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ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၄ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳ းသားေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
Global Witness ၏ အဆိုျပဳလႊာ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ 
မူၾကမ္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ေျမယာဥပေဒတစ္ခုအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အလြန္ 
အေရးၾကီးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး Global Witness အေနျဖင့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခုိင္မာေသာ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပါဝင္လာႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အလားအလာမ်ားကုိ 
လက္ကမ္း ၾကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္အေရးၾကီးသည္မွာ ထိုသို႔ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈသည္ 
အဓိပၸါယ္ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္မွန္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ ရရိွလာေသာ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို 
ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈ ဥပေဒတို႔တြင္ အျပည့္အဝ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အၿပီးသတ္ ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေျမအသုံးခ်မႈ ဥပေဒတို႔သည္ 
ခိုင္ခ့ံရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမ၊ 
ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အေပၚ တာဝန္သိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢ၏ 
ေစတနာအေလ်ာက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (UN Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure 
of Land, Fisheries and Forests) ႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္သည္။1  
 
အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ မူၾကမ္း၏ လမ္းညႊန္ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 
“ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ေျမသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး 
ဘဝျမႇင့္တင္ရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး တို႔အတြက္ အသုံးျပဳ 
စီမံခန္႔ခြရဲာတြင္ စနစ္တက် မွန္ကန္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံႏုိင္မည့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ တိုင္းျပည္၏ ေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနသည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ 
အလြန္ပင္ ႀကိဳဆုိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမူဝါဒတြင္ သိသိသာသာ လစ္ဟင္းေနသည့္အရာမွာ ဦးစားေပး 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခု မပါ၀င္ဘဲ ယင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ 
ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္ - စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းသည္ ေျမႏွင့္ ေျမအသုံးျပဳသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိုေဒသရိွ လူထု၏ အစားအစာဖူလံုမႈတို႔ကို ဦးစားေပးသင့္ၿပီး 
ေျမအသုံးျပဳမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈတို႔အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးရန္ အမ်ားပါဝင္၍ 
ေျမအသုံးခ် ေျမပုံေရးဆြျဲခင္းနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသင့္သည္။ သို႔မွသာ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

                                                             
1 FAO, ေျမ၊ ငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ သစ္ေတာတုိ႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ တာဝန္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ကုလသမဂၢ၏ ေစတနာျဖင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၂) http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သုိ႔ သတ္မွတ္ အကဲျဖတ္သင့္သည္ ဆုိသည္ႏွင့္ အကယ္၍ 
စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေျမဧရိယာမ်ား ရိွခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ေျမဧရိယာမ်ားကို ခ်ထားေပးသင့္သည္ဟူေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွပံုစံတြင္ 
ေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒ မူၾကမ္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး သို႔မဟုတ္ အစားအစာ ဖူလံုေရးတို႔အတြက္ 
စဥ္းစားထားျခင္းမရိွဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူထုအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ေက်းလက္ေဒသရိွ ေျမယာအနည္းငယ္သာ 
လုပ္ကိုင္သူတို႔ထံမွ ေျမကြက္မ်ားရယူၿပီး စီမံကိန္းၾကီးမ်ားျပဳလုပ္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပြင့္လင္းစြာ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ပံုစံ ေပါက္ေနပါသည္။  
 
ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ မူၾကမ္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုၿပီး ဦးစားေပးထားသျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ခံေနရပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အဆိုျပဳထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိရိွသင့္ေပသည္။ လက္ရွိပုံစံ အရ ေျမအသုံးခ်မႈ 
မူဝါဒ မူၾကမ္းသည္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေျမႏွင့္ ေျမအသုံးျပဳသူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည့္ မ်ားျပားလွေသာ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား လိုအပ္ေနေသးေသာ 
မေသခ်ာမေရရာသည့္ ဥပေဒေရးရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အဆင့္တြင္ 
မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ထားသည့္ သုေတသန ႏွစ္ခု အရ မေသခ်ာ မေရရာသည့္ ေျမႏွင့္ ေျမအသုံးျပဳသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးအရ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ပထမ 
သုေတသေနမွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေစေရးတို႔တြင္ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ပညာရွင္အဖြ႕ဲအျဖစ္သည့္ မန္ဒန္ 
စီမံကိန္း (Munden Project)2 ႏွင့္ ဒုတိယ သုေတသနမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ (Rights and Resources Initiative) က ျပဳလုပ္ေသာ 
သုေတသနျဖစ္ၿပီး ေျမအသုံးခ်မႈလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေသခ်ာေရရာမႈမရိွသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ေျမယာရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဆံုးရႈံးႏုိင္ေခ် 
အႏၱရာယ္မ်ားကို တစ္ကမၻာလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ နမူနာေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္းအား ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ကူညီေပးေနေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ 

အေထာက္အပံျဖင့္အတူ လက္ရွိ ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ မူၾကမ္းတြင္ ရွင္းလင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ၄င္းသည္ လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ အစားအစာဖူလံုေရးကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားလ်က္ ေျမ၊ 

ငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ သစ္ေတာတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္အား တာဝန္ယူေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ ေစတနာျဖင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားအား အေျခခံၿပီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြသဲင့္ပါသည္။ 

Global Witness အေၾကာင္း 

Global Witness သည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားအား အထူးအာရုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး 
လန္ဒန္တြင္ အေျခစိုက္ကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ 
တိုင္းျပည္၏ ၾကြယ္ဝလွေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္ လူမႈဘဝႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ တို႔အေပၚ ဆိုးရြားစြာ 
ထိခိုက္ေစျခင္းမရိွဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ အတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။  
 

                                                             
2 ‘မေသခ်ာေသာ ေျမယာလုပ္ကုိင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးဆုံးရံႈးႏိုင္ေခ် အလားအလာမ်ား - ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္ အျမင္, 
မန္ဒန္စီမံကန္း (၂၀၁၂)၊ Rights and Resources Initiative အတြက္ ျပင္ဆင္ခ့ဲသည္။ http://mundenproject.com/wp-
content/uploads/2013/07/doc_5715.pdf  
 

http://mundenproject.com/wp-content/uploads/2013/07/doc_5715.pdf
http://mundenproject.com/wp-content/uploads/2013/07/doc_5715.pdf
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Global Witness သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ 

ကြြ် ႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာမ်ားကို တရားမဝင္ ခုတ္ထြင္မႈႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီးေနမႈကို 

စုံစမ္းေထာက္လွမ္းၿပီး မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား တရားမဝင္ ကြ်န္းသစ္မ်ား 

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ေနသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးသည္ ထိုသို႔ 

ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တားျမစ္မိန္႔မ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 

ျပ႒ာန္းခဲ့ေပသည္။ ၂၀၁၂ မွ စတင္ကာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မဲေခါင္ေဒသတစ္၀န္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစီအစဥ္၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မ်ားျပားလွေသာ ေျမမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရးက႑မ်ားအား စီမံခန္႔ခြမဲႈ ပိုမုိအားေကာင္း 

လာေစေရးအတြက္ အေလးထားေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Global Witness သည္ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ မူၾကမ္း၏ အဓိကအပုိင္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေပးလိုပါသည္။ 

 မူၾကမ္းအား ျခံဳငုံသုံးသပ္ထားသည့္ အေထြေထြ မွတ္ခ်က္မ်ား  
 အပိုင္း (၁) - အခန္း (၄) - ေျမအတန္းအစားမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြသဲည့္ အစိုးရဌာန၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
 အပိုင္း (၂) - အခန္း (၃) - တစ္သီးပုဂၢလ ေလွ်ာက္ထား၍ ေျမအသုံးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္း 
 အပိုင္း (၃) - ႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း 
 အပိုင္း (၄) - ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
 အပိုင္း (၇) - တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေျမအသုံးျပဳမႈ အခြင့္အေရးမ်ား 

 
ဆက္သြယ္ရန္ - Ali Hines၊ ေျမကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လႈ႕ံေဆာ္လႈပ္ရွားသူ ahines@globalwitness.org

mailto:ahines@globalwitness.org
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ဟာကြက္မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
 
မူၾကမ္းအား ျခံဳငုံသုံးသပ္ထားသည့္ အေထြေထြ မွတ္ခ်က္မ်ား 
 

 မူဝါဒ မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိက စကားရပ္မ်ားကို ပူးတြပဲါ ေနာက္ဆက္တြစဲာမ်က္ႏွာျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ေပးသင့္ပါသည္။ 
 

 ပုဒ္မ ၅ - တိက်ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး က်င့္စဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား 
အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ပါဝင္သင့္ပါသည္ - 

o အထူးသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ  
 စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
 ႏုိင္ငံသား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
 လူမ်ိဳ းေရး ခြျဲခားမႈ အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
 အမ်ိဳ းသမီးမ်ားကို ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းအား အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 

o ကုလသမဂၢမွ သေဘာတူထားသည့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား 
 ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ၏ ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ ILO သေဘာတူညီခ်က္ ၁၆၉  
 ေျမ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ တာဝန္သိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေစတနာျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (VGGTs) 
 လူထုအတြက္ အစားအစာဖူလံုေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုံေလာက္ေသာ အစားအစာ မ်ားျပားစြာတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေစတနာျဖင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား     
 စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အစားအစာစနစ္တြင္ တာဝန္သိေသာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈအတြက္ အေျခခံမူမ်ား  

 
 ပုဒ္မ ၉ - ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈကိုသာ ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္၊ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား ပါဝင္ရန္လည္းအေရးၾကီးသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ 

ယုံၾကည္ထားပါသည္။   
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အပိုင္း (၁) - အခန္း (၄) - ေျမအတန္းအစားမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြသဲည့္ အစိုးရဌာနႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
 
ပုဒ္မ အားသာခ်က္ ဟာကြက္ အၾကံျပဳခ်က္ 
ပုဒ္မ ၁၉၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၁၂ 

ေျမအသုံးျပဳမႈကိုအစီအစဥ္ မေရးဆြမဲီ 
ေျမအတန္းအစားမ်ားကို 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသတ္မွတ္ျခင္းသည္ 
အေရးၾကီးေသာ မရိွမျဖစ္ထားရိွရမည့္ 
လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ေနေသးေသာ 
ထပ္ေနသည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား 
ရိွေနၿပီး အျခား အေရးၾကီးေသာ 
ေျမအသုံးျပဳမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား 
ကိုလည္း ထည့္သြင္းရန္ က်န္ရွိေန 
ေသးသည္။  

၁၉.က - “သစ္ေတာ စုိက္ခင္းမ်ား” ဆိုသည္ကို 
အဓိပၸါယ္ သတ္မွွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ဤအမ်ိဳးအစားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ 
က်န္ရွိေနေသးေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ -  
 စိုက္ပ်ိဳးေရး “လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား” 

(အပိုင္း ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔) 
 ေတာင္ယာ (ပုဒ္မ ၃၄ တြင္ ပထမဆုံး 

ေဖာ္ျပထားသည္) 
 အျခား လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း/ အမ်ားျပည္သူ 

ပုိင္ေျမမ်ား၊ ဥပမာ - သခ်ၤိဳင္းႏွင့္ အျခား 
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေရးၾကီးသည့္ 
ေနရာမ်ား (မူဝါဒ မူၾကမ္းတြင္ 
ရည္ညႊန္းမထားပါ) 

 ကာဗြန္ ရင္းျမစ္ျမင့္မားသည့္ 
သစ္ေဆြးေျမႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား (မူဝါဒ 
မူၾကမ္းတြင္ ရည္ညႊန္းမထားပါ) 

 အျခားေသာ ၾကီးမားသည့္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရး 
စီမံကိန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား  - 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသည့္ 
ေရကာတာမ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား 

 
ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ေျမအမိ်ဳးအစားမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၃၁ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမအသုံးခ်မႈ ဇုန္မ်ားႏွင့္ 
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ကိုက္ညီသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ 
၄င္းတို႔သည္ ကြျဲပားေနသည္။ 
 
မူဝါဒတြင္ ေနာက္ပုိင္း ရည္ညႊန္းထားသက့ဲသို႔ 
ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမမ်ားဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ 
တစ္ရပ္ ဤအပိုင္းတြင္ ထည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
(ဥပမာ - ပုဒ္မ ၃၅) 

 
 
အခန္း (၃)၊ တစ္သီးပုဂၢလ ေလွ်ာက္ထား၍ ေျမအသုံးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အပိုင္း ၃ - ႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း 
 
ပုဒ္မ အားသာခ်က္ ဟာကြက္ အၾကံျပဳခ်က္ 
ပုဒ္မ ၃၃၊ စာမ်က္ႏွာ 
၁၇ 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက 
ၾကိဳတင္ ႏုိ႔တစ္ေပးရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို 
အားေပးထားသည္၊ 
လက္ရွိေျမအသုံးျပဳေနသူမ်ား၏ 
ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ဦးစားေပးပုံရသည္။ 

ဤပုဒ္မသည္ လယ္ယာေျမ 
အနည္းငယ္သာ လုပ္ကိုင္သည့္ 
လယ္သမားမ်ား (ပုဂၢလိက) 
သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါ ပုဒ္မ (၃၄)တြင္ 
အၾကံျပဳထားသည့္ လယ္ယာေျမ 
အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
စီးပြားေရးအတြက္ အသုံးျပဳသူမ်ား 
အတြက္ ေျမအသုံးခ်မႈ 
ေျပာင္းလဲျခင္းအား ရည္ညႊန္းသည္ 
မရည္ညႊန္းသည္မွာ ရွင္းလင္းျခင္း 
မရိွေပ။ 
 

ထိုပုဒ္မသည္ ေျမ အနည္းငယ္သာ လုပ္ကိုင္သည့္ 
လယ္သမားမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္းဟုတ္မဟုတ္၊ 
ေျမအမ်ားအျပားပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္း 
ဟုတ္မဟုတ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးသားေဖာ္ျပ 
သင့္သည္။ ေျမအမ်ားအျပားပိုင္ဆိုင္သူကို 
ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္လွ်င္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အပိုင္း (အပိုင္း ၃) တြင္ 
ပို၍ ဆက္ႏြယ္ ေရးသားသင့္သည္။ 
 
ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ား၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို လုံေလာက္သည့္ 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္း စာခ်ဳပ္မ်ားမခ်ဳပ္ဆိုမီ 
အမ်ားျပည္သူ သိရိွေစရန္ ၾကိဳတင္ထုတ္ျပန္သင့္ၿပီး 
၄င္းအား ေဒသခံ လူထုအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ 
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လက္လွမ္းမီ ေရာက္ရိွ ႏုိင္မည့္ ပုံစံ ႏွင့္ ဘာသာ 
စကားျဖင့္ ေရးသားထုတ္ျပန္သင့္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတ္ယူ 
သုံးစြသဲည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရိွေစေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ 
ျဖစ္သျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း 
၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးခံစားေသာ ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသင့္သည္။ 

ပုဒ္မ ၃၄၊ စာမ်က္ႏွာ 
၁၇ ႏွင့္ ၁၈ 

ဃ) ေျမအသုံးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းမွ 
ကာကြယ္ျခင္းခံရေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္၍ ေတာင္ယာအျဖစ္ 
တိတိက်က် ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 
 
 
 
 
 

မူဝါဒ မူၾကမ္း၏ ဤေနရာတြင္ 
ေတာင္ယာ ကို ပထမဆုံးအၾကိမ္ 
ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ေတာင္ယာသည္ အလြန္ 
အေရးၾကီးေသာ မိရုိးဖလာ 
ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းအား 
ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ 
 
ပုဒ္မ ၃၄၊ စ၊ ဤအပုိဒ္ခြသဲည္ 
နစ္နာခ်က္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးဆုိင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို သြယ္ဝုိက္စြာ 
ရည္ညႊန္းထားပံုရေသာ္လည္း 
မည္သည့္အရာကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေရးသားထားပါ။ 

ေတာင္ယာဟူေသာ စကားရပ္ကို ရွင္းလင္းစြာ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသင့္ၿပီး မူဝါဒ မူၾကမ္းတြင္ 
ေရွ႕ေနာက္ ေလ်ာ္ညီစြာ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
 
ပုဒ္မ ၃၄၊ စ၊ ဤအပိုဒ္ခြတဲြင္ နစ္နာခ်က္ႏွင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ရည္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္လ်ွင္ ၄င္းတို႔အား 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖင့္ ပိုမုိေပၚလြင္ေအာင္ 
ေရးသားသင့္ၿပီး မူဝါဒ ေရးသားခ်က္တစ္ခုလုံးတြင္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေရးသားသင့္သည္။ 

ပုဒ္မ ၃၅၊ စာမ်က္ႏွာ 
၁၉ 

 ဤအပုိင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ေျမငွါးဆုိင္ရာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈတုိ႔ 
တြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ 

ဤအပုိင္းအား ေျမယာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
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မူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား၊ ဆီေလွ်ာ္သည့္ 
တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအား 
ရည္ညႊန္းထားျခင္း မရိွပါ။  

အျခားဆီေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ကိုးကား၍ 
စတင္သင့္သည္။ 
 
ဤအပုိင္းတြင္ ေနာက္ဆုံး ဝါက်အရ ႏိုင္ငံပိုင္ 
ေျမမ်ားအတြက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမႈအားလုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ေၾကာင္းကို 
ရွင္းလင္းခ်က္ ေပးသင့္ပါသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ 
ေျမမ်ားအတြက္သာျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ 
ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

ပုိဒ္ခြ ဲ၃၆၊ စာမ်က္ႏွာ 
၁၉ 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈအတြက္ ေျမကို 
ငွားရမ္းျခင္းမျပဳမီ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
(ESIAs) အား ရွင္းလင္းစြာ 
ကိုးကားရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 

မူဝါဒ မူၾကမ္းတြင္ အသုံးျပဳထားေသာ 
ဘာသာစကားအသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ESIAs 
၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆုိင္ရာ 
အယူအဆမွာ ကြလဲြေဲနသျဖင့္ 
စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဤပုဒ္မတြင္ 
“……… ကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း 
ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမမ်ား ငွားရမ္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ 
ျပဳျခင္းကို ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ထားရမည္” 
ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားၿပီး ၄င္း၏ 
အဓိပၸါယ္မွာ ESIA ၏ ရလဒ္သည္ 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟူေသာ 
အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေျခခံ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ 
ေစတနာျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ 

ဤပုဒ္မတြင္ စီမံကိန္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ 
သင့္သည္ မသင့္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ 
ထိုအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္ေပၚတြင္ 
မူတည္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 
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ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ESIA ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလားအလာ 
ရိွေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ 
ဆန္းစစ္ရံုတင္မကဘဲ 
ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္သင့္မသင့္ကို 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ပုဒ္မ ၃၇၊ စာမ်က္ႏွာ 
၁၉ 

ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆႏၵမရိွေသာ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ယင္းတုိ႔၏ 
ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္၍ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း 
ေစျခင္း မျပဳရ (က) သက္ဆိုင္သူ 
တစ္ဦး၏ ဆႏၵအရ ေနရာေရႊ႕ 
ေျပာင္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါက စီမံခ်က္ 
ဒီဇုိင္းကို ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ ေရးဆြ ဲ
က်င့္သုံးႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းကို 
ရွာေဖြရမည္ (ခ) ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ခ်ေပးသည့္ ေနရာမ်ားရိွ လက္ရိွေျမ 
အသုံးခ်သူမ်ားအား မထိခိုက္ေစသည့္ 
စီမံကိန္းမ်ား (စ) အား ရွင္းလင္းစြာ 
ကိုးကား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
 

တည္ဆဲဥပေဒအရ ESIA 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ဤပုဒ္မတြင္ 
ကိုးကားမထားပါ။ 
 
အပိုဒ္ခြ ဲ(ဂ) တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
အက်ိဳး” အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားအား 
ေဆာင္ရြက္ေစေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္း 
ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပုိဒ္ခြ ဲ(က)၊ 
(ခ)ႏွင့္ (ဂ) တို႔တြင္ ပါရိွေသာ လက္ရွိ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားကို 
ကာကြယ္ရန္ ခိုင္မာေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
လႊမ္းမိုးေက်ာ္လြန္ေနသည့္ 
အလားအလာ ရွိသည္။  
 

ပုဒ္မတြင္ ESIA အတြက္ ဤျပဌာန္းခ်က္မ်ားက 
မၾကာေသးမီက ေရးဆြထဲားေသာ ESIA ဥပေဒ 
မူၾကမ္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္သည္၊ မည္သို႔ 
ကိုက္ညီသည္ကို ရွင္းျပသင့္ပါသည္။ 
 
“အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား” ဟူေသာစကားရပ္ကို 
ေသခ်ာစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသင့္ၿပီး ၄င္းအစား “ေျမ 
ယာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရိွသူ” သို႔မဟုတ္ 
“ေဒသခံ ထိခိုက္ခံစားရေသာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား” 
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သုံးစြသဲင့္ပါသည္။ 
 
ျပဌာန္းခ်က္ ၃၇.ခ တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ လြတ္လပ္မႈ၊ ၾကိဳတင္ 
အေၾကာင္းၾကားမႈ၊ သိနားလည္ၿပီးမွ 
သေဘာတူညီမႈ ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အနည္းဆုံး “အတင္းအဓမၼ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားခံရျခင္း မရိွ” ဟူေသာ အခ်က္ 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 
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နစ္နာခ်က္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္း (ဇ) သည္ 
အလြန္ မေသခ်ာမေရရာျဖစ္ေနၿပီး 
ထိုနည္းလမ္း၏ အေရးၾကီးပံုကိုသာ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
ဤပုဒ္မတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကိုးကားခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ျပမထားပါ။ 
 

ဤပုဒ္မတြင္ စုေပါင္း၍ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြေဲသာ 
ေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ တစ္သီးပုဂၢလ 
ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသူမ်ားကိုလည္း 
ကိုးကားသင့္ပါသည္။ 
 
ပုဒ္မ ၃၇.ဂ တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ိဳး” အတြက္ 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ 
သင့္ပါသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ သိမ္းယူသည့္ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို 
ေပးရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ထိုသို႔ သိမ္းယူျခင္း 
အားလည္း ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ 
(တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အက်ိဳးစီးပြားထက္) 
လုပ္ေဆာင္မည္ဟူေသာ ရွင္းလင္းသည့္ 
အသုံးအႏႈန္းကိုလည္း ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 
 
နစ္နာခ်က္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး 
နည္းလမ္းကို ကိုးကားထားေသာ ပုဒ္မ ၃၇.ဇ 
သည္ ပို၍ အေသးစိတ္ ေရးသားရန္ လိုအပ္ၿပီး 
အျခားပုံစံျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပသင့္သည့္အျပင္ မူၾကမ္းတစ္ခုလုံးတြင္ 
စာရင္းျပဳလုပ္ထားသင့္ပါသည္။ 
 
ပုဒ္မ ၃၇.စ် တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္းဟုဆိုရာ၌ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားခ်က္ 
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မ်ားႏွင့္ ထိုသို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

ပုဒ္မ ၃၈၊ စာမ်က္ႏွာ 
၂၀ 

ေျမယာလက္၀ါးႀကီးအုပ္သိမ္းယူမႈအား 
ကာကြယ္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ပါဝင္ပါသည္ - 
- ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမမ်ားကို 

လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ငွားရမ္းခြင့္ျပဳျခင္းတြင္ အမ်ားဆုံး 
ပမာဏကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း 

- ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းကို 
တားျမစ္ျခင္း 

- ေျမယာ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ 
သိမ္းယူျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း 

ဤပုဒ္မတြင္ သုံးႏႈန္းထားေသာ 
အေရးအသား အသုံးအႏႈန္းသည္ 
ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္အတြက္ တိက်ရွင္းလင္းမႈ 
မရိွပါ။  

ေျမယာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားမႈ 
အမ်ားဆုံးပမာဏအား ကန္႔သတ္ခ်က္အား 
သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၃၈.က) 
 
ဤအပုိဒ္ခြတဲြင္ ဤစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
အကာအကြယ္ကုမၸဏီမ်ား အသုံးျပဳျခင္းအား 
ေရွာင္ၾကဥ္ေစရန္ (လက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ဘဲ) 
တရားဝင္အဖြ႔ဲတစ္ဖြဲ႔တစ္ခုစီအေပၚ 
ဤကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား အသံုးျပေၾကာင္းကုိ 
ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၃၈.ခ) 
 
ေျမယာ လက္ဝါးၾကီးအုပ္သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ပုဒ္မ ၃၉၊ စာမ်က္ႏွာ 
၂၀ 

ပမာဏ အမ်ားအျပား 
ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း စံနမူနာမ်ားႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္လ်က္ စိုက္ပိ်ဳးေရး 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားသည့္ 
စံနမူနာအျဖစ္ ကန္ထရိုက္ 
လယ္ယာစနစ္ကို 
အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ 

ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ခုိင္ခုိင္မာမာရိွၿပီး ေျမအနည္းငယ္သာ 
ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ားအား 
စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ 
အေကာင္းဆုံး စံျပျဖစ္သည္ဟူေသာ 
အခ်က္ကို ထင္ရွားေစရန္ စကားရပ္ 
အသုံးအႏႈန္းကို အားေကာင္း 
လာေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
 
ကန္ထရုိက္ လယ္ယာစနစ္ 
စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ 

၃၉.ခ - ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကို နားလည္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ 
ကန္ထရိုက္ လယ္ယာစနစ္ စီမံကိန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ ကာလတေလွ်ာက္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ 
ခ်က္မ်ားကို ပုံမွန္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 
 
၃၉.င ကန္ထရုိက္ လယ္ယာစနစ္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ 
မိသားစုမ်ားအတြက္ နစ္နာခ်က္ႏွင့္ 
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လယ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
ပိုမုိအားေကာင္းေအာင္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးသည္။ 
 

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းကို 
ဤအပုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္သက့ဲသို႔ 
၄င္းအား ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရိွေသာ အစိုးရ 
အာဏာပိုင္မ်ားကို ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္အား 
ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။  

ပုဒ္မ ၄၀၊ စာမ်က္ႏွာ 
၂၁ 

 ဤပုဒ္မ၏ အဓိပၸါယ္မွာ မရွင္းလင္းပါ။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ားကို 
ငွားရမ္းသည့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ စံႏႈန္းမ်ားကို ဤပုဒ္မတြင္ 
ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

ပုဒ္မ ၄၁၊ စာမ်က္ႏွာ 
၂၁  

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး 
အကာအကြယ္မ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ 
အေရးၾကီးေၾကာင္း 
ကိုးကားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤပုဒ္မတြင္ မည္သည့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး 
အကာအကြယ္မ်ားကို 
ရည္ညႊန္းထားသည္မွာ မရွင္းလင္းပါ။ 
 
စမ္းသပ္ စီမံကိန္းမ်ား ျပီးစီးၿပီးေနာက္ 
မူဝါဒကို မည္သို႔ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ထပ္မံလိုအပ္ပါသည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္အား 
ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး 
ဤအပုိင္းတြင္ ေရးသားထားေသာ အျခား 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
၄င္းတို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
 
အကာအကြယ္မ်ားကုိ စမ္းသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
မူဝါဒကုိယ္တုိင္အား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြမဲႈႏွင့္ 
အျပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔အၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈကို ရွင္းျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ငွားရမ္းျခင္းဆိုင္ရာ 
အပိုင္း (၃) 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေထြေထြ 
မွတ္ခ်က္မ်ား 

  ဤအပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း 
အၾကံျပဳလိုပါသည္ - 
 ကာလရွည္အတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း 

အေပၚ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အေသးစိတ္မ်ား ႏွင့္ 
စီမံကိန္းကာလျပီးဆုံးသည့္အခါ/ 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည့္ ငွားရမ္းကာလ 
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ၿပီးဆုံးသည့္အခါ ေျမယာအေပၚ မည္သုိ႔ 
ျဖစ္မည္ဆုိသည့္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား 

 လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းမႈတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ 
တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈမွာ 
အေရးၾကီးပံုႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွထားသူတို႔က 
မည္မွ်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္ 
ဟူသည့္ အခ်က္ 

 ခြေဲဝခ်ထားႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား/ဇုန္မ်ားႏွင့္ 
ခြေဲဝမခ်ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ဇုန္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား (ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ၃၁ အရ) 

 မည္သည့္လုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ဤအပိုင္းတြင္ 
အသံုးျပဳသည္ဆုိသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ား ဥပမာ - စုိက္ပ်ိဳးစီးပြားေရး၊ 
သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရး၊ အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္မ်ား အစရိွသည္၊ 

 လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ငွားရမ္းခြင့္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ပါက မည္သို႔ ျဖစ္ပြားမည္ႏွင့္ 
အကယ္ရိွ ယင္းက့ဲသုိ႔ ေဖာက္ဖ်က္မႈ 
ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ မည္သို႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
ရိွမည္ဟူေသာ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား။  
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အပိုင္း - ၄ - ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
 
ပုဒ္မ အားသာခ်က္ ဟာကြက္ အၾကံျပဳခ်က္ 
ပုဒ္မ ၄၂၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၂၃ 

 ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားျခင္း 
ႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္းတို႔သည္ 
အလြန္အေရးၾကီးၿပီး ေျမႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ 
ရႈပ္ေထြးလွေသာ အရာျဖစ္သည္။ 
ပုဒ္မတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပ 
သည္ထက္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ (သို႔မဟုတ္) 
ဥပေဒအတြက္ အခန္း (၁) ခန္း 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ 
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ဌာနမ်ား၏ တာဝန္မ်ားကို 
ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားလ်က္ ဤအပုိင္းကို 
အမ်ားအျပား ျပင္ဆင္ေရးသင့္ပါသည္။ 
 

ပုဒ္မ ၄၄၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၂၃ 

အမ်ိဳ းသား ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒႏွင့္ 
ေျမယာ ဥပေဒတို႔အား 
ျပဌာန္းျပီးသည္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔သည္ 
တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
သဟဇာတမႈသည္ 
ေနာက္ျပဳလုပ္ရမည့္ အဆင့္တြင္ 
မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။ 

ဥပေဒႏွင့္ သဟဇာတ 
ရွိေစေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ဤအပုိင္းသည္ ပုဒ္မ ၄၂ ႏွင့္ ၄၃ 
တို႔ျဖင့္သာ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေျမအသုံးခ်မႈ 
မူဝါဒတစ္ခုလုံးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနျခင္းေလာ ဆိုသည္မွာ 
မရွင္းလင္းပါ။ 
 

ဤပုဒ္မ၏ သက္ေရာက္မႈကို ရွင္းလင္း 
သင့္ပါသည္။ 
 
အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ပုဒ္မအသစ္/အပုိင္းသစ္ကို ျပင္ဆင္သင့္ၿပီး 
အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလုံးတြင္ ၄င္း၏ ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 
သင့္ပါသည္။ 
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ပုဒ္မ တစ္ခုလုံး သို႔မဟုတ္ 
အပုိင္းတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထိုက္ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
အေၾကာင္းကို ဤေနရာတြင္ 
ပထမဆုံး ေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
ပုဒ္မ ၄၄.ဂ - တန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္း 
စနစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
အပုိဒ္ခြမဲ်ားသည္ ယင္းတန္ဖုိးကုိ 
မည္သုိ႔တြက္ခ်က္မည္ဟူေသာ 
တိက်သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ားမပါဘဲ အဓိပၸါယ္ 
သိပ္မရိွလွေပ။  

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အတြက္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္သည့္ 
စနစ္သည္ ေျမတစ္ခုတည္းအတြက္ 
တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္းထက္ အျခားအရာမ်ားကိုလည္း 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ - 
ေရအသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အျခား 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ကြ်န္းမဟုတ္သည့္ သစ္ေတာ 
ထြက္ကုန္မ်ားကို ဆုံးရံႈးမႈ။ ထိုသို႔ တန္ဖုိးျဖတ္ေသာ 
စနစ္မ်ားတြင္ တြက္ခ်က္ရာတြင္ မည္သည့္ 
အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသင့္သည္ဟူေသာ 
အေသးစိတ္ကို ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

 
 
အပိုင္း ၇ - တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းစုမ်ား၏ ေျမအသုံးျပဳမႈ အခြင့္အေရးမ်ား 

ပုဒ္မ အားသာခ်က္ ဟာကြက္ အၾကံျပဳခ်က္ 
ပုဒ္မ ၆၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉  ဤပုဒ္မတြင္ “တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစုတို႔၏ ရိုးရာေျမအသုံးျပဳမႈ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ 
သိရိွလိုက္နာက်င့္သုံးေရးအတြက္ 
လည္းေကာင္း၊ ရိုးရာေျမအသုံးျပဳမႈ 
အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ 
ရရိွေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ 
ယင္းအခြင့္အေရးကို 

ဤအခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ပင္ မတူညီေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤပုဒ္မရိွ 
ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းကို ရွင္းလင္းရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 
 
ရိုးရာ ေျမအသုံးခ်မႈ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို 
သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
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ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ 
လည္းေကာင္း.... ရုိးရာေျမအသုံးခ်မႈ 
စနစ္ကို ေျမယာဥပေဒ၌ 
ျပဌာန္းေပးရမည္။” ဟု 
ေရးသားထားပါသည္။ သို႔ေသာ ္
၄င္း၏ ဆုိလိုရင္းမွာ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ 
ရိုးရာ ေျမအသုံးခ်မႈ အေျခခံမူမ်ားကို 
လိုက္နာရန္လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ 
အျခား ျပင္ပ အုပ္စုမ်ားမွ လိုက္နာရန္ 
လိုအပ္သည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ 
မေရးသားထားပါ။ 
 
ဤပုဒ္မက ကာကြယ္ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ “ရိုးရာ 
ေျမအသုံးခ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ား”ကို 
သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွပါ။ 

ပုဒ္မ ၆၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉  ဤပုဒ္မတြင္ ရိုးရာ ေျမအသုံးခ်မႈ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရိွေသာေၾကာင့္ ၄င္းသည္ ပုဒ္မ ၆၈ 
ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ 

ရုိးရာ ေျမအသုံးျပဳမႈ အခြင့္အေရးမ်ား (ပုဒ္မ ၆၈) 
ကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေျမအသုံးခ်မႈ ေျမပုံမ်ားကို 
ျပင္ဆင္ရာ၌ ဤပုဒ္မႏွင့္ မည္သို႔ 
ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ 
ရွင္းျပသင့္ပါသည္။ 

ပုဒ္မ ၇၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉ တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးစုမ်ား၏ ရိုးရာ 
ေျမယာႏွင့္ အသုံးျပဳသူ အခြင့္အေရး 
မ်ားကို (၇၀.ခ) တြင္ လက္ရိွ 
မွတ္တမ္းသြင္းထားျခင္း မရိွသည့္တိုင္ 

အပုိဒ္ခြ(ဲဂ) သည္ (က) ႏွင့္ (ခ) 
တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။ ၄င္းသည္ 
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု အခြင့္အေရး 
မ်ားကို လက္ရွိဥပေဒအရ 

ဤတြင္ ပုဂၢလိက (တစ္ဦးခ်င္းစီ) ႏွင့္ စုေပါင္း၍ 
စီမံခန္႔ခြသဲည့္ ေျမမ်ားအားလုံး ပါဝင္ျခင္း ရွိမရိွကို 
ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
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၄င္းတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ကာကြယ္ျခင္း အပါအ၀င္ 
အမ်ားပါဝင္၍ေျမအသုံးခ်ေျမပုံ 
ေရးဆြျဲခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ 
ကိုးကားခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
တစ္သီးပုဂၢလ ေျမအသုံးျပဳမႈ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း  
ေျမအသုံးခ်မႈ အခြင့္အေရးတို႔အား 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အသိအမွတ္ျပဳမည္ မျပဳမည္ကို 
ရွင္းလင္းစြာ မေဖာ္ျပထားပါ။ 

ပုဒ္မ ၇၀.ဂ အား ျပဌာန္းခ်က္ ၇၀.က ႏွင့္ ၇၀.ခ 
တို႔၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ 
ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ပုဒ္မ ၇၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၀ သစ္ေတာေျမ၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းအျဖစ္ 
လက္ရွိ အတန္းအစားခြထဲားေသာ 
ေျမမ်ားကို ေျမယာဥပေဒအသစ္အရ 
ျပန္လည္ အတန္းအစားခြမဲည္ျဖစ္ၿပီး 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ 
ေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေနသည့္ 
ကာလတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ခ်ထားျခင္းကို 
ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၄င္းအခ်က္သည္ ခြေဲဝခ်ထားေပးျခင္း 
မျပဳလုပ္ရေသးေသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ 
ေျမာမ်ားအားလုံးအတြက္ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္ မရိွသည္ကို 
ရွင္းလင္းစြာ မေဖာ္ျပထားပါ။ 

ဤပုဒ္မသည္ ေျမယာ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 
ခြေဲဝခ်ထားေပးျခင္း အပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ကိုက္ညီမႈရိွသည္ကို 
ေဖာ္ျပရန္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 
 
ဤပုဒ္မ၏ သက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာကို 
ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ပုဒ္မ ၇၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၀ ေျမ အသုံးခ်မႈ ဥပေဒသစ္တြင္ 
ပါဝင္ေသာ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳ းစုမ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာ 
ေျမယာလုပ္ကိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား 
ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ 
ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ 
ထိုအခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရံႈးျခင္းမွ 
ကာကြယ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူူနည္းစု 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္မည္ဆိုသည္ကို 
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
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ပုဒ္မ ၇၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၀   ဤပုဒ္မတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု 
အခြင့္အေရးမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ 
မေဖာ္ျပထားသည္ကို ရွင္းလင္းျပရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

ပုဒ္မ ၇၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၀    “မိရိုးဖလာ ေတာင္ယာ” ႏွင့္ “အျမဲတမ္း 
ေတာင္ယာ” ဟူေသာ စကားရပ္မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို 
ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
သို႔မဟုတ္ပါက ေတာင္ယာစနစ္တြင္ မည္သည့္ 
ေျမအသုံးခ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈ၍ 
ရသည္ဟူေသာ ဟာကြက္မ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။ 

ပုဒ္မ ၇၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁   ရိုးရာစဥ္လာအရ ထိခိုက္နစ္နာမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ 
ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳျပီး ၄င္းတို႔အား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပသင့္ကာ 
ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပသည္အထိ မေစာင့္ဆိုင္း 
သင့္ေပ။ 

ဤအပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေထြေထြ 
မွတ္ခ်က္မ်ား 
 

  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ဤအပုိင္းတြင္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္ - 
 တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားတြင္ မည္သည့္ 

ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား 
ရိွၿပီးျဖစ္သည္ကို အေသးစိတ္ 
ျပည့္စုံရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္း၊ 

 ေတာင္ယာႏွင့္ အျခား ရုိးရာ ေျမအသုံးခ်မႈ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ စနစ္မ်ားကို ဥပေဒမွ မည္သို႔ 
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အသိအမွတ္ျပဳမည္ကို အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

 ဥပေဒအရ အသိအမွတ္မျပဳရေသးေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို မူဝါဒက အသိအမွတ္ 
ျပဳထားျခင္း ရွိမရိွ၊ သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲ 
ဥပေဒမ်ားရိွ အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ မူ၀ါဒက 
အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း ရိွမရိွ 
ရွင္းလင္းခ်က္။ 

 

 

 


