၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂-၃) ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္
အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒဆိုင္ရာ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (NLUP Forum) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ဒို႔ေျမကြန္ရက္၏ သံုးသပ္ခ်က္

၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္

နိဒါန္း
ေျမယာဥပေဒသစ္တစ္ခုေပၚေပါက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ဒို႔ေျမကြန္ရက္မွ ၾကိဳဆို
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမဥပေဒသစ္ေရးဆြဲမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (Law Making Process) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း
လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာျပႆနာ၊ ပဋိပကၡမ်ားကို တရားမွ်တစြာေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္တြင္
ေျမယာသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည္သူျပည္သား တိုင္းရင္းသားမ်ားကိ္ုယ္တိုင္ အုပ္စိုးစီမံပိုင္ခြင့္ကို
အာမခံႏိုင္မည့္ ေျမယာမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အဓိက ထိခိုက္ခံရသူမ်ား၊ ထိခိုက္ခံရႏိ္ုင္ေခ်
ရွိသူမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည့္
ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္ဟု
ေလးနက္စြာ ခံယူရပ္တည္ပါသည္။
လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ေျမယာသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ အုပ္စိုးစီမံ
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပံုေဖာ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္
မ်ားမွာ အလြန္အေရးၾကီး အေျခခံက်ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန၏ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၆၀-ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူလူထုသည္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္
စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအား လုပ္ကိုင္ မွီခိုလ်က္ရွိသည္။
၂) ေျမေပၚတြင္ ဘ၀ရွင္သန္ေနထိုင္ေရးအတြက္ မွီခိုေနေသာလူဦးေရ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ား
ျဖစ္သည္။
၃) ၂၀-ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရသာ ၁၀-ဧကေအာက္ လုပ္ကိုင္ေနျပီး မ်ားျပားေသာလူဦးေရ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၅-ဧက ေအာက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၂-ခုုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာေျမဧက စုစုေပါင္း ၁၆၇-သန္း ရွိသည္။
၂) ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းဧက စုစုေပါင္း သန္း-၅၀ ရွိျပီး ၈၂-ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တိုင္းရင္းသား ေဒသ
မ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။
၃) ထိုေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းပမာဏမွ ဧက ၅-သန္းမွာ အသံုးခ်ခြင့္ျပဳထားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။
၄) အသံုးျပဳခြင့္ မခ်မွတ္ေသးသည့္ ဧက ၄၅-သန္းေသာ ေျမယာမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ေျမလြတ္ ေျမလပ္
ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒေအာက္တြင္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ
မ်ားျပားျပည့္သိပ္လြန္းေနၿပီး ဥပေဒမ်ားစြာတို႔မွာ အျပန္အလွန္ဆန္႔က်င္ေနေသာအဓိပၸာယ္မ်ားသက္ေရာက္
ေနၾကပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္ကာလမွ အတင္းအက်ပ္ အင္အားသံုး
ဖိအားေပးေရးမူဝါဒမ်ား၊ “အစိုးရကေဖာ္ေဆာင္ေသာအရင္း႐ွင္စနစ္ (state-mediated capitalism)” (သို႔)
စစ္တပ္-ခ႐ိုနီအရင္း႐ွင္စနစ္ (military-crony capitalism) ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမမ
ႈ ်ား

ရယူခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲမစ
ႈ ီးပြားေရး” (သို႔) “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
အရင္း႐ွင္စနစ္ (ceasefire capitalism)” အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ေျမယာသယံဇာတ အရင္းအျမစ္
မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ေသာ မူဝါဒ/ဥပေဒမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားသည္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ (အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္) အက်ဳိးစီးပြား
မ်ားကို ဆန္႔က်င္တားဆီးေနသည္ (သို႔) စာနာေထာက္ထားမႈမ႐ွိေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂ဝဝ၈-ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ(၃၇)တြင္ ျပည္ေထာင္စု (သို႔) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္
“ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း႐ွိလယ္ယာေျမမ်ားအားလံုး၏မူရင္းပိုင္႐ွင္ျဖစ္သည္” ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား ၎မပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ားအားလံုးအေပၚ လႊမ္းျခံဳသက္ေရာက္ေသာ
အာဏာကို ႏွင္းအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မမ
ႈ ်ားကို အင္အားသံုး အတင္းအဓမၼ
ဖယ္႐ွားႏိုင္သည့္ အာဏာအလြဲသံုးမႈ၏ ရင္းျမစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေစပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒမ်ား (လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဥပေဒ) ႏွင့္ (၂၀၁၇) အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ပိုင္ဆိုင္ေနထိုင္ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ေျမယာမ်ားအား ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သျဖင့္
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ (၈၂%) ကို က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ
မ်ားအျဖစ္ က်ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၎ဥပေဒမ်ားသည္ ရွိၿပီးသား မညီမ်ွမႈ၊ မတရားမႈမ်ား၊
ပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမိုျပင္းထန္ဆိုးရြားေစႏိုင္သျဖင့္ ဒိ႔ေ
ု ျမကြန္ရက္မွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သတိေပးထုတ္ျပန္ၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာ၊ ဓေလ့ႏွင့္ ဘ၀
ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားကို ေမွးမွိန္,ပေပ်ာက္ေစၿပီး ဘဝရပ္တည္မပ
ႈ ်က္စီးရန္ တြန္းအားေပး ပံုေဖာ္ေနသကဲ့သို႔
ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္မႈမ်ား
ျမင့္တက္ၿပီး၊ ပဋိပကၡမ်ား ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပ်ံ႕ ႏွ႔လ
ံ ာႏိုင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုက္႐ိုက္ ထိခိုက္
ပ်က္ျပားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာဥပေဒသစ္ေရးဆြဲမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရွင္းလင္းျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ ဒီမို
ကရက္တစ္နည္းလမ္းတက် အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္မရ
ႈ ွိေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္မွသာ လက္ရွိျပႆနာမ်ားကို
ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္ျပည္သူျပည္သားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာသယံဇာတ အုပ္စိုးပိုင္ခြင့္
အခ်ဳပ္အျခာကို အာမခံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ ဖိုရမ္
၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၂-၃)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အစိုးရမွဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒကို
အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ဖိုရမ္အား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရပါသည္။
အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒစာတမ္းတြင္ လယ္ယာေျမအသံုးျပဳမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အေသးစားလယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားတို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္
ေဆာင္႐ြက္မွဳကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အေသးစား လယ္ယာေျမပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္ လူမအ
ႈ သိုက္အဝန္း

မ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမွဳကို ဖန္တီး
ေပးအပ္ထားသည့္အျပင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္
ကိုလည္း ေပးအပ္ထားသည္ဟု နားလည္ပါသည္။
ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒသည္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (property
rights) ဟူေသာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွ ျပည္သူအမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရး
(rights to land)၊ ျပည္သူအမ်ား၏ လယ္ယာေျမအလံုးစံုထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (land sovereignty)
ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္၊ ျဖည္ဆ
့ ည္းေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ႏွင့္
ယခုလက္႐ွိျဖစ္ပြားေနေသာ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ထုိလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားထံ လယ္ယာ
ေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ လယ္လုပ္သူတို႔၏ လယ္ယာေျမကို အလြယ္တကူ
လက္လွမ္းမီႏိုင္ခြင့္၊ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ (သို႔) ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လယ္ယာေျမအသံုးခ်မွဳႏွင့္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္
မႈမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအား ခံစားပိုင္ခြင့္တို႔ကို အာမခံ၊ အကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းရန္
လိုအပ္ပါမည္။
၂၀၁၄-ခုႏွစတ
္ ြင္စတင္ခဲ့ေသာ ေျမယာမူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မူလက အစိုးရပိုင္းမွ လူပုဂၢိဳလ္
အနည္းစု၏သေဘာျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာမူဝါဒမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအပါအ၀င္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႔
အစည္း အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ႏိုင္ေသာအခင္းအက်င္းျဖင့္ ကာလတိုအတြင္း အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့
ေသာ္လည္း ဒို႔ေျမကြန္ရက္ႏွင့္မဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသားေတာင္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္း အမ်ား
အျပားမွ အမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ (မူ၀ါဒတြင္ စိုးရိမ္
စရာအခ်က္မ်ား ပါရွိေနသည့္တိုင္) ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္အခ်ိဳ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရး၊ ေျမျပန္လည္ အစားထိုးေပးျခင္းႏွင့္ ေျမဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား သဟဇာတ
ျဖစ္ေစျခင္း စသျဖင့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၁။ ဖိုရမ္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚသံုးသပ္ခ်က္

•

ယခုဖိုရမ္၏ ႏွစ္ရက္တာအစီအစဥ္အရ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္
“ေျမဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရ၏လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈကို ႐ွင္းလင္းတင္ျပသည့္ပြဲ” ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အေပၚ ႐ွင္းလင္းမႈမ႐ွိပါ။ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ
ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါက ျပည္သူမွ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၾကိဳတင္သိရွိရန္
လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူလူထုက ႀကိဳတင္သိရွိ၊ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္
ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ႏိုငမ
္ ည္ျဖစ္သည္။

•

အတည္မျပဳႏ္ုင္သည့္ သတင္းမ်ားအရ အစိုးရက အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒမူၾကမ္းအား ေရးဆြဲျပီး
ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤမူၾကမ္းသည္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားသနည္း၊
မည္သူက ေရးဆြဲထားသနည္း၊ ေအာက္တိုဘာ(၂-၃)ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ
မူ၀ါဒဆိုင္ရာဖိုရမ္ႏွင့္ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္ေနသနည္း၊ စသည့္အခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ သိရွိ
ပိုင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာထုတ္ျပန္ေပးရန္ အစိုးရတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။ တာဝန္ခံရပါမည္။

•

ဖိုရမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကိဳတင္ကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အမ်ားျပည္သူထံ ခ်ျပျခင္းမရွိခဲ့ပဲ အခ်ိန္
အကန္႔အသတ္တစ္ခုအတြင္း၌သာ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဖိုရမ္္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊

ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္မ်ားအား ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ၎
အခ်က္အလက္မ်ားကိုပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရႏွင့္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားမွတဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းသိရွိရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္
ယခုဖိုရမ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ပါဝင္မႈကို ကန္႔သတ္ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ၊ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ အားနည္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။
•

ဖိုရမ္တက္ေရာက္လိုသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ကနဦးစာရင္း
ေပးသြင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စာရင္းသြင္းသူမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအလိုက္ ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္
ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔႐ွိရသည္။ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးခံရမည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ရန္အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး
အခ်ိဳးအစားလြန္စြာနည္းပါးေနသည္။
ဖိတ္ၾကားမႈမွာလည္း
ဖိုရမ္က်င္းပမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ကပ္၍
ဖြင့္ေပးသည္ကိုေတြ႔ရွိရျပီး ထိေရာက္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ရန္ အခ်ိန္
မရွိေပ။

•

အဆိုပါကန္႔သတ္/သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ထိေရာက္စြာ
ပါဝင္ႏိုင္မည့္ လူထုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာအဟန္႔အတား ျဖစ္ေန
သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

၂။ ဖိုရမ္ အစီအစဥ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္
•

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖိုရမ္သည္ လက္ရွိအစိုးရလုပ္ေဆာင္ေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
အမ်ားျပည္သူသို႔ ခ်ျပျခင္းကို ဦးစားေပးထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေျမအသံုးခ်မႈဇုန္မ်ား သတ္မွတ္
ေရးဆြဲျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေျမပံုစနစ္တည္ေထာင္ျခင္း သတင္းအခ်က္အလက္၊ စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား
သည္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ အႀကိတ္အႏွယ္ေဆြးေႏြးသင့္ျပီး အမွန္တကယ္
ပါ၀င္ထိုက္သည့္သူမ်ားပါ၀င္ရန္လိုအပ္သည္။ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔
ဖိုရမ္သို႔မတက္ေရာက္မွီ ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္၊ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ႀကိဳတင္သိရွိ
သင့္ျပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖိုရမ္အစီအစဥ္အရ အခ်ိန္
အကန္အ
႔ သတ္ႏွင့္ တည္ဆဲေဘာင္မ်ားေအာက္တြင္သာ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အခင္းအက်င္းအားျဖင့္ အစိုးရမွလုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာ/လုပ္ေဆာင္ေနေသာအရာမ်ားကို ေၾကညာ
ခ်ျပၿပီး "အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီမႈရၿပီးျဖစ္သည္" ဟု အသံုးခ်မည့္ပံု
ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

•

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအခင္းအက်င္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၂၁-ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေျမႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတဆုုိင္ရာက႑ပါ၀င္ျပီး
အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအစုအဖြဲႏ
႔ ွင့္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္၊ ေဒသအလိုက္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
အလိုက၊္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္မူ၀ါဒမ်ား၊ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြး
လ်က္ရွိသည္။ ယခုဖိုရမ္မွ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သဟဇာတ
ျဖစ္ေစရန္၊ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ဖိုရမ္အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းထားမႈ ရွ/ိ မရွိကို ရွင္းလင္းစြာ
မေတြ႔ရေပ။ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္မွာ ယခုျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အျပိဳင္သြားေနသည့္ပံုစံ ျဖစ္ေနျပီး

ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္တြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အေၾကာင္းအရာအလိုက္ေခါင္းစဥ္(၅)ခုသီးျခားေဆြးေႏြးခြင့္
ျပဳထားေသာ္လည္း ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တရားဝင္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ျပဌာန္းထားျခင္းရွိမေနပါ။
ယခု အမ်ိဳးသား
ေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒဆိုင္ရာဖိုရမ္တြင္လည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ပါဝင္မက
ႈ ို တရားဝင္ အသိ
အမွတ္ျပဳ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြရ
႔ သည္။
•

ဖိုရမ္၏အစီအစဥ္ထဲတြင္ ေရွလ
႕ ုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးမည့္က႑ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ေျမယာသယံဇာတအေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္
ျပည္သူမ်ားက ေျမယာအခ်ဳပ္အျခာကိုအုပ္စိုးပိုင္ခြင့္အာမခံႏိုင္ရန္ ေမ်ွာ္ရည္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ
ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ၅-ႏွစ္တႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲအရ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ ဖြဲ႕စည္းသည့္အခါ ယခင္အစိုးရမွ
ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းရပါသည္။ ၅-ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ အစိုးရ
အဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္သတ္တမ္းအၿမဲရွိေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း
ဌာနမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မည္၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ မည္သို႔ရွိမည္
စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္မွသာ
အႏွစ္သာရရွိရွိ ထိေရာက္ျပည့္၀စြာ ေဆြးေႏြးရန္ ေနရာအခင္းအက်င္းရွိမည္ျဖစ္သည္။

•

ဖိုရမ္အစီအစဥ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ
မူ၀ါဒထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ေဆြးေႏြးထားျပီး အခ်ိဳ႕ အေရးၾကီးေသာအခ်က္
မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အေရးၾကီး စဥ္းစားရမည့္
အခ်က္မ်ားမွာ o ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအသံုးျပဳမႈစနစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထိေရာက္စြာေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အခန္း
က႑ထားရွိရန္လိုအပ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ရွိႏွင့္ျပီးေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမယာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္မည္နည္း။
o

o

‘အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား သဟဇာတ ျဖစ္ေစျခင္း’ က႑ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိတည္ဆဲ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ လက္ရွိေျမယာ
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ တစ္ခ်ိဳ႕ ဥပေဒမ်ားသည္ ယခင္ေျမယာ
သိမ္းယူမက
ႈ ိစၥရပ္မ်ားကို တရား၀င္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အခင္းအက်င္းျဖစ္ေနၿပီး လယ္ယာေျမ
ဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၅၊ ၃၆ ႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒ ပုဒ္မ-၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ မ်ားသည္
ေတာင္သူမ်ားကို ႏွစ္ႏွင္႔ခ်ီၿပီး ေထာင္ခ်ႏိုင္ေအာင္ ထပ္တိုးဖိႏိုပ္ခြင့္ေပးထားသည့္ ေျမသိမ္း
ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတည္ဆဲ ေျမယာဥပေဒမ်ားအား လြမ္းျခံဳ
ႏိုင္ျပီး ၎တို႔အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္/ဖ်က္သိမ္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုအေထာက္အကူျပဳေသာ အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ရန္
ေမ်ွာ္လင့္သည္။ လက္ရွိတည္ဆဲ ေျမႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားေအာက္မွ (သို႔မဟုတ္) ၎
ဥပေဒမ်ားႏွင့္သဟဇာတျဖစ္မည့္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္အားေရးဆြဲမည္ဆိုပါက လုပ္ကြက္ငယ္
ေျမအသံုးျပဳသူ/ေတာင္သူ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆက္လက္
ဖိႏွိပ္မည့္ ေျမယာဥပေဒသစ္တစ္ရပ္သာ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းလာမည္ကို စိုးရိမ္ပါသည္။
ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာေကာ္မတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္း
ေစရန္ ေဆြးေႏြးမည့္က႑ပါရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑

မ်ား ကြဲျပားၿပီး၊ လုပ္ငန္းစဥ္မတူေသာ္လည္း ပါဝင္ေနသူမ်ားမွာ (ထပ္ေန) တူညီေနသည့္
အတြက္ “ပူးေပါင္းမႈအားေကာင္းေစေရး” ေခါင္းစဥ္ေအာက္႐ွိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက လက္႐ွိ
ေျမယာျပႆနာကို ထိေရာက္စြာ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ျခင္းထက္၊ အဂတိလိုက္စားမႈအတြက္ အေျခ
အေန ပိုမိုျဖစ္လာေစမည္ကိုစိုးရိမ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ေျမယာ ျပႆနာမ်ားကို
ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ပံုစံတစ္ခု (အစီအစဥ္တစ္ခ)ု အတြက္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္း
အရာပါရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။
o

o

•

“အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ၏
လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းေရး၊
နည္းပညာ
အႀကံေပးအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စ/ီ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ေျမအသံုး
ခ်မႈေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရာတြင္ကိုယ္စားျပဳမွန္ကန္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
ေပးအပ္ႏိုင္ေရး” ေဆြးေႏြးမည့္က႑တြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈမွန္ကန္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေပးအပ္ႏိုင္ေရးမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ကိုယ္စားျပဳမႈမွန္ေရးကို မည္သို႔
တိုင္းတာ/သတ္မွတ္မည္နည္း။ လက္႐ွိအေျခအေနတြင္လယ္သမားသမဂၢမ်ားမွာ တရားဝင္
ဖြဲ႔ခြင့္မရေနေသးပါ။ ထို႔ျပင္ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ျခင္းသာမက ဆံုးျဖတ္ခ်မႈျဖစ္စဥ္အားလည္း
ရွင္းလင္းစြာ ထားရွိသင့္ျပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈစနစ္အား ေလ်ာ့ခ်ပယ္ဖ်က္သင့္သည္။
အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ
အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္
ေရးဆိုသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈကိုႀကိဳဆိုပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၊
လုပ္ကြက္ငယ္ေျမအသံုးျပဳသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ဦးစား
ေပးျခင္းမ႐ွိသည့္ လက္႐ွိေျမယာဥပေဒမ်ား႐ွိေနခ်ိန္၌ “အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မည္သို႔ထိေရာက္စြာေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည္” မွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး
ထိေရာက္စြာေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ပါသည္။ အာ႐ွဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးဘဏ္၊ အစားအစာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး
အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔တို႔၏ ပံ့ပိုး
ကူညီမႈျဖင့္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည့္ စိက
ု ္ပ်ဳိးေရးက႑ဖြံၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသမွ
လယ္ယာထြန္ယက္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏
လယ္ယာေျမ
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္က အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။ အထူးသျဖင့္
ဥပေဒသစ္ကတရားဝင္ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအပါအဝင္ လယ္ယာေျမ
ပိုင္ဆိုင္ေရးဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ျခင္း (insecurity of land tenure) ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာသည့္ျပႆနာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံခဲ့သည္။ အဆိုပါ မဟာဗ်ဳဟာအရ
အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒ၊ အစားအစာႏွင့္အာဟာရဖူလံုေရး အမ်ဳိးသားလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ ဆန္
စပါးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အစားအစာတန္ဖိုးျမွင့္လုပ္ငန္းစဥ္လမ္းျပေျမပံု
စသည္တ္ို႔ကိုပါ ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားရန္လိုႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားစြာ
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အေလးအနက္သတိထားရမည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အစီအစဥ္အရ ယခုုဖိုရမ္သည္ အစိုးရ၏
လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာအေျခအေနမ်ားကိုတင္ျပျခင္းအား အေလးေပးထားပံုေပၚျပီး အမ်ိဳးသား
ေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ၏ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္
ရန္သာ ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ယခုဖိုရမ္သည္ တက္ေရာက္လာသူ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ "သေဘာတူညီမႈရယူသည့္ေဆြးေႏြးပြဲ" အျဖစ္ “အသံုးခ်သည့္ပံုစံ"
မျဖစ္ရန္ အထူးဆင္ျခင္ရမည္ဟု သံုးသပ္ယူဆသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ေျမယာသယံဇာတေရးရာမူဝါဒ/ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြးေခၚေမ်ွာ္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္
လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ ရပိုင္ခြင့္ႏႇင့္ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္စိုးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးအနာဂတ္ကို ျပဌာန္းမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိတည္ဆဲ ေျမယာသယံဇာတႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလြမ္းျခံဳႏိုင္မႈမရွိပဲ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
အပါအ၀င္ ေျမကိုအမွီျပဳ၍ ဘ၀ အသက္ရွင္သန္မႈ မူတည္ေနေသာသူမ်ားအား ကာကြယ္မႈေပးထားျခင္း
မရွိသည့္ အရွိတရားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္ အႏိုင္အထက္ျပဳရန္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒ
လားရာရွိေနသည့္ အရွိတရားကို အေလးအနက္ လက္ခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္
ကိုက္ညီၿပီး ေျမယာျပႆနာအ႐ႈပ္အေထြးကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္
ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။
၂ဝ၁၈-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၂-၃)ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈဖိုရမ္ႏွင့္ ေအာက္ပါ
ေမးခြန္းမ်ား ေမးစရာရွိေနပါသည္။
• လက္ရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသားေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွ
အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ - (၁) စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအာဏာ၊ (၂) အျငင္းပြားမႈေျဖ႐ွင္းေရး
အာဏာ၊ (၃) လယ္ယာေျမသိမ္းယူသူမ်ားႏွင့္ ၾကံရာပါမ်ားကို အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမ႐ွိပဲ
တရားစြဲဆုိပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ (၄) လယ္ယာေျမသိမ္းယူခံရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို လယ္ယာေျမ
ျပန္လည္ေပးအပ္ေစေရး၊ (သို႔) ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ေစေရးအာဏာ (သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား
ျပန္လည္ေပးအပ္ေစ႐ံုမွ်မဟုတ္ပဲ
သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ႏွစ္ကာလအတြင္း
ဒုကၡသည္မွ
လက္လြတ္ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရေသာ ဝင္ေငြမ်ားကိုပါေပးအပ္ေစျခင္း) တို႔ကို ေဆာင္ရြက္က်င့္သံုးႏိုင္မည့္
အဖြဲ႕အစည္း၊ ယႏၲရားမ်ား၊ ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ားကို အာမခံသည္ဥ
့ ပေဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္
မည္ေလာ။
• ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျပည့္အဝပါဝင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ဥပေဒ
ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္မည္ေလာ။
• လက္႐ွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္မည့္ ေျမယာ
ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္မည္ေလာ။
ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအားလံုး၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္အေပၚ သက္ေရာက္မွဳႀကီးမားစြာ ရွိလာမည့္
အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္
အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီး စနစ္က် ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
အနာဂတ္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာအခ်ဳပ္အျခာအုပ္စိုးပိုင္မႈ (land
sovereignty) ႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား (Right to land) ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္
အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒ ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
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ေျမ
"ေျမသည္ ေရာင္းကုန္ မဟုတ္ပါ"
“ေျမသည္တန္ဖိုးျဖတ္၍မရႏိုင္ေသာအရာျဖစ္၏”
“ေျမသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိေသာဘဝျဖစ္၏”
“ေျမသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းမွဳႏွင့္စိတ္ခ်လံုျခံဳမွဳျဖစ္၏”
“ေျမသည္ အသံုးခ်အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ကြ်န္ျပဳျခင္းတို မွ လြတ္ေျမာက္မွဳျဖစ္၏”
“ေျမသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားလကၡဏာျဖစ္၏”
“ေျမ သည္ မိသားစုညီညာခိုင္ျမဲျခင္းႏွင့္ အတူတကြ႐ွင္သန္ရပ္တည္ျခင္းျဖစ္၏”
“ေျမသည္ အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေမ့သတိရျခင္းျဖစ္၏”
“ေျမ သည္တိုင္းရင္းသားလူမဳိ်းစုတို ၏ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားလကၡဏာျဖစ္၏”
“ေျမသည္လူမွဳအသုိက္အဝန္းျဖစ္၏”
“ေျမသည္ ျပည္သူတို ၏အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္တို ၾကားမွ ဆက္ႏြယ္မွဳျဖစ္၏”
“ေျမသည္ မဳိ်းဆက္မ်ားစြာျဖတ္သန္း သြားေသာ မိသားစု၏အစဥ္မျပတ္ျဖစ္တည္မွဳဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး
မဳိ်းဆက္တစ္ခုမွတတစ္ခုသို လက္ဆင့္ကမ္း ေပးအပ္ခဲ့သည့္အသိပညာဗဟုသုတကို ကိုယ္စားျပဳသည္”

