လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေျမလြတေ
္ ျမလပ္နင
ွ ့ေ
္ ျမရုိငး္ မ ားစီမခ
ံ န္႕ခြေ
ြဲ ရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမး္ ဥပေဒ(ၾကမ္း)
အေပၚ ရွမး္ ျပည္နယ္(ေျမာက္ပင
ို း္ ) ေဒသအရပ္ဖက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ ား၏ သေဘာထားထုတျ္ ပန္ခ က္

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁၆

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပင
ို ္း)တြင္
ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ

ဌာေနတိုငး္ ရင္းသားမ ိ းႏြယ္စုမ ား

မ ိ းႏြယ္စုအလိက
ု ္

ကြျြဲ ပားစုလ
ံ င္စာြ

ေနထိုငေ
္ သာေဒသ

မိရးုိ ဖလာဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ

ေျမယာႏွင့္

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ ားေပၚ အမွသ
ီ ဟြဲျပ လ က္ အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းျပ ေနၾကသည္။ ထိအ
ု ေျခအေန၌
လက္ရွိေျမႏွင့သ
္ က္္ိုင္ေသာဥပေဒမ ားႏွင့္
အခြင့အ
္ ေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ

၎တို႕ကိုျပင္္င္ေရး္ြေ
ြဲ နမႈျဖစ္စဥ္တင
ြ ္

မိရိးု ဖလာေျမယာအသံုးခ မႈဓေလ့မ ားကို

အေျခမခံဘြဲ

တိုင္းရင္းသားမ ား၏
ရင္းႏွီးျမ ပ္ႏွံသူမ ားကို

အဓိကအကာအကြယ္ေပးေနေသာေၾကာင့္ လြန္စြာစုိးရိမပ
္ ူပန္မိပါသည္။
သို႕ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅ - ၁၆ ) ရက္ေန႕၊ လားရွိ းျမိ ႕တြင္ျပ လုပ္ေသာ ၂၀၁၂ လယ္ယာ
ေျမဥပေဒနွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒကိျု ပင္္င္သည္႔ဥပေဒႀကမ္း(၂၀၁၇)၊ ၂၀၁၂ေျမလြတ္ေျမလပ္နင
ွ ့္ ေျမရိင
ု း္ မ ား
စီမခ
ံ န္႕ခြေ
ြဲ ရးဥပေဒႏွင့္ေျမလြတ္ေျမလပ္နင
ွ ့ေ
္ ျမရိုင္းမ ားစီမခ
ံ န္႕ခြေ
ြဲ ရးဥပေဒကို ျပင္္င္သည္႔ဥပေဒၾကမ္း(၂၀၁၇)၊
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေျမသိမး္ ဥပေဒ(ၾကမ္း)မ ားအား သံုးသပ္သည့္အလုပ္ရုံေ္ြးေႏြးပြြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုငး္ )မွ
ေျမယာအေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ထိနး္ သိမ္းေရးအဖြြဲ႕မ ား၊ အရပ္ဖက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ ား (၅၄) ဖြြဲ႕၊ လူဦးေရ
(၉၈)ဦး တက္ေရာက္ေ္ြးေႏြးခြဲ့ၾကရာတြင္ ၎ဥပေဒ(၃)ရပ္သည္ တိုင္းရင္းသားေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ ား၏
အခြင့အ
္ ေရး ကာကြယ္မႈမရိွျခင္း၊ လူမဘ
ႈ ဝလံုျခံ မႈမ ား ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္မႈမ ား ရွိလာႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူလထ
ူ က
ု ို
က းေက ာ္သူအျဖစ္ သတ္မွတထ
္ ားျခင္း၊ ေျမယာအေရး ကူညီေ္ာင္ရက
ြ ္သူ မ ားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ ား
စသည့္

အရပ္ဖက္အဖြြဲ႕အစည္းမ ားအား

က င့္သုံးလာခြဲသ
့ ည့္

အေရးယူႏိုင္ေနျခင္း၊

ေခတ္အ္က္္က္မွ

ရိုးရာဓေလ့ေျမယာစီမခ
ံ န္႕ခြမ
ြဲ တ
ႈ စ္ခုျဖစ္သည့္

လက္ရွိအခ ိန္ထိ

ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္အား

္န္႕က င္လ က္ရွိျခင္း၊ မိရုိးဖလာ စိုက္ပ ိ းလာသည့္ ေဒသမ ိ းေစ့မ ား္ံုးရံႈးလာနိင
ု ျ္ ခင္း၊
လက္ရွိအစုိးရအေနျဖင့္
လူမ းိ မ ားႏွင့္

စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္(ဒီမိုကေရစီ)ျပည္ေထာင္စုေဖာ္ေ္ာင္ရာတြင္

အမ ားျပည္သလ
ူ ူထအ
ု တြက္

ၿငိမ္းခ မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို

တုိင္းရင္းသား

ေဖာ္ေ္ာင္ေနသည့္အမ ိ းသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္

ထိခိုက္ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္

ေအာက္ပါေၾကညာခ က္ကို

ထုတ္ျပန္လက
ို ္

သည္။
၁။

၂၀၁၂လယ္ယာေျမဥပေဒနွင႔္

လယ္ယာေျမဥပေဒကိုျပင္္င္သည္႔ဥပေဒၾကမ္း၂၀၁၇၊

၂၀၁၂ေျမလြတ္

ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ ား စီမံခန္႔ခြဲြေရးဥပေဒနွင့္ ၂၀၁၇ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ ား စီမခ
ံ န္႕ခြေ
ြဲ ရးဥပေဒၾကမ္း၊
၂၀၁၇ခုနစ
ွ ္

ေျမသိမး္ ဥပေဒ(ၾကမ္း)မ ားသည္

ေျမယာမ ားကိထ
ု ပ္မသ
ံ ိမ္းယူရန္

ရင္းႏွီးျမ ပ္ႏွံမႈမ ားျပ လုပ္ရန္နွင့္

ဦးစားေပးေရး္ြထ
ြဲ ားသည့္အတြက္

တိုငး္ ရင္းသားျပည္သလ
ူ ထ
ူ ု၏

တိုင္းရင္းသားေျမယာစီမံခန္႕ခြမ
ြဲ ႈမ ားႏွင့္

္န္႕က င္လ က္ရေ
ွိ နေသာေႀကာင့္ ထိုဥပေဒမ ား ေရး္ြေ
ြဲ ္ြးေႏြးမႈမ ားကိုခ က္ခ င္းရပ္္ိုင္းရန္။

၂။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ ားတြင္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့ေ
္ ျမရိုင္းဟူ၍မရွိဘြဲ ရုိးရာဓေလ့အရ စီမံခန္႕ခြသ
ြဲ ည့္ေျမ၊
အမ ား္ိုငေ
္ ျမ၊

အထြတ္ျမတ္ထားရာေျမမ ားသာရွသ
ိ ည့္အတြက္

စီမခ
ံ န္႕ခြေ
ြဲ ရးဥပေဒနွင့္

၂၀၁၂ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့ေ
္ ျမရိုင္းမ ား

၂၀၁၇ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ ားစီမံခန္႕ခြေ
ြဲ ရးဥပေဒၾကမ္းသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏

ေဒသႏွင့္ လံုး၀သက္္ိင
ု ္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဖ က္သိမ္းေပးရန္။
၃။ ၂၀၁၇ခုနစ
ွ ္ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းသည္ (က)

ေျမယာအခ ပ္အျခာအာဏာကို

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ ားႏွင့္္န္႕က င္ကာ

ျပည္ထြဲေရးသို႕

လြအ
ြဲ ပ္ထားျခင္း။
(ခ) ပုဒ္မ (၂ - ည) ‘တရားရုံး္ိသ
ု ည္မွာ’ ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္
္ ိုခ က္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္တရားလြတ္ေတာ္ထက္မနိမ့ေ
္ သာ
ေက းလက္ေန္င္းရြဲသား

တရားရုံးမ ားဟူ၍

ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ ား၊

ကန္႕သတ္ထားသည့္အတြက္

ျပည္သူမ ားအေနျဖင့္

(အခ ိနက
္ ုန္ျခင္း၊

ေငြကုန္ေၾကးက မ ားျခင္း၊ အလုပအ
္ ကိင
ု ္ပ က္ျခင္းတိ႕ု ေၾကာင့္) တရားမွ တမႈကို တိုငတ
္ န္းေတာင္း္ိုရန္
အခက္အခြဲျဖစ္ေစျခင္း။
(ဂ) အဓိပၸါယ္အမ ိ းမ ိ း ေကာက္ယႏ
ူ ိုင္သည့္ ပုဒ္မ ( ၂ - ပ) ပါ ‘အမ ားျပည္သူအလိ႕ု ငွာ’ဟူသည့္
ေ၀ါဟာရမ ိ းကိသ
ု ုံးစြျြဲ ခင္း၊ အခန္း (၈)ပါ အေ္ာတလ င္ေျမသိမ္းျခင္း စသည့္အားျဖင့္ အာဏာပိင
ု ္
မ ားႏွင့္

ရင္းႏွီးျပ ပ္ႏွံသူမ ားကို

ေျမယာမ ားအလ င္အျမန္ထပ္မသ
ံ ိမး္ ယူႏိုင္ရန္

လမ္းဖြင့အ
္ ားေပး

ထားသည္ ့ဥပေဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ဥပေဒအားဖ က္သမ
ိ ္းရန္။
၄။

၂၀၁၂လယ္ယာေျမဥပေဒနွင့္

လယ္ယာေျမဥပေဒကိုျပင္္င္သည္႔ဥပေဒၾကမ္း၂၀၁၇သည္

လက္ရွိ

တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ က င့္သုးံ ေနသည့္ မိရိဖ
ု လာေျမယာစီမံခန္႕ခြြဲမႈမ ား ႏွင့္ ္န္႕က င္ေနသည့္အတြက္
တုိင္းရင္းသားေျမယာစီမံခန္႕ခြြဲမႈကို အေျခခံ၍ အသစ္ျပန္လည္ေရး္ြရ
ြဲ န္။
၅။ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ ား၏ မိရိုးဖလာေျမယာစီမခ
ံ န္႔ခြဲြမႈႏွင့္ မိရိုးဖလာေျမယာ၊ နယ္နိမတ
ိ သ
္ မိုင္းေၾကာင္း
အမွန္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို အားေပးလုပ္ေ္ာင္ရန္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပ ေပးရန္။
၆။

ေျမႏွင့္သက္္ိုငေ
္ သာ

ဥပေဒမ ားေရး္ြရ
ြဲ ာတြင္

၂၀၁၆အမ ိးသားေျမအသံုးခ မႈမူ၀ါဒ

တိုင္းရင္းသားလူမ းိ မ ား၏ ေျမအသံုးခ မႈအခြင့အ
္ ေရးမ ား ကိုအေျခခံ၍ေရး္ြရ
ြဲ န္၊
စသည္တ႕ို ကို သေဘာထား ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

အပိုငး္ (၈)

္က္သယ
ြ ရ
္ န္၁။ ဦးခြန္ဖုန္း

- ၀၉၄၃၀၄၃၃၀၆

၂။ ဦးစုိးႏုိင္

- ၀၉၄၄၀၆၉၂၃၁၈

၃။ ဦးမုင
ိ း္ ညီေမာင္ဦး

- ၀၉၄၂၁၀၆၅၄၇၄

၄။ ေဒၚနန္္ိင
ု ္းေအာင္

- ၀၉၂၅၆၀၇၀၃၀၂

၅။ ေဒၚေလြးအိုလည
ွ ႊန႔္

- ၀၉၂၆၂၈၆၇၇၅

သေဘာထားထုတျ္ ပန္ခ က္တင
ြ ပ
္ ါ၀င္သည္႔အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမ ား

1. Narchem CSO

ကြတ္ခိုင္

2. K.G.Z

ကြတ္ခိုင္

3. N.S.S.B.Y

ကြတ္ခိုင္

4. MATA

ကြတ္ခိုင္၊ နမၼတူ

5. ေနာင္စံ ေတာင္သူအဖြ႕ြဲ

ကြတ္ခိုင္

6. မရူဖတ္ကာ ေတာင္သူအဖြြဲ႕

ကြတ္ခိုင္

7. မုံးစီး ေတာင္သူအဖြ႕ြဲ

ကြတ္ခိုင္

8. L.E.O

ကြတ္ခိုင္

9. တအာင္းလူငယ္

ကြတ္ခိုင္

10. SWLN

ကြတ္ခိုင္

11. မုံးေပါေလးေတာင္သူအဖြ႕ြဲ

ကြတ္ခ္င
ို ္

12. NeT

တာမိုးညြဲ

13. ကုန္းေညာင္ေတာင္သူအဖြ႕ြဲ

လားရွိ း

14. Justic Society

လားရွိ း

15. Farmer Network

ေက ာက္မြဲ

16. Farmer Network

သီေပါ

17. အင္းစိမ္းေမ

ေနာင္ခ ိ

18. ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ

ေနာင္ခ ိ

19. သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရး

ေနာင္ခ ိ

20. ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ

ေက ာက္မြဲ

21. ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ

သီေပါ

22. ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ

ေက ာက္မြဲ

23. ေတာင္သူအဖြြဲ႕

ဟိုပန္

24. တံခန
ြ ္ေတာင္သူအဖြ႕ြဲ

ေနာင္ခ ိ

25. ပရဟိတမြတ္္လင္

ေနာင္ခ ိ

26. AFFM-IUF

ေနာင္ခ ိ

27. AFFM-IUF

ေက ာက္မြဲ

28. MCPWC(SC)

ေက ာက္မြဲ

29. MCPWC

နမၼတူ

30. TYO

လားရွိ း

31. ကခ င္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက းမႈအဖြ႕ြဲ

လားရွိ း

32. SGZ

လားရွိ း

33. Green Land Foundation

မန္တုံ

34. နမၼတူေတာင္သူအဖြ႕ြဲ

နမၼတူ

35. M.P.D.A

မိုင္းရယ္

36. နမ့္ခမ္းေတာင္သူအဖြြဲ႕

နမ္ခ
့ မ္း

37. နမၼေတာင္သူအဖြ႕ြဲ

လားရွိ း

38. MLDA

တန္႔ယန္း

39. ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက းမႈအဖြ႕ြဲ

ေနာင္ခ ိ

40. ျငိမ္းသံလြင္ေဖာင္ေဒးရွင္း

ကြမ္းလုံ

41. Ta-ang Youth

မူ္ယ္

42. တအာင္း လူမႈေရးအဖြ႕ြဲ

ေက ာက္မြဲ

43. ဂ ာယန္ေတာင္သူအဖြြဲ႕

လားရွိ း

44. ပန္မြမ္းေတာင္သူအဖြြဲ႕

လားရွိ း

45. ဇြပ္ရာေတာင္သူအဖြြဲ႕

လားရွိ း

46. Kaw Dai

လားရွိ း

47. တအာင္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက းမႈအဖြ႕ြဲ

လားရွိ း

48. SCCPF

လားရွိ း

49. Tai Youth Organization

လားရွိ း

50. NSS Farmer Association

လားရွိ း

51. ေမတၱဖြံ႕ၿဖိ းေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

လားရွိ း

52. ဒို႔ေျမကြန္ယက္(Land In Our Hands)

ရန္ကုန္

53. Heartland

လားရွိ း

54. KMSS

လားရွိ း

