေပးပိုင္ခြင့္ စသည့္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ထားၿပီး ေျမယာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ ကိုယ့္သေဘာ
ျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ႏွင့္
လူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္

ေျမေရာင္းဝယ္လြဲေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္

စိုက္ပ်ိဳးေျမေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ေျမဂရမ္မ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ အထူးဦးစားေပးစနစ္ထားရွိသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေျမတစ္ကြက္အတြက္
ေဒသခံႏွင့္ ေဒသခံမဟုတ္သူမ်ားက အၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားမႈရွိလာပါက ေဒသခံမ်ားကို အထူးဦးစားေပး ခ်ထားေပးသည္။ ေဒသခံမ်ား
အၿပိဳင္ေလွ်ာက္လာပါက ေျမကြက္ႏွင့္ အနီးဆံုးေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ကို အထူးဦးစားေပးသည္။ ေျမဂရမ္ထုတ္ေပးရာတြင္လည္း
လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ က်ား-မ ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးထားသည္။
၃၀

မြန္ေဒသေျမမူဝါဒ (မူၾကမ္း) ၂၀၁၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၅

၃၁

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေျမတိုင္းတာေရးအဖြဲ႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျပင္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမလူႀကီးႏွင့္ နယ္ေျမခံမ်ားပါ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
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မြန္ေဒသေျမယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း) ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄-၅ ရက္) (ဓာတ္ပံု- မြန္ေဒသေျမမူဝါဒေရးရာေကာ္မတီ)

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ပါတီရန္ပံုေငြအတြက္ ေျမဆိုင္ရာ အခြန္အခအခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ခံသည္။ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမ
လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ဂ
့္ ရမ္အတြက္ ေလွ်ာက္သည္အ
့ ခါ ေျမတိင
ု း္ တာမႈမ်ားျပဳလုပရ
္ သျဖင့္ ထုဝ
ိ န္ေဆာင္မအ
ႈ တြက္ ေျမတစ္ဧကလွ်င္ ေငြ (၅၀၀၀)
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံသြားသည္။ သို႔ရာတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ေျမဂရမ္ထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
အျငင္းပြားမႈျဖစ္ၿပီး ေျမတိုင္းတာမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရပါက ထိုအတြက္ အခေၾကးေငြမယူပါ။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ေျမဂရမ္ထုတ္
ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္ခအျပင္ စုိက္ပ်ိဳးေျမျဖစ္ပါက သီးႏွံခြန္မ်ားကိုလည္း ႏွစ္စဥ္စည္းၾကပ္သည္။ ကြမ္းသီး၊ ေရာ္ဘာ၊ စပါး စသည့္
သီးႏွံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သီးႏွံခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသတ္မွတ္ၿပီး သီးႏွံခြန္ေျပစာမ်ားထုတ္ေပးသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမရရွိၿပီး (၃) ႏွစ္ အတြင္း သီးႏွံတစ္ခုခု စိုက္ပ်ိဳးရမည္ျဖစ္ၿပီး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထားျခင္း
မရွိပါက ထိုေျမမ်ားကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံသည္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခ်ိဳ႕ရွိလာသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္
တပ္မေတာ္အၾကားျဖစ္ပြားေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိခဲ့သည့္ ယခင္ေခတ္ကာလ
မ်ားတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ယေန႔ေခတ္ကာလႏွင့္ ကြဲျပားမႈအခ်ိဳ႕ ရွိသည္။ ထိုေခတ္ကာလမ်ားတြင္
လူဦးေရးနည္းပါးသျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေျမဧကႏွင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူတို႔ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေတာ္လွန္ေရး
ရန္ပံုေငြအတြက္ ထည့္ဝင္ႏုိင္ေအာင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို အလြယ္တကူထုတ္ေပးခဲ့မႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲသည္။ ထို႔အျပင္ နည္း
ပညာ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လက္မွတ္/ဂရမ္မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္
စနစ္တက်ေျမတိုင္းတာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အခ်ိဳ႕ေျမကြက္မ်ားအတြက္ ေျမပံုၾကမ္းမ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေျမ
ကြက္မ်ားအတြက္ ေျမပံုၾကမ္းမ်ား မထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေပ။ ေျမဧကအေရအတြက္ကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး စားပြဲေပၚတြင္ အလြယ္နည္း
ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ အျဖစ္မ်ိဳးလည္း ရွိခဲ့သည္။
မၾကာေသးခင္ (၄-၅)ႏွစ္ဝန္းက်င္မွစ၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ မိမိတို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို
ကန္႔သတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ မိသားစုတစ္စုလ်င္ ေျမ (၁၀) ဧကသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေျမ (၁၀) ဧကထက္မက လုပ္ကိုင္
စားေသာက္လိုပါက အျခားမိသားစုဝင္နာမည္ျဖင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကိုေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ မူအရ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္
သည့္ဘာသာႏွင့္ က်ား-မ ခြဲျခားမႈ မရွိေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေျမယာမဲ့မ်ားမျဖစ္ေရးအတြက္ ေဒသခံ မဟုတ္
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သည့္ အျခားဘာသာျခားႏွင့္ လူမ်ိဳးျခားအခ်ိဳ႕ကို ေျမေရာင္းဝယ္၊ ေပါင္ႏွံမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ႏႈတ္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးကို ေရွးရႈၿပီး
ႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို ယခင္ကကဲ့သုိ႔ အလြယ္တကူထုတ္ေပးျခင္း
မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေျမမ်ားကို စနစ္တက် ကြင္းဆင္းတိုင္းတာစိစစ္ၿပီးမွသာ
ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ညႊန္ၾကားလာသည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို ခ႐ိုင္ေကာ္မတီမွ ထုတ္ေပးခြင့္သည္ ယခင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း
ယခုအခါတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမအားလံုးတြင္ထုတ္ေပးသည့္ ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္လက္မွတ္ပံုစံမ်ား တစ္ေျပးညီ
ျဖစ္ေရးအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနကသာ ထုတ္ေပးသြားရန္
ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ မိမိတို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ေျမမ်ားလံုၿခံမႈရွိေရးႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ
မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစေရးအတြက္ လူထုအတြက္ ေျမတိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေျမဂရမ္မ်ားကို စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ ထုတ္ေပး
လ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔ ေနထိုင္လုပ္ကုိင္သည့္ေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ၾကရန္ လူထုအားလည္း စည္း႐ံုးေဟာေျပာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္
ေျမဂရမ္ မရွိေသးသည့္ ေျမယာမ်ားကို ေျမဂရမ္ေလွ်ာက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔တြင္ ျပည္သူလူထု
အခ်ိဳ႕သည္ ေျမဂရမ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳဘဲ မိမိသေဘာျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနေသာ္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္
တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားမျပဳဘဲ ေျမယာမွတ္ပံုတင္လာေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေရးအတြက္ ေျမယာဆိုင္ရာအသိပညာဗဟုသုတမ်ား
ေဟာေျပာမႈ၊ စည္း႐ံုးမႈမ်ားျဖင့္သာ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း ဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
ထိအ
႔ု ျပင္ မြနျ္ ပည္သစ္ပါတီသည္ မိမတ
ိ စ
႔ုိ မ
ီ အ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ သင္ေ
့ လ်ာ္သည္ေ
့ ျမယာမူဝါဒတစ္ခထ
ု က
ြ ေ
္ ပၚ
လာေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င့္သံုးႏုိင္မည့္ မြန္ေျမယာမူဝါဒတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာေရး
အတြက္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေျမယာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မြန္လူထုတို႔ွႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မြန္ဓေလ့
ထံးု တမ္းေျမယာစနစ္ကအ
ုိ ေျချပဳသည့္ မြနေ
္ ဒသေျမယာမူဝါဒမူၾကမ္းတစ္ခက
ု ုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြလ
ဲ ်က္ရသ
ိွ ည္။ (စာကြက-္ ၁၄ ရႈ) လက္ရိွ
တြင္ (၂)ႏွစ္ တာကာလအတြင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ မူၾကမ္းတစ္ခုထြက္လာၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေန
ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာလံုၿခံဳေရးအတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ လက္မွတ္မ်ားကို
လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ၎တို႔ကို အစိုးရကတရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရန္
အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းသြားရန္ရွိသည္။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ မိမိတို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ဂရမ္မ်ားႏွင့္ပတ္
သက္၍ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္လာပါက အတတ္ႏုိင္ဆံုးညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးၿပီး တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံေပးသည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ
ျပႆနာမ်ားကို ေက်းရြာမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ဗဟိုအထိ ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔ အဆင့္ဆင့္ေျဖရွင္းသည့္ပံုစံကို က်င့္သံုး
သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္
အျခား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ရွိေနသည့္ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ မ်ားကို အျပည့္အဝ
တာဝန္ယူေျဖရွင္းမေပးႏိုင္သည့္အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္။ လက္ရွိညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးေနရသည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ယခင္
အလြယ္တကူထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ေျမယာလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ရံဖန္ရံခါ
ျဖစ္ပြားသည့္ မြန္လူထုႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔အၾကား ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္အသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း ပါဝင္
သည္။

သစ္ေတာႏွင့္ သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ မိမိတို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမအတြင္း အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ
အခ်ိဳ႕ကို ယခင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို အထူးအေလးထားလာၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
မွစ၍ သစ္ထုတ္ခြင့္ကို စတင္ပိတ္ပင္လိုက္သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားမရွိပါ။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားက မိမိတို႔နယ္ေျမအတြင္းရွိ သစ္ေတာမ်ားကို ဝိုင္းဝန္း
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမတြင္ ယခင္အတိတ္ကာလ၌ သစ္ေတာမ်ားစြာ
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူဦးေရတိုးလာသျဖင့္ သစ္ေတာေျမေနရာမ်ားတြင္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ဥယ်ဥ္ၿခံေျမမ်ားက အစားထိုး
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ေနရာယူလာသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ရွိသည့္ေျမယာအခ်ိဳ႕သည္ အစိုးရ၏သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းနယ္ေျမ
ထဲတြင္ ပါရွိသျဖင့္ ထိုနယ္ေျမမ်ားကို သစ္ေတာေျမမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွ တိက်ေသာအေျဖတစ္ခုခုမေပးဘဲ ၿခံေျမမ်ားတြင္ အပင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာသည္အထိ
စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွသာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ ေျပာဆိုျပန္ၾကားသည္။
ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားရွိ မြန္ျပည္သူလူထုသည္ မိမိတို႔၏ ေျမယာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ေျမဂရမ္မ်ားကို
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံတြင္ ေလွ်ာက္လိုက ေလွ်ာက္ခြင့္ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတြင္ အရင္ဦးစြာ ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီးမွသာ
အစိုးရထံတြင္ ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိသည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈျဖစ္လာပါက ျပည္သူလူထုသည္အစိုးရထံ၌လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
ထံ၌လည္းေကာင္း ေျဖရွင္းခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရထံအရင္သြားၿပီး အစိုးရ၏ေျဖရွင္းေပးမႈကိုခံယူၿပီး ေက်နပ္မႈမရွိသည့္အခါ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား ေျဖရွင္းေပးရန္ေတာင္းဆိုလာပါက မြန္ျပည္သစ္ပါတီက

ေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကို

ေျဖရွင္းေပးရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား အရင္ဦးစြာခ်ဥ္းကပ္မွသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဝိုင္းဝန္းညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးပါသည္။ ထူးျခားခ်က္
တစ္ခုမွာ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းရာတြင္ အစိုးရမွထုတ္ေပးသည့္ ေျမဂရမ္
မ်ားကို အေထာက္အထားတစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရဘက္ ျခမ္းတြင္ ေျမယာ
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရာတြင္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထုတ္ေပးသည့္ ေျမဂရမ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေျဖရွင္းမႈမ်ားရွိသည္။
ထိက
ု သ
ဲ့ ႔ုိ ေျဖရွင္းရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏင
ွ ့္ အစိုးရအၾကား တရားဝင္နားလည္မယ
ႈ ထ
ူ ားျခင္းမဟုတဘ
္ ဲ အမ်ားျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု အက်ိဳးစီးပြား
ကိုေရွးရူၿပီး ယင္းသုိ႔ ေျဖရွင္းေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။
ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မူဝါဒအေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း
မရွိေသာ္လည္း တန္ဖိုးရွိတြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူလုိပါက ေျမပိုင္ရွင္ေရာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီပါ အက်ိဳးရွိမည့္ ထုတ္ယူ
သံုးစြဲမႈမ်ိဳးကိုသာ က်င့္သံုးသြားရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ခ်မွတ္ ထားသည္။ လက္ရွိတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း
အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း၊ ယင္းသုိ႔ရွိလာပါက ထိုမူကို အေျခခံၿပီး လုပ္
ေဆာင္သြားရန္ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း
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ဝင္ေရာက္လာသည့္

ေျမယာအသုံးခ်မႈ ပါဝင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ဳိ႕ကို

ေဒသခံျပည္သူလူထုက လက္မခံဘဲကန္႔ကြက္လွ်င္

ျပည္သူလူထုဘက္မွ အစဥ္တစိုက္ရပ္တည္ေပးခဲ့သည္။ ဥပမာ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္၌ တစ္ေန႔လွ်င္
ဘိလပ္ေျမတန္ခ်ိန္ (၅၀၀၀) ထုတ္လုပ္မည့္ MCL ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတည္ေဆာက္မႈကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္သျဖင့္ မြန္
ျပည္သစ္ပါတီသည္ လူထုႏွင့္အတူ ရပ္တည္ကာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။၃၂ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၌
စတင္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ယင္းစက္႐ံုအတြက္ လံုေလာက္ေသာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိရန္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ထုတ္လုပ္မႈကို ေဒသခံျပည္သူတို႔က အႀကိမ္ႀကိမ္ကန္႔ကြက္ခဲ့သျဖင့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေပးရန္
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။၃၃

ေျမယာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး၏ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္တို႔ကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္
ဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္ေရးထိုးၿပီး NCA လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္
ပါဝင္လာသည္။ NCA လမ္းေၾကာင္းအရ NCA တြင္ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေဆြးေႏြးရမည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေျခခံမူဝါဒမ်ားကို ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ထြက္ရွိလာ
ေသာ ရလဒ္ႏွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ခ်မွတ္
သြားမည့္အေျခခံမူမ်ားသည္ လူထု၏သေဘာထားဆႏၵထင္ဟပ္ေရးအတြက္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
က်င္းပသြားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း က်င္းပခဲ့ရသျဖင့္ ထြက္ရွိ
၃၂

မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ (MNA) “ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လည္ပတ္မည့္ MCL ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအား မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ကန္႔ကြက္” (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္)
Available at: http://burmese.monnews.org/2016/04/05/11786/ [accessed 17 June 2019]

၃၃

The Voice “မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ မြန္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရးေဆြးေႏြး” (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္) Available at: http://
thevoicemyanmar.com/youth/11262-apr [accessed 17 June 2019]
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လာေသာ မူဝါဒမ်ားသည္ ျပည့္စုံလံုေလာက္မႈ မရွိသည့္အျပင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူအမ်ားစုကလည္း ေက်နပ္အားရမႈ
မရွိၾကေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က႑အသီးသီးမွ ျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏုိင္မႈသည္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ
အေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေနသည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ယံုၾကည္လက္ခံထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို အၿပီးအျပတ္
ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ မရွိေသးသ၍ က်န္က႑အသီးသီး၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈအလြန္အားနည္းႏိုင္သည္ဟု ရႈျမင္
သည္။ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င့္သံုးသြားမည့္ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒႏွင့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို ထင္ဟပ္သည့္စနစ္ကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီက လုိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ရွည္ၾကာေနၿပီျဖစ္သည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုိင္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္လာႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိတစ္ဆို႔ေန
ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ အလားအလာရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္
ရွိသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ လက္ရွိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမေဒသအတြင္း က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေျမယာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားသာခ်က္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕တို႔ကို တင္ျပသြားပါမည္။

အားသာခ်က္မ်ား
•

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေအာက္ရွိ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာဌာနခြဲတစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံတစ္ဦး
၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ သက္ဆုိင္ရာခ႐ိုင္ေကာ္မတီမ်ားက စုေပါင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
သည္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေအာက္ရွိ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာဌာနခြဲအား တာဝန္အပ္ႏွင္း
ထားေသာ္လည္း ေျမတိုင္းတာစိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း
ေကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ခံမ်ားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း
ဆံုးျဖတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာေျမယာ
အျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

•

မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထုတ္ေပးေသာ ေျမယာဂရမ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာလံုၿခံဳမႈကို တစ္စံုတစ္ရာ အကာအကြယ္
ေပးျခင္း။ ျပည္သူလူထုအခ်ိဳ႕သည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာမရွိသျဖင့္
မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚလာပါက ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
NCA ထိုးထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ျပည္သူလူထုအတြက္ေျမဂရမ္မ်ားကို စနစ္တက်ထုတ္ေပးျခင္းသည္ ျပည္သူ
လူထု၏ ေျမယာလံုၿခံဳမႈကို အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုမေပၚထြန္းမီ ၾကားကာလတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခု
အထိ အကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ အစိုးရသည္ ထိုေျမဂရမ္မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိေသး
ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္ျခမ္းတြင္ ေျဖရွင္းေပးသည့္ေျမယာအျငင္းပြားမႈအခ်ိဳ႕တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွထုတ္ေပးေသာ
ေျမဂရမ္မ်ားကို အေထာက္အထားတစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ လိုအပ္သလို ညိႈႏိႈင္း
ေျပာဆိုေပးမႈမ်ားသည္ လူထု၏ေျမယာလံုၿခံဳမႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါသည္။

•

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေျမဂရမ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ
တြင္လည္းေကာင္းမ်ားေသာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျမန္ဆန္ျခင္း။
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမရွိ

ျပည္သူလူထုအခ်ိဳ႕၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီထံတြင္ ေျမယာဂရမ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ေျမတိုင္းတာ
စိစစ္မႈမ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္ဆန္မႈရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ (၂) ရက္အတြင္း ရရွိႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထုတ္ထားသည့္ ေျမဂရမ္ရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္
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သက္ဆိုင္ရာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တာဝန္ခံလူႀကီးမ်ားက ခရီးလြန္ေနျခင္းမရွိလွ်င္ ေျမယာမႈခင္းမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး
ျမန္ဆန္စြာႏွင့္ တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းေပးေလ့ရွိသည္။ ေအာက္ေျခအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ေျဖရွင္းခ်က္ကို မေက်နပ္ပါက
အထက္သို႔ အဆင့္ဆင့္တိုင္ၾကားကာ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။
•

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ မြန္ေဒသေျမယာမူဝါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ေျမယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း) တစ္ခုကို ေရးဆြဲ
ျပင္ဆင္ေနျခင္းသည္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္ေျမယာမူဝါဒ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္
အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ျပည္သူ
လူထု၏ ေျမယာလုံျခဳံမႈ အေပၚ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ လူထုႏွင့္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေျမယာလံုၿခံဳမႈကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ ေျမယာမူဝါဒကို ေရးဆြဲေဖာ္
ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ၾကားကာလအတြင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခိုင္မာ
အားေကာင္းလာေစႏုိင္သည့္အျပင္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၏ေျမယာမူဝါဒမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္
အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။

•

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ တပ္တည္ေနရာ အေရ
အတြက္ တိုးခ်ဲ႕လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာဝင္ထြက္သြားလာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႔ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း
ပိုရွိလာျခင္း။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္

အစိုးရႏွင့္

၂၀၁၂

ခုႏွစ္တြင္

ဒုတိယအႀကိမ္

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို

လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ NCA ကိုလည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္၊ မိမိတို႔၏ တပ္တည္ေနရာမ်ားကို
ယခင္ တပ္တည္ေနရာ (၁၂) ေနရာမွ (၁၈) ေနရာအထိ (၆) ေနရာ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရက NCA ထိုးထားသည့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးသျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ တရားဝင္အသင္း
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာဝင္ထြက္သြားလာခြင့္ရွိလာၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ နယ္ေျမ
အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ပိုရွိလာသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား
•

လူစြမ္းအား၊ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရင္းျမစ္မ်ား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေျမယာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မ်ား
သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္း။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာလူ႔စြမ္းအား၊ နည္းပညာ
ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား အားနည္းသျဖင့္

ေျမယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုလိုအပ္ေသာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ ဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားကုိ ပံုမွန္ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္အခက္အခဲရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမဂရမ္အခ်ိဳ႕ကို စနစ္
တက် ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ စိစစ္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမပံုၾကမ္းမ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ အလြယ္
တကူ ထုတ္ေပးခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈျဖစ္သည့္အခါ အျပည့္အဝ မကူညီေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း
ရွိခဲ့သည္။ နယ္ေျမ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ေျမယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပင္ပအကူအညီ
မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ရယူႏုိင္မႈ အားနည္းခဲ့သည္။
•

မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထုတ္ေပးေသာေျမဂရမ္မ်ားကို အစိုးရက တရားဝင္အသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ျပည္သူလူထု
သည္ ေျမယာဆိုင္ရာအခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ကို မရရွိၾကျခင္း။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထုတ္ေပးေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္/လုပ္
ကိုင္ခြင့္ဂရမ္သည္ ေရာင္းဝယ္၊ ေပါင္ႏွံ၊ ငွားရမ္း၊ အေမေပးပိုင္ခြင့္ စသည့္ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားရွိေသာ္လည္း အစိုးရမွ
ထုတ္ေပးေသာ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ လက္မွတ္ (ပံုစံ-၇) ကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားကို
ဘဏ္တြင္ ေခ်းယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမရွိေသးပါ။ ထို႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ရယူထားေသာေျမတြင္ (၃) ႏွစ္
အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္းမရွိလွ်င္ ျပန္လည္အသိမ္းခံရႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

•

မြန္ျပည္သစ္ပါတီက

အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္

နယ္ေျမမ်ားတြင္

နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ

ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ဝင္ေရာက္မႈကို ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ လူထုသည့္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေျမယာအပါအဝင္ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီ
မ်ား မရရွိၾကျခင္း။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ မိမိတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း
ဝင္ေရာက္မႈကို ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ မိမိတို႔၏ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုသည္ ေျမယာဆိုင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတ
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မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား လက္ခံရရွိမႈ အလြန္နည္းပါး
ေနသည္။ ထို႔အျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ အစိုးရက ေျမဝင္ေရာက္တိုင္းတာမႈမ်ားကို
မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ခြင့္မျပဳသျဖင့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အစိုးရအသိမွတ္ျပဳမႈမရွိေသးသည့္ မိမိတို႔၏ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမည္
ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည့္ ေဒသခံျပည္သူအခ်ိဳ႕လည္း ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
•

ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ားကို အစိုးရက
ကန္႔ကြက္ျခင္း။ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစိုးရအပါအဝင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔က
ပူးတြဲစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအခ်ိဳ႕ရွိၿပီး ထိုေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမ်ားကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဝင္ေရာက္ညိႈ
ႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ အစိုးရဘက္မွ အသိအမွတ္ျပဳဘဲ ၎တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို ေႏွာက္ယွက္သည္ဟု
ဆိက
ု ာ ကန္က
႔ က
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားရွေ
ိ နသည္။ ထိေ
႔ု ၾကာင့္ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို မြနျ္ ပည္သစ္
ပါတီမွ ထိေရာက္စြာကူညီေျဖရွင္း ေပးႏိုင္မႈမရွိေသးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနသည္။

•

ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ရွင္းလင္းတိက်
ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားမရွိသျဖင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္လက္နက္ကို္င္အခ်ိဳ႕အၾကား ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ
ထုတ္ယူမႈကို အေျခခံသည့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ရံဖန္ရံခါျဖစ္ေပၚျခင္း။ ဥပမာ- မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးရွိသည့္ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးနွစ္ဘက္ သတ္မွတ္သည့္ ပိုင္နက္နယ္နိမိတ္မ်ား မတူညီျခင္း
ေၾကာင့္ တစ္ဘက္ဘက္က အျခားတစ္ဘက္သို႔ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္လာပါက အေျခအေနေပးလွ်င္ (ဆိုလိုသည္မွာ နယ္ေျမ
အကာအကြယ္ေပးမည့္ အင္အားရွိလွ်င္) အင္အားသံုးကာကြယ္မႈမ်ားရွိသျဖင့္ ထိစပ္နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအၾကား ရံဖန္ရံခါပြတ္တိုက္မႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္
အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္၊ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ား ျပဳျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္
(ဥပမာ- သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမစိုးမိုးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းထုတ္ယူမႈ ျဖစ္ေပၚလာ
ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး) ေအာက္ေျခႏွစ္ဘက္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ထိပ္တိုက္ပြတ္တိုက္မႈမ်ားကို ညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းမႈျဖင့္ အဆံုး
သတ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တိက်ခိုင္မာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ယခုထိတိုင္ တည္
ေဆာက္ထားႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

•

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေနေသးျခင္း။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမတြင္ အႀကီးစားရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း လက္ရွိခြင့္ျပဳထား
သည့္ ရြာနယ္နိမိတ္တစ္ခုအတြင္းရွိ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ အနီးတဝိုက္ရွိရြာသားမ်ားက ေရေရရာရာ
မသိရွိျခင္း၊ ေက်ာက္မိုင္းကုမၸဏီအေၾကာင္းကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ခံမ်ားအားေမးျမန္းလွ်င္ တိတိက်က်ေျဖၾကားမႈ မရွိျခင္း
(သိန္း ၂၀၀ အထက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခ႐ိုင္ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုကသာ ကိုင္တြယ္သျဖင့္)၊ ေက်းရြာလူထုမွာ ေက်ာက္မိုင္း
ေၾကာက္သျဖင့္ ယင္းေက်ာက္မိုင္းနားတစ္ဝိုက္ရွိ ၿခံေျမမ်ားထဲသို႔သြားရန္ မဝံ့ရဲေတာ့ျခင္းႏွင့္ ထိုေက်ာက္မိုင္းတြင္ အလုပ္
လုပ္ေနသည့္ ေဒသျပင္ပမွ အလုပ္သမားမ်ား ဝင္လာသည့္ေနာက္ပိုင္း ေက်းရြာတြင္ ပစၥည္းေပ်ာက္ရႈမႈကဲ့သုိ႔ အမႈအခင္းမ်ား
ရွိလာျခင္း စသည့္ ေက်ာက္မိုင္းကုမၸဏီ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္
ေသာ သယံဇာတလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မည္သုိ႔ ခ်ေပးၿပီး ေဒသခံေက်းရြာ လူထုအတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိသည္
ကို လူထုအားပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းခ်ျပမႈ အားနည္းေနေသးသည္။

•

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမ
အတြင္းသို႔ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္
လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္လာျခင္း။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရအၾကားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၂
ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ NCA စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ အစိုးရသည္ ၎
တို႔၏ ေျမယာမူဝါမ်ားကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈမ်ား
ရွိလာသည္။ ထို႔ျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက အလုပ္ကိစၥျဖင့္ ၿမိဳ႕ထဲတစ္ေနရာရာသြားလွ်င္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔
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လိုက္ပါခြင့္ကို ယခင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိလာသည္။ ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
အတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆံုမႈမ်ားကိုလည္း အစိုးရဘက္မွကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မြန္

ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနရသည္။
ႏို္င္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို အၿပီးအျပတ္ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ မရွိေသးသျဖင့္ ေျမယာအပါအဝင္ အျခားက႑ အလိုက္ျပႆနာမ်ားကို

•

ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈ အားနည္းေနျခင္း။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့
ေသာ္လည္း လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသျဖင့္
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို အခ်ိန္တိုအတြင္း အၿပီးအျပတ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အလားအလာမွာ အလြန္နည္းေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ႏိုင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ေျမယာအပါအဝင္ အျခားက႑အလိုက္ ျပႆနာမ်ားကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီအပါအဝင္
အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာကို မ်ားစြာ
ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏိုင္ေသးပါ။
စာကြက္ (၁၄)

မြန္ေဒသ ေျမယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း)
ေျမယာဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအမ်ားစုသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားၿပီး အစိုးရ အေျချပဳထား
သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို
ေရးဆြဲခဲ့စဥ္တြင္ လူထုႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ လူထုထံမွအႀကံဥာဏ္ရယူမႈမ်ား မရွိခဲ့သျဖင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သည့္အခါ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ား၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ား၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရာယွက္
သည့္ နယ္ေျမမ်ား၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ KNU စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရာယွက္သည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ KNU ႏွင့္
အစုိးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရာယွက္သည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစုအဖြဲ႔အေပၚမူတည္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္
အတြင္း လက္ရွိေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ားသည္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိေနသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္စတင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္းဥပေဒျပဳေရး
လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လြတ္ေတာ္ျပင္ပ NCA လမ္းေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္
ရန္အတြက္ NCA လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ၾကားကာလတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာမူဝါဒ
မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္ေဒသေျမယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း) တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရး
အတြက္ မြန္ေဒသေျမယာမူဝါဒေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
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• ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္		

(၁၅)ဦး (ညိႈႏိႈင္းေရးမွဴး- ၃ ဦး)

• ၿမိဳ႕နယ္ေဒသအေျချပဳေကာ္မတီဝင္

(၂၇) ဦး

• လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား 		

( ၅) ဦး

• အႀကံေပးပညာရွင္ 		

( ၇) ဦး

စုစုေပါင္း			

(၅၄) ဦး

လက္ရွိ မြန္ေဒသေျမယာမူဝါဒ ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီကို ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေျချပဳ
ေကာ္မတီဝင္ (၂၇) ဦး၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဝင္ (၅) ဦးႏွင့္ အႀကံေပးပညာရွင္ (၇) ဦးပါဝင္သည့္ စုစုေပါင္းေကာ္မတီဝင္ (၅၄) ဦး
တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ မြန္ေဒသေျမယာမူဝါဒေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႔သည္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ မိ႐ိုးဖလာ
ေျမယာအသံုးျပဳမႈ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မြန္ေဒသဆိုင္ရာ ေျမယာမူဝါဒအရင္းအျမစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ လက္ရွိတြင္ မြန္ေဒသေျမယာအသံုးျပဳမႈသုေတသနစာတမ္းကို ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မူၾကမ္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္
ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ မြန္ေဒသမိ႐ိုးဖလာ ေျမအသံုးခ်မႈစာတမ္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ မြန္ေဒသေျမ
ယာမူဝါဒလူထုေတြ႔ဆံုပြဲမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ မြန္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ
ေျမယာမူဝါဒအေျခခံမူစာတမ္း၊ အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ အေျခခံမူမ်ား၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ မြန္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္မွ ေျမယာမူဝါဒစာတမ္းႏွင့္ မြန္ျပည္
သစ္ပါတီ၏ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေျမယာလမ္းစဥ္စာတမ္းတို႔ကို အေျခခံေရးဆြဲထားသည္။
မြန္ေဒသေျမယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း) အရ ေျမသည္ မြန္လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာ၊ ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္း
အေမြ ျဖစ္သည္။ ေျမယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း) ၏ ဦးတည္ခ်က္တြင္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မေပၚေပါက္မီ ၾကားကာလတြင္
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ား၌ က်င့္သံုးသြားႏိုင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အဖြဲ႔ဝင္
မြန္ျပည္နယ္တြင္ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္တို႔ ပါဝင္သည္။ မူၾကမ္းတြင္ ေျမကို ျပည္သူလူထုကပိုင္ဆိုင္ၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အမ်ား
ပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိ႐ိုးဖလာအရ အသံုးျပဳေနသည့္ ေျမအမ်ိဳး
အစား (၃၇) မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထားၿပီး မြန္ေဒသတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားမရွိဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေျမယာႏွင့္ သယံ
ဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ‘မြန္ေဒသ ေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန’၊ ‘မြန္ေဒသ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ’ ႏွင့္ ‘ေျမျပႆနာေျဖရွင္းေရး
ေကာ္မတီ/တရား႐ံုး’ စသည့္ ယႏၱရားမ်ားကိုထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းသည့္
လမ္းညႊန္မူမ်ား ခ်မွတ္သြားရန္၊ ေဒသတြင္းေျမေနရာနယ္နိမိတ္မ်ား တိုင္းတာသတ္မွတ္သြားရန္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထုတ္ေပး
သည့္ ေျမဂရမ္မ်ားကို အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ အစရွိသည့္ၾကားကာလဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားကိုလည္း

ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည္။ မြန္ေဒသေျမယာမူဝါဒ ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီသည္ အတည္မျပဳရေသးေသာ

မြန္ေဒသေျမယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း) ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနသည္။
Source: မြန္ေဒသေျမယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း)

မြန္ေဒသေျမယာမူဝါဒ (မူၾကမ္း) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၇-၈ ရက္)
(ဓာတ္ပံု- မြန္ေဒသေျမမူဝါဒေရးရာေကာ္မတီ)
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ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း ၃၄
ကရင္နီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ကို ခုခံေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ကရင္နီျပည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရမီ အခ်ိန္ထိ
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။၃၅ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာအခါ ကရင္နီျပည္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သီးျခားျပည္နယ္တစ္ခု အျဖစ္ပါဝင္လာခဲ့သည္။ (၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္နီျပည္ကို ကယားျပည္နယ္ဟု အမည္ေျပာင္းလဲ
ေခၚေဝၚ ခဲ့သည္။)

ဗမာဘုရင္မ်ားၾသဇာလႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ ေရွးပေဝသဏီေခတ္မ်ားအတြင္း ဗမာမင္းမ်ားက ကရင္နီျပည္အပါအဝင္

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို စစ္မက္ျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဗမာအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ဗမာျပည္မ
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္သည့္ ေတာင္တန္းေဒသတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ အလြန္အားနည္းခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး မၾကာခင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္
ျမန္မာအစိုးရ စစ္ပုလိပ္မ်ားက လြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီ (UKISC) ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာအခါ
ကရင္နအ
ီ မ်ိဳးသားခုခံေတာ္လန
ွ ္ေရး စတင္ခသ
ဲ့ ည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ၁၉၄၈ ခုႏစ
ွ ၊္ ၾသဂုတလ
္ (၁၇) ရက္ေန႔တင
ြ ္ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္
လြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ (UKSIA) ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ UKSIA ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး မၾကာမီ စက္တင္ဘာလ
(၈) ရက္ေန႔တြင္ UKISC ၏ ဥကၠ႒ ဂုိဘီတူရီသည္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့သည္။၃၆ ထို႔ေနာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရး
လႈပ္ရွားမႈကို ၾကယ္ဖိုးႀကီး အႀကီးအကဲ ေစာဖ်ာေစာေရႊမွ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီစူပရင္း
ေကာင္စီ(KSC) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္နီမ်ိဳးႏြယ္စုအသီးသီးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး
ပါတီ (KNPP) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးကို ယေန႔တိုင္ ဦးေဆာင္လာခဲ့သည္။
ကရင္နီလူမ်ိဳးတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး ယေန႔တိုင္ ဆက္လက္
ခုခံေတာ္လွန္ေနသည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၇
ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ကို ေခၚယူက်င္းပကာ
ကရင္နီအစိုးရအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ အေစာပိုင္းနွစ္မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမႇာက္ကာ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ က်ဆံုးသြားျခင္း၊ ဖ.ဆ.ဖ.လ
အစိုးရထံ လက္နက္ခ်ၿပီး ဖ.ဆ.ဖ.လ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားျခင္း၊ ရန္သူ/အစိုးရ၏ ဖမ္းဆီးမႈခံခဲ့ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း
အက်ပ္အတည္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္အျပင္ ဘ႑ာေငြအခက္အခဲမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး
ပါတီသည္ ကရင္နီျပည္သူလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္အားျဖည့္လာႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္အသစ္
ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ကာ ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရး ယေန႔တိုင္ဆက္လက္ဦးေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့သည္။
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးကို လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ေတာ္လွန္ခဲ့ရေသာ္
လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းလိုသည့္ဆႏၵမွာ အစဥ္အၿမဲရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၂
၃၄

ခူဦးရယ္ “အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ အခန္းက႑တေစ့တေစာင္း” တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ သုေတသနအဖြဲ႔
(BCES) (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ)။ KNPP ၏ အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးအား ေမးျမန္းျခင္း (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္)

၃၅

ေရွးဗမာမင္းမ်ားက ကရင္နီျပည္ကို ဗမာျပည္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္နီျပည္အေပၚ ၎တို႔၏ ၾသဇာအာဏာ
သက္ေရာက္မႈမွာ မရွိသေလာက္နည္းခဲ့သည္။ ဗမာမင္း မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ အေရွ႕ကရင္နီကိုသာ သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ အေနာက္ကရင္နီကိုသိမ္း
ပိုက္ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ေအာက္ျမန္မာျပည္ကိုသိမ္းပိုက္ထားသည့္ ၿဗိတိသွ်တို႔က အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္သျဖင့္ ၁၈၇၅
ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ အေနာက္ကရင္နီျပည္ကို သီးျခားလြတ္လပ္ေသာျပည္တစ္ခုအျဖစ္ ဗမာမင္း၏ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကင္းဝန္မင္းႀကီးႏွင့္
ၿဗိတိသွ်-အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆာေဒါက္ကလပ္ေဖာဆိုက္(Sir Douglas Forsyth)တို႔က လက္မွတထိုးအသိမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ထိုေန႔ကို
ကရင္နီတို႔ကကရင္နီအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၃၆

ဂိုဘီတူရီအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ကို အစြဲျပဳ၍ စက္တင္ဘာလ(၈) ရက္ ကို ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ
ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ား၏ အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ထိုေန႔တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပ
လာခဲ့သည္။
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ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရသည္ ၁၉၆၂
ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔ တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ စတင္ကမ္းလွမ္းေသာအခါ
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ညီညႊတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မ.ဒ.ည.တ)၃၇ ႏွင့္အတူ ေတာ္လွန္ေရး
ေကာင္စီ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မေျပလည္သျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပ်က္ျပယ္
ခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ KNPP ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကရင္နီျပည္၏ သီးျခားလြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ
ေရးအတြက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္ပင္ မရရွိခဲ့ၾကေပ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီးေနာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ကရင္နီ
အမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရး ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အင္အားတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
စစ္အစိုးရဘက္မွ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ထိုးစစ္ဆင္၊ လိုက္လံတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ လက္ဝဲအယူအဆ (ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ) စိမ့္ဝင္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ က်န္ရွိေနေသာ ကရင္နီအမ်ိဴးသား
ခုခံေတာ္လွန္ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ဝါဒေရးရာအျမင္သေဘာထား ကြဲျပားလာၿပီး ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးကို
အင္အားခ်ိနဲ႔သြားေစခဲ့သည့္ အုပ္စုကြဲမႈမ်ားအထိ ရွိခဲ့သည္။၃၈ သို႔ရာတြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးသည္ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး
ၾကားတြင္ လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေခါင္းေဆာင္သစ္၊ အင္အားသစ္တို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ခဲ့သည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပ်က္ျပယ္သြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ၏
ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လည္ပိုင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္း အရွိန္က်လာသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ န.ဝ.တ စစ္အစိုးရသည္
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၅
ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ န.ဝ.တ စစ္အစိုးရတို႔အၾကား ႏႈတ္ကတိအားျဖင့္ ႏွစ္ဘက္
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈကို ရရွိခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ စစ္အစိုးရသည္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး ႏွစ္လအၾကာတြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး
ပါတီ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ တပ္စခန္းခ်ဝန္းရံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသျဖင့္ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။
အျပန္အလွန္ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ျပန္သည္။ ကရင္နီ
အမ်ိဳးသားတိးု တက္ေရးပါတီသည္ စစ္အစိးု ရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးကို ျပန္လည္ညိႈႏိႈင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ႏွင့္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မရရွိခဲ့ေပ။ ထိုအေတာအတြင္း စစ္အစိုးရ
သည္ ကရင္နီေက်းရြာမ်ားကိုလည္း အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့ၿပီး ေက်းရြာမ်ားကိုမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူလူထု
တို႔ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည္။ စစ္အစိုးရ၏ ေျမလွန္စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေျမာက္အမ်ား ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသသို႔
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး ဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူဦးေရမွာလည္း တျဖည္းျဖည္းတိုးပြားလာခဲ့သည္။
ယခင္စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္၏ လက္ထက္၌ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာအစိုးရႏွင့္ KNPP အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရးကို ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ကရင္နအ
ီ မ်ိဳးသားတိးု တက္ေရးပါတီသည္ အစိးု ရႏွင့္ ျပည္နယ္/ျပည္ေထာင္စအ
ု ဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (Bilateral
Agreement) ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားလံုး
ပါဝင္ေရးမူကို လက္ခံထားသျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးအတြက္ တစ္ဆို႔မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ
သည္ ထိုတစ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တက္လာေသာ NLD အရပ္သား
အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။

၃၇

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီညီညႊတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု(မ.ဒ.ည.တ) ကို ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးပါတီ
(CNF)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (အလံျဖဴ) တို႔ ပါဝင္သည္။

၃၈

၁၉၇၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လက္ဝဲအယူအဆမ်ား (ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ) စိမ့္ဝင္လာၿပီး ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံ ေတာ္လွန္ေရးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားထဲသို႔
လည္း နက္ရိႈင္းစြာစိမ့္ဝင္မႈရွိခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း၌ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးအယူဝါဒကြဲျပားလာမႈေၾကာင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး
ပါတီသည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့ရသည္။ တစ္ျခမ္းမွာ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအျဖစ္ဆက္ရွိေနၿပီး က်န္တစ္ျခမ္းသည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး
ပါတီမွ ခြဲထြက္ကာ ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (က.လ.လ.တ) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
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ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ကရင္နီျပည္၏ အစိုးရအျဖစ္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ေထာင္စု
ေကာင္စီကို ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ေသာ ကရင္နီအမ်ိဳးသား
ကြန္ဂရက္မ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။၃၉ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ကို အစဥ္ အလာ
အရ ဆက္လက္က်င္းပရန္ အခက္အခဲရွိလာသျဖင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္မွ ပါတီကြန္ဂရက္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င္းပခဲ့ၿပီး
ကရင္နီျပည္အစိုးရကို (၄) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။၄၀ လက္ရွိကရင္နီျပည္အစိုးရကို ဝန္ႀကီးဌာန (၉) ခုတို႔ျဖင့္
၃၉

ကရင္နီအစိုးရအဖြဲ႔ကို ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခေ
ံ တာ္လန
ွ ေ
္ ရးအဖြ၊႔ဲ ဒုတယ
ိ
အႀကိမ္ အမ်ိဳးသားကြနဂ
္ ရက္တင
ြ ္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး၊စစ္ေရးေကာင္စ၊ီ တတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဟု အမည္
ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၄၀

က်င္းပခဲ့ေသာ မ်ိဳးသားကြန္ဂရက္အႀကိမ္ေပါင္းကိုေရတြက္ၿပီး ပါတီကြန္ဂရက္ကို ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဆက္လက္က်င္းပသြားရန္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီဗဟို
ေကာ္မတီဝင္မ်ားက သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
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ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕ကို ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္
ေရးပါတီ၏

သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားျဖင့္လည္းေကာင္း၊

အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္

အစိုးရ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္ ေရာယွက္၍လည္းေကာင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာန
၄၁

တာဝန္ခံမ်ားကို (၄) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပါတီကြန္ဂရက္တြင္ ေရြးေကာက္တင္
ေျမႇာက္ၿပီး ဌာနအလိုက္ ဌာနခြဲမ်ားထပ္မံဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ဌာန၏မူဝါဒနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ေရးဆြဲခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔၏ စဥ္ဆက္
မျပတ္ ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဌာနခြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ပီျပင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ
အားနည္းခဲ့သည္။
ကရင္နအ
ီ မ်ိဳးသားတိးု တက္ေရးပါတီ၏ ျပည္ထေ
ဲ ရးဌာနေအာက္တင
ြ ္ လူဝင္မႀႈ ကီးၾကပ္
ေရးဌာန၊ လယ္ယာႏွင့္သစ္ေတာဌာနႏွင့္ အခြန္ဌာန စသည့္ဌာနခြဲမ်ား ထားရွိသည္။ အျခားဌာန
မ်ားနည္းတူ ကရင္နအ
ီ မ်ိဳးသားတိးု တက္ေရးပါတီ၏ လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာဌာနတြင္ လယ္ယာ
ႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ထားၿပီး ထိုမူဝါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားေလ့ရွိသည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး
ပါတီ၏ လယ္ယာေျမႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒအရ “လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္”ရွိၿပီး လယ္ယာ
ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကိုအသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ လူမႈေရးအရတရားဝင္မႈကို အဓိကအေျခခံထားသည္။
အထူးသျဖင့္ ဓေလ့ထးုံ တမ္းအရေျမယာပိင
ု ဆ
္ င
ုိ သ
္ မ
ူ ်ားသည္ စာရြကစ
္ ာတမ္းအေထာက္အထား
မရွိၾကသျဖင့္ ၎တို႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္
ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္

လုပ္ကိုင္ခြင့္တို႔ကို

အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၏ လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာဌာနသည္ ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ကဲ့သို႔ ကရင္နီလူထုအား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမလုပ္ကိုင္
ခြင့္လက္မွတ္/ဂရမ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ကရင္နီလူထုထံမွ ေျမခြန္ေကာက္ခံျခင္းမရွိပါ။၄၂
သို႔ရာတြင္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို

သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာေက်းရြာ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ၿမိဳ႕နယ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္အတူ ညိႈႏိႈင္းေျဖ
ရွင္းေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းရြာလူထုအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ေက်းရြာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၾကား
ျဖစ္ပြားေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို အဓိကညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးသည္။ လက္ရွိအေျခအေန
အရ

အစိုးရဘက္မွ

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏

ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးမႈကို

ကန္႔ကြက္ပိတ္ပင္သျဖင့္ လူထုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားသည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္
တပ္မေတာ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈ

ကိစၥရပ္မ်ားကိုမူ

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္

တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းထက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္းအားျဖင့္သာ ကူညီေပးႏုိင္
၄၁

ကရင္နီျပည္ဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္သည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏
တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး အတိုးအေလ်ာ့ရွိႏုိင္သည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏
ဥကၠဌသည္ ကရင္နီအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မႈအေပၚ
မူတည္ၿပီး ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႔၏ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး တာဝန္မ်ားကိုယူၾကသည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ လက္ရွိဝန္ႀကီး
ဌာန (၉) ခုမွာ ၁) ကာကြယ္ေရးဌာန၊ ၂) ျပည္ထဲေရးဌာန၊ ၃) ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၊ ၄) တရားေရးဌာန၊ ၅) ပညာ
ေရးဌာန၊ ၆) က်န္းမာေရးဌာန၊ ၇) စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန၊ ၈) ဘ႑ာေရးႏွင့္ ၉) စီးပြားေရးဌာနတိ႔ု ျဖစ္သည္။

၄၂

ကရင္နအ
ီ မ်ိဳးသားတိးု တက္ေရးပါတီသည္ ေျမခြနေ
္ ကာက္ခမ
ံ မ
ႈ ရွေ
ိ သာ္လည္း အမ်ိဳးသားခြနႏ
္ င
ွ စ
့္ းီ ပြားေရးအခြန္
တို႔ကိုေကာက္သည္။ အမ်ိဳးသားခြန္သည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေကာက္ခံေသာအခြန္
ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလွ်င္ ဆန္တစ္ပံုး သုိ႔မဟုတ္ ဆန္မေပးႏိုင္လွ်င္ ၎ႏွင့္ညီမွ် ေသာေငြကို ေကာက္ခံ
သည္။ စီးပြားေရးအခြန္သည္ ေက်ာက္မ်က္(သုိ႔မဟုတ္) သစ္လုပ္ငန္းစသည့္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ
သတ္မွတ္ထားေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ေကာက္ခံေသာအခြန္ျဖစ္သည္။
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သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီသည္ လက္ရွိအေျခအေနအရ ကရင္နီျပည္ (ယခု ကယားျပည္နယ္) တစ္ဝွမ္း
နယ္ေျမေဒသထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မႈ အားနည္းေနျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္မႈ မရွိေသးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကရင္နီ
လူထု၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို အျပည့္အဝအကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ မရွိေသးပါ။
ထို႔အျပင္ ကရင္နီျပည္ရွိ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းႏွင့္
သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ားကိုလည္း ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔
အၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ ကယားျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပင္ပမွ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လာၿပီး စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ယခင္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေဒသအေျခအေန တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာသျဖင့္ ေတာေတာင္မ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း
ကာ

ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္မႈမ်ားလည္း ယခင္ထက္ ပိုမ်ားလာသျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးသြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္း

တစ္ခုဟု ရႈျမင္လာၾကသည္။ တပ္မေတာ္၏ ဦးပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ အျခားခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ားအျပင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ
အပါအဝင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားေသာ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားေသာလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း သစ္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ားရွိေနၿပီး သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ား စနစ္တက်ရွိေရးႏွင့္သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီတည္ေဆာက္သြားရန္ အေရးႀကီးသည္။၄၃ သုိ႔မဟုတ္
ပါက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏုိင္မီ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သယံဇာတတထုတ္ယူမႈမ်ားသည္ ကရင္နီျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ထက္ ကရင္နီျပည္ဆုတ္ယုတ္မႈကိုသာ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း
တြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ရွိလာၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲျခင္းထက္ ႏုိင္ငံေရးညိႈႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာေျဖရွင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔ အသီးသီးက ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္လာၿပီး ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ားကို ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိ
တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ အစိုးရႏွင့္ NCA မထိုးရေသးေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အခါ အစိုးရႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု

အတြက္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး လယ္ယာေျမမူဝါဒမူၾကမ္းမ်ားကို
ေရးဆြဲခ်မွတ္လာခဲ့သည္။၄၄
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ကရင္နီျပည္၏ ဘံုေျမယာမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားသည့္ “ကရင္နီျပည္
ေျမမူဝါဒ” သည္ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ကရင္နီလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားက ပါဝင္ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားသည္။ အဆိုပါ
“ကရင္နီျပည္ေျမမူဝါဒ” သည္ (စာကြက္ ၁၅ ရႈ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမီုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္
တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္မည့္ ကရင္နီျပည္၏ ေျမမူဝါဒမ်ားအတြက္ ဦးတည္ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ “ကရင္နီျပည္ေျမမူဝါဒ”
စာအုပ္ထဲတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈသည့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေသးစိတ္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ထိုမူ
ဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ယႏၱရားမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါမူဝါဒကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္
သက္ဆိုင္ရာ ကယားျပည္နယ္အစိုးရဌာနမ်ား၏ ပါဝင္မႈမရွိသည့္အျပင္ ၎၏ပိတ္ပင္တာဆီးမႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေန
အရ ထိုမူဝါဒကို အစိုးရဘက္မွ အသိအမွတ္မျပဳလိုသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။

၄၃

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ အစိုးရထံမွ သစ္တန္ခ်ိန္
တစ္ေသာင္း ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိသျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားအစိုးရတက္လာေသာအခါ သစ္ထုတ္ခြင့္ကို
ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း ပိတ္ပင္လိုက္သျဖင့္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္လည္း ခြင့္ျပဳတန္ခ်ိန္ မကုန္ဆံုးမီ သစ္ထုတ္ခြင့္ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။ ကရင္နီ
အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ား အထူးအေလးထားလာသျဖင့္ က်န္သစ္တန္ခ်ိန္မ်ားကို ထုတ္ၿပီးလွ်င္
သစ္ဆက္လက္မထုတ္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားသည္။

၄၄

Available at https://www.bnionline.net/mm/news-881.html [accessed 24 June 2019]

108

ကရင္နီျပည္အတြင္း ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ကရင္နီျပည္ရွိ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း
ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကၿပီး ႐ိုးရာဓေလ့အရ လယ္ယာႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္းတို႔ကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္လာ
ၾကသည္။၄၅ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔၏ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိသျဖင့္ ျပည္သူလူထုတို႔သည္
လယ္ယာႏွင့္ ေတာင္ယာမ်ားကို ေအးခ်မ္းစြာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။ စစ္အစိုးရကို ခုခံေတာ္လွန္ၾကေသာ ကရင္နီႏွင့္ အျခား
ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စစ္အစိုးရက ‘ျဖတ္ေလးျဖတ္’ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ေျမလွန္ တုိက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈမ်ား
ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုတို႔သည္ မိမိတို႔၏အိုးအိမ္၊ ေက်းရြာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကိုစြန႔္ခြာၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္ခဲ့ရသည္။၄၆ အထူးသျဖင့္
၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရသည္ ၎တို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ “စုစည္းရြာ” မ်ားသို႔ ကရင္နီေက်းရြာအခ်ိဳ႕ကို အတင္းအၾကပ္ တစ္ပတ္
အတြင္း ေျပာင္းေရြ႕ေစမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားစြာ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည္။ ေခတ္စနစ္ဆိုးမ်ားေအာက္တြင္ လြတ္လပ္စြာ
စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ မရရွိေတာ့သျဖင့္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းလာသည့္ ကရင္နီလူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း သို႔မဟုတ္
႐ိုးရာဓေလ့ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အခ်ိဳ႕လည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရသည္။
ယေန႔ထိတိုင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားမွာလည္း ေျပာင္းလဲလာ
ေသာ ေခတ္စနစ္မ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ ရွိလာသည္။ ပထမအေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ
ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ လယ္ယာႏွင့္ ေတာင္ယာမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေဒသထြက္မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ားကိုသာ
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ သီးႏွံအထြက္တိုးေရးအတြက္ ျပင္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို
အသံုးျပဳလာၾကသည္။ ဒုတိယအေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းပိုမိုတြင္က်ယ္ေရးအတြက္ ကြ်ဲႏြားတိရိစၦာန္အစား စက္ပစၥည္းမ်ားကို
အသံုးျပဳကာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။ တတိယအေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္
ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈဓေလ့မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီး အခေၾကးေငြျဖင့္ လုပ္အားငွားရမ္းလာၾကသည္။ စတုတၳအေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ
ယခင္ေခတ္မ်ားတြင္ ရြာသားအခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈရွိၾကၿပီး မိမိတို႔၏ လယ္ယာ/ေတာင္ယာေျမမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္႐ံုျဖင့္ အခ
ေၾကးေငြမယူဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ရြာသားအခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈနည္းလာၿပီး ေျမယာ ငွားရမ္း
လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကို အလြယ္တကူ မေပးၾကေတာ့ေပ။
ထို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ႀကီးမားေသာ ႐ိုက္ခတ္မႈတစ္ခုမွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳမႈျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္း
အရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ လူမႈေရးအရ တရားဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို အဓိကအေျခခံထား
ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိတည္ဆဲ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို စနစ္တက်အသိအမွတ္ျပဳ၊
ကာကြယ္ေပးထားျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ အစိုးရထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈသည္ စိုးရိမ္
ဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနမွထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္အေထာက္အထား (ဥပမာ ပံုစံ-၇) ရွိသူႏွင့္ ဓေလ့
ထံုးတမ္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူ အၾကား ေျမယာအျငင္းပြားမႈ တစ္ခုခုျဖစ္လာပါက အစုိးရဌာနမွထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာလုပ္
ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရွိသူက အသာစီးရမႈ သို႔မဟုတ္ အႏိုင္ရမႈမ်ားရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရ၏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဥပေဒ (၂၀၁၈) သည္ အစိုးရထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ကရင္နီျပည္ရွိ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ား၏
လံုၿခံဳမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ ဥပေဒနားလည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ႏွင့္ ခ႐ိုနီမ်ားက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း
မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို လက္ဦးမႈရယူကာ ေလွ်ာက္ယူႏိုင္သျဖင့္ ေဒသခံလူထု၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းလယ္ယာေျမမ်ား မတရားသိမ္းဆည္း
ခံရမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

၄၅

ကရင္နီျပည္တြင္ လယ္ယာႏွင့္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက ခဲမျဖဴႏွင့္ အၿဖိဳက္နက္သတၱဳ
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံလူထုႏွင့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က လုပ္ကိုင္ေနမႈရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဦးပိုင္
ကုမၸဏီက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားသည္။

၄၆

“ျဖတ္ေလးျဖတ္” သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရလက္ထက္ ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္း က်င့္သံုးခဲ့ေသာ စစ္မဟာ
ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထိုစစ္မဟာဗ်ဴဟာအရ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၁) ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ၂) ဘ႑ာေငြျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊
၃) သတင္းအဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ ၄) လူထုႏွင့္အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကရင္နီျပည္အတြင္း ေျမယာအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ႕ကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရေသာ္
တစ္ဘက္တြင္ သီးႏွံအထြက္တိုးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္မႈမ်ား ယခင္ထက္ ပိုရွိလာေသာ္လည္း၊ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဓာတုပိုးသတ္
ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ယခင္ေခတ္ထက္ မီွခိုအားထားလာရမႈ၊ ေျမဆီလႊာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳး
သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားရွိလာၿပီး စက္ပစၥည္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ လုပ္သားငွားရမ္းရမႈမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း တိုးလာ
သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းရြာလူထုအၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ တည္ဆဲလယ္ယာေျမဥပေဒမ်ား၏
အားနည္းခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံလူထု၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္
ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား ထိပါးလာၿပီး ၎တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာအခြင့္အေရးလံုၿခံဳမႈကို အားနည္းေစခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ား ထပ္မံဆံုးရံႈးမႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
စုေပါင္းကာ အစုိးရ၏ တည္ဆဲေျမယာဥပေဒမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာမ်ားကို
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္။၄၇

ကယားျပည္နယ္ရွိေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအသံုးျပဳေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာအမ်ိဳးအစားတစ္ခု (Photo by ENAC)

၄၇

လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ (RFA) – “လယ္ယာေျမ ဥပေဒျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ကယားျပည္နယ္မွာ ေတာင္းဆို” (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္) available at
https://www.rfa.org/burmese/news/kayah-farmers-press-04232016105950.html [accessed 24 June 2019], ကႏၱရဝတီတိုင္း(မ္) Kantarawaddy Times – “ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဥပေဒသည္ ေဒသခံေျမယာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏုိင္သည့္အတြက္ ဖ်က္သိမ္းရန္ေတာင္းဆိုေနၾက” (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္) [accessed 24 June 2019]
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စာကြက္ (၁၅)

ကရင္နီေျမယာမူဝါဒ
ကရင္နျီ ပည္ရိွ အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္ ကရင္နျီ ပည္ရွိ
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို အေျခခံထား
ေသာ ကရင္နီေျမမူဝါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ကရင္နီေျမမူဝါဒ
ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေဒသခံလူထု၊ ေတာင္သူလယ္
သမားတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားက်င္းပကာ အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္း၊ ႐ိုးရာ
ဓေလ့

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ

သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

ကရင္နီျပည္

အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပကာ ညိႈႏိႈင္းတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္
အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္းတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ကရင္နီျပည္
အတြင္းရွိ

သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔

အသီးသီးတို႔ႏွင့္

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကရင္နီေျမမူဝါဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ
(၄-၅) ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ကရင္နီေျမအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (Karenni Land Seminar)၌ အတည္ျပဳခဲ့သည္၄၈
ကရင္နီေျမမူဝါဒပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ကရင္နီျပည္တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ က်င့္သံုး
လာခဲ့ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တို႔သည္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ မရွိျခင္း၊ ၎တို႔၏ စီမံထိန္းသိမ္းလာခဲ့ေသာ ေျမႏွင့္
သဘဝအရင္းအျမစ္တို႔သည္ အတင္းအဓမၼ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို
အျပည္အဝအသိအမွတ္ျပဳ၊ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဌာနတိုင္းရင္းသား
တို႔၏ လူမႈစီးပြားတည္ၿငိမ္မႈကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔၏ ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အဝရရွိေစရန္၊ အမ်ိဳးသားစားနပ္
ရိကၡာလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈတိုးျမွင့္လာေစရန္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ကရင္နီ ေျမမူဝါဒကို ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ေျမ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ လမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ရည္ရြယ္ထားသည္။
ကရင္နီေျမမူဝါဒ၏ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာရွိ လူ႔အခြင့္ အေရးစံခ်ိန္
စံညႊန္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။ ဥပမာ - လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူ
ညီမွ်မႈႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ၊ ညိႈႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္
တိုးတက္မႈ၊ က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ အစရွိသည့္ စံႏႈန္းမ်ားပါရွိသည္။ ပို၍အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ကရင္နီေျမမူဝါဒ၏
လမ္းညႊန္မႈမူေဘာင္တြင္ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။
ကရင္နီေျမမူဝါဒတြင္ အပိုင္း (၁၀) ပိုင္းပါရွိၿပီး ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အပိုင္းလိုက္ ထည့္သြင္း
ေရးဆြဲထားသည္။ အေရးႀကီးေသာ မူဝါဒအခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပရေသာ္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
တို႔၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ရန္၊ ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ရာတြင္ ေျမအျပင္ ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူမႈစီးပြား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အေပၚ အေျခခံၿပီးသတ္မွတ္ရန္
ပါရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ေဒသ၏

၄၈

ကရင္နီေျမအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (Karreni Land Seminar) သို႔ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား
ႏွင့္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံႏိုင္ငံေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္
ျပင္ပေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း (၁၇၅) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
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ကရင္နီေျမအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄-၅ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။)
(ဓာတ္ပံု - Karenni Land Policy Drafting Committee) (KEAN facebook page မွ ရယူသည္။)

လူမႈစီးပြား ေရရွည္တည္ၿငိမ္ေရးကို ဦးတည္ရန္၊ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ေဒသခံ
ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရတို႔ပါတဝင္သည့္ ပူးတြဲေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း၊ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သြားရန္ ပါရွိသည္။ ေျမဆိုင္ရာ တရားေရးစနစ္ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ
တရားေရးစနစ္ႏွင့္ အထူးသီးသန္႔တရား႐ံုးမ်ားကို ေဒသအဆင့္လိုက္ သီးသန္႔တည္ေထာင္သြားရန္ႏွင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အသံုးခ်
ပိင
ု ခ
္ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တရားစြဆ
ဲ မ
ုိ မ
ႈ ်ားကို ျပည္နယ္အျမင္ဆ
့ းုံ တရား႐ံးု ၏ဆံးု ျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရန္တ႔ုိ ပါရွသ
ိ ည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားရသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာ လူအုပ္စုမ်ား၏
ေျမယာ အခြင့္အေရးတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေျမယာဆံုးရံႈးသြားသည့္ မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို

ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊

အစားထိုးေျမေနရာေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံေျမယာမဲ့မ်ားကို ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သြားရန္ ပါရွိသည္။
ကရင္နီျပည္အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ အစိုးရ၏တည္ဆဲေျမယာဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသး
သည့္ ေျမယာေျမာက္မ်ားစြာတည္ရွိေနၿပီး ထိုေျမမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံမႈမ်ားရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာေနလူထု၏
ဘုိးဘြားပိုင္ေျမမ်ား ထပ္မံဆံုးရံႈးမႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ ကရင္နီေျမ မူဝါဒတြင္ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း
မရွိေသးေသာ ေျမမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသံုးခ်မႈမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္သည့္
တိက်ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ပါရွိသည္။
ကရင္နီေျမမူဝါဒကို ကရင္နီဌာေနလူထုတို႔ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ဆက္က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္
တို႔ကို အေျချပဳေရးဆြဲထားၿပီး ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစနစ္၏ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည္။ အဆိုပါ ကရင္နီေျမမူဝါဒကို ေရးဆြဲေနစဥ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေဒသခံလူထု၏
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အားေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ ထိုတားဆီးမႈမ်ားၾကားမွ ကရင္နီေျမ
မူဝါဒကို “ကရင္နီျပည္၏ ဘံုေျမမူဝါဒ” အျဖစ္ အသံုးျပဳသြားရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမရွိေသးသျဖင့္ ကရင္နီေျမမူဝါဒ
ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီသည္ ကရင္နီေျမမူဝါဒ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည္စံုေရးအတြက္ ထပ္မံျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္
ရွိသည္။၄၉

အရင္းအျမစ္။ ကရင္နီေျမမူဝါဒ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ)

၄၉

The Fifth Wave –“ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈရရွိရန္ ကရင္နီေျမမူဝါဒစာအုပ္အား ထုတ္ေဝ” (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈
ရက္) available at http://www.fifthwavenews.com/fwn/36617 [accessed 24 June 2019), The Farmer Myanmar – “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊
ေျမရိုင္းဥပေဒကို မဖ်က္သိမ္းဘူးဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ ထပ္ျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေနကို စိုးရိမ္မိတယ္” available at
https://www.thefarmermedia.com/news/12127 [accessed 24 June 2019]
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စာကြက္ (၁၆)

“ကရင္နီျပည္” ႏွင့္ “ကရင္နီကိုယ္ပိုင္ဝိေသႆ” တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ၏ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ
ကရင္နီ ေစာဖ်ာမင္းအဆက္ဆက္တို႔က သီးျခားလြတ္လပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ ကရင္နီျပည္ (ေခၚ) ယေန႔
ကယားျပည္နယ္သည္ ေရွးပေဝသဏီေခတ္တြင္ ယိုးဒယားယြန္းႏွင့္ ဗမာတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခံခဲ့ေသာ္လည္း
ကရင္နတ
ီ သ
႔ုိ ည္ ထိက
ု ်ဴးေက်ာ္မမ
ႈ ်ားကို ခုခေ
ံ တာ္လန
ွ ႏ
္ င
ို ခ
္ ၿ့ဲ ပီး ကရင္နျီ ပည္ကုိ ကာကြယထ
္ န
ိ း္ သိမး္ လာခဲသ
့ ည္။ သမိင
ု း္ အေထာက္
အထား မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပိုင္းကို

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီတို႔က က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ၿပီးေသာအခါ အေနာက္ကရင္နီ

နယ္ေျမ၏ သီးျခားလြတ္လပ္ေရးကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ ဗမာဘုရင္ႏွစ္ဘက္လံုးက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔က
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း၌လည္း အေနာက္ကရင္နီနယ္သည္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ တိုက္႐ိုက္ၾသဇာ သက္
ေရာက္မႈ မက်ေရာက္ခဲ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိေသာအခါ ကရင္နီျပည္ကို
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ “ကရင္နီျပည္နယ္” ကို “ကယား
ျပည္နယ္” ဟု အမည္ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့သည္။
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အေနာက္ကရင္နီျပည္သမိုင္းကို အေျချပဳၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ကို အသိ
အမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးမၾကာခင္လပိုင္းအတြင္း ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
စတင္ေပၚေပါက္လာသည္။ ထိုခုခံေတာ္လွန္ေရးကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ကရင္နီအမ်ိဳးသား
တိုးတက္ေရးပါတီက ဆက္လက္ဦးေဆာင္လာခဲ့သည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ပါတီကြန္ဂရက္မ်ားက်င္းပ
ကာ ကရင္နီျပည္အစိုးရကို ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္တို႔က နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ခဲ့မႈ
မ်ားေၾကာင့္

မိမိတို႔၏ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရာတြင္

စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ

ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။

“ကရင္နီျပည္” ကုိ “ကယားျပည္နယ္” ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့သည့္ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖ.ဆ.ဖ.လ အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
မွာ ကရင္နီျပည္၏ သီးျခားလြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္မျပဳလိုျခင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ကို ကရင္နီတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရး
လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ခြဲျခားထားလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိသည္။
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ လူမ်ိဳးႏွင့္ ျပည္နယ္၏ အမည္နာမ ေျပာင္းလဲမႈ
ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈအျပင္ ကရင္နီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ဘံုဘာသာစကားမရွိသျဖင့္ ကရင္နီတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
ဝိေသသတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ကရင္နီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားတြင္ ပကူးကရင္၊ ကယား၊ ကယန္း၊
ကေယာ၊ ယင္းတလဲ၊ မႏူမေနာ၊ ေဂဘား စသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားပါဝင္ၿပီး အဆိုပါ ကရင္နီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ
သည့္ ဘံုစကားႏွင့္ စာေပမ်ားမရွိခဲ့ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းထဲဘူးဖဲ (၁၉၃၇၂၀၁၁) သည္ ကရင္နီတို႔၏ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ဝိေသႆကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကရင္နီအကၡရာကို
တီထြင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ စတင္အသံုးျပဳလာခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ (၁၉၆၂၁၉၈၈) ၌ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားမႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ မိမိတို႔ထိန္းခ်ဳပ္
နယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ကရင္နီအကၡရာမ်ားကို သင္ၾကားေစခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုအကၡရာမ်ားသည္ ကရင္နီျပည္
လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ကရင္နီအကၡရာမ်ားကို တီထြင္ခဲ့ေသာ ထဲဘူးဖဲသည္ ကရင္နီျပည္၊ ၾကယ္ဖိုးႀကီးေဒသမွ ကယားမ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္သျဖင့္
ထိုအကၡရာမ်ားသည္ အသစ္တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ကယားမ်ိဳးႏြယ္စု၏
ဘာသာစကားကို အေျခခံထားသည္။ က်န္ကရင္နီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက မိမိဆိုင္ရာစကားျဖင့္ တတ္ကြ်မ္းၿပီးသူမ်ားက ျပန္လည္
သင္ၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ကယန္းႏွင့္ ကေယာမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔သည္ ႐ိုမင္အကၡရာကို အသံုးျပဳၾကသျဖင့္
လက္ရွိအေျခအေနအရ ကရင္နီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္
ကယားမ်ိဳးႏြယ္စုမွ မိမိတို႔၏ မူလသံုးစြဲခဲ့သည့္ ဗမာအကၡရာကို အသစ္တီထြင္လိုက္သည့္ ကရင္နီအကၡရာျဖင့္ အစားထိုးအသံုးျပဳ
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သြားရန္ႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဘံုစာေပျဖစ္လာႏုိင္
ေရးကို

ဦးတည္သည့္အေလ်ာက္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္

ကယားမ်ိဳးႏြယ္စုအၾကား

ကရင္နီအကၡရာ

သင္ၾကားမႈ က်ယ္ျပန္႔လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထိုႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္နီအကၡရာကို ကယား
ျပည္နယ္၏ တရားဝင္စာေရးစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကယားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ေကာ္မတီသည္ ကရင္နီအကၡရာမ်ားကို ကယားျပည္နယ္၏ တရားဝင္စာေရးသားမႈစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ထိုအကၡရာကို “ကရင္နီအကၡရာ” ဟု မေခၚတြင္ဘဲ ထိုအကၡရာတီထြင္ခဲ့ေသာ ထဲဘူးဖဲ၏ ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္သည့္
ၾကယ္ဖိုးႀကီးေဒသကိုအစြဲျပဳၿပီး “ၾကယ္ဖိုးႀကီးအကၡရာ”ဟု သတ္မွတ္ေခၚေဝၚခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈသည္
ကရင္နီအမ်ိဳသား တိုးတက္ေရးပါတီ၏ ကရင္နီအမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာတည္ေဆာက္မႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္
သည္။
ကရင္နီအမ်ိဳသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ကယားဗဟိုျပဳသည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း
အမွန္တကယ္တြင္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအယူဝါဒဆိုင္ရာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လိုလားမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ပါတီမွ ခြဲထြက္
ၿပီး သီးျခားရပ္တည္လာခဲ့သည္။ ဥပမာ - ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္ဝဲအယူဝါဒ (ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ) လြမ္းမိုးသည့္ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္
အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၎တို႔၏ေနာက္လိုက္မ်ားက

ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (KNPLF) ကိုလည္းေကာင္း၊

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ထုတ္ပယ္ထားၿပီး အစိုးရမွျပန္လည္လက္နက္တပ္ဆင္ေပးထားသည့္
အဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕တို႔က

ကရင္နီအမ်ိဳးသားဒီမုကေရစီပါတီ (KNDP) ကိုလည္းေကာင္း၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို မလိုလားသည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕တို႔က ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
(KNPDP) ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ (KNSO) ကိုလည္းေကာင္း
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ (KNPLF ကို ယယန္းလူမ်ိဳး အမ်ားစုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ KNPDP ကို ကေယာလူမ်ိဳးအမ်ားစုတို႔ျဖင့္လည္း
ေကာင္း၊ KNSO ကို ပကူးကရင္လူမ်ိဳး အမ်ားစုတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းထားသည္။)
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ ထိုခြဲထြက္အဖြဲ႔မ်ားက စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္အသြင္းေျပာင္းကာ
စစ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၏ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈအေပၚ မ်ားစြာ႐ိုက္ခတ္မႈ
ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိတြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီသည္ ကရင္နီလူမ်ိဳးတို႔ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္
ရွိသည့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ကရင္နီအမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။

Source:

TNI, “From War to Peace in Kayah (Karreni) State- A Land at the Crossroads in Myanmar” (July

2018), available at: https://www.tni.org/files/publication-downloads/tni-2018_karenni_eng_web_def.pdf;
Asia Peacebuilding Initiatives, “Karenni and Kayah: The Nature of Burma’s Ethnic Problem over Two Names
and the Path to Resolution” (February 2014). Available at: http://peacebuilding.asia/burmas-ethnic-problemover-two-names-and-the-path-to-resolution/) [accessed 27 June 2019]; KNPP ၏ အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး၏
ေျပာၾကားခ်က္မ်ား (10 July 2019)
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ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား
ေျမယာအေရးကူညီေပးသည့္ အဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား
●

ေျမယာႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ေျမယာ၊

သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကြဲျပားမႈရွိေနျခင္း။ အစိုးရ၏ တည္ဆဲ
ေျမယာဥပေဒေဘာင္တြင္ ေပးထားေသာေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဒသျပည္သူလူထုတို႔ ရယူ
ခံစားႏုိင္ေစရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္
တြင္ ေရးဆြဲထားျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ထိုဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရွိထား႐ံု
မွ်သာ အသိပညာေပးၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေရးဆြဲထားသည့္ ေျမယာမူဝါဒမ်ား ေပၚထြက္လာေရး
အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ အစိုးရဥပေဒအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္
မရွိေသာ္လည္း ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ-၇) ရရွိထားေသာ ေျမမ်ားမတရားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားမွ တစ္စံုတစ္ရာ
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာမ်ားကို ေဒသခံ
လူထုကိုယ္တုိင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္၊ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ဥပေဒေဘာင္မ်ားအတြင္း လူထုပါဝင္
ပူးေပါင္းမႈကို အားေပးေနသည့္အဖြဲ႔မ်ား ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရ၏ တည္ဆဲေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဥပေဒမ်ား
သည္ အေပၚယံအားျဖင့္ အားသာခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာ
မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ၎တို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တို႔ကို

ေမွးမိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြား

ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ရႈျမင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ အစိုးရ၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ လက္ရွိေျမယာလံုၿခံဳေရးကို အဓိက
ထားၿပီး အစိုးရဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ေထာက္ျပသည့္အဖြဲ႔မ်ားမွာ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ
ျပည္ေထာင္စုကို ရည္မွန္းၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
●

အစိုးရ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားမ်ားသည္ ကရင္နီျပည္ သို႔မဟုတ္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္၏
ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈ အလြန္အားနည္းေနျခင္း။ ကယားျပည္နယ္တြင္
ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္၌ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံလူထု၏ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းဆည္းခဲ့မႈမ်ားရွိၿပီး ထုိေျမယာမ်ားကို
ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ျပန္ေပးရန္ အစိုးရဖြဲ႔စည္းထားေပးသည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္
စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ညႊန္ၾကားလာသည့္တိုင္ လံုးဝျပန္မေပးလိုသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ ဥပမာ - တပ္မေတာ္၏
တပ္မ ၂၀၂ (ေငြေတာင္တပ္) သည္ တပ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ရြာဖ်က္ၿပီး တပ္စခန္းလုပ္ထားေသာ ေျမေနရာမ်ားကို မူလ
ပိုင္ရွင္ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား

ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ထိုေျမမ်ားကို သီးစားခ်ထားမႈႏွင့္

ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားက သက္ဆိုင္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔ထံ တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေျမမ်ားကို တပ္မေတာ္
သည္ ယခုထိတိုင္ ျပန္လည္စြန္လႊတ္ျခင္း မရွိေသးပါ။
●

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာ
ရလာေသာ အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ကယားျပည္နယ္၏ေဒသအခ်ိဳ႕ရွိ လယ္ယာေျမမ်ားကို လယ္ယာေျမ
လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ-၇) ထုတ္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၆ - ၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ
တည္ၿငိမ္ေရးခ်မ္းမႈမရွိသျဖင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူတို႔သည္ ၎တို႔၏ေက်းရြာမ်ားကို
စြန္႔ခြာၿပီး ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ေရာက္ရွိကာ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ခိုလႈံၾကရသည္။ ထိုဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလွ်င္ မိမိတို႔ေဒသသုိ႔ျပန္လာသည့္အခါ မိမိတို႔၏ေျမယာမ်ားကို ပံုစံ-၇ ေလွ်ာက္ကာ လက္ဦးမႈရယူထားသူ
မ်ားႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သျဖင့္ ပံုစံ-၇ ထုတ္ေပးျခင္းကို ဆိုင္းငံထားသင့္သည္ဟု ကယား
ျပည္နယ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔မ်ားအား အႀကံျပဳတိုက္တြန္းမႈမ်ား
ရွိသည္။ ဥပမာ - ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရသည္ ကယားျပည္နယ္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ေပၚရြာမ်ားကို စုစည္းရြာ
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အျဖစ္ ရွားေတာၿမိဳ႕တြင္းသို႔ အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ
ကယားျပည္နယ္၊ ရွားေတာမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္
စိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ေသာ ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ပံုစံ-၇ ထုတ္ေပးျခင္းကို
ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အစိုးရေျမစာရင္းဌာနအား ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။ ထိုေဒသတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ မူလေျမပိုင္ရွင္ ေဒသခံ
တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လာသည့္အခါ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈျပႆနာမ်ား ပုိမုိရႈပ္ေထြးလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
●

ကရင္နီျပည္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အသံုးခ်ၿပီးေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမမ်ားကို ေျမလက္ဦးမႈရယူ
သည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ရွိၿပီး ထိုေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ျပန္လည္ရယူ
ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္း။

ဥပမာ - ကရင္နီျပည္ရွိ ေဒသခံေတာင္သူအခ်ိဳ႕သည္

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မေထာခူရြာအနားရွိ ေတာင္ယာေျမမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လာၾကရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာပိုင္
မ်ားက နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ ထိုေတာင္သူမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ ေတာင္သူ (၈၅) ဦး ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ
ထိုေျမဧက (၂၀၀) ေက်ာ္ကို ကယားျပည္နယ္သုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တာဝန္က်သည့္ စရဖတပ္မွဴး (ၿငိမ္း) တစ္ဦးက
ေျမစာရင္းဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပံုစံ-၇ ထုတ္ကာ ရယူခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ေျမသိမ္းမႈဥပမာတစ္ခုမွာ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္
စဲၿပီး BGF သို႔ အသြင္ေျပာင္းထားသည့္ ကရင္နီလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲတစ္ခုမွ အႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေဒသခံ
ေတာင္သူ (၁၄) ဦးပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေျမ (၁၉) ဧကေက်ာ္ကို တပ္မေတာ္မသိမ္ဆည္းေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည္ဟု
ဆိုကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္မိမိနာမည္ျဖင့္ ပံုစံ-၇ ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔စစ္သို႔
အသြင္ေျပာင္းထားသည့္ ကရင္နီလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ခုကလည္း ေဒသခံလူထုအခ်ိဳ႕၏ ၿခံေျမမ်ားပါဝင္သည့္ ေျမ (၄၃)
ဧကကို အဖြဲ႔၏ တပ္မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ အစိုးရထံမွ ပံုစံ-၁၀၅ ထုတ္ၿပီး ရရွိထားသည္။ အဆိုပါ သိမ္းဆည္းေျမမ်ား
အျပင္ စစ္အစိုးရေခတ္တြင္ အစိုးရဌာနႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က ႏႈန္မိန္႔ျဖင့္သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေဒသခံလူထု၏ လယ္ယာ ေျမမ်ား
ကို မူလပိုင္ရွင္အခ်ိဳ႕ဆံုးပါးသြားၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားလက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ား
သည္ ယေန႔တိုင္ မၿပီးျပတ္ႏုိင္ေသးေပ။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား
●

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေျမယာအခြင့္
အေရးမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ ရဲ႕ဝံ့စြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ယႏၱရားမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းတို႔ကို အလ်င္းသင့္သလို အစဥ္တစိုက္
လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း။ ကယားျပည္နယ္တြင္ တပ္သိမ္းေျမမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီသိမ္းေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးတို႔အတြက္
ေဒသခံ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမယာအေရးကူညေ
ီ ပးေနသည့္ အရပ္ဘက္လမ
ူ အ
ႈ ဖြအ
႔ဲ စည္းအခ်ိဳ႕တိသ
႔ု ည္ ထြနတ
္ းုံ
တိုက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ဌာေနလူထု၏ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ေမွးမိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစႏုိင္သည့္
အစိုးရ၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဥပေဒမ်ားကို ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ထိုဥပေဒမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းေပး
ရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို အလ်ဥ္းသင့္သလိုျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျမယာအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုအခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊
အပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္

အေရးယူခံရျခင္းႏွင့္ ေထာင္က်ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရ၏

ေဒသခံလူထု၏ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လိုသည့္ စိတ္အား

ထက္သန္မႈသည္ ယုတ္ေလ်ာ့သြားျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေရး အတြက္ကိုသာ
ႏိႈးဆြေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။
●

ကယားျပည္နယ္တြင္ ယေန႔တိုင္ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုး လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာ
မ်ားစြာ က်န္ရွိေနၿပီး ထိုေက်းရြာမ်ားရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈအတြက္ ေရြ႕ေျပာင္း
ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကို အဓိကမွီခိုအားထားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဝးလံေခါင္းပါးေသာ ေတာင္ေပၚေက်းရြာမ်ား
သည္ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးလ်က္ရွိၿပီး ေဒသ၏ ပထဝီတည္ေနရာႏွင့္ ရာသီဥတု
အေျခ အေနေပၚ မူတည္၍ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ား တြင္ ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္
စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အဆင္မေျပသျဖင့္ (အခ်ိဳ႕နွစ္မ်ားတြင္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈေၾကာင့္ အစားအစာရွားပါးၿပီး ဆန္ျပဳတ္စားခဲ့ရ
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သည့္ ေက်းရြာမ်ားလည္း ရွိသည္။) ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးသည္ မိုးေရကိုသာအဓိကအားထားရသည့္ စုိက္
ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေက်းရြာမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္
ထားမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသစ္ျပဌာန္းလုိက္ေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္
သစ္ေတာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာလံုၿခံဳေရးမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက
စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္မ်ားသည္ ႐ိုးရာဓေလ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ႐ိုက္ခတ္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေန
သည္။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပင္ပမွတင္သြင္းလာေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆးတို႔အေပၚ မီွခို
အားထားမႈ ပိုရွိလာၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမွာ မရွိသေလာက္ အလြန္
နည္းသည္။
●

၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း အာဏာရလာေသာ အစိုးရသစ္မ်ားက ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာအပါအဝင္ အျခားက႑မ်ားအတြက္
ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျပဌာန္းလာခ်ိန္တြင္ ႐ိုးရာဓေလ့ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ကယားျပည္နယ္ရွိေက်းရြာ
အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ၎တို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့အရ ေျမယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔ကို စနစ္တက်မွတမ္းတင္
မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ အစိုးရ၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားသည္ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမမ်ားကို အေပၚယံအသိအမွတ္ျပဳမႈ အခ်ိဳ႕ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ရွင္းလင္းတိက်ေသာ
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ
(၂၀၁၈) ကို ျပဌာန္းလုိက္သျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လယ္ယာေျမႏွင့္ ေတာင္ယာေျမတို႔၏ လံုၿခံဳေရး
အတြက္ အထူးစိုးရိမ္လာၾကသည္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားက မိမိတို႔ေဒသတြင္ “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း” မရွိဟု
ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို အစိုးရက ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ကို
အထူးစိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုေသာ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားက အစိုးရသတ္မွတ္ထာသည့္
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္သျဖင့္ အစိုးရထံတြင္ စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိေသး
သည့္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား မရွိေသးသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ား၏ လံုၿခံေရးသည္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာမ်ားကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား အားတက္သေရာ ျပဳလုပ္
လာၾကသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ ဖလူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာရွိ ေတာင္ယာခင္းတစ္ခုတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမျပင္ဆင္မႈ (Photo by ENAC)
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●

ကရင္နီျပည္တြင္ ဆက္လက္က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အခိ်ဳ႕
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမယာအေမြမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ဆက္ခံခြင့္ မရွိၾကေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္အားျဖင့္ သက္ဆိုင္ခြင့္
ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ ကရင္နီျပည္ရွိ ကယားေက်းရြာအခ်ိဳ႕၏ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္
ေျမယာအေမြမ်ားကို က်ား/မ၊ အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသား၊ သား/သမီး မခြဲျခားဘဲ ခြဲေဝေပးအပ္ေလ့ရွိၿပီး မိဘေသဆံုးသြား
သည္အထိ မိဘႏွင့္အတူေနၿပီး မိဘအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ သား/သမီး တစ္ဦးဦးကိုသာ ေျမႏွင့္ အိမ္ရာအေမြမ်ား
ေပးေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ကရင္နီျပည္ရွိ ေတာင္ေပၚကယန္း ေက်းရြာအခ်ိဳ႕၏ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သမီးမ်ားသည္ ေျမယာအေမြမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ဆက္ခံပိုင္ခြင့္မရွိၾကသျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိၾက
ေပ။ အိမ္ေထာင္က်သည့္အခါ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတာဝန္ကို အဓိက
ယူၾကရသည့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ၎မိသားစုတစ္ခုလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြား
ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အတြက္ အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိသည့္တိုင္ေအာင္
အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္ခံစားခြင့္ ရွိသည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျမယာဆက္ခံခြင့္ မရွိသည့္ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
က်င့္သံုးသည့္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ရွိ ေဒသခံဌာေနလူထုတို႔က ရႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေခတ္ကာလေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္
အမွ် အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ေျမယာအေမြဆက္ခံခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည့္
႐ိုးရာဓေလ့ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈအခ်ိဳ႕ရွိလာသည္။

●

ကရင္နီျပည္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္းသည္ အစဥ္အလာအရ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း
ယေန႔ေခတ္တြင္ ထိုလုပ္ငန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးကို ထိခိုက္မႈရွိေစႏိုင္သည္ဟု ေဝဖန္မႈအခ်ိဳ႕
ရွိလာျခင္း။ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္အရ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးေပၚမူတည္ၿပီး ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္
ကိုင္မည့္ေျမမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းကာ မီးရိႈ႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ (၄-၅) ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ (၁၀) ႏွစ္ျခားတစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းေရြ႕

ကယားျပည္ (ကရင္နီျပည္) တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမရွိဟူသည့္ စည္းရံုးေရးပိုစတာမ်ား (KEAN facebook page မွ ရယူသည္။)
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စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ေဒသတြင္းလူဦးေရ တိုးပြားလာေသာေၾကာင့္ ေတာင္ယာေျမမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးလာျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕
ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေတာလိုက္ဓေလ့မ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားေလ်ာ့က်လာျခင္း၊
သားရဲတိရိစၦာန္အခ်ိဳ႕ ရွားပါးမ်ိဳးတုန္းလာျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေက်းရြာ
သစ္ေတာေျမမ်ား ေရရွည္တည္တ့ံေရးအတြက္ ေက်းရြာသစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီတို႔ကို ယခင္
ထက္ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ထိုသို႔ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းရာ
တြင္ အစိုးရထံတြင္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း (Community Forest) ထူေထာင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထား
ရယူၿပီး သစ္ေတာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ အစိုးရထံတြင္ CF လက္မွတ္မယူဘဲ ယခင္အစဥ္
အဆက္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေက်းရြာဘံုပိုင္သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ကိုသာ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာသစ္ေတာ
မ်ားကို ယခင္ထက္ပုိမုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
●

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ေျမယာက႑အပါအဝင္ အျခားက႑အလိုက္ မူဝါဒမ်ားကို ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္
ကရင္နီျပည္ (ကယားျပည္နယ္)၏ ေဒသခံလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔ အသီးသီး (ကရင္နီလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း စသည္) တို႔၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းသည့္ အခြင့္
အေရး မရရိွေသးျခင္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြး
ေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကရင္နီလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ KNPP သည္ လက္ရွိတြင္ အစိုးရႏွင့္ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဘက္အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုသာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို လြမ္းၿခံဳသည့္ တစ္ႏုိင္ငံ
လုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို လက္မွတ္ထိုးထားျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ တရားဝင္လူထု
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေသးပါ။
ထို႔ျပင္ UPDJC ၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္သည္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားလြန္းေနၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေပၚကန္႔သတ္မႈ
မွာလည္း မ်ားျပားလွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (အထူး
သျဖင့္ KNPP) သည္ NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးထားမႈ မရွိေသးျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ နယ္စပ္အေျချပဳအရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ေရးကို ထပ္မံတည္ေဆာက္လိုျခင္း စသည့္အေၾကာင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ UPDJC ၏
လုပ္ငန္းေကာ္မတီထံ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္စာတမ္းမ်ား တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္
ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္မ်ားတြင္ ကယားျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳသည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု)
အစည္းအေဝးမ်ားမွ ထြက္လာေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားသည္ ကရင္နီျပည္သူ
လူထု၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳမႈ မရွိသေလာက္ နည္းေနသည္။

●

ေျမ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္သား
မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို တိုးျမႇင့္ေပးလိုျခင္း။
ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္သူႏွင့္ နီးစပ္မႈပိုရွိၿပီး ျပည္သူ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္ ပိုသိႏုိင္ေသာ
ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေပးသင့္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္
ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ လူထုကိုယ္တုိင္ မိမိတို႔၏ ေျမယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို
စီမံခန္႔ခြဲသင့္သည္ဟုလည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးကဆႏၵရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္နီျပည္
အတြင္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ကို ျပည္နယ္အစိုးရလက္ထဲတြင္ထားလိုၾကသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္
ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို မ်ားစြာေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္လိုသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။
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ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ က်င့္သုံးၾကရာတြင္ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရ
သည္။ မတူညီေသာ ေရခံေျမခံႏွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား၏ ေျမနယ္နိမိတ္ပိုင္ျခား
သတ္မႈမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ၊ ေျမယာအခြင့္အေရး၊ အခြန္အခနွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈ၊ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲမႈႏွင့္
ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းသည့္ပံုစံမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏ အဓိက်ေသာ အစိတ္အပိုင္း
အခ်ိဳ႕တို႔ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
-

နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္း
ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ေျမယာနယ္နိမိတ္မ်ားကို (ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္၊ လွ်ိဳေျမာင္၊ ခိ်ဳင့္ဝွမ္း၊
ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္း၊ သစ္ပင္၊ ဝါးပင္၊ သစ္ငုတ္၊ ေက်ာက္ေဆာင္ အစရွိသည့္) သဘာဝ အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္
(ၿခံစည္း႐ိုးကန္သင္း႐ိုး၊ သစ္တံုး၊ ေက်ာက္ပံု၊ မွန္ထစ္၊ တူးေျမာင္း အစရွိသည့္) လူလုပ္အမွတ္အသားမ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခား
သတ္မွတ္ၾကသည္။

-

ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား
ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ဥယ်ဥ္
ၿခံေျမ၊ သခ်ႋဳင္းေျမ၊ နတ္ကြန္းေျမ၊ အစရွိသည့္ ေျမကိုကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအတြက္လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအတြက္လည္းေကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္လည္း
ေကာင္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးခ်ၾကသည္။

-

ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား
o

ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ - ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ားကို တစ္ဥးီ ခ်င္းပိင
ု ၊္ အစုအဖြပ
႔ဲ င
ုိ ႏ
္ င
ွ ့္ ဘံပ
ု င
ုိ ဟ
္ ၍
ူ သတ္မတ
ွ ခ
္ ျဲြ ခားထားၿပီး ပုဂလ
ၢ က
ိ ပိင
ု ၊္
မိသားစုပိုင္၊ လူမ်ိဳးစု/မ်ိဳးႏြယ္စုပိုင္ႏွင့္ ဘံုပိုင္ဆိုင္ခြင့္တို႔ကို ေဒသခံလူထု သို႔မဟုတ္ ဌာေနလူထုအား ေပးထားေလ့
ရွိသည္။ လယ္ေျမ၊ ယာေျမႏွင့္ ဥယ်ဥ္ၿခံေျမမ်ားသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေျမမ်ားသည္ ဘံုပိုင္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအႀကီးအကဲမ်ား၊ ေက်းရြာ
ရပ္မိရပ္ဖလူႀကီးမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာလူထုက အသိအမွတ္ျပဳၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊

မ်ားေသာ

အားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား မရွိပါ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔
လယ္ယာေျမႏွင့္ ဥယ်ဥ္ၿခံေျမမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္
(ပံုစံ-၇) ကို ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီး၊ ထုိလက္မွတ္ကုိ မိမိတို႔၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားအျဖစ္ ထားရွိ လာၾက
သည္။
o

ေျမယာလႊဲေျပာင္းခြင့္ - ေျမယာမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ဌားရမ္းခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ အေမြေပးခြင့္ စသည့္
ေျမယာလႊဲေျပာင္းခြင့္မ်ားကို ေဒသခံလူထု သို႔မဟုတ္ ဌာေနလူထုအား ေပးထားေသာ္လည္း ေျမယာေရာင္းခ်ရာတြင္
ေက်းရြာသားမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ ဘာသာျခားအခ်ိဳ႕တို႔ကို မေရာင္းခ်ၾကရန္ အမ်ိဳးသားေရး
အရ ႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားရွိသည္။

o

ေျမယာအေမြဆက္ခံခြင့္ - ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေျမယာအေမြကို သားႏွင့္ သမီး၊ အႀကီး၊
အငယ္၊ အလတ္ မခြဲျခားဘဲ မိဘကို ေသသည္အထိ လုပ္ေကြ်းျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္သည့္ သား သို႔မဟုတ္ သမီးကိုသာ
အေမြေပးေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ေျမယာအေမြကို သားကိုသာ ေပးေလ့

၅၀

သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားမွ ထုတ္ေဝေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ေျမယာဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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ရွိၿပီး အႀကီးဆံုး သို႔မဟုတ္ အငယ္ဆံုးသားကို ဦးစားေပးေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ- ကယန္း (ကေခါင္း) လူမ်ိဳး၊ နာဂ (ပိုညို)
ႏွင့္ အရိႈခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ၎တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ သားမ်ားကိုသာ ေျမယာအေမြေပးေလ့ရွိၿပီး သားမရွိ
သည့္တိုင္ သမီးမ်ားသည္ အေမြဆက္ခံခြင့္မရွိၾကေပ။
o

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ - ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ မိမိပိုင္သည့္ေျမေပၚတြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္
သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ အခြန္အခႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္ မလိုပါ။

o

သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ - ေျမေပၚေျမေအာက္ရွိ သေဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိသည္။ ေရထြက္ဧရိယာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သစ္ေတာေျမမ်ားတြင္ သစ္
ခုတ္ျခင္း၊ ေတာင္ယာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ေလ့ရွိသည္။ ဘံုပိုင္သစ္ေတာ
မ်ားမွ ထင္းႏွင့္ သစ္မ်ားကို မိသားစုသံုးစြဲရန္အတြက္သာ ထုတ္ယူခြင့္ရွိၿပီး စီးပြားျဖစ္ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ မျပဳပါ။

-

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေက်းရြာမွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ ရပ္မိ
ရပ္ဖမ်ားက ညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးေလ့ရွိသည္။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္မွ ဓေလ့ထံုးတမ္းအႀကီး
အကဲမ်ား၊ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲမ်ားက ဝိုင္းဝန္းညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးသည္။ .0

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ခုတြင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ဌာေနလူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈေသာ အစဥ္
အလာ ႐ုိးရာဓေလ့မ်ားေၾကာင့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ ထုံးတမ္းဓေလ့အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေဝဖန္
ေထာက္ျပစရာ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနတတ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ
စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏ အားသားခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို လူမႈေရး၊
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးရႈေထာင့္မ်ားမွ သံုးသပ္တင္ျပသြားပါမည္။

ၿဗိတိသ်ွအစိုးရလက္ထက္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ေတာင္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္တစ္ခု (ဓာတ္ပံု - KAD)
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အားသာခ်က္အေနျဖင့္ ပထမတစ္ခ်က္မာွ ေဒသခံျပည္သလ
ူ ထ
ူ သ
ု ည္ ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ို ခ
္ င
ြ အ
့္ ျပင္ ေျမမ်ားကို ေရာင္းဝယ္၊ ေပါင္ႏ၊ံွ
ငွားရမ္းႏွင့္ အေမြေပးႏိုင္သည့္ ေျမလြဲေျပာင္းပိုင္ခြင့္မ်ားရွိၿပီး ေဒသခံမဟုတ္သူမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားေလ့
ရွိသျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ားသည္ ေဒသခံလူထု၊ အထူးသျဖင့္ ဌာေနလူထုတို႔၏ ေျမယာလံုၿခံဳမႈကုိ မ်ားစြာ
အေလးထားသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုပိုင္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္သက္ရာသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရွိၿပီး ေဒသခံ
လူထု၏ လြတ္လပ္စြာစိုက္ပ်ိဳးပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မရွိေပ။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းထက္
ရာသီအလိက
ု ္ တစ္ႏင
ုိ တ
္ စ္ပင
ို သ
္ ီးနွမ
ံ ်ိဳးစံစ
ု က
ုိ ပ
္ ်ိဳးမႈကို ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ ေဒသထြကသ
္ ီးႏွစ
ံ လ
ံု င္မက
ႈ ို ထိန္းသိမ္း ကာကြယရ
္ ာေရာက္သည့္
အျပင္ ေဒသခံတို႔၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ အာဟာရမွ်တမႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ တတိယအခ်က္မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ေျမယာအသံုးခ်မႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး စီပြားျဖစ္အလြန္အကြ်ံထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မိသားစုစားဝတ္
ေနေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ထုတ္ယူ သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ ႀကီးမားေသာျပင္ပသက္ေရာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိလွ်င္
ထိုသုိ႔ေသာ ထုတ္ယူ သံုးစြဲမႈမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံမႈကို အေထာက္အကူျပဳ ထိန္းေပးႏုိ္င္သည္။

ေတာင္ယာသီးႏွံအခ်ိဳ႕ (Photo by ENAC)

စတုတၳအခ်က္မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ေဒသႏၱရအသိပညာမ်ားႏွင့္ သီးျခားဝိေသသ အမွတ္လကၡဏာမ်ား ရွင္သန္ျဖစ္တည္မႈနွင့္ မ်ားစြာ
ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ ပထဝီေျမအေနအထားႏွင့္ ရာသီဥတု အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ တည္ေဆာက္လာသည့္
ေျမယာဆိုင္ရာ ေဒသႏၱရအသိပညာမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္

႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဝိေသသ

အမွတ္ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအခ်ိဳ႕က်င့္သံုးမႈ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္ေနမႈသည္
လက္ခံႏုိင္စရာရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ အမွတ္လကၡာမ်ား မကြယ္ေပ်ာက္သြားေရးအတြက္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားရန္ အထူးလိုအပ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရွရွည္
တည္တံ့မႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲမႈဓေလ့မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း
ျမႇင့္တင္သြားရန္လိုပါသည္။
ေနာက္ဆးုံ အခ်က္မာွ ဓေလ့ထးုံ တမ္းေျမယာစီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ စ
ႈ နစ္သည္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး
အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ လူထုသည္ ကိုယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးခြင့္ တစ္စံုတစ္ရာ
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာကို လူထုႏွင့္အနီးဆံုး ျဖစ္သည့္လူထုက
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇက္ထားသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအႀကီးအကဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္မိရပ္ဖႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီး အကဲမ်ားအားအပ္ႏွင္း
ထားသျဖင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရွိသည့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူက်င့္သုံးခြင့္ရရွိ
ေစပါသည္။ ကိုယ္ၾ့ကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ရွိသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
တည္ေဆာက္သြားႏုိင္သည္။
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အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္ကာလႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕
ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမယာပိုင္ဆို္င္ခြင့္ မရွိေပ။ မိဘမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
အရ ေျမယာအေမြမ်ားကို သားမ်ားကိုသာေပးေလ့ရွိၿပီး သမီးမ်ားကို ေပးေလ့မရွိပါ။ ထိုဓေလ့သည္ ယေန႔ေခတ္ လူ႔အခြင့္အေရး
ရႈေထာင့္အရ ၾကည့္လွ်င္ က်ား-မတန္းတူခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည္။ ထိုဓေလ့ကို အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕က အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတစ္ခုအျဖစ္ မရႈျမင္ဘဲ မိမိတို႔၏ဓေလ့ထံုးတမ္းကို မိမိတို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ လက္ခံသည့္တုိင္ အျခားေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အခ်ိဳ႕တို႔က အဆိုပါအမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ သားဦးစားေပး ေျမယာအေမြေပး
သည့္ ဓေလ့မ်ားအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။ ေျမယာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္
အခ်ိဳ႕ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈ
မ်ား ရွိလာသည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ေျမယာအသံုးခ်မႈပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ အလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္သည္။ စပါး သို႔မဟုတ္ အျခား သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမည့္ ေတာင္ယာခင္းမ်ားအတြက္
သစ္ပင္ၿခံဳႏြယ္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး မီးရိႈ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု ေဝဖန္ေထာက္ျပ
ၾကသည္။ ပထဝီေျမအေနအထားႏွင့္ ရာသီဥတုအေျခအေနအရ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကအေျခခံၿပီး အသက္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကသည့္ ေဒသခံလူထုတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေတာင္ယာခင္းမ်ားကို ၅ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္ျခားၿပီး ေျပာင္းေရြ႕ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိၾက
သျဖင့္ သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္ရွင္သန္ႀကီးထြားေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူဦးေရတိုးပြားလာမႈ၊
ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ အျခားေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ယာမ်ားကို ၃ ႏွစ္ျခား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လာၾကသျဖင့္ သစ္ေတာ
ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး သစ္ေတာႏွင့္ ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီးမႈကို ျဖစ္ေစသည္ဟု အစိုးရအာဏာပိုင္ႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕က ရႈျမင္လာၾကသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာခင္းတစ္ခုကို မီးရႈိ႕ေနစဥ္ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္) (Photo by ENAC)
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တတိယအခ်က္မွာ

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို

ျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အရ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈပံုစံမ်ား

ဓေလ့ထံုးတမ္းအႀကီးအကဲမ်ား၊

ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားက စုေပါင္းဆံုးျဖတ္ေလ့ ရွိၾကေသာ္လည္း ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
တစ္ဘက္ဘက္က မေက်နပ္ပါက အယူခံတက္ပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏
တရားမွ်တမႈကို

ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ- ေျမယာနယ္နိမိတ္မ်ားကို သဘာဝအမွတ္အသားမ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္

ထားၾကသည္ ျဖစ္၍ ထိုအမွတ္အသားအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေျမယာနယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈတစ္ခုခုတြင္ ေရွ႕မီေနာက္မီ
ရပ္မိရပ္ဖလူႀကီးမ်ားက မိမိတို႔၏ ၾသဇာအရွိန္အဝါကို အလြဲသံုးစားကာ ဘက္လိုက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္သည္။ သို႔မဟုတ္
ေျမနယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မိ႐ိုးဖလာအရ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္ ႐ိုးရာနတ္မ်ားအား ပူေဇာ္ပသျခင္းျဖင့္ေျဖရွင္းသည့္ အခါမ်ိဳး
တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈကိုထိပါးႏုိင္သည့္ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းအခ်ိဳ႕ကို
ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းသင့္သည္မ်ားကိုဖ်က္သိမ္းရန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ လာၾကသည္။
စတုတၱအခ်က္မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားတြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထား
ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္၊ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ႏွင့္ ဘံုပိုင္ေျမမ်ားကို ေရွ႕မီေနာက္မီ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာလူထုတို႔က အသိမွတ္ျပဳထား
သည့္ လူမႈေရးအရတရားဝင္မႈရွိေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္ထားမ်ားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုအသိအမွတ္ျပဳ
ထားသည့္ ဥပေဒအရတရားဝင္မႈမရွိၾကေပ။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာအသံုးခ်မႈမ်ားကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိသျဖင့္
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားတြင္
အတိအလင္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း မရွိလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ
အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူႏိုင္သည့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္၊ ဓနရွင္မ်ားကလည္းေကာင္း ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး
သိမ္းယူ၊ ရယူႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားသည္ ေျမယာလံုၿခံဳမႈအႏၱရယ္ ရွိႏိုင္သည္။ ေျမယာ လံုၿခံဳမႈအာမခံခ်က္မရွိ
ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ဌာေနလူထုတို႔၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းလာသည့္ ေျမယာအေမြအႏွစ္မ်ား
ဆံုးရႈံးသြားႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္လည္း ရွိသည္။
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အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္နယ္ (၅၀) ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အေလ်ာက္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္

ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား(“enumerated

powers”)၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (“reserved powers”) ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးက
ဥပေဒျပဳႏုိင္သည့္ ထပ္ထူျပဳအာဏာမ်ား (“concurrent powers”) ကို သီးျခားစီျပ႒ာန္းထားသည္။ အဆိုပါလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
တြင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားေရးစီရင္ေရးအာဏာတို႔ ပါဝင္သည္။၅၁ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သီးျခား
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို တိုက္ရုိက္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္အားျဖင့္ လြမ္းမိုးႏိုင္သည္။ ျပည္နယ္

၅၁

ဖက္ဒရယ္စနစ္စတင္က်င့္သံုးသည့္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတို႔သည္
အလြန္ရွင္းလင္းတိက်သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကိစၥမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၁၈၆၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္
ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ထပ္ေနၿပီး ေရာယွက္လာသည္။
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မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္အခ်ိဳ႕ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ေငြေၾကးအေထာက္
အပံ့ကို ရယူလိုပါက ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။ ဥပမာ - အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
၏ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးသား အရက္ေသာက္သံုးခြင့္ အနည္းဆံုးအသက္အရြယ္ဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ (the National Minimum
Drinking Act)ကို ျပဌာန္းခဲ့စဥ္က ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဖက္ဒရယ္ဟိုင္းေ၀းလမ္းရန္ပံုေငြကို အျပည့္အဝရယူ
လုိပါက ျပည္နယ္ဥပေဒတြင္ အရက္ဝယ္ယူေသာက္သံုးခြင့္အနည္းဆံုး အသက္အရြယ္ကို (၂၁) ႏွစ္ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။၅၂
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေျမႏွင့္ သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ယေန႔ေျမယာစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္
ဆင္ျခင္စဥ္းစားစရာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ၿခံဳငံု
နားလည္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ရႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး(ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္၊ ေျမအသံုးခ်မႈ
ပံုစံမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း၊ ဌာေနလူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမႏွင့္သယံဇာတအခြင့္အေရး)
တုိ႔မွ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေျမအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ - ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၅၃

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေျမ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သယံဇာတဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ မ်ားစြာခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ (Private Lands)၊ ဖက္ဒရယ္ေျမ (Federal Lands) ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ
ေျမ (State and Local lands) ႏွင့္ ဌာေနလူမ်ိဳး ေျမ (Indian Lands) ဟူ၍ အဓိကအားျဖင့္ (၄) မ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္သည္။ (စာကြက္ ၁၇
ရႈ) ထို႔ျပင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာေအာက္ ႏွစ္ျမဳပ္ေနေသာေျမမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရပိုင္ေျမႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရပိုင္ေျမဟူ၍ (၂) မ်ိဳး
ခြဲျခားထားသည္။ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိက၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဖက္ဒရယ္၊
ျပည္နယ္၊ ေဒသႏၱရႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုအစိုးရတို႔သည္ ေျမႏွင့္ ေျမေအာက္ရွိ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေက်ာက္မီး ေသြးႏွင့္ အျခားေသာ
သတၱဳမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေျမေပၚသယံဇာတပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေျမေအာက္သယံဇာတပိုင္ရွင္တို႔ မတူသည့္ ပိုင္ဆိုင္
မႈမ်ိဳး (split ownership or split estate) လည္း ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေျမ (၅၇) မီလ်ံဧကေအာက္ရွိ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္
ေငြ႔၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ အျခား ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို

ဖက္ဒရယ္အစိုးရကပိုင္ဆုိင္ၿပီး အဆိုပါေျမႏွင့္ ေျမေပၚသယံဇာတမ်ားကို

ႏိုင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက အမ်ားစုပိုင္ဆုိင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ကမ္းရိုးတမ္းျပင္ပတြင္ ေတြ႔ရွိေသာ သယံဇာတ
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ကမ္းရိုးတမ္းမွ ပင္လယ္ေရမိုင္ (၃) မိုင္ အကြာအေဝးအတြင္းရွိ သယံဇာတမ်ားကို ျပည္နယ္က ပိုင္ဆိုင္
ၿပီး ထို (၃) မိုင္အကြာမွ မိုင္ (၂၀၀) အတြင္းရွိ သယံဇာတမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ပိုင္ဆုိင္သည္။

၅၂

အရက္ဝယ္ယူခြင့္ႏွင္ေသာက္သံုးခြင့္ရွိသည့္ အသက္အရြယ္သတ္မွတ္မႈသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျဖစ္သည္။ ၎ကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္
မ်ားက ဥပေဒျပဳရသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားအေပၚ
လြမ္းမိုးႏုိင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းရွိ လမ္းမ်ားကိုျပဳျပင္ရန္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ဟိုင္းေဝးလမ္းရန္
ပံုေငြအား ေလွ်ာက္ယူႏုိင္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ထိုရန္ပုံေငြကို ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ အရက္ဝယ္ယူေသာက္သံုးခြင့္ အနည္းဆံုးအသက္အရြယ္ဆိုင္ရာ
အက္ဥပေဒ (ထိုဥပေဒအရ အနည္းဆံုးအသက္အရြယ္မွာ ၂၁ ႏွစ္ ျဖစ္သည္) ႏွင့္ခ်ိတ္ထားၿပီး ထိုဥပေဒကိုလိုက္နာမွသာ (ျပည္နယ္ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းမွသာ)
ျပည္နယ္မ်ားလိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားကိုခ်ေပးသည္။

၅၃

https://revenuedata.doi.gov/how-it-works/ownership/
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စာကြက္ (၁၇)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ (Land ownership in the US)
ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ (Private Lands) သည္ ပုဂၢလိကႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေျမ ျဖစ္သည္။
ဖက္ဒရယ္ေျမ (Federal Lands) သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရကပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမျဖစ္ၿပီး ထိုေျမမ်ားကို စာခ်ဳပ္၊ ဝယ္ယူမႈ သို႔မဟုတ္
ေအာင္ႏုိင္မႈမွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္လာေသာ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား၊ ဝယ္ယူမႈ၊ ေပးအပ္မႈ၊ လဲလွယ္မႈ သို႔မဟုတ္ စီရင္ခ်က္မွတစ္ဆင့္
လႊဲေျပာင္းမႈမွရရွိလာေသာ

ေျမမ်ား၊

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ

သိမ္းဆည္းမႈဥပေဒျဖင့္

ဖက္ဒရယ္အစိုးရက

ဝယ္ယူထားေသာ

စစ္တပ္ေျမမ်ား၊ ျပည္နယ္ကမ္းရိုးတမ္းမွ (၃) မိုင္အကြာမွ စတင္သည့္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာေျမမ်ား ပါဝင္သည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရေျမ (State and local lands) သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး
ျပည္နယ္တစ္ခုခုကပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမမ်ား၊ ျပည္နယ္ကမ္းရိုးတမ္းမွ (၃) မိုင္အကြာ အေဝးအတြင္းရွိ နစ္ျမဳပ္ေျမမ်ား၊ ေကာင္းတီး
(county) ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသႏၱရအစိုးရကပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမမ်ားပါဝင္သည္။

ရင္းျမစ္ ။

။ https://revenuedata.doi.gov/how-it-works/ownership/

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စတင္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ မူလ
ျပည္နယ္ (၁၃) ခုက ဗဟို/ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား ၎တို႔၏ (ႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ) ေျမ ၄၀% ေက်ာ္ကိုေပးအပ္ခဲ့သည့္ ၁၇၈၁၁၈၀၂ ကာလအတြင္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈစတင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ ထိုေျမမ်ားတြင္ ျပည္နယ္အသစ္မ်ား ေပၚထြက္
လာသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားမွေပးအပ္ေသာ ေျမမ်ားအျပင္ ဖက္ဒရယ္ေျမအခ်ိဳ႕ကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ဝယ္ယူ
ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ားမွလည္းေကာင္း ရယူပိုင္ဆိုင္လာခဲ့သည္။၅၄ လက္ရွိတြင္ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရသည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျမဧကစုစုေပါင္း ၆၄၀ မီလ်ံ (ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းေျမဧက ၂.၂ ဘီလ်ံ၏ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔) ကို ပိုင္ဆုိင္သည္။
ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရပိုင္သည့္ ေျမမ်ားရွိေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ေျမအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ
ျပည္နယ္မ်ားတြင္တည္ရွိသည္။ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု (ပုဒ္မ-၄၊ အပိုင္း-၃၊ အပိုဒ္-၂) ျဖစ္ေသာ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ
စကားစု (the Property Clause) အရ ကြန္ဂရက္ (ဖက္ဒရယ္ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔/ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏
ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလံုးကို ခ်မွတ္
ပိုင္ခြင့္ရွိ္သည္။ ထိုျပဌာန္းခ်က္သည္ ကြန္ဂရက္အား ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ေပးအပ္ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ (the Supreme Court) ကလည္း အစိုးရပိုင္ေျမ (public lands) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ကြန္ဂရက္အား အကန္႔အသတ္မရွိ (without limitations) သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု (ပုဒ္မ-၆၊ အပိုဒ္ -၂) ျဖစ္ေသာ ႀကီးစိုးခြင့္ဟူသည့္ စကားစု (the Supremacy Clause) အရ
ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒသည္
ျပည္နယ္ဥပေဒအေပၚ လြမ္းမိုးပိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ထားသည္။
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရအျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔ကလည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ေျမ၏ (၉၅) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရဌာန (၄) ခုက စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ (စာကြက္ ၁၈ ရႈ) ထိုဌာနမ်ားမွာ
ျပည္ထဲေရးဌာန (DOI) ေအာက္ရွိ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန (BLM)၊ ငါးႏွင့္ သားရဲ တိရိစၦာန္လုပ္ငန္းဌာန (FWS)ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္

၅၄

ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ၁၈၀၃ ခုႏွစ္တြင္ လူဝီစီယားနားျပည္နယ္ေျမ (Louisiana Territory) ကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ လည္းေကာင္း၊ ၁၈၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖေလာ္
ရိမ္ဒါ (Florida) ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ အလာဘားမားႏွင့္ မစၥစၥပီေျမအခ်ိဳ႕ကို စပိန္ႏိုင္ငံမွ လည္းေကာင္း ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ေအာ္ရီဂြန္နယ္ေျမ
(Oregon Territory) ကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမွတစ္ဆင့္ ရယူခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ မက္စီကိုနယ္ေျမအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္တြင္
အလာစကာ (Alaska) ေျမတို႔ကို ရုရွားႏိုင္ငံမွလည္းေကာင္းဝယ္ယူခဲ့သည္။ available at: https://www.dummies.com/education/law/how-legaltitle-is-acquired/
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လုပ္ငန္းဌာန(NPS)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန (DOA) ေအာက္ရွိ သစ္ေတာဌာန(FS)တို႔ ျဖစ္သည္။ ကြန္ဂရက္သည္ အဆိုပါဖက္ဒရယ္ဌာနမ်ား
အား သက္ဆိုင္ရာဖက္ဒရယ္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာမ်ားကို ကြန္ကရက္မွ ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒမ်ား (statues) ျဖင့္ အပ္ႏွင္းထားသည္။၅၅
ဖက္ဒရယ္ဌာနမ်ား၏ ေျမစီမံခန္႔ခြဲခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ဌာနႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ လႊမ္းၿခံဳမႈကြဲျပားေသာ္လည္း ထိုျပဌာန္း
ဥပေဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအာဏာ (Property Clause) လြမ္းၿခံဳမႈအတြက္ က်င့္သံုးႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္
ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ တာဝန္အခ်ိဳ႕ကို ျပည္နယ္မ်ားအား လႊဲအပ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို
ဖက္ဒရယ္ဌာနမ်ားကသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားက ခြင့္ျပဳထားမွသာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရဌာနမ်ားသည္
ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပအစုအဖြဲ႔မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈတာဝန္အခ်ိဳ႕ကို လႊဲအပ္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏
ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ပိုင္ဆိုင္မႈစကားစု (the Property Clause) အရ ကြန္ဂရက္သည္ ဖက္ဒရယ္ေျမကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာမ်ားစြာရွိၿပီး
ႀကီးစိုးခြင့္စကားစု (the Supremacy Clause) အရ ဖက္ဒရယ္ျပဌာန္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ၎ႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္
ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားကို လြမ္းမိုးပိုင္ခြင့္ရွိေနသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ေျမအေပၚ ျပည္နယ္အစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကြန္ဂရက္ကသာ တိုးခ်ဲ႕
သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ခ်သြားႏုိင္သည္။
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အျပင္ ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ဖက္ဒရယ္ေျမ
မ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရထံမွ (ကြန္ဂရက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ) ရယူႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားျဖင့္သာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ရွိၿပီး ျပည္နယ္ဥပေဒျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ မရွိေပ။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကြန္ဂရက္မွခြင့္ျပဳထားသည့္ အတိုင္းအတာအတြင္း၌သာ
ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို တရားဝင္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ျပဌာန္းဥပေဒအခ်ိဳ႕သည္ ျပည္နယ္
မ်ား၏အစဥ္အလာအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (traditional authority) ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ဥပမာ - အမ်ိဳးသား သားရဲတိရိစၦာန္
ခိုလႈံမႈစနစ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအက္ဥပေဒ (the National Wildlife Refuge System Administration Act) တြင္ ကြန္ဂရက္သည္
သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ား၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ဖက္ဒရယ္အစိုးရပိုင္သည့္ သားရဲတိရိစၦာန္နယ္ေျမမ်ားကို “ျပည္နယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္
ေသာ ရိုးရာနယ္ေျမ (traditional area of state concern)” အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲခြင့္
ေပးထားသည္။ ခြ်င္းခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္သည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္)
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုပ္ပိုင္ခြင့္
အခ်ိဳ႕ေပးထားသကဲ့သုိ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုကန္႔သတ္ထားသည္။ ဥပမာ - ဖက္ဒရယ္ေျမအတြင္းရွိ
စားက်က္ေျမ၊ ျမက္္ရိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္အာဏာတို႔ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရဌာန
မ်ားကိုသာ အပ္ႏွင္းထားၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအား တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေပ။

၅၅

ျပ႒ာန္းဥပေဒအခ်ိဳ႕မွာ Federal Land Policy and Management Act (FLPMA), the Sustained-Yield Act, the National Park System Organic Act,
the National Wildlife Refuge System Administration Act, the Mineral Lands Leasing Act of 1920 and the Wilderness Act တို႔ျဖစ္သည္။
available at: https://fas.org/sgp/crs/misc/R44267.pdf
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စာကြက္ (၁၈)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ဖက္ဒရယ္ေျမ (Federal Lands)
ဖက္ဒရယ္ေျမသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရက အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေပးေသာေျမမ်ား (land held public trust and managed by the federal government)
ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျမဧက(၆၄၀) မီလ်ံ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ေျမ ၂.၂၇ ဘီလ်ံဧက၏
၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကိုပိုင္ဆိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္ေျမအမ်ားစုကို ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန (BLM)၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္
သားရဲတိရိစာၦန္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (FWS)၊ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (NPS) ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သစ္ေတာဝန္ေဆာင္မႈ
ဌာန (FS) တို႔က စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ ရွိသည္။ BLM၊ FWS ႏွင့္ NPS တို႔သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျပည္ထဲေရးဌာန (DOI) ေအာက္တြင္
ရွိၿပီး FS သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန (DOA) ေအာက္တြင္ရွိသည္။ ၎ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေအဂ်င္စီ (၄)
ခုတို႔သည္ ဖက္ဒရယ္ေျမ ၆၁၀.၁ မီလ်ံဧက သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ေျမ (၉၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္
ေျမအခ်ိဳ႕ (၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးဌာန (DOD) က ပိုင္ဆုိင္ၿပီး က်န္ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ား (၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)
ကို အျခားဖက္ဒရယ္ေအဂ်င္စီမ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ေျမပမာဏႏွင့္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ မ်ားစြာ
ကြဲျပားမႈရွိသည္။ Connecticut ႏွင့္ Iowa ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ေျမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာ္လည္း Nevada ျပည္နယ္
တြင္ ၇၉.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ေျမအမ်ားစုမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းျပည္နယ္မ်ား
တြင္ စုပံုေနသည္။
ဖက္ဒရယ္အစိုးရေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဖက္ဒရယ္ေအဂ်င္စီမ်ား
ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေအဂ်င္စီမ်ား

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ေျမ (ရာခိုင္ႏႈန္း)

U.S. Department of Interior (DOI)
• Bureau of Land Management (BLM)
• U.S. Fish and Wildlife Service (FWS)
• National Park Service (NPS)

၉၅

U.S. Department of Agriculture (DOA)
• U.S. Forest Service (FS)
U.S. Department of Defense (DOD)

၂

Others
• U.S. Army Corps of Engineers
• Bureau of Reclamation
• Post office

၃

• The National Aeronautics and Space Administration
• The Department of Energy,
• And more..
သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဖက္ဒရယ္အစိုးရကုိ ဖြဲ႕စည္းၾကရာတြင္ “အေနာက္ဘက္” ေျမမ်ား (အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ မူလ
ကိလ
ု န
ုိ ျီ ပည္နယ္မ်ားက ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ သ
္ ည္ဟု အခိင
ု အ
္ မာေျပာဆိခ
ု ေ
့ဲ သာ အပေလခ်ီယန္ေတာင္တန္း (the Appalachian Mountains)
ႏွင့္ မစၥစၥပီျမစ္ (the Mississippi River) ၾကားရွိေျမမ်ား)ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈျဖစ္စဥ္၏ လြမ္းမိုးမႈရွိခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္
တည္ေထာင္ရန္အတြက္ မူလျပည္နယ္မ်ားက ထိုေျမမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရသစ္ကို ဖက္ဒရယ္ပိုင္ဆိုင္မႈ
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖဲြ႔စည္းခြင့္ အပါအဝင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။
ထိုအပ္ႏွင္းမႈသည္ ယခင္ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းစုဖြဲ႔မႈအရ အားနည္းေသာ ဗဟိုအစိုးရအျဖစ္မွ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံု
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အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ဖက္ဒရယ္အစိုးရအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရက ဖက္ဒရယ္ေျမဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (၂) ခု
ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ေျမအခ်ိဳ႕ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း (ဥပမာ-အမ်ိဳးသား သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ား)ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ
ရရန္ သို႔မဟုတ္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူေနထိုင္မႈတို႔ကို အားေပးရန္အတြက္ အျခားေျမမ်ားကိုေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္
စြန္႔လႊတ္ျခင္းတို႔ကို ထင္ဟျပေနသည္။ ၁၉ ရာစုအတြင္းျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ေျမဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ေျမ
စြန္႔လႊတ္မႈ (federal land disposal) ကို အားေပး ခဲ့သည္။ ဥပမာ - ၁၈၆၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ the
Homestead Act ႏွင့္ the Desert Lands Entry Act တို႔သည္ ဖက္ဒရယ္ပိုင္ေျမ ဧကအခ်ိဳ႕ကို ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္
ျပည္နယ္ပိုင္ေျမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀ ရာစုအတြင္းျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ေျမဆိုင္ရာဥပေဒ မ်ား
သည္ ဖက္ဒရယ္ေျမထိန္းသိမ္းထားမႈကို အေလးထားလာသည္။ ဥပမာ - ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ the Federal Land
Policy and Management Act သည္ Alaska ျပည္နယ္မွလြဲၿပီး က်န္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဓားမဦးခ်ေျမ ခ်ေပးမႈ (homesteading)
ကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ Alaska ျပည္နယ္တြင္လည္း ဓားမဦးခ်ေျမခ်ေပးမႈကို ၁၈၉၆ ခုႏွစ္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရ၏ ေျမယာမူဝါဒေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အထက္ေဖာ္ျပပါ ဖက္ဒရယ္ေအဂ်င္စီ (၅)
ခု၏ စုစုေပါင္းဖက္ဒရယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ၃.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ The Homestead Acts အရ မည္သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားျပဳမည့္ မည္သူမဆို ဖက္ဒရယ္
ေျမကို ပုဂၢိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ဓာမဦးခ်ေျမမ်ား (homesteads) အျဖစ္ (၁၆၀) ဧကအထိ ေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္သည္။
ဖက္ဒရယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားရယူရာတြင္ အဆင့္ (၃) ဆင့္ရွိသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသည့္
ေျမမ်ားကို ေကာင္းမြန္လာေအာင္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ရယူျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
အတြက္ ဓားမဦးခ်ေျမမ်ား ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္းကမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕ခ်မွတ္ထားသည္။ ၎တို႔မွာ ေလွ်ာက္ထားသူ
သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို မဆန္႔က်င္သူႏွင့္ အသက္ (၂၁) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ရန္လိုသည္။
ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမေပၚတြင္ (၅) ႏွစ္ခန္႔ ေနထိုင္၊ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၿပီး ထိုေျမကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္း
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ၿပီးေနာက္ ထိုေျမကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိသည္။

ရင္းျမစ္ - https://www.archives.gov/education/lessons/homestead-act (accessed 31 Aug 2019)
Vincent, Carol Hardy, Laura A. Hanson, and Jerome P. Bjelopera. Federal land ownership: Overview and data.
Washington, DC, USA: Congressional Research Service, 2014. Available at: https://fas.org/sgp/crs/misc/
R42346.pdf (accessed 31 Aug 2019)
King, Robert, BLM Archaeologist, National System of Public Lands, U.S. Department of the Interior, Bureau of
Land Management. “The Homestead Act – Homesteading Comes to an End,” Available at: https://www.
youtube.com/watch?v=veiv6fTEl0g (accessed 31 Aug 2019)

ေျမအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ - ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား

၅၆

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အမ်ားအျပား ေျဖေလွ်ာ့ထားသည့္
စနစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္သည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတြင္ ပါဝင္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ
သည္ ဖက္ဒရယ္ေျမမဟုတ္သည့္ ေျမမ်ား (ျပည္နယ္ေျမႏွင့္ ဌာေနလူထုေျမ) ဆိုင္ရာ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္လြမ္းမိုး
ခြင့္မရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ သြယ္ဝိုက္အားျဖင့္ လြမ္းမိုးမႈရွိႏုိင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံအေပၚ လြမ္းမိုးမႈရွိသည့္
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ႏိုင္ငံေတာ္ေရႀကီးမႈ အာမခံအစီအစဥ္ (NFIP)၊ မ်ိဳးသုန္းလုနီးပါးမ်ိဳးစိတ္ အက္ဥပေဒ

၅၆

OECD “The Governance of Land Use, Country Fact Sheet United States”, available at: https://www.oecd.org/regional/regional-policy/
land-use-United-States.pdf [accessed 14 July 2019]
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(ESA)၊ စြမ္းအင္မူဝါဒ အက္ဥပေဒ (EPA)၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေရအက္ဥပေဒ (CWA)၊ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒ အက္ဥပေဒ (NEA)
ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဟိုင္းေဝးလမ္း အက္ဥပေဒ(FHA)တို႔သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္
မႈရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္ေျမမူဝါဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအက္ဥပေဒ (FLPMA) သည္လည္း ဖက္ဒရယ္ေျမအသံုးခ်
မႈပံုစံမ်ားအေပၚတြင္ လႊမ္းမုိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။၅၇ ထိုနည္းတူပင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္
ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအခ်ိဳ႕ကို ေဒသႏၱရအစုိးရ၏ ေျမအသံုးခ်မႈအေပၚ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္
လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ျပည္နယ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရအား လႊဲအပ္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ထည့္
သြင္း ျပဌာန္း၍လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ ေျမအသံုးခ်မႈကို စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္သည့္ မူေဘာင္မ်ားကို ဥပေဒျပဳျခင္းအားျဖင္လ
့ ည္းေကာင္း
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ ေျမထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။

ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တုိ႔တြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရက အေဆာက္အအံုတည္

ေဆာက္ခြင့္ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးျခင္းမျပဳမီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သံုးသပ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္း ကန္႔သတ္
ထားသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လႊမ္းၿခံဳထားသည့္ အမ်ိဳးသားေျမေနရာႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္ (Spatial and
Land-use plans) မရွိပါ။ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္လည္း ျပည္နယ္တိုင္းက ျပည္နယ္အဆင့္ ေျမအသံုးခ်မႈမူေဘာင္/မဟာဗ်ဴဟာကို
ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္း မရွိေပ။ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေျမအသံုးခ်မႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္
ေဒသႏၱရအဆင့္ ေျမအသံုးခ်မႈအတြက္ လမ္းညႊန္မူအျဖစ္သာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရက ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေပး
သည့္ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ထိုလမ္းညႊန္မူကို လိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။

ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္မူ

ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးလႊမ္းၿခံဳသည့္

ျပည္နယ္အဆင့္ ေျမအသံုးခ်မႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ထားသည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ဥပေဒအရစည္းေႏွာင္မႈရွိၿပီး ေဒသႏၱရ
အစိုးရတို႔က လိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္း ေျမအသံုးခ်မႈကို ကိုယ္ပိုင္
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ရွိသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားက ေျမအသံုးခ်မႈအတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ (Comprehensive
Plan-CP) ႏွင့္ ဇုန္သတ္မွတ္မႈ (Zoning Ordinances-ZO) တို႔ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ၾကသည္။ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရသည္
CP ေရးဆြဲရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ZO ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္အတြက္ CP ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ (ပံု ၉ ရႈ)
ပံု (၇) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္ဖြဲ႔စည္းပံု
(Organization of spatial and land-use planning in the United States)
ျပည္နယ္ (State)

ေဒသႏၱရ (State)

မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္

အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ား

(Strategic Plans)
- ျပည္နယ္ေျမအသံုးခ်မႈမႈမဟာဗ်ဴဟာ
အစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။
- ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ ေျမအသံုးခ်မႈ
မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ မရွိပါ။
- ေျမအသံုးခ်မႈမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္
မ်ားသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြဲျပား

(Comprehensive Plans)
- ဇုန္သတ္မွတ္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္
မူမ်ား ခ်မွတ္သည္။
- ျမဴနီစီပါယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က
က်င့္သံုးႏုိင္သည္။
- ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ အေသးစိတ္

ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္း
(Zoning Ordinances)
- ေျမပံုႏွင့္စာမွတ္တမ္းအေျခခံသည့္
ေျမအသံုးခ်မႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ား ပါဝင္သည္။
- ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ေဒသႏၱရ
အစိုးရတို႔သည္ ဇုန္သတ္မွတ္မႈ

အစီအစဥ္ ပူးတြဲေရးဆြဲေရး

ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ျပဳလုပ္ရန္

ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ႏိုင္သည္။

မလိုအပ္ေပ။ ေဒသႏၱရအစိုးရ

သည္။

အမ်ားစုက ဇုန္သတ္မွတ္မႈ ျပဳလုပ္
ၾကသည္။

Source: https://revenuedata.doi.gov/how-it-works/ownership/
၅၇

Nation Flood Insurance Program (NFIP), Endangered Species Act (ESA), Energy Policy Act (EPA), Clean Water Act (CWA), National
Environment Act (NEA), Federal Highway Act (FHHA) တို႔ကို ျပည္နယ္မ်ားက မျဖစ္မေနပါဝင္ရန္ မလိုေသာ္လည္း ထိုဥပေဒတြင္ပါဝင္ေသာ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးေငြမ်ားကို ရယူႏုိင္သည္။ Federal Land Policy and
Management Act (FLPMA) သည္ ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္
ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို အဆိုပါဥပေဒႏွင့္အညီစီမံခန္႔ခြဲရန္ လိုအပ္သည္။
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ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္အတိုင္း ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရပိုင္သည့္ ေျမမ်ားရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္ေျမကို
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျပည္နယ္ေျမမ်ားကို ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္
ျပည္နယ္အစုိးရတို႔၏ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာထားသည့္ သုေတတနႏွစ္ခု၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ျပည္နယ္ေျမ စီမံခန္႔ခြဲ
ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈထက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရ
သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရက ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမွ ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ ရွာေဖြေပးႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွာမူ တန္ဖိုးရွိေသာ
သယံဇာတမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ဘ႑ေငြဆံုးရံႈးမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုသုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္
မ်ားသည္ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းသျဖင့္ ထိုသုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ မတူညီေသာ ေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပံုစံမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပသြားပါမည္။
ဖက္ဒရယ္ေျမအမ်ားစုသည္ အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံအေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။ အဆိုပါဖက္ဒရယ္ေျမ
မ်ားကို ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာနႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ သစ္ေတာဌာန (Forest Service-FS) ႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန (Bureau of
Land Management- BLM) က ကြ်န္းသစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ၿခံေမြးတိရိစၦာန္စားက်က္လႊတ္ျခင္း၊ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ပအပန္း
ေျဖျခင္း အစရွိသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဘ႑ာေငြ
မ်ားစြာရွာေဖြရရွိႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ အေမရိကန္ အခြန္ထမ္းမ်ား၏ အခြန္
ေငြမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ ဘီလ်ံနီးပါး သုံးစြဲေနခဲ့ၾကရသည္။ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲ ေရးအဖြဲ႔မ်ားနည္းတူ ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး
အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္နယ္ေျမမ်ားကို ကြ်န္းသစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ၿခံေမြးတိရိစၦာန္ စားက်က္ေျမလႊတ္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းတို႔အတြက္
ေျမအငွားခ်ျခင္းအျပင္ အပန္းေျဖေျမေနရာမ်ားကိုလည္း စီမံခန္႔ခြဲရသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မတူညီ
ေသာအခ်က္မွာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရ ရွိၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔က ဖက္ဒရယ္ ေျမ
စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ တစ္ေဒၚလာအသံုးျပဳတိုင္း ၇၃ စင့္(ျပား)ခန္႔ ဆံုးရံႈးေနခ်ိန္တြင္ သုေတသနျပဳထားသည့္ ျပည္နယ္ (၄)ခုသည္
ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ တစ္ေဒၚလာအသံုးျပဳတိုင္း စုေပါင္းအျမတ္ေငြ ၁၄.၅၁ ေဒၚလာ ရရွိေနသည္။ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး
အဖြဲ႔တို႔သည္ ဝင္ေငြရရွိမႈ နည္းသည့္အျပင္ ၎တို႔၏ တစ္ဧကေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအသံုးစရိတ္မ်ားမွာလည္း ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔
မ်ားထက္ ၆ ဆခန္႔ ပိုမ်ားေနသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရပိုင္ေသာ ေျမမ်ားကို ျပည္နယ္အေစာင့္ေရွာက္ခံေျမ (STL)၊ ျပည္နယ္
သစ္ေတာေျမ (SF)၊ ျပည္နယ္ဥယ်ာဥ္ေျမ (SP) ႏွင့္ ျပည္နယ္ သားရဲတိရိစၦာန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ နယ္ေျမ (SWMA) ဟူ၍ အဓိကအားျဖင့္ ေျမ
အမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳး ခြဲျခားထားသည္။ (စာကြက္-၁၉ ရႈ) ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔က စီမံခန္႔ခြဲရေသာ ျပည္နယ္ေျမမ်ားတြင္
STLs သည္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရေသာ ျပည္နယ္ပိုင္ေျမအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ျပည္နယ္မ်ား
အား ေက်ာင္းႏွင့္ အျခားေသာ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ဘ႑ေငြမ်ားရွာေဖြေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ခ်ေပး
ေသာေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အဆိုပါျပည္နယ္ေျမမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူတို႔၏ ေရရွည္
ေငြေၾကးအက်ိဳးေက်းဇူးရွိေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရန္တာဝန္ရွိသည္။ အဆိုပါ ျပည္နယ္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာမွရရွိလာေသာ ဘ႑ာေငြ
အနည္းငယ္ကုိသာ ျပည္နယ္ေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံုးစရိတ္အတြက္အသံုးျပဳၿပီး က်န္ေငြမ်ားကို အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူတို႔အား
ခြဲေဝေပးသည္။ ျပည္နယ္မ်ားက ေျမေရာင္းခ်မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ေျမေရာင္းခ်မႈမွရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္
ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳကဲ့သုိ႔ေသာ ျပန္လည္မျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည့္ သဘာဝသယံဇာတေရာင္းရေငြတို႔ကို အၿမဲတမ္းရန္ပံုေငြ
(permanent fund) ထဲသို႔ ထည့္သြင္းရသည္။ အဆုိပါ အၿမဲတမ္းရန္ပံုေငြမွရရွိေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအား ခြဲေဝေပးသည္။
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အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္အစိုးရပိုင္ဆိုင္ေသာ အဓိက ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား
ျပည္နယ္အေစာင့္ေရွာက္ခံေျမ (State Trust Lands) - ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြ ရရွိရန္အတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္
ျပည္နယ္ပိုင္ေျမအမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈမွရရွိေသာ အသားတင္ဘ႑ာေငြမ်ားကို တိက်ေသာ
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား (ဥပမာ - ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေဆးရံုႏွင့္ အျခားေသာအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား) အတြက္ ခြဲေဝေပးရ
သည္။ ဤေျမအမ်ိဳးအစားကို စီမံခန္႔ခြဲေသာ ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔/တာဝန္ခံမ်ားသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၏
ေရရွည္ဘ႑ာေငြအက်ိဳး အျမတ္အတြက္ တာဝန္ခံစီမံခန္႔ခြဲရသည္။
ျပည္နယ္သစ္ေတာေျမ (State Forests) - ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကြ်န္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ၊ အျခားေသာ
ဘ႑ာေငြျမွင့္တင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပအပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈမ်ား (ဥပမာ- ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ အမဲလိုက္ျခင္း)
အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ျပည္နယ္ပိုင္ေျမ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။
ျပည္နယ္ဥယ်ာဥ္ေျမ (State Parks) - အပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္
ျခင္းႏွင့္ ညအိပ္စခန္းခ် ေနထိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အပန္းေျဖမႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။
ျပည္နယ္သားရဲတိရိစၦာန္စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ေျမ (State Wildlife Management Areas) - ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြနေ
္ ရး၊ သားရဲတရ
ိ စ
ိ ာၦ န္
တိးု ပြားေရးအတြက္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ဲြ သာ ျပည္နယ္ပင
ုိ ေ
္ ျမအမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။
Source: Robert H. Nelson, “State-owned Lands in the Eastern United States,” PERC Public Lands Report
(March 2018). Available at: https://www.perc.org/wp-content/uploads/2018/03/PERC-ELR-web.pdf
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ထားရယူျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္တို႔ကို) အဆင့္ဆင့္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရ
သျဖင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကန္႔ၾကာေစႏိုင္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ ကြန္ဂရက္မွခ်ေပး
ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရသည္။ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္ အတြက္ခ်ေပးေသာ
ဘတ္ဂ်က္ကို သံုး၍မကုန္လွ်င္ က်န္ေငြမ်ားကိုေနာက္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားပိုင္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ထိုဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို
အကုန္သံုးရန္ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအား တြန္းအားေပးသည့္သေဘာရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမွ ရရွိလာေသာ ဘ႑ာေငြ
အမ်ားစုကို ထိန္းသိမ္းထားပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးသြင္းရသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ခံ
မ်ားအတြက္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေငြတိုးျမွင့္ရန္ မက္လံုးမရွိသေလာက္ အလြန္နည္းေနသည္။
တတိယတစ္ခ်က္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို(ပတ္ဝန္းက်င္) ထိန္းသိမ္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အငွားခ်ထား
ခြင့္ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိဖက္ဒရယ္ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ (FS ႏွင့္ BLM) တို႔
သည္ ဖက္ဒရယ္စားက်က္ေျမမ်ားကို စားက်က္ေျမအသံုးျပဳမႈမဟုတ္သည့္ ေျမထိန္းသိမ္းေရးကဲ့သို႔ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားအတြက္
ေျမအငွားခ်ထားမႈကို တားျမစ္ထားသည္။ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ဖက္ဒရယ္ေျမအရည္အေသြးကို တိုးျမင့္ေပးႏုိင္သည့္ ေျမအသံုး
ခ်မႈမ်ားကို လက္လြတ္ဆံုးရံႈးေစသည္။ စတုတၱအခ်က္မွာ ဖက္ဒရယ္ေျမအတြင္းရွိ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ယူမႈမ်ားအတြက္
ႏွစ္ရွည္ေျမအငွားခ်ၿပီး အခြန္ႏႈန္းထားတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေကာက္ခံသည္။ ေျမငွားရမ္းခႏွင့္ သယံဇာတအခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို လုိအပ္
သလုိ အတိုးအေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ဘ႑ေငြတိုးလာေအာင္ ရွာေဖြေပးႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းဆံုးရံႈးေစႏုိင္သည္။
အျခားတစ္ဘက္တြင္ ျပည္နယ္ေျမ (STL) စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံသည္ ဖက္ဒရယ္ေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံႏွင့္ လံုးဝမတူညီသည့္ ပံုစံမ်ားကို
က်င့္သံုးေနၾကၿပီး၊ ထိုေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံသည္ ျပည္နယ္အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားစြာကို ရွာေဖြေပးသည္။ ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္

133

တိက်ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေပးရမည့္တာဝန္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြရရွိႏိုင္သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး
ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အၿမဲတမ္းရံုပံုေငြထားရွိမႈတို႔အေပၚ အေျခခံထားသည္။ ျပည္နယ္ေျမ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈပံုစံ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားအနက္ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ STL အတြက္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေပးရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။
ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေဆးရံုကဲ့သို႔ေသာ တိက်ေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့
ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေပးရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ STL စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုန္က်
စရိတ္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြေကာက္ခံရရွိမႈ အမ်ားဆံုးရရွိေရးအတြက္ အစဥ္တစ္စိုက္ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ
STL အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြရာတြင္ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ ျပည္နယ္မ်ား
သည္ STL အတြင္းရွိ စားက်က္ေျမမ်ားကို အငွားခ်ရာတြင္ ၿခံေမြးတိရစၦာန္မ်ား ေက်ာင္းရန္အတြက္သာမက (သဘာဝ) ထိန္းသိမ္းေရး
ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေစ်းၿပိဳင္ေျမငွားရမ္းမႈစနစ္ကိုက်င့္သံုးၿပီး ဘ႑ေငြအမ်ားဆံုး ရရွိ
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္ ည့္ ေျမအသံးု ခ်မႈမ်ားအတြက္ ေျမအငွားခ်ေပးသည္။ ထိျ႔ု ပင္ တစ္ခါတစ္ရတ
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ေျမေျမငွားရမ္းခကို သတ္မွတ္ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ တန္ဖိုးရွိသယံဇာတထုတ္လုပ္မႈမွ
ရရွိေသာဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္နယ္၏ အၿမဲတမ္းရန္ပံုေငြအျဖစ္ထားရွိၿပီး ထိုရံပံုေငြမွရရွိေသာ အတိုးေငြမ်ားကို STL အက်ိဳးခံစားခြင့္
ရွိသူမ်ားအား

ႏွစ္စဥ္ခြဲေဝေပးရသည္။ STL အတြင္း သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္လည္း ငွားရမ္းကာလအတြင္း

ထုတ္လုပ္မႈ မရွိေသာ ေျမမႈမ်ားအေပၚ ငွားရမ္းခတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ သယဇာတထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ေကာက္ခံရရွိမႈတိုးျမွင့္
ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕၏ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္
ေလ့လာထားသည့္ အထက္ပါသုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္အျပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေရွ႕ ဘက္ျခမ္းရွိ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တို႔၏ ျပည္နယ္ပိုင္
ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပထားသည့္ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတို႔သည္ ေျမစီမံ
ခန္႔ခြဲရာတြင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမတူညီၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ သုေတသနျပဳထားေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ျခမ္း ျပည္နယ္
မ်ားသည္ ေျမအသံးု ခ်မႈပစ
ုံ အ
ံ မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဘ႑ာေငြရရွေ
ိ ရးအတြက္ ျပည္နယ္ပင
ုိ ေ
္ ျမမ်ားကို အင္တက
ုိ အ
္ ားတိက
ု စ
္ မ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ဲြ နၿပီး တစ္ခ်ိန္
တည္းတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္သစ္ေတာ ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္နယ္ပိုင္ေျမမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ကုန္က်စရိတ္ကာမိရန္အတြက္ ကြ်န္းသစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အမဲလိုက္လိုင္စင္
ခ်ေပးျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြက္ ေျမအငွားခ်ျခင္း၊ အပန္းေျဖေနရာ ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံေငြရယူျခင္းတို႔ကို
ျပဳလုပ္သည္။ သုေတသနျပဳထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္နယ္ပိုင္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေဒသအေျခ
အေနကို တုံ႔ျပန္ထားသည့္ ဆန္းသစ္ေသာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ
ကို မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ ဥပမာ - ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲသည့္ သားရဲတိရိစၦာန္စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ေျမမ်ား တိုးခ်ဲလာျခင္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစား
သစ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးလႊဲေျပာင္းခြင့္ေပးျခင္းတို႔သည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈ
ကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည့္ သာဓကမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရေသာ္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ
ရာတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ၊ ထိေရာက္မႈ (ကုန္က်စရိတ္နည္းၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိမႈမ်ားသည့္ အေျခအေန) ႏွင့္ လိုအပ္
ပါက ေျပာင္းလဲျပင္လြယ္ရွိမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္ တည္တံ့မႈတို႔ကိုအားေပးသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အသံုးျပဳထားသည္။ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရသည္ ျပည္နယ္ေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဒသအေျခအေန
မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ေျမမ်ားကို လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္ေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ SLT ေျမမ်ားကို
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ေရရွည္ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္ကို တာဝန္ယူရွာေဖြေပးရသျဖင့္ ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ထို ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ဖက္ဒရယ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး ျပည္နယ္အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ ရွာေဖြေပးႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္
သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားအျပင္ ျပည္နယ္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည့္ အျခားေသာ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား
ကိုလည္း ခြင့္ျပဳေလ့ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ဘ႑ေငြရရွိႏုိင္သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားအျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
ေဂဟစနစ္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးကို ေရွးရႈသည့္ ေျမ အသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကိုလည္း အားေပးသည္။
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ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတအခြင့္အေရးမ်ား
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳး မ်ိဳးႏြယ္စု (Native American tribes) အတြက္ တရားဝင္သတ္မွတ္
တည္ေထာင္ထားေသာ အင္းဒီးယန္းေျမ/အင္းဒီယန္းသီးသန္႔ေျမေနရာမ်ား (Indian Reservations) ရွိသည္။၅၈ အင္းဒီးယန္းေျမမ်ား
သည္ စာခ်ဳပ္၊ ျပဌာန္းဥပေဒႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သမၼတအမိန္႔ သို႔မဟုတ္ တရားရံုးအမိန္႔ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ၊ တိက်သည့္နယ္နိမိတ္
မ်ားျဖင့္ ပုိင္းျခားထားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။ အင္ဒီးယန္းေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဌာေန
အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲသည္။ အင္းဒီးယန္းေျမမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း တည္ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္နယ္
အစိုးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွိဘဲ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အင္းဒီးယန္းေရးရာဌာန
(the U.S. Bureau of Indian Affairs) ေအာက္တြင္ ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္
ဌာေနအေမရိကန္ လူမ်ိဳးမ်ိဳးႏြယ္စု (၅၆၀) ေက်ာ္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါမ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္းအတြက္ သီးသန္႔ေျမေနရာမရွိပါ။ အခ်ိဳ႕
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ေျမေနရာတစ္ခုထက္မကရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ေျမေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ ခြဲေဝေနထိုင္ၾကသည္။ ဌာေန
အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သီးသန္႔ေျမေနရာအားလံုး၏ စုစုေပါင္းေျမဧက မွာ ၅၅.၇ သန္းေက်ာ္ (အေမရိကန္ႏုိင္ငံအက်ယ္အဝန္း၏
၂.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔) ရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးအေျမာက္အမ်ားသည္ အင္းဒီးယန္းေျမ/သီးသန္႔ထိန္းသိမ္းေျမ
ေနရာမဟုတ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း ေနထိုင္လာၾကသည္။
ဌာေနအေမရိကန္လမ
ူ ်ိဳးမ်ား၏ ေျမကို အဓိကအားျဖင့္ (၂) မ်ိဳးခြဲျခားႏုင
ိ သ
္ ည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအမည္ေပါက္
သည္ အေစာင့္ေရွာက္ခံေျမ (Trust Land) ျဖစ္ၿပီး ထိုေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ
ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ ဝယ္ယူေျမ (Fee Land) ျဖစ္ၿပီး ဌာေန
အေမရိကန္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက သက္ဆိုင္ရာျပဌာန္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ မ်ိဳးႏြယ္စုအမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (legal title) အတြက္
ဝယ္ယူထားေသာ ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ဌာေနအေမရိကန္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမအမ်ားစုမွာ အေစာင့္ေရွာက္ခံေျမမ်ား (Trust Land) ျဖစ္
သည္။ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သဘာဝသယံဇာတပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံႏွင့္ အေျခခံ
အားျဖင့္ တူညီသည္။ ဌာေန အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမေပၚရွိ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက တရားဝင္ပိုင္ဆုိင္သည္။
သို႔ရာတြင္ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳး မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္
ျဖစ္သည္။ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ၎တို႔ေျမအတြင္းရွိ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏
အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုသည္။၅၉
ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္ရွိေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုနားလည္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔၏ သီးသန္႔
ေျမေနရာျဖစ္တည္လာမႈသမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိထားရန္လိုပါသည္။ ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း
ႏွစ္မ်ားအတြင္း အေမရိကန္အစိုးရသည္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမမ်ားကို ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ေျမကြက္
မ်ားကြက္ၿပီး ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေျမအကြက္ခ်ေပးမႈသည္ ၁၈ ရာစုတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္မွ က်ယ္က်ယ္
ျပန္ျပန္႔ ပိုရွိလာသည္။စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမကိုအမွန္တကယ္အသုံးျပဳၾကသည့္ ဌာေနအင္းဒီယန္းမ်ားေျမပုိင္သည့္ ေတာင္သူလယ္
သမားမ်ားျဖစ္လာေရးအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ၁၈၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ေျမခ်ထားေရးအက္ဥပေဒ (the General Allotment
Act of 1887 or the Dawes Act) သည္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမဧကေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို ပုဂၢပိုင္အျဖစ္အသြင္ေျပာင္း
ေပးခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒအရ ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ အေမရိကန္အစိုးရက အကြက္ရိုက္ခ်ေပးထားေသာေျမကြက္မ်ား (allotments) ကို
သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္ကာလတစ္ခု (မ်ားေသာအားျဖင့္ ၂၅ ႏွစ္) အတြင္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရက တရားဝင္ (အမည္ေပါက္) ပိုင္ၿပီး

၅၈

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ားကို Native Americans or American Indians or Native American Nations ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚေဝၚၾကသည္။ အေမ
ရိကန္ ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားတြင္ ဌာေနအင္းဒီးယန္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား (Indian Natives)ႏွင့္ အလာစကာဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား(Alaska Natives)တို႔သည္
ဥေရာပတုိက္မွလူျဖဴမ်ားက ယေန႔အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔မေရာက္ခင္ကတည္းက ရွိေနေသာ ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္
ေသာအခါ ဌာေနသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေျမေနရာမ်ား (reservations) သတ္မွတ္ကာ ထိုေျမမ်ားကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရက စီမံသည္။

၅၉

U.S. Department of the Interior, Natural Revenue Data, “Native American ownership and governance of natural resource,” available at:
https://revenuedata.doi.gov/how-it-works/native-american-ownership-governance/ [accessed 19 July 2019]
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ေနာက္ ထိုေျမမ်ားကို ဝယ္ယူေျမ (fee lands) အျဖစ္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးတို႔က (အမည္ေပါက္) ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္သည္။၆၀ သို႔ရာတြင္
ဝယ္ယူေျမျဖစ္လာေသာေျမမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔က အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္သည္။၆၁
ေျမအကြက္ရိုက္ခ်ေပးသည့္ စနစ္သည္ ဌာေနအင္းဒီယန္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမအသံုးခ်ပံုစံတို႔အေပၚ ႀကီးမားစြာ
ရိုက္ခတ္ခဲ့သည္။ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအမ်ားဆံုးရွိ
သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈျဖစ္ေရးအတြက္ အငွားခ်ထားမႈကို စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါေျမအငွားခ်မႈသည္ တစ္ျဖည္ျဖည္းက်ယ္ျပန္႔လာ
ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရးဌာေန (DOI) ၏ ေျမအငွားခ်ေပးသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေဒသခံ အင္ဒီးလူမ်ိဳး
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လႊဲအပ္ေပးသည္အထိ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ထိုေျမအငွားခ်သည့္စနစ္ေၾကာင့္ အင္းဒီးယန္းေျမမ်ားကို
အင္းဒီးယန္းမဟုတ္သူမ်ားအား ေျမအဌားခ်ေပးမႈမ်ားရွိလာၿပီး အင္းဒီးယန္းတို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈမွလည္း မ်ားစြာ
ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အမည္ေပါက္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမွ ဌာေနလူမ်ိဳးတို႔၏ အမည္ေပါက္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္
လာေသာ ဝယ္ယူေျမ (fee lands) မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ေပးထားသျဖင့္ ထိုေျမအေျမာက္အမ်ားသည္ ဌာေနအင္းဒီးယန္း
မဟုတ္သူမ်ား၏ လက္ထဲသို႔ေရာက္ခဲ့သည္။ ေျမအကြက္ရိုက္ခ်ေပးသည့္မူဝါဒေၾကာင့္ ဌာေနအင္းဒီးယန္းေျမမ်ားအေပၚ ေနာက္ထပ္
ရိုက္ခတ္မႈတစ္ခုမွာ ေျမအကြက္ရိုက္ခ်ေပးသည့္ မူဝါဒသည္ ပိုင္ရွင္ေသဆံုးၿပီးေနာက္ အကြက္ရုိက္ေျမေရာင္းခ်မႈကို အားေပးၿပီး
ဌာေနအင္းဒီးယန္းလူမ်ိဳးတို႔၏ အေမြဆက္ခံမႈဆိုင္ရာ အစဥ္အလာအတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။၆၂
ထုိ႔ေၾကာင့္ေျမအကြက္ရိုက္ခ်ေပးသည့္ မူဝါဒသည္ ပုဂၢလိကေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အင္းဒီးယန္း ေျမပိုင္ရွင္မ်ား မိမိတို႔ေျမေပၚတြင္
စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈကို အႀကီး
အက်ယ္ ေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေျမဧက (၁၃၈) သန္းပိုင္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း (၄၇) ႏွစ္
အၾကာ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ေျမဧက (၄၈) သန္းသာ ပိုင္ဆိုင္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ ဌာေနအေမရိကန္ လူမ်ိဳး
တို႔၏ ေျမဆံုးရံႈးမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမအကြက္ရုိက္ခ်ေပးသည့္မူဝါဒကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏
အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သည့္ကာလကို အကန္႔အသတ္မရွိ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေျမအကြက္ခ်ထားျခင္းမျပဳရေသးသည့္
ေျမမ်ားကို မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားပိုင္ဆိုင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကိုေပးသည့္ ဥပေဒ (the Indian Reorganization Act of 1934) ကို ျပဌာန္း
ခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒသည္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုအားေပးၿပီး အင္ဒီးယန္းေျမဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြအကူအညီမ်ား
လည္း ပံ့ပိုးေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္လိုအပ္သည့္ အင္းဒီယန္းသတၱဳေျမငွားရမ္းမႈအက္
ဥပေဒ (Indian Mineral Leasing Act of 1938) ကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ ျပဳထားသည့္ အင္းဒီးယန္းမ်ိဳးႏြယ္စုစြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကိုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အက္ဥပေဒ (Indian
Tribal Energy and Self-determination Act of 2005) ကို လည္းေကာင္း၊ ထိုဥေပဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ ျပင္ဆက္ခ်က္ဥပေဒမ်ား
ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးျပဌာန္းခဲ့သည္။
ယေန႔ေခတ္အင္းဒီးယန္းေျမမ်ားသည္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သည့္ ေျမမ်ားျဖစ္သည္။
ထိုေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက တရားဝင္ (အမည္ေပါက္) ပိုင္ဆိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ားက ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာ
၆၀

ဖက္ဒရယ္အစိုးရအကြက္ရိုက္ခ်ေပးသည့္ ေျမတစ္ကြက္၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ဧက ၆၀ မွ ၁၆၀ အထိရွိသည္။ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္တရားရံုးခ်ဳပ္
(Supreme Court) သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမမ်ားကို အကြက္ရိုက္ခ်ေပးျခင္းသည္ ဌာေနအင္းဒီးယန္းမ်ိဳးႏြယ္စု လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ
၎၏ (ကြန္ဂရက္၏) အာလုံုးလြမ္းၿခံဳအာဏာ (plenary power) ကို က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္းဒီးယန္းေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဌာေနအင္းဒီယန္းလူမ်ိဳး
တို႔၏ သေဘာတူညီမႈ (consent) မပါဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ကြန္ဂရက္အား အားလံုးလြမ္းၿခံဳအာဏာေပး
အပ္ရာတြင္ အကန္႔အသတ္မရွိ က်င့္သံုးခြင့္ကို ေပးအပ္ထားျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္ဟု ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။

၆၁

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္သည္ ဌာေနအင္းဒီးယန္းေျမအတြင္းရွိ ဌာနအင္းဒီးယန္းမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အခြန္စည္းၾကပ္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ အင္းဒီး
ယန္းေျမအတြင္းရွိ အင္းဒီယန္းမဟုတ္သူမ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အင္းဒီးယန္းေျမအတြင္းရွိ အင္းဒီယန္းမဟုတ္သူမ်ား၏
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အင္းဒီးယန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဖာက္သည္မ်ားကို အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ fee lands အေပၚ
၌လည္း အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္သည္။

၆၂

ဖက္ဒရယ္အစိုးရခ်ေပးသည္ ေျမကြက္ကို ပိုင္သည့္ပိုင္ရွင္မ်ား ေသးဆံုးသြားသည့္အခါ ထိုေျမကြက္ကို ၁) ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၂) အေမြဆက္ခံမည္သူမ်ားကို
ပူးတြဲပိုင္ရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေျမကြက္မူပိုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း၊ ၃) အေမြဆက္ခံသူမ်ားအတြက္ ေျမကို trust land သို႔မဟုတ္ fee lands အျဖစ္ ခြဲစိတ္ခြဲေဝ
ျခင္းႏွင့္ ၄) trust land အျဖစ္ဆက္ထားၿပီး အေမြဆက္ခံသူမ်ား၏အက်ိဳးအတြက္ အငွားခ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ အဆိုပါအေလ့အထမ်ားသည္ ေျမ
ေရာင္းခ်မႈကို အားေပးေနသည္။
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ေငြအကူအညီမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးတို႔၏ေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္
တာဝန္ရွိေသာ္လည္းဌာေန လူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အင္းဒီး
ယန္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းနိမ့္က်မႈတို႔သည္ ဌာေနအေမရိကန္ လူမ်ိဳးတို႔၏ေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္ေနသည္
ဟုသံုးသပ္ၾကသည္။ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးတို႔၏ လက္ရွိေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လႊမ္းမိုးခ်ယ္
လွယ္ေနသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမ/အင္းဒီးယန္းေျမမ်ားကို တရားဝင္
ပိုင္ဆုိင္ၿပီး ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ထိုေျမမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည္။ (အမည္ေပါက္) တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိသျဖင့္
ဌာေနအင္းဒီးယန္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ေျမမ်ားကို ေခ်းေငြအတြက္ ေပါင္ႏွံမႈမျပဳႏိုင္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းထူေထာ
င္ရန္အတြက္ ဌာေနအင္းဒီးယန္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ေခ်းေငြရရွိႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို ပိတ္ပင္ရာေရာက္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဌာေန
လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုသည္။ ထို႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံေပးၿပီး
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည္။
တတိယအခ်က္မွာ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အဟန္႔အတား
ျဖစ္ေစသည္။ ၁၉ ရာစုတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေျမအကြက္ရိုက္ခ်ထားေရးမူဝါဒ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ဌာေနလူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ
ႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူခြင့္သည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလာခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအမည္ေပါက္ေျမမ်ား (allotments)၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအမည္
ေပါက္ေျမမ်ား (fee lands)၊ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူခြင့္ ႏွစ္ခုလံုးရွိသည့္ေျမမ်ား(allotment & allotment or fee
land & fee land)၊ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူခြင့္သီးျခားရွိသည့္ေျမမ်ား (allotment & tribal or tribal & allotment)
ဟူ၍ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုေျမအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္အေမြ ဆက္ခံမႈဥပေဒအရ အင္းဒီးယန္းေျမမ်ားကို အေမြ
ဆက္ခံသူမ်ားအား အညီအမွ်ခြဲစိပ္ေပးရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ေျမတစ္ကြက္တည္းတြင္ ပိုင္ရွင္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဌာေနေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ခက္ခဲလာသည္။ တတိယအခ်က္မွာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား
ေျမႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ ညံ့ဖ်င္းေလ့ရွိၿပီး ဌာေနလူမ်ိဳးတို႔ ရသင့္ရထုိက္ေသာ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ဆံုးရံႈးေစ
ခဲ့သည္။ ဌာေနလူမ်ိဳးေျမအတြင္းရွိ သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ားအေပၚေကာက္ခံေသာ ခိုင္ေၾကး (အခြန္) ႏႈန္းထားမ်ားကို BIA က
သတ္မွတ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေလ်ာ့ေပါ့သတ္မွတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လူမ်ိဳးစုေျမမွေကာက္ခံရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာ
တြင္ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဌာေနလူမ်ိဳးတို႔၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့သည္။ BIA သည္ ေျမဘ႑ာေငြ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား
ေၾကာင့္ တရားစြဲခံရၿပီး (၁၃) ႏွစ္ၾကာ အမႈရင္ဆုိင္ၿပီးေနာက္ အုိဘားမားအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္တရားရံုးခ်ဳပ္က
BIA မွ ေဒၚလာ ၃.၄ ဘီလ်ံ ေပးေလ်ာ္ေစရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။၆၃ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာေနလူမ်ိဳးတို႔က မိမိတို႔ေျမႏွင့္သယံဇာတမ်ားကို ကိုယ္
တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကို တိုးခ်ဲေပးရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ အစဥ္တစ္စုိက္ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။

ဖက္ဒရယ္အစိုးရအသိမွတ္ျပဳမႈမရွိေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား (Non-Federally Recognized Tribes- NFRT)

၆၄

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား (NFRTs) လည္းရွိသည္။ NFRT သည္ ၁) ဖက္ဒရယ္အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိေသာ္လည္း
ျပည္နယ္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားႏွင့္ ၂) ဖက္ဒႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုလံုးအသိမွတ္ျပဳမႈ မရွိေသာ္လည္း အင္းဒီးယန္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား
အျဖစ္ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုသတ္မွတ္ေသာ လူအုပ္စုမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ NFRTs ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္
ဖက္ဒရယ္အစီအစဥ္မ်ားထားရွိၿပီး NFRTs တို႔ကို ကူညီေထာက္ပံ့သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ျပဌာန္းဥပေဒ
အခ်ိဳ႕အရ ျပည္နယ္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႀကိဳးဝိုင္းေျမ သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးၿခံ သို႔မဟုတ္
၆၃

The New York Times, U.S will settle Indian Lawsuit for $3.4 Billion (December 8, 2009). Available at:

https://www.nytimes.

com/2009/12/09/us/09tribes.html [accessed 20 July 2019]
၆၄

U.S. Government Accountabilty Office, Report to the Honorable Dan Boren House of Representatives, Indian Issues: Federal Funding
for Non-Federally Recognized Tribes. (April 2012) available at: https://www.gao.gov/products/GAO-12-348 [accessed 20 July 2019]
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အနီးတြင္ေနထိုင္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ဥပမာ- စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၏ ေက်းလက္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း ေထာက္ပံ့ေငြအစီအစဥ္၊ ပညာေရးဌာန၏ အရြယ္ေရာက္အင္းဒီးယန္းမ်ားအတြက္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္း တိုးတက္ေရး
အစီအစဥ္၊ က်န္းမာေရးဌာန၏ လူထုဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္၊ အလုပ္သမားဌာန၏ ဌာေနလူမ်ိဳး အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
သင္တန္းအစီအစဥ္တို႔သည္ NFRTs ၏ လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ား
ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ေျမဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဆင့္မ်ားအၾကား ရွင္းလင္း
စြာခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားျခင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို ေျမအမ်ိဳးအစား(ဖက္ဒရယ္ပို္င္ေျမ၊ ျပည္နယ္ပိုင္ေျမ) အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ
ေျမဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ၎တို႔၏ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကို
တိုက္ရိုက္လြမ္းမိုးခြင့္ မရွိေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္အားျဖင့္လြမ္းမိုးႏုိင္သည့္ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ား (ဥပမာ -ESA, EPA, NEA) ျပ႒ာန္းႏုိင္
ျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဌာေနအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေျမေနရာမ်ား တည္ေထာင္ထား
ျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အျပင္ သုေတသနစာတမ္းအခ်ိဳ႕၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရထက္ ပိုမို
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ကို ေတြ႔ရသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ျပည္နယ္ (၂၉) ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ (၇) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဖယ္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ႏိုင္ငံကို ဗဟိုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရဟူသည့္ အစိုးရအလႊာ (၃) လႊာျဖင့္
၆၅

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ဗဟို၊ ျပည္နယ္၊ ေဒသႏၱရ) ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား/လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို
တိက်စြာ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရအဆင့္အလုိက္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အိႏိၵယဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ၊ ဇယား(၇)ပါ ျပည္ေထာင္စုစာရင္း (Union List) တြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔ (ပါလီမန္) က ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္စာရင္း (State List) တြင္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္) က
ဥပေဒျပဳခြငရ
့္ သ
ိွ ည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိလ
ု ည္းေကာင္း၊ ထပ္ထျူ ပဳစာရင္း (Concurrent List) တြင္ ပါလီမန္ႏင
ွ ့္ ျပည္နယ္လတ
ႊ ေ
္ တာ္
ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးက ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု
ျပင္ဆင္ခ်က္အက္ဥပေဒ (73rd and 74th Constitution Amendment Acts,1992) အရ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားေသာ ဇယား-၁၁ ႏွင့္
ဇယား-၁၂ တို႔တြင္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ/လုပ္ငန္းတာဝန္တို႔ကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းထား
သည္။၆၆
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ေျမသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္က ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ
အေၾကာင္းအရာ) ျဖစ္သည္။ ေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္အျပင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္မ်ားအား
လႊဲအပ္ေပးထားၿပီး၊ ဗဟို/ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ေယဘုယ် လမ္းညႊန္မူမ်ားကိုသာ ခ်မွတ္ေပးသည္။၆၇ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိုဥပေဒတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအေျခအေနတို႔သည္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိသည္။

၆၅

သို႔ရာတြင္ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က စပ္ၾကားျပည္ေထာင္စုဟုသာ သံုးသပ္ရႈျမင္ၾကသည္။ Stepan, Alfred, Juan J. Linz, Juan J. Linz, and Yogendra Yadav.
Crafting state-nations: India and other multinational democracies. JHU Press, 2011; မင္းခင္ေမာင္ရင္ “ကြဲျပားမႈႀကီးမားေသာ လူ႔အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း” Myanmar Quarterly Report, Vol-1, No 2, 2017,pp 227-293. Rekha, Sexena.
2013. “India: A Hybrid Federal-Unitary State?”. In Routle Handbook of Regionalism and Frederalism, edited by John Loughlin John
Kincaid and Wilfried Swenden. London: Routledge, 2013

၆၆

ထပ္တူျပဳစာရင္း (Concurrent List) ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုအစိုးရဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ဥပေဒတို႔အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္လွ်င္ ဗဟို/
ျပည္ေထာင္စဥ
ု ပေဒ၏လြမး္ မိးု ခြငက
့္ ုိ ေပးအပ္ထားသည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ သမၼတ၏သေဘာတူညခ
ီ ်က္ရယူၿပီး ဗဟိအ
ု စိးု ရ၏ဥပေဒမ်ားကလြမး္ မိးု ႏိင
ု သ
္ ည္။ ထိျ႔ု ပင္
စာရင္းႏွငဇ
့္ ယားမ်ားတြင္ မပါဝင္ေသးသည္အ
့ ေၾကာင္းရာမ်ား၊ ဥပေဒျပဳခြငျ့္ ဖစ္ေသာ ၾကြငး္ က်န္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရအား အပ္ႏင
ွ း္ ထားသည္။

၆၇

သုိ႔ရာတြင္ “ပစၥည္းသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ေတာင္းဆိုျခင္း (acquisition and requisition of property)” သည္ ထပ္ထူျပဳစာရင္းတြင္ ပါဝင္သျဖင့္
ပါလီမန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔ႏွစ္ခုလံုးက ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။
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အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေနၾကၿပီး၊ ထုိ
ျခားနားမႈမ်ားက ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္လြမ္းမိုးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ား
သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေျမအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ကို ျပည္နယ္အစိုးရေအာက္ရွိ (ေက်းလက္
ႏွငၿ့္ မိဳ႕ျပ) ေဒသႏၱရအစိးု ရအဖြတ
႔ဲ အ
႔ုိ ား စီမခ
ံ န္ခ
႔ ပ
ဲြ င
ုိ ခ
္ င
ြ တ
့္ ာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ေျမျပဳျပင္မမ
ြ း္ မံျခင္း၊ ေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေျမမ်ားကို စနစ္တက်ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းျခင္း) ကို ခြဲေဝေပးရသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ယေန႔ေခတ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ သို႔မဟုတ္ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံုကို
ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရက ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမယာက႑မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြသည္
ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ အခြန္ဘ႑ာေငြရရွိေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ
အစိုးရသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေျမယာက႑အတြက္ ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ေျမမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စနစ္တစ္ခုထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ေျမယာ
ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ေျမရွင္စနစ္ကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေျမစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူအား
ေျမလႊေ
ဲ ျပာင္းေပးျခင္း၊ ေျမပုင
ိ မ
္ ပ
ႈ မာဏကန္သ
႔ တ္ျခင္းႏွင့္ ေျမျပန္လည္ျဖန္ေ
႔ ဝျခင္းတိက
႔ု ုိ အဓိကဦးတည္ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ သ
့ဲ ည္။ သိရ
႔ု ာတြင္
ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား စနစ္
တက်မရွိခဲ့သျဖင့္ ေျမယာက႑မွ ေကာက္ခံရရွိေသာအခြန္ေငြသည္လည္း အိႏၵိယအစိုးရအတြက္ အဓိကက်ေသာ ဘ႑ာေငြအရင္း
အျမစ္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိႏၵိယအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ ေျမယာက႑လြတ္လပ္မႈရွိေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ
ခ်မွတ္ကာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ရုတ္သိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊
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သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္း၊ လမ္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ျခင္း အစရွိသည့္ အႀကီးစား “ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းမ်ား” ႏွင့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လာသျဖင့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ေျမမွႏွင္ထုတ္မႈ
မ်ားႏွင့္ အဓမၼေျပာင္းေရြ႕ခံရမႈမ်ား အစရွိသည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ား သိသာစြာမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ “အမ်ား ျပည္သူအက်ဳိးအလုိ႔ငွာ
(public benefits)” ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အစိုးရမွ ေျမသိမ္းယူခြင့္ကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ေျမသိမ္းဥပေဒ
(၁၈၉၄) ကို အသံုးျပဳခဲ့သည့္အျပင္ စက္မႈလုပ္ငန္းထြန္းကားေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည့္
ေျမဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ေျမအေရာင္းအဝယ္ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ အစိုးရဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ ေျမကို
ေဒသခံလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းထက္ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းအျဖစ္မွ်သာ ရႈျမင္လာၾက
သျဖင့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈအခ်ိဳ႕သည္ ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားအား ထိုက္သင့္ေသာ နစ္နာေၾကး၊ ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္း မရွိခဲ့
ေတာ့ေပ။ ထို႔ျပင္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမျပဳမီ သိမ္းဆည္းခံမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကို ရယူခဲ့မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မရိုးသားေသာ နည္းလမ္း
မ်ားျဖင့္ ရယူခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထု၏ ေျမယာမ်ားစြာ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအစိုးရသည္ မည္သည့္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအတြက္မဆုိ

ေဒသခံလူထု၏

သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ေစသည့္ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒအသစ္ျဖစ္သည့္ ‘ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔အတြက္ ထိုက္သင့္ေသာနစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးအက္ဥပေဒ (The
Rights to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013)’ ကို
ျပဌာန္းခဲ့သည္။၆၈ ထိုအက္ဥပေဒအရ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမျပဳခင္ သိမ္းဆည္းခံရသူမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ႀကိဳတင္ရယူရန္
လိအ
ု ပ္ၿပီး၊ ထိသ
ု ႔ို ရယူရာတြင္ အတင္းအၾကပ္ရယူမႈျခင္းထက္ လြတလ
္ ပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးရယူထားသည့္ သေဘာတူညခ
ီ ်က္(FPIC)
ျဖစ္ရန္ လိုသည္။၆၉ ထို႔ျပင္ FPIC ျဖင့္ ရယူထားသည့္ ေျမမ်ားအတြက္လည္း ထိုက္သင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း
တိုင္းအတြက္ (၆) လအတြင္း လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (SIA) ကိုလည္း ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္
အဆိုပါအက္ဥပေဒသည္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေျမမ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္မႈရွိၿပီး ထိုေျမမ်ားကို အစိုးရက သိမ္းဆည္းမႈျပဳသည့္
အခါ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကး ေပးပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိဥပေဒက စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားျဖင့္
မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေျမမ်ားကိုအသိအမွတ္မျပဳပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းအတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေသာ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ေျမ/အမ်ားပိုင္ေျမ (Community Land) မ်ားကို သိမ္းသည့္အခါ
ထိုသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကို နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း မရွိပါ။ ထို႔အခ်က္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳထားမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
အဆိုပါ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒသည္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းရန္ခက္ခဲေစသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း
တြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕က ထိုအက္ဥပေဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း
ခဲ့ၾကသည္။၇၀
အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးသည္ လူမ်ားစုလူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဟိႏၵဴ
လူမ်ိဳးမ်ားအၾကားတြင္ အစဥ္အလာအရ လူတန္းစားအလႊာခြဲျခားထားသည့္ ဇာတ္နိမ့္ ဇာတ္ျမင့္စနစ္ (caste system) မွာ ယေန႔ထက္
တုိင္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္အရ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားကို ၎တို႔လုပ္ကိုင္ရေလ့ရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚ
အေျခခံၿပီး ျဗဟၼာ (Brahmins)၊ ခတၱိယ (Kshtriya)၊ ဗြိဳက္ရွရာ (Vaishyas) ႏွင့္ ရူးဒလာ (Shudras) ဟူ၍ လူတန္းစားအလႊာ (၄)
လႊာျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္လူတန္းစားစာရင္း မဝင္သည့္ လူတန္းစားတစ္ရပ္မွာ ဒါလိ(Dalits)
သို႔မဟုတ္ တို႔ထိမႈမျပဳသင့္သူမ်ား (the untouchables) ျဖစ္ၿပီး ရိုးရာအစဥ္အလာအရ အဖိႏွိပ္ခံႏွင့္ အပယ္ခံလူတန္းစားမ်ားျဖစ္
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သည္။၇၁ လုပ္ကိုင္ရသည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားအေပၚအေျခခံၿပီး ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူတန္းစားမ်ားကို အဓိကဇာတ္ (မိ်ဳးရိုး) ၃၀၀၀
ေက်ာ္ႏွင့္ ဇာတ္ခြဲေပါင္း (၂၅၀၀) ေက်ာ္ ခြဲျခားထားသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးညီမွ်ေစရန္ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ကို အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း
ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး၊ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးလူတန္းစားအလႊာမွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ အစိုးရအလုပ္
အကိုင္ႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ကိုတာစနစ္ (အခ်ိဳးက်ခြဲေဝမႈစနစ္) ကို စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္လည္း သမိုင္းေၾကာင္းအရ အပယ္ခံႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံရေသာ လူတန္းစားစာရင္း/အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ လူမႈအတန္း အစားမ်ား
(the Scheduled Castes- SCs) ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားစာရင္း/ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား (Scheduled
Tribes- STs) ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ ျပဳျပဌာန္းလုိက္သည္။၇၂ ထို႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ SCs ႏွင့္ STs တို႔၏ လူမႈဘဝ
အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ (၃) ရပ္ ခ်မွတ္ထားသည္။ ၎တို႔မွာ ၁) SCs ႏွင့္ STs တို႔ကို
အကာအကြယ္ေပးသည့္ အက္ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစျခင္း၊ ၂) SCs ႏွင့္ STs တို႔ကို အထူးအခြင့္အေရးေပးျခင္း
(အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ကိုတာ ထားရွိျခင္း) ႏွင့္ ၃) SCs ႏွင့္ STs တို႔ႏွင့္ အျခား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အၾကား လူမႈစီးပြားကြာဟခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
SCs ႏွင့္ STs တို႔သည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးရရွိမႈ အလြန္နည္းပါးခဲ့ၿပီး မတရားမႈႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ခံ
ခဲ့ရမႈတို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေႏွးေကြးခဲ့ရသည္။၇၃ ထို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ SCs ႏွင့္ STs တို႔၏ ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အကာ
အကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ျပည္နယ္အလိုက္ SCs ႏွင့္ STs တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္
ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ SCs ႏွင့္ STs တို႔၏ ေျမမ်ားကို
SCs ႏွင့္ STs မဟုတ္သည့္ လူအုပ္စုမ်ားလက္ထဲသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ သက္ဆိုင္
ရာလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ႀကိဳတင္ရယူၿပီး SCs ႏွင့္ STs တို႔၏ေျမမ်ားကို လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္သည္။
ျပည္နယ္္မ်ားသည္ SCs ႏွင့္ STsတို႔၏ ေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသည့္အစီအမံမ်ားအျပင္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္
အတြက္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကန္႔သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား (Land Ceiling Acts) ကိုလည္း အသီးသီးျပဌာန္းခဲ့ၾကၿပီး ပိုလွ်ံေသာေျမမ်ားကို
ဆင္းရဲသားေျမယာမဲ့မ်ားအား ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည္။၇၄
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ STs မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္
ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု
အရ STs လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ေျမယာမ်ားကို ကုိယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ STs တုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေျမမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ထိုေျမမ်ားကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ား/လက္မွတ္
၇၁

ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဇာတ္အျမင့္ဆံုးလူတန္းစားအလႊာမွာ ျဗဟၼာ (Brahmins) ျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရးဆရာမ်ား ပါဝင္သည္။ ဒုတိယအျမင့္ဆံုး
လူတန္းစားအလႊာမွာ ကရွာထလီရာ (Kshatriyas) ျဖစ္ၿပီး စစ္သည္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ားပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္၊ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား
လည္း ပါဝင္သည္။ တတိယလူတန္းစားအလႊာမွာ ဗိြဳက္ရွရာ (Vaishyas) ျဖစ္ၿပီး ကုန္ေခ်ာေရာင္းဝယ္သည့္ ကုန္သည္မ်ားပါဝင္သည္။ အနိမ့္ဆံုးလူတန္းစား
အလႊာမွာ ရူးဒလာ (Shudras) ျဖစ္ၿပီး ကာယလုပ္သားမ်ား ပါဝင္သည္။ ဒါလိ (Dalits) သည္ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ့္ျမင့္စာရင္း မဝင္သည့္ အနိမ့္ဆံုးလူတန္းစားအလႊာ
ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ available at: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-35650616

၇၂

ဟိႏၵဴဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္စနစ္၏ ျပင္ပရွိ အနိမ့္ဆံုးလူတန္းစားအလႊာျဖစ္သည့္ ဒါလိမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားစာရင္းကို Scheduled Tribes –SCs ဟုလည္းေကာင္း၊
အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ဌာနတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားစာရင္းကို Scheduled Tribes-STs ဟုလည္းေကာင္း ေခၚေဝၚသတ္မွတ္ၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းအရ
အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည့္ လူအုပ္စုမ်ားအျဖစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ STs တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၇၀၅)
မ်ိဳးကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

၇၃

စီပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ STs မ်ားသည္ STs မဟုတ္သူမ်ားထံမွ ေခ်းေငြရယူမီွခိုခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎တို႔၏
ေျမမ်ားကို ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားအား လႊဲအပ္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိခဲ့သည္။

၇၄

Mohanty, B. B., “Land Distribution among Scheduled Castes and Tribes”, Economic and Political Weekly, Vol. 36, No. 40 (Oct. 6-12,
2001), pp.3857-3868. Available at: https://www.thehinducentre.com/multimedia/archive/02686/4411206_2686577a.pdf [accessed 12
July 2019]
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မ်ား မရွိၾကေပ။ ဥပမာ - အႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ ေတာင္ေပၚျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္တြင္ ဓေလ့
ထံုးတမ္းအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အမ်ားပိုင္/ဘံုပိုင္ေျမ (ေက်းရႊာပိုင္ေျမ) အေျမာက္အမ်ားရွိေသာ္လည္း ထိုေျမမ်ားသည္
အစိုးရေျမစာရင္းတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ အစိုးရက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တရားဝင္ေျမသိမ္းဆည္းသည့္
အခါ ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ အမွီသဟဲျပဳၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကရသည့္ မီဇိုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား ထိုက္သင့္ေသာ နစ္နာေၾကး/
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ STs တုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာတို႔ကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါရွိေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳထားသည္ကိုေတြ႔ရွိရ
သည္။၇၅
အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ က်ယ္ေျပာေသာ သစ္ေတာေျမမ်ားအတြက္လည္း သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းထားသည္။
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာမူဝါဒသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက သစ္ေတာေျမမ်ားတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ
အိႏၵိယလူမ်ိဳး မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကို ျငင္းပယ္ထားခဲ့ၿပီး၊ ၎တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးလုံျခဳံမႈကို အာမခံျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
အိႏၵယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သစ္ေတာေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အိႏၵိယအစိုးရက ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္
သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးအက္ဥပေဒ (Forest Conservation Act, 1980) ကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အိႏၵိယအစိုးရသည္
သစ္ေတာေျမမ်ားအား ကြင္းဆင္းေလ့လာတိုင္းတာမႈမ်ားကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းသတ္မွတ္ခဲ့မႈမ်ား
ေၾကာင့္ သစ္ေတာေျမတြင္ ရာစုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကို လ်စ္လ်ဴရႈရာ ေရာက္ခဲ့
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ သစ္ေတာေျမတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား (Other Traditional Forest Dwellers- OTFDs) အေပၚ
က်ေရာက္ခဲ့ေသာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မတရားမႈမ်ား (ဥပမာ - မ်ိဳးႏြယ္စုေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ) ကို ကုစားႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၀၆
ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာအခြင့္အေရးအက္ဥပေဒ (Forest Rights Act-FRA, 2006) ကို အိႏၵိယအစိုးရက ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒအရ
STs ႏွင့္ OTFDs တို႔၏ သစ္ေတာေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔သစ္ေတာေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးတို႔ကို
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ STs ႏွင့္ OTFDs တို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သစ္ေတာေျမထဲသို႔ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား က်ဴးေက်ာ္လာမႈတို႔ကို တာဆီးသြားရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။
ထိုဥပေဒက ေဒသႏၱရအစိုးရအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို အပ္ႏွင္းထားၿပီး သစ္ေတာအခြင့္အေရး ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ (၃) ရပ္က အဆင့္ဆင့္ စိစစ္ဆံုးျဖတ္ေပးရသည္။၇၆
FRA သည္ STs ႏွင့္ OTFDs တို႔၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရာ ေရာက္ေသာ္လည္း
၎တို႔၏ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ထုတ္ယူမႈတို႔သည္ သစ္ေတာအရည္အေသြးကို က်ဆင္းေစ
သည္ဟု သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရးအဖြအ
႔ဲ ခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ျပစ္တင္ၾကသည္။ အဆိပ
ု ါအက္ဥပေဒသည္ “သစ္ေတာ
ေျမတြင္ မူလေနထိုင္သူမ်ား”၏ အခြင့္အေရးကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုဥပေဒသည္
သစ္ေတာေျမေပၚတြင္ ေနာက္ထပ္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ားကို အားေပးသည္ဟုဆိုကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ သားရဲတိရိစၦာန္ ထိန္းသိမ္း
ေရးအဖြဲ႔အခ်ိဳ႕က အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ (Supreme Court) ထံ စတင္အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ
အမႈၾကားနာၿပီးေနာက္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္ (၂၁) ျပည္နယ္မွ
သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအား သစ္ေတာေျမအတြင္း တရားမဝင္ေနထိုင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားအား သစ္ေတာေျမမွ
ႏွင္ထုတ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္လည္း သစ္ေတာမ်ားအတြင္း တရားမ၀င္က်ဴးေက်ာ္
ေနထုိင္သူမ်ားကို သစ္ေတာေျမမွ ႏွင္ထုတ္သည့္ ေနာက္ထပ္ အလားတူအမိန္႔မ်ားကုိ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
၇၅

Mohanty, B. B., “Land Distribution among Scheduled Castes and Tribes”, Economic and Political Weekly, Vol. 36, No. 40 (Oct. 6-12,
2001), pp.3857-3868. Available at: https://www.thehinducentre.com/multimedia/archive/02686/4411206_2686577a.pdf [accessed 12
July 2019]

၇၆

FRA (2016) ရိုးရာဓေလ့အရ သစ္ေတာေျမအတြင္း ႏွစ္ေပါင္း (၇၅) ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထိုင္လာသူမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ရိုးရာ
အရ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို မွီခိုအားထားေနရသူမ်ားက သစ္ေတာအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သစ္ေတာအခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ကို
ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္ ေကာ္မတီ (၃) ရပ္က အဆင့္ဆင့္စိစစ္ဆံုးျဖတ္သည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ကပယ္ခ်လွ်င္ အထက္အဆင့္ဆင့္သုိ႔ အယူခံ
ဝင္သြားႏုိင္သည္။ available at: https://www.thenewsminute.com/article/1-million-tribals-face-eviction-forest-lands-did-centres-apathycause-crisis-97112 [accessed 12 July 2019]
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ထိုအမိန္႔မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္မွာ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ၎တို႔၏အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သျဖင့္
ဗဟိုအစိုးရက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။၇၇
အထက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
ခ်ိန္ထုိးသုံးသပ္ရလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကို ႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တရားဝင္
ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရေသာ
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား (SCs and STs) ၏ လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က
လုိအပ္ သလုိ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းကာ အထူးစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္၊ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေပးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား/လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား)ကို ဗဟို/ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္
ကုိ အားက်ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ခြင့္ျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ ျပည္နယ္ေပါင္း (၁၃) ခုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္နယ္ေျမ (၃) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္
က်င့္သံုးသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။၇၉ ႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအရ (ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္) အစိုးရ (၃) ရပ္
ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔တြင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို ခြဲေဝက်င့္သံုး

၇၇

တရားမဝင္သစ္ေတာက်ဴးတို႔ကို သစ္ေတာမွႏွင္ထုတ္ရန္အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားသည့္အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔စည္းမ်ားမွာ Wildlife First, Nature Conservation
Society ႏွင့္ Tiger Research and Conservation Trust အဖြဲ႔တို႔ ျဖစ္သည္။ available at: https://www.thehindu.com/news/national/supremecourt-order-on-eviction-consistent-with-its-stand-on-forest-rights/article26358075.ece [accessed 12 July 2019]

၇၈

Presentation on Land Tenure System in Malaysia, A conduit to the State-building through ensure equality and justice for all by Assoc
Prof Dr. Noor Rosly Hanif and Assoc Prof Dr. Sr. Wan Norazriyati W.A.AZIZ Dr. Sr Noor Rosly Hanif, Department of Estate Management,
Faculty of Built Environment, University of Malaya, Kualu Lumpur, Malaysia; Presentation file on Land Administration in Malaysia by Dr.
Sr Wan Nor Azriyati Wan Abd Aziz & Assoc Prof Dr Sr Noor Rosly Hanif, University of Malaya, Kuala Lumpur, available at: http://
aseanvaluer.org/images/PDF/Land%20Administration%20in%20Malaysia.pdf; Presentation file on Adat Land laws in Malaysia by
Adibah Awang, Dr. Shahidah Mohd. Ariff, Geo-Law RG, Universiti Teknologi Malaysia, available at: http://www.csdila.unimelb.edu.au/
projects/tehran/Presentations/pdf/4-Adat%20land.pdf [accessed 3 July 2019]

၇၉

ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ စူလတန္ေတာ္ဝင္မိသားစုမွ ေရြးခ်ယ္ေသာ စူလတန္ဘုရင္ကုိလည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔ ၏အႀကီးအကဲအျဖစ္ စူလတန္ဘုရင္က
ေရြးခ်ယ္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိလည္းေကာင္း (မ်ားေသာအားျဖင့္ မဲအေရ အတြက္ အမ်ားဆံုးရသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္) တာဝန္အပ္ႏွင္းသည္။
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သည္။ ေဒသႏၱရအဆင့္အစိုးရမ်ားကို ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအခ်ိဳ႕အပ္ႏွင္းသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရကသာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း၊

ျပည္နယ္အစိုးရကသာ ဥပေဒျပဳခြင့္

ရွိေသာ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုး ဥပေဒျပဳႏုိင္သည့္ ထပ္တူဥပေဒျပဳစာရင္းတို႔ကိုျပဌာန္း
ထားၿပီး ဥပေဒျပဳစာရင္း (၃) ခုလံုးတြင္မပါသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဥပေဒျပဳခြင့္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၾကြင္းက်န္အာဏာမ်ားကို
ျပည္နယ္မ်ားအား ေပးအပ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ ဥပေဒတို႔ ပဋိပကၡတစ္စံုတစ္ရာ
ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒကိုလႊမ္းမုိးခြင့္ေပးထားသည္။၈၀
မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝမႈကိုၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္
အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ၊ ဘ႑ာေရး၊ ပညာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စြမ္းအင္၊ အိမ္ရာ၊ ခရီးသြား
လုပ္ငန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ အစရွိသည္တို႔ပါဝင္ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ေျမယာ၊ လူထုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊
ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ အစၥလမ္မစ္ဥပေဒႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအားလပ္ရက္ စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြင္း ကုန္သြယ္ေရးလိုင္စင္ႏွင့္
ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ အမိႈက္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အပါအဝင္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား ေပးအပ္သည္။
မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မေလးရွားဘုရင္သည္ “မေလးလူမ်ိဳးႏွင့္ ဆာဘာႏွင့္ ဆာရာဝပ္
ျပည္နယ္မ်ားမွ ေဒသခံမ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တရားဝင္ေသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္
ေရွာက္ေစာင့္” ရမည့္တာဝန္ကို ေပးအပ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ၿပီး
တူညီေသာဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကို ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပစၥည္း
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိၿပီး လံုေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားမေပးဘဲ ပစၥည္းမ်ားကိုသိမ္းဆည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထား
သည္။ ထိုပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္ကို ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ က်င့္သံုးသည္။ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေျမသည္
ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျမယာႏွင့္ဆိုင္ေသာဥပေဒမ်ားကို ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔ကသာ
ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။၈၁ သို႔ရာတြင္ ခြ်င္းခ်က္တစ္ခုမွာ ဥပေဒမ်ားတစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေရး (uniforminty) အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း (State List) တြင္ပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပါလီမန္ (ဖက္ဒရယ္ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔) က ဥပေဒျပဳခြင့္ကို
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေျမကုိဓဥပေဒ (National Land Code-NLC) ကို ဖက္ဒရယ္
အစိုးရမွျပဌာန္းထားၿပီး ထို NLC ႏွင့္ အျခားေျမယာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား (ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒႏွင့္ ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္း အက္ဥပေဒ)
တို႔ကို ဆာဘာႏွင့္ ဆာရာဝပ္ ျပည္နယ္မ်ားကလြဲၿပီး က်န္ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ က်င့္သံုးေစသည္။၈၂

ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒတစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာလႊဲေျပာင္းျခင္း၊
ေျမေပါင္ႏွံျခင္း၊ ေျမငွားရမ္းျခင္း၊ ေျမယာဆုိင္ရာ အဖိုးအခမ်ား ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္
ေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 		
(ပုဒ္မ ၇၆၊ စာပိုဒ္ (၄)၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ မေလးရွားဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံု)

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား
မေလးရွားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္ျခင္းမျပဳမီသီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္မ်ားအျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ခ်ိန္
တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဆူလတန္ဘုရင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၅၁၁-၁၆၄၁ ခုအတြင္း ေပၚတူဂီတို႔က မလႅကာၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး
၈၀

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၇၅ အရ မည္သည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒတစ္ခုခုႏွင့္ ညီညႊတ္မႈမရွိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ
သည္ ျပည္နယ္ဥပေဒအေပၚလြမ္းမိုးမႈရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

၈၁

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ-၇၄၊ https://www.slideshare.net/xareejx/land-law-1-slides-the-national-land-code

၈၂

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ-၇၆ (၄)၊ https://www.slideshare.net/xareejx/land-law-1-slides-the-national-landcode
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စတင္ ကိုလိုနီျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ၿဗိတိသွ်တို႔က မေလးကၽြန္းဆြယ္အႏွံ႔ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီအစုိးရက မေလးရွားႏုိင္ငံကုိ
လူမႈေရး-ႏိုင္ငံေရးစနစ္ (၄)မ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ စကၤာပူ၊ ပီနမ္ႏွင့္ မလႅကာကြ်န္းတို႔တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈစနစ္
(Straits settlements)၊ ဖက္ဒရယ္စုဖြဲ႔မႈပံုစံျဖင့္ ျပည္နယ္ (၅) ခု (Federated Malay States- FMS)၊ ဖက္ဒရယ္စုဖြဲ႔မႈပံုစံ မရွိသည့္
ျပည္နယ္ (၅) ခု (Non-federated Malay States - NFMS) ႏွင့္ ဆာဘာႏွင့္ ဆာရဝပ္ျပည္တို႔တို႔ပါဝင္သည့္ ေဘာ္နီယိုျပည္မ်ား
(Borneo States) တုုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိမတူကြဲျပားသည့္ လူမႈေရး-ႏိုင္ငံေရးစနစ္ (၄) မ်ဳိးကုိ အေျခခံၿပီး ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒ (၄)
မ်ဳိးကို ျပဌာန္းက်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ မလရာကြ်န္းရွိ အဒတ္ဥပေဒ(Adat Law)၊ မလရာကြ်န္းဆြယ္ေဒ၏ အစၥလမ္မစ္ဥပေဒ
(Islamic Law)၊ အဂၤလိပ္ဥပေဒ (English Law) ႏွင့္ ဆာဘာႏွင့္ ဆာရဝပ္ျပည္နယ္တို႔တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ဌာေနဥပေဒ (Native
Law) တို႔ျဖစ္သည္။
ကိုလိုနီေခတ္အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္လာခဲ့ၿပီး
မေလးကြ်န္းဆြယ္ေဒသရွိ FMS ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ အေထြေထြေျမယာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (General Land Regulations)
ကို သီးျခားစီထုတ္ျပန္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ FMS ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တူညီေသာေျမယာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
ျပဌာန္းက်င့္သုံးေစခဲ့သည္။ FMS ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်င့္သံုးေသာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္သည့္ ေတာရင္းစနစ္
(Torrens System) ျဖစ္ၿပီး ထိုစနစ္အရေျမတစ္ကြက္ကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခု (ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ
လက္မွတ္) ကို ေလွ်ာက္ထားရယူထားလွ်င္ ထိုေျမပိုင္ရွင္သည္ ငွားရမ္းေပါင္ႏွံခြင့္ရွိသည္။ NFMS ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ေတာရင္း
စနစ္ႏွင့္ အလားတူေျမယာမွတ္ပံုတင္သည့္စနစ္ကို ၿဗိတိသွ်တို႔က ထုတ္ျပန္က်င့္သံုးေစခဲ့သည္။၈၃
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မေလးရွားႏုိင္ငံကို စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္၌
မလရာေဒသ (ယေန႔ မေလးကြ်န္းဆြယ္ေဒသ) နယ္ေျမမ်ား၊ စကၤာပူကြ်န္းႏွင့္ (ဆာဘာႏွင့္ ဆာရဝပ္တို႔ပါဝင္ေသာ) ေျမာက္ပိုင္းေဘာ္
နီယုိကၽြန္းတုိ႔ပါ၀င္ေသာ္လည္း၊ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ လတြင္ စကၤာပူသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္ကာ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံတစ္ခု
အျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံကို ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာ
ဥပေဒကိုေရးဆြဲၿပီး ယခင္ရွိထားသည့္ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာေျမယာဥပေဒတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳ က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။
(ေျမအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာကြက္ ၂၀ ရႈ) မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ အဓိကေျမယာဥပေဒ
မ်ားမွာ မေလးကြ်န္းဆြယ္ေဒသအတြင္းရွိ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ က်င့္သံုးရန္အတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ အမ်ိဳးသားေျမ ကုိဓဥပေဒ
(NLC)၈၄၊ ဆာရာဝပ္ျပည္နယ္တြင္ က်င့္သံုးရန္အတြက္သာ ျပဌာန္းထားသည့္ ဆာရာဝပ္ေျမယာကုိဓဥပေဒ (Sarawak Land Code)၊
ဆာဘာျပည္နယ္တြင္ က်င့္သံုးရန္အတြက္သာ ျပဌာန္းထားသည့္ ဆာဘာေျမယာကုိဓဥပေဒ (Sabah Land Ordinance) ႏွင့္
ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျမယာစည္းကမ္းမ်ား (Each State Land Rules) တို႔ ျဖစ္သည္။
မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပဌာန္းခ်က္ (ပုဒ္မ ၉၁) ႏွင့္အညီ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား တသမတ္တည္း
ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေျမေကာင္စီ (National Land Council –NLC) တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထိုေကာင္စီတြင္ ဖက္ဒရယ္
ဝန္ႀကီးတစ္ပါးက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆာဘာႏွင့္ဆာရာဝပ္အပါအဝင္ က်န္ျပန္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္
အျဖစ္ပါဝင္သည္။ ေကာင္စီ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းေျမအသံုးခ်မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသား
မူဝါဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္ျဖစ္သည္။ NLC သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားမူဝါဒမ်ားကို
ေရးဆြဲခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ စည္းေႏွာင္မႈအားသည္ ဆာဘာႏွင့္ ဆာရာဝပ္
ျပည္နယ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမွာ အစဥ္အၿမဲမရွိေပ။ ထိုျပည္နယ္ႏွစ္ခုက ေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္မဲထည့္ျခင္းမရွိလွ်င္
ေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ထိုျပည္နယ္ႏွစ္ခုအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေပ။ ေကာင္စီအစည္းအေဝးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး
တစ္ႀကိမ္ က်င္းပၿပီး ဒု-ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။
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ေျမယာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသဟဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အထက္ပါ NLC အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္/
ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား (ဖက္ဒရယ္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား) ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ေျမယာႏွင့္
မိုင္းဆိုင္ရာ အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး (the Office of the Director General of Land and Mines) ကို တည္ေထာင္ၿပီး
ဖက္ဒရယ္ေျမယာ ေကာ္မရွင္နာ (the Federal Land Commissioner) ကို မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ဘုရင္က ခန္႔အပ္သည္။ ဖက္ဒရယ္
ေျမယာ ေကာ္မရွင္နာသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ေျပာင္းေရြ႕ႏိုင္ေသာႏွင့္ မေျပာင္းေရြ႕ႏိုင္ေသာပစၥည္းတို႔ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္
ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ေျမယာႏွင့္မုိင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔အၾကား
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မရွင္နာတို႔သည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔
အၾကား ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈရွိရန္ႏွင့္ မေလးကြ်န္းဆြယ္ေဒသရွိ ျပည္နယ္အားလံုးတြင္
ေျမမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္လမ္းညႊန္မူမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ တသမတ္တည္းျဖစ္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္
တာဝန္ယူရသည္။
ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေျမမ်ား (reserved land)
ကို ငွားရမ္းခြင့္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျပည္နယ္ေျမ၊ ထိန္းသိမ္းေျမႏွင့္ႏွင့္ သတၱဳတြင္းေျမ (mining land) တို႔တြင္ ယာယီေနထိုင္ခြင့္လိုင္စင္ျဖင့္
ေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားမွလြဲၿပီး၊ မည္သည့္ ေျမယာအမ်ဳိးအစားတြင္မဆုိ ေက်ာက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္
ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမမ်ားကို ဌာေနသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ (Native Customary Land-NCL) အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့
ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ ဆာဘာႏွင့္ ဆာရာဝပ္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ ဌာေနသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအျဖစ္ အသိ
အမွတ္ျပဳျခင္းမခံရေသးေသာ ေျမမ်ားကို အစိုးရေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး NCL အျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳရန္ တြန္႔ဆုတ္လာၾကသည္။

စာကြက္ (၂၀)

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမကိုဓဥပေဒ၏ အပုိင္း (၅) ပါ ေျမအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမကိုဓဥပေဒ (NLC) တြင္ ေျမကို ေအာက္ပါအပိုင္း ဖြင့္ဆိုထားသည္။
(က) ေျမမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ေျမမ်က္ျပင္ေပၚကို ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အရာမ်ားအားလံုး
(ခ)

ေျမေအာက္ႏွင့္ ေျမေအာက္ရွိ အရာမ်ားအားလံုး

(ဂ)

ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေပၚႏွင့္ ေအာက္ရွိ သဘာဝေပါက္ပင္အားလံုးႏွင့္ အျခားသဘာဝထုတ္ကုန္မ်ား

(ဃ) ေျမျပင္အေပၚကျဖစ္ေစ၊ ေျမေအာက္ကျဖစ္ေစ ေျမႀကီးကို အၿမဲတမ္းတြဲကပ္ေသာ အရာအားလံုး
(င)

ေရဖံုးလြမ္းထားေသာ ေျမ

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ (Customary Land Tenure) ကို အသိ
အမွတ္ျပဳထားၿပီး ထိုအသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးစံုလင္မႈကို
ကိုယ္စားျပဳသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပထဝီတည္ေနရာအရ သီးျခား
လြတ္လပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအမ်ိဴးမိ်ဳးကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အဓိကဥပေဒ (၄) ရပ္ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ပထဝီတည္ေနရာအရ
တစ္မူထူးျခားသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးကို အေျခခံထားသည့္ ဆာရာဝပ္ဌာေနသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ
(the Sarawak Native Customary Law) ႏွင့္ အာဒဲ့ပက္ပါတီဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ (Adat Pepatih)၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကို
အေျခခံသည့္ မေလးေျမထိန္းသိမ္းေရးအက္ဥပေဒ (the Malay Reservation Act) ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကို အေျခခံ
သည့္ ေအာ္ရန္အစလီ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ (the Orang Asli) တို႔ျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဓေလ့
ထံုးတမ္းေျမအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္တစ္ခုခ်င္းစီ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
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မေလးထိန္းသိမ္းေျမ (The Malay Reserve Land)
၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက မေလးထိန္းသိမ္းေျမဥပေဒ (the Malay Reservation Enactment)ကုိ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး
ဖက္ဒရယ္ပံုစံျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားေသာ မေလးျပည္နယ္ (၄) ခု (Perak, Selangor, Negeri Sembilan, and Pahang) အတြင္းရွိ မေလးေျမ
မ်ားကို မေလးလူမ်ိဳးကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခြင့္ရွိေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ဥပေဒစတင္ျပဌာန္းခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္
ပံုစံျဖင့္စုဖဲြ႔ထားသည့္ မေလးျပည္မ်ား (မေလးကြ်န္းဆြယ္ေဒသ)၏ ေျမ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို မေလးထိန္းသိမ္းေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္
သြားရန္ ရည္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ထိုရာခိုင္ႏႈန္းကို မေရာက္ရွိႏုိင္ေသးပါ။ မေလးရွားႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ မေလး
ထိန္းသိမ္းေျမဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ၏ မူလေျမယာဥပေဒအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ႏွင့္ NLC (၁၉၆၅) တို႔က အထူးအကာအကြယ္ေပးထားသည္။ “မေလး” ဟူသည့္စကားရပ္ကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒက
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ဆိုလိုသည္မွာ မည္သူမည္ဝါက ျပည္နယ္သားမေလးလူမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္
သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မေလးထိန္းသိမ္းေျမမ်ားကို မေလးလူမ်ိဳးမ်ားအၾကားတြင္သာ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး မေလးမဟုတ္သူ
မ်ားက ထိုေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္ တရားဝင္မႈမရွိေပ။ ကုလားတန္ျပည္နယ္ဥပေဒတြင္ ကုလားတန္ဌာေနသား (natives)
စကားလံုးကို အသံုးျပဳထားၿပီး အေရွ႕ ႏွင့္ အေနာက္မေလးရွားေဒသရွိ အျခားျပည္နယ္မ်ားမွ မေလးမ်ားကို ပထုတ္ထားသည့္သေဘာ
ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ မေလးထိန္းသိမ္းေျမပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေျမငွားရမ္းမႈႏွင့္ အျခားဝင္ေငြရႏိုင္သည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္မည္သည့္
အထူးအခြင့္အေရးမွ မခံစားၾကရေပ။ မေလးမဟုတ္သူမ်ား၏ ေျမေရာင္းဝယ္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားသျဖင့္ ဧရိယာအဝန္းအဝိုင္း တစ္ခု
အတြင္းရွိ အျခားလက္ဝယ္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ပစၥည္း (free hold property) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မေလးထိန္းသိမ္းေျမပိုင္ရွင္မ်ား
ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာမ်ား၏ စီးပြားေရးတန္ဖိုးကိုေလ်ာ့က်ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ျပ
ေဒသရွိ မေလးထိန္းသိမ္းေျမပိုင္ရွင္မ်ားစြာတို႔သည္ မိမိတို႔ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေျမမ်ားေစ်းကြက္တန္ဖိုးအတိုင္း ရရွိေရးအတြက္ မေလး
ထိန္းသိမ္းေျမဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အစိုးရအား ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။

အာဒဲ့ပက္ပါတီ (The matriarchal system or adat pepatih)
အာဒဲ့ပက္ပါတီ (adat pepatih) သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ဆူမားၾတားေဒသရွိ မင္နန္ခါေဘာင္ ကုန္းျပင္ျမင့္ (Minangkabau)
မွ ဆင္းသက္လာေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုဥပေဒတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ စနစ္လည္းပါရွိသည္။
အာဒဲ့ပက္ပါတီဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္ကို မေလးကြ်န္းဆြယ္ေဒသရွိ Negeri Sembilan ျပည္နယ္တြင၈၅
္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိၿပီး ထိုစနစ္၏
ထူးျခားခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေျမႏွင့္ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးစားေပးထားျခင္းသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
ေျမယာအပါအဝင္ ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မည္သည့္ပစၥည္းႏွင့္မွ် သက္ဆိုင္
ခြင့္ မရွိေပ။၈၆ ထို႔ေၾကာင့္ Negeri Sembilan ျပည္နယ္၏ ခရိုင္ ေလးခု (Kuala Pilah, Rembau, Jelebu and Tampin) တြင္ က်င့္သံုး
ေနေသာ အာဒဲ့ပက္ပါတီစနစ္ကုိ အမ်ိဳးသမီးႀကီးစိုးသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ႏုိင္သည္။ (စာကြက္ (၂၁-ရႈ)

၈၅

Negeri Sembilan သည္ “ကိုးျပည္နယ္” ဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး ေရွးအခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္ေသာအႀကီးအကဲမ်ားရွိသည့္ ျပည္ေထာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ
ကြန္ဖက္ဒရိတ္ကို ရည္ညႊန္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

၈၆

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္မက်မခ်င္း မိခင္၏မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အိမ္ေထာင္က်သည့္အခါ မိမိအမ်ိဳးသမီး၏ မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ျဖစ္သြားသည္။
အိမ္ေထာင္မက်ေသာ အမ်ိဳးသားသည္ မိခင္ပစၥည္းမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
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စာကြက္ (၂၁)

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ “အာဒဲ့ပက္ပါတီ”ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္ပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေျမအခြင့္အေရးမ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဦးစားေပးထားသည္။
•

ဘိုးဘြားပိုင္ေျမႏွင့္ အေမြမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေပးအပ္သည္။

•

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မိသားစုကိုယ္စား ပစၥည္းထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

•

ေသတမ္းစာႏွင့္အညီ ပစၥည္းမ်ားကို အညီအမွ်အေမြဆက္ခံႏိုင္သည္။

•

ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္တြင္ပါသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမ သို႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို
ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

•

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမကြက္တစ္ကြက္ႏွင့္ို ပတ္သက္ႏိုင္သည္။

•

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို အာဒဲ့ပက္ပါတီဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ၏ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အဝင္မ်ား
အား လက္ဆင့္ကမ္းရမည္။

Source: https://www.studocu.com/en/u/4195742

ေျမယာဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအခြင့္အေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ၁၉၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံခြင့္
အမိန္႔ (Customary Tenure Ordinance) ကို ထိုခရိုင္ေလးခုတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္တြင္ မေလးေျမ
မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလက္ထဲသို႔ မက်ေရာက္ေရး (ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိေရး) အတြက္ ထိုျပဌာန္းခ်က္ကို ထပ္မံျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ထို
ျပဌာန္းခ်က္အရ ေျမမ်ားကို ‘ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ’ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ‘ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ’ အျဖစ္ တရားဝင္ အသိ
အမွတ္ျပဳထားေသာေျမမ်ားကိုသာ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ အာဒဲ့ေျမ၏ အဓိက်ေသာစည္းကမ္းခ်က္ (၄) ခု မွာ ၁) ဓေလ့ထံုး
တမ္းေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းပိုင္ဆိုင္မႈ မဟုတ္ဘဲ မ်ိဳးႏြယ္စုပိုင္ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ၂) အာဒဲ့ေျမသည္ ရယူ
ထားေသာ ပစၥည္းျဖစ္ၿပီး အေမြဆက္ခံရရွိသည့္ ပစၥည္းမဟုတ္ပါ။ ၃) အာဒဲ့ေျမသည္ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ၄) ဘိုးဘြားပိုင္
ပစၥည္းကို မိ်ဳးႏြယ္စုတစ္ခု၏ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အပ္ႏွင္းထားၿပီး ဘိုးဘြားပိုင္ပစၥည္းအားလံုးသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ
ရွိရန္ အထူးလိုအပ္သည္။
အာဒဲ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒသည္ လက္ရွိေျမယာဥပေဒႏွင့္ ေျမယာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ဥပမာ - ၁၉၆၅ ခုႏွစ္
အမ်ိဳးသား ေျမကုိဓဥပေဒ NLC ႏွင့္ ၁၉၆၀ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ) အေပၚ လြမ္းမိုးမႈရွိသည္။ NLC ၏ အပုိဒ္ (၄-က) တြင္ NLC ႏွင့္
မည္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒတစ္ခုခုအၾကား ပဋိပကၡတစ္ခုခုျဖစ္ေပၚလာပါက ဓေလ့ထံုးတမ္းျပဌာန္းခ်က္က လႊမ္းမိုးသည္ဟု
ျပဌာန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဒဲ့ေျမမ်ားသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ေျမယာဥပေဒတြင္ အထူးအခြင့္အေရးရရွိထားသည့္ ေျမယာမ်ား
ျဖစ္သည္။

148

စာကြက္ (၂၂)

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ “အာဒဲ့တီမင္ဂမ္” ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အရ ေသဆံုးသူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခြဲေဝပံု
မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ “အာဒဲ့တီမင္ဂမ္” ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အရ ေသဆံုးသြားသူတစ္ဦး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ (ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ အိမ္ၿခံေျမ)
မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲေဝသည္။
•

သမီးသည္ သားရပိုင္ခြင့္၏ တစ္ဝက္ကို ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

•

သားမရွိလွ်င္ သမီးသည္ ေသဆံုးသူ၏ပစၥည္းတစ္ဝက္ကို ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

•

သမီးႏွစ္ဦးရွိၿပီး သားတစ္ဦးသာရွိလွ်င္ သမီးမ်ားသည္ အိမ္ၿခံေျမ၏ သံုးပံုနွစ္ပံုကို အညီအမွ်ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

•

အိမ္ေထာင္သက္တမ္းအတြင္း ကေလးမရွိလွ်င္ ေသဆံုးသူ၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ဇနီးမ်ားသည္ ေသဆံုးသူ၏ အိမ္ၿခံေျမ
ေလးပံုတစ္ပံုကို ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ကေလးရွိလွ်င္ ေသဆံုးသူ၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ဇနီးမ်ားသည္ ေသဆံုးသူ၏ အိမ္ၿခံေျမ
ရွစ္ပံုတစ္ပံုကိုသာ ရပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

•

ကေလးမရလွ်င္ လင္ေယာက္်ားသည္ ဇနီး၏ အိမ္ၿခံေျမတစ္ဝက္ကို ရပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ကေလးရလွ်င္ လင္ေယာက်္ား
သည္ ဇနီး၏ အိမ္ၿခံေျမ ေလးပံုတစ္ပံုကို ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

•

ေသဆံုးသူ၏ ဖခင္ သို႔မဟုတ္ မိခင္သည္ ေသဆံုးသူကကေလးခ်န္ထားလွ်င္ ေသသံုးသူ၏ အိမ္ၿခံေျမ ေျခာက္ပံု
တစ္ပံုကို ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

Source: http://ironwills.com.my/what-is-customary-law.html#Temenggong

အာဒဲ့ တီမင္ဂန္ (The patriarchal system or Adat Temenggung)
အာဒဲ့ တီမင္ဂန္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ဦးစားေပးထားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အစၥလမ္မစ္
အေျခခံမူမ်ား သို႔မဟုတ္ Jukum Syariah ဥပေဒကို အေျခခံထားသည္။ ကိုရမ္က်မ္းတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း အေမြဆက္ခံမႈဆိုင္ရာ
စည္းကမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးသည္။ အာဒဲ့ပက္ပါတီစနစ္ က်င့္သံုး ေသာ Negeri Sembilan ျပည္နယ္ကလြဲၿပီး အေနာက္မေလးရွားေဒသရွိ
ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ အာဒဲ့ တီမင္ဂန္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္
ကေလးမ်ားအပါအဝင္ မိမိတို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရမည့္တာဝန္မ်ားစြာရွိသျဖင့္ အာဒဲ့တီမင္ဂန္စနစ္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို
ပို၍ ဦးစားေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ဤစနစ္တြင္ ေျမယာအေမြဆက္ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိသားစုကိုဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ သား
ေယာက်္ားရွိျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုအဓိကထားၾကသည္။

ဆာရာဝပ္ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ (The Native Customary Land in Sarawak)
ဆာရာဝပ္ျပည္နယ္၏ ဆာရာဝပ္ေျမကုိဓဥပေဒ (the Sarawak Land Code) အရ ဌာေနသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမကို
“၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မတိုင္ခင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒအရ ဌာေနသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအခြင့္အေရးကို စုေပါင္း
သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ရရွိထားသည့္ တရားဝင္ေျမ” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းအနည္းငယ္
အတြင္း မိမိတို႔ေျမေပၚတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လာၾကသည့္ ဆာရဝပ္ျပည္နယ္၏ ဌာေနသားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကို ဥပေဒက
အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ဌာေနသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္
မ်ားႏွင့္ ဌာေနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူမႈကြဲျပားသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားစြာျဖစ္ေပၚၿပီး ဆာရာဝပ္ျပည္နယ္တြင္ ေျမယာ
ေလွ်ာက္တင္ျခင္းႏွင့္ ေျမတိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပဋိပကၡ
ျဖစ္ေစၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား မေၾကနပ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေျမတိုင္းဌာနအာဏာပိုင္မ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တိုးျမွင့္ေပးထားသည့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အရ အသံုးမျပဳဘဲ
ခ်န္လွပ္ထားေသာေျမမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကျငာခြင့္ေပးထားျခင္းသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ (the
Ibans, Orang Ula and Bidayuhs) ႏွင့္ မေလးလူမ်ိဳးတို႔၏ အခြင့္အေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ဌာေနသား
မ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ အေမြဆက္ခံရရွိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္
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ေျမနယ္နိမိတ္မ်ားကို ဌာေနလူမႈအဖြဲ႔အစည္းက သတ္မွတ္ရာတြင္ သစ္ပင္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း အစရွိသည့္ သဘာဝအမွတ္အသားမ်ားကို
အသံုးျပဳသည္။ ထိုအမွတ္အသားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအျပင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကလည္း
သိရွိၾကသည္။ ပို၍အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ားမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကိုအၿမဲတမ္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္အျဖစ္ အသိအမွတ္
ျပဳထားျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မႈတို႔ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဆာရာဝပ္ေျမကုိဓဥပေဒ (ျပင္ဆင္ခ်က္) ဥပေဒၾကမ္းအရ ဌာေနတိုင္းရင္းလူမ်ိဳး
မ်ား၏ နယ္ေျမဧရိယာ(Native Territorial Domain - NTD)ကို တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ၿပီး ထိုနယ္ေျမအတြင္း ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏
အစုအဖြဲ႔ပိုင္ဘံုေျမလက္မွတ္ (Native Communal Title-NCT) ထုတ္ေပးရန္ပါရွိသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္ခု၏ နယ္ေျမ
အတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရး ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ဳိး၏ NTD ကို ဟက္တာ ၅၀၀ မွ ၁၀၀၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕ေပးၿပီး NTD တြင္ အစုအဖြဲ႔အလိုက္ အသံုးျပဳသည့္
ဘံုေျမမ်ားအတြက္ NCT ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အိမ္ရာအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အသံုးျပဳသည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္လက္မွတ္မ်ား
(Individual Titles) ကို ထုတ္ေပးသည္။

မေလးကြ်န္းဆြယ္ေဒသရွိ ေအာ္ရန္ အစလီ (Orang Asli In Peninsular Malaysia)
မေလးကြ်န္းဆြယ္ေဒသရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မိမိတို႔လူနည္းစု၏ ေျမရယူသိမ္းပိုက္မႈမ်ားသည္ အေမြဆက္ခံ
ရရွထ
ိ ားေသာ ေျမမ်ားေပၚတြင္ (အခ်ိနမ
္ ေရြးဖယ္ရာွ းႏိင
ု ေ
္ သာ) ငွားရမ္းေနထိင
ု သ
္ မ
ူ ်ားသာျဖစ္သည္ဟု မွတယ
္ ၾူ ကသည္။ ၁၉၅၄ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္
ျပဌာန္းခဲ့သည့္ မူလဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား အက္ဥပေဒ (the Aboriginal Peoples Act-1954)တြင္ ေအာ္ရန္အစလီဌာေနေျမသည္၈၇ ထို
အက္ဥပေဒတြင္ ဖြင့္ဆိုထားသည့္ မူလဌာေနနယ္ေျမမ်ား (aboriginal areas)၊ မူလဌာေနထိန္းသိမ္းနယ္ေျမ (aboriginal reserve)
ႏွင့္ မူလဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမ (aboriginal inhabited places) ကို ရည္ညႊန္းသည္။ ေအာ္ရန္အစလီေဒသ
သည္ေျမကို ေဒသတြင္းဂုဏ္သိကၡႏွင့္ ဝါစဥ္ႀကီးမႈ၏ သေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားသျဖင့္ ေအာ္ရန္အစလီေျမသည္ အမွတ္
သေကၤတႏွင့္ စိတ္ပိုင္ဆိုင္ရာ ေႏွာင္ဖြဲ႔မႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ ေျမဆီလႊာမ်ားသည္ ေဘးဘိုးဘီဘင္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား
သျဖင့္ ဝိဥဥ္ပုိင္းဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာ္ရန္အစလီဌာေနလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေျမသည္ အလြန္
နက္ရိႈင္းၿပီး ဝိဥဥ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ရွိေနသည္။
ေအာ္ရန္အစလီ ဓေလ့ထံုးတမ္းအေလ့အထမ်ားအရ လူမႈအသိုင္းအဝန္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေျမယာအခြင့္အေရးတစ္ရပ္
ရွိၿပီး၊ ထိုအခြင့္အေရးမွာ ထိုလူမႈအသိုက္အဝန္းက ပိုင္ဆိုင္ေသာနယ္ေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္အသံုးခ်ခြင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ အပ္ႏွင္းထားေသာ အစုအဖြဲ႔လိုက္အခြင့္အေရးအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ သို႔ရာတြင္
အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို အစုအဖြဲ႔အလိုက္အခြင့္ေရးမ်ားမွ ခြဲထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ ေအာ္ရန္အစလီဌာေနလူမ်ိဳးတို႔၏
ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာလံုၿခံဳေရးအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး မေလးရွားအစိုးရသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္

ေအာ္ရန္အ စလီေျမမူဝါဒသစ္

(the New Orang Asli Land Policy, 2010) ကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ထိုမူဝါဒအရ ေအာ္ရန္ အစလီ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးခ်င္းအား
စိုက္ခင္းေျမ (၂.၅) ဟက္တာႏွင့္ အိမ္ရာေျမ (၀.၁) ဟက္တာတို႔ကို ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္
ေအာ္ရန္အစလီလူမ်ိဳးတို႔တြင္ မိမိတို႔ေျမမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမအေပၚတာဝန္ယူမႈမ်ားရွိလာၿပီး ေအာ္ရန္အစလီဌာေနလူမ်ိဳးတို႔၏
ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္သြားေစႏုိင္လိမ့္မည္ဟု မေလးရွားအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

၈၇

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရလက္ထက္၌ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ‘abroginies’ သို႔မဟုတ္ ‘Skai’ အသံုးအႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲရန္ “ေအာ္ရန္အစလီ (Orang Asli)” အသံုး
အႏႈန္းကို မေလးရွားအစိုးရက မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ေတာထဲတြင္ေနထိုင္ေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အေစာဆံုးေနထိုင္
သည့္ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား (the earliest natives) မ်ားအျဖစ္ မေလရွားအစိုးရအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ မေလးကြ်န္းဆြယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ ေအာ္ရန္အစလီ
လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မ်ိဳးႏြယ္စုခြဲ (၁၉) ခုရွိၿပီး ၎တို႔ကို အဓိကအုပ္စု (၃) ခု (Senoi, Negrtio and Melayu Asli) အျဖင့္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ေအာ္ရီအစလီထိန္းသိမ္း
ေျမသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရေျမျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ (ပုဒ္မ-၈၅ အပိုဒ္ခြဲ ၅) ျပဌာန္းထားသည္။ available at: http://eprints.uthm.edu.
my/5828/1/16._Zainal_Zulhimi.pdf [accessed 3 July 2019]
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ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝျခင္း
မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ေျမယာႏွင့္သယံဇာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို
ခြဲေဝမႈမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ထပ္တူျပဳအာဏာမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားထားၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကိုလြမ္းၿခံဳေသာ
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားအျပင္ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒမ်ား (ဥပမာ - ဆာဘာႏွင့္ ဆာရဝပ္
ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာက်င့္သံုးသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာဥပေဒမ်ား၊ Negeri Sembilan ျပည္နယ္တြင္သာက်င့္သံုးသည့္ အာဒဲ့ပက္
ပါတီဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ စသည္တို႔) ကိုလည္း ျပဌာန္းက်င့္သံုးေနသျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ျပည္နယ္
မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အထူးအေလးထားသည့္ အခ်ိဳးမညီဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံကို ထင္ဟပ္ျပေနသည္။
(ပံု ၈) မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ေျမႏွင့္သယံဇာတဆိုင္ရာ အာဏာခြဲေဝမႈ

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေျမသည္ ျပည္နယ္၏ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္
မူဝါဒတိ႔ု တသမတ္တည္း ျဖစ္ေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေျမႏွငဆ
့္ င
ုိ ္ေသာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားအားလံုးကို ပါလီမာန္ (ဖက္ဒရယ္ဥပေဒျပဳေရးအဖြ)႔ဲ
က ဥပေဒျပဳခြင့္မရွိေပ။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္
မ်ား၏

ေျမယာက႑ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏

အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ (NLC) ကလည္း ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို ေကာင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ NLC တြင္
NLC ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္လာပါက ဓေလ့ထံုးတမ္းျပဌာန္းခ်က္သာ အတည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အာဒဲ့ေျမ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ သို႔မဟုတ္ ဌာေနသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏
ေျမယာဥပေဒတြင္ အထူးအခြင့္အေရး ရရွိထားသည္။
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ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံသည္ အာဖရိကတိုက္ရွိ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏လက္ရွိတည္တဲ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေျမအသံုး
ခ်မႈအက္ဥပေဒ (LUA, 1978) အရ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမမ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ကပိုင္ဆိုင္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ
ပိုင္ေျမ မဟုတ္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရ ပိုင္ေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။၈၈ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္ခင္ကာလတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိုက်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ထိုစနစ္တြင္ ေျမကိုတစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္သည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈထက္ မိသားစုႏွင့္ လူမႈ အသိုင္း
အဝိုင္းအလိုက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္အစုအဖြဲ႔/ဘံုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးသာ ရွိခဲ့သည္။ ေျမမ်ားကို ေက်းရြာလူႀကီး သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစုအႀကီးအကဲက
စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေသာ္လည္း ၎တိသ
႔ု ည္ေျမပိင
ု ရ
္ င
ွ မ
္ ်ားမဟုတဘ
္ ဲ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေျမမ်ားကို ဓေလ့ထးုံ တမ္းဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ ၾကည္ရ
့ ႈ
ေစာင့္ေရွာက္၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ အသံုးျပဳေသာေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းခြင့္
မရွိခဲ့ေပ။ ထိုစဥ္က ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံအတြင္းက်င့္သံုးေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စု အလိုက္
အနည္းႏွင့္အမ်ား ကြဲျပားမႈရွိသည္။
သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသအတြင္းသို႔ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီတို႔ နယ္ခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ဥပေဒျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းေမွးမိန္လာၿပီး ပုဂၢလိကေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို အေလးထားသည့္ ေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္။ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ မိမိတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားတြက္ ေျမမ်ားကို
စနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ေျမဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေျမဥပေဒမ်ားသည္
ကိလ
ု န
ုိ အ
ီ စိးု ရေျမရရွေ
ိ ရးအတြက္ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္အ
့ ျပင္ အထူးသျဖင့္ ႏိင
ု ဂ
္ ်ီးရီးယားႏုင
ိ င
္ ံ ေတာင္ပင
ုိ း္ ေဒသတြင္ ဓေလ့ထးုံ တမ္း
ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကေျမပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေရးအတြက္လည္း ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မပိုင္ေျမ (Crown Land) သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ (state land)
အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္တို႔ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ထုတ္ေပးသည္။
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၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း
၌ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို အေလးထားသည့္ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို အဓိက
ထား က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ဥပေဒ (The
Land Tenure Law of Northern Nigeria of 1962) အရ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ား၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ
ေျမအားလံုးသည္ ဌာေနေျမမ်ား (“native lands”) ျဖစ္ၿပီး ထိုေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ ျပည္နယ္ရွိ
ဌာေနလူမ်ိဳးတို႔၏ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားအား ေျမထိန္းခ်ဳပ္စီမံခြင့္ကုိ အပ္ႏွင္း
ထားသည္။ ထိုဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားေသာ ႏွစ္ကာလတစ္ခုအတြင္းေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ကို ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားေျမာက္ပိုင္း
ေဒသရွိ ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ားအား ေပးထားသည့္အျပင္၊ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ဝန္ႀကီး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထိုေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်
ခြင့္၊ ေပါင္းႏွံခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းခြင့္တို႔ကိုလည္း ေပးအပ္ထားသည္။
၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ၏ ေျမအသံုးခ်မႈအက္ဥပေဒ (the Land Use Act of 1987) ကို ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ထိုဥပေဒကို
ယေန႔တုိင္ က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒအရ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေျမမ်ားအားလံုးကို
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (Governor)အား အပ္ႏွင္းထားသည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားျပည္သူတို႔၏ ေျမအသံုးခ်မႈ
ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈၿပီး ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိေျမမ်ားကို ေျမအသံုးခ်မႈ အက္ဥပေဒပါ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္တာဝန္ရွိသည္။ ေျမအက္ဥပေဒအရ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားျပည္သူမ်ား
အား ေျမကိုတရားဝင္လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ခြင့္ (statutory rights of occupancy) ခ်ေပးၿပီး၊ ေျမမ်ားကို (၉၉) ႏွစ္ၾကာ လက္ဝယ္ထားခြင့္
ေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေျမမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ခြင့္ (customary right of
occupancy) ကို ေဒသႏၱရအစိုးရ (a Local Government) ကလည္း ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ မည့္သည့္ေျမေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံ၊
လႊဲေျပာင္းမႈမဆို ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ သေဘာတူညီခ်က္ လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးမႈႏွင့္ အစိုးရေျမသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံဖြံ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကြဲလြဲမႈတစ္စံု
တစ္ရာရွိသည့္တိုင္ တရားရံုးက ေမးခြန္းထုတ္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု အက္ဥပေဒထဲတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိတည္ဆဲ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ေျမအသံုးခ်မႈအက္ဥပေဒတြင္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ဓေလ့
ထံုးတမ္းေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို အတိအလင္းအသိအမွတ္ျပဳျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အရ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ဥပမာ- ေျမအက္ဥပေဒထဲတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ
လုပ္ကိုင္ခြင့္ (customary right of occupancy) ကို ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမအသံုးျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေျမေပၚတြင္
ေနထိုင္ျခင္းဟု ဖြင့္ဆိုထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တရားဝင္ရရွိေရးအတြက္ ယခင္ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ
ရရွိခဲ့ေသာေျမမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္သို႔ အသြင္းေျပာင္းရမည္ ျဖစ္
သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို တရားဥပေဒေဘာင္သြင္းထားသည့္သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
ဓေလ့ထံုးတမ္းအႀကီးအကဲမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ် သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားလိုက္သည့္ သေဘာေရာက္ခဲ့သည္။
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ၏ ေျမအက္ဥပေဒသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမႈႏွင့္အတူ
ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနသည္။ ေျမအက္ဥပေဒအရ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစိုးရမွလြဲၿပီး
မည္သူမွ် ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (လက္ဝယ္ထားခြင့္) ကို လႊဲေျပာင္းခြင့္ မရွိသျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအႀကီးကဲမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို
ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ တရားဝင္လႊဲေျပာင္းခြင့္ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈ အစုအဖြဲ႔ပိုင္
သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ထပ္ဆင့္အငွားခ်ေပးရာတြင္ တရားဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ သေဘာတူညီမႈရယူရန္လိုသည္။ အဆိုပါ အစီအမံသည္ ေဒသခံမဟုတ္သူမ်ား၏ လက္ထဲသို႔ ဓေလ့
ထံုးတမ္းေျမမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာလည္း ေရာက္သည္။
ေျမအသံုးခ်မႈအက္ဥပေဒ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအေပၚ ေနာက္ထပ္ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ ေျမေရာင္းခ်ခြင့္ ျဖစ္သည္။
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အစုအဖြဲ႔/ဘံုပုိင္ေျမမ်ားကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား ခြဲစိပ္ခြဲေဝျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမအက္ဥပေဒအရ ေျမေရာင္းခ်ခြင့္ကို ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္
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ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔ကိုသာ အပ္ႏွင္းထားသျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
မပါဘဲ ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ၏ ေျမအသံုးခ်မႈဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားကို ျပည္နယ္
အစိုးရအား အလြန္အကြ်ံထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္
က်င့္သံုးခြင့္ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံသည္ အာဖရိကတိုက္ေတာင္ပိုင္းရွိႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေျမဧရိယာ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ကာလာ
ဟာရီသဲကႏၱာရက ဖံုးလြမ္းထားေသာ ဆာဟာရေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဆြာနာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား (Tswana
tribes) အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံသည္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်အေစာင့္ေရွာက္ခံႏုိင္ငံ(a British protectorate)
တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္၌ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ဆြာနာမ်ိဳးႏြယ္စု (၅) စုတို႔၏ အႀကီးအကဲမ်ားအား ၎တို႔၏

မ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမမ်ားကို နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေစခဲ့ၿပီး ထိုေျမမ်ားကို “မ်ိဳးႏြယ္စုေျမ (tribal land) ” အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ စနစ္တက်
ေျမပံုထုတ္ေပးခဲ့သည္။ က်န္ရွိေသာေျမမ်ားကို “ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မပိုင္ေျမ (crown land)” အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေျမ
သတ္မွတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မပိုင္ေျမတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဆြာနာမဟုတ္သည့္ လူနည္းစုဘာဆားဝါ (ဆန္) မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏
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တရားဝင္ေျမရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးသြားခဲ့ရသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမကို သက္ဆိုင္ရာဆြာနာမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔က ၿဗိတိသွ်တို႔၏ သြယ္ဝိုက္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရး အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မပိုင္ေျမမ်ားကို ၿဗိတိသွ်တို႔က တိုက္ရိုက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိေသာအခါ အစိုးရသစ္သည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ သီးျခားေျမ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ပံုစံ (၃) မ်ိဳးျဖစ္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမ၊ အစိုးရေျမ (ယခင္ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မပိုင္ေျမ) ႏွင့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမတို႔ကို အေမြဆက္ခံခဲ့ရ
သည္။ လြတလ
္ ပ္ေရးရၿပီးခ်ိနမ
္ စ
ွ ၍ ေဘာ့ဆာြ နာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ မူဝါဒမွာ မ်ိဳးႏြယစ
္ ေ
ု ျမမ်ားကိတ
ု းုိ ခ်ဲသာြ းရန္ျဖစ္သျဖင့္ အစိးု ရေျမမ်ားကို မ်ိဳးႏြယစ
္ ု
ေျမမ်ားအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲယူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမသည္ ယခင္ႏိုင္ငံေျမ၏
၄၈.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာသည္။ ေဘာ့ဆြာနာ အစိုးရသစ္သည္ ဆြာနာဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ားထိန္း
သိမ္းေရးကိုအေလးထားၿပီး ကိုလိုနီအစိုးရခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမူေဘာင္တို႔ကို အႀကီးအက်ယ္ျပင္ဆင္ရန္ ၁၈၆၈
ခုႏွစ္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမအက္ဥပေဒ (the Tribal Land Act - TLA) ကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔တို႔ကို
ထိန္းေက်ာင္းရန္ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုအက်ိဳး စီးပြားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အႀကံေပးအႀကီးအကဲမ်ားအဖြဲ႔ (House of
Chiefs) အဖြဲ႔ကိုလည္း အစိုးရ၏ စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံတြင္ TLA မျပဌာန္းမီေခတ္ကာလ၌ ေျမႏွင့္ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံဓေလ့ထံုးတမ္းစည္း
ကမ္းမ်ားသည္ အသက္ရွင္သန္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေျမအသံုးျပဳခြင့္၊ လက္ဝယ္
ထားခြင့္ သို႔မဟုတ္ ရယူခြင့္တို႔အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ဆြာနာမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ ၿမိဳ႕/ရြာအသစ္
တည္ေထာင္သည့္အခါ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲသည္ မ်ိဳးႏြယ္စုစည္းေဝးေနရာ (kgotla) အတြက္ ေျမေနရာကို အရင္ေရြးခ်ယ္ သတ္
မွတ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုေျမေနရာကို ဗဟိုျပဳၿပီး ေက်းရြာ (ရပ္ကြက္မ်ား၏) ေျမကြက္မ်ားကို အကြက္ရိုက္ကာ စက္ဝိုင္းျခမ္းသ႑န္ျဖင့္
ဝန္းရံထားသည္။ ရပ္ကြက္တစ္ခုစီကို ရပ္ကြက္လူႀကီးတစ္ဦးစီ (a ward headman) က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ Kgotla ကို သတ္မွတ္
ထားေသာ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ (၃) မ်ိဳးျဖင့္ ဝန္းရံ ထားသည္။ Kgotla ႏွင့္ အနီးဆံုးေျမမ်ားကို လူေနထိုင္သည့္ေျမ (residential land)၊
လူေနထိုင္သည့္ေျမ အျပင္ဘက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ေျမ (arable land) ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ေျမဧရိယာအျပင္ဘက္တြင္ ဘံု
စားက်က္ေျမ (communal grazing land) မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ဘံုစားက်က္ေျမအဆံုးသည္ အျခားရြာ သို႔မဟုတ္

အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခု၏ နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ထိစပ္သည္။
ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ပုံစံျဖင့္ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အပ္ႏွင္းထားသည္။
ရပ္ကြကလ
္ ႀူ ကီးသည္ လူေနထိင
ု ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးလုပက
္ င
ို ရ
္ န္အတြက္ မိသားစုအရြယအ
္ စား၊ လက္ရွိႏင
ွ ့္ အနာဂတ္လအ
ို ပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္ၿပီး ရြာသားမ်ားကို ေျမခြဲေဝေပးသည္။ ေျမခြဲေဝၿပီးသည္အ
့ ခါ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ မိသားစုသည္ ထိုေျမကို ရာသက္ပန္ပင
ို ဆ
္ င
ို သ
္ ြားသည္။
ထိုေျမမ်ားကို မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမပါဘဲ ရြာသားအခ်င္းခ်င္းၾကား လြတ္လပ္စြာလြဲေျပာင္းခြင့္ရွိသည္။ ေျမေရာင္းခ်မႈမရွိသျဖင့္ ေျမ
လႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္လည္း မရွိပါ။ ဘံုပိုင္စားက်က္ေျမသည္ ဘံုပိုင္ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ ေက်းရြာသားမ်ားသည္
မိမိတို႔၏ တိရစၦာန္မ်ားကို ထိုစားက်က္ေျမေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာထိန္းေက်ာင္းခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမသယံဇာတ ေရရွည္တည္တံ့
ေရးအတြက္ စားက်က္ေျမမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရိုင္အလိုက္ ပုိင္းျခားႀကီးၾကပ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စားက်က္ေျမတြင္ တိရိစၦာန္
ထိန္းေက်ာင္းလိုပါက သက္ဆိုင္ရာစားက်က္ေျမ ႀကီးၾကပ္သူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္လိုသည္။ ရြာသားအားလံုးသည္ ဘံုပိုင္ေျမတြင္
ထင္းေခြျခင္း၊ ေျမဆီလႊာယူျခင္း၊ ေလာင္စာႏွင့္ အေဆာက္အအံုေဆာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ရယူႏုိင္သည္။
သိရ
႔ု ာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာသယံဇာတထုတယ
္ မ
ူ မ
ႈ ်ားကို မ်ိဳးႏြယစ
္ အ
ု ႀကီးအကဲက စည္းကမ္းခ်မွတထ
္ ားသည္။ ဥပမာ - မ်ိဳးႏြယစ
္ ု
အႀကီးအကဲသည္ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္သတ္ျဖတ္ခြင့္ကိုဆံုးျဖတ္ၿပီး သတ္ျဖတ္မည့္ တိရိစၦာန္၏ တန္ဖိုး၊ ရွားပါးမႈႏွင့္ အျခားအေျခခံမူမ်ား
အေပၚမူတည္ၿပီး အေရအတြက္ကန္႔သတ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ေျမကြက္မီးရိႈ႕ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳ
သည့္ မ်က္မ်ား ရိတ္သိမ္းႏိုင္သည့္အခ်ိန္တို႔ကို ေသခ်ာစြာစည္းကမ္းခ်မွတ္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို
အဆင့္ဆင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲမ်ားက ေျဖရွင္းသည္။ ေက်းရြာတြင္း ေျမအျငင္းပြားမႈကို မိသားစုအႀကီးအကဲက အရင္
ေျဖရွင္းေပးၿပီး၊ မေျပလည္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အႀကီးအကဲက ေျဖရွင္းေပးသည္။ ရပ္ကြက္အႀကီးအကဲက မေျဖရွင္းေပးႏိုင္လွ်င္
၎အထက္ရွိ ဒုတိယ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲက လည္းေကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲကလည္းေကာင္း ေျဖရွင္းေပးသည္။
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ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံ၏ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမအက္ဥပေဒ
ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး (၂) ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမ အက္ဥပေဒ (TLA) ကို ျပဌာန္း
ခဲ့သည္။ TLA မျပဌာန္းခင္ကာလတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမအားလံုးကို မ်ိးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း TLA
ျပဌာန္းၿပီးေသာအခါ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးကဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္လူႀကီးတို႔ကို ခန္႔အပ္ခံႏွင့္ေရြးေကာက္ခံေျမဘုတ္အဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ အစားထိုးလိုက္
သည္။ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ တစ္ခုခ်င္းစီကို မူလက အဖြဲ႔ဝင္ (၆) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ၎တို႔မွာ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ
မ်ိဳးႏြယ္စုေျမ၏ အႀကီးကဲ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယအႀကီးကဲတစ္ဦး၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမွခန္႔အပ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး၊ ခရိုင္ေကာင္စီမွ
ေရြးေကာက္ေသာအဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦး၊ ေျမယာဝန္ႀကီးမွ ခန္႔အပ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးတို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုစုဖြဲ႔မႈသည္ တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ (မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးကဲ
သို႔မဟုတ္ ဗဟုိခန္႔အပ္အဖြဲ႔ဝင္)၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြဲသံုးစားမႈကို စစ္ေဆးထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ဗဟို
အစိုးရဝန္ႀကီးအျပင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးကဲတို႔ကိုလည္း တာဝန္ခံရသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ေျမဘုတ္အဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ မူလဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္မတူညီဘဲ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းခံုရံုးတြင္ အယူခံဝင္ရသည့္အခါ ခံု႐ုံးအဖြဲ႔တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအႀကီးအကဲမ်ားပါဝင္သျဖင့္ အက်ိဳး
စီးပြားပဋိပကၡမ်ား ရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔အတြက္ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမ်ား၊ ဒုတိယ-အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္
၎တို႔အဆိုျပဳသည့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ ယေန႔ေခတ္ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ကို အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား
သည္။ လူထုေရြးေကာက္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္(၅) ဦး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီဌာနႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏
ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးႏွင့္ ေျမယာဝန္ႀကီးဌာနမွခန္႔အပ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ (၅) ဦးတို႔ ပါဝင္သည္။ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းမႈအသစ္အရ
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ခန္႔အပ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ (၇) ဦးတို႔သည္ ဗဟိုအစိုးရကိုသာ တာဝန္ခံရသည္။ ေရြးေကာက္ခံအဖြဲ႔ဝင္ (၅) ဦး မွာလည္း
တိုက္ရိုက္ဒီမို ကေရစီစနစ္ျဖင့္ တင္ေျမွာက္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ အေရြးခံ လိုသူသည္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ေရြးခ်ယ္ေရး
ေကာ္မတီထံ၌ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရသည္။ ေကာ္မတီသည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုစိစစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ထဲမွ (၁၅) ဦးကို Kgotla
တြင္ ေရြးေကာက္ခရ
ံ န္ေရြးခ်ယ္သည္။ ေရြးေကာက္ပေ
ဲြ န႔တင
ြ ္ လူထေ
ု ရြးခ်ယ္ေသာအဖြဝ
႔ဲ င္မ်ားမွ အသင္ေ
့ တာ္ဆးုံ (၅) ဦးကို ေကာ္မတီက
ထပ္မံေရြးခ်ယ္ၿပီး ေျမယာဝန္ႀကီးက ခန္႔အပ္သည္။
မ်ိဳးႏြယ္စုေျမစီမံခန္႔ခြဲရန္ အစပိုင္းတြင္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႕ (၆) ဖြဲ႔သာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ ေက်းရြာအဆင့္ေျမ
ဘုတ္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာ •

ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ခြဲမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံဝင္မႈကို ၾကားနာျခင္း

•

မ်ိးႏြယ္စုေျမအတြင္း ေျမအသံုးခ်မႈဇုန္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း

•

ခရိုင္ေကာင္စီ၊ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးကဲတို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း

•

ေျမယာမွတ္တမ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း

•

အဝီစိတြင္းနက္မ်ားတူးရန္ ေလ်ာက္ထားမႈကို ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း

•

မ်ိဳးႏြယ္စုေျမတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေျမဆိုင္ရာအစိုးရအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

•

မ်ိဳးႏြယ္စုေျမေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

•

အဂၤလိပ္ရိုးရာဥပေဒေအာက္တြင္ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံသားမ်ားကို ေျမခ်ေပးျခင္း

•

အဂၤလိပ္ရိုးရာဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား၏ ေျမေလွ်ာက္ထားမႈကိုစိစစ္ျခင္း

•

ေဒသဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေစျခင္း
TLA တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေျမအခြင့္အေရး (၃) မ်ိဳးကို ျပဌာန္းထားသည္။ ၎တို႔မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္

အေရးမ်ား(customary land rights)၊ အဂၤလိပ္ရိုးရာဥပေဒဆိုင္ရာ ေျမအခြင့္အေရး (common law land rights) ႏွင့္ ရာသက္ပန္ေျမ
အခြင့္အေရးမ်ား (freehold land rights) တို႔ျဖစ္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ မ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမအတြင္းရွိ
ေျမမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ရယူထားေသာေျမအသံုးျပဳခြင့္ (ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မဟုတ္ပါ) ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ရိုးရာ ဥပေဒဆိုင္ရာ
ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို လူေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ သို႔မဟုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ရန္အတြက္ခ်ေပးေသာ ေျမ အခြင့္အေရး
မ်ားျဖစ္သည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို Deeds Registry Act အရ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ၿပီး ေပါင္ႏွံ၊ လႊဲေျပာင္းႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊

156

ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေျမကိုလြတ္လပ္စြာ လႊဲေျပာင္းလိုသူမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးသည္။ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ၁၉၆၈ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရာသက္ပန္ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို ခ်ေပးျခင္းမရွိဘဲ က်န္ေျမႏွစ္မ်ိဳးကိုသာ ခ်ေပးသည္။
TLA ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔တြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း TLA မျပဌာန္းမီကာလတြင္ ဓေလ့
ထံုးတမ္းအရ ရယူခဲ့ေသာ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္မလိုဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ျပည္သူလူထု
သည္ မိမိတို႔၏ေျမအခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ရွည္လ်ား၊ ရႈပ္ေထြးေသာ ေျမမွတ္ပံုတင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္စရာ
မလိုေပ။ ရွိထားၿပီးေသာ ေျမရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမဂရမ္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမဂရမ္
အသစ္မ်ားကို ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဓေလ့ ထံုးတမ္းေျမ မ်ားကို ကုန္သြယ္ေရး၊
ထုတ္လုပ္ေရး သို႔မဟုတ္ အျခား စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် (ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံသားျဖစ္သည့္တိုင္) ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္
မရွိပါ။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူလိုပါက အဂၤလိပ္ ရိုးရာဥပေဒဆိုင္ရာ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ ရယူႏုိင္သည္။
TLA ၏ ေျမခြဲေဝမႈပံုစံသည္ ယခင္ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ေသြဖီမႈအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ ေျမကို လူတစ္ဦးခ်င္း
ထက္ မိသားစုမ်ားအား ခ်ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ TLA အရ ေျမကိုလူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ခ်ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ေျမေလွ်ာက္ထားရာတြင္
ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အိမ္ေထာင္ရွိ/မရွိႏွင့္ မိသားစုဝင္အေရအတြက္ကို ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ္လည္း မိသားစုဝင္မ်ား၏
အမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား မပါရွိေပ။ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအမ်ိဳးသားသည္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ ေလွ်ာက္
ထားသည့္အခါ ေျမကြက္ကို၎နာမည္ျဖင့္သာ မွတ္ပံုတင္ထားသျဖင့္ ဥပေဒအရ အဆိုပါေျမကြက္သည္ ၎တစ္ဦးတည္းႏွင့္သာ
သက္ဆိုင္သည့္သေဘာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လင္မယားကြာရွင္းရသည့္ ကိစၥမ်ဳိးတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ထိုေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေတာင္ဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
မ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမအတြင္းရွိ အဂၤလိပ္ရိုးရာဥပေဒဆိုင္ရာ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို လူေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
သို႔မဟုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ကခ်ေပးသည္။ အစပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမျပင္ပရွိ
ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံသားမ်ားကိုသာ အဓိကခ်ေပးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ မ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံသားမ်ား
ကိုလည္း ခ်ေပးသည္။ ထိုသို႔ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမအတြင္းရွိလူထုတို႔သည္ လူထုအေျချပဳ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီ
စဥ္မ်ားအတြက္ ေျမငွားရမ္းအသံုးခ်ခြင့္ ရလာၾကသည္။ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ရိုးရာဥပေဒဆိုင္ရာ ေျမအခြင့္ေရးမ်ားကို
ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအမ်ိဳးအစား ဟုတ္မဟုတ္ ေျမမွတ္တမ္းရံုးတြင္ စံုးစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္
သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမျဖစ္လွ်င္ ေျမငွားရမ္းမႈတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (အၾကမ္း)ကို ေျမပံုၾကမ္း
ႏွင့္အတူ ေျမယာဝန္ႀကီးထံသို႔ ေပးပို႔ရသည္။
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ရိုးရာဥပေဒဆိုင္ရာ ေျမအခြင့္အေရးအတြက္ ၎၏သေဘာတူညီမႈကိုရယူရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို
မွတ္ပံုတင္ရန္ မလိုအပ္သျဖင့္ ေျမမွတ္တမ္းရံုးတြင္ အဆိုပါေျမမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားမရွိသည့္အခါ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးရရွိ
ထားသူ၏ ေျမလံုၿခံဳမႈကို အကာအကြယ္မဲ့ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ဓေလ့ထံုးေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ေပးသည့္အခါ လူထုၾကားနာမႈ
လိုအပ္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ရိုးရာဥပေဒဆိုင္ရာ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ေပးသည့္အခါ လူထုၾကားနာမႈ မလိုအပ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္
ခ်ေပးထားေသာ အဂၤလိပ္ရိုးရာဥပေဒဆိုင္ရာ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားက ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိပါးလာသည့္အခါ
အဆိုပါ အဂၤလိပ္ရိုးရာဥပေဒဆိုင္ရာ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ရွိခဲ့သည္။
ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူတစ္ခ်င္းစီ
၏ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔ကို ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ TLA ႏွင့္ TLA
၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူနည္းစုတို႔၏ေျမအခြင့္ေရးတို႔ကို အကာကြယ္ေပးသည့္ ရွင္းလင္း
ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါရွိပါ။ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမအခြင့္ေရးတို႔ကို မိမိတို႔၏ ဖခင္၊ လင္ေယာက္်ား၊
သား သို႔မဟုတ္ ဖခင္ဘက္ျခမ္း ဦးေလးမ်ားထံမွတစ္ဆင့္ ရရွိၾကၿပီး၊ သားမ်ားသာ ဖခင္ထံမွ ေျမအေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ TLA
တြင္လည္း မိသားစုတစ္ခုအတြင္း မွ်တေသာေျမအေမြဆက္ခံခြင့္ သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းခြင့္ဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါရွိေပ။ ထို႔ျပင္
TLA သည္ လူမ်ားစုဆြာနာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုသာ အဓိကအေျခခံေရးဆြဲထားၿပီး ဆြာနာမ်ိဳးႏြယ္စုမဟုတ္ေသာ
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အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း၊

ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္

သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ဘံုသယံဇာတမ်ား ေရွရည္တည့္တံ့ေရးႏွင့္ ဘံုပိုင္ေျမတြင္ စားက်က္လြတ္ျခင္း၊ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းတို႔အတြက္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ TLA ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ထိုတာဝန္မ်ားကို ေျမဘုတ္အဖြဲ႔အား အပ္ႏွင္းလိုက္သည္။
သို႔ရာတြင္ TLA တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမအတြင္း ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ေျမအသံုးခ်မႈဇုန္ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔သည္
သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္ေကာင္စီ၊ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ပါဝင္စားသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
တိုင္ပင္ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိး အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘံုပိုင္ေျမ
မ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ထိခိုက္ႏုိင္သည့္ မူဝါဒႏွင့္ အေလ့အထမ်ား ရွိလာသည္။
ေဘာ့ဆာြ နာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ေျမတစ္ဝက္ခန္သ
႔ ည္ ဘံပ
ု င
ုိ ေ
္ ျမမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဘံပ
ု င
ုိ ေ
္ ျမမ်ား ေရရွညတ
္ ည္တေ
့ံ ရးအတြက္ ေဘာ့ဆာြ နာ
အစိုးရသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမဆိုင္ရာ စားက်က္ေျမမူဝါဒ (the Tribal Land Grazing Policy-TLGP) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊
ထုိမူ၀ါဒသည္ အလြန္အကြ်ံစားက်က္ေျမ လႊတ္ေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ ဘံုပိုင္ေျမအရည္အေသြးက်ဆင္းမႈတို႔ကိုကုစားႏုိင္ရန္ (ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္
ထဲတြင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုအားေပးရန္) ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ TLGP အရ

ေဘာ့ဆြာနာအစိုးရသည္

မ်ိဳးႏြယ္စုေျမမ်ားကို အမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳး ျပန္လည္သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ပထမေျမအမ်ိဳးအစားမွာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးေျမ
(commercial lands) ျဖစ္ၿပီး ထိုေျမမ်ားကို လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားအား ခ်ေပးႏိုင္သည္။ ဒုတိယေျမအမ်ိဳးအစားမွာ
ဘံုပိုင္ေျမ (communal land) ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ဓေလ့ ထံုးတမ္းအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲခ်ေပးသည္။ တတိယေျမအမ်ိဳးအစားမွာ
ထိန္းသိမ္းေျမ (reserved land) ျဖစ္ၿပီး ထိုေျမမ်ားကို ဆင္းရဲသားမ်ား၏ အနာဂတ္ေျမလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထား
သည္။ စတုတၱေျမအမ်ိဳးအစားမွာ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ေျမ (wildlife management areas) ျဖစ္ၿပီး ထိုေျမမ်ားတြင္
ကြဲ်ႏြားမ်ားေက်ာင္းခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ထိန္သိမ္းရန္အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္သည္။
TGLP ထြက္လာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မ်ားျပားက်ယ္ဝန္းေသာ ဘံုပိုင္စားက်က္ေျမမ်ားကို ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးေျမအျဖစ္
သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ထိုေျမမ်ားကို ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ ကြ်ဲႏြားေမြးျမဴေရးသမားမ်ားအား ႏွစ္ (၅၀) ငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ ေပးခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ေျမခ်ေပးမႈသည္ ယခင္ စားက်က္ေရြ႕ေျပာင္း ထိန္းေက်ာင္းသည့္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားႏွင့္ အမဲလိုက္-အရြက္ခူးသမားတို႔၏
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားမူဝါဒ (National Policy on Agriculatural Development – NPAD) အရ ေျမေအာက္တြင္းနက္ (borehole)
ပိုင္ရွင္မ်ားအား မိမိတို႔၏ေျမမ်ားကို ၿခံစည္းရိုးခတ္ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ထိုေျမအတြင္းရွိ ေရႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအားလံုးကို အဝိစိတြင္းနက္
ပိုင္ရွင္မ်ားကိုသာ လံုးဝေပးအပ္လိုက္သည့္ သေဘာေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ TGLP ႏွင့္ NPAD တို႔သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္
အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္လိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစခဲ့သည္။
ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
မေက်နပ္ပါက အဆင့္ဆင့္ အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေျမခံုရံုးမ်ား ကို ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးထားသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမအမိန္႔ (Tribal
Land Order) ကို ေဘာ့ဆြာနာအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအမိန္႔အရ ေျမအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူခံဝင္ႏုိင္သည့္ အဆင့္
(၄) ဆင့္ကို ခ်မွတ္ထားသည္။ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားထံတြင္ စတင္အယူခံဝင္ၿပီး မေျပလည္ပါက
ဗဟိုအဆင့္ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေျမယာဝန္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုေျမခံုရံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ အျမင့္ဆံုး
တရားရံုးအထိ အဆင့္ဆင့္အယူခံသြားႏုိင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအျပင္ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းေပးရသည့္ ခံုရံုးတာဝန္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရကိုသာ အစီရင္ခံရိၿပီး
ေဒသခံလူထုကို အစီရင္ခံရန္မလိုအပ္သျဖင့္ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံ၏ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးမားေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု
ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။
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ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံ၏ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား
TLA ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဘာ့ဆြာနာအစိုးရသည္ သမၼတ၏ ေျမစံုစမ္းေရးႏွင့္ မူဝါဒသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္
မ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ TLA အေကာင္အထည္မႈမ်ားကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။
ေကာ္မရွင္သည္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔၏ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့ေသာ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားမွာ …
-

ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ နည္းပညာပိုင္းကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္ကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိျခင္း
ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နည္းပညာပိုင္းကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိၾကေပ။ ထိုစိန္ေခၚမႈကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ေျမအက္ဥပေဒျ
ပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအရ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုးပညာအရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီရမည့္အျပင္ ႀကီးၾကပ္
ေရးက်င့္ဝတ္မ်ား၊ အသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈအေပၚ အေရးယူမႈမ်ား ရွိလာသည္။

-

ေျမမွတ္တမ္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ရရွိမႈ မညီမွ်ျခင္း
TLA သည္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔တို႔ကို ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ခြင့္ေပးထားသျဖင့္
ေျမဘုတ္အဖြဲ႔တို႔သည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေျမမွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းေရးစနစ္မ်ား ထားရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔
တို႔၏ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းေရးစနစ္မ်ားသည္ စနစ္တက်မရွိသျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မည္သည့္ေျမကို မည္သည့္ ရည္ရြယ္
ခ်က္အတြက္ ခ်ေပးထားသည္ကို ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားကုိယ္တိုင္လည္း အလြယ္တကူမခ်ျပႏုိင္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမျပင္ေပၚ
ရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက်ေကာက္ယူရန္၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္သည့္စနစ္ကို ပိုမို
အသံုးခ်ရန္၊ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားအၾကားႏွင့္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား အခ်က္လက္မ်ား ပို၍မွ်ေဝရန္၊
ဒီဂ်ီတယ္ေျမပံမ
ု ်ား ဖန္တီးထိန္းသိမ္းရန္ႏင
ွ ့္ ေျမကြက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေျမငွားရမ္းခအခ်က္လက္မ်ား ေကာက္ခထ
ံ န
ိ ္းသိမ္းသြားရန္
ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳထားသည္။

-

ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္း
ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမမ်ားကို မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမ်ားကသာ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ရာမွ ထိုတာဝန္မ်ားကို ေျမဘုတ္အဖြဲ႔
အား အပ္ႏွင္းလိုက္ေသာအခါ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား၏ တရားဝင္မႈကို ေဒသခံလူထုတို႔က အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိသျဖင့္ ေျမဘုတ္
အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လူထုလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့သည္။ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားကလည္း လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ
အားနည္းသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ အလြန္အားနည္းသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔တို႔သည္ ၎တို႔၏တရားဝင္မႈကို တျဖည္းျဖည္းတည္ေဆာက္ယူခဲ့ရသည္။

-

ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္း
ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေျမေရာင္းခ်၊ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကိုႀကီးၾကပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ေဒသအခ်ိဴ႕တြင္ ဥပေဒႏွင့္
ေျမဘုတ္အဖြဲ႔တို႔၏ အခန္းက႑ကို လ်စ္လ်ဴရႈသည့္ ေျမေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို ေျမဘုတ္အဖြဲ႔က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
လူထုအခ်ိဳ႕က ပိုင္ရွင္ရွိေျမမ်ားကို ရယူၿပီး ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ အသံုးခ်မႈ/ေနထိုင္မႈ မရွိေသာ
ေျမမ်ားကို ဘိုးဘြားပိုင္ေျမအျဖစ္ အေျခအျမစ္မရွိ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေျမဘုတ္အဖြဲ႔တို႔က စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔တို႔ကို ေျမယာဝန္ႀကီး၏ တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ထားရွိရန္ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုေျဖေလ်ာ့
မႈပံုစံျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းၿပီး ၎တို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ လူထုအားတာဝန္ခံေစရန္ ေျမ
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳခဲ့သည္။

-

က်ား-မညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ား အားနည္းျခင္း
TLA တြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ေျမအခြင့္အေရးကို အတိအလင္းျပဌာန္းထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔တို႔သည္ အိမ္ေထာင္ရွိ
အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို ၎တို႔လင္ေယာက္်ား၏ သေဘာတူညီမႈမပါဘဲ ေျမခ်ေပးေလ့မရွိေပ။ ေျမအခြင့္ေရးဆိုင္ရာ က်ား-မ
မညီမွ်မႈမ်ားကိုကုစားရန္ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဘာ့ဆြာနာဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
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လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခြ်င္းခ်က္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ေျမအခြင့္ေရးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားမႈမ်ားဆက္ရွိသည္။
-

ဆြာနာမ်ိဳးႏြယ္စုမဟုတ္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေျမရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈရွိျခင္း
TLA သည္ ဆြာနာမဟုတ္သည့္မ်ိဳးႏြယ္စု (ဥပမာ ဘာဆာဝါ ေခၚဆန္မ်ိဳးႏြယ္စု)တို႔၏ အမဲလိုက္ခြင့္ႏွင့္ အစားအစာရွာေဖြခြင့္
တို႔ကို အသိမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားတိရိစၦာန္ထိန္းသိမ္းေတာမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လာမႈေၾကာင့္
ဆန္မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔သည္ ၎ေျမမ်ားမွ ေျပာင္းေရြ႕ခံခဲ့ရသည္။ ဥပမာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ ဆန္တို႔၏ အထူးအမဲလိုက္
လိုင္စင္မ်ားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့သည့္အျပင္ မိမိတို႔ အမဲလိုက္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို
ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔က လူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ေျမႏွင့္ သယံဇာတအခြင့္ေရးမ်ားကို အသိမွတ္ျပဳ
သည့္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးသြားရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

-

ေျမေစ်းကြက္ တြင္က်ယ္လာျခင္း
ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံသည္ ပုဂၢလိကေျမေစ်းကြက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းဦးတည္ေနသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေျမေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို
ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ TLA ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအရ ေျမလႊဲေျပာင္းမႈအခ်ိဳ႕ကို ေျမဘုတ္အဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ
ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ အဆိုပါ ခြင့္ျပဳခ်က္ေၾကာင့္ ေျမေစ်းကြက္က်ယ္လာၿပီး ေျမေစ်းကြက္ကို စနစ္တက်ၾကပ္မတ္မႈ
မလုပႏ
္ င
ုိ သ
္ ျဖင့္ မ်ိဳးႏြယစ
္ ေ
ု ျမႏွင့္ ထိစပ္ေသာေျမမ်ားကို တရားမဝင္ႏင
ွ ့္ ဥပေဒမဲေ
့ ျမေရာင္းဝယ္မမ
ႈ ်ား ရွလ
ိ ာသည္။ ထိေ
႔ု ၾကာင့္
တရားမဝင္ေျမအေရာင္းအဝယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးနည္းပါးေသာ လူအုပ္စုတို႔၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို
ကာကြယ္ရန္အတြက္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးသြားရန္ ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳခဲ့သည္။

-

အာဏာအလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ ေျမႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ မလံုေလာက္ျခင္း
TGPL ႏွင့္ NPAD တို႔သည္ ယခင္ဘံုပိုင္ေျမမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္သျဖင့္ အထက္တန္းလႊာ
လူတန္းစားတို႔ကို ယခင္ေဒသခံဘံုပိုင္ေျမေျမာက္မ်ားစြာကို ေတာင္းခံခြင့္ႏွင့္ ၿခံစည္းရိုးခတ္ခြင့္ ရေစခဲ့သည္။ ထိုခြင့္ျပဳခ်က္
မ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူနည္းစုခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ားသည္ ေဘာ့ဆြာနာစိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ စားက်က္ေျမဧကမ်ားစြာ
တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အေသးစားႏွင့္ တႏုိင္တပိုင္ေမြးျမဴေရးသမားတို႔ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ စားက်က္ေျမဧကမွာ ေလ်ာ့က်
လာသည္။ ေအာက္ေျခေက်းလက္လူထုအခ်ိဳ႕လည္း ေျမယာမဲ့မ်ားျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူထု အေျချပဳပိုင္ဆိုင္ခြင့္တို႔ကို
အသိမွတ္ျပဳ၊ အကာကြယ္ေပးရန္ ေျမစံုးစမ္းေရးအဖြဲ႔က အႀကံျပဳခဲ့သည္။

လူထုအေျချပဳ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ (CBNRM) စနစ္
လူထုအေျချပဳသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ (CBNRM) စနစ္သည္ ယခင္ကာလ၌ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ေရရွည္
တည္တ့ံသည့္ ဘံုပိုင္ေျမအသံုးခ်မႈပုံစံသို႔ ျပန္လည္ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။ CBNRM သည္ သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံ
ခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုဗ်ဴဟာအရ အစိုးရသည္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာမ်ားကို ေအာက္ေျခလူထုအား
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲေျမစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ အသံုးခ်ခြင့္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္းသာ
ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ေဒသခံလူထုသည္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ထံတြင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမႏွင့္ သယံဇာတ
မ်ားကို စီမံခံခြဲမည့္ တရားဝင္အဖြဲ႔အျဖစ္ (ေျမထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည့္အဖြဲ႔) စနစ္တက် မွတ္ပံုတင္ရသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမည့္ ေျမနယ္
နိမိတ္ႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားကိုခ်မွတ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း ရသည္။ အဆိုပါေျမနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ သယံဇာတမ်ားကို
အျပင္လူမ်ားထုတ္ယူမႈကို ပိတ္ပင္ႏုိင္သကဲ့သို႔ ျပင္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ကို တရားဝင္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆို
ကာ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ ေျမငွားရမ္းမႈမွရရွိလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည္။
CBNRM တည္ေထာင္သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ထံမွ အဂၤလိပ္ရိုးရာဥပေဒဆိုင္ရာ ေျမငွားရမ္းခြင့္ကို
(၁၅) ႏွစ္ၾကာ ေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္ၿပီး ထိုငွားရမ္းခြင့္ရရွိလာပါက ထိုေျမမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္အတြက္ အခေၾကးေငြေကာက္ယူခြင့္၊
သို႔မဟုတ္ တတိယအုပ္စုတစ္ခုအား ထပ္ဆင့္ငွားရမ္းခြင့္/ေျမအခြင့္ေရးအခ်ိဳ႕လႊဲေျပာင္းခြင့္တို႔ကို ေျမဘုတ္အဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ CBNRM တည္ေထာင္မည့္ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းမ်ားကို ေျမခ်ေပးရမည့္
တာဝန္မရွိေပ။ CBNRM တည္ေထာင္မည့္ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းမ်ားသည္ ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္အတြက္ အလားလာရွိေသာ ေျမအသံုးျပဳ
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သူအျဖစ္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားထံတြင္ အၿပိဳင္ေလွ်ာက္ယူရမည္ ျဖစ္သည္
ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံ၏ TLA ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အတြင္း ယခင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာ
မ်ားႏွင့္မတူညီသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပရေသာ္ ၁) ဓေလ့ထံုးတမ္း
အႀကီးကဲမ်ားကို ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားမွ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေျခလူထုအား တာဝန္ခံမႈသေဘာတရားကို ဖယ္ရွားလိုက္သကဲ့သို႔
ျဖစ္သည္။ ၂) ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို အျပည့္အဝတာဝန္ယူႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ေျမႏွင့္
သယံဇာတစီမံခန္႔မႈသည္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈႏွင့္ မွ်တမႈမရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား (ဥပမာ TGLP ႏွင့္ NPAD မူဝါဒမ်ား) ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
၃) TLA သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းမရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
ေျမအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံ ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၄) TLA သည္ ဆြာနာမ်ိဳးႏြယ္စုမဟုတ္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေျမႏွင့္
သယံဇာတအခြင့္ အေရးမ်ားကို အတိအလင္းအကာအကြယ္ေပးထားျခင္းမရွိသျဖင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္တို႔သည္ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စု
တို႔ကို ခြဲျခားဆက္ဆံခြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ၅) ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးမ်ား (အထူးသျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း
မရွိေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ား) ၏ လံုၿခံဳမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ တရားေရးအဖြဲ႔တို႔၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္အတူ တစ္ျဖည္း
ျဖည္းအားနည္းလာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ မ်ိဳးႏြယ္စုကို အေျခခံသည့္ ေျမခြဲေဝေရးစနစ္မွ
ႏိုင္ငံသားအေျခခံသည့္ ေျမခြဲေဝေရးစနစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ဦးတည္ေျပာင္းလဲလာသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံသည္ အာဖရိကတိုက္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား
ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံသည္ ေပၚတူဂီနယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္
တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀၀) ေက်ာ္ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀) ႏွစ္ၾကာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္
၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံသည္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား ၾကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံ
တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း (၁၆) ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ရွည္ၾကာသည့္
ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏အေျခခံအေဆာက္အအံုအမ်ားစု ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရျခင္း၊ စစ္ပြဲအတြင္း လူဦးေရေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသတ္
ခံရျခင္း၊ လူဦးေရသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခိုလႈံေနရျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံအတြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါ
တိမ္းေရွာင္ေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးခြ်တ္ၿခံဳက်ခဲ့ကာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့
ႏႈန္းမ်ားျပားမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈထူေျပာမႈ ျပႆနာမ်ားကို အလူးအလဲခံခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။
ေပၚတူဂီကိုလိုနီေခတ္တြင္ ေပၚတူဂီကိုလုိနီအစိုးရသည္ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမေနရာအခ်ိဳ႕ကို အာဖရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား
အသံုးျပဳရန္အတြက္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္ေျမမ်ားကို ကိုလိုနီအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
အတြက္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ မ
့္ ်ားလြတလ
္ ပ္စာြ ခ်ေပးႏုင
ိ သ
္ ည့္ ေျမမ်ားအျဖစ္သတ္မတ
ွ ခ
္ သ
့ဲ ည္။ အာဖရိကန္လမ
ူ ်ိဳးမ်ားအတြက္ သီးသန္သ
႔ တ္မတ
ွ ္
ထားေသာ ေျမမ်ား (“reserve areas”) ကို ရိုးရာအႀကီးအကဲမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို ေပၚတူဂီကိုလိုနီအစိုးရ၏ သြယ္ဝိုက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ရိုးရာအႀကီးအကဲတို႔သည္ ကိုလုိနီအစိုးရက ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အညီ
သီးသန္႔ေျမမ်ားအတြင္း အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား စုေဆာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာခြဲေဝေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရသည္။
အာဖရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ သီးသန္႔ေျမမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကၿပီး
ေပၚတူဂီအေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားက သီးသန္႔ေျမျပင္ပရွိေျမမ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္ပုဂၢလိက စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးၿခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးလုပ္
ကိုင္ၾကသည္။
ေပၚတူဂီတုိ႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အာဏာရလာေသာ ဆုိရွယ္လစ္ Front for Liberation of Mozambique
(FRELIMO) အစုိးရအဖြဲ႕သည္၉၀ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကိုအေျခခံၿပီး ေပၚတူဂီလူမ်ိဳးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ဥယ်ဥ္ၿခံႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ကို ႏုိင္ငံပိုင္
၉၀

Front for Liberation of Mozambique (FRELIMO) သည္ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေပၚတူဂီကိုလိုနီ အစိုးရကိုတိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္သည္။

161

အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အာဏာရအစိုးရသည္ ရိုးရာအႀကီးကဲမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း ရုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး
၎တို႔ကို ေက်းရြာအဆင့္ ပါတီအရာရွိမ်ားျဖင့္ အစားထိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ အာဏာရအစိုးရ၏ ဆိုရွယ္လစ္မူဝါဒမ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕
သျဖင့္ အာဏာရအစိုးရအဖြဲ႔ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္သည့္ Mozambican National Resistance (RENAMO)၉၁ အဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာၿပီး
အာဏာရအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔တို႔အၾကား (၁၆) ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္
ၿပီးဆံုးေသာအခါ မိုဇမ္ဘစ္ဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား မိမိတို႔၏မူလေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လာႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္
၎တို႔၏ ေျမေနရာမ်ားတြင္ အျခားေသာအေသးစားလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾက
သျဖင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိုဘမ္ဘစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေရးအတြက္
“လစ္လပ္ေနေသာ” ေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ေပၚတူဂီ၊ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
ေဒသခံႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ေပးခဲ့သည္။ ေဒသခံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ဝန္ႀကီး
မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ အစိုးရစိုက္ပ်ိဳးေရး မန္ေနဂ်ာေဟာင္းမ်ား၊ အစိုးရေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ားပါဝင္သည္။
အစိုးရ၏ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသျဖင့္ ေျမယာ
ျပႆနာ အမ်ားအျပားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ေျမျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသားေျမမူဝါဒတစ္ရပ္ လုိအပ္
လာသည္။
မိုဘမ္ဘစ္အစိုးရသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္ေသာ ေျမေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး “မိုဇမ္ဘစ္လူမ်ိဳးတို႔၏
ေျမႏွင့္ သယံဇာတအခြင့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္၊ တစ္ၿပဳိင္နက္တည္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္ႏွင့္ ေရရွည္
တည္တံ့ၿပီး တရားမွ်တေသာ သယံဇာတအသံုးခ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္” ဟူသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေျမမူဝါဒတစ္ရပ္ေ
ရးဆြဲရန္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါေျမေကာ္မရွင္က အမ်ိဳးသားေျမမူဝါဒတစ္ရပ္ကို

ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားေျမ

ဥပေဒတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ က႑စံုမွ သက္ဆိုင္သူမ်ားပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားေျမမူဝါဒပါ
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေျမဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္
ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔အသီးသီးတို႔ ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၉၆
ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားေျမကြန္းဖရင့္ (National Land Conference) တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ျခင္းအပါအဝင္ အာဖရိကန္သမိုင္းတြင္ လူထု
ပါဝင္မႈအမ်ားဆံုးရွိခဲ့ေသာ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား
ေျမဥပေဒ (National Land Law –NLL) ကို ျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။၉၂

အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒပါ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈအစီအမံမ်ား
မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ၏ NLL သည္ အလြန္တိုေတာင္းၿပီး ရိုးရွင္းလွပါသည္ (ပုဒ္မ ၃၅ ခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ မ်က္နွာသာရွိသည္)။
ဥပေဒကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေရးအတြက္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကဘာသာ စကား (၆) မ်ိဳးျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိထုတ္ေဝခဲ့သည္။
NLL အရ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိေျမအားလံုးကို ႏုိင္ငံေတာ္ကပိုင္ဆိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူထုသည္ေျမမ်ားကို တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ထက္
လက္ဝယ္ထားခြငႏ
့္ င
ွ ့္ အသံးု ခ်ခြငတ
့္ သ
႔ုိ ာရွသ
ိ ည္။ NLL ပါ ေျမအခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ေအာက္တင
ြ အ
္ က်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပထားသည္။
•

ဓေလ့ထံုးတမ္းအခြင့္အေရး
မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒက ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွေပးသည့္ အသံုးျပဳ ခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
(rights of use and benefit) အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္သျဖင့္၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တရားဝင္

၉၁

RENAMO သည္ မိုဇမ္ဘစ္အမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို မလိုလားသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံ၏
အာဏာရအစိုးရအဖြဲ႔ (FRELIMO) နွင့္ (၁၆) ႏွစ္ၾကာ တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။

၉၂

ေျမေကာ္မရွင္သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္တြင္းအစုအဖြဲ႔ေပါင္းစံုအျပင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အခ်ိဳ႕တို႔ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေျမကြန္းဖရင့္
(National Land Conference) တစ္ရပ္ကို (၃) ရက္တာက်င္းပခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားေျမ မူဝါဒကို အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲ
ရလဒ္အခ်ိဳ႕ကို အမ်ိဳးသားေျမ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း၊ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ေရဒီယိုတို႔တြင္ ဖတ္ၾကား
ျခင္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အေစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြး အႀကံျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္
ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဌာန္းလိုက္သည့္အခါ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အဆိုျပဳခဲ့ေသာအခ်က္အမ်ားစုပါဝင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အာဖရိကန္
သမိုင္းတြင္ လူထုပါဝင္မႈအမ်ားဆံုးရွိခဲ့ေသာ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ရႈျမင္ၾကသည္။
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ရပုိင္ခြင့္မ်ားျဖစ္လာသည္။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ေျမကိုဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ရရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
(အနည္းဆံုး ၁၀ႏွစ္)ေနထိုင္လုပ္ကုိင္လာ၍ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာက္ထားရယူ၍ျဖစ္ေစ ေျမအမ်ဳိးအစားအားလုံးအတြက္ ေျမအခြင့္
အေရးသည္ ဥပေဒအရတစ္ေျပးညီျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အဆိုပါအေျခအေန သံုးခုလံုးတြင္ ေျမအခြင့္အေရးသည္
ပုဂၢလိကခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး၊ ေျမလက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ထားရွိခြင့္ရွိသူက အျခားတတိယလူ/အဖြဲ႔၏ ေျမအသံုးခ်မႈကို ပိတ္ပင္ႏုိင္
သည္။ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းဝိုင္းတို႔သည္လည္း ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တို႔ကို တစ္ဦး
ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ပူးတြဲ၍ျဖစ္ေစ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာ ရာမွ
ျဖစ္ေစ ရလာေသာေျမမ်ားကို မျဖစ္မေနမွတ္ပံုတင္ရန္ မလိုေပ။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ေျမပံုမ်ားတြင္
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေျမေနရာမ်ားစြာ က်န္ေနသည္။
ထို႔အျပင္ NLL တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအတြင္းရွိ “မ်ိဳးႏြယ္စုေျမ” သို႔မဟုတ္ “ေက်းရြာေျမ” ဟူ၍ နယ္နိမိတ္ျဖင့္ ေျမအမ်ိဳး
အစားခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း မရွိေပ။ ထိုေျမမ်ားအေပၚတြင္ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အျခား
(အထူးသျဖင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ) ေျမ အသံုးျပဳခြင့္ရွိသူမ်ားက ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ေျမဥပေဒတြင္ “ဓေလ့
ထံုးတမ္း (custom)” ကို တိတိက်က် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမျပဳဘဲ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအားလံုးကို
လြမ္းၿခံဳသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားကိုသာ ခ်မွတ္ထားသည္။

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္း က်င့္သံုးသည့္ဓေလ့

ထံုးတမ္းမ်ားကို ထိုလူမႈအဖြဲ႔အစည္းကတရားဝင္သည္ဟုလက္ခံလွ်င္ ထိုဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေပးေသာေျမအခြင့္ေရးကို
NLL က အလိုအေလ်ာက္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည္။
•

လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရး
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လက္ရွိေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာအတုိင္း ေျမ
မ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ NLL သည္ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းဝိုင္းတို႔၏ ေျမအခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ
ထားသည္။ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းဝိုင္းကို “ဘံုအက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္
မိသားစုႏွင့္ လူမႈအစုအဖြဲ႔” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းဝိုင္းသည္ စုဖြဲ႔မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
လြမ္းၿခံဳသည့္ သေဘာရွိသည္။ NLL အရ ေျမကိုလူမႈအသိုင္းဝိုင္းတစ္ခု၏ အမည္ျဖင့္ လက္ဝယ္ထားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ
ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ လူမႈအသိုင္းဝိုင္း တစ္ခု၏ေျမကို ျပင္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအား (ပထမအႀကိမ္ ငွားရမ္းမႈအတြက္ ႏွစ္ ၅၀ ႏွင့္
သက္တမ္းတိုးငွားရမ္းမႈအတြက္ ႏွစ္ ၅၀ အထိ) ငွားရမ္းခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းေျမမ်ားကို “အမ်ားျပည္သူ
အက်ိဳးစီးပြား”အတြက္ အစိုးရက မျဖစ္မေနသိမ္းယူရန္လိုအပ္သည့္အခါ ထိုသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ထိုက္သင့္ေသာေလ်ာ္
ေၾကးမ်ားေပးရန္ လိုသည္။
ေဒသလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတို႔၏ ေျမမ်ားကိုစနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား ရယူ
လုိက ရယူႏုိင္သည္။

ေဒသလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔ေျမကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေျမ

စာရင္း (National Land Cadaster)တြင္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ပုိင္ေျမကို မွတ္ပုံတင္
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ (community delimitation)တြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းတို႔၏ သက္ေသ
ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အဓိကထားအေျချပဳသည္။ NLL က ထုိကဲ့သုိ႔လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းေျမအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ရန္
အတြက္ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းမ်ားက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဆင္မ်ားကုိ (အဆင့္ ၆ ဆင့္) တိက်စြာခ်မွတ္ထားသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုဦးေဆာင္ရန္ အႀကံေပးသည့္ “အလုပ္အဖြဲ႔” တစ္ခုဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ အဆိုပါအလုပ္အဖြဲ႔က အစည္းအေဝး ေခၚယူ
က်င္းပၿပီး လူထုအားပညာေပးျခင္း၊ လူထုပါဝင္သည့္ ေျမပံုေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ပါဝင္
ျခင္း၊ နယ္နိမိတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္သူအားလံုးက သေဘာတူလက္ခံၿပီး ေျမပံုႏွင့္ေျမျပင္ေပၚတြင္ အမွတ္အသားျပဳျခင္း၊
အဆိုပါေျမပံုမ်ားကို အစိုးရနည္းပညာဝန္ထမ္းက ကြန္ပ်ဴတာမွတစ္ဆင့္ ေျမပံုထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေျမပံုၾကမ္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ
တို႔ကို လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း
အစရွိသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ အစိုးရေျမစာရင္းရံုးက ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေျမမွတ္တမ္းတင္သည့္ လက္မွတ္ (Certificate of Delimitation) ကို ထုတ္ေပးသည္။
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ထို႔အျပင္ ေဒသလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဒသလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားႏွင့္ ထိုေျမအတြင္းရွိ သယံ
ဇာတမ်ားကို ေဒသ၏ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံ၏ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္
သစ္ေတာႏွင့္ သားရဲတိရိစၦာန္ဥပေဒတြင္လည္း သယံဇာတအားလံုးကို ႏုိင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္
အသံုးျပဳခြင့္တို႔ကို လူထုအားခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမ်ားက လိုအပ္ေသာ ေရ
အရင္းအျမစ္၊ သယံဇာတႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတို႔ကို ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမလက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္သူတုိ႔က မိမိတို႔ေျမ
အတြငး္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြငေ
့္ ပးရန္လအ
ုိ ပ္သည္။ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတြငလ
္ ည္း လူထအ
ု က်ိဳးစီးပြားအတြက္ သက္ဆင
ုိ ္
ရာေျမအတြင္း ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ကို ခြင့္ျပဳထားသည္။
•

တစ္ဦးခ်င္းေျမအခြင့္အေရး
NLL စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားနည္းတူ တစ္ဦးခ်င္း ေျမအခြင့္အေရးမ်ား
ကိုလည္း အလိုအေလ်ာက္ရရွိႏုိင္သည္။ ျပင္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမတစ္ကြက္ကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း
စာရြက္အေထာက္အထားတစ္ခုျဖင့္ ေရာက္လာသည့္တိုင္ ထိုေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုသည္
အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျပာင္းေရြ႕ခံရျခင္း မရွိႏုိင္ပါ။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ႏႈတ္ျဖင့္ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏
ေျမပိုင္ဆုိင္မႈအတြက္ သက္ေသအျဖစ္ လက္ခံႏိုင္သည္။ ထိုသို႔လက္ခံျခင္းျဖင့္ စာမတတ္သူမ်ားလည္း မိမိတို႔၏ေျမရပိုင္ခြင့္
မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏုိင္သည့္အျပင္ မိမိတို႔အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ေျမရပိုင္ခြင့္ ေတာင္းဆိုရာတြင္လည္း အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္
သည္။ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တို႔သည့္ ရာသက္ပန္အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေျမအားလံုးကို ႏုိင္ငံေတာ္က
ပိုင္ေသာေၾကာင့္ ေျမလက္ဝယ္ထားရွိခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ် သို႔မဟုတ္ လြဲေျပာင္းခြင့္ မရွိေပ။ သုိ႔ရာတြင္
ေျမေပၚရွိ အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားႏွင့္ အျခားတိုးတက္မႈမ်ား (သစ္ပင္၊ သီးႏွံပင္၊ တဲ စသည္တို႔) ကို ဝယ္ယူခြင့္၊ ေရာင္းခ်
ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္ႏွင့္ လြဲေျပာင္းခြင့္တို႔ ရွိသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေျမလႊဲေျပာင္းမႈအားလံုးကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္
လူမႈအသိုင္းဝိုင္း၏ သေဘာတူညီမႈရယူရန္ လိုအပ္သည္။
ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူေျမအခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ၏
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မိသားစုဥပေဒသည္ လင္ေယာက္်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္ထက္မက အတူေနထိုင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔
ေယာက္်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လင္မယား
တစ္ဦးဦးကပိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ လင္မယားႏွစ္ဦးလံုးကပိုင္သည္ျဖစ္ေစ အျခားလူတစ္ဦးအားလြဲေျပာင္းလိုပါက လင္မယား
ႏွစ္ဦးလံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒႏွင့္ မိသားစုဥပေဒတို႔သည္ အတူ
ေပါင္းသင္းေနစဥ္ႏွင့္ မုဆိုးမဘဝျဖစ္သြားသည့္ အေျခအေနႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္
အေရးတို႔ကို ခိုင္မာစြာအကာအကြယ္ေပးထားသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

•

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈ (Consultation & community-investor partnership)
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ေျမအခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တို႔ကို နည္းလမ္း
(၃) ခုျဖင့္ ရယူႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔သည္ ေျမအခြင့္အေရးႏွင့္
အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ အစိုးရထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားရယူသည့္နည္းလမ္းျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္သည္။ အစိုးရသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
အတြက္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တို႔ကို ပထမ ႏွစ္ (၅၀)၊ ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတိုးအတြက္ ႏွစ္ (၅၀) အထိ
ခြင့္ျပဳ ႏိုင္သည္။ အဆိုပါအခြင့္အေရးတို႔ကို လႊဲေျပာင္း၊ အေမြေပးႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္
ေျမကြက္သည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း နယ္နိမိတ္အတြင္း က်ေရာက္ေနလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားသူ
သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အဖြဲ႔သည္ အဆိုပါေျမကို တရားဝင္လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူက ေလွ်ာက္ထားေသာ
ေျမကို ခြင့္ျပဳႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ျငင္းပယ္မႈလည္း ျပဳႏုိင္သည္။ ေဒသလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈ
ရယူထားျခင္းမရွိလွ်င္ အစုိးရက အဆိုပါေျမအသံုးခ်ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို စိစစ္လက္ခံျခင္း မျပဳေပ။
ယင္းသုိ႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေစျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသလူမႈအသိုင္းဝိုင္းမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈ
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ရွိေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက အျမတ္ထုတ္မႈမရွိရန္အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အစီအမံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိသတ္မွတ္
ခ်က္သည္ ေဒသလူမႈအသိုင္းဝုိင္း ေျမအသံုးျပဳမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက အက်ိဳးခံစားခြင့္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး
(ဥပမာ- ေျမငွားရမ္းခအျဖစ္) ရရွိေစရန္အတြက္လည္း ရည္ရြယ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာလူမႈအသိုင္းဝိုင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ
ျပဳၿပီးေနာက္ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
က ထုတ္ျပန္ေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစာခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒစည္းေႏွာင္အားမရွိပါ။ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒႏွင့္ ထိုဥပေဒကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္ပါညိႈႏိႈင္းထားေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ “အက်ိဳးခံစားခြင့္
မ်ား” အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူက တာဝန္ယူ/တာဝန္ခံမႈရွိေရးအတြက္ အတိအလင္းျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္
သက္ဆိုင္ရာေဒသ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ “တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား” သည္ လက္ေတြ႔တြင္ ဥပေဒအရ
စည္းေႏွာင္အား မည္မွ်ရွိသည္ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရရာမႈမရွိပါ။
•

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသည့္ အစီအမံမ်ား (Dispute and accountability mechanisms)
NLL ႏွင့္ NLL ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
ေျမပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းခြင့္ႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း မည္သို႔ေျဖရွင္း၊ ကာကြယ္ႏိုင္
သည္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ထားျခင္းမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ NLL ႏွင့္ ထိုဥပေဒကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား သိုမဟုတ္ လူ႔အခြင့္
အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူေျမအခြင့္အေရး ျငင္းပယ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း
ျပႆနာဖန္တီးမႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ထိုအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း
အစီအမံမ်ားျဖင့္သာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ထားရွိၿပီး လိုအပ္ပါက အျမင့္ဆံုးတရားရံုးသို႔အဆင့္ဆင့္ အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။

ေျမဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား
မိုဇမ္ဘစ္အစိုးရသည္ NLL ပညာေပးအစီစဥ္မ်ားကို လူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း NLA
အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာက္ပါစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
-

ေဒသခံလူမႈအသိုင္းဝိုင္းမ်ားသည္ ေျမအခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒဗဟုသုတ မရွိျခင္းႏွင့္ ေျမအခြင့္ေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈကို
ရယူႏိုင္မႈ မရွိျခင္း။

-

ေျမဥပေဒကို အျပည့္အဝႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္
နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ စြမ္းအားမရွိျခင္း။

-

ေျမဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တာဝန္ရွိသည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း
သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း။

-

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ အထူးတလည္အားေပးလုိသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ (အဓိပၸါယ္ရွိေသာ) လူမႈ
အသိုင္းဝိုင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတို႔ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း။
အထက္ပါ NLA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံ၏ NLL သည္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံသားတို႔၏

ေျမအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တို႔ကို အျပည့္အဝေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းဝိုင္းမ်ားမွာ ေျမအသံုးျပဳ
ခြင့္ဆံုးရံႈးသည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳမႈအတြက္ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းဝိုင္းတို႔၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေပးအပ္
ရာတြင္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ အလြန္အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသအက်ိဳးကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ေျမႏွင့္ သယံဇာတ
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တာဝန္ခံေစသည့္ အစီအမံမ်ားလည္း ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံ၏ NLL သည္ မုိဇမ္ဘစ္လူထု၏ ေျမယာအခြင့္ေရး
လံုၿခံဳမႈကို လံုေလာက္စြာအကာအကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
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တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံသည္ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္
ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ၿပီး အၾကမ္းမဖက္သည့္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ဂ်ဴးလီးယပ္ေညးရီ (Julius
Nyerere) သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံ၏ သမၼတျဖစ္လာသည္။ ဂ်ဴးလီးယပ္ေညးရီလက္ထက္တြင္ Operation Vijiji
စီမက
ံ န
ိ း္ တစ္ရပ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခသ
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ု မ
ီ က
ံ န
ိ း္ အရ အႀကီးကဲဥးီ ေဆာင္မစ
ႈ နစ္ (chiefdom) ကိဖ
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ိ း္ ခဲၿ့ ပီး ေက်းလက္
ေဒသရွိ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းမ်ားကို စီမံကိန္းရြာမ်ားသို႔ အတင္းအၾကပ္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေစခဲ့သည္။ အရြယ္ေရာက္သူအားလံုးကိုလည္း
စုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္အပင္၊ မိသားစု
တစ္ခုက လက္ခံရရွိမည့္ သီးႏွံပမာဏႏွင့္ ပိုလွ်ံသီးႏွံတို႔ကို မည္သည္အတြက္အသံုးျပဳမည္ စသည္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္သည္။ ထိုစီမံကိန္း
ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းေျမသိမ္းဆည္းမႈ၊ အတင္းအၾကပ္ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေစမႈ၊ မိသားစုေျမဆံုးရံႈးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားႀကီးစြာ
အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစီမံကိန္းလည္း ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အဆံုးသတ္သြားသည္။ ဂ်ဴးလီးယပ္ေညးရီသည္
တစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို မိမိအၿငိမ္းစားယူခဲ့သည့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအလယ္ပိုင္းထိ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တန္ေဇးနီးယား
ႏုိင္ငံသည္ ပါတီစံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ေျဖေလွ်ာ့မႈႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳမႈ (liberalization & privatization) တို႔ကို စတင္
ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။
ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ေျမကို ႏုိင္ငံပိုင္ပစၥည္းအျဖစ္ေၾကျငာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လူထုအတြက္ေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
သည္။ သို႔ရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အငွားစာခ်ဳပ္ရ ေျမမ်ား (leasehold land) ကို ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ
(freehold land) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုေျမကိုငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ရေျမ (rights of occupancy) အျဖစ္
လည္းေကာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ပံုစံေျပာင္းခဲ့သည္။

တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ကိုလိုနီေခတ္တြင္ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေျမမ်ားကို ခြဲေဝသံုးစြဲသည့္အစဥ္လာ
မ်ားကိုခြင့္ျပဳထားသည္။ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စားက်က္ေရြ႕ေျပာင္းေမြးျမဴေရးသမားမ်ားႏွင့္ အမဲလိုက္-သီးႏွံရွာေဖြစုေဆာင္း
သူမ်ားအၾကား ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ေျမေနရာတစ္ခုတြင္ အရင္အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စု၏ “ကနဦးအခြင့္
အေရး” အေပၚတြင္ အေျခခံေလ့ရွိသည္။ ေနာက္ပိုင္းမွဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ထိုေျမအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္း
သားအႀကီးအကဲမ်ားကို အရင္ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေျမခြဲေဝေပးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အိမ္ေထာင္
ျပဳျခင္းမွတစ္ဆင့္သာ ရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေယာက္်ားေသဆုံးသည့္အခါ သားမ်ားအတြက္ ေျမထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ခြင့္ ရွိလာသည္။ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းတစ္ခု၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အျပင္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ အမဲ
လိုက္ျခင္း၊ ကြ်ဲႏြားေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္း စသည့္အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္။

တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ ေျမယာမူဝါဒ
၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တန္ေဇးနီးယားအစိုးရသည္ ေျမႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို
ျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း တရားဝင္အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမရွိေသးပါ။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ တန္ေဇးနီးယားအစိုးရသည္
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာကိစၥ စံုးစမ္းေရးေကာ္မရွင္ (Commission of Inquiry into Land Matters)
တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးသို႔ခရီးထြက္ခဲ့ၿပီး လူမႈအစုအဖြဲ႔အသီးသီးတို႔အား ေတြ႔ဆံု
ကာ ၎တို႔ေျပာျပေသာ ေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့
သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ ေဒသ (၂၇) ခုကိုသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၈၃၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္
လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ (၂၇၇) ခုက်င္းပခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားကိုဖိတ္ၾကားၿပီး ေျမကိစၥေလ့လာမႈမ်ားကို ေဆာင္
ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔အားလံုးကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကိုလည္း

က်င္းပခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားေျမမူဝါဒ (National Land Policy) ထြက္ရွိလာ ေသာအခါ ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏
အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕သာ ပါလာသည္။ ေကာ္မရွင္က ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျမအသံုးျပဳသူမ်ား
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ထံတြင္သာ အပ္ႏွင္းထားရန္ အႀကံျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားေျမမူ၀ါဒတြင္ ေျမကို ႏုိင္ငံေတာ္/အစိုးရပိုင္အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ေျမအက္ဥပေဒ (the Land Act- LA) ႏွင့္ ေက်းရြာေျမအက္ဥပေဒ (the Village Land Act- VLA) တို႔ကို
၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတကလက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ စတင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္လာ
ခဲ့သည္။ အဆိုပါအက္ဥပေဒႏွစ္ခုလံုးသည္ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေျမမူဝါဒပါ အေျခခံမူမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေရးဆြဲ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ အဆိုပါအက္ဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထည့္သြင္း
ျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။
တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ေျမအက္ဥပေဒႏွစ္ခုလံုးသည္ ပစၥည္းအခြင့္အေရးေပးအပ္မႈ၊ လႊဲေျပာင္းမႈ၊ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ အက္ဥပေဒႏွစ္ခုလံုးသည္ “ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ” ကို
တိတိက်က် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ အျခားဥပေဒမ်ားကို မဆန္႔က်င္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အျခား
သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုမထိခိုက္လွ်င္ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ အေလ့အထမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလး သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ တရားဝင္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမ
အသံုးခ်ခြင့္တို႔ကို ျငင္းပယ္ထားသည့္ မည္သည့္ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကိုမွ် က်င့္သံုးခြင့္ မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံတြင္
ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသား/မ်ိဳးႏြယ္စု (၁၂၀) ေက်ာ္တို႔၏ မတူညီေသာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအားလံုးကို လြမ္းၿခံဳ
သည့္ ေျမမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။
VLA အရ ေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေျမ (reserved land)၊ ေက်းရြာေျမ (village land) ႏွင့္ အေထြေထြေျမ (general land)
ဟူ၍ ေျမအမ်ဳိးအစား (၃) မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ ထိန္းသိမ္းေျမမ်ားတြင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္၊ တိရိစၦာန္ႀကိဳးဝိုင္း၊
အမ်ားပိုင္အေဆာက္အံုႏွင့္ ဟိုင္းေဝးလမ္းအတြက္ လ်ာထားေသာ ေျမ၊ အႏၱရယ္ရွိေသာ ေျမႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေျမမ်ား ပါဝင္သည္။
တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ ေျမ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ထိန္းသိမ္းေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်းရြာေျမသည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေက်းရြာ
တစ္ခုက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ အေထြေထြေျမသည္ ထိန္းသိမ္းေျမႏွင့္ ေက်းရြာေျမမဟုတ္ေသာ ေျမမ်ားကို ရည္ညႊန္း
သည္။ ၿမိဳ႕ျပေျမေနရာမ်ားသည္ အေထြေထြေျမအမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္သည္။ ေျမအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္/အစိုးရက ပိုင္ဆိုင္သျဖင့္
ျပည္သူလူထုရရွိေသာ

ေျမအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားမဟုတ္ဘဲ ငွားရမ္းေနထုိင္ခြင့္ (rights of

occupancy) မ်ားသာျဖစ္သည္။ ေျမအက္ဥပေဒအရ ေျမငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ (၂) မ်ိဳးရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမငွားရမ္း
ေနထိုင္ခြင့္ (customary rights of occupancy) ႏွင့္ အစိုးရခ်ေပးေသာ ေျမငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ (grants rights of occupancy) တို႔
ျဖစ္သည္။ ေျမငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္အမ်ဳိးအစားႏွစ္ခုလံုးသည္ တူညီေသာ တရားဝင္မႈရွိၿပီး၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္သည္
ေက်းရြာေျမမ်ားႏွင့္ဆိုင္ၿပီး အစိုးရခ်ေပးသည့္ ေျမငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္သည္ထိန္းသိမ္းေျမႏွင့္ အေထြေထြေျမမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။
VLA တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္သည္ အစိုးရေပးသည့္ ေျမငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူတရားဝင္မႈ
ရွိသည္ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရသည္ ေက်းရြာပိုင္ေျမ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာသားတစ္ဦး၏ေျမကို အမ်ားအက်ိဳးငွာ
သိမ္းဆည္းလိုပါက အစိုးရခ်ေပးသည့္

ေျမငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းပါက ေလွ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္။

VLA ကို တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ ရွိထားေသာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ အေျခခံေရးဆြဲထားသည္။ ေက်းရြာအဆင့္ အေျခခံ
အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးယူနစ္မ်ားမွာ ၁) ေက်းရြာတြငေ
္ နထုင
ိ ေ
္ သာ အသက္ (၁၈) ႏွစႏ
္ င
ွ အ
့္ ထက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံးု ပါဝင္သည့္
ေက်းရြာလူထု (village assembly) ႏွင့္ ၂) ေက်းရြာလူထုအစား ေက်းရြာကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေရြးေကာက္ခံေက်းရြာေကာင္စီ(village
council) တို႔ ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ေက်းရြာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေထြေထြမူဝါဒမ်ားကိုခ်မွတ္သည္။ ေက်းရြာေကာင္စီသည္
တစ္လတစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုၿပီး ေက်းရြာလူထုကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံရသည္။ ေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္၏ ေလးပံုတစ္ပံုသည္ အမ်ိဳးသမီး
ျဖစ္ရသည္။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္အထက္ရွိ ခရိုင္ေကာင္စီတို႔က
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
VLA အရ ေက်းရြာအတြင္းရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ မိသားစုတို႔အား တရားဝင္ေျမအခြင့္အေရး ခ်ေပးႏုိင္ရန္ ေက်းရြာကို အရင္
မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေက်းရြာေျမလက္မွတ္ကို ဦးစြာရယူထားရန္လိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာမ်ားသည္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ မည္သည့္ေျမမ်ား
သည္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ေျမ၊ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္/ မိသားစုပိုင္ေျမႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေျမမ်ားျဖစ္သည္ကို နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ရန္ လိုသည္။ ေက်းရြာ
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ေလွ်ာက္ထားမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ေက်းရြာေျမလက္မွတ္ရရွိေရးအတြက္ ခရိုင္ေျမအရာရွိထံသို႔
ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔ရၿပီး ခရိုင္ေျမအရာရွိက ေက်းရြာေျမလက္မွတ္ကိုခ်ေပးသည္။ ထိုေျမလက္မွတ္ကို ေက်းရြာေကာင္စီက ေလ့လာ
သံုးသပ္၊ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးရသည္။ ခရိုင္ေျမအရာရွိသည္ ေက်းရြာေကာင္စီလက္မွတ္ထိုးထားေသာ ေျမလက္မွတ္ကို ေျမ
ေကာ္မရွင္နာထံသို႔ ေပးပို႔ရသည္။ ေကာ္မရွင္နာသည္ သမၼတကိုယ္စား ေက်းရြာေျမလက္မွတ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလုိက္သည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ အဆိုပါေက်းရြာေျမသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏မွတ္တမ္းစနစ္တြင္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ၿပီး ျဖစ္သြားသည္။ ေက်းရြာေျမလက္မွတ္
ရွိေသာ ေက်းရြာ၏ ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိၿပီး ေက်းရြာ၏သက္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ
ႏွင့္အညီ ေျမငွားရမ္းထိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးခ်ခြင့္တို႔ကို ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းရြာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေျမႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ
အတြက္ ေက်းရြာနည္းဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္သည္။
တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေျမရွားပါးလာမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အႀကီးစားေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္
တိရိစၱာန္မ်ားလႊတ္ေက်ာင္းရန္အတြက္ က်ယ္ဝန္းေသာေျမကြက္မ်ားကို စားက်က္ေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကရသည့္ ေမြးျမဴေရးသမား
မ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လံုၿခံဳမႈသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းအႏၱရာယ္ရွိလာသည္။ အဆိုပါစားက်က္ေရြ႕ေျပာင္း
ထိန္းေက်ာင္းသည့္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးတို႔ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ VLA တြင္ ေက်းရြာေျမသည္ တိရိစၦာန္ေက်ာင္း
ရန္လပ္ထားေသာ ေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာသားမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ အသံုးျပဳခြင့္
ေပးထားေသာ ေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ စားက်က္ေျမတြင္ ကြ်ဲႏြားေက်ာင္းရန္အတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳထားသည့္ေျမမ်ား
စသည္တုိ႔ကို ထည့္သြင္းခြင့္သတ္မွတ္ခြင့္ ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ အေသးစားေရြ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားႏွင့္

ေရြ႕ေျပာင္း

ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ထိုအုပ္စုႏွစ္စုလုံးအသုံးျပဳသည့္ ေျမမ်ားအတြက္ “ေျမမွ်ေဝအသံုး
ျပဳမႈ အစီအစဥ္ (land sharing arrangements)” ကို ႏွစ္ဖြဲ႔လံုး၏ ညိႈႏိႈင္းသေဘာတူခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င့္သံုးခြင့္ ေပးထားသည္။

တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္းေျမအခြင့္အေရးမ်ား
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေျမလက္ဝယ္ထားပိုင္ခြင့္ကို အစိုးရခ်ေပးေသာ ေျမငွားရမ္း
ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္တို႔မွတစ္ဆင့္ ရယူႏုိင္သည္။ VLA အရ ေက်းရြာေကာင္စီသည္ တန္ေဇးနီး
ယားႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီကိုလည္းေကာင္း၊ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည့္ မိသားစုတစ္ခုကိုလည္းေကာင္း၊ တန္ေဇးနီးယား
ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းတစ္ခုကိုလည္းေကာင္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ကို ခ်ေပး ႏိုင္
သည္။ ထို႔ျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ကို ငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ ထမ္မံငွားရမ္းခြင့္ကို ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ
ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ကို ေက်းရြာ ေကာင္စီထံတြင္ ေလွ်ာက္ယူႏုိင္ၿပီး ထိုသို႔ေလွ်ာက္ယူရာတြင္
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအားလံုး လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေျမကို စနစ္တက်
ကြင္းဆင္း၊ တိုင္းတာ၊ ေျမပံုထုတ္ရန္မလိုေပ။ ေျမေနရာ၏ ထင္သာျမင္သာေသာ နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားႏွင့္ ေျမပံုၾကမ္းကို တင္ျပ
ျခင္းျဖင့္ ေျမေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္သည္။ ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကိုစိစစ္ၿပီး ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ေပးႏုိင္
သကဲ့သို႔ ျငင္းပယ္ခြင့္လည္းရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမငွားရမ္း အသံုးျပဳခြင့္ကို ေက်းရြာလူထု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ခ်ေပး
ပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမငွားရမ္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားေသာ ေျမသည့္ ၾကာခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိပါ။ ထို အခြင့္အေရးရရွိထားသူ
သည္ အခြန္ေဆာင္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳမီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္၊ ေျမကိုထိန္းသိမ္းရန္၊ ေျမကို ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္
အညီ သို႔မဟုတ္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳသြားရန္္လိုသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ထိုေျမကိုလြတ္လပ္စြာ
ေရာင္းခ်၊ လက္ေဆာင္ေပး၊ အေမြေပး၊ ငွားရမ္း၊ ေပါင္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးထားသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ
ငွားရမ္း အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားေသာ ေက်းရြာသားတစ္ဦးသည္ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ မလိုေပ။ VLA ပါ
အဆိုပါျပဌာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္သံုးေလးခုအတြင္း ေျမေရာင္းဝယ္မႈမ်ား အဆမတန္ျမင့္တက္လာ
သည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် ပုဂၢလိကေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားလာၿပီး ေက်းရြာေကာင္စီကခ်ေပးႏုိင္သည့္
ေျမမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္။
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ေျမရွားပါးလာမႈႏွင့္ ေျမေစ်းကြက္ႀကီးထြားလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူအုပ္စုတို႔၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားမွာလည္း
တစ္ျဖည္းျဖည္းအားနည္းလာသည္။ VLA တြင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူအုပ္စုတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္
ေက်းရြာေကာင္စီအား တာဝန္အပ္ႏွင္းထားသည္။ ေက်းရြာေကာင္စီသည္ မိသားစုအတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မရွိေရးအတြက္
စစ္ေဆးထိန္းေက်ာင္းရသည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက မိမိေျမကိုစြန္႔လြတ္သည့္အခါ ပထမအေနျဖင့္ မိမိ၏ ဇနီး၊ ထိုေနာက္ မိမိကို
မီွခိုသူမ်ားအား ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ေျမလြဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ လြဲေျပာင္းသူ၏ ဇနီးထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္၊
ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိမရွိကို ေက်းရြာေကာင္စီကစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေပးရမည္ဟု VLA တြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္
ဘန္တူမ်ိဳးႏြယ္စု (Bantu tribes) ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒသည္ တန္ေဇးနီးယားအမ်ိဳးသားေျမမူဝါဒႏွင့္ ေက်းရြာေျမဥပေဒတို႔ႏွင့္ကြဲ
လြဲမႈရွိေနေသးသည္။ ဘန္တူ မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ မုဆိုးမအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမအေမြဆက္ခံခြင့္မရွိေပ။ ေျမ
အေမြကို ၎၏သားေယာက္်ားကသာ ဆက္ခံခြင့္ရွိၿပီး ၎အားၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။
ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ေက်းရြာသားမဟုတ္သည့္ ျပင္ပလူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုအား ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမငွားရမ္း
အသံုးျပဳခြင့္ ခ်ေပးႏုိင္သည္။ ထိုေျမအခြင့္အေရး ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၎ႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈ မရွိသည့္ အနည္းဆံုးေက်းရြာသား
(၅) ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ေက်းရြာေျမ ငွားရမ္း
အသံုးျပဳခြင့္ခ်ေပးရာတြင္ တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ေျမေကာ္မရွင္နာႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး ေျမငွားရမ္းခႏႈန္းထားသတ္မွတ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ
ထံမွ ေျမငွားရမ္းခေကာက္ခံႏုိင္သည္။ VLA အရ ရြာသားမ်ားသည္ ေျမေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္

ေျမေလွ်ာက္ထားသူ ကမ္းလွမ္းသည့္

ေျမငွားရမ္းခႏႈန္းထားတို႔ကို ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိသည္။ အကယ္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူကေပးေသာ ေျမငွားရမ္းခႏႈန္းထားကို ေက်းရြာက လက္ခံ
သည့္တိုင္ ေငြေပးေခ်မႈအျပည့္အဝ မျပဳလုပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈအစီအစဥ္ကို သေဘာမတူလွ်င္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမငွားရမ္း
အသံုးျပဳခြင့္ကို ဆိုင္းငံ့ထားႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်းရြာသားမဟုတ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ အခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္တို႔ကို လိုက္နာမႈမရွိပါက ၎တို႔ကိုခ်ေပးထားေသာ ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္တို႔ကို သမၼတ (ကိုယ္စား ေျမ
ေကာ္မရွင္နာ) ကသာလွ်င္ ရုတ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္ရွိဥပေဒမူေဘာင္အရ အႏၱိမအာဏာသည္ ရြာသားမ်ား၏
လက္ထဲတြင္မရွိဘဲ သမၼတ၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိေနသည္။

ေျမအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း
VLA အရ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒသည္ တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈမရွိသေရြ႕ ေက်းရြာတြင္း
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းရြာအတြင္း ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း ဓေလ့ထံုးတမ္း
အႀကီးအကဲမ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ကတိုက္ရိုက္စီရင္ ဆံုးျဖတ္သည့္ အစီအမံတစ္ခုကိုလည္း VLA တြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။
VLA အရ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ေက်းရြာေကာင္စီကိုခန္႔အပ္ရၿပီး ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ေက်းရြာေျမေကာင္စီအတြက္ ေက်းရြာတြင္း
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မွ်တစြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ (၇) ဦး (အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးပါရမည္) ကို အဆိုျပဳၿပီး ေက်းရြာလူထုက
အတည္ျပဳရသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမေကာင္စီသည္ ၾကားေနညိႈႏိႈင္းေပးခြင့္သာရွိၿပီး အမႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အေရး
ယူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ တရားဝင္တရားေရးအာဏာ မရွိပါ။ ေျမေကာင္စီသည္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေျမအျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ
တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ဘက္လံုးမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အစည္းအေဝးေခၚယူျခင္းႏွင့္
ႏွစ္ဘက္လံုးက လက္ခံႏုိင္သည္အထိ ၾကားေနညိႈႏိႈင္းေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။
အစပိုင္းတြင္ VLA သည္ ေက်းရြာေျမေကာင္စီက ၾကားေနညိႈႏိႈင္းေပးမႈရလဒ္မ်ားကို အယူခံဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္
တရားရံုးစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ တန္းေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ ေက်းရြာေျမအျငင္းပြားမႈ
အက္ဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ထိုဥပေဒအရ ေက်းရြာေျမေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မေက်နပ္ပါက အယူခံဝင္ခြင့္ေပးထား
သည္။ ေက်းရြာေျမေကာင္စီ (Village Land Council) မွ ရပ္ကြက္ခုံ႐ုံး (Ward Tribunal)၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ခရိုင္ေျမႏွင့္ အိမ္ရာခံုရံုး
(District Land and Housing Tribunal)၊ ထို႔ေနာက္ တရားရံုးခ်ဳပ္(High Court)အထိအယူခံဝင္ခြင့္ရွိသည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွင္းရာတြင္ အထက္ပိုင္းအဆင့္ ခံုရံုးအဆင့္ဆင့္တို႔က ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ႏိုင္ေသာ္လည္း ဓေလ့ထံုး
တမ္းဥပေဒျဖင့္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ သင့္ေတာ္သလုိ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္လည္းရွိသည္။
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ေျမဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ေျမအက္ဥပေဒမ်ားကို လူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိေရးအတြက္ တန္ေဇးနီးယားအစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႔ (NGOs) တို႔က ေျမဥပေဒပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမအက္ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းၿပီး (၆)
ႏွစ္ၾကာၿပီးသည့္တိုင္ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ ေျမဥပေဒမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေျမအခြင့္အေရးႏွင့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လံုၿခံဳေရး
အေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို သိရွိနားလည္းမႈ မရွိၾကေပ။ ဥပေဒအေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားလည္း
ေျမအက္ဥပေဒမ်ားကို အျပည္အဝနားလည္မႈ မရွိၾကေပ။ ဥပမာ - ေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို မျဖစ္မေန လုပ္စရာမလိုျခင္းႏွင့္ ေျမကို
မွတ္ပံုတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုမတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းတို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိၾကေပ။ ထို႔ျပင္
ေျမအက္ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ဘ႑ာေငြႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္တို႔သည္ အလြန္အားနည္း
ေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမအက္ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းၿပီး (၇) ႏွစ္အၾကာ၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ ေျမႏွင့္ အေျခခ်ထိုင္မႈ
ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေျမဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ (Strategic Plan for the
Implementation of the Land Laws (SPILL) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ SPILL သည္ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံရွိ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူ
၂၇၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုက်င္းပၿပီးေနာက္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာအစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ SPILL
တြင္ ေျမအက္ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား
ႏုိင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ခ်မွတ္ထားသည္။ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ SPILL သည္ အမ်ိဳးသားေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္၏အစိတ္အပိုင္းအားလံုး
ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစနစ္က်ေရး အစီအစဥ္
(MKURABITA) ကို သမၼရံုးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ ေျမယာပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရး သေဘာတရားကို
အေျခခံထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ တန္ေဇး
နီးယားႏုိင္ငံ၏ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုႀကီးမားေသာ စီပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသံုးခ်သြားရန္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ဖြင့္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။
SPILL ႏွင့္ MKRABITA အစီအစဥ္တို႔ကို ကနဦးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္
ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ MKRABITA သည္ ေက်းရြာေျမဥပေဒအရ ေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ဥေပဒေဘာင္သြင္းျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ (ေက်းရြာနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊

ေျမလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာေျမအသံုးခ်မႈ နည္းဥပေဒေရးဆြဲျခင္း

အစရွိသည္) တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေျမကိုပိုင္ရွင္တစ္ဦးတည္းနာမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္
ေမြးျမဴေရးလုပ္ကုိင္သူတို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္၊ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ စစ္မွန္ေသာ လူထုပါဝင္မႈနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ေျမရွင္မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ေျမယာမဲ့မ်ားတရားဝင္ျဖစ္ေစသည့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ေျမလုမႈ/ေျမသိမ္းမႈအေျခအေနကို ဖန္တီး
လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ စားက်က္ေရြ႕ေျပာင္း ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားသည္ မိမိတို႔အသံုးျပဳလာခဲ့ေသာ စားက်က္ေျမမ်ားကို ဗဟို
အစိးု ရထိနး္ ခ်ဳပ္မေ
ႈ အာက္တင
ြ ္ အျပည္အ
့ ဝရွသ
ိ ည့္ အေထြေထြေျမအမ်ိဳအစားတြင္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ရ
ံ မည္ကစ
ုိ းုိ ရိမေ
္ နၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ထိုစားက်က္ေျမမ်ားကို “လပ္ေနေသာ” ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ IIED ႏွင့္ FAO တို႔၏ အစီရင္ခံစာအရ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ/
ကုမၸဏီမ်ားအား ငွားရမ္းေပးႏုိင္ရန္ ေက်းရြာေျမအေျမာက္အမ်ားကို အေထြေထြေျမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံသူတို႔သည္ ေက်းရြာေျမငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ ငွားရမ္းခႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးတို႔ကို ေက်းရြာေကာင္စီႏွင့္ တိုက္ရိုက္ညိႈႏိႈင္း
ေသာ္လည္း ညိႏိႈင္းသေဘာတူခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈမရွိေပ။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း
မျဖစ္မေန သိမ္းဆည္းရသည့္ ေက်းရြာေျမအတြက္ ေပးရမည့္နစ္နာေၾကးမ်ားကို လက္ေတြ႔တြင္ အၿမဲတမ္းေပးအပ္ေလ့မရွိေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ VLA တြင္ တရားမွ်တၿပီး ထိုက္သင့္သည့္ အားလံုးပါဝင္မႈရိွေသာ ေက်းရြာ-ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈကို
အကာကြယ္ေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ VLA ၏ အားနည္းခ်က္ကိုအသံုးခ်ၿပီး ေက်းရြာေျမအခ်ိဳ႕ကို အေထြေထြေျမမ်ားအျဖစ္
ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစိတ္ဆႏၵ အေျပာင္းအလဲအေပၚမူတည္ၿပီး အစိုးရသည္
အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမဥပေဒတစ္ရပ္ကို အျပည့္အဝအေကာင္ထည္မေဖာ္ဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈႏုိင္သည္ကို SPILL ႏွင့္ MKURABITA
တို႔က မီးေမာင္းထုိး သာဓကျပလ်က္ရွိသည္။
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ေျမအက္ဥပေဒမ်ား၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား
-

ရွိထားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ တရားဝင္ေျမအခြင့္ေရးမ်ားအျဖစ္ ေျမအက္ဥပေဒ
ျပဌာန္းၿပီးသည္ႏွင့္ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳျခင္း။
အေသးစားစုိက္ပ်ိဳးေရးသမားႏွင့္ စားက်က္ေရြ႕ေျပာင္းေမြျမဴေရးသမားတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပး
ထားသည္။

-

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း။
ေျမေလွ်ာက္ထားမႈ၊ လင္မယားကြာရွင္းမႈႏွင့္ မုဆိုးမျဖစ္မႈအေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာမက ေျမေရာင္းခ်၊ လႊဲေျပာင္း သို႔မဟုတ္
စြန္႔လႊတ္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္လည္း ေက်းရြာေကာင္စီက ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္တာဝန္ရွိၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး
ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ ေျမလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကိုပယ္ခ်ႏုိင္သည္။

-

အထက္ေအာက္တာဝန္ယူ/တာဝန္ခံမႈအစီအမံမ်ားကို ထားရွိျခင္း။
ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ေက်းရြာေျမမ်ားကို ေက်းရြာလူထု၏ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ခရုိင္ေကာ္မရွင္နာ၏ သံုးသပ္ခ်က္မပါဘဲ
ငွားရမ္းခြင့္ မရွိပါ။ ထို႔ျပင္ ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ေက်းရြာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းတို႔ကို ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ေက်းရြာအထက္
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈွဴးထံသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရသည္။

-

ေက်းရြာအဆင့္အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းမႈရလဒ္မ်ားကို ေက်နပ္မႈမမရွိပါက တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးအထိ
အဆင့္ဆင့္ အယူခံဝင္ခြင့္ ရွိျခင္း။

-

ေက်းရြာေျမအက္ဥပေဒသည္ အလြန္နက္နဲၿပီး ရႈပ္ေထြးျခင္း။
ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ အကာကြယ္ေပးထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါရွိေသာ္လည္း ေဒသခံလူထုသည္
ထုိအခြင့္အေရးမ်ား ရယူခံစားႏိုင္သည္ကို သိရွိနားလည္မႈ အလြန္အားနည္းသည္။

-

ေျမအက္ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ေအာက္ေျခအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဆဲျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ယႏၱရားမ်ားမတည္ေဆာက္
ႏုိင္ေသးျခင္း။
ေျမဥပေဒျပဌာန္းၿပီး (၁၀) ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္သည့္တုိင္ ေဒသႏၱရႏွင့္ခရိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိတို႔သည္ ဥပေဒအေကာင္ထည္
ေဖာ္ရာတြင္ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

-

VLA သည္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လံုၿခံဳမႈ မေပးထားျခင္း။
အစိုးရကသာ ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရက ေက်းရြာေျမအခ်ိဳ႕ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ခ်ေပး
သည့္အခါ

ေက်းရြာသားမ်ားက

ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးမွာ

အလြန္အားနည္းေနေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း

ေက်းရြာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ အျပည့္အဝလံုၿခံဳမႈ မရွိေပ။ VLA တြင္ အေထြေထြေျမအမ်ိဳးအစားကို “ထိန္းသိမ္းေျမႏွင့္ေက်း
ရြာေျမမဟုတ္သည့္ အမ်ားပိုင္ေျမႏွင့္ လူေနထိုင္၊အသံုးျပဳမႈမရွိေသးေသာေျမမ်ားပါဝင္သည္” ဟု ဖြင့္ဆိုထားသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏
စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေခါင္းစဥ္ျဖင့္ “အသံုးမျပဳသည့္” ေက်းရြာေျမမ်ားကို အေထြေထြေျမမ်ားအျဖစ္ အစိုးရက ေျပာင္းလဲကာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ငွားရမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ ေက်းရြာေျမမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္တြင္ အျပည့္အဝရွိသည့္ အေထြေထြေျမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မတ္မႈမ်ားကို ေက်းရြာသားမ်ားက အယူခံဝင္
ႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ တားဆီးႏိုင္သည့္ အစီအမံမ်ားကိုလည္း VLA တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေပ။

171

အာဖရိကတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံ (၃) ခု၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ
ေျမဥပေဒမ်ား၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါရႈေထာင့္ (၇) ခုမွ သံုးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။
၁) ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားမွ အကဲျဖတ္ျခင္း
ရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္
သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံတြင္ တန္ဖုိးထားက်င့္သုံးေနသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ က်င့္သံုးခြင့္ေပးထားသည့္
တစ္ၿပဳိင္နက္တည္းတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကုိ အေလးထားျခင္း၊ အစုအဖြဲ႔အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားမွ အကာ
အကြယ္ေပးထားျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ျခင္းတို႔ရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။
မိုဇမ္ဘစ္ႏွင့္တန္ေဇးနီးယား ႏုိင္ငံတုိ႔မွ ေျမဥပေဒမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ား အေလးထားသည့္ ရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္း
အစဥ္အလာမ်ားကုိ အတိအက်အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိအသုံးျပဳျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေဒသလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲဖြင့္ဆုိ္ အသုံးျပဳ
ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ေျမဥပေဒျပဌာန္းၿပီး သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ဓေလ့
ထံုးတမ္း ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ စနစ္အားလံုးကို တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳလုိက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဘာ့ဆြာနာမ်ိဳးႏြယ္စုေျမ ဥပေဒသည္
လူမ်ားစုဆြာနာမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုသာ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳထားၿပီး၊ လူနည္းစု ဆန္မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ေျမအခြင့္အေ
ရးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အမ်ိဳသမီးမ်ား၏ တန္းတူေျမအခြင့္
အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဆန္႔က်င့္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားကို ျပဌာန္းက်င့္သုံးျခင္းမျပဳရန္
တားျမစ္ထားသည္။ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ ေက်းရြာေျမအက္ဥပေဒတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာေျမစီမံခန္႔ခြဲခြင့္
ႏွင့္ အတူ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အစီအမံမ်ား
ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။
သို႔ရာတြင္ မိုဇမ္းဘစ္ေဒသခံလူထုသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မသိရွိၾကျခင္းႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏
ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအရ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလိုက္နာမႈရွိျခင္း/ မရွိျခင္းကုိ ထိေရာက္စြာ ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းမႈ
မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားအေပၚ အေျချပဳေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္အဓိပၸါယ္မရွိသည္သို႔ ျဖစ္ေန
သည္။ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အစီအမံမ်ားမွာ အေရ
အတြက္အားျဖင့္ အလြန္မ်ားျပားေနသျဖင့္ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမပါလွ်င္
၎တို႔ကိုအေကာင္ထည္ေဖာ္ရသည့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ခက္ခဲေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ေဘာ့ဆြာႏိုင္ငံတြင္မူ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမဥပေဒျပဌာန္းၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ လူနည္းစုတုိ႔၏ေျမအခြင့္အေရးမ်ားမွာ
အကာအကြယ္မဲ့ေနဆဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
၂) ေဒသႏၱရေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားသည္ ရွိေနေသာ ေဒသတြင္းဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္း
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးတို႔ကို တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳထားေသာ ေျမယာဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ
ေဒသႏၱရဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားအေပၚ အေျချပဳေရးဆြဲျပဌာန္းရန္လုိအပ္ၿပီး၊ လြယ္ကူ
ရုိးရွင္းစြာ လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ေသာ၊ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ရန္ႏွင့္၊ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ ကုန္က်စရိတ္
သက္သာၿပီး အားလံုးလက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။
ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေဒသႏၱရဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ပါက
ေဒသခံလူထုအတြက္လိုက္နာရန္ လြယ္ကူေစသည္။ ေဘာ့ဆြာနာမ်ိဳးႏြယ္စုေျမဥပေဒတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကရ
သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အသစ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပး
အပ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ရွိထားၿပီးသား ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံအသစ္၊ လူအသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းကို အသုံးျပဳသည္။ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ ေက်းရြာေျမဥပေဒတြင္ ေက်းရြာေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔သစ္မ်ား
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(ေက်းရြာအဆင့္ ေျမမွတ္တမ္းဌာန၊ ေျမစီရင္ ဆံုးျဖတ္ေရးေကာ္မတီ၊ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၾကားေနညိႈႏိႈင္းေပးသည့္ ေျမေကာင္စီ)
ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေစသည္။ မိုဇမ္ဘစ္ ႏိုင္ငံတြင္မူ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔အသစ္တစ္ခုခုကို ဖြဲ႕စည္းရန္
ျပဌာန္းထားျခင္းမ်ဳိး မရွိဘဲ၊ ေက်းရြာေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ေက်းရြာေျမမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးထား
သည္။
အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ ေဘာ့ဆြာနာေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ လူထုႏွင့္ အလွမ္းေဝးသျဖင့္ ရပ္ကြက္အႀကီးအကဲမ်ားကို
ဆက္လက္အားထား ေနၾကရသည္။ ေက်းရြာေျမႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္လည္း ဗဟိုအစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားကိုသာ အေလး
ထားၾကသျဖင့္ ေဒသခံေျမအရည္အေသြးႏွင့္

ေရရွည္တည္တံမႈကို ထိခိုက္သည့္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။

အလားတူ တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ေက်းရြာေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားခဲ့ၿပီး နည္းပညာပိုင္း
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတြင္ အားနည္းခဲ့သည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ေက်းရြာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈ
ရွိျခင္း/မရွိျခင္းကို စစ္ေဆးထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မႈ အလြန္အားနည္း ေနဆဲျဖစ္သည္။
၃) ရိုးရွင္းၿပီး လြယ္ကူေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားျခင္း
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳထားေသာ ေျမဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသခံလူထု အလြယ္တကူ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ရိုးရွင္းၿပီးလြယ္ကူေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
မိုဇမ္ဘစ္ႏွင့္ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမရပိုင္ခြင့္မ်ားေတာင္းဆိုရာတြင္ ႏႈတ္ျဖင့္သက္ေသထြက္ဆိုမႈကို
ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ စာမတတ္ေသာ ေဒသခံလူထုအတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစသည္။ ထုိ႔အတူ တန္ေဇးနီးယား
ႏုိင္ငံတြင္လည္း ေက်းရြာေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ သဘာဝအမွတ္အသားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအေထာက္ထားတို႔ကို အသံုးျပဳခြင့္
ေပးထားသည္။ ႏိုင္ငံ (၃) ခု လံုး တြင္ေျမဥပေဒျပဌာန္းၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳက္နက္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႔တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ
အခြင့္အေရးတို႔ကို စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။
အားနည္းခ်က္အေနျဖင့္ စာတမ္းတြင္ ေလ့လာထားသည့္ အာဖရိကႏိုင္ငံ (၃) ႏုိင္စလုံးတြင္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဓေလ့
ထံုးတမ္းေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္
ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံတြင္ ေက်းရြာအတြက္ အရင္းအျမစ္ပံ့ပိုးႏုိင္သည္ထက္ ကုန္က်စရိတ္
ပုိမုိမ်ားျပားျခင္း၊

ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံတြင္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ လူထုႏွင့္အလွမ္ေဝးေနျခင္းႏွင့္ တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္း

လုိက္သည့္ ေျမဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည့္ေက်းရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိျခင္း စသည့္ ျပႆနာအခက္အခဲ
မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။
၄) အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူထုတို႔၏ အခန္းက႑မ်ား
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးတို႔ကို တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳထားေသာ ေျမဥပေဒမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္က်င့္သုံးရာ
တြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔အၾကား သင့္ေလ်ာ္သည့္အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးထိန္းေက်ာင္းမႈ
စနစ္ထားရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။
တန္ေဇးနီးယားႏွင့္ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံတို႔၏ ေျမဥပေဒမ်ားတြင္ အဆိုပါထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္ကို မတူညီေသာပံုစံျဖင့္ ထည့္
သြင္းထားေသာ္လည္း၊ မိုဇမ္ဘစ္တြင္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္မပါရွိေပ။ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံတြင္ မူလေျမဘုတ္အဖြဲ႔
မ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲ၊ လူထုေရြးေကာက္ခံႏွင့္ ေျမယာ၀န္ႀကီးကခန္႔အပ္သူမ်ား သံုးခ်ိဳးတစ္ခ်ိဳးစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား
သည္။ တန္ေဇးနီး ယားႏုိင္ငံ၏ ေက်းရြာေျမအက္ဥပေဒတြင္ ေဒသခံမ်ားေရြးေကာက္သည့္ ေက်းရြာေကာင္စီကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး အထက္ႏွင့္
ေအာက္အဆင့္ဆင့္သို႔ တာဝန္ခံေစသည့္ အစီအမံမ်ားပါရွိသည္။ ဥပမာ - ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ေက်းရြာလူထု၏ အတည္ျပဳခ်က္
မပါဘဲ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ ခ်ေပးပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အျပင္ ခရိုင္ေကာ္မရွင္၏ စိစစ္မႈကိုပါခံယူရန္ လိုအပ္သည္။
အားနည္းခ်က္အေနျဖင့္ ေဘာ့ဆြာနာေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမ်ားပါဝင္မႈကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိတ္ပင္
လိုက္ၿပီး၊ ဗဟိုအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးလိုက္ေသာအခါ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အထက္သို႔တာဝန္ခံမႈသာရွိၿပီး ေအာက္ေျခ
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လူထုသို႔ တာဝန္ခံမႈမရွိေတာ့ေပ။ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ထိေတြ႔မႈမရွိဘဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက
ေဒသခံလူထုေျမကို ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ၊ေဒသခံႏွင့္ တိုင္ပင္ရန္လိုအပ္သည့္အခါႏွင့္ ေက်းရြာလူထုက ေက်းရြာေျမ နယ္နိမိတ္ကို
မွတ္တမ္းတင္ရန္ေတာင္းဆိုသည့္အခါမ်ိဳးတြင္သာ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈရွိသည့္ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။ ျပင္ပရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔က ေဒသခံလူထုကို တရားမွ်တစြာဆက္ဆံမႈ ရွိေရးႏွင့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျမစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေဒသခံအက်ိဳးစီးပြားကို
ေရွးရႈမႈ ရွိေရးအတြက္ အစိုးရ၏အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။
၅) လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံမ်ား
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးတို႔ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေျမဥပေဒမ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း
လက္လမ္းမီနုိင္ေသာ၊ လက္ေတြ႔က်ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေသာ အစီအမံမ်ား
ပါရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအမံမ်ားကို တန္ေဇးနီးယားေက်းရြာေျမ အက္ဥပေဒတြင္ အတိ
အလင္း ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း မိုဇမ္ဘစ္ႏွင့္ ေဘာ့ဆြာနာေျမဥပေဒတို႔တြင္ ရွင္းလင္းစြာျပဌာန္းထားျခင္း မရွိပါ။ တန္ေဇးနီးယား
ေက်းရြာေျမအက္ဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို ေျမေလွ်ာက္ထားမႈ၊ လင္မယားကြာရွင္းမႈႏွင့္ မုဆိုးမဘဝျဖစ္မႈ
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သာမက၊ ေျမေရာင္းခ်၊ လႊဲေျပာင္း သို႔မဟုတ္ စြန္႔လႊတ္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္လည္း အကာ အကြယ္ေပးထား
သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမႈရွိရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ေက်းရြာေကာင္စီမ်ားတြင္ ပုိ၍တာဝန္ရွိျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။
အားနည္းခ်က္အေနျဖင့္ မိုဇမ္ဘစ္ႏွင့္ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံ၏ ေျမဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူနည္းစုတို႔၏ ေျမအခြင့္
အေရးမ်ားကို အတိအလင္းအကာအကြယ္ေပးထားျခင္း မရွိပါ။
၆) အစုအဖြဲ႔ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးတို႔ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေျမဥပေဒတြင္ အစုအဖြဲ႔ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတာင္း
ဆိုမႈမ်ားကို အကာကြယ္ေပးျခင္း၊ စစ္မွန္ေသာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ လံုၿခံဳမႈကိုအာမခံျခင္းတို႔ ရွိရမည့္အျပင္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေက်းရြာ၏
ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈတုိ႔အတြက္ ေက်းရြာေျမမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳခြင့္လည္းပါရွိရန္ အေရးႀကီး
သည္။
အစုအဖြဲ႔ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လံုၿခံဳမႈကို အစိုးရကသာ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ (၃) ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အစိုးရကသာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္
ရွိၿပီး လူထုတြင္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္သာရွိသည္။ အစိုးရသည္ အစုအဖြဲမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာေျမမ်ားကို ဆႏၵရွိသည့္အခါ
လူထုထံမွေတာင္းယူႏုိင္သျဖင့္ လူထု၏ဘံုပိုင္ေျမမ်ား လံုၿခံဳမႈသည္ အစိုးရခြင့္ျပဳေနသမွ်ကာလအထိသာ တည္ရွိသည္။ အစိုးရသည္
ေက်းရြာေျမအခ်ိဳ႕ကို “အသံုး မျပဳထားေသာေျမမ်ား” အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး အေထြေထြေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ ျပင္ပ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ
မ်ားအား လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးႏုိင္သျဖင့္ လူထုဘံုပိုင္ေျမမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈမွာ အာမခံခ်က္အျပည့္အဝမရွိပါ။
ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ အ
ႈ တြက္ ေက်းရြာေျမငွားရမ္းအသံးု ျပဳမႈႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ မိဇ
ု မ္ဘစ္ႏင
ွ ့္ တန္ေဇးနီးယား ေျမဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသခံ
လူထုသေဘာတူပါက ေက်းရြာ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေက်းရြာေျမမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ ေပးထား
သည္။ မိုဇမ္ဘစ္ေျမဥပေဒတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ သူတို႔က ေျမငွားရမ္းလာသည့္အခါ လူထုမွ ျငင္းဆန္ပိုင္ခြင့္ကို အတိအလင္းေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိေသာ္လညး္ တန္ေဇးနီးယားေက်းရြာေျမအက္ဥပေဒတြင္ ေက်းရြာေျမေလွ်ာက္ထားမႈကို ေက်းရြာသားမ်ားက ယတိျပတ္ ျငင္းဆို
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူကမ္းလွမ္းလာသည့္ ေျမငွားရမ္းခႏႈန္းထားကို ျငင္းဆန္ခြင့္ ေပးထားသည္။
အားနည္းခ်က္အေနျဖင့္ တန္ေဇးနီးယားႏုိင္ငံ၏ ေက်းရြာေကာင္စီသည္ ေျမရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက သေဘာတူထားေသာ
ေျမငွားရမ္းခမ်ားကို ေပးေခ်မႈမရွိလ်င္ ေက်းရြာေျမငွားရမ္းမႈကို ရုတ္သိမ္းပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ တန္ေဇးနီးယား
သမၼတ၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။
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၇) ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ထားရွိျခင္း
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳထားေသာ ေျမဥပေဒတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္
ရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ဥပေဒကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစသည့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အစီအမံမ်ား
ထားရွိျခင္း၊ ဥပေဒအရေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရအရွိမ်ားအားအျပစ္ေပး
ျခင္းႏွင့္

ေဒသႏၱရအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုအယူခံခြင့္ရွိသည့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္ေရးအစီအမံမ်ား ထားရွိျခင္းတုိ႔ပါဝင္ရမည္ျဖစ္

သည္။
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို တန္ေဇးနီးယားႏွင့္ ေဘာ့ဆြာနာႏုိင္ငံတို႔တြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ တန္ေဇးနီးယားေက်းရြာ
ေျမအက္ဥပေဒတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ အစီအမံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားၿပီး၊ ေဒသႏၱရႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရွိေရး
အတြက္ တာဝန္ခံမႈအစီအမံမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမျပင္ဆင္
ခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈရွိေရးအတြက္ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ပညာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
အားနည္းခ်က္အေနျဖင့္ တန္းေဇးနီးယားႏွင့္ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း
အစိုးရကေျမအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္ေရးဆံုးရံႈးမႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ မိုဇမ္ဘစ္ေျမ
ဥပေဒသည္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ္လည္း ေျမဥပေဒကို အစိုးရအရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက စနစ္တက်
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေစသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအမံမ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။
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ဤအခန္းတြင္ အပိုင္း (၃) ပိုင္းပါရွိၿပီး အေရွ႕အခန္းမ်ား၌ ေလ့လာတင္ျပထားေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေျမစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ထားသည္။ ပထမအပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာတင္ျပ
ထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (၃) ခု၏ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား၏ တူညီေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္
မတူညီေသာအခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (၃) ခု၏ ေျမ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာတင္ျပထား
ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရာ တူညီေသာအခ်က္ႏွင့္ မတူညီေသာအခ်က္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ထား
ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသာဓကမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊
ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကားကာလအစီအစဥ္ႏွင့္ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း သံုးသပ္ထား
ပါသည္။
ဒုတိယအပိုင္းတြင္ ေလ့လာတင္ျပထားေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး
ဖက္ဒရယ္ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ရြးခ်ယ္စရာမ်ား (တစ္နည္းအားျဖင့္ မိုဒယ္ စနစ္မ်ား) ကို (၇) ခုခန္႔ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး
ေရြးခ်ယ္စရာ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္စနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အားသားခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္
အပိုင္း (၃) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြက္ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အဆိုျပဳတင္ျပထားပါသည္။

တူညီေသာအခ်က္မ်ား - ေလ့လာတင္ျပထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔တို႔၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဆိုင္ရာ တူညီေသာအခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
•

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေျမယာမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ထားၿပီး ထိုသို႔ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ လူထုထံမွအႀကံဥာဏ္ရယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ သံုးဖြဲ႔လံုးက
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ေျမယာမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျပဳလုပ္ကာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးသည္
၎၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားကို ေခတ္ကာလအေျပာင္းလဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ သံုးသပ္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီတြင္လည္း ထုိက္သင့္သည့္ ေျမယာ
မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ထားၿပီး ထုိမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။
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•

ေျမယာမူဝါဒမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတို႔၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အသိမွတ္ျပဳထားျခင္း။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔လံုး၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အျပင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (အထူး
သျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္)ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုး၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေျမယာမူဝါဒတြင္ “ေျမယာသည္ ျပည္သူလူထုက ပိုင္ဆုိင္သည္။” ဟု လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္
သစ္ပါတီ၏ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေျမယာလမ္းစဥ္မူဝါဒတြင္ “လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ခြင့္” ႏွင့္ မြန္ေဒသေျမယာ မူဝါဒ (မူၾကမ္း) တြင္
“ေျမကို ျပည္သူလူထုကပိုင္ဆုိင္သည္။” ဟုလည္းေကာင္း၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ လယ္ယာေျမႏွင့္
သစ္ေတာမူဝါဒတြင္ “လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္”ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကရင္နီေျမမူဝါဒတြင္ “ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏
ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ရန္” ဟုလည္းေကာင္း ပါရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါ တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ (၃)ဖြဲ႕လုံး၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏

ေျမယာလံုၿခံဳမႈကို အကာအကြယ္ေပး

ထားသည္။
•

ေျမယာမူဝါဒမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔လံုး၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားတြင္ လူမႈေရးအရ တရားဝင္မႈရွိသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာႏွင့္ ေျမ ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ
သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ေျမယာမူဝါဒ
တြင္ “ေကာ္” စနစ္ သို႔မဟုတ္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုတမ္းေျမယာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မြန္ေဒသ
ေျမယာမူဝါဒ(မူၾကမ္း)တြင္ မိရိုးဖလာအရ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ကရင္နီေျမမူဝါဒတြင္ ရိုးရာဓေလ့ေျမစီမံ
ခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကိုလည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ အစိုးရ၏ေျမယာသစ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ ဓေလ့
ထံုးတမ္းေျမမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈကိုၿခိမ္းေျခာက္လာေသာေၾကာင့္ ယေန႔ထိတိုင္ က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားက

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊

ေျမတိုင္းတာမႈမ်ားကို

မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း

အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။
•

ေျမယာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးကို
ဦးတည္သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ားကို အားေပးၿပီး၊ သက္ဆုိင္ရာေဒသအတြင္း ေျမႏွင့္သယံဇာတ
ဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိပါက ထိုေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏သေဘာထားကို ႀကိဳတင္ရယူရန္ (FPIC)
လိုသည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္း။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔လံုး၏ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ယႏၱရားမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ေရရွည္
တည္တ့ံေရးကို မထိခိုက္ႏုိင္သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားကို အထူးအေလးထားသည္။ ထို႔ျပင္
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏သေဘာထား
မ်ားကို ေသခ်ာစြာႀကိဳတင္ရယူရန္လိုၿပီး လူထုကလက္ခံမွသာ ခြင့္ျပဳေလ့ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္
ကိုင္ (၃) ဖြ႔ဲလံုးသည္ လူထု၏အသံကို နားေထာင္ၿပီး လူထု၏သေဘာထားမ်ားကို ထင္ဟပ္ေသာ ေျမယာမူဝါဒမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

•

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား (အထူးသျဖင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ) မွ
ထုတ္ေပးေသာ ေျမဂရမ္မ်ား (ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား)ကုိ အစိုးရက တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မျပဳေသးေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာလံုၿခံဳေရးကို အတိုင္းအတာ
တစ္ခုထိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း။ လက္ရွိတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕တုိ႔က ထုတ္ေပး ထား
သည့္ ေျမဂရမ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆိုပါေျမဂရမ္မ်ားကို အေထာက္
အထားတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားရွိသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔
သည္ ၎တို႔ထုတ္ေပးထားသည့္

ေျမဂရမ္ရွိသည့္ ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပြားလာပါက

အေကာင္းဆံုးတာဝန္ယူၿပီး ညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးသည္။ ၎တို႔၏ လက္မွတ္မ်ားသည္ ၾကားကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသား

178

ျပည္သူတို႔၏ ေျမယာလံုၿခံဳမႈကုိ အျပည့္အဝ မဟုတ္သည့္တိုင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္
အေနအထားတြင္ ရွိသည္။
•

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၊ (အထူးသျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား) အသိအမွတ္ျပဳေရးကိစၥကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားၾကျခင္း။
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ေျမယာကိစၥ
မ်ား ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္တြင္ “လူထုမ်ားအတြက္ ေျမယာကိစၥမ်ား မွ်မွ်
တတျဖစ္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာႏွစ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ညႇိႏိႈင္း၍ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြၿပီး

ေျဖရွင္းသြား

မည္…” ဟုလည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အၾကားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္ရန္အတြက္ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္တြင္ “ျပႆနာျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္မႈရွိေစရန္ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းသြားရန္” ဟုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား
တိုးတက္ေရးပါတီအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေတာက္ရန္အတြက္ ပဏာမသေဘာ
တူညီခ်က္တြင္ “ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ IDP မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ေနရာတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိႈင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရး
ကိစၥကို ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္”ဟုလည္းေကာင္းပါရွိသည္။
•

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာမႈႏွင့္
တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈ၊ တပ္စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏
ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို လြတ္လပ္စြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ အားနည္းေစျခင္း။ တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔လံုးသည္ မိမိတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား တိုးခ်ဲ႕
လာမႈႏွင့္ တပ္မေတာ္၏တပ္စခန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕လာမႈတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏နယ္ေျမစိုးမိုးမႈမွာ ယခင္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာလ်င္ က်ဥ္းေျမာင္း
လာသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ယႏၱရားႏွစခ
္ လ
ု းုံ ရွေ
ိ နသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာတိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ အ
္ ဖဲအ
႔ြ စည္းက ၎၏ ေျမယာ
ႏွင့္သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနၾက
ရသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရေျမယာဥပေဒမ်ား (ဥပမာ - ၂၀၁၂
လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ၂၀၁၈ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ) ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။

မတူညီေသာ အခ်က္မ်ား - ေလ့လာတင္ျပထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔တို႔၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္
ရွိေနေသာ မတူညီသည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
•

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ေတြ႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈတြင္ မတူညီၾကျခင္း။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔လံုးတြင္ ေျမယာႏွင့္
သစ္ေတာဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း အဆိုပါမူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈတြင္ မ်ားစြာ
ကြဲျပားမႈရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား
တိုးတက္ေရးပါတီတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၎၏ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို ပို၍အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ အေန
အထားတြင္ရွိသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္ ၎တို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္သူလူထု
ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတို႔၏ ေျမယာႏွင့္ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာမ်ား လံုၿခံဳမႈရွိေရးအတြက္ ေျမယာမူဝါဒပညာေပးမႈမ်ားႏွင့္
ေျမတိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား၊ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ စီမံ
ခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟ
စနစ္ ေရရွည္တည္တ့ံေရးအတြက္ ႀကိဳးဝိုင္းေတာ၊ ေတာရိုင္း တိရိစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ (ဥပမာ - သံလြင္
ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္) တိက
႔ု တ
ုိ ည္ေထာင္ကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရး လုပင
္ န္းမ်ားကိလ
ု ည္း လက္ေတြအ
႔ ေကာင္
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အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ အလားတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္
၎၏ေျမယာမူဝါဒကို ၎စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားမေရာက္သည့္ ၎၏ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ ေျမယာမူဝါဒအခ်ိဳ႕ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္
အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမယာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထား
ေသာ္လည္း လက္ရွိနယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ အေနအထားအရ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မႈမရွိေသးပါ။ ကယား
ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္ေပၚေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေက်းရြာေျမ မွတ္တမ္းတင္တိုင္းတာမႈအခ်ိဳ႕ ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ကို
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအေန
ျဖင့္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
•

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ႏုိင္မႈ အေနအထားမတူညီၾကျခင္း။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔လံုးသည္ အစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (bilateral agreement) သီးျခားစီ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ NCA ကို
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔ကသာ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္
ေရးပါတီသည္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ၎၏ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ ေျမယာ
က႑ဆုိင္ရာ အေျခခံမူအခ်ိဳ႕ကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္မ်ားရရွိခဲ့သည္။ ကရင္နီအမ်ိဳး
သားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ NCA မထိုးရေသးသျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္

ေလ့လာသူအျဖစ္သာ

တက္ေရာက္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္မရွိေသးေပ။ သို႔ရာတြင္
၎၏ေျမယာမူဝါဒမ်ားကို

ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးသည္

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ျပင္ NCA ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ကို ယခင္ထက္ အင္တိုက္အားတိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရ
ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္လာႏုိင္ခဲ့သည္။ ဥပမာ - အစိုးရ
စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မႈမ်ား၊ သစ္ေတာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ အစိုးဌာနမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈယူၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာ
တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္မွ NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ NCA မထိုးရေသးသည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား
တိုးတက္ေရးပါတီတို႔သည္ ၎တို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိေသးေပ။
•

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝ
သယံဇာတမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ၎တို႔၏ အဖြဲ႔အစည္း ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္
ႀကံဳေတြ႔ရခဲ့မႈမွာ မတူညီၾကျခင္း။ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ေျမလုပ္ပိုင္လက္
မွတ္မ်ားရွိသည့္ ေျမအခ်ိဳ႕ကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔က ျပန္လည္သိမ္းယူျခင္းမ်ား၊ ထိုေျမမ်ားအတြင္းရွိ
အေဆာက္အဦးမ်ားကို ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔အေပၚ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ ေနဆဲကာလျဖစ္သည့္အေလ်ာက္
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးဘက္မွ ထိေရာက္စြာညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈ မရွိေသးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး)
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ပံုရိပ္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ေစသည္။ ဥပမာ - ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကသည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ
ေရႊျမစႏၵီအိမ္ရာကို အစိုးရက သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေျမအတြင္း တရားမဝင္ေျမယာ အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်မႈဟုဆိုကာ အိမ္ရာ
အတြငး္ ရွလ
ိ ေ
ူ နအိမႏ
္ င
ွ ့္ အေဆာက္အဦးတိက
႔ု ဖ
ုိ ်က္ဆးီ ခဲသ
့ ည္။ ထိျ႔ု ပင္ ေကအဲနယ
္ -ူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံးု ၏ ဘားအံ
ခရိုင္၊ ထီလံုၿမိဳ႕နယ္၊ စံဖရီး ေက်းနယ္အတြင္းရွိ (ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ စံဖရီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာ့တပလဲေက်းရြာ
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အနီး) ေကအဲာန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးက ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ (၃၀၃)
ဧကကို အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမဟုလည္းေကာင္း၊ ထိုေျမေပၚတြင္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု လည္း
ေကာင္းအေၾကာင္းျပကာ ထိုေျမေပၚရွိ လူေနအိမ္ႏွင့္အေဆာက္အဦးတို႔ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံေက်ာ္ အျဖစ္
အပ်က္ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္ အိမ္ၿခံေျမဖ်က္ဆီးဖယ္ရွားခံခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထု
အတြက္ ထိေရာက္စြာတာဝန္ခံေျဖရွင္းေပး ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ပံုရိပ္ကို
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္မႈရွိခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔သည္ ၎တို႔စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ထိုသို႔ေသာေျမအကြက္ရိုက္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ သိုမဟုတ္ ထိုသို႔ေသာ
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိသည့္အျပင္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းပံုရိပ္အေပၚ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ ေျမယာႏွင့္
သဘာဝသယံဇာတစီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ဟုးိ ေလးတေက်ာ္ျဖစ္ခမ
့ဲ မ
ႈ ်ားကို ဤသုေတသနစာတမ္းျပဳစုေနစဥ္အတြငး္ ေလ့လာ
မိခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

တူညီေသာ အခ်က္မ်ား
•

ေျမယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္သဘာဝသယံဇာတမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ မူဝါဒႏွင့္ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး ထိုမူေဘာင္
မ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိသုိ႔ေရးဆြဲခ်မွတ္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကိုလည္း
ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ႏွစ္ဘက္လံုးတြင္ေတြ႔ရွိရသည္။ လက္ရွိ
အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား (၂၀၁၆ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ၊ ၂၀၁၈ ေျမလြတ္၊
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၊ ၂၀၁၈ သစ္ေတာဥပေဒ၊ ၂၀၁၉ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ) ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား (အထူးသျဖင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး) တြင္လည္း ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္
ေရးဆြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။

•

ေျမယာလံုၿခံဳမႈအတြက္ ေျမဂရမ္/လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးသည့္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ အစုိးရသည္ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္အညီ လယ္ယာေျမမ်ားကို လယ္ယာေျမ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ (ပံုစံ-၇) ေလွ်ာက္ထားရန္၊ ၂၀၁၈ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္အညီ
“ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း” မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနပါက လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္
ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔လည္း ၎တို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
သည့္နယ္ေျမမ်ားရွိ ေျမယာမ်ား လံုၿခံဳမႈရွိေရး (အစိုးရႏွင့္ ျပင္ပလူပုဂၢိဳလ္/ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားမွ အကာ
အကြယ္ျဖစ္ရန္) အတြက္ ေျမဂရမ္မ်ား (ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား) ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

•

ေရွးယခင္ကာလမ်ားတြင္

သစ္ေတာႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕၏ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကသာ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခု
အခါတြင္ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ား ခြင့္ျပဳလာသည္။ အစိုးရသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔
ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (CFIs) မျပ႒ာန္းမီႏွစ္မ်ားကတည္းကပင္ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္
သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားသည့္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို ကနဦး ႏွစ္ (၃၀) ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
အစုအဖြဲ႕လုိက္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းစီမံလိုသည့္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕မ်ားအား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုးသည္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခြဲ၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္လိုသည့္
ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေက်းရြာပိုင္ဘံုသစ္ေတာ တည္ေထာင္ခြင့္ခြင့္ျပဳလႊာမ်ားကို ကနဦးႏွစ္ (၂၀) ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စတင္
ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ လူထုကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ သစ္ေတာကို အစိုးရက ‘အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ’ ဟုေခၚၿပီး
ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးက ‘ေက်းရြာပိုင္ ဘံုသစ္ေတာ’ ဟု ေခၚသည္။)
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•

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔သည္ ၎တို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမေဒသအတြင္းရွိ ေျမယာ၊ သစ္ေတာ
ႏွင့္ သယံဇာတမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ေဒသခံလူထုတို႔၏

ေျမယာအေျခခံ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား

အေထာက္အကူျပဳေစသည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈအစီအမံအခ်ိဳ႕ ထားရွိၾကသည္။ ဥပမာ -အစိုးရသည္ ပံုစံ-၇ ရွိေသာ လယ္ယာေျမ
မ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စရိတ္ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားေပးျခင္းတို႔
ရွိသကဲ့သုိ႔၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား (အထူးသျဖင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္
ပါတီ) ကလည္း ၎တို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား
အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
•

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔သည္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ လူစြမ္းအား၊ နည္းပညာႏွင့္
ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ လံုေလာက္မႈ မရွိၾကေပ။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အစိုးရတြင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၾကန္႔ၾကာမႈရွိျခင္း၊ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကုိ တားဆီးႏုိင္မႈမရွိျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ အဂတိလိုက္စားျခင္း စသည့္
ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားဘက္တြင္လည္း ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ မရွိေသးေပ။ ဥပမာ - ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္ ယခုတုိင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
စရိတ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏုိင္မႈ မရွိေသးျခင္း၊ ၎တို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမေဒသရွိ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားအားလံုးတြင္
သစ္ေတာရဲမ်ား မထားႏုိင္ေသးျခင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေျမတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
ပညာေပးျခင္းတို႔ကို ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနသည္။

မတူညီေသာ အခ်က္မ်ား
•

ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရသတ္မွတ္သည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ‘ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ား’
ပါဝင္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား
တြင္ ‘ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း’ မ်ား မပါဝင္ေပ။ အစိုးရသည္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားက ေလွ်ာက္ထားပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ေပးသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက တိုင္းရင္းသားေဒသ
ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းသဘာဝအရ ေျမဆီေျမႏွစ္ေကာင္းမြန္ရန္ ႏွစ္ကာလ တစ္ခုၾကာ လွပ္ထားရ
သည့္ ေတာင္ယာေျမမ်ားကို အစိုးရဥပေဒက သတ္မွတ္သည့္အတုိင္း ‘ေျမလပ္မ်ား’ အျဖစ္ လက္မခံႏုိင္ၾကေပ။ ႏွစ္ကာလ
တစ္ခု ၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုေျမမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ လပ္ေနေသာေျမမ်ားမဟုတ္ဟု
ရႈျမင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔က အစိုးရ၏ ေျမလြတ္၊
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

•

ေျမယာအခြင့္အေရးပတ္သက္၍ အစိုးရဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔မ်ား၏ ေျမယာမူဝါဒအရ ျပည္သူလူထုသည္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။ က်န္ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ေရာင္းဝယ္
ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္ႏွင့္ အေမြေပးပိုင္ခြင့္တို႔ကို အစိုးရ၏ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔၏
ေျမယာမူဝါဒမ်ားက ခြင့္ျပဳထားၿပီး ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဂရမ္/လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဂရမ္
ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ)
သာ ထုတ္ေပးသည္။

•

ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္/အာဏာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရက ေအာက္ေျခအုပ္ခ်ဳပ္
ေရးအဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္တို႔အား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တျဖည္းျဖည္းခြဲေဝေပးသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့သည့္ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္
ရြက္ေနၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုထင္ဟပ္သည့္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို ပိုမိုလိုလားၾကသည္။ အစိုးရက အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္

ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဥပေဒမ်ားတြင္ ဗဟို

အစိုးရ၏ ယခင္လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ကို ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္ လြဲေျပာင္းေပးထားသည္။ ဥပမာ - ေျမလြတ္၊
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ေျမလပ္ႏွင့္

ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို ယခင္က ဗဟိုအစိုးရကသာ ကုိင္တြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္

ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒအသစ္တြင္ ေျမဧက (၃၀၀) ေအာက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားကို
ျပည္နယ္အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ျပဳထားသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ႏွင့္အညီ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏
သေဘာထားမ်ား ထင္ဟပ္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေျမယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္
သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္
ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္ခံထားၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရကို ဗဟုိျပဳသည့္ ေျမယာ
ႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈထက္ လူထုကိုဗဟိုျပဳသည့္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပုိမုိလိုလားၾကသည္။
•

ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရာ၌ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈတြင္ မတူညီၾကေပ။ အစိုးရ၏
ေျမယာဥပေဒအခ်ိဳ႕တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စီမံခန္႔ခြဲေသာေျမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း နည္းဥပေဒႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက်ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ လူမႈေရးအရတရားဝင္မႈသာရွိေသာ (တစ္နည္းအားျဖင့္ စာရြက္
စာတမ္း အေထာက္အထား မရွိေသာ) ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ား၏လံုၿခံဳမႈကို အတိအလင္းအာမခံခ်က္ေပးထားျခင္း မရွိေပ။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို အတိအလင္း
အသိအမွတ္ျပထားသည္။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္ ေဒသခံလူထု၏ ေျမယာလံုၿခံုေရးအတြက္
“ေကာ္” ေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားအျဖစ္ စနစ္တက်ေျမတိုင္းတာမႈမ်ားႏွင့္ ေျမမွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားကို
ျပဳလုပ္လာသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားတြင္လည္း ဓေလ့
ထံုးတမ္း ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာ အေျခခံေရးဆြဲထားသည္။

•

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈတြင္ မတူညီၾကေပ။ NCA စာခ်ဳပ္အရ အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေ
ဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ား၌ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ႏွစ္ဘက္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
ရန္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္။ အစိုးရက သက္ဆိုင္ရာေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ
ဥပေဒမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားရွိသည့္ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရာ၌ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရွိသည့္
အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေျမယာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္
မႈမ်ား ရွိေနသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (အထူးသျဖင့္ NCA ထိုးထားသည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္ အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ) တို႔သည္ ၎တို႔၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြမ္းမႈမရွိေစရန္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆန္႔က်င္မႈမျဖစ္ေစရန္) ခ်င့္ခ်ိန္
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း၊ အစိုးရ၏ အဆင့္ဆင့္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက တစ္ခါတစ္ရံတြင္ NCA ပါ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္မႈ အားနည္းသည့္သေဘာမ်ား သို႔မဟုတ္ သိရွိေသာ္လည္း အေလးမထားသည့္ သေဘာမ်ား
ရွိေနသည္။

•

အစိုးရအဆင့္ဆင့္အၾကား ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝထားသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရပိုင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ေျမႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရပိုင္ေသာ ျပည္နယ္ေျမမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။
ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲလိုပါက ဖက္ဒရယ္ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္
ရွိသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေျမသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ဗဟိုအစိုးရသည္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အတြက္ ေယဘုယ်လမ္းညႊန္မူမ်ားကိုသာ ခ်မွတ္သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္လည္း ေျမသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာျဖစ္သည္။ ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားကသာ

ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္
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ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ား တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေျမ“ကုိဒဥပေဒကို” ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ
တြင္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အပ္ႏွင္းထားသည္။
•

ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ အစိုးရအဆင့္မ်ားအၾကားတြင္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝထားေသာ္လည္း ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေဝရာတြင္
တိက်ရွင္းလင္းမႈအပိုင္း၌မတူညီၾကေပ။ ေလ့လာတင္ျပထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ (၄) ခုအနက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္
အစိုးရအဆင့္မ်ား၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားခြဲေဝထားမႈမွာ အလြန္ရွင္းလင္းမႈရွိသည္။ ေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ပိုင္ေျမ၊
ျပည္နယ္ပိုင္ေျမႏွင့္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္ေျမမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ သက္ဆိုင္ရာေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အိႏၵိယ၊ မေလးရွားႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
ခြဲျခားထားေသာ္လည္း

ဗဟိုအစိုးရသည္

ႏိုင္ငံ၏ေျမသိမ္းဥပေဒမွတစ္ဆင့္

ျပည္နယ္အစိုးရ၏

ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို

ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္လည္း ျပည္နယ္မ်ားသည္ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ျပည္နယ္အလိုက္
ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ဆာဘတ္ႏွင့္ ဆာရဝပ္ျပည္နယ္တုိ႔ကလြဲၿပီး က်န္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တသမတ္တည္း
ျဖစ္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက အမ်ိဳးသားေျမက်င့္ထုံး ကုိဓဥပေဒ (NLC) ကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးကိုလြမ္းၿခံဳသည့္ႏိုင္ငံ၏ေျမအသုံးခ်မႈအက္ဥပေဒႏွင့္
အညီသာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။

•

အစိုးရ၏

ေျမယာဥပေဒမ်ားတြင္

ပါရွိေသာ္လည္း

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို

စီမံခန္႔ခြဲေသာေျမမ်ားကို

အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟု

စနစ္တက်တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ျပ႒ာန္းဥပေဒတြင္မွ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈစနစ္တို႔ကို အတိအက်အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားမွာလည္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး
အလိုက္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသအလိုက္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ မတူညီၾကသျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
အားလံုးတုိ႔အား လႊမ္းၿခံဳမႈရွိသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
အဆင့္၊ ထိုေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစနစ္ဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ကာ
ေဖာ္ထုတ္ရန္လုိအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ၿပီး တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ
သည့္လုပ္ငန္းမ်ားက ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ လုိအပ္ပါသည္။
•

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၃) ခုလံုး၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံ ခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အသိ
အမွတ္ျပဳထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအရ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စနစ္တက်
မွတ္တမ္းတင္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ေလ့လာတင္ျပထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္ (၃) ဖြဲ႔တြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးတစ္ခုတည္းသာ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမ
အတြင္းရွိ ယေန႔တိုင္က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို စနစ္တက်တိုင္းတာ မွတ္တမ္း
တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲသာျဖစ္သည္။ က်န္လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႔မွာ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန မရွိေသး
ေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ယေန႔တိုင္က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အခ်ိဳ႕ကို အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ
ေခတ္ကာလအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးရန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိလာသျဖင့္ ေခတ္
ႏွင့္ေလ်ာ္ညီၿပီး အမ်ားလက္ခံႏိုင္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ပါသည္။

•

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္တုိ႔ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ေရွးရႈသည့္ေျမအသံုး
ခ်မႈႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ား၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္
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ဖန္တီးခြင့္ အစရွိသည္တို႔ကို အားေပးႏိုင္သကဲ့သို႔၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးေစမႈမ်ား (ဥပမာ - ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးျခင္း) လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိျခင္း) ႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေျမယာ
ျပႆနာေျဖရွင္းမႈပံုစံမ်ား စသည္တို႔လည္း ရွိေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရသည္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိသည့္
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ ေျမမ်ားျဖစ္လာေရးအတြက္ အဆိုပါေျမအခ်ိဳ႕ကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမရိုင္းေျမမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအား လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသျဖင့္ ဓေလ့
ထံုးတမ္းေျမမ်ား၏လံုၿခံဳမႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔
သည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေနဆဲျဖစ္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနစ္မ်ားကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အသိ
အမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပးသြားရန္ လိုပါသည္။

•

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို ႏို္င္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ျပ႒ာန္းေျမယာဥပေဒမ်ားတြင္လည္းေကာင္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ အေမ
ရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္အင္းဒီယန္းေျမမ်ားကို ဥပေဒအရ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း၊ ထိုေျမမ်ားကို
အေမရိကန္ အင္းဒီးယန္းမ်ားကသာ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား
(Scheduled Tribes) ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလူမႈအတန္းအစားမ်ား (Scheduled Castes) တုိ႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို
၎တို႔ေနထိုင္သည့္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာဥပေဒတြင္ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္
ျပည္နယ္မ်ားက ျပည္နယ္ရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို ျပည္နယ္၏ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားတြင္
တရားဝင္အသိအမွတ္ ျပဳထားသည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ၏ေျမအသံုးခ်မႈအက္ဥပေဒတြင္ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

•

အာဖရိကႏိုင္ငံ (၃) ခုတို႔တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ မႈပုံစံသည္ တစ္မူထူး
ျခားမႈ ရွိသည္။ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမအက္ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ယခင္က ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အက္ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး
သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခန္႔အပ္ခံႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားက စီမံခန္႔ခဲြသည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္ဓေလ့ထံုးတမ္း
ဥပေဒအရ ေျမကိုတစ္ဦးခ်င္းထက္ မိသားစုအလိုက္ခ်ေပးေသာ္လည္း မ်ိဳးႏြယ္စုေျမအက္ဥပေဒအရ ေျမကို တစ္ဦးခ်င္း
အလိုက္ ေလွ်ာက္ယူႏိုင္သည္။ တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ေျမအက္ဥပေဒႏွင့္ ေက်းရြာေျမအက္ဥပေဒတို႔တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္ လည္း “ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ” ကို တိတိက်က်အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း
မရွိေပ။ ေက်းရြာေျမဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံေက်းရြာေကာင္စီက ေက်းရြာေျမမ်ားကိုမွတ္ပံုတင္ရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ေက်းရြာ
ေျမမ်ားကို ေက်းရြာ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲရသည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားေျမ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးသည္
ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမမ်ားသည္ ဥပေဒအရ တရားဝင္မႈရွိလာသည္။ ထိုဥပေဒအရ ေျမမ်ားကို
မျဖစ္မေန မွတ္ပံုတင္ရန္မလိုေပ။ အာဖရိကႏုိင္ငံ (၃) ခုလံုးတြင္ ေျမကို ႏုိင္ငံေတာ္/အစိုးရကသာ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ျပည္သူ
လူထုသည္ ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္၊ လက္ဝယ္ထားခြင့္သာရွိၿပီး၊ အစုိးရက ထိုေျမမ်ားကို “အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ”
ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေအာက္တြင္ အခ်ိန္မေရြး သိမ္းဆည္းႏုိင္သည္။

•

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိမွတ္ျပဳမႈပုံစံ
မတူညီၾကေပ။ ဤစာတမ္းအတြက္ ေလ့လာထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မဟုတ္ေသာ အာဖရိကႏုိင္ငံ
(၃) ႏုိင္ငံစလံုး၏ ဖြံ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ပါရွိၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳ
ထားျခင္း မရွိေပ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဖခင္ သို႔မဟုတ္ လင္ေယာက်္ားမွတစ္ဆင့္သာ ေျမယာကုိ သက္ဆိုင္ခြင့္
ရွိသည္။

185

•

ၾကားကာလအစီအစဥ္ - အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလအတြင္း အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ႏွစ္ဘက္ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ႏွစ္ဘက္လံုးက စနစ္
တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိေပ။ NCA တြင္ ၾကားကာလအတြင္း အပစ္ရပ္နယ္ေျမတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီ
အစဥ္မ်ား ပါရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အပစ္ရပ္နယ္ေျမနယ္နိမိတ္ကို အတိအက်ညိႈႏိႈင္းသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေသးသည့္အျပင္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ယေန႔ထိတိုင္သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကားကာလအတြင္း
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား (အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔မ်ား) အၾကားညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီမႈရယူသြားရန္ လုိပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကိုလည္း ထည့္သြင္းညႇိႏႈိင္းသြားရန္လုိအပ္ၿပီး၊ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေပါင္းစည္းသြားႏိုင္မည့္အစီအမံမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေကာင္
အထည္ေဖာ္သြားရန္လိုပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္ သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

•

ၾကားကာလအစီအစဥ္ - အာဏာရအစိုးရသည္ ဥပေဒသစ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အာနည္းေန
သည္။ အစိုးရသည္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားၾကားမွ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအေပၚ
ဆန္႔က်င့္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အစိုးသည္ဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
စနစ္မ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အသိအမွတ္ျပဳသြားရန္ လိုပါသည္။

•

အနာဂတ္အစီအစဥ္ - ၾကားကာလအတြင္း အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ား၌ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေျမယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သယံဇာတ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား
ေပါင္းစည္းမႈကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္လအ
ို ပ္သည္။ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စတ
ု င
ြ ္ က်င္သ
့ းုံ ႏိင
ု မ
္ ည့္ ဖက္ဒရယ္
ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ကိုဖန္တီးၿပီး တည္ေဆာက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္စရာ (၁)
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာ ဖက္ဒရယ္ေျမယာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို က်င့္သုံးသည္။
ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး ထိုျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ

ဤစနစ္တြင္ ဗဟို/ျပည္ေထာင္စု/
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏

ေျမယာ

ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးထားသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ ေျမယာဆိုင္ရာ
မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား (ဥပမာ - အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းဥပေဒ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ အစရွိသည္) ကို ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရကသာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက ထုိသုိ႔ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ဥပေဒမ်ိဳးတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္း
ထားသည္။
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အားသားခ်က္ ။

။ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ျပ႒ာန္းသျဖင့္ ေျမယာဥပေဒ သည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္
တစ္ေျပးညီျဖစ္ျခင္း၊ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားမ်ား ပံုစံတစ္ခု တည္း ျဖစ္သျဖင့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ
ကုန္က်စရိတ္မ်ား

သက္သာႏုိင္ျခင္းႏွင့္

ျပည္နယ္

အာဏာပိုင္မ်ား၏

လာဘ္စားႏုိင္မႈအလားအလာကို

ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္ မ်ားရွိသည္။
အားနည္းခ်က္ ။

။ ျပည္နယ္မ်ား၏ ပထဝီေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ ရာသီဥတုႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး အေျခ အေနမ်ား မတူညီၾကသျဖင့္
ျပည္ေထာင္စုမွ

ျပ႒ာန္းသည့္

ဥပေဒမ်ားသည္

သက္ဆိုင္ရာ

ျပည္နယ္မ်ား၏

ပကတိအေျခအေနႏွင့္

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ျပည္နယ္ မ်ား၏ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္
သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲႏုိင္ျခင္း၊ ဗဟို၏ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို
ရယူရသျဖင့္
ရာတြင္

ေျမစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိႏုိင္ျခင္း၊ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို

ေျဖရွင္း

ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မထင္ဟပ္ ႏုိင္ျခင္း စသည့္

အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိသည္။

ေရြးခ်ယ္စရာ (၂)
အစိုးရအဆင့္ဆင့္ (ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ) တို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမယာမ်ားကို သီးျခားစီခြဲျခား
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို က်င့္သုံးသည္။ ဤစနစ္တြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ဖက္ဒရယ္
ေျမႏွင့္ ျပည္နယ္ေျမဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ထိုေျမမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဖက္ဒရယ္ေျမဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ေျမဥပေဒတို႔ျဖင့္ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္ႏို္င္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ေျမ၊ ျပည္နယ္ေျမႏွင့္ ပုဂၢလိက
ပိုင္ေျမဟူ၍ ခြဲျခားထားၿပီး ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ေျမမ်ားကို ျပည္နယ္ ဥပေဒျဖင့္လည္း
ေကာင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ေျမဥပေဒ
ႏွင့္အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အလားတူပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္ေျမေနရာတစ္ခုခုကို အသံုးျပဳလုိပါက (ဥပမာ ဖက္ဒရယ္အစိးု ရသည္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္အတြကတ
္ ပ္စခန္း သိမ
႔ု ဟုတ္ တပ္ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္လပ
ုိ ါက) ထိလ
ု အ
ုိ ပ္သည့္ ေျမေနရာ
ကို ျပည္နယ္အစိုးရထံမွဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ရယူျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ရယူႏုိင္သည္။
အားသာခ်က္ ။

။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ေျမဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ပုိင္ျခားထားမႈ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ
ရွိျခင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားက ၎တို႔ျပည္နယ္ရွိ ပကတိအေျခအေနမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ေျမဥပေဒ
မ်ားကို ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း (ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ားသည္
ျပည္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိျခင္း) ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပိုနီးစပ္
သျဖင့္ ေျမကုိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိႏိုင္သည္။

အားနည္းခ်က္ ။

။ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ား တစ္ေျပးညီျဖစ္ရန္ ခဲယဥ္းျခင္း (ဥပမာ - ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား
ႏွင့္ ေျမခြန္ႏႈန္းထားမ်ာ မတူညီျခင္း)တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေျမယာမူ၀ါဒ
မ်ား တစ္ေျပးညီျဖစ္ေရး၊ မွ်တမႈရွိေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တိုက္ရိုက္ေဆာင္
ရြက္ပိုင္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားပိုမ်ားလာႏုိင္ျခင္း စသည့္
စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိႏုိင္သည္။

ေရြးခ်ယ္စရာ (၃)
အစိုးရအဆင့္မ်ား၏ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို သီးျခားစီခြဲျခားထားျခင္းထက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ
အေျခခံၿပီး ေျမမ်ားကိုပူးတြဲစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို က်င့္သုံးႏုိင္သည္။ ဤေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏
ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ဆင္တူသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး
ေျမသိမး္ ဆည္းမႈမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိးု ရတိက
႔ု ပူးတြဥ
ဲ ပေဒျပ႒ာန္းပိင
ု ခ
္ င
ြ ရ
့္ သ
ိွ ည္။ ထိျ႔ု ပင္ သစ္ေတာ
ေျမမ်ားကိုလည္း ပူးတြဲစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။
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အားသာခ်က္ ။

။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေစျခင္း၊
ျပည္နယ္မ်ားက သီးျခားေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ပူးတြဲလုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားျဖင့္ အစိုးရအဆင့္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ျခင္း စသည့္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အား
သာခ်က္မ်ား ရွိသည္။

အားနည္းခ်က္ ။

။ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ား ေရာေထြးေနတတ္ၿပီး၊ ရွင္းလင္းတိက်မႈမရွိျခင္း၊ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဆိင
ု ရ
္ ာ ပူးတြလ
ဲ ပ
ု ပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာမ်ားကုိ ပူးတြက
ဲ ်င္သ
့ းံု ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရ၏လြမး္ မိးု မႈရႏ
ိွ င
ို ျ္ ခင္း စသည့္
အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိသည္။

ေရြးခ်ယ္စရာ (၄)
အခ်ိဳးမညီဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို က်င့္သုံးသည္။ ဤစနစ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္
ျပည္နယ္ ေျမယာဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ နယ္ေျမအေျခအေနဆင္တူေသာ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘံုေျမယာ
ဥပေဒတစ္ခုကို က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို လႊမ္းၿခံဳ
သည့္ ေျမယာဥပေဒကို ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေပ။ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ (ဆာရာဝပ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဆာဘတ္ျပည္နယ္) သီးျခားေျမယာ
ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ (မေလးကြ်န္းဆြယ္ေဒသျပည္နယ္မ်ား) သည္ တူညီေသာ ဘံုေျမယာ
ဥပေဒတစ္ခုကိုသာ က်င့္သံုးသည္။ ယခင္ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားဟူ၍ သီျခားဥပေဒ
မ်ားျဖင့္ သီးျခားစီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သကဲ့သုိ႔ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း နယ္ေျမေဒသအေျခအေန တူညီမႈရွိေသာ နယ္ေျမမ်ား
(ဓေလ့ထံုးတမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မရွိေတာ့သည့္ တိုင္းေဒသမ်ား)ကို တူညီေသာ ေျမယာဥပေဒတစ္ခုျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမေဒသ
အေျခအေနကြဲျပားမႈရွိေသာ နယ္ေျမမ်ား (ဓေလ့ ထံုးတမ္းေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ရွိေနေသးေသာျပည္နယ္မ်ား) ကို ၎တို႔
နယ္ေျမအလိုက္ သီးျခားေျမယာဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးခြင့္ ျပဳႏုိင္သည္။
အားသာခ်က္ ။

။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိျခင္း၊ ျပည္နယ္၏
နယ္ေျမအေျခအေနႏွင့္အညီ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈ
မရွိဘဲ ျပည္နယ္ေျမယာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ နီးစပ္မႈပိုရွိသျဖင့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္

ထိေရာက္ျမန္ဆန္မႈ ရွိႏုိင္ျခင္း

စသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ရွိသည္။
အားနည္းခ်က္ ။

။ ျပည္နယ္မ်ားက ျပည္နယ္ေျမဥပေဒမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိၾကသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိပါး
မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈမ်ားရွိလာပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ဝင္ေရာက္
စြက္ဖက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း (ဥပမာ -ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အခ်ိဳ႕သည္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားကို ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္မေပးျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာအခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း) ႏွင့္
ျပည္နယ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေျမယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳရသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ျပည္နယ္ေျမယာဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိႏုိင္ျခင္း စသည့္အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္သည္။

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ (by constitution) အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏုိင္သကဲ့သို႔
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အရလည္း (by process) အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္သည္။

ေရြးခ်ယ္စရာ (၅)
ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ
ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာဌာေနမ်ိဳးႏြယစ
္ မ
ု ်ားက စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္သည္စ
့ နစ္ကုိ က်င္သ
့ းံု ႏုင
ိ သ
္ ည္။ အေမရိကန္ႏင
ုိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ဌာေနအေမရိကန္
လူမ်ိဳးမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား(Native American tribes) အတြက္ တရားဝင္ သတ္မွတ္တည္ေထာင္ထားေသာ သီးသန္႔ေျမေနရာမ်ား (Indian
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Reservations) မ်ားရွိၿပီး ထိုေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အင္းဒီးယန္းေရးရာဌာန
(the U.S. Bureau of Indian Affairs)က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုကိုအေျခခံၿပီး သီးျခားဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုပိုင္ ေျမမ်ားကို
သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ သေဘာရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား အပ္ႏွင္းထားႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္
ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပ႒ာန္းႏုိင္သည္။ ထိုဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ သီးသန္႔ဓေလ့
ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာနတစ္ခုကိုဖြင့္လွစ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည္။
အားသာခ်က္ ။

။ ဌာေနအေမရိကန္ မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ သီးသန္႔ေျမေနရာမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရဥပေဒျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သျဖင့္
တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ရွိသျဖင့္
တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္းျဖစ္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ေျမယာဥပေဒမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း
ေျမယာ လုပ္ပုိင္ခြင့္စနစ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိျခင္း (အထူးသျဖင့္ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ သီးသန္႔ေျမေနရာ
မ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုထက္မကေသာ နယ္ေျမနယ္နိမိတ္အတြင္း က်ေရာက္
ေသာ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမ - ဥပမာ- အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ နာေဗဂ်ိဳမ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမ- Navajo Nation
သည္ Arizona, Utah, New Mexico စသည့္ ျပည္နယ္သံုးခု၏ ထိစပ္နယ္နိမိတ္တြင္ တည္ရွိေနျခင္း) စသည့္
အားသာခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္သည္။

အားနည္းခ်က္ ။

။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ သီးသန္႔ေျမေနရာမ်ားကို ျပည္နယ္ဥပေဒ
မ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရွိသျဖင့္၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိျခင္း၊ ဌာေနအေမရိကန္မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏
ဓေလ့ ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ ေနရာေဒသအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိႏုိင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို ဖက္္ဒရယ္အစိုးရက တစ္ေျပးညီစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ မတူကြဲျပားေသာ ဓေလ့
ထံးု တမ္းစနစ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ အခြငအ
့္ ေရးအခ်ိဳ႕ကို လ်စ္လ်ဴရႈရာေရာက္သာြ းႏုင
ိ ျ္ ခင္း စသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွသ
ိ ည္။

ေရြးခ်ယ္စရာ (၆)
ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရက ျပည္နယ္၏ ေျမယာဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံအုပ္
ခ်ဳပ္သည့္နည္းကို က်င့္သုံးႏုိင္သည္။ အိႏၵိယ၊ မေလးရွားႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံတို႔တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို
ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအျဖစ္ အပ္ႏွင္းထားၿပီး၊ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ မ်ိဳးႏြယ္စု
မ်ားစာရင္း (STs) ႏွင့္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ လူမႈအတန္းအစားမ်ားစာရင္း (SCs) တို႔၏ ေျမမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္

ျပည္နယ္မ်ားသည္

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ

သက္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာဥပေဒမ်ား က်င့္သံုးခြင့္ျပဳထားသည္။ ေဘာနီယုိကြ်န္းရွိ မေလးျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆာဘတ္
ႏွင့္ ဆာရဝပ္ျပည္နယ္တို႔တြင္ သီးျခားဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာဥပေဒမ်ားရွိၿပီး၊ မေလးကြ်န္းဆြယ္ေဒသ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ဌာေန
လူမ်ိဳးတို႔၏ေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ေျမဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ေျမ အသံုးခ်မႈအက္ဥပေဒ
တြင္ ျပည္နယ္တစ္ခု၏နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေျမမ်ားအားလံုးကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား၏

ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား စီမံ

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ ယင္းအက္ဥပေဒသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို အတိအလင္းအသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း
မရွိေသာ္လည္း ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို အသိမွတ္ျပဳထားသည္။
အားသာခ်က္ ။

။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အဝနီးပါးရွိသည္။ ျပည္နယ္၏ ေဒသ
အေျခအေနႏွင့္အညီ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ကာကြယ္ျမွင့္တင္
ေပးႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္အလိုက္ ေျမယာမူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ
သင္ခန္းစာမ်ားရယူႏင
ို ၿ္ ပီး ေျမယာက႑ဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာစီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ဆန္းသစ္
တီထြင္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။
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အားနည္းခ်က္ ။

။ လူ႔အခြင့္အေရးရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လ်င္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္အခ်ိဳ႕သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္
ကုိပိတ္ပင္ထားသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ
ေျမအသံုးခ်မႈပုံစံအခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာေျမျပဳန္းတီးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း စသည့္
အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုင
ိ သ
္ ည္တ
့ င
ို ၊္ ၎တိက
႔ု ုိ ဖက္ဒရယ္အစိးု ရက တိက
ု ရ
္ က
ုိ က
္ င
ို တ
္ ယ
ြ ခ
္ င
ြ မ
့္ ရွျိ ခင္း၊ ဖြၿ႔ံ ဖိဳးမႈ
နိမ့္က်ေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္
ရာတြင္ ဘ႑ာေငြေၾကးအားနည္းႏုိင္ျခင္းစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိႏုိင္သည္။

ေရြးခ်ယ္စရာ (၇)
လုပ္ငန္းစဥ္အရ

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္ကို

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္

ႏိုင္ငံ၏

အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒ

သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ သီးျခား ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာဥပေဒမ်ားတြင္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသး
ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို မျဖစ္မေန မွတ္ပံုတင္ရန္မလိုအပ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာေျမယာဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
အလိုအေလ်ာက္ တရားဝင္မႈရွိေစသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးႏုိင္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အားနည္းေသာ အစု
အဖြဲ႔မ်ား (ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ေျမယာမဲ့မ်ား)၏ ေျမယာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ပါက
မူလရွိထားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္

အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအႀကီးအကဲမ်ား၏ အခန္းက႑အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္သြားႏုိင္သည္။
တန္ေဇးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ေျမအက္ဥပေဒမ်ားတြင္ “ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ” ကို အတိအက် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးကိုလည္း အကာကြယ္ေပးထားသည္။ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမ အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း
ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ယခင္မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ခံ
ႏွင့္ေရြးေကာက္ခံ ေျမဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစားထိုးလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ ေျမမ်ားကို မိသားစုအလိုက္
ခ်ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ေျမအက္ဥပေဒအရ ေျမကိုလူတစ္ဦးခ်င္းစီအားထုတ္ေပးသည္။ ဘံုေျမပိုင္ဆိုင္မႈထက္
ပုဂၢလိကေျမပိုင္ဆိုင္ မႈကို ပိုမိုအေလးထားလာသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတြင္
“ဓေလ့ထံုးတမ္း” ကို အတိအက် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအားလံုးကို
လႊမ္းၿခံဳသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္မ်ားကိုသာ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘ဓေလ့ထံုတမ္းေျမ’မ်ားကို တရားဝင္ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအားလံုးကို လြမ္းၿခံဳမႈရွိေသာ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ သို႔မဟုတ္
ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမဥပေဒတြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ေရရွည္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္
စနစ္တက်ရွိၿပီး လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္သည့္စနစ္ကို ထူေထာင္သြားႏိုင္သည္။
အားသားခ်က္ ။

။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ား ဥပေဒအရ လံုၿခံဳမႈပိုရွိလာျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ေခတ္စနစ္
မ်ားႏွင့္ေလ်ာ္ညီေစရန္ စနစ္တက်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ စီ
မံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တို႔အေနျဖင့္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈပိုရွိလာျခင္းႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ပိုရွိလာႏုိင္ျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားတြင္ က်ား-မတန္းတူေရးႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ပိုရွိလာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမ
အခ်ိဳ႕ကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈတိုးပြားလာႏုိင္
ၿပီး စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။

အားနည္းခ်က္ ။

။ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ဓေလ့ထုံးတမ္းအႀကီးအကဲမ်ား၏
အခန္းက႑မ်ား ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ျခင္း၊ အစိုးရ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္း မ်ားလာ
ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ယခင္ဓေလ့ထံုးတမ္း စနစ္မ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ (ဥပမာ - ေျမကို အမ်ားပိုင္
သို႔မဟုတ္ မိသားစု သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပိုမ်ားလာျခင္း) ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ျခင္းစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။
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၁။

ေျမယာဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အာဏာမ်ား ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္ (ဖက္ဒရယ္ႏွင့္
ျပည္နယ္) တို႔ သီးျခားပိုင္ဆိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေျမမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္သြားသင့္သည္။
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိေျမမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရပိုင္ေျမႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး အစိုးရ
ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ မိမိတို႔၏ ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ားသီးျခားျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိုဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔ပိုင္ေျမ
မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ျပ႒ာန္းထားရမည္။

၂။

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဒသတြင္းအေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီၿပီး ထိေရာက္ျမန္ဆန္မႈ ရွိေရးအတြက္
ေျမယာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအမ်ားစုကို ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားသင့္သည္။
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ႏိုင္ျခင္း၊ ေျမစီမံ
အုပခ
္ ်ဳပ္မႏ
ႈ င
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ အ
ု ေပၚ တာဝန္ယ/ူ တာဝန္ခမ
ံ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ ပုရ
ိ ႏ
ိွ င
ို ျ္ ခင္းတိေ
႔ု ၾကာင့္ ေျမယာမ်ား
စီမံအုပ္ခြင့္ကို ျပည္နယ္မ်ားအား အပ္ႏွင္းသင့္သည္။

၃။

ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိေနေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရေအာက္တြင္ ထားရွိ
သင့္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ ျပည္နယ္၏ေျမယာ
ဥပေဒ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ ျပည္နယ္၏ သီးျခားဓေလ့ ထံုးတမ္းေျမယာ ဥပေဒတြင္ တရားဝင္အသိမွတ္ ျပဳသြားသင့္သည္။
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္
ေနသျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု (အထူးသျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား) ၏ ေျမယာလံုၿခံဳမႈကို အကာအကြယ္ေပးရာေရာက္သည့္အျပင္ ၎တို႔၏ အမ်ဳိးသားအမွတ္လကၡဏာမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ရာလည္း ေရာက္သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေျမာက္မ်ားစြာရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ား
သည္ သီးျခားဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးႏုိင္ၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မရွိေသာ
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္၏ ေျမယာဥပေဒထဲတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသြားႏုိင္သည္။

၄။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား လံုၿခံဳမႈရွိေရးအတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အလိုက္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္တို႔တြင္ လြမ္းၿခံဳမႈရွိသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး၊ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈရွိေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစနစ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားက
စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ကာ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္သြားသင့္သည္။
ေျမဥပေဒတြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ထား သည္အ
့ ျပင္၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈကို အာမခံခ်က္ရွိေရးအတြက္
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္
လိုပါသည္။

၅။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ခံစား
ပိုင္ခြင့္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ တန္းတူညီမ်ွေသာ အခြင့္အေရးရရွိေရးႏွင့္ အားနည္းခ်ိနဲ႔ေသာ
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား (ဥပမာ -ဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ေျမယာမဲ့မ်ား) ၏ ေျမယာ
အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာဥပေဒမ်ား (ဓေလ့
ထံုးတမ္းေျမဥပေဒအပါအဝင္) တြင္ အသိအမွတ္ျပဳျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုး
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ (ဥပမာ- ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္

ေျမယာအေမြဆက္ခံခြင့္) ကို ပိတ္ပင္

တားဆီးထားေသာ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ က်ယ္
က်ယ္ျပန္ျပန္႔ ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးကာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသား တန္းတူေျမယာအခြင့္အေရးရရွိေရး အေျခခံမူမ်ားကို ခ်မွတ္
သြားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အားနည္းခ်ိႏွဲ႔ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားလံုၿခံဳေရးအတြက္လည္း
သက္ဆိုင္ရာေျမယာဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းႏုိင္ပါသည္။
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၆။

ၾကားကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ျပည္သူလူထု
တို႔၏

ေျမယာပိုင္ခြင့္လုပ္ကိုင္ခြင့္

လက္မွတ္မ်ား/ေျမဂရမ္မ်ားကို

ေပါင္းစည္းေရး ကိစၥမ်ားကို စတင္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းသြားသင့္သည္။

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလ

အတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လိုလားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအာမခံခ်က္မ်ား မရရွိေသး
ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ စတင္ထူေထာင္သည့္အခ်ိန္တြင္
က်င့္သံုးသြားႏုိင္သည့္ ေျမယာစနစ္ေပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္ တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ က႑မ်ားႏွင့္
အနာဂတ္တြင္ ေပါင္းစည္းသြားႏုိင္သည့္ အစီအမံမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားရန္ လုိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ညိွႏိႈင္းရာတြင္
ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုေရွးရႈၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔မ်ားက စနစ္တက်စိစစ္ထုတ္ေပးထားသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ား/ ေျမဂရမ္မ်ားကို
အစိုးရဘက္မွ အသိအမွတ္ျပဳေပးၿပီး လူထု၏ေျမယာလံုၿခံဳမႈကို အထူးေလးထားသည့္ ေပါင္းစည္းေရးအစီအမံမ်ားကုိ
သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လုိပါသည္။
၇။

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္သြားရန္ႏွင့္
ေျမယာဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္
သက္ဆုိင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္သည္။

ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ဥပေဒအခ်ိဳ႕သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာအခြင့္
အေရးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕၊
တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕တို႔က ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ကန္႔ကြက္ေနမႈမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ထိုဥပေဒမ်ားကိုဆိုင္းငံ့ထားရန္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို ခြ်င္းခ်က္အေနျဖင့္ အာဏာ
သက္ေရာက္မႈမရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ အရွိန္ယူေနခ်ိန္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေန
ရသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ေျမယာက႑ဆိုင္ရာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာသည္ လူသားတို႔ အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ရန္ႏွင့္ ေျမႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္
၎တို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခု
ျဖစ္သျဖင့္၊ ေျမယာဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္
ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္မ်ားသည္ တသီးပုဂၢလလူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္းေကာင္း၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အစုအဖြဲ႔ဆုိင္ရာ
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိလည္းေကာင္း အကာအကြယ္ေပး၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေစသည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ က်င့္သုံးရန္ အသြင္
ကူးေျပာင္းေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္အညီ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္
လိုပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိ ကေရစီႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ ဦးတည္အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သျဖင့္
ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံ၏ေျမယာက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရန္ လုိပါသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အစုိးရ၊
စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္
တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အၿပီးတုိင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း မေရမရာျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အေျခေနမ်ဳိးေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္
သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈယဥ္ေက်းမႈပုံစံမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ တစ္ရပ္ကို လက္ေတြ႔
က်စြာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဓိက်ေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာဒီမုိကရက္တစ္
အင္အားစုမ်ား၊ ျမန္မာစစ္အုပ္စုႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအၾကား၊ အနည္းဆုံး အေျခခံအားျဖင့္ သေဘာတူ
ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို မျဖစ္မေန
ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားမ်ား အခုိင္အမာေရာက္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ဆဲေျမယာဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေျမယာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈမေရာက္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ
မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ထိုနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ႏွစ္ခုလံုးရွိေနသည့္ ေရာစပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ေျမယာဥပေဒႏွင့္
တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားကို ထိုနယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားက လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္
ျဖစ္သည္။
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ေလ့လာတင္ျပထားသည့္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားတြင္ တူညီေသာအခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ မတူညီေသာ အခ်က္မ်ား
လည္း ရွိေနပါသည္။ အစိုးရ၏ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၃) ဖြဲ႔တို႔၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ာအၾကား လံုးဝကြဲျပား

ျခားနားေနေသာအခ်က္မွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ေျမယာဥပေဒတြင္ ေျမႏွင့္ ေျမေပၚ
ေျမေအာက္၊ ေရေေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိသယံဇာတမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ႏိုင္ငံသား
ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္သာရွိသည္ကုိသတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေျမယာမူဝါဒတြင္မူ
တုိင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (အထူးသျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္) ကို ရွင္းလင္းစြာခြင့္ျပဳ ထား
သည္။ ထို႔အျပင္ အသစ္ထပ္မံျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ အစိုးရ၏ ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒအခ်ိဳ႕တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ
ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အစုိးရ၏ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမမွတ္ပုံတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ လြန္စြာေႏွးေကြးေနသည္ကို ေတြ႔ရ
သည္။ တစ္ဘက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ယခင္ကထက္ ပုိမုိ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕တို႔က အျငင္းပြားဖြယ္တည္ဆဲေျမယာဥပေဒအခ်ိဳ႕တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ တစိုက္မတ္မတ္
ေတာင္းဆို လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လက္ရွိေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တို႔၏ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တို႔အေပၚ အေျခခံ
ထားသည့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္သြားရန္လိုပါသည္။
ေျမယာဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ဗဟုိႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဆင့္ဆင့္တို႔ၾကား တိက်ရွင္းလင္းစြာ
ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္လုိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသတြင္းအေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိၿပီး ပုိမုိျမန္ဆန္ထိေရာက္ေစရန္အတြက္
ဗဟုိႏွင့္

ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသည့္

ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုလည္း

ခြဲျခားသတ္မွတ္သြားရန္

လုိပါသည္။

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေရးအတြက္ ေျမယာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအမ်ားစုကို
ျပည္နယ္မ်ားအား အပ္ႏွင္းရန္၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ ထားရွိ ရန္ႏွင့္
ေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒထဲတြင္လည္းေကာင္း၊
ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေျမယာဥပေဒထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ သီးျခားဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာဥပေဒတြင္
လည္းေကာင္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသြားရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနဆဲ ၾကားကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ
ထုတ္ေပးထားသည့္ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေျမယာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ေပါင္းစည္းေရးကိစၥကို စတင္ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းသြားၾကရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲေျမယာဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္
သံုးသပ္သြားရန္ႏွင့္ ေျမယာဥပေဒအသစ္မ်ားျပ႒ာန္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္
ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္သြားရန္လည္း လုိအပ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းမႈသည့္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑
တစ္ခုျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္

ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ေျမယာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အာဏာရအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္

အတူ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားက အျမန္ဆံုးစုေပါင္းေျဖရွင္းသြားျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အျပင္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို
တည္ေဆာက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)

အရင္းအျမစ္ - တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ ENAC ၏ တတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝေသာ “အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ
ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလိုက္မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္းမ်ား)” စာအုပ္
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ) စာမ်က္ႏွာ ၂၇-၃၀

ဦးတည္ခ်က္
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္

အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရွိေသာ

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို

တည္ေဆာက္ရာတြင္

တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ၿပီး ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္း၍ က်ား-မ တန္းတူေရးအပါအဝင္
တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အသံုး
ခ်မႈရွိသည့္ ေျမယာမူဝါဒမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။

ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားရိုးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းမ်ားကို
အေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္က်င့္သုံးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲရမည္။

၂။

လက္ရွိ

ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္စဥ္ကို

အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ေသာ ေျမယာမူဝါဒကိုေရးဆြဲရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံကို အေျခခံ၍
ေရးဆြဲရမည္။
၃။

ေဂဟစနစ္ကို မပ်က္စီးေစဘဲ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ယာေျမ (သို႔မဟုတ္) ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ
မ်ား၊ ေတာင္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ (ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္အညီ) အစားအစာဖူလုံမႈ (Food Security) ရွိရန္ လြတ္လပ္စြာ
သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရွိသည့္မူကို အေျခခံရမည္။

၄။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတြင္ လြတ္လပ္၍ စည္းစနစ္က်ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္မူကို အေျခခံရမည္။

မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
(က) ၾကားကာလဆိုင္ရာမူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

ေျမယာမူဝါဒကို ေရးဆြဲရာတြင္ ၾကားကာလဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္။

၂။

ၾကားကာလအတြင္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္သည့္ အႀကီးစား
စီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုံႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ သယံဇာတ (ဥပမာ- ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းႏွင့္
ကၽြန္းသစ္မ်ား ပါဝင္သည္) တူးေဖာ္ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။
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၃။

ၾကားကာလတြင္ ျပည္သူလူထုပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာလက္မွတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရက တရားဝင္အသိ
အမွတ္ျပဳရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျမယာပိုင္ဆိုင္သည့္လက္မွတ္ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို
င္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တရားမွ်တစြာျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား အသိအမွတ္ျပဳထုတ္ေပးၿပီးသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္
ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၄။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

၎တို႔နယ္ေျမအတြင္း

ေျမယာကိုစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္

ေျမယာမူဝါဒ၊ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ယႏၱရားမ်ားထားရွိရမည္။
၅။

အစိုးရစစ္တပ္၊ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ျပည္သူလူထုလုပ္
ကိုင္အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ မည္သည့္ေျမယာမ်ိဳးကိုမဆို သိမ္းဆည္းျခင္း လုံးဝမျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရမည္။

(ခ) အေထြေထြမူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

ေျမယာဆိုသည္မွာ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္၊ သစ္ေတာႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား အားလုံး
ပါဝင္သည္။

၂။

သက္ဆိုင္ရာ မူလဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာ၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသည္လည္း
သက္ဆိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

၃။

မည္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား (ျပဳ) ခြင့္ရသူမ်ားမွ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။

၄။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ခြဲေဝျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု
ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တိက်စြာေရးဆြဲျပ႒ာန္းေဖာ္ျပရမည္။

၅။

သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေျမယာ၊ ေဒသအမွတ္အသား
အေခၚအေဝၚမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခြင့္
ရွိရမည္။

၆။

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအက်ယ္အဝန္းကို

အကန္႔အသတ္

(တစ္ဦးတစ္ေယာက္အပါအဝင္

ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႕

အစုအဖြဲ႔ျဖင့္

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အားလုံးကို ဆိုလိုသည္) ထားရွိရမည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္တို႔ကို
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထားရွိရမည္။
၇။

ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ား၊ လယ္ယာေျမ၊ သာသနာ့ေျမမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းရာတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားထံမွ
သေဘာထားရယူ၍ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ရွိရမည္။

၈။

လက္ရွိျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ေျမဧရိယာမ်ားကို ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ အသုံးခ်လိုပါက ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီမႈကို
ရယူရမည္။

၉။

ျပည္သူလူထုပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ားကို ၎တို႔၏သေဘာတူညီမႈကို ရယူရမည့္အျပင္ ထိုက္သင့္ေသာ တန္ဖိုးေပးေဆာင္ျခင္း
မရွိဘဲ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳရ။

၁၀။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ မိမိျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုသေဘာဆႏၵႏွင့္ အညီ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္
ရွိသည္။
၁၁။ ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၁၂။ မူလေျမပိုင္ရွင္၏ သဘာတူညီမႈမရွိဘဲ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေျမရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္
ရမည္။ ျပန္ေပး၍မရေသာ ေျမမ်ားအတြက္ ဦးစြာေျမအစားထိုးေလ်ာ္ေၾကး၊ ေျမ အစားထိုးေလ်ာ္ေၾကးမရေသာ ေျမယာမ်ား
အတြက္ ကာလတန္ဖိုးအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရမည္။
၁၃။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈကို အေျခခံ၍ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ရွိရမည္။
၁၄။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေျမယာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ အရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး
မေျပလည္ပါက ေျမယာအထူးျပဳတရားရုံးမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေျဖရွင္းရမည္။ ေျမယာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ အာဏာ
ပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္။
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၁၅။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရမည္။
၁၆။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေက်းရြာဘုံပိုင္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးရမည္။
၁၇။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ မူလေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္
သီးသန္႔ေျမယာမူဝါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၈။ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ား၊ ဓားမဦးခ်ေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေျမယာဥပေဒမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၁၉။ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတအသိပညာမ်ားကို ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားရမည္။
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(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ဧၿပီလ)

မြန္ျပည္နယ္၊ သစ္ေတာဌာန၊

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး ႏွင့္

မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးႏိုင္ ႏွင့္

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

NMSP ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ ႏိုင္ဗညားလယ္ ႏွင့္

မြန္ျပည္နယ္လူထုဆံုရပ္အဖြဲ႔မွ တာဝန္ခံအခ်ိဳ႕အား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

NMSP ၏ ထားဝယ္ခရိုင္၊ ေက်းရြာတစ္ခုမွ ရြာသူရြာသားအခ်ိဳ႕ကို

NMSP ၏ ထားဝယ္ခရိုင္ဥကၠဌ ႏုိင္ဥာဏ္ထြန္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

201

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ KNPP ဆက္ဆံေရးရံုးတာဝန္ခံ

ကယားျပည္နယ္၊ ဖလူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါကူးခူေက်းရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးကို

ခူးေညးရယ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ KSFU ဥကၠဌ

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ခူးတူရယ္နွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ဦးသဲရယ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ PPMFW ၏
ကယားျပည္နယ္ရံုးခြဲမွ တာဝန္ခံ
ေနာ္ဟဲကေလထူးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ကယားျပည္နယ္၊ ဖလူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုလ်ားကူးေက်းရြာ

ကယားျပည္နယ္၊ ဖလူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ KEAN အဖြဲ႔မွ

ဥကၠဌကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ထိူးကလူေဒါေက်းရြာ၏ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးကို

ေစာအယ္ေဆးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။
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ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါေရာက္ခူေက်းရြာမွ

ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါတမႀကီးေက်းရြာမွ

ရြာသူရြာသားအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ရြာသူရြာသားအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ကရင္ျပည္နယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန

ကရင္ျပည္နယ္၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္

ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ႏွင့္

ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထိုက္ႏွင့္

စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ဦးမင္းမင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

KESAN မွ ဒု-အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ

ကရင္ျပည္နယ္၊ သစ္ေတာဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ေစာအဲလက္စ္ထူးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ဦးမင္းကိုခိုင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္လံုေက်းရြာမွ ရြာသားအခ်ိဳ႕ကို

KNU ဒူးပလာယာခရိုင္၏ ဌာနဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

KNU မူေၾတာ္ခရိုင္၏ ဌာနဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ၈၈ မ်ိဳးဆက္

KNU ၏ ဗဟိုအဆင့္ KAD တာဝန္ခံအခ်ိဳ႕ကို

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

KNU ဒူးပလာယာခရိုင္မွ ရြာသူရြာသားအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

KNU မူေၾတာ္ခရိုင္မွ ရြာသူရြာသားအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။
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