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အပုိင္း ၅.၃

ေျမယာ 

ဤအပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ
• ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အသံုးခ်မႈ
• စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမူေဘာင္

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
• ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ လက္လွမ္းမွီမႈႏွင့္အသံုးခ်မႈ
• ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
• ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အသံုးခ်မႈ

စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၇၂% ခန္႔သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး အိမ္ေျခ ၃၈% ေက်ာ္သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
ကိုအေျခခံၿပီး ဝင္ေငြရရွိၾကသည္။329  ေျမသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးအပါဆုံး ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္သည္။ 
ဓေလ့ထံုးစံအရ ေျမငွားရမ္းျခင္းစနစ္မ်ားထဲတြင္ အမ်ားပုိင္ေျမမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ သာမန္လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိ 
ေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ငွားရမ္းအသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ဥပေဒအရ ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။330  
သုိ႔ေသာ္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေျမယာမွတ္ပုံတင္သည့္စနစ္ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ေျမအေတာ္မ်ားမ်ား 
သည္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိပါ။ ထုိေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမွကုမၸဏီမ်ားအသံုးျပဳရန္ 
ေျမသိမ္းယူခံရျခင္းအႏၲရာယ္မွ တစ္ဦးျခင္းႏွင့္အဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ေဒသခံေျမအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ မူလဓေလ့ထံုးစံ
အရပုိင္ဆုိင္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားေသခ်ာမႈမရွိဘဲ ဘာသာျပန္ဆုိထားေသာေၾကာင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို  တစ္ဦးမွတစ္ဦး ေျပာင္းလြဲသည့္အခါ 
အျငင္းအခံုမ်ားရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္မွ စီးပြားေရးႏွင့္အျခားအသံုးခ်မႈမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားမွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ျဖစ္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး၊ ရြာသားမ်ားကုိ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး၊ အိမ္အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား 
မေပးျခင္း၊ ရွင္းလင္းမႈမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား အပါအဝင္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ အင္အားသံုး ေမာင္းထုတ္ျခင္း 
မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ပံုစံမ်ားရွိပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ဆိုးရြားစြာ 
ထိခိုက္ခ့ဲၿပီး ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ လက္လွမ္းမီမႈမ်ားႏွင့္  ေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းအခံုမ်ား 
329 Myanmar Ministry of Labour, Immigration and Population, Central Statistical Organisation and ILO, Myanmar Labour Force, Child Labour 

and School to Work Transition Survey, 2015, p. 5 and 8
330 Transnational Institute ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျငင္းဆိုခ့ဲရသည္၊ ဗမာႏုိင္ငံရွိ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးႏွင့္တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡ၊ ေမလ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။
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ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။331 

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ တရားဝင္ႏွင့္တရား
မဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားေစႏုိင္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အ ႀကီးစားႏွ
င့္အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ တရားဝင္ေျမအသံုးခ်ခြင့္မ်ားပိုမိုရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္လုပ္ လက္စား
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေသခ်ာမႈမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ 
အသံုးျပဳၾကေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး ၎တုိ႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ ေျမယာကုိအသံုျပဳမႈ 
အေပၚမူတည္ေနေသာ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္  အႏၲရာယ္မ်ားတုိးလာႏုိင္ပါသည္။332

SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ 
ေျမယာအခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း သြားေရာက္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ လက္ 
လွမ္းမီမႈ၊ အသံုးခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားသည္ ဆုိးရြားသည့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္သည္ကို 
ေတြ႕ရွိခ့ဲပါသည္။ ထိုေတြ႕ရွိခ်က္ အေသးစိတ္ ကို ေအာက္ပါ အပုိင္း (ခ) တြင္ ဆက္လက္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမူေဘာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ကာ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈကို ခံေနရ 
ပါသည္။ ၎၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွာ ယခင္အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ 
ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အေလးေပးမႈမ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။333 ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေသာ အဓိကက်သည့္ ဥပေဒသံုးခု ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ - ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒလက္စဲြ၊334  
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးဥပေဒ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္335 ႏွင့္၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ336 
တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားကိုေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရသစ္၏ 
သေဘာထားသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၄ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အေျမာက္အျမား 
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသံုး ခ်မႈမူဝါဒ (NLUP)337 သည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အကုိးအကားျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ားသည္ တစ္ပုိင္းတစ္စ၊ 
ေရွ႕ေနာက္ကုိက္ညီမႈမရွိ မျပည့္စုံလ်က္ရွိပါသည္။ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေျမယာပုိင္ 
ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈမရွိေသးပါ။ အဓိကျပႆနာသည္ ေျမယာသက္တမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခ်
လံုျခံဳရမႈမရွိျခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္သည္ ျမန္ဆန္မႈမရွိဘဲ ႐ႈပ္ေထြး 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႐ႈပ္ေထြးမႈကုိျဖစ္ေစေသာ အၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ လုပ္ကြက္လုပ္ကုိင္မႈရွိထားၿပီးေသာ 
ေနရာမ်ားျပေျမပံု (Cadaster) မရွိျခင္းသည္လည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ထုိကဲ့သုိ႔ Cadaster မရွိေသာေၾကာင့္ ဝန္းႀကီးဌာန 
မ်ားစြာမွ သံုးေနေသာ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ေျမအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ထပ္ေနျခင္း၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိျခင္း၊ လက္ရွိေျမအသံုးခ်ေနေသာ 
ပုံစံကုိ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္မႈ မရွိေသးပါ။ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ အေသးစားလယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအတြက္ လံုျခံဳမႈ 
မရွိဘဲ အထူးသျဖင့္ (၁) ရႈပ္ေထြးၿပီး ၾကန္႔ၾကာေသာ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ မွတ္ပုံတင္သည့္ 
ႏႈန္း နည္းပါးျခင္း၊ (၂) လက္ရွိတြင္ရွိၿပီးသား ေျမအသံုးခ်မႈကို ထင္ဟပ္မႈမရွိသည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားအားသတ္မွတ္
ထားျခင္း (၃) ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းပါးျခင္း (၄) မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 
ေျမအသံုးခ်မႈရပုိင္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးမႈအားနည္းျခင္း၊ (၅) ျမန္ဆန္မႈမရွိေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ (၆) လံုေလာက္ 

331 ေနရာေရြ႕ေျပာင္းမႈအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ ၊ ေျမအသံုးခ်မႈဥပေဒႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေမလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၇။
332 IIED ၊ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္အေသးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တုံ႕ျပန္ျခင္း။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္။ စာမ်က္ႏွာ - ၆။
333 MCRB ေျမယာ အတိုခ်ဳပ္စာတမ္း ၊ မတ္လ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၄။
334 ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမအသံုးခ်မႈ အက္ဥပေဒ၊ အိႏိၵယ အက္ဥပေဒ (၁) ။
335 ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္း ႏွင့္ ေျမလပ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္
336 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ။
337 အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
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သည့္ စိတ္ခ်ရမႈမရွိဘဲ အႀကီးစားေျမအသံုးခ်မႈမ်ားကို ျမင့္တင္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။338

သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒအရ ေျမယာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္း

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ  ပုဒ္မ ၁၅ဝ ႏွင့္ ၁၅၁ အရ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ ထား 
သူသည္ သက္ဆုိင္ရာေျမပုိင္ရွင္၊ လူေနထုိင္ရာအိမ္မ်ား၊ အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ လူေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေန 
သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာမ်ားႏွင့္ မီတာ ၂ဝဝ အကြာအတြင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ ရွင္းလင္းထားေသာ 
ေျမေနရာမ်ားမွ ၁ဝဝ မီတာအကြာ၊ ဆည္ေျမာင္း၊ ေရကန္၊ ေရတမံ သို႔မဟုတ္ ေရသိုေလွာင္သည့္ ေျမေနရာမ်ားမွ 
၂ဝဝ မီတာအတြင္း ေျမယာကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကပုိင္ဆုိင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်ရန္ တရားဝင္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ယင္းေျမႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း၏ စာျဖင့္သေဘာတူညီခ်က္ကို 
မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ထားေသာ ေျမ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ သီးသန္႔ထားေသာေျမ နယ္နိမိတ္မွ 
မီတာ ၅ဝ အကြာအေဝးအတြင္းရိွ ေျမ၊ ၿမိဳ႕နယ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္နယ္နိမိတ္မ3ွ39 မီတာ ၂ဝဝ 
အကြာအေဝးအတြင္းရွိေျမ၊ ဘာသာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထားေသာ ေျမဧရိယာမွ မီတာ ၂ဝဝ အတြင္းရွိ 
ေျမ၊ ျမစ္ကမ္းပါးနယ္နိမိတ္မွ မီတာ ၂ဝဝ သို႔မဟုတ္ အၿမဲစီးဆင္းေနသည့္ ေခ်ာင္း၊ ေရကမ္းပါးမွ မီတာ ၁ဝဝ 
အကြာအေဝးအတြင္းရွိ ေျမမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားရွိ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုရန္ မလိုအပ္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒလက္စြဲအရ ေျမသိမ္းယူျခင္း 

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေျမအမ်ိဳးအစားအားလံုး၏ ပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိကေျမႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား 
သည္။340 ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူသည္ ေျမ သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ကို အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ပုိင္ရွင္မ်ားမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္သူမ်ားသည္ ေျမကိုငွားႏုိင္ၿပီး MIC ၏ ေထာက္ခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ၁ ႏွစ္ထက္ေက်ာ္ေသာ ေျမငွားရမ္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးအလို႔ငွာ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအလို႔ငွာ ေျမအသံုးခ်မႈအတြက္ သတၱဳ 
တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္အပါအဝင္ အတင္းအၾကပ္ေဆာင္ရြကခ္ြင့္ရွိသည္။ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းအကဥ္ပေဒလကစ္ဲြ 
အရ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ‘အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေျမေနရာ’ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိႏုိင္ပါသည္။341 ဤက့ဲသို႔ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမယာ 
ရယူျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး၊  ေလွ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီအတြက္ေျမသိမ္းယူျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမွ ေလ်ာ္ေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ 
ေလွ်ာ္ေၾကးသည္ ေျမ၏ကာလေပါက္ေဈးကို အေျခခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကပုိင္ေျမေပၚရွိအရာမ်ား ထိခိုက္မႈကိုပါ 
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္။ ဥပမာ - သီးႏွံမ်ား၊ ထင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေနထုိင္ရာေနရာမ်ား ေျပာင္းေရြ႕ေစျခင္းႏွင့္ စီး
ပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာေနရာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေငြေၾကးေပးမည့္အစား 
ေျမယာအစားထိုးေပးမႈကိုလည္း ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးႏုိင္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၆)။  ထုိကဲ့သုိ႔ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားသည္ ေျမသိမ္း 

338 OECD၊ OECD ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒဆန္းစစ္ခ်က္။ ျမန္မာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ဝ၁၄ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၂။
339 Use of the word myo-neh meaning township is confusing in this instance, as all land is within a township, which is one of the main 

geographical administrative units in Myanmar.
340 ျမန္မာႏုိင္ငံ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၅၊ ၃၇၊ ၃၅၆ ႏွင့္ ၃၇၂။
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ယူျခင္း၏ သေဘာသဘာဝတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၂၃)။

ေျမယာႏွင့္ပတ္သတ္၍ အႀကိဳစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဤေျမကို စိတ္ဝင္စားေနသူမ်ားအတြက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ 
သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအပါအဝင္ ေျမအသံုးခ်မႈကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဥပေဒ 
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဥပေဒထဲတြင္ ေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည့္ သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထိုဥပေဒထဲတြင္ ကန္႔ကြက္မည့္သူကို ၾကားနာသည့္ အခြင့္အေရးေပးထားၿပီး 
အဘယ္ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရသည္ကုိ ဆက္လက္ရွင္းလင္းတင္ျပေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကန္႔ကြက္မႈအေပၚ 
သမၼတ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာခံစားခြင့္ျဖစ္သည့္ လုိသလုိ လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္ကုိ ေပးထားပါသည္ (ပုဒ္မ ၅)။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အထိ ဤ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမွ ဆက္လက္ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိ 
ပါသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔႔ခြဲေရး ဥပေဒ (VFV) (၂ဝ၁၂) ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား

ဤအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ MCRB ၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေျမယာႏွင့္ဆုိင္ 
ေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။342 

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ အစိုးရ၏ေျမယာ 
မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေျမယာကို စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ 
အသံုးျပဳ၍ ဝင္ေငြရရွိေစရန္ႏွင့္ တစ္ပါတည္းအခြန္ေငြရရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားတြင္  တရားမဝင္ 
ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္မျပဳပါ။ ေျမယာႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သည္ ရွင္းလင္းမႈ 
မရွိဘဲ အားနည္းေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း (VFV)ဟု အမ်ဳိးအစားခဲြျခားသတ္မွတ္
ထားၿပီး၊ ထုိေနရာမ်ားတြင္ လူမ်ားပုိင္ဆုိင္ေနႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာသီအလိုက္စိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္သမားမ်ား 
အသံုးျပဳေနေသာေနရာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္မ်ား 
သည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္ ေျမယာအနည္းငယ္သာပုိင္ေသာ အေသးစားလယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေျမအေပၚ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွတ္ပံုတင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရပါသည္။ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်ရန္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ားအေပၚတြင္ အစိုးရထံသို႔ ေလွ်ာက္ 
ထားရရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေျမကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ျခင္းအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ုိင္း ဗဟုိစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ 
ေဆာင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေနရ 
မည္ျဖစ္သည္။ VFV ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္သည္ ယာယီျဖစ္ၿပီး လြဲေျပာင္း၍မရပါ။ 

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း ဗဟုိစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးအလို႔ငွာ ျပန္လည္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ သဘာဝသယံဇာတေတြ႕ရွိျခင္း အပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ VFV ေျမ 
မ်ားကို ျပန္လည္ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ VFV နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေျမယာသိမ္းပိုက္ျခင္းအား 
ကန္႔ကြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ  ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းဆန္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားမွာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ မပါဝင္ပါ။ စီရင္ထံုးဆန္းစစ္ျခင္းအား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း မရွိပါ။ ထို႔က့ဲသို႔ ဥပေဒႏွင့္ 
နည္းဥပေဒအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ 
ေျမယာကုိ “ထိပါးျခင္း”သုိ႔ “တားဆီးျခင္း”မ်ား ျပဳလုပ္ေသာ ေျမယာအေရးလုပ္ကုိင္ေနေသာ ေဒသခံပုဂၢဳိလ္မ်ား 
အတြက္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း (VFV) ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
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အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ၎ဥပေဒမ်ားကိုအသုံးျပဳလွ်င္ ထုိဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကို အလြဲသံုးစား 
ျပဳျခင္းက့ဲသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ယာေျမမ်ားကို အစိုးရဌာနမ်ား၊ NGOs မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား (သုိ႔) အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ မွတ္ပံုတင္၍ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီ 
မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထား၍ ပူးတြဲ 
ဖတ္ရႈ႔႕သင့္ပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း (ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍)၊လယ္ယာေျမဥပေဒ အရ 
လယ္ယာေျမမ်ားကို လြတ္လပ္စြာလႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လယ္သမားမ်ားအဖြဲ႔သည္ ယင္းႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ျပႆနာမ်ားရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားၿပီး ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ေရတုိ အက်ိဳးအတြက္ 
မိမိတို႔ပုိင္ေသာလယ္မ်ားကို ေရာင္းခ်လိုစိတ္ရွိၾကသည္။ ေရရွည္တြင္ ထိုလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္မရွိ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မရွိ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ 

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒက့ဲသို႔ လယ္ယာေျမဥပေဒသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ကုိင္ 
ေဆာင္ထားသူ၏ လယ္ယာေျမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၏တန္ဖိုးအပါအဝင္ ‘ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိဘဲ’ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္အက်ိဳးအလို႔ငွာ လယ္ယာေျမကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခြင့္ရွိသည္။343 ဥပေဒတြင္ ေျမသိမ္းယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ စီရင္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထည့္သြင္း 
ထားျခင္းမရွိပါ။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်ေရး မူဝါဒ (NLUP) 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေျမအသံုးခ်ေရး မူဝါဒကို (၂) ႏွစ္ၾကာ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ အစိုးရသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ 
အတည္ျပဳခ့ဲပါသည္။344 မူဝါဒသည္ အဓိကေျမယာဥပေဒခ်ဳပ္ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ လမ္းညႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ မလုပ္ေဆာင္မည္ကိုမူ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိပါ။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ 
ျပႆနာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းထားပါသည္။ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း-

 အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ ေကာင္စဖီြ႕ဲစည္းျခင္း 

 ေျမယာအမ်ိဳးစားမ်ားႏွင့္ ေျမယာအရည္အေသြးခဲြျခားသတ္မွတ္ျခင္း

 ေျမသိမ္းယူျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

 ေျမယာဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား အတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ႏွင့္ အယူခံဝင္ျခင္း။ 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (အပုိင္း ၈ ႏွင့္ ၉) သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမ
ယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ တန္းတူညီမွ်စြာ ရပုိင္ခြင့္္ အခြင့္အေရးကုိ 
တိက်ျပတ္သားစြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းထားပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒသည္ တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္မွာ ျငင္းမရေသာ္လည္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လယ္သမားအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ေနရပ္ေဒသမ်ားမွစြန္႔ခြာၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေန 
ရသူမ်ား အေရအတြက္ျမင့္မားေနရမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာကိစၥမွာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ေသာ္ 
343 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ - ပုဒ္မ ၂၆။
344 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ။
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လည္းေကာင္း ယခင္ႏွစ္မ်ားမွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒတြင္ 
မိမိေဒသမ်ားသို႔ ျပန္၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ လုိအပ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း လူအမ်ားသည္ ဤသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွင္းလင္းမႈ လိုအပ္ေသးသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားေျမ အသံုးခ်မႈ မူဝါဒသည္ တရားမဝင္ 
ဆံုးရႈံးခ့ဲေသာ လူမ်ားအတြက္ကိုသာ ရည္ညႊန္းထားၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ယခင္အစိုးရမွ သိမ္းယူထားခ့ဲ 
ေသာ ေျမယာပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။345 အခ်ိဳ႕ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ အမ်ိဳးသားေျမ 
အသံုးခ်မႈမူဝါဒအရ ေရးဆြဲထားေသာစနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရတစ္ဝက္ခန္႔၏ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အသိ 
အမွတ္ျပဳခ့ဲသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်န္တစ္ဝက္ခန္႔သည္ အတင္းအားဓမၼ သိမ္းယူျခင္းႏွင့္အျခားလူ႕အခြင့္
အေရးဆုိင္ရာ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။346 International Commission of Jurists (ICJ) 
မွ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုတြင္အတင္အဓမၼ သိမ္းယူျခင္းအတြက္  နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ 
ရွင္းလင္းသည့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသည့္စနစ္ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒအရ  တာဝန္ယူမႈမရွိဟု ေခ်ပေျပာဆို ထားပါ 
သည္။347

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေျမယာအသုံးခ်မႈ 

အေျခအေနအမ်ားစုအတြက္ ေျမကုိ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကို ပုဂၢလိကေငြေပးေခ်မႈျဖင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ လြဲေျပာင္းေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဤကန္႔သက္ခ်က္မ်ားမွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ VFV ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ 
သို႔မဟုတ္ လယ္ယာေျမမ်ားကို အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိပါ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံခ်က္ပါသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏွစ္ ၅ဝ အထိ ေျမကို 
ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁ဝ ႏွစ္ျဖင့္ (၂) ႀကိမ္ သက္တမ္းတုိးႏုိင္ပါသည္။348

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း 

ေျမယာဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ႏုိင္ရန္ ယခင္အစိုးရ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ကုိ ထူ 
ေထာင္ခ့ဲပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ လယ္ယာေျမ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီမွ နစ္နာမႈမ်ား 
တုိင္ၾကားႏိုင္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခ့ဲသည္) ႏွင့္ေျမယာအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဗဟုိေကာ္မတီ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခ့ဲသည္) တုိ႔သည္ ေကာ္မရွင္၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကုိင္တြယ္ခ့ဲေသာအမႈ ၆၉၉ ခုမွ ေျမႏွင့္ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ားျပန္ေပးရန္ သေဘာ 
တူခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အေရအတြက္မ်ားၿပီး ရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကုိင္ 
တြယ္ရန္ အစိုးရအတြင္းရွိ စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ေျမယာမ်ားကို လယ္သမားမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ 
အလြန္ေႏွာင့္ေႏွးခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ လက္ခံရရွိခ့ဲေသာ နစ္နာမႈ တုိင္ၾကား 
ခ်က္အမ်ားစုသည္ ေျမယာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အစိုးရသည္ ေကာ္မတီအသစ္ဖြဲ႕စည္းမႈကို ေၾကညာခ့ဲၿပီး ဗဟိုစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက 
သိမ္းယူထားေသာ လယ္ေျမႏွင့္အျခာေျမမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအၾကား 
ပဋိပကၡမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ပုိင္ရွင္မွန္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွင္းႏုိင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။349 ေကာ္မတီအေန 

345 ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ လမ္းဆံုတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ။ Transnational Institute ၊ ၅ရက္၊ ဇူလုိင္လ ၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
346 Frontier Myanmar ၊ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရွင္းလင္းသည့္အေျခခံ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
347 ICJ မွ ပါလီမန္ႏွင့္အစိုးရအသစ္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အစီအစဥ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္၊ ေမလ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၁၂။
348 VDB ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ေအာက္တြင္ မည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသနည္း။ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၂။
349 BurmaNet News, The Irrawaddy: Government committee to settle all land grab cases in six months, 2 July 2016; Global Witness, Myan-
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ျဖင့္ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈမရွိေတာ့ေသာ လယ္သမားမ်ားကို ေလွ်ာ္ေၾကးလံုေလာက္စြာေပးေခ်သည့္ မူဝါဒကို အတည္ 
ျပဳခ့ဲၿပီး အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားမွ သိမ္းပုိက္ထားၿပီး အသံုးမ ျပဳ 
ေတာ့သည့္ေျမမ်ားကုိ ျပန္ေပးသင့္သည္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇုလုိင္လတြင္ ေကာ္မတီ 
သည္ ေျမယာကိစၥအားလံုးကို (၆)လ အတြင္းေျဖရွင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္ဟု အစီရင္ခံတင္ျပထားပါသည္။350

လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ

 ေျမယာကိစၥကုိ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ လက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ 
ပါတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

 ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေျမယာခြင့္ျပဳ 
မိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ သူမ်ားအတြက္ အေျခအျမစ္ရွိေသာ အကာအကြယ္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မပါဝင္ 
ျခင္း။351

 အစိုးရမွ ေျမသိမ္းျခင္းအတြက္ ‘အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအလို႔ငွာ’ ဟူသည့္အခ်က္ကို ျခံဳငံုေဖာ္ျပထားျခင္း သို႔မ 
ဟုတ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိပါ။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ကို ခ်န္လွပ္ထားခ့ဲျခင္းသည္ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ျဖစ္ 
လာေစရန္ ဖြင့္ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရးကို ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲနုိင္ 
သည့္ အေျခအျမစ္ရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား မရွိပါ။ 

 ဓေလ့ထံုးတမ္းအရပုိင္ဆုိင္ေသာေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရမဟုတ္ပဲ ပုိင္ဆုိင္သူ သို႔မ 
ဟုတ္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားမရွိသည္ကို လံုေလာက္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား 
မေပးပါ။ 

 အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုေျမမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းဟု သတ္မွတ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္အားျဖင့္  
ထုိေျမမ်ားမွာ ယင္းက့ဲသို႔မဟုတ္ပါ။ 

 ေျမယာႏွင့္အျခားမေရြ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာမ်ားႏွင့္
စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားဆံုးရံႈးမႈ အဆင့္ဆင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေလွ်ာ္ေၾကးပမာဏ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမရွိပါ။

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်မႈကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္မႈမ်ား 
ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစပါ 
သည္။ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

mar’s Efforts to tackle land grabbing crisis must address the role of the military in perpetuating theft and violence, 11 May 2016.
350 Ibid
351 MCRB ေျမယာအက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္း ၊ မတ္လ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၁၂-၁၃။
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ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ လုံေလာက္သည့္ လူေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း 
ရရွိပုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ေသာအေတြးအေခၚႏွင့္ ေျပာဆိုထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ထိေရာက္စြာကုသမႈခံယူပုိင္ခြင့္။ 

 ေျမယာမ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းစြာမွတ္သားထားျခင္း မရွိပါ။ SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ 
ေျမယာနယ္နိမိတ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ေျမပုိင္ရွင္က ပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ဤေျမကို အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္ကို ေသခ်ာမႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ အထက္တြင္ 
ညႊန္းဆိုခ့ဲသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေျမယာဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားသည္ 
ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြမႈ မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေန 
ျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈကုိျဖစ္ေပၚေစေသာ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္အသံုးခ်မႈကုိ ရွင္းလင္းမႈရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာ- 
တစ္သီးပုဂၢလမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူသည္ ၎တို႔ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေျမေပၚ သို႔မဟုတ္ 
စုိက္ပ်ိဳးခ့ဲေသာေနရာတြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းေၾကာင့္ စြပ္စြဲျခင္းစြဲခ်က္တင္ျခင္း ျပဳလုပ္ခံခ့ဲရပါသည္။ 
ေျမယာ ဝယ္ယူမႈမ်ားတြင္လည္း ရွင္းလင္းမႈမရုိွျခင္းသည္  ျပႆနာျဖစ္ေစပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမယာ 
ဝယ္ယူမႈကို  ကုမၸဏီကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔က တုိင္းတာခ့ဲၿပီး 
ေဒသခံျပည္သူ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားမပါဝင္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ရြာသားမွ ကုမၸဏီထံသုိ႔ေရာင္းခ် 
ခ့ဲေသာ အမွန္တကယ္ေျမအရြယ္အစားအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ 
ခ်က္မ်ားအရ ေျမကြက္တစ္ခု၏ မွတ္တမ္းအေျခအေနအေပၚ အစုိးရဌာနမ်ားအၾကား မေရမရာျဖစ္ေနသည့္ 
သာဓကမ်ားစြာရွိေနသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေတြ႕ရွိခ့ဲရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမစာရင္းဌာနမွ ရြာတစ္ရြာကုိ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ အဆံုးအျဖတ္ေပးခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
(ယခု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန) သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ကို ထိုေျမေပၚတြင္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးအပ္ခ့ဲ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဥပမာတစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္းေျမဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ 
ေက်ာင္းတစ္ခုပါဝင္ေနၿပီး၊ ထုိေက်ာင္းသည္ျခံစည္း႐ိုးခက္ထားေသာ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ 
ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားျခင္းမ်ဳိး မရွိႏုိင္ေတာ့ပါ။

 လူအမ်ားသည္ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ေနထုိင္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေသာ  
ေျမေနရာအေပၚတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ အကန္႔အသက္မ်ားရွိျခင္း။ ထုိက့ဲသို႔ကိစၥမ်ားသည္ လက္လုပ္လက္စား 
ေရႊတူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး ၎ေနရာရွိေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ MoN-
REC ပုိင္ေသာေျမတြင္ (အခ်ိဳ႕သည္ လုိင္စင္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ လုိင္စင္မရွိပါ) ေနထုိင္ေနၾကပါသည္။ သို႔မဟုတ္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမမ်ားသည္ သစ္ေတာေျမအျဖစ္ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာထားၿပီး သစ္ေတာဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ကမကထျပဳ၍ စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ အလားတူပင္ တရားဝင္ပုိင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္မရွိေသာသူ 
မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမရွိပဲ ထိုေျမေပၚမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမည့္ အႏၲရာယ္ 
ကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ ဥပမာ-ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေပးအပ္လုိက္ေသာလုပ္ကြက္သည္ လက္လုပ္လက္စား 
စိုက္ပ်ိဳးေရးေျမျဖစ္သည္။ ထို႔က့ဲသို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈကို အစုိးရဌာနမ်ားတြင္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင့္ မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေရရရွိေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို မရရွိႏုိင္ပါ။  (အပုိင္း ၅.၂၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ ထိခိုက္မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ရန္)။ 

 တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ေျမအသံုးခ်ခြင့္မ်ားရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားစုမွာ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ လတ္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားပုိင္ဆုိင္မႈွႏွင့္ေျမအသံုးခ်ခြင့္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားမရွိႏုိင္ပါ။ လူအမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေနထိုင္၊ 
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စိုက္ပ်ိဳး သို႔မဟုတ္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ေျမေနရာတြင္ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ 
သက္ေသျပႏုိင္သည့္ လက္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းမရွိပါ။ (ဥပမာ - ေျမဝယ္စာခ်ဳပ္ 
သို႔မဟုတ္ ထုိက့ဲသို႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)။ ထိုအျခင္းအရာသည္ ခြင့္ျပဳကုိင္ေဆာင္ထားေသာ သူမ်ားအတြက္ 
စိုးရိမ္စရာ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေျမကြက္တစ္ခုကို အသံုးျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားပါက 
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္မွာ ကုမၸဏီ၏တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ 
ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားရယူရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ရပါသည္။ ဥပမာ - လူတို႔ 
သည္ ၎တို႔၏ေျမကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေျမပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ရယူေသာအခါ 
တစ္ဧကစီအတြက္ မွတ္ပံုတင္ခကုိ ေပးေဆာင္ရပါသည္။ ထုိတရားဝင္ေပးေဆာင္ရမည့္ေငြသည္ အခ်ိဳ႕ေသာသူ 
မ်ားအတြက္ ေဈးႀကီးၿပီး အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ လက္ေတြ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိရန္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ရေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ 
သည္ အလြန္ျမင့္မားပါသည္။

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာေျမမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကြက္ခ်ေပးသည့္အခါ 
ထုိေျမမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားမွအုပ္စုလုိက္၊ အမ်ားပုိင္ အသံုးျပဳေနေသာေျမျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ား 
မ်ားတြင္ အစိုးရသည္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ 
၎တို႔၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္တိရိစၦာန္ေမြးျမဴးေရးအတြက္ စားက်က္ေျမမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳေနေသာ္လည္း ကုမၸဏီ 
ကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အထက္တြင္ ရွင္းျပထားသက့ဲသို႔ VFV ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒ 
မ်ားတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေပးထားေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးပမာဏကို 
ကန္႔ကြက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္လုိပါက အကာအကြယ္ေပးသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမပါဝင္ပါ။ စီရင္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 
အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္လဲမရွိပါ။ VFV သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ရရွိႏုိင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ထုိေျမမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားေနျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီမွ ရြာလူႀကီးအား ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍  အေၾကာင္းၾကားလာသည္မွာ 
၎ေျမသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္း 
ၾကားခ့ဲၿပီး ယင္းေျမကိုအသံုးျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားေနသည့္အခ်ိန္ပင္ရိွေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအား ရြားသားမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ျခင္း မရွိပါ။ ထုိရြာသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကုမၸဏီမွ ၎ေျမမ်ားကုိ 
လဲႊေျပာင္းရယူရန္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတိမျပဳမိခဲ့ၾကပါ။  

 ေျမဝယ္သည့္အခါ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္မႈသည္ တစ္ဖက္သတ္ျဖစ္ၿပီး သင့္သလို ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ 
အေရာင္းအဝယ္သည္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဥပမာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီသည္ ရြာသား 
မ်ားထံမွ ေျမဝယ္ယူရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္မည္သည့္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ေရာင္းခ်မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ 
အတင္းအၾကပ္လုပ္ေဆာင္သည္ကို ေတြ႔ရၿပီး တတိယအဖြဲ႕မွ ေစ်းကြက္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းအေနႏွင့္ 
မည္မွ်ရွိသည္ကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။ ေျမေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ရြာသားမ်ားကို ၎တို႔၏ေျမကုိေရာင္းခ်ရန္ ဖိအားမ်ားေပးျခင္း တစ္ခါတစ္ရံ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားရွိသည္။ လုပ္ 
ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္တရားဝင္ေျမဝယ္လိုသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းကိုေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေျမပုိင္ရွင္ေတာင္သူ အၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး 
ရာမွတစ္ဆင့္ သတ္မွတ္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရြာသားမ်ား၏အဆိုအရ ၎တို႔၏ေျမေစ်းႏႈန္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဟု ဆိုပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မည္ 
သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းရမည္ကိုေျပာၿပီး ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ EAO မ်ားကို မကန္႔ကြက္ဝ့ံၾကပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေရာင္းခ်ေသာ ေျမေစ်းႏႈန္းသည္ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ - လယ္ယာေျမ အမွန္တစ္ဧက ေစ်း 
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ႏႈန္းႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္းေစ်းႏႈန္းတို႔သည္ အတူတူပင္ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ 
ရြာလူႀကီးသည္ ကုမၸဏီမွ ေငြေၾကးလက္ခံရရွိၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေစ်းႏႈန္း စုစု 
ေပါင္း၏ ၂ဝ% ရရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။  ယခင္ cash-based စီးပြားေရးမရွိသည့္  ေနရာတြင္ေဒသခံမ်ားအား 
ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ေသာေၾကာင့္ ၎ေဒသတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ (အပုိင္း ၅.၂၊ ေဒသခံမ်ား 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ကိုၾကည့္ပါ)။

 ေျမယာဝယ္ယူမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားနည္းျခင္း။  အမ်ားအား 
ျဖင့္ ေျမဝယ္ယူျခင္းတြင္ လယ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ေငြေပးေခ်မႈသဘာဝကို 
ႀကိဳတင္၍ ျပည့္ျပည့္စံုစံုအသိမေပးထားသည့္အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေျမဝယ္ယူသည့္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားလည္း မရရွိပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ လယ္သမားမွ ကုမၸဏီထံသို႔ေရာင္းခ်ထားေသာေျမအား 
၎ကုမၸဏီမွ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္အားလံုးကို ဝယ္ယူသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို 
လယ္သမားမ်ား နားလည္မႈမရွိခ့ဲပါ။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေျမဝယ္ယူသည့္စာရြက္စာတမ္း ေပးျခင္းလည္းမရွိပါ။ 
ကြင္းဆင္ေလ့လာေသာအဖြဲ႔သည္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္ကုိ လယ္သမားမ်ားထံမွ ဝယ္ယူသည့္စာခ်ဳပ္ 
ကုိ္ အဘယ္ေၾကာင့္မေပးခ့ဲသည္ကို ေမးျမန္းခ့ဲရာ ကိုယ္စားလွယ္က ၎တို႔သည္ အလြန္အလုပ္႐ႈပ္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ အလားတူပင္ အျခားတစ္ေနရာတြင္ ကုမၸဏီမွ ၎တို႔အေန 
ျဖင့္ ရြာသားမ်ားထံသို႔ ေျမဝယ္ယူသည့္စာရြက္စာတမ္းေပးရန္ေမ့ေနသည္ဟု ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္သူ 
မ်ားအား ျပန္လည္ေျဖၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ အိမ္ရာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ လံုေလာက္သည့္ လူေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း ရရွိပုိင္ 
ခြင့္၊ ထိေရာက္စြာကုသမႈခံယူပုိင္ခြင့္။ 

 အတင္းအားဓမၼ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား352 ေဒသခံ အခြင့္အေရးပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအားၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼ 
ေနရာေျပာင္းေရြ႕ျခင္း။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအတြင္း အတင္းအားဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္း သာဓကမ်ားစြာ ေတြ႕ရွိ 
ခ့ဲပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္  
ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ယခင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကို ရြာသားမ်ားအား အသိေပးၿပီး အခ်ိန္လြန္သည့္အခါ ဖိအားေပး 
ေရႊ႕ခုိင္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ရြာသားမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ေသာအခါ ရဲႏွင့္မီးသက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ 
၎တို႔၏ အိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကၿပီး ရြာသားအခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေနာက္ အဖမ္းခံရြာသားမ်ားကို 
ေဒသ၏ရဲစခန္းမ်ားတြင္ တစ္လခန္႔ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ 
မ်ားသည္ မိုးရာသီအတြင္း အိမ္ေျခ ၁၅ဝ ခန္႔ကို ဖ်က္ဆီး၍ အတင္းအားဓမၼ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဖယ္ 
ရွားခံ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစပါသည္။ ႏွင္ထုတ္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသား
မ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ၎တုိ႔ႏွင့္တစ္ပါတည္း မယူေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲၾကပါ။ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနႏွင့္ ယာယီအားျဖင့္ တည္းခိုေနထိုင္ခ့ဲၾကရပါသည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္  ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းသည္  
အကန္႔အသတ္သာရွိခ့ဲသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာအတြက္ ယခင္ရွိႏွင္းၿပီးေသာ ေဒသခံရြာသား 

352 စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယွဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးအတြက္ UN ေကာ္မတီ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ေယဘူယ် ေဝဖန္ခ်က္ နံပါတ္ (၇) - လံုေလာက္သည့္ 
လူေနထုိင္မႈ အဆင့္အတန္းရရွိပုိင္ခြင့္။ အတင္းအားဓမၼ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား။
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မ်ားအပါအဝင္ ေျပာင္းေရႊခံရမည့္ သက္ေရာက္ခံရသူမ်ားမွာေယဘုယ်အားျဖင့္  သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိခဲ့ၾကပါ။ သာဓကတစ္ခုအေနႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ေျပာင္း 
ေရႊ႕ရန္ စီစဥ္သည့္အခါ ရြာသူႀကီးအား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား၍ ရြာသားမ်ားအားေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ 
တစ္လေပးပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ (၂) ရက္အခ်ိန္ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာေနရာသည္ သင့္ေလွ်ာ္မႈ မရွိပါ။ လူမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ 
ခ်ထားေပးရာတြင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ေနရာသည္ မသင့္ေလွ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္ကို သာဓကမ်ားအေန 
ျဖင့္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ထုိေနရာမ်ားသည္ အသစ္ေျပာင္းေရြ႕လာမည့္လူမ်ားေနထုိင္ရန္ လိုအပ္ 
သည့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အအံုမ်ားမရွိပါ။ သာဓကတစ္ခုတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရမည့္ 
ေဒသခံမ်ားသြားေရာက္ ေနထုိင္ရမည့္ အိမ္မ်ားႏွင့္ (၃) မုိင္ခန္႔ေဝးေသာေနရာတြင္ ေရတြင္းတစ္ခုသာရွိၿပီး  
လမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ရပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မလုပ္ 
ေဆာင္မီ ကုမၸဏီသည္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ လမ္း၊ ေရႏွင့္မီးတို႔ ပ့ံပိုးေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားခ့ဲပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ဤက့ဲသို႔ မလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါ။ ထို႔အျပင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ေသာသူမ်ားသည္ မသင့္ေလွ်ာ္ေသာ 
ေျမမ်ားကို ရရွိခ့ဲသည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ သာဓကမ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ လူမ်ားသြားေရာက္ 
ေနထုိင္ေသာေနရာသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္နိမ့္ေသာေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈမ်ားရင္ဆုိင္ရႏုိင္ၿပီး ယခင္ 
စိုက္ပ်ိဳးခ့ဲေသာသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္မသင့္ေတာ္သည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။  အျခားေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရစုၿပံဳက်ေရာက္လာျခင္းဆုိင္ရာ  သယ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံရမည့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိခဲ့ၾကပါ။ ေနာက္ထပ္လုပ္ကြက္ 
တစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေသာေနရာသည္ အျခားရြာမွသိမ္းယူထား ေသာလယ္ေျမေနရာမ်ား 
ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ ေပးေသာေလွ်ာ္ေၾကးသည္ သင့္သလို ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အမွန္ 
ကုန္က်သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီပါ၊ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ ပမာဏ 
သတ္မွတ္ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈမရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ေလွ်ာ္ေၾကးကို ေျမမ်ားအတြက္ေပးေသာ္လည္း သီးႏွံမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်ျခင္းမရွိသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ အျခားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအတြက္ ပုိက္ဆံေပးေသာ္လည္း အိမ္ႏွင့္ေျမမ်ား 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရးမ်ား မပါဝင္ပါ။ အိမ္ေျခ (၅ဝ) ထိခိုက္သြားေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေပးသည့္ ေနရာအတြက္ အိမ္အသစ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေငြသည္ 
ေနရာသစ္တြင္ေဆာက္လုပ္မည့္ အိမ္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္မႈ မရွိပါ။ အမွန္စင္စစ္ ကုန္က်စရိတ္မွာ သံုးဆ 
ျမင့္မားခဲ့ပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးရခဲ့ 
သည္ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းေရြႊခံရမည့္ ေျမယာအတြက္ မရရွိခဲ့ၾကပါ။

 တရားဝင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရေသာ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား၊ 
လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအတြက္ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းသည္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ အေၾကာင္း 
မွာ ၎တုိ႔ေနထုိင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေသာေနရာတြင္ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္မ်ားမရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္း 
ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတူးေဖာ္ေသာသူမ်ား၏ 
ေနရာတြင္ တရားဝင္လိုင္စင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားရရွိထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
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ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လံုေလာက္သည့္ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း ရရွိပုိင္ခြင့္၊ ေရရရွိပုိင္ခြင့္၊ 
အစားအေသာက္ရရွိပုိင္ခြင့္။ 

 စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေရအရင္းအျမစ္။ သီးႏွံႏွင့္ေျမမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ သြားေရာက္ 
ေလ့လာခဲ့ေသာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားပ်က္စီးျခင္း 
သာဓကမ်ားစြာရိွပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ထံုးေက်ာက္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္မုိင္ခန္႔အကြာတြင္ 
သီးႏွံမ်ားအေပၚ၌ ဖုန္မ်ားထူထပ္စြာက်ေရာက္ၿပီး စပါးခင္းမ်ားတြင္ စပါးထြက္ႏႈန္းက်သြားေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ 
ေျမၾသဇာကို ပိုမိုအသံုးျပဳရသည္ဟု ေဒသခံလယ္သမားမ်ား၏အဆုိအရ သိရပါသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ စိုက္ခင္းမ်ားမွ အထြက္ႏႈန္းနည္းေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ ၎တုိ႔၏ သီးႏွံမ်ားမွဖုန္ 
မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ေရမ်ား အသံုးျပဳရသည္ဟုလည္း ဆုိပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးရန္ မ်ိဳးေစ့မ်ား 
ဝယ္ယူရန္ မတက္ႏုိင္ၾကပါ။ အလားတူပင္ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ ေရႊတြင္း (၂) ခုတြင္ ကုမၸဏီမွစြန္႔ထုတ္ေသာ 
ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမႏွင့္သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးကုန္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ ေသာက္သံုးေရ၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရ အရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးသြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ သတၱဳတြင္း၏ ေရဆိုးကန္ၿပိဳက်မႈအား 
ေကာင္းမြန္စြာ သန္႔စင္ရွင္းလင္းေပးျခင္းမ်ား မလုပ္ခ့ဲၾကဟု တင္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚသက္ေရာက္ေသာ ဆက္စပ္ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာ 
ေၾကးေပးျခင္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ထားပါ။ (အပိုင္း ၅.၇ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုၾကည့္ပါ)။  
လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္း ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ စပါးစုိက္ခင္းေျမမ်ားကို ကုမၸဏီမွ 
စနစ္တက် ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။ ကုမၸဏီသို႔ နစ္နာမႈမ်ားတင္ျပေသာ 
လယ္သမားမ်ားသည္ ေလွ်ာ္ေၾကးရရွိခ့ဲၿပီး နစ္နာမႈကို မတင္ျပေသာသူ မ်ားသည္ ေလွ်ာ္ေၾကးမရရွိခ့ဲပါ။ 
လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီ၏ ေရဆိုးကန္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ သည့္ေျမကို ကုမၸဏီဖက္မွ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွင္းလင္းသန္႔စင္ခဲ့မႈမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ထိုေျမအား လယ္သမားအခ်ိဳ႕မွ  ကုမၸဏီသို႔ေရာင္းခ်လို 
သည့္ ဆႏၵရွိၾကသည္။

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္စုေပါင္းစာက်က္ေျမႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ဆံုး 
႐ံႈးျခင္း။ အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီမွ ႀကိဳတင္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ေလ့လာျခင္းမရွိဘဲ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းသတ္မွတ္ 
ျခင္းသည္  ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမအသံုးခ်မႈ သဘာဝကိုနားလည္ျခင္းမရွိဘဲ  ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္  ေျမ 
ပိုင္ဆုိင္မႈအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္
လည္း သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ စုေပါင္းစာက်က္ေျမကို ဆက္လက္အသံုးမျပဳႏုိင္ေသာ 
ေၾကာင့္ တိရစာၦန္မ်ားကို ေဝးလံသည့္စာက်က္ေျမမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္ 
တစခ္တုြင ္ေျမကိ ုVFV အျဖစ ္သတမ္တွ၍္ စုေပါင္းစုကိပ္်ိဳးသည့္ေျမအျဖစ ္အသံုးျပဳေန ေသာေနရာျဖစ္ေသာလ္ည္း 
ကုမၸဏီကို ေျမအသံုးခ်ခြင့္ ေပးခ့ဲပါသည္။

 စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေျမမ်ားနည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားသည္ ေန႔စားအလုပ္သမားျဖစ္လာၿပီး အျခား 
ေဒသမ်ားသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား နည္းပါးလာမႈေၾကာင့္ အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို ရွာေဖြလာၾက 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္သားအျဖစ္လည္းေကာင္း စုိက္ခင္းမ်ားတြင္ ေန႔စားအလုပ္ 
သမားမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း စတင္လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ေျမကို ကုမၸဏီသုိ႔ေရာင္းခ်၍ အျခားစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ လုပ္ခစားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္သည္ကို ေတြ႕ရပါ 
သည္။ ေျမေစ်းမ်ားျမင့္ တက္လာေသာေၾကာင့္လည္း ၎တို႔သည္ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ထပ္မံဝယ္ယူရန္ မတက္ 
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ႏုိင္ၾကပါ။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာဆံုး႐ံႈးေသာ ေတာင္သူမွ ေန႔စားလုပ္သား 
ျဖစ္လာသည့္ အလားတူ ေျပာင္းလဲလာပံုကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ 
ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားမျဖစ္ခ်င္ဘဲ မိမိေျမေပၚ တြင္ စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္မႈကို ပိုမိုလိုခ်င္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 
ထုိသူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရရွည္ေငြေၾကး ရရွိ ႏိုင္မႈႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ထားခ့ဲလုိ
သည့္စိတ္ဆႏၵမ်ားရွိသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။ ေနာက္ထပ္လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ 
သူအျဖစ္မွ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ့ဲရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလြန္ညံ့ဖ်င္းေသာ  ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 ေဒသခံမ်ားမပိုင္ဆိုင္သည့္ လက္လုပ္လက္စားဧရိယာရွိေျမတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား  လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေဒသခံမ်ားသည္ အစိုးရမွ တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမ 
အထူးသျဖင့္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူတူးေဖာ္သည့္ဧရိယာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း
သည့္ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ မွီခိုေနရသည့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္ 
သက္ၿပီး တရားဝင္စာရြက္ စာတမ္းမရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္  အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္  ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမ်ိဳး ရွိပါသည္။

194  5-3/ ajr,m



(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္(၁၅)။ ေျမယာႏွင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊  လမ္းညြန္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။ 

ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား

 ICMM Sustainable Development Framework
 FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure
 IFC Performance Standards and Guidance Notes:

 PS 1 – Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts
 PS 5 – Land Acquisition and Involuntary Resettlement

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments
 OHCHR Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 ADB, Handbook on Resettlement, A Guide to Good Practice
 CommDev, Land Access and Resettlement
 FAO, Guidelines on Compulsory Acquisition of Land and Compensation
 ICMM, Land Acquisition and Resettlement: Lessons Learned
 IFC, Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan
 Gerry Reddy, Eddie Smyth and Michael Steyn, Land Access and Resettlement: A Guide to Best 

Practice 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

 CommDev, Extractive Industries and Conflict Toolkit and Guidance for Preventing and Manag-
ing Land and Natural Resources Conflict

 CommDev, Women and Sustainable Land Management

ႏုိင္ငံတကာရွိ ကနဦး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

 Alliance for Responsible Mining ။ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
သည္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားကို 
နည္းပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားေပးျခင္း၊ တရားမွ်တစြာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
ကို တရာဝင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ သယံဇာတတူးေဖာ္ 
ေရးႏွင့္ရရွိေရးမ်ားအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းစနစ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ သြင္းအားစုကြင္း ဆက္မ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ဆႏၵအေလွ်ာက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ မူေဘာင္မ်ားကုိ အၾကံေပးသည့္ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ေရျမင့္တင္ေရးႏွင့္သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္လုပ္ကုိင္ေနေသာ သင္တန္းေပးသူ 
မ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
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https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf
http://www.adb.org/documents/handbook-resettlement-guide-good-practice
https://www.commdev.org/topics/land-and-resettlement/
http://www.fao.org/docrep/011/i0506e/i0506e00.htm
http://hub.icmm.com/document/9714
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/22ad720048855b25880cda6a6515bb18/ResettlementHandbook.PDF%3FMOD%3DAJPERES
https://www.greenleaf-publishing.com/land-access-and-resettlement
https://www.greenleaf-publishing.com/land-access-and-resettlement
https://www.commdev.org/extractive-industries-and-conflict-toolkit-and-guidance-for-preventing-and-managing-land-and-natural-resources-conflict/
https://www.commdev.org/extractive-industries-and-conflict-toolkit-and-guidance-for-preventing-and-managing-land-and-natural-resources-conflict/
https://www.commdev.org/women-and-sustainable-land-management/
http://www.responsiblemines.org/en/section-fairmined-certification/supply-chain-actors

