Kayah Earthrights Action Network (KEAN) ၏
သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္း

အနာဂတ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတစ္ရပ္ဆီသို႔
“အပိုင္း (၂)”

စက္တင္ဘာ ၂ဝ၂ဝ

လက္ရွိ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာရန္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္
စီမံမႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမအေျချပဳ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေသာ
အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာအခြင့္အေရး လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈအတြက္ မည္သို႔
အာမခံခ်က္ေပးႏိုငမ
္ ည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္း၏ အေျဖကို ဦးစြာေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။
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အနာဂတ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတစ္ရပ္ဆီသို႔ - “အပိုင္း (၂)”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ အစိုးရ
သစ္လက္ထက္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကရျပီးျဖစ္သည္။ သိသာထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား
အေနျဖင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားအျပင္ ေျမယာက႑ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အျခားေသာ
ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားတို႔ကို အသစ္ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားကိုလည္း တစ္ရစပ္ လုပ္ေဆာင္
လာခဲ့သည္။ တစ္ျပိဳင္နက္ထဲတြင္ ထိုဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရာတြင္
ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊

ေျမအေျချပဳ

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ား၊

အေျခခံ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္

လယ္သမား၊ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားတို႔၏ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအခြငအ
့္ ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ အကာ
အကြယ္ေပးႏိုင္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ ေထာက္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ တဖန္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမ၀
ူ ါဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤမူ၀ါဒအေပၚ သေဘာတူ
လက္ခႏ
ံ ိုင္မႈမ်ားသည္ ကြဲျပားလ်က္ရွိျပီး ဤမူ၀ါဒမျဖစ္တည္မီ ထြက္ရွိလာေသာ မူ၀ါဒမူၾကမ္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းပါက
ေအာက္ေျခအဆင့္မွျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိတိုင္ ေျမယာအေျချပဳအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ား၊ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား၊ တတ္သိနားလည္ေသာ
ပညာရွင္မ်ား စေသာ အလႊာေပါင္းစံုမွလူထုမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမ၀
ူ ါဒသည္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဤမူ၀ါဒပါ
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ျပဌာန္းေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ ေကာင္စီ၏လမ္းညြန္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ား၊
လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳအဖြဲမ
႔ ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္

လုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျခင္းမ်ားကို

၂၀၁၈-ခုႏွစ္မွ

စတင္၍ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ(မူၾကမ္း)ေရးဆြဲျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို၍ရုပ္လံုးေပၚထင္ရွားလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္လာရပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေပၚတစ္ရပ္ထြက္လာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားပတ္သက္၍ မျဖစ္မေန
ေမးခြန္းထုတ္ရန္လိုအပ္လာျပီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ထားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
မည္သို႔ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္

စေသာ

အခ်က္မ်ားကိုလည္း

ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္လာပါသည္။

ေျမယာအေရးကိစၥေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ ေျမယာအေရးကိစၥသီးသန္႔တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ဘဲ
ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္မႈတို႔ႏွင့္ပါ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာ အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လက္ရွိႏိုင္ငံ၏
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေျမယာက႑သည္ က႑ၾကီးတစ္ခု
အေနျဖင့္ပါ၀င္ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရေသာ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ ေပၚထြက္
လာေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚတြင္ အဓိကအေျခခံအက်ဆံုးေသာ
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေျမယာအေျချပဳ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနရ
ေသာသူမ်ား၊ အေျခခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊
စီမံခန္႔ခြဲခြငအ
့္ ခြင့္အေရးတို႔အတြက္

မည္မွ်အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္၊

လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈျဖစ္ေစမည္၊

အကာအကြယ္

ျဖစ္ေစမည္ကို ဦးစြာေမးျမန္းရာလိုအပ္လာပါသည္။ ထုိမွတဆင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသည္
ဖက္ဒရယ္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္မႈရွိသည္
ကိလ
ု ည္းေကာင္း

ထပ္မံေမးျမန္းရာလိုအပ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္

ထို႔ေနာက္

ဤေျမဥပေဒသည္

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မႈတို႔အတြက္

မည္သို႔

အေထာက္အကူျဖစ္သည္
သဟဇာတျဖစ္သည္ကိုလည္း
ဆက္စပ္ခ်ိတ္ဆက္ရွာေဖြရန္လိုအပ္လာပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခအေနမ်ား၊ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား၏ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေသာအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
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အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီႏွင့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရးႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား
သဟဇာတျဖစ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔၏ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေရးအတြင္
ကနဦးေျခလွမ္းအေနအထားမ်ား။
အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရး

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီးကိုေရွးရႈသည့္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္

အမ်ိဳးသားဥပေဒတစ္ရပ္ေပးထြန္းလာေစရန္၊

အနာဂတ္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာမႈ၊ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ားခိုင္မာမႈ၊ လူမႈစီးပြားဘ၀လံုျခံဳမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈတို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ျဖိဳး
တိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Development Plan-MSDP)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာမူ၀ါဒ
(Myanmar Climate Change Policy)၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး - ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ
(Federal & Peace – Union Peace Accord)၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္လံုျခံဳမႈ၊
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ (Crisis/
Conflict, Land Tenure & Security, Sustainable Development Goals- SDG, International Compliance)
တို႔ကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။
၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမ၀
ူ ါဒ အပိုဒ္ ၇၇(က)အရ “ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ
ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာတည္ဆဲဥပေဒအားလံုးကို

သဟဇာတျဖစ္ေစေရးအတြက္

ဤအမ်ိဳးသား

ေျမအသံုးခ်မႈ

မူ၀ါဒကို လမ္းညြန္အျဖစ္အသံုးျပဳ၍ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသစ္ကို ေရးဆြဲျပဌာန္းရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားရွိျပီး
ထိုအမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမ၀
ူ ါဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ
ေကာင္စီဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ-၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္ ၁၅/၂၀၁၈ ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူ
ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုေကာင္စီသည္ ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စ၏
ီ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို
(၆)လတစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္က်င္းပရာမွ ယခုခ်ိန္ထိ (၅)ၾကိမ္ခန္႔ျပီးစီးလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္ ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီသည္
အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒဆိုင္ရာဆက္စပ္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ
အမ်ိဳးသားေျမပံုစနစ္
ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
လုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ၏

ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စုေပါင္းေဖာ္ထုတ္

ႏိုင္ေရးအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာလုပ္ငန္းအစည္း
အေ၀းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္၍
တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း ျခင္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျပီး
အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိလာသည္ကို
ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဥေရာပသမဂၢ
The European Union (EU)၊ ဆြစ္ဇာလန္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ Swiss Agency for
Development Cooperation (SDC) တို႔အၾကား ေတြဆ
႔ ံုေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္း Record of Discussin (RoD) ကို
၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါ RoD လက္မွတ္ေရးထိုး
ထားသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ EU က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမယာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ဘက္စံုေျမအသံုးခ်မႈစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ
စီမံကိန္း (Promoting Integrated Land Use Planning and Management in Myanmar) ကို
ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ခန္႔မွန္းယူရိုေငြ (၅)သန္းျဖင့္ စီမံကိန္းကာလ (၄)ႏွစ္ကို ကမၻာစ
့ ားနပ္ရိကၡာ အဖြဲ႔အစည္း (Food
and Agriculture –FAO) မွတဆင့္ ကူညီသြားမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။
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အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီသည္

အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ထြက္ေပးလာႏိုင္ေရးအတြက္

လုပ္ငန္း

ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္လာရာတြင္ (၁.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကျငာစာ
အမွတ္ (၃/၂၀၁၉)ျဖင့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရးႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္ေရး
လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီသည္ (၂.၁၀.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ ပထမ
အၾကိမ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွ
ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒမူၾကမ္း
ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာေရးအတြက္
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး
လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီ၏

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

(၁၉.၁၂.၂၀၁၉)

ရက္ေန႔ႏွင့္

(၂၀.၁၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ (၂၉.၁.၂၀၂၀) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၃၀.၁.၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း
(၂)ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (၁၇.၇.၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရးႏွင့္
ေျမစီမခ
ံ န္႔ခြဲမဆ
ႈ ိုင္ရာဥပေဒမ်ား

သဟဇာတျဖစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏

ဒုတယ
ိ အၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လုပ္ငန္း

စီမံခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁၇.၈.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ ေရးဆြဲ
ျပဳစုေရးႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အသိေပးေၾကညာျခင္းတြင္
အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရး လုပင
္ န္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၅.၉.၂၀၂၀ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ အသိေပးေၾကညာျခင္းကို ျပဳလုပ္လာပါသည္။
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အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)အရ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
၂၀၂၀-ျပည့္ႏွစ္ ေန႔လည္ပိုင္းမွစတင္လုပ္ေဆာင္လာသည္ကိုေတြ႔ရွိရျပီး ၂၀၂၂-ခုႏွစ္ထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု
ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ အဓိက အေၾကာင္း
အရာ(၂၅)ခုကို ေဖာ္ထုတထ
္ ားျပီး ထိုအထဲမွ အဓိကလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ၾကီး (၃)ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
၁။

အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ(မူၾကမ္း)ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ျပည္သူသို႔ခ်ျပျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

၂။

အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား၊

၃။

အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲျခင္းမ်ား၊

ဤစီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္

လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္

လိုအပ္ေသာ

အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားျပင္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း
ကိုေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ား၏

အဖြဲ႔ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍

သက္ဆိုင္ရာ

၀န္ၾကီးဌာန

မ်ားသည္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္းပါ၀င္ၾကျပီး အရပ္ဘက္ လူမႈအသင္းအဖြဲမ
႔ ွကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕သည္လည္း
ပါ၀င္လာၾကသည္ကိုေတြ႔ရွိၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀-ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းအခ်ိန္မစ
ွ တင္၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္
မ်ား၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို စတင္လပ
ု ္ေဆာင္လာမႈမ်ားရွိလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီသည္ အဖြဲ(႔ ၇)ဖြဲ႔ပါေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားရွိျပီး ၎တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁။

ဥပေဒမ်ားသဟဇာတျဖစ္ေရး၊ အဂတိကင္းစင္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ

၂။

ဖြဲ႔စည္းပံု အဆင့္ဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးဆိင
ု ္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္
ေျမမ်ိဳးႏွင့္ ေျမအတန္းအစားခြဲျခားျခင္း၊ ေျမသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္၊ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံကိန္း၊
ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း၊ ျမိဳ႕ျပေျမအသံုးခ်မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္

၃။

လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမသိမ္းျခင္း၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ အဓမၼႏွင္ထုတ္
ျခင္း၊ ေျမအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မူလေျမျပန္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အစားထိုးျဖည့္ဆည္း
ေပးျခင္း၊ ေျမယာက်ဴးေက်ာ္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္

၄။
၅။

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္
ေျမခြန္၊ အခြန္အခဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္

၆။

ဘတ္ဂ်က္၊ အလွဴရွင္၊ အင္ဂ်ီအိုေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္

၇။

ျပည္သူသို႔ သတင္းျဖန္႔ေ၀ေရးႏွင့္ အြန္လိုင္းေပၚတယ္စနစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
၂၀၁၂-ခုႏွစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္
ႏွင့္အတူ ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကို လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားမွ သက္သက္ ျပလ်က္ရွိေနပါသည္။
အသစ္ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္ေသာဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ေျမအေျချပဳ
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရေသာသူမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပသ
္ မားမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကိုအကာအကြယ္ေပးသည္ထက္ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ၎တို႔
မတရားသိမ္းယူထားေသာ ေျမမ်ားကို တရား၀င္မႈရွိေအာင္ အကာ အကြယ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ပိုင္ ဆိုင္လာေျမမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရပိုင္ဆိုင္ေသာေျမမ်ား
အထူးသျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အစဥ္အဆက္ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ေသာေျမမ်ားသည္ မတရားသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား၊
5

တရားစြဲဆိုခံရျခင္း၊

ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံထားရျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ

၎တို႔၏ေျမယာမ်ားကို

ဆံုးရႈံးရျခင္းႏွင့္

ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားထိခိုက္ပ်က္ဆီးျခင္း၊ လူမႈစီးပြား
ထိခိုက္ပ်က္ဆီးျခင္းမ်ားသည္
ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းတြင္
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅-ခုႏွစ္
အစိးု ရသစ္
လက္ထက္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ
ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနပါသည္။
တစ္ျပိဳင္နက္တည္းတြင္

ေျမယာဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္

ညွိႏႈိင္း

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္လာခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၂၁)ရာစု ပင္လံုညီလာခံ၏
ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းႏွင့္ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ (၂၁)ရာစု ပင္လံုညီလာခံ၏ တတိယအၾကိမ္
အစည္းအေ၀းတြင္

ေျမႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑

သေဘာတူညီမအ
ႈ ခ်က္(၁၂)ခ်က္အပါအ၀င္

အေျခခံ

သေဘာတူညီခ်က္(၅၁)ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၁)ႏွင(့္ ၂)တြင္ သေဘာတူညီ
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္(၅၁)ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔
ထိတိုင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္အသက္၀င္မႈမရွိေသးသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ဤ

(၂၁)ရာစုပင္လံု

ညီလာခံမွ ေျမႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ ဖက္ဒရယ္
ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္
အားေကာင္းခိုင္မာေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမဟုတ္ဘဲ
အထူးသျဖင့္
ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ စေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမပါ၀င္ဘဲ သေဘာတူညီခ်က္ပါ
အခ်က္မ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသာ ဆံုးျဖတ္စီမံသြားသည့္သေဘာတရား မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္
ဖက္ဒရယ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာသေဘာတရားမ်ားကို ဤသေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားတြင္ မေတြ႔
ရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္၏ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၊ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္စစ္ေရးပဋိပကၡေၾကာင့္
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရေသာသူမ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
မည္သို႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမည္စေသာအခ်က္မ်ားကို မေတြ႔ရွိရဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္
ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္
ဖက္ဒရယ္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွား ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိဘဲ လက္ရွိတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိသာျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီေသာအဆင့္သာျဖစ္ေနသည္။

(၂၁)ရာစုပင္လႏ
ံု ွင့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေပၚထြက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို
ခ်ိန္ကိုက္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္

NCA

လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားအၾကား

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေသာ

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံ
စတုတၱ
အၾကိမ္ကို ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ျပီးစီးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ဤအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၃)ကို သေဘာတူညီမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး သေဘာတူညီခ်က္(၂၀)ခ်က္ ႏွင့္ ၂၀၂၀အလြန္
အဆင့္လိုက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အဆင့္လိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ယခင္(၂၁)ပင္လံုညီလာခံမွ သေဘာတူညီထားေသာ အခ်က္(၅၁)ခ်က္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္
ဤစတုတၱအၾကိမ္အစည္းအေ၀း၏ သေဘာတူညီခ်က္အစိတ္အပိုင္း(၃)၏ အပိုင္း(၁) တြင္ေဖာ္ျပထားရွိျပီး ၂၀၂၀အလြန္ အဆင့္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အဆင့္လိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အပိုင္း(၂)ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္
ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို
အေျခခံသည့္
ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ
လမ္းညြန္အေျခခံမူမ်ားကို
အပိုင္း(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ တစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေရးအတြက္
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီမွ ဦးေဆာင္၍ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားသည္လည္း ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္
ႏွစ္လည္ပိုင္း လက္ရွိျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံု ညီလာခံ စတုတၱအၾကိမ္ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္
ပို၍ရုပ္လံုးေပၚလြင္လာသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။
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အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ(မူၾကမ္း)လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ပါ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို

၂၀၂၀-ျပည့္ႏွစ္
ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျပီျဖစ္သည္ကို
သိရွိႏိုင္ပါသည္။
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္
ထိုလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္အစီအစဥ္မ်ားအရ မည္မွ်ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္လုပ္
ေဆာင္ေနမႈ၊ ပါ၀င္ေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ပါ၀င္ခြင၊့္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ၊ အခ်ိန္
ပိုင္းဆိုင္ရာလံုေလာက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လြတ္လပ္ေသာ
ၾကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသေဘာတူညီမႈရယူျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ တစ္ရပ္
ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္တရားမွ်တစြာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္၊ ရပ္တည္မႈမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းရန္
လိုအပ္လာပါသည္။
၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္အတည္ျပဳလုိက္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမ၀
ူ ါဒအရ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ အမ်ိဳးသား
ေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ ၁၅/၂၀၁၈-ျဖင့္ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊
ဇန္န၀ါရီလ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ေကာင္စီျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီတြင္ အဖြဲ၀
႔ င္
စုစုေပါင္း (၁၅)ဦးပါ၀င္၍ ဒုတိယသမၼတ(၂)မွာ ေကာင္စီ၏ ဥကၠဌျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ၾကီး၊ သယံဇာတႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အတြငး္ ေရးမွဴးအျဖစ္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာင္စီတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ(မူၾကမ္း) လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ

အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္း

အဖြဲ႔၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ားမွ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတဆင့္ အမ်ိဳးသားေျမ
အသံုးခ်မႈေကာင္စီသို႔တင္ျပျခင္းကိုျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီသည္ တင္ျပလာ အမ်ိဳးသား
ေျမဥပေဒစိစစ္ျခင္းႏွင့္

ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို

ျပဳလုပ္ရန္အတြင္

တာ၀န္ရွိေသာ

ေကာင္စီျဖစ္သည္။

ဤအမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ပါ၀င္ေသာေသာသူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ရွိသက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမွ အထက္တန္းအဆင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္
ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမအေျချပဳ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေသာ

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏

ေျမယာဆိုင္ရာအခြင့္အေရး

ကို္ထင္ဟပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာရန္အတြက္ ၎တို႔သည္ မည္မွ်
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္၊ မည္မွ်စိတ္ဆႏၵရွိမည္ႏွင့္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ စေသာ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္တရားမွ်တစြာ
လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီသည္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ (ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စ)ီ
တို႔၏ ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ရွိသည္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွ
စတင္၍ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ(ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စ)ီ
ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီ
ဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ားကို
၂၀၁၈-ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္၍
ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။
ကယား(ကရင္န)ီ ျပည္တြင္လည္း

ျပည္နယ္အဆင့္

ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္းကို

၂၀၁၈-ခုႏွစ၊္

ေအာက္တိုဘာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ခရိုင္အဆင့္ထိတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ညြန္ၾကားမႈမ်ားလည္း
ရွိခဲ့သည္။ ျပည္နယ္၏၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္ျပီး ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္
သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္

အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။

ဤျပည္နယ္အဆင့္

ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပံုတြင္

အလႊာ(၂၂)လႊာရွိျပီး စုစုေပါင္း(၂၇)ဦးပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ၏ အလႊာ(၁၇)လႊာတြင္
သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ(္ ၁၇)ဦးပါ၀င္၍ က်န္ရွိေသာ အလႊာ(၅)လႊာ၏ ကိုယ္စားလွယ္
(၁၀)ဦးတြင္

အရပ္ဘက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မွကိုယ္စားျပဳေရႊးခ်ယ္ထားေသာ

ကိုယ္စားလွယ(္ ၄)ဦး၊

ေတာင္သူ

လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦး၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ(္ ၂)ဦးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖကိုယ္စားလွယ(္ ၂)ဦး
စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထႏ
ု ွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးပါသည္ဆ
့ ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ဆံုးျဖတ္ရန္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက သို႔မဟုတ္ အဆိုျပဳပါက အမ်ားစုသေဘာအရ မည္သို႔မွပင္ အစိုးရ
ဌာနမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားကို ေက်ာ္လြန္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သာဓကအေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားစြာ
ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား
သို႔မဟုတ္ ေျမအေျချပဳ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေသာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
ေျမယာ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ ဆိင
ု ္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ပါက
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မည္သမ
ို႔ ွ်

ေက်ာ္လြန္၍မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ

ဧကန္မုခ်ရံႈးမည္သာျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ

ကယားျပည္နယ္၊

ေျမအသံုးခ်မႈ

ေကာ္မတီ၏
အစည္းအေ၀းကို
(၅)ၾကိမ္ခန္႔သာ
က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျပီး
အစည္းအေ၀းေခၚယူႏိုင္ျခင္းမရွိသည္မွာ
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ပင္ရွိေနျပီး ေကာ္မတီယႏၱရားသည္ ရပ္တန္႔ေနေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။
တဖန္ (၁.၈.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကျငာစာ အမွတ္
ေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရးႏွင့္
ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား

၃/၂၀၁၉-ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ အမ်ိဳးသား
သဟဇာတျဖစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုလည္း

ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒထြက္ေပၚလာရန္ အတြက္
ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာသူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ
အခ်ိဳးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း မည္မွ်ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လြတ္လပ္တရား
မွ်တေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရန္လည္း လိုအပ္ပါ သည္။ အထူးသျဖင့္
ဖက္ဒရယ္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမအေျချပဳ
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေသာ
အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
ေျမယာဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရး

လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ

ဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍

၎တို႔၏ပါ၀င္မႈမ်ားအားျဖင့္

မည္မွ်ပံ့ပိုးမႈ

ျပဳႏိုင္မည္

စသည္တို႔မွာလည္း အေရးၾကီးလွသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရးႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္ေရးလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျပီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ ေျမယာ
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမအေျချပဳ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းျပဳေသာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာအခြင့္အေရး လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးမွပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ပါက

ဤျဖစ္စဥ္မ်ားမွ

ထြက္ေပၚလာမည့္

ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္စဥ္တို႔ႏွင့္ အေႏွာင္အ
့ ယွက္
ျဖစ္ေစမည့္ ယႏၱရားမ်ားအျဖစ္ ဟန္႔တားေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသား
မ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမအေျချပဳ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေသာ အေျခခံလူတန္းစား
မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာအခြင့္အေရး လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ ေသခ်ာေစမည့္ အနာဂတ္ေျမယာ

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈသစ္တစ္ရပ္ကို ဦးတည္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ရွိမူေဘာင္ေအာက္မွေက်ာ္လြန္ျခင္း
အနာဂတ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမသ
ႈ စ္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေစရန္
အတြက္
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီႏွင့္ ၎မွဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရးႏွင့္
ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ ေသြဖယ္မရ
ႈ ွိေနသည္ကိုလည္း ဤလုပ္ငန္း စီမံခ်က္
မူၾကမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ရႈ၍ သံုးသပ္ရန္လည္းလိုအပ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ ေျမယာ
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္
ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ

ဖက္ဒရယ္ေျမယာဆိုင္ရာအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍

အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

လႈပ္ရွား

ေျမယာအခြင့္အေရး

လႈပရ
္ ွားေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္ၾကသည္မွာ ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္
ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ
ေျမယာမူ၀ါဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္
လာရန္လိုအပ္သည္ကို က႑နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ အစိုးရမွ
ျပင္ဆင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမ၀
ူ ါဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ေထာက္ျပျခင္း၊ အၾကံျပဳျခင္းကို
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ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္

ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ

အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

ကြန္ရက္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူတို႔ွ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊
ဇန္န၀ါရီလတြင္ ထြက္ရွိလာေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမ၀
ူ ါဒပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
ဤမူ၀ါဒအေပၚတြင္ လက္ခံႏိုင္မႈအဆင့္မ်ားသည္ ယေန႔ထိတိုင္ကြဲျပားေနဆဲျဖစ္ျပီး ဤမူ၀ါဒသည္ လူထုလူတန္းစား
မ်ားအားလံုး
အထူးသျဖင့္
ေျမယာအေျချပဳအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳၾကေသာ
အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို လႊမ္းျခံဳလံုျခံဳမႈမျပဳႏိုင္ဟူေသာ
ရႈေထာင့္မွခ်ဥ္းကပ္လ်င္ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမ၀
ူ ါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမႏွင့္တိုက္
ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာ

ပထမဆံုးေသာမူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္လာျပီး

ထိုမ၀
ူ ါဒကိုအေျခခံေသာ

အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသစ္

တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္လည္း ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္မွစတင္၍ အမ်ိဳးသား
ေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီမွ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသစ္တရပ္ ထြက္ေပၚလာေစေရးအတြက္စတင္လုပ္ေဆာင္ရာမွ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ၊္

ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္

အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒမူၾကမ္းထြက္ေပၚေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

အမ်ား

ျပည္သူသို႔ အသိေပးျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း) ေဖာ္ျပခ်က္အရ
အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေရးကို လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္
အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤလုပ္ငန္း အစီအစဥ္
(မူၾကမ္း)ႏွင့္ပတ္သက္၍
(၁၇.၈.၂၀၂၀)
ရက္ေန႔တြင္
အမ်ားျပည္သူသ႔ို
အသိေပးေၾကညာျခင္းျပဳလုပ္၍
(၁၅.၉.၂၀၂၀) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား အၾကံျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားျပီး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၎တို႔၏
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္သာ ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္
ဖက္ဒရယ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈသစ္တစ္ရပ္ေပၚထြက္လာရန္အတြက္
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကေသာ
အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္
ဖက္ဒရယ္ေျမယာဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္
ဆက္လက္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္လာပါသည္။ မိမိတို႔၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းေရာက္ရွိရန္အတြက္ လက္ရွိ
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)ပါအစီအစဥ္ႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားေအာက္မွမဟုတ္ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခား
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလ်င္အျမန္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
ဤလက္ရွိလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)ပါ

အစီအစဥ္ႏွင့္

ယႏၲရားမ်ားေအာက္တြင္ပါ၀င္၍

မိမိတို႔၏

မူလရည္မွန္း

ခ်က္မ်ားေရာက္ရွိေအာင္ တဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟူေသာယူဆခ်က္သည္ စြန္႔စားမႈမ်ားေသာ စိန္ေခၚမႈ
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ(မူၾကမ္း)တစ္ရပ္
ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ငယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပဳစုျပင္ဆင္၍ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ ေကာင္စီသို႔တင္ျပရမည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသားေျမ
အသံုးခ်မႈေကာင္စီသည္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ(မူၾကမ္း)စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းအတြက္ အဓိက်ေသာေကာင္စီတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

ထိုေနာက္မွသာ

ဥပေဒျပဳျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိဆ
ု က္လက္သြားမည္ျဖစ္ရာ

ထိုအမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီသည္ မည္မွ်လႊတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္မည္ကို မသိရွိႏိုင္ပါ။ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကသ
ို ံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
အျပည့္ရွိေသာ

ဖြဲ႔စည္းပံုတစ္ရပ္အျဖစ္

သိသာထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

ဤအမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲ

ျပဳစုေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)အစီအစဥ္ႏွင့္ ယႏၲရားေအာက္မွသြားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္ႏိုငခ
္ ြငက
့္ ိုရႏိုင္ေကာင္းရႏိုငမ
္ ည္၊ တင္ျပခြင့္ရႏိုင္ေကာင္းရႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ျခင္းက႑တြင္

ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္သည္

ကန္႔သတ္ထားခံေနရဆဲကို

လက္ရွိဖြဲ႔စည္းထားေသာ

လုပ္ငန္း

အဖြဲ႔ငယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရးႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းမႈအေနအထားကို
ၾကည့္ရႈလွ်င္သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး

ဖက္ဒရယ္

ေျမ

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအသစ္တရပ္ေပၚထြန္းလာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္

အလွမ္းေ၀းေနေသးသည္ကို သံုးသပ္မိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ဖက္ဒရယ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံသစ္တစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေရးအတြက္

အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတို႔၏မူလရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကေသာ
လက္ရွိႏိုင္ငံ၏

ျပဌာန္းေျမ
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အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းယႏၱရားေအာက္မွမဟုတ္ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားေရႊးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္
အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြကရ
္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)၏
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္
ေမွ်ာ္မန
ွ ္းခ်က္မ်ားတြင္
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊

၂၁-ရာစုပင္လအ
ံု စည္းအေ၀းမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရး
အမ်ိဳးသားေျမဥေပေဒေရးဆြဲရာတြင္
သေဘာတူထားသည့္

ျပည္ေထာင္စု

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္းအေျခခံ၍ ပါ၀င္ထည့္သြင္းေရးဆြဲသြားမည္ဟုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေျမယာႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑မွသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈသစ္ တစ္ရပ္
ေပၚထြက္လာရန္အတြက္ အလြနအ
္ ားနည္းလ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံမွ သေဘာတူထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ကိုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း
၂၀၀၈-ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ကို
လႊတ္ေတာ္တြင္း ၂၀၀၈-ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကၾို ကည့္ျခင္းျဖင့္ သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္
ႏိုင္ပါသည္။
ျဖစ္ေစေသာ

ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္အတြက္ အဟန္႔အတား
၂၀၀၈-ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ႏိုင္ျခင္းမျပဳသေရႊ႕
ႏိုင္ငံ၏
စစ္မွန္ေသာႏိုင္ငံေရး

ေျပာင္းလဲမႈကို ေရာက္ရွိႏိုင္မည္မဟုတသ
္ လို ဖက္ဒရယ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံစနစ္သစ္ တစ္ရပ္သည္လည္း ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၎၏ယႏၲရားမ်ားေအာက္မွ ထြက္လာရန္အေၾကာင္း လံုး၀မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္
ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအသစ္တစ္ရပ္ဆီသို႔ေရာက္ရွိရန္အတြက္
မိမိတို႔ခ်မွတထ
္ ားေသာ
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္
အတူတကြပူးေပါင္း၍ ဆက္လက္ခ်ီတက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
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