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ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံအရာရွိ မ်ားတို႔အတြက္ ပဏာမ သတင္း အခ်က္အလက္တစ္ခုအေနျဖင့္ 

ရည္႐ြယ္ကာ ၎စာဖတ္သူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေရာေႏွာအုပ္ ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚ ေဝဖန္သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ 

စာတမ္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ မွ်တ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ 

ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေထာက္အကူျပဳေသာေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ ႏိုင္  ရန္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ အၾကား ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္ခံရသည့္ ျမန္

မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းနယ္ေျမရွိ ထပ္ေနသည့္ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားသည္ ပူးတြဲ အာဏာတည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနပါသ

ည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဤနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အတြက္ အာမခံခ်က္ ရရွိရန္ 

လုိအပ္ေနသည့္  ေက်းလက္ေတာ႐ြာေန ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးႏိုင္ သည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။

ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွိ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေစၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 

အတြက္ ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းအား ရည္႐ြယ္ပါသည္။

  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးတို႔ ႏွစ္ဘက္စလုံး၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားမွ ဥပမာမ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ရယူ မွတ္သား 
ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမ မ်ားတြင္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အေျခအေန ၿခဳံငုံေလ့လာ သုံး 
သပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ေပးရန္၊

  ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လုံၿခဳံမႈ၊ ေျမယာအမည္ေပါက္စာ႐ြက္စာတမ္း ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈခုိင္လံုျခင္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ 
စိန္ေခၚမႈ မ်ား ႏွင့္ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ မလုံၿခဳံမႈကိုမည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ကို ရွင္းျပရန္ ႏွင့္

  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၾကားကာလ အတြင္း ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္ခံရသည့္နယ္ေျမမ်ား
တြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လုံၿခဳံမႈ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ရင္ဆိုင္ ရာတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို အႀကံျပဳျခင္းျဖင့္ ေရွ႕သို႔ ဆက္လွမ္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွ ိ 
ေျမယာ - လူထုမ်ားရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕  
ေနရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွိေျမယာမူဝါဒ

ေရွ႕သို ႔ဆက္လွမ္းရန္ နည္းလမ္း - 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား



နိဒါန္း

ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ ႔တြင္ေျမယာႏွင့္အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား 
သည္ေက်းလက္ေတာ႐ြာေနျ ပည္ သူလူထုမ်ား၏အသက္ေမြး ဝမ္း            
ေက်ာင္း မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္မႈ အတြက္ အေျခခံက်သည့္ 
အေရးႀကီးခ်က္ျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဝင္ေငြ၏ အဓိက 
အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္အျပင္ေျမယာသည္ဘာသာေရးအရလည္း အေရး 
ပါမႈရွိႏိုင္ၿပီး လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း၏ သီး 
သန္႔ အမွတ္သညာ အျဖစ္လည္း တည္ရွိႏိုင္သည္။

ေျမယာမူဝါဒ ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း?
ေျမယာမူဝါဒသည္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ( ဥပမာအေနျဖင့္ ေျမယာငွားရမ္းမႈႏွင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ) ႏွင့္ ေျမ 
ယာအသုံးျပဳမႈ ႏွင့္ ေျမယာစီမံမႈစသည့္ ရႈေထာင့္မ်ားအားလုံးတို႔ႏွင့္သက္
ဆိုင္သည္။

ေျမယာမူဝါဒအား မည္သည့္ေနရာတြင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသနည္း?
ေျမယာမူဝါဒသည္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာရွိသူမ်ားမွထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ 
ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါရွိၿပီး ေျမယာမူဝါဒအား စည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒသမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ 
ႏိုင္ပါသည္။

ေျမယာအခြင့္အေရး လုံၿခဳံမႈရွိျခင္း သည္ ေက်းလက္ေတာ႐ြာေန ျပည္သူ 
လူထု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြဖူလုံမႈတို႔အတြက္ အ 
လြန္အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အကဲျဖတ္ 
ခ်က္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားထက္ ေက်းလက္ေတာ 
႐ြာေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ဆပိုမိုျမင့္မားသည္ ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး - ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ရွိၿမိဳ႕မ်ား ႏွင့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာျပည္သူလူထု ၁၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေက်းလက္ ေတာ႐ြာေနျပည္သူလူထု ၃၈.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
ဆင္းရဲမြဲေတသည္ဟု ခန္႔မွန္းရ သည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္ စာရင္းမွတ္ခ်က္ 
အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ ေတာ႐ြာေဒသ 
မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေက်းလက္ေတာ႐ြာေန ျပည္သူလူထုမ်ား 
သည္ ၎တို႔ဝင္ေငြအား ေျမယာမွရရွိသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔လံုၿခဳံ
စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားမွာ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ 
အေလးထားခံရမႈ ႏွစ္ခုလုံးရွိရန္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ ဤအရာမ်ား 

မရွိလွ်င္ ပိုမို၍ႀကီးမားေသာ ေက်းလက္ေတာ႐ြာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျဖစ္လာ 
ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ အလြန္ႀကီးမားစြာရွိသည္။ ေျမယာအခြင့္ အေရးတြင္ 
ပိုမို၍ လုံၿခဳံမႈ ရရွိရန္အတြက္ အျခားမရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ အရာမွာ 
ပဋိပကၡ၏ အက်ိဳးဆက္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။

၁၉၄၀ စုႏွစ္အေႏွာင္းပိုင္းကစ၍ ႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားအပါ
အဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ဆဲ ျပည္ 
တြင္းပဋိပကၡမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကရ ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ေဒသ အမ်ားအစုမွာ  
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္း 
သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေဒသအေရအတြက္ေတာ္  
ေတာ္ မ်ားမ်ားလည္းရွိသည္။ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုခံရသည့္   
ေဒသအခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။ ဤေရာေႏွာ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
ေျမယာမူဝါဒမွာ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေပၚ၍ ဤေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ 
အမ်ားစုမွာ၎တုိ႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ဝင္ေငြအတြက္ေျမ 
ယာကိုမွီခိုေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေက်းလက္ေတာ႐ြာေနအစုအဖြဲ႕မ်ား 
ကလုံၿခဳံမႈရွိေသာ ပစၥည္းဥစၥာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ေရာ 
ေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်ရွိေသာပဋိပကၡမွာ 
ေလ်ာ့နည္းလာသည္။

ဤေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား 
ႏွင့္ ဤနယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္း 
သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ေျမယာမူဝါဒမ်ားႏွင့္စနစ္ မ်ားကို 
အျပန္ အလွန္နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမ်ား ပိုမိုရွိရန္ လိုအပ္သည္။

အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ သက္ 
ဆိုင္ရာေျမယာ အာဏာပိုင္မ်ား အပိုင္းတြင္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ခ်ဥ္း
ကပ္မႈနည္းလမ္းအတြက္လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုရွိသည္။ ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္စု 
သည္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္ခံရသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ေသာပံုစံျဖင့္ 
ေျမယာမူဝါဒ မည္သို႔ရွိမည္အ ရွိေနေၾကာင္းကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ 
ေပးၿပီးေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမတစ္ခုတြင္ေျမယာမူဝါဒအေျခ 
အေန ဥပမာတစ္ခု ပုံေဆာင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ေျမယာ
မူဝါဒႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ေျမယာမူဝါဒ တို႔၏ အခ်က္ 
အခ်ာ က်ေသာ အပိုင္းမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပသည္။ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္ 
သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းလုပ္ 
ေဆာင္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အတြက္ ႐ိုးရွင္းေသာအႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကို 
ေပးျခင္းျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္သည္။

3

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

နိဒါန္း

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည္ ့
နယ္ေျမမ်ားရွိ ေျမယာမူဝါဒ

ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွ ိ 
ေျမယာ - လူထုမ်ားရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕  
ေနရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွိေျမယာမူဝါဒ

ေရွ႕သို ႔ဆက္လွမ္းရန္ နည္းလမ္း - 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား



၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားရွ ိ        
ေျမယာမူဝါဒ

အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားျဖင့္ေရာ 
ေႏွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား 
သည္ ေျမယာမူဝါဒစနစ္ႏွစ္ခုစလုံး၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ လိုအပ္သည္။ 
ဥပမာဆိုရေသာ္ တူညီေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ တူညီ 
ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမသုံးသည့္ စနစ္ႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ 
စာ႐ြက္စာတမ္း ရယူရန္လိုအပ္လွ်င္ ဤအရာမွာအလြန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ 
အျခားေသာ ဆက္စပ္အေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္အတူ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္ 
သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမယာအသုံးျပဳရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ႏွင့္ 
မွန္ကန္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္း ရယူႏိုင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ျပည္သူ 
လူထုအား ထိခုိက္နစ္နာလြယ္သည့္ အေျခအေနတြင္ ထားျခင္းျဖစ္ကာ 
၎တို႔၏ေျမယာႏွင့္၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈတို႔ကို ဆုံးရႈံးႏိုင္ 
သည့္ အေျခအေနကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

အစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အုပ္ခ်ဳ ပ္သည့္နယ္ 
ေျမမ်ားႏွစ္ခုစလံုး တြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာတြင္ - ဗဟိုအဆင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈသ
တ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာ 
တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားလံုေလာက္မႈမ
ရိွျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အား 
နည္းျခင္းမ်ားရိွႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔အၾကား ကြျဲပားျခားနားမႈကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိ ုးရ၏ေျမယာမူဝါဒ

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ေျမယာမူဝါဒမ်ားကုိ ဥပေဒဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈရိွေစသည့္ ဥပေဒျပဌာန္းမႈ အပုိင္းအစမ်ား ေျမာက္ျမားစြာရိွၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ 
ကုိလုိနီ ေခတ္မွစတင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ေျမယာအသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာအဓိကဥပေဒအခ်ိဳ႕မွာ 
၂၀၁၂ မွစတင္သည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္မတူကြျဲပားေသာျပည္ေထာင္စုဝန္ 
ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ဦးစီးဌာနမ်ား ပါဝင္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊     

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေျမယာနယ္နိ မိတ္မ်ားမွတ္ 
တမ္းတင္ျခင္းအတြက္ လုပ္ကြက္လုိင္စင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းစနစ္ပါဝင္သည့္  
ေျမယာမွတ္ပံုတင္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနသည္ ေျမငွားဂရန္ေပးေခ်သည့္ ေငြမ်ား ႏွင့္ လယ္ယာေျမအသံုး  
ျပဳမႈအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွသည္။

၂၀၂၀ ႏွစ္ဝက္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာေျမယာအမည္ေပါက္မွတ္ပံု 
တင္ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမ အသံုးခ်မႈ 
မူဝါဒကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္ရိွသည္။ အမ်ိဳးသားလယ္ယာ ေျမ 
ဥပေဒၾကမ္းအသစ္တစ္ရပ္အား ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ဓေလ့ထံုး 
တမ္းဆုိင္ရာေျမယာအမည္ေပါက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိမည္မွ်အတုိင္း အတာ 
အထိလယ္ယာေျမဥပေဒအသစ္က အသိအမွတ္ ျပဳမည္မွာ တုိင္းရင္းသား 
နယ္ေျမမ်ားရိွျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားအတြက္ 
အလြန္အေရးပါေသာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုင္တိ ုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း၏မူဝါဒဥပမာမ်ား

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးေျမယာမူဝါဒ (ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅) သည္ 
ေကအဲန္ယူအပိုင္းရွိ ေျမယာဆိုင္ ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒသမ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။ ေကအဲန္ယူ ေျမယာ 
မူဝါဒသည္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ား 
အားေတာင္းဆိုသူ အတန္းအစားတို႔အားၿခဳံငုံေရးသားထားပါသည္။ ေက 
အဲန္ယူ ေျမယာမူဝါဒသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္ 
အေရးမ်ားအျပင္ ေျမယာမ်ားကိုျပည္သူပိုင္သိမ္း ပိုက္ယူရာတြင္ ညႇိႏႈိင္း 
တိုင္ပင္ျခင္း ႏွင့္နစ္နာေၾကးေပးျခင္းတို႔၏လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း 
ေနရပ္စြန္ ႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားသည္၎တို ႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့       
ေသာ ေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး မ်ားတို႔ကို အသိ 
အမွတ္ျပဳသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကဲ့သို႔ပင္ ေကအဲန္ယူတြင္လည္း ေျမယာကိစၥမ်ား 
အားႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ေပးခံရေသာ ဦးစီးဌာနမ်ား အေရအတြက္အ     
ေတာ္အတန္ရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ကရင္စိုက္ ပ်ိဳးေရးဌာန၊ ကရင္ 
သစ္ေတာဌာန၊ ကရင္တရားေရးဌာန ႏွင့္ အျခားတို႔ျဖစ္ၾကသည္။  ေက 
အဲန္ယူေျမယာ မူဝါဒသည္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ႏွင့္ အမ်ားပိုင္ေျမ 
တြင္ဘံုအသုံးခ်ခြင့္တို႔ကို သတ္မွတ္ပိုင္းျခားရန္ႏွင့္ ေျမယာကိစၥမ်ားကို   
ေဒသခံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔အတြက္ တာဝန္ယူရန္ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီႏွင့္ 
ေက်း႐ြာေျမယာေကာ္မတီတို႔၏အခန္းက႑မ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။ 

4

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

နိဒါန္း

ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွ ိ 
ေျမယာ - လူထုမ်ားရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕  
ေနရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည္ ့
နယ္ေျမမ်ားရွိ ေျမယာမူဝါဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွိေျမယာမူဝါဒ

ေရွ႕သို ႔ဆက္လွမ္းရန္ နည္းလမ္း - 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား



ေကအဲန္ယူသည္ မွတ္ပုံတင္ဌာနႏွင့္အတူပါရွိသည့္ ေျမယာအသုံးခ်မႈမွ
န္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ကို စီမံေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ 
မ်ားတြင္ ေကအဲန္ယူသည္တသီးပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေျမယာအမည္ေပါက္ 
မ်ား ၈၁၃၀၈ ခုႏွင့္ ျပည္သူပိုင္သစ္ေတာလက္မွတ္ ၁၈၅ ခုကို ရပ္႐ြာ 
လူထုမ်ားသို႔ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) တြင္လည္း ေျမယာမူဝါဒ ျဖစ္သည့္ ၎တုိ႔၏ 
ဖက္ဒရယ္မူဝါဒေအာက္တြင္ မူၾကမ္းေကာ္မတီမွေရးဆြဲေနဆဲရွိသည့္ မြန္ 
ေဒသ ေျမယာမူဝါဒ ရွိသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေျမယာဦးစီးဌာနသည္ 
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ေျမယာအမည္ေပါက္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ႏွင့္ ေျမယာ

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ (အျခားအဖြဲ႕ 
မ်ားမွာ ေနာက္လာသည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံ လုံးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထိုးခဲ့ၾကသည္) ပါဝင္သည့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ၈ ဖြဲ႕လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္       
ျပည္ေထာင္အစုအစိုးရတို႔၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ မႈစနစ္ႏွစ္ခုစလုံး သက္ 
ေရာက္မႈရွိသည့္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားကိစၥတြင္ တစ္ႏုိင္ငံ
လုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
သို႔ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ဆက္စပ္ေသာ ကတိျပဳလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ရည္ၫႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ားကုိျပန္လည္သတိရေစျခင္းကအ       
ေထာက္အကူ ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္အပိုဒ္ ၉ (စ) ......ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ေျမယာမ်ားအား 
အတင္းအဓမၼသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ 
ၾကည္ရန္ႏွင့္

စာခ်ဳပ္အပိုဒ္ ၂၅ (က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾက 
ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လုံ 
ၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္း၏အတိုင္းအတာအရ 

တာဝန္ယူေနၾကေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ အ 
ပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပအေကာင္အ 
ထည္ ေဖာ္ေနသည့္ကာလအတြင္း ၎နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းၿပီး 
ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုိေဆာင္႐ြက္သြားရန္သေဘာတူသည္။..... 
[ပါဝင္ရန္] ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာအေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား။

ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွ ိ ေျမယာ - လူထု
မ်ားရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား

ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ားရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕
ရသည့္ ေျမယာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ ၎တုိ႔၏ေျမယာ
လုပ္ပုိင္ခြင့္လံုၿခဳံမႈျဖစ္သည္။ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္လံုၿခဳံမႈ ဆုိသည္မွာ ၎တုိ႔
၏ေျမယာဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျခားသူမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
အာဏာပုိင္မ်ားကလည္း အကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္လံုၿခဳံမႈ၏အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ ေျမ 
ယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ အျပင္ ေျမယာအမည္ေပါက္ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဥပမာဆုိရေသာ္ ေကအဲန္ယူ ေျမယာ 
ဥပေဒသည္ အမ်ားပုိင္ေျမအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အမ်ားပုိင္ေျမ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းတြင္ အသိအမွတ္ျပျဳခင္း၊ အေထာက္အထားလက္မွတ္ထုတ္ 
ေပးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိျပဌာန္းထားပါသည္။ေရာေႏွာ 
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ     
ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္မျပျဳခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး 
ဥပမာဆုိရေသာ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားကအမ်ားပုိင္ေျမအား     
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားဥပေဒေအာက္တြင္) “ေျမ 
လြတ္” အျဖစ္ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အမ်ားပိုင္ေျမယာအတြင္း ေျမယာ 
တစ္ေနရာအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွခ့ဲၿပီး မ်ိဳ းဆက္ေပါင္းမ်ားစြာက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
လုပ္ေဆာင္လာခ့ဲၿပီးေသာ္လည္း၎တုိ႔သည္ယင္းေျမယာေပၚတြင္လယ္ 
ယာထြန္ယက္ခြင့္ ရိွသည္ကုိ အတည္ျပဳသည့္ တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား 
တစ္ခုမွ်မရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ
အစည္း၏ေျမယာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားသာရိွျခင္းစသည့္ေတာင္သူလယ္ 
သမားမ်ားကုိ ေတြ႕ႏုိင္ေျခရိွသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားမွျဖစ္ေစ၊ စီးပြားျဖစ္ 
ကုမၸဏီမ်ားမွျဖစ္ေစသုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္မွျဖစ္ေစယင္းေတာင္သူလယ္သမား 
တို႔၏ေျမယာ လုပ္ပုိင္ခြင့္လံုၿခဳံမႈကုိ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာေစခ့ဲသည့္အခ်ိန္တြင္ 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

နိဒါန္း

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည္ ့
နယ္ေျမမ်ားရွိ ေျမယာမူဝါဒ

ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွ ိ 
ေျမယာ - လူထုမ်ားရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕  
ေနရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွိေျမယာမူဝါဒ

ေရွ႕သို ႔ဆက္လွမ္းရန္ နည္းလမ္း - 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား



၎တုိ႔အေနျဖင့္ အႏၲရာယ္ရိွမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေတာင္သူ 
လယ္သမားပုိင္ ေျမယာမ်ားကုိသိမ္းယူျခင္း ခံရႏုိင္ၿပီး လူပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးခ်င္း 
မွလည္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈအတြက္ ဥပေဒ အရ အေရးယူျခင္းကုိ  ခံရ 
ႏုိင္သည္။ မြန္ေဒသမ်ားတြင္ တုိင္ၾကားခ်က္၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း
မ်ားထဲကတစ္ခုမွာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား - အမ်ားအားျဖင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူ 
သည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳ း အစားမ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကုိ အားေပးရန္အတြက္ 
ေတာင္းခံသည့္အစုိးရ၏တရားဝင္ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ တုိင္းရင္းသား အစုအဖြ႕ဲ 
မ်ားမွ ေတာင္းဆုိ ခ့ဲသည့္ ပဏာမႀကီးမားေသာနယ္ေျမမ်ားကုိ ရယူျခင္း ႏွင့္ 
အသံုးခ်ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထုမ်ားရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံ 
လံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲ ေရးႏွင့္ ေျမယာဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ကတိျပဳ
သည့္လုပ္ငန္းမ်ား (အထက္တြင္မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည့္ အတုိင္း) မွာမည္မွ် 
အတုိင္းအတာအထိအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္ႏွင့္သက္ 
ဆုိင္ရာအစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း ေျမယာအာဏာ 
ပုိင္မ်ား မည္သုိ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္ သုိ႔မဟုတ္  မျပဳလုပ္ 
သည္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သ    
ေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း
တြင္ပင္လွ်င္ လက္နက္ ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈပမာဏမ်ားသည္ ေရာေႏွာအု
ပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရိွ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ၎တုိ႔၏ေနရပ္မ်ားအားစြန္႔
ခြာျခင္းကုိျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ားနည္းပါးလာၿပီး ျပည္သူလူထု 
မ်ား၎တုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ျပန္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔ေျမယာမ်ားမွာ 
မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ပုဂၢလိကစီးပြားျဖစ္ကုမၸဏီမ်ားက သိမ္းပုိက္ထား 
သည္ကုိေတြ႕ရိွရသည့္ ကိစၥမ်ားထင္ရွားစြာရိွသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားမွာ 
ေျမယာမူဝါဒစနစ္ႏွစ္ခုစလံုးလႊမ္းမုိးေသာ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမ 
မ်ား၏စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ ေပၚေပါက္လာေစပါသည္။ တင္းမာမႈမ်ားမွာထင္ 
ရွားျမင္သာႏုိင္ၿပီး အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၊ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ အကဲဆတ္သည့္ အရပ္ 
တြင္ျပည္သူလူထုမ်ားက၎တုိ႔၏ေျမယာဆုိင္ရာ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ အစုိးရ 
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ဘက္ဘက္သုိ႔ တုိ
င္ၾကားလွ်င္က်န္သည့္အဘက္မွ၎တုိ႔အားဆန္႔က်င္၍ မေထာက္ခံမည္ကုိ 
စုိးရိမ္ပူပန္သံသယျဖစ္ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ပဏာမႀကီးမားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားရိွသည္မွာ 
ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ေျမယာမူဝါဒစနစ္   
ႏွစ္ခုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည့္ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
အင္အားမမွ်တမႈရိွသည္ကုိ မွတ္သားထားရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေျမယာအပုိင္စီးသိမ္းပုိက္မႈတြင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ပါဝင္ 
ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ ထားသည့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာတည္ရိွခ့ဲၿပီ   
ျဖစ္ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားရိွသည္ ကုိလည္း မွတ္သားရန္ အေရး ႀကီးသည္။ 
တပ္မေတာ္သုိ႔ေျမယာမ်ားဆံုးရႈးံခ့ဲၾကသည့္တုိင္ၾကားသူမ်ားသည္ အားကုိး 
အားထားရာမ်ား ရွာေဖြရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ေျမယာျပန္လည္ရယူရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာအတြက္ နစ္နာေၾကးရရန္ အတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာေဆာင္ 
႐ြက္ခ်က္ကုိျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အမ်ားအားျဖင့္ ခက္ခဲေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္။ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ေျမယာဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ခ့ဲရသည့္     
ျပည္သူလူထုမ်ားမွ တင္ျပေျပာ ဆုိသည့္ မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရိွေသာ စုိးရိမ္ 
ပူပန္မႈတစ္ရပ္မွာ မည္သုိ႔ႏွင့္မည္သည့္ေနရာတြင္ တုိင္ၾကားခ်က္ျပဳလုပ္ရ 
မည္ (ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားကုိလည္း 
ခ်ိန္ဆရသည္) ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ေရွ႕သို ႔ဆက္လွမ္းရန္ နည္းလမ္း - အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

လူထုဗဟုိျပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းအား အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ 
ေျမမ်ားရိွ ျပည္သူလူထုမ်ား အတြက္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္လံုၿခဳံမႈ၏ စိန္ေခၚ 
ခ်က္မ်ားကုိ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ေျမယာကိစၥမ်ားဆုိင္ရာတာဝန္ရိွသည့္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 
အာဏာပုိင္မ်ား ႏွစ္ဘက္စလံုးမွတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။

ရည္မွန္းခ်က္တူညီေသာအျခား က႑မ်ားက့ဲသို႔ပင္  စုိက္ပ်ိဳ းေရး၊ ေမြးျမဴေရး 
ႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း 
သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန စသျဖင့္ေသာ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဦးစီးဌာနမ်ား ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးဖက္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတုိ႔အၾကားပူးေပါင္းေဆာင္  
ရြက္မႈႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈတုိ႔သည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တုိးတက္လာပါက 
ေျမယာကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျပန္အလွန္နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈ
တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္
စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ရိွ သေဘာတူညီထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျမ 
ယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး  ရွင္းလင္းေသာ 
အမ်ိဳ းသားအဆင့္ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
မူေဘာင္ေရးဆြျဲခင္းအားပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္လုပ္ငန္းအျဖစ္ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏိုင္ကာ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္  
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွ ိ 
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ေနရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားရွိေျမယာမူဝါဒ

ေရွ႕သို ႔ဆက္လွမ္းရန္ နည္းလမ္း - 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား



ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္လုပ္ 
ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ျပဌာန္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေျမယာအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာတိုင္ 
ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ သေဘာထား ကြလဲြမဲႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေဆာလ်င္ 
စြာေတြ႕ဆုံေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈျဖင့္ သေဘာတူညီမႈရရိွရန္ ႀကိဳး 
စားအားထုတ္ျခင္းကုိ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာက်င့္သုံးသင့္သည္။ ေျမယာ 
အသံုးခ်မႈတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားေပၚေပါက္လာသည့္ 
အရပ္တြင္ ေစာစီးစြာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇႏိႈင္ိးခ့ဲသည့္ေက်ေအးမႈ
မ်ားေရာက္ရိွရန္ရွာေဖြသည့္ႀကိဳးပမ္းမႈအားအရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အစုိး 
ရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းအာဏာပုိင္
မ်ားက ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသင့္သည္။

အေသးစိတ္က်ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ႏုိင္သည္။

   သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ တိုင္ 
ၾကားခ်က္ သေဘာ သဘာဝ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ      
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္္၊ အသိပညာႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

   ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥမ်ားတြင္ 
ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအရာရွိမ်ားအၾကား မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အစည္း 
အေဝးမ်ားျပဳလုပ္က်င္းပၿပီး ေျမယာဆုိင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ 
သြားရန္ျဖစ္ကာ လုိအပ္ပါက အဆိုပါေဒသရွိ သင့္ေတာ္သည့္ ရာထူး 
အဆင့္အတန္းရွိသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ 
သြားရန္။

   “......အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ အရပ္သားျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ 
အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားစြာ ရွိႏိုင္သည့္စီမံကိန္းမ်ား” အပါ 
အဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ အစုိးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ 
ေျမယာဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၂၅ 
ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တိက်ခုိင္မာစြာ လုိက္နာသြားရန္။

ဤမူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ Covenant Institute မွေရးသားျပဳစုၿပီး Bread for the World မွ 
ပ့ံပုိးေသာ “ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ေဒသအတြင္းမွ်တ၍ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ၿမဲေသာေျမယာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆီသုိ႕”  စီမံကိန္း၏ မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာစဥ္မွ ပထမေျမာက္စာစဥ္ ျဖစ္သည္။ 

Imprint

No. 27, Shwe Pinlon Housing
Pinlon 1st Street, Ward 27
North Dagon Township, Yangon
Phone: +95 9784293484
Email: info@covenant-institute.com
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