ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေ႐ႊ႔ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအေပၚ
ဒို႔ေျမကြန္ရက္၏ သံုးသပ္အႀကံျပဳခ်က္
ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၂ဝ
ဒို႔ေျမကြန္ရက္သည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း႐ွိ ေျမယာအေရးလႈပ္႐ွားၾကေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူ
မ်ားႏွင့္ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုစည္းထားသည့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ကြန္ရက္
ျဖစ္သည္။ ဒို႔ေျမကြန္ရက္သည္ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျမန္မာ့ေျမက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြင္း အျပဳသေဘာ
ေဝဖန္ေထာက္ျပ ပံ့ပိုးေပးလ်က္႐သ
ွိ ည္။
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ က်င့္သံုးေနၾကဆဲစနစ္ျဖစ္သည့္အျပင္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ေနရာေဒသအေျမာက္အမ်ားတြင္
ပင္မအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္
လက္ဆင့္ကမ္းက်င့္သံုးၾကလ်က္႐ွိသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
လုပ္ငန္းမ်ားအား

တရားဝင္ၿပီး

ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိသည့္အလုပ္အျဖစ္

ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္

မတူညီေသာ

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္မ်ားအား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။
လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ဥပေဒမ်ားစြာတို႔တြင္

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္မ်ားႏွင့္

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ားကို တိက်႐ွင္းလင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳအကာအကြယ္ေပးထားျခင္း မ႐ွိေသး
သည့္အျပင္ အဆိုပါစနစ္မ်ားႏွင့္ စနစ္ကိုအသံုးျပဳလ်က္႐ွိေနသူမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈသင့္ေနေစလ်က္႐ွိသည္။
၂ဝ၂ဝ-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ၂ဝ၁၂-လယ္ယာေျမဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ ေျမ
အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း “ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမ” ဟူသည့္ ေျမအမ်ဳိးအစားတစ္ခု ပါဝင္လာသည့္
အတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္မ်ားအတြက္ အလားအလာတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည့္အျပင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားစြာလည္း
႐ွိေနသည္။

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
v ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္သည္ ေက်းလက္မိသားစုမ်ားစြာ၏ အဓိက စိုက္ပ်ဳိး၊ အသက္ေမြးမႈျဖစ္သည့္အျပင္
၎တို႔ရပ္႐ြာေဒသအသီးသီး႐ွိ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ သစ္ေတာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ သယံဇာတႏွငအ
့္ ရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေဝမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
မ်ားႏွင့္ ယွက္ႏြယ္ေနသည္။
v အျခားေသာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္မ်ားနည္းတူ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္တြင္ ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ မွီခို႐ွင္သန္ေနသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေက်းလက္ေန လူထုလူတန္းစား
မ်ားကို

ဗဟိုျပဳလ်က္

နယ္ေျမေဒသတစ္ခုလံုးအား

လႊမ္းၿခံဳ႐ႈျမင္သည့္ပံုစံျဖင့္

လည္ပတ္လ်က္႐ွိသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ အပါအဝင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္မ်ားသည္ ရပ္႐ြာတြင္း အာဏာသက္ဝင္မႈ
႐ွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မိမိတု႔၏
ိ ေျမကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္သည့္
ဖက္ဒရယ္အေျခခံလည္းျဖစ္သည္။
v ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္သည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္သက္သက္မဟုတ္ပဲ ေက်းလက္လူမႈ
အသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းေပါင္းစည္းပါဝင္လ်က္႐ွိသည့္အတြက္ ေျမအမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္႐ံု
မွ်ျဖင့္

မလံုေလာက္ပါ။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမအတြက္

လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပံုစံ

(ပံုစ-ံ ၇

ကဲ့သ)ို႔

ထုတ္ေပးရန္

ရည္႐ြယ္မည္ဆိုပါကလည္း

အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသာ

ျဖစ္လာမည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (ပံုစ-ံ ၇) သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္သက္သက္သာျဖစ္ေနၿပီး
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္မ်ား အတြင္းမွ ေျမပိုင္ဆိုင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမ႐ွိေပ။
v ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ေျမက်င့္သံုးမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ
မ႐ွိေသးပါ။ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒႏွင့္ သစ္ေတာဥပေဒမ်ားသည္
ေျမမွတ္ပံုတင္ေရးကို

တြန္းအားေပးလ်က္႐ွိၿပီး

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္က်င့္သံုးေနသူမ်ားကို

ရာဇဝတ္မႈ

သင့္ေနေစသည္၊ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့ၾကသည့္ ေျမမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးရေစသည္။ ထို႔အျပင္
အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေျမသိမ္းျခင္း၊ ေျမပမာဏမ်ားစြာ ေလွ်ာက္ထားရယူျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ေျမစနစ္က်င့္သံုးေနသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္း စသည့္ ေျမမတရားမႈျဖစ္ရပ္မ်ားစြာလည္း ႐ွိေနသည္။
v ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ေၾကာင့္

သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးသည္၊

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို

တြန္းအား

ေပးသည္၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစသည္၊ ထိေရာက္အက်ဳိး႐ွိမႈနည္းသည္ . . . စသည့္ ယံုမွတ္မွားစြာ
စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ႏွင့္ ၎စနစ္ကိုက်င့္သံုးေနသူမ်ားအား အကာအကြယ္
ေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒ/မူဝါဒမ်ားေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ မ်ားစြာအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။
v ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကဲ့သို႔ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာ
ႏွင့္ သယံဇာတအေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္အေရး၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး စသည့္
က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေရးအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ထိုသို႔ က်ယ္ျပန္႔အေရးႀကီးသည့္ စနစ္တစ္ခုကို
မည္သည့္အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မည္သို႔ေသာဥပေဒမူေဘာင္မ်ားျဖင့္ မည္သည့္ဌာနက စီမအ
ံ ုပ္ခ်ဳပ္မည္
ဆိုသည္မွာ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
v ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအပါအဝင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္႐ွိ္သည့္ သီးျခား ဥပေဒ
တစ္ရပ္ႏွင့္ သီးျခားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္သည္။
o ဥပေဒေရးဆြဲေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္
တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ထိခိုက္ခံရႏိ္ုင္ေျခရွိသူမ်ား၊ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား၊ ဓေလ့
ထံုးတမ္းေျမစနစ္က်င့္သံုးေနၾကသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈမ်ားကို ေသခ်ာေစရမည္။
o

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအပါအဝင္

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္ဆိုင္ရာဥပေဒအတြက္

ေအာက္ပါတို႔ကို

ေလးစားလိုက္နာရမည္။
§ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ-္ ၁၇(၁, ၂) ႏွင့္ အပိုဒ(္ ၂၅-၁)၊
§

ဌာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP)

§

အပိုဒ(္ ၁ဝ)၊ အပိုဒ္ (၁၁-၁)၊ အပိုဒ္ (၂၅)၊ အပိုဒ-္ ၂၆ (က, ခ, ဂ)၊
ေတာင္သင
ူ ယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း (UNDROP) - အပိုဒ-္ ၂၈၊ အပိုဒ-္ ၁၇(၁, ၃, ၄)၊

§

ေျမ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ပိုင္ခြင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား(CFS-TG) အခန္း(၉)

v ေတာင္သူငယ္မ်ား၊ ေက်းလက္လက္လုပ္လက္စားမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္ က်င့္သံုးေနသူမ်ား၏ လူထု
ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝအကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ လႊမ္းၿခံဳမႈ႐ွိေသာ ဖက္ဒရယ္ေျမဥပေဒ
တစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။

o

အဆိုပါဥပေဒ မေပၚထြကႏ
္ ိုင္ေသးမီကာလအတြင္း တည္ဆဲေျမဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အတင္း
အၾကပ္ ေျမမွတ္ပံုတင္ေစျခင္း၊ အႀကီးစား ေျမအသံုးခ်ခြင့္မ်ား ခ်ေပးျခင္း (သိ)ု႔ ေလွ်ာက္ထားေစျခင္း၊
ေျမသိမ္းယူျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

o

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆံုး႐ံႈးနစ္နာ
ေနရသူမ်ား (စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အဓမၼႏွင္ထုတ္ခံရသူမ်ားအပါအဝင္)၊ တရားစြဲဆိုခံ
ေနရသူမ်ား/ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ား၊ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္း
ေပးႏိုင္မည့္၊ ကုစားေပးႏိုင္မည့္ ထိေရာက္မႈ႐ွိသည့္ မူေဘာင္ႏွင့္ ယႏၲရားမ်ားကို ေရးဆြဲအေကာင္
အထည္ေဖာ္ရမည္။

v ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေျမက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
တစ္သားတည္းျဖစ္ၿပီး ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ေျပလည္ႏိုင္ေသာအေျခအေနမွာ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္
ေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသာျဖစ္သည္။
o

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆီသို႔

ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္

ႏိုင္ငံအေနႏွင့္

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္အပါအဝင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္မ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္
ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားကို စည္းၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို သံုးသပ္ျပင္ဆင္
ရမည္။
o

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအပါအဝင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမစနစ္မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အလြန္
ႀကီးသည့္ “ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒ” ကို ဖ်က္သိမ္းရမည္။

- ဆက္သြယ္ရန္ -

(၁) ကုိစည္သူ

(၀၉-၇၉၀ ၇၃၉ ၄၈၈)

(၂) မိခမြန္း

(၀၉-၄ဝ၁ ၆ဝ၁ ၈၂၂)

(၃) ေစာအဲလက္စ္

(၀၉-၇၇၆ ၅၄ဝ ၄၇၁)

ဒို႔ေျမကြန္ရက္

https://lioh.org
landsinourhands@gmail.com

