
 

လယ္ယာျမဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင္ ့ ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒႏွင္ ့ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒ( ၾကမ္း) 
အေပၚ မႏၱေလးတုိင္း မေကြးတုိင္း စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသမ်ားမွ အရပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏သေဘာထား              
ထုတ္ျပန္ခ်က ္

                 ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၈ရက္။ 

၂၀၁၈ခုႏွစ ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇ - ၈) ရက္ေန႕၊ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင ္ ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၂လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင္ ့လယ ္
ယာေျမဥပေဒကု ိ ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒၾကမ္း(၂၀၁၇)၊ ၂၀၁၂ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင္ ့ ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရး 
ဥပေဒႏွင္ ့ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင္ ့ ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒကု ိ ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒၾကမ္း(၂၀၁၇)၊ 
၂၀၁၇ခုႏွစ ္ ေျမသိမ္းဥပေဒ(ၾကမ္း) မ်ားအားသုံးသပ္သည္ ့ အလုပ္ရု ံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင ္ မႏၱေလးတုိင္း 
စစ္ကုိင္းတုိင္း မွေျမယာအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၅၀၀)ဦး 
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကရာတြင ္၄င္းဥပေဒ(၃)ရပ္သည ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ ္
မႈမရွိျခင္း၊ လူမႈဘဝလုံျခံဳမႈမ်ား ထိခုိက္နစ္နာေစႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကု ိ က်ဳးေက်ာ္သူအျဖစ ္
သတ္မွတ္ထားျခင္း ေျမယာအေရးကူည ီ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား စသည္ ့
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အေရးယူႏုိင္ေနျခင္း၊ ေခတ္အဆကဆ္က ္ က်င့္သုံးလာခဲ႕သည္ ့
ရုိးယာဓေလ့ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမႈ တစ္ခ ု ျဖစ္သည္ ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္အား ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိျခင္း 
စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ ္(ဒီမုိကေရစ)ီျပည္ေထာင္စ ုေဖာ္ေဆာင္မႈကု ိထိခုိက္ေႏွာင့္ေႏွးေစႏုိင္ျခင္း  

၁။   ၂၀၁၂လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင္ ့လယ္ယာေျမဥပေဒကု ိ ျပင္ဆင္သည္ ့ဥပေဒၾကမ္း၂၀၁၇၊ ၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင္ ့ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒႏွင္ ့၂၀၁၇ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင္ ့ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရး ဥပေဒၾကမ္း 
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေျမသိမ္ဥပေဒ(ၾကမ္း)မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင္ ့ ေတာင္သူလယ္သမား 
ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာမ်ားကု ိထပ္မံသိမ္းယူရန ္ဦးစားေပး ေရးဆြဲထားသည္ ့အတြက ္ေတာင္သူလယ္သမား 
ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵႏွင္ ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႕က်င္လ်က ္ ရွိေနေသာေၾကာင္ ့ ထုိဥပေဒမ်ားေရးဆြဲ 
ေဆြးေႏြးမူမ်ားကု ိခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းရန ္

၂။   ၂၀၁၂ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒႏွင္ ့၂၀၁၇ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင္ ့ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ 
ခြဲေရးဥပေဒၾကမ္းသည ္ ေတာင္သူလယ္သမားျပည္သူလူထုကု ိ က်ဳးေက်ာ္သူအျဖစ ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း 
ေျမယာအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္သူမ်ား တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား စသည့္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အေရး 
ယူႏုိင္ေနျခင္းႏွင္ ့နဝတအစုိးရလက္ထက္က ျပည္သူလူထု၏ေျမမ်ားကု ိမတရားသိမ္းယူရန ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ့
အမိန္ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကု ိျပန္လည္အသက္သြင္းထားသည္ ့ဥပေဒျဖစ္သည့္အတြက ္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္။ 

၃။   ၂၀၁၇ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းသည ္ေျမယာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကု ိ ျပည့္ထဲေရးသုိ႕ လြဲအပ္ထားျပီး ေျမ 
ယာမ်ားထပ္မံသိမ္းယူရန္ႏွင္ ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက ္ ေရးဆြဲထားသည္ ့ ဥပေဒ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင္ ့ ျငိမ္း 
ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကု ိထိခုိက္ေစႏုိင္းျပီး ပဋိပကၡ ျဖစ္လာေစႏုိင္သည့္အတြက ္၄င္းဥပေဒအားဖ်က္သိမ္းေပးရန္။ 

၄။   ၂၀၁၂လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင္ ့ လယ္ယာေျမဥပေဒကု ိ ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒၾကမ္း၂၀၁၇သည္ လက္ရွ ိ
တုိင္းရင္းသားေဒသတြင ္ က်င့္သုံးေနသည္ ့ မိရုိးဖလာေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားႏွင္ ့ ဆန္႕က်င္ေနျပီး ေဒသခ ံ



ျပည့္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကု ိအေထာက္အကူမျပဳေသာ ေျမယာဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအ 
တြက ္အာမခံခ်က္ေပးေသာ ေျမသိမ္းမႈကုိအားေပးေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္အတြက ္၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင ္သမၼတ 
ရုံးကအတည္ျပဳခဲ႕ေသာ “အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒ” ပါ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္ ့
အပုိင္း(၅) ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင္ ့ျပန ္
လည္အစားထုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံလုပ္နည္းမ်ား အပုိင္း(၆)ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ ့အျငင္းပြားမ ူ
မ်ား ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင္ ့ အယူခံဝင္ျခင္း အပုိင္း(၈) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ 
ေျမအသုံးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ား အပုိင္း(၁၀) ဥပေဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္ေစျခင္းႏွင္ ့ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း အပုိင္း(၁၁) 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင္ ့အကဲျဖတ္မႈ အပုိင္းမ်ားကု ိအေျခခံ၍  

၅။   မႏၱေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသမ်ားအတြင္း မတရားသိမ္းယူထားေသာ သိမ္းဆည္ေျမ 
မ်ားကု ိ  အျမန္ဆုံးလက္ေရာက္ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားခံရေသာ ေတာင္သူမ်ားကု ိ
အျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးရန္ႏွင္ ့ လက္ရွိတရားစြဲဆုိခံထားရေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ အမႈမ်ားကု ိ
အျမန္ဆုံးရုတ္သိမ္းေပး ရန ္ မႏၱေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသမ်ားတြင ္
ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ ွအေလးအနက္ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။ 

 

ဆက္သြယ္ရန-္ 

၁။ ကုိသန္႕စင ္  ၀၉ ၂၀၃၇၈၉၀ 

၂။ ကုိလင္းထင္စုိး ၀၉ ၂၅၉၀၂၉၂၄၃ 

၃။ ဦးခင္ေမာင္ၾကည ္ ၀၉ ၂၅၈၃၅၂၇၁၇ ၊၀၉ ၇၇၈၅၂၉၇၉၈ 

၄။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း ၀၉ ၂၀၃၈၆၅၂ 

၅။ ကုိေအးသိန္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


