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ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားရိွ ေျမယာႏွင့္ေျမယာဥပေဒ
ေရးသားသူ ။ ။

EPRP

ထုတ္ေ၀သည္႔ေန႔စြဲ ။ ။ ၁၀ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇

လယ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာသည္ ၎တို႔၏ဘ၀၊သမိုငး္ ေၾကာင္းႏွင့္ အိမ္မက္ပင္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာဓေလ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ မည္သူမွ်ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရိွဘဲ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္သာ
ေပးအပ္ထားၾကသည္။အခ်ိဳ႕တြင္မူ ေျမယာႏွင့္လယ္လုပ္သူအၾကားဆက္စပ္မႈသည္ ႀကီးမားလြန္း
လွသျဖင့္ လယ္ေျမကိုမိမိတို႔မပိုင္၊လယ္ေျမကသာမိမိတို႔ကိုပိုင္ဆိုင္သည္ဟုပင္ လယ္လုပ္သူ
မ်ားက ဆိုေလ႔ရိွသည္။
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုတြင္ ေျမယာအသံုးျပဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္
ဓေလ႔ထံုးတမ္း မ်ားႏွင့္ ေျမယာပိင
ု ္ဆိုင္မႈႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ ဓေလ႔မ်ားပင္
ရိွတတ္ၾကသည္။
တခါတရံတြင္ ေျမယာကိုပိုင္ဆိုင္သူမွာ လူ႔အဖြဲအ
႔ စည္းျဖစ္ေနေသာ္လည္း အသံုးျပဳရန္အတြက္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပိုင္ေျမယာသည္ အားလံုးအတြက္ျဖစ္ေနေသာအခါ တသီးပုဂၢလသည္ ေျမယာကို
အသံုးျပဳထြန္ယက္ႏိူင္ေပသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာဓေလ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္မူ ေျမယာအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ အလြန္
ရႈပ္ေထြးလွသည္။သာဓကအားျဖင့္ ေတာင္ကုန္းတဖက္ျခမ္းအား အခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုမ်ား အမဲ
လိုက္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသကဲ႔သို႔ အျခားေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ သီးႏွံမ်ား၊
စားသံုးပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္အခြင့္ျပဳထားႏိူင္ကာ အခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုမ်ားအတြက္မူ တိရိစာၦန္
စားက်က္ေျမအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္
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အဆိုပါအသံုးခ်မႈမ်ိဳးကို တၿပိဳင္တည္းျဖစ္ေနေလ႔ရိွတတ္သည္။ထိုကဲ႔သို႕ ေျမယာအသံုးခ်မႈ
ဓေလ႔ထံုးတမ္း သို႔မဟုတ္ အစဥ္အလာသည္ တသီးပုဂလ
ၢ မ်ား၊မိသားစုမ်ား သို႕တည္းမဟုတ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလူမ်ိဳးစု လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားသို႔လည္းရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ႏိူင္သည္။

ဓေလ႔ထံုးတမ္းဥပေဒအား ပယ္ရွားျခင္း
ဓေလ႔ထံုးးတမ္းဥပေဒက်င့္သံုးမႈမွာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ရိွၿပီး အခ်ိန္အခါအလိုက္ ပယ္ဖ်က္ေဖာက္
ဖ်က္မႈမ်ားလည္းရိွခဲ႔သည္။အထူးသျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အသက္ရွငရ
္ ပ္တည္ေရးအတြက္
မဟုတ္ေတာ႔ဘဲ ေငြေၾကးဓနအျဖစ္ အေရးပါလာေသာအခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္တတ္ေလ႔ရိွသည္။
ေျမယာမွ ေငြေၾကးဓနအျဖစ္ေျပာင္းလည္းးလာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေငြေၾကးဓနကို မည္သူ
ပိုင္ဆိုင္မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡေပၚေပါက္လာေပသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျမယာအားအျမတ္အစြန္းရိစ
ွ ီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ဖန္တီးလိုသူ
ပုဂၢလိကမ်ားသည္ လက္နက္ရိွ သူမ်ားျဖစ္ၾက၍ ေျမယာကိုသိမ္းယူႏိူင္ေပသည္။။သိမ္းယူရရိွ
ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ၎တို႔ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို အကာအကြယေ
္ ပးႏိူုင္မည္႔ဥပေဒမ်ားကိုလည္း
အလိုရိွလာၾကသည္။အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳလုပ္လိုသမ
ူ ်ားမွာ အစိုးရပင္ျဖစ္ၿပီး
အခြန္အခမ်ား၊ေျမခြန္မ်ားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံလိုျခင္း၊ေျမရွင္မ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံလိုျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ ေျမယာပိင
ု ္ဆိုင္မႈရွငး္ ရွင္းလင္းလင္းရိွေစမည္႔ ဥပေဒမ်ားလိုအပ္လာသည္။
အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ အစိုးရကေျမယာအားလံုးသည္ျပည္သူပင
ို ္ျဖစ္သည္ ဟုရည္ညႊန္း
ထားႏိူင္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုကိုယ္စား အစိုးရကပိုင္ဆိုင္သည္ဟုဖြင့္ဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အစိုးရကမည္သည္႔ေျမယာကိုမဆို အသံုးျပဳ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ရိွသည္ဟု အဓိပၸါယ္
သက္ေရာက္ေလ႔ရိွၿပီး ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု ဆိုေလ႔ရိွတတ္သည္။လယ္လုပ္သူမ်ား၊ေျမယာအသံုးျပဳသူမ်ား၊၊ထံုးတမ္းစဥ္လာ
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ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ေျမယာစြန္႔လႊတ္ေစရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္း အျဖစ္ သံုးစြဲလာႏိူင္
ေပသည္။

ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူဥပေဒျပဳသင့္သနည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဆိုေသာ္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္ထူေထာင္စဥ္ကတည္းက
ထိုစဥ္ကကိုလိုနီအစိုးရ ဟုအဓိပၸါယ္ရေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစိုးရျဖစ္သျဖင့္ အေျဖပါရိွၿပီး
ျဖစ္သည္။တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုနယ္ေျမမ်ားမွာမူ ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွေနၿပီး ဓေလ႔ထံုးတမ္းစဥ္လာ
ဥပေဒကို ဆက္လက္အသံုးျပဳေစသည္။
လြတ္လပ္ေရးရျခင္းႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားအစိုးရေပၚထြနး္ လာေသာအခါ ေျမယာအားလံုးကိုအစိုးရ
ကသာပိုင္ဆိုင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွေျမယာမ်ားပါ အပါအ၀င္ျဖစ္သြားသည္။၁၉၇၄
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ပိုမိုခုင
ိ ္မာေတာင့္တင္းလာေအာင္ပင္ ျပဳလုပ္
ခဲ႔သည္။

၂၀၀၈ဖြဲစ
႔ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ႏိုင္ငေ
ံ တာ္သည္ေျမယာအားလံုးကို အၾကြင္းနဲ႔ပိုင္ဆိုင္သူ
ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြားေဖာ္ျပထားၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳ ရမည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။(ပုဒ္မ ၃၇။ ။ ဂ)
ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား လိုအပ္ပါသည္။သို႔ရာတြင္
ဓေလ႔ထံုးတမ္းစဥ္လာအညီပိုင္ဆိုင္ခဲ႔သူမ်ားအား ၎တို႔ပုင
ိ ္ေျမယာမ်ားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခြင(့္ သို႔မဟုတ္
အခြင့္မျပဳခြင)့္ အား အစိုးရက မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ႏိူင္ပါမည္နည္း။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာဥပေဒကိုမည္သူကျပဳစုသင့္ၿပီး အဆိပ
ု ါဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေရး
အတြက္ မည္သူကဦးစီး စီမံမည္နည္း
ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေပၚထြန္းလာေရး ႏွင့္
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျမယာကိစၥရပ္မွာ အံခြင၀
္ င္က်လွ်က္ရိွသည္။
ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ား၊အစဥ္
အလာမ်ား၊လူတို႔၏စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရိွ ေနရာအသီး
သီးတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဓေလ႔ ထံုးတမ္းအသီးသီးမ်ားရိေ
ွ နပါသည္။ဖက္ဒရယ္
စနစ္သည္ အစိုးရအဆင့္ႏွစ္ရပ္ကို ၎တို႔အၾကား အာဏာခြဲေ၀ေပးေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အဓိအားျဖင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အစိုးရ ႏွင့္ ဗဟို သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ
စသည္႔ အစိုးရစနစ္ ႏွစ္ရပ္အေၾကာင္းကိုသာေဆြးေႏြးေလ႔ရိွသည္။ေျမယာအသံုးျပဳမႈ ေျမယာ
ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားကသာျပဌာန္းသင့္ၿပီး သို႔မွသာ
သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္လူထု၏(မတူကြဳျပားေသာ ဓေလ႔အမ်ိဳးမ်ိဳး) ဓေလ႔ ထံုးတိုင္းစဥ္လာႏွင့္
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထင္ဟပ္ႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ ပိုင္ဆိုင္မႈ
တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဗဟိုအစိးု ရက ၀င္စြက္ဖက္ရန္မလိုအပ္ေခ်။
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