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ရရွိသည့္ လူမႈတရားမွ်တမႈ (social justice) အား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္
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၁။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏
အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (NLUP) မူၾကမ္းအား ဤအစီရင္ခံစာသည္ ပိုင္းျခားစိစစ္ၿပီး တုံ႔ျပန္ခ်က္
ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ Land in Our Hands (LIOH) က စီစဥ္သည့္ ႏိုငင
္ ံအႏွ႔တ
ံ ြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (၈) ပြဲအေပၚ အေျခခံထားသည္။ LIOH သည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
အဖြဲ႕အစည္း (CBOs) ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း (CSOs) ၆ဝ ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ လယ္သမားကြန္ရက္
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေသးစား လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးစု ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေျမအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ျမႇင့္တင္၊ ကာကြယ္၊ ေလးစားၿပီး ျဖည့္
ဆည္းေပးရန္ ရည္စူးထားသည္။ LIOH အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လမ္းဆံုလမ္းခြေရာက္ေနခ်ိန္၌ ဤ
အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ေျမယာမူဝါဒေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မႀကံဳဘူးေသး
ေသာ အခြင့္အေရးအား ႀကိဳဆိုလွ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ တိုင္းျပည္၏ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အက်ပ္အတည္းအား ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ရွိၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဤႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္
ႏွံမႈမ်ား တုိးပြားလာသည့္အခင္းအက်င္းအတြင္းတြင္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရျခင္းအား ကာ
ကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ NLUP သည္ ၎ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုစလံုးအား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ၿပီး လက္ရွိမူၾကမ္းတြင္ အလားအလားေကာင္းသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္
မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူဝါဒကိုယ္တိုင္မွာပင္ ေလးနက္သည့္ အားနက္ခ်က္မ်ား
ကိုလည္း LIOH က ေတြ႕ရွိေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ဤအစီရင္ခံစာသည္ NLUP မူၾကမ္းအေပၚ မွန္ကန္ၿပီး ပြင့္
လင္းသည့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္တစ္ခုအား ကၽြန္ဳပ္တို႔ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ကာ အတိအက်အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း
ပါဝင္သည္။
အဆံုးစြန္ အေလးထားရမည့္ကိစၥမွာ NLUP မူၾကမ္းအား ဒီမိုကရက္တစ္မက်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေရးဆြဲ
ျခင္းျဖစ္သည္။ မူဝါဒ၏မူၾကမ္းအား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တိုဘာလမတိုင္မီအထိ ၎အား အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ထိုအခ်ိန္
တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုတြင္ ၁၈ ရက္အတြင္း ၃ နာရီစီ ျပဳလုပ္သည့္
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲ ၁၇ ခုမွသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို စုစည္းရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ကာလသည္ တိုေတာင္း
လြန္းေသာေၾကာင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ရွည္လ်ားၿပီး နည္းပညာဆန္ကာ ဘာသာျပန္ထားျခင္း မရွိ
သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တုံ႔ျပန္မႈေပးရန္ ေကာင္းမြန္စြာျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ထိုအားနည္းသည့္
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ LIOH အား ကိုယ္ပိုင္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးၿပီး
မူဝါဒမူၾကမ္းအား ပိုင္းျခားစိစစ္ကာ ကိုယ္ပိုင္တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေစသည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔ အႀကံျပဳလို
သည္မွာ ျမန္မာအစိုးရသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏မွတ္ခ်က္အတြက္ ၿပီးစီးရန္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အား ေနာက္ထပ္
တိုးေပးေစလိုၿပီး

NLUP

မူၾကမ္းအား

ေဒသခံသံုး

ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္

အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ႏွင့္

လြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာႏွင့္ အစိုးရမီဒီယာ ႏွစ္ခုစလံုးတို႔မွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး
ရန္ ျဖစ္သည္။
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NLUP မူၾကမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား အစားအစာလံုၿခံဳမႈ၏ အေျခအေနတြင္
ေျမ၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔အေပၚ တာဝန္သိစြာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ ကုလသမဂၢ၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏိင
ု ္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈ သိပ္မရွိပါ။ ၎သည္ အေသးစား လယ္သမားမ်ား၊ လူနည္း
စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ အျခား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏
ေဘးဖယ္ျခင္းခံထားရေသာက႑မ်ားအား ဦးစားေပးျခင္းမရွိကာ ၎တို႔ေျမမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းမ်ား လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ လံုေလာက္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မပါဝင္ပါ။ ၎အစား
မူဝါဒသည္ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဦးစားေပးၿပီး အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပးကာ ၎သည္ ေျမ
သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစကာ တိုင္းျပည္အတြင္း ေျမယာျပႆနာမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။
LIOH က အႀကံျပဳသည္မွာ လူသား၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္း၊ လိင္တန္းတူညီမွ်ရွိမႈ၊ အားလံုး
ပါဝင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ ေကာင္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သိရွိ
နားလည္မႈျဖင့္ ႀကိဳတင္၍ လြတ္လပ္စြာေပးေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တို႔၏ ဆက္စပ္လႊမ္းၿခံဳေနေသာ
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ မူဝါဒမူၾကမ္းအား ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ မည္သူ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
နည္း၊ မည္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားနည္း၊ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္နည္းႏွင့္ မည္သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ မူဝါဒထဲတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ အေျဖမ်ား ပါဝင္ရန္ လိုအပ္
သည္။
အထူးသျဖင့္ NLUP သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားအား ေလးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမယာ
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးယႏၱရားတစ္ခုအား ေဒသခံပါဝင္မႈျဖင့္ ေရးဆြဲကာ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည့္ ေျမျပဳ
ျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ယႏၱရားတစ္ခုပါဝင္ၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔၏ ေျမႏွင့္
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ရပိုင္ခြင့္အား အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမအတန္းအစား
သတ္မွတ္ျခင္းစနစ္အား ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေျမအတန္းအစား သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျမအ
သံုးျပဳေနသူမ်ား ပါဝင္ရျဖစ္သည္။ “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း” အမ်ိဳးအစားႏွင့္ “အၿမဲတမ္း ေတာင္ယာ”
အမ်ိဳးအစားတို႔အား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားက လက္မခံႏိုင္ပါ။ ေလ့လာမႈ
အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတုိ႔တြင္ အမွန္တ
ကယ္ ေအာက္မွအေပၚသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း NLUP ထဲတြင္ ပါဝင္ရမည္။
၎သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သီးျခားအထူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အလွည့္က် စိုက္ပ်ိဳးေရးအား လုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ကာကြယ္ရ
မည္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ေနရာမွေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း
ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ မူဝါဒသည္ စီမံကိန္းလိုက္ေလ်ာေပးမႈမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ ရပ္ရြာလူ
ထုမ်ား၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္ အကာအကြယ္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ မူဝါဒအား ခ်င့္တြက္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္မႈမ်ား အႀကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ပြင့္လင္းၿပီး ဘက္မ
လိုက္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား NLUP က ျဖည့္ဆည္းေပးရ
မည္ျဖစ္သည္။
အေသးစား လယ္သမားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အုပ္စုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားဆံုး
ထိခိုက္ခံရေသာ အေျခားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သီးျခား
လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ ျပည့္ဝစံုလင္ၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ပါဝင္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ
မူဝါဒအား ျပန္လည္၍ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူသင့္သည္။
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၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ
(မူၾကမ္း) မွ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
၁။ မူဝ ါဒ၏ လက္ရ ွိမ ူၾကမ္းသည္ “တိုင ္းျပည္၏ အက်ိဳးစီးပြာ းမ်ား” အား ကိုးကားမႈမ ်ား ျပဳလုပ ္ေ သာ္
လည္း “တိုင ္းျပည္၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား” အား မည္က ဲ့သ ို႔ အဓိပ ၸာယ္ဖ ြင ့္သ ည္ဆ ိုသ ည္က ိုရ ွင ္းလင္းထား
ျခင္းမရွိသလို မည္သူက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပမထားပါ။
၂။ ေနာက္ဆ ံုးတြင္ ေျမအား ကုန္ပစၥည ္းတစ္ခုအ ေနႏွင့္သ ာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရရွိ
ေစသည့္ ယႏၱရားမ်ားကိုသ ာ ဤမူဝါဒက ဦးစားေပးကာ ပါဝင္သ ည္မွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ တရား
႐ံုးအမႈမ်ားႏွင့္ လူထ ုက န္႔က ြက ္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားၿပီး ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္
ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
၃။ ဤမူဝါဒသည္ အေသးစားလယ္သမားမ်ား၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုဝင္မ်ားႏွင့္ အျခား ဆင္း
ရဲႏြမ္းပါးၿပီး ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိက ာ ေဘးဖယ္ခံထ ားရေသာ လူ႔အ ဖြဲ႕အ စည္း၏ အစိတ ္အ ပိုင္းမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္
မ်ားအား ဦးစားေပးျခင္း မရွိပါ။ ၎အစား မူဝါဒသည္ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသ ူမ်ားအား အထူး အခြင့္အ
ေရးမ်ား ေပးသည္။
၄။ တိုင ္းျပည္အ တြင ္း ျဖစ္ေ ပၚေနေသာ ေျမျပႆ နာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ယခင္ စစ္အ စိုးရ၏ ေျမသိမ ္း
ဆည္းမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိပါ။
၅။ အမ်ိဳးသား ေျမယာခြဲေဝအသံုးခ်ေရး ေကာင္စီ၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုသ ည္ ‘အေပၚမွေအာက္သ ို႔’
အလြန္သ ြားကာ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ လူအားလံုး၏ အက်ိဳးအျမတ္အား ထည့္သ ြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္လ ည္း
အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းသည္။
၆။ FAO ၏ ေျမသံုးစြဲမ ႈဆ ိုင ္ရ ာ လမ္းညႊန ္ခ ်က္မ ်ား၊ ကုုလ သမဂၢ၏ လူ႔အ ခြင ့္အ ေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊
ကုလ သမဂၢ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆ ံမႈ
ပေပ်ာက္ေရးညီလာခံတို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမူမ်ားအား ဤမူဝါဒက လ်စ္လ်ဴ႐ႈ
သို႔မဟုတ္ ကိုးကားျခင္း မျပဳပါ။
၇။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေျမသံုးပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေလးစားျခင္းကို အာမခံေစသည့္
ျပည့္ဝ ၿပီး ထိေ ရာက္သ ည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ ်ား မပါသည့္အ ျပင္ ထုိက ဲ့သ ို႔ ခ်ိဳးေဖာက္မ ႈမ ်ားအား အစိုးရပိုင ္
သို႔မ ဟုတ ္ အစိုးရက ထိန ္းခ်ဳပ္ထ ားေသာ သို႔မ ဟုတ ္ အစိုးရေအဂ်င္စ ီမ ်ားထံမ ွ အေထာက္အ ပံ့ႏ ွင ့္ဝ န္
ေဆာင္မႈ မ်ားစြာရထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားက ျပဳလုပ္ျခင္းထံမွ အကာအကြယ ္ရရွိေစမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ားလည္း မပါဝင္ပါ။
၈။ လုပ ္င န္းမ်ား၏ လူ႔အ ခြင ့္အ ေရးမ်ားႏွင ့္ တရားဝင္ ေျမအသံုးခ်ပိုင ္ခ ြင ့္မ ်ားအေပၚ မေကာင္းသည့္
သ က ္ေ ရာက ္မ ႈမ ်ား ျဖစ္ေ ပၚေစျခင္း တ ုိ႔အ တ ြက ္ ထ ိေ ရာက ္သ ည ့္ တ ရားေရးဆ ိုင ္ရ ာ က ုသ မႈမ ်ား
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
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၉။ ဇုန ္သ တ္မ ွတ ္ျခင္း လုပ ္င န္းစဥ္မ ်ားအား ရွင ္းလင္းျပတ္သ ားစြာ သတ္မ ွတ ္ထ ားျခင္း မရွိသ ည့္အ ျပင္
၎တို႔အထဲတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အခန္းက႑အား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
ယခုအ ခ်ိန္တ ြင္ ေဒသခံျပည္သ ူအ ားလံုးအတြက ္ မည္သ ည့္ အခြင့္အ လမ္းမွ ရွိပံုမေပၚကာ ထုိအ ထဲတ ြင္
ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိဆ ံုးႏွင့္ ေဘးဖယ္ျခင္းခံရဆံုးလူမ်ားသည္ ေနာက္ဆ ံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္
ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။
၁ဝ။ ၎ က ယ ူဆ သ ည ္မ ွာ တ ရားဝင္ေ ျမအ သ ံုးခ်ပိုင ္ခ ြင ့္ႏ ွင ့္ ပတ ္သ က ္သ ည ့္ ေခတ ္မ ွီ၍ တ ိက ်ၿပီး
မွန ္က န္သ ည့္ အခ်က္အ လက္မ ်ား (ပိုဒ ္ခ ြဲ ၂၂ (က)) အား ေဖာ္ထ ုတ ္ၿပီး စီမ ံခ န္႔ခ ြဲ႐ ံုျဖင့္ ေျမပိုင ္ဆ ိုင ္မ ႈ
လံုၿခံဳေရးႏွင ့္ အျငင္းပြာ းမႈမ ်ားအားလံုးကို ေျဖရွင ္းသြာ းႏိုင ္မ ည္ဟ ူ၍ ျဖစ္သ ည္။ ထိုေ ျဖရွင ္းခ်က္တ ြင ္
လစ္ဟ ာေနေသာ အခ်က္မ ်ားမွာ - အခ်က္အ လက္မ ်ား ေဖာ္ထ ုတ ္ရ ာတြင ္ ‘မည္သ ူ’ က ႀကီးၾကပ္မ ည္
နည္း၊ မည္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္နည္း၊ မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ထုတ္မည္နည္း
(ဥပမာ- ရပ္ရြာလူထ ုမ်ားႏွင့္ တြဲၿပီး ေဖာ္ထ ုတ ္မည္ေလာ သို႔မဟုတ ္ အေပၚမွေအာက္သ ို႔ အသိပညာမ်ား
ဖန္တ ီးသြားမည္ေ လာ) ႏွင ့္ မည္သ ူက ထိုအ ခ်က္အ လက္မ ်ားအား စီမ ံခ န္႔ခ ြဲမ ည္န ည္း အစရွိသ ည္တ ုိ႔
ျဖစ္သည္။
၁၁။ မူဝ ါဒအရ ကုန ္းေပၚတြင ္ လက္ရ ွိ ေျမယာအသံုးခ်ျခင္းဆိုင ္ရ ာ ေျမပံုမ ်ားအား ၿဂိဳဟ္တ ုပ ံုမ ်ားကဲ့သ ို႔
ေသာ အလြန ္အ ဆင့္ျမင့္သ ည့္ နည္းပညာမ်ားအား အသံုးျပဳၿပီး အစုိးရက ေရးဆြဲသ ြားမည္ ျဖစ္သ ည္။
၎သည္ ျပႆနာျဖစ္ေစကာ အေၾကာင္းမွာ အေပၚမွေအာက္သ ို႔လ ာေသာ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ား
သည္ အၿမဲတ ိက ်မည္ မဟုတ ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ ေျမႏွင့္ပတ္သ က္ေသာ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေန
သည့္ သမိုင ္းအရႏွင ့္ လူမ ႈေ ရး အမွန ္တ ရားမ်ားကို အသိအ မွတ ္ျပဳျခင္း သို႔မ ဟုတ ္ မွတ ္တ မ္းတင္ျခင္း
မ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ကို ႀကီးမားစြာ စိုရိမ္လွ်က္ရွိၾကသည္။
၁၂။ မူဝ ါဒ၏မူၾကမ္းသည္ ႐ိုးရာအစဥ္အ လာအရ လုပ ္က ိုင ္ခ ြင ့္မ ်ားႏွင ့္ ေျမအသံုးခ်မႈ ဓေလ့မ ်ားအား
အသ ိအ မွတ ္ျပဳပံုေ ပၚေသ ာ္လ ည ္း ထ ိုအ စဥ္အ လ ာအရ ေျမအသ ံုးခ်မႈႏ ွင ့္ စီမ ံခ န္႔ခ ြဲမ ႈ ဓေလ ့မ ်ားအား
မည္က ဲ့သ ို႔ အသိအမွတ ္ျပဳ၊ ကာကြယ ္ၿပီး ျမႇင့္တ င္သ ြားမည္ဆ ိုသ ည္က ို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိ
ပါ။ အတိတ ္တ ြင ္ႏ ွင ့္ လက္ရ ွိတ ြင ္ ျဖစ္ပ ြာ းေနေသာ ေျမသိမ ္းဆည္းမႈမ ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရ ာယ္ႏ ွင ့္
လက္န က္က ိုင ္ပ ဋိပ ကၡမ ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးသြာ းေသာ လုပ ္က ိုင ္ခ ြင ့္မ ်ားအား မွတ ္တ မ္းတင္ရ န္ႏ ွင ့္ ျပန္
လည္ရရွိႏိုင္ရန္အ တြက ္ ႐ိုးရာအစဥ္အ လာအရ ေျမပိုင္ဆ ိုင္မႈႏွင့္ အသံုးခ်မႈတ ို႔၏ အတိတ ္ရာဇဝင္အ ား
မည္ကဲ့သို႔ ေျခရာခံမည္ကို သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
၁၃။ ႐ိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံအရ ေျမအသံုးခ်မႈ၊ အေလ့အထမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အား အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ကာကြယရ
္ န္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔
ေၾကာင့္ ဤအခန္းသည္ မူဝါဒ၏ အေစာပိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ မူဝါဒသည္
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလံုး၏ အစဥ္အလာအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ
ေပးေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ မူဝါဒသည္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
က်င့္သံုးေနသည့္ အလွည့္က် စိုက္ပ်ိဳးျခင္း အေလ့အထကို မေထာက္ခံပါ။
၁၄။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း
အာဏာႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္တို႔အား လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား ေပးရန္ ေပၚလြင္သည့္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မပါ ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး
အား ထပ္မံေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျမယာပဋိပကၡအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစသည္။
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၁၅။ ဤမူဝါဒ၏ အခန္း ၇ သည္ ေျမလုပ္ကင
ို ္ခြင့္ႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
ပေပ်ာက္ေရး ညီလာခံ) အား ကိုးကားထားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔
ေလးစားမည္ႏွင့္ တက္ၾကြစြာျမႇင့္တင္မည္တို႔အား ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ ဤမူဝါဒသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အထူးေျမအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေလး
စားသင့္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်ျခင္းဆိုင္ရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
ေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ခံရသင့္သည္။
၁၆။ ဤမူဝါဒမူၾကမ္းသည္ ေျမအသံုးခ်ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ‘ေအာက္မွအေပၚသိ’ု႔ နည္း
လမ္းအား ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ မူဝါဒ၏မူၾကမ္းသည္ ကမ္းလွမ္းထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အား အမ်ား
ျပည္သူထံ ပထမဦးစြာ အသိေပးၿပီးမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေတာင္းခံျခင္းသည္ ေအာက္မွအေပၚသို႔ ခ်ဥ္းကပ္
ပံုမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ပိုဒ္ခြဲ (၂၇) တြင္ ‘လက္ရွိ တရားဝင္တည္ရွိေနေသာ ေျမအသံုးခ်သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား’
ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ‘လက္ရွိ တရားဝင္တည္ရွိေနေသာ ေျမအသံုးခ်သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား’ မရွိသူမ်ား
အတြက္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
၁၇။ မူဝါဒတြင္ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ ေကာင္စီသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး အကဲျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ၎သည္ ဦးတည္ခ်က္ လြဲေနပံုေပၚသည္။ ၎တြင္
ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ထုိအထဲ
တြင္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္မည္ကို ထည့္သြင္းထားရမည္
ျဖစ္သည္ (ျပင္ဆင္ရန္၊ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္)။
၁၈။ ေျမယာမူဝါဒအရ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး ဘက္မလိုက္သည့္
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ားႏွင့္အတူ

ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၎ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး

အုပ္စုမ်ားအား မည္သူက ခန္႔အပ္မည္ဆိုတာ မရွင္းလင္းသလို မည္မွ်ဘက္လိုက္မႈ မရွိမည္ကိုလည္း မသိ
ႏိုင္ပါ။ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယမ
္ ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ားႏွင့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။
၁၉။ မူဝါဒမူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ႀကီးမားသည့္အတိုင္းအတာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား
အား ဆိုင္းငံ့ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး (အျငင္းပြားမႈရွိေသာ ဇုန္မ်ားအတြင္း) ဘက္မလိက
ု ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေကာင္းမြန္ေသာအစ
ျဖစ္ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအကဲျဖတ္မႈမ်ား၏
ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာက္ထားသူက မေပးသင့္ပါ။
၂ဝ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤမူဝါဒ၏စာသားမ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိကာ သဟဇာတလည္း မျဖစ္သည့္အ
ျပင္ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ သာမန္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ နား
လည္မႈ လြဲမွားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ၎ထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ အခန္းအခ်ိဳ႕မွာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြး
တိင
ု ္ပင္ျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေအာက္မွအေပၚသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို
စကားလံုးမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား၊ သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အေသးစားေျမအသံုးခ်သူမ်ားအေနႏွင့္
၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အာမခံခ်က္
မေပးပါ။
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၂၁။ ဤစာရြက္စာတမ္းအေနႏွင့္ ေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား “အားလံုး၏အက်ိဳးအျမတ္အ
တြက္၊ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ားအား အေလးေပးၿပီး အစားအစာလံုၿခံဳမႈႏွင့္
အစားအစာလံုေလာက္စြာရပိုင္ခြင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအား ေခ်မႈန္းျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲသည့္ လူေနမႈဘဝမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈ၊ အိုးအိမ္လံုၿခံဳမႈ၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပတ္ဝန္း
က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (ပိုဒ္ခြဲ ၁.၁ CFS-TG) တို႔အတြက္
မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သြားမည္အား ေဖာ္ျပထားရမည္”။
၂၂။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေအာက္တြင္ မူဝါဒသည္ ပဋိပကၡ၏ အဓိ္က
အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမႏွင့္သယံဇာတမ်ားအား အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
အေျခအေနေၾကာင့္ အဆိုးရြားဆံုး ခံစားေနရေသာ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဘးဖယ္ခံထားရေသာအုပ္စု
မ်ား ေက်နပ္သည္အထိ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္မွသာလွ်င္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လက္ခံမႈရရွိႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒသည္ ၾကာျမင့္စြာျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းသည့္အပိုင္းတစ္ပိုင္းအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳး
သား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဌာနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု/တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာလူထု
မ်ား၏ ေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔အား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ
ဦးတည္ရမည္ျဖစ္သည္။

၃။ အလံုးစံု တုံ႔ျပန္မႈ
(က) နိဒါန္း
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒမူၾကမ္း
အား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဝွမ္းရွိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒ
သႀကီးမ်ား၌ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲ (၁၇) ခုအား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ထုိတရားဝင္
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တက္ေရာက္သူအားလံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားအား ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အားလံုးကို ဖြင့္ၿပီးဖိတ္ေခၚသည့္အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
လယ္သမားမ်ား ၎တို႔၏ေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအား ျပန္လည္ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္
ကိုယ္စားျပဳမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ Land In Our Hands
(LIOH) အား ၂ဝ၁၄ ခုႏစ
ွ ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ ေဒသခံ လယ္သမား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွ အုပ္စုေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ေသာ
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ CSO မ်ား ပါဝင္သည့္ ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအထဲမွ
LIOH

ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ထဲတြင္

ကခ်င္၊

ကယား၊

ကရင္၊

ခ်င္း၊

မြန္၊

ရခိုင္၊

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ မႏၱေလး၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ တနသၤာရီ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း
ေဒသႀကီးတို႔မွ လယ္သမားမ်ား၊ ေျမဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ CSO မ်ား၊ လူငယ္အုပ္စုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးစု ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးတုိ႔ ပါဝင္သည္။

8

LIOH က ယံုၾကည္သည္မွာ လက္ရွိဒီမိုကရက္တစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္စြာ မွ်တၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအား တိုင္းျပည္တြင္ ရရွိရန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ
တြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားေရး
အဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ အေသးစား လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေန
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ျမႇင့္တင္၊ ကာကြယ္၊
ေလးစားၿပီး ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အားထုတ္သြားဖို႔ လိုအပ္သည္။
ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္မူမ်ားႏွင့္ အားလံုးအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ အေျခအ
ေနေအာက္တြင္ ဌာေန/တိုင္းရင္းလူမ်ိဳးစုဝင္မ်ား၏ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအေလ့အထမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္
ဟပ္စပ္သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒပံုစံအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚထြက္လာေအာင္ ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကြန္
ရက္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လယ္သမားမ်ား၊ အေသးစား ေျမယာအသံုးခ်သူမ်ား၊ လူနည္း
စုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ အကာအကြယရ
္ ွိျခင္းကို အာမခံ
ႏိုင္ရန္ ေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္
အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား အဆင့္ဆင့္တုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္
ရွိသည္။ ကြန္ရက္တစ္ခုအေနႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအား ၎တို႔လိုအပ္သည့္ သင္တန္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား
ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္လည္း ကၽြန္ဳပ္တို႔၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။
ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္
လက္ရွိတရားေရးမူေဘာင္ေအာက္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လယ္သမားမ်ားအား
အေထာက္အကူေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ အျခားလယ္သမားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
အုပ္စုမ်ားႏွင့္အတူ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္းဆည္းသည့္ကိစၥမ်ားအား တုံ႔ျပန္ေရး
အစီအစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး အခ်က္အလက္
မ်ား စံုလင္စြာသိရွိႏိုင္ကာ ဤႀကီးမားသည့္ ျပႆနာအား ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏စြမ္းရည္အား ျမႇင့္
တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
LIOH သည္ မိမိကုိယ္မိမိ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကက်ေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္
သည္။ LIOH ကြန္ရက္ တည္ရွိေနျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းတရားတစ္ခုမွာ တိုင္းျပည္အေပၚ က်ေရာက္ေန
သည့္ ေလးနက္ေသာ ေျမယာကိစၥမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္လွ်က္ရွိ
သည္။ ကၽြန္ဳပ္တု႔၏
ိ အျခားတာဝန္မ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ႏွင့္ ILOH ၏အဖြဲ႕ဝင္
အေနျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေျမယာမူဝါဒတစ္ခုအား ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတိ႔တ
ု ြင္
တိုက္႐ိုက္ပံ့ပိုးေပးရန္ ႀကီးမားသည့္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ကၽြန္ဳပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္
မွာ ေန႔စဥ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏႐ႈေထာင့္အား အစိးု ရက အသိအမွတ္ျပဳ
ၿပီး ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ပါဝင္မႈႏွင့္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈတို႔အား ေစတနာျဖင့္ ႐ုိးသားစြာျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႀကိဳဆိုေစ
လိုပါသည္။
ကၽြန္ဳပ္တို႔အေနႏွင့္ကေတာ့ LIOH သည္ ဤအလြန္အေရးႀကီးသည့္ ေျမယာမူဝါဒ ေဖာ္ထုတ္ေရးအစီအစဥ္
တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိသည့္ မရဘူးေသးေသာ အခြင့္အေရးအား ႀကိဳဆိုလွ်က္ရွိၿပီး ၎အခြင့္အေရး ရရွိႏိုင္ရန္အ
တြက္ အစိုးရ၏အားထုတ္မႈမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အတိတ္တြင္ လူထုအ
ေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုမ်ား ေျမယာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား
လက္ကမ္းရန္ႏွင့္ အျပဳသေဘာျဖင့္ တုံ႔ျပန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ဤမူဝါဒ၏ အခ်ိဳ႕ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္
ပါဝင္ေနသည္ကို LIOH က အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
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ကၽြန္ဳပ္တို႔ အေလးထားၿပီး ေျပာရမည္မွာ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အၿမဲဒုကၡေပးေနၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး
အေပၚ ထိခိုက္ေစသည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားအျပင္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏အသံမ်ားႏွင့္႐ႈေထာင့္
မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးအား လြန္စြာအေလးအနက္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာ
ျပႆနာသည္ အေျခခံအလြန္က်ၿပီး အထူးသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေလာတႀကီးကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္
သည္။ ၎သည္ အလြန္ေလးနက္သည့္ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ရာဇဝင္တြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အမ်ား
ျပည္သူ ဆြးေႏြးတိုငပ
္ င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္သည္ ခက္ခဲသည့္ သမိုင္း၏လမ္းဆံုလမ္း
ခြတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ LIOH သည္ NLUP မူၾကမ္းႏွင့္ ၎၏အစီအစဥ္တို႔အား ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ တုံ႔
ျပန္ျခင္းမျပဳလွ်င္ႏွင့္ ေလးနက္သည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား မေပးလွ်င္ ၎၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳသည့္
အဖြဲ႕မ်ားအေပၚရွိသည့္ အခန္းက႑ႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား မေက်ပြန္ရာ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

(ခ) ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္
ဤတုံ႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ LIOH သည္ တိုင္းျပည္၏ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (၈) ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ိဳးစံုတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္
မ်ားႏွင့္အသံမ်ားအား ဖမ္းမိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မွတ္သားဖို႔အေရးႀကီးသည္မွာ မိမိဘာသာမိမိ စီစဥ္ေသာ
LIOH အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အေနအထားမ်ားၾကားမွ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္
သည္။
ပို၍ ေယဘုယ်က်သည္မွာ ၾကာျမင့္စြာျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ျဖစ္စဥ္ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိ
ရန္ ယခုမွသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾကာျမင့္စြာေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ထုိစာရြက္စာတမ္းအား တုံ႔ျပန္ရန္အ
တြက္ အခ်ိန္ ရက္ပိုင္းမွ်သာ (လပိုင္းမဟုတ)္ ေပးသည္ျဖစ္သည္။ ထပ္ၿပီး အေလးေပးေျပာလိုသည္မွာ
MOECAF က ကမကထျပဳၿပီး ေျမအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစိုးရ
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာခြဲေဝ
အသံုးခ်မႈ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီသည္ မူဝါဒမူၾကမ္းကို ၂ဝ၁၃ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္ျပဳစုခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုအေၾကာင္းအား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွသာ ကၽြန္ဳပ္တို႔ သိရွိခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ မူဝါဒ
မူၾကမ္းအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္
အမ်ားျပည္သူ ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မီဒီယာအား အသံုးျပဳ၍ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္
က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ကိစၥအမ်ားအျပားတြင္ NLUP စာတမ္းမူၾကမ္းအား ေတြ႕ဖူးရန္မဆိုႏွင့္
ကၽြန္ဳပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္သာ ပါဝင္သူအမ်ားစုမွာ ပထမဆံုးအေန
ႏွင့္ သိရွိရန္ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့သည္။
LIOH သည္ ၎ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ျပဳလုပ္ရန္ မဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါလွ်င္ အေျခအေန မည္ကဲ့
သို႔ ရွိမည္ကို ကၽြန္ဳပ္တို႔ စဥ္းစားၾကည့္မိသည္ (အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္မႈအႀကိဳ-အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္ျခင္းမ်ား ရွိသည္)။ ေသခ်ာသည္မွာ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ပါဝင္မႈႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဝင္ေရာက္ထိေတြ႕ရန္ ဆံုးျဖတ္မႈတို႔သာ မရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏နယ္ေျမသည္ အလိုအ
ေလ်ာက္ ဖယ္ရွားခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎မွာ အစုိးရ၏လက္ကမ္းမႈ အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။
အေျခအေနသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအေနႏွင့္ မမွ်တသည့္ အေနအထားရွိေသာ္လည္း တရားဝင္
အမ်ားျပည္သူတို႔၏ကာလ မစတင္မီ ထိေတြ႕မႈရရွရ
ိ န္၊ ေလ့လာႏိုင္ရန္၊ အကဲျဖတ္ရန္၊ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျမန္ဆံုးတုံ႔ျပန္ရန္ ကၽြန္ဳပ္တို႔ သတိရွိ
စြာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
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ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားတြင္ အလြန္တိုေတာင္းသည့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းမႈတုိ႔၏
အတားအဆီးမ်ားေအာက္တြင္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည့္အျပင္ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ပါဝင္သူ အမ်ားအျပားသည္ ေဝးလံသည့္ေနရာမ်ားမွ လာေရာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ
အမ်ားစုတြင္ ဖိတ္ၾကားမထားသည့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလည္း ရွိသည္။
လယ္သမားမ်ားအပါအဝင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ တရားဝင္ အမ်ားျပည္သူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အလုပ္
႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား တက္ေရာက္ခြင့္မရွိသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလည္း LIOH အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အစီရင္ခံ
သည္။ ထားဝယ္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္ ေဒသခံလယ္သမား အေယာက္ ၂ဝ ခန္႔အား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္
သည့္အခန္းအတြင္းသို႔ ဝင္ခြင့္မျပဳခဲ့ကာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွာ သူတို႔အား ဖိတ္ၾကားထားျခင္းမရွိ သို႔မ
ဟုတ္ အစိုးရထံမွ ဖိတ္စာမျပသႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏
ဇြဲလုံ႔လက ျပသသည္မွာ တိုင္းျပည္အႏွံ႔ရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒသည္ မည္မွ်
အေျခခံက်စြာ အေရးႀကီးသည္ဟု ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္အား ျပသျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ပင္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေကာင္းမြန္စြာျဖစ္လာရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္မွ်ပင္ ေစတနာမွန္ေစ
ကာမူ ေကာင္းေသာရလဒ္ မရရွိခဲ့ပါ။ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္
ပင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုတြင္ ၁၈ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ၿပီး
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ (၁၇) ခုအား တစ္ရက္လွ်င္ ၃ နာရီျပဳလုပ္မည္ဆိုေသာ တရားဝင္ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ား ထပ္တလဲလဲ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မူဝါဒမူၾကမ္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေၾကျငာၿပီး အသိေပးခဲ့သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၉ဝ (ျမန္မာ
ဘာသာျဖင္)့ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ ၄ဝ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္)့ ရွိေသာ ထုိစာတမ္းသည္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ နည္းပညာ
ဆန္ေသာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ စာတမ္းျဖစ္ၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ားစြာအတြက္ သိရွိၿပီးနားလည္ရန္
ခက္ခဲကာ အခ်ိန္၊ ေဒသခံဘာသာစကားသို႔ ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။

(ဂ) စကားစပ္
ကုလသမဂၢ (UN) ၏ ကမၻာ့အစားအစာ လံုၿခံဳမႈ (CFS) ေကာ္မတီသည္ ၎၏ ေျမ၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
အမ်ိဴးသား အစားအစာလံုၿခံဳမႈ အေျခအေနအတြင္းရွိ သစ္ေတာမ်ား၏လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မိမိသ
ေဘာအေလ်ာက္ လိုက္နာႏိုင္ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ သယံဇာတမ်ားအေပၚ ရွိသည့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ိဳးစံုတို႔အား ထိန္းညိႇေပးသည့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒ၊ တရားဝင္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
မူေဘာင္မ်ားအား မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းတို႔ဆီ ဦးတည္သည့္ အာဏာသက္ေရာက္ေသာစံႏႈန္းမ်ားစြာ ရွိ
သည္ (www.fao.org/nr/tenure/ voluntary-guidelines/en/)။ အက်ိဳးသက္ေရာက္ဆံုးမ်ားမွာ - ပိုဒ္ခြဲ
၁.၁ (ဦးတည္ခ်က္မ်ား) ႏွင့္ ၃(ခ) ေအာက္ရွိ ပိုဒ္ခြဲမ်ား (အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူမ်ား)၊ အထူး
သျဖင့္ ပိုဒ္ခြဲ ၃(ခ)၆ (ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ)၊ ၃(ခ)၇ (တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆင
ို ္ရာ) ႏွင့္
၃(ခ)၈ (ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ) တို႔ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ယေန႔အထိ တရားဝင္ အမ်ားျပည္သူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
အစီအစဥ္အား ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း မျပည့္စံုေသးပါ။ ယခုလက္ရွိ အေနအထားတြင္ ၎သည္ မွ်တၿပီး မွန္
ကန္ေသာ တကယ့္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျပည္သူအားလံုးထံမွ ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ကာ အထူးသ
ျဖင့္ ထိခိုက္ခံရမႈအလားအလာ အမ်ားဆံုးရွိသမ
ူ ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ျပည္သူမ်ားအား ထည့္သြင္းခံ
ရျခင္းမရွိဟုပင္ ထင္မိေစကာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံထားရသလိုပင္ ျဖစ္သည္။
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ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိလွ်င္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ လိုလားမႈမ်ား ေျမာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ႏွင့္အသံမ်ားအား လက္လႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရာ ေရာက္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ အေသးစား လယ္
သမားမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈရွိရန္ အလားအလာအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး လူနည္းစုမ်ားတို႔ ျဖစ္
သည္။ အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ အေသးစား လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားလူ
မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရန္ လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္ေပး႐ံုသာမကဘဲ တိုင္းျပည္၏ ေျမယာအသံုးခ်မႈ မူဝါဒအား
ေဖာ္ထုတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ပါဝင္မႈရွိရန္ ျပဳလုပ္သြားသင့္သည္။
ဤအမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒအား ေဖာ္ထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အထူးသျဖင့္ အေစာပိုင္းအဆင့္
(ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ မျပဳလုပ္မ)ီ အဆင့္တြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိခဲ့ကာ မူဝါ၏ ၅
ႀကိမ္ေျမာက္ မူၾကမ္းအား အမ်ားျပည္သူထံ ေဖာ္ထုတ္သည့္အခါမွ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္အ
တြက္ အလြန္တိုေတာင္းသည့္အခ်ိန္သာ ရခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊
CSO မ်ား၊ အကယ္ဒမီ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဤမူဝါဒ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား
ခံစားရဆံုး ျဖစ္မည့္သူမ်ား၏ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ေရးဆြဲခဲ့သည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္း
လည္း ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ မသိရွိခဲ့ရပါ။ ၎႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဤမူဝါဒေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ဒီမိုကရက္တစ္
မဆန္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မူၾကမ္းကိုယ္တိုင္ကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ား၏အျမင္မ်ား
ကို လံုေလာက္စြာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း မရွိပါ။
၎ကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားမ်ားႏွင့္အေျခအေနမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္က်ေစၿပီး ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
အစစ္အေပၚ ေအးစက္သည့္ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး
ေၾကျငာစာတမ္း (www.un.org/en/documents/udhr/) ၏စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ အထူးသျဖင့္ ပိုဒ္ခြဲ
၁၊ ၂၊ ၃၊ ၇၊ ၁၃၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၈ တုိ႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လက္ေတြ႕
တြင္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေက်ာ္လႊားရန္ မလြယ္ကူပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္
ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ေၾကာင့္ရြံ႕ျခင္းမ်ား၊ အားမလိုအားမရျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ မုန္းတီးမႈမ်ားအား ေဘးဖယ္ၿပီး ဆက္လက္၍
ေတာင့္ခံကာ ကၽြန္ဳပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္အုပ္စုလိုက္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အသိစိတ္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔အား ဆြဲေခၚ
ကာ ကၽြန္ဳပ္တု႔ိ၏အသံမ်ားကို ၾကားေစသည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ အစိုးရသည္ ဤအေရးကိစၥတြင္
ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ အေရးပါမႈအား အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ ညိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈအႀကိဳ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ၿပီး ထုိ
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ တက္ေရာက္ႏႈန္းမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ျဖစ္သည္။ ဖိအားမ်ားရွိေသာ္လည္း ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏
ဘဝမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ပံုမ်ားအေပၚ မလြဲမေသြ ႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေစသည့္ စာရြက္စာတမ္းအား လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ကၽြန္ဳပ္တု႔ိႏွင့္ျပည္သူအမ်ားစုက
မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲလံု႔လျဖင့္ တုံ႔ျပန္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႔သည္ အခ်ိန္တိုအတြင္ NLUP အား ေသခ်ာစြာ
ေလ့လာခဲ့ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား တစ္စုတစ္စည္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ကာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ပင္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ဤတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

(ဃ) တိုင္းျပည္၏အေနအထား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမအား

တိုင္းျပည္အႏွံ႔ေနထိုင္ေသာ

ေဒသခံတု႔ိသည္

သူတို႔၏နယ္ေျမမ်ားရွိ

ေသာဓေလ့မ်ားျဖင့္ ၾကာျမင့္စြာကပင္ ေနထိုင္အသံုးျပဳၿပီး စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကသည္။
အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ယာ၊ ဥယ်ာဥ္ေျမ၊ အလွည့္က်ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊

မတူညီ

ေျမယာအား လက္ရွိ
စပါးခင္း၊ လယ္ေျမ၊

သဲဆန္ေသာေျမ၊ ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာသံုးေျမမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေျမ အစရွိေသာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္
အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။ ေျမအသံုးခ်မႈလက္မွတ္ႏွင့္မွတ္ပံုတင္စနစ္တို႔မွတစ္ဆင့္ အစိုးရသည္ ပုဂၢလိကေျမ
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ပိုင္ဆိုင္မႈေစ်းကြက္အား ေဖာ္ထုတ္လွ်က္ရွိၿပီး ထိုအထဲတြင္ လူတို႔သည္ ၎တို႔၏ေျမမ်ားအား ေရာင္းခ်၊
ေပါင္ႏွံ၊ ဖလွယ္၊ အေမြဆက္ခံ၊ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု (နယ္စပ္) ေနရာ
မ်ားရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျမမ်ားအား မည္သည့္ တရားဝင္အေထာက္အထားႏွင့္
စာရြက္စာတမ္းမွ မရွိဘဲ သူတို႔၏ ႐ိုးရာအ စဥ္အလာဓေလ့ထံုးစံမ်ားအရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။
သူတို႔သည္ ဆိုးရြားသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ၾကာျမင့္စြာ
ပင္ ထိုကဲ့သုိ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဥပေဒအသစ္မ်ား ထုတ္ခဲၿ့ ပီး အေလ်ာ့ေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အား လ်င္ျမန္
စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြး
ေႏြးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္
မ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ပိုမိုထိေရာက္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္လာၾကၿပီး ထိုေနရာမ်ား
သည္ တိုင္းျပည္၏သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝေသာေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း
တြင္ အစိုးရ၏ အဓိကအာ႐ံုစိုက္မႈမွာ တိုက္႐ိုက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုင္းျပည္၏စီးပြား
ေရးအား ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ျပဳလုပ္ပံုရၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအမ်ားအျပားလည္း တိုင္းျပည္အတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ၾကားသိရသည္။
သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ိဳးစံုတို႔သည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ယခင္တြင္
စစ္တပ္ႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာသူတို႔သည္ ရွင္းလင္းသည့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး မပါဝင္ဘဲ ေျမအမ်ားအ
ျပားကို သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အင္အားႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သူမ်ိဳးစံု ပါဝင္ေသာ
အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ေျမမ်ားစြာတိ႔အ
ု ား သိမ္းဆည္းလွ်က္ရွိကာ လုပ္ငန္းစဥ္
အတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားၿပီး လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
အေသးစားလယ္သမားမ်ားအပါအဝင္ အေသးစား ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဆႏၵမပါဘဲ
သူတို႔၏ေျမမ်ားအား အင္အားသံုးခံရျခင္းျဖင့္ ဆံုးရံႈးလွ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါတိုင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ထိုစီမံ
ကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္ခြင့္မရွိပါ။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ေျမမ်ားစြာ သိမ္းဆည္းခံရၿပီး
အတင္းအဓမၼဖယ္ရွားမႈမ်ားသည္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိကာ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ မရွိမခ်င္း
ႀကိဳတင္သတိေပးမႈမရွိဘဲ ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင့္တို႔အား အသိအမွတ္မျပဳကာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဦးမည္
ျဖစ္သည္။ ထုိအရာမ်ားျဖစ္ပြားေနပံုမွာ တည္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ား၊ အထူးသ
ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင့္ ေနရာဆံုး႐ံႈးျခင္းဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ လံုးဝဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိသည္။
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf;
http://www.
sarp.org/documents/Handbook%20on%20UN%20Guidelines_2011.pdf )

hic-

၄။ အေထြေထြ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
(က) မူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္
လယ္သမားမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအ
တြင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ အေျခခံက်ၿပီး အလြန္အေရးႀကီးေသာအရာမွာ အျပည့္အဝ
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ပါဝင္ရန္ႏွင့္ ေျမယာမူဝါဒေဖာ္ထုတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ရန္ တကယ့္အခြင့္အ
ေရးမ်ားအား ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ CFS လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ ပိုဒ္ခြဲ ၃ (ခ) ၆ အား
ရည္ရြယ္ၿပီး ထုိအထဲတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အခံရဆံုး ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ဌာေနျပည္သူမ်ား၏
သိရွိနားလည္မႈျဖင့္ ႀကိဳတင္၍ လြတ္လပ္စြာေပးေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အား ေတာင္းဆိုထားသည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ၎တို႔၏တကယ့္ဘဝမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ား၊ ဘဝ ၏
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႕လိုက္တုိ႔ ရွိသည္။
အစိုးရသည္ ဤအေလးေပးမႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအားေအာက္တြင္ ၎၏
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းမေပးေသးပါ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရသည္ ဤအေျခအေနအား ျပဳျပင္
ရန္ အေရးႀကီးသည့္အဆင့္မ်ားအား ကိုင္တြယ္လွ်င္ေတာင္ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏တုံ႔ျပန္
ခ်က္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အား တိုးေပးျခင္းႏွင့္ NLUP စာတမ္းမူၾကမ္းအား အစိုး
ရပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ၂ ခုစလံုးရွိ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ အြန္လိုင္း၊
ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ အျခား မီဒီယာအား ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံသံုး ဘာသာ
စကားမ်ားျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။
ထို႔အျပင္ အေရးပါေသာေမးခြန္းမ်ားမွာ

မူဝါဒမူၾကမ္းတြင္ ၎တို႔၏အေရးႀကီးေသာက႑မ်ားအားလံုးကုိ

ျပင္ဆင္ရာတြင္ႏွင့္ အၿပီးသတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔တြင္ မည္သူက ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မည္ဆိုသည့္
အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အမ်ားျပည္သူထံမွ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း
သည္ ျပင္ဆင္ၿပီးစဥ္းစားရမည့္ အဓိကပူပန္စရာ ျဖစ္ၿပီး အေစာပိုင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သလို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
အေျခခံမူမ်ားျဖင့္ ေက်နပ္မႈရွိေစသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္သည္။
ဤမူဝါဒအား အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡ မ်ားအား ပို၍ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္
၎သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဝွမ္းရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သီးျခားပညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ အေသးစားပိုင္ဆိုင္သူ လယ္သမား
မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဒဏ္ အခံရဆံုးျဖစ္မည့္
အျခားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အျပည္အ
့ ဝပါဝင္မႈႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္
ပါဝင္မႈႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒအား ျပန္လည္မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ အခ်ိန္ယူသင္သ
့ ည္။

(ခ) မူဝါဒတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ေျမယာမူဝါဒသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေျမအသံုးခ်မႈ အမ်ိဳးအစားအားလံုးအေပၚ သိသာသည့္ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားမွ အႀကီးစား ေျမယာအသံုးခ်သူမ်ား ပါဝင္သည္။ ဤအေၾကာင္း
ေၾကာင့္ ၎သည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈတရားမွ်တမႈအား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္
ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေျမ၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သဘာဝ
သယံဇာတမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္မအ
ႈ တြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ခုခံႏိုင္စြမ္း
မရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဘးဖယ္ခံထားရသည့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အထူးအေလးေပးမႈအားလံုးအတြက္ ေျမအသံုး
ခ်မႈအား ခ်ိန္ညိႇရန္ အေရးႀကီးသည္။
လက္ရွိမူဝါဒမူၾကမ္းသည္ “အမ်ိဳးသား အက်ိဳးအျမတ္” အား ကိုးကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ၎သည္
မည္သည္ကို ဆိုလိုသည္ သို႔မဟုတ္ ၎အား မည္သို႔ရရွိသည္ႏွင့္ မည္သူက သတ္မွတ္သည္ဆိုသည္တို႔ကို
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ရွင္းလင္းထားျခင္း မရွိပါ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေျမအား ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအေနႏွင့္သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး မူဝါဒ
အဓိကလမ္းညႊန္သည္မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳေစရန္ လိအ
ု ပ္သည့္အရာ
မ်ားအား ဦးစားေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ တရား႐ံုးအမႈမ်ားႏွင့္ လူထုကန္႔ကြက္မႈမ်ားအား
ေရွာင္ရွားၿပီး

ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအား

အႀကီးစားလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအား

ပံ့ပိုးေပးရန္

ရည္ရြယ္သည့္

ေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕အား မိတ္ဆက္ျခင္း ပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးသာေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ၏ လက္ရွိမူၾကမ္းသည္
အေသးစားပိုင္ဆိုင္သူ လယ္သမားမ်ား၊ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျခား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ခုခံ
ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ က႑မ်ားမွ ေဘးဖယ္ျခင္းခံရသူမ်ားအား ဦးစားေပးျခင္း မရွိဘဲ ၎တို႔
၏ ေျမႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ားမ်ားမွ လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးရျခင္းထံမွ ၎တို႔အား ကာကြယ္ေပးရန္
လံုေလာက္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးမေပးပါ။ ၎အစား မူဝါဒသည္ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား
အား ဦးစားေပးကာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးၿပီး ၎သည္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအား အစပ်ိဳးေပးၿပီး ႏိုင္ငံ
အတြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ပို၍ျဖစ္ေပၚေစသည္။
၎သည္ အေသးစား အစားအစာထုတ္လုပ္သူမ်ာႏွင့္ ေျမအသံုးခ်သူမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လို
အပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ
လုပ္သားျပည္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အတိတ္တြင္ လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္
ပံုစံႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေျမထံသို႔ ျပန္လာလိုၾကသူမ်ားအား လံုေလာက္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမႈ မေပး
ေသးပါ။ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒမူၾကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ား
အထူးသျဖင့္ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိေျမယာျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖ
ရွင္းျခင္းကို ေဖာ္ျပသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိပါ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ပို၍တြန္းအားေပးမႈကို
ေထာက္ခံသည့္ ဤဘက္လိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အႀကီးစား ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအား မူဝါဒမူၾကမ္း
အရ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းနည္းလမ္းက ေထာက္ခံၿပီး ၎သည္ အေပၚမွေအာက္သို႔
သြားၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူတိုင္း၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းသည္။
လက္မူဝါဒမူၾကမ္းသည္ FAO ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ဆင
ို ္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရး
ေၾကျငာစာတမ္း၊ ကုလသမဂၢ၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း၊ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားအား ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ
တကာ လူ႔အခြငအ
့္ ေရး အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၿပီး ကိုးကားထားျခင္း မရွိပါ။
လက္ရွိမူၾကမ္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအရ တရားဝင္သည့္ လုပ္ပိုင္
ခြင့္မ်ားအား ေလးစားျခင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအရ တရားဝင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းတြင္ မပါဝင္မႈ ေသခ်ာေစရန္၊
ထိုကဲ့သုိ႔ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား

အစိုးရပိုင္

သို႔မဟုတ္

အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္

သို႔မဟုတ္

အစိုးရ

ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ရထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားက ျပဳလုပ္ျခင္းထံမွ ကာ
ကြယ္ေပးမႈ ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ေသာ ေျမယာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္မႈအတြက္ ထိေရာက္ေသာ တရားေရးဆိုင္ရာကုသမႈမ်ား
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျပည့္စံုၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္ ေဆာင္ရြကမ
္ ႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါ။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံအ
တြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ သိသာထင္ရွားသည့္ ယႏၱရား မရွိပါ။ အစိုးရက ေျမယာ
ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ မ်ားစြာေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ အေပၚမွ
ေအာက္သပ
ို႔ ံုစံေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ေျမယာအျငင္းပြားေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားထံ ဘက္လိုက္မႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္
မေအာင္ျမင္ပါ။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတြင္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ ေျမယာ
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အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းနည္းမ်ား၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေျမယာျပႆနာမ်ား၏ အဓိက
အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး ေျမယာျပႆနာမ်ားအား သက္ဆိုင္သည့္
အက်ိဳးသက္ေရာက္သူအားလံုးမွ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာပါဝင္မႈႏွင့္အတူ ေျဖရွင္းရန္ သင့္ေတာ္သည့္ ယႏၱ
ရား ရွိရမည္။
မူဝါဒမူၾကမ္းထဲရွိ ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ႀကီးမားသည့္အတိုင္းအတာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
စီမံကိန္းမ်ားအား ဆိုင္းငံ့ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး (အျငင္းပြားမႈရွိေသာ ဇုန္မ်ားအတြင္း) ဘက္မလိုက္သည့္
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္ရွိမူဝါဒ၏ မူၾကမ္းသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိ၍ ကိုက္ညီမႈမရွိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ နားလည္မႈလြဲျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ အခန္းမ်ားထဲ
တြင္ စကားလံုးမ်ားအား ေဖာ္ျပရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ရည္
ညႊန္းထားၿပီး ‘ေအာက္မ-ွ အေပၚသိ’ု႔ ပံုစံမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစကားလံုးမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား၊
သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အေသးစားေျမအသံုးခ်သူမ်ား ေျမသံုးပိုင္ခြင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးမႈကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက မည္သို႔တိုးတက္မႈရွိမည္
အေပၚ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ အာမခံခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ ရည္ညႊန္းမထား
ပါ။

(ဂ) ေျမအတန္းအစား သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ မည္သူ ပါဝင္သင့္သနည္း
ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ ေျမအသံုးျပဳေနေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမအား အတန္းအစား သတ္မွတ္ျခင္းအ
တြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သင့္သည္။ သူတို႔သည္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရန္
သာမကဘဲ ၎တို႔ အသံုးျပဳသည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း
ရသင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ေျမအသံုးခ်မႈနည္းလမ္းမ်ား
အေၾကာင္းကို မွန္ကန္တိက်ဆံုးႏွင့္ တရားဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေပးႏိုင္သည္။ ထုိ႔အ
ျပင္ ေဒသတြင္း ေျမအသံုးခ်သူမ်ားသည္ ေျမအတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု
မ်ားအတြင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္တိက်ဆံုး ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္
ျပင္ပမွ ပါဝင္လာသူတို႔ ႏွစ္ဘက္စလံုးအၾကား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

(ဃ) ေလ့လာသံုးသပ္မႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ေျမျပင္ေပၚတြင္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သည့္ နည္းလမ္းသည္ ၿဂိဳဟ္တု (အဆင့္ျမင့္
နည္းပညာ) အား အသံုးျပဳလွ်င္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ေျမအား မည္သို႔ အသံုးျပဳခဲ့သည္တို႔ ၾကား၌
ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ ၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ သစ္ေတာအား သတ္မွတ္ေဖာ္
ထုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အမဲလိုက္ေသာ ေျမေနရာမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ သစ္ႏွင့္ဝါး ခုတ္လွဲမႈ သို႔မဟုတ္
ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ားရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ႀကိဳးဝိုင္းေတာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သစ္ေတာအား ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားက လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔အသံုးျပဳေနသည္ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္၍ မရႏိုင္ပါ။

(င) ေျမအတန္းအစား သတ္မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား
မူဝါဒသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေျမပံုစံမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပၿပီး သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္ -
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•

အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားေအာက္တြင္ ၎သည္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ သစ္ေတာေရးရာ၊ ေရ၊ ေျမ၊
ေတာ႐ိုင္းတိရိစၦာန္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းဝင္ အေမြအႏွစ္နယ္ေျမ
မ်ားအား သိသာထင္ရွားစြာ ထည့္သြင္းသင့္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ‘ဘာသာေရး
ဆိုင္ရာေျမမ်ား’ တြင္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ နယ္ေျမမ်ားေအာက္တြင္ ပါဝင္သင့္သည့္ တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ကြဲျပားေသာ ျပည္သူမ်ား/အုပ္စုမ်ား ပါဝင္သည္။

•

ေနရင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေတာင္ယာ သို႔မဟုတ္
လယ္ေျမ၊ အမ်ားပိုင္ေျမအား အသိအမွတ္ျပဳသင့္ၿပီး အက်ံဳးဝင္ေစသင့္ကာ၊ ဝါး သို႔မဟုတ္ ထင္း စုေဆာင္း
ျခင္းအေပၚတြင္ ၎တို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အမွီျပဳေနေသာ ရပ္ရြာလူထုက ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ထားသည့္ သစ္ေတာမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားက ၎တို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အမွီျပဳေန
ေသာ ေရ၊ စားက်က္ေျမ၊ အထူးသျဖင့္ ေရကန္၊ ေရအိုင္မ်ားႏွင့္ ျမစ္မ်ားရွိသည့္ ေရဧရိယာမ်ားအတြက္
ရပ္ရြာလူထုက

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္

သစ္ေတာမ်ား၊

အမဲလိုက္သည့္

ေျမေနရာမ်ား၊

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္နယ္ေျမမ်ား၊ ဘာသာေရးအရ သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈအရ ရွိသည့္
ေျမမ်ား အစရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားကဲ့သို႔ ကာကြယ္သင့္သည္။

(စ) ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္း (ေျမေနရာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း)
မူဝါဒမူၾကမ္းထဲတြင္ ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း မရွိ
ဘဲ ၎တို႔ထဲတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားပါ။ လတ္တေလာ
ျဖစ္ေပၚလာသည္မွာ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိဆံုးႏွင့္ ေဘးဖယ္အခံရဆံုးအပါအဝင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားလံုးအ
တြက္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ အခြင့္အေရးမရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ ဇုန္သတ္
မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမေနရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား
အားလံုးသည္ (ျပန္၍) ဇုန္သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ကိုင္ပိုင္
ခြင့္မ်ားအား မည္သို႔ အသိအမွတ္ျပဳမည္၊ ကာကြယ္မည္ႏွင့္ အားေပးမည္တို႔ကဲ့သို႔ အဆင့္တိုင္းတြင္
မည္သို႔ပါဝင္ႏိုင္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရွင္းလင္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိသင့္သည္။ တစ္
ဦးခ်င္းပိုင္ ေျမမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္ရြာလူထု ပိုင္ဆိုင္ၿပီး စုေပါင္း စီမံခန္႔ခြဲသည့္ နယ္ေျမမ်ား/ဇုန္မ်ားအား ရွင္း
လင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ကာကြယ္ၿပီး ေထာက္ခံအားေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအား ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္
၎တို႔၏ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေျမမ်ား ဆံုး႐ံႈးရျခင္းမွ သိသာစြာႏွင့္ ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ အကာ
အကြယ္ေပးသင့္သည္။ အကာအကြယ္မ်ားအတြက္ ေၾကျငာထားေသာ CFS-TGs အား ေျမယာစုစည္းမႈႏွင့္
အျခား ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ နည္းလမ္းမ်ား (ပိုဒ္ခြဲ ၁၃.၆) အား အသံုးျပဳထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ထူေထာင္
ရမည္။
ေျမယာမူဝါဒသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ာအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခြင့္အေရး
ကို ကာကြယ္ရန္ ေထာက္ခံၿပီး အားေပးသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိသင့္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ
လူထုမ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမွာ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ရြာမ်ားအတြက္ ေျမပံုေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္
ရြက္ရန္ ျဖစ္ၿပီး တိက်သည့္ နယ္သတ္မ်ဥ္းမ်ားအား အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ၿပီး ျဖည့္
ဆည္းေပးသင့္သည္။ တရားဝင္ေျမပံုမ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်မႈအေလ့အထမ်ားရွိသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလံုး မည္သို႔ ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္ကို ပြင့္လင္းစြာႏွင့္ မွန္ကန္တိက်စြာ အသိ
အမွတ္ျပဳသင့္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (CFS-TGs ပိုဒ္ခြဲ ၂ဝ) အတြက္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုအေနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး-ေဂဟေဗဒအား အထူးအသိအမွတ္ျပဳမႈကို ေပးသင့္သည္။

17

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (သစ္ေတာေျမမ်ား၊ ကာကြယ္ထား
ေသာ နယ္ေျမမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း) အတြက္ ပါဝင္သည္မွာ - အစိုးရသည္ အထက္တြင္ ေဖာ္
ျပခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္လွ်င္
၎သည္ ေနရင္းေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အပါအဝင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ သူတို႔
အားလံုးထံမွ သိရွိနားလည္မႈျဖင့္ ႀကိဳတင္၍ လြတ္လပ္စြာေပးေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရွိသင့္သည္။
အစိုးရသည္ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အား လိုက္နာမည္ဆိုလွ်င္ ေနရင္းေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္
သူမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား “ဟုတ္တယ္” သုိ႔မဟုတ္ “မဟုတ္ဘူး” ဟု ေျပာရန္ အခြင့္အေရးရွိၿပီး ၎
အား အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသင့္သည္။

(ဆ) သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အခန္း (၅) သည္ အေျဖရွာျခင္းတစ္ခုကဲ့သို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တကယ့္
ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကဲ့သို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏လုပ္ေဆာင္မႈအား ျပသေနသည္။ “တရားဝင္
ေျမယာအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေခတ္မီ ၿပီး၊ ျပည့္စံု၍ ရွင္းလင္းတိက်ကာ မွန္ကန္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား” အား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲျခင္း (ပိဒ
ု ္ခြဲ ၂၂ (က)) ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္
ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္

လံုၿခံဳေရးႏွင့္

အျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားအား

ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု

ယူဆရသည္။

ထိုေျဖရွင္းခ်က္တြင္ လစ္ဟာေနေသာ အခ်က္မ်ားမွာ - အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ‘မည္သ’ူ က
ႀကီးၾကပ္မည္ နည္း၊ မည္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္နည္း၊ မည္ကဲ့သို႔
ေဖာ္ထုတ္မည္နည္း (ဥပမာ- ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ တြဲၿပီး ေဖာ္ထုတ္မည္ေလာ သို႔မဟုတ္ အေပၚမွေအာက္သို႔
အသိပညာမ်ား ဖန္တီးသြားမည္ေလာ) ႏွင့္ မည္သူက ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအား စီမခ
ံ န္႔ခြဲမည္နည္း
အစရွိသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ သတင္း အခ်က္အလက္အား မည္သို႔ ေဖာ္ထုတ္မည္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္
အလက္အား နားလည္လြယ္ရန္ မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္ရမည္တို႔မွာ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္အား မည္သို႔
စီမံခန္႔ခြဲမည္ကဲ့သို႔
အေျခခံအားျဖင့္
မဟုတ္ေသာ္လည္း

အေရးတႀကီးစဥ္းစားရမည္

အခ်က္တစ္ခုပင္

ျဖစ္သည္၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

သတင္းအခ်က္အလက္သည္
ရည္မွန္းခ်က္၊
အမွန္တရား/သဘာဝက်မႈ
တစ္စံုတစ္ဦးက
ဖန္တီးထားသည့္
ေျမပံုနယ္သတ္မ်ဥ္း
အစရွိသည္တို႔ႏွင္

အလြန္တူသည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္။
၎အား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံု ပံုရိပ္ကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ
ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အလြန္အကၽြံအားကိုးေနေသာ္လည္း မူဝါဒမူၾကမ္းအရ ေျမျပင္ေပၚရွိ လက္ရွိ
ေျမအသံုးခ်မႈ ေျမပံုမ်ားအား အစိုးရက ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေပၚမွေအာက္သို႔ အဆင့္ျမင့္
နည္းပညာဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားသည္ အၿမဲ သို႔မဟုတ္ ေသခ်ာေပါက္ မွန္ကန္မႈ မရွိႏိုင္ပါ။ အေရး ႀကီးသည့္
ပူပန္မႈတစ္ခုမွာ အစိုးရသည္ ေျမျပင္ေပၚရွိ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ား၏ သမိုင္းေနာက္ခံႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ
လက္ေတြ႕ဘဝမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္စြမ္း မရွိမည္ကို ျဖစ္ သည္။
ေျမအသံုးခ်မႈအား သက္ေသအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိသည့္ေျမ ျဖစ္ေနလွ်င္ေတာင္ သို႔မ ဟုတ္
လူမ်ားသည္ အမည္ေပါက္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိလွ်င္ေတာင္ သူတုိ႔သည္ ၎အား အသံုးခ်ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး
၎အား ဆက္လက္၍ အသံုးခ်လိုၾကသည္။ မူဝါဒ မူၾကမ္းသည္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ေျမယာလုပ္
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ အေလ့အထမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေပၚေပါက္လာ
ေသာ္လည္း ၎သည္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားအား မည္သို႔
အသိအမွတ္ျပဳမည္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မည္သို႔ ကာကြယ္ၿပီး ျမႇင့္တင္ေပးမည္ကို ရွင္းလင္းစြာႏွင့္ ျပည့္စံုစြာ
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ ၎သည္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ အသံုးခ်မႈမ်ား၏ အတိတ္
သမိုင္းေၾကာင္းအား မည္သို႔ေျခရာခံမည္ကို ရွင္းလင္းစြာ စီစဥ္ထားျခင္း မရွိပါ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘာဝေဘး
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ဒုကၡႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အတိတ္ႏွင့္လတ္တေလာတြင္ ေျမလုယူမႈမ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္း
ဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ရရွိလာရန္ ၎သည္
မ်ားစြာေသာ လက္ရွိ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြင္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားအား ေရွာင္ရွားရန္
အတြက္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားက

ေျမအား မည္ကဲ့သို႔ အတိအက်ႏွင့္အမွန္အကန္ အသံုးခ်ခဲ့သည္ (ႏွင့္

အထက္တြင္ ေရးထားသည့္အတိုင္း အသံုးခ်ခဲ့သည္) ကို အေလးထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ နည္းစနစ္က်သည့္
ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္အား အႀကီးစားလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏
အဆိုျပဳမႈအတြက္ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ၎အား ရပ္ရြာလူထုမ်ား
၎တို႔၏ေျမမ်ားအား မည္သို႔ အသံုးခ်သည္ႏွင့္ အသံုးခ်ရန္ ဆႏၵရွိသည္ကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္အားေပးရန္
အဓိကရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္သင့္သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရပ္ရြာလူထုက ေျမယာ မည္မွ်အား သံုးသင့္သံုးထိုက္
သည္ကို ေျမပံုေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္
ရြက္ရန္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသင့္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတြင္ ေျမ၏ရာဇဝင္၊
လက္ရွိတြင္ ေျမအား ၎တိ႔ု မည္သို႔အသံုးျပဳသည္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထအ
ု တြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အေလ့အထမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းဆံုး ဗဟုသုတ ရွိသည္။ ၎သည္ လက္ရွိေျမယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအေပၚတြင္သာ
အေျခမျပဳဘဲ ေျမယာမွတ္တမ္းမ်ား၏ ရာဇဝင္ကိုလည္း ေျခရာခံၿပီး မည္သူတို႔သည္ အမွန္တကယ္ ေျမပိုင္
ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည္၊ လက္ရွိေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ေျမအား
မည္ကဲ့သို႔ရယူသည္ အစရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔
ေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရပ္ရြာလူထုက ဦးေဆာင္သင့္ၿပီး သတင္းအ
ခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ပို၍အာ႐ံုစိုက္သင့္ၿပီး ၎၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္အေပၚ အနည္းငယ္သာ အာ႐ံု
စိုက္သင့္သည္။
ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားအား လြတ္လပ္စြာထိေတြ႕ႏိုင္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ မွန္ကန္တိက်ေသာ ေျမယာႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထိေတြ႕ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ယႏၱရားတစ္
ခု ရွိသင့္သည္။

(ဇ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
႐ိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံအရ ေျမအသံုးခ်မႈ၊ အေလ့အထမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေျမအသံုးခ်မႈတြင္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔အား အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ ၎သည္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးသည္။
ထုိ႔အျပင္
မူဝါဒမူၾကမ္း၏
ဤအပိုင္းသည္
၎အား
လက္ရွိေရးသားေဖာ္ထုတ္ရာတြင္
အခ်ိဳ႕ေသာကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္

အားနည္းခ်က္မ်ား

အား

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္

စိစစ္တည္းျဖတ္မႈ

ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ “ဓေလ့ထံုးစံအရ ေျမယာအ သံုးခ်မႈ အေလ့အထမ်ား” ဟူေသာ ေဝါဟာရအား
အသံုးျပဳၿပီး ၎သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား အားလံုး၏ အစဥ္အလာအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳမႈ ေပးေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပင္ မူဝါဒသည္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအမ်ားစုတြင္
မ်ားစြာေသာျပည္သူမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
ေရႊ႕
ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း
အေလ့အထကို
အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္ သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ျဖစ္ေပၚ ေစသည္ဟု ထင္ရသည္။ လူနည္းစု
တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္စြမ္းကို

ျပည့္စံုရွင္း

လင္းစြာ

ေပးထားျခင္းမရွိဘဲ
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ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားအ ေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၎သည္
ေနာက္ထပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား
ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး
ေျမယာပဋိပကၡအသစ္မ်ားအား
ျဖစ္ေပၚေစမည္။
အစိုးရသည္
တိုင္းရင္းသား
ေျမယာမူဝါဒမ်ားအား ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျမႇင့္တင္ေပး သင့္သည္။
ေနရင္းေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ILO ကြန္ဗင္းရွင္း နံပါတ္ ၁၆၉ (http://www.ilo.org/wcmsp5
/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/ wcms_100897.pdf) ပိုဒ္ခြဲ ၁၃၁၆ က ေျပာထားေသးသည္မွာ ၎တို႔ အစဥ္အလာအရ ေနထိုင္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ ေျမယာမ်ား
ႏွင့္ အလံုးစံုသက္ဆိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လက္ဝယ္ရွိမႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ဳပ္တို႔၏အျမင္တြင္ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ
ရည္ရြယ္သင့္သည္မွာ •

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ လံုၿခံဳမႈ၊ ကိုယ္ပင
ို ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ လူမႈတရားမွ်တမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတတ
ို႔ ြင္ ၎တို႔၏ ႐ိုးရာ
အစဥ္အလာအရ အေလ့အထမ်ားကဲ့သို႔ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ အလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးမႈ အေလ့အထမ်ား
ပါဝင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးျခင္း။

•

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားအား တရားဥပေဒအရ အသိအ
မွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ အသံုးခ်မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈတို႔
ပါဝင္သည္။

•

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္သူဗဟိုျပဳသည့္ ထာဝစဥ္တည္တံ့ေစေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈတရား
မွ်တမႈ၊ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေနရင္းေဒသခံ/တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊

•

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအား ေခ်မႈန္းျခင္း၊ အေသးစားပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ မွ်တသည့္ ရင္းႏွီျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရွိရန္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား၊ မ်ားစြာေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း။
ပိုဒ္ခြဲ ၆၉ သည္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားသို႔ ေျမပံုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုအား ေပးသည္။ သို႔
ေသာ္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရွင္းလင္းမႈ မရွိဘဲ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ တန္ဖိုးထား
သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၏ အလင္းထဲတြင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ ရွိၿပီးသား ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရမည္။ မူဝါဒ
က ရည္ညႊန္းသည္မွာ ဘိုးဘပိုင္ေျမအား ေျမအတန္းအစား ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိုအခ်ိန္အတြင္း
တြင္ ဂရန္ခ်ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လိုက္ေလ်ာေပးမႈမ်ားအား ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားရမည္ (ပိုဒ္ခြဲ ၇၂)။ သို႔ေသာ္
၎သည္ မူဝါဒက မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပမထားပါ။ တိုင္းရင္းသား
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေျမယာအသံုးခ်မႈ ေျမပံုမ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းဟူေသာ ေဝါဟာရမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုသည္
အစီအစဥ္တြင္ ဦးေဆာင္သင့္ၿပီး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအစား ၎တို႔ကိုယ္တိုင္
၎တို႔၏ ေက်းရြာမ်ား/နယ္ေျမမ်ား ေျမပံုျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွသ
ိ င့္သည္။
မူဝါဒသည္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမ်ား၏ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ေျမယာအေလ့အထမ်ားအား ကာကြယ္
ေပးျခင္းကို ရည္ညႊန္းေသာ္လည္း ၎သည္ ႐ုိးရာအစဥ္အလာအရ စုေပါင္းေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၏ လြတ္
လပ္ခြင့္ကို တရားဥေပဒအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အာမခံျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ “အၿမဲတမ္း ေတာင္ယာ” ဟူ
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ေသာ ေဝါဟာရသည္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ အလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးမႈအေလ့အထမ်ား
၏ ေဂဟေဗဒအရတန္ဖိုးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ႏွင့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ အလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးမႈအေလ့အထမ်ား
မွ အၿမဲတမ္းစိက
ု ္ပ်ိဳးေရးဆီသို႔ ကူးေျပာင္းမႈကို အစားထုိးအားေပးရန္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ မူဝါဒသည္ တိုင္းရင္း
သား ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ စုေပါင္း
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အသံုးခ်မႈ၊ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္စြမ္းတို႔တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္
ရရွိရန္ ခြင့္ျပဳသင့္ၿပီး ကာကြယ္သင့္ကာ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသင့္ၿပီး၊ ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔
ေရာက္ရွိလာမည့္ မည္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးကိုမဆို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆံုးျဖတ္ (“ဟုတ္တယ္ သို႔မဟုတ္
မဟုတ္ဘူး”) ႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္ရွိမႈကဲ့သို႔ ၎တို႔တန္ဖိုးထားသည့္ ၎တို႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ဓေလ့ထံုး
စံ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔အား ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းကို ျမႇင့္တင္သင့္သည္။ အလွည့္က် “ေတာင္ယာ” စိုက္ပ်ိဳးမႈ
အေလ့အထမ်ားမွ “အၿမဲတမ္း ေတာင္ယာ” ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းအား တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာလူထုမ်ား
ကိုယ္တုိင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သင့္ၿပီး ၎ကို ေျပာင္းလဲရန္ သူတုိ႔အား တြန္းအားမေပးသင့္ပါ။ မူဝါဒသည္ ဤ
အေၾကာင္းအရာအား ျပည္စံုရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရန္ လိုအပ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မက
ႈ ို ခံရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ား၏အခြင့္အ
ေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ေျမယာခြဲေဝေပးျခင္း၊

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္

ျပန္လာႏိုင္ရန္

အခြင့္အေရးႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မူဝါဒ မူၾကမ္းထဲတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မရွိပါ။ မူဝါဒ မူ
ၾကမ္းသည္ IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏အာမခံခ်က္အား လံုးဝ လ်စ္
လ်ဴ႐ႈထားၿပီး ၎အား CFS လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပိုဒ္ခြဲ ၁၄ ႏွင့္ UN Pinheiro
“ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရာမွဖယ္ရွားျခင္းခံရသည့္လူမ်ားအတြက္ အိမ္ယာႏွင့္ပစၥည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈအေပၚ
အေျခခံသေဘာတရားမ်ား” တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။
တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒသည္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏
ေျမယာမူဝါဒကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္ၿပီး ယင္းသည္ သူတုိ႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ဆံုးျဖတ္ရန္ သူတို႔အား ခြင့္ျပဳ
သင့္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား/ေနရင္းေဒသခံမ်ား၏ ေဒသမ်ားတြင္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ တရားေရးစနစ္
သည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား/ပဋိပကၡမ်ားအား ေက်ေအးေစၿပီး အစိုးရ၏ ဥပေဒခံု႐ံုမ်ားတြင္ ေက်ေအးေစ
ျခင္း မရွိပါ။ ၎သည္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေက်ေအးေစရန္ အမ်ားျပည္သူက အကဲျဖတ္ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ႀကိဳတင္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ
အကဲျဖတ္ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဒီမိုကရက္တစ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

(ဈ ) အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူညမ
ီ ွ် အခြင့္အေရးမ်ား
မူဝါဒမူၾကမ္း အပိုင္း (၈) သည္ ေျမယာလုပ္ကင
ို ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေျမအသံုးျပဳမႈစီမခ
ံ န္႔ခြဲေရးတို႔အား အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၏ ရပိုင္ခြငမ
့္ ်ားအေၾကာင္းကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအပိုင္းသည္ မူဝါဒ မူၾကမ္းထဲရွိ ႏိုင္ငံ
တကာစံႏႈန္းမ်ား (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္း
ရွင္း) အား ကိုးကားရန္ ပထမဆံုးလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးမ်ား
အား မည္ကဲ့သို႔ အေလးထားမည္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာျမႇင့္တင္ေပးမည္ကဲ့သို႔ေသာ ၎တို႔ေဖာ္ျပထားသည့္
အတိအက်အပိုင္းထဲတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာႏွင့္မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပမထားပါ။ CFS လုပ္ပိုင္
ခြင့္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လိင္ဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈ
ရွိေသာနည္းလမ္းကို အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ ေသခ်ာေစသင္ၿ့ ပီး ရပ္ရြာလူထုပိုင္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္ခြဲေဝေပး
ျခင္း ပါဝင္သည္ (ပိုဒ္ခြဲ ၄)။ မူဝါဒသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သီးျခား ေျမယာအသံုးခ်မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အခြင့္အေရးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳသင့္ၿပီး ေလးစားသင့္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေျမယာအသံုးခ်မႈ
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳသင့္သည္။
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အစိုးရသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေက်းလက္ေနအလုပ္သမားမ်ား၊ သစ္ေတာအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား
သို႔မဟုတ္ တိရိစၦာန္ေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျမအား ထိေတြ႕ႏိုင္မႈ
ကို ေတာင္း ဆိုရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏သီးျခားရပိုင္ခြင့္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး
အလုပ္သမားမ်ား၊ (အခ်ိန္ပိုင္း) လယ္သမားမ်ား၊ တိရိစၦာန္ထိန္းေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ထင္းေကာက္သူမ်ား၊
ေက်း လက္ေန ဆင္းရဲသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ေျမယာသယံဇာတမ်ားအား ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဆက္
သြယ္မႈမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား လြတ္လပ္မႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔နည္းျဖင့္ ၎တို႔၏
ကုိယ္ပိုင္ သီးျခားေျမယာအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ၎တို႔ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အစိုးရသည္ အိမ္ေထာင္
ရွိ၊မရွိႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ၎တို႔၏ အက်ိဳးရလဒ္၊ တရားေရးစြမ္းရည္ မရွိမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရင္း
အျမစ္မ်ားအား ထိေတြ႕ႏိုင္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းအပါအဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
ပံုစံအားလံုးအား ဖယ္ရွားသင့္ၿပီး တားျမစ္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရသည္ ထိုရပိုင္ခြင့္မ်ားအား
အေမြဆက္ခံႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားသူထံ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ခြင့္တို႔ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ား
အတြက္ တူညီေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိမႈကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္သင့္သည္။ ထိုသို႔ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
တြင္ သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားေအာက္ရွိ ၎တို႔၏ ရွိ
ေနေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ
စာခ်ဳပ္စာတမ္းေအာက္ရွိ ဆႏၵအေလ်ာက္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ထိုက္သင့္သည့္အေလးထားမႈ ရွိသင့္
သည္။
အစိုးရသည္ ပိုင္ဆိုငခ
္ ြင့္ႏွငဆ
့္ က္စပ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြငမ
့္ ်ားအား အေလးထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းက
ေလးမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည့္ သီးျခားအဟန္႔အတားမ်ားအား စဥ္းစားေပးသင့္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ျပည့္စံု
ေသာအကာအကြယ္ေပးသည့္ ထိုတရားေရးရာႏွင့္ မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ျပ႒ာန္း
ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ပင
ို ္ခြင့္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ထိဥ
ု ပေဒမ်ားအား ေသခ်ာေစရန္
ခ်ိန္ဆသင့္သည္။ ဤအသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ စနစ္တက်ရွိသင့္ၿပီး ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မျဖစ္သင့္ဘဲ ၎၏ျပ
႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုလံုးတြင္ အလံုးစံု ရွင္းလင္းၿပီး ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပထားသင့္သည္။

(ည) စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ေျမယာအသံုးခ်မႈအား စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ေခ်မႈန္းျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးသင့္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသင့္ၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လယ္
သမားမ်ား၏

ရွိၿပီးသား

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

အေလ့အထမ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

အား

ေကာင္းလာေစၿပီး အေထာက္အကူျပဳသင့္သည္။ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒတြင္ ေျမယာအား ထိေတြ႕
ႏိုင္မႈကို အားေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သင့္ၿပီး ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ေျမယာမ်ားထံမွ ၎တို႔အား ပို႔
ေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။
ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ား ဆံုး႐ံႈးရမႈအား တိုင္းျပည္အတြင္းတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိ၊မရွိကို
အေလးထားမႈ မရွိပါ။ ၎သည္ အထူးသျဖင့္ IDP မ်ား၊ ဒုကသ
ၡ ည္မ်ား၊ ေျမယာမရွိသူမ်ား သိုမဟုတ္
ေျမယာမရွိလုနီးပါးရွိသည့္

ျပည္သူမ်ားႏွင့္

အျခားခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္

ျပည္သူမ်ားအ

တြက္ ေျမယာခြဲေဝေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသင့္
သည္၊ ထိုမွသာ ၎တို႔သည္ တိင
ု ္းျပည္အတြင္းတြင္ ထာဝစဥ္တည္တံ့သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္
ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕သို႔ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
မူဝါဒမူၾကမ္းထဲတြင္ ေျမယာအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေျမယာအသံုးခ်မႈအစီ
အစဥ္မ်ားအတြက္ ‘ေအာက္မွအထက္သ’ို႔ တင္ျပမႈပံုစံကို ရည္ညႊန္းေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္စြမ္းသည္
ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားထဲရွိ ျပည္သူအားလံုး၏လက္ထဲတြင္ ရွင္းလင္းစြာ မရွိပါ။ မူဝါဒ၏မူၾကမ္းသည္ အမ်ား
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ျပည္သူအား ပထမဆံုး သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းကို ရည္ရြယ္ၿပီး ထို႔ေနာက္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား
အတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ‘ေအာက္မွအထက္သ’ို႔ ခ်ဥ္းကပ္နည္း မဟုတ္ဘဲ ၎သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
ႏိုင္စြမ္းမ်ားမွ ေအာက္ကို ခ်န္လွပ္ထားသည္။ ပိုဒ္ခြဲ (၂၇) သည္ ‘တရားဝင္ တည္ဆဲေျမယာအသံုးခ်ပိုငခ
္ ြင့္
မ်ား’ ကို ရည္ညႊန္းေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးကိစၥျဖင့္
႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ ဤစကားေရြး
ခ်ယ္သံုးႏႈန္းမႈသည္ လူသားဗဟိုျပဳသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသို႔ အလားအလာရွိသည့္ အႏၱရာယ္
မ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ရွိသည္။
ေျမယာအသံုးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ေလ်ာ္သည္ သို႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္သည္ကို ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ၎တြင္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိသည့္ လုပ္
ငန္းစဥ္ ရွိသင့္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေဘးဖယ္ခံထားရေသာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အေသးစား ေျမယာအသံုးခ်
သူမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအား မထိခိုက္ေစသင့္ပါ။ ေျမယာအသံုးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းအား ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ၎တြင္ လက္ရွိေျမယာ
သိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသင့္ၿပီး ေျမယာအား ေျပာင္းလဲခြဲေဝ
သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္လည္း ပါဝင္သင့္သည္။ ေျမယာအသံုးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းဟူေသာ ေဝါဟာရ
တြင္ ၎သည္ အျခားအရာမ်ားအနက္ ေျမေစ်းကစားျခင္း၊ ေျမစုစည္းျခင္းႏွင့္ အစဥ္အလာအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာမည့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ ေနရင္းေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္
ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္အုပ္စုမ်ားအေပၚ က်ေရာက္မည့္ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဦးစား
ေပးသင့္သည္။

(ဋ) ေျမအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ျပဳျခင္း
တရားဝင္မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ ရွိၿပီးသား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ကိုင္ေဆာင္
ထားသူအားလံုးအား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ရွိသင့္သည္။ ေနရင္းေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေက်းရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္မ်ား၊ အေသးစားပိုင္ဆိုင္
သူမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္သည့္ မည္သူမဆို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရမည္။ ျပည္သူမ်ားသည္
၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား အသိအမွတ္မျပဳ သို႔မဟုတ္ ေလးစားမႈမရွိဟု ယံုၾကည္လွ်င္ အစိုးရသည္
တရားသူႀကီးထံသို႔ ထိေတြ႕ခြင့္ေပးရမည္။ CFS လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အကာအကြယ္
ေပးမႈမ်ား၏ အဓိကက႑မ်ား (ပိုဒ္ခြဲ ၇.၁-၇.၆)၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေျမ၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား
(ပိုဒ္ခြဲ ၈.၃)၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ေနရင္းေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျခားရပ္ရြာလူထု
မ်ား (ပိုဒ္ခြဲ ၉ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ သိရွိနားလည္မႈျဖင့္ ႀကိဳတင္၍လြတ္လပ္စြာေပးေသာ သေဘာတူညီခ်က္
(FPIC) ျဖင့္ ပိုဒ္ခြဲ ၉.၉) ႏွင့္ တရားမဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (ပိုဒ္ခြဲ ၁ဝ) တို႔အား ၿခံဳငံုလွ်က္ မည္ကဲ့သို႔ တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳမည္ကို ရွင္းလင္း၍ ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝသတ္
မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကို ေပးသည္။ ဆက္လက္အေလးထားသြားရမည့္ ထိုျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားအား ၎တို႔ကို ထူးျခား၍ သိသာထင္ရွားစြာ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကမၻာေပၚရွိ အစိုးရမ်ားက ႏိုင္ငံ
တကာအရ သေဘာတူညီထားၾကသည္။ မူဝါဒသည္ ၎တို႔အား အျပည့္အဝ တာဝန္ယူလက္ခံသင့္သည္။
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ေျမယာ၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႏွင့္
အျခားဆက္စပ္သည့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား အစဥ္အလာအရ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ မူဝါဒမ်ားသည္
အျခားသူမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ မည္သူမဆို ေဆြး
ေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲမ်ား၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည္။ ထိုကဲ့သုိ႔
ေသာ မူဝါဒမ်ားသည္ ရွင္းလင္းစြာ ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသယံဇာတမ်ားအား ၎တိ႔၏
ု လူမႈေရးအရ တရား
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ဝင္ ထိေတြ႕ႏိုင္မႈကို ၎တို႔အား ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏လူေနမႈဘဝမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမခံရ
သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္း ေသခ်ာေစရမည္။
ရွင္းလင္းၿပီး အားလံုး ထိေတြ႕ႏိုင္မႈႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မႈရွိသည့္ လြယ္ကူေသာ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်က္ တရားဝင္အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝ
သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ပါဝင္သူ
မ်ားအားလံုးကို သက္ဆိုင္သည့္ဘာသာစကားမ်ားပါေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးသင့္သည္။
၎တိအ
ု႔ ား အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစဥ္အလာအရဥပေဒက လက္ရွိတြင္ ကာကြယ္မေပးခဲ့လွ်င္ေတာင္္ စုစည္း
ထားသည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးအရ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ လုပ္ပင
ို ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အဓိကမဟုတ္ေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအပါအဝင္

အလုပ္အကိုင္အား ကြယ္ေပ်ာက္ေစျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ လုပပ
္ ိုင္ခြင့္မ်ား

အေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ အကာအကြယ္မ်ား ထူေထာင္ရမည္။ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္း၌ တူညီသည့္ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားသည္ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအား
ေပ်ာ္ရႊင္ေစမည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။
“ႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ငွားရမ္းျခင္း” ကို အေလးထား၍ “ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေလ်ာ္
ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း” ကိုလည္း အေလးထားကာ မူဝါဒ
သည္ သက္ဆိုင္၍ တည္ဆဲ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို အျပည့္အဝႏွင့္ တက္ၾကြစြာ အသံုးခ်
ၿပီး တိက်စြာခ်ိန္ညိႇသင့္သည္။ ၎တြင္ ႏွင္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေနရာမွဖယ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးအေပၚ UN လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္ (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ Housing/
Guidelines_en.pdf ၊ http://www.hic-sarp.org/documents/Handbook%20on%20UN% 20Guidelines_2011.pdf အားလည္း ၾကည့္ႏိုင္သည္)။

ထိအ
ု႔ ျပင္ မူဝါဒကိုယ္တုိငအ
္ ား CFS-TGs ႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိသင့္ၿပီး ၎အား
ထူေထာင္ရန္မွာ (၁)

အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အေသးစားထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရမ်ားသည္
၎တို႔အား တြန္းအားေပးသင့္သည္ (ပိုဒ္ခြဲ ၁၂.၂)၊

(၂)

တာဝန္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္အား “ထိခိုက္နစ္နာ
မႈမရွ”ိ သင့္ပါ၊ သိ႔ေ
ု သာ္ ေဒသတြင္း အစားအစာထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳ၍
လံုၿခံဳစိတ္ရၿပီး

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသင့္

သည္ (ပိုဒ္ခြဲ ၁၂.၄)၊
(၃)

မူဝါဒမ်ားသည္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား တားဆီးသင့္သည္၊ ဥပမာ - ေျမယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
အျမင္ဆ
့ ံုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ခြင့္ျပဳမႈရရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈအစီအစဥ္မ်ားအား တင္သြင္းျခင္း (ပိုဒ္ခြဲ ၁၂.၆)၊

(ဌ) ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား
မူဝါဒမူၾကမ္းတြင္ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ လက္ရွိ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ သိ
သာထင္ရွားသည့္ ယႏၱရားမရွိဘဲ၊ ၎သည္ အျငင္းပြားမႈ ေက်ေအးျခင္း သို႔မဟုတ္ အယူခံဝင္ျခင္းလုပ္ငန္း
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စဥ္မ်ားတြင္ လႈံ႕ေဆာ္မႈရွိရန္ လယ္သမားအုပ္စုမ်ား၌ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မရွိပါ။
ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္မ်ားရွိ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား အလြယ္တကူ
ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ား သို႔မဟုတ္ စင္တာ ရွိ
သင့္သည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ျပန္ေရာက္လာရန္ကို ၎၏ဦးစားေပးမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္လည္း စဥ္းစားသင့္သည္။
ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီအား ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ၎အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္
ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥအားလံုးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ေရရွည္လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တည္ေထာင္သင့္သည္။ ေျမ
ယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္
မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေဒသခံလယ္သမား အုပ္စုမ်ား/အသင္းအဖြဲ႕
မ်ား ပါဝင္သင့္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရမည္။
အခန္း (၅) - ပိုဒ္ခြဲ ၄၅ (က) တြင္ ၎သည္ လယ္သမားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ‘၎တို႔၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
အၾကား’ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးရန္အတြက္ ေနရာကို ရည္ညႊန္း
ေသာ္လည္း ၎သည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိကာ အားနည္းသည္။ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား
ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည္က
့ ႑ ရွိသင့္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ နား
လည္ရန္ လြယ္ကူၿပီး မွန္ကန္တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္မီ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းကို ပံ့ပိုး
ၿပီး အားေပးသင့္သည္။ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအား ၎တို႔၏အမႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို ရရွိရန္၊ ေရွ႕ေန ရရွိရန္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တရားေရးစနစ္တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား အာမခံေပးသင့္သည္။
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈဟူေသာ ေဝါဟာရတြင္ ပိုဒ္ခြဲ ၄၆ က ရည္ညႊန္း သည္မွာ
ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕

ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

လိုအပ္လွ်င္

ရွင္းလင္းၿပီးဘက္မလိုက္

သည့္

အျငင္းပြားေျဖရွင္းေရးယႏၱရားကို ထူေထာင္ရမည္။ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ထိုေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕
မ်ားတြင္ မည္သူကို ခန္႔အပ္မည္နည္းႏွင့္ ၎တို႔ မည္မွ် သမာသမတ္က်ႏိုင္ရမည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ေျမယာအ
ျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာရန္ ရွင္းလင္းၿပီး ဘက္မလိုက္သည့္ အျငင္းပြားေျဖရွင္းေရး ယႏၱရား
မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုက ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ထူေထာင္သင့္သည္။ ဝင္ခြင့္ရႏိုင္မႈ ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ၎
တြင္ အဆင့္အတန္းအေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျဖစ္ပြားေစရန္ အစိုးရသည္ အယူခံဝင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္
သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခေၾကးေငြမ်ားအားလံုးအတြက္ ေပးေဆာင္သင့္သည္။

(ဍ) ေျမျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ အထူးတရား႐ံုးမ်ား
ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ျခင္း (သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ျခင္း)
တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ ယခင္၊ ယခုႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတို႔တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားအား
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္ၿပီး၊သက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္စြမ္းကို
ထူေထာင္သင့္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္အသီးသီး
ရွိ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္စြမ္း ရွိသင့္သည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီမ်ားအား အဆင့္တိုင္းတြင္ ဒီမုက
ိ ေရစီနည္းလမ္းျဖင့္လည္း ဖြဲ႕စည္းသင့္ၿပီး အေပၚမွ
ေအာက္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ တာဝန္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။
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(ဎ) ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္မႈ
လက္ရွိမူဝါဒမူၾကမ္းအရ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ ေကာင္စီသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အား
ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈႏွင့္ တန္ဖုးိ ျဖတ္မႈတို႔ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရမည္။ အမွန္တကယ္မွာ ၎တြင္ ဤလုပ္
ငန္းစဥ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာရန္ သမာသမတ္က်မႈ၊ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားမႈ မရွိျခင္း ျဖစ္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ အက်ိဳးအျမတ္၏ပဋိပကၡကို ဖန္တီးသည္ - ေကာင္စီသည္ လိုအပ္သည့္ ဆန္း
စစ္ေဝဖန္မႈမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ အလားအလာမရွိဘဲ ၎၏ကိုယ္ပိုင္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာျခင္းကို
လုပ္ေဆာင္သည္။ ၎အစား NLUP သည္ လူ႔က်င့္ဝတ္ကိုေသြဖည္ေသာ အမူအက်င့္ (မွန္ကန္ရန္၊ စည္း
ကမ္းရွိရန္ႏွင့္ ၎အေပၚ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္) ၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အပါအဝင္ မ်ားစြာ
ေသာ တာဝန္ယူမႈမ်ားႏွင့္အတူ ရွင္းလင္းသည့္ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈႏွင့္တန္ဖိုးျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အား အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ မူဝါဒအား ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ၎အေပၚတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္
ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ လြတ္လပ္သည့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား ၎တြင္ ရွိ
သင့္သည္။

၇။ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
ဤျဖစ္ႏိုင္ေျခအား တားဆီးရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ NLUP အား မူၾကမ္းျပန္လည္ေရးဆြဲရန္
အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အ
စည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအႀကံေပးမႈမ်ားႏွင့္ မူဝါဒႏွင့္ႏိုင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားအား ခ်ိန္ညႇိရမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ပါဝင္သည္မွာ ေအာက္မွ
အထက္သို႔ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တိုးတက္မႈတစ္ခု၊ လူမႈေရးအရ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္သည့္
မူဝါဒတို႔ဆီသို႔ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ေျမယာမူဝါဒတစ္ခု ဖန္တီးျခင္းႏွင့္
တိုင္းျပည္အတြက္ ဤအကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ရယူႏိုင္ရန္ အစိုးရအ
တြက္ ၎သည္ အဓိကျဖစ္သည္။
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