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အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္လႊာ 

ဤသုံးသပ္ခ်က္စာတမ္းသည္ အမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပဳစုသူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားစုစည္း 

ေပးျခင္း၊ အျပင္အဆင္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအေပၚ အသုံး၀င္သည့္အႀကံျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ 

ခဲ့သည့္ ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႔မွ Glenn Hunt ႏွင့္ Laurien Petri၊ ဤစာတမ္းအား သုံးသပ္ကာ အသုံး၀င္သည့္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးအပ္ၿပီး အၿပီးသတ္အခ်ိန္နီးကပ္ခါမွ ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည့္ ဘာသာျပန္အခ်ိဳ႕၊ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒပါ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအခန္းအား ျမန္မာဘာသာမူမွ အဂၤလိပ္ဘာသာမူသုိ႔ ဘာသာျပန္မ်ားအတြက္ 

အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားအတြက္ Myanmar Centre for Responsible Business မွ Vicky Bowman ႏွင့္ အဖြဲ႔၊ Angela 

Reeman တုိ႔အပါအ၀င္ ဤအစီရင္ခံစာေရးသားမႈတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပလုိပါသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရိွျခင္း - ကၽြႏု္ပ္တိုသည္ ဥေရာပသမဂၢ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လူဇင္ဘတ္၊
နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူေက၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေျခအေနတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ၎တို၏ ကရုဏာျဖင့္ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ပုဂၢလိကက႑အလွဴရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မစ္ဆူဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္းအားလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။  
 
သတိျပဳရန္ - ဤစာတမ္းအား ၾသစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လူဇင္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဆြီဒင္၊
ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူေက၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတိုႏွင့္ မစ္ဆူဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္းတို၏ ရန္ပုံေငြပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ဤစာတမ္းပါ
အျမင္အယူအဆမ်ားမွာ မည္သည့္ LIFT ရန္ပံုေငြအလွဴရွင္မဆို၏ တရား၀င္အျမင္အယူအဆကိုမွ် ထင္ဟပ္ကုိယ္စားျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ 
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စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားအေၾကာင္း 

Ruwani Jayewardene သည္ မႏုႆေဗဒပါရဂူဘြဲ႕ကုိ ရရိွခဲ့ၿပီး ၁၉၉၈ မွ ၂၀၁၅ အထိ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ 

လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳေရးကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူမတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဆႏၵ 

အေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ ေျပာင္းေရ႔ႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းတုိ႔တြင္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာရွိသည္။ သူမတြင္ 

အာရွေဒသတြင္း က်ယ္ျပန္႔သည့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားပိုင္ဆုိင္ၿပီး အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ 

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံအဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒေရးဆြဲသည့္အဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ထို႔အျပင္ ကေမၻာဒီးယား၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ကဇာကစၥတန္ႏွင့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္တို႔တြင္လည္း ေဒသအဆင့္နည္းပညာ 

အကူအညီေပးသည့္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက သီရိလကၤာအစိုးရအား ႏုိင္ငံ့ဦးစားေပး 

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမသိမ္းျခင္းဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ကူညီခဲ့သည္။  

 

Anandalal Nanayakkara သည္ ေရွ႕ေနအျဖစ္အသက္ေမြးလုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ၿပီး သီရိလကၤာအစုိးရ၊ 

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္းအပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ 

ေျမသိမ္းဥပေဒေရးဆြဲေရးမ်ားတြင္ မ်ားျပားသည့္ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး အာရွဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔တြင္ 

လူမႈဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စိတ္ခ်လုံၿခံဳမႈဆုိင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ လည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ 

တီေမာလက္စေတ၊ ပါပူအာနယူဂီနီ၊ လာအုိ၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

စိတ္ခ်လံုၿခံဳရမႈဆိုင္ရာ စိစစ္အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား သုံးသပ္ရာတြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ႏိုင္ငံတကာ 

အတိုင္ပင္ခံ (ဥပေဒပညာရွင္) အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ 

မဟုတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရမႈမ်ားကို ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ၿပီး တီေမာလက္စေတတြင္ လူမႈစိတ္ခ်လံုၿခံဳရမႈဆိုင္ရာ 

ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ၎၏ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား ျပဳစုျခင္း၊ ဥပေဒသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ 

အႀကံေပးျခင္းမ်ားတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ သူသည္လည္း သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံအဆင့္ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 

ေျမသိမ္းျခင္းဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။  
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အတုိေကာက္အသုံးအႏႈန္းမ်ား 

CSO  အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

EIA  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 

IFC  International Finance Corporation ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္း 

LAA  ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ 

LAR  ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း 

MDB  ႏိုင္ငံစုံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

NLUP  အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ 

RAP  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရအစီအစဥ္ 

SIA  လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 
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နိဒါန္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၁ ရာစု၏ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ထင္ဟပ္ႏိုင္ေစရန္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္း 

အက္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ အျခားၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံအမ်ားစု 

သည္ ေျမသိမ္းဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိသည္။ အိႏိၵယအစုိးရသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 

ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းအသစ္ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ၎တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူျပည္သူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးက႑မ်ား ပါ၀င္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ 

ေခတ္သစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း 

ကိုလုိနီေခတ္ဥပေဒအား ဆက္လက္က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။  

ဤပညာရပ္ဆိုင္ရာသံုးသပ္ခ်က္ကို ေျမယာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုံၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ျပဳစုထား ၿပီး 

၂၀၁၇ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒေရးရာဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

ဆက္စပ္ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသရွိ 

ယခင္ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီႏိုင္ငံမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္အသံုးျပဳထားၿပီး ထုိႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ ၿဗိတိသွ် 

ကိုလုိနီႏိုင္ငံမ်ားတေလွ်ာက္တြင္ ဘံုအသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒအပါအ၀င္ ေခတ္မမီေတာ့ သည့္ 

ကိုလုိနီေခတ္ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ဖ်က္သိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

ဤသုံးသပ္ခ်က္တြင္ ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႔မွ ဘာသာျပန္ဆိုထားသည့္ တရား၀င္ဘာသာျပန္မဟုတ္ေသာ 

ေျမသိမ္းဥပေဒအဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မူအား အသုံးျပဳထားၿပီး Myanmar Centre for Responsible Business ၏ ပုဒ္မ 

၁ မွ ၂၃ အထိ ျပင္ဆင္ျပန္ဆုိခ်က္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထားပါသည္။ ဘာသာျပန္သည္ တရား၀င္မူမဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ 

ယခုသုံးသပ္ခ်က္သည္ တိက်သည္ဟု မဆုိလိုပါ။ ဘာသာျပန္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဥပေဒမူႀကမ္းပါ 

အသံုးအႏႈန္းေထြျပားမႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ရသည္မွာ ဤသုံးသပ္ခ်က္သည္ အဆုိပါဥပေဒ 

ျဖစ္ထြန္းေပၚထြက္လာေရးအတြင္ အသုံး၀င္မည့္အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ ပါ 

ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားသည္ စာေရးသူ၏ ေဒသတြင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားရိွ ေျမသိမ္းမူ၀ါဒ၊ ဥပေဒေရးဆြဲေရး ဆုိင္ရာ 

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ အေျခခံထားပါသည္။  

ဤသုံးသပ္ခ်က္အား အပိုင္း (၂) ပိုင္းခြဲထားကာ ပထမဦးစြာ အဓိကဥပေဒက႑မ်ားကို သံုးသပ္ကာ အႀကံျပဳခ်က္ 

မ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ Ruwani Jayewardene မွ ေရးသားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Anandalal Nanayakkara မွ 

ဥပေဒမူၾကမ္းရွိ ပုဒ္မအလုိက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာကာ စကားအသုံးအႏႈန္းအရျဖစ္ေစ ဤဥပေဒမူေဘာင္အား ေခတ္ႏွင့္ 

အညီျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမိေစရန္ျဖစ္ေစ မွတ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေရးသားပါသည္။ ထုိအပိုင္းႏွစ္ခုေပါင္းစပ္၍ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ဥပေဒအားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ ဤဥပေဒ 

ေပၚထြက္ေရး၊ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္ေပၚထြက္ေရးတုိ႔အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားတြင္ အႀကံဳျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕လည္း ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  

 

 

 



7 

ဥပေဒ၏ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ အႏွစ္သာရ 

ဥပေဒ၏ အစပိုင္းတြင္ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ စတင္ေဖာ္ျပျခင္းသည္ အသုံး၀င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ 

preamble ဟု ေခၚသည့္ နိဒါန္းပံုစံျဖင့္ ျပဆိုတတ္ၿပီး ဤဥပေဒတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပံုစံျဖင့္ ပါ၀င္ေနသည္။ 

အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ိဳးသည္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးကုိ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အႏွစ္သာရကို 

အသိေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ လက္ရွိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ တရားမွ်တေသာနစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကး ခံစားခြင့္ 

ရရိွႏိုင္ရန္ ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ဟု ေရးသားထားေသာ္လည္း လက္ရွိဥပေဒမူၾကမ္းသည္ 

အဓမၼေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္သည့္ 

လုပ္ရပ္မ်ိဳးဟု ဆုိလုိေနေပသည။္ ဥပေဒသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ေရွးရႈၿပီး အဓမၼေျမသိမ္းမႈအား 

မေရွာင္လြဲႏုိင္ေသာ နိဂံုအဆုံးသတ္ဟု မရႈျမင္ေၾကာင္း ျပႏိုင္ရန္ လက္ရွိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမုိေကာင္းမြန္လာ 

ေစရန္ ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စသည့္ 

ေျမသိမ္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ေပၚလြင္ထင္ရွားေစရန္ ျပဆိုသင့္သည္ဟု ခံစားမိပါသည္။ ထို႔အျပင္ 

အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္လုိအပ္ျခင္း၊ စီမံခ်က္ပံုစံနည္းလမ္း 

အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖင့္ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ အလိုမတူပ ဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရျခင္းကို 

တတ္ႏိုင္သမွ်နည္းပါးေစရန္၊ မရွိေစရန္ ဆုိသည့္ ရလဒ္မ်ားကုိပါ ရွာေဖြျခင္း၊ ႏွင့္ လူထု၏ သက္ေမြးဘ၀ျပန္လည္ 

အသားက်ယုံသာမက ဆင္းရဲ၍ ထိခိုက္နစ္နာလြယ္ေသာ ေနရာခ်ထားခံရသူမ်ားအဖုိ႔ ပုိမုိတိုးတက္လာေစရန္ 

ေသခ်ာေစျခင္း တို႔ကုိ ညႊန္ျပသင့္သည္။  

ဤအေနအထားတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ေျမသိမ္းဥပေဒမူၾကမ္း၏ နိဒါန္းသည္ 

အလားတူဥပေဒတစ္ခုတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား ေရွးရႈသည့္အႏွစ္သာရကုိ ရွင္းလင္းစြာညႊန္ျပႏိုင္သည့္ 

အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးအတြက္ ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

ရပ္ရြာေဒသကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား…… ႏွင့္ တုိင္ပင္၍ စက္မႈအသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ 

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔အတြက္ 

ေျမသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဤအက္ဥပေဒအရ လူသားဆန္ေသာ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရိွေသာ၊ 

အသိေပးမႈရိွၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေျမသိမ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေစရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေျမပုိင္သူ မ်ား၊ 

ေျမသိမ္းခံရသူမ်ား၊ ေျမသိမ္းခံရမည့္သူမ်ား၊ ေျမသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား အတြက္ 

အနည္းဆံုးေသာ အေႏွာက္အယွက္သာျဖစ္ေစၿပီး ထိုထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ လုံေလာက္ေသာ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မျဖစ္မေနေျမသိမ္းျခင္း၏ စုေပါင္းရလဒ္သည္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား အား 

ဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးလက္တြဲေဖာ္မိတ္ဆက္မ်ားျဖစ္ေစကာ ေျမသိမ္းမႈေႏွာင္းပိုင္းကာလ လူမႈစီးပြား 

တိုးတက္မႈကုိ ဦးတည္ေစရမည္။.1 

                                                 

1 ေျမသိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတြင္ မွ်တေသာေလ်ာ္ေၾကးရရိွခြင့္ႏွင့္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ (အက္ဥပေဒအမွတ္ ၃၀/၂၀၁၃)၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ 

နယူးေဒလီ 
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လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားျပားလွသည္ကို 

ေတြ႔ရိွမိသည္။ ပုဒ္မ ၁၃ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ (သုိ႔မဟုတ္ ၎က တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး)မွ 

ေျမအလုိရွိေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးအၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည့္ ေၾကျငာခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထိုးထုတ္ျပန္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤစာျပဳစုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမသိမ္းမႈတိုင္းအတြက္ သမၼတမွ လက္မွတ္ထိုးရျခင္းမွာ အခ်ိန္ကုန္လွၿပီး ဗ်ဴရိုကေရစီ 

ႀကိဳးနီစနစ္ဆန္လြန္းေနမည္ေလာဟု ေမးလုိပါသည္။ စံအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ႀကီးသည္ ဤဥပေဒ 

အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရွိသင့္သည္။ ျမန္မာျပည္ကဲ့သုိ႔ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ 

ဗဟုိႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကးီ/ျပည္နယ္အဆင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီမ်ားထားရိွျခင္းသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 

မ်ားျပားလြန္းလွသျဖင့္ မေထာက္ခံလုိေပ။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားတည္ရွိေနသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထုိကဲ့သို႔ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကဲေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခိုင္အမာတည္ရိွမႈသည္ ရပ္ရြာနယ္ေျမအဆင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ 

ပြင့္လင္းေသာ လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အားသန္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အထူးသျဖင့္ 

၎ေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ အာဏာရိွေသာအဖြဲ႔ 

မ်ားပါ၀င္ေစျခင္းသည္ ထပ္ေဆာင္းအက်ိဳးေက်းဇူးေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း အရာမထင္ႏိုင္ေပ။  

ထို႔အျပင္ ဥပေဒတြင္ ေကာ္မတီမ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား မ်ားစြာထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ 

လုပ္ငနး္တာ၀န္ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အတည္ျပဳမႈအဆင့္ဆင့္လုိအပ္ေစရန္ ဖန္တီးျခင္းကုိ 

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ သံုးသပ္လက္မွတ္ထိုးရမည့္ အဖြဲ႔မ်ားသေရြ႕ လုပ္ငန္းစဥ္လည္း ၾကာရွည္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အတူ ေျမသိမ္းျဖစ္္စဥ္တြင္ အဖြဲ႔ဌာနေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ျခင္းသည္ တာ၀န္ခံမႈေပ်ာက္ေနျခင္း၊ ရံုးတြင္း 

စာရြက္စာတမ္းလုပ္ငန္းစဥ္ေႏွးေကြးျခင္းတို႔ကုိပါ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ကန္ထရိုက္တာမ်ားသုိ႔ ေျမယာေပးအပ္မႈေနွာင့္ 

ေႏွးျခင္းသည္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားျပားျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္တက္ျခင္းတုိ႔ကုိပါ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။  

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အခန္းသည္ ထပ္မံခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား၍ ရွင္းလင္းမႈမ်ား လုိအပ္ေနေသး ေၾကာင္း 

ေတြ႔ရိွရသည္။ ၂၀၁၅ သဘာပတ္၀န္းက်င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ 

အျခားဆီေလ်ာ္သည့္မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈရွိေစရန္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

အခန္းအား ထပ္မံစဥ္းစားေပးၾကပါရန္ အထူးတုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  

 

 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားညႊန္းဆုိျခင္း၊ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ပဲ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအား နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေစျခင္း၊ ေရွာင္ရွားျခင္း ႏွင့္ ေနရာခ်ထားခံရသူမ်ား၏ 

သက္ေမြးဘ၀တုိးတက္ေစျခင္း စသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား ဦးတည္ေရွးရႈသည့္ အႏွစ္သာရမ်ိဳး 

ထင္ဟပ္ပါ၀င္ေစရန္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသင့္ပါသည္။  

 ဤဥပေဒသည္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင့္ေလ်ာ္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခုေအာက္တြင္ ရိွေနျခင္းသည္သာ 

အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။  
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 လူထုအားကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည့္ ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသုိ႔ ွဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလွ်ာ့ ကာ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးသင့္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေျမသိမ္းမႈအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

အရင္းအျမစ္ရိွသည့္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တစ္ခုခု ထားရိွသင့္ပါသည္။ 

သီးသန္႔လုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္ခုေအာက္မွ ေျမယာသိမ္းျခင္းကုိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္းအေပၚ ဂရုျပဳအေလးထား၍ 

ထိန္းေက်ာင္းမႈရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသည္ ဥပေဒအေပၚ တသတ္မတ္တည္းနားလည္ႏုိင္ေစရန္ ရွင္းလင္းတိက်သင့္သည္။ 

အဆုိပါႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒကုိ အေျချပဳ၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳရန္ လုိအပ္ေကာင္း လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။  

 ဥပေဒရႈေထာင့္မွ ခြျဲခမ္းစိပ္ျဖာသုံးသပ္သည့္ဇယားတြင္ ပါရိွသက့ဲသုိ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အခ်ိဳ႕သည္ 

ဥပေဒၾကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရိွမရိွ ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ဤဥပေဒသည္ 

ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအား အသုံးျပဳလာသည္အထိ ေရွ႕ဆက္ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာေစရန္ အႀကံျပဳပါသည္။  

 

ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာမ်ားႏွင့္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈမူ၀ါဒ 

ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာအေပၚ လံုးလုံးလ်ားလ်ားမွီခုိေနရသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားဆီမွ ေျမယာရယူျခင္းသည္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ အႀကီးအက်ယ္ျမင့္တက္ေစႏုိင္သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔စြာဆုိရလွ်င္ 

ဤဥပေဒသည္ (ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာမ်ား၏) စီးပြားေရးအရသာမကပဲ လူထု၏ လူမႈေရးႏွင့္ ဓေလ့အရ 

ေပါင္းစည္းတည္ၿမဲေစၿပီး အေရးပါလွသည့္လူမႈအေထာက္အကူျဖစ္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳကာ ဘုံႏွင့္ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ 

ေျမယာႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားသံုးစြဲခြင့္ကုိ ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ဤဥပေဒတြင္ အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားကို 

အတိအလင္းေဖာ္ျပကာ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ ေျမယာစနစ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

ထိုကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာျပဳသူသည္ ၂၀၁၆ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒတြင္ အဆုိပါဓေလ့ထံုးတမ္းအရ 

ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင့္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဥပမာ ပုဒ္မ ၆၄  

၆၄။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရုိးရာဓေလ့အရေျမအသုံးခ်မႈမ်ားအား သိရွိနားလည္၊ လုိက္နာ၊ 

က်င့္သံုးလာေစရန္၊ အဆုိပါအသုံးျပဳမႈအခြင့္အေရးမ်ားအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ 

အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ အသင့္တည္ရိွၿပီးျဖစ္ေသာ ဘက္မလုိက္သည့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္း 

ေရးယႏၱရားမ်ားကုိ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရေျမအသုံးျပဳမႈမ်ားအား ဤမူ၀ါဒတြင္ 

အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။2 

အထူးသတိျပဳဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ေျမသိမ္းဥပေဒသည္ ေျမအသုံးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား၊ 

ရိုးရာဓေလ့အရ ေျမယာ၊ ဘုံႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ေရအခြင့္အေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ 
                                                 

2 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ၊ အပိုဒ္ ၆၄ 
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အလက္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း 

မရိွေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေျမသိမ္းဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည့္ 

အကာအကြယ္ျပဳမႈမ်ိဳးအတြက္ အသိအျမင္အခ်ိဳ႕ေပးတန္ရာသည္ အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၄၁ တြင္ ထိုဥပေဒအရ 

တိုင္းရင္းသားဟု စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ အထူးအကာအကြယ္ေပးႏိုငရ္န္  “တတ္ႏိုင္ 

သေရြ႕ သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမသိမ္းမႈမ်ား လံုး၀ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္” “က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လုံေသာ ေနာက္ဆံုး 

နည္းလမ္းအရသာ ေျမသိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ကုိ ပုဒ္မ ၄၁ (က) ႏွင့္ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 ရပ္ရြာတြင္းေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္စီမံမႈကုိ ရည္ညႊန္းထားမႈလုံး၀မရိွသလုိျဖစ္ေနပါသည္။ အဆုိပါအေရးႀကီးသည့္ 

က႑မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။  

 ျပည္သူုမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ အတိအလင္းရည္ညႊန္း 

သင့္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းသင့္သည္။  

 ဓေလ့ထုံးတမ္းအရအသုံးျပဳေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားမွ အသုံးျပဳေနေသာ ေျမယာမ်ားကုိ 

သိမ္းဆည္းျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။  

 ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား လူနည္းစု 

တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာအေပၚမီွခုိေနထုိင္ေသာလူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ 

အသုံး၀င္သည့္ မီွၿငမ္းစရာ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ခံစားရလြယ္သူမ်ားအတြင္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား 

တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း၊  ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး ေကာ္ပုိေရးရွင္း 

(IFC) ၏ ေဆာင္ရြက္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေျမသိမ္းျခင္း၊ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုဆုိင္ရာ စံအမွတ္ ၅၅ ႏွင့္ ၅၇ တုိ႔ကုိ မီွျငမ္းသင့္သည္။3 

  

ေျမယာ၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္း 

ဤေနရာတြင္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အျခားဥစၥာပစၥည္းမ်ားေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကုိ ခြဲျခားမထားေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ 

သယံဇာတရင္းျမစ္ေပါၾကြယ္၀ေသာ္လည္း ဤဥပေဒသည္ အႀကီးစားသယံဇာတထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမယာ 

အေျမာက္အမ်ားသိမ္းယူခံရမည့္ ရပ္ရြာလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျဖစ္တန္ရာေသာ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွပါ။  

                                                 

3  တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း၊ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ 

ေဆာင္ရြက္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-

standards/performance-standards/ps5  - ထိုလင့္ခ္မွတဆင့္ ျမန္မာဘာသာျပန္မူကုိ ရယူႏိုင္သည္။ 
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တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း (တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း)သည္ ဆုံးရံႈးသည့္ ဥစၥာပစၥည္းအလုံးစံုအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ 

အေရးႀကီးသည့္ အပိုင္းက႑ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းကုိ ကၽြမ္းက်င္သူရာျဖတ္မ်ားမွ 

လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး စာရင္း၀င္ေရာင္းခ်ေျမယာမ်ား၏ လက္ရွိတန္ဖိုးအေပၚ အေျခခံသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ 

ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္တသင့္ရွိမေနေခ်။ ကမၻာ့ဘဏ္ 

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း၏ အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားစုသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက 

အဓမၼေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကးေပးအပ္ရန္ သင့္တင့္ေသာတန္ဖိုးကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ 

အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။4  

ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမခ်မွတ္ထားသည့္အခါ အဂတိလုိက္စားမႈအတြက္အခြင့္အလမ္းသည္ 

ျမင့္မားလာႏိုင္သည္။ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းႏွစ္ဆင့္လုံးတြင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြက္ 

ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္ထားျခင္းျဖင့္ ေျမတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းကို 

ပြင့္လင္းျမင္သာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ အမ်ားျပည္သူသည္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းကုိ ေဒသအလိုက္၊ 

လမ္းအလုိက္၊ ေနထုိင္ရာအေဆာက္အအုံအလုိက္ အစိုးရရာျဖတ္မွ စာရင္းတင္သည့္အတုိင္း သိရွိႏိုင္သည္။ 

ယာယီတစ္ပြဲထုိးေျဖရွင္းမႈထက္စာလွ်င္ အစိုးရမွ အတည္ျပဳျပဌာန္းသည့္ နည္းနာႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအပါအ၀င္ 

တန္ဖိုးျဖတ္မူ၀ါဒတစ္ရပ္ရိွထားရန္ အႀကံျပဳပါသည္။  

ေျမႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား သိမ္းယူျခင္းသည္ ဆုံးရံႈးမႈႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ိဳးစံုရွိသျဖင့္ 

ေငြသားျဖင့္လည္းေကာင္း ပစၥည္းျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖင့္လည္းေကာင္း ေပးေလ်ာ္မႈမ်ိဳး ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 

ေငြေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ သို႔မဟုတ္ ေျမအစားထုိးေပးအပ္မႈသည္ ေျမအမ်ိဳးအစား၊ အသုံးျပဳမႈပံုစံ၊ အပင္၊ သစ္၊ 

စီးပြားျဖစ္အပင္၊ သီးႏွံ၊ အျခားရုပ္၀တၳဳပစၥည္း၊ ေနထုိင္ရာ၊ စီးပြားလုပ္ကုိင္မႈ၊ ေရတြင္း၊ စီးပြားဆုံးရံႈးမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းစဥ္ 

၀င္ေငြထိခိုက္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစရိတ္၊ လုပ္ငန္းျပန္လည္ထူေထာင္မႈ၊ ဂူသခၤ်ိဳင္း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံ၊ 

ဘံုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား စသည္တို႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ပစၥည္းမ်ား 

တန္ဖိုးေလ်ာ့တြက္ျခင္းသည္ အဓမၼသိမ္းယူမႈေအာက္ရွိ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္ျခင္းတြင္ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္သင့္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။  

 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္ၾကြယ္၀ေသာေဒသရိွသူမ်ားအား ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ 

ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစရန္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ၎တုိ႔၏ စုေပါင္းေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္အေပၚ ဤဥပေဒ၏ အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။  

                                                 

4 ကမၻာ့ဘဏ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ဆီသို႔ - 

ေျမယာက႑လုိအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒစာတမ္း - မူ၀ါဒစာတမ္း အမွတ္ (၅) - ပုိင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း 
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 သယံဇာတထုတ္ယူသည့္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈအတြက္ ေျမသိမ္းသည့္ကိစၥမ်ိဳးတြင္ 

ေဒသခံလူထုႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေ၀ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားသင့္သည္။  

 အစားထုိးျဖည့္ဆည္းမႈစရိတ္ 5  အျပည့္အ၀ေပးျခင္းသည္ သတ္မွတ္စံပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိစရိတ္သည္ 

သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္း အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးတူညီေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအား 

ျပန္လည္အစားထုိးျဖည့္တင္းခြင့္ေပးၿပီး ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးကုိ ကာမိေစသည္။ ၎သည္ ႏုိင္ငံစုုံပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မ်ားမွ 

အသုံးျပဳသည့္ မူတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၅၀ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ တြင္ 

အဆုိပါစရိတ္ကုိ ေဖာ္ျပမထားေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ ထပ္ေဆာင္းကုန္က် 

စရိတ္မ်ားကုိ သီးသန္႔ျပန္တမ္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲရဖူးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးတည္ေဆာက္သည့္ 

အျမန္လမ္းစီမံကိန္းတြင္ ေျမသိမ္းေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီတစ္ရပ္ သီးသန္႔ဖြဲ႔ စည္းၿပီး 

အစုိးရရာျဖတ္မွ သတ္မွတ္သည့္ႏႈန္းထားထက္ပုိသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုိ ေစ့စပ္ညိႈႏိႈင္းရန္ အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

အာဏာေပးအပ္ခ့ဲသည္။  

 စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ ေျမယာအတြင္း ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ခြင့္တြင္ ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈစရိတ္မ်ား ပါ၀င္သင့္ 

သည္။  

 ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္းသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရာတြင္ အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေျမယာသိမ္းဆည္းသည့္အခါ ျပည္သူအမ်ားအား 

ထိခုိက္မႈပမာဏႀကီးမားေစႏုိင္သည္။   

 

ႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 

Webster အဘိဓာန္မွ ႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းျခင္း (Eminent Domain) ဆုိသည္မွာ အာဏာသက္ေရာက္ရာနယ္ေျမ အတြင္း 

ေျမယာအားလုံးအေပၚ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္စိုးမႈကို က်င့္သုံး၍ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ပုဂၢလိက 

ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအား အစိုးရတစ္ရပ္မွ ရယူခြင့္ ဟု ဖြင့္ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေနျဖင့္ အမ်ား 

ျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရပုဂၢလိကပူးေပါင္းမႈပုံစံျဖင့္ 
                                                 

5   အုိးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ အျခားပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္မႈႏႈန္းထားသည္ အလုံးစုံျပန္လည္အစား 

ထုိးျခင္းစရိတ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ရမည္။ အစားထုိးစရိတ္တြက္ခ်က္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ အေျခခံရမည္။ (၁) သင့္တင့္ေသာ 

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း (၂) အေျပာင္းအေရႊ႕ကုန္က်စရိတ္မ်ား (၃) အတုိးႏႈန္း (၄) ၾကားကာလႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား 

(၅) (ရိွခဲ့လွ်င္) အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာကုန္က်မႈမ်ား။ ေစ်းကြက္အေျခအေနမရရိွႏုိင္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္စတင္ေပၚေပါက္စ 

အေျခအေနဆုိလွ်င္ ေခ်းယူသူ/သိမ္းယူသူသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္ရမည့္လူထုႏွင့္ ေဒသခံလူထုတုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ညိႈႏိႈင္းကာ မၾကာေသးမီက 

ေျမယာလႊဲေျပာင္းမႈအေျခအေနမ်ား၊ ေျမအမ်ိဳးအစား၊ ေျမစာခ်ဳပ္စာတမ္းအေျခအေန၊ အသံုးခ်မႈ၊ စုိက္ပ်ိဳးမႈပံုစံႏွင့္ ထြက္ရွိမႈအေနအထား၊ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမႏွင့္ ေဒသတြင္း ေျမရရိွႏိုင္မႈအေျခအေန ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလုံအေလာက္ရရွိရန္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔အျပင္ အိုးအိမ္၊ အိမ္အမ်ိဳးအစား၊ ေဆာက္လုပ္သည့္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားတုိ႕၏ ကနဦးအေျခအေနကို 

စစ္တမ္းေကာက္ယူရမည္။ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရိွသ ူ ပညာရွင္မ်ားသည္ သိမ္းဆည္းဥစၥာပစၥည္းမ်ားအား တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း 

ျပဳလုပ္္ရမည္။ထိုသုိ႔တန္ဖိုးသတ္မွတ္ရာတြင္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအားတန္ဖုိးေလ်ာ့တြက္ခ်က္ျခင္းကို အသုံးမျပဳရပါ။ 

(လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမူ၀ါဒ, အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ၂၀၀၉). 
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ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားရယူျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ား ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မူအားျဖင့္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ 

ေျမယာအား ျပည္သူပုိင္ျပဳသည့္အခါ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးဆုိသည္ကုိ တိက်ရွင္းလင္းစြာဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ထားပါ 

သည္။ လက္ရွိဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ေလ်ာ့ရဲက်ယ္ျပန္႔လြန္းၿပီး အႏွစ္သာရအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ပဲ 

ဟုတ္သကဲ့သို႔ လြဲမွားေကာက္ယူႏိုင္မည့္ ပုဂၢလိကစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ထင္သလိုျပဳမူခြင့္ကုိ ေပးေနေၾကာင္း 

ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အိိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၂) ပုဒ္မ ၁ ႏွင့္ 

၂ တြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးဟု မွတ္ယူႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားစာရင္းအေသးစိတ္ပါ၀င္ၿပီး ျပည္သူပုိင္ျပဳျခင္းအတြက္ 

စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားစာရင္းျပဳစုရာတြင္ အသုံး၀င္သည့္ အကုိးအကားတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။  

ဆံုးရံႈးသြားသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားစာရင္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ေျမသိမ္းျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး 

ျဖစ္ေစရန္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈအေပၚ စီမံကိန္းဒီဇိုင္း ပံုစံက 

လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေနသည္။  သို႔ေသာ္လည္း ဤဥပေဒမူၾကမ္းသည္ စီမံကိန္းစက္၀န္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေန ေသာ 

ပညာရပ္ဆုိင္ရာဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ အတည္ျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရွ႕ေနာက္လ်ာထားျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတိုင္းတာသည့္အဆင့္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးဒီဇိုင္းခ်ပံုစံသတ္ 

မွတ္သည့္အဆင့္တြင္ အမ်ားျပည္သူအား သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔တြင္ မီွျငမ္းကုိးကားသင့္သည္။ 

စီမံကိန္းတစ္ခုအား ကန္႔ကြက္ရန္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းထားမႈ မရွိပါ။ အတည္ျပဳမႈအတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပၿပီး လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ စီမံကိန္းေငြေၾကးဆိုင္ရာထုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္ 

ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာစရိတ္မ်ား (သိမ္းသည့္ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ 

ထုတ္ေပးေသာ ေငြေၾကးရင္းျမစ္အပါအ၀င္) ကုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္း 

မႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအားလုံးၿပီးစီးမွသာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် 

ထားျခင္းမ်ားကုိ အေလာသုံးဆယ္ၿပီးစီးရန္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာအခါ လူအမ်ားခက္ခဲပင္ပန္းၾကရသျဖင့္ ၿမိ ႔ဳျပတည္ 

ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသည့္အခါ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း 

ဆိုင္ရာ ေစာလ်င္စြာရရိွေသာသတင္းသည္ ႀကီးမားေသာအကာအကြယ္ကို ေပးႏိုင္သည္။  ဥပမာ ႏိုင္ငံတကာ 

ေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ၏ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ ေနရာေျပာင္း 

ေရႊ႕ရမႈမ်ားျဖစ္ေစေသာ စီမံခ်က္ကုိ ကမကထျပဳေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ (RAP) 

ကို ေရးဆြဲၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ၾက/သည္။ RAP အား အက်ိဳးဆိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ထိခိုက္ခံစား 

ရသူမ်ားအားလုံးပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္သည္။ အေကာင္းဆုံးမွာ 

ေျမသိမ္းရန္လုိအပ္ေသာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုထားသင့္ၿပီး ေဒၚလာ 

သန္း ၂၀ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္သည့္ပမာဏအထက္ တန္ေၾကးရိွေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္လုိအပ္ျခင္းမ်ိဳး ပါ၀င္သင့္သည္။  
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 ေရြးခ်ယ္စရာနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာဒီဇုိင္းပုံစံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ 

တတ္ႏုိင္သေရြ႕ ေျမသိမ္းရျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပါးေစရန္ 

လုိအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။  

 ဤဥပေဒသည္ စီမံကိန္း၏နည္းပညာဆုိင္ရာဒီဇုိင္းႏွင့္ လူမႈအက်ိဳးဆက္မ်ား၊ ဆုံးရံႈးနစ္နာမႈစာရင္းမ်ား၊ 

တန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေပးေလ်ာ္ျခင္းတုိ႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ဆက္ႏြယ္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပသင့္သည္။  

 

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္း၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း 

အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းအား ဥပေဒတြင္ 

ထည့္သြင္းသင့္သည္။ တိက်မွန္ကန္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ 

ေသာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အခရာက်လွသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရပ္ရြာလူထုအား ျပန္လည္ေနရာခ် 

ထားေရးအစီအစဥ္အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ကာ မွတ္ခ်က္ေပးလာႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္ 

အရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ သတင္းမွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ 

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းသည္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ေနရန္ လုိအပ္သည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ေျမကုိ သိမ္းယူရန္လုိအပ္သည့္အခါ စီမံကိန္းဒီဇုိင္း ပုံစံႏွင့္ 

ကုန္က်စရိတ္ကုိ အမ်ားျပည္သူသိရိွေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈသည္ မရိွမျဖစ္အေရးႀကီးပါသည္။  

 ဆုံးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားစာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈမ်ားတြင္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စာတတ္ေျမာက္မႈမရိွသည့္ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားအား ဥပေဒပါ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ရွင္းျပေပးျခင္း တုိ႔အပါအ၀င္ 

ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား၏ ပါ၀င္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပးရန္ 

သီးသန္႔ေဖာ္ျပသင့္သည္။  

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၊ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းတြင္ 

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းရန္ လုိပါသည္။ စီမံကိန္းျပင္ဆင္မႈႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကာလအတြင္း အခ်ိန္ကာလအသီးသီး၌ သင့္ေလ်ာ္ရာေျမပုံအညႊန္းမ်ား၊ 

ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္ စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရန္ လုိအပ္သည္။  

 ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားသင့္သည္။  

 ဥပေဒအား က်ယ္ျပန္႔စြာ ထုတ္ျပန္ၿပီး အမ်ားနားလည္ႏုိင္ေစရန္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဥပေဒပညာ 

ေပးျခင္းအပုိင္း ပါ၀င္သင့္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားအတြက္ သတင္းျပန္ၾကားရန္ တာ၀န္ရိွေသာ 

ဌာန သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းကုိလည္း သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။  
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ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

ဤဥပေဒတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအေၾကာင္း အနည္းအက်ဥ္းသာ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ ျပည့္စံုလႊမ္းၿခံဳသည့္ လူမႈဘ၀အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းမရိွပ ဲ

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘ၀မ်ားကို မည္သုိ႔ပံ့ပိုးေပးမည္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ 

မည္သည္တုိ႔ျဖစ္မည္ စသျဖင့္ မပါရွိေပ။ ေျမယာအက်ိဳးဆုိငသူ္ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္လည္း 

တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိေခ်။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ 

က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူအမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ဆုိး၀ါးျပင္းထန္လွသျဖင့္ ၎တုိ႔အေပၚ ပံ့ပိုးေပးမႈမွာ 

အေရးပါလွသည္။ ဥပေဒတြင္ ၎တုိ႔ကုိ မည္သို႔အကာအကြယ္ေပးမည္ကုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ အလားတူပင္ 

လူမႈအဆက္ျပတျ္ခင္းအက်ိဳးဆက္မ်ား၊ ေျမယာျဖတ္သန္းခြင့္တုိ႔ကုိ စဥ္းစားမထားေပ။ severance impacts 

(resulting from linear projects), easement rights (the right to pass through land)  

ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ လူမႈဘ၀အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကို 

ကိုးကာျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဤဥပေဒတြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

အတိုင္းအတာႏွင့္ ပမာဏကုိ ဆန္းစစ္ရာတြင္ လူမႈဘ၀အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကုိ အတိအလင္းညႊန္းဆို 

ထားျခင္းမရွိေပ။ သက္ေမြးလုပ္ငန္း၊ လူမႈစီးပြားအေျခအေနတုိ႔အေပၚ မူတည္၍ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအေပၚ 

ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ မတူညီၾကေပ။ ဥပမာ လယ္သမား၊ 

လယ္အလုပ္သမား၊ ငွားရမ္းေနထုိင္သူ၊ ေစ်းဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာလြယ္သူ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေပၚ 

ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားက ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုမွာ 

အုပ္စုအမ်ိဳးအစားအလုိက္ ကြဲျပားႏိုင္သည္။ လူမႈဘ၀အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းသည္ မတူညီသည့္ 

လူအုပ္စုအသီးသီးအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ 

နစ္နာမႈေပးေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ပ့ံပိုးမႈအစအီစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ 

နည္းကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ လက္ရွိသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ 

လူမႈဘ၀အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကုိ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထား သည္ကုိ မွတ္သားမိပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

ဆန္းစစ္ျခင္းကိ ု ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ လူမႈအက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 

မေရာေထြးမိရန္ လိုပါသည္။ ထုိႏွစ္ခုအား ေပါင္းစပ္ေရာယွက္လုိက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ခုလုံး၏ အရည္အေသြးကုိ 

ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ၿပီး မတူညီသည့္ နယ္ပယ္ႏွစ္ခုရိွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ သိရိွႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။  

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္း IFC ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းလက္စြဲစာအုပ္တြင္ 

ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ဤဥပေဒတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးႏုိင္သည့္ 

အကိုးအကားေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံရာတြင္ ပထမဦးဆုံးအလုပ္မွာ စီမံကိန္း၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ 

ထိခိုက္နစ္နာမည့္သူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ၎တြင္ 
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သင့္ေလ်ာ္သည့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္ရန္ 

လုိအပ္သည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ သာမန္ရိုးစင္းသည့္ ေျမတုိင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ 

ထိခိုက္ဆုံးရံႈးသည့္ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားစာရင္းျပဳစုမႈမ်ားသက္သက္ မကေပ။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္၏ 

အဆုံးသတ္ရည္မွန္းခ်က္မွာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိငရ္သူမ်ား၏ ဘ၀လူေနမႈ အဆင့္အတန္း 

တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သာမန္ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား စာရင္းေကာက္ျခင္းထက္ 

ေက်ာ္လြန္ေသာ လူမႈဘ၀၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္း ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ 

သက္ေမြးလုပ္ငန္းအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားလံုးကုိ ေဖာ္ထုတ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ 

ႀကံဳေတြ႔ေနက်အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းေထာက္ ကူမႈအဆက္အစပ္မ်ား အေျခပ်က္ျခင္း၊ 

ေနထုိင္ရာမ်ား၊ လယ္ယာအေဆာက္အအုံမ်ား၊ အျခားအေဆာက္အဦမ်ား (ဥပမာ ေရတြင္း၊ အ၀ီစိတြင္းမ်ား၊ 

ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား၊ ၿခံ၀င္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ သစ္ပငမ္်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးဆဲသီးႏွံမ်ား) ဆုံးရံႈးရျခင္း၊ 

ေက်းရြာဘုံပိုင္ရင္းျမစ္မ်ား ဥပမာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား၊ 

ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ား၊ စားသံုးရန္ေမြးျမဴသည့္ တိရစၦာန္မ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ခက္ခဲရွားပါးသြားျခင္း၊ စီးပြားထိခိုက္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအား လက္လွမ္းမမီေတာ့ျခင္း 

ႏွင့္ အဆုိပါဆုံးရံႈးမႈမ်ားမွတဆင့္ ၀င္ေငြထိခိုက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။  

ေဒသခံလူထုသည္လည္း အသစ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ထိခိုက္ခံစားရသူအမ်ိဳးအစားတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္သည္ ျဖစ္သည္။6              

 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ တိက်သည့္ ဘတ္ဂ်တ္တုိ႔ပါ၀င္ေသာ၊ 

ထိခုိက္နစ္နာသည့္လူထု၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူတကြေရးဆြဲၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအား 

လမ္းညႊန္မႈေပးသင့္သည္။ အဆုိျပဳလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ လူမႈေရးအရ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့တုိ႔အရ 

ဆီေလ်ာ္မႈရိွေစရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ ေဒသခံလူထုကြန္ယက္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္သင့္သည္။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားအတြက္ ကိရိယာတန္ဆာပလာ 

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တေျပးညီတည္းျဖစ္သည့္ အေျခခံစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးသည္။  

 ဥပမာ ဆုံးရံႈးမႈအမ်ိဳးအစား၊ အတုိင္းအတာ၊ အတုိင္းအဆပမာဏႏွင့္ ဆုိးက်ုိးအလုိက္ ထိခုိက္သူအမ်ိဳးအစားခြ ဲ

စာရင္းသြင္းထားသည့္ ဇယားမ်ိဳး  

                                                 

6  ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းလက္စြဲစာအုပ္၊ 

စာမ်က္ႏွာ ၁၂ 
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 ဤဥပေဒသည္ သက္ေမြးဘ၀ပ်က္သုဥ္းေစမည့္ ထိခုိက္နစ္နာလြယ္သူမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲတြင္းပုိနက္ေစမည့္ 

ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေတာင္းဆုိသင့္သည္။ ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ ေျမယာမ့ဲျခင္းႏွင့္ 

ရပ္ရြာဘုံပုိင္ရင္းျမစ္မ်ား ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။  

 ဤဥပေဒသည္ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ လူမႈဘ၀အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ ညႊန္းဆုိသင့္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

ေအာက္မွ လူမႈဘ၀အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ မတူေၾကာင္း အတိအက်ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။  

 စီမံကိန္းအႀကီးစားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 

ပညာရပ္ဆုိင္ရာေကာ္မတီမ်ားမွ သုံးသပ္စိစစ္ျပင္ဆင္သင့္သည္။  

 

အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား  

ေငြေၾကးမလုံေလာက္မႈႏွင့္ ရင္းျမစ္၊ စြမ္းရည္နည္းပါးလွသည့္ ေအာက္ေျခဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပံ့ပုိးႏိုင္ရန္ 

ႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ 

အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဤဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 

မွတ္တမ္းမွတ္ရာထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း နည္းနားမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နည္းနိႆယမ်ားသည္ 

လံုေလာက္ၿပီ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္သည့္ စနစ္မ်ားရွိၿပီး ျဖစ္ရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆုိပါစနစ္မ်ား 

အဆင္သင့္ရွိမေနပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ဤဥပေဒတြင္ လူထုဘုံပိုင္ေျမယာမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ 

ေရအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မည္သုိ႔အသိအမွတ္ျပဳေျဖရွင္းမည္ဟု ေဖာ္ျပမထားေပ။  

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမွလြဲလွ်င္ ဤဥပေဒတြင္ ေျမသိမ္းျခင္း၊ ဌာနတြင္းအတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 

အဆင့္ဆင့္တုိ႔ရွိ လုပ္ေဆာင္ရန္အသီးသီးအတြက္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆင့္လိုက္ 

ၿပီးစီးမႈမိုင္တုိင္မ်ားကိုလညး္ေကာင္း ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွေပ။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား 

အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ရန္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ေလ်ာ္ေၾကးေပး 

အပ္ျခင္းအၾကား ႏွစ္မ်ားစြာေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအား ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ား 

အလြန္အခက္ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လက္ေတြ႕ပိုင္းတြင္ ပို၍ဂရုတစိုက္စဥ္းစားရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းမပါေသးပဲ ေျမသိမ္းမႈတစ္ခု 

တည္းၿပီးေျမာက္ရန္ပင္ ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာပါ၀င္ရၿပီး ပ်မ္းမွ်အခ်ိန္ငါးႏွစ္ခန္႔ၾကာၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

အဆင့္ေပါင္း ၅၅ ဆင့္ခန္႔ ပါ၀င္သည္။  

ေျမသိမ္းမႈကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းသည္ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး 

ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြပမာဏသည္ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 

ေရးဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္မ်ားသာမက ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ပါ 

လံုေလာက္ရပါမည္။  
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ေျမသိမ္းမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕က့ဲသုိ႔ေသာ တာ၀န္ရိွအဖြဲ႔  

အစည္းမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ရာဌာနက္ုိယ္စားျပဳအရာထမ္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

အဖြဲ႕၀င္မ်ားပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမႈတုိ႔ ရိွသင့္ပါသည္။  

 အေကာင္းဆုံးမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အျခားေငြေၾကးေပးအပ္ရန္ရိွသည္မ်ားကုိ တာ၀န္ရိွအဖြဲ႕အစည္း 

သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ဘဏ္တြင္ အပ္ႏံွထားျခင္းျဖင့္ မလုိအပ္ေသာ ဗ်ဴရုိကေရစီလုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိလည္း နည္းပါးေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

တာ၀န္ရိွအဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ဘဏ္၌ ေငြအခ်ိန္မီသြင္းထားရမည္ ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ ဥပေဒတြင္ 

ျပဌာန္းသင့္သည္။ ေငြမသြင္းႏုိင္ပါက ေျမသိမ္းျခင္းကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္မျပဳသင့္ေပ။  

 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲသည့္အခါ မ်ားျပားလွသည့္ ဗ်ဴရုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ 

ရွည္လ်ားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။  

 

ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈ 

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္သည့္စီမံကိန္းမ်ားအား ဥပေဒတြင္ ျပဆုိမထားေပ။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းျခင္းသည္ 

အဆိုပါရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ပါ အက်ံဳး၀င္ပါက ပါ၀င္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို 

ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ထို႔အတူ ပုဒ္မ ၇ (ဂ) တြင္ ပုဂၢလကိႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအၾကား 

အက်ိဴးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းျခင္းကုိ ပုဂၢလိကမွ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရိွေၾကာင္း 

ေတြ႕ရသည္။ အဆုိပါကိစၥမ်ိဳးတြင္ မည္သည့္အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကို ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္မွာ မရွင္းလင္းလွပါ။  

အမ်ားျပည္သူအလုိ႔ငွာ အစိုးရ၏ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈကို ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ၊ အစိုးရပုဂၢလိကဖက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 

ခြဲျခားေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ဤဥပေဒတြင္ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈ၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ လွ်င္ 

ေ၀၀ါးေနၿပီး အဆိုပါကိစၥမ်ားတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ျခင္း အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ိဳး မေတြ႔ရပါ။ 

ထိုမရွင္းလင္းမႈမွာ ေျမသိမ္းခံရမည့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ႏိုင္ပါသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမသိမ္းရန္ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္းျပဳမျပဳကုိ ေသခ်ာဆန္းစစ္သုံးသပ္သင့္ပါသည္။  

 အစုိးရပုဂၢလိကဖက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစုံထုတ္ျပန္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ 

ေလွ်ာက္ထားမႈကုိသာ လက္ခံစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  

 ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ခြေဲ၀မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အက်ိဳးတူပူေပါင္းစီမံကိန္းမ်ိဳးတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းျခင္းကုိ အသုံးျပဳရန္ 

အလြန္မ်ားျပားလွသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္အေျခအေနမ်ားပါ၀င္သည့္ အိႏိၵယေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၂) 

ပုဒ္မ ၁ ႏွင့္ ၂ ကုိ သုံးသပ္ၾကည့္သင့္သည္။  
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 အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ သယံဇာတထုတ္ယူသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္သည့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာေကာ္မတီမ်ားမွ ဆန္းစစ္သင့္ၿပီး 

လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူသင့္သည္။  

 

နစ္နာမႈတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

ဤဥပေဒတြင္ နစ္နာမႈတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအခန္း ပါ၀င္သင့္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ၏ 

ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒ (၂၀၀၉) တြင္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၏ ေသာကပူပန္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ 

တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအားေျဖရွင္းေရးယႏၱရား ဟု သံုးႏႈန္းထားသည္။ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ 

အဖြဲ႔အစည္းတြင္းအစီအစဥ္မ်ား ေကာင္းစြာသတ္မွတ္ပံ့ပိုးထားျခင္းမရွိလွ်င္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအား ဆိုး၀ါးစြာ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမိႏိုင္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 

စိစစ္သုံးသပ္ေရးအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အယူခံဘုတ္အဖြဲ႔မ်ိဳး ဖန္တီးသင့္ပါသည္။  

တိုင္ၾကားမႈမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ တရားရုံးမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ 

အဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား 

စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑တြင္ တည္ရိွေနၿပီး 

ထိုအခန္းက႑အား ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းအသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ယခုမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၃၂ 

အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္းသည္ ေျမသိမ္းမႈမျပဳရန္ တရားရုံး၏ စီရင္ခ်က္ကို 

ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ တရားရံုးမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာစီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္ဆုိလွ်င္ ထုိအခ်က္အား 

ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ တုိင္ၾကားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရားကုိ 

တည္ေဆာက္သင့္ပါသည္။  

 အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တုိင္ၾကားမႈေျဖရွင္းေရး 

အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။  

 ေျမသိမ္းမႈမျပဳရန္ တရားရုံး၏ စီရင္ခ်က္အေပၚ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေသာ သမၼတ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ 

သုံးသပ္သင့္ပါသည္။  

 

ေစာင့္ၾကည့္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း 

အခ်ိန္ကာလအလုိက္ ေစာင့္ၾကည့္သုံးသပ္ျခင္းနွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈမ်ားကို 

ေျခရာခံသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္မႈမ်ား လုိအပ္သလုိျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ေနာက္ဆုံးရလဒ္ကို 

ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအထေျမာက္ခဲ့ျခင္းရွိမရိွကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ၿပးီ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကို 

အကဲျဖတ္ႏိုင္ေစသည္။ စီမံကိန္းတြင္ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ အထူးျပဳဆုိရလွ်င္ 

ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူသုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို 
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အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ရန္ သင္ခန္းစားမ်ားကုိ ေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမသိမ္းလုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္ 

တြင္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းအစီအစဥ္ 

မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာမ်ား (၆) လတစ္ႀကိမ္ 

တင္ျပရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ အရြယ္အစားႀကီးမား၍ အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ 

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ သုံးသပ္ႏုိင္ရန္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတင္ေစျခင္း ကုိလည္း စဥ္းစားသင့္သည္။  

 ေစာင့္ၾကည့္သုံးသပ္မႈအစီရင္ခံစာအားလုံးကုိ အမ်ားျပည္သူသိရိွေစရန္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။  

 

အေရးေပၚေျမသိမ္းျခင္း 

ပုဒ္ ၄၉ မွ ၅၂ အထိသည္ အေရးေပၚေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ အဓိကပတ္သက္သည္။ ၎သည္ ကုိလုိနီေခတ္အေမြျဖစ္ၿပီး 

ေတာင္အာရွရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလြဲသံုးခံရေလ့ရွိသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ အမွန္မူ အာဆီယံႏိုင္ငံရွိ ႏုိင္ငံအမ်ား 

အျပားတြင္ အေရးေပၚေျမသိမ္းျခင္းအတြက္ ျပဌာန္းထားမႈမ်ား မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ 

ေမးလုိသည္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳးအား ျမန္မာ့ေျမသိမ္းဥပေဒသစ္တြင္ 

ထည့္သြင္းလုိမလိုပင္ ျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာနုိင္ငံသည္ အဆိုပါအေရးေပၚေျမသိမ္းျခင္းျပဌာန္းခ်က္အား အလြဲသံုး၍ 

ေလ်ာ္ေၾကးမရခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ားစြာရိွခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ခြင့္ ကဲ့သုိ႔ေသာ ဥပေဒပါ အကာအကြယ္မ်ားကို 

လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည္။ ထုိႏိုင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနက်မွာ အေရးေပၚေျမသိမ္းဥပေဒအားသုံးရသည့္အေၾကာင္းမွာ 

ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္မည့္ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ႀကံဳရမည့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ကန္႔ကြက္ခြင့္ေပးရမည္မ်ားကို 

ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္ၿပီး ဤနည္းအားျဖင့္ ဥပေဒအားလုိသလုိသံုးကာ ေျမသိမ္းခံျပည္သူလူထု၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 

မႈမ်ားအား အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ ဥပေဒအား မေလ်ာ္ကနေ္သာအသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ တရားရုံးမွ 

ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီး စီမံကိန္းေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားႏွင့္ ေျမပုိင္သူမ်ားအား ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ 

အေရးေပၚေျမသိမ္းျခင္းဥပေဒကုိ သုံးျခင္းသည္ ပံုမွန္ေျမသိမ္းမႈအား လ်င္ျမန္ေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒအား 

အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ မျဖစ္ေစဖုိ႔ ဂရုစုိက္သင့္ပါသည္။  

ျပညေ္ထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးေပၚေျမသိမ္းခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္းသည္ (ပုဒ္ ၄၉ 

(င)) သည္ အလြဲအသုံးျပဳရန္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပို၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစသင့္သည္။ 

ထိုျပဌာန္းခ်က္အား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အာဏာအလြဲသုံးျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

အေရးေပၚေျမသိမ္းရန္ သီးသန္႔လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ လက္ရွိတြင္ 

ရွင္းလင္းမႈမရွိသျဖင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံသင့္ပါသည္။ အခန္း (၅၂) ပုဒ္မ ၉ (ခ) တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ပင္လွ်င္ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုပါရိွေသာ္လည္း တိက်စြာရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။  
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 ဤဥပေဒမွ အေရးေပၚေျမသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္သင့္ပါသည္။  

 အေရးေပၚေျမသိမ္းျခင္းျပဌာန္းခ်က္သည္ လုိအပ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ့ဲလွ်င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ပုံစံ၊ 

စနစ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား တည္ရိွမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းရန္ လုိအပ္ခ်ိန္တုိ႔ကုိ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးမွ ဥပေဒအား ေရးဆြဲသင့္သည္။  

 အေရးေပၚေျမသိမ္းမႈတြင္ပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္ဆုိလွ်င္ ေပးေလ်ာ္ရမည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ 

တိက်စြာေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဥပမာ ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ခ်ိန္မတုိင္မီအထိ သက္ေမြးလုပ္ငန္းထိခုိက္မႈ၊ 

ေနအိမ္ႏွင့္ အျခားမေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈလုိအပ္ပါက 

ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ေနရာမ်ားေပးအပ္ျခင္း အပါအ၀င္။  

 

ယာယီေျမသိမ္းျခင္း 

ပုဂၢလိကက႑မွ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံၿပီး ေဆာင္ရြက္သည့္ ယာယီေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ အဆုိပါေျမသိမ္းမႈမ်ားကို 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ ႀကီးၾကပ္၍ ေဒသေပါက္ေစ်းျဖင့္ ငွားရမ္းခေပးေခ်ေစရန္ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ရာဌာနတြင္ တရား၀င္မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ေရးဆြဲထားရွိေစရန္ ေသခ်ာေစရမည္။  

မူအားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည့္လုပ္ငန္းပိုင္ အေျခစုိက္စခန္းမ်ား စသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 

ညိႈႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မညီမွ်မႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္  

ညိႈႏိႈင္းမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ေျမဆုံးရံႈးရသူမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ၏ အကူအညီရရိွႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 

ယႏၱရားမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။  

အခန္း (၁၀) ပုဒ္မ ၆၁ တြင္ ေျမအသုံးျပဳရမည့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလ ပါရွိသင့္သည္။ ေျမသိမ္းၿပီး လုံး၀အသုံးမျပဳ 

မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီအသုံးမျပဳျခင္းမ်ားသည္ ေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး သက္ဆုိင္ရာအက်ိဳးဆိုင္မ်ားအားလုံး အတြက္ 

စီးပြားေရးဆုံးရံႈးမႈကုိသာ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။  

 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  

 ယာယီေျမသိမ္းျခင္းအတြက္ ငွားရမ္းခသည္ ကာလေပါက္ေစ်းအတုိင္း ျဖစ္ေနေစရန္ ငွားရမ္းမႈသေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္သည္။ အငွားေျမမ်ားသည္ ငွားရမ္းစဥ္ မူလအေျခအေနသုိ႔ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္မျပဳျပင္ႏုိင္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္တကြ မူလေျမပုိင္ရွင္ထံသုိ႔ 

ျပန္အပ္ရမည္။ ငွားရမ္းမႈဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေျမျပန္အပ္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ 

အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသင့္သည္။  

 ယာယီသိမ္းဆည့္ေျမမ်ားအတြက္ ကာလေပါက္ေစ်းအတုိင္း ငွားရမ္းရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနဆုိင္ရာတြငင္ 

မွတ္တမ္းတင္ထားရိွရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္းေရးသားသင့္သည္။  
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 ယာယီ ဆုိသည္ကုိလည္း ကာလသက္တမ္းေက်ာ္လြန္၍ ရယူထားျခင္းမျပဳႏုိင္ေၾကာင္း 

ဖြင့္ဆုိရွင္းလင္းသင့္သည္။  

 

 

ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

အခန္း (၁၁) ၏ အဓိကရည္ညႊန္းမႈသည္ ေျမသိမ္းမႈအား ကန္႔ကြက္ပုိင္ခြင့္၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ျခင္းဆုိင္ရာ 

အႏွစ္သာရမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 အေရးေပၚေျမသ္ိမ္းျခင္းဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္ကုိ အလြဲသုံးျခင္းျပဳသည့္ ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ 

ျပစ္ဒဏ္မ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။  

 ပုဒ္မ ၆၂ ႏွင့္ ၆၃ တြင္ ဒဏ္ေၾကးပမာဏကုိ မသတ္မွတ္သင့္ေပ။ ႏွစ္ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ဒဏ္ေၾကး၏ 

အမွန္တန္ဖုိးမွာ ေလ်ာ့က်လာမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိအစား ---- ထက္ မနည္းေသာ ဟု သုံးႏႈန္းျခင္းသည္ 

ပုိအသုံး၀င္ဖြယ္ရိွၿပီး အခ်ိန္ကာလအလုိက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက 

အဆုိပါဒဏ္ေၾကးမ်ားအား နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။  
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ဥပေဒေရးရာေလ႔လာဆန္းစစ္မွဳ မက္ထရစ္ 

 ေျမသိမ္းဥပေဒ (၂၀၁၇) အၾကမ္း ဥပေဒေရးရာေလ႔လာဆန္းစစ္မွဳႏွင္႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

 အခန္း (၁)  
အမည္၊ စတင္အာဏာတည္ျခင္းႏွင္႔ အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္မ်ား 

၁။ (က) ဤဥပေဒကို ေျမသိမ္းဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ (၂၀၁၇) ဤ (အက္) ဥပေဒတြင္ သိမ္းယူျခင္း (acquisition)၊ တရား၀င္သိမ္းဆည္းျခင္း/ 
ျပည္သူ႕ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္းျခင္း (confiscation)၊  သိမ္းပိုက္ျခင္း (seize) 
ဆိုသည္႔ေ၀ါဟာရစကားလုံးမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကို ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပ ဲ အသုံးျပဳထားပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ 
၄င္းစကားလုံးမ်ားသည္ တူညီေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အၾကံျပဳလိုသည္မွာ ၄င္းစကားလုံးမ်ားကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထား သင္႔ပါသည္။ 
အကယ္၍ တူညီေသာျဖစ္စဥ္ကိုရည္ညႊန္းခ်င္လွ်င္ တေလွ်ာက္လုံး 
ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္ေသာအသုံးအႏွဳန္း (စကားလုံးတလုံးတည္း) ကိုသာလွ်င္ 
အသုံးျပဳသင္႔ပါသည္။ 

 ဤဥပေဒတြင္ ခံစားခြင္႔မရွိသူမ်ား၏အေျခအေနမွာရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ ၄င္းတြင္ ေျမေပၚတြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ခံစားခြင္႔မရွိ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရအသိအမွတ္ 
ျပဳထားေသာအခြင္႔အေရးမရွိ သို႔မဟုတ္ ခံစားခြင္႔ေတာ႔ရွိသည္ သို႔ေသာ္ တရား၀င္အေထာက္အထားမရွိဆိုသည္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာသူမ်ားသည္ အကူအညီ 
သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရရွိခံစားပိုင္ခြင္႔ရွိသလားဆုိသည္မွာ မရွင္းလင္းပါ။ 

၂။ ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း
အဓိပၸယ္သက္ေရာက္ေစရမည္။ 

ဤအဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္မ်ားသည္ အလြန္အေရးၾကီး၍ ေသခ်ာထပ္မံစဥ္းစားရန္ႏွင္႔ 
ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျခံဳငုံေျပာရလွ်င္ လက္ရွိအဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္မ်ားသည္ 
အတိုင္းအတာတခုအထိရွဳပ္ေထြးေန၍ ေ၀ါဟာရ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျမတြင္အက်ိဳး 
စီးပြားသက္ဆိုင္သူ ႏွင္႔ ထိခိုက္နစ္နာသူမိသားစု ဆုိသည္႔ စကားရပ္ႏွစ္ခုအၾကား တြင္ 
ထပ္ေနပါသည္။ ၄င္းဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏွဳန္းမ်ားကိုထည္႔သြင္း 
စဥ္းစားသင္႔ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရွဳပ္ေထြးမွဳ မရွိေစရန္ EIA လုပ္ထုံး 

(ခ) ေျမတြင္အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူ ဆုိရာတြင္ ေအာက္ပါသူမ်ားပါ၀င္သည-္ 

(၁)ဤဥပေဒအရ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း ျပဳရာတြင ္ ေျမရွင္မ်ားႏွင္ ့ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေငြေတာင္းဆိုခြင့္ရွိသူမ်ား၊  
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(၂)သိမ္းဆည္းေျမတြင ္ သီးစားအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးတူအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 

ငွားရမ္း၍ ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား 

လုပ္နည္းကဲ႔သို႔ေသာတျခားသက္ဆိုင္သည္႔ ဥပေဒမ်ားျဖင္႔ သဟဇာတျဖစ္ေနသင္႔ 
ေၾကာင္းအၾကံျပဳပါသည္။  

(ဂ) ထိခိုက္နစ္နာသူမိသားစု ဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါသူမ်ား ပါဝင္သည-္ 

(၁) ယင္းတို႔၏ ေျမ သို႔မဟုတ္ အျခားမေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းကိ ု
သိမ္းယူျခင္းခံရသည့္ မိသားစု၊ 
(၂) ေျမတစ္ရပ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိေသာ္လည္း၊ မိသားစုဝင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ 
အမ်ား သည္ လယ္ယာ လုပ္သားအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ခစား အျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
ထိခိုက္ နစ္နာသည့္ အရပ္ေဒသအတြင္း ေျမကို သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳမီကာလတြင္ 
အစဥ္ အဆက္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ၿပီးလွ်င္၊ ေျမကိုသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ 
စားဝတ္ေနေရး ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားရသည့္ မိသားစု၊
(ဃ) ေျမရွင္ ဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါသူမ်ားပါဝင္သည-္ 

(၂) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ယင္းေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အပိုင္ဂရန္၊ အငွားဂရန္ 
ခ်ထားျခင္း ခံရသူ၊  

ပုဒ္မ (၂) (ဃ) (၂) တြင္ ေျမရွင္ဆုိသူအား တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ 
ယင္းေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အပိုင္ဂရန္၊ အငွားဂရန္ ခ်ထားျခင္း ခံရသူ ဟု အဓိပၸာယ္ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ “အငွား” သို႔မဟုတ္ “အငွားဂရန္” 
ကိုင္ထားသူသည္ “အိမ္ငွား” ျဖစ္၍ “ပိုင္ရွင္” မဟုတ္ပါ။ “အငွားဂရန္” ကိုင္ထားသူ အား 
“ေျမရွင္” အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမွဳသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒႏွင္႔ 
ညီညႊတ္မွဳရွိသလားဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းပါ။

(ဃ) ေျမရွင္ ဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါသူမ်ားပါဝင္သည-္ 

(၄) တရား၀င္မွတ္တမ္းအေထာက္အထားမရွိေသာ္လည္း ေဒသဆိုုင္ရာ 

ထံုုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင္ ့အညီ ပိုုင္ဆိုုင္သည္ဟုု အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ၊ 

ဤအပိုဒ္သည္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင္႔အညီ ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ကို အသိအမွတ္ 
ျပဳရန္ၾကိဳးပမ္းထားပုံေပါက္ေသာ္လည္း ဤေနရာတြင္ ပိုင္ရွင္ဆိုသည္မွာ မည္သည္႔ 
အဓိပၸာယ္လဲဆိုသည္ႏွင္႔ အျမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင္႔အိမ္ယာမ်ားကိုသာ ထည္႔သြင္း 
စဥ္းစားထားသလား သို႔မဟုတ္ ၄င္းသည္ တဦးတေယာက္ခ်င္းကို ပို္င္ရွင္အျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳမထားပဲ အမ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင္႔အစီအမံမ်ားမွတဆင္႔ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည္႔ 
ေျမယာအသုံးျပဳမွဳကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည္မ်ားလည္း အၾကံဳး၀င္သလား 
ဆိုသည္မွာမရွင္းလင္းပါ။  

(င) ေလ်ာ္ေၾကး ဆိုုသည္မွာ ေျမတစ္ရပ္ရပ္ကိုု အသိမ္းဆည္းခံရျခင္း အတြက္ 
အက်ိဳးစီးပြား သက္ ဆိုုင္သူတိုု႔အား ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္သည့္ အစားထိုုး ဖလွယ္ေပး

“ေလ်ာ္ေၾကး” ႏွင္႔ “ထိခိုက္နစ္နာမွဳ၊ ေရြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားစရိတ္” အၾကားကြဲျပား  
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ေျမ သိုု႔မဟုုတ္ ေငြေၾကး သိုု႔မဟုုတ္ အခြင့္အေရး သိုု႔မဟုုတ္
အျခားပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကိုု ဆိုုသည္။ 

ျခားနားေစရန္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပသင္႔သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုသည္မွာ 
“အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူ” စကားဆက္ထဲတြင္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထား၍ 
ထိခိုက္နစ္နာမွဳဆိုသည္မွာ “ထိခိုက္နစ္နာသူမိသားစု” စကားဆက္ထဲတြင္ 
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
 

(စ) နစ္နာေၾကး ဆိုုသည္မွာ ေျမတစ္ရပ္ရပ္ကိုု သိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ 
ထိခိုုက္နစ္နာသူမိသားစုုတိုု႔အား ထိခိုုက္နစ္နာမႈအတြက္ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္း 
ေထာက္ပံ့သည္ ့ ေငြေၾကး သိုု႔မဟုုတ္ အခြင့္အေရး သိုု႔မဟုုတ္ 
အျခားပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကိုု ဆိုုသည္။ 
(ဇ) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း ဆိုုသည္မွာ သိမ္းဆည္းေျမေပၚမွ  
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုုးရွိသင့္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းထက္ 
မနိမ့္က်ေသာ လူေနအိမ္အေဆာက္အဦးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုုမ်ား 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကိုု ဆိုုသည္။  

ဤအပိုဒ္တြင္ “ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း” ကိုအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထား၍ အဆင္႔ 
အတန္းကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရန္ အားထုတ္ထားပါသည္။ “ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားျခင္း” 
ကို ဤေနရာတြင္အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ယုံမက ဥပေဒစာကုိယ္ထဲတြင္ လည္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆင္႔အတန္းကိ ု သီးျခားထည္႔သြင္းထားရန္ 
အၾကံျပဳလိုပါသည္။ 
“ဖယ္ရွားျခင္း” ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသည္႔ေျမယာမ်ားသိမ္းပိုက္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳကိုကန္႔သတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရုပ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာဖယ္ရွားမွဳ (ေရြ႕ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနစရာဆုံးရွံဳးျခင္း) ႏွင္႔ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာဖယ္ရွားမွဳ (၀င္ေငြရရွိေနသည္႔အရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေၾကာင္းမွဳဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကိုထိခိုက္ေစမည္႔ ပိုင္ဆိုင္မွဳပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 
ပိုင္ဆိုင္မွဳပစၥည္းရရွိခြင္႔ကိုဆုံးရွံဳးျခင္း) ဟု အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။” 

 (စ်) လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း ဆိုုရာတြင္ 
ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ အက်ိဳး စီးပြားထိခိုုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ 
အနည္းဆံုုးရွိသင့္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ လူမႈ စီးပြားေရး စံႏႈန္းမ်ား 
ထက္မနိမ့္ေသာ အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ယာယီဘ၀ ရပ္တည္မႈစရိတ္စကမ်ား၊ 
လူမႈေရးပံ့ပိုုးမႈလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း တိုု႔ ပါ၀င္သည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပသကဲ႔သို႔ ဤအပိုဒ္ငယ္ “လူမွဳစီးပြားေရးဘ၀” ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ျခင္းဆိုသည္႔ေ၀ါဟာရကို အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုထား၍ အဆင္႔အတန္းဆိုသည္႔ 
စကားရပ္ကိုလည္း ထည္႕သြင္းထားပါသည္။ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ ၄င္းေ၀ါဟာရမ်ား ကို 
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္းပုဒ္မတြင္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္၍ အေကာင္အထည ္ ေဖာ္ျခင္း 
အဆင္႔အတန္းကိုလည္းသီးျခားဖြင္႔ဆိုထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
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(ဌ) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
ဗဟိုုေကာ္မတီ ဆိုုသည္မွာ သိမ္းယူသည့္ ေျမေပၚမွ ေရႊ႕ေျပာင္းဖယ္ရွားခံရသူမ်ား၊ 
ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ထိခိုုက္နစ္နာ သူမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရး၊ 
လူမႈ စီးပြားေရးဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ 
ႏိုုင္ငံေတာ္ သမၼတက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုုတ္ျပန္၍ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပး အပ္ေသာ 
အဖြဲ႕ကိုု ဆိုုသည္။  
(ဍ)  ျပည္နယ္ သိုု႔မဟုုတ္ တိုုင္းေဒသၾကီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ 
လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဆိုုသည္မွာ 
သိမ္းယူသည့္ ေျမေပၚမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ဖယ္ရွားခံရသူမ်ား၊ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ 
ထိခိုုက္နစ္နာသူမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာ ခ်ထားေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တာ၀န္ခ ံ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးႏွင္ ့လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုုအဖြဲ႕ 
က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုုတ္ျပန္၍ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ေသာအဖြဲ႕ကိုု ဆိုုသည္။

ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ လူမွဳစီးပြားေရးဘ၀ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးဗဟိုေကာ္မတီႏွင္႔ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔လူမွဳစီးပြားေရးဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ကို 
ညႊန္းဆိုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ၄င္းတို႔၏တာ၀န္ႏွင္႔ 
အခန္းက႑မ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မွဳ၊ ၄င္းတို႔၏အစီရင္ခံစာ လိုအပ္ခ်က္ 
အစရွိသည္တို႔ကို ဤဥပေဒထဲရွိ အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္ပုဒ္မတြင္ သာမကပဲ 
တျခားမည္သည္႔ေနရာတြင္မွ် ေဖာ္ျပမထားေပ။ 
 

 (ပ)  အမ်ားျပည္သူအလိုု႔ငွာ ဆိုုသည္မွာ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ လံုုျခံဳေရး၊ အမ်ိဳးသား 
စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရးႏွင္ ့ အမ်ားျပည္သူတိုု႔၏ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရးဆိုုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ုဆိုသည္။ 

အမ်ားျပည္သူအလုိ႔ငွာဆိုသည္႔ လက္ရွိအဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္မွာလည္း ေလ်ာရဲ 
က်ယ္ျပန္႔လြန္းကာ စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္သည္႔ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင္႔ 
အမွန္တကယ္အမ်ားျပည္သူအလို႔ငွာလုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ပဲ “အမ်ားျပည္သူ 
အက်ိဳးစီးပြား” ဟု အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုႏိုင္သည္႔ “ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ိဳးမ်ိဳး” ပါ၀င္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင္႔ အမ်ားျပည္သူ႔အလုိ႔ငွာဆိုသည္႔အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္ကို တင္းတင္း 
ၾကပ္ၾကပ္ဖြင္႔ဆိုကာ ေျမသိမ္းရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည္႔မွီသည္႔ အမ်ားျပည္သူ 
ႏွင္႔ဆိုင္ေသာစီမံကိန္းမ်ားကို စာရင္းလုပ္ထားကာ ၾကီးမားသည္႔ စီမံကိန္းမ်ား ဆိုၾကပါစို႔ 
သန္း (၂၀) ႏွင္႔အထက္ သို႔မဟုတ္ တျခားသင္႔ေလ်ာ္ေသာ ပမာဏႏွင္႔ အထက္ကို 
လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ဟု သတ္မွတ္ထား သင္႔ပါ သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ 
(၁) ကုိၾကည္႔ပါ။ 
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 အခန္း (၂) 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

 (၃) ဤ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည-္ 

(က)ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမသိမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင့္၊ မတရားေျမသိမ္းဆည္းမႈ မ်ားကိုု 
တားဆီးရန္ႏွင္ ့ ေျမသိမ္းခံရသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို 
ဥပေဒ၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစရန္။  
(ခ)ေျမသိမ္းျခင္းျပဳရာတြင္ အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္နစ္နာသူမိသားစုုမ်ား၊ ေဒသခ ံ
ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေသာ ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ညွိႏိႈင္းျခင္း၊ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
(ဂ)အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္နစ္နာမႈခံရသူမိသားစုုမ်ားအတြက္ တရားမွ်တ 
ေလ်ာ္ကန္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး ႏွင္ ့နစ္နာေၾကးမ်ား ခံစားရရွိေစရန္၊  
(ဃ)ေျမသိမ္းရာတြင္ အိမ္ရာေျမ စြန္႔လႊတ္ဖယ္ရွားခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ား အတြက ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း ခံစားရရွိေစရန္၊  
(င)ေျမသိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြားထိခိုုက္သူႏွင့္နစ္နာသူမိသားစုုမ်ား၏ 
လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း ခံစားရရွိေစရန္၊  
(စ)ေျမကိုသိမ္းယူအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင္ ့
အမ်ားျပည္သူ၏ လူမႈစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ရန္။ 

ဤဥပေဒရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္: 
• ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမွဳကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ 
• ေရွာင္ရွားရန္မျဖစ္ႏိုင္သည္႔အခါ မူကြဲစီမံကိန္းဒီဇိုင္းမ်ားကိုရွာေဖြျခင္းျဖင္႔ 
ဖယ္ရွားျခင္းကိုအနည္းဆုံးသို႔ေလ်ာခ်ျခင္း၊ 
• ေမွ်ာ္မွန္းျခင္းႏွင္႔ ေရွာင္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရွာင္ရွားရန္မျဖစ္ႏိုင္သည္႔အခါ 
ေျမသိမ္းပိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာအသုံးျပဳမွဳကိုကန္႔သတ္ျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာ ေသာ 
ဆိုး၀ါးသည္႔လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကို (၁) ေရြ႕ေျပာင္း 
ေနရာခ်ထားရာတြင္ ပိုင္ဆိုင္မွဳပစၥည္းမ်ားဆုံးရွံဳးျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပး 
ျခင္းအားျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ (၂) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို 
သင္႔ေလ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ အၾကံျပဳ 
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔ ထိခိုက္သူမ်ားအားၾကိဳတင္အသိေပးပါ၀င္ေစျခင္းမ်ားျဖင္႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းအားျဖင္႔လည္းေကာင္း အနည္းဆုံးသို႔ 
ေလ်ာခ်ျခင္း၊ 
• ေရြ႕ေျပာင္းခံမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင္႔ လူေနမွဳအဆင္႔အတန္း ျမွင္႔တင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ နဂိုအတိုင္းျပန္လည္ျဖစ္တည္ေစျခင္း၊ 
• ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည္႔ေနရာမ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္မွဳခိုင္မာေစျခင္းႏွင္႔အတူ 
လုံေလာက္ေသာအိမ္ယာမ်ားကိုေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းမွတဆင္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခံမ်ား အၾကား 
လူေနမွဳအေျခအေနမ်ားတိုးတက္ေစျခင္း၊ 
မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 
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 အခန္း (၄)  

ေျမသိမ္းရန္အဆိုျပဳျခင္းႏွင္႔ စိစစ္ျခင္း 

၈။ အမ်ားျပည္သူအလို႔ငွာ ေျမသိမ္းေပးရန္ အဆိုျပဳသည့္ တင္ျပခ်က္တြင္  
ေအာက္ပါလိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ပူးတြဲပါရွိေစရမည္-  
(စ) အလိုရွိသည့္ေျမအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာ 
သူမိသားစုုမ်ားႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈစီးပြားေရးဘဝထိခိုက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ 
သံုးသပ္တင္ျပခ်က္၊ 

ဤအဆင္႔တြင္ (ပုဒ္မ ၂ တြင္အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားေသာ) ခံစားခြင္႔ဇယား 
အၾကမ္းကိုတင္သြင္းရန္လိုအပ္ခ်က္တခုရွိသင္႔၍ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ 
ဆုံးရွံဳးမွဳအမ်ိဳးအစား (ေျမ၊ အိမ္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမွဳ၊ စီးပြားေရးအစရွိ သျဖင္႔) 
မ်ားႏွင္႔ သက္ေရာက္ေသာဥပေဒအရ ခံစားခြင္႔ရမည္႔လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ 
ယူနစ္မ်ားကိုညႊန္ျပသင္႔ပါသည္။ 
ပုဒ္မ ၈ (စ) သည္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူ၊ ထိခိုက္နစ္နာေသာမိသားစုႏွင္႔ 
ဆက္စပ္ေနသည္႔ လူမွဳစီးပြားေရးဘ၀အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
ေလ႔လာမွဳတရပ္ကိုတင္သြင္းရန္လုိအပ္သကဲ႔သို႔ ပုဒ္မ ၈ (ဆ) သည္ ေျမယာတြင္ 
အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာညႊန္းဆိုထား၍ 
ထိခိုက္နစ္နာေသာမိသားစုမ်ားႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းသည္႔ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားမပါ၀င္ပါ။ 
ဤဥပေဒထဲရွိသင္႔ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းရွဳ႕ေဒါင္႔ႏွစ္ခုစလုံးကို 
ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားသင္႔ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူအလို႔ငွာ ေျမသိမ္းေပးရန္ အဆိုျပဳသည့္ တင္ျပခ်က္တြင္  
ေအာက္ပါလိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ပူးတြဲပါရွိေစရမည္-  
(ဆ) အလိုရွိသည့္ေျမတြင္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး  
ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အစီအစဥ္၊ 

 အမ်ားျပည္သူအလို႔ငွာ ေျမသိမ္းေပးရန္ အဆိုျပဳသည့္ တင္ျပခ်က္တြင္  
ေအာက္ပါလိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ပူးတြဲပါရွိေစရမည္-   
(ည) အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္။ 

 “အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္” ဆိုသည္မွာ မည္သည္႔အဓိပၸာယ္မွန္း 
မရွင္းလင္းပါ။ ထပ္မံရွင္းလင္းခ်က္မ်ားလိုအပ္ပါသည္။ 
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 အခန္း (၅)  
ေျမကိုအလိုရွိေၾကာင္းအသိေပးေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင္႔ ပဏာမစစ္ေဆးျခင္း 

14. (ဂ) ပုုဒ္မ ၁၂ အရ အဆိုုျပဳတင္ျပခဲ့သည့္  ေျမသိမ္းယူမႈ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဖြဲ႕အားသက္ဆိုုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  
ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခား ပါ၀င္သင့္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္  
ေပးအပ္ရမည္။  
(ဃ)  ေျမသိမ္းယူမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕အား တာ၀န္  
ေပးအပ္ရာတြင ္ လုုပ္ငန္းစဥ္အားလံုုး၌ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင္ ့ ထိခိုုက္နစ္နာသ ူ
မိသားစုုမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ 
ေစရမည္။ 

ပုဒ္မ ၁၄ (ဂ) သည္ ေျမသိမ္းယူမွဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးဘုတ္ အဖြဲ႔ 
ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ညႊန္းဆို၍ ပုဒ္မ (၁၅) သည္ ေျမသိမ္းယူမွဳအေကာင ္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ကိုညႊန္းဆိုပါသည္။ ၄င္းသည္ ေျမယာ၊ ပစၥည္း 
မ်ားအားတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း၊ လူမွဳေရးေဗဒ၊ ဥပေဒအစရွိသည္႔ကိစၥရပ္မ်ားအား 
ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားအပါအ၀င္ ခံစားခြင္႔တခုခ်င္းစီတိုင္းအတြက္ထင္ဟပ္ေစမည္႔ 
စည္းကမ္းမ်ားကို တိတိက်က်သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ လိုအပ္ေသာအခါတြင္ထိုကဲ႔သို႔ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ခန္႔အပ္မည္႔အစား ေျမသိမ္းျခင္း၊ တူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္မွဳႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ 
အင္စတီက်ဴရွင္းစြမ္းရည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္သြားသည္႔အခါတြင္ အနည္းဆုံး 
အျမဲတမ္းဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံတ၀က္ေလာက္ရွိသင္႔ပါသည္။ 
ဤဥပေဒၾကမ္း၏ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပြင္႔လင္းျမင္သာစြာ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္မွဳကို အဓိကအေလးေပးထားပါသည္။ (ဥပမာ ပုဒ္မ ၁၄ (ဃ) 
သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခုိက္နစ္နာေသာမိသားစုမ်ား၏ 
ပါ၀င္မွဳႏွင္႔အတူ ျဖစ္စဥ္အားလုံးကိုပြင္႔လင္းျမင္သာစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ ေျမသိမ္း 
ယူမွဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ သည္ 
ဥပေဒတြင္အသိအမွတ္ျပဳထားသကဲ႔သို႔ သိသာထင္ရွားသည္႔ လိုအပ္ခ်က ္
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ႔သုိ႔ေသာပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ (ႏွင္႔ တာ၀န္ခံမွဳ) 
ကိုရရွိေစသည္႔ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳကိုေသခ်ာေစရန္ ပံ႔ပိုးကူညီေပး၍ ၄င္းကိုပင္ရရွိေစရန္ 
လိုအပ္သည္႔ရံပံုေငြခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းကိုလည္းတတ္ႏိုင္ေစပါသည္။ ၄င္းတြင္ 
အခ်ိန္ႏွင္႔တေျပးညီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင္႔ ဆက္စပ္သည္႔ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေထာက္ပံ႔ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မွဳပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္႔ 
အမွန္တကယ္ပမာဏမ်ားႏွင္႔ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သ ူ
သိရွိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
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15. ၁၅။ ေျမသိမ္းယူမႈ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းမ်ား
စတင္ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳမ ီ ရံုးလုပ္ငန္းကိစၥအဝဝႏွင္ ့  ေျမျပင္ကြင္း ဆင္း 
လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္အတြက္ လိုအပ္မည့္ခန္္္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင္ ့ ေပး ေလ်ာ္ရန္ 
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ထိခိုက္နစ္နာေၾကးမ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္၍၊ ေျမသိမ္းေပးရန္ 
အဆိုျပဳသူထံမွ ႀကိဳတင္ေတာင္းခံထားရမည္။ အဆိုပါ အသံုးစရိတ္ေငြမ်ား 
က္ဝယ္ေရာက္ရွ ိထိန္းသိမ္းၿပီးမွသာ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 

ပုဒ္မ (၁၅) သည္ “ထိခိုက္နစ္နာမႈျခင္းမ်ားအတြက္ ေပးေခ်မွဳစရိတ္မ်ား” ကိုသာ 
လွ်င္ရည္ညႊန္းပါသည္။ ေျမသိမ္းယူမွဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔သည္ 
ေလ်ာ္ေၾကးႏွင္႔ ထိခိုက္နစ္နာမႈႏွစ္ခုလုံးအတြက္ေပးရန္ လုပ္ငန္း မစတင္မီ 
ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္မွဳမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
ေပးေခ်မွဳမ်ားအတြက္ရရွိႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရ အေနျဖင္႔ 
ေျမသိမ္းယူမွဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔အား 
ကြင္းဆင္းေလ႔လာမွဳမ်ားမွတဆင္႔ သတ္မွတ္မည္႔ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ေငြေရးေၾကးေရးေထာက္ပံ႔မွဳ 
မ်ားလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ထိုကဲ႔သုိ႔ေသာေငြေရးေၾကးေရးေထာက္ပံ႔မွဳမ်ားသည္ 
ေျမသိမ္းယူမွဳအက်ိဳးေက်းဇူးခံစားသူထံမွျပန္လည္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

16. ၁၆။ (က) ေျမကို အလိုရွိေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာစာကို ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းႏွင္ ့
ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား၊ ေဒသထုတ္သတင္းလႊာမ်ား (ရွိပါက) တြင ္ ထည့္ 
သြင္းေဖၚျပ ေၾကာျငာရမည့္အျပင္၊ ျပည္နယ္ သိုု႔မဟုုတ္ တိုုင္းေဒသၾကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ 
သို႔မဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီရံုး ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ကပ္၍လည္း 
ေၾကာ္ျငာရမည္။ ထို႔ျပင္ ေျမတည္ရွိရာေဒသမွ ေအာက္ပါေနရာမ်ားရွိ အမ်ား 
ျပည္သူဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္လည္း ေၾကာျငာခ်က္ မိတၱဴမ်ားကို ကပ ္ လွ်က္ 
အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္အသိေပးရမည္။ အဆိုပါအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို 
လိုအပ္ပါက ေဒသသံုးဘာသာစကားျဖင့္ ပူးတြဲေဖၚျပေၾကာ္ျငာရမည-္  
(၁) ေျမတည္ရာေဒသ၏ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၊ 
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၊  
(၂) ေျမတည္ရာေဒသ၏ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ရံုးႏွင္ ့
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္ေစ်းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးရံုး၊  
(၃) သိမ္းရန္ရည္ရြယ္သည့္ေျမအနီးတြင ္ အမ်ားျပည္သူ 
သိျမင္လြယ္သည့္ေနရာမ်ား၌ ဤကိစၥအလိုု႔ငွာ ျပဳလုပ္သည္ ့ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း။ 

ျပည္သူလူထုထံမွသေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားေတာင္းခံျခင္းသည္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ (RAP) အၾကမ္းကဲ႔သို႔ေသာ 
ထိခိုက္နစ္နာသည္႔လူပုဂိၢဳလ္မ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေစမည္႔ျဖစ္စဥ္ 
မတိုင္ခင္ အယင္လာသင္႔ပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က ္
အစီအစဥ္ (RAP) အၾကမ္းထဲရွိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ 
အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေျမႏွင္႔အိမ္ယာအစားထုိးအစီအစဥ္မ်ား၊ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမွဳကိုနဂိုအေျခအေနျပန္ေရာက္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာလူမ်ိဳးအစီအစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္သည္႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သင္႔ပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျပီးမွ်သာလွ်င္ ျပည္သူလူထုထံမွအၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံျခင္း သည္ 
အဓိပၸာယ္ျပည္႔၀မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳျဖစ္ေစရန္၊ 
စီမံကိန္းေၾကာင္႔ထိခိုက္သည္႔လူမ်ိဳးမ်ား၏သီးျခားအေျခအေနမ်ားကို အဆင္ေျပ ေစရန္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္ (RAP) ႏွင္႔အတူ “ညွိႏွိဳင္း 
ေဆြးေႏြးရန္” အတြက္ အဓိပၸာယ္ျပည္႔၀ေသာပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ၊ ေထာက္ပံ႔မွဳမ်ား (ဥပမာ 
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ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ တျခားအကူအညီ၊ အိမ္ယာ   အစရွိသျဖင္႔) ႏွင္႔ပတ္သက္၍ 
ဥပေဒထဲတြင္ ပိုမိုအေလးေပးရန္အၾကံေပးလိုပါ သည္။ 
ထိခိုက္လြယ္သည္႔လူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္လာရန္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအပါအ၀င္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အဆင္႔တိုင္းတြင္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူရန္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ရွိတြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ 

 (ခ) ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္အသံလႊင့္မီဒီယာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပေရးကို သိးျခား 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အင္တာနက္တြင္လည္းရွာေဖြ၍ရသည္႔ပုံစံျဖင္႔ ထုတ္ျပန္ထားရန္ကိုလည္းအၾကံ 
ေပးလိုပါသည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ အစိုးရျပန္တမ္းမ်ားသည္ အြန္လိုင္းတြင္ 
ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ရွာေဖြရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိ၊ လုံေလာက္မွဳမရွိေပ။

၁၇။
  

ေျမသိမ္းယူမႈ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ေျမကို အလိုရွိေၾကာင္း  
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ၿပီးသည္ႏွင္ ့ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတြက္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကို 
မိမိတိုု႔အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျခားဌာနဆိုင္ရာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္ ့
အျခားျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ 
သို႔မဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ ႀကိဳတင္အတည္ျပဳခ်က္ ရယူ၍ လိုုအပ္သလိုု 
ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ႏိုုင္သည္- 
(က) သိမ္းဆည္းရန ္ ရည္ရြယ္သည့္ေျမကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့
ေျမသိမ္းဆည္းမည့္ အဆိုုျပဳမႈအေပၚ အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထားရယူျခင္း၊ (ခ)
 သိမ္းဆည္းရန္ရည္ရြယ္သည့္ေျမေနရာရွိ ထိခိုက္နစ္နာသူမိသားစုမ်ား၏ 
လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအလားအလာမ်ားအေပၚ 
အဆိုျပဳသူ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုု ေျမေပၚအမွန္ႏွင့္ တိုုက္ဆိုုင္စစ္ေဆးျခင္း။ 
(ဂ) အဆိုျပဳသူ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝျပန္လည ္
ထူေထာင္ေရးအတြက္ လ်ာထားခ်က္မ်ားကိုု ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ သေဘာထား 
အျမင္ႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမိသားစုမ်ား၏ လိုုလားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း။  
  
 

ပုဒ္မ (၁၇) အရ ေျမသိမ္းယူမႈအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕သည္ 
ေျမကိုအလိုရွိေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ၿပီးသည္ 
ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သိမ္းဆည္းရန္ရည္ရြယ္သည့္ေျမကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း 
အပါအ၀င္တျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္၊ သိမ္းဆည္းရန္ရည္ရြယ္သည္႔႔ေျမေနရာ တြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအလားအလာမ်ားအေပၚ အဆိုျပဳသူ၏ တင္ျပခ်က္ မ်ားကိုု 
ေျမေပၚအမွန္ႏွင့္ တိုုက္ဆိုုင္စစ္ေဆးျခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာေသာမိသားစုမ်ား ၏ 
လူမွဳစီးပြားေရးထိခိုက္နစ္နာမွဳမ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္သည္႔ စီမံကိန္းေထာက္ခံခ်က္ 
တင္သြင္းျခင္းကို တန္ျပန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင္႔ အဆိုျပဳမွဳအေပၚအမ်ားျပည္သူတို႔၏ 
သေဘာထားရယူျခင္းအတြက္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ခြဲမ်ားကို 
ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင္႔ အေစာပိုင္းအဆင္႔မ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္းထဲရွိ ပုဒ္မ (၁၀) အရ 
တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီမွ 
ထိုကဲ႔သို႔ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားစိစစ္ျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ေတာင္မွ 
ေျမေပၚအမွန္မ်ားကို တန္ျပန္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ပုဒ္မ (၁၇) အရသာလွ်င္ 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပုဒ္မ (၁၇) အရ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ 
သေဘာထားရယူျခင္းႏွင္႔ ေျမေပၚစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္ ဥပေဒ ၾကမ္း၏ 
ပုဒ္မ (၁၃)အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းရန ္
အဆိုျပဳလႊာအေၾကာင္း ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ သို႔မဟုတ္ 
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 ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီမွတင္သြင္းသည္႔ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္အစီရင္ခံစာကို 
သေဘာတူကာ၊ သမၼတ သို႔မဟုတ္ သမၼတမွတာ၀န္ေပးထားသည္႔ 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတဦးဦးမွ လက္မွတ္ထိုးထားသည္႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို 
အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ျပီး၍ အဆိုျပဳမွဳသည္ ရွည္ၾကာသည္႔အတည္ျပဳမွဳ 
ျဖစ္စဥ္ကိုျဖတ္သန္းျပီးျဖစ္ေနလိမ္႔မည္ဆိုသည္ကို သိထားရပါမည္။ ပုဒ္မ (၁၃) အရ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းအတြက္ အဆိုျပဳလႊာကို ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ဆက္လုပ္ရန္ခြင္႔ျပဳျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ 
အျပီးအျပတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ပုဒ္မ (၁၇) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
အမ်ားျပည္သူသေဘာထားရယူျခင္း၏သက္ေရာက္မွဳသည္ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ 
 
၄င္းကိစၥႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဒ္မ (၃၁) အရ တရားရုံးမွ ေျမယာကိုမသိမ္းဆည္းရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္ ပုဒ္မ (၃၂) အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကအာဏာသုံး၍ 
ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္႔သေဘာသက္ေရာက္ေနပါသည္။ 

၁၉။ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည့္လုုပ္ငန္းမ်ား တစ္ရပ္ခ်င္းကိုု ေအာက္ပါအစီအစဥ္
အတိုုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။   
(ခ)  ကြင္းဆင္းတိုုင္းတာျခင္း၊ ထိခိုုက္နစ္နာသူႏွင္ ့ ထိခိုုက္နစ္နာမည့္ အေျခ 
အေနစာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၊ 

ပုဒ္မ ၁၉ (ခ) သည္ ပုဒ္မ ၂ (ခ) ႏွင္႔ (ဂ) အရ “ထိခိုက္နစ္နာေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား” 
အစား “ထိခိုက္နစ္နာေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ား” ကို အကိုးအကား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 
ထိုနည္းတူစြာပင္ ပုဒ္မ ၂၁ (ဂ) သည္ “ထိခိုက္နစ္နာသူက” 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေလ်ာ္မွဳကိုေက်နပ္ျခင္းမရွိပါက တရားရုံး၏ 
အဆုံးအျဖတ္ကိုခံယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၁။ သိမ္းဆည္းရန ္ ရည္ရြယ္သည့္ေျမကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေျမသိမ္းဆည္း မည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနအေပၚ အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထား ရယူျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ မည့္သက္ဆိုုင္ရာ အဖြဲ႕ခြဲသည ္ ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရမည္-  
(ဂ) ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမႈေၾကာင့္ ေျမတြင္ဆိုင္ရာဆိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ အက်ိဳး စီးပြား 
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ျပည္နယ ္
သိုု႔မဟုုတ္ တိုုင္းေဒသၾကီးအစိုုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေပးေလ်ာ္ ျခင္း၊ ေပးေလ်ာ္မႈကို 
ထိခိုက္နစ္နာ သူက ေက်နပ္ျခင္း မရွိပါက တရားရံုုး၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူျခင္း၊
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၂၂ 
။ 

အဆိုျပဳသူ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူ
မိသားစုမ်ား၏အေျခအေနမွန္ကိုု လိုုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိ/မရွိ စိစစ္ျခင္း ေဆာင္ 
ရြက္မည့္ သက္ဆိုုင္ရာအဖြဲ႕ခြဲသည္  ေအာက္ပါ တိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ရမည္-  
(က) ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာ၀န္မ်ား -  

(၁) ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမည့္ ေနရာသည္ အေျခခ်ေနထိုုင္ရန္ သင့္ေတာ္မႈရွိမရွိ၊
(၂) ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမ်ားႏွင္ ့အမ်ားျပည္သူဆိုုင္ရာ ေက်ာင္း၊  ေဆးခန္း၊  
ေစ်း၊ ရံုုး စသည္ ့အေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္နိုုင္မည့္ အေျခအေန၊  
(၃) အေျခခံလူမႈအေဆာက္အအံုုမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္း၊ မီး၊ ေသာက္သံုုးေရ၊ ေရႏွင့္ 
မိလႅာလုုပ္ငန္း၊ သုုႆာန္၊ အစရွိသည္တိုု႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မႈ အေျခအေန၊  
(၄)  ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးမည့္ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ အနည္းဆံုုး 
ရွိသင့္သည္ ့လူေနမႈအဆင့္အတန္းထက္ မနိမ့္က်ေသာ အေနအထားရွိ/မရွိ။  
(၅) ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးမည့္အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုုင္မည္ ့အေျခအေန၊  
( ခ) ေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ား - 
(၁) ပုဒ္မခြဲ(က) ပါအခ်က္မ်ားကိုု ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။  
(၂) စစ္ေဆးရာတြင ္ ေျမအလိုုရွိသည့္အဖြဲ႕အစည္း/ဌာနမွ ကိုုယ္စားလွယ္၊ 
အသိမ္းခံေျမႏွင္ ့ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္အက်ိဳးစီးပြားထိခိုုက္နစ္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတိုု႔၏ 
ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အျခားလုုိအပ္ သည့္ ပုုဂၢိဳလ္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ 
(ဂ)ထိုုသိုု႔စစ္ေဆးရာတြင္ ကြင္းဆင္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕သည္ လိုုအပ္သည့္ 
အေထာက္အထားမ်ား ေတာင္းယူၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင္ ့မိတၱဴရယူခြင့္၊ တိုုက္ဆိုုင္ စစ္ေဆးခြင့္၊ 
သက္ဆိုုင္သည္ဟုု မွတ္ယူရသူမ်ားအား ေခၚယူေမးျမန္းခြင့္ အစ ရွိသည္ ့
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား က်င့္သံုုးႏိုုင္သည္။ 
 
 

တျခားတေနရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္႔သူမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ၄င္းတို႔အား 
ေရႊ႕ေျပာင္းမည္႔ေနရာရွိ နဂိုရွိႏွင္႔ျပီးသား သို႔မဟုတ္ လက္ခံမည္႔ရပ္ရြာလူ႔ 
အဖြဲ႔အစည္းႏွင္႔ အသားက်ေပါင္းစည္းေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းကဲ႔သို႔ေသာ စီမံကိန္းမွအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို 
လက္ခံသည္႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
 
လူမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည္႔အခါ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးဟူေသာ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင္႔ဆိုခ်က္မွညႊန္းဆိုသကဲ႔သို႔ ေျမယာမ်ားအလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ခံရသည္႔အခါ 
၄င္းတို႔သည္ေနရာအသစ္တြင္ စိတ္ခ်ရသည္႔ခံစားခြင္႔ သို႔မဟုတ္ လက္၀ယ္ 
ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ရွိမလားဆိုသည္မွာမရွင္းလင္းပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 
ခံရသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ေနရာသစ္တြင္ စိတ္ခ်ရသည္႔ခံစားခြင္႔ သို႔မဟုတ္ 
လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ကိုရွိေစရန္ ဥပေဒထဲတြင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထား 
သင္႔ေၾကာင္း ေလးေလးနက္နက္အၾကံေပးလိုပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ 
ဥပေဒသမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပသင္႔ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးအစားေျမကို 
ျပန္ေပးေသာအခါတြင္ ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အလဲအလွယ္အျဖစ္ေပးေသာေျမႏွင္႔ 
ပတ္သက္၍ စိတ္ခ်ရေသာခံစားခြင္႔ကိုရရွိသင္႔ပါသည္။ 
 
၂၂ (က) (၁) သည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမွဳေနရာမ်ား၏ေရရွည္တည္တံ႔မွဳကို 
သတ္မွတ္ရန္အဖြဲ႔အစည္းကိုလမ္းညႊန္ထားပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း 
ခံရသူမ်ားအေနျဖင္႔ ဘယ္ေနရာမွာေနဟုေနရာခ်ထားျခင္းထက္ ၄င္းတို႔၏ 
အေျခအေနႏွင္႔အသင္႔ေလ်ာ္ဆုံးေနရာကိုစဥ္းစားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေရြးခ်ယ္မွဳမ်ားထားရွိရန္ 
အၾကံေပးလိုပါသည္။ 
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၂၈။
  

ေျမသိမ္းယူမႈ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕႔၏ သံုးသပ္ခ်က္၊
သေဘာထား တင္ျပခ်က္ တို႔အရ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ 
သို႔မဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီသည္ မိမိ၏ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ သေဘာထားကိုု 
ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအဖြဲ႕ သိုု႔ ဆက္လက္တင္ျပျခင္း မျပဳမီ၊ သက္ဆိုင္သည့္ 
ထိခိုက္နစ္နာသူမိသားစုမ်ား သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ရမည္။ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ု ေက်နပ္မႈမရွိပါက ထိုသို႔ထုတ္ျပန္ သည့္ ရက္မ ွ ရက္ေပါင္း ၃၀ 
အတြင္း၊ တရားရံုးသို႔တင္ျပ၍ ဥပေဒအရကုစားမႈကို ခံယူပိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္းကိုလည္း 
တစ္ပါတည္းေဖၚျပရမည္။ 

၄င္းသည္အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ေျမႏွင္႔ပတ္သက္၍အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူအေပၚ 
မသက္ေရာက္သလဲဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းပါ။ 
တရားရုံးသို႔သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားမွဳ၏အေရးၾကီးပုံကို စဥ္းစား 
ရေသာေၾကာင္႔ စတင္သည္႔အခ်ိန္္ကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ရန္အလို႔ငွာ ထိုကဲ႔ 
သို႔ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုထုတ္ျပန္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္႔အရာမ်ားသည္ 
ခ်င္႔ခ်င္႔ခ်ိန္ခ်ိန္လုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဥပေဒသည္ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ထိခိုက္သူမ်ားသိရွိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ တရား၀င္ 
ထုတ္ျပန္ေပးသင္႔ပါသည္။ ၄င္းကဲ႔သိုေထာက္ပံ႔လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားသည ္
အေရးၾကီးေသာေၾကာင္႔ ထိခိုက္သူမ်ားတရားရုံးတြင္လုိအပ္သည္႔အကူအညီမ်ား 
ရရွိႏိုင္ရန္ လုံေလာက္သည္႔အခ်ိန္ကိုေပးသင္႔ကာ အခ်ိန္ကိုလည္း ရက္ေပါင္း (၆၀) မွ 
(၉၀) အထိတိုးေပးရန္စဥ္းစားေပးသင္႔ပါသည္။ 

၃၂။  ပုုဒ္မ ၃၁ ပါ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုု ျပင္ဆင္အမိန္႔ခ်မွတ္ေပးရန္အတြက္ ေျမသိမ္းယူရန္
အဆိုုျပဳသူမ ွ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အသနားခံလႊာတင္ျပႏိုုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ 
ယင္းအသနားခံလႊာတင္ျပျခင္းအေပၚ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုု 
ထင္ျမင္ယူဆသည့္အမိန္႔ကိုု ခ်မွတ္ႏိုုင္သည္။ 
 

ပုဒ္မ (၃၁) အရ တရားရုံးမွ ေျမယာကိုမသိမ္းဆည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္ ပုဒ္မ 
(၃၂) အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကအာဏာသုံး၍ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္႔ 
သေဘာသက္ေရာက္ေနပါသည္။ ၄င္းသည္တမင္ရည္ရြယ္၍ထည္႔ထားသလား 
ဆိုသည္မွာလည္းမရွင္းလင္းပါ။ 

 



35 

 အခန္း (၆) 
ေျမကိုသိမ္းယူမည္႔ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္းႏွင္႔ ေျမလက္ေရာက္သိမ္းယူျခင္း 

၃၇။
  

ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို  

ေဆာင္ရြက္ရမည္-  

(ခ) ေျမျပင္ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမွတ္သားရာတြင္ ေျမတြင္အက်ိဳးစီးပြား 
သက္ဆိုင္သူ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အတူ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးမွတ္တမ္း တင္ရမည-္    

အျပည္႔အ၀အစားထိုးကုန္က်စရိတ္မ်ားအရ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္တန္ဖိုးတြက္ခ်က္ 
မွဳမ်ားအတြက္ ဤဥပေဒတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ခ်ထားသင္႔ပါသည္။ အစားထိုး 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုအျပည္႔အ၀ေပးရန္ အေျခခံအက်ဆုံးသည္ ဆုံးရွံဳးသြားသည္႔ 
ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားႏွင္႔ ၀င္ေငြမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာႏွင္႔ပတ္သက္၍ 
တူညီေသာထုတ္လုပ္မွဳစြမ္းရည္ရရွိႏိုင္သည္႔ေျမယာအနီးတြင္ အစားထုိးေျမမ်ား 
ျပန္၀ယ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ 
မ်ားအတြက္ေပးေခ်ျခင္းမ်ားကဲ႔သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္စရိတ္မ်ားလည္း 
ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ပုံႏွင္႔ပတ္သက္၍ တန္ဖိုးေလ်ာ႔ခ်မွဳမရွိပဲ 
အေဆာက္အဦး၏တန္ဖိုးကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္းျပန္ေပးျခင္း။ သီးႏွံ 
အစားထိုးကုန္က်စရိတ္အတြက္ ၄င္းသည္စီးပြားေရးအရ ထုတ္လုပ္မွဳအေပၚ အေျခခံျခင္း။ 
အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒေၾကညာခ်က္သည္ အျပည္႔အ၀အစားထိုးတန္ဖိုးကို 
ျပ႒ာန္းေပးထားပါသည္။ 

(၂) ေျမ၏တည္ေနရာ၊ အက်ယ္အဝန္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစား၊ အတန္းအစား ႏွင္ ့
ပုဒ္မ ၁၄ အရ ေျမကို အလိုရွိေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာသည့္ေန႔ရွ ိ ေျမ၏ 
ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း၊ 

ေျမယာ၊ တျခားထုတ္လုပ္မွဳႏွင္႔ ပုံေသ (မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ) ပိုင္ဆိုင္မွဳပစၥည္းမ်ား အား 
လုံေလာက္ေသာ၊ သင္႔ေလ်ာ္ေသာအမ်ိဳးအစားခြဲျခားမွဳသေဘာတရားကို 
စဥ္းစားရန္အေရးၾကီးပါသည္။ ဥပမာ။ ။ ေျမယာကို ယခင္ ဥပေဒႏွင္႔ကြင္းဆင္း 
ေလ႔လာမွဳအေဟာင္းမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ မမွန္မကန္အမ်ိဳးအစားခြဲလွ်င္ လက္ရွိ 
အခ်ိန္ေျမယာအေပၚတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းသည္ (ဥပမာ။   ။ စပါးခင္း၊ ကုန္းျမင္႔၊ စားက်က္ 
အစရွိသျဖင္႔) မွန္ကန္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ပိုင္ဆိုင္မွဳပစၥည္းမ်ားကို စီးပြားေရးအရ 
ပိုင္ဆိုင္မွဳပစၥည္းအျဖစ္အမ်ိဳးအစားမခြဲလွ်င္၊ ၄င္းတို႔အတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးအျပည္႔အ၀ရခ်င္မွရလိမ္႔မည္ (ဥပမာ။    ။သစ္ပင္)။ 
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(၃) ေျမေပၚရွိ အေဆာက္အဦး၏ သက္တမ္း၊ ေဆာက္လုပ္ထားရွိမႈ 
အေနအထားႏွင့္ပံုစံ၊ ကာလတန္ဖိုး၊ 

ပုဒ္မ (၃၇) သည္ ‘ေျမေပၚရွိအေဆာက္အဦး၏သက္တမ္း’ ကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင္႔ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၄င္းကို 
အေဆာက္အဦးႏွင္႔ပတ္သက္၍ တန္ဖိုးေလ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္လိုအပ္ခ်က္တခု 
အေနျဖင္႔ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ပုိင္ဆိုင္မွဳပစၥည္း၊ အေဆာက္အဦး 
ကိုတန္ဖိုးတြက္ရာတြင္ တန္ဖိုးေလ်ာ႔ခ်မွဳကိုမပါ၀င္ရန္ အၾကံေပးလိုပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ၄င္းသည္ “အစားထိုးစရိတ္အျပည္႔အ၀” ဆိုသည္႔ 
သေဘာႏွင္႔မကိုက္ညီေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ တန္ဖိုးတြက္ျခင္း ကဲ႔သုိ႔ပင္ 
တန္ဖိုးတြက္ျခင္းဥပေဒသ သို႔မဟုတ္ တြက္နည္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ 
ရွင္းလင္းေသာလမ္းညႊန္မွဳမ်ားကို လက္ခံထားေသာနည္းလမ္းမ်ားအရထည္႔သြင္း 
ေပးသင္႔ပါသည္။ 

 အခန္း (၇) 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင္႔ လူမွဳစီးပြားေရးဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း 

 ဤအခန္းသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမ်ားကိုနဂိုမူလအတိုင္းျပန္လည္ရရွိေစျခင္း၊ လူေနမွဳအဆင္႔ကိုျမွင္႔တင္ေပးျခင္းမ်ားကိုအဓိကထားသည္႔ အခန္းက႑ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင္႔ ဤအခန္းတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ အနိမ္႔ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္႔ တျခားကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို 
ထပ္မံ၍ပိုမိုတိတိက်က်စဥ္းစားႏိုင္ရန္ အေထြေထြအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုေပးထားပါသည္။

၄၅။
  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု ေျမလက္ေရာက္လႊဲအပ္ခ်ိန္တိုုင္ေအာင္ ေျမသိမ္းေပးရန ္
အဆိုျပဳသူက အသင့္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက၊ ေျမသိမ္းဆည္းခံရ သူမ်ားႏွင္ ့
ညွိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္သည့္ ယာယီေနထိုင္ရပ္တည္မႈအတြက ္ ယင္းမွ က်ခံသည့္ 
စရိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစရမည္။ 

ဤပုဒ္မ (၄၅) သည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား အတြက္ 
အစီအမံမ်ားမလုပ္ရေသးလွ်င္ေတာင္မွ ေျမယာကို လက္လြဲေပးႏိုင္ 
ေၾကာင္းေျပာထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ဤဥပေဒထဲရွိတျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ 
မကိုက္ညီပါ။ ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းသည္ အေျပာင္းအလဲအစီအမံမ်ား ေနရာတက်ရွိ၍ 
ေလ်ာ္ေၾကးလည္းေပးျပီးပါမွျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒမွေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသင္႔ပါ သည္။ 

၄၈။ 
  

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ
တုိ႔သည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလး မ်ား၊ 
တိုုင္းရင္းသား လူနည္းစုုမ်ားႏွင္ ့ ဓေလ့ထံုုးစံအရ ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား အပါအ၀င္ 
ထိခုိက္နစ္နာလြယ္သူမ်ားအားထိခိုုက္ႏိုုင္သည့္အေျခအေနကိုု အထူးဂရုုျပဳ 
ၾကပ္မတ္ရမည္။ 

ထိခိုက္နစ္နာလြယ္ေသာသူမ်ားအေနျဖင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အကာအကြယ္ေကာင္းေကာင္းရရွိေစရန္ အလို႔ငွာ 
၄င္းတို႔ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ဤျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဥပေဒထဲတြင္ ပို၍ရွင္းရွင္း လင္းလင္း 
ေဖာ္ျပသင္႔ပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာထိခိုက္နစ္နာလြယ္ေသာသူမ်ား ထဲတြင္ 
ဆင္းရဲမွဳမ်ဥ္းေအာက္ေရာက္ေနသူမ်ား၊ ေျမယာမဲ႔မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အို မ်ား၊ 
မသန္စြမ္းမ်ား၊ ေျမယာမ်ားကို ဥပေဒအရပိုင္ဆိုင္ခြင္႔မရွိသူမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
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 အခန္း (၈) 
အေဆာတလ်င္ေျမသိမ္းျခင္း 

49. ၄၉ ။ ေအာက္ေဖၚျပပါအေျခအေနမ်ားႏွင္ ့စပ္ဆိုင္သည့္ ေျမသိမ္းရန္ လိုအပ္ သည့္
ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏၊ ေျမကိုသိမ္းယူရန္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ 
ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ ကုန္လြန္ပါက၊ ေျမသိမ္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ 
နစ္နာေၾကးမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသးေစကာမူ အမ်ား ျပည္သူအတြက္ ေျမသိမ္းယူမႈ 
အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ေျမကိုအေဆာတလ်င္ လက္ေရာက္ 
သိမ္းယူျခင္း ျပဳႏိုင္သည္-  
(က) ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္
အေရးေပၚအေျခအေနအရ ေနရာခ်ထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္း၊  
(ခ) ကူးသန္းသြားလာေရးႏွင္ ့သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး လမ္း ေၾကာင္းမ်ား  ရုတ္တရက ္
ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည္ ့ အေျခအေနေၾကာင့္ 
ေျမတစ္ရပ္ရပ္ ကိုုလိုုအပ္ျခင္း၊   
(ဂ) အမ်ားျပည္သူ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုုင္ရာ 
အေရးေပၚကိစၥရပ္ေၾကာင့္ ေျမတစ္ရပ္ရပ္ကို လိုုအပ္ျခင္း၊  
(ဃ) ေတာင္ၿပိဳမႈ၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈ၊ ေလမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈ အစရွိသည့္ 
သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္ႏိုင္မည့္အေျခအေနတြင္ အမ်ားျပည္သူ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ် ထားေပးရန္လိုအပ္ျခင္း၊  
(င) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ 
အေရးေပၚေနရာခ် ထားေရးေဆာင္ရြက္ရန ္လိုအပ္ျခင္း။

ဤအခန္းသည္ အေဆာတလ်င္ေျမသိမ္းရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားကိုေဖာ္ျပထား ပါသည္။ 
၄င္းသည္ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ က်င္႔သုံးသည္႔တျခားႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင္႔ 
မၾကာခဏျပန္လည္က်င္႔သုံးေလ႔ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရာ၌ 
ျပႆနာေပးေလ႔ရွိေသာကိစၥရပ္တခုျဖစ္ပါသည္။၄င္းသည္ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းျခင္း 
အက္ဥပေဒမွ ထပ္မံယူေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ပုံေပၚပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ 
၄င္းျပ႒ာန္းခ်က္ကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္သည္ဟ ု ျမင္ပါက၊ ထိခိုက္ 
ခံစားရသူမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကိုစဥ္းစားသင္႔ပါသည္။ ၄င္းတြင္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္း ရန္ 
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီႏိုင္သည္႔အေျခအေန၊ 
ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းမတိုင္ခင္ေပးေခ်မွဳအစရွိသျဖင္႔တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ေျမသိမ္းယူမွဳ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔မွထိုကဲ႔သို႔ေသာ အဆင္႔မ်ားမျပဳလုပ္ 
ခင္မွာပင္ ယင္းကဲ႔သို႔အေဆာတလ်င္ေျမသိမ္းယူမွဳသည္လိုအပ္ေသာကိစၥရပ္ 
တခုျဖစ္သည္ဆိုသည္႔ ရွင္းလင္းသည္႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုကို အစိုးရမွအယင္ 
ခ်မတွ္ေပးသင္႔ပါသည္။ ထုိကဲ႔သို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကနဦးေကာက္ယူထား 
ေသာစစ္တမ္းမ်ားအေပၚအေျခခံသည္႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေပးေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရံပုံေငြရရွိေအာင္ 
ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ 
 

၅၀။
  

အေဆာတလ်င္သိမ္းဆည္းမႈျပဳရာတြင္ သိမ္းယူမည့္ေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေအာက္ပါေျမမ်ားကို ဦးစားေပး စိစစ္သိမ္းယူရမည-္ 
(က) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက ္
ႀကိဳတင္လ်ာထား သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမမ်ား။



38 

(ခ) သိမ္းယူမႈသည ္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာမႈအနည္းဆံုး 
ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္သည္ ့ေျမမ်ား 
(ဂ) တစ္စံုတစ္ဦးအေနျဖင့္ လက္ဝယ္ထားပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိေနေသာ္ 
လည္း အသံုးခ်မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသးသည့္ေျမမ်ား၊

၅၁။
  

 သိမ္းယူမည့္ေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူသို႔ အနည္းဆံုး
ေလးဆယ့္ရွစ္နာရ ီ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ၊ ေျမေပၚသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ 
လက္ေရာက္သိမ္းယူျခင္းမျပဳရ။ 

၅၂။
  

 (က) အေဆာတလွ်င္သိမ္းယူမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို 
အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ ထုတ္ေပးႏိုင္မႈ မရွိခဲ႔ေသာ္လည္း၊ သိမ္းယူၿပီးေနာက္တြင္ 
ပံုမွန္သိမ္းယူမႈမ်ားတြင္ကဲ႔သို႔ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္ တြက္ခ်က္ 
ထုတ္ေပးရမည္႔အျပင္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး 
ထူေထာင္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္  ေပးရမည္။  
(ခ) အေဆာတလ်င္သိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ပါက 
ယင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး သီးျခားေပးေခ်ရမည္။

 
 အခန္း (၉ ) 

ယာယီေျမသိမ္းျခင္း 
၅၃။
  

ယာယီေျမသိမ္းဆည္းျခင္းကို ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏
အတည္ျပဳ ခ်က္ျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ -  
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ 
စီမံကိန္း တစ္ရပ္ရပ္ကို နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္အရ ခ်ထားေဆာင္ရြက္ေစရာတြင္ 
စီမံကိန္းကာလ အတြင္းသာ ယာယီ လိုအပ္မည္ ့ကိစၥရပ္မ်ား၊  
 

ပုဂၢလိကအခန္းက႑ပါ၀င္မွဳကိစၥရပ္တြင္ ယာယီေျမသိမ္းျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ 
အစိုးရအာဏာပိုင္မွ ၾကီးၾကပ္သင္႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငွားရမ္းႏိုင္သည္႔ အခြင္႔ 
အေရးႏွင္႔ကုမၸဏီမွေပးသည္႔ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖစ္ကာ 
၄င္းသက္ဆိုင္ရာအစိုးရအာဏာပိုင္ႏွင္႔အတူ တရား၀င္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
မ်ားျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။ 
ပုံမွန္အားျဖင္႔ဆိုလွ်င္ ကန္ထရိုက္လုပ္မည္႔ေနရာအတြက္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရ 
ပိုင္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမရွင္မ်ားႏွင္႔ညွိႏွိဳင္းပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏွင္႔ပတ္သက္၍ အာဏာမညီမွ်မွဳ၊ ပြင္႔လင္း 
ျမင္သာမွဳမရွိမွဳမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင္႔ ၄င္းေျမရွင္မ်ားအတြက္ ညွိႏွိဳင္းေနစဥ္ တြင္ 
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တက္သိပညာရွင္မ်ားထံမွအကူအညီရရွိရန္ ဥပေဒထဲရွိစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ 
သင္႔ေလ်ာ္ေသာလမ္းညႊန္မွဳ သို႔မဟုတ္ ယႏၱယားကို တည္ေဆာက္ေပးသင္႔ပါသည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မ်ားကို ထိခိုက္ခံစားသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေထာက္အကူမ်ားေပးႏိုင္ျခင္း အားျဖင္႔ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုအျဖစ္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည္႔ရွဳျခင္းသည္လည္း 
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ တာ၀န္တခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

 

 အခန္း (၁၀)  
သိမ္းယူလႊဲေျပာင္းေပးခဲ႔သည္႔ေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း 

၆၁။
  

အမ်ားျပည္သူအတြက္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ရန္
ေျမသိမ္းယူခဲ့ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဌာန၊ အသင္း အဖြဲ႔မ်ားသည္ 
သိမ္းယူခဲ့ေသာေျမကို အသံုးမျပဳေတာ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ 
အသံုးမလိုေတာ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳရန္ အေၾကာင္းမရွိ 
ေတာ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ စနစ္တက် ျပန္လည္ အပ္ႏွ ံ ရမည္။ ယင္းသို႔ 
ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ထံမ ွ တစ္စံုတစ္ရာေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ 
မရွိေစရ။ 

ေျမကိုအသုံးျပဳႏိုင္မည္႔ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္တခုကို သတ္မွတ္ထား 
သင္႔ပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာေျမမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ မူလေျမရွင္ သို႔မဟုတ္ 
ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရအသုံးျပဳသူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ ဆိုသည္႔ 
ျပ႒ာန္းခ်က္လည္းပါ၀င္သင္႔ပါသည္။ 



 

 

ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၁) - အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒယ ၂၀၁၃ ပါ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  

 

မွ်တေသာေလ်ာ္ေၾကးရပုိင္ခြင့္၊ ေျမသိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတုိ႔တြင္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေရးဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၃  

(ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ ဟုလည္း ေခၚဆုိၾကသည္) 

အခန္း ၂ – အက္ဥပေဒအား အသုံးျပဳျခင္း 

၂ (၁) ေျမသိမ္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ 
ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔မွ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ 
ျပည္သူ႔ေရးရာက႑အရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး၊ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးအပါအ၀င္ ၎ကုိယ္တုိင္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေျမသိမ္း၍ ရယူထိန္းခ်ဳပ္သည့္အခါတြင္ 
အက်ံဳး၀င္သည္။  

က) ဗဟုိျပည္သူ႔စစ္ အပါအ၀င္ ေရတပ္၊ ၾကည္းတပ္၊ ေလတပ္၊ ျပည္ေထာင္စုလက္နက္ကုိင္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးအတြက္ 
အသက္တမွ်အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္  သို႔မဟုတ္ 
ခ) ေအာက္ပါတုိ႔အပါအ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ား – 

(၁) ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ား၊ ပုဂၢလိကပညာေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကဟိုတယ္မ်ားမွလြဲ၍ 
စီးပြားေရးရာဌာန (အေျခခံအေဆာက္အဦဌာနခြ)ဲ ရွိ အိႏိၵယအစုိးရ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္စြဲပါ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ 13/6/2009-INF ပါ လုပ္ငန္းမ်ား ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံး 
(၂) သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ လယ္သမားသမ၀ါယမအသင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒတစ္ခုခုအရ 
ဖြဲ႔စည္းသည့္အဖြဲ႔တစ္ခုခုမွ တည္ေထာင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ စုိက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သုိ႔ သြင္းအားစုမ်ားေပးသြင္းမႈ၊ သိုေလွာင္ရံုတည္ေဆာက္မႈ၊ ေအးခဲသုိမွီးမႈဆိုင္ 
ရာအေဆာက္အဦမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဥပမာ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ငါးေမြးျမဴေရး၊ 
အသားထုတ္လုပ္မႈ စသည္တုိ႔အတြက္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးအေျခခံအေဆာက္ အဦမ်ားပါ၀င္သည့္ 
စီမံကိန္းမ်ား  
(၃) ႏိုင္ငံေတာ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္မႈစႀကၤန္မ်ား (Industrial 
Corridors)၊ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဇုံမ်ားအတြက္ 
စီမံကိန္းမ်ား  
(၄) ေရသုိေလွာင္မႈႏွင့္ ေရထိန္းသိမ္းမႈအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးတို႔အတြက္ 
စီမံကိန္းမ်ား  
(၅) အစိုးရမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ၊ အစိုးရအကူအညီျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ 
သုေတသနဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား  
(၆) အားကစား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာင္မႈ၊ ခရီးသြားလာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ 
အာကာသဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား  
(၇) ဗဟုိအစိုးရမွ လႊတ္ေတာ္၌ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာမႈကို အဆုိျပဳၿပီးေနာက္ ေၾကာ္ျငာေသာ 
မည္သည့္အေျခခံအေဆာက္အဦမဆုိ  

ဂ) စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမိသားစုမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း 



 

1 

 

ဃ) သက္ဆုိင္ရာအစိုးရမွ အခ်ိန္ကာလအလုိက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀င္ေငြအဆင့္တစ္ခုတြင္းရွိ 
လူထုအတြက္ အုိးအိမ္စီမံကိန္းမ်ား  
င) အစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာတြင္းေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ၿမိဳ႕ေပၚေနရာမ်ားကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပရွိ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည့္အပိုင္းမ်ားအတြက္ ေနထုိင္မႈအတြက္ ေျမယာေပးအပ္ျခင္းဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား  
စ) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ေျမယာမဲ့မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ 
ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရပိုင္/အစိုးရစီမံေသာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ၊ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အုိးအိမ္ေနရာစီမံကိန္းမ်ား  
 

(၂) ေျမသိမ္းျခင္း၊ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရမွ 
ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျမသိမ္းသည့္အခါ အက်ံဳး၀င္သည္။  

က) အပိုဒ္ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ အစိုးရမွ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈကုိ 
ဆက္လက္ကြပ္ကဲေသာ အစိုးရပုဂၢလိကဖက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္  
ခ) အပိုဒ္ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 

(၁) အခန္း (၃) အပုိဒ္ခြ ဲ (ဂ) ရွိ (၁) ႏွင့္ (၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ထိခိုက္နစ္နာသူ 
မိသားစုမ်ား၏ အနည္းဆုံး ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထံမွ ႀကိဳတငသ္ေဘာတူညီမႈရရွိထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား  
(၂) အခန္း (၃) အပုိဒ္ခြ ဲ (ဂ) ရွိ (၁) ႏွင့္ (၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ထိခိုက္နစ္နာသူ 
မိသားစုမ်ား၏ အနည္းဆုံး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထံမွ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈရရိွထားေသာ 
အစိုးရပုဂၢလိကဖက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား  

 
ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျပည့္မီေစၿပီးသက္ဆိုင္ရာအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္လုပ္ငန္းမွတဆင့္ 
ေျမသိမ္းမည္ျဖစ္သည္။  
သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခန္း (၄) တြင္ ညႊန္းဆုိထားသည့္ 
လူမႈဘ၀အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
သတ္မွတ္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ အာဏာသက္ေရာက္ေသာ ေျမယာလႊဲေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
မည္သည့္ဥပေဒ (တရားရုံး၏ အၿပီးသတ္စီရင္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔ အပါအ၀င္) ႏွင့္မဆို  
ညိစြန္းေသာ သတ္မွတ္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေျမသိမ္းျခင္းနည္းလမ္းေၾကာင့္ မည္သည့္ေျမမွ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း မျပဳရ။ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၂) - ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္  

 

-+** 

 

• ေနရာအသစ္တိုင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦအသစ္တုိင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္
• ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားသုိ႔ ဒီဇုိင္းအစီအစဥ္ကို မွ်ေ၀ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္
• လုိအပ္လွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းကို ျပင္ဆင္ရန္

(၁) စီမံကိန္း ဒီဇုိင္းပုံစံ

• ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္
•ထိခုိက္ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ၾကားခံ သုိ႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္နယ္ေျမကို သတ္မွတ္ရန္
• ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ကနဦးေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္

(၂) 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေဖာ္

ထုတ္ျခင္း

• ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကနဦးအိမ္ေထာင္စုသန္းေခါင္းစာရင္းျပဳစုရန္
• ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းစစ္တမ္းေကာက္ယူရန္
• လုိအပ္လွ်င္ Cut-Off Date သတ္မွတ္ရန္
• ထိခုိက္ခံစားရလြယ္သူမ်ား/အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္

(၃) 
သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္

စစ္တမ္း

•အေသးစိတ္လူမႈကနဦးအေျခအေနေလ့လာမႈ/သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေျခအေနဆုိင္ရာ
အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္း ျပဳလုပ္ရန္

• ဥစၥာပစၥည္းအားလံုး (ေျမ၊ အိမ္၊ ထိေတြ႔ႏုိင္ေသာ၊ မထိေတြ႕ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းအားလံုး) အား
အစားထုိးတန္ဖုိးအျပည့္ျဖင့္ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ရန္

•သန္းေခါင္စာရင္းအၿပီးသတ္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား အတည္ျပဳရန္)

(၄) ေလ့လာမႈမ်ား

•သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအား ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ရန္
• ေျမယာအုိးအိမ္ျပန္အစားထိုးျခင္းအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရန္
• ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္
ထိခုိက္ခံစားရလြယ္သူမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္

• ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (RAP) အား ခ်မွတ္ရန္

(၅) အစီအ စဥ္မ်ား

•တန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ညိိႈႏိႈင္းျခင္းအပါအ၀င္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္

•ဆိုးက်ိဳးမ်ားမက်ေရာက္မီတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း အၿပီးသတ္ရန္
(၆) ေလ်ာ္ ေၾကးေပး ျခင္း

• အုိးအိမ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္
• ေျမယာအစားထိုးေပးအပ္ရန္
• ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (RAP) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

(၇) 
ျပန္ေနရာခ်ထူေထာင္ျခ

င္း

• RAP သို႔မဟုတ္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

(၈) သက္ေမြးလုပ္ငန္း
ထူေထ*ာင္ျခင္း

•ေစာင့္ၾကည့္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
•အဖြဲ႔တြင္းႏွင့္ ျပင္ပပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပရန္

(၉) 
ေစာင့္ၾကည့္သုံးသပ္ျခင္းႏွ
င့္ အကဲျဖတ္န္းစစ္ျခင္း

အဆင့္တုိင္းတြင္ 

ေစ့စပ္ညိႈႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္

သူမ်ားအား 

ထိေတြလက္တြဲေဆာ

က္ရြက္ျခင္းမ်ား 

စဥ္ဆက္မျပတ္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ 
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