
ေျမယာဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (မြန္ျပည္နယ)္ 

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က ္ 

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀-၁၁ ရက္ေန႔ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕တြင ္ ေျမယာအေရး 
စိတ္ပါဝင္စားသ ူ ေဒသခတံိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ေျမယာဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ 
တစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္နယ္မ ွ ျမဳိ႔နယ္အသီးသီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ျပညန္ယ္ႏွင္ ့ တနသာၤရီတုိင္းမ ွ
ေဒသခတံိုင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း (၁၄၂)ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကျပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  

၄င္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင ္ (၂၀၁၂) လယ္ယာေျမဥပေဒ၊  (၂၀၁၂) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင္ ့ ေျမ႐ုိင္း 
စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒ၊ (၂၀၁၇) ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း ႏွင္ ့ (၂၀၁၇) သစ္ေတာဥပေဒ ျပင္ဆင္သည္ ့ဥပေဒမူၾကမ္း 
တုိ႕ကိ ု ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီးေနာက္တြင ္ လက္႐ွိေျမယာဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ 
သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကိ ုထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။  

(၁) က်ြနု္ပ္တို႔ ေဒသအတြင္း႐ွ ိ အသုံးျပဳေနလ်က္႐ွိသည္ ့ ေျမ သည္ ဘုိးဘြားအစဥ္အဆက ္ ကတည္းက 
“အေမြ” ျဖစ္ျပီး မိရိုုးဖလာေျမယာပိုင္ဆိုင္က်င့္သံုးမႈအရ လက္ဆင့္ကမ္း လက္လႊဲ လက္ေျပာင္း ရယူ 
လုပ္ကိုငခ္ဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ ္ (၂၀၁၂) လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင္ ့ (၂၀၁၂) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင္ ့ ေျမ႐ုိင္း 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ တုိ႕တြင ္ မိမိတို႔၏ မိ႐ုိးဖလာေျမအသုံးျပဳမႈကိ ု အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္းႏွင္ ့
လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအားလုံးအတြက ္ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးအား 
လ်စ္လ်ဴ႐ႉထားခဲ့သည္။  

(၂) (၂၀၁၂) လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင္ ့ (၂၀၁၇) ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒမူၾကမ္း တြင ္ တစ္ဦးခ်င္း 
လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိသာ ျပဌာန္းထားသည့္အတြက ္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအပါအ၀င ္ လက္ေတြ႕ 
ေျမျပင္တြင ္ က်င့္သံုးေနေသာ ေျမယာပုိင္ဆုိင ္ အသုံးျပဳမႈစနစ္မ်ားႏွင္ ့ ကုိကည္ီမႈမရွိသည့္အျပင္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိသည္ကိုု ေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုု႔ျပင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္ ့
လူမႈေရးတရားမွ်တမႈရႈေထာင့္မွလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္းမရွိပဲ ေစ်းကြက ္ စီးပြားေရးအတြက္ကိုုသာ 
အသားေပးေရးဆြဲထားသည္ကိုုေတြ႔ရွိရသည္။  

(၃) က်ြႏုု္ပတ္ုိ႕၏ မိရုိးဖလာပုိင္ဆုိင္မႈ အရ ေက်းရြာမ်ား ၀န္းက်င္တြင ္ ပုဂၢလိကပုိင္ေျမ၊ အမ်ားပုိင္ေျမမ်ား 
ျဖစ္သည္ ့ သာသနာ့ေျမ၊သုသာန္ေျမ၊ အားကစားကြင္းေျမ၊ နတ္ကြန္းေျမ၊ စားက်က္ေျမ အစရွိသည့္ေျမမ်ား၊ 
ေတာေတာင္ေျမမ်ားသာ ရွိၿပီး ‘ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္း’ ဟူ၍ မရွိပါ။ ေျမလြတ္၊ေျမလပ ္
ေျမရုိင္းမ်ားဥပေဒႏွင္ ့ ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒမူၾကမ္း (၂၀၁၇) ေအာက္တြင ္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င ္
လယ္ယာေျမလုပ္ကုိင္သူအမ်ားစုသည ္ ‘က်ဴးေက်ာေ္နထုိင္သူမ်ား’ အျဖစ ္ သတ္မွတ္ခံရသည္ ့
အေျခအေနျဖစ္လွ်က ္ ရွိသည္။  ထုိ႕ေၾကာင္ ့ (၂၀၁၂) ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္း စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဥပေဒကု ိ
ျပန္လည္ျပငဆ္င္မည့္အစား ‘လုံး၀’ ပယ္ဖ်က္ရန ္တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။  



(၄) (၂၀၁၇) ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဒီမုိကေရစီစံမ်ားႏွင္ ့တုိင္းရင္းသား 
အခြင့္အေရးမ်ားကု ိ ဆန္႕က်ငလ္်စ္လ်ဴရွဳၿပီး ေျမသိမ္းျခင္းကု ိ အခ်ိန္မေရြး တရား၀င ္ ေဆာင္ရြက္ရန ္
ရည္ရြယ္ထားသည္ကုိေတြ႕ရွရိသည္။ ထုိ႔ျပင ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းသည ္ လက္ရွ ိ တည္ေဆာက္ေနေသာ 
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကု ိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန ္
တြန္းပုိ႔ႏိုငသ္ည့္အတြက ္ျပဌာန္း အတည္မျပဳသင့္ပါ။  

(၅) (၂၀၁၇) သစ္ေတာဥပေဒမူၾကမ္း သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလြန္းေနျခင္း၊ မိရိုးဖလာထုံးထမ္းစဥ္လာမ်ား 
အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိျခင္း၊ ေရွ႕ေနာက ္ ဆက္စပ္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနျခင္း၊ အမွန္တကယ ္
ေဒသခံျပည္သူမ်ား အသုံးျပဳေနသည္ ့ စနစ္မ်ားႏွင္ ့ ကိုက္ညမီႈမရွသိည္ကိုေတြ႔ရွရိသည္။ သစ္ေတာဧရိယာ 
သတ္မွတရ္ာတြင ္ ေဒသခံျပည္သူတို႔ ထိန္းသိမ္းလွ်က ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွီခိုသည့္ သစ္ေတာေျမမ်ားကိ ု
တရားဝင္သိမ္းႏိုင္ရန ္တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည္။   

(၆) သို႔ျဖစပ္ါ၍ (၂၀၁၂) လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင္ ့ (၂၀၁၇) ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒၾကမ္း၊ (၂၀၁၂) ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္း  စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ ႏွင္ ့ (၂၀၁၇) ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒၾကမ္း၊ (၂၀၁၇) သစ္ေတာဥပေဒ 
ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒမူၾကမ္း ႏွင္ ့ (၂၀၁၇) ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း တုိ႕သည ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
ဘ၀အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔အတြက ္မွီခုိရာ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာ၊ စားက်က္ေျမ 
အစရွိသည္တုိ႕ကု ိႀကီးမားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိသည္။  

(၇) အခ်ဳပ္အားျဖင္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင္ ့ ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္အျပင ္ ေျမယာပဋိပကၡ 
ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ ့ (၂၀၁၂) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္း စီမံခန္႕ခြဲမႈဥပေဒ’အား လံုး၀ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ 
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင္ ့ ေျမယာပညာရွင္မ်ား ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းပါ၀ငသ္ည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ 
အသစ ္ တစ္ရပ ္ ေရးဆြဲရန ္ ႏွင္ ့ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္ ့ “ေျမယာ ဥပေဒ သစ္မ်ား” မေပၚေပါက္သေရြ႕ (၂၀၁၇) ေျမသိမ္း ဥပေဒၾကမ္းအား 
ျပဌာန္းျခင္း မျပဳရန္ ေဒသတြင္း ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင္ ့ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမ ွ အေလးအနက္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။  

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပက္သက္၍ ဆက္သြယ္ရန ္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား  

(၁) ဦး၀င္းစိုး (က်ိဳက္ထိ)ု    ၀၉ ၄၂၅၃၁၆၂၅၀  

(၂) ဦးဇင္ေအာင္ေက်ာ္ထင ္(ေမာ္လျမိဳင)္  ၀၉ ၄၂၅၃၁၀၆၆၆၊ ၀၉ ၄၂၃၀၀၅၅၆၉  

(၃) ႏိုုင္ခၽြန္း (ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတ)ီ  ၀၉ ၄၅၁၀၆၄၆၆၀ 

(၄) ေစာေမာင္ၾကီး (ကရင္ျပည္နယ)္    ၀၉ ၇၉၂၈၀၀၄၁၆ 

(၅) ခမြန္း (ဒို႔ေျမကြန္ရက)္   ၀၉ ၄၀၁၆၀၁၈၂၂  


