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ႏိုင္ငံအလိုက္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသံုးသပ္ခ်က္
စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီအရင္ခံစာ1
လူထုပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံအလိုက္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသံုးသပ္ခ်က္
ႏိုင္ငံအစိးု ရမ်ားအေနျဖင့္ လူထုပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားလုပ္ပင္ခြင့္ကို ရိွရင္းစြဲ အစဥ္
အလာအေလ့အထမ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ သို႔မဟုတ္ မ်ားမၾကာမီကခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအမံမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာ
အားျဖင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္ 1 အဆုိပါ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာအစီအမံမ်ားကို လူထုပိုင္ေျမ၊
စုေပါင္းပိုင္ေျမ၊ အမ်ားဆိုင္ေျမ၊ ဓေလ့ဆိုင္ေျမ၊ ဌာေနလူမ်ိဳးပိုင္ေျမ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဦးပိုင္ေျမ
လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ

အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းဟု

အမည္နာမအမ်ိဳးမ်ိဳး

တပ္ဆိုၾကသည္ အႏွစ္သာရ

အားျဖင့္ အစိုးရမ်ားသည္ လူထုအုပ္စုတစ္စုအား ၄င္းတို႔၏လူထုပုိင္ေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပူးတြဲလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရရိွေရး
ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဤနည္းလမ္းမွာ မိမိတို႔၏လယ္ယာေျမမ်ားအား အမ်ားဆိုင္သေဘာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
စုေပါင္း ပုိင္ဆိုင္မႈသေဘာျဖင့္ မိမိတို႔ဘာသာစီမံခန္႔ခဲလ
ြ ်က္ရိွေသာ လူထုအဖြဲအစည္းမ်ား၏ ေျမအသံုးခ်မႈ
အေပၚ ကန္႔သတ္ရာမေရာက္ဘဲရိွရာ အေၾကာင္းမူကား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ
အစီအမံမ်ားကို ယင္းနည္းလမ္းအတြင္း၌ ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္၍ပင္ စင္စစ္တြင္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ႏွင့္
သက္ဆိုင္ ေနေသာေျမမ်ား၏ နယ္နိမိတ္အတိုင္းအတာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ လူထုပိုင္
ေျမနယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကို လူထုကိုယ္တိုင္
သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ ခြင့္ေပးထားျခင္းမွာ စရိတ္စက ပိုမိုသက္သာထိေရာက္ပါသည္ (Deininger, 2003) မည္သည့္
နည္းလမ္းကမွ် ႒ာေနလူမ်ိဳးမ်ား၊ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ေနထိုင္ခ့သ
ဲ ူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကနဦးေနထိုင္ခ့သ
ဲ ူမ်ား
အသံုးခ်ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမဟုတ္ရာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႔၏ေျမမ်ားအေပၚ၌ အေျခခ်
လုပ္ကိုင္ၿပီးျဖစ္ေသာ မည္သည့္ေက်းလက္လထ
ူ ုအဖြဲ႕အစည္းမဆိုအေနျဖင့္ အဆိုပါအကာအကြယ္ ေပးမႈမ်ား
ကိုရပိုင္ခြငရ
့္ ိွ၍ျဖစ္သည္

1

မိမိတို႔အေနျဖင့္

“လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္”

ဟူေသာစကား

ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာသည္ ထုတ္ေ၀ၿပီးျဖစ္ေသာ “Jhaveri, N., Litz, V., Girard, J., Oberndorf, R. & Stickler, M.

M. (2016). Community Land and Natural Resource Tenure Recognition: Review of Country Experiences.
Washington, DC: USAID Tenure and Global Climate Change Program” ၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္အပိုင္းျဖစ္သည္။
ယခုအစီရင္ခံစာအေနျဖင့္ သုေတသနပိုင္း ဆိုင္ရာဆန္းစစ္မႈကြင္းဆက္မိႏိုင္ေရး၊
လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္တင္ျပျခင္းအျပင္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း တို႔အတြက္ USAID မွ M. Mercedes
Stickler ႏွင့္ Stephen Brooks တိ႔ု၏ မ်ားစြာေသာကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရိွထားသည္။ လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္
အရင္းအျမစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳေရးနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ဤကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သံုးသပ္မႈသည္
ရိွေနၿပီးျဖစ္ေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားထံမွ သင္ခန္းစာမ်ားေဖာ္ထုတ္ရရိွ
ႏုိင္ရန္ႀကိဳပမ္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔အား အသိေပးသြားရန္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနာက္ခံ
အေျခအေနႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္
အရင္းအျမစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳေရးနည္းလမ္းမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းမ်ား၏
ဒီဇိုင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသြားရန္ျဖစ္သည္။
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ရပ္အား

သံုးစြဲရျခင္းမွာ

ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူထုအေျချပဳ

ေျမလုပ္ကိုင္မႈပံုစံမ်ားတြင္

အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊

ေရႊ႕ေျပာင္း သို႔မဟုတ္ ယာယီစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ သစ္ေတာေျမမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေျမအသံုးခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေရထုအစိတ္အပိုင္းအသံုးခ်မႈမ်ားလည္းပါရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

Figure

1:

လာအုိႏုိင္ငံ၌ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ေဒသဆိုင္ရာလယ္ယာေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

(အမ်ိဳးသမီးမ်ားေက်းရြာေျမပံုေရးဆြဲေနစဥ္) Photo: SDC Mekong

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ေျမယာ၊ သားငါး ၊ သစ္ေတာအသံုးျပဳခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ
တာ၀န္သိစီမံခန္႔ခြဲေရးလမ္းညႊန္ျဖစ္ေသာ “The Voluntary Guidelines on the Responsible Governance
of Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context of National Food Security” သည္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏

တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္

၄င္းတ႔ို၏အခြင့္အေရးမ်ားကို

တရား၀င္မွတ္တမ္းတင္

ထားသည္ျဖစ္ေစ ၊ မထားသည္ျဖစ္ေစ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ေလးစားလိုက္နာေပးျခင္းတို႔၏ အေရးပါမႈ
တို႔အား အတည္ျပဳေဖာ္ျပထားသည္ ယင္း၌အက်ံဳး၀င္ေနသူမ်ားမွာ လယ္ယာေျမ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာ မ်ားအား
မိမိတ႔ိုဘာသာစီမံထိန္းသိမ္းခြင့္ရိွထားသည့္

႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္

ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္အညီ

လုပ္ကိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား ရိွေနၾကေသာ အျခားလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္းပါ၀င္ေနပါသည္
အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဆိုပါလူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း
ထားေသာလူထုအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ေရးဆြဲထားၿပီး အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ
ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို

႒ာေနလူမ်ိဳးမ်ား၊

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အစဥ္အလာအရရိွေနသည့္၊
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ကနဦးေနထိုင္ေနသည့္
3

သတ္မွတ္ထားေသာလူထုအုပ္စုတစ္ရပ္ကဲ့သို႔

တစ္သီးတစ္သန္႔ျဖစ္ေသာ

အုပ္စု

တစ္္ခု၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား

ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အထူးတလည္ ျပဳလုပ္ေရးဆြဲထားသည္ လူထုအေျချပဳ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳေရး
စနစ္သည္

စရိတ္သက္သာေစသည့္အျပင္

လူထု၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား

ေဒသဆိုင္ရာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအမံမ်ားမွတစ္ဆင့္

အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္

ပို၍လ်င္ျမန္ေစေသာေၾကာင့္

ေျမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ပ့ံပိုးမႈမ်ားပိုမိုရရိွလ်က္ရိွရာ

အထူးသျဖင့္ ျပင္ပအေၾကာင္းတရားၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ရာတြင္ျဖစ္သည္ အစဥ္အလာအရျဖစ္ေစ
သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္နည္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေအာက္ေျခသို႔ လႊဲအပ္ေပးေသာ ေျမစီမံခန္႔ခဲမ
ြ ႈပံုစံမ်ားသည္
တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအားျဖင့္ အေတာ္အတန္က်န္ရိွေနဆဲျဖစ္ရာ လူထုအေျချပဳေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္
မ်ား

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္

အတူကြဲျပားေသာ

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ

သင္ခန္းစာရယူ

ေလ့လာရန္မွာ အလြန္စိ၀င္စားစရာေကာင္းလွသည္။
လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

လူထု၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား

တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းမွာ

ယေန႔ႏုိင္ငံ

အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳရာတြင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား စနစ္တက်စုစည္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး အေပၚ
အေထာက္အပ့ံျပဳလ်က္ရိွသည္ ယင္းကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းမ်ိဳးကို ယခင္သမားရိုးက် မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊
ပိုင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္လက္မွတ္ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာလၾကာရွညစ
္ ြာတည္တ့ံေနသည့္ အစဥ္အလာႏွင့္အညီ
ရယူအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမွသည္ကမၻာ့မည္သည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္မဆိုတြင္ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပသည္
အဆိုပါ လူထုအဖ႔႔ြဲအစည္းမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွာ သာမန္အားျဖင့္
ႏုိင္ငံအလိုက္ကြဲျပားမႈမ်ားရိွတတ္ရာ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူထုအားဥပေဒႏွင့္ အညီရပ္တည္လုပက
္ ိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ား
အျဖစ္ (ဥပမာ-အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားပံုစံမ်ိဳး) တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ေစၿပီး အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူလက္ရိွအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား
အားအသံုးခ်လ်က္ သို႔မဟုတ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
ေနေသာလူထုအဖြဲ႕အစည္းပံုစံမ်ိဳးအား အသိအမွတ္ျပဳေပးလ်က္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ ဤသ႔ုိျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ
အသိအမွတ္ျပဳေပးမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

လူထုပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားအား

(စုေပါင္းပိုင္သ႔ိုမဟုတ္အမ်ား

ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္လည္းရည္ညႊန္းႏိုင္) အတည္ျပဳေပးရန္အတြက္ အကန္႔အသတ္ရိွေနစဥ္ အခ်ိဳ႕ေသာ
စနစ္မ်ားအေနျဖင့္မူ အမ်ားဆိုင္စနစ္အတြင္း၌ပင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏အခြင့္အေရးမ်ားအား အသိ
အမွတျ္ ပဳႏုိင္ၾကေပသည္ ယင္းသ႔႔ိုေသာကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားအား
အစဥ္အလာ အေလ့အထအတိုင္း

သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအတိုင္းလိုက္နာႏိုင္သလို

စနစ္အတြင္း၌ပင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏

လယ္ယာေျမရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္အား

ဥပေဒအေနျဖင့္လည္းအမ်ားဆိုင္
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္ထား ေပးႏုိင္သည္။

အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါက အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းအရလယ္ယာေျမစီမံခန႔႔္ခြဲရာတြင္ ယင္းသို႔စီမံရာ၌ အစဥ္
အလာ

ဓေလ့ထံုးတမ္း

ဥပေဒ၏အခန္းက႑မွာ

တရားစီရင္ပိုင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတစ္ေလွ်ာက္

ေျပာင္းလဲေနတတ္ရာ

ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအားထပ္ဆင့္က်င့္သံုးႏိုင္ေရးကို အေထာက္အပ့ံျပဳေနျခင္း
မ်ားရိွသလို ယင္းသို႔ထပ္ဆင့္က်င့္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အခြင့္အလမ္းမွ်ေပးအပ္ထားျခင္းမ်ိဳး မရိွတာလည္း
ျဖစ္တတ္သည္။ ဥပေဒအရ၊ အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ဆက္လက္က်င့္သံုးရန္
မလိုအပ္ေသာအခါ

ေရရွည္တည္တံ့ေကာင္းမြန္သည့္ေျမအသံုးခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေတာင္းဆိုႏုိင္

ေပသည္။ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားပိုင္ေျမ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
ၾကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ရာ
ေဒသခံလူထု

ေျမအသံုးခ်မႈအေျပာင္းအလဲ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ

သို႔မဟုတ္

ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လြတ္လပ္သည့္ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္အား ရယူရန္လိုအပ္မႈအတြက္

အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း အခြင့္အာဏာေပးထားႏုိင္သည္။
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လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားအတြင္းရိွ အသိအမွတ္ျပဳေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အေတာ္
အသင့္ကြဲလြဲတတ္ရာ

အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံရဥပေဒစနစ္မ်ားအရ

အေရးမ်ားအားကန္႔သတ္ထားစဥ္

အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္

အေျခခ်ေနထိုင္မႈႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား အတြက္ အခြင့္
အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာေျမမ်ား၌

သစ္ေတာေျမမ်ား၊

ေရႊ႕ေျပာင္း သိ႔ုမဟုတ္ ယာယီစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ အမဲလိုက္ေျမမ်ား၊ ပလပ္ကြင္းေျမမ်ား၊ ကမ္းရိုး
တန္းေျမမ်ား၊ ေရထုအစိတ္အပိုင္းမ်ားအျပင္ အထြတ္အျမတ္ထားရွိထိန္းသိမ္းသည့္ သစ္ေတာေျမမ်ားလည္း ပါ၀င္ေန
တတ္သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးေသာလုပ္ငန္းစဥ္အသီးသီး မွတစ္ဆင့္ အခြင့္အေရးျပ႒ာန္း ေပးအပ္
ပံုတို႔မွာ ႏုိင္ငံမ်ားအလိုက္ကြဲျပားျခားနားမႈရိွရာ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား ငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ခြင့္
ကဲ့သ႔ို ထုတ္ႏုတ္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္သည္။
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအေတ႔႔ြအႀကံဳမ်ားအရ

ႏုိင္ငံအားလံုး၏ေနာက္ခံအေနအထားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္

တစ္ခုတည္းေသာ

အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟူ၍မရိွျခင္းပင္။ ယင္းအစား လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အေပၚအသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ သတိႀကီးစြာစီမံခ်ဥ္းကပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္

ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ား၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ မူ၀ါဒႏွင့္ တရားဥပေဒေနာက္ခံ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာႏုိင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒအျပင္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလက္ရိွ
က်င့္သံုးဆဲ

ေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္အေလ့အထမ်ားကြဲျပားစံုလင္မႈတ႔ိုအေပၚ

ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္မႈရိွထားရန္

လိုအပ္သည္။ ႏုိင္ငံအလိုက္က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ ဤသံုးသပ္မႈသည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၌
လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေပးေရးအတြက္ ေဒသအဆင့္ ေရွ႕ေဆာင္
လမ္းျပလုပ္ေဆာင္မႈပံုစံအားအကူအညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတစ္ဖန္ USAID အေထာက္အပံ့ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသား လယ္ယာေျမမူ၀ါဒ၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ထံသ႔ို
အသိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
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လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ား2
ဤသံုးသပ္မႈသည္ မူလအားျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ငါးႏုိင္ငံအေပၚအထူးျပဳေလ့လာသုံးသပ္ထားရာ ယင္းတ႔ို၏
နုိင္ငံေရး၊

စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားသည္

ဆင္တူ၍ျဖစ္သည္
ဖိအားမ်ား

ဥပမာ

(အထူးသျဖင့္

-

ျမန္မာႏုိင္ငံႀကံဳေတ႔ြေနရေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္

အစိုးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑)

၊

လူမ်ိဳးကြဲျပားစံုလင္မႈ၊

မ်ားစြာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္အတြက္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အခန္းက႑၊ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေယဘုယ် ပဋိပကၡအေျခအေနစသည့္ အျခင္းအရာ
မ်ားအရ ဆင္တူေသာလကၡဏာရပ္မ်ားကို အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားလည္း ႀကံဳေတ႔ြရသည္ ထို႔ျပင္ သံုးသပ္မႈတြင္
အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကမွေရြးခ်ယ္ထားေသာႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏အေတ႔ြအႀကံဳမ်ားလည္းပါရိွရာ လူထုပိုင္
လယ္ယာေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေရးေဆာင္ရြက္ခ့ၾဲ ကသည့္ အျခားေဒသမ်ားရိွ
ႏုိင္ငံမ်ား၏ကြဲျပား ေသာနည္းလမ္းမ်ားအတြက္လည္း အေတြးအျမင္သစ္မ်ားေပးအပ္ထားသည္။
ႏုိင္ငံတစ္ႏိ္ုင္ငံခ်င္းစီရိွနည္းလမ္းမ်ား၏ အဓိကအားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို (ဇယား - ၁) တြင္
ေတ႔ြျမင္ႏိုင္သည္

ယင္းဇယား၏ေနာက္တြင္

ႏုိင္ငံတစ္ႏိ္ုင္ငံခ်င္း၏နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္

ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ျဖစ္ရပ္မ်ားအားေလ့လာမႈတြင္ “Black letter law” 3 ႏွင့္ ယင္းအား အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈအေပၚ

ဆန္းစစ္သံုးသပ္ထားမႈတစ္ရပ္ပါ၀င္ၿပီး

အာဖရိကႏွင့္လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ

ေလ့လာမႈမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ သီးျခားျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ အထူးျပဳထားပါသည္။ အစီရင္
ခံစာသည္ ယင္းကဲ့သို႔ အေတ႔႔ြအႀကံဳကြဲျပားမႈမ်ားမွရရိွလာေသာ သင္ခန္းစာရယူဖြယ္ရာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပ
ထားသည္။ သံုးသပ္မႈအေနျဖင့္ လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳေရး စနစ္
တစ္ခုအတြင္းရိွ ေအာက္ပါအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျချပဳထားသည္။

2

•

လူထုပိုင္လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ား

•

အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

•

လူထုလုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းခံရေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား

•

အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအားက်င့္သံုးမႈ

•

ေပးအပ္ထားေသာအခြင့္အေရးမ်ား

ပင္ရင္းစာအုပ္တြင္ ဤအစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြင္းပါရိွသည့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ရည္ညႊန္းအကိုး

အကား အျပည့္အစံုပါ၀င္သည္။
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ဇယား - ၁

လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္လုပ္ပိုင္ ခြင့္ဆိုင္ရာ ေျမႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ စနစ္မ်ား၏

အဓိကအားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား။
ႏိုင္ငံ
ကေမၻာ ဒီးယား

အားသာခ်က္မ်ား
•

႒ာေနတိုင္းရင္းသားတို႔အား

အားနည္းခ်က္မ်ား
•

အမ်ားပိုင္ေျမေပးအပ္ထားသည္
•

ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္၏

•

ၿမိဳ႕ျပေျမမ်ား၊ သစ္ေတာေျမ
အမ်ိဳးအစားအားလံုးႏွင့္ ရာသီ

မ်ားႏွင့္

အလိုက္ျဖစ္ေပၚသည့္ေရကန္မ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာသစ္ေတာေျမမ်ား

မပါရိွပါ
•

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ ေဒသခံလူထု၏

စံုလင္စြာပါ၀င္သည္။

အစဥ္အလာအေလ့အထမ်ား

အိမ္ေထာင္စုတစ္စုခ်င္းအလိုက္

ဆက္လက္က်င့္သံုးမႈအေပၚ

မိမိတ႔ို၏ေျမမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္

မူတည္ေနသည္

ရိွသည္။
•

ကန႔္႔သတ္ထားသည္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပလပ္ေျမ

အပါအ၀င္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားျပား
•

႒ာေနတိင
ု ္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကို

•

ရလဒ္ျဖစ္ထြန္းမႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္အတူ

ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ

၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားစြာပါ၀င္ေနၿပီး

ထြက္ခြာ

လုပ္ငန္းစဥ္္႐ႈပ္ေထြးရွည္လ်ားသည္

သြားသူမ်ားအေနျဖင့္အစဥ္အလာအ

•

တစ္သီးပုဂၢလပိုင္ဆိုင္ခြင့္အမည္

ရ

ေပါက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ား

၄င္းတို႔၏တစ္သီးပုဂၢလပိုင္ဆိုင္မႈ

ပိုင္ဆိုင္မႈအတြင္း ပါ၀င္၍မရပါ

အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင့္ရိွသည္။

အင္ဒိုနီးရွား

•

ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္

•

အမ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင့္အား မွတ္ပံုတင္ရန္

အစဥ္အလာရိုးရာလူထုအဖြ႕ဲ အစည္း

လူအမ်ားလက္သင့္ခံေသာနည္းလမ္း

မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ

မရိွေသးပါ။

အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။
•

•

•

လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းသည္ တစ္သီး

လူထု၏အစဥ္အလာရပိုင္ခြင့္မ်ားသ

ပုဂၢလရယူပိုင္ဆိုင္ခြငအ
့္ တြက္

ည္

အေျခခံအေၾကာင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္

သက္ဆိုင္ရာလူထုအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏

အစဥ္အလာရိုးရာအခြင့္အေရးမ်ားအ

ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မရိွဘဲ

ား

ပ်က္ျပယ္ေစျခင္း၊ ကန္႔သတ္ေစျခင္း

အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ္လည္း

မျပဳႏိုင္ဘဲ ထိုက္တန္သည့္ေပးေလ်ာ္

၄င္းတို႔သည္ အမ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင့္

မႈရိွရမည္။

အတြင္းမွႏုတ္ထက
ြ ္ရမည့္အျပင္

လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းသည္ တစ္သီး

ပုဂၢလိကလယ္ယာေျမဥပေဒရပိုင္ခြင့္

ပုဂၢလရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္အတြက္

မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရိွရမည္။

အေျခခံ အေၾကာင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္

•

သစ္ေတာေျမမ်ား (ထံုးတမ္းဓေလ့

အစဥ္အလာရိုးရာအခြင့္အေရးမ်ား

အရပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာေျမမ်ား၏ ၇၀

အား အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။

ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္
ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္လပ
ု ္ငန္းစဥ္မွာ
႐ႈပ္ေထြးရာ ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္

CUSTOMARY COMMUNAL TENURE RECOGNITION: REVIEW OF COUNTRY EXPERIENCES

7

ႏိုင္ငံ

အားသာခ်က္မ်ား

အားနည္းခ်က္မ်ား
သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းထုတ္ေပး
သည့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား
ႏွင့္တည္ဆဲဥပေဒတို႔အရ တရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရမည့္အျပင္
အစဥ္အလာရိုးရာအတိုင္း ရပ္တည္
ေနျခင္း၊ ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားႏွင့္
အဖ႕ြဲ အစည္းရိွေနျခင္း၊ သတ္မွတ္
ခြင့္ျပဳေျမအားရယူထားျခင္း၊
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအားထိနး္ သိမ္း
ရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားထားရိွျခင္းအျပင္
ေဒသခံလူထု၏ေန႔႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္
အတြက္ သစ္ေတာမ်ားအား
အစဥ္အလာအတိုင္းအသံုးျပဳေနျခင္း
ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

လာအို

•

စုေပါင္းပိုင္ေျမ သ႔႔ိုမဟုတ္

•

စုေပါင္းပိုင္ေျမ သို႔မဟုတ္

အမ်ားပိုင္ေျမအျဖစ္အသံုးျပဳခြင့္မွာ

အမ်ားပိုင္ေျမအတြက္ မည္သည့္

႒ာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘိုးဘြား

ေနရာတြင္ေလွ်ာက္ထားရန္ထိေရာက္

အစဥ္အဆက္ေျမမ်ားသာမက

ရွင္းလင္းေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မရိွပါ။

ေျမအားလံုးအတြက္လည္း
•

•

•

စုေပါင္းပိုင္ေျမ သ႔႔ိုမဟုတ္

အက်ံဳး၀င္သည္။

အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားအား မည္သို႔

စုေပါင္းပိုင္ေျမ သ႔ိုမဟုတ္ အမ်ား

ရရိွႏုိင္သည္ဆိုတာႏွင့္ပတ္သက္၍

ပိုင္ေျမအတြက္ အဖ႕ြဲအစည္းတိုင္း

ရွင္းလင္းတိက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္

လိုလို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကသည္။

မရိွပါ။

ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေျမအသံးု ခ်မႈ

•

၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊

သက္ဆိုင္ေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္

သစ္ေတာေျမ၊ ျမက္ခင္းေျမ၊ ေရထု

ဖြ႕ဲ စည္းမႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အား

အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခား

ေႏွးေကြးေစသည္။

အမ်ိဳးအစားမ်ားလည္း အက်ံဳး၀င္မႈ

•

ရိွသည္။

လယ္ယာေျမမူ၀ါဒအေနျဖင့္ စုေပါင္း
ပိုင္ေျမ သို႔မဟုတ္ အမ်ားပိုင္ေျမအား
မည္သို႔ရရိွႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး
ရွင္းလင္းတိက်သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္
ေပးႏုိင္ရန္ အၿပီးသတ္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္
ေနသည္။

မေလးရွား
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•

အစဥ္အလာအတိုင္းျဖစ္သည့္

•

တရား၀င္စာရြက္စာတမ္း

လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ားအား

အေထာက္အထားမွတစ္ဆင့္

ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္အညီ အသိအမွတ္

ပိုင္ဆုိင္မႈေဆာင္ရြက္ရန္မွာ

ျပဳေပးျခင္းကို လူမ်ားစုျဖစ္သည့္

၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးမားလွသည္။

CUSTOMARY COMMUNAL TENURE RECOGNITION: REVIEW OF COUNTRY EXPERIENCES

ႏိုင္ငံ

အားသာခ်က္မ်ား
မေလးေဒသခံမူလလူမ်ိဳးစု “Orang

•

•

႒ာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးျဖင့္

Asli” မ်ားသာမက

အစဥ္အလာအတိုင္းပိုင္ဆိုင္မႈရယူရန္

႒ာေနလူထုလည္း

မွာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွည္ၾကာလွသည္။

ခံစားခြင့္ရိွၾကသည္။
•

အားနည္းခ်က္မ်ား

•

နယ္နိမိတ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ေရွးထံုးတမ္းဥပေဒအယူအဆက

လူထုအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအၾကားရိွ

႒ာေနလယ္ယာေျမအခြင့္အေရး

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ နယ္နိမိတ္

မ်ားကို

ပတ္လည္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား

အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။

ပယ္ဖ်က္ခံရတတ္သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ Native Courts ဥပေဒ

•

ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္

ကအစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္း

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေျမပံုမ်ားအား

ဥပေဒႏွင့္ အညီ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို

တင္းက်ပ္ထားၿပီး လူထုေဆြးေႏြး

ခြင့္ျပဳထားရာ အထူးသျဖင့္

မႈမ်ားအတြက္သာလွ်င္

ကာလရွည္

ရယူႏုိင္သည္။

ျဖစ္ပြားေနသည့္အျငင္းပြား

•

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသူဆိုင္ရာ

မႈမ်ားေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအရ

ျဖစ္သည္။

လူထုႏွင့္ဆိုင္ေသာေျမပံုမ်ားအား
ခြင့္မျပဳပါ။
•

အေျခခ်ေနထိုင္ရာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးရာ
ေနရာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္သာ မွတ္ပံုတင္
ခြင့္ျပဳၿပီး အမဲလိုက္ရန္/စုေ၀းရန္
အတြက္ အစဥ္အလာအရ အသံုးျပဳ
ေနေသာေနရာမ်ားႏွင့္
အထြတ္အျမတ္ထားရိွရာေနရာမ်ား
အတြက္ခြင့္မျပဳထားပါ။

ဖိလစ္ပိုင္

•

•

လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္

•

႒ာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

အစဥ္အလာရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စီမံ

သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေကာ္မရွင္

ခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္တ႔ိုကို ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္

တြင္ ေငြေၾကး ၊ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္

အညီအသိအမွတ္ျပဳေပးထားသည္။

လူသားအရင္းအျမစ္ ျပတ္လပ္

ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ

ေနသည္။

လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ား

•

•

•

လယ္ယာေျမအမည္ေပါက္ခြင့္ျပဳ

စနစ္ႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္တ႔ို ခိုင္ခိုင္

ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

မာမာရိွေနၾကသည္။

ဗ်ဴရိုကေရစီဆန္မႈႏွင့္ လုပ္ထံုး

ႏုိင္ငံေတာ္မွလူထုသို႔ လယ္ယာေျမ

လုပ္နည္းပိုင္းရႈပ္ေထြးမႈမ်ားက

လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ တရား၀င္လုပ္ပုင
ိ ္

အေထာက္အထားဆိုင္ရာ

ခြင့္ျပဳမႈမ်ားရိွသည္။

၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေပၚေစသည္။

တရားဥပေဒသည္ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္
လူအမ်ားဆိုင္ရာအခြင့္အေရးႏွစ္ရပ္

•

FPIC process အား အျပည့္အ၀
လိုက္နာမႈအားနည္းၾကသည္။

စလံုးကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။
CUSTOMARY COMMUNAL TENURE RECOGNITION: REVIEW OF COUNTRY EXPERIENCES
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ႏိုင္ငံ

အားသာခ်က္မ်ား
•

•

•

•

အစဥ္အလာထံုးတမ္းဓေလ့ဥပေဒက

•

႒ာေနရိုးရာ လူထုအဖြ႕ဲ အစည္း (ICC)

လူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္းရိွ

မ်ားအေနျဖင့္

ရပိုင္ခြင့္မ်ားခြဲေ၀ေပးအပ္ျခင္းအေပၚ

အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ခိုင္မာစြာ

အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။

ယုံၾကည္ယူဆမႈမ်ား

ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ရယူသည့္

ရိွေနသည္ (ယင္းက ကမ္းရိုးတန္း

FPIC process အား ဥပေဒအရ

တြင္ေနထိုင္သူမ်ားအား ဖယ္ခ်န္

အေလးထားၾကသည္။

ထားမိေစၿပီး ကမ္းရိုးတန္းပိုင္း

အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းနွင့္အညီ

ေနထိုင္မႈမ်ား၊ ကမ္းရိုးေဒသမ်ား၊

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းကို တရား၀င္

ပင္လယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ လံုေလာက္စြာ

အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္

အသိအမွတ္ျပဳေပးမႈ

ဘိုးဘြားပိုင္ဆိုင္မႈေျဖရွင္းေရးရံုးက

မရိွျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။

အကူအညီေပးသည္။
•

အားနည္းခ်က္မ်ား

•

ဥပေဒအရ ေဒသခံလူထုအား

ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရသည့္ ႒ာေန

မိရိုးဖလာထုတ္လုပ္မႈပံုစံမ်ားအတိုင္း

တိုင္းရင္းသားမ်ား /႒ာေနရိုးရာ

လုပ္ေဆာင္ေစေသာ္လည္း ICC

လူထုအဖြ႕ဲ အစည္း (ICC) မ်ား၏

မ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္မီွစီးပြားေရးစနစ္

ဘိုးဘြားပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို

မ်ားႏွင့္ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္

အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

လာၾကသည္။
•

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေနသည့္ လုပ္ကိုင္
ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို ဘိုးဘြား
ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား
လက္မွတ/္ ဘိုးဘြားေျမပိုင္ဆိုင္မႈ
အေထာက္အထားလက္မွတ္တ႔ိုျဖင့္
တရား၀င္ေသခ်ာစြာ အသိအမွတ္မျပဳ
ထားပါ။

•

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း
ေၾကာင့္
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ ပိုမို
ခိုင္မာအားေကာင္းလာေသာ
အခန္းက႑သည္ ႒ာေန
တိုင္းရင္းသားလူထုထံသ႔ို
လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားေပးအပ္ျခင္းကို
ေလ်ာ့ပါးလာေစႏုိင္သည္။

•

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ထပ္တူက်ေနသည့္
ေနရာေဒသမ်ားအတြက္
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ဆိုင္းင့ံ
ထားတတ္သည္။
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ႏိုင္ငံ

အားသာခ်က္မ်ား

ေဘာ့ဆြာန

•

ာ

အားနည္းခ်က္မ်ား

အစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

•

လယ္ယာေျမဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား၏

အစိုးရကခန္႔အပ္ေသာအဖြဲ႕၀င္

ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ အစိုးရကအလြန္အမင္း

မ်ားႏွင့္လူထုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္

ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ရြာထံုးစံအရ

ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ၾသဇာအာဏာရိွေနသူမ်ားအား

ပါ၀င္ေသာ

ဖယ္ၾကဥ္ထားရာေရာက္ေစသည္။

လယ္ယာေျမဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားသည္
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲရန္ တာ၀န္
ရိွသည္။

ဂါနာ

•

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမလုပ္ပို္င္ခြင့္

•

မွတ္ပံုတင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌

မွတ္ပံုတင္ဥပေဒအရ မိရိုးဖလာ

Customary Land Secretariats ၏

အစဥ္အဆက္လုပ္ကိုင္သည့္ေျမ

တရား၀င္မဟုတ္ေသာအေနအထား

မ်ားမွတ္ပံုတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ

ေၾကာင့္ သက္ဆင
ို ္ရာလူထု

အေထာက္အကူေပးရန္

အဖ႕ြဲ အစည္းမ်ားအတြင္း၌သာမက

အလွဴရွင္

တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသ

ပံ့ပုိးသည့္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္

ာ

လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေရး

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပါႀကိမ္ဖန္

အေထာက္အကူျပဳရံုးျဖစ္သည့္
Customary

မ်ားစြာ တရား၀င္မႈျပႆနာ

Land Secretatiats

အား စတင္တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

မ်ားေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။
•

Customary Land Secretatiats
တိုးခ်ဲ႕ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ေရးႏွင့္
ခိုင္မာေကာင္း မြန္ေစရန္အတြက္
အလွဴရွင္၏ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈမ်ားအေပၚ
မွီခိုေန ရသည္။

လိုငေ
္ ဘး

•

ရီးယား

အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းရပိုင္ခြင့္

•

ေဒသခံလူထုအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား

မ်ားအား အဆိုျပဳဥပေဒက

စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး

အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားလြန္းသည့္
အစီအစဥ္ျဖစ္ကာ ယင္းတို႔၏ရပိုင္ခြင့္
မ်ားအားမွတ္ပံုတင္ေပးရန္မွာလည္း
ေဆာင္ရြက္ရန္လက္ေတ႔ြမက်ဘဲ
ျဖစ္ႏုိင္သည္။
•

မ်ားစြာေသာ မိရိုးဖလာအစဥ္အဆက္
လုပ္ကိုင္လာသည့္ေျမမ်ားမွာ အထူး
လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား

ေအာက္တြင္ရိွေနၿပီးုျဖစ္ၾကသည္။
မိုဇမ္ဘစ္

•

ရပ္ရြာလူထုပိုင္ဆိုင္မႈအား ဖြ႕ဲ စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒအတြင္း အသိအမွတ္ျပဳ

•

မိရိုးဖလာအစဥ္အဆက္လုပ္ကိုင္
လာသည့္ေျမမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ
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ႏိုင္ငံ

အားသာခ်က္မ်ား

•

•

အားနည္းခ်က္မ်ား

ထားၿပီး ႏုိင္ငံ၏ေျမထုအမ်ားစုကို

ဧရိယာႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လူထုေျမငွား

လႊမ္းၿခံဳထားႏိုင္သည္။

စာခ်ဳပ္မ်ားအား လံုေလာက္စြာ

အစိုးရအေနျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေျမ

မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွရာ အထူး

ပါ၀င္ေသာ လူထုေျမငွားစာခ်ဳပ္

သျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသ႔ို

မ်ားထုတ္ေပးထားသည္။

ထုတ္ေပးေသာေျမငွားစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္

လူထုပိုင္ေျမအား ရပ္ရြာလူထု၏

ယွဥ္၍ျဖစ္သည္။

သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ

•

ရရိွမည့္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္

မ်ားထံသ႔ိုအငွားခ်ထားႏုိင္ၿပီး

အေထာက္အကူေပးရန္ ပိုမို

လူထုႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအၾကားရိွ

ေခတ္မီအေတ႔ြအႀကံဳမ်ားသည့္

သေဘာ တူညီခ်က္အား

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ကာကြယ္

လိုက္နာရမည္။

ထားမႈႏွင့္စာလွ်င္ အကာအကြယ္
ေပးထားမႈ မလံုေလာက္ပါ။

ဘရာဇီး

•

ဥပေဒအရ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏

•

နယ္နိမိတ္တိုင္းထြာသတ္မွတ္

ေျမမ်ားအား နယ္နိမိတ္တိုင္းထြာ

ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူထု၏

သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

ပါ၀င္မႈအား ကန္႔သတ္ထားသည္။
•

နယ္နိမိတ္တိုင္းထြာသတ္မွတ္ေရး
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈအေပၚကန္႔သတ္ထားၿပီး
လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကာျမင့္္မႈ ရိွသည္။

ကိုလံဘီယာ

•

႒ာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသိုင္း

•

မူလေနရာမွ ဖယ္ရွားခံရသူမ်ား၏

အ၀ို င္း ႏွင့္ အာဖရိက-ကိုလံဘီယာ

အေရအတြက္မွာ အေကာင္အထည္

လူမ်ိဳး အသုိင္းအ၀ိုင္းတ႔ို၏ စုေပါင္း

ေဖာ္မႈအား အဟန႔႔္အတားျပဳလ်က္

လယ္ယာေျမရပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ရိွသည္။

ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။
•

႒ာေနေဒသခံတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
လက္၀ယ္ထားရိွမႈမ်ားမွာ စုေပါင္း
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္တကြ ဥပေဒအရ၊
လူမႈေရးအရႏွင့္ႏင
ို ္ငံေရးအရ မ်က္ျမင္
ထင္ရွားျဖစ္တည္ေနေသာအရာမ်ား
ျဖစ္ၿပီး အစဥ္အလာေဒသသံုး ဥပေဒ
မ်ားႏွင့္အညီ အျပည့္အ၀ ပုဂၢလိက
ပိုင္ဆိုင္မႈအျပင္ အရင္းအျမစ္
ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ကာ
စီမံခန႔္ခြဲၾကသည္။

မကၠဆီကို

•

ကာလရွည္ၾကာစြာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း
ထားေသာသာဓကျဖစ္သည့္

12

ejidos

•

ejidos ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္
အားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသား-

ပံုစံျဖင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္

ရပ္ရြာလူထုပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားရိွသည္။

အခ်င္းခ်င္းတ႔႔ိုအၾကား သာတူ
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ႏိုင္ငံ

အားသာခ်က္မ်ား
•

အားနည္းခ်က္မ်ား

ejidos ပံုစံျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုပိုင္ႏွင့္

ညီမွ်ရိွေစေရးအတြက္ ပိုမို
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ လိုအပ္

တစ္သီးပုဂၢလပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို

ေနသည္။

ခြင့္ျပဳထားသည္။
•

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္တြင္ အျပည့္အ၀
ထုတ္ႏုတ္ လက္လႊေ
ဲ ပးပိုင္ခြင့္မ်ား
ပါ၀င္သည္။

ကေမၻာဒီးယား
ကေမၻာဒီယားႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေရွးထံုး
တမ္းအစဥ္အလာအရ

အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚအသိအမွတ္ျပဳေပးမႈမွာ

အကန္႔္အသတ္ရိွေနသည္

ယင္း

ရႈပ္ေထြးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္၌၀န္ႀကီးဌာနသံုးခုပါ၀င္ေနၿပီး ေရွးဦးစြာ႒ာေနတိုင္းရင္းသားလူထုအေနျဖင့္ တရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ေျမမ်ားအားအႀကိဳနယ္နိမိတ္တိုင္းတာ သတ္မွတ္
ျခင္းႏွင့္ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္တ႔ိုပါ၀င္ေသာ ၄င္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ေျမအသံးု ခ်မႈအစီအစဥ္အား မွတ္တမ္း
တင္ကာ အမ်ားပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္လိုအပ္ေနသည္ အဆိုပါအဆင့္မ်ား
အားလံုးအတြက္

အင္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ

နည္းပညာအကူအညီလိုအပ္ေနၿပီး

ေလွ်ာက္ထားမႈ

အဆင့္ဆင့္အတြက္လည္း ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ေလွ်ာက္လႊာတင္ေၾကးကို ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေနထိုင္ရာႏွင့္
စိုက္ပ်ိဳးရာေျမမ်ား၏ပုဂၢလိကပိုင္ အကြက္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေျမသာမက အထြတ္အျမတ္ ထားရိွေသာ
ေျမအစိတ္အပိုင္းငယ္မ်ားကိုလည္း အဆိုပါ အမ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထား ႏိုင္သည္
ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳလုပ္ထားစဥ္အတြင္း

ေလွ်ာက္ထားသည့္

႒ာေနတိုင္းရင္းသားပိုင္အမ်ားဆိုင္

ေျမမ်ားအတြက္

ယာယီအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားရယူခြင့္ရိွေသာ္လည္း လက္ေတ႔႔ြတြင္မူ အကာအကြယ္ေပးမႈ မရိွသေလာက္ပင္
ျဖစ္သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအား ရရိွႏုိင္ေသာ္ျငား အဆိုပါ
အမ်ားဆိုင္ေျမမ်ားကို တစ္ပါးသူထံသ႔ိုေပးအပ္ျခင္းမျပဳႏုိင္ရာ (ပိုင္ဆိုင္သူအသစ္မ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္း၍မရပါ)
ေနာက္ပိုင္းတြင္အမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္မွ
တိုင္းရင္းသားမ်ားအား

ဖယ္ရွားျခင္း

ခံရပါသည္

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၏ပံုစံတြင္

႒ာေန

အမ်ားဆိုင္ေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္မ်ားခြင့္ျပဳေပးထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္

အေနျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ၀န္္ႀကီးဌာနမ်ားစြာပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လူထု
အဖြဲ႕အစည္းအနည္းငယ္မွ်သာလွ်င္

အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း

ေအာင္ျမင္စြာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စမ
ြ ္း

ရိွၾကသည္။

အင္ဒိုနီးရွား
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အကန႔႔္အသတ္အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အတြင္း၌ အစဥ္အလာ
ရိုးရာလူထုအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

၄င္းတို႔၏ဓေလ့အရေျမပိုင္ဆိုင္မႈတို႔အေပၚ

အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္

မ်ားစြာေသာ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံပိုင္သစ္ေတာေျမဧရိယာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမမ်ားအေပၚ
တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အထင္ကရျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုး
သည္

၁၉၉၉

ခုႏွစ္

သစ္ေတာေရးရာအက္ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေနျဖင့္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
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ႏွင့္မညီေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ကာ သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစဥ္အလာဓေလ့ထုံးတမ္းအရေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္
မ်ားအား

အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး

႒ာေနတိုင္းရင္းသားတို႔အစဥ္အလာေနထိုင္လာေသာသစ္ေတာမ်ားကို

ႏုိင္ငံပိုင္သစ္ေတာေျမဧရိယာအျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ အဆိုပါ အထင္ကရ
ျဖစ္ရပ္က အစဥ္အလာဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ အခြင့္အလမ္းေပးအပ္
ေနစဥ္အတြင္း

သစ္ေတာေရးရာအက္ဥပေဒသည္

လက္ရိွတြင္

ေဒသခံလူထုအား

အစဥ္အလာဓေလ့ႏွင့္

ဆိုင္သည့္သစ္ေတာလိုင္စင္ကို ရယူခင
ြ ့္ျပဳထားသည္ ယင္းအတြက္ ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္ သက္ေသခံ
စာရြက္စာတမ္းထုတ္ေပးသည့္

သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္တည္ဆဲဥပေဒအရ

တရား၀င္အသိအမွတ္

ျပဳျခင္း ခံရမည့္အျပင္ အစဥ္အလာရိုးရာအတိုင္းရပ္တည္ေနျခင္း၊ ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း
ရိွေနျခင္း၊ သတ္မတ
ွ ္ခြင့္ျပဳေျမအား ရယူထားျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအားထိန္းသိမ္းရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထားရိွျခင္းအျပင္
သစ္ေတာမ်ားအား

ေဒသခံလူထု၏ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္အား

အစဥ္အလာအတိုင္းအသံုးျပဳရန္

လိုအပ္ေနပါသည္

ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္

အဆိုပါ

တင္းက်ပ္ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာအဟန္႔အတား ကိုျဖစ္ေစပါသည္
ဤအတိုင္း ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုး၏ အစဥ္အလာဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား
အေပၚအသိအမွတ္ျပဳေပးမႈသည္ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားပိုင္ေျမမ်ားအား လူထပ
ု ူးေပါင္း ပါ၀င္ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း
ကိုေစ့ေဆာ္ေပးခ့ဲရာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဟက္တာ ၄.၈ သန္းကို ေျမပံုဆိုင္ရာအစပ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ One Map Initiative
သို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္ အစဥ္အလာ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမမ်ားအေပၚ ခိုင္မာစြာ
အသိအမွတ္ျပဳေပးႏုိင္ေရး ရွင္းလင္းတိက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဆိုပါ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ား၏
အတိုင္းအတာအားရွင္းလင္းနားလည္ေစၿပီးေနာက္ ႒ာေနတိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း
ျပဳစုၿပီးသြားေသာအခါခ်မွတ္က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မွတ္သားစရာ ေကာင္းသည္
မွာလူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ အစဥ္အလာဓေလ့ထုံးတမ္းေျမ အစား ပုဂၢလိကပိုင္လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္
အားရယူႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္အတြင္းမွ ႏုတ္ထြက္ရမည့္အျပင္ ပုဂၢလိကလယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္လည္း
ကိုက္ညီမႈရိွရပါမည္။

လာအို
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာေျမအားလံုးကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းကို
ျဖစ္ေစ၊

ေက်းရြာမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ

လယ္ယာေျမလုပ္ကိုပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္

လက္မွတ္

ထုတ္ေပးႏုုိင္၊ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္ ဥပေဒအရ လာအိုႏိုင္ငံရိွေျမအမ်ားစုမွာ အစိုးရ၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္
စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရာြ လူထုပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ရိွၾကၿပီး အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းအရပိုင္ဆိုင္မႈက
စုေပါင္းပုိင္ဆိုင္မႈအတြက္
လယ္ယာေျမမွ

အေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္အားေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္သည္

ထုတ္ႏုတ္လက္လႊဲေပးမႈမျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း

ကိုက္ညီေနသမွ်ကာလပတ္လံုး
တစ္ဦးခ်င္းခြဲေ၀ေပးျခင္း)

လယ္ယာေျမအား

လုပ္ငန္းစဥ္အား

စီမံခန္႔ခြဲေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕က

စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈအတြင္း၌ပင္

ရိုးရာအစဥ္အလာအတိုင္းစီမံခန္႔ခဲႏ
ြ ိုင္သည္

ဗဟိုႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွခရိုင္အဆင့္ထိ

အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌

စုေပါင္းပုိင္ဆိုင္ေနသည့္

စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသည္

ဥပေဒႏွင့္
(ဥပမာ

ႏုိင္ငံေတာ္လယ္ယာေျမ
စုေပါင္းပုိင္ဆိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို

ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေသးငယ္ေသာေနရာေဒသႏွစ္ခုတြင္သာ ထုတ္ေပးႏိုင္ေသးသည္ ေဒသခံလူထု၏ေျမရရိွေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္သာမက

မတူညီေသာ္လည္း

သက္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားပင္ျဖစ္သည့္

စုေပါင္း

ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ရပ္ရာြ လူထုပိုင္ဆိုင္မႈအၾကားရိွျခားနားမႈအတြက္လည္း လြယ္ကူစြာနားလည္ေစရန္္ လိုအပ္ေန
ေသးသည္။
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Figure 2: ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံ Maguya Chiefdom ရိွ Faisako ေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ား
ေက်းရြာစိုက္ပ်ိဳးေရးေျမကြက္ေျမပံုျပဳစုေရးဆြဲမႈအတြင္း နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မႈအေပၚေဆြးေႏြးေနစဥ္
Photo: Jeremy Green

မေလးရွား
မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းအခြင့္အေရးမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳသည့္ ျခားနားေသာ စနစ္
သံုးရပ္ရိွသည္ ပင္နီဆူလာမေလးရွား၌ မေလးကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေျမမ်ားကို ယင္းေဒသ၌ေရွးဦးစြာ ေနထိုင္သည့္
မေလးလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္

သီးသန္႔ထားရိွေပးသည္

အဆိုပါေျမမ်ားကို

မေလးလူမ်ိဳးမဟုတ္သူမ်ားထံသ႔ို

ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈမွတစ္ဆင့္လက္လေ
ႊဲ ပးႏိုင္သည္ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ပင္နီ
ဆူလာရိွ လူနည္းစုေဒသခံျဖစ္ေသာ Orang Asli လူမ်ိဳးစု၌မူ ၄င္းတို႔၏အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ား
အေပၚ၌ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ မိသားစုလိုကျ္ ဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာလူထုအဖြ႕ဲ အစည္းလိုက္ျဖစ္ေစ သီးစားခ်ထားခြင့္မ်ား
(ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မဟုတ္) ရိွသည္ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုင္ရွင္သစ္ထံလက္လႊဲေပးျခင္းမျပဳႏုိင္ပါ အဆိုပါ
အခြင့္အေရးမ်ားအေနျဖင့္

ႏုိင္ငံေတာ္ကေၾကညာထားေသာ

ေရွးတိုင္းရင္းေနရာမ်ားႏွင့္သီးသန္႔ေနရာေဒသ

မ်ားတြင္ရရိွႏိုင္ေသာ္လည္း သစ္ေတာမ်ားအပါအ၀င္ သီးသန္႔ဖယ္ခ်န္ထားေသာ ေျမမ်ားမပါ၀င္ေပ မေလးရွား
ႏိုင္ငံ၏ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ မေလးဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ သတ္မွတ္လူမ်ိဳးစု
မ်ား၏ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာဓေလ့ထံုးတမ္းအရလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးထားသည္ ဥပမာအားျဖင့္
ဆာရာ၀ပ္ျပည္နည္တြင္ လူနည္းစုျဖစ္သည့္လူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရျဖစ္ေသာ အမ်ားႏွင့္
ဆိုင္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ (အျခားသူထသ
ံ ႔ိုလႊဲေပးႏုိင္ေသာလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မရိွေသာ္ျငား) ရိွၾကသည္ ယင္းသ႔႔ိုေသာ
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္တြင္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေျမမ်ားမပါရိွေသာ္လည္း အျခားေသာသစ္ေတာ ေျမမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္
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ပါသည္

အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္

ယင္း၏က်င့္သံုးေသာစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳလ်က္

ေဒသခံ

ေျမမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာျပႆနာရပ္မ်ားအားစီရင္ေျဖရွင္းေပးေနသည့္ ေဒသခံတရားရံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အစဥ္
အလာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရိွသည္ အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားကို အသိ
အမွတ္ျပဳႏုိင္ေရး ျပ႒ာန္းဥပေဒအတိုင္း ျပည့္စံုစာြ ခ်မွနတ္ထားသည့္ အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံမူ ေဘာင္မ်ား
ရိွေနေသာ္ျငား လက္ေတြ႕တြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းစဥ္ေႏွးေကြးရွည္လ်ားေနေသးရာ အသိအမွတ္ျပဳေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရိွ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္

ဖိလစ္ပိုင္
ဖိလစ္ပိုင္ႏုိ္င္ငံတြင္ ႒ာေနရိုးရာလူထုအဖြဲ႕အစည္း (ICC) မ်ား၏ အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္း သို႔မဟုတ္
ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသကဲသ
့ ို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ေဒသရိွ လူထု၏လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ ICC ၏ ကိုယ္ပိုင္
လကၡဏာႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားအားကာကြယ္ေပးထားသည့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ
အေျခခံ ေသာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒသည္ ICC
၏ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရး အထင္ကရ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ICC
၏ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားအတြက္

စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ျပဳၿပီးေနာက္တြင္

အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းအရပိုင္ဆိုင္သည့္

ေနရာမ်ား၏အတြင္း၊

သက္ဆိုင္ေသာေတာင္းဆိုခြင့္အေထာက္အထားျပႏုိင္သမွ်

တစ္သီးပုဂၢလပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ကိုလည္း
အျပင္ႏွစ္ရပ္စလံုး၌

ဘိုးဘြားႏွင့္

ရယူပိုင္ဆုိင္ခင
ြ ့္ျပဳထားေသးသည္

လႊေ
ဲ ျပာင္း

ေပးအပ္ခြင့္ကိုမူ ဥပေဒအရ ခြင့္မျပဳထားေပ ကမၻာ့အတိုင္းအတာအားျဖင့္ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္
ဥပေဒမ်ားအနက္မွ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ရယူေရး ျပ႒ာန္းထားေသာ အလြန္နည္းပါးလွသည့္ ဥပေဒမ်ား
အနက္မွတစ္ခုျဖစ္သည္

ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို

႒ာေနတိုင္းရင္းသားပိုင္ေျမမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေပးရန္

အထူးဖြဲ႕စည္း

ထားရိွသည့္ အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းျဖစ္ေသာ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသား
ေကာ္မရွင္က

စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသည္

ယေန႔႔အခ်ိန္ထိ

လူထုအမ်ားပိုင္အျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳ

ခံပိုင္ခြင့္ရိွေသာ

ေျမဧရိယာ၏ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈရရိွၿပီး ျဖစ္သည္

အာဖရိကတိုက္မွလက္ေတ႔ြျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ား
ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံတင
ြ ္ အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားအတြက္ မ်ိဳးႏြယ္စုလယ္ယာေျမဘုတ္အဖြ႕ဲ မ်ားက
စီမံခန္႔ခြဲေပးၿပီး ယင္းတို႔၌ပါ၀င္သူမ်ားမွာ လူထုကေရြးေခ်းေပးထားသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရက
တာ၀န္ ေပးခန္႔အပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဤစနစ္သည္ မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားႀကီးစိုးထားေသာ အစဥ္
အလာ

ဓေလ့ထံုးတမ္းအတိုင္းစီမံခန္႔ခဲေ
ြ ပးသည့္စနစ္မ်ားႏွင့္

သိသိသာသာျခားနားသည္

အဆိုပါဘုတ္

အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္
ေနစဥ္ ေျမစီမခ
ံ န္႔ခဲရ
ြ ာတြင္ အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္က်င့္၀တ္မ်ားအား အမွန္တကယ္ က်င့္သံုးမႈ
မွာ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အစိုးရကခန္႔အပ္သူမ်ားရိွေနျခင္းေၾကာင့္ အစဥ္အလာအတိုင္း
က်င့္သံုးမႈ၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍ လယ္ယာေျမဆိုင္ရာအစိုးရ၏ အစီအမံမ်ားအား ေရွ႔တန္းတင္ရန္
အခြင့္အေရး ရလာခဲ့သည္ ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာေျမ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေရး အေထာက္ အကူျပဳရံုးျဖစ္သည့္
Customary Land Secretariats (CLSs) ကို ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးစီးႏုိင္ေရး အသိပညာေပးရန္အလို႔ငွာ အလွဴရွင္မ်ား၏ေထာက္ပ့ံမႈ
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မ်ားျဖင့္

တည္ေထာင္ခဲ့သည္

ျမန္ဆန္ေစရန္

CLSs

မ်ားသည္

အဆိုပါမွတ္ပံုတင္

အေရးပါေသာေနရာမွပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း

လုပ္ငန္းစဥ္

မ်ားပိုမိုသြက္လက္

၄င္းတို႔၏ရပ္တည္မႈမွာ

အလွဴရွင္မ်ား၏

ပ့ံပိုးေငြအေပၚမူတည္ေနၿပီး မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ ၄င္းတို႔၏ တရား၀င္အေနအထား မဟုတ္ျခင္း
ကလည္း

သက္ဆိုင္ရာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း၌သာမက

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ

ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ

တရား၀င္

မွတ္ပံုတင္

တရား၀င္မႈျပႆနာမ်ားကို

ေပးပိုင္ခင
ြ ့္ရိွေသာ

ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္

လိုင္ေဘးရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအတြင္းရိွ အစဥ္အလာ
ဓေလ့ ထံုးတမ္းေျမအတြက္ အဆိုျပဳအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ က်ယ္ျပန္႔လွသည္ ယင္းေျမမ်ားတြင္အက်ံဳး၀င္ေန
သည္မွာ

ႏုိင္ငံ၏ေက်းလက္ကုန္းတြင္းပိုင္းမွေျမအမ်ားစု

မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္

ျဖစ္တန္ဖြယ္ရာရိွသည္

ဥပေဒမူၾကမ္းအရ

၄င္းတ႔႔ို၏ေျမမ်ားအားနယ္နိမိတ္တိုင္းထြာသတ္မွတ္ျခင္းတိ႔ုပါ၀င္ေသာ

လူထု

အသိအမွတ္ျပဳေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားလြန္းသည့္ အစီအစဥ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ပိုင္းအကန္႔အသတ္ရိွေနၿပီး အစဥ္အလာ ဓေလ့ထံုးတမ္း
အတိုင္းပိုင္ဆိုင္ေနၾကေသာ ၾကီးမားလွသည္ေ
့ ျမပမာဏမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္င့ံေျမပမာဏ၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း
အထိရိွေနေသာ

အမွန္တကယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေၾကာင့္

ေျမအားလံုးကိုႏိုင္ငံေတာ္ကပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း

ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာႏိုင္ပါသည္

လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

တစ္ဦးခ်င္း

မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ (၅၀) “အသံုးခ်ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ခံစားပိုင္ခြင့္” ရိွၾကသည္ (ေပၚတူဂီ
ဘာသာျဖင့္ Direito de Uso e Aproveitamento da Terra [DUAT] ) လူထုအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြက္ဆိုပါက
DUAT တြင္ အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားအက်ံဳး၀င္ေနၿပီး မွတ္ပုံ တင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အား လယ္ယာေျမ
ဥပေဒထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဥပေဒအရ လူထု၏ DUAT အေပၚအသိအမွတ္ျပဳရာတြင္လည္း ယင္းအား
တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းရိွမရိွ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘ ျဖစ္သည္ မတူညီသည္မွာ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူမ်ား
အေနျဖင့္

DUAT

မွတ္ပံုတင္ရန္အလ႔ိုငွာ

အဆိုျပဳထားေသာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဧရိယာႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္

community DUAT တစ္ရပ္ရပ္ရိွမရိွ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈပါ၀င္ေသာ တရား၀င္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအဖို႔ DUAT လုပ္ငန္းစဥ္အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္
ေဒသခံလူထုထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္သည္ community DUAT အတြက္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္ရိွေန
ေသာ္လည္း

အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္

အတိုင္းအေကာင္

အထည္ေဖာ္ေနမႈမွာ

DUAT

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ၿပီးသြားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအေရအတြက္ႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ေတာ္သင့္႐ံုမွ်သာ ရိွပါေသးသည္

လက္တင္အေမရိကမွလက္ေတ႔ြျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ား
၁၉၇၃ ခုႏွစ္ အင္ဒီးယန္းျပ႒ာန္းခ်က္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဘရာဇီးဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၂၃၁
တိ႔က
ု
႒ာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ အစဥ္အဆက္အားျဖင့္ေနထိုင္ခ့ေ
ဲ သာ သို႔မဟုတ္ ရယူပိုင္ဆိုင္ထားေသာ
လယ္ယာ ေျမမ်ားအတြက္အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ေပးထားရာ ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္တရား၀င္ရိွရိွမရိွရိွအတြက္
ျဖစ္သည္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ ႒ာေနမိရိုးဖလာဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားအတြက္ အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္း အခြင့္
အေရးမ်ားအား

အသိအမွတ္ျပဳေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္အနားသတ္ျခင္း၊

နယ္နိမိတ္အားတိုင္း ထြာျခင္း၊ ဥပေဒအတည္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္း
တိ႔ပ
ု ါရိွသည္ အဆိုပါ အဆင့္မ်ားမွာ လူထုကပါ၀င္ပူးေပါင္းရန္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ရွည္ၾကာၿပီး ေႏွးေကြးေသာ
အဆိုပါ လုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အဆင့္တစ္ဆင့္စီ၌ သိသိသာသာအေရးပါလ်က္ရိွသည္ ရလဒ္မူကား ဥပေဒအရ
လုပ္ေဆာင္ရမည္မ
့ ွတ္ပံုတင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌

တိုးတက္မႈနည္းေနျခင္း

ျဖစ္သည္ ဤဥပမာက အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္တရား၀င္မႈရိွေစရန္ နယ္နိမိတ္အား တိုင္းထြာရာ၌ လူထုအားတက္
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တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေစျခင္း၏အေရးႀကီးပံုကို သရုပ္ေဖာ္ျပေနသည္ ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲ
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၄င္း၏လ႔႔ူအဖ႔အ
ြဲ စည္းအတြင္းရိွ လူမ်ိဳးစံုတည္ရိွမႈ လကၡဏာရပ္အားအသိအမွတ္
ျပဳထားခဲ့ၿပီး ႒ာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အာဖရိက-ကိုလံဘီယာ လူမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ရပ္
စလံုး၏ လယ္ယာေျမစုေပါင္းရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို အပ္ႏွင္းထားခဲ့သည္ သို႔ေသာ္လည္း ႒ာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အာဖရိက-ကိုလံဘီယာလူမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ိုင္းရိွိ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတ႔႔၏စုေပါင္းပိုင္
နယ္နိမိတ္မ်ားအား မည္သုိ႔စီမံခန္႔ခြဲေနၾကသည္တို႔အၾကား သိသာေသာျခားနားခ်က္ တစ္ရပ္ ရိွပါသည္ ႒ာေန
တိုင္းရင္းသားေဒသခံတ႔ို၏ ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္လက္၀ယ္ထားရိွမႈမ်ားမွာ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ႏွင့္တကြ ဥပေဒအရ၊
လူမႈေရးအရႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရ

မ်က္ျမင္ထင္ရွားျဖစ္တည္ေနေသာအရာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး

အစဥ္အလာ

ေဒသသံုး

ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အျပည့္အ၀ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈအျပင္ အရင္းအျမစ္ရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ကာ စီမံခန္႔ခြဲ
ၾကသည္ ျခားနားခ်က္မွာ အာဖရိက-ကိုလံဘီယာလူမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ိုင္းနယ္နိမိတ္မ်ားသည္ စုေပါင္းေျမပိုင္
ဆိုင္ခင
ြ ့္ကိုရရိွႏုိင္ေသာ္လည္း

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ရိွ

ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္အသိုင္း

အ၀ိုင္း သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူျခင္းမခံရျခင္းျဖစ္သည္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္
အာဖရိက-ကိလ
ု ံဘီယာလူမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ိုင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ေျမမ်ားအေပၚတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေျမႏွင့္ သဘာ၀အရင္း
အျမစ္အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုက်င့္သံုးႏုိင္ၿပီး ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားအား

လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရပါသည္

မကၠဆီကိုႏုိင္ငံတြင္

၁၉၉၂

ခုႏွစ္

လစ္ဘရယ္လက္သစ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမတိုင္ခင္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ကတည္းကပင္ ejidos ပံုစံျဖင့္ ရပ္ရာြ လူထုေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို
ူ ံ လက္လခ
ႊဲ ြင့္မရိွၾကေပ ၁၉၉၂
အသိအမွတ္ျပဳထားခဲ့ေသာ္လည္း ejidos ေျမမ်ားကို ပိုင္ရွင္သစ္ျဖစ္သထ
ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားက ပိုင္ရွင္သစ္ျဖစ္သူထံလက္လႊဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ျပဳခဲ့သလို

ejidos ပံုစံအတြင္း တစ္သီးပုဂၢလပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား အတြက္လက္မွတထ
္ ုတ္ေပးျခင္းကိုလည္းရလာေစခဲ့သည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ရပ္ရာြ လူထုေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္စနစ္ လိႈက္စားသြားခံရလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း
စုေပါင္းလယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ႀကီးမားၿပီး အေရးပါေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအမ်ိဳးအစားအျဖစ္ က်န္ရိွေနပါ
သည္ ကာလရွည္ၾကာစြာတည္ရိွေနေသာ ejidos ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္၏ခိုင္မာမႈအား ဤေအာင္ျမင္ မႈႏွင့္အတူ
ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ၾကရာ

ယင္းစနစ္အေနျဖင့္

တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ျပဳလုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား

အေတာ္ကေလး

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္း မရိွေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေစခဲ့၍ျဖစ္သည္
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Figure လိုင္ေဘးရီးယားႏုိင္ငံ Sinoe County ၌ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခဲြမႈစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေက်းရြာသားမ်ားေျမအသံုးခ်မႈေျမပံုျပဳလုပ္ထားစဥ္
Photo: Vaneska Litz
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရွ႕ေဆာင္
လမ္းျပ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္
ဒီဇိုင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
မႈမ်ား
ႏုိင္ငံမ်ား၏အေတ႔႔ြအႀကံဳမ်ားအေပၚေလ့လာျခင္းမွတစ္ဆင့္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မူ၀ါဒေရးဆြဲ
သူမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
သတ္မွတ္ေပးပါသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားအနက္ ပထမဆံုးမွာ
လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရိွေသာလူထုအုပ္စု
မ်ား၊

ထိုသို႔အသိအမွတ္ျပဳေပးမႈတြင္ပါ၀င္ႏိုင္ေသာေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား၊

တရား၀င္အသိ

အမွတ္ျပဳခံရေရး

အတြက္လုပ္ငန္းစဥ္ (လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျခင္းအပါအ၀င္) အျပင္ ရပ္ရာြ လူထုလုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္
မ်ားအနက္ ေပးအပ္ျခင္းခံရမည့္ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ိဳအစားမ်ားစသည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္

လူထုလယ္ယာေျမအခြင့္အေရးရိွသူမ်ား
လတ္တေလာတြင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌

လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔အား

အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္

အတြက္ မည္သည့္ဥပေဒမွ် မရိွေသးေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ရပ္ရာြ လူထုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား တရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးခံရရန္ဆႏၵရိွေနေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လူထု
အုပ္စုမ်ားအားအကူအညီေပးရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အသင္းအဖြ႕ဲ ဆိုင္ရာဥပေဒကို ေကာင္းစြာအသံုးခ် ႏုိင္သည့္
အျပင္ ယင္းဥပေဒအရ မည္သည့္အခေၾကးေငြမွ်ေပးရန္မလိုဘဲ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္၌မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရိွထား
ပါသည္ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း နည္းဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွသျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒအား
လတ္တေလာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းရိွေနပါသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးခံရရန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ လူထု
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လူထုအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာဥပေဒအျပင္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ၾကရာ ယင္းဥပေဒတြင္ လယ္ယာေျမအတြက္
အဖ႕ြဲ အစည္းမ်ား၏အမည္ျဖင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးခြင့္ေပးထားသည္ အထက္တြင္
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သံုးသပ္ခဲ့ေသာႏုိင္ငံမ်ား၌ အခြင့္အေရးမ်ားရပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားတြင္ ေက်းရြာမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္း လူပုဂိၢဳလ္မ်ား ၊
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအျပင္ ျပ႒ာန္းဥပေဒအတြင္း၊ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္း ေဖာ္ျပထား
သည့္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႒ာေနတိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ားလည္းပါ၀င္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရတြင္

လူမ်ားစုတိုင္းရင္းသားျဖစ္သည့္

ဗမာလူမ်ိဳးအျပင္

ကုန္းျမင့္ေတာင္ေပၚေဒသ သိ႔မ
ု ဟုတ္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ေနထိုင္ၾကသည့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူနည္းစု
တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးစုမ်ားလည္း
မည္သည့္တိုင္းရင္းသားအုပ္စု၏

ပါ၀င္ေနသည္

ဤအတိုင္း

လူထုလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္လိုအပ္သည္မွာ
အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ေဆာင္္ရက
ြ ္မလဲဆိုတာ

ျဖစ္သည္ ဥပေဒအတြင္း မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားအားသတ္မွတ္ထားသည္
ျဖစ္ေစ အဆိုပါရပိုင္ခင
ြ ရ
့္ ိွသူမ်ားအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒသစ္ျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း တရား၀င္ရပ္တည္ကာရပိုင္ခင
ြ ့္ရိွသူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ လိုအပ္ေနသည္
သံုးသပ္ခ့ေ
ဲ သာႏုိင္ငံမ်ားမွသာဓကမ်ားတြင္ ဥပေဒအရတရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံရသူမ်ား၌ အသင္းအဖ႔ြဲမ်ား၊
သမ၀ါယမမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူအစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ကာလရွည္ၾကာစြာတည္ရိွေနေသာေက်းရြာမ်ား ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ
သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အစိုးရျပ႒ာန္းေပးေသာဥပေဒမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္
ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္

ေပၚေပါက္လာေသာ

ဥပေဒအရရပ္တည္ခြင့္ရိွသူအသစ္မ်ား

ပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကသည္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာဥပေဒအရ အရပ္ရပ္ပစၥည္းဥစၥာလက္၀ယ္ထားရိွႏုိင္ေသာ
ဥပေဒႏွင့္အညီ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေပၚေပါက္လာေစေသာယႏၱရားတစ္ရပ္ကိုေပးအပ္ထားၿပီး

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအက္ဥပေဒအရ

ႏုိင္ငံအတြင္း

၁၉၀၉

ခုႏွစ္

ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအတြက္

ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းမူေဘာင္ကိုလည္း ေပးအပ္ထား
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား မွတပ
္ ံုတင္ျခင္း
စနစ္မွာ အာမခံအျဖစ္လက္၀ယ္ထားပိုင္ခင
ြ ့္မရိွသည့္

ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္အားဖန္တီးႏုိင္ေရးလိုအပ္သည့္

အလြန္

ဗ်ဴရိုကေရစီ ဆန္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သစ္ေတာ ဥပေဒတြင္
သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအသံုးခ်ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအားေပးအပ္ထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ပါရိွခဲ့ရာ ေက်းရြာ ထင္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းသံုးစြဲေရးစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ကဲ့သ႔ိုျဖစ္ကာ ယင္းသို႔
အသံုးခ်ႏုိင္ခြင့္ကို မည္သို႔ၿပီးေျမာက္ေစႏုိင္မည္ဆိုေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာမူ လက္ရိွဥပေဒအတြင္း
ေရရာတိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွသည့္အျပင္ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အား
ေပးအပ္မထားေခ် (အခန္း - ၅) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူထုလုပ္ကိုင္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေစမလားႏွင့္
မည္သုိ႔အသိအမွတ္ျပဳေစမလဲ စဥ္စားေတြးေတာရာတြင္ ဆင္ျခင္မွတ္သားသင့္သည္မွာ ဥပေဒအရအသိ
အမွတ္ျပဳေပးျခင္းကို မွတ္ပံုတင္ ထားေသာရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအထိသာ ကန္႔သတ္မထားရန္ျဖစ္ရာ ကေမၻာဒီးယား
ႏွင့္လိုင္ေဘးရီးယားႏုိင္ငံ အေတ႔႔အ
ြ ႀကံဳမ်ားမွ ျပသထားသည့္အတိုင္း အထူးသျဖင့္ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလယ္ယာေျမ
ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား

တရား၀င္မတ
ွ ္ပံုတင္ရန္

လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စမ
ြ ္းရိွေနခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတႏိုင္ငံကို ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး ယင္းတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၊
တိင
ု ္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားအားလံုးသို႔ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာမ်ားေပးအပ္ထားရာ (ပုဒ္မ
၁၈၈ ႏွင့္ ၁၉၆ အရ) အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္အေပၚတရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေပး
ရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္သည့္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို ထပ္ေပါင္းထည့္ႏုိင္
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ေသာဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း ႏိုင္ပါသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူ ဥပေဒျပဳအာဏာအတြက္ ဗဟိုမွ
ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း ရိွေနပါသည္ ယင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတစ္စုကႀကီးစိုးမႈရိွေနကာ
တစ္သီးတစ္ျခားျဖစ္ေနသည့္ ေနရာေဒသမ်ား၌ေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ မ်ားျပားလွသည့္လူနည္းစု၀င္ လူမ်ိဳးစု
မ်ားရိွရာ ႏုိင္ငံတစ္ခု၌ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ စံုလင္ေထြျပားသည့္နည္းလမ္းဥပမာမ်ားကို ေပးအပ္ေနပါသည္
လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာမည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မဆိုတြင္

အနည္းဆံုးအားျဖင့္

အဓိက

အေၾကာင္းအရာသံုးရပ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ပါအဆင့္မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေပးျခင္း
( တာ၀န္မ်ားခြဲေ၀ေပးျခင္းအပါအ၀င္) ၊ ပဋိပကၡမ်ားအားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးေသာ အခြင့္အေရး
မ်ားအတြက္

ေရရွည္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္

အခ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အားဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျပဳမျပဳ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္အားႏုိင္ငံေတာ္
ကထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျပဳမျပဳ၊

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

မည္သည့္အဖ႔ြဲအစည္းမ်ားက

အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္၊

လုပ္ငန္းစဥ္အား မည္သည့္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းကႀကီးၾကပ္ေနသည္၊ လုပ္ငန္းစဥ္၏ရိုးရွင္းမႈ၊ ကုန္က်
စရိတ္ႏွင့္

ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈသာမက

သက္ဆိုင္သည့္

အဆင့္မ်ား၌

နယ္နိမိတ္တိုင္းထြာသတ္မတ
ွ ္ျခင္းကဲ့သို႔

မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ

လုပ္ငန္းစဥ္ပါ

လူထုကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆိုတာအပါအ၀င္

မွတ္ပံုတင္စနစ္ အၿမဲမြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းအား မည္သို႔လြယ္ကူစြာဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ဟူေသာအခ်က္မ်ား ပါ၀င္
သည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးရိွ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္ပါ အမွန္တကယ္အဆင့္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးမားစြာကြဲလြဲမႈမ်ား
ရိွေနေသာ္ျငား လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားစုသည္ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးရရိွေသာလူထု၏အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ မွတ္ပံု
တင္မႈအျပင္

ေျမနယ္နိမိတ္တိုင္းထြာသတ္မွတ္ျခင္းအား

ေသာသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၌သာ

ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္

သတ္မွတ္ညႊန္ၾကားထားသည္

အနာဂတ္စီမံခန္႔ခြဲေရး

အနည္းငယ္မွ်

အစီအမံမ်ားအားထည့္သြင္း

ေတာင္းဆိုထားသည္ ယင္းကဲ့သို႔ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈအတြက္ျမွင့္တင္ရာေရာက္
ေသာ္ျငား
မ်ားက

အသိအမွတ္ျပဳေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား
အမ်ားအားျဖငအႀကံျပဳထားသည္မွာ

ေႏွာင့္ေႏွးေစႏုိင္ပါသည္

လုပ္ငန္းစဥ္ပိုမုိ႐ႈပ္ေထြးၿပီး

လက္ေတ႔ြျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ

သက္ဆိုင္သူပိုမိုမ်ားျပားေလေလ၊

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံက်င့္သံုးမႈ ပိုမိုနည္းပါးေလေလဟူ၍ျဖစ္သည္ (ဥပမာ - ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လိုင္ေဘး
ရီးယား) ဤအတြင္းပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
စရိတ္သက္သာေသာနည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳကာ လုပ္ငန္းစဥ္အား မည္သို႔အေကာင္းဆံုးထိထိေရာက္ေရာက္
အသံုးခ်ၿပီးရိုးရွင္းေအာင္္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူထပ
ု ိုင္လယ္ယာေျမ
ႏွင့္ အရင္းအျမစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔အား တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ ရပ္ရြာလူထု အတြင္း၌သာမက ျပင္ပရိွ
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ပါ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္ ယင္းမွာ အထူးသျဖင့္ အရင္းအျမစ္ၾကြယ္၀ေသာ
ေနရာေဒသမ်ား၌ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားခ်ထားေပးေသာေနရာမ်ား၌ ပိုမိုမွန္ကန္ တတ္သည္ ဤအတိုင္း
ဆိုလွ်င္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအျခားတစ္နည္းကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခဲေ
ြ ရး လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ားကို
အတြင္းအျပင္ပဋိပကၡႏွစ္ရပ္စလံုးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္မူေဘာင္အတြင္း ထည့္သြင္း
ထားသင့္သလို မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌လည္း ထည့္သြင္းထား သင့္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာနုိင္ငံမ်ား (ဥပမာ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အင္ဒိုနီရွား) သည္ လယ္ယာေျမပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အထူးတရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး

၄င္းတို႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအတြင္း

ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအား

ရွင္းလင္းျပည့္စံုစာြ

ထည့္သင
ြ ္းထားသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံရိွ ေဒသခံတရားရံုးမ်ားျဖစ္ေသာ Native Court မ်ားသည္ အစဥ္အလာ
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျငင္းပြားမႈ

မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္

အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္း

ဥပေဒမ်ားအားက်င့္သံုးျခင္းအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေပးၾကသည္ ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ထုတ္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္
ေပၚေပါက္လာႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ ပဋိပကၡမ်ိဳးစံုအားေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ား၏သက္ေရာက္
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တာသြားမႈအေပၚနားလည္ႏုိင္ရန္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းတို႔ကို ပဋိပကၡျဖစ္ပာြ းရာေနရာမ်ား၌ စမ္းသပ္သင့္
သည္။ ထို႔ျပင္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ထုတ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားရိွမရိွ ရွာေဖြစူးစမ္းရန္အေရးႀကီးရာ
ယင္းအစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားအားပိုမိုဆိုးရြား ေစႏုိင္သည့္ အၿပိဳင္အဆိုင္အဖြဲ႕ဖြ႕ဲ စည္းမႈ “tenure
institution shopping” ဆီ ဦးတည္ေစႏုိင္၍ျဖစ္သည္။

လူထုလုပ္ပိုင္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လက္ရိွဥပေဒမွာ အခ်ိဳ႕ေသာေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ေသခ်ာ
ခိုင္မာမႈရိွေစေရးအတြက္သာလွ်င္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ
ဥပေဒ၌ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အသိအမွတ္ျပဳမႈအား ေသခ်ာခိုင္မာေစသည့္နည္းလမ္းမ်ားပါရိွေသာ္လည္း
ယင္းကို ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၃) ၌ လယ္ယာေျမအျဖစ္အမွန္တကယ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမသယံဇာတမ်ား အတြက္သာ
လွ်င္အသံုးခ်ႏုိင္ပါသည္

သစ္ေတာဥပေဒတြင္

သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

အသံုးခ်ပိုင္ခင
ြ ့္ မ်ားကိုခြင့္ျပဳေပးသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါရိွရာ ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေဒသတြင္းသံုးစြဲေရး စိုက္ခင္းမ်ားအတြကက
္ ဲ့သို႔ျဖစ္သည္ သို႔ေသာ္ လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အားတရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေပးေရး ေမွ်ာ္မွန္းျပထားသည့္ မည္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မွ်မပါရိွေပ အခ်ဳပ္အား
ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ပုဂၢလိက
က႑ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊

အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

အျခားေသာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကိုေျမလြတ္၊

ေျမလပ္ႏွင့္

အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
ေျမရိုင္းမ်ားအား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စိက
ု ္ပ်ိဳးေရးဖ႔ြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊

သတၱဳတူးေဖာ္မႈႏွင့္ ဥပေဒကခြင့္ျပဳ ထားသည့္ အျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (ပုဒ္မ ၄ ႏွင့္ ၅) အလို႔ငွာ
ငွားရမ္းခြင့္ရရိွေရးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားတစ္ခုဖန္တီးေပးလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္

အဆိုပါဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ားအား စီးပြားေရးအရတိုးတက္လာေစရန္ ျဖစ္ျခင္း
ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခလူထုမွပိုင္ဆိုင္သူမ်ား (ဓေလ့ထံုးတမ္း အရ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားတစ္နည္းနည္းအရ)
အေနျဖင့္

မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ားအား

မိမိတို႔၏ရိုးရာ

အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္အညီ

စီမံခန္႔ခြႏ
ဲ ိုင္စြမ္း

ကန္႔သတ္ခံထားရသည္။ မည္သည့္ေျမသည္ လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္
ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေရးပါသည့္စဥ္းစားသံုးသပ္မႈတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ
အလြန္အေရးပါေသာ အပိုင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႀကံဳေတ႔ြေနရသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မေရရာ
မခိုင္မာမႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ သေဘာသသဘာ၀ျဖစ္ရာ ယင္းအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ သဘာ၀
သယံဇာတ တူးေဖာ္ထတ
ု ္ယူေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွဟတ
ု ္မဟုတ္၊ အနီးအပါးရိွ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွလူမ်ား
သ႔႔ိုမဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ၊ ေဒသတြင္းမွလယ္ယာေျမေစ်းကြက္မ်ား၊
သို႔မဟုတ္

ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာမႈစသည္တို႔ျဖစ္သည္

အဆိုပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္

လယ္ယာေျမရွားပါးမႈ သို႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ရမႈမ်ားကိုေပၚေပါက္လာေစသည့္အျပင္
တိက်ရွင္းလင္းေသာလယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္လိုလားမႈတို႔ကိုလည္း

သိသိသာသာတိုးပြားေစသည္။

ထိုသို႔

ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးအေနျဖင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးစားပြဲ၀ိုင္း၌ တင္ျပေျပာဆိုခြင့္ရရိွထား
ရန္မွာ

အလြန္အေရးႀကီးပါသည္ ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္

မတူညီေသာေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္

ပါ၀င္ေနသည့္ပဋိပကၡအမ်ိဳးအစားမ်ားအလိုက္

လူထုလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္

အသိအမွတ္ျပဳေပးေရးတြင္ေပၚေပါက္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း သာဓကမ်ား
ထုတ္ေပးေနသည္

ဥပမာ-အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းအခြင့္အေရးမ်ား

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရသည့္

သစ္ေတာေျမမ်ားအတြင္း၌ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာေသာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
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သာဓကမ်ားကို

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွေပးလ်က္ရိွသည္

ယင္းသ႔ိုေသာသာဓကမ်ားသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ

မူ၀ါဒ

ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရာ ယင္းပုဂိၢဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္တ႔ိုအတြက္ မည္သို႔ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္သံုးသပ္
ရန္လိုအပ္ေနသည္။

ေပးအပ္ထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္္ယာေျမဥပေဒအျပင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခဲေ
ြ ရးဥပေဒအရ စုေပါင္း
ပိုင္ဆိုင္မႈပံုသဏၭၭာန္မ်ားအားခြင့္ျပဳေပးထားေသာ္လည္း သာမန္အားျဖင့္ ေပးအပ္ထားေသာအခြင့္အေရးမ်ား
မွာ

အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွေနပါသည္

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ျပဳ

လက္မွတ္မ်ားမွာ

တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္

လယ္ယာေျမဥပေဒအရ

အေျခအေနအရသာျဖစ္သျဖင့္

အကယ္၍

လယ္ယာေျမ

လူထုအဖ႔ြဲအစည္းတစ္ရပ္

သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုက လယ္ယာေျမမ်ားအားပလပ္ထားျခင္းကဲ့သို႔ အသံုးျပဳခြင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို
ခ်ိဳးေဖာက္မိလွ်င္

အစိုးရအေနျဖင့္

ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ျခင္း၊

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အားပယ္ဖ်က္ျခင္း

သို႔မဟုတ္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ မည္သည့္ေဆာက္လုပ္မႈမ်ိဳးကိုမဆို အင္အားသံုးဖယ္ရွားျခင္း (ပုဒ္မ ၁၂)
တို႔အား

ျပဳလုပ္ႏုိင္ေပသည္

ေျမလြတ္၊

ေျမလပ္

ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခဲေ
ြ ရး

ဥပေဒအရ

ႏုိင္ငံပိုင္ေျမမ်ားအတြက္ ကာလရွည္အငွားခ်ထားမႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ေသာ္လည္း အစိုးရ၏သေဘာတူ
ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ အဆိုပါေျမမ်ားကို အေပါင္ထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေ၀ျခမ္း
စိတ္ပိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ ျခင္းမ်ားမျပဳႏုိင္ပါ (၂၀၁၂ ၊ ပုဒ္မ ၁၆)
လက္ေတ႔ြျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားအတြင္းေတ႔႔ြရသည့္

ပိုင္ရွင္သစ္ျဖစ္သူထံလႊဲေျပာင္းခြင့္ႏွင့္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ

ေယဘုယ်ေရြးခ်ယ္စရာသံုးခုရိွသည္
•

ပိုင္ရွင္သစ္ျဖစ္သူထံလႊဲေျပာင္းခြင့္မပါရိွသည့္ ရပ္ရြာလူအမ်ားပိုင္ဆိုင္ႏုိင္မႈ
လယ္ယာေျမအားရယူရန္၊

အသံုးျပဳရန္ႏွင့္စီမံခန္႔ခဲရ
ြ န္အတြက္

ရပ္ရာြ လူထုအေနျဖင့္

အခြင့အ
္ ေရးထိန္းသိမ္းထားႏုိင္

ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္မတတ္ႏိုင္ေပ ယင္းသို႔ေသာအေျခအေန
မ်ားတြင္ အကယ္၍အစိုးရအေနျဖင့္ (ဥပမာ - အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ဖိလစ္ပိုင)္ လယ္ယာေျမမ်ားအားျပန္လည္
ခြဲေ၀ေပးပါက သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအတြက္သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ရိွႏုိင္သည္။
•

လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ရပ္

သ႔ိုမဟုတ္

အသုိင္းအ၀ိုင္းတြင္မပါ၀င္သူမ်ားအတြက္

လႊဲေျပာင္းေပးပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္တကြအမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း

ပိုင္ရွင္သစ္ထံ

လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ

ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္အတြက္ (ဥပမာ - မကၠဆီကို၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား) အေျခခံအျဖစ္ တစ္သီးပုဂၢလ
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းက ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္
အကယ္၍ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ အမ်ားပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ရိွထားေသာအစုအဖြဲ႕မွႏုတ္ထက
ြ ္ရန္
ေရြးခ်ယ္ထားပါက (ဥပမာ ၊ ကေမၻာဒီးယား) ၄င္းတ႔႔ိုအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွႏုိင္ပါသည္ တတိယ
ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သူမ်ားထံသို႔

ေပးအပ္ထားသည့္ငွားရမ္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္

ပိုင္ရွင္သစ္ထံလက္ေျပာင္း

ေပးအပ္ခြင့္အား ရရိွႏုိင္သည္။ (ဥပမာ - ေဘာ့ဆြာနာ သို႔မဟုတ္ မိုဇမ္ဘစ္)
•
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ရပ္ရြာလူထု၏ေျမအတြက္

ပိုင္ရွင္သစ္ထံလႊဲေျပာင္းေပးပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္တကြ

မကၠဆီကိုႏုိင္ငံမွာကဲ့သ႔ိုပင္

လူထုပိုင္ဆိုင္မႈရိွေသာေျမမ်ားအတြက္

အမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း

ပိုင္ရွင္သစ္ထံလႊဲေျပာင္းေပး

CUSTOMARY COMMUNAL TENURE RECOGNITION: REVIEW OF COUNTRY EXPERIENCES

ပိုင္ခင
ြ ့္ အျပည့္အ၀ ရိွႏုိင္သည္ အစိုးရကေျမကိုပိုင္ဆိုင္ေနၿပီး လိုက္ေလ်ာလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည့္
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား တစ္ဟုန္ထိုးတိုးပြားလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏
ေျမမ်ားေပၚမွလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအေနျဖင့္

လုပ္ကိုငခ
္ ြင့္ျပဳထားသည့္ကာလကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္

မည္သ႔ို

ျပန္လည္ေပးအပ္ခံရေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးေနပါသည္

အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား
အထက္တြင္ရွင္းလင္းစြာထုတ္ေဖာ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအျပင္

ထပ္မံ၍

ေအာက္ပါရႈေထာင့္မ်ားသည္

လည္း လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အားအသိအမွတ္ျပဳေရး အေထာက္အကူျပဳအစီအစဥ္
ေရးဆြဲရာ၌ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မ်ားကို ေထာက္ျပညႊန္းဆိုထားျပန္သည္
•

ႏုိင္ငံေရးအရစိတ္ဆႏၵရိွမႈႏွင့္ပ့ံပိုးမႈ
လက္ေတ႔႔ြက်က်

လက္ရိွႏုိင္ငံေရးအရစိတ္ဆႏၵရိွမႈႏွင့္ပ့ံပိုးမႈအေပၚ

ထိေရာက္စြာအကဲဲျဖတ္မႈသည္

အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေနသည့္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္အက်ိဳးရိွစြာသံုးစြဲမႈအတြက္ အလြန္အေရးပါေနသည္
•

အတိုင္းအတာပမာဏႏွင့္

တည္ေနရာ

လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အေပၚ

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္
တိုးတက္မႈရိွလာေစရန္

မွတပ
္ ံုတင္ေပးျခင္းတြင္

ႏုိင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားရိွ

ထိေရာက္အက်ိဳးမ်ားေစမည့္

ကြဲျပားေသာပထ၀ီသြင္ျပင္မ်ားႏွင့္

ေနာက္ခံ

အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အေရးပါမႈအေပၚအာရံုစိုက္ထားေသာ အတိုင္းအတာပမာဏျဖင့္လုပ္ငန္းစဥ္
အား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည္
•

အေထာက္အကူျပဳပ့ံပိုးေသာဥပေဒ
ေပးရန္

ရပိုင္ခြင့္မ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔အားမွတ္ပံုတင္

ရိုးရွင္းၿပီးထိေရာက္သြက္လက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္

ျပ႒ာန္းဥပေဒအေနျဖင့္

အကယ္၍ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရသည့္အခါ ခိုင္မာစိတ္ခ်ရသည့္ အကာအကြယ္မ်ားကို
ေပးအပ္သင့္သည္

ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍

ကေမၻာဒီးယား၊

ဂါနာႏွင့္

လိင
ု ္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ

သာဓကမ်ားကညႊန္ျပေနသည္မွာ စမ္းသပ္လ်က္ရိွေသာ လူထုပိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္
လုပ္ပုိင္ခင
ြ မ
့္ ွတပ
္ ံုတင္ျခင္းရိွ အလွဴရွင္ပ့ံပိုးထားေသာအစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ေျပး
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတ႔႔ိုအေနျဖင့္ ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားရရိွေရးအတြက္
လုပ္ငန္းစဥ္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္ျပဳစုျခင္း၏

လုပ္ငန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေနၾကသည့္အခါ

ထိေရာက္မႈ

အရိွဆံုးဟူ၍ျဖစ္သည္ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အကုန္အစင္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏုိင္၊ ေႏွးေကြး
ႏုိင္သျဖင့္ အၿပီးသတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုအတည္ျပဳလိုက္ခ်ိန္အထိ ယာယီအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား
ပ့ံပိုးေပးရန္

အေရးပါလွသည္

ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားအား

ဂရုတစိုက္

ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္စြာ

သံုးစြဲျခင္းမွာ (အမ်ားဆိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္ေျမမ်ားကဲ့သို႔) သြက္လက္ျမန္ဆန္သည့္ မွတ္ပံုတင္
ျခင္းတြင္

မွန္ကန္ေသာအဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုမႈမ်ားႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္သည့္

လုပထ
္ ံုးလုပ္နည္းက်င့္၀တ္

အသံုးျပဳမႈမ်ား ရိွေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္
•

စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

လယ္ယာေျမမွတပ
္ ံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို မည္သ႔ိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္နည္း ထို႔ျပင္ လယ္ယာေျမစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးအစားသာမက ကုိယ္စားျပဳနည္းလမ္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတ႔႔ို
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အေပၚ

အေလးထား

အာရံုစိုက္ျခင္းက

အမ်ိဳးသား-အမ်ိဳးသမီးကြဲျပားမႈႏွင့္

လူမႈေရးအရ

၀င္ဆ့ံႏိုင္မႈရႈေထာင့္မ်ား၏ ကိင
ု ္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည့္အတိုင္းအတာအား ဆံုးျဖတ္ေပးသည္ အခြန္
ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွမႈေမးခြန္းမ်ား အတြက္လည္း ရွင္းလင္းလြယ္ကူမႈရိွေစရန္လိုအပ္သည္
•

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း လူထုလုပ္ပိုင္ခြင့္အားအသိအမွတ္ျပဳေပးေရးတြင္ပါ၀င္ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေနသူမ်ားအတြက္

စြမ္းေဆာင္ရည္

တည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ ယင္းတြင္ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ သြားေရာက္ကူညပ
ီ ့ံပိုးျခင္း
ႏွစ္ရပ္စလံုးသာမက နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာသင္တန္းေပးျခင္းလည္း ပါ၀င္သင့္သည္။
•

အရပ္ဘက္အဖ႔ြဲအစည္းမ်ား၏အခန္းက႑
လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း (CSO) မ်ားသည္ လူထု

မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား

ပ့ံပိုးရာတြင္

အေရးပါေသာ

မဟာမိတ္တစ္ရပ္ျဖစ္ႏုိင္ရာ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ႏႈန္းထားစေကးျဖင့္ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ျဖစ္သည္ ယင္းအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ CSO မ်ားအၾကား နီးကပ္သည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ျဖစ္ထြနး္ လာေစရန္အတြက္

လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ားအား

လိုအပ္ေနရာတြင္

အဆိုပါျဖစ္ထြန္းမႈက

အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရအဖ႔အ
ြဲ စည္းမ်ား
ႏွင့္အက်ိဳးရိွသည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္စဥ္ CSO မ်ားကို ၄င္းတို႔၏ အမွီအခိုကင္းမႈ
အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ေပးထားသည္။
•

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္တိုးတက္မႈအား

ေျခရာခံၾကည့္ရန္အျပင္ လူထုလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္လက္မွတထ
္ ုတ္ေပးျခင္းႏွင္

မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

အတြက္ လိုအပ္ေသာျပင္ဆင္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္လည္း အေရးပါလွသည္။
အခ်ဳပ္

အားျဖင့္

လက္ေတ႔ြျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားသည္

မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားအား

လမ္းညႊန္အကူအညီ

ေပးႏုိင္ေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းနည္းလမ္းမ်ားကို ညႊန္ျပေပးပါသည္ ယင္းတို႔တြင္
•

လြယ္သေယာင္ျပဳထားျခင္းမဟုတ္သည့္အျပင္ ဖိလစ္ပိုင္၊ မိုဇမ္ဘစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဘာ့ဆြာနာ ႏုိင္ငံ
မ်ားႏွင့္

ကြဲျပားႏုိင္သည့္

သာဓကတစ္ရပ္အား

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကေပးေနျခင္းႏွင့္အတူ

အခြင့္အေရးမ်ားကိုသတ္မွတ္ရန္အတက
ြက္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရိုးရွင္းမႈႏွင့္လြယ္ကူမႈမွာအေရးႀကီးသည္။
•

နယ္နိမိတ္တိုင္းထြာသတ္မွတ္ရန္ ေဘာ့ဆြာနာႏိုင္ငံ၌ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္နည္းလမ္းမ်ားကဲ့သို႔
လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ၿပီး စရိတ္သက္သာေသာနည္းလမ္းမ်ားအား ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

•

အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ပ့ံပိုးကူညီမႈမွာ တစ္သမတ္တည္းႏွင့္ ေရရွည္ ျဖစ္သင့္
သည္။

•

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ မကၠဆက
ီ ိုႏုိင္ငံတို႔တြင္သရုပ္ျပသခဲ့သည့္
ပြင္းလင္းျမင္သာၿပီး အလြယ္တကူဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ မွတ္ပံုတင္ဌာနမ်ားမွာ အေကာင္းဆံုးေသာ
စံျပ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ ေဒသဆိုင္ရာမွတပ
္ ံုတင္ရံုးမ်ားထူေထာင္ထားရိွျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္
ေၾကးအား အခမဲ့ျဖစ္ေစရန္ပ့ံပိုးထားျခင္းမွာ အဓိကက်ေသာအပိုင္းျဖစ္သည္။
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လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈကို ေအာက္ေျခလူထုအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအဆင့္ထိ အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္းဆီ ဦးတည္
ေနေသာ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ရိွလာပါသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဤသံုးသပ္ခ်က္
ပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စုစည္းထားေသာ သင္ခန္းစာယူဖယ
ြ ္ရာမ်ားကို မိမိႏိုင္ငံတြင္ရိွေနေသာ ထူးျခားသည့္ အေျခ
အေနမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္
ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲသည့္

ေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေနေသာ

ေျမအသံုးခ်ေရး

မူ၀ါဒႏွင့္ဆက္စပ္

အဓိကက်သည့္သက္ဆိုင္သူမ်ားက

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Figure 3: ဆီယာလီယြန္ႏိုင္င၌
ံ ေက်းရြာပိုင္ေျမ ေျမပံုေရးဆဲြျခင္း
Photo: Nick Thomas

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုဖတ္ရႈရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္ေတ႔ြရိွခ်က္မ်ားရယူရန္
http://www.usaidlandtenure.net/ customary-tenure သို႔သြားပါ
ထပ္မံသိရိွလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Stephen Brooks, Land Tenure and Resource
Manageent Office (sbrooks@usaid.gov) သို႔မဟုတ္ www.usaidlandtenure.net သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
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