အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ(မူၾကမ္း)အေပၚ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
သို ့

- ေျမယာခြေ
ဲ ၀အသံုးခ်မႈ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ

မွ

- Ms. Rachael Knight – rachaelknight@namati.org ႏွင့္ Ms. Laura Goodwin – lauragoodwin@namati.org
ေန ့စြဲ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ (၃၀)ရက္။
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒမူၾကမ္းအား ပါ၀င္မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းရျခင္းအတြက္ Namati မွ လြန္စြာႏွစ္ေထာင္းအားရ

ျဖစ္ရပါသည္။ ဤမူ၀ါဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရပ္ရြာႏွင့္လူထုအတြက္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈအား ပိုမိုအာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေရး အေရး
ႀကီးေသာမူေဘာင္တစ္ခုခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊

အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒႏွင့္

ေနာက္ဆက္တဟ
ြဲ န္ခ်က္ညီမႈမ်ားအတြက္လည္း

ခ်ိတ္ဆက္

လမ္းညႊန္ရာေရာက္ပါသည္။ ထို ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအား ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းမရွိဆိုသည္ကို
ေသခ်ာေစၿပီး၊ ႏိုင္ငံဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ၄င္းတို ့အား အဓိကေနရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာေရာက္ေပသည္။ မူၾကမ္း၏ အပိုင္း (၇)တြင္
တိုင္းရင္းသားတို ့၏ မိရုိးဖလာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရပ္ရြာ စသည္တို႕အား ထည့္သြင္းလွ်က္
အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္လည္း ႏွစ္ၿခိဳက္ရပါသည္။ အပိုင္း(၃) ေျမယာငွားရမ္းျခင္းတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ေရးရာဆန္းစစ္မႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ အေလးထားကာကြယ္ရန္ထည့္သြင္းထားျခင္းအားလည္း ေထာက္ခံအပ္ပါသည္။ အပိုဒ္(၃၆)တြင္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ့လာမႈ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈရရွိေစရန္ ေျမအငွားခ်ထား ျခင္းအား
ဆိုင္းငံ့ေစျခင္းသည္လည္း

ေကာင္းမြန္လွပါသည္။

အလားတူစြာ

အလားအလာေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္

အပိုဒ္

(၅၆)တြင္

လူနည္းစု

မ်ိဳးႏြယ္စုပိုင္ ေျမအား လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းအား ကာကြယ္ေပးထားသည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အာရံုထားရွိမႈအတြက္
ေကာ္မတီအား ကြ်ႏုပ္တို ့မွ ခ်ီးမြမ္းအပ္ပါသည္။
ၿခံဳငံုရပါက မူၾကမ္းသည္ ရပ္ရြာေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္
ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတို ့အား အကာအကြယ္ေပးရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိပါသည္။ Namati အေနျဖင့္ မူၾကမ္းျပဳစုသူမ်ားႏွင့္
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ား အျပည့္အ၀ထိေရာက္မွန္ကန္မႈအား အေလးထားလွ်က္ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕အား ရိုးသားစြာ
ေပးပို ့အပ္ပါသည္။
အႀကံျပဳလိုသည္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။

အဓိကအသံုးအႏႈန္းမ်ားအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာအခန္း ပါရွိရန္။

၂။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မည္ကဲ့သို ့ေျမယာပိုင္ဆိုင္ အသံုးျပဳသည္ဆိုသည္အား ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္အခန္း ပါရွိရန္ႏွင့္၊ မည္သူသည္
မည္သည့္အခြင့္အေရးတို ့အား လက္ကိုင္ျပဳႏိုင္သည္တို ့ပါ ပါရွိရန္။

၃။

မူ၀ါဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အင္အားနည္းသည့္အစုအဖြဲ ့မ်ား၏ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ အာမခံခ်က္အား အေလးထားျမွင့္တင္သည့္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အခန္းအား ထင္သာျမင္သာ စဥ္းစားထည့္သြင္းရန္။

၄။

ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္အား အကာအကြယ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္၊ မူ၀ါဒ၏ အေျခခံမူမ်ားအား
ရွင္းလင္း ေသခ်ာမႈရွိ ေစရန္။

၅။

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အဆင့္တိုင္း၌ အရာရွိမ်ား၏ တာ၀န္၀တၲရားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားရန္။

၆။

ဘံုေျမမ်ားခြေ
ဲ ၀မႈအား အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ေျမအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳေပးရန္္။

၇။

မွတ္တမ္းရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာေျမယာအခြင့္အေရးအား ဦးစားေပးမႈအျဖစ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္။

၈။

လယ္ယာအသံုးျပဳမႈ စီမံကိန္း ေရးဆြစ
ဲ ဥ္တစ္ေလ်ွက္လံုးအတြက္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္မွ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္။

၉။

အပိုင္း (၂) အခန္္း (၃) တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေျမယာသံုးစြမ
ဲ ႈ အေျပာင္းအလဲ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း
မ်ား ထည့္သြင္းရန္။

၁၀။

ရပ္ရြာအစုအဖြဲ ့ ေျမအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စီမံခန္ ့ခပ
ြဲ ိုင္ခြင့္တို ့အတြက္ ထိေရာက္သည့္ အကာအကြယ္
ေပးမႈမ်ား အေလးထားရန္။

၁၁။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီအတြက္ အစီရင္ခံျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္၊ လြတ္လပ္သည့္ေကာ္မရွင္
သို ့မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့တစ္ခု ခြင့္ျပဳေပးရန္။

ဤအခ်က္မ်ားအား ေအာက္တြင္ အက်ယ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၁။

အဓိကအသံုးအႏႈန္းမ်ားအား အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားေသာ အခန္းပါရွိရန္။
အပိုဒ္(၁) မစမီတြင္ ဖတ္ရႈသူတို႕အတြက္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ျဖစ္ေစမည့္၊ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား၏

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ မူ၀ါဒအား ပိုမို အားေကာင္း ခိုင္မာေစပါမည္။
၂။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မည္ကဲ့သို ့ေျမယာပိုင္ဆိုင္အသံုးျပဳသည္ဆိုသည္အား ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္အခန္း ပါရွိရန္ႏွင့္၊ မည္သူသည္

မည္သည့္အခြင့္အေရးတို ့အား လက္ကိုင္ျပဳႏိုင္သည္တို ့ပါရွိရန္။
ႏိုင္ငံအတြင္း ေျမယာအား အတန္းအစား ခြပ
ဲ ံုႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပံုတို႕အား ပထမဦးစြာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါက
ဤမူ၀ါဒအတြက္ ႀကီးစြာေသာအက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာအားလံုးအား ႏိုင္ငံေတာ္မွပိုင္ဆိုင္သည္ ဆိုပါက ဤမူ၀ါဒတြင္
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားအားလည္း ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္
မိသားစုမ်ားသည္

လြတ္လပ္စြာပိုင္ဆိုင္မႈ၊

ငွာရမ္းပို္င္ဆိုင္မႈ

သို႕မဟုတ္

သံုးစြစ
ဲ ီမံခြင့္

ရထားရံုမွ်သာ

ျဖစ္ပါသလား။

သံုးစြစ
ဲ ီမံခြင့္

အေထာက္အထားမ်ားအျဖစ္ တစ္ဦးတည္း အမည္မဟုတ္ဘဲ ခင္ပြန္းႏွင့္ ဇနီး အမည္ ႏွစ္ခုစလံုး ပါနိုင္ပါသလား။ အစုအဖြဲ ့မ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ားမွ
သံုးစြြဲစီမံခြင့္

ရွိႏိုင္ပါသလား။

ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္

ရင္းႏွီျမွပ္ႏွံသူမ်ားက

ဘယ္လိုအခြင့္အေရးေတြ

လက္၀ယ္ရိွႏိုင္ပါသလဲ။

ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ လက္မွတ္ ရယူသည့္အခါ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြေရာ ပံုမွန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ ့ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား
ရရွိႏိုင္ပါမည္လား။ ေျမအသံုးျပဳမႈအာမခံခ်က္အား ဟန္႕တားေနသည့္ အရာမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေျမ
အသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒအား အေျခခံက်က် အတည္ျပဳေပးႏုိင္ေရး ပ့ံပိုးရာေရာက္ပါသည္။
၃။

မူ၀ါဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အင္အားနည္းသည့္အစုအဖြဲ ့မ်ား၏ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ အာမခံခ်က္အား၊ အေလးထားျမွင့္တင္သည့္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ အခန္းအား ထင္သာျမင္သာ စဥ္းစားထည့္သြင္းရန္။
မူၾကမ္းအပိုဒ္ (၆)တြင္ မူ၀ါဒေရးရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ “ႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမယာသံုးစြမ
ဲ ႈ၊ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးႏွင့္
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို ့အား ဟန္ခ်က္ညီညီ အက်ိဳးရွိေစျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတို ့၏ ေျမယာသံုးစြခ
ဲ ြင့္အား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေျမယာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္” ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ထပ္မံျဖည့္သြင္းႏိုင္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ

“တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား ၄င္းတို႕၏ေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ေစျခင္း၊ ရိုးရာထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ သဘာ၀
အရင္းအျမစ္တို႕အား ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္စီမံေစျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႕ေရြးခ်ယ္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈမ်ားအား ရွင္သန္ဖြံ ့ၿဖိဳး
ေစျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြဲျပားျခင္းအား ထိန္းသိမ္းရန္”



“ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ေက်းရြာမ်ားရွိ ၄င္းတို႕အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ ဘံုေျမမ်ားတြင္ ေဒသစီးပြားေရးမ်ား ခိုင္မာေစျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႕
မိသားစုမ်ား၏ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစားအစာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြ စုေဆာင္း
ခြင့္ျပဳလ်ွက္ ရပ္ရြာလူထု၏ ဘံုအရင္းအျမစ္မ်ားအား တမွ်စြာ လက္လွမ္းမီေစျခင္းအား ကာကြယ္ရန္”



“အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား1 အာမခံခ်က္ေၾကာင့္ မိသားစုမ်ား အလားအလာေကာင္းမြန္ေနျခင္း”



“ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အစားအစာႏွင့္ ေရလံုေလာက္စြာ ရရွိေနျခင္း”

တနည္းအားျဖင့္ ထိုကဲ့သို ့ေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အပိုဒ္ (၉)ႏွင့္ အပိုဒ္ (၁၀)တို ့တြင္ ပါရွိရန္ျဖစ္ပါသည္။
၄။

ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္အား အကာအကြယ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္၊ မူ၀ါဒ၏ အေျခခံမူမ်ားအား

ေသခ်ာမႈရွိေစရန္။
မူၾကမ္းပါအေျခခံမူမ်ားမွာ လြန္စြာေကာင္းမြန္ၿပီး မူၾကမ္းျပဳစုသူမ်ားအား မ်ားစြာခ်ီးမြမ္းအပ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ အပိုဒ္(၉)ႏွင့္(၁၀)ပါ
အခ်က္မ်ား မည္သို ့ကြာျခားေနသည္ကို မရွင္းပါ၊ ႏွစ္ပိုဒ္စလံုးသည္ မူ၀ါဒ၏အဓိကမူမ်ားကိုညႊန္းဆိုပါသည္။ ေအာက္ပါ အတိုင္း ပုဒ္ခြအ
ဲ ခ်ိဳ႕့
ထပ္မံျဖည့္စြက္လွ်က္ အပိုဒ္ (၉) နိဒါန္းပို္င္းအား ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ နိဒါန္းပ်ိဳးမႈ ျဖစ္ေစလိုပါသည္။
ေရရွည္တည္တံ့သည့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေသခ်ာေစေရး၊

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္

အျခားအင္အားနည္း၍

ထိေရာက္သည့္ပတ္၀န္းက်င္
ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအပါအ၀င္

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊
အားလံုးအတြက္ညီမွ်ေသာ

အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားဆက္တိုက္၀င္ေရာက္ေနမႈ၊ လူမႈေရးဟန္ခ်က္ညီမႈႏွင့္ ေျမယာျပႆနာ
ေျဖရွင္းျခင္း၊

ေျမယာသံုးစြမ
ဲ ႈ

အာမခံခ်က္ခိုင္မာေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္

မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား

စသည္တို ့တြင္ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒသည္ ….
ထို ့ေနာက္ အပိုဒ္(၉)ႏွင့္(၁၀)အား ေပါင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ မူ၀ါဒတြင္ မျမင္သာေသာ အေျခခံမူမ်ား ပို၍ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
(ဥပမာအေနျဖင့္ အပိုဒ္ (၉-က) ႏွင့္ အပိုဒ္ (၁၀-င) တို ့သည္အလြန္ဆင္တူသည့္အတြက္ ေပါင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။)
၅။

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အဆင့္တိုင္း၌ အရာရွိမ်ား၏ တာ၀န္ ၀တၱရားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားရန္။
အပိုဒ္(၁၈)တြင္

ျပည္ေထာင္းစုအစိုးရ၊

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ၊

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊

ခရိုင္ေျမ

အသံုးခ်မႈ ေကာင္စီမ်ား စသည္တို ့၏ တာ၀န္ရပ္မ်ားအား စီတန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေရအတြက္ႏွင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္မွာ
လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္ေစျခင္းျဖင့္ အင္အားနည္း၍ထိခိုက္လြယ္သည့္အစုအဖြဲ ့တို ့၏ အခြင့္အေရးမ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈအား ေသခ်ာေစပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ ေအာက္ပါအခ်က္တို ့ထပ္္မံျဖည့္သြင္းရန္
အႀကံျပဳလိုပါသည္။
-

“ေျမယာမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္၊ မိသားစုမ်ားအတြင္း အေမြႏွင့္ ေျမယာလႊဲေျပာင္းျခင္း တို ့အတြက္
အကာအကြယ္ေပးရန္မ်ား ေသခ်ာမႈရွိေစျခင္း”

1

ေလ့လာခ်က္မ်ားမွေတြ ့ရွိရသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးအမည္ႏွင့္ သို ့မဟုတ္ ႏွစ္ဦးအမည္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားစြာရရွိၿပီး

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေျမယာအခြင့္ အေရးအား အာမခံခ်က္ရေစပါသည္။
-

ပီရူးႏိုင္ငံရွိၿမိဳ ့ျပပ်ံက်ေနထိုင္သူမ်ားတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇနီးႏွင့္ခင္ပြန္း ႏွစ္ဦးအမည္ျဖင့္ထားရသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏မ်ိဳးပြားမႈႏႈန္း
၂၂%ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး၊ မိသားစု၀င္တစ္ဦး တည္း အမည္ျဖင့္ထားျခင္းထက္ မ်ိဳးပြားမႈႏႈန္း ႏွစ္ဆေလ်ာ့က်ျခင္း (၂၀၀၃) ျဖစ္သည္။

-

နီေပါႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးအမည္ေပါက္စီမံခ်က္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးတို ့၏လူမႈစီးပြားစြမ္းေဆာင္လိုစိတ္မ်ား၊
ကေလးမ်ား က်န္းမာေရးစသည္တို ့တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္လက္တေ
ြဲ ဆာင္ရြက္မႈမ်ားေတြ ့ရွိရၿပီး၊ ထိုကဲ့သို ့အာမခံႏိုင္မႈႏွင့္ ပံုစံက်နသည့္လယ္ယာ
အမည္ေပါက္စနစ္တို ့သည္ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တို ့တြင္ ျမင္သာသည့္တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေစခဲ့ပါသည္ (Allendorf 2007)။

-

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပန္ဂ်ပ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအမည္ေပါက္အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို ့ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုနားလည္အာရံုထားမႈတိုးပြား
ေစၿပီး၊ ၄င္းတို ့ခြင့္မျပဳဘဲ ခင္ပြန္းမွ လယ္အား တစ္ဦးတည္းေရာင္းခ်ရန္ေဆာင္ရြက္ပါက တရားရံုးတြင္ ၄င္းတို ့၏ အခြင့္အေရးမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္
စြမ္းေဆာင္မႈတိုးတက္လာေစပါသည္(Datta 2006)။

-

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂူဂ်ာရပ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအမည္ေပါက္လယ္ယာအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတို ့၏လယ္ေျမေပၚတြင္ ကိုယ္တိုင္ရင္းႏွီးေဆာင္ရြက္
လိုမႈမ်ား တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္ (Baruah 2007)။

-

ပူးတြအ
ဲ မည္ေပါက္အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ ့ျပပ်ံက်ေနထိုင္သူမ်ားတြင္ မိသားစုအရြယ္အစားအားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏မ်ိဳးပြားမႈႏွင့္
တစ္အိမ္တည္းေန အိမ္ေထာင္ကြမ
ဲ ိသားစုအေရအတြက္အနည္းငယ္ပါ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကေလးမ်ား၏ပညာေရးရလာဒ္မ်ားပါျမွင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္ (Galiani and
Schargrodsky 2005)။

-

“ေျမယာလႊဲေျပာင္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္

အျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈစီမံခ်က္မ်ားတြင္

ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို ့ပါ၀င္ေစၿပီး၊ ေျမယာႏွင့္ ရပ္ရြာသဘာ၀အရင္းအျမစ္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္”
-

“ဥပေဒႏွင့္

တရားေရးစနစ္အတြင္း

လူမႈလူတန္းစားမေရြး၊

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ

အနည္းအမ်ားႏွင့္

အျခားမည္သည့္အေျခအေန

ေပၚတြင္မွ် အေျခမခံဘဲ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ် အကာ
အကြယ္ေပးထားမႈ ေသခ်ာေစရန္”
-

“ေျမယာလႊဲေျပာင္းေရာင္း၀ယ္မႈမွန္သမွ်အား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္္မ်ား တသမတ္တည္းရွိရန္တို ့အား
ေသခ်ာမႈ ရွိေစရန္”

သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို ့ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ မူ၀ါဒအား ပိုမိုအားေကာင္းေစႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ - ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္သည္ ေနာက္တစ္ဆင့္ျမင့္သူတို ့အား မည္ကဲ့သို ့တာ၀န္ခံမႈရွိသည္အား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ
ထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ မည္သည့္အဆင့္သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မည္မွ်ရွိသည္တို ့ပါ၀င္ပါမည္။
၆။

ဘံုေျမမ်ားခြေ
ဲ ၀မႈအား အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ေျမအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳေပးရန္္။
အပိုဒ္(၁၉)တြင္ ရပ္ရြာမွရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး (ထင္း၊ အေလ့က်သီးႏွံမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေဆးႏွင့္ပ်ားရည္၊ အမဲလိုက္ျခင္း၊

ေက်းလက္အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား) အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေျမအတန္းအစားမ်ားမပါ၀င္ပါ။ ေျမမဲ့ယာမဲ့ႏွင့္ အဆင္းရဲဆံုး ေက်းလက္
မိသားစုမ်ားသည္ အေျခခံအသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ထိုေျမအတန္းအစားမ်ားအေပၚမွီခိုေနရပါသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ေျမႏွင့္
အခြန္လက္စြဲ

(၁၉၁၁)တြင္

ထိုေျမအတန္းအစားမ်ားအျဖစ္သံုးႏိုင္ရန္

‘ရြာဘံုေျမ’

ဟုသံုးစြထ
ဲ ားၿပီး၊

၄င္းေျမမ်ားအားစီမံခန္

့ခြရ
ဲ န္

ေကာင္းမြန္သည့္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထားပါသည္။ မူၾကမ္းတြင္ ထုိေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားမပါရွိျခင္းသည္ လူသန္းမ်ားစြာ၏ အသက္ေမြး
၀မ္းေၾကာင္းမႈႏွင့္ ေန ့စဥ္အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ မ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး၊ ထင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဆးမ်ားကဲ့သို ့ ေသးမႊားသည့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပင္ လက္္လွမ္းမမွီႏိုင္ေတာ့ဘဲ မိသားစုမ်ားသည္ ပိုမို ခက္ခဲဆင္းရဲလာႏိုင္ပါသည္။
၄င္းအားေျဖရွင္းရန္ အပိုဒ္ ၁၉ (ဂ ႏွင့္ ဆ) အား ပယ္ဖ်က္ၿပီး၊ ပို၍သေဘာေပါက္နားလည္လြယ္ေသာ “ဘံုေျမ”၊ “ရြာေျမ”
သို ့မဟုတ္ “အစုအဖြဲ ့ပိုင္ေျမ” အျဖစ္ ၄င္းႏွစ္ခုအားေပါင္းရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ ထုိအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္မႈသည္ အမ်ားပိုင္ေျမအား
ရပ္ရြာမွ သံုးစြပ
ဲ ိုင္ခြင့္အတြက္ ပိုမိုက်စ္လစ္သည့္ ဥပေဒေရးရာ လမ္းညႊန္မႈျဖစ္ၿပီး၊ ရပ္ရြာမွ တရားမွ်တစြာႏွင့္ ေရရွည္အတြက္ သံုးစြစ
ဲ ီမံႏိုင္ရန္
ဥပေဒႏွင့္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရာေရာက္ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးမႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းသည္လည္း ေျမယာမ်ားပိိုမိုကာကြယ္ရာေရာက္သည့္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေျမမ်ား
အား ေျမလြတ္ ေျမလပ္မ်ားဟုေခၚဆိုျခင္းသည္ (က) ရပ္ရြာ၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ (ခ)
ေရရွည္ စီမံခန္ ့ခြႏ
ဲ ိုင္ရန္ ရပ္ရြာအဖြဲ ့၀င္မ်ားအား တာ၀န္ယူေစျခင္း စသည့္ ဥပေဒေရးရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။
ရပ္ရြာမွ ၄င္းတို ့ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ - ေျမမဲ့မိသားစုမ်ားအားေနရာခ်ထားျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအား ေျမငွားရမ္း
ျခင္း၊ ဘံုမွ်ေ၀သံုးစြရ
ဲ န္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ေဒသက်န္းမာေရးျမွင့္တင္ရန္သံုးစြျဲ ခင္း၊ စီပြားေရးႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရပ္ရြာအား
ေျမသံုးစြခ
ဲ ြင့္ အာဏာေပးကာ ‘ေက်းရြာဘံုေျမ’ သို ့မဟုတ္ ‘အစုအဖြဲ ့ပိုင္ေျမ’ အတြက္ ရပ္ရြာပိုင္ေျမစီမံခန္ ့ခမ
ြဲ ႈစြမ္းရည္ ျမင့္မားလာရန္
ျဖစ္သည္။ အလားတူစြာ “တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ၄င္းတို ့၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈ
အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးပါသည့္ ေျမေနရာ စဥ္းစားလက္ခံထားသည့္အတြက္ အပိုဒ္ ၁၉ (ဇ) တြင္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ထားသည့္
ေျမမ်ားအား ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။
၇။

မွတ္တမ္းရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာေျမယာအခြင့္အေရးအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးအျဖစ္ ရွင္းလင္းစြာ ထည့္သြင္း

ေဖာ္ျပရန္။
အပိုဒ္ ၂၃ (က)သည္ လြန္စြာေကာင္းမြန္လွပါသည္။ ေျမယာလုပ္ကို္င္ခြင့္၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာစသည္တို ့အတြက္
တာ၀န္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးငွာ ေအာက္ပါအခ်က္အား
ထည့္သြင္းေစလို ပါသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္တြင္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း၊ အေထာက္အထားရွိျခင္း၊ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမ်ား မရွိေသးသည့္တိုင္ ေရရွည္
စြက
ဲ ို္င္ လာခဲ့သည့္ ရိုးရာႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာထံုးတမ္းမ်ားအား ဥပေဒအရ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာမွ ေျမမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ သံုးစြဲ
စီမံခန္ ့ခြဲ ရန္”
ထပ္ေလာင္း၍ ဥပေဒအရ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မိရိုးဖလာ ပါးစပ္ရာဇ၀င္ႏွင့္ ေျမလုပ္ကြက္ အေထာက္အထား
တို ့ျဖင့္ လည္း မူ၀ါဒမွ ခြင့္ျပဳေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္လည္း ႏႈတ္မႈေရးရာ
အေထာက္အထား၊ ဗိသုကာ အေထာက္အထားႏွင့္ ေျမအညႊန္းအေထာက္အထားတို ့အားလည္း ၾကာျမင့္စြာေသာ ေျမယာေတာင္းဆိုမႈ
မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသမ်ားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

စာရြက္စာတမ္းမဟုတ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားအား

လက္ခံခြင့္ျပဳျခင္းသည္ မိရိုးဖလာလယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ လံုေလာက္သည့္သက္ေသျဖစ္ၿပီး၊ ဆင္းရဲသားမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္
ေဒသမ်ား အတြက္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္အား အင္အားျဖည့္ဆည္းေပးရာေရာက္ပါသည္။
အျခားအပိုဒ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာလယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္အာမခံခ်က္ ပိုမိုခိုင္မာမႈရွိေစရန္-

အပိုဒ္ ၂၂(ဃ)အား အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈေအာက္တြင္ ရပ္ရြာေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားထည့္သြင္းျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊
“တစ္သီးပုဂၢလအားလံုး၊ ဥပေဒႏွင့္အညီဖြဲ ့စည္းထားသည့္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ေျမယာသံုးစြခ
ဲ ြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္စီမံ
ေနသည့္ အဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုလူမ်ားစု တုိင္းရင္းသားအစုအဖြဲ ့အားလံုးတို ့သည္ တူညီေသာအခြင့္အေရး………ရွိသည္။

-

အပိုဒ္ ၂၇တြင္ - လက္ရွိ အသံုးျပဳေနသူ၏အခြင့္အေရးမ်ားအား ပိုမိုတိက်ေသာစကားရပ္ျဖစ္သည့္ လက္ရွိသံုးစြေ
ဲ နေသာ
ေျမလြတ္ေျမလပ္ျဖစ္သည့္ ဘံုေျမမ်ားအား ရပ္ရြာမွသံုးစြခ
ဲ ြင့္ ဟုေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ပါသည္။ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ စာသားအား
“[အဆိုျပဳထားေသာ ခရိုင္အဆင့္ေျမအသံုးခ်မႈအစီအမံမ်ားသည္] လက္ရွိ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ၏ ေျမသံုးစြဲခြင့္
အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ဇုန္နယ္အတြက္သံုးရန္ျဖစ္ေစ၊ သီးျခားေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေစရပါ”
ဟု ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ပါသည္။

-

အပိုဒ္ ၂၉(ခ) သည္လြန္စြာေကာင္းမြန္လွပါသည္။ ပိုမိုရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးေစလိုသည္မွာ “ခရိုင္အဆင့္စီမံခန္ ့ခြသ
ဲ ူမ်ားသည္
အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ေျမအား တစ္ဆက္တည္းအသံုးျပဳျခင္း၊ ေျမယာစီမံခန္ ့ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ ေျမယာ လုပ္ကိုင္ခြင့္
ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးတို ့အား မွတ္ပံုတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေပးရမည္။

-

အပိုဒ္ (၃၁) တြင္ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ ့ပိုင္ေျမ၊ ဘံုေျမ၊ ရြာေျမ စသည္ျဖင့္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ရပါမည္။ ၄င္း အမ်ိဳး
အစားတြင္ စားက်က္ေျမပါ၀င္ပါသည္။ ေတာင္ယာအမ်ိဳးအစားအတြက္ ရိုးရာဓေလ့စိုက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းနည္း၊ အလွည့္က်သီးႏွံ
စိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ သို ့မွသာ သံုးစြမ
ဲ ႈမရွိသည့္ေျမမ်ား မည္မွ်ၾကာျမင့္ေနသည္ကို သိရွိႏိုင္ပါမည္။

၈။

လယ္ယာအသံုးျပဳမႈ စီမံကိန္း ေရးဆြစ
ဲ ဥ္တစ္ေလ်ာက္လံုးအတြက္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္မွ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္။
မူ၀ါဒ၏ အခန္း(၂) စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္

ေျမအသံုးခ်မႈေျပာင္းလဲျခင္းတြင္

ေက်းလက္ေဒသအားလံုးအတြက္

အလြန္

ေကာင္းမြန္သည့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေျခခံမ်ားခ်မွတ္ထားပါသည္။ သို႕ေသာ္လက္ရွိစီမံကိန္းေရးဆြဲေနျခင္းအား ျပဳျပင္ရန္အႀကံျပဳ
ပါသည္။ သို ့မွသာ ရပ္ရြာအဆင့္မွ စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်းလက္လူထု၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ၿပီး
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အားေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ ေရာက္ပါမည္။ ရပ္ရြာမွအစပ်ိဳးမႈသည္ ေျမ အသံုးခ်မႈ
စီမံကိန္းမ်ား၏

အရည္အေသြးအား

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ပါသည္။

ခရိုင္အရာရွိမ်ားသည္

ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အသိၾကြယ္

ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ေဒသ၏ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈႏွင့္ ၄င္းတို ့၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဂဟေဗဒႏွင့္ နယ္ေျမ
ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ သိနားလည္မႈတို ့ မ်ားစြာ ရွိမေနႏိုင္ပါ။

ဥပမာ - အပိုဒ္ ၂၄(ဂ)တြင္ “အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါက ရပ္ရြာအတြင္း အမ်ိဳးသမီး၊
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

လယ္ယာအသံုးျပဳမႈေျမပံုဆြျဲ ခင္း”

တို႕ထက္၊

စာသားသည္

ရပ္ရြာအဆင့္တြင္

မည္သည့္တာ၀န္မ်ားရွိသည္ကို “ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႕သည္ လက္ရွိအေျခအေနအားထင္ဟပ္သည့္ လက္၀ယ္ရွိေျမယာႏွင့္
သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ အသံုးခ်ေျမပံုအား ေရးဆြရ
ဲ မည္။ ေနာင္တြင္ ၄င္းတို ့၏ေျမယာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္း
အျမစ္တို ့အား ရပ္ရြာမွ မည္ကဲ့သို ့အသံုးခ် မည္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အားပံ့ပိုးရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ
ေျမအသံုးခ်မႈစီမံကိန္းအား ေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။ ထို႕ေနာက္ ခရိုင္အရာရွိမ်ားသည္ ေျမအသံုးျပဳမႈေျမပံု၊ ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္း၊
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းတို ့အား စည္းရံုးႏိႈးေဆာ္၍ ရပ္ရြာ၏စီမံကိန္းမူၾကမ္းအား ပံ့ပိုး
ပါမည္”
၄င္းသည္ အပိုဒ္(၃၂)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆင့္အလိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားအား ေရွ ့ေနာက္ေျပာင္းရန္လိုပါသည္။ ပူးေပါင္း
ပါ၀င္မႈပိုမို အားေကာင္းမႈအေနျဖင့္ “ခရိုင္မွ ေျမအသံုးခ်မႈဇုန္မ်ားအျဖစ္ အဆိုျပဳေရးဆြထ
ဲ ားေသာ ေျမအသံုးျပဳမႈဇုန္မ်ား” ၏ ေရွ
ရပ္ရြာမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္

့တြင္

“ေက်းရြာတို္င္းရပ္ကြက္တိုင္းမွ သတင္းမ်ား” ျဖင့္ အစပ်ိဳးမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ား

ျပဳလုပ္ထားသည့္ ခရိုင္ရွိေျမပံုမ်ားအား ရပ္ရြာမ်ားမွ ႏွစ္ႀကိမ္အတည္ျပဳဆန္းစစ္ျခင္းအစား၊ ရပ္ရြာေျမပံုမ်ားအား အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ
ႏွစ္ႀကိမ္အတည္ျပဳ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေျပာင္းလဲမႈသည္ ေျမအသံုးျပဳမႈစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရပ္ရြာအား ၄င္းတို ့ကိုယ္တိုင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားျဖစ္ေစၿပီး၊ ေအာက္ပါတို႕အတြက္ ပ့ံပိုးႏုိင္ပါသည္။



ေဒသ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္အညီ ရပ္ရြာကို္ယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေဒသဖြံ ့ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေစျခင္း၊
မိမိရပ္ရြာအတြက္

မိမိ၌တာ၀န္ရွိသည္ဆိုသည့္အျမင္အားႀကီးထြားေစၿပီး၊

ေျမအသံုးျပဳမႈစီမံကိန္း

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အဆင္မေျပမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊


ေျမအသံုးျပဳမႈစီမံကိန္းမ်ားသည္

ေဒသ၏ေဂဟေဗဒျဖစ္တည္မႈႏွင့္

ပိုမိုကိုက္ညီကာ၊

ေဂဟေဗဒကြျဲ ပားမႈမ်ားႏွင့္

ပိုမိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ခြင့္တို႕ေၾကာင့္ အျခားရလာဒ္ေကာင္းမ်ားရွိျခင္း၊
ထိုကဲ့သို႕ေသာ ရပ္ရြာကိုယ္တိုင္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လက္ရွိႏွင့္အသစ္ျဖစ္လာမည့္ ေျမအသံုးျပဳမႈ စီမံကိန္းမ်ား
တိက်ေသခ်ာေစရန္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ရရွိေစပါလိမ့္မည္။
ယခုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္စရာ၊ ျပင္ဆင္စရာ၊ ေရရွည္တည္တန္ ့ေစမည့္
ရပ္ရြာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူၾကမ္း၊ မွ်တေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္ ့ခမ
ြဲ ႈ တို ့အတြက္ ရည္ညႊန္းစရာတစ္ခု
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ရပ္ရြာမ်ားမွကိုယ္တိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ပံ့ပို္းမႈေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္းဇုန္သတ္မွတ္

ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ ့စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအားပံ့ပိုးရန္ အေကာင္းဆံုး
အခ်ိန္ခါျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားအင္အားနည္း၍ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအားကာကြယ္ေပးရန္
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူမ်ားအား

တာ၀န္ခံေစႏိုင္ျခင္း၊

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္

ေဒသလယ္ေျမမ်ားအား

မွ်ေ၀အသံုးျပဳရန္စီမံကိန္းမ်ားအား ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္အတည္ျပဳသည့္ ယႏၲရားဖန္တီးႏိုင္ျခင္းတို ့အားလည္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏုိင္ပါမည္။
အပိုဒ္ (၃၂)တြင္ ရပ္ရြာလူထုသည္ ၄င္းတို ့၏ေျမမ်ားတြင္ ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းခ်ထားျခင္းတို ့မေဆာင္ရြက္လိုပါက ရပ္ရြာမွ
လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ မူ၀ါဒတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းလင္းစြာ ေရးသားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
“ရပ္ရြာေျမေပၚတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ သတၲဳက႑၊ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ မျပဳျခင္းအား ရပ္ကြက္ႏွင့္
ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။ ဇုန္စီမံကိန္းမ်ားအား ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ကန္႕ကြက္ႏုိင္ၿပီး ေျမအသံုးခ်မႈစီမံကိန္းအား
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္ခံၿပီးသည္အထိ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္”
အလားတူစြာ

အပိုင္း(၇)၊

တို္င္းရင္းသားမ်ား၏

ေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ား

အပိုဒ္

(၆၉)

တြင္

ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေျမအသံုးျပဳမႈေျမပံုေရးဆြဲရန္၊ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားအား ရပ္ရြာ
သို ့ေပးရန္ မူလတာ၀န္မ်ားခ်ထားသင့္ပါသည္။

၉။

အပိုင္း (၂) အခန္္း (၃) တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေျမယာသံုးစြမ
ဲ ႈ အေျပာင္းအလဲ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ား

ထည့္သြင္းရန္။
အပိုဒ္ (၃၃)တြင္ “သတိျပဳရန္” ၏အဓိပၸါယ္အား ပိုမိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္လိုပါသည္။ ေျမအသံုးျပဳမႈေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား အတြက္
လူထု၏သိျမင္ႏိုးၾကားမႈ

အားေကာင္းျခင္းႏွင့္

ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္

လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ

အားေကာင္းရန္ကိုလည္း ေသခ်ာေစပါသည္။ ဥပမာ - စားက်က္ေျမမွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးသည္ လူထု၏
သတိျပဳမိမႈႏွင့္ တိုင္ပင္မႈတို ့အတြက္ ျမင္သာသည့္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ လူထုသိျမင္ပါ၀င္မႈ
က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ရွိေစေရးအတြက္၊ မူ၀ါဒတြင္အခ်ိဳ ့စာသားမ်ား တိက်စြာထည့္ျခင္းျဖင့္ သတိမူမိေစရပါမည္။
အပိုဒ္ ၃၄(ခ)ႏွင့္(ဂ)တုိ ့တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစစ္တမ္းမ်ား (EIAs) အား ေလွ်ာက္ထားသူမွ
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ ့တည္းမွ မေဆာင္ရြက္ရပါ။ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမ်ားရွိ ကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္
ေရွ ့ေနေရွ ့ရပ္မ်ားက အတည္ျပဳေထာက္ခံသည့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထုိသတိျပဳရန္အခ်က္သည္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ
မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားက ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ဘက္လိုက္မႈမရွိသည့္ ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားရရွိေစပါမည္။
၁၀။

ရပ္ရြာအစုအဖြဲ ့ေျမအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စီမံခန္ ့ခပ
ြဲ ိုင္ခြင့္တို ့အတြက္ ထိေရာက္သည့္ အကာအကြယ္

ေပးမႈမ်ား အေလးထားရန္။
အပိုဒ္ (၇၂)သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လယ္ယာအခြင့္အေရးမ်ားအား ေကာင္းစြာ အကာအကြယ္ ေပးထားပါသည္။
တိုင္းရင္းသား

အစုအဖြဲ

့တိုင္းမွ

သေဘာတူလက္ခံထားသည့္

ေဒသက်င့္ထံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ

လက္၀ယ္ရွိၿပီး

စီမံခန္

့ခြ၊ဲ

ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိရာ ၄င္းတို ့၏ေျမမ်ားအား ရပ္ရြာပိုင္ေျမအျဖစ္ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ေပးေစလိုပါသည္။ ထို ့အျပင္ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ (၂၅ႏွစ္-ႏွစ္၅၀) ၾကာျမင့္စြာ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္လာသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ထား
ေပးေနျခင္းအား ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ သို ့မွသာ ၄င္းတို ့၏ရပ္ရြာအတြင္း ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့
အမွန္ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ ၄င္းတို ့၏ စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးမႈအတြက္ ၄င္းတို ့ကိုယ္တိုင္ စြမ္းေဆာင္ေဆာင္ရြက္သြားေစႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

၁၁။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီအတြက္

အစီရင္ခံျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္၊

လြတ္လပ္သည့္ေကာ္မရွင္

သို ့မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့တစ္ခု ခြင့္ျပဳေပးရန္။
အႀကံျပဳလိုသည္မွာ အပိုဒ္၈၀(ခ)တြင္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီအား အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္
ေပးႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္သည့္ေကာ္မရွင္ သို ့မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့ ဖြဲ ့စည္းရန္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္မွ
မိမိတို ့အား အစီရင္ခံရန္ မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္ မခ်မွတ္မျပင္ဆင္သင့္ပါ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ မသမာမႈအား ရည္ရြယ္ႀကံစည္မႈ၊ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္သည့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ၄င္းရည္ရြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ အမ်ိဳးသားေျမ
အသံုးခ်မႈေကာင္စီ၏ အထက္ႏွင့္ေအာက္ အျပန္အလွန္ အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္စုစည္းေပးရပါမည္။
***
အထက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ရိုးသားစြာတင္ျပအႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို ့ မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ထြက္လာေအာင္ အားထုတ္
ႀကိဳးပမ္းမႈ အတြက္လည္း ေျမယာခြေ
ဲ ၀အသံုးခ်မႈ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီအား အထူးပင္ေလးစားမိပါသည္။ ေျမယာအသံုးခ်မႈ
မူၾကမ္းသည္

အႀကိတ္အနယ္ပိုင္းသို ့ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း

ႏိုင္ငံတြင္း

တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ရပ္ရြာပိုင္ေျမမ်ား၊ သဘာ၀အရင္း

အျမစ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို ့အတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ မူ၀ါဒတစ္ခု ျမန္မာႏိုင္အတြင္း
ေပၚထြက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

