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ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာကို ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာကို ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ 
ခဲ့ၾကသည္။ ဒို႔ေျမကြန္ရက္၊ Olive Branch၊ Civil and Political Rights Campaign Group၊  
ေတာင္သူလယ္သမားအေရးလႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား အင္အားစု (Action Group  
for Farmers Affairs)၊ Kayah Earthrights Action Network၊ Ethnic Concern၊  
ေ႐ႊျခေသၤ့ေတာင္သူကြန္ရက္၊ ပုံရိပ္စစ္၊ ဧရာ-သလႅာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊  
ေတာင္သူဖြံၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ ဦးမ်ိဳးသန္႕ (ေတာင္သူ 
လယ္သမားအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ)၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ (ေျမ/စစ္ ေကာ္မတီဝင္၊ ေတာင္သ ူ
လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္)။

Billy Ford၊ ဦးထူးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ သာသည့္ေျမေဖာင္ေဒးရွင္းတို႕မွ နည္းပညာပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။
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“ေျမဟူသည္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္ အလြန္နက္႐ိႈင္းေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ တန္ဖိုးရွိ၏။ 
ေျမသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဘဝ၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏အသက္ေသြးေၾကာပင္။ ေျမမရွိလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ 
အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာသည္ နတၱိ။ ေျမသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ဂုဏ္သေရပင္ျဖစ္သည္။” 1

1 Transnational Institute. “What is the meaning of land?” January 2015 available at: https://www.tni.org/en/publication/the-meaning-of-land-in-myanmar
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ဤအစီရင္ခံစာအား ျပည္နယ္ (၄) ခု ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၄)ခုတြင္ လယ္သမားမ်ားအား ကူညီလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္  
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား (ေျမ/စစ္) ပါ၀င္၍  
အတူတကြေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အတိတ္တြင္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဥပေဒမဲ့သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္  
ေျမယာမ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအတြက္ ထိုေျမယာမ်ားကိုလိုအပ္ေနေသာမိသားစုမ်ားထံ  
အစိုးရမွ ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အဆံုးစြန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတလႊားရွိ  
ျပည္သူလူထုအသီးသီးမွ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ပါ၀င္၍ အက်ိဳးခံစားႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ  
မွ်တ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာစနစ္တစ္ရပ္သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္လွသည္။ တ႐ုုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားအပါအ၀င ္ 
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသုေတသနမ်ားအရ ေတာင္ေပၚေျမျမင့္ေဒသရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာသမားမ်ားအပါ 
အ၀င္ လုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ အႀကီးစားစီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ပို၍  
စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္သည့္  
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။2

ဤသုေတသနတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လယ္သမားမ်ားထံမွ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းအား  
အကာအကြယ္ေပးမထားေၾကာင္း ႏွင့္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာျပန္လည္ေတာင္းဆိုခြင့္ကိုလည္း  
ေပးအပ္မထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး (ဥပမာ- ေ႐ြးေကာက္ခံ အစိုးရ၏  
ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒသည္ ေ၀၀ါးလွၿပီး သိမ္းဆည္းသူအစိုးရအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားမွ လိုသလိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ႏိုင္သည့္သေဘာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ လံုေလာက္၍ တရားမွ်တေသာ  
ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈ (ေငြေၾကးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ အလားတူအစားထိုးေျမယာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ) မရရွိၾကေတာ့ေပ။

အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္ လယ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမႈေလ်ာ့ရဲသည့္အတြက္ အစိုးရသည္ ေျမယာမ်ား  
ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေစမည့္ အျခားလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ဖန္တီးရွာေဖြရေတာ့သည္။ အဆိုပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္  
ေျမသိမ္းသူမ်ားႏွင့္ အသိမ္းခံရသူမ်ားၾကား ပဋိပကၡအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီထားရွိသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မူလေျမသိမ္းရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သတ္သူဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္မည့္သူမ်ား  
ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားလက္၀ယ္ကိုင္စြဲထားသည့္ မညီမွ်ေသာ ရင္ဆိုင္ရမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ 

ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ားကို အေဆာတလ်င္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ မည္သည့္ေျမယာျပန္လည္ခြဲေ၀  
ေပးအပ္မႈ မဆိုသည္ အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုလိုအပ္သည့္  
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္မႈသည္ ဥပေဒျပဳေရး  
မ႑ိဳင္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားအေပၚ သမာသမတ္ရွိစြာျဖင့္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္  
ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲမူ၀ါဒမ်ားတြင္  
သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားအား လယ္သမားငယ္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ေသာ အႏိုင္ရအမ်ိဳးသား  
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာၾသဇာကို ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေရွာင္ဖယ္ျငင္းပယ္၍မရႏိုင္ပါ။  
ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ ေက်းလက္ေနလယ္သမားမ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍  
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိေနပါသည္။

အစိုးရမွ ေျမအား စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည့္တိုင္ မွန္ကန္ေၾကာင္းအဆိုျပဳႏိုင္သည့္ လယ္သမားႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအၾကားရွိ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား 

2 See for example, Joe Studwell, 2014 How Asia Works(Grove Press, London),  Cramb, Manivong, Newby, Sothron, Sujang  June 2015 “Alternatives to Land Grabbing: 
Smallholder Engagement in Commodity Booms in Southeast Asia”  BRICS, RCSD Chiang Mai University.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

ဆံုးျဖတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဒသတြင္း လူထုညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈျဖင့္သာ ေျဖရွင္းသင့္သည္။  သို႔အားျဖင့္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာလူထုုကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းစြာသိျမင္ႏိုင္ၿပီး မိသားစုတစ္စုထက္ပို၍ သိမ္းဆည္းမခံရမီေျမအား  
အသံုးျပဳခဲ့သည္မ်ားရွိပါက ရပ္ရြာကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းခြင့္ရသင့္သည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ား၏ ရလဒ္အား  
၂၀၁၆ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒတြင္ အဆိုျပဳထားသည့္အတိုင္း ေဒသခံရပ္ရြာလူထုပါ၀င္ေသာ မွ်တ၍ လူထုပါ၀င္မႈရွိသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျပတ္ေစသင့္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ားအား အဓိကက႑ေလးခုတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္  
မ်ား ေပးအပ္ထားသည္။ အဆိုပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုုအား အခြင့္အေရးမ်ား လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးေစသည့္၊  
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အဟန္႔အတားျပဳေစသည့္ ဆႏၵဂတိအရ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိ္  
လိုက္စားမႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္အျပင္ ျမန္မာျပည္၏ လုပ္ကြက္ငယ္ လယ္သမားမ်ားအား တရားမွ်တမႈကို  
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ မွ်တ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေသခ်ာေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။
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CCMVFVL -  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ
CSO - အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
DOA - စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန
DOALMS - လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန
FAB - လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔
GAD - အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
IDP - ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေျပးရသူမ်ား
LRC - လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ (၂၀၁၆ - ယခုထိ) (ေျမ/ စစ္)
LUC - လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္
MOALI - စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန 
MOFA - ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန
MOHA - ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
MONREC - သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
NLD - အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
PLIC - လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ 
(၂၀၁၂-၂၀၁၆)
USDP - ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
VFVL - ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ
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ဤသုေတသနသည္ ဥပေဒမဲ့သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားအေၾကာင္းပင ္ 
ျဖစ္သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမွတဆင့္ ေျမျပန္လည္ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိသည့္  
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားေက်းလက္ေန၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကို  
မီးေမာင္းထိုးျပရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား မွ်တၿပီးထိေရာက္မႈရွိသည့္  
ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ေျမျပင္အေျခအေနကိုထင္ဟပ္သည့္  
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသုေတသနလိုအပ္လွ်က္ရွိျခင္းကို ကနဦးအားျဖင့္ သာသည့္ေျမေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေမလ ၂၀၁၇ တြင္ က်င္းပေသာ 
သံုးရက္တာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ လယ္သမားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ 
ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈ ရခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတ ီ
လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူထံ က်ယ္ျပန္႔စြာထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈအားနည္းေသာေၾကာင့္ ေနရာေဒသအသီးသီးမွ  
ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအၾကားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းဘဲ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားမႈမ်ား ရွိေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ) 
အသင္းအဖြဲ႔ (၁၂) ခုႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၌ လယ္သမားမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေသးစိတ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ ့
ၾကသည္။ သုေတသနအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္အခါ တက္ေရာက္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (၅) ခုကိ ု
အစဥ္လိုက္ က်င္းပခဲ့ၿပီး သုေတသနဒီဇိုင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာသည္ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး ပါ၀င္သူအားလံုးတြင္ ညီတူညီမွ်ေသာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ အျပည့္အ၀ 
ရွိပါသည္။ 

အထက္ပါတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ သုေတသနအား အတူတကြလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၆-၁၇ ရက္မ်ားတြင ္
ႏွစ္ရက္တာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ကနဦးစတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအား သုေတသနလုပ္ေဆာင္မည့္ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ခ်င္းမွ ပါ၀င္စီစဥ္ေရးဆြဲကာ ျဖစ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္။ အဆိုပါအစုအဖြဲ႔အတြက္ ဧည့္ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ မဟာတန္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သူ ဘီလီဖို႔ဒ္3 ႏွင့္ ကိုထူးေက်ာ္ဝင္း4မွ နည္းပညာပိုင္းအကူအညီေပးခဲ့သည္။ တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားသည ္
သုေတသနအား ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ၊ မႏၱေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္း စသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားအား ေရြးခဲ့ၾကျခင္းမွာ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ကိုယ္တိုင္အေျခခ်ေနထိုင္ရာ သို႔မဟုတ ္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားေကာင္းစြာတည္ရွိရာျဖစ္ျခင္းအျပင္ ဗမာႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ညီမွ်စြာပါ၀င္ေစရန္လည္း ျဖစ္သည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္ ၂၃ ဦး၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၄၅ ဖြဲ႔၊ လယ္သမား ၅၉ ဦး အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂၃၀ ကိုေတြ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ 
သုေတသန၌ 

 ၁) အဓိကသတင္းေပးႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း - ၁၀ ဦး
 ၂) ေဒသ (၈) ခုတြင္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္း (၁၃) ခု - ၉၃ ဦး
 ၃) လယ္သမားမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားထံမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း - ၉၈ ဦး
 ၄) အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (၃) ပြဲ (ႏွစ္ပြဲအား ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည္္။)

3 Billy Ford is the former Country Representative for Freedom House in Myanmar, and is currently studying at the University of Berkeley California. He received a scholarship 
from the Goldman School at UCB in order to conduct this research.

4 Ko Htoo Kyaw Win is the Coordinator of the Human Rights Defenders Forum in Yangon.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

 ၅) ပဏာမအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တဆင့္ခံရရွိသည့္အေထာက္အထားမ်ားအား သံုးသပ္ေလ့လာျခင္း

အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူ၍ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား မူၾကမ္းျပဳစုၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အလုပ္႐ံ ု
ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္၍ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထပ္မံလိုအပ္မႈရွိမရွိ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မူၾကမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔ 
တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္သုေတသနအစီရင္ခံစာ အေခ်ာသတ္ႏိုင္ရန္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ 
ဤအစီရင္ခံစာ၏ မာတိကာအား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာအၿပီးသတ္မူၾကမ္းကို ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုးမွ 
ထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳမီ စိစစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ စံနမူနာျပဳေကာက္ယူဦးေရမွာ နည္းပါးေသာ္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားမွာ 
ျမန္မာျပည္အႏွံ႔တြင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လယ္ယာေျမအေရးမ်ားကိုု သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအသီးသီးတြင္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

2/ aemufcHtaMumif;t&if;

2.1/ tb,faMumihf ajr,mjyefvnfay;tyfrIonf ta&;BuD;onhf udpöwpfck jzpfygovJ/

ေျမအဓမၼသိမ္းဆည္းျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ျပည္သူလူထုအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ 
ပ်က္စီးျခင္းေဘးဆိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒို႔ေျမကြန္ရက္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ 
သုေတသနအစီရင္ခံစာတြင္ လူေပါင္း ၂၆၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေက်းလက္ေနလူထုအေပၚ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့ေသာ အက်ိဳး 
ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ေျမသိမ္းမႈသည္ စား၀တ္ေနေရးကိုသာ ထိခိုက္ေစသည္ မဟုတ္ပါ။ ေျမသည္ လူမႈေရး၊ 
ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ယံုၾကည္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဘ၀မ်က္ႏွာစာတို႔၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမသိမ္းျခင္း၏  
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ဒို႕ေျမကြန္ရက္၏ အစီရင္ခံစာတြင္  
ေျမသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ သိမ္းဆည္းခံရသူမ်ား၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ လယ္သမားမ်ား အျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္ကို  
ေတြ႔ရွိရသည္။ လယ္ယာေျမကို အေျချပဳေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းေၾကာင့္  
၄င္းတို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားမွာ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိအျခားေနရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရသျဖင့ ္ 
မိသားစု၀င္မ်ား ေ၀းကြာၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည့္အခါ ေသခ်ာမႈမရွိ၊ ခက္ခဲသည့္ 
အေျခအေနေအာက္တြင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။5

လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားထံမွ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈသည္ မ်ားျပားလွေသာပမာဏျဖင့္ ရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ 
ရွိလွ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုပ္ကြက္ငယ္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ေျမသိမ္းမႈမွာ အဆမတန္ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။6 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ပင္ လယ္သမားမ်ားထံမွ ေျမသိမ္းမႈပမာဏမွာ ဧကေပါင္း ၅.၂ သန္းေက်ာ္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။7

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားပုဂၢလိကတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ လက္ရွိ NLD အစိုးရသည္ စီမံကိန္းလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရး 
အေျချပဳစက္မႈလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ ေျမအသံုးျပဳျခင္းမွတဆင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို  
ျမႇင့္တင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါစီးပြားေရးပံုစံအား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၿပီး ေျမယာမွတ္ပံုတင္ေရး 
စီမံခ်က္မ်ားအား ပံ့ပိုးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားမွ က်ယ္ျပန္႔စြာေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရေတြ႕ရွိရသည္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက ၃၁ သန္းေက်ာ္ရွိေနသည္။  
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္  
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမဧက ၃.၈ သန္းအား သိမ္းဆည္းကာ  
၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားသို႔ ငွားရမ္းေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ၎တြင္ (ဥပမာ တပ္မေတာ္မွ  
ယာယီတပ္စြဲရန္အတြက္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စသည့္) အျခားရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ သိမ္းဆည္း 
ျခင္းမ်ိဳး မပါ၀င္ေသးေခ်။ Kevin Woods ႏွင့္ Global Witness မွ ျပဳလုပ္ေသာ အျခားသုေတသနတစ္ခုတြင္ ၅.၂ သန္းဟု  
ေဖာ္ျပထားသည္။8 အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားထံမွ ၾသဇာတိကၠမရွိသူမ်ား၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ား 
ထံလႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ပါက ထိုပမာဏထက္ ပိုမ်ားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

5 Land in Our Hands (LIOH), “Destroying People’s Lives: The Impact of Land Grabbing on Communities in Myanmar” December 2015 report. See also TNI, 2016 “The Rights 
to Land at a Crossroads” https://www.tni.org/en/article/the-right-to-land-at-crossroads-in-myanmar 

6  The LIOH report states that of the 2,657 incidents of land grabbing investigated, 50% were conducted by the military alone, or acting with companies or other Ministries. 
Ibid., p. 29

7 Woods, Kevin. “Commercial Agriculture Expansion in Myanmar: Links to Deforestation, Conversion Timber, and Land Conflicts”. Forest Trends Report Series. March 
2015. See also U San Thein, et al. “Agro-Business Large Scale Land Acquisition in Myanmar: Current Situation and Ways Forward”. Presentation by Mekong Region Land 
Governance in Nay Pyi Daw. February 14 and 15, 2017

8 Global Witness. “Guns, Cronies, and Crops”. March 2015; Woods, Kevin. “A Political Anatomy of Land Grabs”. The Myanmar Times. March 2014.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

ေျမသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္လည္း နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္ေနသည္။  
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ လူဦးေရအမ်ားစုသည္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေတာင္ေပၚကုန္းျမင့္ေဒသ စိုက္ပ်ိဳးမႈပံုစံကိ ု 
က်င့္သံုးၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေျမသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအရ ႀကီးစြာေသာ အဓိပၸါယ္ကို  
ေဆာင္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ေျမယာ 
အသံုးခ်ခြင့္စနစ္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားရွိၾကသည္။9 သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန၍  
(ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း) တပ္မေတာ္မွ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိရာ ပဋိပကၡႏွင့္  
ေၾကာက္ရြံ႕ေစျခင္းမွတဆင့္ ေဒသခံလူထုအား ေနရပ္စြန္႔ခြာေစခဲ့သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေနရသူေပါင္း ခန္႔မွန္း  
၁.၃ သန္းခန္႔ ရွိေစခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရသေ႐ြ႕ထိုႀကီးမားေသာေျမပမာဏကို ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။10 

ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအား ေသခ်ာဂ႐ုျပဳ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ တစ္သန္းေက်ာ္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း  
ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား (အခ်ိဳ႕မွာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။)11 အခ်ိန္မီေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး  
အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးလွသည္။ ေနရပ္ျပန္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအား ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္မႈသည္  
လက္ရွိေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုထက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ လိုအပ္ေပသည္။12

2.2/ Oya'ESihf tkyfcsKyfrI rlabmifqdkonfrSm tb,fenf;/13

ajrtoHk;jyKcGihfom jzpfonf? ydkifqdkifcGihfr[kwf/

ပင္မအထြတ္အထိပ္ဥပေဒျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေျမအားလံုးကို ပိုင္စိုးသည္။14 
ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို ေျမပိုင္ဆိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ  
ေျမအသံုးျပဳခြင့္သာ ရရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳပါက  
ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏွစ္ငါးဆယ္အထိ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအပါအ၀င္ ေျမအား ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၎သည္  
လယ္သမားမ်ားထက္ ကုမၸဏီမ်ားအား အခြင့္အေရးပိုေပးထားရာက်ေနသည္။15

v,f,majrtrsdK;tpm;cGJjcm;jcif;ESihf rSwfyHkwifjcif;

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းရြာေျမအမ်ိဳးအစား အဆင့္ဆင့္ခြဲျခားပံုမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည္။ ဤအစီရင္ခံစာမွာ လယ္သမားမ်ား 
အား ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအပိုင္းတြင္ ၎တို႔အား အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေနသည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း) ကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

9	 The	Karen	Land	Use	Policy	was	finalized	in	2016.
10 This report was written prior to the crisis in Rakhine State. Transnational Institute. “Re-Asserting Control: Voluntary Return, Restitution and Right to Land for IDPs and 

Refugees in Myanmar”. Myanmar Policy Brief 20. May 2017. 
11 Inernal Displacement Monitoring Centre “Myanmar: Comprehensive Solutions needed for recent and long term IDPs alike” March 2014 http://www.internal-

displacement.org/south-and-south-east-asia/myanmar/2014/myanmar-comprehensive-solutions-needed-for-recent-and-long-term-idps-alike/
12 For more on right to land for IDPs see: Transnational Institute. “Re-Asserting Control: Voluntary Return, Restitution and Right to Land for IDPs and Refugees in Myanmar”. 

Myanmar Policy Brief 20. May 2017.
13 See Annexe 1 for a summary of the Key Legal Provisions
14 2008 Constitution, Article 37  “The Union (a) is the ultimate owner of all lands and all natural resources above and below the ground, above and beneath the water 

and in the atmosphere in the Union; (b) shall enact necessary law to supervise extraction and utilization of State owned natural resources by economic forces; (c) shall 
permit citizens right of private property, right of inheritance, right of private initiative and patent in accord with the law.”

15 For more on right to land for IDPs see: Transnational Institute. “Re-Asserting Control: Voluntary Return, Restitution and Right to Land for IDPs and Refugees in Myanmar”. 
Myanmar Policy Brief 20. May 2017.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒသည္ လယ္ယာေျမအသံုးျပဳပံု၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံအမ်ိဳးအစားမ်ားကို  
ျပဌာန္းထားသည္။ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြင္း ေျမအသံုးျပဳမႈကို (ပံုစံ ၇ ဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ လယ္ယာေျမ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ျဖင့္) မွတ္ပံုတင္ရန္ လယ္သမားမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သေဘာတရားအားျဖင့္  
ထိုလက္မွတ္ကိုအသံုးျပဳ၍ လယ္သမားမ်ားသည္ သံုးစြဲခြင့္ကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ အေမြဆက္ခံျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းတို႔ကို  
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစသည္။ ထိုလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းသည္ မူအားျဖင့္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
လက္ေတြ႔တြင္မူ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရွည္ၾကာ႐ႈပ္ေထြးလွၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို  
အခ်ိန္မေရြး႐ုတ္သိမ္းႏိုင္သျဖင့္ စိတ္ခ်ရမႈမွာ  အလြန္အင္မတန္နည္းပါးလွသည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားစြာမွ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမအသံုးျပဳမႈမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားကို  
အသိအမွတ္မျပဳထားေပ။16 လယ္သမားမ်ား၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ  
လက္မွတ္ရွိၾကေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။17 ထိုလက္မွတ္မရွိဘဲ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္  
ေငြေၾကးအရွိန္အ၀ါႀကီးသူမ်ားမွ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျမလြတ္ေျမလပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္  
ေတာင္းဆိုျခင္းအႏၱရာယ္ကို ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။

ajrjyefvnf&&SdcGihf &Sdygovm;/

သိမ္းဆည္းခံေျမအား ျပန္လည္ရရွိရန္ အခြင့္အေရး၊ စစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား 
မရွိပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိခြင့္ကို ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းအား ေပးအပ္ထားသည္ဟု 
ဆိုႏိုင္သည့္ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို ျပဌာန္းထားသည္18။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းသည္ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးသို႔ 
တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမရွိ19သည့္အတြက္ ေျမျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ားမွ မည္သို႔ျပဌာန္းထားပါသလဲ။

အစိုးရမွ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒတခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားမွာ -

•  ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ
•  ၂၀၁၂ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ
•  ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ20

2012 v,f,majrOya'

အဆိုပါဥပေဒတြင္ လယ္သမားတစ္ဦးသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အသံုးျပဳလမ္းညႊန္ခ်က ္
မ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္ပါက လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔21မွ ဒဏ္တပ္ျခင္း၊ အဆံုးစြန္အားျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊  
ျပစ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ားအား သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ၂ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

16 The most common of these is ‘taungya’ or ‘upland shifting cultivation’ that relies on a rotational system
17 Displacement Solutions. Land Acquisition Law and Practice in Myanmar. May 2015
18 Articles 35, 356 and 372 Constitution (2008)
19 Article 325 Constitution (2008)
20	 Other	laws,	for	example	the	2014	Special	Economic	Zone	Law,	outline	the	process	for	land	confiscation	in	specific	cases.	Each	of	these	laws	is	currently	being	reviewed	

by the Pyidaungsu Hluttaw.
21	 Other	laws,	for	example	the	2014	Special	Economic	Zone	Law,	outline	the	process	for	land	confiscation	in	specific	cases.	Each	of	these	laws	is	currently	being	reviewed	

by the Pyidaungsu Hluttaw.
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မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

2012 ajrvGwf ajrvyfESihf ajr½dkkif;rsm; pDrHcefYcGJa&;Oya'

ဤဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါေျမမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ကို ေပးထားသည္။

 က) ေျမ႐ိုင္း - တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ ေျမ
 ခ) ေျမလြတ္ ႏွင့္ ေျမလပ္ - အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ထားသည့္ေျမႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က သီးသန္႔ လ်ာထား 

သတ္မွတ္သည့္ ေျမမ်ား22

ထိုျပဌာန္းခ်က္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအစရွိသည့္ ႐ိုးရာဓေလ့အရ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳသည့္  
အကန္႔အသတ္ရွိလွသည့္ မ်ိဳးတူစုျပဳျခင္းကို သတိျပဳဆင္ျခင္သင့္သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ႐ိုးရာေတာင္ယာဓေလ့ကို က်င့္သံုးသည့္  
(အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္) ေက်းလက္ျပည္သူလူထုမွ အသံုးခ်လ်က္ရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္  
ေျမမ်ားသည္ ေျမလြတ္ေျမလပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရႏိုင္ေလသည္။ အဆိုပါေျမမ်ားသည္ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊  
အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ေျမအသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းခံရန္ အေျခအေနေပးေနၿပီး လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ ္
မ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားအား မေသခ်ာေသာေတာင္းဆိုသူမ်ားကို မွားယြင္းစြာ ထုတ္ေပးမိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ထိုဥပေဒအား ၿမိဳ႕ရြာမ်ား၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ အေရးပါလွေသာ ဘံုေျမမ်ား (ဥပမာ ကစားကြင္း၊  
စားက်က္ေျမ၊ ရပ္ရြာပိုင္ေရကန္ ႏွင့္ အျခားဘံုပိုင္ေျမမ်ား)အား ျပန္လည္ခြဲေ၀သတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္ကို ေပးထားသည္။

1894 ajrodrf;tufOya'

ဤဥပေဒသည္ အလြန္တရာေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္၍ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း  
မရွိေတာ့ေပ။ အဆိုပါဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ေျမသိမ္းပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၆၂ မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေျမသိမ္းသည့္ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုက္နာခဲ့သည္မွာ  
အလြန္နည္းပါးလွပါသည္။ ဥပမာ ၁၈၉၄ ဥပေဒသည္ ေျမသိမ္းရန္လိုအပ္ပါက လက္ရွိအသံုးျပဳေနသူ မ်ားအား  
ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၂၀၁၅ သုေတသန အစီရင္ခံစာအရ  
လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ေျမအသိမ္းမခံရမီ မည္သည့္အေၾကာင္းၾကားမႈမွ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။23

w&m;pD&ifa&;rS oHk;oyfqHk;jzwfEdkifcGihf &Sdygovm;/

၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒမ်ားတြင္ လယ္သမားတစ္ဦးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ  
မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ႐ုုတ္သိမ္းျခင္း စသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တရား႐ံုး၌ ေစာဒကတက္တိုင္ၾကားရန္ လမ္းေၾကာင္းမရွိပါ။  
ပညာရပ္သေဘာအရဆိုလွ်င္ တရား႐ံုး၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ24 စာခၽြန္ေတာ္ထုတ္ဆင့္ျခင္းျဖင့္  
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ရွည္ၾကာလွၿပီး ကုန္က်မႈမ်ားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သာျဖစ္ၿပီး တရားရင္ဆိုင္ရာတြင္  
႐ံႈးနိမ့္ေလ့ရွိပါသည္။25 ထို႔အျပင္ ၂၀၁၂ ဥပေဒမ်ားတြင္ အေရးဆိုျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး တရား႐ံုး၏ ပါ၀င္စီရင္မႈအား ထည့္သြင္းမထားပါ။ ၎သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္  
ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိၿပီး အာဏာသံုးရပ္ပိုင္းျခားက်င့္သံုးမႈအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား တရားစီရင္ေရးမွ  
ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္ႏိုင္ေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလွ်က္ရွိေပသည္။26 

22 Article 2 Vacant and Fallow Land Act 2012
23 Land in Our Hands Network. “Destroying People’s Lives: The Impact of Land Grabbing on Communities in Myanmar”. December 2015.
24 Using Articles 296 or 378 Constitution 2008.
25 See Myanmar Lawyers Network and Asian Human Rights Commission, “Land and Law in Myanmar: A Practitioners Perspective” 2015 (in Burmese and English). Pursuing a 

writ	is	a	difficult,	lengthy	and	costly	process,	and	almost	always	fails.
26 Constitution (2008), Articles 11 & 19. Separation of power between the executive (government), legislature (parliament) and judiciary (legal sector) is essential to 

ensuring	a	functioning	democracy	in	which	the	rights	of	citizens	are	protected	from	the	abuse	of	government	power	by	an	independent	judiciary.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

2.3/ ajr,mpDrHtkyfcsKyfrIwGif rnfolwdkY t"duyg0ifaeovJ/ 

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပင္မတာ၀န္ရွိေနသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ (သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ဒုသမၼတ႐ံုးမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး)မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ အဓိက၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔  
သက္ဆင္းသည္။ အဓိက၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ -

•  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန
•  ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
•  သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန27

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္တံျဖစ္ေသာ အစိုးရအဆင့္ဆင့္၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္  
ပါ၀င္ေနေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွတဆင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။28 

လယ္ယာေျမ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ -

taxGaxGtkyfcsKyfa&;OD;pD;Xme

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအျပင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တာ၀န္ခံရသည္။  
ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိေနၿပီး ၀န္ႏွင့္အားမမွ်ရွိေနသည္။  
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ၄င္းတို႔မွ တာ၀န္ခံရသည့္ တပ္မေတာ္မွ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအပါအ၀င္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 
အေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္အာဏာရွိေနသည္။

v,f,majrpDrHcefYcGJa&;ESihf pm&if;tif;OD;pD;Xme 

၎ဌာနသည္ ကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမစာရင္းျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမအသံုးျပဳမႈစိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပံုစံ 
(၇) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းအတြက္လည္း တာ၀န္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းေကာ္မတီမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ (FAB) သည္ 
အျခားတာ၀န္မ်ားအျပင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေျမအသံုးျပဳမႈကို စိစစ္ရန္၊  
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ခ်ေပးရန္၊ ႐ုတ္သိမ္းရန္၊ ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္ 
တာ၀န္ရွိသည္။29

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ေျမသိမ္းခံရသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမျပန ္
လည္ရရွိေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ထားသည္။ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မဟုတ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္  
ပါ၀င္ရသည့္အခန္းက႑မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနသည္။ 

27 Ministry and Committee names have changed since the NLD administration assumed control of government in April 2016. MOALI was formerly the Ministry of Agriculture 
and Irrigation (MOAI) and MONREC was formerly the Ministry of Mines and the Ministry of Environment, Conservation, and Forestry, for example. Inconsistent translation 
from Burmese to English also complicates.

28 See Asia Foundation ‘Administering the State in Myanmar: An Overview of the GAD’, October 2014 http://asiafoundation.org/publication/administering-the-state-in-
myanmar-burmese/

29 For detailed outline of governance structure see: Displacement Solutions “Land Acquisition Law and Practice in Myanmar: Overview, Gap Analysis with IFC PS1 & PS5 
and Scope of Due Diligence Recommendations”. May 2015.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

a&G;aumufcHvTwfawmfudk,fpm;vS,frsm;\ tcef;u@rSm tb,fenf;/

ဥပေဒျပဳေရးက႑ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)၏ တာ၀န္မွာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရန္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ရန္ ျပဳစုရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

အစိုးရအား စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို လႊတ္ေတာ္၏ ေန႔စဥ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေစလႊတ္သူမ်ားအား 
ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ၎ကို လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားမွတဆင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလွ်က္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၏ 
ျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရယူႏိုင္သည္။ လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားစြာရွိေနသည္။30

ဥပေဒအသစ္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စ၍တင္သြင္းႏိုင္သည္။ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး 
ေကာ္မရွင္္မွလည္း ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳႏိုင္ၿပီး ဥပေဒမ်ားအားလံုးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊  
အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းရွိမရွိ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒမ်ားေနာက္ဆံုး 
အတည္ျပဳျခင္းကိုမူ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး သမၼတ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အတည္ျဖစ္လာသည္။ 

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းသည္ ၎တို႔မဲဆႏၵနယ္ေျမရွိျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား  
ပူပင္ေသာကမ်ားကိုလည္း တင္ျပရသည္။ ၎တို႔သည္ ၎တို႔ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္းပါ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ 
ကိုယ္စားျပဳေသာမဲဆႏၵနယ္ေျမရွိ ျပည္သူမ်ားအား(ထိုျပည္သူမ်ားအနက္ အမ်ားအျပားမွာ ေျမသိမ္းခံရသူမ်ား) တာ၀န္ခံရသည္။ 

2.4/ ajr,mpDrHtkyfcsKyfrIjyKjyifajymif;vJa&;BudK;yrf;rIrsm;

ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာအစိုးရသည္ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ အထူးဂ႐ုျပဳသင့္သည္မွာ အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ရပ္ရြာလူထု၏ 
ဘံုအခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ကို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္၊ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားအား 
ေရာင္း၀ယ္ေပါင္ႏွံႏိုင္ရန္ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္အတြင္း ပထမဆံုးေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။31

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမအား ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုသဖြယ္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ေစသည့္ လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မတိုင္မီတြင္ပင္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားမွာ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း သိသာစြာျမင့္မားခဲ့ပါသည္။ ထိုကာလတြင္ ႏိုင္ငံ၏ 
ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ စစ္ဥပေဒသာ လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒမ်ားျပဌာန္းၿပီးေနာက္တြင္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ 
(ဆိုလိုသည္မွာ အခ်ိန္မတိုင္ဘဲ ေျမသိမ္းမႈမ်ား) ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ယာယီေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား32 စတင္ခဲ့ရာ လယ္သမားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ထံမွ ေျမ၀ယ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား  

30 Pyithu Hluttaw Committees concerned with land restitution: Government’s Pledges, Guarantees and Undertakings Vetting Committee; Bills Committee; Farmer and 
Worker	Affairs	Committee;	Citizen’s	Fundamental	Rights	Committee.	Amyothar Hluttaw Committees: Agriculture, Livestock and Rural Development Committee; 
Farmer	Affairs	Committee;	Ethnic	Affairs	Committee;	Citizen’s	Fundamental	Rights,	Democracy	and	Human	Rights	Committee;	Public	Complaints	Committee;	Natural	
Resources and Environmental Conservation Committee; Government’s Pledges, Guarantees and Undertakings Vetting Committee; Bills Committee.

31 Jones, L. 2014. The Political Economy of Myanmar’s Transition
32 “Successful land reform…require ‘a transformation in the balance of power within the rural community and in society at large’ (Sobhan 1993, 7). 

Attempts to implement land reforms without changing the balance of power – what Sobhan calls ‘inegalitarian reforms without social transition’ – at 
best yield only modest results.” Joyce, Rosset and Stanton 2005, “Land Reform and Sustainable development” http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download;jsessionid=E291616D75575C7644D792C6CCB7165A?doi=10.1.1.583.612&rep=rep1&type=pdf



15

မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား (အခ်ိဳ႕မွာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား) ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။33 အဆိုပါပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္  
၂၀၁၂ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္  
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ (PLIC)34 ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတို႔ကိုဖြဲ႔စည္း၍ ဥပေဒမဲ့သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားကို  
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။

v,f,majrESihf tjcm;ajrrsm; odrf;qnf;cH&rIrsm;aMumihf jynfolrsm;epfemrIr&Sdapa&;twGuf pHkprf;a&;aumfr&Sif

ေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊမ္းမိုးသည့္  
လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္းမဲခြဲသည့္အခါ မဲေပါင္း ၃၀၀ ျဖင့္ ၁၇၆ မဲကို အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္းထန္ေသာ 
အေခ်အတင္ျငင္းခံုမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျမသိမ္းမႈအားလံုးသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ  
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမသိမ္းခံရသည္ဟု ေစာဒကတက္ေသာ အဆိုပါလံႈ႕ေဆာ္မႈျပဳေသာ လယ္သမား 
မ်ားကိုသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့သည္။35

လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို  
လယ္သမားမ်ားထံမွ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ႏွင့္ ေျမျပန္ေပးအပ္သင့္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအား အႀကံျပဳခ်က္ေပးရန္  
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အစပိုင္းတြင္ ေကာ္မရွင္သည္ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္အားျဖင့္  
၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။36 ေကာ္မရွင္တြင္ အဖြဲ႔၀င္ ၇၄ ဦးပါ၀င္ၿပီး အားလံုးသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ကာ  
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား သက္၀င္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမရွိဘဲ ေ၀၀ါးလွသည့္တာ၀န္သာ ေပးအပ္ထားသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  
ထြက္ေပၚလာပါက ေကာ္မရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္မႈကို ကိုင္တြယ္ရသည့္  
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္  
အဖြဲ႔ငယ္ ၁၁ ခု ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ၁၉၈၀ မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အထိ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္၊  
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ တရားမ၀င္ေျမသိမ္းမႈမ်ားသည္ အနည္းဆံုး ဧက ၅၀၀၀၀၀ ရွိေၾကာင္း  
ေတြ႔ရွိရသည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ေကာ္မရွင္မွ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ေသာ အမႈအနည္းငယ္သာလွ်င္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ခဲ့ၿပီး  
ေျမသိမ္းသူအာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္းလွသည့္ အမႈမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအား 
ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရာတြင္ လံုး၀အသံုးမျပဳခဲ့သည္ေျမ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးအလြန္နည္းပါလွသည့္ ေျမမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား သက္၀င္ေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမရွိသည့္အတြက္  
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕သည္ ၎တို႔၏ ၾသဇာႏွင့္ မီဒီယာအားအသံုးျပဳကာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား  
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အမႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္မႈမွာ ယာယီသေဘာသာျဖစ္  
ၿပီး လယ္သမားမ်ားမွာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မရရွိခဲ့ၾကပါ။ အဆိုပါညိႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ  

33	 For	example,	in	February	2013	a	policeman	was	killed	and	45	farmers	injured	when	officers	charged	at	farmers,	at	the	urging	of	the	company	representative,	following	
an agreement between the farmers and the authorities to disperse a demonstration against the company that was not using land they had purchased following an 
illegal	land	grab.	A	film	of	the	incident	was	widely	distributed	https://www.youtube.com/watch?v=lQ1PlV2fJX8	See	http://www.mmtimes.com/index.php/national-
news/4249-clash-in-myanmar-s-delta-leaves-one-dead-dozens-injured.html.

34 http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/3591-commission-will-report-over-300-land-grabs-to-hluttaw.html . Confusingly, the Committee was also known as 
the	Union	Parliament	Committee	for	Confiscated	Land	and	Other	Lands;	and	the	Farmland	Investigation	Commission.

35 Myanmar Times, 30 July 2012, “Reps ignore ministry on land-grab committee” http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/243-reps-ignore-ministry-on-land-
grab-committee.html

36	 It	is	significant	that	there	are	conflicting	reports	as	to	how	many	cases	were	received	by	the	PLIC.	The	report	by	U	San	Thein,	et	al.	“Transparency Under Scrutiny: 

Information Disclosure by the Parliamentary Land Investigation Committee in Myanmar”. Mekong Regional Land Governance. February 2017 gives a detailed analysis 
of the publicly available data from the PLIC reports and concludes that the statistics simply do not add up.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။37 သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ႏွင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအၾကား  
ရွင္းလင္းေသာ တရား၀င္ဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မရွိခဲ့ေပ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေကာ္မရွင္သည္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ ကတိက၀တ္ျပဳေျခလွမ္းစခဲ့ၿပီး ၎၏ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္  
႐ႈပ္ေထြးနက္နဲလွေသာျပႆနာကို လူသိရွင္ၾကားေဖာ္ထုတ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ တန္ဖိုးရွိလွသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္သည္  
ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈေတာ့ မရွိခဲ့ေပ။

• ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည့္ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ိုက္၍ 
ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္း၊

•  ထိေရာက္ေသာတြန္းအားေပးႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊
•  စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ တိက်ရွင္းလင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရွိျခင္း၊
•  ေျမသိမ္းခံျပည္သူမ်ားအား အမွန္တကယ္ေျမျပန္လည္ေပးအပ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊38
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လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း 
သည့္တခ်ိန္တည္းတြင္ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳသည့္ေျမယာဥပေဒသစ္အတြက္ အေျခခံျဖစ္လာမည့္ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒကို  
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး သံုးသပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ အဆိုပါေျမယာဥပေဒသစ္ သည္ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္၊  
အသံုးျပဳခြင့္တို႔ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ဥပေဒပါအပိုင္းက႑မ်ားအား တရား၀င္ပယ္ဖ်က္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျဖစ္သည္။
 
ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ USAID သည္ အဆိုပါမူ၀ါဒ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား ဆင္ျခင္စဥ္းစား၍  
မူၾကမ္းထြက္ေပၚလာႏိုင္ေစရန္ အစိုးရအား ကူညီခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္ အစိုးရသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅  
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အား ထည့္သြင္းခဲ့သည္။39 ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ၿပီးျပည့ ္
စံုမႈအလ်ဥ္းမရွိေသာ္လည္း လယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေျမယာဥပေဒအေၾကာင္း ေလ့လာ၍  
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဖူလံုမႈကို ကာကြယ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာစိုက္ပ်ိဳးမႈေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခြင့္ကို  
ေပးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ၏ အေစာပိုင္းမူၾကမ္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိခဲ့ဘဲ ျပည္တြင္းႏွင့္  
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ဥပေဒမ်ားတြင္ လယ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ပါ၀င္ျခင္း  
မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဤမူ၀ါဒသည္လည္း လယ္သမားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား အက်ိဳးရွိေစမည္ဟု  
မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလ အစိုးရသက္တမ္းကုန္ခါနီးတြင္မွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏  
ေနာက္ဆံုးမူၾကမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တစိတ္တပိုုင္းအားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေနၿပီး (တိုင္းရင္းသားလူထုအတြက္) 
အေရးပါလွသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့ ္
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေျပးသူမ်ား၊ ဌာေနျပန္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္မႈဆိုင္ရာ  လုပ္ငန္းစဥ္မူေဘာင္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။40

37 For example, in February 2015 the Chair of the Committee U Tin Htut was quoted as saying, “The deputy minister said more than 310,000 acres of land had been given 
back to their former owners. But in the real world, there are a lot of people who haven’t got their land back,” he said. 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/13185-govt-accused-of-misleading-mps-on-land-returns.html

38 U San Thein et al., February 2017 ibid.
39 see Forbes, E., (2017). Civil Society Participation in Land Policy Making: the innovative experience of Myanmar’s pre-consultation on the National Land Use Policy. 

Mekong Regional Land Governance Project. Vientiane and Yangon.
40 The Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Land Tenure” UN FAO http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/ for a Burmese language 

version see http://mylaff.org/document/view/2559#
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရရွိမႈသည္ လယ္သမားမ်ားအား  
ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဆိုေသာ ပါတီ၏ကတိက၀တ္ေၾကာင့္လည္း တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။41 အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္း 
ၿပီးေနာက္ေန႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ လယ္သမားမ်ားအား ေျမယာ ျပန္လည္ေပးအပ္မႈသည္ အစိုးရ၏  
တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။42 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
သည္ လယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဦးစားေပးၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္အျဖစ္ အေသးစား 
လုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမားမ်ားအား အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္းတြင္ 

 "ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားလာေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ လံုျခံဳမႈ မရွိျခင္းတို႔သည္ 
ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ အက်ိဳးကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစပါသည္။

 
၄.၁.၅။ … လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းေရး၊ လယ္ယာေျမ အသံုးခ်ခြင့္ အာမခံခ်က္  
 ရွိေစေရးအျပင္ လယ္ယာေျမထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားကို ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ  
 ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။
၄.၂(ဃ)။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဥပေဒမဲ့ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ 
 နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္။
၄.၂(င)။ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈမရွိေသာ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ကာကြယ္ေပးမည္။"43 

သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီသည္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍  
ႏႈတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိသည္။ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အဆိုပါမူ၀ါဒအား  
ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။44  
ထိုေကာ္မရွင္အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး  
တပ္မေတာ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဥကၠၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။  
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ အစိုးရသစ္ကို ဖြဲ႔စည္းျခင္းမျပဳမီ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာ၀န္မ်ားကို  
ျပန္အသက္သြင္းခဲ့ၿပီး သူရဦးေရႊမန္းအား ဥကၠၠ႒အျဖစ္ထားရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၂၃ဦးပါေကာ္မရွင္၌ အဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုမွာ  
ေရြးေကာက္ပြဲ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ယခင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။45  
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ေကာ္မရွင္သည္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒပါ ေကာင္းမြန္တိုးတက္သည့္အပိုင္းက႑မ်ား  
အထူးသျဖင့္ အခန္း (၈) ပါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေရးလမ္းညႊန္မႈမ်ားအား  
ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။46

ေကာင္းစြာေရးသားထားေသာ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒကို အေျခခံ၍ ျပည့္စံုေသာေျမယာဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္  
အခြင့္အေရးယူရမည့္အစား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့ ္ 
ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏လုုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုုပ္ကိုုင္ျခင္းအားျဖင့္ ေျမဆံုး႐ံႈးခံ  
ေတာင္သူမ်ားအား အလ်င္အျမန္ကူညီေရးကို ေစာင္းေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္  

41 National League for Democracy, 2015 Election Manifesto (paragraph 4  (ii)) page 11:
42	 https://www.irrawaddy.com/news/burma/return-of-seized-land-a-top-nld-priority-deputy-agriculture-minister.html
43 NLD election manifesto 2015 http://www.burmalibrary.org/docs21/NLD_2015_Election_Manifesto-en.pdf
44 for example Myanmar Times, http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/23986-parliamentary-commission-advises-overhaul-of-national-land-use-

policy.html. The Commission is also known as the Pyidaungsu Hluttaw Legal Affairs and Special Cases Assessment Commission and commonly referred to as the Special 
Commission.

45 See http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/19149-trepidation-speculation-as-commission-gets-to-work.html
46 For a full discussion of the letter from the Special Commission (that is not public) see World Rivers Network, “Myanmar: New Policy Promoting Indigenous Rights Under 

Threat” April 4, 2017 http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/myanmar-new-policy-promoting-indigenous-rights-under-threat/ 
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မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

စတင္ခဲ့ၿပီး ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ ဥပေဒအား  
ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအဆင့္တြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေတြ႔ဆံုမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အဓိကေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။47

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏  
လုပ္ငန္းအား အၿပီးသတ္ရန္ ၂၀၁၆ ေမလတြင္ အစိုးရသစ္သည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား  
ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မတီ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊  
လယ္သမားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေျမသိမ္းမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ  
အင္အားႀကီးသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို တြန္းလွန္ႏိုင္ျခင္းမရွိမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ရပါသည္။
 
ထို႔အျပင္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ၁၈ လအတြင္း သိမ္းဆည္းခံေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လယ္သမားမ်ား 
သည္ အဖမ္းဆည္းခံေနရဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားမွာ ဥပေဒပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့ ္ 
အေရးယူခံခဲ့ၾကရသည္။ ဥပမာ

• ၂၀၁၇ ေဖေဖၚ၀ါရီတြင္ မဇၩိမသတင္းစာတြင္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားအတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္အတြက္ 
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည့္ လယ္သမား ၃၅၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အမႈအမ်ားစုတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ 
က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္စီးမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။။ လယ္သမား ၁၅ ဦးမွာမူ 
အစိုးရမွ ယခင္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမၿပီးေသးသေရြ႕ ေနာက္ထပ္ေျမသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည ္
မဟုတ္ဟု ေၾကျငာခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ေျမမ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ကမွ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။48 

• ၂၀၁၇ ဧၿပီတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူ ၁၀ ဦးမွာ သိမ္းဆည္းခံေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ 
ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ လ က်ခံခဲ့ရသည္။49

ထိုအေျခအေနကို တံု႔ျပန္ရန္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လြင္မွ လႊတ္ေတာ္တြင္ အစိုးရမွ  
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အကယ္၍ ၎တို႔၏သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳခဲ့လွ်င္ က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္  
တရားစြဲျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးမွ  
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္ (ယခင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး)၏  
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား စစ္ေဆးလွ်က္ရွိစဥ္တြင္ တရားစီရင္ေရးမွ အမႈမ်ားအား လက္ခံမႈရပ္တန္႔ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္  
ရွိရင္းစြဲတရားရင္ဆိုင္ေနသည့္အမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားမႈကို ေထာက္ခံၿပီး ၎မွ ေျမသိမ္းမႈမ်ားသည္  
အခြင့္အာဏာရွိေသာ (လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  
ေျဖၾကားခဲ့သည္။50 ထူးျခားသည့္ျပင္းထန္ေသာၾကား၀င္မႈအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္သည္ “ေျမသိမ္းခံရသူမ်ားသည္  
စားစရာပင္ မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေျမသိမ္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုသံုးစြဲရမည္ကို ေတြးဆႏိုင္သည့္  
ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို တရား႐ံုးတြင္သာ ရင္ဆိုင္ရပါက  
မွ်တေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုခ်က္သည္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ားသည္  
တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိေနသည္ကို ရွင္းလင္းစြာညႊန္ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင ္ 
ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ သိမ္းဆည္းသူမ်ားအား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့သျဖင့္ လယ္သမားမ်ားသည္  
ေျမျပန္လည္ရရွိေစရန္ တရား၀င္ေတာင္းဆိုခြင့္မရွိၾကေပ။ 

47 Myanmar Times, August 2, 2017 “Legislators want more changes to farmland law” http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/27064-legislators-
want-more-changes-to-farmland-law.html

48	 February	10,	2017	http://www.mizzima.com/news-domestic/350-myanmar-farmers-facing-court-over-land-grabs
49 Htay Hla Aung. “Shan State farmers get 16 months for ploughing grabbed land”. Eleven Media. April 25, 2017.
50 Frontier Myanmar, “Speaker Rebukes Supreme Court Judge Over Land Conflicts” 24 August 2017  https://frontiermyanmar.net/en/speaker-rebukes-supreme-court-

judge-over-land-conflicts
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

3/ okawoe awGU &Sdcsufrsm;

3.1/ v,f,majrESihf tjcm;ajrrsm; odrf;qnf;cH&rIrsm; jyefvnfpdppfa&;aumfrwDESihf ¤if;\ vkyfydkifcGihf

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို သမၼတ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္  
၁၄/၂၀၁၆ ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူသည္။  
အဆိုပါအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာသည္ ေကာ္မတီမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးျခင္းမျပဳမီ ေနာက္ထပ္ေျမသိမ္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္  
ႏွင့္ အမႈအားလံုးကို (၆) လအတြင္း ၿပီးျပတ္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။51

ဇြန္လတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားစာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္  
အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းမွ ျပည္သူမ်ား နစ္နာဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ား မခံစားရေစေရးအတြက္ ေျမသိမ္းကိစၥရပ္မ်ားအား  
အေဆာတလ်င္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုိက္နာၾကရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗဟိုေကာ္မတ ီ
သည္

၁) ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္အား ဖြဲ႔စည္းရန္၊
၂) ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား စိစစ္ရာတြင္ လက္ေအာက္ေကာ္မတီအဆင့္အဆင့္အား ကူညီေပးရန္၊
၃) သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ေကာင္စီမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္အား အစီရင္ခံရန္၊
၄) ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ စသည္တို႔ကို ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ေရးတြင္ ကူညီရန္၊
၅) လက္ေအာက္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္သည္ အမႈမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္
 တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။52

အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား မည္သူက မည္သို႔ဆံုးျဖတ္မည္ကို ျပဌာန္းထားသည့္မူ သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား  
မရွိပါ။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ သုေတသနတြင္ ေျဖဆိုသူအမ်ားစုသည္ ဗဟိုေကာ္မတီမွ လက္ေအာက္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ရွ ိ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အၿပီးသတ္အတည္ျပဳျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုျငားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိဟန္မတူေပ။

သို႔ေသာ္ ပထမအႀကိမ္အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား  
ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသာ  
ျဖစ္ေနရာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးက႑မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ထံ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းဖယ္ရွားလိုက္သလို  
ျဖစ္ေနသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ - ၂ တြင္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ရွိ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားစာရင္းအား ၾကည့္ပါ)။ သို႔ေသာ္  
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္မတ ူ
သည္မွာ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား သက္၀င္ခိုင္မာေစရန္ (၎သည္  
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဦးေဆာင္မႈ မရွိျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္သည္) ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ဤသုေတ 
သနသည္ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိမရွိ ႏွင့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ထြက္ေပၚလာေစရန္ အမိန္႔မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနမႈရွိမရွိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း  
မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား သက္၀င္ေစသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အတိုင္းအတာပမာဏမွာ  
မရွင္းလင္းလွေပ။

51 12 May 2016, “Return of Seized Land a top NLD Priority”		https://www.irrawaddy.com/news/burma/return-of-seized-land-a-top-nld-priority-deputy-agriculture-minister.
html

52	 President’s	Office	Notification	No	14/2016.	May	5,	2016.
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ေဒသအမ်ားစုတြင္ ေကာ္မတီမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ရပ္ေက်းအဆင့္တြင္မူ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိပါ။  
အဆင့္အမ်ားစုတြင္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈ မရွိၾကေပ။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဥပမာအားျဖင့္  
ေျဖဆိုသူမ်ားက ရပ္ေက်းေကာ္မတီမ်ားသည္ အမည္ခံဖြဲ႔စည္းယံုသက္သက္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိုမွ်  
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ေျဖဆိုုသူမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ခ႐ိုင္  
သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ တိုက္႐ိုက္ အစီရင္ခံၾကရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္  
ေျမ/စစ္ေကာ္မတီသည္ အႀကိမ္ေရအနည္းငယ္သာ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းမႈရွိသည့္အခါတြင္ပင္ ေကာ္မတီ၀င္အားလံုးတက္ေရာက္ႏိုင္မႈမွာ နည္းပါးလွသည္။ Namati အဖြဲ႔၏ သုေတသနအရ  
“ေကာ္မတီ၀င္အားလံုး ဆံုေတြ႕ရန္မွာ ခက္ခဲလွသည့္အတြက္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတက္ေရာက္မႈရွိလွ်င္ အတည္ျဖစ္သည္ဟု  
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကရသည့္ ေကာ္မတီအခ်ိဳ႕ရွိေနသည္” ဟု ေတြ႔ရွိထားသည္။53 ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျခားလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အစည္းအေ၀း 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ တခါတရံတြင္ ၎တို႔အား ဖိတ္ၾကားျခင္းပင္ မခံရေပ။

ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမိန္႔စာ (Notification) တြင္ အထူးဂ႐ုျပဳသင့္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ -
၁) ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ၀န္ထမ္းအင္အားအလံုအေလာက္ရွိရန္ႏွင့္ လူထု၏ 

ယံုၾကည္အားကိုးမႈကို ရရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္
၂) ေျမယာကိစၥမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ရန္
၃) ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို စနစ္တက်ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္
၄) စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈစရိတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ဘ႑ာေငြမွ သံုးစြဲရန္ တို႔ 

ျဖစ္သည္။54

ေျမ/စစ္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ အဆိုပါကိစၥမ်ားသည္ ပို၍ပင္ အေလးထားရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

3.2/ v,f,majrESihf tjcm;ajrrsm; odrf;qnf;cH&rIrsm; jyefvnfpdppfa&;aumfrwD\ vkyfief;pOfအ

ေအာက္ပါေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ သုေတသနကာလတေလွ်ာက္ ေကာက္ယူရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို  
စုစည္းတင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ား၏ ေျမယာေတာင္းဆိုမႈအေပၚလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ  
အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ မွတ္တမ္းတင္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔  
အစည္းမ်ားႏွင့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ရွိ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို စုစည္း၍ ေျမျပင္အေျခအေနတြင္  
မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လတြင ္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Namati အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ မ်ားစြာဆင္တူေနေသာ္လည္း ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္  
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိခ်က္ကို သတိျပဳမိရန္ လိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ား  
အထူးသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားမရွိခဲ့ပါ။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ ္
ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ရွင္းလင္းေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမရွိျခင္းသည္ မူလေျမယာအသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚ ဦးစားေပး၍ ဥပေဒမဲ့ေျမသိမ္းျခင္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္  
ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္၏ အားနည္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ 

53 Namati. “Myanmar’s Foray into Deliberative Democracy: Citizen Participation in Resolving Historical Land Grabs”. June 2017.
54 Ibid.
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မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူဝါဒမ်ား
(၁) သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈ 

အေျခအေနဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ အေျခအေန၊ 
အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးျပဳ အေျခအေန၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳထားသည့္ အေျခအေန စသည္ျဖင့္  
ေျမအမွန္တကယ္ အသံုးခ်မႈကို စိစစ္ရန္၊

(၂) သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမမ်ားအား ေဒသစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း 
ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈအတြက္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်မႈ ရွိ။ မရိွစိစစ္ရန္၊

ajr^ppfaumfrwD\ ajr,mpHkprf;ppfaq;jcif;qdkif&m rl0g'ESihf vkyfxHk;vkyfenf;rsm; 

3.2.1/ awmif;qdkrIwifoGif;jcif;

ေျမျပန္လည္ေတာင္းဆိုမႈကို ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမည္သည့္အဆင့္တြင္မဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရမီဒီယာမ်ားတြင္  
တရား၀င္ေၾကျငာထားျခင္းမွလြဲ၍ လယ္သမားမ်ားအား မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အစိ္ုးရ၏ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္  
ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အလြန္နည္းပါးလွသည္။55 လိုအပ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရန္ လယ္သမားမ်ားအတြက္  
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားထားရွိျခင္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အသနားခံစာမ်ား ေရးသားတင္သြင္းၾကရသည္။ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လယ္သမားအမ်ားစုသည္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အျခားအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပမာ  
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး  
ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ထံ တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။56  
ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ားအေၾကာင္း သိရွိနားလည္ထားမႈသည္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပုိမိုနည္းပါးေနၿပီး  
ျပည္နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းမႈမ်ား ရွားရွားပါးပါးသာ ရွိသည္။
 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ မည္သို႔အေရးဆိုရမည္ကို မသိၾကဘဲ ေျမျပန္လည္ရရွိရန္ အလြန္ေတာင့္တလွ်က္  
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိမည္ဟုထင္ေသာ မည္သူ႕ကိုမဆို စာလႊာေပါင္းမ်ားစြာေရးသားတင္ျပေနၾကရသည္။ အဆင့္မ်ားစြာသို႔  
အမႈကိစၥမ်ားတင္ျပျခင္းသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အား ႐ႈပ္ေထြးေစၿပီး အမႈတစ္ခုခ်င္းအတြက္ ေကာ္မတီေပါင္းစံု  
၀င္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္ဟု ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ေျပာဆိုၾကသည္။ 
 
ထို႔အျပင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအေၾကာင္းမသိရွိ၍ တိုင္ၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေပ။  
လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီကို လက္လွမ္းမီရန္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုသာ  
မွီခိုေနရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 

3.2.2/ ueOD;pHkprf;ppfaq;jcif;

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္စြဲပါ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ စာအရ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို  
မူဝါဒ အခ်က္ (၅) ခ်က္ျဖင့္ သံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တပ္မေတာ္ပိုင္ေျမျဖစ္ပါက ထပ္ေဆာင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္ (၃) ခ်က္  
ရွိေနေပသည္။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ စုစုေပါင္း (၈) ခ်က္ ရွိသည္။ 
ေအာက္ပါဇယားတြင္ၾကည့္ပါ။

55 The government-run Global New Light of Myanmar announced in April 2017 that, “citizens who wish to submit injustice or dissatisfaction can lodge complaints to their 
respective township, community, district, Nay Pyi Taw, region, or state’s Committee office.”

56 Namati also noted this problem in their report “Myanmar’s Foray into Deliberative Democracy: Citizen Participation in Resolving Historical Land Grabs.” June 2017.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

(၃) ေျမဧကမ်ားစြာ လႊဲေျပာင္းရယူထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမရွိဘဲ အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ေနမႈမ်ားကိုစိစစ္ရန္
(၄) ဥပေဒႏွင့္အညီ လြႊဲေျပာင္းရယူထားျပီး လက္ေတြ႕တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္စြာ 

အသံုးျပဳေနသည့္ ေျမမ်ားကို ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမျပဳဘဲ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ ရွိ/မရွိ 
စိစစ္ရန္၊

(၅) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္ေနသည့္ သိ္မ္းဆည္း ေျမမ်ားကို ဆိုင္ရာသိမ္းဆည္းထားသည့္ 
ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္မည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ 
အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား အစစ္အမွန္မ်ားသို႔ ေျမယာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် 
စိစစ္လႊဲေျပာင္းေပးရန္၊

တပ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒ (၃) ရပ္
(၁) တပ္မေတာ္က တပ္တည္ေဆာက္ရန္ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအား သီးစားခ်ထားျခင္း၊ 

အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္ရန္၊
(၂) တပ္၊ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးကြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ 

အနည္းဆံုး ေျမဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းကိုသာ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊
(၃) ႏိုင္ငံအတြင္း ေနရာေဒသအႏွံ႔အျပားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 

နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားအေပၚ တပ္မ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ေျမဧရိယာအက်ယ္အဝန္းကိုသာ ရယူျပီး 
က်န္ေျမပိုမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္စြန္႕လႊတ္သြားရန္၊

စြန္႔လႊတ္သည့္ေျမမ်ား သက္ဆိုင္သူမ်ား လက္ဝယ္ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
(၁) အသံုးခ်ခြင့္ရွိခဲ့ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား သက္ေသခံ အေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာ ျပသႏိုင္ေသာသူမ်ားအား 

အျမန္ယာယီလႊဲေျပာင္းေပးျပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ အသံုးခ် ပိုင္ခြင့္အမည္ ေပါက္ရရွိေရးအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ 
တည္ဆဲဥပေဒ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(၂) အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမျပႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားက ၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ 
ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ထြက္ဆို ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ သက္ေသထင္ရွားျပႏိုင္ပါက အျမန္ယာယီျပန္လည္ 
လႊဲေျပာင္းေပးျပီး ပိုင္ဆိုင္မႈမွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ စိစစ္၍ ကာလအပိုင္းအျခား သတ္မွတ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပရန္၊ မွန္ကန္မႈမရွိပါက 
ျပန္လည္သိမ္းဆည္းသြားရန္ႏွင့္ မွန္ကန္ပါက လႊဲေျပာင္းခံရသူ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ အမည္ေပါက္ရန္ အတြက္ဌာနဆိုင္ရာ 
တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စိစစ္ျပီး႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(၃) ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္မည့္ေျမမ်ားတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ႏွစ္းဦး (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
 အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈရင္ဆိုင္ျပီး ဆိုင္ရာတရားရုံး၏ အဆံုးအျဖတ္
 ေဆာလ်င္စြာ ခံယူေစရန္၊
(၄) သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ မစြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာေၾကးေပးအပ္
 ျပီးစီးမႈမ်ားအား စိဆစ္ျပီး မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိရန္ႏွင့္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ရာတြင္လည္း ဘဏၰာေရး စည္း
 မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ရသံုးမွန္းေျခ ဘဏၰာေငြစာရင္းမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ တင္ျပသြားရန္၊
(၅) ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးမွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္သူ ကာယကံရွင္မ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားႏိုင္သည့္
 ႏႈန္းထားမ်ိဳး မျဖစ္ေစရႏ္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ညိွႏိႈင္း သတ္မွတ္ေပးသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား
 အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(၆) ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ ကာလမ်ားကိုတစ္ရာသီ အမ်ားဆံုး တစ္ႏွစ္ထက္ပို၍ ခြင့္မျပဳန္၊
(၇) လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
 ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ား သိရွိရန္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားကို (၁)လ လွ်င္တစ္ၾကိမ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္
 ျပန္ေပးသြားရန္၊
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

(၈) ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားသည့္ ေျမမ်ားတြင္ အမွန္
 တကယ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမေနရာမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးငွာ လုပ္ထံုး
 လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းသြားရန္၊

စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိသည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္မ်ား
(၁) ၁၈၉၄ ခုႏွစ္၊ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒ တို႔ႏွင့္ ေျမသိမ္းထားျခင္းရွိ/ မရွိ 

စိစစ္ရန္၊
(၂) သက္ဆိုင္သူမ်ားသို႔ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးၿပီး/ မၿပီးစိစစ္ရန္၊
(၃) ေလ်ာ္ေၾကးမေပးရေသးပါကလည္း ေပးေလ်ာ္ႏိုင္ရန္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ေလ်ာက္ထားတင္ျပ 
ထားျခင္း ရွိ/ မရွိ စိစစ္ရန္၊
(၄) ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီးပါကလည္း အဆိုပါ ေျမအား သိမ္းဆည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အမည္ေပါက္ ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး/မၿပီး 

စိစစ္ရန္၊
(၅) စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရွိ/ မရွိ ကြင္းဆင္းစိစစ္ရန္၊
(၆) လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိေသးပါက အနာဂတ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အခ်ိန္ဇယားပံုစံ 

တိက်စြာ ေရးဆြဲထားရွိမႈ စိစစ္ရန္၊
(၇) သက္ဆိုင္သူမ်ားသို႔ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မႈ မရွိေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း ရွိ/မရွိ စိစစ္ရန္၊ 

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ

အမႈတစ္ခုအား လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီသည္ ထိုအမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္သင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။  
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက ေအာက္ေျခအဆင့္သို႔ စံုစမ္းမႈျပဳရန္ ညႊန္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ခ႐ိုင္ေျမ/စစ္ 
ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္မွာ အမႈအမ်ားစုသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေကာ္မတီထံမွလာေၾကာင္း သိရသည္။  
ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကလည္း ၎တို႔သည္ တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းေသာအမႈမ်ားကို လက္ခံရရွိေသာ္လည္း အထက္အဆင့္မ်ား 
မွလည္း လာေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ တင္သြင္းသည့္ စာရြက္စာတမ္း 
အေထာက္အထားမ်ားအား စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (ယခင္ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္း 
ဦးစီးဌာန)၏ ကြင္း ေျမပံုမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနထံရွိ ေျမသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ယခင္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား 
အား ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။
 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ဖယ္ၾကဥ္ထားၿပီး လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္  
စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအား လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္နီးပါးေပးအပ္ထားသည္။  
ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ၏ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ၎တို႔သည္ ေကာ္မတီသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ အမႈ ၄၀၀  
ေက်ာ္တြင္ အမႈေပါင္း အနည္းငယ္တြင္သာ ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ၎တို႔သည္ အျခားအမႈမ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရွိမရွိ၊  
အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားတင္သြင္းခဲ့ျခင္းရွိမရွိ မသိရဘဲ ၎တို႔ိသိသည္မွာ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္  
၎တို႔အား ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံရေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား  
ပိုမိုပါ၀င္ခြင့္ေပးထားသည့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္အရင္းအျမစ္မမွ်တမႈကို အေလးထားေထာက္ျပ ခဲ့ၾကသည္။  
အဆိုပါဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လစာရ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေနၿပီး အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္  
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မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းျဖစ္ၿပီး အျခားသက္ေမြးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားလည္း ရွိေနေပသည္။ ေကာ္မတီတြင္  
ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးႏွင့္ အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳေနၾကရသည္။

ေျမ/စစ္ေကာ္မတီတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနတို႔၏  
လႊမ္းမိုးမႈသည္ ယခင္ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ၎တို႔ဌာနမ်ားကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္နီးကပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ  
ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ေထြ/အုပ္၏ ပါ၀င္မႈသည္ (အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏  
ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္) ေထြ/အုပ္အရာရွိမ်ား၏ ဘက္မလိုက္ဘဲ ဓမၼဓိဌာန္က်မႈမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။  အထူးသျဖင့္  
ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၏ အားနည္းေသာစနစ္မ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢလိကလုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို  
လမ္းဖြင့္ေပးေနသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား၏ ပါ၀င္မႈသည္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ 
အလားတူအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္  
ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအမႈမ်ားအား တပ္မေတာ္သို႔  
တိုက္႐ိုက္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ျခားနားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အစီရင္ခံခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။57  
ထိုေကာ္မရွင္သည္ လက္ရွိတြင္ မရွိေတာ့ေသာ္လည္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္  
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားမျပဳမီ တပ္မေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရျခင္းသည္  
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ လက္လွမ္းမီႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ဓမၼဓိဌာန္က်မႈမွာ ရတက္မေအးဖြယ္ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊  
ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က  
ထိုဌာနမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားသည္ ယခုအခါ သိ္မ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားဆိုင္ရာ ဗဟုိေကာ္မတီေအာက္ရွိ  
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။58

ေရႊဘိုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွ ေျမသိမ္းရန္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား (လယ္ယာေျမ  
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕) သည္ ေျမသိမ္းမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား (ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ)ျဖစ္ေနျခင္းကို အလိုမက်ေၾကာင္း  
ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္မွ ရပ္/ေက်းအဆင့္အထိ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ႏွင့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတ ီ 
ႏွစ္ဖြဲ႕တြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မွ ရပ္/ေက်းအဆင့္အထိ  
အဆိုပါႏွစ္ဖြဲ႕တြင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (ယခင္ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာန)မွ ပါ၀င္ေနသည္။ 

57 U San Thein, et al. “Transparency Under Scrutiny: Information Disclosure by the Parliamentary Land Investigation Committee in Myanmar”. Mekong Regional Land 
Governance. February 2017.

58 Htoo Thant. “Committee for solving land disputes accused of conflict of interest”. Myanmar Times. September 28, 2016.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

3.2.3/ v,form;rsm;onf v,f,majrvkyfydkifcGihfudk rnfodkYtwnfjyKEdkifovJ odkYr[kwf v,f,majr 
tcGihfta&;rsm;udk rnfodkY toHk;jyKEdkifovJ/

လယ္သမားမ်ားသည္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအေထာက္အထားတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ေၾကးတိုင္ေျမစာရင္းဌာန (ယခု လယ္ယာေျမ  
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန)၏ ေျမပံုမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းခံရသည္ဟု တင္ျပလာသည့္ ေျမဧရိယာအား အတည္ျပဳ  
ေပးရသည္။ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုသူသည္ အခြန္ေဆာင္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေျမငွားရမ္း  
လုပ္ကိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစသည္မ်ားကို အေထာက္အထားအျဖစ္ တင္ျပႏိုင္ရမည္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထု၏  
သက္ေသခံမႈမွတဆင့္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပႏိုင္ရမည္။59 အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏  
သက္ေသခံခ်က္ကိုသာလွ်င္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္မႈ ယာနီးခ်င္းလယ္သမား၏ သက္ေသခံခ်က္ကို  
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္။60 ရပ္ရြာ၏သက္ေသခံခ်က္မွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလအတြင္း  
ယာယီေျမအသံုးခ်ခြင့္အတြက္သာ အသံုး၀င္သည္။61 Namati အဖြဲ႔မွ လယ္သမားမ်ား၏ ၃၀-၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္သာ  
ယခင္ကပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားအခ်ိဳ႕ လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ၾကေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္  
အဆိုပါေျမပံုမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈမရွိဘဲ အမ်ားစုမွာ ကိုလိုနီေခတ္ေလာက္က အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမဧရိယာအျပည့္ကို  
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာန(ယခု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန) မ ွ 
ကြင္းဆင္း တိုင္းတာခဲ့ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေျမပံုမရွိသည့္ လယ္ယာေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနေသးသည္။62 အေၾကာင္းမွာ  
ေျမစာရင္းအရာရွိမ်ားမွ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ႐ိုးသားစြာ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္  
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဗဟုိေကာ္မတီမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသည္ အမႈမ်ားအား မည္သို႔ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ကို  
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေကာ္မတီအသီးသီးသည္ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္  
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ဥပမာ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း အမႈမ်ားအား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနၿပီး  
အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ဦးရာအမႈကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။63 Namati အဖြဲ႔မွ ေတြ႔ရွိသည္မွာ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္  
တပ္မေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အမႈမ်ားထက္ မသက္ဆိုင္သည့္အမႈမ်ားအား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း ျဖစ္သည္။  
အဆံုးသတ္ဆိုရလွ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲပါလူအခ်ိဳ႕မွာ မီဒီယာေပၚေရာက္သြားသည့္အမႈမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးခံရသည္ဟု ခံစားမိေၾကာင္း  
ေျပာဆိုၾကသည္။ 

3.2.4/ tpD&ifcHpmESihf tBuHjyKcsufrsm;udk rnfolu a&;om;wifoGif;ygovJ/

သုေတသနမွ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိသည္မွာ အမႈအမ်ားစုတြင္ ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး (လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ အဖြဲ႔၀င္)မွ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အမႈႏွစ္မႈတြင္သာ 
ေကာ္မတီတစ္ခုလံုးပါ၀င္၍ အစီရင္ခံစာၾကမ္းေရးသား အစီရင္ခံခဲ့သည္။

• အမႈအခ်ိဳ႕တြင္ အထက္အဆင့္ေကာ္မတီသို႔ အစီရင္ခံစာကို လက္မွတ္ေရးထိုးတင္သြင္းျခင္းမျပဳမီ ေကာ္မတီတစ္ဖြဲ႔လံုးမွ 
ပါ၀င္သံုးသပ္တည္းျဖတ္ၾကသည္။

59 Focus group participants in Pyay said that only a Township administrator’s testimony is admissible, whereas FGD participants in Padaung, Mandalay and Shwebo said 
that a neighboring farmer’s testimony is also admissible.

60	 Central	Reinvestigation	Committee	for	Confiscated	Farmlands	and	Other	Lands.	Letter	to	Union	Ministers.	June	10,	2016.
61 Namati. “Evidence is Not Sufficient to Secure Land Rights in Myanmar”. January 2017.
62	 Farmers	also	reported	having	to	pay	‘tea	money’	to	the	SLRD	to	ensured	their	land	is	prioritized	for	surveying.		In	cases	of	military	confiscation,	farmers	can	be	charged	

under the State Secrets Act if they try to document military land maps (ex. photograph these maps) according to the Namati report, Ibid.
63 Ibid.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

• စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ခ႐ိုင္အဆင့္ေကာ္မတီတစ္ခုသည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ 
သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားမပါဘဲ ပံုမွန္တင္သြင္းေလ့ရွိသည္။ 
အထက္အဆင့္မွ လက္မွတ္အားလံုးျဖင့္ တင္ျပရန္ ေျပာၾကားလာသည့္အခါ အဆိုပါလယ္သမားႏွင့္အရပ္ဖက္လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစီရင္ခံစာအား သံုးသပ္ရန္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းျပန္စာႏွင့္အတူ 
လက္မွတ္တစ္ခုမွပါ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ အစီရင္ခံစာကို ဆက္လက္တင္သြင္းခဲ့သည္။

• တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မည္သည့္ပံ့ပိုးမႈမွ မရရွိဘဲ အထက္အဆင့္ေကာ္မတီသို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္မ်ားလည္း 
ရွိသည္။ 

• လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမွ ဖယ္ၾကဥ္ထားသည္။  
ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းမွ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအား 
ေတြ႔ရွိခ်က္မိတၱဴမ်ားေတာင္းဆိုရာ ကိုင္တြယ္စိစစ္ဆဲဟုသာ ေကာ္မတီမွ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။64 

• လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ေကာ္မတီ၀င္ ေရးသားေသာ အစီရင္ခံစာသည္ 
အမွန္တကယ္အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးမွ ၎အား 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမွ ဖယ္ထားခံရျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစီရင္ခံစာသည္ စံုစမ္းေတြ႔ရွိသည္မ်ားကို 
အမွန္ထင္ဟပ္ျခင္း မရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းသည္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ အမႈ (၄၄) မႈတြင္ 
၁၀ မႈကိုသာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။65 က်န္ (၃၄) မႈသည္ ၄င္း၏လက္မွတ္မပါဘဲ အစီရင္ခံျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

• လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏အမႈမ်ား သံုးသပ္ေနစဥ္တြင္ မရွိၾကေပ။ ထို႔အျပင္ အမႈအစီရင္ခံစာအား 
ဖတ္႐ႈခြင့္လည္းမရသည့္အျပင္ အယူခံ၀င္ရန္လည္း မတတ္ႏိုင္ၾကေပ။ 

အစီရင္ခံစာေရးသားမႈအတြက္ ရွင္းလင္းေသာစနစ္မရွိျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေျမယာ 
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အားလံုးအက်ံဳး၀င္ေစလိုေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျပည့္၀ရန ္
အလွမ္းကြာေနေသးသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏  
အခန္းက႑၊ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ ေကာ္မတီ၀င္အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏  
အခန္းက႑ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထိုအခါ ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ  
တာ၀န္ခံမႈရွိလာေစေရး ေတာင္းဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ရလဒ္အားျဖင့္ လယ္သမားမ်ားက ေကာ္မတီ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ခံစားၾကရသည္။

3.2.5/ pHkprf;ppfaq;rINyD;onhfaemuf rnfodkYjzpfEdkifygovJ/ 

64 Htet Naing Zaw. “Lower House Speaker Urges Govt to Return Inactive Land to Rightful Owners”. The Irrawaddy. June 13, 2017.
65 She added that it is possible that more cases came through the committee that she was not aware of, but she only knew of 44 cases.

ajr^ppfaumfrwD\ qHk;jzwfcsufrsm;onf trSefwu,f'ku©a&muf&olv,form;rsm;tm; tusdK;&Sdapygovm;
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

ကနဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီးေနာက္ အမႈမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္အလိုက္အထက္သို႔ 
တက္သြားသည္။ အထက္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေအာက္ေျခအဆင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားလံုး၏ လက္မွတ္မ်ား လိုေနလွ်င္၊ 
အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလိုေနလွ်င္ ျပန္လည္စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျပန္ပို႔ႏိုင္သည္။

အမႈၿပီးဆံုးသြားသည့္ လယ္သမားမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ဤသုေတသနတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား 
အၾကားတြင္ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း သက္ေသစာရြက္စာတမ္းမ်ား မေတြ႔ရွိခဲ့ပါ။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လယ္သမားမ်ားထဲတြင္လည္း  
ေျမယာျပန္ရခဲ့သူမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေျပာဆိုၾကသည္မွာ  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၎တို႔အား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ျဖင့္သာ ေျပာဆို  
ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေျမယာေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုသည္ တင္သြင္းသည့္ေကာ္မတီမွတဆင့္ ေနာက္တဆင့္သို႔ ေရာက္သြား  
သည့္အခါ ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္စံုစမ္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း မၿပီးဆံုးႏိုင္ေတာ့သလို ျဖစ္လာသည္။  
ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက ၎တို႔အမႈမ်ားသည္ စိစစ္ဆဲဟုသာသိထားၿပီး လက္ရွိမည္သည့္အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း  
အေသအခ်ာမေျပာႏိုင္ၾကေပ။
 
ေတာင္းဆိုသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္လံစံုစမ္းရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္အခ်က္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓိက 
ျပႆနာတစ္ရပ္ကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ လက္ျဖင့္ေရးသားထားေသာစာမ်ားကို အဖြဲ႔အစည္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ရန္ခက္ခဲျခင္းလည္း  
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၇ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ပထမဆံုးအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာသတင္းမ်ားတြင္ အမႈေပါင္း  
၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအစီရင္ခံစာမွာ (လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား  
သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္မတူဘဲ) အမ်ား 
ျပည္သူထံထုတ္ျပန္ျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ မီဒီယာသတင္းမ်ားသည္ သုေတသနသမားမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းၿပီးအမႈမ်ားကို  
ရွာေဖြေမးျမန္းႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္မလံုေလာက္ေခ်။66 အမွန္တြင္ မိမိတို႔သည္ ေျမယာျပန္လည္ရရွိသည့္ မည္သည့္လယ ္
သမားကိုမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းလည္း မရွိပါ။ Namati အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပႆနာမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းတြင္ မဟုတ္ဘဲ  
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတြင္သာ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဆင့္တြင္  
လူအင္အားခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းလွသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ မရွင္းလင္းသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ားႀကိဳက္၊  
အစိုးရႀကိဳက္၊ တပ္မေတာ္ႀကိဳက္ မဟုတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်လိုမႈမရွိျခင္းတို႔ကို ေထာက္ျပထားသည္။67

3.2.6/ tNyD;owfqHk;jzwfcsufcsjcif;

အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မည္သည့္အဆင့္ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ မည္သူက ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ကို လံုး၀ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။  
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေကာ္မတီမ်ားထားရွိျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလ်ာ့သည့္အေနျဖင့္  
ထိုအဆင့္တြင္ပင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ပါသည္။68 သို႔ေသာ္ ေအာက္ေျခအဆင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားပင္  
အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မည္သူက ခ်မွတ္သည္ကို မသိၾကဘဲ ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက ဗဟိုေကာ္မတီကသာလွ်င္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း  
ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

66 Global New Light of Myanmar. “2,075 land grabbing complaints settled in one year”. April 13, 2017.
67 Namati 2017, Ibid.,
68 Leckie, Scott. “Restitution in Myanmar: Building Lasting Peace, National Reconciliation, and Economic Prosperity Through a Comprehensive Housing, Land and Property 

Restitution Programme”. Displacement Solutions and the Norwegian Refugee Council. March 2017.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

အဓိကေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕မွ ေျပာၾကားသည္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္  
ေအာက္အဆင့္မ်ားမွ တင္ျပလာေသာအစီရင္ခံစာမ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး ေျမသိမ္းဆည္းသူႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္သည္။  
ထိုညိႇႏိႈင္းမႈရလဒ္ကို ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူသည္ဟု ဆိုသည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ  
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပါးလွျခင္းေၾကာင့္ ထိုအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္  
ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေျမယာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသို႔  
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု မွတ္ယူရသည္။

ရရွိသေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္  
မူလေျမသိမ္းမႈ၏ တရားမ၀င္မႈစသည္တို႔အေပၚ မမူတည္ဘဲ ေျမသိမ္းသူႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနပံု 
ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိေျမပိုင္သူအတြက္ တန္ဖိုးအနည္းငယ္သာရွိေသာေျမမ်ားသာလွ်င္ ျပန္လည္ေပးအပ္ခံရသည္။  
ဥပမာ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ္ မၾကာေသးမီကအမႈတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေျမအစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕အား  
စြန္႔လႊတ္လိုက္သည္ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။69 စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  
သုေတသနအရ တန္ဖိုးနည္းပါးၿပီး စြန္႔လႊတ္ရန္လြယ္ကူေသာ ေျမယာမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။70 
 
ထို႔အျပင္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အမႈတစ္ခုတြင္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ေျပာင္းလဲ  
ပစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီသည္ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားက သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအား  
ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ထံအေရာက္တြင္ လယ္စိုက္ရန္  
မသင့္ေတာ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။71

အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား မည္သူခ်မွတ္သည္ မည္သည့္အေပၚအေျခခံ၍ခ်မွတ္သည္ဟု သိရန္ ခက္ခဲေသာေနာက ္
အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑ပင္  
ျဖစ္သည္။ ေျမယာသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ USAID ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ အမႈ၏  
႐ႈပ္ေထြးမႈအေပၚမူတည္၍ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ဗဟိုေကာ္မတီသည္ အထူးအမႈကိစၥမ်ား အမႈေဟာင္းမ်ားအတြက္ မူလစီရင္ခြင့္ရွိသည္ (ဆိုလိုသည္မွာ တန္ဖိုးျမင့္မား၍ျဖစ္ေစ  
ထိခိုက္နစ္နာသူဦးေရမ်ားျပား၍ျဖစ္ေစ အျခားအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္တမူထူးျခားသည့္အမႈျဖစ္ေန၍ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  
ဖိုင္တြဲထားခဲ့ၿပီး မၿပီးျပတ္ေသးသည့္အမႈျဖစ္ေန၍ျဖစ္ေစ ထူးျခားေသာအမႈမ်ားကို စီရင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုလိုသည္)။  
အဆိုပါအမႈမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး  
ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းႏိုင္ၿပီး အဆိုပါေကာ္မရွင္ကို သူရဦးေရႊမန္းမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု  
၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အမႈကိစၥမ်ား  
ေျဖရွင္းရန္ ဆင့္ေခၚႏိုင္သည္။

ပံုမွန္အမႈမ်ားမွာမူ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မွသည္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္မ်ားအထိ သြားႏိုင္ၿပီး ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါ က  
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ထိုအဆင့္တြင္ မၿပီးျပတ္ပါက ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ  
တက္ၿပီး အၿပီးသတ္ေျဖရွင္းမႈကို ရယူႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ  
ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္မွ လိုအပ္လွ်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦး ေစလႊတ္ႏိုင္သည္။72

 

69 Karen News. “NLD hands back 232 acres confiscated farmland – rightful owners not happy”. June 23, 2016.
70 A 2017 Mekong Regional Land Goverance (MRLG) report on the work of the Parliamentary Land Investigation Committees also concluded that in focusing on urban 

areas where land was taken by Ministries other than the military, “the Commission has evaded some very critical land confiscations issues rather than tackling them.”  
It further stated that “(t)he key underlying problem is the lack of a clear indication about the methodology designed and deployed by the Commission to identify 
and scrutinize land confiscation cases.” San Thein, Pyae Sone and Diepart, J.-C. (2017). Transparency Under Scrutiny. Information disclosure by the Parliamentary Land 
Investigation Commission in Myanmar. MRLG Case Study Series #1. Vientiane: Mekong Region Land Governance.

71 Myint, Moe. “Rangoon gov’t allegedly reneges on land agreement”. June 3, 2017.
72 USAID, “Land Stakeholder Analysis: Governance Structures and Actors in Burma” May 2017, p.12. Accessed from MyLAFF http://mylaff.org/document/view/4015
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မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မည္သူမ်ားသည္ အမႈမ်ားအေပၚ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခြင့္ရွိသည္ကို မသိရွိရျခင္းသည္ 
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သူကို တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းငွာ  
မစြမ္းသာေတာ့ေပ။  

3.2.7/ ajr,mjyefvnfay;tyfjcif;

ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းတြင္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑မွာ မရွင္းလင္းလွေပ။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း၌  
မည္သည့္ေျဖဆိုသူမွ ေျမျပန္လည္ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိသလို ၎တို႔ေဒသရွိ အျခားမည္သည့္လယ္သမားမွ ျပန္လည္ရရွိသည္ကို  
မၾကားမိခဲ့ဖူးၾကပါ။ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အမ်ားျပည္သူ  
အက်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည့္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ဘဲ လယ္သမားမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ  
(မရရွိခဲ့လွ်င္) ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သုေတသနတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ မည္သည့္လယ္သမားမွ ေလ်ာ္ေၾကး/ နစ္နာေၾကး ရရွိဖူးျခင္း  
မရွိခဲ့ပါ။

လယ္သမားတစ္ဦး၏ ေျမယာေတာင္းဆိုမႈသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ တရားမ၀င္ေျမသိမ္းမႈဟု ေတြ႔ရွိရပါက 
၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ ၇)73 ကို ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးရမည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ 
မူ၀ါဒ၏ အခ်က္ (၅) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိသည့္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဌာန  
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရာတြင္ ေျမမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ ႏွစ္လအတြင္း  
အပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ထိုမွတဆင့္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ေျမယာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ဟု  
ေဖာ္ျပထားသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ားသည္  
သက္ဆိုင္ရာပိုင္ရွင္မ်ားထံ အလ်င္အျမန္ေျမျပန္ေပးအပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾကည့္႐ႈထိန္းေက်ာင္းရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ထိုအခါ  
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေနာက္ထပ္အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးသလိ ု
ျဖစ္ေနသည္။74

 
၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒေအာက္တြင္ ေျမယာျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္အခါ ထိုေျမသည္ အမ်ားျပည္သူမွ ရယူႏိုင္လာၿပီး  
လူတစ္ဦးခ်င္းသည္ ပံုစံ (၇) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူ လယ္သမားသည္  
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ႀကီးႀကပ္သည့္  
ရွည္လ်ားလွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား စတင္ရၿပီး ယာယီပံုစံ (၃) ကိုရယူကာ ေနာက္ဆက္တြဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို  
ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္တြင္ ပံုစံ (၇)ျဖင့္ လဲလွယ္ရသည္။ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေၾကျငာသည္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္  
ေဒသရွိ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ (အမ်ားအားျဖင့္ ေထြအုပ္႐ံုးတည္ရွိရာတြင္) ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ျခင္းရွိမရွိ  
ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေျမယာအသံုးခ်ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟု ျဖစ္သည္။ 

ေဒသအနည္းငယ္တြင္သာ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေျမယာျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္ကို  
ေတြ႔ရသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေျခအေနတိုးတက္မႈကို မသိရသည့္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈ  
ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ပင္ ေဆာလ်င္စြာ အမည္ေပါက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳႏိုင္ၾကေပ။ ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုသည္မွာ ေျမယာ 
စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းသိရသည္ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအၾကား ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့သူ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ  
လူတိုင္း ထိုေျမအတြက္ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟု ျဖစ္သည္။ ေဒသမ်ားစြာရွိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  
သုေတသနအရ ထိုသို႔အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္လာပါက အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း  

73 For more information on problems with the land registration process see: Allaverdian, Celine. “Formalisation of Land Rights in Myanmar”. Presentation by GRET March 
11, 2016.

74 Global New Light of Myanmar. “2,075 land grabbing complaints settled in one year”. April 13, 2017.
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္  
အဓိက ေတြ႕ ႀကံဳရသည့္ အတားအဆီးမွာ အခြင့္အေရးရသင့္သည့္ ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္ကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု  
ဆိုသည္။75 ေဒါက္တာၿငိမ္းဇာနည္ႏိုင္ ၏ စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုတြင္လည္း ၎ကို အဓိကအခက္အခဲတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
တရားမမႈမဟုတ္လွ်င္ တရား႐ံုးသည္ စီရင္ခြင့္မရွိ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ယွဥ္ျပိဳင္အဆိုျပဳမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားလည္း  
မရွိဟု ၎မွ ဆိုသည္။76

အျငင္းပြားလွ်က္ရွိေသာ လယ္သမားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡသည္ ၂၀၁၆ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးျပဳမႈမူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း  
ရပ္ရြာပါ၀င္ေျဖရွင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ၿပီးျပတ္ေစသင့္သည္။ အစဥ္အလာအရ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေျမအသံုးျပဳမႈကို  
ဦးစားေပးလွ်က္ ေျဖရွင္းမည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အက်ိဳးဆိုင္သူမ်ားအားလံုးပါ၀င္သည့္ လူထုသေဘာထားရယူမႈမ်ားမွတဆင့္  
ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ 

3.2.8/ tzGJU0ifjzpfrIESihf tusdK;pD;yGm;y#dyu©77

ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရသူတစ္ဦးသည္ ပုဂၢလအက်ိဳးစီးပြားပါ၀င္ေရာယွက္လာသည့္အေျခအေနတြင္  
၎လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၏ ဘက္မလိုက္ဘဲ ဓမၼဓိဌာန္က်မႈအေပၚ လႊမ္းမိုးလာႏိုင္ကာ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ား  
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ပုဂၢလအက်ိဳးစီးပြားဆိုရာ၀ယ္ မိသားစု၊ အမ်ိဳးရင္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးအရ  
ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္သူမ်ား အဖြဲ႔မ်ား၏ အက်ိဳးလည္း ပါ၀င္ေပသည္။

ဤသုေတသနကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တိုင္း၏ ထိေရာက္မႈအတြက္ အဓိကအတားအဆီးမွာ အဖြဲ႔၀င္ 
ျဖစ္မႈႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထင္ရွားသည္။ တံခြန္လယ္သမားအဖြဲ႔မွ ဦးေက်ာ္ေဆြလတ္သည ္ 
ထင္ရွားေသာ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္လက္ထက္တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားသည္  
ယခုအခါ ဗဟိုေကာ္မတီေအာက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေျမစစ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသည္။ ထို႔အတြက္  
ေျမသိမ္းမႈတြင္ ပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ခဲ့ႏိုင္သူမ်ားသည္ ေျမယာျပန္လည္စြန္႔လႊတ္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ အစိုးရမွ  
သတ္မွတ္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရတက္မေအးျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။”78

ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားထံမွ ေျမသိမ္းခဲ့မႈမ်ားတြင ္ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ခဲ့ၾက၊ ပါ၀င္ေနၾကသည္။ ထို၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားက ဗဟိုေကာ္မတီအပါအ၀င ္ 
ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအဆင့္အဆင့္တြင္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါရွိေနျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ၾကည့္႐ႈျခင္း 
မရွိလွ်င္ပင္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ကို ဦးတည္ေနသည္။ ေျမသိမ္းသူသည္ ေျမသိမ္းမႈကို စစ္ေဆးသူျဖစ္ေနေလ့ရွိျခင္းပင ္
ျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္  တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းသည္ အလားတူ  
အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား 
နစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္သို႔  

75 Htoo Thant. “Two laws to be amended to solve land disputes”. Myanmar Times. February 14, 2017.
76 Nyein Zarni Naing. “Understanding Land Return Process, Policy, and Governance. Prepared for MRLG. July 2017.
77 See Annexe 2 for a table summarising LRC membership
78 “Committee for Solving Land Dispute accused of conflict of interest.” Myanmar Times. 28, Sept 2016. http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-

taw/22765-committee-for-solving-land-disputes-accused-of-conflict-of-interest.html
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

တိုက္႐ိုက္လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ျခားနားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အစီရင္ခံျခင္းျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။79  
ထိုေကာ္မရွင္သည္ ယခုအခါမရွိေတာ့ေသာ္လည္း ဤသုေတသနတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  
ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေျမယာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အဆိုအရ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳမီတြင္  
တပ္မေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရသည့္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမစခင္ကပင္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈကို  
စိုးရိမ္ရဖြယ္ရွိသည္။ 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၏ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအေပၚ  
လႊမ္းမိုးမႈမွာလည္း ၎ဌာနႏွစ္ခုလံုး၏ ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္နီးကပ္ေသာ ဆက္ႏြယ္မႈအရ  
အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ တပ္မေတာ္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ရွိသည့္  
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ပါ၀င္မႈသည္ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ေျမသိမ္းမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အခါ  
ေထြ/အုပ္အရာရွိမ်ား၏ ဘက္မလိုက္ဘဲ အစြဲကင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈရွိမရွိ စိုးရိမ္ရသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာႏွင့ ္ 
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၏ မရွင္းလင္းသည့္  
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္  ပိုမိုျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိေနသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏  
အျမင္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ အေျခခံေနသည္။

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ လယ္သမားမ်ားမွ ရွင္းျပသည္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနထံ ပံုစံ (၇)  
ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ ေျမစာရင္းဌာနမွ ေျမသိမ္းမည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအား အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု  
သိရသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစြာတြင္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက အဆိုပါဌာနႏွစ္ခုသည္ အတူတြဲဖက္လုပ္ကိုင ္
တတ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ အမႈတစ္ခုအား ေရွ႕ဆက္မသြားေစရန္ တားဆီးတတ္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေရႊဘိုရွိေဆြးေႏြးပြဲတြင္  
ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားက ေျမသိမ္းခြင့္ရွိသူမ်ားက ေျမသိမ္းမႈအားစစ္ေဆးရန္ အခြင့္ရွိေနျခင္းသည္ အလိုမက်ျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုသည္။  
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ႏွင့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီႏွစ္ခုလံုးအား ရပ္ေက်းအဆင့္မွ ခ႐ိုင္အဆင့္အထိ ေထြ/အုပ္အရာရွိမ်ားက  
ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၏ ကိုယ္စားလွယ္မွာမူ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ ္
အဆင့္ေကာ္မတီအထိ ပါ၀င္ေနသည္။

Mekong Regional Land Governance (MRLG) မွ ေတြ႔ရွိသည္မွာ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္  
ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ၃၅  
ရာခိုင္ႏႈန္းအား စစ္တိုင္းမွဴးမ်ားႏွင့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွ ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။ ၃.၈ သန္းေသာ ေျမဧကမ်ားတြင္ ၅၅  
ရာခိုင္ႏႈန္းအား ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသို႔ ခ်ထားေပးခဲ့သည္။80 တဖန္ထပ္မံ၍ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား အၾကမ္းဖ်င္းသံုးသပ္ရာတြင္ပင ္ 
ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ယခင္ေျမသိမ္းမႈမ်ား၏ တရား၀င္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးေနသည့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား  
ေကာ္မတီႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားအၾကား အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡရွိေနျပန္သည္။81 

MRLG ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ စိုက္ပ်ိဳးေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးအျမတ္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယုဇနကုမၸဏီ၊  
ထူးကုမၸဏီ၊ ဦးတိုးႏိုင္မန္း (သူရဦးေရႊမန္း၏သား)၊ ဂရိတ္ေ၀ါကုမၸဏီ၊ ဦးသန္႔ေဇာ္ေရႊႏွင့္ ေဒၚသီရိေရႊတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  
လူတစ္ဦးခ်င္းသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အလြန္နီးစပ္မႈရွိသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို  
လႊမ္းမိုးႏိုင္သျဖင့္ ထိုကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား စံုစမ္းရာတြင္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡ ရွိလာႏိုင္သည္။ ထိုသို႔  
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသို႔ စိုက္ပ်ိဳးေျမခ်ထားမႈမ်ားအျပင္ လူတစ္ဦးခ်င္းအား ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေျမ၊ တပ္မေတာ္အား ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္  

79 U San Thein, et al. “Transparency Under Scrutiny: Information Disclosure by the Parliamentary Land Investigation Committee in Myanmar”. Mekong Regional Land 
Governance. February 2017.

80 U San Thein, Diepart, Jean-Christophe, et al. “Agro-Business Large Scale Land Acquisition in Myanmar: Current Situation and Ways Forward”. Presentation to MOALI, the 
Amyotha Hluttaw and Pyithu Hluttaw by Mekong Regional Land Governance. February 14-15, 2017.

81 U San Thein, ibid.,
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အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ခ်ထားေပးခဲ့သည္။82

 
အထက္ပါအက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားမွာ ရွင္းလင္းေသာ္လည္း ၎တို႔အား မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၱရားတစ္ရပ္  
ရွိမေနပါ။ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမွ ဖယ္ထုတ္ထားၿပီး လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္  
စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားအေပၚ  
အထိန္းအေထမရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားက ပိုမိုဆိုး၀ါးေစပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တြင္  
ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ၀င္ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမႈေပါင္း ၄၀၀ တြင္ အနည္းငယ္ေသာ အမႈအခ်ိဳ႕တြင္သာ  
ပါ၀င္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အျခားအမႈမ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးျဖစ္မျဖစ္၊ အစီရင္ခံၿပီးျဖစ္မျဖစ္ အတည္မျပဳႏိုင္ၾကေပ။  
သို႔ေသာ္၎တို႔သိသည္မွာ ၎တို႔သည္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္ ဖယ္ထုတ္ခံထားရျခင္း  
ျဖစ္သည္။ 

82 U San Thein, Diepart, Jean-Christophe, et al. “Agro-Business Large Scale Land Acquisition in Myanmar: Current Situation and Ways Forward”. Presentation to MOALI, the 
Amyotha Hluttaw and Pyithu Hluttaw by Mekong Regional Land Governance. February 14-15, 2017.
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4/ ed*Hk;

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးမွ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီလုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈခ်ိဳ႕ယြင္းေနျခင္းမွာ  
ထိုသို႔ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကိုယ္တိုင္မွ လက္မခံသည့္အတြက္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။  
အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲ (၈) ပြဲတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အတိတ္ကာလေျမသိမ္းမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္  
ပို၍အားစိုက္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္  
လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနတို႔အား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ဟု ဆိုၾကသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွ  
စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၏ တစ္၀က္ေက်ာ္သည္ တပ္မေတာ္သိမ္းေျမမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္၏  
လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့မႈ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္သာ တပ္မေတာ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ အၿငိမ္းစား 
ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးအရာရွိ ဦးေဇာ္မင္းမွ ၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာလ တင္ဆက္ေဟာေျပာမႈတစ္ခုတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  
ေျမျပန္မေပးရေစရန္ ေရွာင္ရွားသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။83 “တပ္မေတာ္သည္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားေပၚတြင္  
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း သီးစားခ်ျခင္းမ်ား က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိမူ၀ါဒအရ ၎တို႔သည္  
အဆိုပါေျမအားလံုးကို စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္မေပးရေစရန္ သီးစားခ် စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျပဳလုပ ္
ေနသည့္ ေျမမ်ားမရွိပါဟု လိမ္လည္ေျပာဆိုသည္။ လက္ရွိမူ၀ါဒအား ေရွာင္ရွားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။”

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမျပည့္၀ခဲ့ရ 
သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အလိုမက်မႈကို ညႊန္ျပေနသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤသုေတသနတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားက  
ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းကို ႀကိဳဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ အက်ိဳးရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ဟုဆိုၿပီး  
အမ်ားစုကမူ ထိေရာက္မႈရွိရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။84

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အငယ္စား  
(လုပ္ကြက္ငယ္)လယ္သမားမ်ားအား တရားမွ်တမႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရသည္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ 
လုပ္ငန္းစဥ္အား ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း အလ်င္အျမန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္။

83 U San Thein et al., 2017 ibid.,
84 U Zaw Min, Grabbing and Released Land Cases (Farmland and Other Types of Land), November 2016 available at http://mylaff.org/document/view/3687 English 

version http://mylaff.org/document/view/3686 
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

5/ tBuHjyKcsufrsm;

လက္ရွိ ေျမ/စစ္မူဝါဒမ်ားသည္ မထိေရာက္သလို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသျဖင့္ မွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈေပးႏုိင္ရန္ ျပန္လည ္
ေရးဆြဲသင့္ပါသည္။ 

pHkprf;pdppfjcif;

၁။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္သာမက ေျမ/စစ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအတြက္ပါ တုိင္တန္းရန္ႏွင့္    ဆံုးျဖတ္ရန္၊ 
(လိုအပ္ေသာ)လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား သည္ လြယ္ကူ႐ိုး ရွင္းသင္႔သည္။

၂။ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ား၌ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမရွိလွ်င္လဲ ေျမ/စစ္ ေကာ္မတီသည္ 
ေဒသခံေက်းရြာမ်ားမွ ေထာက္ခံစာမ်ားကို အေလးအနက္ထည္႔သြင္း စဥ္းစားစိစစ္သင္႔သည္။

 
၃။ သိမ္းဆည္းေျမ ျပန္ရလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခုကို တင္သြင္းၿပီးလွ်င္ စံုစမ္းစိစစ္မႈမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာကို 

ေတာင္သူလယ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမွ တစ္လအတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးသင္႔သည္။ စံုစမ္းစိစစ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ လယ္သမားမ်ားကို ရာဇဝတ္သားမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ၊ 
ေလးစားမႈျဖင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံသင္႔ပါသည္။

 
၄။ စံုစမ္းစိစစ္မႈမ်ား အခ်ိန္မွီျပီးစီးႏိုင္ရန္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ေျမသိမ္းရာတြင္ စပ္ဆက္ပါဝင္ေနေသာ 

ပုဂိၢဳလ္မ်ားအား ေခၚယူစစ္ေဆးႏိုင္ခြင္႔ အာဏာေပးအပ္သင္႔သည္။
 
၅။ စံုစမ္းစိစစ္မႈ အစီရင္ခံစာကို ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို 

ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးမွ သေဘာမတူပါက ထိုေကာ္မတီဝင္သည္ စာတစ္ေစာင္ေရးၿပီး အစီရင္ခံစာႏွင့္ 
တြဲေပးႏုိင္သည္။

 
၆။ စံုစမ္းစိစစ္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ေသခံမ်ားကို ျပည္နယ္ (သို႔) တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္သို႔ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိ 

ေပးပို႔သင့္သည္။

qHk;jzwfcsufrsm;

၁။ အစီရင္ခံစာ ရရွိၿပီး အနည္းဆံုး တစ္လအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ 
ခ်မွတ္သင့္သည္။

၂။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈသည္ တရားဝင္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည့္အေပၚ အေျခခံ သင့္ၿပီး လက္ရွိ 
ေျမရရွိႏုိင္မႈျဖစ္ေစ၊ စြမ္းအားႀကီးေသာ အက်ုဳိးစီးပြားမ်ားကိုျဖစ္ေစ အေျခမခံသင့္ေပ -
(က) Balance of probabilities ေခၚ တရားမမႈတစ္ခုကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မွန္ႏုိင္ေခ်ပိုမ်ားေသာ ဘက္သုိ႔ 

အေလးေပး ဆံုးျဖတ္ရသည့္ ဥပေဒစံႏႈန္းအရ အကယ္၍ လယ္သမား တစ္ေယာက္မွ ေျမကို တရားမဝင္ 
သိမ္းဆည္းခံရေၾကာင္း ေပၚေပါက္ေအာင္ ျပသႏုိင္လွ်င္ ထိုေျမကို ျပန္ေပးရမည္။ အကယ္၍ လယ္သမားထံတြင္ 
မည္သည့္ တရားဝင္ စာ႐ြက္စာတမ္း တစ္စံုတစ္ရာ မရွိလွ်င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံစာမ်ားသည္ 
ပိုင္ဆုိင္မႈ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထား ျဖစ္သင္႔သည္။
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

(ခ) ေျမကို တရားဝင္ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း ျပသရန္တာဝန္ (ဆုိလုိသည္မွာ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း) မွာ တပ္မေတာ္၊ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတုိ႔၏ တာဝန္ ျဖစ္သင္႔သည္။ ထုိသုိ႔ မျပႏုိင္လွ်င္ 
ေျမကို တရားမဝင္ သိမ္းဆည္းသည္ဟု ဆံုးျဖတ္သင္႔သည္။

(ဂ) ေျမကို တရားမဝင္သိမ္းဆည္းထားလွ်င္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ား အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ 
ျပန္ေပးသင္႔သည္။ 

(ဃ) တရားမဝင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကို ျပန္မေပးရသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႁခြင္းခ်က္မွာ ယင္းေျမေပၚတြင္ 
အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားရွိေသာ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ထားေသာ အခါတြင္မွသာ ျဖစ္သင္႔သည္။

(င) အမ်ားျပည္သူအတြက္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိ ထားသင္႔သည္။
(စ) အကယ္၍ အေဆာက္အဦး ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းေျမအားလံုးကို ျဖစ္ေစ၊ 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုျဖစ္ေစ ျပန္ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေသာအခါ မည္သည့္ပိုလွ်ံေျမကိုမဆို ျပန္ေပး ရမည့္အျပင္ 
က်န္ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး (သို႔မဟုတ္) အစားထိုးေျမ ေပးသင္႔သည္။ 

(ဆ) တပ္မေတာ္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီျဖစ္ေစ ေျမသိမ္းမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကြာျခားမႈ လံုးဝမရွိေစရ။ ထိုသုိ႔ တရားမဝင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကို 
ျပန္မေပးရန္ စဥ္းစားသည့္အခါ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားစစ္ေဆးမႈကို ေက်နပ္အားရသည္အထိ 
ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။

(ဇ) တရားမဝင္ သိမ္းဆည္းထားေသာေျမမ်ားကို အနာဂတ္တြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ 
ထိုေျမကို ျပန္မေပးရန္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ မျဖစ္သင္႔ပါ။

၃။ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္လိုအပ္သည္႔ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈ (သို႔မဟုတ္) 
သက္ေရာက္မႈရွိရပါမည္။ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီသည္ သိမ္းဆည္း ေျမျပန္လည္ေပးအပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပံုစံ (၇) 
ရရွိသည္အထိ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။

 
၄။ ေျမသိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ -

(က) ေဆြးေႏြးေသာ (သို႔မဟုတ္) ဆံုးျဖတ္ေသာ မည္သည့္ ေျမ/စစ္အစည္းအေဝးတြင္မဆို (အဆင့္တုိင္းတြင္) 
တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိရမည့္အျပင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွတဆင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေနမွတဆင့္ ျဖစ္ေစ 
တင္ျပပိုင္ခြင္႔ရွိသင္႔သည္။ 

(ခ) စံုစမ္းစိစစ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လက္လွမ္းမီ သိရွိႏိုင္ခြင္႔ရွိသင္႔သည္။
(ဂ) အကယ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္းျဖစ္ေစ၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ  

ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းျဖစ္ေစ လယ္သမားမွ ယူဆပါက လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္းေသာ၊ အထူးခန္႔အပ္ထားေသာ  
တရားသူႀကီးထံတြင္ အယူခံဝင္ခြင့္ရွိသင္႔သည္။ 

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကိ ု
လုပ္ေဆာင္သင္႔သည္ -

၅။ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ -
(က) ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး 

ေရးဆြဲသင္႔သည္။
(ခ) ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ပါေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင္႔သည္။ 
(ဂ) ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားမွ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိ 

အတည္ျပဳေပးသင္႔သည္။
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မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

၆။ အစုိးရသည္ အမႈမ်ားကို ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ရန္ အင္တာနက္မွတဆင့္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား 
ျပန္လည္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္းစနစ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးသင္႔သည္။

၇။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေျမ/စစ္အေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မည္သို႔ 
ေလွ်ာက္ထား၊ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္စသည္တုိ႔ကို အျမင္ဖြင့္အစီအစဥ္တစ္ခု ပံ့ပိုးေပးသင္႔သည္။

၈။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သင္တန္းကို အားလံုးေသာ  
ေျမ/စစ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေပးသင့္ျပီး ယင္းတုိ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အသိပညာေပးသင္႔သည္။ သင္တန္းသည္ 
လြတ္လပ္၍ အမွီအခုိကင္းၿပီး မွ်တေသာတရားစီရင္မႈႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုကို 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာ အေျခခံ သေဘာ တရားမ်ားအေပၚ အေလးထား ပို႔ခ်သင္႔သည္။
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၁။ အားလံုးပါဝင္မႈရွိၿပီး တိက်ေသခ်ာေသာ စံုစမ္းစိစစ္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို  ျမႇင့္တင္ရန္ 
ေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းအား လံုေလာက္ေသာ ရံပံုေငြ/ဘတ္ဂ်က္ ခ်ေပးသင္႔သည္။

၂။ အတိတ္မွ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအားလံုးကို စံုစမ္းစိစစ္ၿပီးသည္အထိ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအားလံုးကို တရားဝင္ 
ဆုိင္းငံ့မႈကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အျပင္ အဆိုပါ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားေပၚတြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုလည္း တရားဝင္ဆိုင္းငံ့ထားသင့္သည္။

၃။ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈတုိ႔ကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ မွ်တ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ 
တာဝန္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ဟူေသာ အျမင္ျဖင္႔ ေျမ/စစ္ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ႏွင္႔ တာဝန္ယူရန္ အႀကံျပဳလုိက္ပါသည္ -
(၁) (အဆင့္အားလံုးတြင္) ေျမ/စစ္ အစည္းအေဝးမ်ားအားလံုးကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်င္းပရမည္ျဖစ္ၿပီး 

အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အားလံုးေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ ရယူႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသင္႔သည္။ 

(၂) သိမ္းဆည္းေျမ ျပန္လည္ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ (ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္) ကို တည္ေထာင္ရမည္။ ထုိစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီဝင္ 
မ်ားအား သိမ္းဆည္းေျမျပန္ရေရး ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခုခ်င္းကုိ အဆင့္လိုက္ ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအမႈမ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွပါ တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္ေပမည္။ 

 
(၃) ေျမ/စစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ အမ်ားသိေစရန္ 

ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ား (ဥပမာ - ေျမ/စစ္ ဝဘ္ဆုိက္ဒ္) မွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အသိေပးမႈမ်ား 
ထုတ္ျပန္ေပးသင္႔သည္။

(၄) ေျမ/စစ္ ေကာ္မတီမ်ားအားလံုးသည္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝး လုပ္ေဆာင္သင္႔သည္။ ပံုမွန္ 
အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။

(၅) ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္မ်ားမွ လစဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ေပးရန္ စည္းကမ္းခ်က္ကို 
ထုတ္ျပန္ အသက္သြင္းရမည္။ ထုိအစီရင္ခံစာမ်ားထဲတြင္ အဆင့္တုိင္း၌ ပယ္ခ်ေသာ အမႈမ်ား၊ စိစစ္ဆဲႏွင့္ 
ၿပီးစီးေသာ အမႈမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပသင္႔သည္။ 
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

aumfrwD0ifrsm;

၁။ ေျမ/စစ္၏ အတြင္းေရးမွဴးသည္ -
 

(က) ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္သင္႔သည္။
(ခ) ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္/ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ အဆင့္မ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္သင္႔သည္။ 

၂။ ဗဟိုေကာ္မတီအပါအဝင္ ေျမ/စစ္ေကာ္မတီအဆင္႔တိုင္းတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈ 
ရာခုိင္ႏႈန္းကို အနည္းဆံုး ၅၀% ျဖစ္ေအာင္ တုိးျမွင့္သင္႔သည္။ (အစိုးရမဟုတ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာအရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။)

၃။ အကယ္၍ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးမွ စံုစမ္းစိစစ္ေနေသာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈတစ္ခုတြင္ ယင္းမိသားစုျဖစ္ေစ၊ 
မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ေစ ပါဝင္သည္ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးစီးပြား ရရွိသည္ဆုိ္လွ်င္ ထိုေကာ္မတီဝင္ထံတြင္ အက်ဳိးစီးပြား 
ပဋိပကၡမ်ားရွိသျဖင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ စံုစမ္းစိစစ္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ 
မပါဝင္သင္႔ေပ။

၄။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ဖူးေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ 
အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ေျမယာဥပေဒမ်ား၊ ေဒသႏၲရ ေျမယာျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း အသိအျမင္ ရွိသင္႔သည္။

၅။ အဆင့္တုိင္းတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အခန္းက႑မ်ား ႏွင့္ တာဝန္၊ 
ဝတၱရားမ်ားကို အဆင့္မ်ားအၾကားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားအတြင္း အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွိသင္႔သည္။
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Annexe 1: Key Elements of the Law 

2008 Constitution
 - Article 37 makes the government the ultimate landowner
 - Article 37(c), 356 & 372 place limited duties on the State to protect land and property 

use rights
 - Articles	11	confirms	the	separation	of	the	executive,	legislative	&	judiciary	“to	the	extent	

possible” [do we need to mention no mention of right to judicial review]
 - Article 23 places a duty on the State to enact “laws to protect the rights of the peasants”
 - [Article 377 provides for constitutional writs but they only apply to freedoms in Chapter 

VIII 

1894 Land Acquisition Act
 - Outlines multi-stage process of land acquisition that includes timelines and appeals 
mechanisms.	Includes	notification	period,	inspection	process,	appeals	process,	notice	
of acquisition, additional inspection & value analysis, negotiation, payment, and 
confiscation.	

2012 Farmland Act
 - Enables	confiscated	with	limited	governmental	justification	(ex.	to	convert	from	manual	
to	mechanized	production)

 - Grants the government control over what crops are cultivated.
 - Excludes farmer representatives from key administrative bodies.
 - Process	of	acquiring	a	land	use	certificate	is	complex,	inaccessible,	and	not	transparent.
 - Unconstitutionally	does	not	recognize	judicial	review	of	administrative	decisions.	
 - Does	not	recognize	communal	land	ownership	or	joint-registration	for	households
 - No indication of how “fair market value” is calculated
 - Recognizes	non-rotational	upland	cultivation.

2012 Virgin, Fallow and Vacant Land Law
 - Establishes mechanism for leasing VFV land
 - Acknowledges that farmers are currently cultivating VFV land and stipulates that the 

CCVFV should work to protect the interests of farmers that are cultivating VFV land.
 - Does not restrict access to judicial review of CCVFV decisions

2014 Promotion & Protection of Farmers’ Rights Law
 - Strengthens supports for smallholder farmers, including related to acquiring LUCs. 

1992 Forest Law
 - Establishes mechanism to gain access to forestland, and establishes penalties for 

individuals trespassing on reserved forestland.



39

မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည့္ ကတိကဝတ္

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း

Annexe 2: LRC & FAB Membership

Position LRC	-Investigate	Land	Confiscation
FAB	-	Revoke	LUCs	and	Confiscate	

Land

CENTRAL
Chair

Vice Chair
Secretary
Members

VP
MOHA / MOALI

MOD, MONREC, MOI, MOC, NPT 
Council, MOHA, MOHA

MOALI
MOALI

DOALMS/SLRD
Ministers

STATE/REGION
Chair

Vice Chairs
Secretary
Members

Chief Minister
MOALI / MP

MOHA
MONREC,	MOALI,	Milatary	Officers,	3	

Farmers Union Reps, DOALMS

GAD

DOALMS/SLRD

DISTRICT
Chair

Vice Chairs 
Secretary
Members

GAD
MP

DOALMS/SLRD
MONREC, MOALI, 8 Farmers Reps

GAD

DOALMS/SLRD

TOWNSHIP
Chair

Vice Chairs 
Secretary
Members

GAD

DOALMS/SLRD
3 Farmers Union Reps, Township 
Development Committee Rep, 

DOALMS, MPF, MONREC, MOALI, 
MOALI, MP

GAD

DOALMS/SLRD

VILLAGE/WARD
Chair

Vice Chairs
Secretary
Members

GAD
Village Cooperative Association

DOALMS/SLRD
MONREC, Elder, 4 Farmers Union 

Reps

GAD

DOALMS/SLRD
Farmer & Village Elder








