
ဒုိ႔ေျမကြန္ရက ္အဖဲြ႕သားမ်ား မ ွအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင ္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမည္ ့ 
၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒကိ ုျပင္ဆင္ျခင္း ဥပေဒ အေပၚ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က ္ထုတ္ျပန္ျခင္း 

၁၉ ဇူလုိင ္၂၀၁၇ခုႏွစ ္
 

ဒုိ႔ေျမကြန္ရက္မ ွေျမယာအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင္ ့တိငု္းေဒသၾကီးအသီးသီးရွ ိ
အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၄၈) ဖြဲ႔မ ွတာ၀န္ယ ူတာ၀န္ခံႏိုုင္သည္ ့ကိုယ္စားလယွ ္(၉၀) ဦးသည ္ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ 
ေၾကးမံုသတင္းစာပါ ျပည္သူမ်ား အၾကံျပဳႏိုုင္ရန ္ေဖာ္ျပထားေသာ (၁၆) ခ်က္ပါ လယ္ယာေျမ ဥပေဒကိ ု
ျပင္ဆင္သည္ ့ဥပေဒ ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျခင္းကိ ု၁၇-၁၉  ဇူလိုင ္၂၀၁၇ တြင ္ရန္ကုုန္ျမိဳ႔ ၌ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ေအာက္ပါ သေဘာထားမ်ားကိ ုထုတ္ျပန္ေပးပိုု႔ လိုက္ပါသည္။  

၁။ မူလ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ႏွင္ ့ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင္ ့ေျမရိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ မ်ားသည္ 
တိုင္းျပည္၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားရယူျခင္းမျပဳပဲ တိုင္းရင္းသား 
မိ႐ိုးဖလာေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားႏွင္ ့ ေျမယာ၏ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းတန္ဖိုးမ်ားကိ ု
လ်စ္လ်ဴရႈထားျပီး ေျမယာကိ ု စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတသ္ို႔ဦးတည္ထားကာ ေရာင္းကုန္ကဲ့သို႔ 
သတ္မွတ္ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားသည့္အတြက ္ လက္ရွိေျမယာျပႆနာမ်ားကိ ု ပိုမိ ု ရွဳပ္ေထြးဆိုးဝါးေစသည္ ့
ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ပါသည္။ ထို႔ျပင ္ယခု ုလယ္ယာေျမ ဥပေဒ ကို ု ျပင္ဆင္သည္ ့ဥပေဒ သည္ ၂၀၁၆ 
အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈမ၀ူါဒ ကု ိ လုိက္နာျခင္းမရွ ိ ၊ မ၀ူါဒကုိ ဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြကလ္ည္း 
ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ေနသည ္ျပင္ဆင္ခ်က္အျဖစ ္သုံးသပ ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင္ ့ ရာသီသီးႏွ ံ ႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက ္ မ်ားျပင္ဆင္မႈသည ္ စီမံကိန္းသီးႏွံကဲ့သို႔ 
လိုရာ အနက္အဓိပၺာယ ္ ေကာက္ႏိုုင္ေသာေၾကာင္ ့ အႏၱရာယ ္ ျဖစ္ေစသည္ ့ ျပင္ဆင္ခ်က ္ ျဖစ္သည္ဟု ု
သံုုးသပ္မိပါသည္။ 
 
၂။ ေတာင္သူမ်ား ႏွင္ ့ျပည္သူမ်ား၏သေဘာထား ဆႏၵမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေနဘဲ ေရးဆဲြထားေသာ ဥပေဒမ်ား 
ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာ လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ ၊ လူမႈ ဘ၀လုံျခဳံမႈ မ်ားကု ိ
အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မႈ မရွိေနျခင္း ႏွင္ ့ အခ်ိန္တိုအတြင္း အပူတျပင္း တရြတ္တုိက္ဆြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေနသည္ ့ အတြက ္ ယခ ု လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒ ေဆြးေႏြး 
ၾကားနာျခင္းအစီအစဥ္သည ္ လက္ရွိေျမယာျပႆနာမ်ားကိ ု ပိုမိုရွဳပ္ေထြးေစမည္ ့ အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္ဟ ုသံုးသပ္ပါသည္။ 
 
၃။ ျပည္သူမ်ားမ ွေရြးခ်ယ္ထားသည္ ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင္ ့ေတာင္သ ူျပည္သူမ်ား၏ အသံ 
၊ သေဘာထား ၊ ဆႏၵမ်ားကု ိထိေရာက္စြာ ၾကားနာ ရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရွိပဲ ယခ ုလယ္ယာေျမ ဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ျခင္း ေဆြးေႏြးၾကားနာမႈမွာ ထိေရာက္ေသာေျပာင္းလဲမႈ မရွိႏိုင္သည့္အတြက ္ လုံး၀ 
ကန္႔ကြက္ပါသည္။ 
 
၄။ အဓိကအားျဖင္ ့ လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ ေတာင္သူျပည္သ ူ သေဘာထား 
ဆႏၵမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ရန ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ေဆြးေႏြး 
ၾကားနာျခင္းအစီအစဥ ္ အခ်ိန္ဇယားအား ျပန္လည္ျပငဆ္င္ေဆာင္ရြြက္ေပးပါရန ္ အေလးအနက္ 
ေတာင္းဆုိပါသည္။ 
 



၅။ လႊတ္ေတာ္တြင္း လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈ ႏွင္ ့ပက္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၾကားနာေမးျမန္းျခင္း မ်ား 
မလုပ္ေဆာင္မီ ွသုံးသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကု ိ ေတြ႔ဆုံေဆြေႏြးလုိပါေၾကာင္း အသိေပး သေဘာထားထုတ္ျပန ္
အပ္ပါသည္။ 
 

   ဒို႔ေျမကြန္ရက ္အဖြဲ႔သားမ်ား  
 

ဆက္သြယ္ရန ္ 
 
၁။ ကိုုစည္သ ူ          (+၉၅) ၉ ၄၀၃၇၀၆၀၅၂ 
၂။ မိခမြန္း        (+၉၅) ၉ ၄၀၁၆၀၁၈၂၂  
၃။ ကိုအဲလက္စ ္      (+၉၅) ၉ ၇၆၁၇၇၀၁၁၅ 
 
၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပင္ဆင္သည္ ့ ဥပေဒ ႏွင္ ့ ပတ္သက္သည္ ့ သုံးသပ္ျခင္းေဆြးေႏြးပဲြအား 
တက္ေရာက္သည္ ့အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင္ ့ေဒသမ်ား 

၁) ေတာင္သူဖြံ႔ျဖိဳးေရး ႏွင္ ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ (ကခ်င္ျပည္နယ)္  
၂) ကခ်င္ျပည္နယ ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အဖြဲ႔ (ကခ်င္ျပည္နယ)္ 
၃) လီဆူး အရပ္ဖက ္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (ကခ်င္ျပည္နယ)္ 
၄) ကရင္နီျပည္နယ ္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (KSFU) (ကယားျပည္နယ)္ 
၅) ကယား (ကရင္န)ီျပည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သည္ ့ ကြန္ရက ္
(ကယားျပည္နယ)္ 
၆)  ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္အဖြဲ႔ (ကယားျပည္နယ)္ 
၇) ဟူးဖိုုးကေပၚအဖြဲ႔ (ကရင္ျပည္နယ)္ 
၈) ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (ကရင္ျပည္နယ)္ 
၉)  ကရင ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င ္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင္ ့လူမႈ လႈပ္ရွားေရး ကြန္ရက ္(ကရင္ျပည္နယ)္ 
၁၀) Rights and Peace အဖြဲ႔ (ခ်င္းျပည္နယ)္ 
၁၁) တီးတိန္လူငယ္အဖြဲ႔ (ခ်င္းျပည္နယ)္ 
၁၂) ေျမြေတာင္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (ခ်င္းျပည္နယ)္ 
၁၃) ဘီလင္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက ္(မြန္ျပည္နယ)္ 
၁၄) မြန္ျပည ္လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (မြန္ျပည္နယ)္ 
၁၅) ရခိုင္ျပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ (ရခိုုင္ျပည္နယ)္ 
၁၆) မိုုင္းပန ္လူငယ္အဖြဲ႔ (ရွမ္းျပည္နယ)္ 
၁၇) Tai Youth Network (ရွမ္းျပည္နယ)္ 
၁၈) ျငိမ္းသံလြင ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (ရွမ္းျပည္နယ)္ 
၁၉) ေတာင္သူလယ္သမားႏွင္ ့ေျမယာလုပ္သားမ်ားသမဂၢ (ရွမ္းျပည္နယ)္ 
၂၀) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ေတာင္သူဖြ႔ံျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (ရွမ္းျပည္နယ)္ 
၂၁) ဒို႔ေျမ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ကြန္ရက ္(တြံေတး) 
၂၂) လင္းလက္ၾကယ ္အဖြဲ႔ (ရန္ကုုန-္ ေကာ့မွဴး)  
၂၃) သီလဝါ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (ရန္ကုန)္ 
၂၄) Action Group For Farmers' Affairs (မႏၱေလး) 
၂၅) မိတၳီလာ ခရိုင ္ေတာင္သူလယ္သမားကြန္ရက ္အဖြဲ႔ (မႏၱေလး) 
၂၆) လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အလင္းတန္း အဖြဲ႔ (ဧရာ၀တ)ီ 
၂၇) ဧရာဝတီတိုင္း ေတာင္သ ူလယ္သမား သမဂၢ (ပုသိမ)္ 



၂၈) ဧရာဝတီတိုင္း ေတာင္သ ူလယ္သမား သမဂၢ (ဓနုျဖဴ) 
၂၉) ေရာင္နီဦး အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ (ဧရာ၀တ)ီ 
၃၀) ပန္းတိုင္ရွင ္ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အဖြဲ႔ (ဧရာ၀တ)ီ 
၃၁) RDO ( ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး အဖြဲ႔- ဧရာ၀တ)ီ  
၃၂) ေတာငသ္ူလယ္သမားသမဂၢ (လပြတၱာ) 
၃၃) ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (ေျမာင္းျမ) 
၃၄) ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (ေမာ္လျမိဳင္ကြ်န္း) 
၃၅) ေရၾကည္စမ္း အဖြဲ႔ (ပဲခူး)   
၃၆) ေတာင္သူေရးရာ လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔ (ပဲခူး)  
၃၇) ရန္ၾကီးေအာင ္Institute (စစ္ကိုင္း)  
၃၈) ေရႊျခေသၤ ့ေတာင္သ ူကြန္ရက ္(စစ္ကိုင္း) 
၃၉) မေကြး ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ  
၄၀) ျမစ္ေကြ႔ဧရာ လူမႈကြန္ရက ္(မေကြး)  
၄၁) Dawei Development Association (တနသၤာရ)ီ  
၄၂) ေတာင္ပိုုင္းလူငယ ္အဖြဲ႔ (တနသၤာရ-ီျမိတ)္  
၄၃) ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ ( ထားဝယ ္ ) 
၄၄) Open Data Myanmar 
၄၅) လူငယ္အသိုုက္အ၀န္း  
၄၆) တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား လူထုဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဆံုရပ ္
၄၇) ေမတၱာဖြ႔ံျဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း  
၄၈) ပအို၀ု္းလူငယ ္အစည္းအရံုုး (PYO)  
 
 
 
 
 

	


