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ေျမယာ

ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား -

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန 
(ခ) ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

(က) ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန

 ေျမယာသည္ ေက်းလက္ေဒသေနမိသားစုအမ်ားစု၏ အဓိကက်ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾက 
ပါသည္။ လယ္သမားအေျမာက္အမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထိုင္တည္ရွိရာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ေအာက္၌ ေျမယာအသံုးခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ 
ေျမယာသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ကာလၾကာျမင့္စြာပင္ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
သုေတသနျပဳလုပ္ရာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဆင့္ခံရရွိေသာ (secondary research) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ ထင္ရွား 
သည့္အခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးသည္။ ယင္းမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ေျမယာအေပၚ အမွီျပဳေနၾကေသာ ျမန္မာ 
လူဦးေရအမ်ားစုအတြက္ ေျမယာ အသိမ္းဆည္းခံရသည့္အခါ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိလွ်င္ပင္ သင့္ေတာ္သည့္ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္းအေပၚ ႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္္မႈရွိႏိုင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေပးေလ်ာ္ေသာ 
ေငြေၾကးပမာဏသည္ လ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္လာေသာ ေျမယာေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမရွိပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျပာင္း 
ေ႐ႊ႕ေပးရမည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ အနီးအနားရွိ ေျမေနရာအသစ္ကို ျပန္လည္ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ မတတ္ႏိုင္ၾကပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာမဲ့မ်ား

 ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကိုဆက္လက္ ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎အႏၲရာယ္ 
သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ရွိေနခဲ့ၿပီး လူထုအတြင္းတြင္ ေျမယာမဲ့ဦးေရ မ်ားျပားလာေစခဲ့ပါသည္။ ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လယ္သမားမ်ားအား လယ္ယာမဲ့လယ္လုပ္သားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အထူးသျဖင့္ 
အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားလာခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အား စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈမရွိေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစပါသည္။ 
အစိုးရကိုယ္တိုင္ ၎၏စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (FESR) တြင္ ေျမယာမဲ့ျပႆနာသည္ အဓိက 
ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၿပီး ၂ဝဝ၅-ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လယ္ယာမဲ့ျဖစ္ေနေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ "ဆန္အိုးႀကီးမ်ား" ဟု အမည္သတ္မွတ္ထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၎ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
ပိုမိုျမင့္မားေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး 
တြင္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ရွိ သိန္းဂဏန္းပမာဏရွိေသာ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူထုအခ်င္းခ်င္းအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္ကာ 
လူေပါင္း ၁၄၃,ဝဝဝ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္ရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ 
မ်ားစြာတည္းက ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားလာေနထိုင္ေနၾကရ၍ ၎တို႔၏ မူလေျမေနရာပိုင္ဆိုင္မႈပင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ မရွိေတာ့ေပ။ ၎တို႔ 
မူလပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ အသံုးျပဳေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနႏိုင္ 
ပါသည္။
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ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Land Regime)

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ျပည့္စံုမႈမရွိေသးဘဲ ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာမူဝါဒအား ျပည့္စုံစြာေရးဆြဲထားရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ ေျမယာခြဲေဝအသံုးခ်မႈ စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ (the Land Allotment and Utilisation Committee) သည္ အစိုးရဝန္ႀကီးအဆင့္ေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၂-
ခုႏွစ္မွ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေျမယာအသုံးခ်ေရးမူဝါဒ၊ ေျမယာအသံုးခ်မႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး၊ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို ျမင့္မားေစမည့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ 
ပိုမိုမွ်တေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေျမယာခြဲေဝေပးေရးတို႔ကို ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီတစ္ခုတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ၿပီး လက္ရွိတြင္ 
ေျမယာမူဝါဒအၾကမ္းကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး အၿပီးသတ္ကိုမူ ၂ဝ၁၅-ခုႏွစ္၊ သို႔မဟုတ္ ၂ဝ၁၆-ခုႏွစ္ အထိ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိရန္ 
မေမွ်ာ္မွန္းထားပါ။ မူဝါဒအတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆-ခုႏွစ္တြင္ အဓိကက်ေသာ ေျမယာဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ဥပေဒအေဟာင္းမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္ေနျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ေနျခင္း၊ 
႐ႈပ္ေထြးျခင္းမ်ားျဖစ္ေနသည့္ အပိုင္းမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ခိုင္ၿမဲမႈမရွိေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကလည္း အဓိကျပႆနာတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္တြင္လည္း ျပည့္စံုမႈမရွိျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ ေျမယာ 
မွတ္ပံုတင္ရျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမရိွျခင္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ကုလသမဂၢျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ (UN 
HABITAT)မွ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈအသစ္အား မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေျမပံုေရးဆြဲမွတ္တမ္းျပဳျခင္း (Cadastral) စနစ္သည္ 
အားနည္းေနေသးသည့္အတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားျခင္းျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ေျမယာအမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈမ်ားႏွင့္ ေျမပံုဆြဲျခင္း မွတ္တမ္းျပဳျခင္းကိစၥမ်ားသည္ တစ္ခုခုႏွင့္တစ္ခုထပ္ေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အမွန္ 
တကယ္ ေျမယာအသံုးခ်မႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမပံုတစ္ခုတြင္ ေျမေနရာတစ္ကြက္အား 
သစ္ေတာေျမအျဖစ္ အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားေျမပံုတစ္ခု၌ ၎အကြက္အား လယ္ယာေျမအျဖစ္ 
အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ေျမယာအသံုးခ်ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစ 
ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ ေျမေနရာ ဟုတ္/မဟုတ္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ေျမယာအသံုးျပဳေသာသူ 
အားလံုးအတြက္ ခ်ိန္မွ်ေပးေစမည့္ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ေျမယာအသံုးခ်ေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
 စီးပြားေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔(OECD) မွ ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ 
မူဝါဒသံုးသပ္ခ်က္တြင္ "အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လယ္သမားငယ္မ်ားအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ မရွိေသးပါ။    
(၁) ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အခ်ိန္ရွည္ၾကာသည့္အတြက္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္မႈနည္းပါးျခင္း၊ (၂) 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမယာအမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မရွိဘဲ အမွန္တကယ္ရွိေနေသာ ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ (၃) ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ (၄) မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 
ေျမယာအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ (၅) ျဖစ္ေျမာက္မႈမရွိေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ 
(၆) လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံမ်ားမပါရွိဘဲ အႀကီးစားေျမေနရာ ခြဲေဝျခင္းမ်ားအား ေထာက္ကူ 
အားေပးျခင္း" ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (OECD) မွ အႀကံျပဳထားသည္မွာ 
ေျမယာဝယ္ယူမႈအားလံုးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီမႈ (Free, Prior and In-
formed Consent – FPIC)  ကို အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္သည္။

ေျမယာအျငင္းပြားမႈ

 မၾကာမီကစတင္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 
ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသည့္အေၾကာင္း   အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သတင္းစာမ်ားတြင္ အၿမဲမျပတ္ေဖာ္ျပမႈမ်ား
ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အႀကီးစား ေျမယာခြဲေဝေရးကိစၥရပ္မ်ားလည္း ျမင့္တက္ 
လာခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွာ အသစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ အမႈကိစၥမ်ားမွာ ယခင္အစိုးရ 
လက္ထက္မွ ျမစ္ဖ်ားခံလာသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ 
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၎လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွ စိန္ေခၚလာသည့္ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္လာသည္။ အတိတ္ကာလက 
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျပာင္းေ႐ြ႕လာသည့္ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ေက်း႐ြာမ်ားအား အလိုဆႏၵမပါဘဲ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ခ်ိန္မွစ၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခ်ဳိ႕ေသာေျမယာမ်ားကုိ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ 
လတြင္ ယခင္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာ အေလ့အထမ်ားကို ရပ္တန္႔သြားမည္ဟု 
ကတိျပဳပါေၾကာင္း စစ္တပ္မွတင္ျပခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ေသာင္းဂဏန္းမွ်ေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ေျမယာမ်ား ဆက္လက္ဆံုး႐ံႈးလ်က္ရွိပါသည္။

 ေျမယာအျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာျပႆနာအလိုက္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ 
ႏွစ္ဖြဲ႔ကို အစိုးရမွဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ) ေျမယာ ခြဲေဝအသံုးခ်မႈ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ 
လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (ျပည္သူလူထုမွ တိုင္ၾကားမႈမ်ားလက္ခံရန္) တို႔ကို ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ဖြဲ႔စည္း 
ခ့ဲပါသည္။ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္မွ အစိုးရအား လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ 
ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ ၂ဝ၁၄-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအား သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ မတ္လ-
၂ဝ၁၃ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဆိုးရြားေနေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈအေျခအေနမ်ားကို ထိေရာက္စြာတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
မရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာျပႆနာကိစၥရပ္မ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ သမၼတမွ ၂ဝ၁၁-
ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (the Myanmar National Hu-
man Right Commission) မွလည္း ၎တို႔လက္ခံရရွိေသာ တိုင္ၾကားစာအမ်ားစုမွာ ေျမယာသိမ္းယူမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေရးကြန္ရက္ (Myanmar Legal Aid Network - MLAW) 
အဖြဲ႔သည္လက္ရွိတြင္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳေသာ ေျမယာဆုိင္ရာတရားေရးကူညီမႈ (Land Legal Aid-LLA) နည္းစနစ္ႏွစ္ခု
အားကြပ္ကဲလ်က္ရွိၿပီး ကိစၥအခ်ိဳ႕အားတရား႐ုံးသို႔႔ပင္ ေရာက္ရွိသည့္အဆင့္သို႔ ကူညီႏိုင္ခဲ့သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
အတိုင္းပင္၂ဝ၁၃-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) ၏ အဓမၼအလုပ္ 
ေစခိုင္းမႈယႏၲရားအေပၚ အစီရင္ခံစာ၌ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈမ်ား အေရ 
အတြက္ ျမင့္မားလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (အလုပ္သမား က႑အေၾကာင္း အခန္း-၄.၄ တြင္ ၾကည့္ပါ)။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းခံျပည္သူမ်ား အတြက္ျပန္လည္ေနရာခ်
ထားေရးလမ္းစဥ္အေပၚ စိုးမိုးသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းေရးအက္ဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအရ အစိုးရမွသိမ္းယူခဲ့ေသာ 
ေျမယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံမ်ားနည္းပါးၿပီး ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါရွိပါ။

 မၾကာေသးမီက ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွာ ပို၍ႀကီးမားေသာ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွိသည့္အျပင္ အစိုးရ၌လည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေတြ႔အႀကံဳအနည္းငယ္သာရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔၏ (JICA) ေထာက္ခံမႈျဖင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္တြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းပထမအဆင့္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စုေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ခုအား ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားခံရသည့္ လယ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေသးဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာအသစ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ပင္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခံရသူမ်ား၏ ကုိယ္စားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔သို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ျပတိုင္ၾကားရန္၊ JICA ၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ က်င့္သုံးရန္ႏွင့္ တြန္းအားေပးရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။
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ေျမယာရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာအငွားခ်ျခင္းအတြက္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္

ျမန္မာအစိုးရမွ/ႏွင့္အတူ ေျမယာရယူျခင္း
 ၂ဝဝ၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာအားလုံး၏အဆုံးစြန္ေသာပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ္
လည္း ပုဂၢလိကေျမယာပိုင္ဆိုင္င္ခြင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ခြင့္ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားသကဲ့သို႔ 
အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအရ မျဖစ္မေန ေျမယာသိမ္းယူျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
ပုဂၢလိကက႑မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ အစိုးရထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကေျမယာသံုးစြဲခြင့္ရွိသူထံမွ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း ေျမယာရယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေျမယာသံုးစြဲခြင့္ရယူျခင္းတို႔ကို လက္ခံရယူႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအေနႏွင့္  
ေျမယာ ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 အျခားေသာ တိတိက်က်သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ေျမယာဥပေဒမ်ား ("ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား" သို႔မဟုတ္ 
"လယ္ယာေျမ" - ေအာက္တြင္ဆက္လက္ ၾကည့္႐ႈပါ။)ႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ေသာေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူရာ၌ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္
လက္က်န္ျဖစ္ေသာ အႏွစ္ ၁၂ဝ ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရး 
အက္ဥပေဒတြင္ အစိုးရအေနႏွင့္ "ျပည္သူ႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ဖြယ္ရွိပါက" ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေျမယာ 
သိမ္းယူႏိုင္ေၾကာင္း (အပိုဒ္ ၄ဝ-၁ (ခ)တြင္) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစိိုုးရအေနႏွင့္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ၎အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြေပးအပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ေပးအပ္မည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား ေျမယာရယူသံုးစြဲမည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ  
ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ေငြေၾကးအစား ေျမယာျပန္လည္ပံ့ပိုးျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေျမယာသိမ္းယူမႈ 
အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပဌာန္းထားၿပီး ေျမယာအား ကနဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ 
႐ြက္ျခင္း၊ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပုဂၢလိကျငင္းဆိုျခင္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္ (အပိုဒ္-၅(က))။ ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ျပန္တမ္း (ႏိုင္ငံ့သတင္းစာ) ၌ ေဖာ္ထုတ္ေၾကညာၿပီး ျပည္သူလူထုအား အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္ (အပိုဒ္-၄၂)။ 
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအား မည္သို႔မည္ပံု အသိေပးရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ ေျမေနရာပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား တိုက္႐ိုက္အသိေပးရန္ လိုအပ္္ေၾကာင္း မပါရွိေပ။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ေဒသခံ ေျမယာ 
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ၎ေျမယာေပၚတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမည္ကို 
သတိမျပဳမိဘဲ ရွိေနတတ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပန္တမ္း(သတင္းစာ)တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ သတိေပးခ်က္သည္ လံု 
ေလာက္မႈမရွိဘဲ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အရ ျငင္းဆိုမႈျပဳႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ တိုေတာင္းၿပီး ျငင္းဆိုမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ျပန္တမ္း(သတင္းစာ)တြင္ မွန္ကန္စြာ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပၿပီး အသိေပးမႈျပဳသူမ်ားအတြက္ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား ဥပေဒ

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)သည္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားရရွိႏိုင္ေရး ေျမယာကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ေျမယာမူဝါဒ 
မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ စိတ္ခ်ရသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ 
ဆိုသည္ကို ကန္႔သတ္ထားရွိၿပီး အစိုုးရမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆမည္ဆိုပါက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္/အသံုးျပဳခြင့္ 
လြဲေျပာင္းေပးရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အစိုးရမွ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားဟု အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႔တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားေပၚ၌ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထ 
မ်ားျဖင့္ လူအမ်ားသံုးစဲြေနပါသည္ဟု အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လယ္သမားအဖြဲ႔မ်ားမွ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိး 
ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္မ်ားေအာက္ရွိ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ လယ္ယာေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ လယ္သမားငယ္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေရး ပိုမို ႐ုန္းကန္ရႏိုင္ေျခရွိ 
ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းေသာ အျခားသူမ်ားမွ ရယူမွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေခ်ရွိေနပါသည္။ကာလ႐ွည္ၾကာစြာ 
အသံုးျပဳခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားအျဖစ္ စာရင္းဝင္လာၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ 
အလားအလာရွိသူမ်ားမွ လယ္ယာေျမမ်ားအား ၎တို႔၏ အမည္ေပါက္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒ 
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ေၾကာင္း အရမဟုတ္ေသာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ လက္ေတြ႔ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွ 
မဟုတ္ဘဲ အမည္ခံေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ဥပေဒအသစ္မ်ားသည္ လက္ရွိရွိေနသည့္ မညီမွ်မႈ 
မ်ားအား ပိုမိုဆိုးရြားေစျခင္းႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ အေျခအေနအသစ္မ်ား၊ တင္းမာမႈ/ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရာ၊ 
သို႔မဟုတ္ ပိုမိုးဆိုးရြားဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား (VFV) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ 
(VFV) ေျမယာအခြင့္အေရး ရရွိရန္အတြက္ အစိုးရထံမွ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ိုင္းမ်ားဥပေဒ အပိုဒ္ခြဲ-၅ (က)၊ (ဃ) ႏွင့္ (င) အရ အစိုးရႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ျဖစ္ေစ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ 
(Joint Ventures) ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွလည္းေကာင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား၌ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ရန္၊ အသံုးျပဳရန္ VFV 
စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ MIC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ 
ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ထား၍ မရႏိုင္ပါ။ ဤ VFV အသံုးျပဳခြင့္မွာ ယာယီသာျဖစ္ၿပီး လြဲေျပာင္း၍လည္းမရပါ။

 ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ VFV ဥပေဒ အပိုဒ္-၅၅ အရ VFV ေျမမ်ားေပၚ၌ "ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္"ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါက 
အျခားသူအား ေပးအပ္ထားေသာ VFV ေျမယာမ်ားအား VFV စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ရယူရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး 
ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမွာ ကာလတန္ဖိုးအေပၚတြင္ အေျချပဳရန္ျဖစ္သည္ (အပိုဒ္-၅၆)။၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ VFV ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
တြင္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းအေပၚ၊ သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးအေပၚ ကန္႔ကြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မပါရွိ 
သည့္အျပင္ တရားေရးရာအရ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုးလပ္နည္းမ်ား မပါသည့္အတြက္ မ်ားစြာေဝဖန္ခံခဲ့ရပါသည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ VFV ေျမမ်ားအတြင္း“က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း”၊ VFV ေျမမ်ားေပၚရွိ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
“ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားျခင္း”၊ VFV ေျမမ်ားေပၚရွိ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား၏ “အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား” 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သူမ်ားအား အဟန္႔အတားျပဳႏိုင္ရန္၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ VFV ဥပေဒအတြင္း 
အထူး ၾကပ္မတ္ထားပါသည္။ VFV ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ကုစားေရး ဆိုင္ရာ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ 
ဤရာဇဝတ္ေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။

လယ္ယာေျမ

 လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ အပိုဒ္ခြဲ-၆(က-၄)ႏွင့္ အပိုဒ္ခြဲ-၇(က-၄)တို႔တြင္ တစ္ဦးခ်င္း 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရဌာန၊ 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ "အဖြဲ႔အစည္းမ်ား" ကိုလည္း 
ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္ (အပိုဒ္ - ၆-ခ၊ ၇-ခ)။ ဤေဖာ္ျပခ်က္အရ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရာ၌ 
လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္ ေပးအပ္မည့္ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာကုမၸဏီျဖစ္ရမည္ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆိုခ်က္အတြင္း ထည့္သြင္း 
မထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားပါ အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ 
လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္အား လြတ္လပ္စြာလႊဲေျပာင္းႏိုင္ပါသည္ (ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို လႊဲေျပာင္းျခင္းအား ကန္႔သတ္ 
ျခင္းကဲ့သို႔ အခ်က္မ်ားမွအပ)။ ဤအခ်က္သည္ပင္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဆင္းရဲသည့္လယ္သမားမ်ား 
အေနႏွင့္ ယာယီအားျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိႏိုင္သည့္ ၎တို႔၏ လယ္လုပ္ခြင့္ကိုေရာင္းခ်ေစရန္ အားေပးေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး 
ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့ဘဝျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမရွိေသာ ဘဝမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစႏုိင္၍ ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမ 
အသံုးျပဳခြင့္ရွိသူအေနႏွင့္ ၎ပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းကို အလိုရွိသည့္အခ်ိန္၌ ေငြသားတန္ဖိုးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္အတြက္ 
လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းအား ပုဂၢလိကညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ 
မဟုတ္ပါ။ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်အထိ အကာအကြယ္ေပးမည္ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္ (မွ်တမႈမရွိေသာ ေဖာ္ျပ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးသားခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ သေဘာတူညီမႈျပဳေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပး၍ သေဘာတူေစ 
ျခင္း၊ အမွားအယြင္းမ်ားျဖင့္၊ သို႔မဟုတ္ လြဲမွားစြာ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူေစျခင္းအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈျပဳေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္  
ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၌ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္)။၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ 
ဥပေဒ၌ "ႏိုင္ငံေတာ္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္" လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္"ကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး 
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"သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ အာမခံခ်က္ေပးရန္၊ လယ္ယာေျမအသုံးျပဳခြင့္ရွိသူအား "ဆံုး႐ံႈးမႈတစ္စံုတစ္ရာ" မရွိေစဘဲ 
ေပးေလ်ာ္မႈျပဳရန္" ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္ (အပိုဒ္-၂၆)။ VFV ဥပေဒႏွင့္အတူ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္လည္း 
ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တရား 
ေရးရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မပါရွိပါ။

ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ား၏ ေျမအသံုးခ်ျခင္း

 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၈၇-ခုႏွစ္ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ 
ကန္႔သတ္မႈဥပေဒ (the Restriction on the Transfer of the Immoveable Property Law - 1987) အရ ေျမယာဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ 
တစ္ႏွစ္ထက္ပိုေသာ ေျမယာငွားရမ္းျခင္းမျပဳရန္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
အေနႏွင့္ ယခုအခါ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းမွ သာမာန္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ေျမယာရယူသံုးစြဲႏိုင္ၿပီး ေအာက္ပါ ဥပေဒေရးရာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ ေျမယာကို ႏိုင္ငံျခားသားထံသို႔ ပုဂၢလိကေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအရ 
ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္မူ ဤကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
ေပးႏိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၃၉/၂ဝ၁၁) အရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအား ေျမယာအငွားခ်ႏိုင္မည့္ 
အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ 
VFV ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္မ်ားကို ပုဂၢလိကေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအရ ရယူခြင့္မရွိပါ (VFV ဥပေဒ 
အပိုဒ္-၁၆-ဂ) (လယ္ယာေျမဥပေဒ အပိုဒ္-၁၄)။ အသစ္ျဖစ္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ပိုမိုရွည္လ်ားေသာ အခ်ိန္ကာလအထိ (အႏွစ္-၅ဝ) ေျမယာငွားရမ္းသံုးစြဲခြင့္ျပဳႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား၊ 
လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏအလိုက္ ၁ဝ-ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးႏိုင္ပါသည္။ "ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏွင့္ 
လက္လွမ္းမမီသည့္ ေနရာေဒသမ်ား" တြင္မူ ေျမယာငွားရမ္းမႈသည္ ပိုမိုသက္တမ္း ရွည္ၾကာႏိုင္ပါသည္။

 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၌ လြဲမွားစြာ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးထားေသာ္လည္း 
ထိုအကာအကြယ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေျမယာ 
ငွားရမ္းမႈမ်ားသည္သာ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ေျမယာငွားရမ္းမႈကိစၥမ်ားကို MIC သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ကတိ 
ျပဳထားသည့္ ငွားရမ္းခေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားရွိပါက ေျမယာ 
ငွားရမ္းေပးသူ (ေျမပိုင္ရွင္)မွ  MIC သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ MIC မွ ငွားရမ္းမႈကို ရပ္ဆိုင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သူမွ ငွားရမ္းထားသည့္ ေျမယာေပၚ၌ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု MIC မွ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကလည္း ေျမယာ 
ငွားရမ္းမႈကို ရပ္ဆိုင္းခြင့္ရွိပါသည္။ ပို၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ “ျပည္သူလူထုမွ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ဆႏၵမရွိေသာေနရာ 
ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ဆႏၵမရွိေသာေနရာ”ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအား ငွားရမ္းခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ငွားရမ္းမည့္ 
ေျမေနရာ၌ လက္ရိွေနထိုင္သူရွိပါက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေျမပိုင္ရွင္၏ သေဘာတူညီမႈေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ျပန္လည္အေျခခ်ျခင္း၊ ကာလတန္ဖိုးအပါအဝင္ ေပးေခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပ်က္ဆီးနစ္နာမႈမ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈရွိ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို MIC သုိ႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ၎အခ်က္မ်ားအရ ေျမယာငွားရမ္းသံုးစြဲရာ၌ ပုဂၢလိကညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား 
ျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား မရွိသင့္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ ဤသို႔ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိေနခ်ိန္ အစိုးရအေနႏွင့္ ၎ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ အခြင့္အာဏာမ်ား တည္ၿမဲအားေကာင္းေစေရး 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္လား၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္လိမ့္မည္လားဟူသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္လာပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိရာ ေနရာမ်ားငွားရမ္းျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။

လက္ရွိဥပေဒေရးရာမူေဘာင္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

 လက္ရွိဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ ရရွိသူမ်ား 
အေပၚ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ "ျပည္သူ႔ 
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္"၊ သို႔မဟုတ္ "ျပည့္သူ႔အတြက္ အက်ဳိးရွိမည္ဟု သက္ေသျပႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္"ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ပင္ 
ေျမယာသိမ္းယူေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္ ေျမယာသိမ္းယူမႈ အက္ဥပေဒအရ ေျမယာ 



၄
၄.၃

အပိုင္း - ၄.၃ 39

သိမ္းယူမႈကို ခြင့္ျပဳပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရသည္ အျခားျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ 
ရွိရန္မလိုဘဲ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုအရ ေျမယာေပးအပ္ရန္ "တာဝန္ရွိေနေသာေၾကာင့္" ျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အေသးစိတ္ျပဌာန္းခ်က္ အနည္းငယ္သာ 
ပါရွိၿပီး ေျမယာသိမ္းယူျခင္းခံရမည့္သူအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အနည္းငယ္သာပါရွိေၾကာင္း သိရွိရပါ    
သည္။ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒ၌သာ ျငင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားပါသည္။ VFV ေျမယာ 
ဥပေဒႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈျပဳ 
လုပ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မပါဝင္ပါ။ ထိုဥပေဒမ်ားမွအပ အျခားေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားမရွိပါ။

(ခ) ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

ေျမယာရယူျခင္း / ေျမယာအသံုးခ်ျခင္းအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား

 � ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္မတိုင္မီ နည္းလမ္းမ်ား။  လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈရရွိေရးႏွင့္ ထုတ္ယူမႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
နယ္ေျမမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဇစ္ျမစ္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ 
ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ 
မတိုင္မီနည္းလမ္းမ်ား (လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား)၊ အထူးသျဖင့္အစိုးရ၊ သို႔မဟုတ္ စစ္ဘက္မွသိမ္းယူမႈမ်ိဳးသည္ လက္ေတြ႔တြင္ 
ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူမွ လက္မခံေတာ့ေပ။

 � ေျမယာ သိမ္းယူမႈအတြက္ ေရွးက်ေသာနည္းလမ္းမ်ား။   ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ 
က်သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မရွိေပ။ ေျမသိမ္းယူမႈႏွင့္ ေရနံလုပ္ကြက္နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္းကိစၥမ်ားအတြက္ (၁၉) ရာစုႏွင့္ 
(၂ဝ) ရာစုမ်ားမွဥပေဒမ်ားကို သုံးစြဲေနပုံရသည္။ ဤဥပေဒမ်ားသည္ အျခားေသာဘံုဥပေဒ အသံုးျပဳသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သတ္ 
မွတ္ထားသည့္နည္းနာမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ား၏ ပိုမိုေခတ္မီေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား 
အေပၚ ထင္ဟပ္မႈမရွိသည့္အျပင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔ (FAO) မွ ဦးေဆာင္၍ မၾကာေသးမီက 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေျမယာရယူျခင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပင္ အလွမ္း 
ေဝးေနပါေသးသည္။

 � ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း။        ။ ေျမယာဥပေဒအသစ္သည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ 
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရး၊ သို႔မဟုတ္ ေျမယာအတြင္းဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ သို႔မဟုတ္ ေျမယာသုံးစြဲခြင့္ 
တရားဝင္ အေထာက္အထားမရွိသည့္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္မျပဳေပ။ အစိုးရအေနႏွင့္ ေျမယာသံုးစြဲခြင့္ 
အေပၚ ထုံးတမ္းစဥ္လာဥပေဒမ်ားအား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုအခြင့္အေရးမ်ားအား အကာ 
အကြယ္ေပးမႈမ်ားမွ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားပိုင္ (ရပ္႐ြာပိုင္) ေျမေနရာသတ္မွတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ားပံ့ပိုးေပးရန္ ကၽြမ္း 
က်င္ပညာရွင္မ်ားမွ အႀကံျပဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း အစိုးရအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေျမလြတ္ 
မဟုတ္သည့္ ေျမယာအား ေျမလြတ္အျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ရလဒ္အားျဖင့္ မည္သည့္အစိုးရမွတ္တမ္းတြင္မွ မပါ 
ရွိဘဲ ေျမယာမဲ့မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ စီးပြားေရးမ်ားအတြက္ 
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ၾကရၿပီး ထို႔အတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆံုး႐ႈံးသြားသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ရရွိရန္ျဖစ္ၿပီး လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္လည္း ၎ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္း 
ႏိုင္ပါသည္။

 � ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား။   ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကာလအတြင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာအသိမ္းခံရၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး 
မရသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္မႈမရွိေသာ "ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား" အား သတင္းစာမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဖာ္ျပလာၾကသည္။ ေျမယာအတြက္ ထိုက္သင့္သည့္  
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တန္ဖိုးေအာက္ေလ်ာ့ခ်၍ အေပးခံရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စစ္ဘက္၊ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက  ရြာသား 
မ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈကို အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းမ်ားလည္းရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေျမယာကိစၥမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေရွ႕ဆက္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ႏိုင္သည္ဟူေသာ လက္ေတြ႔က်သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ၎ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေဒသခံရပ္႐ြာလူထု၏ အေျခအေနတင္းမာမႈ 
ကိုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေစသည့္အျပင္ (ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ေစလိုေသာ) အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဦးတည္ေျပာဆိုမည့္ 
အေၾကာင္းအရာလည္းျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အဖြဲ႔ (OECD) ၏ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ 
ေျမယာ ရယူသံုးစြဲရာ၌ လူနည္းစု လူမ်ဳိးစုမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္/အသံုးျပဳသည့္ ေျမယာမ်ားသာမက မည္သည့္ေျမယာအတြက္ 
မဆို လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီမႈ (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ ပိုမို ႏိႈးေဆာ္လာပါသည္။

 � ေစ်းကစားျခင္း ။   ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေစ်းကစားမႈမ်ားကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ 
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ယူဆရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေစ်းကစားသူမ်ားမွ ေျမယာရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ေရာက္ႏွင့္ေနသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိမျပဳမိေသးေသာ မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ ေျမယာမ်ားကို 
အဖိုးႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ရယူထားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြအက်ဳိးအျမတ္မ်ားရယူႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အမွန္ 
တကယ္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးအပ္သည့္အခါ၌ မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔အား လိမ္လည္၍ ေျမယာရယူ 
သည္ဟု ခံစားရႏိုင္ၿပီး အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

 � အေသးစိတ္က်သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား။      ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ နယ္ေျမ 
အတြင္း ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေရရွည္တည္ၿမဲသည့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
ဤဆက္ဆံေရးမ်ားအား အစဦးပိုင္းကတည္းမွစတင္၍ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင့္ ေျမယာရယူျခင္း၊ 
ေျမယာသုံးစြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဒသမွမည္က့ဲသို႔တံု႔ျပန္မႈမည္ (အေကာင္း/အဆုိး) ဟူေသာ အခ်က္အေပၚ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ တူညီသည့္ပံုစံႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ ထံုးတမ္း 
စဥ္လာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ သိသာထင္ရွားေသာ ေျမယာအေျချပဳ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
မ်ားႏွင့္ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမယာမ်ားေပၚ၌ အေျခခ်ေနႏိုင္မႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ေျမအသံုးခ်ေရးႏွင့္ ေျမယာ ရယူသိမ္းဆည္းျခင္း 
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္နာရန္ လိုအပ္ၿပီး ၎ 
ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တူညီမွ်တစြာ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ 
ထိုသိုျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႐ြာသူ/သားမ်ား၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးကာ အေသးစိတ္ 
က်ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို တင္ျပေျပာဆိုသည့္အခါ ႐ြာသူရြာသားမ်ား၏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ကို 
ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ ဖံုးကြယ္ေနၿပီး ေျပလည္မႈ မရရွိႏိုင္ဘဲ 
ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာ၌ အစိုးရဘက္မွ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လံုးဝ ညႇိႏိႈင္းမႈမရွိျခင္း၊ ထံုတမ္းစဥ္လာအရ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေျမယာသံုးစြဲေနသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတြင္းရွိဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံ-သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားအား ေလးစားလုိက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ အပါအဝင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပ်က္ 
ကြက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အေလးထားသင့္ပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈ 
မ်ားသည္ အစိုးရမွျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဥပေဒႏွင့္အညီ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ၊ 
ရပ္႐ြာလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္သည္ဟုမယူဆသင့္ပါ။ SWIA အဖြဲ႔မွ သိရွိခဲ့ရသည္မွာ ေျမယာသိမ္းယူမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ပါက သိမ္းယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) သည္ အဓိက တာဝန္ရွိသူ 
ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာနႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနမ်ားပါဝင္သည့္ ေျမယာရယူေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ 
ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ရယူသည့္ ေျမယာမွန္သမွ်အတြက္ MOGE မွ အမည္ခံပါသည္။ PSC အား လက္မွတ္ေရးထိုး 
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သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားလက္မွတ္မ်ားကို ေျမယာပိုင္ရွင္ 
မ်ားထံမွရယူၿပီး ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ အပါအဝင္ ယာယီ/အၿမဲ ေျမယာရယူမႈအတြက္ အခေၾကးေငြေပးအပ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ရရွိထားေသာ ေျမယာ (Voluntary Land Acquisition) မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ 
MOGE ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ေျမတိုင္းပံုစံမ်ားသည္ စာ႐ြက္ပံုစံအျဖစ္ အမ်ားအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ရွိေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မည္သူက  
အမည္ေပါက္ေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

 � ေျမယာအေမြကိစၥရပ္မ်ား။      ။ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာအရ တာဝန္မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း 
အစိုးရမွခြဲေဝေပးေသာ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္႐ွားသည့္ အေမြစားအေမြခံဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားရွိေနၿပီး လက္ေတြ႔ 
တြင္ ၎ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပါက တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈပ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ အေမြ 
ဆိုင္ ေျမယာေတာင္းခံမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရာတြင္လစ္ဟာခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႔ရွိလာပါက ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
ေျမယာေကာ္မတီႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား အေပၚ၌သာ မွီခိုေနျခင္းထက္ (လိုအပ္ပါက ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းသင့္ပါေသာ္
လည္း) ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

 � ေျမအသံုးခ်မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း။ ။ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ေ႐ႊ႕ 
ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ား မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ေျမယာမဲ့ဦးေရ မ်ားျပားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ လူအမ်ားကို 
မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈမ်ဳိးမွ မလုပ္ဘဲ ရွိေနႏိုင္သည္မွာ ရွင္းလင္းပါသည္။ ထို႔သို႔ ေျမယာအေျချပဳ ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
အပ္ျခင္းမ်ဳိးကို ေဆာင္႐ြက္ေလ့မရွိခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အနည္းဆံုး ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသင့္ပါသည္။ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမွ ပတ္ဝန္းက်င္အား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္သံုးစြဲရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ေျမယာျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူမႈ မဟုတ္ 
သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း (ေျမယာကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္း - ထုိ႔အတြက္ ေျမပိုင္ရွင္အား ပံုမွန္ဝင္ေငြ ရရွိေစ 
ပါသည္) (လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္၍မူ စိုက္ပ်ဳိးေရးမွအပ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲခြင့္မျပဳဘဲ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလြန္ 
႐ႈပ္ေထြးပါသည္)။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း

 � ဥပေဒေရးရာ လစ္ဟာမႈမ်ား။ ။ မၾကာေသးမီက လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ VFV ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ လက္ရွိဥပေဒ 
မူေဘာင္သည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ "ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္"ဟုသာ ေယဘုယ်ေဖာ္ျပထားၿပီး 
ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မပါရွိသည့္အတြက္ လြဲမွားစြာ 
ျပဳမူေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ (လုပ္ငန္းစဥ္အရ အိမ္ေထာင္စုမ်ားေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ လိုအပ္လာခ်ိန္၊ 
သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈ မဟုတ္သည့္တိုင္ စီးပြားေရးအရ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ လိုအပ္လာခ်ိန္တြင္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
ေျမယာအမ်ိဳးအစားအားလုံးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ဆင့္၊ သို႔မဟုတ္ အလိုဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မရွိပါေသးပါ (မည္သည့္ အရာကို "အလိုဆႏၵမပါဘဲ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း"ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိေနပါသည္)။ ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
အပ္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္လည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္နည္းလမ္း အဆင့္ဆင့္ မရွိသည့္အတြက္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ အျခားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံ-သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ 
ကြဲလြဲလ်က္ ရွိေနပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ 
ပစၥည္းဥစၥာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း သက္သက္မဟုတ္ဘဲ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးေရးျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေပးေလ်ာ္သည့္ေငြသားမ်ား အလြယ္တကူကုန္ဆံုးေပ်ာက္ပ်က္မႈ မရွိေစရန္အတြက္ 
ေငြေၾကး (ေငြသား) ေလ်ာ္ေၾကးထက္ ေျမယာအစားျပန္ေပးျခင္းကို ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လတ္တေလာ အေျခ 
အေန၌ ေျမယာအစားျပန္ေပးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပံုစံတူညီသည့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား မရွိျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ လြဲမွားစြာက်င့္သံုးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ မ်ားစြာေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေျမယာ 
ရယူမႈကို ျငင္းပယ္ႏုိင္မည့္၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးအေျခအေနကို ညႇိႏိႈင္းႏိုင္မည့္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မရွိပါ။ အလို 
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ဆႏၵျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလိုဆႏၵမပါဘဲျဖစ္ေစ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
လံုးဝမရွိသည့္အတြက္ အစိုးရအား IFC လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၅) တို႔ကို က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ ၎တို႔ 
ကိုယ္တိုင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနမွ တိုက္တြန္းသင့္ပါသည္။

 � အလိုဆႏၵမပါဘဲ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအေပၚ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမူၾကမ္း။  ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမူၾကမ္း၏ ေနာက္ဆံုးအဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုမႈ
တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ မပါဝင္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥမ်ားပါဝင္မည့္၊ သို႔မဟုတ္ တိုင္း 
ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား ထိခိုက္ဖြယ္ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ သီးသန္႔ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္။"ထိုသို႔ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမရွိပါက ၎စီမံကိန္းမ်ားအေနႏွင့္ 
သေဘာတူညီမႈမပါေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို 
က်င့္သံုးရမည္…"ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေလ့အထ 
ေကာင္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအေနႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္
လာမည္ျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္ လူထုအတြင္းတင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားမွ ေျမယာ

 � ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ။ ။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ား၌ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာပါသည္။ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားရာေနရာအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံ၏အေျခခံက်ေသာ ေျမပံုမ်ားအတြင္း မပါရွိဘဲ၊ သို႔မဟုတ္ အလိုအေလ်ာက္ပင္ VFV 
ေျမယာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူနည္းစုလူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း 
အတြက္ ၎တို႔၏ကုိယ္ပိုင္စနစ္ရွိၿပီး အမ်ားပိုင္အခြင့္အေရး၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာအခြင့္အေရးႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ၎စနစ္မ်ားအတြင္း အားနည္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
မရွိျခင္းတို႔မွာ သစ္ခုတ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ ၎ေဒသအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႔မ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားရွိ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားတြင္မူ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုသို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းကိုပင္၊ သို႔မ 
ဟုတ္ မည္သူက လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသည္ကိုပင္ မသိရွိလိုက္ၾကပါ။ ေဒသလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ အရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ဌာနခ်ဳပ္သို႔ပင္ အသိမေပးဘဲ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ နယ္စပ္စည္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ပြဲမွက်န္ရစ္ေသာ ေျမျမႇဳပ္ 
မိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေပါက္ကြဲေစသည့္ အႂကြင္းအက်န္မ်ား ျပန္႔ႏွံတည္ရွိေနၿပီး ရပ္႐ြာလူထုႏွင့္ အျခားေျမယာအသံုးျပဳမည့္သူ
မ်ားအတြက္ ၎ေနရာမ်ားကို အသံုးမျပဳႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ အသံုးျပဳခြင့္ 
ရရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ကာလၾကာျမင့္စြာပင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ဘဲ ဆံုး႐ံႈးရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပားလာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ေျမယာအသံုးျပဳမႈအတြက္ ေနာင္တြင္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ေျမယာ 
သိမ္းယူမႈကိစၥမ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေျမယာကိစၥရပ္မ်ား၏ 
အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (Myanmar Peace Center) အတြင္း ေျမယာစင္တာ 
(Land Center) ၏ အဆိုျပဳခ်က္မွာ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ နည္းပညာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ (ေကာင္းကင္ေျမပံု ေရးဆြဲျခင္းကဲ့သို႔ - 
geospatial) အေလးေပးထားပါသည္။

 � ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ထပ္မံလိုအပ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ ၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္ 
ဇြန္လမွစတင္ကာ လူထုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၄၃,ဝဝဝ-ခန္႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး အမ်ားစုမွာ 
မူဆလင္ဘာသာဝင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လူထုအတြင္း တင္းမာမႈမ်ားရွိေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အသံုးျပဳရန္လုိအပ္မည့္ မည္သည့္ေနရာမဆို ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူရင္းဇစ္ျမစ္အေပၚ     
သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အထူးေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ လူထုအတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနေသာလူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိ၊ မရွိအား ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား 
အေနႏွင့္ ၎တို႔၏အိမ္ယာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္ရွိသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ထပ္ေလာင္းျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစ 
ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ လူထုေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တိတ္တဆိတ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္အသြင္ မေရာက္ရွိေစရန္၊ 
သို႔မဟုတ္ ၎ကိစၥရပ္မ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူးရေနသည့္ အသြင္မျဖစ္ေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ 
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ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မီတြင္ ထိုသို႔ေသာေနရာမ်ားရွိ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ေဒသကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူေတာင္းခံသင့္ပါသည္။ ပဋိပကၡကိစၥရပ္မ်ား 
ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားအား အခန္း (၆) တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။

(ဂ) ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ေျမသိမ္းျခင္းမျပဳမီ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္။ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရရွိပိုင္ခြင့့္္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေဒသရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အၾကံဉာဏ္ယူျခင္းအတြက္ လံုေလာက္သည့္အသိေပးမႈ မရွိေပ။ ထိုသူတို႔၏ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေျမ
သိမ္းမႈမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ မရရွိၾကေပ။ ကိစၥအမ်ားစု တြင္ေဒသရပ္ရြာလူထုသည္ -

• ၎တို႔၏ ေျမကိုသိမ္းယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည့္အေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေျမကိုသိ္မ္းယူမည့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္း
ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရရွိၾကပါ။

• စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေၾကာင္းၾကားတိုင္ပင္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အသိေပးခံရရန္ အခြင့္အေရး
မရရွိၾကပါ။ ထိုအစား ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍သာ သတင္းရရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ပိုက္လိုင္းတည္ 
ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔သားမ်ား ေရာက္မလာမီ တိုေတာင္းသည့္ ကာလအတြင္းမွသာ ကပ္၍အသိေပးတတ္သည္။

• စီမံကိန္းပံုစံေရးဆြဲျခင္းအဆင့္ဆင့္တြင္ စီမံကိန္း၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ 
ေဆြးေႏြးခြင့္တို႔ မရရွိပါ။

• သမိ္းယမူည့္ေျမကြက၊္ ေျမယာသမိ္းယမူႈႏငွ္ပ့တသ္က၍္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈငိ္းခြင္၊့ သို႔မဟတ္ု ေျမယာသုံးစြမဲႈႏငွ္ပ့တသ္က၍္ 
ကန႔္သတ္ထားရွိေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခြင့္ မရရွိခဲ့ပါ။

ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမျပဳမီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ဆႏၵအေလ်ာက္သိမ္းယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သင့္ေတာ္ 
လုံေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ရရွိပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ေျမယာသိမ္းယူမႈမျပဳလုပ္မီ ရြာသားမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အားနည္းသည္ (ကုမၸဏီအစား 
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ ရယူမႈႈကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသည္)။ ရပ္ရြာလူထုအား ၎တို႔၏ ေျမယာ 
မ်ား သိမ္းယူျခင္းမျပဳမီ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာ၏ သေဘာတူညီမႈႈ ခြင့္ျပဳမႈရယူျခင္း၊ 
ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကိစၥအား ညႇိႏိႈင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေဒသရပ္ရြာလူထု 
အေနျဖင့္ - 
• ၎တို႔၏ ေျမသိမ္းယူရန္ေဆြးေႏြးရာတြင္ မည္သည့္အစိုးရအာဏာပိုင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတို႔ ပါဝင္သည္ကိုပင္ 

အသိေပးခံရျခင္း မရွိေပ။ မည္သူ႔ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မည္မွ်ရႏိုင္မည္ စသည္တို႔ကို အသိေပးခံရျခင္းမရွိေပ။ ေျမယာေကာ္မတီ ပါဝင္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္သာ ႁခြင္းခ်က္ရွိ 
ပါသည္။
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• ၎တို႔၏ ေျမဝယ္ယူမႈအေျခအေနမ်ားအား ေဖာ္ျပေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ တစ္သမတ္တည္းရွိေသာ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ား ေပးအပ္ခံရျခင္းမရွိေပ။

• အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားနားမလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း
မ်ားတြင္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းျခင္း ခံရသည္မ်ားရွိသည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျမန္မာစာမွ တိုင္းရင္းသားဘာသာ
စကားသို႔ ျပန္ဆိုထားျခင္းမရွိေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ပင္ ေရးသားထားသည္ကို မေတြ႔ရေပ။
(ဥပမာ - ႏိုင္ငံျခားဘာသာမ်ား)။ (အခိ်ဳ႕စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္မူ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားၾကသည္။)

• တစ္ခါတစ္ရံ စာရြက္စာတမ္းတြင္ လက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းကို မကန္႔ကြက္ရန္၊ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္မႈမျပဳရန္ 
သေဘာတူၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကသည္။

• အခ်ိဳ႕ ျမန္မာဘာသာစကားသို႔ ျပန္ဆုိထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈစာရြက္စာတမ္းမွ ေဖၚျပ
ခ်က္အတိုင္းမဟုတ္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ တူညီသည့္သေဘာအယူကို ထင္ဟပ္မႈမရွိေသာ စာရြက္စာတမ္း ျဖစ္ေန
သည္။ ဥပမာ - ရြာတစ္ရြာတြင္ သေဘာတူညီမႈ စာရြက္စာတမ္း၏အဂၤလိပ္မူတြင္ “ေလ်ာ္ေၾကး” ဟူေသာ အသုံး
အႏႈန္းကို ျမန္မာမူ၌ “က႐ုဏာေၾကး”ဟု ရည္ညႊန္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ရပိုင္ခြင့္အျဖစ္ 
ေပးရန္ရွိသည့္ေလ်ာ္ေၾကး”ဟူေသာ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ အားေပ်ာ့ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။

• ေလ်ာ္ေၾကးအားလက္ခံရရွိရန္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစေသာ အပိုလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္လည္း ရွိသည္။ ဥပမာ-ေလ်ာ္ေၾကးကိုေတာင္းယူရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးစိုက္ရာၿမိဳ႕သို႔ သြားရသည္။
တိုက္႐ိုက္အေပးခံရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွတစ္ဆင့္ ေပးေခ်ေငြကိုထုတ္ယူရသည္။
တစ္ခါတစ္ရံ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်မႈရရွိရန္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကို လာဘ္ထိုးရျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ 
သည္။

 � ရြာအမ်ားစုတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ပုံစံ (၇) ကို အေျခခံ၍ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသည္။ (ယခင္ ပုံစံ- ၁ဝ၅၊ ေျမယာ၊ သို႔မ ဟုတ္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ အခြန္ေဆာင္ထားသည္ကိုျပသည့္ အခြန္ပံုစံ) သို႔မဟုတ္ အျခားစာရြက္စာတမ္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္း၏     
ေထာက္ခံံခ်က္(အစစ္ခံခ်က္)ျဖင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တသမတ္တည္းက်ေသာ၊ အလြယ္တကူ ရယူသုံးစြဲႏိုင္သည့္ 
ေျမယာမွတ္ပုံတင္မႈ မရွိျခင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုသက္ေသျပရန္ အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းပုံစံ တင္ျပႏိုင္မႈသည္ 
ေျမယာပိုင္ရွင္အတြက္ အေရးပါသည့္ ကာကြယ္မႈျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းနည္းလမ္းသည္   အစဥ္အလာအရ 
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုေက်ာ္လႊားသြားရန္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ျပႆနာလည္း ျဖစ္လာ 
ႏိုင္ဖြယ္လည္းရွိသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ အစဥ္အလာအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အပါ အဝင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကိစၥရပ္
မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ လူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္တို႔ကို တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္စိစစ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္
အေၾကာင္းအျခင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားစီးရန္ အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစရွိသည့္ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ 
ကန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး မၾကာခဏ ရြာသားမ်ား၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြး 
ရန္လည္း လိုအပ္သည္။
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ေျမယာရယူမႈ၊ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ျခင္း

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ - ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားအား လက္လြတ္စပယ္သိမ္းယူမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္။ လူတိုင္းလံု 
ေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရပိုင္ခြင့္၊ ထိေရာက္သည့္ကုစားမႈရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ မၾကာခဏဆုိသလို ေျမယာ၊ ေနအိမ္၊ သီးႏွံတို႔အတြက္ လုံေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိျခင္းကို 
မေက်မနပ္တိုင္တန္းေျပာဆိုၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ -

 � ေျမႏွင့္သီးႏွံတို႔အတြက္ေပးေခ်သည့္ႏႈန္းထားႏွင့္ပတ္သက္၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အားနည္းျခင္း။ 
အဓိကအားျဖင့္ ေျမႏွင့္သီးႏွံအတြက္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္းေပးေလ်ာ္ပုံရၿပီး ယင္းမွာသင့္ေတာ္သည့္စံႏႈန္းလည္းျဖ
စ္ပါသည္။ ေဒသအလိုက္ ၎ေဒသ၏ ေျမယာေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအေပၚ မူတည္ၿပီးတြက္ခ်က္ေသာေၾကာင့္စီမံကိန္းေ
ဆာင္ရြက္ေနေသာျပည္တြင္းရွိ အျခားေသာေနရာမ်ား၏ ေပါက္ေစ်းႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္မူရလဒ္မ်ားကြဲျပားျခားနားမႈ
မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ား တြက္မူ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ႏႈန္းထားမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ေသာ 
မွတ္တမ္းမ်ားမွာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအနည္းငယ္သာရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုးဝမရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏႈန္းထားမ်ား      
ကြဲျပားမႈရွိၿပီး တြက္ခ်က္ပံုနည္းစနစ္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ နယ္ေျမမ်ားရွိ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္
အျခားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ ၎တို႔ထက္ ပိုမိုရရွိေၾကာင္း ၾကားသိရေသာအခါ မေက်နပ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္္ကို ေတြ႔ရသည္။

 � အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်မႈကို အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ခြဲျခားေပးေခ်မႈမရွိဘဲ တစ္ေပါင္းတည္းေပးေခ်မႈမ်ား
ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသူေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ လက္ခံရရွိမႈ ရွိ၊ မရွိကို ကိုယ္တုိင္ 
စစ္ေဆး အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲပါသည္။ 

 � တည္ေနရာႏွင့္ ကုမၸဏီအေပၚမူတည္၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ပံုစံ ကြဲျပားမႈလည္းရွိသည္။  အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္း 
ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသလို ေျမကြက္အတြင္း သီးႏွံရွိလွ်င္ ငါးႏွစ္စာသီးႏွံအတြက္ ေလ်ာ္ 
ေၾကးေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းလုပ္ကိုင္သည့္ ေျမအတြက္ပင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ သုံးႏွစ္စာသီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးသာ ရရွိသည္ဟု SWIA သုေတသီမ်ားမွသိရွိရသည္။ ယာယီလုပ္ကိုင္သည့္ 
ေျမအတြက္ ေျမတန္ဖိုး၏ (၉ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သုံးႏွစ္စာသီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ ကုမၸဏီရွိသကဲ့သို႕အခ်ိဳ႕တြင္ 
ေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးရေသးသည့္ ကုမၸဏီလည္းရွိသည္။ ေဒသအမ်ားစုတြင္ သီးႏွံအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမပ်က္စီးသည့္အခါ ကုမၸဏီတစ္ခုက ပထမႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္စာသီးႏွံအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
ခ်ိန္တြင္ ၎ေဒသအတြင္းရွိ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုမွ ပထမတစ္ႏွစ္စာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအားတစ္ႏွစ္ခြဲစာအတြက္ 
(၁၅ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ေပးေခ်ခ့ဲသည္။ 

 � အရင္းအျမစ္သုံးစြဲစရာနယ္ေျမသို႔ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေပါက္ေရာက္မႈဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ အစဥ္အဆက္ သုံးစြဲခဲ့ရာ 
နယ္ေျမႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးသည္။ ေဒသခံမ်ား၏အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အသံုးျပဳေသာ၊ စီးပြားေရးအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေျမယာမ်ားမွေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္း (economic 
displacement) အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ျငင္းပယ္ခံရသည္ (လုပ္ငန္းအရင္းအႏွီး 
ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ ဝင္ေငြရလမ္းရင္းျမစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြးမႈနည္းလမ္းမ်ား ရယူသုံးစြဲႏိုင္မႈ ဆုံးရႈံးျခင္း)။

 � အခ်ိဳ႕မွာ ၎တို႔ေျမယာအေပၚ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိေရး သင့္ေလ်ာ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပေတာင္းဆိုသည့္တိုင္ 
မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွ ရရွိျခင္းမရွိဘဲ အခ်ဳိ႕သူမ်ားမွာမူ ၎တို႔ရရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအနည္းအမ်ားအေပၚ 
မေက်နပ္၍ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္ (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အျခားေနရာမ်ား၌ ရရွိေနသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ႏိႈင္းယွဥ္ပါသည္)။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ 
ေဒသခံမ်ားအားေပးေခ်ေသာေငြအား ျဖတ္ေတာက္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္တန္းခံရမႈမ်ား 
လည္းရွိသည္။
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 � အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႐ြာသားမ်ားမွ လက္ခံရရွိေသာ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈရွိၾကပါသည္။

 � ပိုက္လိုင္းေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ ယင္းပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမယာေကာ္မတီသတ္မွတ္ထားရွိၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ 
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ MOGE ႏွင့္ ကုမၸဏီက ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ လူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္သေဘာေဆာင္ၿပီး ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
လည္း စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက တစ္ေနရာတည္းသို႔သာ သြားေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္သည္။ 

 � ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံ 
ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အတားအဆီးမရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ 
အမည္ျဖင့္သာ မွတ္ပုံတင္ၾကၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဴးသားမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးအား မိသားစုတြင္ 
ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွသာ လက္ခံရယူေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မုဆိုးမမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ 
လည္း အမ်ိဳးသားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားနည္းတူ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံရရွိၾကပါသည္။ 

 � စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း သက္ေရာက္မႈခံရသူူမ်ားအတြက္ အျခားေသာအသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းဖန္တီးေပးမႈမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈပံုစံ စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမႈ နည္းပါးပါ 
သည္။

 � ေျမယာအေျချပဳ အသက္ေမြးသူမ်ားအတြက္ အျခားေသာေျမေနရာ အစားထိုးေပးျခင္းရွိသည္ဟု မၾကားရေပ။ ထို႔          
ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေျမေနရာအစားျပန္လည္မရရွိႏိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းအေပၚ ႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။

 � ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ ေပးေခ်မႈအားေငြသားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားစြာတြင္ ေငြသားမ်ားလုံျခံဳ 
စြာ ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း သိရွိမႈ အလြန္ 
နည္းပါးသည္။ ထို႔အတူ ေငြေၾကးအား စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲရန္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိပါ။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြကို လ်င္ျမန္စြာသုံးစြဲပစ္ၾကၿပီး အသက္ေမြးမႈ၊ သို႔မဟုတ္ အရင္းအႏွီးျပဳလုပ္ရန္အတြက္မရွိဘဲ ျဖစ္က်န္ေနတတ္ၿပီး 
အလုပ္သမားအျဖစ္ အသက္ေမြးရပ္တည္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားလည္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ 

 � အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးျမႇင့္ရန္ 
သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ေရွ႕၌ ေငြေပးေခ်မႈကိုျပဳလုပ္ၾကသည္၊ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ေငြစာရင္း 
မ်ားအတြင္းသို႔႔ တိုက္႐ုိက္ေပးသြင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္။ သင့္ေတာ္လုံေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရိွပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � SWIA ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ လူ 
အမ်ားစုအား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရွိခဲ့ရပါ။ (အျခားေနရာေဒသမ်ားအတြက္ သိရွိ 
ႏိုင္ရန္ အထက္တြင္ေရးသားထားေသာ "ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးရာအေျခအေန"ကို ဖတ္႐ႈပါ။)

 � ကြင္းဆင္းေလ့လာေသာေနရာမ်ားတြင္ မိသားစုတစ္စု၊ ႏွစ္စု စသျဖင့္ အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
၎မိသားစုအား ေနရာသစ္တြင္ ျပန္လည္အေျခက်ရန္ အကူအညီေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။ ေငြသားေလ်ာ္ေၾကး ေပးေသာ္ 
လည္း ၎ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ားမွသာ ၎တို႔၏အစီအစဥ္္ျဖင့္ ေနရာအသစ္ရွာေဖြျခင္း၊ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္ 
အသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။
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ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ကုစားမႈနည္းလမ္းမ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က ္- ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈနည္းလမ္းမ်ား ရရွိပိုင္ခြင့္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 � ရြာသားအမ်ားစုသည္ ေျမယာသိမ္းယူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို 
ရန္ စိုးရိမ္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈပင္ရွိၿပီး မေက်နပ္မႈအား တိုင္တန္းေျပာဆိုလွ်င္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ 

 � အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္(bureaucracy)အတြင္း အဆင့္မ်ားစြာရွိၿပီး ႐ံုးဌာနတစ္ခုမွတစ္ခုသို႔၊ သို႔မဟုတ္ အာဏာ 
ပိုင္တစ္ေယာက္မွ အျခားတစ္ေယာက္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနၿပီး သိသိသာသာကာ ဆီးထား 
သျဖင့္ တိုင္တန္းမႈမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္တန္းျခင္းေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္ဟူေသာကိစၥမ်ိဳး SWIA သုေတသီမ်ားမွ 
မၾကားသိခဲ့ရပါ။ သို႔ရာတြင္ အမႈကိစၥတစ္ခုတြင္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြအား လက္ဝယ္သိမ္းယူထားမႈျဖင့္ ေဒသခံ 
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး အလုပ္မွ အနားေပးခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ 

 � ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း၍ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား 
(grievance mechanism) အား ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား ပုိမိုလြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ ေဒသမွလြယ္ကူစြာပိုမို 
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 � ရြာသားမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎တို႔၏တိုင္တန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ MOGE သို႔ ညႊန္းဆိုခံရေသာ္လည္း၊ အလွည့္က် 
စနစ္ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး ရပ္ရြာလူထုမွ တိုင္တန္းမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္း 
ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား မရရွိထားၾကပါ။

 � ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ေဒသခံမ်ားမွ ေဒသတြင္းဆႏၵျပမႈမ်ား 
ရွိခဲ့ၿပီး အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သူမ်ား ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထေကာင္းမ်ား ဥပမာ

 � ပိုက္လိုင္းေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ ယင္းပိုက္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမယာေကာ္မတီ သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ 
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ MOGE ႏွင့္ ကုမၸဏီကေရြးခ်ယ္ေပးေသာ လူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။   
ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ သေဘာေဆာင္ၿပီး ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
လည္း စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက တစ္ေနရာတည္းသို႔သာ သြားေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္သည္။

 � အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးျမႇင့္ရန္ 
သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ေရွ႕၌ ေငြေပးေခ်မႈကို ျပဳလုပ္ၾကသည္၊ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ေငြ 
စာရင္းမ်ားအတြင္းသို႔႔ တိုက္႐ုိက္ေပးသြင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

 � "ေက်းရြာအခြင့္အေရးေကာ္မတီ" (Village Rights Committee – VRC) ပံုစံသည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရာ၌ 
ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ လူထုပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈျပန္လည္ ရရွိ 
ေစရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ရပ္႐ြာလူထုအေနႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ေစေရးအတြက္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲျခင္း မျပဳလုပ္ပါက "ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရး" (Legal Clinics) (ကၽြမ္းက်င္သူ ေရွ႕ေန၏ အကူအညီကိုယူၿပီး ထိုသူမွ 
ရပ္႐ြာလူထုအတြင္း ၾကားခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း) အေလ့အထသည္ အလြန္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။




