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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကုိ ပုံမွန္၊ အလြတ္သေဘာ ႏွင့္ ဓေလထ့ံုးတမ္းအစဥလ္ာ ေျမယာစီမံ ခန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ားျဖင့္ 

ပိုမို၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာစနစ္မ်ားမွာ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီ 

ကာလမ်ားကတည္းက မ်ားစြာမေျပာင္းလဲေသးဘဲ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ဆက္လက္၍ က်င့္သုံးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုစနစ္မ်ိဳးမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ေျမယာကိစၥ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ 

ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိုဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအစနစ္မ်ားမွာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈမ်ား အျမဲတေစ မရွိႏိုင္သည့္အျပင္ 

ဥပေဒေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အရည္အေသြးမ်ားကုိ အျမဲ ျပသႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 

တာဝနခ္ယံူႏိငုမ္ႈႏငွ္ ့တန္းတူညမီွ်မႈ တို႔တြင ္လုိအပခ္်ကရ္ွိေနျခင္းမွာ လထုူအတြင္းရွ ိဖယက္်ဥခ္ံႏြမ္းပါးသမူ်ားမ ွတရားဥပေဒကိ ု

လက္လွမ္းမီ ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ တရားမွ်တေသာရလဒ္ ရရွိႏိုင္စြမ္းတို႔အား အားနည္းေစႏိုင္ပါသည္။

 စစ္အစိုးရ၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ မြန္၊ ကရင္ ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖို႔ အစိုးရအာဏာပိုင္ 

မ်ား၊ စင္ျပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs) ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ 

တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ပို၍ဆိုးေစခဲ့ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မြန္ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းမွ လူထုသည္ 

ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ားစြာ ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရသည့္အျပင္ ထိုနစ္နာမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ 

ေက်းလက္ျပညသ္အူမ်ားစအုဖို႔  လက္လမွ္းမမီေသးဘ ဲရွိေနပါသည။္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင ္အာဏာပိငုမ္်ားကိ ုေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း၊ 

ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး အစီအမံမ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္ထက္ပို၍ မသိရွိျခင္း 

စသည္တို႔ စုေပါင္းပါဝင္ေနပါသည္။

၆ မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

 ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေကာင္စီ (NRC) ႏွင့္ ၎၏ မိတ္ဖက္မ်ား မြန္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ (HLP) ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈကုိ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္း (CDR) တို႔အေၾကာင္း အသိပညာ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထိုနည္းလမ္းက 
ရပ္ရြာေဒသအဆင့္တြင္ လူထုအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ လြန္စြာအသံုးဝင္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ေပသည္။1  

သင္တန္းမ်ားမွာ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းျခင္းတို႔အတြက္ ေကာင္းစြာသင့္ေလ်ာ္မႈရိွျပီး 
လက္ရွိ အစဥ္အလာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းသည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ တူညီသည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာ 
ေျဖရွင္းမႈမ်ားတြင္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ တူညီသည့္အခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ NRC သည္ ေက်းရြာသားမ်ားမွ ေဖာ္ျပၾကသည့္ 
ဘက္လိုက္မႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ စသည့္  အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ အထူးဦးတည္ စူးစိုက္မႈ 
ျဖင့္ CDR သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ေက်းလက္လူထု ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ရွိအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသူမ်ားမွာ ေျမယာ 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေရးရာ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ယခင္က တရားမွ်တမႈ မရွိခဲ့သည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းစြာ မရရွိထားၾကပါ။ မြန္ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းရွိ NRC ႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားက အရပ္ဘက္ 
အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ 
အကူအညီေပးျခင္း (ICLA) လုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္သည့္ အေနႏွင့္ HLP သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမွာ 
ထိုလူထုမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအကူအညီ ျဖစ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ 
တာဝန္ေပးအပ္ထား သည့္ EAO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ၎တို႔လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္နယ္ေျမမ်ားရွိ အသိပညာ 
ေပးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ CDR သင္တန္းမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိေပလိမ့္မည္။

 အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (CSO) ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ HLP ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္သင္တန္း 
မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိထားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္။ လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ကို မည္သို႔မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္စည္းေပးျခင္းကို ရရွိရန္ ပံုမွန္ တရားဥပေဒ စနစ္မ်ားသို႔ မည္သုိ႔ 
ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အခက္အခဲ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
မိတ္ဖက္ CSO ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေနာက္ထပ္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းက NRC အဖို႔ ၎၏ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမည့္သူမ်ား
အတြက္ HLP အသိပညာမ်ားကို အားျဖည့္ေပးရန္ အကူ အညီ ျဖစ္ေစျပီး ထိုမွတဆင့္ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူခံရျခင္းမွ 
အကာအကြယ္ ပိုရေစလိမ့္မည္။ CSO ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ NRC မွ ေပးအပ္သည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ 
CDR သင္တန္းမ်ား တြင္လည္း ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း 
မိမိတို႔၏ အမႈကိစၥမ်ားအတြက္ အေျခအတင္ ျငင္းခံုႏိုင္ရန္ အင္အားၾသဇာ ႏွင့္ အသိပညာနည္းပါးသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူ 
အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ တင္ျပအေရးဆိုမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ 
 
 ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအားပူေပါင္းေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာတိုးတက္ 
ေစျခင္းမွာ မြန္ျပည္နယ္ရွိ လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို အမွန္တကယ္ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ 
ကူညီႏိုင္ရန္ အေရးၾကီးေသာနည္းလမ္းအေထာက္အကူ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈယႏၱရား၏ 
အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားဆီသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးသင့္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အဓိကသတင္းေပး 
သူမ်ား၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားအရ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမတြင္ အလြန္နည္းပါးေသာ လယ္သမားမ်ားသာ ၂ဝ၁၂ 
လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ (LUC) မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ အမ်ားစုမွာ မိမိတို႔၏ ေျမယာကုိ 
အစဥ္အလာအသိအမွတ္ျပဳမႈျဖင့္သာ ရယူထားေသာေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းယူခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနပါသည္။ ပံုမွန္စနစ္ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ရျခင္းမွာ အသိပညာမရွိျခင္း၊ ဘာသာစကား အခက္အခဲ၊ အာဏာပိုင္မ်ားအား 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ႏွင့္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား ၇



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ထိုအေျခအေန အတြက္ ရိုးရွင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈမွာ NRC က ၎၏ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမည့္သူမ်ားအား LUC မ်ား 
ရရွိေရး အတြက္ မိတ္ဖက္မ်ားမွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ကူညီသည့္လုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 
ေလာကအလင္း ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (တနသၤာရီတိုင္း၊ ၿမိတ္ ေဒသတြင္ Ecodev ၊  ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
Spectrum အဖြဲ႕) တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းကို အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ 
ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုအေၾကာင္း အသိပညာ ေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ 

မြန္ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြင္း ေျမယာဧက 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို လႈပ္ရွားသူအမ်ိဳးမ်ိဳးက သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ ထိုေျမမ်ား၏ အမ်ားစုကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ 
က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုေျမသိမ္းယူမႈ အမ်ားစုမွာ စစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ကာလမ်ား အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့၍ 
အလြန္နည္းပါးေသာ အမႈကိစၥမ်ားအတြက္သာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့လွ်င္လည္း ေစ်းကြက္တန္ဖိုး 
အရ ေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ စစ္တပ္မွ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အမႈကိစၥမ်ားမွာ ေဒသခံ CSO မ်ားအဖို႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ 
အလြန္ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကေသာ္လည္း အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ 
အမႈကိစၥမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ တရားဥပေဒစနစ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ ထိုအမႈကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းတို႔ ရွိလာပါသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းမွ ဥပေဒေရးရာအကူအညီ 
ေပးသူမ်ားအဖို႔္ ေျမယာအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား မျပည့္စံုသည့္ အမႈကိစၥမ်ားပါဝင္သည့္ တရားစီရင္မႈမ်ား၌ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ အၿပီးသတ္သုံးသပ္ခ်က္မွာ CDR နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေက်းရြာအဆင့္ 
ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မ်ားတြင္ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ အလြန္အက်ိဳးရွိေသာ္လည္း ပို၍ 
အင္အားၾသဇာရွိသူမ်ား ပါဝင္သည့္ ေျမသိမ္းယူမႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုသာ 
အားကိုး၍မရႏိုင္သည့္အတြက္ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ အင္အားၾသဇာကိုလိုအပ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ 
တရားစီရင္မႈမ်ားမွာ အနာဂတ္တြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းယူရန္ စီစဥ္ေနသူမ်ားအား အတားအဆီး ျဖစ္ေစႏိုင္ေပမည္။ 
သိမ္းယူထားေသာေျမမ်ား ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္စည္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း မ်ား 
ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။ တရားမဝင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို စိန္ေခၚ ႏိုင္ရန္ လူထုအား လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ပံု 
ႏွင့္ လက္ေတြ႕ရလဒ္မ်ားကို သာဓကျပႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမည့္လူထုမ်ားအၾကား NRC ႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ား၏ 
ရပ္တည္ခ်က္ကို တိုးျမင့္ေစႏိုင္ပါသည္။ (သင္တန္းမ်ား၊ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားျဖင့္သာ ထိေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ နည္းပါးေန 
ေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္သည္။) 

 1အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္း (CDR) ကို ဤေနရာတြင္ အျငင္းပြားသည့္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရွိျပီး ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအား 
ကိုယ္တိုင္သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေစသည့္ နည္းလမ္းအတြဲမ်ားဟု နားလည္ႏိုင္သည္။ အသံုးမ်ားေသာ CDR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ - အကူအညီမပါ 
ဘဲ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း (သို႔) ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ေစ့စပ္ျခင္း (ဆက္ဆံေရးအတြက္ သို႔မဟုတ္ ျခားနားခ်က္မ်ား 
အတြက္)၊ လိုက္နာရမည့္ သို႔မဟုတ္ လိုက္နာရမည္ဟု သတ္မွတ္မထားသည့္ ခံုသမာဓိျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္း တို႔အတြက္ ယံုၾကည္ရေသာ တတိယအဖြဲ႕မွ 
အကူအညီယူျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ CDR အကူအညီေပးသည့္ တတိယအဖြဲ႕မွာ အမ်ားအားျဖင့္ အမွီအခိုကင္းၿပီး အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုခု 
ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း မရွိပါ။ ထို႔ျပင္ အျငင္းပြားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဓမၼဓိဌာန္က်ျပီး ဘက္လိုက္မႈမရွိရပါ။
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ေရႊစာရံေစတီေတာ္၊ သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

 ေဝါဟာရ 
CBO  Community-based Organisation   ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း

CSO  Civil Society Organisation    အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း

DALMS          Department of Agriculture and 
  Land Management Statistics    စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းအင္းဌာန

EAO  Ethnic Armed Organisation    လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း

FGD  Focus Group Discussion    ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ

FUGC  Forest User Group Certificates   သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအုပ္စု လက္မွတ္

GAD  General Administration Department   အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

HLP  Housing, Land and Property    အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ

ICLA  Information, Counseling and 
  Legal Assistance programme 

IDP              Internally Displaced Persons    ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ရသူမ်ား

INGO  International Nongovernmental 
  Organisation      ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

KDN  Karen Development Network   ကရင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကြန္ယက္

KNLA  Karen National Liberation Army   ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္

KNU  Karen National Union    ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး 

LUC  Land Use Certificate     ေျမယာအသံုးျပဳမႈ လက္မွတ္

MNLA  Mon National Liberation Army   မြန္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္

MWO  Mon Women’s Network    မြန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြန္ယက္

MYPO            Mon Youth Progressive Organisation  မြန္လူငယ္ တိုးတက္ေရးအဖြဲ႕

NLD              National League for Democracy   အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

NMSP  New Mon State Party     မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

PIN  People in Need     လိုအပ္သူ လူထု

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ 
အကူအညီေပးျခင္း အစီအစဥ္
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SLRD Settlement Land Records Department (renamed DALMS, see above)  
ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန (DALMS ဟု အမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ အထက္တြင္ၾကည့္ပါ။)

SLORC State Law and Order Restoration Council
ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာင္စီ

SPDC State Peace and Development Council  
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေကာင္စီ

UNDP United Nations Development Program 
ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 
ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး

VTA Village Tract Administrator 
ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
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ခန္႔မွန္းယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

ဤအစီရင္ခံစာကို ေရးသားျပဳစုရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ သိသာေသာ တားဆီး 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း သိမွတ္ရေပမည္။ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာႏွင့္ အေရအတြက္ 
အေရတြက္နည္းေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔သာ သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေကာက္ယူရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
စာရင္းအင္းပညာအရ အေရးပါေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မရရွိႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ 
ေျဖရွင္းမႈယႏၱရားမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းရြာသားမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အေရးကိစၥ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ျခံဳငံုသိရွိရပါသည္။  

ဤေလ့လာမႈအတြက္ မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခုတည္း၌သာ ဦးတည္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့ပါ 
သည္။ ဤနယ္ေျမမွာ အစဥ္အလာအရ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ဤအစီရင္ခံစာ၏ ဆန္းစစ္မႈမ်ားမွာ ထိုနယ္ေျမအတြင္းရွိ အေျခအေနမ်ားကိုသာ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္၏ 
အျခားအပိုင္းမ်ား ဥပမာ။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက အင္အားပိုရွိျပီး မြန္လူမ်ိဳးမ်ားပိုမ်ားသည့္ (ေရး၊ က်ိက္မေရာ စသည့္) ေမာ္
လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၱရား မ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေနႏိုင္ပါသည္။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားအား ေက်းရြာအဆင့္တြင္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ 
တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေျဖၾကားသူ 
အမ်ိဳးသားမ်ားေၾကာင့္ အပါအဝင္ အေၾကာင္းရင္းအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ခက္ခဲခဲ့ေၾကာင္း သိမွတ္ရေပမည္။ 
ထို႔အတူ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးသုေတသီမ်ား၊ စကားျပန္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက 
ပိုမိုတိက်ေသခ်ာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ေပမည္။ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ သုေတသနအဖြဲ႕၏ အခ်ိန္အခက္အခဲ 
ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

ေလ့လာမႈနည္းလမ္း 

လက္ရွိဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ CDR ကို အေျခခံသည့္ မည့္သည့္ တိက်ခိုင္မာေသာ 
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္၍ လိုအပ္မႈရွိေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၁။ ထိခိုက္ခံစားရလြယ္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီမ်ား လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္မႈကို 

တိုးတက္လာေစရန္
၂။ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာအဆင့္ ေျမယာအေရးကိစၥ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ HLP ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

အခန္းက႑မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အားျဖည့္ ေပးရန္ 
၃။ တရားဥပေဒသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ 

ဥပေဒေရးရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ေပးရန္

ထိုေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အုပ္စု (၃) စုမွ ပါဝင္ေျဖဆိုမႈမ်ားကို ရယူခဲ့ပါသည္။
၁။ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ား
၂။ NRC ၏ လုပ္ငန္းနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေက်းရြာအဆင့္ ေျမယာအေရးကိစၥ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ 

EAO မွ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား
၃။ HLP အေရးကိစၥမ်ားတြင္ တရားဥပေဒသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ 

CSO/CBO မ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ား

၁၂



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၁. ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ား

ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ (FGD) မ်ားကို လူ ၁ဝဦးစီ ပါဝင္ေသာအုပ္စုမ်ားျဖင့္ NRC မွ ေရြးခ်ယ္ေသာ ေက်းရြာ 
၄ ရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ FGD တြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ က်ား မ အေရအတြက္ မွ်တေစရန္ (အမ်ိဳးသမီး ၅ဝ% ရရွိရန္ ပိုမို 
လိုလားသည့္) အတြက္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အကူအညီကို လိုအပ္ခဲ့သည္။ ေက်းရြာ ၄ ရြာတြင္ျပဳလုပ္ေသာ FGD 
မ်ား၌ စုစုေပါင္း ၄၇ ဦး ပါဝင္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသား ၂၈ ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၉ ဦး ပါဝင္သည္။ FGD တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ 
ေအာက္ပါတို႔ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ/ အေထာက္အထားမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈ 
အမ်ိဳးအစားမ်ား (အျငင္းပြားမႈ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ကြဲျပားေသာ အျငင္းပြားသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း)၊ ေျမယာအေရးကိစၥ 
နစ္နာမႈမ်ား အတြက္ မည္သို႔ေသာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေပးသူမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ရလဒ္မ်ားအေပၚ 
ေက်နပ္ မႈ ရွိမရွိ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အေလ့အထမ်ား/ရလဒ္မ်ား ရွိမရွိ၊ တရားဥပေဒသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရး အတြက္ 
အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား၏ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ႏွင့္ ပြင့့္ လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းမ်ား 
စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုယ္တိုင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရးကိစၥမ်ား။

၂. ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ EAO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ေက်းရြာအဆင့္တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) (သထံုနယ္ေျမ) တပ္မဟာ 
(၁) မွ ဆက္သြယ္ေရးမွဴးတို႔အား ေက်းရြာအဆင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရမည့္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရာတြင္ ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္ထိေရာက္မႈကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ 
အကူအညီမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့ပါ သည္။

၃. CSOs/CBOs

မြန္ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္း တရားဥပေဒကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ CSO 
အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ၎တို႔မွ 
ကူညီေပးခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ NRC က သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ CDR အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
ကူညီေပးႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။ 

- မြန္ နယ္ေျမ လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း 
- မြန္ လူငယ္တိုးတက္ေရးအဖြဲ႕
- မြန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕
- ဥပေဒ အလင္းေရာင္ (Legal Light)
- ေမာ္လျမိဳင္ တရားမွ်တမႈ စင္တာ (Justice Centre) 
- ကရင္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ကြန္ရက္ (KDN)
- ေလာကအလင္း
- Earthrights International
- သာသည့္ေျမ

၁၃



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

မြန္ျပည္နယ္၏ ေျမပံုမ်ား 

၁၄



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

မြန္ျပည္နယ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ မြန္ျပည္နယ္၏ ေျမပံု၊ ၂ဝ၁၄ ၂ 

 ၂ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာ အတြဲ ၃ - ည၊ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန၊ ေမ ၂၀၁၅

၁၅



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၁. မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း 

ရႈခင္း၊ သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)

၁၆



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၁.၁. မြန္ ျပည္နယ္ရွ ိ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင္ ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မတူကြဲျပားမႈရွိေသာ လူဦးေရ ၂ သန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိျပီး ၎တို႔အနက္ ၇၂% မွာ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ၾကသည္။3  လူဦးေရ၏ အမ်ားစုမွာ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္လာသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားအနက္ 
အေစာဆံုး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။4  မြန္လူမ်ိဳးမ်ား သည္ ကနဦးက တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ပုိင္းတြင္ 
ေနထိုင္ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လာခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ မြန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ 
ျမန္မာဘာသာစကားကိုပါ ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မြန္ဘာသာစကားမွာ ၾသစထရို အာရွ ဘာသာစကား၏ မြန္ခမာ အုပ္စုမွ 
ဆင္းသက္လာခဲ့သည္။5 မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ျပီး က်န္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ကရင္ႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္ (အမ်ားအားျဖင့္ သထံု၏ေျမာက္ဘက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား)။ အျခားလူနည္းစုမ်ားမွာ ပအို႔ဝ္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားစသည့္ ဘာသာေရးႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု လူနည္းစုအုပ္စုဝင္ 
မ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကသည္။6 

ႏိုင္ငံေရးအရ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂ဝ ရာစု အလယ္ပိုင္းကတည္းကပင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံ 
ထူေထာင္ရန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုအားထုတ္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ကာလတစ္ေလ်ာက္ 
အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ (NMSP) ဟု ျဖစ္ေပၚလာသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ 
၎၏ စစ္တပ္ျဖစ္သည့္ မြန္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (MNLA) တို႔က အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ NMSP သည္ ထိုအခ်ိန္ က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီ 
(SLORC) ႏွင့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္မႈအခ်ိဳ႕ 
ရရွိလာခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးခ်ိန္မွစ၍ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ တစိတ္တပိုင္းအရပ္သားအစုိးရ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးလက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ MNLA တို႔အၾကား ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ကို ဖ်က္စီးခဲ့ၾကပါသည္။ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးစစ္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ MNLA က ျငင္းဆန္ခဲ့ျပီးေနာက္ 
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူညီမႈ ျပိဳကြဲသြားခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ေနာက္ထပ္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျပီး ဆက္လက္တည္တံ့လ်က္ ရွိေနပါသည္။ (တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ 
အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ) NMSP သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အစိုးရႏွင့္အတူ မၾကာေသးမီ 
အခ်ိန္က ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။7  

မြန္ျပည္နယ္သည္ KNU ႏွင့္ ၎၏ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ 
(KNLA) အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ပါသည္။  
လKNU က မိမိတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမအျဖစ္ ဖြင့္ဟေတာင္းဆိုေသာ နယ္ေျမပမာဏမွာ ဗဟိုအစိုးရက 
သတ္မွတ္ထားေသာနယ္ေျမႏွင့္ သိသာစြာ ျခားနားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ KNU ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတို႔၏ မြန္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းအတြက္ ေျမပံုမ်ားမွာ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနသည္။

3 ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာ အတြဲ ၃ - ည၊ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမ ၂၀၁၅၊ ၁၀
 4 ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ BC ပထမ ေထာင္စုႏွစ္မ်ားခန္႔ ေစာႏိုင္ေျခ ရွိသည္။ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း ၊ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕၊ http://minorityrights.org/minorities/mon/ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၂၃ တြင္ ရယူသည္။ 
 5 မြန္လူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း ၊ လူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕၊, http://minorityrights. org/minorities/mon/ ၂၀၁၇ 
စက္တင္ဘာ ၂၃ တြင္ ရယူသည္ ။
 6 မတူကြဲျပားမႈမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသား သဟဇာတျဖစ္ေရး စင္တာ, မြန္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သဟဇာတျဖစ္မႈ အေျခအေန၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆၊ ၂။

၁၇



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

7 တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) - မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ၊ လားဟူ 
ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး တို႔အပါအ၀င္ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ပါ၀င္သည့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။  UNFC တြင္ ကနဦးက အဖြဲ႕အစည္း 
၁၂ ခု ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း  လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း NCA တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေနာက္ ထြက္ခြာခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊ 
ပအို႔၀္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး အပါအ၀င္ ထြက္ခြာမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္၊ 
တအာန္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ၀ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တိုးတက္ေရးပါတီတို႔သည္ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္မ်ား တြင္ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/will-united-nationalities-federal-council-dissolve.
html, https://www.irrawaddy.com/news/burma/shan-state-progressive-party-resigns-from-unfc.html, http://www.rfa.org/english/
news/myanmar/four-myanmar-militias-pull-out-of-ethnic-armed-umbrella-organization-06222017163110.html.

KNU ၏ ခရိုင္အမည္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ အစိုးရ၏ ျမိဳ႕နယ္အမည္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္

အထက္ပါ ေျမပံုမ်ားတြင္ အစိုးရက မြန္ျပည္နယ္ဟု သတ္မွတ္ထားျပီး KNU က ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ပါဝင္ ေၾကာင္း 
ေတာင္းဆိုထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ EAO မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔ သတ္မွတ္မႈမ်ား ကြဲျပားေနသည့္ 
မြန္ျပည္နယ္၏ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရာေထြးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခအေန မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ 
ျခားနားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရပ္ရြာလူထုအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနျပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈကို ထိန္းသိမ္း 
ေနၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားရန္ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ား (သထံု၊ က်ိဳက္ထို ႏွင့္ ဘီးလင္း) 
တြင္ KNU က သိသာစြာ တည္ရွိေနျပီး သထံုတြင္ ဆက္သြယ္ေရးရံုးတစ္ခု ရွိေနကာ ဗဟိုအစိုးရ၏ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနရံုး ႏွင့္ အျခား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ တစ္ျပိဳင္တည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ရင္းျမစ္ -  South, A. (၂ဝ၁၁). အရွည္ဆံုးစစ္ပြဲ - ကရင္ ပဋိပကၡ၏ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား Anatomy of the Karen Conflict. 
             Amsterdam: Transnational Institute (TNI). စာမ်က္ႏွာ ၉

၁၈



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၁.၂. ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား 

ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ (SLORC/SPDC) တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ကာလမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ရွိ က်ယ္ျပန္႔ 
ေသာနယ္ေျမတစ္ဝွမ္းတြင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားမွာ အျဖစ္မ်ားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္းကျဖစ္ ကာ 
ယေန႔အထိ ဆက္လက္ရွိေနေသးသည္။8 ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားစြာမွာ ဆယ္စုႏွစ္အခ်ိဳ႕ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခါမွ 
ေျဖရငွ္းျခင္းမျပဳခဲဘ့ဲ ေျမယာမ်ားကိ ုအစိုးရ၊ စစတ္ပ္ႏငွ္ ့ကုမၸဏမီ်ားလကတ္ြငသ္ာ ရွိေနေစခဲ့ျပီး မလူပိငုဆ္ိငုသ္မူ်ားမွာ ေလ်ာ္ေၾကး 
အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝမရရွိဘဲ ေနခဲ့ရသည္။ ေျမယာအနည္းငယ္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အေသးစားစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားထက္ 
အၾကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေျမယာမွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မားေရးကို ေဇာင္းေပးသည္ဟု ထင္ျမင္ရသည့္ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမႈက ေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ပံုစံေျပာင္းလဲလာေစခဲ့သည္။9  ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအရသာ ေျမပိုင္ဆိုင္ၿပီး အိုးအိမ္ေျမယာ အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ တရား
ဝင္ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ား မရွိျခင္းက ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္ရွိသူမ်ားအဖို႔ 
မတိက်ေသာေျမယာမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမလြတ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေျမမ်ားအေပၚ အခြင့္အေရးရယူလာေစသည္။10

ဤသည္မွာ အစဥ္အလာအရ မိသားစုအစဥ္အဆက္ မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ေျမမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ႏုိင္ 
ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။11

မြန္ျပညန္ယ္တြင ္တစခ္ုႏငွ္တ့စခ္ထုပ္ေနျပီး စင္ျပိဳင္ျဖစ္ေနသည္ ့စမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈႏငွ္ ့ဝန္ေဆာငမ္ႈစနစ ္အမ်ိဳး မ်ိဳး ရွိေနျခင္းမွာ 
အထူးသျဖင့္ အေရးၾကီးပါသည္။ ၄င္းက ဥပေဒအရ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္ေဒသမ်ားအားလံုးကဲ့သို႔ပင္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္အားလုံး၌ 
ပံုမွန္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ မြန္ျပည္နယ္ ရွိ EAO မ်ား (မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ KNU 
၊ မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ NMSP) က ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္မျပဳသည့္ စင္ျပိဳင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ထိုစနစ္မ်ားတြင္ EAO မ်ားက ေရးဆြဲသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပံုမွန္ 
ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စုစည္း တြဲဖက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ EAO မ်ား၏ (ျမန္မာအစိုးရက အသိအမွတ္မျပဳေသာ) စင္ျပိဳင္ 
တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မ်ားတြင္ အလြတ္သေဘာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ 
မ်ား အသံုးျပဳမႈတို႔က ဥပေဒမ်ိဳးစံုရွိသည့္ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ပံုမွန္တရားစီရင္မႈစနစ္တြင္ တရားရံုးမ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အထိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ EAO မ်ား (KNUနွင့္ NMSP တို႔ ထိမ္းခ်ဳပ္ထား 
သည့္ နယ္ေျမမ်ား) လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ ေသာ EAO တရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းကုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳျပီး ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ခရိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ တရားရံုးမ်ားရွိသည္။ 
ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒျဖင့္ တရားမမႈႏွင့္ အေသးစားမႈခင္း အျငင္းပြားမႈအမ်ားစုကုိ 
ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။12  လက္ရွိ သုေတသနအရ ေက်းရြာအဆင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ဓေလ့ထံုးစံ အေလ့အထမ်ားျဖင့္ 
ေျဖရွင္းေလ့ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ဤအခ်က္ကို ေျမယာကိစၥ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ သိရွိမွတ္သားရန္ အေရးႀကီးသည္။13

၁.၃. ဥပေဒ မ်ိဳးစံု ရွိေနျခင္း

 8 မြန္ လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း - ‘ၾကားသိေစလိုသည့္ ဆႏၵ - အခြင့္အေရးမ်ား အသိအမွတ္ျပဳခံရ၍ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မြန္လယ္သမားမ်ား၏ 
   ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းမႈ’ , ၂၀၁၅ ၊ ၁၆ ၊ HURFOM ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
 9 Transnational Institute, Access Denied: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡမ်ား ၊ Burma Policy Briefing အမွတ္ ၁၁၊ 
   ေမ ၂၀၁၃ ၊ ၂
 10 Ibid, 4.
 11 ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စု၊ Losing Ground: ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ရွည္ၾကာေသာ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ၂၀၁၃ ၊ ၂၇-၂၈
 12 Kim Jolliffe, ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု  လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ နယ္ပယ္ေဒသဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၊ ဇြန္ ၂၀၁၅၊ ၈

၁၉



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၁.၄. ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ပံုမွန္ တရားစီရင္ေရးစနစ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ျမန္မာ ပံုမွန္တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ 
ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမေပးေသးမီ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ အိႏၵိယႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ 
ၿဗိတိသွ် တရားစီရင္ေရး စီရင္ထုံးဥပေဒ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားမွ ဆက္ခံရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။14  ဥပမာ - ျမန္မာရာဇသတ္ႀကီးမွာ 
အိႏၵိယ ရာဇသတ္ၾကီး ၁၈၆ဝ ကို တိုက္ရိုက္ကူးယူထားျခင္းျဖစ္သည္။15 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ဥပေဒမ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနျပီး ရႈပ္ေထြးေနကာ ရွင္းလင္းေသခ်ာမႈမရွိဘဲ ထပ္ေနေသာဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ 
နားလည္ရန္ခက္ခဲသျဖင့္ တေျပးညီ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔မွာ အားနည္းသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပဋိပကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပံုမွန္တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈတို႔အေ
ပၚ သိသာစြာထိခိုက္ေစသည္။ တရားဥပေဒမွာ သီးျခားရပ္တည္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း  စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က အာဏာရွိသူမ်ား 
အေနႏွင့္ အစိုးရ၏ ဌာနခြဲတစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားမႈေၾကာင့္ အေရးပါမႈေလ်ာ့ပါးခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလအတြင္း 
တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ တရားရံုးအရာရွိမ်ားကို ဖယ္ရွား၍ အမ်ားအားျဖင့္ ဥပေဒေရးရာသင္တန္း မရရွိထားသည့္ 
စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကို အစားထိုးျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။16 တရားရံုးမ်ားမွာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဥပေဒအရ 
ေျဖရွင္းေပးသည့္ယႏၱရားမဟုတ္ဘဲ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အပါအဝင္ 
စစ္တပ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တံဆိပ္တံုးထု၍ အတည္ျပဳေပးသည့္ရံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲပါဝင္သူမ်ား၊ အလံုႀကီးရြာ၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ (Saw Tin Moe Win, NRC)

၂၀



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

 ဤသို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကာလၾကာလာသည့္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို သိသာစြာ ေလ်ာ့ပါးလာ ေစခဲ့သည္။ 
ထို႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူ၏ အျမင္တြင္ တရားရံုးမ်ားမွာ တရားမွ်တမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ေနရာအျဖစ္ မျမင္ၾကေတာ့ေပ။ 
ထိုမွတဆင့္ တရားရံုးမ်ားမွာ လြန္စြာ အဂတိလိုက္စားေသာေၾကာင့္ ေရွာင္က်ဥ္ရမည့္ေနရာအျဖစ္ ျပည္သူအမ်ားက 
ရႈျမင္လာသည့္အတြက္ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ပံုရိပ္မွာ ဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပမႈမွတဆင့္ 
(စစ္တပ္က ျပႆနာကိုလႈံ႕ေဆာ္သည့္ ရင္းျမစ္အျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းေၾကာင့္) တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားခဲ့ျခင္းႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ ပညာရပ္ကိုလည္း နိမ့္က်ေစခဲ့ျပီး ေကာင္းစြာသင္ၾကားေလ့က်င့္မႈမရရွိခဲ့သည့္ ေရွ႕ေနမ်ား 
ျဖစ္လာေစသည္။ ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တရားရံုးမ်ား၏ ပံုရိပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒဝန္ထမ္းအလုပ္မွာ လုပ္ခလစာ 
နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ အျခားေဒသမ်ားတြင္ကဲ့သို႔ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ျမင့္မားသူမ်ားကိုလည္း 
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။17  

 ႏိုင္ငံတကာတရားသူၾကီးမ်ား ေကာ္မရွင္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုက 
အေရးကိစၥမ်ားစြာကို အထူးျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ႏိုင္ခြင့္မရွိျခင္း၊18  ေငြေၾကးအရလြတ္လပ္မႈ 
မရွိျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္း၊ ရာထူးခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ တရားသူႀကီးမ်ား၏ 
အလုပ္အကုိင္ခိုင္ျမဲေရးမွာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရွိျခင္း၊ ဥပေဒပညာသင္ၾကားေရးမွာ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ျပည္သူလူထုမွ တရားစီရင္ေရးသုိ႔  
လက္လွမ္းမီရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိျခင္း၊ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ စည္းရံုးဖြဲ႕စည္းခြင့္တို႔တြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိျခင္းတုိ႔ 
အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားရံုးမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဖိႏွိပ္၍ ပါဝင္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ား၏ 
ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။19 

 13 Jolliffe, Kim and Brian McCartan, ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္၊ ေအရွားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ 
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၀
 14 စီရင္ထံုးဥပေဒကို အျခား တရားစီရင္ေရးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍  ျပဌာန္းဥပေဒက အားျဖည့္ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ အထူးသျဖင့္ ေျမယာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ျဖစ္သည္။ 
 15 Crouch, Melissa, ‘The Layers of Legal Development in Myanmar’ Law, Society and Transition in Myanmar. Ed. Melissa Crouch and 
Tim Lindsey. London: Hart Publishing, 2014. 33–56. Bloomsbury Collections, 36.
 16 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး လတ္တေလာကာလ သမိုင္းေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိရန္ - Cheesman, Nick, ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို 
ဆန္႔က်င္ျခင္း - ျမန္မာတရားရံုးမ်ားက ဥပေဒ ႏွင့္ အမိန္႔မ်ားကို မည္သို႔ျပဳလုပ္ပါသလဲ။ ၂၀၁၆). ကိုၾကည့္ပါ။
17 ေနာက္ထပ္ ဖတ္ရႈရန္ - ႏိုင္ငံတကာ တရားသူၾကီးမ်ား ေကာ္မရွင္ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားစီရင္ေရး အေျခအေန - ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ - ကို 
ၾကည့္ပါ။ 
 18 MyJustice, Lisa Denney, William Bennett ႏွင့္ ခင္သက္စံ ၊ ၾကီးေသာအမႈ ငယ္ေစ၊ ငယ္ေသာအမႈ ေပ်ာက္ေစ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရပ္ရြာေဒသ 
တရားစီရင္မႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၈
 19 ႏိုင္ငံတကာ တရားသူႀကီးမ်ား ေကာ္မရွင္၏ - ျမန္မာ၊ ႏိုင္ငံအေျခအေန၊ တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈအတြက္ ICJ Centre မွ 
ျပဳစုသည္။ ဇြန္ ၂၀၁၄၊ ၆ - ၂၄

၂၁



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

FGD in Alon Gyi, Bilin, Mon State (Jose Arraiza, NRC)

အလွျပင္ဆိုင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)

၂၂



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

 20 ဥပမာ - ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒ၊ ၁၈၉၄ 
 21 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု (၂၀၀၈)၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အစိုးရ ၊ အပိုဒ္ ၃၇
22 မ်ိဳးႏြယ္စု ရပ္ရြာလူထု ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဖိုရမ္ - ဇီ၀ေလာင္စာဆီအတြက္ အမိန္႔ျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဇီ၀ေလာင္စာဆီကိစၥ ဆံုးရံႈးမႈကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
၂၀၀၈၊ ၁
 23 မ်ိဳးႏြယ္စု ရပ္ရြာလူထု ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဖိုရမ္ - ဇီ၀ေလာင္စာဆီအတြက္ အမိန္႔ျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဇီ၀ေလာင္စာဆီကိစၥ ဆံုးရံႈးမႈကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
၂၀၀၈၊ ၁
24 ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စု၊ ‘လမ္းေဖာက္လုပ္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ပ်က္စီးေစမႈ’ က်ံဳဒိုး ႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ ၾကီး ျမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ 
စိုက္ခင္းမ်ား ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄ မွ ဇူလိုင္ ၂၀၁၅ အထိ၊ အင္တာနက္မွ ေမလ ၂၀၁၆ တြင္ ရရွိသည္။ 
 http://khrg.org/2016/03/15-5-ps1/dooplaya-photo-set-roadconstruction-and-expansion-results-destruction- villagers#sthash.Gr-
wDWVtq.dpuf, 
 25 HURFOM ၏ အထူး အစီရင္ခံစာမ်ားကို http://rehmonnya.org/. တြင္ ရႏိုင္သည္။

၁.၅. ေျမယာႏွင္ ့ ဆိ ုင ္ေသာ ဥပေဒမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားမွာ ရႈပ္ေထြး၍ ေခတ္မမီေတာ့ပါ။ ေျမယာ အသံုးျပဳ 
မႈအေပၚသက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒအပိုင္းအစေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္မွ်ရွိေနေပမဲ့ အခ်ိဳ႕မွာ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းကရွိခ့ဲျပီး 
ခိုင္ျမဲေနဆဲျဖစ္သည္။20  ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လတ္တေလာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ေျခလွမ္းမ်ား 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ရလဒ္မ်ားမွာ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ဤရႈပ္ေထြး၍ အကဲဆတ္ေသာကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီျခင္း မရွိေသးပါ။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မွ ေျမယာအေၾကာင္း 

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၃၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ 
ေျမအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္သည္။21 ေျမယာအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ကို အာမခံေပးသည့္ ျဖည့္စြက္ဥပေဒရွိေသာ္လည္း အစိုးရက 
ထိုအာမခံခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ခြင့္အား ရယူထားသည္။ ဤအခ်က္မွာ ပိုမို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ 
စင္ၿပိဳင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရက ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားမွာ လက္ရွိဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပူပန္စရာ ျဖစ္ခဲ့ေပ 
သည္။ ယခင္အစိုးရမ်ားသည္ စစ္တပ္အတြက္၊ လူထုအတြက္ အႀကီးစားအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ဟူ၍ အပါအဝင္ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ရွိေနေပသည္။ 
ဥပမာတစ္ခုမွာ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေလာင္စာဆီထြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္သည္။22  

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အား ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ အရ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးအတြက္’ ဟူ၍ တရားဝင္ျဖစ္ေစၿ ပီး ပုဂၢလိကပုိင္ 
စိက္ုပ်ိဳးေျမ မ်ားကိ ုသိမ္းယူခဲသ့ည။္ 23      ေျမယာအသံုးျပဳသူအမ်ားစမုွာ ဆံုးရံႈးမႈအတြက ္ေလ်ာ္ေၾကးမရရွခိဲဘ့ဲ စမီခံ်ကမ္်ားမွာလည္း 
စစ္တပ္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံး၌ ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ တဖန္ ယခင္အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ 
စီမံခ်က္မ်ားတြင္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေအာင္ မေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို လုပ္အားေပးရန္ အတင္းအက်ပ္ 
ေစခိုင္းခဲ့သည္။ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုက အစီရင္ခံသည္မွာ လတ္တေလာကာလျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၆ မတ္လတြင္ ျမန္မာ 
စစ္တပ္သည္ အလားတူ အေလ့အထကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။24  မြန္ေဒသ လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ 
မွတ္တမ္း မ်ားအရ မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသည္လည္း ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳရသည္။25

၂၃



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

လတ္တေလာ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ေျမယာ ဥပေဒမ်ား  

၂ဝ၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ

၂ဝ၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္မွစ၍ ေဒသခံ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
ေျမယာကိစၥ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ေဝဖန္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဥပေဒ၏ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားတြင္ ျပႆနာ ရွိေနေပသည္။ 
၎တို႔မွာ - 

မွတ္ပံုတင္ျခင္း - လယ္သမားမ်ားက ၎တို႔၏ေျမမ်ားကို ပံုမွန္စနစ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ 
ျမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံမွ ေျမယာအသံုးခြင့္လက္မွတ္ (LUC) ကို လိုအပ္သည္။26  ထိုလက္မွတ္ကိုရရွိရန္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ရွည္လ်ားရႈပ္ေထြးျပီး အရာရွိမ်ားမွ အဂတိလိုက္စားသည့္အတြက္ ပိုမို ခက္ခဲေစသည္။ ဥပမာ ေျမကြက္မ်ားကုိ 
ကြင္းဆင္းတိုင္းတာျပီး မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (DALMS) 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာ၍ တိုင္းတာေပးရမည့္ေနရာသို႔ ရံုးမွေန၍ ခရီးထြက္ခြာရန္ဘ႑ာေငြမရွိသျဖင့္ 
ထိုအတြက္ လယ္သမားမ်ားကေပးရသည္။27  LUC မရရွိမီ မတူညီေသာ ပံုစံ ၁၁ မ်ိဳးကို လိုအပ္သျဖင့္ မွတ္ပံုတင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ 
ကိုယ္တိုင္မွာ ရႈပ္ေထြးသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး ေျမပိုင္သူမ်ားအေပၚ ဘက္လိုက္မႈ - LUC က ပူးတြဲမွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ မွတ္ပံု တင္ျခင္းကုိ 
ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပမထားပါ။ မွတ္ပံု တင္သူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ 
(အိမ္ေထာင္စုဝင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း) အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား ျဖစ္ျပီး အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္သည္။ 

သီးႏွံကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း - လယ္သမားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္သီးႏွံကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပရသည္။ 
အနာဂတ္တြင္ အမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲလိုပါက ထိုေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ရွည္လ်ားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားရ 
သည္။28 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း - တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ အလွည့္က် ေတာင္ယာသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ ျပဳမထားပါ။  ထို႔ေၾကာင့္ ေျမယာကုိ 
အသံုးမျပဳဘဲထားသည့္ အေလ့အထသည္ ေျမလြတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေစႏိုင္ျပီး အျခားသူမ်ားက ထိုသို႔သတ္မွတ္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။29  ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း ႏွင့္ DALMS ၏ မွတ္တမ္းမ်ား 
တိက်ေသခ်ာမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ေအာက္မွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေျမယာမ်ားမွာ 
ေျမသိမ္းခံရျခင္း ႏွင့္ အျခားစာနာနားလည္မႈမရွိသူမ်ား က ေျမအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေစျခင္း စသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား 
ရွိေပသည္။

 26 လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ၂၀၁၂ ၊ အခန္း ၂၊ ၄
27 Spectrum စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အသိပညာ ကြန္ရက္ - ‘ပံုစံ ၇’ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လယ္ယာေျမ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈ ၇ ခု၊ 
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅၊ ၁၀
၂၈ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ၂၀၁၂၊ အခန္း ၆၊ ၁၂ (ဇ) 
 ၂၉ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ၂၀၁၂၊ အခန္း ၆၊ ၁၂ (ဈ)

၂၄



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

အယူခံဝင္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိျခင္း - ဥပေဒေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ 
ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မ်ားတြင္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ား က ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မွစ၍ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ FAB အထိ တက္ေရာက္ႏုိင္ 
သည္။30  လယ္ယာေျမဥပေဒ၏ အဆံုးသတ္ျခင္းအပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္မွာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈတစ္ခုကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
FAB က ဆုံးျဖတ္ျပီးသည့္ေနာက္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုသို႔ အယူခံခြင့္မရွိေၾကာင္းျဖစ္သည္။31  
ထိုအဆံုးသတ္ အပိုဒ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု ႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
ဆန္႔က်င္ေနေပသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ သက္ဆိုင္ရာအပိုင္း  ၃ ခုတြင္ ႏိုင္ငံသား တုိ႔၏ 
အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးထားပါသည္။

 အပိုဒ္ ၁၁ (က) က အစိုးရ၏ အဖြဲ႕အစည္း ၃ ရပ္အၾကား အာဏာခြဲေဝမႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ဤစီစဥ္မႈက FAB ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပိုင္မ်ားကို တရား ဥပေဒအရ 
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ ဤကိစၥတြင္ အဆံုးသတ္ျခင္းအပိုဒ္က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ 
တရားစီရင္မႈအာဏာက ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မႈအား ဖယ္ထုတ္ထားသျဖင့္ အပိုဒ္ ၁၁ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနေပသည္။ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးမွ အယူခံႏိုင္ခြင့္ကို မေပးသျဖင့္ အပိုဒ္ ၁၉ ကိုလည္း 
ခ်ိဳးေဖာက္ေနပါသည္။ ထိုခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးအေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံခြင့္ 
မရွိသည္မွာ အပိုဒ္ ၃၈၁ က ေပးအပ္ထားေသာ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို (ခၽြင္းခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုခု ရွိမေနဘဲ) 
ျငင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

 ၃၀ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ၂၀၁၂၊ အခန္း ၈၊ 
 ၃၁ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ၂၀၁၂၊ ၂၅ (ဂ)

၂၅



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား၂၆

 ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲပံု၊ အလံုႀကီးေက်းရြာ၊ဘီးလင္းၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ၂ဝ၁၂ (VFV ဥပေဒ)

ဤဥပေဒက ႏိုင္ငံေတာ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသာေျမကို ျပန္လည္ 
အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျပီး ျပည္တြင္း (သို႔) ႏိုင္ငံရပ္ျခား အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ ၃ဝ အထိ အငွားခ်ထားႏိုင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳသည္။32   ဤေျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ပါက အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဥပေဒအရ လယ္ယာေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 
VFV ဥပေဒကို အမ်ားအားျဖင့္ အေသးစားဂရန္မ်ားထက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမယာမ်ားအတြက္ အၾကီးစားဂရန္ျဖင့္ ငွားရမ္းရန္ 
အသံုးျပဳသည္။ ဤဥပေဒတြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ သက္ေရာက္ ႏိုင္ေျခမ်ား ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အလွည့္က်ေတာင္ယာသီးႏွံ 
စိုက္ပ်ိဳးနည္းကို အသံုးျပဳသည့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ေဒသမ်ားႏွင့္ အမ်ားပိုင္သစ္ေတာမ်ား စသည္ 
တို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။ ပို၍ စိုးရိမ္ေစသည္မွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎က 
လယ္သမားမ်ားအား ဥပေဒျပဌာန္းျပီး ၃လအတြင္း VFV ကို မွတ္ပံုတင္ေစျပီး သို႔မဟုတ္ပါက ထိုေျမမ်ားအတြင္း 
ျဖတ္သန္းပါက ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရေပမည္။33  VFV ဥပေဒသည္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ျခားနားသည္။ ၎တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္ အယူခံခြင့္ကို တားျမစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားျခင္း မရွိေပ။ 
လတ္တေလာျပင္ဆင္ခ်က္က လက္ရွိ ေျမအသံုးျပဳေနသူမ်ားအား အေရးယူျခင္းကို အားျဖည့္ေပးသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ 
အစဥ္အလာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအား လံုေလာက္စြာ ကာကြယ္ေပးသည့္အခ်က္မ်ား မပါရွိေပ။34  

ေက်းရြာေျမ 

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာေျမမ်ားသည္ ၁၈၉၉ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းရြာေျမမ်ားဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ 
ေအာက္တြင္ပါဝင္သည္။ ၎က အိမ္ႏွင့္ေျမ ပိုင္ဆိုင္သူသည္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ႏွစ္ခုလံုးကို မွတ္ပံုတင္ထားရန္ 
လိုအပ္ေစသည္။35  အိမ္ပိုင္ဆိုင္သူသည္ DALMS (ယခင္ SLRD) ထံမွ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအေထာက္အထား ရရွိႏိုင္သည္။ 
ထိုအိမ္တည္ရွိသည့္ေျမကို DALMS တြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ၿပီး ေျမပံုပါရွိသည့္ ပံုစံ ၁ဝ၅ ကို ရရွိႏိုင္သည္။ အိမ္ႏွင့္ေျမအေပၚ 
အခြန္စည္းက်ပ္သည့္အတြက္ ပိုင္ရွင္ေျပာင္းလဲပါက အခြန္အရာရွိထံ ဥပေဒအရ မွတ္တမ္းတင္သင့္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 
ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေျမယာအက်ိဳးစီးပြားအေပၚ မွတ္ပံုတင္ျခင္းတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ အားနည္းသည္။ 
ပစၥည္းဥစၥာမ်ားမွာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ အမည္မေျပာင္းလဲဘဲ ပိုင္ရွင္ေျပာင္းလဲေနၾကသည္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိၾကျခင္းမွာ အေၾကာင္းရင္းအခ်ိဳ႕ရွိေနျပီး ေႏွးေကြး၍ ေငြကုန္မ်ားေသာ 
ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားေၾကာင့္လည္း ပါဝင္သည္။36 

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ

ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ စစ္တပ္မွလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာ 
သိမ္းယူမႈမ်ားကို စံုစမ္းရန္ လႊတ္ေတာ္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ၂ဝ၁ဝ မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ တည္ရွိခဲ့ 
သည္။ ၂ဝ၁၆ တြင္ NLD က ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေျခတည္လွ်က္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား 
သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီအျဖစ္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။37  အမႈကိစၥမ်ားကို စိစစ္ႏိုင္ရန္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီက မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသည္။  တိုင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားက 
စံုစမ္းမႈမ်ားလိုအပ္သည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့လွ်င္ ခရိုင္အဆင့္ေကာ္မတီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည္။ ထို႔ေနာက္ အမႈကို ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္သို႔ လႊဲ ပို႔ျပီး ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ စံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ 
သင့္ေလွ်ာ္ပါက ေျမယာမ်ားကိုျပန္ေပးရန္ DALMS သို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အမႈကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ေပးရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည့္ တိုင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားသို႔ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ျပန္ပို႔ရသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေကာ္မတီ၏ တာဝန္မွာ ျပတ္သားမႈမရွိဘဲ မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အဆင့္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ 
ရရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူသို႔ ရွင္းလင္းစြာ ရွင္းျပအသိေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ (အမႈကိစၥ 
၃၉၈ဝ မႈ လက္ခံရရွိသည့္အနက္ ၂၁၂ မႈသာ ေျဖရွင္းၿပီးစီးေၾကာင္း ၂ဝ၁၇ ဧၿပီတြင္ သမၼတရံုးက သတင္းေပးသည္။)38  

၂၇



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၂ဝ၁၆ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ရရွိျပီးေနာက္ ၂ဝ၁၆ 
တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (NULP) က ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥ၌ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ NULP တြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျဖည့္စြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး 
ယႏၱရားမ်ားအပါအဝင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အထိ လက္ရွိ 
အစစ္အမွန္ရွိေနေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ သိသာေသာတိုးတက္မႈကို မွတ္သားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေရးသားခ်ိန္ က ႏိုင္ငံေတာ္ 
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းျပီး ျဖစ္သည္။ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က ဥကၠဌ 
ျဖစ္ၿပီး သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ဒုဥကၠဌျဖစ္ သည္။ 
ဆီေလ်ာ္မႈအရ ေရြးခ်ယ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ေကာ္မတီတြင္ က်န္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၾကသည္။ ေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြး 
ရန္ အုပ္စု၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၆ ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။39  သို႔ရာတြင္ မူဝါဒ 
ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဆက္လက္ေပၚထြက္လာရမည့္ အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒမွာ ဤအစီရင္ခံစာေရးေနခ်ိန္တြင္ 
မူၾကမ္းေရးေနသည့္အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။

တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္မ်ား ႏွင့္ HLP အေထာက္အထားမ်ား

ဥပေဒအရ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္အေထာက္အထား မရွိသူမ်ားမွာ ပံုမွန္စနစ္တြင္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ မရရွိ 
ႏိုင္ပါ။40  ဥပမာ လယ္ယာေျမဥပေဒ မွာ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ (CSC ၊ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ကဒ္) ကဲ့သို႔ေသာ 
မွတ္ပံုတင္အေထာက္အထား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဇယား ျပႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဂရန္ ရရွိခြင့္ေပးသည္။41  ထို႔ျပင္ 
ႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သုေတသနမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ HLP ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အသံုးျပဳခြင့္၊ 
ငွားရမ္းမႈတို႔အတြက္ ပံုမွန္အေထာက္အထားမ်ား မရွိပါက ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား ႏွင့္ လာဘ္ထိုးရျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ပံုမွန္စနစ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း အသစ္ ျပန္မလုပ္ဘဲ အခြန္စာရြက္မ်ားႏွင့္ အေရာင္းစာခ်ဳပ္တို႔ျဖင့္ 
တရားမဝင္ခ်ဳပ္ဆို၍ ေျမယာအက်ိဳးစီးပြား ကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ၾကသည္။42    

 ၃၂ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ၂၀၁၂၊ အပိုဒ္ ၁၆
 ၃၃ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ၂၀၁၂၊ အပိုဒ္ ၂၂ (ခ) ႏွင့္ ၂၇ (က) 
၃၄ Earth Rights International, “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္”. အပိုဒ္ ၂၇၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ 
ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၈)၊ Earth Rights International, “ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၈ ေျမယာ သိမ္းယူမႈ အက္ဥပေဒ မူၾကမ္း 
- အဓိက အေရးကိစၥမ်ား”
 ၃၅ စိုက္ပ်ိဳးေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန
 ၃၆ အေသးစိတ္မ်ားအတြက္ NRC ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ သုေတသန ကို ၾကည့္ပါ။ 
 ၃၇ ၂၀၁၆ ေမလ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတရံုး အမိန္႔စာ အမွတ္ ၁၄/၂၀၁၆
၃၈ ‘သိမ္းယူခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ား ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းသို႔ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ျခင္း’ အင္တာနက္မွ ရရွိသည္။ 
http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2017/04/01/id-7452.
 ၃၉ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတရံုး - ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ - ေျမယာ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ပိုမို၍ က်ိဳးေၾကာင္း ညီညြတ္ကာ 
လက္ေတြ႕က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္သည္။ http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/
news/2018/04/07/id-8659. 
 ၄၀ Lisa Denney, William Bennet ႏွင့္ ခင္သက္စံ - ၾကီးေသာအမႈ ငယ္ေစ၊ ငယ္ေသာအမႈ ေပ်ာက္ေစ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ရပ္ရြာေဒသ တရားစီရင္မႈ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ၊  MyJustice, British Council ၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၆၊ ၂၄
 ၄၁ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ၂၀၁၂၊ s6(a)(v) ႏွင့္ s6(a)(ii).
၄၂ NRC ၏ ၂၀၁၇ ရခိုင္ျပည္နယ္ သုေတသန ၂၀၁၈ မြန္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ သုေတသန ႏွင့္ စာေရးသူ၏  ၂၀၁၇ ဧရာ၀တီတိုင္း သုေတသန၊ ၂၀၁၈ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ သုေတသနတို႔ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ တူညီေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ 

၂၈



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

  ၄၃ Kim Jolliffe ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု  လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ နယ္ပယ္ေဒသဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေအရွားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၅၊ ၁
 ၄၄ Kim Jolliffe ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ နယ္ပယ္ေဒသဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေအရွားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၅၊ ၄၆၊ ၅၆
 ၄၅ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၊ ေျမယာမူ၀ါဒ ၂၀၁၆၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၊ ေကာ္သူးေလ ဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ အပိုဒ္ ၁.၁.၊ ေကာ္သူးေလ ေျမယာမူ၀ါဒ၏ 
အေျခခံသေဘာတရား ၁.၁.၁.
 ၄၆ ၂၀၀၈ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
၄၇ ၁၉၅၅ တြင္ ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။ Kim Jolliffe - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု  လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ နယ္ပယ္ေဒသဆိုင္ရာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ 

ေအရွားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ဇြန္ ၂၀၁၅၊ ၁၃ တြင္ ၾကည့္ပါ။
၄၈ Brian McCartan ႏွင့္ Kim Jolliffe ၊ Asia Foundation၊  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္၊ ေအရွားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ 
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၉ 
 ၄၉ Id 6.
 ၅၀ Brian McCartan ႏွင့္ Kim Jolliffe ၊ Asia Foundation ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္၊ ေအရွားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆၊ 
၂၀ 

၁.၆. တိ ုင ္းရင္းသား လက္နက္ကိ ုင ္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဥပေဒစနစ္ 

မြန္ နွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ NMSP ႏွင့္ KNU တို႔သည္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ ျပည့္စံုမႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္ကို ထူေထာင္ထားရာ ဥပေဒဌာနလည္း ပါဝင္သည္။ ထို EAO အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စနစ္ႏွင့္ 
စင္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ေနရာ တခါတရံ တူညီေသာနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ရွိေနတတ္သည္။43  ၎တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ 
လူထုေရးရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမထားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ေရာေႏွာ 
ေနေသာ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ NMSP ႏွင့္ KNU တို႔၏ တရားေရးအရာရွိမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စင္ျပိဳင္ 
တရားေရးဝန္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ေဒသခြဲ၊ ခရိုင္ ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားအထိ ရွိေနျပီး ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ 
ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မ်ားတြင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားကို EAO 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ညႊန္းပို႔ၾကသည္။44  

KNU က ကိုယ္ပိုင္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူဝါဒကို ေရးဆြဲထားရာ အစဥ္အလာ သီးစားခ်ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳ 
သည္။ ထိုမူဝါဒ၏ အပိုဒ္ ၁.၁.၁ တြင္ ‘တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ေျမယာ၊ သစ္ေတာ၊ ေရ၊ ေရ လုပ္ငန္း ႏွင့္ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုး၏ အစစ္အမွန္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။45  ထိုအပိုဒ္၏ စကားလံုးမ်ား 
မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအပိုဒ္ ၃၇(ခ) ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။46  ၎က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြင္းရွိ ေျမယာအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ ေၾကညာထားျပီး KNU မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေျမမ်ားမွာ ဗဟိုအစိုးရ၏ 
တရားစီရင္ေရး၏ ျပင္ပတြင္ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။  

KNU တြင္လည္း တရားေရးဌာနႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးတုိ႔ရွိျပီး47  ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမမ်ား အဆင့္ဆင့္တြင္ 
အရာရွိမ်ားရွိၾကသည္။48  ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာမွာ အေျခခံအက်ဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္မႈယူနစ္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာမ်ားကုိ 
စုစည္း၍ ေက်းရြာအုပ္စုျဖစ္လာသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား စုေပါင္းကာ ျမိဳ႕နယ္ျဖစ္လာျပီး ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ စုေပါင္းျခင္းျဖင့္ 
ခရိုင္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ခရိုင္မ်ားစုစည္းကာ ကရင္ျပည္နယ္ ျဖစ္လာသည္။ ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အျပင္ KNU က 
ဥပေဒစနစ္ကိုလည္း ထူေထာင္ထားသည္။ ေဒသခြဲအဆင့္တြင္ တရားရံုးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ခရိုင္တရားရံုး၊ ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ား 
ရွိၾကသည္။ အနိမ့္ဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္တြင္ KNU တရားေရးဌာနမွ အရာရွိမ်ား မရွိပါ။ ထိုအဆင့္တြင္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမွာ 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား တြင္ရွိသည္။ ၎တို႔က ေျမယာကိစၥမ်ားအား ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို အေျခခံလွ်က္ 
ေျဖရွင္းသည္။ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားရွိ တရားေရးစနစ္ကို အေပၚလြင္ဆံုး ေဖာ္ျပရလွ်င္ မဖြံ႕ျဖိဳးေသးေသာ 
အေျခခံအဆင့္သာျဖစ္ျပီး ခုခံရန္အားထုတ္မႈ၏ဦးတည္ခ်က္မွာ လက္နက္ကိုင္ၾကိဳးပမ္းမႈကိုဗဟိုျပဳသျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေသာ 
တရားေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ရန္အခ်ိန္ (သို႔) ရင္းျမစ္ အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။49  KNU နယ္ေျမမ်ားရွိ တရားသူႀကီးမ်ားမွာ 
(တခါတရံ ရာရွင္ခြဲတမ္းျဖင့္) ထည့္ဝင္မႈမ်ားမွ ေငြေၾကးရရွိၾကျပီး အလုပ္ မ်ိဳးစံု လုပ္ကိုင္ၾကရကာ ပံုမွန္ ဥပေဒသင္တန္းမ်ားလည္း 
မရရွိပါ။50 

၂၉



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

KNU ၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္

 KNU တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန ႏွင့္ သစ္ေတာဌာနတို႔ ရွိၿပီး ၎တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ လူမည္မွ် အက်ိဳးခံစားရၿပီးသည္ကုိ 
ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရေသာ္လည္း ထိုဌာနမ်ားတြင္ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားထုတ္ေပးရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။51  ECDF မွ 
ေဆာင္ရြက္ သည့္ သံုးႏွစ္ၾကာျမင့္ေသာ သုေတသနစီမံခ်က္တစ္ခုအတြင္း ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ 
ေသးခါမူဒါ အမည္ရွိ ကရင္ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ေက်းရြာ လူထု၏ ၂၈% ခန္႔တြင္ KNU မွ ထုတ္ေပးေသာ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ 
မႈမ်ား ရွိၾကသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေျမနိမ့္စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္လယ္ကြင္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေတာင္ေပၚေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား မဟုတ္ေပ။ 
ထိုေျမမ်ားကိုမူ ဓေလ့ ထံုးတမ္းအစဥ္လာစနစ္မ်ားျဖင့္ ပို၍ စီမံခန္႔ခြဲေလ့ရွိသည္။52  KNU ၏ ေျမယာမူဝါဒမွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ 
မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေစရန္ KNUမွ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေစလိုသည္။  သို႔ေသာ္ 
အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈသတ္မွတ္ေပးျခင္းမွာ မည္မွ်က်ယ္ျပန္႔လာမည္ကို ရွင္းလင္းစြာ မသိႏိုင္ေသးေပ။ 
အေၾကာင္းမွာ အမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္းသို္႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေပးရန္ ခက္ခဲသည္။53 ထိုႀကိဳးပမ္းမႈ 
မ်ားမွာ ပုဂၢလိက (သို႔) ဗဟိုအစိုးရ၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ငွာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို ကာကြယ္လိုျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။54

 တရားဥပေဒေရးရာတြင္ ဥပေဒေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ 
အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ KNU လႊမ္းမိုးသည့္နယ္ေျမမ်ား၌ သီးျခားအေျခအေနတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ စနစ္အရ အိုးအိမ္မ်ား၊ ျမိဳ႕ျပေျမကြက္မ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ (LUC) 
မ်ားကို ရရွိႏိုင္ သည့္အျပင္ KNU ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွလည္း တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ား 
ထုတ္ေပးလ်က္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူမ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းတစ္ခုတည္းအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရွိေနႏိုင္သည္။ KNU 
သည္ ၂ဝ၁၂ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎၏ ေျမယာစနစ္ကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။55 ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈကို ၂ဝ၁၂ ဧၿပီလ ၆ ရက္တြင္ ရရွိခဲ့ျပီး 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

၉။  ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာဥပေဒမ်ား မေရးဆြဲႏိုင္ေသးမီကာလအတြင္း KNU က ေျမယာႏွင့္   
     ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ တင္ျပရန္ သေဘာတူသည္။ 

၁ဝ။  ႏွစ္ဘက္လံုးက KNU ႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းရွိေနသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား  
       ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏွင့္ အစဥ္အလာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူ (IDP) မ်ား၏ 
       အျခားေျမယာအခြင့္အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ အေျဖရွာရန္တို႔ကို သေဘာတူသည္။

၁၁။  ႏွစ္ဘက္လံုးက ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ တရားမွ်တမႈအရွိဆံုး ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို  
       ရွာေဖြရန္ သေဘာတူညီသည္။56

 ၅၁ မ်ိဳးႏြယ္စုလူထု ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဖိုရမ္ - ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အစဥ္အလာပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ လူထု အေျချပဳ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၆ ၊ ၃၉
  ၅၂ Id 32.
  ၅၃ Transnational Institute, ‘Access Denied: : ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡမ်ား ၊’ Burma Policy Briefing အမွတ္ ၁၁ (ေမ ၂၀၁၃) ၁၀; 
ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာင္စီ ‘အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းမွ 
သင္ခန္းစားမ်ား၊ အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးမႈ အေလ့ အထမ်ား, ဘူရြန္ဒီ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈေကာ္မရွင္တြင္ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဦးတည္အစည္းအေ၀း၌ 
တင္သြင္း ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း၊ ၂၇ ေမလ ၂၀၀၈၊ ၅  
 ၅၄ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၏ ေျမယာမူ၀ါဒ ၂၀၁၅၊ အပိုဒ္ ၅.၅. ေျမငွားသူ၏ အခြင့္အေရး ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမငွားသူ၏ 
အခြင့္အေရး ၅.၅.၃.။ Kim Jolliffe ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု  လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ နယ္ပယ္ ေဒသဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၊ ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ဇြန္ ၂၀၁၅၊ ၂၀ 
 ၅၅ Kim Jolliffe ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ၊ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊ ေအးရွား ေဖာင္ေဒးရွင္း 
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ ၊ ၅၅
 ၅၆ ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္၊ ၂၀၁၂ ဧျပီလ ၆ ရက္တြင္ 
သေဘာတူခဲ့သည္။ အခ်က္ ၉၊ ၉၊ ၁၀ ႏွင့္ ၁၁၊ အင္တာနက္တြင္ ရရွိႏိုင္သည္။ http://www.knuhq.org/preliminary-ceasefire-talks-2012/
 ၅၇ Jolliffe, Kim ႏွင့္ Brian McCartan၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္၊ ေအရွားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆၊ 
၁၄

၃၀



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

 ၅၈ Ibid.
 ၅၉ Jolliffe, Kim ႏွင့္ Brian McCartan - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္၊  ေအရွားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆၊ 
၂၀
 ၆၀ Ibid.

၆၁ မ်ိဳးႏြယ္စုလူထု ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဖိုရမ္ - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစဥ္အလာပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ လူထု အေျချပဳ 
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၆ ႏွင့္ Brendan Tobin ၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား - 
အသံုးျပဳဆဲ ဥပေဒမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးၾကီးပါသလဲ (Taylor ႏွင့္ Francis, ၂၀၁၄) ကိုၾကည့္ပါ။
၆၂ မ်ိဳးႏြယ္စုလူထု ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဖိုရမ္ - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစဥ္အလာပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ လူထု အေျချပဳ 
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၆၊ ၆

၆၃ Brendan Tobin - တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား - အသံုးျပဳဆဲ ဥပေဒမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အေရးၾကီးပါသလဲ (Taylor ႏွင့္ Francis, ၂၀၁၄) ၁၀၀
 ၆၄ Tim Luccaro, ‘အစဥ္အလာ တရားစီရင္မႈ - အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား မိတ္ဆက္ ’ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမွင့္တင္ေရး 
ႏိုင္ငံတကာကြန္ရက္ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆) ၁၉

၁.၇. ဓေလ့ထံ ုးတမ္းအစဥ္လာ ေျမယာစီမံခန္ ႔ခ ြ ဲမ ႈ အေလ့အထမ်ား 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားေရးစနစ္မွာ ေဝးလံေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝစြာ သက္ေရာက္ႏုိင္ 
မႈနည္းပါးသည္။ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနအနိမ့္ဆံုးဘက္မွ ျပည္သူမ်ားအဖို႔ 
တရားရံုးမ်ားအပါအဝင္ ပံုမွန္တရားေရးစနစ္မ်ားမွာ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားေစသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ေရွာင္ရွားရန္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္မွ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးမွာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္သာ အေျဖရွာၾကသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ႏွင့္ သက္ရြယ္ၾကီးသူမ်ားမွာ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားအပါအဝင္ ရပ္ရြာအတြင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အေသးစားမႈခင္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းေပးသူမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။57  ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေျမယာကိစၥ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးတို႔မွာ တစ္
ဦးခ်င္းပိုင္ဆိုင္သည့္အရာမ်ား (သို႔) ရပ္ရြာလူထုပိုင္ရင္းျမစ္မ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ ေတာင္ေပၚေျမျမင့္တြင္ ေနထိုင္သူလူထုႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေလ့ရွိသည္) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရတတ္သည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေက်းရြာအဆင့္ 
တြင္ရွိသည့္ အာဏာအတန္းအစားေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းအရာအတြက္ အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာရွိသည့္ သုေတသနမ်ား 
က ေဖာ္ျပသည္မွာ ႏိုင္ငံအတြင္း ေက်းလက္ေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ 
အခ်ိန္ကာလတစ္ေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိတတ္ေပ။58  

ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း ႏွင့္ EAO တုိ႔၏ 
တရားေရး/ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ႏွင့္ မည္သုိ႔ဆက္သြယ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ ရွင္းျပႏုိင္ရန္ သုေတသန အနည္းငယ္သာရိွပါသည္။ 
အကယ္၍ အစဥ္အလာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အေရးကိစၥတစ္ခုကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက ေျမယာပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီမွ 
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု KNU ၏ ေျမယာမူဝါဒက ရွင္းျပထားသည္။ ေကာ္မတီကို ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ရြာထဲမွ သက္ရြယ္ၾကီးသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ 
ကရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ား အစည္းအရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။59 အကယ္၍ ထိုအဆင့္တြင္ 
မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက ျပႆနာသည္ KNU ၏ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္အထက္ အဆင့္မ်ားမွ တရားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားသုိ႔ 
ေရာက္ရွိေပမည္။60  မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံု အတိအက်ကိုသိရွိရန္ ေနာက္ထပ္သုေတသနမ်ား လိုအပ္ပါသည္။  

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေလ့အထမ်ားမွာ လူမ်ိဳးစုအုပ္စုမ်ားအလိုက္ ကြဲျပားသည္။ 
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
သုေတသနမ်ားက ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္ အမ်ားအျပားႏွင့္ တူညီေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။61 

၃၁



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

 ဥပမာ (မြန္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားအျပား ေနထိုင္ၾကသည့္) ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေတာင္ေပၚေဒသ ေျမယာစီ
မံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာသေဘာတရားက ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ တူညီေသာအခ်က္ အခ်ိဳ႕ရွိေနသည္။ 
၎တို႔မွာ - 
• ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရပ္ရြာလူထုက ျပဳလုပ္သည္။ 
• ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုက အမ်ားပိုင္အေနႏွင့္ ေျမယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္အသံုးျပဳၾကသည္။ 
 (ပို၍ တိက်စြာ ဆိုရလွ်င္ ထိန္းသိမ္းလမ္းညႊန္ၾကသည္) 
• သစ္ေတာမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား ႏွင့္ ေရ အပါအဝင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို အမ်ားစုေပါင္း၍ စီမံခန္႔ခြဲ   
 အသံုးျပဳသည္။
• ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ရပ္ရြာေဒသအတြင္း ေျဖရွင္းသည္။ 
• ေျမယာမ်ားကို ျပင္ပမွ သူစိမ္းမ်ားထံ ေရာက္ရွိေစျခင္းအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ တားျမစ္သည္။62 

 ထိုအခ်က္မ်ားသည္ အျခားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို သုေတသန ျပဳလုပ္ေတြ႕ရွိ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္တြင္ ကိုက္ညီေနသည္။ “အမ်ားအားျဖင့္ တိက်မႈမရွိဘဲ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္သည့္ နယ္နိမိတ္ 
မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းမိသားစုမ်ား၊ ရပ္ရြာလူမႈအသိုက္အဝန္း၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူထုအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားက 
သတ္မွတ္ေပးသည္။”63 ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒစနစ္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးမွာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ေစျခင္းကုိ 
ရည္မွန္းခ်က္ထားျခင္းထက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ခ်မ္းသာသုခကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ထင္ဟပ္ဦးတည္သည္။64 

၎သည္ အထူးသျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ဤသေဘာတရားကို ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ေျမယာတို႔အတြက္ 
ဓေလ့ထံုးစံနည္းလမ္းအေန ႏွင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။65  
 အေနာက္တိုင္းစနစ္မ်ားက အမ်ားအားျဖင့္ အျပစ္ေပးျခင္းကို ဦးတည္ေသာ္လည္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာဥပေဒသည္ 
အမွားလုပ္မိသူက ခံစားရသူကို မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ေစျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ျပန္လည္ 
ေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဟူေသာ သေဘာတရားကို အေျခခံသည္။66  တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံနည္းလမ္းသည္ 
ရပ္ရြာလူထုအၾကား လူမႈေရးအရ စည္းလံုးမႈရွိေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္းကို စူးစိုက္ဦးတည္သည္။67  ႏိုင္ငံတကာ 
သုေတသနမ်ား၏ ထိုေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားမွာ Jolliffe က ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တူညီေသာ ယံုၾကည္မႈ 
တစ္ခုရွိၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားရွိေနေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေတြ႕ရွိရသည့္ 
အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္။ 

 ၆၅ Brendan Tobin, တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား - အသံုးျပဳဆဲ ဥပေဒမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အေရးၾကီးပါသလဲ (Taylor ႏွင့္ Francis, ၂၀၁၄)  ၃၀၊ Brookings Institution–University of Bern - ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ ၊ 
ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ဥပေဒ ႏွင့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ လက္စဲြစာအုပ္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈၊ ၁၇၇၊ 
Barbara McCallin ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္ အေျခအေနတြင္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္မႈ ႏွင့္ ဥပေဒမ်ိဳးစံု ရွိေနမႈ - အကူးအေျပာင္းကာလ တရားစီရင္ေရး ႏွင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈ - ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ ၊ International Centre for Transitional Justice and Brookings-London School of Economics Project 
on Internal Displacement (၂၀၁၂) ၁၂

၃၂



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ၏ အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား

 ကိုလိုနီေခတ္ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ဥပေဒမ်ိဳးစံုရွိေနျခင္းအေၾကာင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာသုေတသနတစ္ခုက 
ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအား ကိုလိုနီစနစ္ လႊမ္းမိုးစဥ္က တိုင္းရင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားအား မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ႏွိမ့္ခ်၊ 
ဖယ္ရွား (သို႔) လ်စ္လ်ဴရႈ မသိက်ိဳးက်င္ျပဳခဲ့သည္ကို  အထူးျပဳေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက 
ေဖာ္ျပသည္မွာ တုိင္းရင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္ အမ်ားအျပား သည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လြန္စြာရႈပ္ေထြးေၾကာင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အခြင့္အေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႏိုင္အရႈံး 
ရလဒ္ထက္ ရပ္ရြာလူထု၏ အခြင့္အေရး ႏွင့္ လူမႈေရးအရ စည္းလံုးမႈတို႔ကို စူးစိုက္ဦးတည္ေၾကာင္းကို အထက္တြင္ အထူးျပဳ၍ 
ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

 ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ား၏ အခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အေနာက္တိုင္းဥပေဒစနစ္တြင္ 
အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း၏အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား (ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္လွမ္းမီရရွိျခင္း၊ အရွိန္ျမန္ျခင္း၊ ဥပေဒအရ ခိုင္မာျခင္း)ၾကားတြင္ 
ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခု ရွိေနသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးပါမည္။69 သို႔ရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားတြင္ 
ျပန္လည္စိတ္ဝင္စားလာျခင္းမွာ ထိုစနစ္မ်ား၏ အခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားအၾကား ဆန္႔က်င္ 
ေနျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္ယြင္းေစပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ဘက္လိုက္ 
ေသာအျမင္မ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအေပၚတြင္ 
ရွိေနျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။70 ေနာက္ထပ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ တိက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
 
 လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေစျခင္းအတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမွာ အခ်ိဳ႕ 
လူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔အား အကန္႔အသတ္ 
ျဖစ္ေစေၾကာင္း အျမင္မ်ား ရွင္းလင္းစြာျမင့္မားလာေစေသာေၾကာင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၏ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ အေနာက္တုိင္း 
တရားစီရင္ေရးအတြက္ ရႈျမင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအျမင္ မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစသည္။71 

 ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာစနစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္ထိေတြ႕လိုသည့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဓေလ့ 
ထံုးတမ္းအစဥ္လာအရ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို ပိုမို 
လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ၏ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။ 

၁. ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာတရားစီရင္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ရပ္ရြာလူထုထဲမွ 
အေျခအေန (သို႔) ဆက္ခံမႈအရ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ တရားစီရင္မႈ အခြင့္အာဏာ 
ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္အတူ အင္အားၾသဇာမညီမွ်မႈမ်ား ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ထပ္မံအားျဖည့္ ေပးႏိုင္သည္။

၂. ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေပးသူမ်ားအၾကား စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမွာ မ်ားစြာကြာျခားမႈ ရွိႏိုင္သည္။ 

၃. ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒမ်ားမွာ အေထာက္အထားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိတတ္ေပ။ 
ဆိုလိုသည္မွာ  တူညီေသာအမႈကိစၥမ်ားကို ခိုင္မာေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ျခားနားစြာ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

၄. ရလဒ္မ်ားမွာ က်ားမေရးရာ စံႏႈန္းမ်ား အပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ႏိုင္သည္။ 
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မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသအမ်ားစုတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ (အမ်ိဳးသမီး ေက်းလက္ေခါင္းေဆာင္ လည္း 
အနည္းအပါး ရွိႏိုင္သည္) သည္ ေျမယာကိစၥ အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ အျငင္းပြားမႈမ်ိဳးစံုကို ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 
ထို ရပ္ရြာအဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းရရွိမႈ နည္းပါးသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ UNDP မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ရပ္ရြာေဒသအဆင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေျမပံုစစ္တမ္း (Local Governance Mapping) အရ ထို အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသူမ်ားသည္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား 
ရရွိပါက အက်ိဳးရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။73  သင္တန္းမ်ားမရရွိသည့္အျပင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁၆ဝဝဝ 
ေက်ာ္အနက္ အမ်ိဳးသမီး ၈၈ ဦးသာ ပါဝင္သည္။74  သင္တန္းမရရွိျခင္း၊ (၂ဝ၁၂ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈဥပေဒသစ္ကို မေဆာင္ရြက္ရေသးေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္) ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်စြာ 
ေရြးေကာက္ထားဖြယ္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ရြာအဆင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းမႈ ယႏၱရားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ဖယ္က်ဥ္ခံႏြမ္းပါးသူမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈ နည္းပါးျခင္းတို႔က ေက်းရြာအဆင့္တရားစီရင္ေရးတြင္ မွ်တစြာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမည္မွာ ရွင္းလင္းလွေပသည္။

အျငင္းပြားမႈမ်ားအားပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္း (CDR) ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ က်င့္သံုးသည့္ 
ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား၌ အသံုးျပဳႏိုင္ေျခ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပံုမွန္ တရားဥပေဒစနစ္၏ လိုအပ္အားနည္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသားမ်ားမွ HLP 
အခြင့္အေရးမ်ားရယူရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ပံုမွန္စနစ္အျပင္ အျခားနည္းလမ္း စနစ္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထိုက္ေပသည္။ အေနာက္တိုင္း ဥပေဒေရးရာ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ တရားရံုး၌ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း 
အျပင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား 
ပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္း (CDR) သည္လည္း တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေပသည္။ ၎မွာ တရားရင္ဆိုင္ျခင္းထက္ ကုန္က်စရိတ္ 
ပိုမိုသက္သာ၍ ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။75  ထိုအျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာ အမႈကိစၥ၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္အရ 
ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခံုသမာဓိျဖင့္ေျဖရွင္းနည္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။76 CDR မွာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လႊမ္းျခံဳေခၚဆိုျခင္းျဖစ္၍ တတိယအဖြဲ႕ ပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေက်နပ္ 
ႏိုင္မည့္ရလဒ္ကို ရွာေဖြရန္ အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အရင္းတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။77  
CDR သည္ အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား အင္အားၾသဇာ မညီမွ်သည့္ အေျခအေနတြင္ တရားရင္ဆိုင္ျခင္းအျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုကို ေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ CDR တြင္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္သင့္သည္။78 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းသူမ်ားက အသံုးျပဳ 
ေနခဲ့ၾကသည့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ CDR တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ျဖည့္ဆည္း ျဖည့္စြက္မႈအခ်ိဳ႕ 
ရွိေနသည္။ ၎ကို ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္လာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ CDR ႏွစ္ခုလံုးတြင္ တူညီေနသည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕က 
သက္ေသျပေနသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားတြင္ လွ်င္ျမန္မႈ၊ စရိတ္သက္သာမႈႏွင့္ မွ်တမွန္ကန္မႈတုိ႔ ပါဝင္သည္။                                                                                                                                        

၁.၈. ရပ္ရြာလူထုအဆင့္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း
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မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ (အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီး)

 ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေျခရိွသူ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္ (ျမန္မာအေခၚ သူႀကီး) သည္ ေျမယာႏွင့္ အျခားရပ္ရြာအေရးကိစၥမ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ကို ေျဖရွင္းေပးရန္ 
အဓိကရင္းျမစ္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။79 ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္သည္ ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ သီးျခားအခန္းက႑မွ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ထိုအခန္းက႑မွာ လူထုအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေရး ကိစၥမ်ားကုိ 
ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ခံုသမာဓိနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုလိုနီေခတ္က ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္သည္ 
ႏိုင္ငံ၏ အနိမ့္ဆုံးအုပ္ခ်ဳပ္မႈယူနစ္/ေအးဂ်င့္ ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ကို လူထုက ေဒသခံမ်ား၏အေၾကာင္း သိနားလည္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ရပ္ရြာလူထု၏ 
ညီညြတ္မႈ ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ တရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ နည္းပညာအရၾကည့္ပါက 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ရန္ အာဏာမရွိပါ။ ၎၏ အခန္းက႑မွာ 
အႏုညာတဆံုးျဖတ္ေပးသူႏွင့္ ပို၍နီးစပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဓေလ့ထံုးစံအစဥ္အလာအရ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
လိုက္နာေလ့ရွိၾကသည္။80 အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို လိုလား 
ၾကျခင္းမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မွ်တမွန္ကန္မႈေၾကာင့္သာမကဘဲ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ 
၍ အထက္အာဏာပိုင္မ်ားထံ သြားေရာက္ရန္ႏွင့္ အဆိုးဆံုးအေနႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားေသာ တရားရင္ဆိုင္ရန္ တို႔ကုိ 
မလိုအပ္ေစေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

 ၇၀ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေတာရြာ အေျခအေနတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၏ အခန္းက႑၌ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ အစဥ္အလာအရ 
ၾကီးစိုးမႈ ရွိေနျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ႏိုင္သည္။ 
၇၁ Tim Luccaro, ‘အစဥ္အလာ တရားစီရင္မႈ - အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား မိတ္ဆက္ ’ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမွင့္တင္ေရး 
ႏိုင္ငံတကာကြန္ရက္ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆) ၂၄
 ၇၂ Cunningham, Johanna ႏွင့္ Ewa Wojkowska, Justice Reform’s New Frontier; ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ 
အစဥ္အလာစနစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာဥပေဒအဖြဲ႕၊ ဥပေဒ ေရးရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး စာေစာင္ 
၊ အမွတ္ ၇၊ ၂၀၁၀၊ ၈   
 ၇၃ UNDP - ေဒသအဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စစ္တမ္း၊ မြန္ျပည္နယ္ စစ္တမ္းမွ အဓိကက်ေသာအခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၃၊ အင္တာနက္တြင္ ရရွိႏိုင္သည္။ http://
themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Highlights_Local_Governance_Mapping_ Mon_UNDP_Jan2015.pdf
http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Highlights_Local_Governance_Mapping_Mon_UNDP_Jan2015.pdf. 
သတိျပဳသင့္သည္မွာ ၂၀၁၂ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္မွစ၍  ဥပေဒအရဆိုပါက ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ 
မရွိေတာ့ဘဲ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ား ျဖစ္သင့္သည့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားတြင္ ရွိလာေပသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 
ဤဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း၌ တပိုင္းတစစီသာ ရွိေနေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္  ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 
၇၄ UNDP ျမန္မာ - ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒၚ ေနာ္တာဘီသား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း - ေဆာင္းပါး - http://www.mm. undp.org/content/myan-
mar/en/home/presscenter/articles/2017/06/09/meet-village-tract-administrator-daw-naw-ta-bi-thar.html.
 ၇၅ Joanne Goss - ‘အျခားနည္းျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း မိတ္ဆက္’, Alberta Law Review ၊ အတြဲ XXXIV, အမွတ္ ၁၊ ၁၉၉၅၊ ၃ 
 ၇၆ Markus Zimmer - ‘အျခားနည္းျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းကို ျခံဳငံုတင္ျပခ်က္’ - တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အတြက္ အေျခခံလက္စြဲ’ 
တရားရံုး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ဂ်ာနယ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၁၊ ၁
 ၇၇ Christopher Moore - အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္မႈ 
လက္စြဲစာအုပ္ ၊ Norwegian Refugee Council ႏွင့္ NORAD ၊ ၂၀၁၂၊ ၃၇၊ ၃၈
 ၇၈ Christopher Moore - အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္မႈ 
လက္စြဲစာအုပ္ ၊ Norwegian Refugee Council ႏွင့္ NORAD ၊ ၂၀၁၂၊ ၃၇၊ ၃၈
 ၇၉ Susanne Kempel ႏွင့္ ေအာင္ထြန္း - အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ျခင္း 
၂၀၁၆၊  အခန္းက႑မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္ ၊ Norwegian Peoples Aid ၊ ၃၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၆၊ ၅
 ၈၀ Christopher Moore - အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္မႈ 
လက္စြဲစာအုပ္ ၊ Norwegian Refugee Council ႏွင့္ NORAD ၊ ၂၀၁၂၊ ၁၆၃

၁.၉. အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

၃၅



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား/ ျမိဳ႕နယ္ တာဝန္ရွိသူမ်ား

နည္းပညာအရ ဆိုရလွ်င္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ၂ဝ၁၂ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒ 
ကို ျပဌာန္းခ်ိန္မွစ၍ အာဏာမရွိေတာ့ေခ်။ ထိုဥပေဒက အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ပိုျမင့္သည့္ယူနစ္ ျဖစ္ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသို႔ ေပးအပ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြဲ႕စည္းပံုကို ေအာက္မွအထက္သို႔ အဆင့္ဆင့္ၾကည့္ပါက ဆယ္္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (VTA) တို႔ရွိျပီး VTA က ပိုနိမ့္ေသာယူနစ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္။ 
VTA ႏွင့္ ၎၏အထက္မွ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔သည္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ 
အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ပါဝင္ရသည္။ သတိျပဳသင့္သည္မွာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အေနအထားအရ ရပ္ရြာတြင္ 
မွန္ကန္ မွ်တမႈရွိသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ထိုအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ အတြင္းသေဘာအရ 
မွ်တမႈ အျမဲရွိလိမ့္မည္ဟု ရႈျမင္စိတ္ကူးျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ သုေတသနမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အာဏာပိုင္အဆင့္အားလံုးမွာ 
ေျမယာကိစၥမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။81

EAO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

မြန္ျပည္နယ္တြင္ NMSP ႏွင့္ KNU တို႔သည္ ၎တုိ႔ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ႏွင့္ 
ခြဲေဝထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးၾကသည့္ အျခားနယ္ေျမမ်ား၌ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။82 ဤဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္သည့္နယ္ေျမမ်ား (မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း) တြင္ KNU သာရွိေနသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔ 
ေရာေႏွာေနျပီး EAO တို႔၏ တည္ရွိမႈေလ်ာ့ပါးသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ EAO ၏ မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ ျပည္သူမ်ားရွိပါက ထိုေဒသမ်ားတြင္ 
အုပ္စု၏ ဆက္သြယ္ေရးအရာရိွ ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစိုးရဘက္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ EAO 
မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အနက္မွ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစသည္။83  ထိုအခါ ၎တို႔ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္နယ္ေျမမ်ား၌ ေျမယာကိစၥမ်ား 
အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ EAO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။

ပံုမွန္ တရားရံုးမ်ား 

တရားရံုးမ်ားမွာ ကိစၥအခ်ိဳ႕အတြက္သာ အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကို ရာဇဝတ္မႈ သို႔မဟုတ္ 
တရားမမႈအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္အခါျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အမႈကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥအျဖစ္မွ ထုတ္ယူျပီး ရာဇဝတ္မႈ 
သို႔မဟုတ္ တရားမမႈအျဖစ္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ တရားရံုးကို အသံုးျပဳႏိုင္ေစသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဤနည္းလမ္းမွာ ဥပမာ။ 
လူတစ္ဦး၏ ေျမေပၚမွ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းဆိုင္ရာက်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ 
အမႈဖြင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။84  

၈၁ SiuSue Mark, ‘Are the Odds of Justice “Stacked” Against Them? ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသးစားလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား’, (၂၀၁၆) အေရးၾကီးေသာ အာရွေဒသ ေလ့လာမႈ မ်ား ၊ ၄၈း၃၊ ၄၆ 
 ၈၂ Kim Jolliffe - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ နယ္ပယ္ေဒသဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၊ ေအရွားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၅၊ ၅၅
၈၃ Brian McCartan ႏွင့္ Kim Jolliffe - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္၊ ေအရွားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆၊ 

၂၆ ၁၀  
 ၈၄ EarthRights International အဖြဲ႕မွ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 
၈၅ MyJustice - ၾကီးေသာအမႈ ငယ္ေစ၊ ငယ္ေသာအမႈ ေပ်ာက္ေစ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ရပ္ရြာေဒသ တရားစီရင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၆၊ ၃၇
 ၈၆ လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္မွ သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမွာ ဤကိစၥမ်ိဳးအတြက္ ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ Law Weng ကို ၂၀၁၇ တြင္ ေထာင္ခ်ခဲ့ျခင္း၊ မၾကာေသးမီက ရိုက္တာ သတင္း ေထာက္ ၀လံုး ႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အင္းဒင္ရြာ အစုလိုက္ လူသတ္မႈကို သတင္းေရးသားသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ား၏ အမႈမွာ လြတ္လပ္စြာ စီရင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၈ စက္တင္ ဘာ ၇ ရက္၊ အင္တာနက္မွ ရရွိသည္။ https://www.reuters.com/article/us-myanmar- journalists/
myanmar-says-court-in-reuters-reporters-case-was-independent-idUSKCN1LN1QI ။ ႏိုင္ငံတကာ တရားသူၾကီးမ်ား ေကာ္မရွင္ ၊ ႏိုင္ငံတကာ 
တရားသူၾကီးမ်ား ေကာ္မရွင္ ၊ ျမန္မာ ၊ ျမန္မာ၊ ႏိုင္ငံအေျခအေန၊ တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ အတြက္ ICJ Centre မွ ျပဳစုသည္၊ ဇြန္ 

၃၆



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

တရားရံုးမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ထားေပသည္။ 
သုေတသန မ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ တရားရံုးမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၍ ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲသည္။85  ထို႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူက 
တရား စီရင္မႈကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည္ဟု မယူဆေပ။ လတ္တေလာကာလတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္ 
လည္း တရားစီရင္မႈမွာ စစ္တပ္မွ ၾကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ဖိအားေပးမႈမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားဆဲရွိေနေသးသည္။86  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
သာမန္လူ တစ္ဦးက တရားမွ်တမႈကို ရရွိႏိုင္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မွာ စီးပြားေရးအရ ခက္ခဲရံုသာမကဘဲ အစိုးရထံ အခြင့္အေရးမ်ား 
အတြက္ ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ ေတာင္းဆိုပါက ဆန္႔က်င္မႈအေနႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္ခံရမည္ကို လူအမ်ားကေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။87 ထိုအခ်က္မ်ားက ဆိုလိုသည္မွာ တရားရံုးကို သာမန္လူတစ္ဦးက အသံုးျပဳလိုပါက နည္းပညာႏွင့္ 
ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား လိုအပ္ႏိုင္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပို၍အင္အားၾသဇာရွိသူမ်ားအတြက္ ဤသို႔မဟုတ္ပါ။ 
လတ္တေလာ အမႈကိစၥမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔ (လယ္သမားမ်ား ထံမွ တရားဝင္ျဖစ္ေစ၊ 
တရားမဝင္ျဖစ္ေစ) သိမ္းယူထားေသာေျမေပၚသို႔ ဝင္ေရာက္သည္ဟု ယူဆပါက လယ္သမားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ တရားရံုးကုိ 
အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ျဖစ္သည္။88  အသံုးျပဳေနသည့္ေျမကို ၃လ အတြင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္မႈ ႏွင့္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ 
အေရးယူမႈမ်ားကို ၂ဝ၁၈ တြင္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ထားသည့္ VFV ဥပေဒသည္ ဥပေဒႏွင့္ အကၽြမ္းမဝင္သည့္ လယ္သမား 
မ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ ပိုမိုအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ လက္နက္ျဖစ္လာမည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေခ်။

ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေနသည့္ CSO မ်ား

မြန္ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းတြင္ CSO မ်ားသည္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေန ၾကသည္။ 
၎တို႔တြင္ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ား အသိပညာေပးျခင္း၊ အစိုးရ၊ EAO၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခား ပါဝင္ပတ္သက္သူတို႔႔အား 
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ HURFOM ႏွင့္ ေလာကအလင္း တို႔သည္ လယ္သမားမ်ားအား LUC မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ 
အသံုးျပဳသူအုပ္စုလက္မွတ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္လည္း ကူညီေပးေနသည္။ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ၂ဝ၁၂ မတိုင္မီ သို႔မဟုတ္ ၂ဝ၁၂ 
ေက်ာ္လြန္ျပီးေနာက္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား အတြက္ တရားရင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ အခမဲ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္မွာ 
Legal Light အမည္ ရွိ CSO တစ္ဖြဲ႕တည္းသာ ရွိသည္။

၂၀၁၄၊ ၆- ၂၄။ ႏိုင္ငံတကာ တရားသူၾကီးမ်ား ေကာ္မရွင္ ၊ Right to Counsel: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ ၊ ၂၀၁၃၊ ၂ ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။
၈၇ ဥပမာ - ႏိုင္ငံတကာ တရားသူၾကီးမ်ား ေကာ္မရွင္ - Right to Counsel: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ - “အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈအေပၚ ဆက္လက္၍ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနၾကသည္။  အထူး သျဖင့္ ေရွ႕ေနမ်ားက ‘ႏိုင္ငံေရးအမႈ’ မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္သည့္အခါ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရ၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို စိန္ေခၚသူမ်ားအေပၚတြင္ ျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးကို 
ကာကြယ္သူမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက (အမ်ားအားျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္သည့္) လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအေပၚ စြဲခ်က္တင္သူမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ 
ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ အင္အား ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၊  လူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ား ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ေဆာင္ ရြက္သည့္ အမႈကိစၥမ်ား ပါ၀င္သည္။” ၁၈ တြင္ ၾကည့္ပါ။  
 ၈၈ EarthRights International, အဓိက ေျမယာအခြင့္အေရးအမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာလယ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ၊ ၂၀၁၈ ေမလ ၇ ရက္ ၊ အင္တာနက္မွ 
ရရွိသည္။ https://earthrights.org/media/myanmar-farmers-convicted-major-land-rights-case/။ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ - 
“Nothing for Our Land”: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လယ္သမားမ်ားအေပၚ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ၊ ၂၀၁၈၊ ၅၊ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၆ 

၃၇



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၂. FGD မ်ား ႏွင့္ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထံမွ 
    တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ်ား

ေက်းရြာမ်ား - ဝင္းဖံုး (သထံုျမိဳ႕နယ္)၊ အနန္းပင္ (သထံုျမိဳ႕နယ္)၊ စစ္ကြင္း (က်ိဳက္ထိုုျမိဳ႕နယ္)၊ 
      ေဒါင္းရြာ(ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္)၊ 

ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား 

FGD မ်ားမွ တံု႔ျပန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ေက်းရြာလူထု အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္ႏွင့္ တည္ရွိရာေျမကို ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ 
ယူဆၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အလြန္နည္းပါးေသာသူမ်ားတြင္သာ အခြန္ေျပစာအျပင္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအေထာက္အထား 
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကသည္။ ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း မည္သို႔သက္ေသျပႏိုင္သည္ကို ေမးျမန္းေသာအခါ ပါဝင္သူအားလံုးက 
အိမ္ႏွင့္ေျမတို႔ကို အစဥ္အလာ အသိအမွတ္ျပဳမႈျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ တဖန္ (စပါး၊ ေရာ္ဘာ ႏွင့့္ 
ရာသီသီးႏွံမ်ား အပါအဝင္) စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းသည့္အခါ အလြန္နည္းပါးေသာသူမ်ားတြင္သာ ပံုမွန္စနစ္မွ 
တရားဝင္ အေထာက္အထားရွိေနျပီး မည္သူတြင္မွ KNU က ထုတ္ေပးေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရွိၾကပါ။ (ေက်းရြာအားလံုးမွာ KNU 
တပ္မ ၁ နယ္ေျမတြင္ ရွိသည္။)

ပါဝင္သူမ်ားထဲမွ မည္သူမွ အိမ္၊ ေျမ သို႔မဟုတ္ ဥစၥာပစၥည္းကို DALMS တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိပါ။ 
စိုက္ပ်ိဳးေျမရွိၾကေသာ ပါဝင္သူ ၄၇ ဦးအနက္မွ ၆ ဦးသာ ေျမအသံုးခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ ၇) ရွိၾကသည္။

ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ၅၇%ကသာ ျမန္မာဘာသာကို ေရးတတ္ဖတ္တတ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။89 ေျမယာ 
အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးမွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမယာအက်ိဳးစီးပြား အား မွတ္ပံုတင္ရန္ 
ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္တို႔မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
သည္။

၈၉ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၈၀% မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအုပ္စုမ်ားမွ ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္၍ အနည္းစုမွာ ပအို႔၀္ ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား 
ျဖစ္သည္။ အျခား ေျဖဆိုသူမ်ားမွာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။

၃၈



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ဆြမ္းဆန္စိန္း အလႈခံေနပံု၊ သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)

၃၉



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ပဋိပကၡ အမ် ိ ဳးအစားမ်ားႏွင္ ့ ေျဖရွင္းေပးသူ 

• ပဋိပကၡ - ေက်းရြာအတြင္း နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈ 
• အျငင္းပြားသူမ်ား - ႏွစ္ဦး (သို႔) ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ ရြာသားမ်ား
• အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရွိသ ူ- ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္

ဝင္းဖံုးေက်းရြာမွ ေျဖဆုိမႈမ်ားအရ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမွာ အလြန္နည္းပါးသည္။ အမ်ားစုမွာ ေက်းရြာ အတြင္း အခ်င္းခ်င္း 
နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္အား အဓိကေျဖရွင္းေပးသူအျဖစ္ 
ညႊန္ျပၾကျပီး ဤလုပ္ငန္းအတြက္ ျပည္သူမ်ားက ပံ့ပိုးကူညီၾကသျဖင့္ CDR ပံုစံတစ္မ်ိဳး ရွိေနျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
အလြန္နည္းပါးေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးသည္။ ၎တို႔က အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား 
ညွိႏႈိင္းရာတြင္ ကူညီေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ပါဝင္မႈကို ေျဖဆိုသူမ်ားက အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္ျခင္း မရွိပါ။ အကယ္၍ 
အျငင္းပြားသူတစ္ဦးသည္ KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဆက္ႏြယ္မႈရွိပါက တခါတရံ ဘက္လိုက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု 
၎တို႔က ေျပာဆိုသည္။

(ေက်းရြာအတြင္း ေျမယာကိစၥမ်ား မရွိေသာ) စစ္ကြင္း ႏွင့္ ေဒါင္း ေက်းရြာတို႔မွ ေက်းရြာသားမ်ားကလည္း ေျမယာကိစၥ 
အျငင္းပြားမႈေပၚေပါက္ပါက ပဋိပကၡကိုၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရန္ ပထမဆံုးေရြးခ်ယ္သူမွာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကသည္။ စစ္ကြင္းတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးရွိရာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ 
၎တို႔က ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အႏုညာတ ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္နည္းလမ္းအား ႏွစ္သက္သည့္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျငင္းပြားသူမ်ားကို အတူေတြ႕ဆုံ၍ 
ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈအား ပံ့ပိုးေပး ျခင္းမျပဳမီ ပထမဆင့္အေနႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည္။ 

• ပဋိပကၡ - ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ကို ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း
• အျငင္းပြားသူမ်ား - ရြာသားမ်ား
• အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရွိသ ူ- လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မရရွိေသးပါ။

ဝင္းဖံုးေက်းရြာသားမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ GAD ႏွင့္ DALMS တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဝင္းဖံုး ေက်းရြာႏွင့္ 
နီးကပ္ေသာ ေကာ့လိႈင္ေက်းရြာတို႔အၾကားရွိ နယ္နိမိတ္ကို ျပန္လည္ေရးဆြဲပါသည္။ ထိုသတ္မွတ္ၿပီးသား နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ 
ျပန္မဆြဲမီ အစိုးရဘက္မွ ဝင္းဖံုးရြာသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း (သို႔) အသိေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ရာတြင္ GAD ႏွင့္ DALMS 
တို႔သည္ ေကာ့လိႈင္ေက်းရြာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ နယ္နိမိတ္မ်ားကို မေျပာင္းလဲမီ 
ဝင္းဖံုးရြာမွ ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ အစဥ္အလာအရသာ ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထား တစံုတရာ 
မရွိၾကပါ။ ျပန္လည္ ေရးဆြဲျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ဝင္းဖံုးရြာမွ ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာေျမမ်ားမွ သိသာ 
မ်ားျပားေသာပမာဏကို ဆံုးရႈံးၾကရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရြာႏွစ္ရြာအၾကား ဆက္ဆံေရး ပ်က္ယြင္းခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
နယ္နိမိတ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္ ဝင္းဖံုးေက်းရြာမွ ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းလည္း 
မရွိပါ။

၂.၂. အမ်ိဳးအစား (၂) - ေက်းရြာမ်ားအၾကား နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈ (ဝင္းဖံုး ေက်းရြာ)

၂.၁. အမ်ိဳးအစား (၁) ေက်းရြာအတြင္း နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈ (ဝင္းဖံုးေက်းရြာ) 

၄၀



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

• ပဋိပကၡ - တရားမဝင္ ေျမသိမ္းယူမႈ 
• အျငင္းပြားသူမ်ား - ရြာသားမ်ား၊ ေနရပ္ျပန္လာေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသူမ်ား၊

ယခင္ စစ္ အစိုးရ (SPDC) ၊ ကုမၸဏီမ်ား
• အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရွိသူ - လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မရရွိေသးပါ။

မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ အျငင္းပြားမႈ တတိယအမ်ိဳးအစားမွာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ပါသည္။ အနန္းပင္ ရြာသားမ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ SPDC ေခတ္က သူတို႔၏ ရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ေျမသိမ္းယူမႈ ႏွစ္ခုကို ဥပမာအျဖစ္ အထူးျပဳ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းျဖစ္၍ အစိုးရက 
သိမ္းယူခဲ့ျပီး (ဌာနကို မေဖာ္ျပပါ) ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ပါသည္။ ပိုင္ရွင္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း 
လံုးဝမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ေျမသိမ္းယူမႈေၾကာင့္ မူလပိုင္ရွင္မ်ား အား သူတို႔၏ ေျမႏွင့္ ေရာ္ဘာမွရသည့္ဝင္ေငြတို႔ကို ဆံုးရံႈးေစခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ လူႏွစ္ဦးကိုသာ ဆံုးရံႈးမႈ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလ်ာ္ေၾကးမွာ တစ္ဦးအတြက္ စုစုေပါင္း တစ္သိန္း 
က်ပ္သာ ျဖစ္၍ ေပါက္ေဈးထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ အနန္းပင္ရြာသားမ်ား၏ ေထာက္ျပခ်က္အရ ထိုေလ်ာ္ေၾကးမွာ 
ေရာ္ဘာပင္မ်ား၏ တန္ဖိုးမွ်ေလာက္သာျဖစ္ျပီး ေျမအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိပါ။ ထိုကိစၥကို မည္သည့္ အခါမွ 
ေျဖရွင္းျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

အနန္းပင္ရြာသားမ်ား ေျပာျပသည့္ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔က ေျမသိမ္းယူမႈ ေနာက္တစ္မႈ 
ျဖစ္ျပီး အဆင့္ျမင့္ စစ္တပ္အရာရွိက အၿငိမ္းစားယူသည့္အခ်ိန္တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။ ၎ က ေက်းရြာနယ္ေျမအတြင္းရွိ 
ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းကို ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ SPDC အစိုးရမွာ ထိုအခ်ိန္က အာဏာရွိေနသျဖင့္ 
ရြာသားမ်ားမွာ တားဆီးရန္ (သို႔) ေစာဒကတက္ရန္ အင္အားၾသဇာမရွိၾကပါ။ တဖန္ ထိုကိစၥမွာ အမႈစြဲဆိုရန္ ခက္ခဲျပီး 
က်ဴးလြန္သူမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ ရွိခဲ့ပါသည္။ 

ေနာက္ထပ္ ေျမသိမ္းယူမႈ ဥပမာတစ္ခုမွာ ေဒါင္းရြာတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အစိုးရ ႏွင့္ KNU 
တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ KNU က အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားကို ထုိနယ္ေျမမွ ၎တို႔၏ ေျမမ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ ထြက္ေျပးေစခဲ့ပါသည္။ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္ရစဥ္ ၎တို႔၏ ေျမမ်ားကို အစိုးရက (ဌာနအမည္ မသိရွိပါ) ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေသာ 
စက္မႈ ၂ ဟု ရြာသားမ်ားက သိရွိသည့္ လုပ္ငန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ၎က ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္ရြာသားမ်ား၏ 
ေျမေပၚတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေျမ ၃၃ ဧကကို ရြာသားမ်ားသို႔ ျပန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရြာသုိ႔ 
ေနရပ္ျပန္လာသူအားလံုးကို ေနရာခ်ထားရန္ လံုေလာက္မႈ မရွိပါ။ ထို႔ျပင္ ထိုသူတို႔အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးလည္း မရရွိပါ။ 

၂.၃. အမ်ိဳးအစား (၃) - စစ္တပ္ ႏွင့္ အစိုးရ/ကုမၸဏီ မ်ားမွ ေျမသိမ္းယူမႈ 
       (အနန္းပင္  ႏွင့္ ေဒါင္း ေက်းရြာ)

၄၁



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား၄၂



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးသူမ်ား 

ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးသည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား 

အျခားသုေတသနမ်ားက ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တခါတရံ အျငင္းပြားမႈကို ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပး 
ေၾကာင္း90  ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အျမင္မွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ 
ဘာသာေရးကိုသာ အားရံုစိုက္သင့္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွာ ေနရာထိုင္ခင္းေကာင္းမြန္ျပီး 
အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးသူမ်ားအျဖစ္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးသူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား ရရွိပါသည္။ 
၎တို႔မွာ -
• အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း
• ကုန္က်စရိတ္ 
• လက္လွမ္းမီမႈ (ေၾကာက္ရြံ႕ေစမႈ မရွိျခင္း)

ဆန္႔က်င္ဘက္အေနႏွင့္ ေျဖဆိုသူမ်ားက ဤအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းအမ်ိဳးအစားမွာ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ 
၎တို႔မွာ -
• အဂတိလိုက္စားမႈ
• ဘက္လိုက္မႈရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
• အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား အင္အားၾသဇာ မညီမွ်မႈမ်ား
• အလြန္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ရြာသားမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အမူအက်င့္ 

ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (VTA)

ေလ့လာခဲ့သည့္ေနရာအားလံုးတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားက VTA မ်ားအား အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေပးႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပၾကပါသည္။91 ေျဖဆိုသူမ်ားက ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ဦးစြာမေျဖရွင္းႏိုင္ပါက VTA မ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေပးသူ 
ရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

တရားရံုးမ်ား

ေျဖဆိုမႈမ်ားမွာ FGD မ်ားႏွင့္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားအၾကား တူညီမႈရွိပါသည္။ တရားရံုးမ်ားကို ရပ္ရြာ အဆင့္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လိုလားႏွစ္ခ်ိဳက္ဖြယ္ေနရာဟု မရႈျမင္ၾကပါ။ ရြာသားမ်ားက တရားရံုးမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ 
တြန္႔ဆုတ္ဝန္ေလးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။
• တရားရံုးမ်ား ႏွင့္ ရဲမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း
• တရားဥပေဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားအား မသိရွိျခင္း
• ေရွ႕ေနကို မည္သို႔ ငွားရမ္းရမည္ကို မသိျခင္း

 90 ဥပမာ - NRC/Displacement Solutions တို႔၏ ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သုေတသနမ်ား
91 ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈမွာနည္းပါးသျဖင့္ ဤသည္မွာ အ့ံၾသဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တရား၀င္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ 
မထားေသာေျမမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးေနေသးသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

၄၃



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

အမ်ိဳးသမီး ေျမပိုင္ရွင္မ်ား 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အေမြဆက္ခံမႈ ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေပးျခင္းကို လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္မႈတို႔ ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ FDG မ်ားမွ ေျဖၾကားမႈမ်ားမွာ ရွင္းလင္းတိက်ျခင္း မရွိေပ။ မတူညီေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ႏွင့္ေျမတို႔ကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထား (ဥပမာ အခြန္ေျပစာ) တြင္ ခင္ပြန္းသည္၏အမည္သာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပါရွိတတ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ခင္ပြန္းသည္ ေသဆံုးပါက သူမ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို မည္သည့္အေထာက္အထားတြင္မွ မွတ္တမ္းတင္မထားသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမွာ ရပ္ရြာမွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ျပီး ပစၥည္းဥစၥာ ဆံုးရံႈးႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ေယဘုယ် 
အေနႏွင့္ ေျဖၾကားၾကသည္။ 

ေဒါင္းရြာႏွင့္ စစ္ကြင္းေက်းရြာတို႔မွ ေျဖဆိုမႈမ်ားမွာ ခင္ပြန္းသည္ ေသဆံုးခဲ့ျပီး ခင္ပြန္းသည္၏ မိသားစုက 
ေျမကိုျပန္လိုခ်င္ပါက ဇနီးသည္တြင္ အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမရွိခဲ့လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ HLP 
အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ဝင္းဖံုးႏွင့္ အနန္းပင္ေက်းရြာတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား  
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးယႏၱရားသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုယႏၱရားမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈခံရမည္မဟုတ္ေ
ၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒါင္းရြာႏွင့္ စစ္ကြင္းေက်းရြာတို႔တြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားက ဤသည္မွာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၏ 
စရိုက္လကၡဏာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၎၏ ခံယူခ်က္သေဘာထားအေပၚ မူတည္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ 
FGD မ်ားတြင္ ေက်းရြာတာဝန္ရိွသူမ်ာ ရွိေနၾကသျဖင့္ ေျဖဆိုခ်က္မ်ား၏တန္ဖိုးႏွင့္ တိက်မွန္ကန္မႈကို ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ 
ခ်ိန္ထိုးဆန္းစစ္ရမည္ ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ HLP အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေပၚ တိက် 
မွန္ကန္စြာ ထင္ဟပ္မႈ မရွိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ Namati မွေဆာင္ရြက္ေသာ သုေတသနတစ္ခုက ေတြ႕ရွိရသည္မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေက်းလက္လုပ္သားအင္အားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္း ၁၄ 
ခုတြင္ ေျမယာမ်ား၏ ၈၅% ကုိ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အမည္ျဖင့္သာ မွတ္ပံုတင္ထားေပသည္။92  ထိုခြဲျခားမႈႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 
အေမြဆက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ မိသားစုအျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ အျဖစ္မ်ားေသာေျမယာအေရးကိစၥမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 
CSO မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္တို႔အရ အေထာက္အထားမ်ားက အေရးပါသည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ 
အားနည္းခ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆႏိုင္ေပသည္။ ဤသည္မွာ အျပီးသတ္ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
(ခင္ပြန္းသည္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တို႔ မပါဝင္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ပါဝင္ျပီး အမ်ိဳးသမီး သုေတသီမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
သည့္ FGD အပါအဝင္) သုေတသနမ်ား လိုအပ္သည့္ အေရးကိစၥ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ 
အေရးကိစၥကို ဤေလ့လာမႈအတြက္ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ပါဝင္ထည့္သြင္းျခင္း မရွိပါ။

92 Namati and Landesa, ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ေျမယာ မူ၀ါဒ ႏွင့္ ေျမယာဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  ၊ National Data and Regional Practices, ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅၊ ၁၇

• မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ျပီး တရားရံုးတြင္ အမႈကို မည္သို႔ တိုင္ၾကားစြဲဆိုရမည္ကို မသိျခင္း
• စြဲဆိုမည့္အမႈမ်ားအတြက္ ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္ 
• တရားစြဲဆိုမႈ၏ ကုန္က်စရိတ္
• အမႈ ရံႈးမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

၄၄



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ မြန္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးတြင္ ဥပေဒေရးရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ 
CSO မ်ားထံမွ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေန လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ လူထုႏွင့္ 
ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို သိမွတ္ခဲ့သည္။

• ပံုမွန္ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာ မရွိၾကပါ။
• ပံုမွန္စနစ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိပါ။

(ဘာသာစကား အခက္အခဲ၊ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕မႈ)
• လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္းယူမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား အင္အားၾသဇာ မညီမွ်မႈ
• ေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ ရယူရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈ (ပ်မ္းမွ် ရက္ ၁၃ဝ ေက်ာ္)
• ၾကာျမင့္လွျပီျဖစ္ေသာ ေျမသိမ္းယူခံရမႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပးထားေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား

သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ေႏွးေကြးေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ - CSO အမ်ားစုသည္ 
ေကာ္မတီက မည္သို႔လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ အမႈကိစၥ မ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ မည္မွ်တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေနေၾကာင္း
တို႔ကို အမွန္တကယ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

• ျမင့္မားေသာ တရားရံုးစရိတ္က တရားရင္ဆိုင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း
• တရားရံုးတြင္ အမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ၾကာလြန္းျခင္း

NRC ၏ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ KDN ထံမွ သီးျခား တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈ

KDN သည္ မြန္ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္း ျမိဳ႕နယ္ ၇ ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်းရြာ ၄၈ ရြာတြင္ HLP အသိပညာ ျမွင့္တင္ေရး ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္ အစိုးရက အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသမ်ား၊ (အစိုးရ ႏွင့္ KNU ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ NMSP တို႔ရွိေနေသာ) ေရာေႏွာေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိသည့္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ယခင္ က အနက္ေရာင္နယ္ေျမဟု 
ေခၚဆိုသည့္ EAO တစ္ခုက အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမမ်ား ပါဝင္ သည္။ ထိုေက်းရြာမ်ားတြင္ FGD မ်ားျဖင့္ 
ဆန္းစစ္ခဲ့ျပီးေနာက္ HLP အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည္ (အမ်ားအားျဖင့္ 
တစ္ရက္အတြင္း ၄ နာရီၾကာ သင္တန္းေပးျခင္း)

KDN တရားမွ်တမႈလုပ္ငန္းက႑၏ လူထုစည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရး ဒါရိုက္တာ၊ ကြင္းဆင္းညွိႏႈိင္းေရးမွဴး တစ္ဦး 
ႏွင့္ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးတို႔၏ ကြင္းဆင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
၎တို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားထဲမွ အမ်ားစု ပါဝင္ျပီး လယ္သမားမ်ားအား 
ေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ ရရွိေအာင္ တုိက္ရိုက္ကူညီေနၾကေသာ HURFOM ႏွင့္ ေလာကအလင္းအဖြဲ႕တို႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ေျဖဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း တူညီသည္။ ၎တို႔က သီးျခားအေနႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ၾကသည္။

• လယ္သမားမ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာ လံုးဝမရွိပါ။ (သို႔) အလြန္နည္းပါးစြာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
LUC မရွိျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို နားမလည္ၾကပါ။ LUC အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးၾကီးေၾကာင္း
မသိသူမ်ားက LUC ကို ရရွိရန္မွာ အခ်ိန္ကုန္လြန္းသည္ဟု ေျပာၾကသည္။

• အျဖစ္အမ်ားဆံုး အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 
မိသားစုမ်ား အၾကား အေမြဆက္ခံမႈ ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အဓိကက်သည့္ ေျမသိမ္းယူမႈ 
ဥပမာမွာ ေမာ္လျမိဳင္ ဘိလပ္ေျမလီမိတက္ ျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ (မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ)
က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕မွေျမမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

၂.၄. ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ CSO မ်ား၏ တံု ႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား

၄၅



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

• အစိုးရ ႏွင့္ KNU/NMSP မွ တာဝန္ရွိသူ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေၾကာက္္ရြံ႕ၾကသည္။ 

• စာမတတ္ေျမာက္ျခင္း - KDN ဝန္ထမ္းမ်ားက လယ္သမားမ်ားကိုယ္စား တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ တိုင္ ၾကားစာမ်ားကို  
 ေရးေပးရေလ့ရွိသည္။ 

• ဘာသာစကား အခက္အခဲ (အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိမည့္သူ အမ်ားစုသည္ ကရင္ ႏွင့္ မြန္ဘာသာစကား ကိုသာ 
 ေျပာဆိုႏိုင္ၾကသည္။) တာဝန္ရွိသူ အမ်ားစုက ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား (သို႔) ဗမာစကားကို ေျပာဆိုသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
 ေျမယာႏွင့္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းအားလံုးမွာ ဗမာဘာသာျဖင့္ ေရးသား ထားသည္။ 

• KDN ဝန္ထမ္းမ်ားက အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရာတြင္ အကူအညီရယူႏိုင္ေရးအတြက္ လယ္သမားမ်ားအား 
 ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္ တာဝန္ရွိသူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လူမႈေရးအရ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို 
 ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးစားသည္။93 

• လယ္သမားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ အမ်ားဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
 ဝန္ထမ္းမ်ားက သိမွတ္ခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမ မ်ားတြင္ LUC မ်ား ရရွိရန္ကူညီျခင္း၊ 
 KNU နယ္ေျမမ်ားတြင္ KNU မွ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းလက္မွတ္ (အနာဂတ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၌ NMSP မွ 
 ပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္) ႏွင့္ ေရာေႏွာေနေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမယာအတြက္ 
 ကာကြယ္မႈကို အခိုင္မာဆံုး ရရွိ ေအာင္ လယ္သမားမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ EAO ႏွစ္ဘက္လံုးမွ ပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္မ်ား 
 ရရွိထားသင့္သည္။ 

Legal Light ထံမွ သီးျခား တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈ

 Legal Light အဖြဲ႕မွာ ေရွ႕ေန ၂၅ ဦး ပါဝင္ေသာ CSO ျဖစ္ျပီး ေျမယာအမႈကိစၥ ျဖစ္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ 
ဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ၎တို႔၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ကူညီေပးခဲ့ေသာ အမႈမ်ားအနက္ 
၃ဝ% ခန္႔မွာ ေျမယာအမႈမ်ားျဖစ္ျပီး အငယ္စား လယ္သမားမ်ားက တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ အေတြ႕မ်ားသည့္ အမႈမ်ားမွာ 
အေမြဆက္ခံမႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေနရာသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ သြားေရာက္ျပီး ေျမယာကို ထားရစ္ခဲ့သူမ်ား၏ 
အမႈမ်ားျဖစ္သည္ (ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္သြားျခင္း စသည္)။ ၎တုိ႔ 
ျပန္လာေသာအခါ သူတို႔၏ ေျမေပၚတြင္ တနည္းနည္းျဖင့္ LUC ရယူျပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားကို ေတြ႕ရတတ္သည္။

 ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ Legal Light အဖြဲ႕သည္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ လယ္ 
သမား ၅ ဦး၏ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က ထိုလယ္သမားမ်ား၏ ေျမကို DALMS တြင္ 
ထိုဌာနမွ စာေရး၏ အကူအညီျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျပီးေနာက္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားက ယခုအခါ 
ေျမကို ျပန္ရေအာင္ Legal Light ေရွ႕ေနမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ၾကိဳးစားေနၾကသည္။ အဖြဲ႕၏ေျပာၾကားခ်က္အရ 
ကုမၸဏီက ေျမကိုလုယူျပီး ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဂတိလိုက္စားသည့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ 
ေျမယာပဋိပကၡမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ လယ္သမား ႏွစ္ဦးအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္အမႈမ်ားတြင္ 
အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည့္ရလဒ္မွာ ေျမကို ျပန္ေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ 
ေျဖရွင္းေလ့ရွိသည္။

 ၉၃ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္း၊ ၾကိဳးပမ္းမႈအတြက္မဆို ျပီးေျမာက္ႏိုင္ရန္ အဆက္အသြယ္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KDN ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
ထိုနည္းလမ္းမွာ နားလည္ေပးႏိုင္ျပီး အမွန္စင္စစ္ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ျဖစ္သာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္းဘက္မွၾကည့္လွ်င္ ေရရွည္ တည္တ့ံေစႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎က အဖြဲ႕အတြက္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္း ေပၚတြင္သာ တည္မီေနသည္။  ဤေျဖၾကားခ်က္မွာ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေပၚတြင္သာ အျပစ္တင္ျခင္းသည္ လက္ေတြ႕တြင္ တန္ဖိုး နည္းပါးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

၄၆



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ေမာ္လၿမိဳင္ကမ္းနား၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)

၄၇



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

တရားရံုးမ်ားသည္ အေမြမႈမ်ားမွလြဲ၍ ေျမယာအမႈမ်ားကို စီရင္ျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ေသာ္လည္း တရားရံုး 
မ်ားတြင္ ျပန္လည္တရားရင္ဆုိင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ ေျမကို မူလပိုင္ရွင္/ အသံုးျပဳေနသူ မသိဘဲ တတိယ 
အဖြဲ႕တစ္ခုသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သူကုိ တရားမေၾကာင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ 
လိမ္လည္မႈျဖင့္ တရားစြဲႏိုင္သည္။ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားမေၾကာင္း တို႔မွာ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ 
VFV စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား၏လက္မွ ေျမယာကိစၥမ်ားကို ျပန္ယူႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားျဖစ္သည္။

Legal Light အဖြဲ႕၏ အဆိုအရ ေျမယာမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအရ ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး အေထာက္အထား 
အနည္းငယ္သာရွိသည့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ၎တို႔သည္ လယ္သမားမ်ား 
တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားအျဖစ္ အခြန္ေျပစာ စာရြက္မ်ားသာရွိသည့္ အမႈ ၁ဝ မႈကို ယခင္က တရားရင္ဆုိင္ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီးေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ေျမမ်ားကို လယ္သမားမ်ားသုိ႔ ျပန္မေပးေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးကို ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးျဖင့္ 
ျပန္ေပးခဲ့သည္။ 

မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ သထံုနယ္ေျမတြင္ အမႈအမ်ားစုမွာ လယ္သမားမ်ား၏ ေျမေပၚတြင္ 
တရားမဝင္ ေျမစာမ်ား စြန္႔ပစ္ျပီး ပဋိပကၡကို ဖန္တီးသည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

က်ိဳက္ထိုရွိ ေျမဧက ၅ဝဝ ကို လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီမွတဆင့္ လယ္သမားမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ က်ိဳက္မေရာတြင္ (ဧက မသိေသာ) ေျမအခ်ိဳ႕ကိုလည္း 
ျပန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း Legal Light ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာျပသည္။ အဖြဲ႕သည္ ေျဖရွင္းရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ အမႈကိစၥမ်ားကိုသာ 
ေကာ္မတီသို႔ ညႊန္းပို႔သည္။ စစ္တပ္မွ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အမႈ မ်ားမွအပ ျဖစ္သည္။ ထိုအမႈမ်ားကိုမူ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု ယူဆေသာ ေၾကာင့္ Legal Light က မည္သည့္အခါမွ လက္မခံခဲ့ပါ။

ေကာ္မတီႏွင့္ ပတ္သက္၍ CSO မ်ားထံမွ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ ၎၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ မတူညီေသာ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဆင့္မ်ားအလိုက္ မ်ားစြာ ကြာျခားမႈ ရွိၾကသည္။ INGO တစ္ခုမွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏အဆိုအရ တခါတရံ 
ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ေျမသိမ္းယူမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ေနျပီး ၎တို႔ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ား၏ေျမကို အစိုးရ၏ ကုမၸဏီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေနျပည္ေတာ္အဆင့္သို႔ တိုင္ၾကားမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တုံ႔ျပန္မႈ မရရွိေသးေၾကာင္း ေဒါင္းေက်းရြာမွ ေျဖဆိုခဲ့သည္။ 
အျခားသုေတသနမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ ေကာ္မတီသည္  ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ရရန္အတြက္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
ရရွိထားသည္။94

94 Myanmar’s Foray into Deliberative Democracy: ကာလရွည္ၾကာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ၊ 
Namati ဇြန္ ၂၀၁၇ ကိုၾကည့္ပါ။

၄၈



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား ၄၉

ရႈခင္း၊ သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၃. ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္

ဇင္က်ိဳက္ေရတံခြန္၊ သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၃.၁. အေထာက္အထားမရွိျခင္းမွာ HLP ကို ကာကြယ္ရန္ အားနည္းေစသည္။

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားကို အားကိုးခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
မ်ိဳးႏြယ္စုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းေခတ္တြင္ အင္အားၾသဇာၾကီးမားသူမ်ား က ေျမယာသိမ္းယူခဲ့မႈ ဥပမာမ်ားစြာ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ပံုစံတူမ်ားအျဖစ္ ေငြေၾကး၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရွိသူမ်ားက အစဥ္အလာပိုင္ဆုိင္ 
အသံုးျပဳေနသူမ်ား ရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂ ဥပေဒအရ မွတ္ပံုမတင္ရေသးသည့့္ ေျမယာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို မွတ္ပံုတင္၍ 
ရယူၾကသည္။ ဤသည္မွာ တခါတရံ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ေျမသိမ္းယူျပီး ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား 
ျဖစ္တတ္သည္။ ပိုင္ရွင္သစ္ မ်ားက တခါတရံ ဆက္လက္အသံုးျပဳရန္ ေျမငွားေပးသည့္အေနႏွင့္ လယ္သမားမ်ားထံမွ 
ေငြေၾကးရယူျခင္း (သို႔) ယခင္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ႏွင္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈ (သို႔) အျခားရာဇဝတ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ အေရးယူ 
မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားအထိ ရွိတတ္သည္။95  ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဤသို႔ ထပ္ခါထပ္ခါ ျဖစ္ပြားလာျပီး 
အမႈကိစၥ အနည္းငယ္သာ ေျဖရွင္းဆဲ ျဖစ္သည္။ ေျမယာလုယူမႈမ်ားမွ အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးရန္ LUC ႏွင့္ FUGC တုိ႔၏ 
ထိေရာက္မႈကို စာရင္းအင္းအေနႏွင့္ ခိုင္မာေသာအေထာက္အထား မရွိ ေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္ လံုးဝမရွိသူမ်ားမွာ ရွိသူမ်ားထက္ 
ကာကြယ္မႈ အားနည္းလိမ့္မည္ဟု ေတြးဆႏိုင္ သည္။ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒတြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ 
ဟူေသာအပိုဒ္ေၾကာင့္ ပံုမွန္စနစ္က ပင္လွ်င္ ေျမသိမ္းယူျခင္းကို လံုးဝ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ပံုမွန္ တရားဝင္ 
အေထာက္အထား မ်ားမွာ ေျမသိမ္းယူခံရမႈကို မေရွာင္လႊဲႏိုင္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးရႏိုင္မည့္ အလားအလာ ျမင့္မားေစႏိုင္သည္။

 ဤအခ်က္အတြက္ ျပန္လွန္ ျငင္းခံုမႈ ႏွစ္ခုရွိသည္။ တစ္ခုမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရာေႏွာေနေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ 
မ်ိဳးႏြယ္စုလူထုသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပံုမွန္စနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ တရားဝင္ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ႏွင့္ ဒုတိယ တစ္ခုမွာ တရားဝင္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္မ်ားကို စတင္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္းမျပဳမီ လက္ရွိ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ျပင္ဆင္၍ အစဥ္အလာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ
စနစ္မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ျငင္းခံုမႈ ျဖစ္သည္။ ထို စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အမ်ိဳးသား ေျမယာအသံုးျပဳမႈ မူဝါဒတြင္ 
အသိအမွတ္ျပဳျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ခိုင္မာေသာ ဥပေဒျပဳမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသး သည္။96  

 ႏွစ္ခုလံုးမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လံုမႈမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေပလိမ့္မည္။ 
ထိုကာလအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို အင္အားၾသဇာရွိသူမ်ားက လုယူသြားႏိုင္ျပီး လက္ေတြ႕ေျမျပင္ေပၚတြင္ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲသည့္အခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ေပသည္။

 FGD မ်ားမွ ေျဖၾကားခ်က္အရ ထိုေက်းရြာမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဗဟိုျဖစ္ေသာ သထံုျမိဳ႕ႏွင့္ အကြာအေဝးအရႏွင့္ နီးကပ္ 
ေသာ္လည္း ေက်းရြာသားမ်ားတြင္ ေျမအသံုးျပဳမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ပံုမွန္စနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာ 
(သို႔) ထိေတြ႕မႈ အလြန္နည္းၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအရအသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ေပၚတြင္သာ 
ယံုၾကည္အားထားၾကသည္။ ဤပံုစံမွာ CSO မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အရႏွင့္ Namati, MyJustice, KHRG, HURFOM ႏွင့္ 
အျခားအဖြဲ႕မ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနမ်ားအရ မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ အေတြ႕ရမ်ားသည္။ ထို႔ျပင္ KNU လႊမ္းမိုးသည့္ 
ဝင္းဖံုးေက်းရြာတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ KNU ထံမွ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ရနိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းကို္လည္း ရယူမထားၾကပါ။ ပံုမွန္စနစ္ႏွင့္ 
မထိေတြ႕ျခင္းမွာ ေက်းရြာ အိမ္မ်ား၊ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား အားလံုးအတြက္ ပါဝင္သည္။ NRC မွ ျပဳလုပ္သည့္ ယခင္ 
HLP ဆန္းစစ္မႈမ်ားကလည္း ဝင္းဖံုးေက်းရြာတြင္ အမ်ားပိုင္ေျမရွိျပီး လက္ရွိဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပသည္။97  

 95 SiuSue Mark - ‘Are the Odds of Justice “Stacked” Against Them? ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသးစားလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား’, (၂၀၁၆) အေရးၾကီးေသာ အာရွေဒသ ေလ့လာမႈ မ်ား ၄၈း၃၊ ၄၅၀ ၊ Namati - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အေထာက္အထားမ်ားသည္ ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မလံု ေလာက္ပါ။ ခြဲျခားဘက္လိုက္မႈ မရွိဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အေရးၾကီးပါသည္။ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၇
 96 သို႔ရာတြင္ KNU ကဲ့သို႔ေသာ EAO မ်ားမွာ ၎၏ ေျမယာမူ၀ါဒထဲတြင္ အစဥ္အလာ အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳထားျပီး ျဖစ္၍ ပိုင္ဆိုင္မႈကို 
အစဥ္အလာအရ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ေျမယာမူ၀ါဒ ၂၀၁၅ အပိုဒ္ ၁.၁.၃ ကို ၾကည့္ပါ။ 
97 NRC ၏ HLP ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအေျခအေန - ၀င္းဖံုးေက်းရြာ ၁၄ ဇူလိုင္ ၂၀၁၆

၅၁



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

 ေလ့လာခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေက်းလက္အိမ္မ်ားႏွင့္ ေျမကြက္မ်ားအတြက္ အေထာက္အထားမရွိျခင္း က 
ေနထိုင္ခြင့္ စိတ္ခ်ရေရးအတြက္ ျပႆနာမရွိတတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရပ္ရြာအတြင္း ညီညြတ္မႈႏွင့္ ေနရာတို႔ အတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္းမ်ားရွိသည့္ မြန္ျပည္နယ္၏ အျခားေနရာမ်ား တြင္ မိမိတို႔၏ HLP မ်ားကိုထားခဲ့ျပီး ထြက္ခြာရန္ 
အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းခံရသူမ်ားမွာ ေနာက္ပိုင္း ျပန္လာသည့္အခါ အေထာက္အထားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

 စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၂ ေျမယာဥပေဒအေၾကာင္း လူထုအား သတင္းအခ်က္အလက္ေပးမႈ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ LUC ျဖင့္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ကို မွတ္ပံုတင္ရန္ သတိမျပဳမိေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈကုိ 
ဖန္တီးခဲ့သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိသည့္တိုင္ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ CSO တို႔၏ ေျဖဆိုခ်က္အရ အျခားဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းမ်ားက LUC ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ပိုမို ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။ 
၎တို႔တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ LUC ရရွိရန္ တရားမဝင္ ကုန္က်ေငြမ်ားႏွင့္ 
ၾကာျမင့္သည့္အခ်ိန္တို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုအတားအဆီးမ်ား စုေပါင္း၍ အနာဂတ္တြင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား 
ထိခိုက္ခံရႏိုင္မႈကို ထပ္ေဆာင္းတိုးျမင့္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါ ICLA လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လိုအပ္ေနမႈကို မီးေမာင္း 
ထိုးျပေနပါသည္။

• ၂ဝ၁၂ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာ တိုးတက္ေစျခင္း 

• LUC ၏ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈကို ရွင္းျပျခင္း 

• လယ္သမားမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္၊ တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အေထာက္အထားမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္   
 ကူညီျခင္း၊ 

 အနန္းပင္ေက်းရြာမွ အမႈကိစၥကဲ့သို႔ ေျမယာမ်ား ဆုံးရံႈးျပီးျဖစ္သည့္အခါ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီမွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါက 
ေျမအစားျပန္ရရန္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္တို႔ကို ဦးတည္သင့္သည္။ တည္ေနရာ တူညီျပီး အင္အား ၾသဇာၾကီးမားသူမ်ားက 
အနာဂတ္တြင္ သိမ္းယူျခင္းခံရႏိုင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ မသိမ္းယူမီ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ညွိႏႈိင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ CDR မွာ 
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ သိမ္းယူသူမ်ားအၾကား အင္အားၾသဇာမညီမွ်မႈ ကို ထိန္းညွိရန္ အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။ 

98 Christopher Moore - အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္မႈ 
လက္စြဲစာအုပ္ ၊ Norwegian Refugee Council ႏွင့္ NORAD ၊ ၁၄ 
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၅၂



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၃.၂. ရပ္ရြာအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ CDR အကူအညီ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ရွိပါက အေကာင္းဆုံး 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

• ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယံုၾကည္ေလးစားႏိုင္ျပီး မွန္ကန္မွ်တမႈရွိျခင္း
• အျငင္းပြားမႈမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ျခင္း
• လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္း
• ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း
• ရပ္ရြာလူထု ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းမွာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ျဖစ္ျခင္း
• တရားရံုးမ်ားထက္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံအရ ပိုမို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ပိုမို ျမန္ဆန္၍ စရိတ္သက္သာျခင္း98

FGD မ်ားမွ ေျဖဆိုခ်က္ႏွင့္ လူထုအတြင္း စစ္တမ္းမ်ားအရ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ ရွိေနခဲ့ျပီး ၎တို႔အေနႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ခံုသမာဓိအရ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ ေျဖရွင္းေပးမႈကုိ 
ပိုမို လုိလားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေနႏွင့္ ထိုအခ်က္မ်ားထဲမွ အမ်ားအျပားကို ေထာက္ျပၾကသည္။ ထို႔ျပင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအေၾကာင္း အေျခခံဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္မွာ ေက်းရြာအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ 
အျငင္းပြားသူမ်ားမွာ အင္အားၾသဇာရွိမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နီးစပ္တူညီမႈရွိေသာေၾကာင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ 
ထိန္းညွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ CDR ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းနည္းမ်ားမွ 
ေပးအပ္ေသာ ခံုသမာဓိျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းပံုစံတစ္မ်ိဳး၏ အားသာခ်က္မ်ားအေပၚ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။ အားသာ 
ခ်က္မ်ားမွာ တတိယအဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ မွန္ကန္မွ်တသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈ၊ ထို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏  
ျမန္ဆန္မႈ၊ စရိတ္သက္သာမႈ ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ညီညြတ္မႈကို အားျဖည့္ေပးသည့္ ရလဒ္ရရွိႏိုင္မႈ တို႔ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသန 
ျပဳခဲ့ျပီးသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို သိမွတ္ရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာ ၾသဇာရွိသူ 
မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း CDR သင္တန္းမ်ားေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိႏိုင္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအေလ့အထမ်ားအား လူ႕အခြင့္အေရး 
အေျခခံသည့္ နည္းလမ္းဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစသင့္သည္။ 99 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ ေအာက္ပါယူဆခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

• အဂတိလိုက္စားမႈ
• ဘက္လိုက္မႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
• အျငင္းပြားသူမ်ားအၾကား အင္အားၾသဇာမညီမွ်မႈ
• ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်းရြာသားမ်ားအေပၚ ခြဲဲျခားဆက္ဆံသည့္ အမူအက်င့္

ရပ္ရြာလူထုက အစဥ္အလာေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုသာ အားကိုးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ 
အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။100 ေက်းရြာအဆင့္ အျငင္းပြားမႈ ၾကားဝင္ 
ေျဖရွင္းေရးအတြက္ CDR ကို ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ပါက ထိုအခ်က္မ်ားကို က်ားမ အေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အျခား 
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ဆုိင္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဦးတည္ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းသည္ ဖယ္က်ဥ္ခံလူထု၏ 
ပူပန္မႈမ်ားကို ဦးတည္၍ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္လွမ္းမီ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျပီး အေကာင္းဆံုးအေနႏွင့္ လက္ရွိရပ္ရြာအေလ့အထကို နည္းပါးေသာ ေျပာင္းလဲမႈ 
သာ ရွိေစသင့္သည္။

၅၃



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၃.၃. ရပ္ရြာလူထုအုပ္စုမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ CDR ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အသိပညာ 
 အကူအညီမ်ားေပးျခင္း 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ဒုတိယအမ်ိဳးအစား ပဋိပကၡမွာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ထိုအေျခအေနက ေအာက္ပါအေရးၾကီးေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
• နယ္နိမိတ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းေၾကာင့္ ဝင္းဖံုးေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ားတြင္ ေျမယာဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္လာေစျခင္း
• ေကာ့လႈိင္ေက်းရြာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ GAD ႏွင့္ DALMS တို႔ ညွိႏႈိင္းခဲ့သည္ ဆိုေသာအခ်က္
• ဝင္းဖံုးေက်းရြာမွ ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ မရွိျခင္း
• ေကာ့လႈိင္ေက်းရြာတြင္ ေျမရရွိသူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားမ်ား ဆက္လက္၍ ရရွိသြားျခင္း
• ဝင္းဖံုးေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္မႈ မရွိျခင္း

အစိုးရတြင္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေသာ္ လည္း 
ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ေျမယာမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ဆံုးရံႈေစျခင္း မျဖစ္သင့္ပါ။ လယ္သမားတစ္ဦး သည္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
ေက်းရြာႏွစ္ရြာတြင္ ေျမကြက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိေစသင့္ဟု အေၾကာင္းျပရန္ မရွိပါ။ ထို႔ျပင္ လယ္သမားမ်ားအား 
ေျမမ်ားဆံုးရံႈးရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ႏွင့္ ၾကိဳတင္အသိမေပးျခင္းတို႔အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးခဲ့ပါ။ ေကာ့လႈိင္ေက်းရြာမွ 
လယ္သမားမ်ားတြင္ ယခုအခါ LUC မ်ား ရွိေနျခင္းက VTFAB ႏွင့္ TFAB တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အေျခအေနကို သိနားလည္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ ပိုင္ရွင္သစ္မ်ားအား လႊဲ ေျပာင္းေပးေသာေျမမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေန သည္။ အကယ္၍ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ GAD ႏွင့္ DALMS တို႔က လယ္သမားမ်ားကို ေျမယာဆံုးရံႈးေစျပီး ေကာ့ 
လိႈင္ေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ားအား အခြင့္အေရးေပးသည့္ နယ္နိမိတ္ေျပာင္းလဲမႈကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါက ဤ သည္မွာ ၁၈၉၄ 
ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒအရ အစိုးရ၏ ရယူမႈကို ကိုယ္စားျပဳေပမည္။ သို႔ရာတြင္ အျခား ရြာသားမ်ားသို႔ အသံုးျပဳခြင့္ကုိ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းေၾကာင့္ သိမ္းယူေျမမ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း  အေၾကာင္းျပခ်က္ေအာက္တြင္ 
က်ေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုကိစၥမ်ိဳးတြင္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မွာ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ က်ေရာက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေျမကို ယခင္ပိုင္ရွင္သို႔ ျပန္ေပးျခင္း (သို႔) ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း ျပဳသင့္သည္။ 
အကယ္၍ ဤကိစၥမွာ ေျမသိမ္းယူမႈ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ မက်ေရာက္ပါက ဥပမာ ပြင့္လင္းမႈမရွိေသာ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကိုသံုး၍ ေျမယာကို မွတ္ပံုတင္မထားေသာ အသံုးျပဳေနသူထံမွ အျခားမွတ္ပံုတင္သည့္ အသံုးျပဳသူထံသုိ႔ 
ရွင္းလင္းစြာ လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖစ္ပါက ဒုတိယအသံုးျပဳသူမွာ မူလပိုင္ရွင္၏ေျမကို က်ဴးေက်ာ္သူဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ 
အကယ္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ ထိုေျမယာအတြက္ ေငြေၾကးအေပးအယူရွိပါက အလြဲသံုးစားမႈျဖစ္ျပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ 
စိန္ေခၚျခင္းဟုဆိုႏိုင္၍ တရားမေၾကာင္း (သို႔) ရာဇဝတ္ေၾကာင္းျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ေပသည္။

ထိုအေျခအေနမွ သံုးသပ္ႏိုင္သည္မွာ -

၁. 

၂. 

ျဖစ္ပြားစဥ္က လယ္သမားမ်ားတြင္ ဥပေဒေရးရာ အသိပညာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စိန္ေခၚႏိုင္သည့္ 
စြမ္းရည္မရွိပါ။ ၂ဝ၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင့္ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒတို႔ အေၾကာင္း ပိုမို၍ အသိပညာရွိပါက 
ပိုင္ဆိုင္မႈဆံုးရံႈးသည့္ လယ္သမားမ်ားမွ ေျမျပန္ေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစရန္အတြက္ ထိုအခ်ိန္က 
အမႈလုပ္ႏိုင္ေအာင္အကူအညီ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ CDR ကၽြမ္းက်င္မႈက ဤအျငင္းပြားမႈတြင္ ေျမဆံုးရံႈးသည့္ 
လယ္သမားမ်ားအား ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ ေကာ့လႈိင္ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေျမမ်ားမဆံုးရႈံးမီ ညွိႏႈိင္းႏိုင္ရန္ အကူအညီ 
ျဖစ္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ICLA အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးသည့္ CSO မ်ားက ရြာသားမ်ား 
ကိုယ္စား ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ညွိႏႈိင္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းၾကား ဝင္ညွိႏႈိင္းရန္ သင့္ေတာ္ေပသည္။ 
ရြာသားမ်ားမွာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ သို႔မဟုတ္ ညွိႏႈိင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု ယူဆခံစားႏိုင္မႈမရွိဘဲ 
တင္ျပအေရးဆိုရာတြင္ တရားဥပေဒအရ ျငင္းခံုႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမႈ လိုအပ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

၅၄



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၃. 

• အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စိန္ေခၚရန္ ဥပေဒအရ အမႈဖြင့္ျခင္း 
• ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒ ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အတြက္ တာဝန္ရွိသည့္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ အယူခံဝင္ျခင္း
• က်ဴးေက်ာ္မႈအတြက္ ဥပေဒအရ အမႈဖြင့္ျခင္း (တရားမေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္ ေၾကာင္းျဖင့္) 

 ICLA ႏွင့္ CSO တို႔မွ ေပးအပ္ေသာ ဥပေဒအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားက ထိုအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ 
ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ (အခြန္ေျပစာမ်ားသာရွိ၍) အေထာက္အထားနည္းပါးေသာ္လည္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာ 
ေျမပိုင္ဆိုင္သူတို႔မွ ေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အျခားအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း 
ပိုင္ဆိုင္မႈ/အသံုးျပဳမႈ၏ သက္ေသအေနႏွင့္ အသိပညာ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ 101 

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း CDR ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈတို႔တြင္ အသိပညာ ပိုမို၍ရွိခဲ့ပါက လယ္သမား 
မ်ားအေနႏွင့္ ေျမမ်ားမဆံုးရံႈးမီ ေကာ့လႈိင္ရြာမွ လယ္သမားမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္မွ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ၾကားဝင္ ညွိႏႈိင္းႏိုင္ရန္ 
ၾကိဳးပမ္းျခင္းအတြက္ အကူအညီ ျဖစ္ေစခဲ့ျပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေပမည္။

ဤအမႈႏွင့္တကြ အလားတူအမႈမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဆံုးရံႈးသူ လယ္သမားမ်ားမွာ ေလ်ာ္ေၾကးရခြင့္ ရွိေနေသးသည္။ 
လယ္သမားမ်ားကို ထိုအေျခအေနအား ျပည္နယ္အဆင့္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ (သို႔) ေမာ္လျမိဳင္ရွိ 
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔ တိုင္ၾကားရန္ ကူညီေပး 
ႏိုင္သည္။ (ဤအမႈတြင္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ ဝင္းဖံုးေက်းရြာမွ ေျမယာမ်ား ဆံုးရံႈးရမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ 
ေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္ ပို၍ ျမင့္ေသာအဆင့္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို တိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္သည္။) လြန္ခဲ့သည့္ 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ထိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ မထိေရာက္ေသာ၊ နည္းပါးေသာ ရလဒ္မ်ားသာ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ဥပေဒေရးရာ အကူအညီလိုအပ္ႏိုင္ျပီး အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ သင့္ေတာ္ ႏိုင္သည္။ 
၎တို႔မွာ -

 100 Id, 76. 
 101 ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လယ္သမားမ်ားကြန္ရက္သည္ ျမစ္ၾကီးနားတစ္၀ိုက္တြင္ ထိုသို႔ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ႕ ရရွိထားသည္။
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၃.၄. ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ အျပင္လူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးျခင္း 

FGD မ်ား၊ CSO မ်ားမွ ေျဖၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သုေတသနမ်ား (အထူးသျဖင့္ Namati က ေဆာင္ရြက္သည့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ အစားထုိး 
ျပန္ေပးမႈမ်ားဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ား) က ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ လယ္သမား မ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္းယူမႈတြင္ တာဝန္ရွိသူတို႔အၾကား 
အင္အားၾသဇာမွာ မ်ားစြာကြာျခားသည္။ ထို႔ျပင္ ထို အင္အားၾသဇာမညီမွ်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ 
လယ္သမားမ်ားဘက္သို႔ အသာေပး၍ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည့္ အမႈမ်ား၏ ပမာဏမွာ မေျပာပေလာက္ေပ။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ - 

ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အင္အားၾသဇာႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈပံုစံ ႏွင့္ အတုိင္းအတာမ်ား သိသာလွစြာ ျခားနားေနခဲ့လွ်င္ 
မွ်တေသာရလဒ္ ထြက္ေပၚႏိုင္ေစရန္ ထိန္းညွိေပးမည့္ အကူအညီ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ၎တြင္ 
ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားအတြက္ တင္ျပအေရးဆုိေပးသည့္ အကူအညီ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ၾသဇာရွိ၍ ယံုၾကည္ရျပီး 
တရားမွ်တမႈရွိေသာ တတိယအဖြဲ႕ (ဥပမာ။ တရာသူၾကီး သုိ႔မဟုတ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္လာအုပ္ခ်ဳပ္သူ) ထံသုိ႔ 
ေဆာင္ယူျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 102

မြန္ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းတြင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၌ အဓိကတာဝန္ရွိျပီး အင္အားၾသဇာ မညီမွ်မႈ ၾကီးမားစြာရွိေနေသာ အဖြဲ႕ 
၃ ခု (စစ္တပ္၊ အစိုးရ ႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား) ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ရာဇဝင္ကို ေဖာ္ျပၾကသည့္အတြက္ ထိုကိစၥမ်ားတြင္ 
CDR ၏ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခမွာ မေျပာပေလာက္ဟု ယူဆရေပသည္။ ထို႔ျပင္ FAB တြင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ 
တာဝန္မရွိသည္မွာလည္း ရွင္းလင္းေသခ်ာျပီး ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားတြင္ သိမ္းယူထားသည့္ေျမမ်ားအတြက္ 
မူလပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ အစားျပန္ေပးရန္ ေအာင္ျမင္မႈအနည္းငယ္သာ ရရွိထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္၌ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာအမႈမ်ားမွာ ပံုမွန္တရားရံုးစနစ္မွ တင္းက်ပ္ေသာ အမိန္႔အာဏာကို လိုအပ္ႏုိင္ 
သည္။

ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေနေသာ CSO မ်ားထံမွ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားရာတြင္ အကယ္၍ သူတို႔ ေဆာင္ရြက္ သမွ်မွာ 
သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးတို႔သာျဖစ္ေနျပီး လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းမႈကို မေပးႏိုင္ပါက ေက်းလက္လူထုအေနႏွင့္ 
CSO မ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ထက္သန္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ေျခ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလ့လာမႈက ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ ၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ႏွင့္ VFV ဥပေဒ 
တို႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈအေနႏွင့္ စိန္ေခၚသည့္ စမ္းသပ္အမႈကိစၥအခ်ိဳ႕ျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ တရားရင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ 
လက္ေတြ႕သက္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေျမသိမ္းယူလိုသူမ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း တစိတ္တေဒသ 
အေနႏွင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါမည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအမႈမ်ားမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာအေနႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား 
အနည္းငယ္ (ဥပမာ အခြန္ေျပစာသာ ရရွိႏိုင္ျခင္း) ရွိသည့္ လတ္တေလာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ျငင္းခံုႏိုင္သည္မွာ လယ္သမား အမ်ားအျပားတြင္ ပံုမွန္အေထာက္အထား မရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ျပီး၍ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျပီးေနာက္ လယ္သမားအမ်ားတို႔သည္ အမွန္တကယ္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ကို မွတ္ပံုတင္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းက အစိုးရ/FAB မ်ားသည္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားမွာ VTA ၏ ေထာက္ခံမႈ ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္ဦး၏ အတည္ျပဳေထာက္ခံမႈ 
အေထာက္အထားျဖင့္သာ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

102 Christopher Moore - အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္မႈ 
လက္စြဲစာအုပ္ ၊ Norwegian Refugee Council and NORAD, ၂၀၁၂၊ ၂၃
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မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၃.၄.၁. စစ္တပ္မွ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား

 ပါဝင္ပတ္သက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရွင္းလင္းစြာသိရသည္မွာ ေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္သည့္ မည္ 
သည့္အုပ္စုတြင္မွ စစ္တပ္၏ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း (သို႔) ဆႏၵမရွိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ CSO ႏွင့္ 
အျခားသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္၍ ဤအေရးကိစၥကို အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟုရႈျမင္ၾကသည္။ 
မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးသည့္ CSO မ်ားသည္ ထိုကိစၥ မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေသာ္လည္း 
အျခားနယ္ေျမမ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ားကိုယ္စား စစ္တပ္ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္                    
Namati အဖြဲ႕မွ ဥပေဒေရးရာ ကူညီေပးသူ (Paralegal) မ်ားကို ဤကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ သင္တန္းေပးထားျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ျမစ္ၾကီးနားတဝိုက္တြင္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ တူညီေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက ဥပေဒအကူအညီေပးေရး ဝန္ထမ္းမ်ား 
က လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

၃.၄.၂. အစိုးရမွ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား   

 အစိုးရမွ ေျမသိမ္းယူမႈေၾကာင့္ ေျမယာဆံုးရံႈးသူမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ရွင္းလင္းေသာအခြင့္အေရးရွိျပီး အမ်ားစုမွာ 
ဥပေဒ အသိပညာမရွိဘဲ အစိုးရရံုးမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမမီေသာေၾကာင့္ ထိုအမႈကိစၥမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ 
တိုက္ရိုက္အကူအညီ လိုအပ္သည္။ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒအရ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္တြင္ ေျမကို အမ်ားျပည္သူ 
အက်ိဳးအတြက္ သိမ္းယူရန္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ္လည္း ရွင္းလင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
အခြင့္အေရးမ်ားရွိေၾကာင္းကို အစိုးရ၏ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ လယ္သမားအမ်ားစုအေနႏွင့္ မသိရွိဘဲ 
ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိခြင့္ ႏွင့္ ၁၅% ထပ္ေပါင္းျပီး အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ (သီးႏွံမ်ား၏ တန္ဖိုး၊ သိမ္းယူ သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပ်က္စီး ဆံုးရံႈးမႈ၊ 
အက်ိဳးအျမတ္ဆံုးရံႈးမႈ ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္တို႔ ပါဝင္သည္။) ဥပေဒတြင္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 103 ပုဒ္မ ၃ (ဂ) 
 104 ပုဒ္မ ၄
 105 ပုဒ္မ ၅ (က)
 106 ပုဒ္မ ၆
 107 ပုဒ္မ ဂ
 108 ပုဒ္မ ၉

၅၇



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏႏွင့္ မည္သူ႔ကိုေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း တရားရံုးတြင္ ေမးျမန္း 
စံုစမ္းခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ` စတင္ရန္ တာဝန္ရွိသူမွာ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳး အတြက္ 
ေျမသိမ္းယူသည့္ ထိုေဒသတြင္ရွိေသာ အစိုးရဌာနျဖစ္သည္။110  သို႔ေသာ္ တာဝန္ရွိသည့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေျမသိမ္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ ေျမ သိမ္းယူခံရျပီး ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိသူတစ္ဦးအေနႏွင့္  
အစိုးရအား ၎၏ ဥပေဒအရတာဝန္ရွိမႈကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေပးေစရန္ တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိမေနေပ။ 

အနာဂတ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကို အသံုးျပဳရန္ အသိပညာမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တရားရံုးတြင္ ရင္ဆိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္လာေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ စြဲဆိုမႈမ်ားမွာ 
အလြန္နည္းပါးသည္။ 

၃.၄.၃. ကုမၸဏီမ်ား

ေျမယာမ်ားကို တရားမဝင္ သိမ္းယူထားသည့္အခါ ျပန္ေပးေစျခင္း ႏွင့္ ဝင္ေငြဆံုးရံႈးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းျခင္း 
ႏွစ္ခုလံုးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ Legal Light အဖြဲ႕၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည့္ အမႈမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကို ေပးရရန္ အလားအလာရွိသည္။

အစိုးရ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျမသိမ္းယူမႈအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ တရားရင္ဆိုင္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းသင့္သည္။ 
ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ (ဥပမာ Legal Light ကဲ့သို႔ - ၎မွာ ကာလၾကာျမင့္စြာ ရန္ပံုေငြ နည္းပါးေနျပီး People in Need – PIN 
အဖြဲ႕မွ လက္ရွိေပးေနသည့္ရန္ပံုေငြမွာလည္း ၂ဝ၁၈ ဇႏၷဝါရီလတြင္ ကုန္ဆံုးမည္။) လက္ရွိ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူမ်ား၏ ပံ့ပိုး
အားျဖည့္မႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမာ္လျမိဳင္တြင္ အဖြဲ႕သစ္ ဖြဲ႕ စည္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 
အစီရင္ခံစာေရးသားခ်ိန္တြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား 
အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက် တရားရင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Earthrights International အဖြဲ႕က ဤကိစၥ 
အတြက္ တရားရံုးစစ္ေဆးမႈမ်ား အၾကိမ္မ်ားျပားႏိုင္သည့္အတြက္ (ႏွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ခန္႔) မြန္လူမ်ိဳး ေရွ႕ေနမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အနည္းဆံုး ေမာ္လျမိဳင္တြင္ အေျချပဳသည့္ ေရွ႕ေနမ်ား လိုအပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ သည္။ 

Legal Light အဖြဲ႕က ေျဖၾကားသည္မွာ Earthrights International ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ Justice Centre မွ 
ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးတို႔၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားနည္းတူ ေဒသခံမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အားျဖည့္ေပး သည့္ ဥပေဒေရးရာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားထံမွ ပိုမို အင္အားၾကီးသူမ်ားက ေျမသိမ္းယူသည့္ 
ေျမယာအမႈမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ တရားရင္ဆိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခ ရွိလာႏိုင္သည္။ Legal Light အဖြဲ႕သည္ တိုင္ၾကားသူ၌ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ ယခင္ အသုံးျပဳေနခဲ့မႈတို႔ကို အေထာက္အထားျပရန္ အခြန္ေျပစာမ်ားသာရွိေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
အမႈအခ်ိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း မ်ား ရွိခဲ့သည္။။  

 109 ပုဒ္မ ၁ဂ
110 ၁၈၉၄ ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒ အရ အစိုးရသည္ ထိုေျမႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာတုိ႔ကို ဆန္းစစ္ရန္၊ တန္ဖိုးကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ႏွင့္ သိမ္းယူမႈအတြက္ ေဈ။ကြက္ 
ေပါက္ေဈးထက္ ၁၅% ထပ္ေပးရန္အတြက္ အရာရွိတစ္ဦးကို ေစလႊတ္ရန္ လိုသည္။  

၅၈



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၃.၄.၄. ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မႈ

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီရင္မႈကို ေရွာင္လႊဲ၍ လယ္သမားမ်ားကိုယ္စား ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ ရန္ 
ေရြးခ်ယ္စရာအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ထိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ/ တရားမေၾကာင္းအရ က်ဴး ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈကဲ့သုိ႔ 
စြဲခ်က္တင္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ Legal Light အဖြဲ႕က အၾကံျပဳသကဲ့သို႔ လိမ္လည္မႈ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္ 
ရာဇဝတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တရားမေၾကာင္းအရ စြဲဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မနည္းပါးလွ သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို လိုအပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
သာမန္လယ္သမားတစ္ဦးသည္ ထိုအမႈမ်ိဳးကို တရား စြဲႏိုင္ရန္ အကူအညီ လိုအပ္သည္။

ရာဇဝတ္မႈမ်ား

၁၈၆၁ ျမန္မာရာဇသတ္ၾကီးတြင္ အိုးအိမ္၊ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပး သည့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳးစံု ပါရွိသည္။ ၎တို႔တြင္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ေျမေပၚသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ျခင္း (က်ဴးေက်ာ္ျခင္း) ႏွင့္ 
ပိုင္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေျမကို ေရာင္းခ်ျခင္း (လိမ္လည္မႈ) တို႔ ပါဝင္သည္။ 

ရာဇဝတ္မႈ စြဲခ်က္မ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ က်ဴးလြန္သူကို (ေနာက္ထပ္ က်ဴးလြန္မႈကို တားဆီးႏိုင္ရန္ 
အတြက္) အျပစ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လယ္သမားတစ္ဦးအဖို႔ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ သို႔မဟုတ္ ေျမကို ျပန္ရရွိရန္မွာ 
တရားမေၾကာင္းျဖင့္ စြဲဆိုရန္လည္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။

(က) ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈ

အိုးအိမ္ ႏွင့္ေျမယာေပၚသို႔ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈမွာ ျမန္မာရာဇသတ္ၾကီးအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။111  ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ထိုေနရာႏွင့္ အနီးဆံုး ရဲစခန္းတြင္ သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးသုိ႔ 
တိုက္ရိုက္တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ အျပစ္ရွိသည္ဟု စီရင္ခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ က်ခံရႏုိင္ 
သည္။112

(ခ) လိမ္လည္မႈ

လိမ္လည္မႈမွာ ရာဇသတ္ၾကီးေအာက္မွ က်ဴးလြန္မႈျဖစ္ျပီး ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခအေန 
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ဥပမာ - B ၏ ေျမတြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္သူ A က C ထံသို႔ ေျမကို B ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ 
ေရာင္းခ်သည္။113  ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ က်ဴးေက်ာ္မႈကဲ့သုိ႔ပင္ တိုင္ၾကားမႈကို ရဲသို႔ျဖစ္ေစ၊ တရားရံုးသို႔တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အမႈေအာင္ျမင္ပါက က်ဴးလြန္သူမွာ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး) က်ခံရႏိုင္ျပီး 
မူလပိုင္ရွင္၏ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳခံရေပမည္။ 

 111 ျမန္မာ ရာဇသတ္ၾကီး ၁၈၆၁၊ အပိုဒ္ ၄၄၁ 
 112 ျမန္မာ ရာဇသတ္ၾကီး ၁၈၆၁၊ အပိုဒ္ ၄၄၇ 
 113 ျမန္မာ ရာဇသတ္ၾကီး ၁၈၆၁၊ အပိုဒ္ ၄၂၃ 
 114 အက်ိဳးပ်က္စီးေစမႈသည္ လူတစ္ဦးက အျခားသူတစ္ဦး၏ ရပိုင္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အခါ ျဖစ္ေပၚသည္။ 
 115 စီရင္ထံုးဥပေဒ မွာ တရားသူၾကီးက ျပဳလုပ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ယခင္ စီရင္ခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။

၅၉



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ေရႊစာရံေစတီေတာ္၊ သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)

၆၀



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား ၆၁

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

တရားမမႈမ်ား

 ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွာ က်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ (ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမွ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္) ရည္ရြယ္ျပီး တရားမ မႈမ်ားမွာ 
လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိလိုပါက ပို၍ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ရလဒ္ႏွစ္ခုလံုး လိုခ်င္ပါက ရာဇဝတ္ေၾကာင္းျဖင့္ 
စြဲဆိုျပီးေနာက္ တရားမေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္လက္စြဲဆိုျခင္းက သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္သည္။

တရားမေၾကာင္းအရ က်ဴးေက်ာ္မႈ

(က) အက်ိဳးပ်က္စီးေစမႈအတြက္ ကုစားရန္ အသံုးမ်ားေသာ ဥပေဒ 
 က်ဴးေက်ာ္မႈမွာ ရာဇဝတ္မႈလည္းျဖစ္၍ အက်ိဳးပ်က္စီးေစမႈလည္းျဖစ္သည္။114 က်ဴးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ အက်ိဳးပ်က္စီးေစမႈ 
ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား၌ ထည့္သြင္းမထားေပ။  ၎သည္ စီရင္ထံုးဥပေဒ ထဲ၌ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ 
ပါဝင္သည္။115  လူတစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါက က်ဴးေက်ာ္မႈေျမာက္သည္။  

• အျခားသူတစ္ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း ႏွင့္
• ဝင္ေရာက္ရန္ ထိုသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိမထားျခင္း
 
 တရားမေၾကာင္းတြင္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္မတူဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပါရွိရန္ မလိုေခ်။ (ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္သူသည္ အျခားသူ၏ေျမျဖစ္ေၾကာင္း မသိခဲ့လွ်င္လည္း က်ဴးေက်ာ္မႈေျမာက္သည္။) ထို အခ်က္က 
ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ က်ဴးေက်ာ္မႈထက္ သက္ေသျပရန္ လြယ္ကူေစသည္။ တရားမေၾကာင္းအရ က်ဴးေက်ာ္မႈအတြက္ 
ကုစားမႈမွာ ေအာက္ပါတို႔ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္္ႏိုင္သည္။

• ပ်က္စီးမႈအတြက္ ေပးေလ်ာ္မႈ (ဥပမာ - ေျမသည္ ညစ္ညမ္းခဲ့လွ်င္၊ ပိုင္ရွင္မွာ ဝင္ေငြဆံုးရံႈးခဲ့လွ်င္) ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
• မက်ဴးေက်ာ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မံ မျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္ 
 (သတိေပးတားျမစ္ခ်က္အေၾကာင္း ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ) 

 တရားမေၾကာင္းဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္မႈအတြက္ တုိင္ၾကားမႈကို က်ဴးလြန္ျပီး ၃ ႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ရသည္။116  
ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနပါက ၃ ႏွစ္ကာလမွာ က်ဴးေက်ာ္မႈ ရပ္ဆိုင္းသည့္အခ်ိန္မွ စတင္သည္။117 

(ခ) အျခား စီရင္ထံုးဥပေဒ ဆိုင္ရာ ေပးေလ်ာ္ေစမႈမ်ား

ျမြက္ဟေၾကညာခ်က္မ်ား – လယ္သမားတစ္ဦးႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕တို႔အၾကား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အတြက္ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုတြင္ 
လယ္သမားသည္ အျခားအဖြဲ႕၏ အမွားကို တရားရံုးမွ ျမြက္ဟေၾကညာေပးရန္ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္သည္။118  ေအာင္ျမင္ပါက 
လယ္သမားသည္ ထိုအျခားအဖြဲ႕အား ထိုေျမေပၚမွ တားျမစ္မိန္႔ကို ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။)

 116 ကန္႔သတ္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ၁၉၀၈၊ ပထမ အစီအစဥ္၏ စာပိုဒ္ ၃၇ 
 117 ကန္႔သတ္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ၁၉၀၈၊ အပိုင္း ၂၃ 
 118 သီးျခား ကင္းလြတ္ခြင့္ အက္ဥပေဒ ၁၈၇၇ ၊ ပုဒ္မ ၄၂၊ ေဖာ္ျပခ်က္ (ဆ)
 119 သီးျခား ကင္းလြတ္ခြင့္ အက္ဥပေဒ ၁၈၇၇ ၊ ပုဒ္မ ၅၄ ေအာက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ 
 120 တရားမမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ၁၉၀၈၊ အမိန္႔ ၂၁၊ စာပိုဒ္ ၃၅ အပါအ၀င္ 
 121 ကန္႔သတ္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ၁၉၀၈၊ ပထမ အစီအစဥ္၏ စာပိုဒ္ ၁၄၂၊  
 122 ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ - သမၼတရံုး အမိန္႔စာအမွတ္ ၁၄/၂၀၁၆ ၊ ၂၀၁၆ ေမလ ၅ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ 

၆၂



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

တားျမစ္မိန္႔မ်ား – တားျမစ္မိန္႔မ်ားမွာ တရားရံုးက လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ရပ္ဆိုင္းရန္ အမိန္႔ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။119  
ဥပမာ - တားျမစ္မိန္႔သည္ အဖြဲ႕တစ္ခုအား လယ္သမား၏ေျမကို ဆက္လက္ မက်ဴးေက်ာ္ေစရန္ အင္အားသံုးႏိုင္သည္။ 

(ဂ) ျပဌာန္းဥပေဒအရ ကုစားေပးေလ်ာ္မႈမ်ား

 ၁၈၇၇ သီးျခား ကင္းလြတ္ခြင့္ ဥပေဒ (SRA) က အိုးအိမ္ (သို႔) ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လမ္းေၾကာင္း 
မ်ားကို ေပးထားသည္။ SRA သည္ ၁၉ဝ၈ တရားမေၾကာင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒ ႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္သည္။ တရားမ 
ေၾကာင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒ တြင္ တရားရံုးသို႔တင္ျပရာ၌ မည္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ 
တရားရံုးမ်ား၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္ အမိန္႔တို႔တြင္ မည္သည္တို႔ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း အေသးစိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

 ၁၉ဝ၈ တရားမေၾကာင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒ သည္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အမိန္႔ဒီကရီကို ခိုင္မာေစရန္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တြင္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာကို ေပးအပ္ရန္ ႏွင့္ ထို ပိုင္ဆိုင္မႈမွထြက္ခြာရန္ 
အမိန္႔ခ်ထားသူအား ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ျငင္းဆန္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။120  ေတာင္းဆိုမႈကို ပိုင္ဆိုင္မႈ ဆက္လက္မရရွိခ်ိန္မွ 
၁၂ ႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္။121 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္မႈစနစ္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားေၾကာင့္ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမွာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာပါသည္။ ေရွ႕ပိုင္း တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ CDR အေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ အစဥ္အလာ ေျမယာစီမံ ခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ 
ပံ့ပိုးအားျဖည့္ေပးရန္ အေရးၾကီးသကဲ့သို႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ လည္း လယ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ အျငင္းပြားသူတို႔အၾကား အင္အားၾသဇာမညီမွ်မႈ 
စသည္တို႔ ရွိေနသည့္ အခါျဖစ္သည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအဖြဲ႕မ်ားက ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ 
ထိေရာက္မႈမ်ားစြာ မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပေနသျဖင့္ ဤသည္မွာ ပို၍ အေရးၾကီးလာပါသည္။

 ဥပေဒေရးရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ အခမဲ့ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္၍ 
တရားရင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈက မြန္ျပည္နယ္တြင္ အျခားလယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ၾကာစြာ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားတြင္ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားအား တရားစြဲဆိုရန္ အားေပးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ေျမကို ျပန္မေပးပါက လယ္သမားမ်ား 
ခံစားခဲ့ရသည့္ ဆံုးရံႈးမႈအတြက္ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိ သင့္ပါသည္။ ဤသည္မွာ CSO မိတ္ဖက္မ်ား၊ 
ဥပေဒေရးရာ ကူညီေပးသူမ်ား (paralegals) ၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ကို အကဲျဖတ္ရန္ ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ 
ရရွိႏိုင္ေသာ သီးျခားေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား အေၾကာင္း ပိုမိုနက္နဲစြာ နားလည္သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္သုေတသနမ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းသိသာစြာ လိုအပ္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 စစ္တပ္မွ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုအမႈမ်ားသည္ တရားစြဲဆိုရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ ခက္ခဲလြန္းသည္ (သုိ႔) 
အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ 
ညႊန္းပို႔သင့္သည္ဟု တံု႔ျပန္ေျဖၾကားၾကသည္။ ထိုေကာ္မတီသို႔ သမၼတရံုးမွ ညႊန္ၾကား ခ်က္တြင္ ျပဌာန္းခ်က္ ခ (၁-၃) ၌ 
စစ္တပ္မွ သိမ္းယူေသာေျမမ်ားကို ျပန္ေပးရန္ ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္ကို အသံုးမျပဳရေသးဘဲ ရွိေနပါသည္။122  

၆၃
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၄. နိဂံုးခ်ဳပ္

 အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ HLP အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ 
ျပည္သူမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ အစဥ္အလာႏွင့္ ပံုမွန္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားႏွစ္ခုလံုးတြင္ ရွင္းလင္း သိသာေသာ 
လိုအပ္အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
လက္ေတြ႕က်ေသာ အကူအညီမ်ားျဖင့္ လယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္။  

 အစဥ္အလာစနစ္တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို တားဆီး 
ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒေရးရာ အသိပညာမ်ား မရွိၾကပါ။ ဥပေဒေရးရာ 
အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ CDR အကူအညီမ်ားက အစဥ္အလာ အေလ့အထမ်ားကို လူ႕အခြင့္ အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီလာေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေျခ ရွိပါသည္။

 အင္အားၾသဇာၾကီးမားသူမ်ားက ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာသည့္အခါ ပံုမွန္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္စနစ္ 
က ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ HLP အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အသိပညာႏွင့္ ၾသဇာ အင္အား 
မရွိမႈေၾကာင့္ ေက်းရြာသားအမ်ားစုက ၎ကို လက္လွမ္းမမီၾကေသးပါ။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း မွ ေျမယာအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးသူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေျမသိမ္းယူမႈ မ်ားအတြက္ အေထာက္အထားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား
အတြက္ကူညီေပးျခင္းတို႔အားျဖင့္ ထိုမညီမွ်မႈကို ထိန္းညွိ ေပးႏိုင္ပါသည္။  

၆၄
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ရႈခင္း၊ သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)

 ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ႏွင့္ VTA တာဝန္ရွိသူမ်ားအား (၂ဝ၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ123  အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
မႈကို လမ္းညႊန္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထပ္ျဖည့္၍) သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း၊ ေျမယာ မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ထိုဥပေဒ 
မ်ား၏အေရးၾကီးပံုတို႔အျပင္ တရားဥပေဒသို႔ ပိုမိုလက္လွမ္းမီေစႏိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္ CDR ၾကားဝင္ေျဖရွင္းမႈသင္တန္းမ်ား 
ေပးျခင္းျဖင့္ (ေဆာင္ရြက္္ျပီးသည့္အရာမ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳ၍) ဥပေဒေရးရာအကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ျခင္းမွာ HLP 
အခြင့္အေရးမ်ားကို အားျဖည့္ကာကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို ရည္ရြယ္၍ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ရွင္သန္ႏိုင္ 
ေသာ နည္း လမ္းအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

(က) ေက်းရြာသားမ်ားအၾကား ရပ္ရြာလူထုအဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း
(ခ)  ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း
(ဂ)  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အစဥ္အလာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းနည္း၏ 
       အႏႈတ္သေဘာေဆာင္သည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း
(ဃ) အစဥ္အလာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းနည္း၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ တည္ ေဆာက္ျခင္း

 ေက်းရြာအဆင့္တြင္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းသူမ်ားအတြက္ အဆီေလ်ာ္ဆံုး CDR အပိုင္းမွာၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္ျပီး 
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသအစိုးရတို႔အၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၄.၁. CDR လုပ္ငန္းမ်ားသည္ HLP အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္းကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။

၆၅



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

CSO ဝန္ထမ္းမ်ားအား သက္ဆိုင္္သည့္ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းကို သင္တန္းေပးျခင္း

 CSO မ်ားသည္ ရပ္ရြာထဲတြင္ အသိပညာျမွင့္တင္ေပးရန္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑အတြက္ သီးျခား HLP သင္တန္းမ်ား 
လိုအပ္သည္။ ေနာက္ထပ္ေပးမည့္သင္တန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သင့္သည္။ 

• ေျမယာဥပေဒမ်ား (လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ [၂ဝ၁၈ ျပင္ဆင္ခ်က္ အပါအဝင္] VFV ဥပေဒ၊ သစ္ေတာ ဥပေဒ၊ ေျမသိမ္း  
 အက္ဥပေဒ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာအပိုင္းမ်ား)
• ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ဥပေဒကိုအသံုးခ်ျခင္း (LUC, FUGC) အေရးၾကီးပံု၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း  အစဥ္အလာ 
 ေျမပိုင္ဆိုင္သည့္နယ္ေျမမ်ားမွ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
 ပါဝင္သင့္ေၾကာင္းကို အထူးျပဳသည့္ ဥပမာမ်ား အပါအဝင္ 
• စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားျခင္းယႏၱရားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာမ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္း (လယ္ယာေျမႏွင့္ 
 အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ FAB စသည္)

၄.၂. ေက်းရြာအဆင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအဖို႔ HLP ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္   
       စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈက ကူညီေပးႏိုင္သည္။

၄.၃. CSO မ်ား၏ ဥပေဒေရးရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒသို႔ 
       လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။

 CDR သင္တန္းမ်ားသည္ ေဒသအဆင့္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္း 
မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကုိ 
တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၏ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ အခန္းက႑ကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေပသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံေသာနည္းလမ္းမ်ား သည္ FGD မ်ား၌ ေက်းရြာသားမ်ားက တင္ျပသည့္ 
အစဥ္အလာ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ား၊ ဘက္ လိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ 
အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ေနာက္ ဆက္တြဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ သထံုနယ္ေျမတြင္ KNU ၏ 
ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ ေပးမႈ အခန္းက႑ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုအရာရွိသည္ အနာဂတ္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္သည္။ (အစုိးရ 
ႏွင့္ NMSP တို႔ ေရာေႏွာေနေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေနသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း ဤသို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။)

 123 လယ္ယာေျမ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား - တရား၀င္ေခါင္းစဥ္ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ - သမၼတရံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ ၆၂/၂၀၁၂၊ 
အင္တာနက္တြင္ ရရွိႏိုင္သည္။ http://www.burmalibrary.org/docs14/Farmland_Rules-en.pdf.

၆၆



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

LUC မ်ားႏွင့္ KNU ထံမွ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေရး သို႔မဟုတ္ ေရာေႏွာေနေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ပါ 
ကူညီႏိုင္ေရးအတြက္ CSO မိတ္ဖက္မ်ားအား ဥပေဒေရးရာ ကူညီသူမ်ား (Paralegal) ကို ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ ႏွင့္ သင္တန္းေပးႏိုင္ရန္ 
ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးျခင္း

ေျမယာကိစၥမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးျခင္းမွာ ပံုမွန္စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ လယ္သမားမ်ား၏ ေျမကုိ 
သိမ္းယူလိုသူမ်ားထံမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မလံုေလာက္ေပ။ အေထာက္အထားမ်ား ပိုမို ရရွိျခင္းသည္လည္း အမ်ားျပည္သူ 
အက်ိဳးအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္မွ သိမ္းယူမႈမ်ားကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ 
ထိုသို႔ေသာ အမႈမ်ားတြင္ အေထာက္အထားမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးကို ပိုမို၍ မွန္ကန္စြာရရွိေစႏိုင္သည္။124  မြန္ျပည္နယ္တြင္ 
လက္ရွိအခ်ိန္၌ HURFOM ႏွင့္ ေလာကအလင္း အဖြဲ႕တို႔သည္သာ လယ္သမားမ်ားအား LUC ရရွိေအာင္ အမွန္တကယ္ 
ကူညီေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ LUC ရရွိရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ တိုက္ရိုက္အကူအညီမ်ား 
လိုအပ္ပါ သည္။ (ဤသည္မွာ NRC ၏ ၂ဝ၁၇ မြန္ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ သံုးလပတ္ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေရးတြင္ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံထားျခင္းအေပၚ လက္ေတြ႕တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။) ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္ ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ သည့္ ေဒသခံ မြန္/ကရင္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ပါဝင္ေသာ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးသူ (paralegal) အဖြဲ႕ မ်ားအား သင္တန္းေပးႏိုင္သည္။ LUC မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ 
ကူညီေပးျခင္းမွာ ဥပေဒေရးရာထက္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပို၍သက္ဆိုင္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ အမႈကိစၥ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခေၾကးေငြမ်ားေပးရန္ ရန္ပံုေငြလိုအပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ အေလ့အထျဖစ္ေနေသာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ားကုိ 
ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ICLA အဖြဲ႕ ၏ အရပ္ဘက္ အေထာက္အထားမ်ား 
ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးေနသည့္ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား၏ တစိတ္ တေဒသ အေနႏွင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ယခင္ မွတ္တမ္းအေထာက္အထားမ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ EAO မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
အက်ိဳးစီးပြားကို အစဥ္အျမဲ ဗဟိုျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အဂတိ လိုက္စား မႈႏွင့္ 
ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို အေလ့အထျဖစ္ေနႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ထားရန္ အေရးၾကီးသည္။ အဓိက သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ အတည္ျပဳခ်က္အရ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထု အေနႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ ေျမသိမ္းယူသူမ်ားကုိ 
ေၾကာက္ရြံ႕သကဲ့သို႔ EAO မ်ားကိုလည္း ေၾကာက္ရြံ႕ႏိုင္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ EAO မွ ေျမယာကိစၥ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေရာေႏွာေနသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ လူထုမွ အေျခအတင္ေျပာဆိုႏိုင္ေစရန္ (၎တို႔၏ စနစ္ႏွင့္ ပံုမွန္စနစ္ ႏွစ္ခုလံုးမွ) 
အေထာက္အထားမ်ား၏ အေရးပါမႈအေၾကာင္း ပညာေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။ ထိုသုိ႔ 
အသိပညာ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကုိ အစိုးရႏွင့္ EAO တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေပးရန္ရွိသည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ တစိတ္တေဒသ 
ပါဝင္ေစႏိုင္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာက် တရားရင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ CSO မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ကူညီေပးသူ မ်ား (paralegal) 
မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမင့္မားေရးကို အားေပးရန္ 

ဤလုပ္ငန္းအား ေမာ္လျမိဳင္ Justice Centre ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာကိစၥ တရားရင္ဆိုင္ျခင္း 
အေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ Legal Light အဖြဲ႕အား ပံ့ပိုးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ယခင္ တရား ရင္ဆိုင္ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳရိွျပီး 
ဤလုပ္ငန္းကို တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ICLA ဝန္ထမ္းမ်ားမွတဆင့့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

 124 Namati အဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ သုေတသနက ေဖာ္ျပသည္မွာ အေထာက္အထားမရွိသည့္ ေျမသိမ္းယူခံရမႈ မ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္ 
ပ်မ္းမွ် ၃၅၀ရက္ ႏွင့္ တရားမ၀င္ ေငြေၾကး ပိုမိုေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အေထာက္အထားရွိပါက ေျဖရွင္းရန္ ပ်မ္းမွ် ၁၃၆ ရက္ ၾကာသည္။ ေနာက္ထပ္ 
ဖတ္ရႈရန္ - Namati - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ေျမယာ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မလံုေလာက္ပါ။ ခြဲျခားဘက္လိုက္မႈ 
မရွိဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အေရးၾကီးပါ သည္။ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ၊ ၃

၆၇



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ေရႊစာရံေစတီေတာ္၊ သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ (Jose Arraiza, NRC)

၆၈



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

၅. ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၅.၁. ICLA ၊ KDN ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက CDR သင္တန္း၊ အနီးကပ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ႏွင့္ HLP ဥပေဒေရးရာ 
အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

• ေက်းရြာအတြင္းႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအၾကား ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာလူထု ႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္    
တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ (ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၊ VTA ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ား) လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေသာ (ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္း) CDR သင္တန္းမ်ားေပးရန္၊

• ရပ္ရြာလူထု ႏွင့္ CSO ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈယႏၱရားမ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္၍
သင္တန္းေပးရန္ (ဘာသာစကား ႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို သိရွိနားလည္လ်က္)

• KDN ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ KNU မွ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ 
၎တို႔အား ပံုမွန္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ KNU ၏ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းေပးသင့္သည္။

၅.၂. အသိပညာေပးျခင္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳျခင္း - ဥပေဒေရးရာ အကာအကြယ္ေပးျခင္းကို ရယူျခင္း 

• NRC (ICLA), KDN ႏွင့္ CSO တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ သို႔မဟုတ္ လူထုထဲမွ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးသူမ်ား
(paralegal) ကုိ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္မ်ား ရရွိေအာင္ လယ္သမားမ်ားအား
တိုက္ရိုက္အကူအညီမ်ားေပးျခင္း (အမႈကိစၥ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တို႔အပါအဝင္)

၅.၃. ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း- မဟာဗ်ဴဟာက် တရားရင္ဆိုင္ျခင္း 

• ၾကားဝင္ေျဖရငွ္းျခင္း ႏငွ္ ့ဥပေဒေရးရာ ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားမတွဆင္ ့ျပနလ္ညအ္စားထိုးရရွိျခင္း/ ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိႏိငုရ္န္
တိုက္ရိုက္အကူအညီမ်ားေပးျခင္း

၆၉



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) - ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

မြန္နယ္ေျမ လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း 

မြန္လူငယ္တိုးတက္ေရးအဖြဲ႕

မြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕

ဥပေဒ အလင္းေရာင္ (Legal Light)

ေမာ္လၿမိဳင္ တရာမွ်တမႈ စင္တာ (Justice Centre)

ကရင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကြန္ရက္ (KDN)

ေလာကအလင္း

Earthrights International

သာသည့္ေျမ

Legal Clinic Myanmar

၇၀



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) - က်မ္းကိုးစာရင္း 

ျပဌာန္းဥပေဒမ်ား 

တရားမမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ၁၉ဝ၈

၂ဝဝ၈ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊  ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ

လယ္ယာေျမ ဥပေဒ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၂ ၊ ၂ဝ၁၂) ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ

ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒ (၁၈၉၄) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ

ကန္႔သတ္ခ်က္ အက္ဥပေဒ ၁၉ဝ၈ 

အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (6th Draft), ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ

အထူးကင္းလြတ္ခြင့္ အက္ဥပေဒ ၁၈၇၇    

ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေက်းရြာ ေျမယာ အက္ဥပေဒ (၁၈၉၉) 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁ဝ ၊ ၂ဝ၁၂) (UN-Habitat မွ 
ဘာသာျပန္သည္။) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ

လက္ေအာက္ခံ ဥပေဒ (Subordinate Legislation)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ - သမၼတရံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ ၆၂/၂ဝ၁၂၊ 

EAO မ်ား၏ မူဝါဒ

ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး - ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ၏ ေျမယာ မူဝါဒ ၂ဝ၁၅ 

စာအုပ္မ်ား

Cheesman, Nick - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ဆန္႔က်င္ျခင္း - ျမန္မာတရားရံုးမ်ားက ဥပေဒ ႏွင့္ အမိန္႔မ်ားကို 
မည္သို႔ ျပဳလုပ္ပါသလဲ။ (ကိန္းဗရစ္ တကၠသိုလ္ ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ၂ဝ၁၆)

Moore, Christopher, အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါဝင္၍ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး အတြက္ 
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္မႈ လက္စြဲစာအုပ္ ၊ Norwegian Refugee Council ႏွင့္ NORAD ၊ ၂ဝ၁၂၊ 

Unruh, Jon D ႏွင့္ Rhodri C Williams (eds) ေျမယာ ႏွင့္ ပဋိပကၡအလြန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ (London: Earth-
scan, ၂ဝ၁၃)

၇၁



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ဂ်ာနယ္မ်ားမွ ေဆာင္းပါးမ်ား

Day, Minh – ‘အျခားနည္းလမ္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ - ပစၥည္းဥစၥာ အျငင္း ပြားမႈမ်ားကို 
ပဋိပကၡအလြန္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ေျဖရွင္းျခင္း - ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ’ (၂ဝဝ၁) Georgetown လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး 
ဥပေဒ ဂ်ာနယ္ ၊ Fall ၊ အတြဲ ၁၆ (၁)

Goss, Joanne ‘အျခားနည္းျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း မိတ္ဆက္’ ၊ Alberta Law Review ၊ အတြဲ XXXIV ၊ အမွတ္ ၁၊ 
၁၉၉၅၊ ၃ 

Mark, SiuSue - ‘Are the Odds of Justice “Stacked” Against Them? ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသးစား လယ္သမားမ်ား၏ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား’ (၂ဝ၁၆) အေရးၾကီးေသာ အာရွေဒသ 
ေလ့လာမႈမ်ား ၊ ၄၈း ၃၊ ၄၄၃-၄၆ဝ

Unruh, Jon D, ‘ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ - ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း အတြက္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား’ (၂ဝ၁ဝ) ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာမႈ ႏိုင္ငံတကာ ဂ်ာနယ္ ၊ အတြဲ ၁၆၊ အမွတ္ ၂၊ 
Autumn/Winter

Zimmer, Markus - ‘အျခားနည္းျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းကို ျခံဳငံုတင္ျပခ်က္’ - တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံလက္စြဲ’ တရားရံုး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ဂ်ာနယ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၁၊

အစီရင္ခံစာမ်ား

၂ဝ၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာ အတြဲ 
၃ - ည၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေမ ၂ဝ၁၅

Anderson, Kirsten Ewers, ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစဥ္အလာ လက္ဝယ္ထားရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း - MRLG 
Thematic Study Series #3၊ ဗီယင္က်န္း၊ မဲေခါင္ေဒသ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ၂ဝ၁၆

အာရွ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာႏွင့္ ဥပေဒ၊ A Practitioners Perspective, အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ 
အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဇူလိုင္ ၁၅-၁၆၊ ၂ဝ၁၅၊ ရန္ကုန္

Bennet, William, Lisa Denney ႏွင့္ ခင္သက္စံ - ၾကီးေသာအမႈ ငယ္ေစ၊ ငယ္ေသာအမႈ ေပ်ာက္ေစ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ရပ္ရြာေဒသ တရားစီရင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ၊ My Justice, British Council and Saferworld (British Council, 2017)

မတူကြဲျပားမႈမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသား သဟဇာတျဖစ္ေရး စင္တာ, မြန္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သဟဇာတ ျဖစ္မႈ အေျခအေန၊ 
ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆၊ 

Crouch, Melissa - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားစီရင္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈ ၊ ေအာက္တိုဘာ 
၂ဝ၁၄၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္၊ USAID/TetraTech

Cunningham, Johanna and EwaWojkowska - Justice Reform’s New Frontier; ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ အစဥ္အလာစနစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာဥပေဒအဖြဲ႕၊ 
ဥပေဒေရးရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး စာေစာင္ ၊ အမွတ္ ၇၊ ၂ဝ၁ဝ၊ 

၇၂



မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အစဥ္အလာ တရားစီရင္မႈ ႏွင့္ ဥပေဒ ေရးရာ မ်ိဳးစံုရွိေနမႈ 
- ကမာၻ႕ဘဏ္ ႏွင့္ ေဂ်ာ့ခ်္ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္တို႔မွ လက္ခံက်င္းပေသာ အစဥ္အလာ ဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံ - 
ႏိုဝင္ဘာ ၁၇-၁၉၊ ၂ဝဝ၉၊

Denney, Lisa, William Bennet ႏွင့္ ခင္သက္စံ - ၾကီးေသာအမႈ ငယ္ေစ၊ ငယ္ေသာအမႈ ေပ်ာက္ေစ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ရပ္ရြာေဒသ တရားစီရင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ၊ MyJustice, British Council, ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ၁၆၊

ဘူရြန္ဒီ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈေကာ္မရွင္တြင္ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဦးတည္အစည္းအေဝး ၌ 
တင္သြင္းေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္း၊ Burundi Configuration ၂၇ ေမလ ၂ဝဝ၈၊

Displacement Solutions, Bridging the HLP Gap: ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ဒုကၡသည္/ 
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ခ်ိန္တို႔တြင္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ 
ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ - ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအတြက္ အၾကိဳအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ Ethnic Actors and the 
International Community ၊ ဇြန္ ၂ဝ၁၃

မ်ိဳးႏြယ္စုလူထု ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဖိုရမ္ - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစဥ္အလာပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ တည္တံ့သည့္ 
လူထုအေျချပဳ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၆

လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ - “Nothing for Our Land”: ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လယ္သမားမ်ားအေပၚ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈ၊ ၂ဝ၁၈၊ 

ႏိုင္ငံတကာ တရားသူၾကီးမ်ား ေကာ္မရွင္ - International Commission of Jurists, Handbook on Habeas Corpus in 
Myanmar, ေမ ၂ဝ၁၆

ႏိုင္ငံတကာ တရားသူၾကီးမ်ား ေကာ္မရွင္ ၊ ျမန္မာ ၊ ႏိုင္ငံအေျခအေန၊ တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈအတြက္ 
ICJ Centre မွ ျပဳစုသည္၊ ဇြန္ ၂ဝ၁၄

Jolliffe, Kim - အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ၊ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား 
အစည္းအရံုး၊ ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္း ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆

Jolliffe, Kim - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ နယ္ပယ္ေဒသဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၊ Asia Foundation, 
၂ဝ၁၅၊

ကရင္ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စု၊ Losing Ground: ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ရွည္ၾကာေသာ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ စုေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ၂ဝ၁၃ 

Kempel, Susanne ႏွင့္ ေအာင္ထြန္း - အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ျခင္း ၂ဝ၁၆၊ အခန္းက႑မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္ ၊ Norwe-
gian Peoples Aid ၊ ၃၁ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၆
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