လႊမ္းၿခံဳမႈ႐ွိသည့္ေျမဥပေဒတစ္ရပ္အတြက္

ဒို႔ေျမကြန္ရက္၏ ရပ္တည္ခ်က္
ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၂ဝ

(က) နိဒါန္း
ဒို႔ေျမကြန္ရက္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီးမွ ေတာင္သူငယ္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္

လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ရပ္႐ြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍

ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားၾကေသာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါဝင္သည့္ စႀကႍျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ခိုင္ၿမဲသည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္မွ်တေသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည့္မီရ႐ွိေစေရး
အားထုတ္ၾကရာတြင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အေသးစားေျမအသုံးျပဳသူမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ အထူး
သျဖင့္ ေက်းလက္မ်ားမွလူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ စစ္/လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ (သိ)ု႔
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္

အႀကီးစားစီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္

ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား၏

ေရေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို

အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔မွာ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဒို႔ေျမက
ယုံၾကည္ပါသည္။ ထိုသို႔ယံုၾကည္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာ့ေျမက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္သည့္ ေဝဖန္သံုးသပ္အႀကံျပဳမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္လ်က္႐ွိပါသည္။
၂ဝ၁၈-ခုႏွစအ
္ တြင္း
အစည္းမ်ား၊

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီး႐ွိ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္

ေျမယာအေရးလႈပ္႐ွားၾကသည့္

စစ္ေဘးေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ားပါဝင္သည့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔

လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ (ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည္)့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ျပင္ဆင္ေနဆဲဥပေဒမ်ား၊ အသစ္
ေရးဆြဲလ်က္႐ွိေသာဥပေဒမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း၊ ဥပေဒတစ္ခုေရးဆြဲရန္
လိုအပ္သည့္ မူဝါဒ/မူေဘာင္မ်ားအား အေျခခံထားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံ/ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆည
ံု ွိနိုင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္း
ဥပေဒ1ကို ဖ်က္သိမ္းရန္၊ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝဦးစားေပးၿပီး မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မိ႐ိုး
ဖလာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာေျမနယ္နိမိတ္ သမိုင္းေၾကာင္းအမွန္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို အားေပး
လုပ္ေဆာင္/အသိအမွတ္ျပဳေရး ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ေျမဥပေဒတစ္ရပ္ ဦးစြာေရးဆြဲရန္လည္း
ေတာင္းဆိုထားသည္။2

ထို႔အျပင္ ေျမဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ပြားေနဆဲ ေျမယာျပႆနာ၊ ပဋိကၡမ်ားကို
တရားမွ်တစြာေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေစရမည္၊ အနာဂတ္ေျမသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည္သူျပည္သားတိုင္းရင္းသားမ်ား
ကိုယ္တိုင္ အုပ္စိုးစီမံပိုင္ခြင့္ကို အာမခံႏိုင္ေစရမည္၊ အဓိကထိခိုက္ခံရသူမ်ား/ ထိခုက
ိ ္ခံရႏိုင္ေျခ႐ွိသူမ်ားအားလံုး
ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္႐ွိသည့္

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုသည္ဟုလည္း

တိုက္တြန္းထားသည္။3

လက္႐ွိတြင္ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ အစိုးရ၏အားထုတ္မႈမ်ားကို စတင္ေတြ႔႐ွိလာရၿပီး သက္ဆိုငရ
္ ာ
ေကာ္မတီ/လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ လမ္းျပေျမပံုေရးဆြဲျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ၾကားသိ
ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လက္႐ွိေျမယာအခင္းအက်င္းမ်ားကို လူထုေျမယာအခြင့္အေရး႐ႈေထာင္အ
့ ရ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး
လႊမ္းၿခံဳမႈ႐ွိသည့္ေျမဥပေဒတစ္ရပ္အတြင္း
အေျခခံရမည့္မူမ်ားအား
ဤစာတမ္းျဖင့္ေဖာ္ထုတ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤစာတမ္းကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီး႐ွိ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းျပဳစုေဖာ္ထုတ္ျခင္း
ျဖစ္သည္။
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ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ-၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၎ကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ-၂ဝ၁၈
https://lioh.org/wp-content/uploads/2019/11/LIOH_statement_20180523_MM.pdf
LIOH_comment_on_NLUP_forum.pdf
1

(ခ) ရည္႐ြယ္ခ်က္
v လက္႐ွိျမန္မာ့ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းအား လူထုေျမယာအခြင့္အေရး
႐ႈေထာင့္မွတဆင့္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ႏိုင္ရန္
v လူမႈတရားမွ်တမႈ႐ွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ လႊမ္းၿခံဳမႈ႐ွိေသာ ေျမ
ဥပေဒတစ္ရပ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ ေျမဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္
v တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အာမခံခ်က္အျပည္အဝရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ လူမတ
ႈ ရားမွ်တမႈရွိေသာ၊ လူႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္လာေစရန္

(ဂ) သံုးသပ္ခ်က္
(ဂ-၁) ေျမႏွင့္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲ/အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္႐ွိသည့္အေျခအေနမ်ား

ယေန႔ခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမႏွင့္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားတြင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အေသးစားေျမ
အသုံးျပဳသူမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္မ်ားမွလူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္း
သားမ်ား၊ စစ္/လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ (သိ)ု႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္ အႀကီးစားစီမံကိန္း
ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ (သိ)ု႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေျမသိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား၏ ေရေျမပိုင္ဆိုင္
ခြင့္ကို ႐ွင္းလင္းစြာထည့္သြင္းထားျခင္းမ႐ွိပဲ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားသာ ပိုမိုတိုးလ်က္႐ွိသည္ကို ဝမ္းနည္းစြာ
ေတြ႔႐ွိရသည္။
အစိုးရ၏ ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ျပင္ဆင္ေသာဥပေဒမ်ား၊ အသစ္
ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႔ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံမ်ားႏွင့္
ေသြဖီ ဆန္႔က်င္လ်က္႐ွိသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္ကို ႐ွင္းလင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမ႐ွိသည့္
အျပင္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးေစရန္ ဖိအားေပးလ်က္႐ွိေနသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေနသည္။
စစ္ေဘးေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ေျမသိမ္းခံရသူမ်ား၏ ေျမအခြင့္
အေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမည့္မူမ်ား၊ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ေျမမ်ားအားျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ျပန္လည္
ကုစားေပးႏိုင္မည္မူမ်ား/ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လက္ရွိေျမႏွင့္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ မေတြ႔ရေပ။
ေျမစီမခ
ံ န္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ ဌာန/ေကာ္မတီ/အဖြဲ႔မ်ားစြာ ႐ွိေနေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားမွာ ႐ွင္းလင္းမႈမ႐ွိသည့္အျပင္ ေျမပဋိပကၡႏွင့္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေပးမည့္
ယႏၲရားမ်ားမွာလည္း ထိေရာက္မႈမ႐ွိေနပါ4။ ဌာနအသီးသီးက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္႐ွိသည့္ ေျမအမ်ဳိးအစား

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးလ်က္႐ွိသည့္ ေျမအသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမ႐ွိသည့္
အျပင္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္း ကြဲလြဲလ်က္႐ွိသည္ (ေျမႀကီး-ေျမပံက
ု ိုက္ညီမႈမ႐ွ)ိ ။ ပဋိပကၡမ်ားကို
အေက်အလည္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပဲ ေျမပံုေရးဆြဲရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားသည္လည္း ပဋိပကၡမ်ားကို ပိမ
ု တ
ို ိုးပြား
ေစသည္။

4
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၂ဝ၁၉-ခုႏွစ္ ေျမတိုင္းဥပေဒအရ အစိုးရကသာလွ်င္ (သိ)ု႔ အစိုးရကအသိအမွတ္ျပဳသူသာလွ်င္ ေျမတိုင္းခြင့္
႐ွိသည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။ စစ္မွန္သည့္ေျမႀကီးေျမပံုရ႐ွိေရးအတြက္ ပထဝီအေနအထားကို နားလည္
ကၽြမ္းက်င္သည့္ေဒသခံမ်ား ပါဝင္ဆံုးျဖတ္မႈမ႐ွိပဲ မရႏိုင္ (အထူးသျဖင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္/ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေျမ
အသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား)။
မူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို အၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲၿပီးမွသာ အမ်ားျပည္သူထံအသိေပးၿပီး တိုေတာင္း
သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း အတည္ျပဳထုတ္ျပန္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္႐ွိသည္။ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္/
ေရးဆြဲသည့္

အစီအစဥ္မ်ား၊

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

လူထုႏွင့္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညွိနိုင္းမႈမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေသခ်ာ႐ွင္းလင္းေသာ ႀကိဳတင္သတင္းထုတ္ျပန္
ခ်က္မ်ားမ႐ွိျခင္း၊ ထိေရာက္စြာေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္မည့္လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္မေပးျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ
တံု႔ျပန္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ အခ်ိန၊္ အေျခအေန၊ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမ႐ွိျခင္း၊ ေဒသခံ/ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ ဖိတ္ၾကားေရးႏွင့္
ဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈမ႐ွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရသည္။

ဆက္သြယ္

ထို႔အျပင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအင္အားစုမ်ား၏လူထုဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ စုစည္း
တင္ျပေပးပို႔သည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း မည္သို႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္
ဟူသည့္ပံုစံကိုလည္း ႐ွင္းလင္းစြာမေတြရ
႔ ေပ။ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္း
စဥ္သည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္လူထုေဆြးေႏြးမႈပံုစံကို လက္ခံႏိုင္စြမ္းမ႐ွိေသးေၾကာင္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရသည္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျမက႑ဥပေဒမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္း
မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း၊ ေဒသခံ/ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ
ေတြ႔ဆည
ံု ွိနိုင္းမႈမ်ားမ႐ွိျခင္း၊ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား၊ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ား၊ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ား/ဒုကၡသည္
မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အသံမ်ားကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ
မ်ားႏွင့္ အသံမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမ်ား ေတြ႔႐ွိရသည္။

(ဂ-၂) အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္

အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီအပါအဝင္ ေကာ္မတီမ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႔၊
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းလ်က္႐ွိေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေခၚယူ
ပါဝင္ေစမည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။
သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႔မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားကို အသီးသီးဖြဲ႔စည္းရာ၌ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟူ၍ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း
ေဒသအေျချပဳ

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

စစ္ေဘးေ႐ွာင္ျပည္သူႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ

(IDPs/

Refugees) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ဥပမာ - သက္ဆိုင္ရာေဒသ႐ွိ IDP/Refugee ေကာ္မတီမ်ား) ထည့္သြင္း
ထားသည္ကို မေတြ႔ရပါ။ ထို႔အျပင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္အခန္း
က႑ျဖင့္ပါဝင္သည္၊ မည္သည့္အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား႐ွရ
ိ န္လသ
ို ည္၊ မည္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္
ဆိုသည္တို႔အေပၚ ႐ွင္းလင္းမႈမ်ားမ႐ွိပါ။

အမ်ဳိးသားေျမယာဥပေဒေရးဆြဲေရး

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ား/လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား

ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လမ္းျပေျမပံုေရးဆြဲျခင္း (Roadmap)၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို
အားေပးေသာ၊ အထက္မွေအာက္သို႔စီးဆင္းေနေသာပံုစံအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔
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မ်ားအတြင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးတင္ျပခြင႐
့္ ွိေနေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းတိက်သည့္ စံႏႈန္းမ်ားမေတြ႔ရေပ။
အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရး

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

တည္ဆဲေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္

သဟဇာတ

ျဖစ္ေရး၊ ကိုယ္စားျပဳမွန္ကန္ေစေရးကို အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔႐ွိရသည္။ လက္႐ွိတြင္ တည္ဆဲ
ေျမႏွင့္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားသည္ မ်ားျပား႐ႈပ္ေထြးလ်က္႐ွိၿပီး ေျမပဋိပကၡမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာေျဖ႐ွင္း
ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသးသည့္အတြက္ တည္ဆဲေျမဥပေဒမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ထူးမျခားနား
သည့္ ဥပေဒအသစ္တစ္ခု ထပ္မံေရးဆြဲျခင္းသက္သက္သာျဖစ္မည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။
လက္ရွိ

အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

ဖက္ဒရယ္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမေတြ႔ရသည့္အျပင္ တည္ဆဲ
ေျမဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ မည့္သည္အခ်က္မ်ားကိအ
ု ေကာင္အေဖာ္လ်က္႐ွိသည္၊ တိုင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားမွ ေျမဆိုငရ
္ ာမူဝါဒမ်ားကို မည္သို႔အသိအမွတ္ျပဳမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း႐ွင္းလင္းမႈ မ႐ွိ
ေနေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။5 အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
ဖက္ဒရယ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ သေဘာတရားမ်ားကို မေတြ႔႐ွိရသည္အ
့ တြက္ ၎၏
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုေရွးရွဳေသာ ေျမယာဥပေဒတရပ္ျဖစ္ေရးဟူသည့္ အခ်က္
ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္လ်က္႐ွိသည္။

5

KEAN (2020), “အနာဂတ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအသစ္တစ္ရပ္ဆီသို႔-၂”၊
https://www.facebook.com/KEANearthrights/photos/pcb.2617673155002734/2617665768336806/
4

(ဃ) လႊမ္းၿခံဳမႈ႐ွိသည့္ေျမဥပေဒတစ္ရပ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ အေျခခံမူမ်ား
(ဃ-၁) ေျမအဓိပၸါယ္ႏွင့္ ေျမဆိုင္ရာအခြင့္အေရး
ေျမသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေဒသသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္

ရွိေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း
ကာကြယ္ျခင္းမ်ား အစရွိသည့္ ၾကီးမားသည့္အေရးၾကီးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနသည့္
အတြက္ ေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူ၀ါဒ/ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္
ရာတြင္ သက္ေရာက္လာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အလြန္အေရးၾကီးေပသည္။
ေျမသည္ လူမ၀
ႈ န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားအား ပံုေဖာ္ေနသကဲ့သို႔ လူသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားသည္လည္း ေျမအေပၚထားရွိသည့္ တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈလ်က္ရွိသည္ကို
သိျမင္ႏိုင္သည္။ “ေျမ” ဟု ဆိုရာတြင္ ေရ၊ သစ္ေတာ၊ သားငါး ႏွင့္ အျခားသဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္
မ်ားအား ခြဲျခား၍မရပဲ အားလံုးပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
ေျမ၏မူလပုိင္ရွင္သည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားျဖစ္ျပီး ေျမ၊ ေရႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားသည္ အမွန္တကယ္
ထိုေျမေပၚတြင္ေနထိုင္သူ၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူ၊ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ ၎တို႔၏ဘဝ၊ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ား မွီခိုတည္႐ွိသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ထိအ
ု႔ တြက္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ
ခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။
ေျမအခြင့္အေရးဟုဆိုရာတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အသံုးျပဳမႈ၊
အေမြဆက္ခံမႈအျပင္ ရပ္႐ြာ/ေဒသတစ္ခုလံုး၏ နယ္နိမိတ္ေရးရာ၊ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ အသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား
(စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းကဲ့သို႔သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
မ်ားအားလံုး)၊ ဆက္စပ္ေျမသယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲ/ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား (ေျမ၊ ေရ၊ ေတာ/ေတာင္ႏွင့္
သယံဇာတမ်ားအားလံုး)၊ ပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းျခင္း/တရားစီရင္ျခင္းမ်ားအထိ အႀကံဳးဝင္သည္။ ေျမအခြင့္အေရး
သည္ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္အတြက္ လူအားလံုး၏ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
အကာအကြယ္ေပးရမည္။

(ဃ-၂) ေျမပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏသတ္မွတ္ေရး

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈဟုဆိုရာတြင္

တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ဆိုင္မႈအျပင္၊

ဘံုပိုင္ဆိုင္မႈ၊

ကြဲျပားေသာ

ေဒသႏၲရအလိုက္

သတ္မွတ္က်င့္သံုးမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ ထည့္သြင္း အကာအကြယ္ေပးတာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ေျမေပၚတြင္ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိစြာရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည္။ ေျမအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပစၥဳပၸနႏ
္ ွင့္ အနာဂတ္အတြက္ လူမႈ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေရးကို အေျခခံရမည္။
ေျမယာဆိုင္ရာမတရားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္၊ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျပႆနာမ်ားကိုကုစားရန္၊ ေျမကိုကုန္စည္
သဖြယ္စုေဆာင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ကာကြယ္ရန္၊ ေျဖ႐ွင္းကုစားျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း ႏွစ္ရပ္
လံုးအား တိုင္းတာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးပမာဏမ်ားအား မတူ
ကြဲျပားသည့္ ပထဝီနယ္ေျမေဒသမ်ားေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္ရမည္။
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(ဃ-၃) ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေျမအတန္းအစား သတ္မွတ္ျခင္း

ေျမအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႔ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္မႈရွိရမည္
ျဖစ္ျပီး ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အတန္းအစားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမအခြင့္အေရး
ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစရန္ အာမခံခ်က္မ်ားရွိရမည္။ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ေျမအတန္းအစားသတ္မွတ္ရာ၌ ေျမေပၚတြင္
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ အသက္ေမြးရသူမ်ား ျဖစ္စဥ္တြင္ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ျပီး မိမိမွီခိုအသံုးျပဳေနေသာ ေျမအမ်ိဳး
အစားသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
ေျမအသံုးခ်လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္းေျမယာ အျငင္းပြားမႈ
မ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေျမအမ်ိဳးအစား မွန္ကန္စြာ ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
ေျမအား အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုတည္းအတြက္ စိတ၀
္ င္စားလ်က္ရွိေနေသာ အျခားျပင္ပမွပါ၀င္လာမည့္သူမ်ား
အၾကား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ပဋိပကၡအား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(ဃ-၄) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ႏိုင္ငံဖြ႔ံျဖိဳးေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႏ
ႈ ွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရး
ဆိုင္ရာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ၊ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ လိုအပ္သည္။
v ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဟုဆိုရာတြင္ တိုင္းျပည္အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေျမေပၚတြင္ ဘ၀ရပ္တည္
ရွင္သန္ေနသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ကြဲျပားမႈမ်ားစြာရွိေသာ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ဳိးေရး အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳရမည္။
v မည္သည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမဆို ၾကိဳတင္၍ လြတ္လပ္စြာအသိေပး သေဘာတူ
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ (FPIC) စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သြယ၀
္ ိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္
အား ရယူရမည္။
v မည္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမဆို ကနဦးျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါ၀င္မႈျဖင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ားျပည္သူအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရမည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္
မေဖာ္မွီ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းျပီးဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈ
႐ွိသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းယႏၲရားမ်ားအား
တာ၀န္ခံမႈ အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း ရွင္းလင္းစြာ ထားရွိရမည္။

ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး

တာ၀န္ယူမႈ

v စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း မ်ိဳးရင္း၊ မ်ိဳးေစ့မ်ား၊
အရင္းအျမစ္မ်ားအား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္။ ထို႔ျပင္ ေဒသတြင္း စားနပ္
ရိကၡာဖူလံုရန္အတြက္သာမဟုတ္ပဲ ေဒသတြင္း အစားအစာဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို (Food Sovereignty)
ေဒသခံမ်ား အျပည့္အဝရ႐ွိေစေရး ဦးတည္ရမည္။
v ေျမအရင္းအျမစ္စီမံခန္ခ
႔ ြဲမႈသည္

ပစၥဳပၸန္ႏွင့္

အနာဂတ္ကာလ

လူမႈၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေျမေပၚတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ
ရပ္တည္ႏုိင္ေရးတုုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည္။
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v အစားအစာထုတ္လုပ္မႈ၊ ရာသီဥတုႏင
ွ ့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈ (ထိန္းညွိေပးမႈ)၊ လူသားႏွင့္ သက္႐ွိမ်ား
အားလံုး အသက္႐ွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည္။

(ဃ-၅) ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအခြင့္အေရး

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ေရွးပေဝသဏီ ဘုုိးဘြားစဥ္ဆက္ တည္ရွိေနခဲၿ့ ပီး ဆက္လက္က်င့္သံုး
ေနဆဲ သီးသန္႔ေျမစီမအ
ံ ုပ္ခ်ုဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ လူမႈေရးအရတရားဝင္ ႐ွင္သန္လ်က္႐ွိသည့္
စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္ကို ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမရွိေသာ တရားဝင္ မႈေဘာင္အျဖစ္
ေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာဥပေဒမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ထည့္သြင္းျပဌာန္းရမည္။ သက္ဆုိင္ရာေဒသ အတြင္းရွိ
တုုိ္င္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ သမုုိင္းေၾကာင္းဆုုိင္ရာ ေျမ၊ ေဒသအမွတ္အသား၊ အေခၚအေဝၚမ်ားအား
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳလုုပ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည္။
ကြဲျပားမႈမ်ားစြာ႐ွိေသာ

(ႏိုင္ငံတဝွမ္းေတာင္ေပၚ/ေျမျပန္႔ေဒသအသီးသီး႐ွ)ိ

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္

စနစ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ေျမယာေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူ၊ ေနထိုင္သူ
မ်ားအေနႏွင့္ ထိုေျမႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္႐ွိေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲပင
ို ္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္
မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳက်င့္သံုးရမည္။

(ဃ-၆) စစ္ေဘးေ႐ွာင္ႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား (IDPs/Refugees) ၊ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ား (Landless)

စစ္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားသည္ မိမိတို႔ စြန္႔ခြာခဲ့ရသည့္
ေျမႏွင့္ မူလပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားအား ျပန္လည္

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းအာဏာ
ပိုင္မ်ား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္ေဘးေ႐ွာင္/ဒုကၡသည္မ်ားကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ေဒသတြင္း
ရပ္မိရပ္ဖမ်ား အပါအ၀င္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သည့္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္
ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ထားရွိရမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရွင္းလင္းသည့္ယႏၲရားတစ္ရပ္အား ခ်မွတ္
ရမည္ျဖစ္ျပီး
စစ္ေဘးေ႐ွာင္/ဒုကၡသည္မ်ား (IDPs/refugees) ၏ သေဘာထား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
စစ္ေဘးေ႐ွာင္ႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ားအား အတင္းအၾကပ္ ေနရပ္ျပန္ေစျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား
မျပဳရ။ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေသးသည့္အေျခအေနမ်ား၌ ၎တိ၏
ု႔ ေနရာမ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ သစ္ေတာေျမသတ္မွတ္ျခင္း၊ အျခားေသာေျမ
အသံုးျပဳခြငပ
့္ ံုစခ
ံ ်ေပးျခင္းမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျမယာဆံုး႐ံႈးခဲ့သူမ်ားအား ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ားအား ေျမျပန္လည္
ခြဲေ၀ေပးမႈမ်ားအား ထိေရာက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္
ရမည္။ ထိုသလ
ို႔ ုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈ႐ွိေစရန္အတြက္ (အေျခခံမ-ူ ၂ ျဖစ္သည္)့ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ
အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးပမာဏမ်ားအား မတူကြဲျပားသည့္ ပထဝီနယ္ေျမေဒသမ်ားေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္
ရမည္။
ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမခြဲေဝေပးျခင္းမ်ားသည္ ထပ္မံ၍ေျမသိမ္းရန္ အေၾကာင္းအခ်က္ မျဖစ္ေစရ၊
ပဋိပကၡမ်ားတိုးပြားလာေစသည့္အေၾကာင္းရင္း မျဖစ္ေစရ။ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္အတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္
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ခံမႈ႐ွိေသာ ယႏၲရားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ6 ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရမည္။
အဆိုပါယႏၲရားမ်ားအပါအဝင္ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမခြဲေဝေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္
သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္႐ွိရမည္။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမခြဲေဝေပးျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္သာ ရည္႐ြယ္ျခင္းမျဖစ္ေစရ။

(ဃ-၇) အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းယႏၲရား

ႏိုင္ငံတြင္း

ယခင္၊

ယခုႏွင့္

အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္

ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အျငင္းပြားမႈမ်ားအား

ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ေျမယာေျဖရွင္းေရးယႏၲရား
သာမက ေျမျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ သီးသန္႔အထူးခံုရံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ရမည္။ ထိသ
ု ို႔ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ တရားမ်ွတစြာ ဖြဲ႔စည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ျပီး
သက္ဆိုင္ရာ

ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

အာဏာပိုင္မ်ား၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

ေဒသအေၾကာင္း

ေကာင္းမြန္ နားလည္တတ္က်ြမ္းသည့္ ရပ္မိရပ္ဖ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။
ေျမယာအျငင္းပြားေျဖရွင္းျခင္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ဘက္မလိုက္သည့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း
ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုမွ
ေရြးျခယ္တင္ေျမွာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ထူေထာင္သင့္သည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်

(ဃ-၈) ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈ

ေျမဥပေဒေရးဆြဲေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တြင္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ အဓိကထိခိုက္
ခံရသူမ်ား၊ ထိခိုက္ခံရႏိ္ုင္ေျခရွိသူမ်ား၊ ေျမယာမဲ့ေတာင္သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားေျမယာမဲ့မ်ား၊ စစ္ေဘး
ေ႐ွာင္ႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေျမအသံုးျပဳသူမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာ
စနစ္

က်င့္သံုးေနၾကသူမ်ား၊

ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား၊

အေသးစား

ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈမ်ားကို ေသခ်ာေစ
ရမည္။

(ဃ-၉) ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း/ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္/ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းဟုဆိုရာတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ပံုစံ
သက္သက္မဟုတ္ပဲ (အသိေပးျခင္းသက္သက္မဟုတ္ပဲ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္လည္ ပါဝင္
ႏိုင္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ တက္ေရာက္လာသူ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
"သေဘာတူညီမႈရယူသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ" သို႔မဟုတ္ “အသံုးခ်သည့္ပံုစ"ံ မျဖစ္ေစရန္ အာမခံရမည္။
လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္ကာလ၊ ေဆြးေႏြးရန္ လ်ာထားသည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္ဇယားကို
ႀကိဳတင္အသိေပးရန္ႏွင့္ ထိေရာက္၍ လံုေလာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္။
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်ိန္႐ွိေစရန္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ေဆြးေႏြးမႈပံုစံမ်ား
ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားရမည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို
6
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အျပည့္အဝ ထည့္သြင္းရမည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ ျပင္ဆင္
ထားသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ယႏၲရားမ်ား႐ွိရမည္။ ျဖစ္စဥ္ေစာင့ၾ္ ကည့္ေလ့လာေရးတြင္ပါဝင္သူ
မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမေဒသအလိုက္ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ ေဒသအေျခအေနကို နားလည္
ကၽြမ္းက်င္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္နိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအရ လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ေထာက္ျပမူမ်ားကိလ
ု ည္း
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည္။
အတည္ျပဳသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း/စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံကာ အမ်ားသေဘာတူညီမူ
အေပၚ အတည္ျပဳမူ လုပ္ငန္းစဥ္ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
အေျခခံၿပီး အၿပီးသတ္မူၾကမ္း ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္လည္း အမ်ားျပည္သူထံ ထိုအၿပီးသတ္မူၾကမ္းကို
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ၿပီး အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပါ႐ွိရန္လိုသည္။

(င) နိဂံုး
ေျမသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုတစ္စုခ်င္းႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခုလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္
ေျမက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြက္ ေျမက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ေျပလည္ႏိုင္ေသာ
အေျခအေနမွာ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈသာျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္
လိုသည္၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ေျမယာသယံဇာတေရးရာမူဝါဒ/ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြးေခၚေမ်ွာ္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ ရပိုင္ခြင့္ႏႇင့္ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္စိုးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရး
အနာဂတ္ကို ျပဌာန္းမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္႐ွိေျမဥပေဒမ်ားတြင္
႐ွင္းလင္းစြာပါဝင္ထားျခင္းမ႐ွိေသးသည့္ မတူကြဲျပားသည့္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲက်င့္သံုးမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသ
မ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ေျမယာမူဝါဒမ်ားအား ေျမဥပေဒသစ္တစ္ရပ္အတြင္း ႐ွင္းလင္းစြာထည့္သြင္းရန္
လိုအပ္သည္။
ေျမယာသယံဇာတႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ေျမယာျပႆနာအ႐ႈပ္အေထြးကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည့္ ဥပေဒ
မူေဘာင္မ်ားေပၚေပါက္လာရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္္။ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းအားလံုး၏
ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္အေပၚသက္ေရာက္မႀႈ ကီးမားစြာရွိလာမည့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္
အလြန္အေရးၾကီးသည့္အတြက္ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီး စနစ္က်ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ရမည္။
ေျမသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္လ်က္႐ွိရာ လက္႐ွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္မည္ဟူသည့္အေပၚ

႐ွင္းလင္းမႈ႐ွိရန္လိုသည္။

အနာဂတ္

ဖယ္ဒရယ္

ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာအခ်ဳပ္အျခာအုပ္စိုးပိုင္မႈ (Land Sovereignty) ႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ
ရပိုင္ခြင့္မ်ား (Peoples’ Rights to Land) ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
--ဆက္သြယ္ရန္

-

၀၉ ၇၉ဝ ၇၃၉ ၄၈၈၊ ၀၉ ၇၉၆ ၃ဝဝ ၈ဝ၉။

အီးေမးလ္

-

landsinourhands@gmail.com
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