
‘‘ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္ ႔ခြဲေရး 
ဥပေဒ˝ အား လႊတ္ေတာ္အတြင္း အခ်ဳိးအစားအမ်ားဆုံး 
ေနရာ ရထားသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ 
မူၾကမ္းေရးဆြကဲာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ 
လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ 
(၃၀) ရက္ေန႔တြင္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏငွ္ ့ေျမ႐ိငု္းမ်ားအသုံးျပဳခြင္က့ိ ု၂၀၁၉ ခုႏစွ၊္ မတလ္ 
ေနာက္ဆုံးထားမွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ ပ်က္ကြက္ပါက က်ဴး 
ေက်ာ္သူမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ဒဏ္ေငြ 
ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား အျပစ္ေပးခံရမည္ဟု တရား၀င္ 

ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
အား ကတိုက္က႐ိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ေျမယာပဋပိကၡမ်ား ပိမုိမု်ားျပားလာႏိ ုငၿ္ပီး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ 
ေသာလူထုမွာ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါသည္။ ေျမ 
လြတ၊္ ေျမလပန္ငွ္ ့ေျမ႐ိငု္းမ်ားစမီခံန္႔ခြဲေရးဥပေဒမွာ အႏိငုရ္ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာ 
ခ်က္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား 
ေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ (NLUP)တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္ျခင္း 
လည္းမရိွပါ။ အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ား၊ ေရရွည္တည္ၿမဲေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားႏွင့္ အေသးစား 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ပံ့ပုိးမည့္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္း 

ဤဥပေဒ၏ အဓိက (ရွင္းလင္းေသာ) ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၃ (က) တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို “ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 
ေဒသခမံ်ား၊ ေျမယာမဲ့ႏိငုင္သံားမ်ား၏ အလပုအ္ကိငုအ္ခြင္ ့
အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိငု္ေရး” အတြက ္အသံုးျပဳရမညဟ္ ု
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသ 
တြင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ အခ်က္မ်ားအရ အႀကီးစား ေျမသိမ္းမႈတုိ႔ 
သည္ အေသးစားေျမယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအား ၎တို ႔၏ 
စိကုပ္်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းလပုင္န္းမ်ား၊ စားက်က္ခ်ျခင္း၊ သစ္ေတာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းစသည့္တုိ႔မွ ဖယ္ထုတ္ 
ေစကာ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ေစျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္မဲ့ ျဖစ္ေစျခင္း 
ႏငွ္ ့ပိမုိဆုင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းသုိ႔သာ တြန္းပုိ႔ေနပါသည။္ မဲေခါင ္
ေဒသမ်ားတြင္ ေျမဧကမ်ားစြာ သိမ္းယူမႈေၾကာင့္ အလုပ္ 
အကုိင္ဖန္တီးမႈအကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
ထို႔ျပင ္ကမုၸဏမီ်ားကလည္း ေဒသခမံ်ားႏငွ့္ျဖစပ္ြားႏိငု္ေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားကိုေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ အျခားေသာေဒသမ်ားမွ 
လုပ္သားမ်ားကိုသာ ေခၚယူေလ့ရိွပါသည္။ 

ရန္ ရည္သန္ပါက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြ ဲ
ေရးဥပေဒကုိ႐တုသ္မိ္းၿပီး အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသစက္ိ ုျပန ္
လည္ျပ႒ာန္းကာ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမဝူါဒ(NLUP) ကိ ု
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

စြန္႔ပစ္ေျမ႐ုိင္းမ်ား (ယခု ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ိုင္းမ်ား) သုံးရန္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ 
ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈမွာ မေျပာပ 
ေလာက္ေသာ အေျခအေနမွ်သာရွခိဲၿ့ပီး ႏိငုင္ံအ့က်ိဳးစီးပြား
လည္းထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားသည္  ဒုံးပ်ံကဲ့သုိ႔ မုိးထုိး 
ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
မူဝါဒအႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၁) ရက္  -  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား

စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ 
မိမိတို႔၏ပိုင္နက္ေျမအတြင္း မတရားက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားျဖစ္ရေတာ့မည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကိုတရားဝင္မွတ္ပုံတင္ ျခင္းမရိွဘဲအသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေနထိုင္ျခင္းျပဳပါက ဒဏ္ေငြ ငါးသိန္းက်ပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ဒဏ္႐ိုက္ျခင္းခံရမည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၁) ရက္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၃၀) ရက္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ(၁၁)ရက္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္မွ

လက္မွတ္ေရးထိုး

တရား၀င္ေၾကျငာခ်က္

ထုတ္ျပန္

စီးပြားေရးဆုိင္ရာအ႐ႈပ္ေထြးမ်ား ၁. 
 စြန္႔ပစ္ေျမ႐ုိင္းမ်ားႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား 
 ခ်ေပးျခင္းေၾကာင္ ့အေသးစားေတာငသူ္လယ္သမားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏငွ္ ့ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမအသံုးျပဳမႈကုိ လ်စလ္်ဴ႐ႈျခင္း။

အေသးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္လည္း  
အလပုအ္ကိငု ္အခြင္အ့လမ္းမ်ားစြာ ဖနတ္ီးေပးႏုငိသ္ညက္ု ိ
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒက 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါသည္။ ဥပမာ - ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသႏွင့္ 
အညာေဒသရိွ မိသားစု (၅)စုတြင္ (၄)စုမွာမိမိတုိ႔အသက္ 
ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကိုသာ 
အဓိကအားထားၾကၿပီး တႏုိင္တပုိင္စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း 
(သုိ႔) စုကိပ္်ဳိးခြင္ေန႔စားလပုသ္ားမ်ားအျဖစ ္လုပက္ိငုၾ္ကပါ 
သည။္ (၈၀) ရာခိငု္ႏႈန္းေက်ာ ္အမိ္ေထာငစ္မု်ားမွာ  ရာသ ီ
အလိက္ု လယယ္ာလပုင္န္းခြငလ္ပုသ္ားမ်ားျဖစပ္ါသည။္၁ 

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရိွ အႀကီးစားစိုက္ 
ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းပုံစံ(ေမာ္ဒယ္)မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္မွ်တ 
ေသာေျမအသံုးျပဳမႈစနစ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း 
အစိုးရ၏စာရင္းမ်ားတြင ္ေဖာ္ျပေနပါသည။္ ၁၉၉၁ ခုႏစွမ္ ွ
စၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ 
နငွ္ ့ေျမ႐ိငု္းမ်ားစမီခံန္႔ခြဲေရးဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က ္ခ်ေပးခဲ ့
ေသာ ၃,၈၇၅,၉၆၄ ဧက ၁၅% ကုိသာ အမွန္တကယ္ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။၂ 

၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္နွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး
ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ေပးခဲ့ေသာ 
၃,၈၇၅,၉၆၄ ဧက ၁၅% ကုိသာ 
အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။  

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို 

ေနာက္ဆုံးထား မွတ္ပုံတင္ရမည့္ေန႔။ 

ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသႏွင့္ အညာေဒသရွိ မိသားစု (၅)စုတြင္ 
(၄)စု မွာ မိမိတုိ႔အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကိုသာ အဓိကအားထားၾကၿပီး တႏုိင္တပုိင္ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း (သို႔) စုိက္ပ်ဳိးခြင္ေန႔စားလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ 
လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ ၈၀% ေက်ာ္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ  
ရာသီအလုိက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္လုပ္သားမ်ားျဖစ္ပါသည္။  



ဥပေဒဆုိင္ရာအ႐ႈပ္အေထြးမ်ား၂. 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အ႐ႈပ္အေထြး၃. 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ ္ႏငွ္ ့ေျမ႐ိငု္းမ်ားစမီခံန္႔ခြဲေရးဥပေဒမွာ မတ္ွတမ္းတငထ္ားႏိငု္ျခင္းမရိွေသာ ေျမယာပုငိရ္ငွမ္်ား၏ 
အားနည္းခ်က္သဖြယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဥပေဒသည္ ကုိလုိနီေခတ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က အခြန္ေကာက္ 
ခံျခင္းျဖင့္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရိွေသာေျမမ်ားကို 
ဆုိလုိခဲ့ေသာ “စြန္႔ပစ္ေျမ” ၏အယူအဆကုိ ျပန္လည္အသံုး 
ျပဳထားပါသည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္မ်ား
ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါသည္။ ဤဥပေဒမွာ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ 
တြင ္အသုံးျပဳေနေသာ ေျမအသုံးခ်မႈစနစမ္်ား ကိလုိနုီေခတ ္
ရွိစနစ္မ်ားကုိအေမြဆက္ခံက လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနပါသည္။ သမုိင္း 
အဆကအ္ဆက္တြင ္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေျမယာဗဟိ ုခ်ဳပက္ိငု ္
မႈကို အစြန္းရွည္ေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ တည္ 
ေဆာက္မႈကို ထိခိုက္ေစပါသည္။

၇၅% ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားမွာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအခုိင္အမာရွိေသာ တုိင္း 
ရင္းသားျပည္နယ္ (၇) ခုတြင္တည္ရွိေနပါသည္။ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္း 
ေဒသမ်ားမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္မ်ား 
လႊမ္းမိုးလ်က္ရိွေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအျဖစ္  
ထည့္သြင္းေရတြက္ႏိုင္ပါသည္။  

ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာ၏အဓပိၸာယ္ကိ ုဖြင္ဆ့ိရုာတြင ္
လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေျမ 
အသုံးခ်မႈမူဝါဒ ေလးစားလိုက္နာျခင္းျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ 

ႏိုင္ၿပီး အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းက လပု္ေဆာင္၍ မရ 
ႏိုင္ေပ။ ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာပိုင္မႈမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ခိုင္မႈ
ကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ 
ေသာ ဖယ္ဒရယ ္တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔အတြက ္အမ်ိဳးသား 
ေျမဥပေဒတြင္ တိတိက်က်ျပ႒ာန္းေပးသင့္ပါသည္။ 

ဤအေျခအေနတြင္ လူဦးေရ တစ္သန္းခြဲခန္႔ရွိေသာ 
တိမ္းေရွာင္ေနထုိင္ေနၾကသူမ်ား (IDPs) အတြက္ ပုိမုိဆုိးရြား 
သြားေစႏိငုပ္ါသည။္ ထို႔ျပင ္ဘဂၤလားေဒးရွ၊္ ထိငု္းႏငွ္ ့အိႏိၵယ 
တို႔ရိ ွအျခား တစသ္န္းခြမဲွာ ဒကုၡသညမ္်ားမွာလည္း တစ္ေန႔ 
တြင္ ေနရပ္ျပန္လည္ေနထုိင္ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမဝူါဒတြင ္“မတရား သိမ္းဆည္းခရံ 
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္၊ သဘာဝ 
ေဘးႏၲရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မမိိေနထိုငလ္ပုက္ိငု္ေသာေျမကုိ စြန္႔ခြာသြား 
ရေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား မိမိေနရပ္ေဒသို ႔  ျပန္လည္ 
အေျခခ်ေနထုိငလ္ိပုါက ႏုငိင္တံကာတြင ္က်င္သ့ုံးေနေသာ 
အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
စံမ်ားႏွင့္အညီ လုံေလာက္သည့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ေနထိုင္
ခြင့္တို႔ရရိွေစရန္ စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။” ဟု 
အတိအက်ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (အပိုဒ္ ၇၄)

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား၏ ဥပေဒအရ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း (ပုဒ္မ ၃၀-က)

ေျမလြတ္ ႏွင့္ ေျမလပ္ -  ယခင္က သီးစားခံယူလုပ္ကိုင္ 
လာခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ထားသည့္ 
သီးစားခံယူလုပ္ကိုင္သူ မရိွေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ 
ေမြးျမဴေရးလုပင္န္း လပုကုိ္င္ႏိငုသ္ည့္ေျမႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေတာက္ 
သီးသန္႔လ်ာထား သတ္မွတ္သည့္ ေျမမ်ားကိုဆိုသည္။ 

ေျမ႐ုိင္း - သစ္ပင္၊ ဝါးပင္ သုိ႔မဟုတ္ ၿခဳံႏြယ္မ်ား ေပါက္ 
ေရာက္လ်က္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ ပထဝီအေန 
အထားအရ ေျမမ်က္ႏွာ ျပင္ညီညာမႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိ 
သည္ျဖစ္ေစ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် လုပ္ကို္င္အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း 
မရိွေသာေျမသစ္ျဖစသ္ည္ ့ေျမ႐ိငု္းႏငွ္ ့ေတာ႐ိငု္းေျမမ်ားကုိ 
ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ဤဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အလို႔ငွာ တရားဝင္ ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္သည့္ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ 
အသုံးျပဳျခင္း မရိွေသာ ႀကိဳးဝိငု္းသစ္ေတာေျမ၊ စားက်က္ေျမ 
ႏွင့္ အင္းအိုင္ေျမမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားႏွင့္
မသက္ဆိုင္ေသာေျမမ်ား
(က)  တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေတာင္ယာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားသည့္ေျမမ်ား၊

(ခ)  ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့
ထုံးတမ္းစဥ္လာအရသတ္မွတ္ေျမမ်ား၊

(င) အမ်ားျပည္သူႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ားဆုိင္ရာ ဘာသာေရး၊ 
လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ 
ေရးတို႔အတြက္ လက္ရိွအသုံးျပဳထားသည့္ ေျမမ်ား။

လက္ေတြ ႔တြင္ အမ်ားေသာအားျဖင့္  ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားမွာ အလုိေလ်ာက္ပင္ အမ်ိဳးအစား 
တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ မည္သို႔ပင္ ဆယ္စုႏွစ္ 
မ်ားစြာက ပိုင္ဆုိင္အသုံးျပဳလာခဲ့ေသာ ေျမမ်ားျဖစ္ေသာ္ 
ျငားလည္း ၎ေျမမ်ားကို အျခားေျမအမ်ိဳးအစားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိွပါက ဥပေဒအရ 
အလုိေလ်ာက္ပင ္ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္ႏငွ္ ့ေျမ႐ိငု္း ေျမအမ်ိဳး
အစားျဖစ္ေနျခင္းျဖစသ္ည။္ ၎ေျမအမ်ိဳးအစား၏ ေျမပုကံု ိ
ရႏုိင္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္) အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ပင္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားရိွ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ဓေလထံု့းတမ္းေျမယာမ်ားႏငွ္ ့ဘာသာေရး၊ လမူႈေရး၊ ပညာ 
ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေျမတို႔သည္ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ နွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ ႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္ဟုဆိုေသာ္လည္း ထိုေျမမ်ားကိုအမ်ိဳးအစားခြဲ 
ျခမ္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တိက်ေသာ 
တရားဝင ္အဓပိၸာယဖ္ြင္ဆ့ိုျခင္းႏငွ္ ့လပုင္န္းယႏရၲားမ်ားမရိပွါ။ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအျဖစ္ တိက်သည့္အဓိပၸာယ္သတ္ 
မွတ္ခ်က္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပုဒ္မ(၃၀-က)ျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေျမ 
ယာမ်ားကုိ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာအျဖစ္ မွတ္ယူေသာ ရြာ 
သားမ်ားအေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားအျဖစ္သတ္
မွတ္ခံရျခင္း(သို႔မဟုတ္)သူတို႔၏ လြတ္၊ လပ္၊ ႐ိုင္းေျမ ေလွ်ာက္ 
လႊာမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ျငင္းပယ္ျခင္းတုိ႔ကို ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ရ 
ဖြယ္ရွိၿပီး မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏငွ္ ့ေျမ႐ိငု္းမ်ား လုပပ္ိငုခ္ြင္မ့်ား ခ်ေပးျခင္းေၾကာင္ ့ႏိငုင္တံစဝ္မွ္းႏငွ္ ့အထူးသျဖင္ ့တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမ 
မ်ားတြင္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနေစၿပီး လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ 

လက္ေတြ ႔တြင္ အမ်ားေသာအားျဖင့္  ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားမွာ အလုိေလ်ာက္ပင္ အမ်ိဳးအစား 
တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။

၇၅% ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားမွာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအခုိင္အမာရွိေသာ တုိင္း 
ရင္းသားျပည္နယ္ (၇) ခုတြင္တည္ရိွေနပါသည္။ 

 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ 
ေျမ႐ုိင္းမဟုတ္ေသာ ေျမ

ခ်ထားေပးေသာ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း

ခ်ထားေပးမႈမရွိေသးေသာ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း 

တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ 
စုစုေပါင္းဧရိယာမွာ စက္ဝုိင္းအခ်ိဳးအစား၏ 

အရြယ္အစားျဖစ္သည္။

တုိင္းနယ္္ျပည္နယ္အလုိက္ 
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ဧရိယာ ခ်ထားေပးမႈ

တုိင္းနယ္္ျပည္နယ္အလုိက္ 
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ဧရိယာ ခ်ထားေပးမႈ

တိုင္းႏွင့္
ျပည္နယ္

အျခားေျမ
အမ်ဳိးအစား

ခ်ထားေပးေသာ 
ေျမလြတ္၊ 

ေျမလပ္ 
ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း

ခ်ထားေပးမႈ 
မရွိေသးေသာ 

ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင့္ 

ေျမ႐ိုင္း

၁  ေနျပည္ေတာ္ ၁,၄၇၈,၉၂၂ ၃၃,၇၅၀ ၂၃၁,၁၇၂

၂ ရန္ကုန္ ၂,၄၇၁,၈၄၈ ၄၁,၅၂၄ ၀

၃ ကယား ၂,၄၄၅,၀၉၃ ၀ ၄၅၃,၈၂၇

၄ မြန္ ၂,၈၁၁,၇၅၄ ၃၃,၂၉၆ ၁၉၃,၅၁၅

၅  ကရင္ ၄,၄၀၆,၃၆၉ ၃၅,၀၃၄ ၃,၀၆၆,၃၄၀

၆ မႏေၱလး ၆,၉၆၇,၀၁၁ ၅၈,၁၇၀ ၆၀၇,၄၃၀

၇ ဧရာ၀တီ ၈,၃၃၅,၆၇၄ ၃၄၆,၉၄၅ ၀

၈ ခ်င္း ၄,၆၆၄,၆၂၆ ၁,၇၄၄ ၄,၂၃၄,၀၈၈

၉ ရခုိင္ ၅,၂၇၃,၃၆၆ ၁၄၀,၇၇၄ ၃,၆၇၃,၉၁၃

၁၀ ပဲခူး ၉၃၆,၆၇၈၂ ၂၀၃,၂၉၈ ၁၆၇,၄၇၄

၁၁ တနသၤာရီ ၇,၁၃၃,၉၇၉ ၄၇၄,၈၂၉ ၃,၁၀၁,၉၄၈

၁၂  မေကြး ၈,၅၄၇,၅၃၆ ၂၁၂,၁၇၂ ၂,၃၁၅,၆၉၆

၁၃ ကခ်င္ ၁၂,၅၇၅,၀၅၃ ၁,၃၈၆,၂၈၁ ၈,၀၄၁,၃၆၈

၁၄ စစ္ကိုင္း ၁၈,၇၉၃,၃၁၅ ၆၀၂,၇၅၃ ၃,၇၅၈,၃၁၄

၁၅ ရွမ္း ၂၂,၅၂၃,၅၂၆ ၄၃၇,၆၀၈ ၁၅,၅၃၈,၂၁၁



သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူႏိုင္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
မရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေတာငသ္လူယ္သမားမ်ားကိ ုေျမယာဆံုး႐ႈံးမႈအႏရၲာယသုိ္႔ က်ေရာက္ေစႏိငုပ္ါသည။္ 

၄. အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအ႐ႈပ္အေထြးမ်ား 

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ တသီး 
ပုဂၢလစြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ေပးေလ့ရိွေသာ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားမွာ အေသးစား ေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ တိရိစ ၦာန္ေမြးျမဴေရး၊ ငါးဖမ္း 
လုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳ 
ေလ့ရိွေသာေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားတြင္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈ အားနည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) မရွိျခင္းႏွင့္ 
တရားဝငမ္ူေဘာငမ္်ားကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာရ္ာတြင ္ အား 
နည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားကို ထိခိုက္ 
ေစလ်ကရ္ိပွါသည။္ ေျမာကမ္်ားစြာေသာ တိုငၾ္ကားမႈမ်ားသည ္
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ မေျဖရွင္းရေသးဘဲ က်န္ရစ္ေန 
သည့္ပဋိပကၡမ်ားမွ ပဋိပကၡမ်ား၏ မူလအစအျဖစ္ က်န္ရိွေနပါ 
သည္။  

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ရရိွ 
ရန္ ေလွ်ာက္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေျမျပင္ 
တြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနေသာ ေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိငုသ္ည့ ္
အငအ္ားျခင္းမတညူီေပ။ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ေတာငသ္မူ်ားက 
မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ထားေသာေျမယာမ်ားမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ ္
ႏင့္ွ ေျမ႐ုိင္းေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္ကုိပင္ မသိရွိၾက 
သျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားအဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ 
ရမည့္အႏရၱာယ္ရွိေနပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားမွာ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီထံမည္သို႔ 
ေလွ်ာက္ယူရမည္ကို မသိရွိဘဲ ေငြကုန္လည္း မခံႏုိင္ၾကေပ။ 
ထို႔ေၾကာင္ ့စီးပြားေရးလုပင္န္းရငွ္းမ်ားႏငွ္ ့ယဥွၿ္ပိဳငၿ္ပီး ေလွ်ာက ္
ရေသာအခါတြင္ ေတာင္သူမ်ားက အၿမဲတမ္းအ႐ႈံးႏွင့္သာ 
ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိပါသည္။ 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ာ ပတ္သက္ေသာ 
ေျမယာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ညီညြတ္ျခင္းမရိွပါ။ လြန္ခဲ့ 
ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္းအသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေျမယာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရိွျခင္း၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေခတ္မမီေသာေၾကာင့္ေဒသခံ 
မ်ား၏ ေျမယာႏွင့္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္ 
အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းေဒသ သို႔မဟုတ္ သီး 
ျခားျဖစ္ေနေသာ နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းႀကီးတစ္ခုမွာ လယ္ 
ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (DALMS) က 
စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းမရိွေသးေပ။ သို ႔ေသာ္လည္း 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒတြင္ ဤအခ်က္ကိုထည့္သြင္း
စဥ္းစားထားျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း 
ေဒသရိွနယ္ေျမမ်ားမွာ အလိုက္အေလ်ာက္ ေျမလြတ္၊ ေျမ 
လပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားျဖစ္သြားပါသည္။ 

ျမနမ္ာႏိငုင္တံစဝ္မွ္းလုံးရွ ိမတ္ွပုတံငထ္ားျခင္းမရိသွည္ ့
ေျမယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ မိမိတို ႔လက္ရိွလုပ္ကုိင္ေနေသာ 
ေျမယာမ်ားကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး 
ထားၿပီး လုပပ္ိုင္ခ္ြင္က့ိ ုေလွ်ာကထ္ားရမည္ျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ ္
အစိုးရအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နားလည္ေစရန္ 
အသိပညာေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ားထားရိွျခင္းႏငွ္ ့ကန္႔ကြက္ႏိငုသ္ည္အ့ဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္း 
ျခင္း စသည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးထားျခင္းမရိွပါ။ အထူးသျဖင့္ 
စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ျပည္သူမ်ား 
အတြက္မႈ လိုက္နာႏိုင္ရန္ လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန 
ျဖစ္ေနပါသည္။

‘‘မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈအမ်ားစုသည္ ယခင္က ခြင့္ျပဳ 
ခ်ထားေပးေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္း၏ ေျမဧက ၄ သန္းမွ ျဖစ္လာျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဧကေပါင္း ၄၅ သန္းကို အသံုးမျပဳေသးေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ 
ေျမ႐ုိင္းေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးႏုိင္သည္။ ေျမအျငင္းပြားမႈ 
မ်ားသည္ ျပႆနာပင္လယ္ေ၀သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ . . .”

                              မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားက 
မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ထားေသာေျမယာမ်ားမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ ္
ႏင့္ွ ေျမ႐ုိင္းေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္ကုိပင္ မသိရွိၾက 
သျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားအဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ 
ရမည့္အႏရၱာယရ္ွေိနပါသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ 
ေျမ႐ုိင္းမဟုတ္ေသာ ေျမ

ခ်ထားေပးေသာ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း

ခ်ထားေပးမႈမရွိေသးေသာ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း 

တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ 
စုစုေပါင္းဧရိယာမွာ စက္ဝုိင္းအခ်ိဳးအစား၏ 

အရြယ္အစားျဖစ္သည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုုက္
ေျမလုုပ္ပိုင္ခြင့္ဧရိယာ ခ်ထားေပးမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလုိက္ 
စုစုေပါင္း ေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ဧရိယာ ခ်ထားေပးမႈ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလုိက္ 
စုစုေပါင္း ေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ဧရိယာ ခ်ထားေပးမႈ 

ေနျပည္ေတာ္

ရန္ကုန္

ကယား

မြန္

ကရင္

မႏေၱလး

ဧရာ၀တီ

ခ်င္း

ရခိုင္

ပဲခူး

တနသၤာရီ

မေကြး

ကခ်င္

စစ္ကိုင္း

ရွမ္း

၁
၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

၄,၀၆၉,၁၅၄

ေအာက္တုိဘာလ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းခ်ထားေပးမႈ 

၄၅,၃၂၂,၃၂၀

၁၁၇,၇၉၄,၈၆၀

ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ 
ေနရာခ်ထားေပးရန္ က်န္ရွိေသးေသာ 
ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမ႐ုိင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း 
မဟုတ္ေသာ ဧကစုစုေပါင္း



ေနာက္ဆံုးရက္မတိုင္မီ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေျခအေန
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒမွာ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ 

အသုံးမျပဳေသာေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားက လြဲမွားစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေနၾကသည္ဟု ဆိုေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ား 
တြင္ ခြင့္ျပဳခ်ထားေသာ  ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းႏုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါရိွေသာ္လည္း 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။ ဤအေျခအေနကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ လက္ရွိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒမွာ မမွ်တေသာမူ၀ါဒကုိအေျခခံၿပီး အေျခခံလူတန္းစားမ်ားကုိ ခ်နင္းကာ အဆက္ 
အသြယ္ေကာင္းရွိေသာ လူတန္းစားအခ်ိဳ႕အတြက္သာ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
တစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးေကာက္ယူထားသည့္ ေျမျပင္စစ္တမ္းမ်ားက အထက္ပါအခ်က္ကို ခုိင္မာေစပါသည္။ အထူး 
သျဖင့္ MRLG    ႏွင့္ Namati တို႔မွ ေကာက္ယူရလာသည့္ စစ္တမ္းႏွစ္ခုစလံုးအရ မတ္လ (၁၁)ရက္ ေနာက္ဆံုးေန႔သို႔ 
ေရာက္လာေသာ္လည္း အမ်ားစုေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ လြတ္၊ လပ္၊ ႐ုိင္းေျမဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒ၏ 
ဂယက္အက်ဳိးဆက္ကုိလည္း မသိရွိၾကပါ။

ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာအေျခအေနမ်ားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိမႈမရွိျခင္း၊ အစိုးရ၏ စြမ္း 
ေဆာငမ္ႈအားနည္းျခင္း၊ မွ်တမႈမရိွေသာဗဟိခု်ဳပကုိ္ငမ္ႈျဖင္ ့အခ်နိက္န္႔သတ္ျခင္း၊ လမိလ္ညမ္ႈမ်ားကုိႏငွ္ ့ကန္႔ကြကမ္ႈ 
မ်ားကုိ  စီမံႏိုင္ေသာလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားမရိွျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္မာေသာအခ်က္အလက္မ်ားမရိွ 
ျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့လထူအုမ်ားအျပားကိ ုခ်နလ္ပွထ္ားျခင္းႏငွ္ ့မေ၀းသည့အ္နာဂတတ္ြင ္ ပဋပိကၡအသစမ္်ားကု ိျဖစ္ေစ 
ပါလိမ့္မည္။ ဤအေျခအေနမွာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ တိမ္းေရွာင္မူမ်ား၊ မွန္ကန္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမရိွျခင္း၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ 

(၂၀၁၂) ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကုိ  ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၈) 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေပးပို႔သည့္တင္ျပလႊာ
https://reliefweb.int/report/myanmar/41-civil-society-ogranisations-call-myanmar-government-
suspend-controversial-land-law
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြ႔႔ံၿဖိဳးတ္ုိးတက္ေရးအတြက္ အႀကီးစားေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား - အတိတ္ႏွင့္ လက္ရိွ 
လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း။ San Thein, Diepart J.-C., Hlwan Moe and C. Allaverdian (2018). 
MRLG. Thematic Study Series #9. Vientiane: MRLG. 
http://mrlg.org/resources/large-scale-land-acquisitions-for-agricultural-development-in-myanmar-
a-review-of-past-and-current-processes/ 
Namati ၏ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္လက္စြဲႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
https://drive.google.com/file/d/11UvxQ7cMYdEKKeecAURaw3rmZSsuILXD/view?ts= 
5c18c36c&fbclid= IwAR3UZKWL23nMA_M9XkwwPO0X0Uhy0LcVVd6HvrIZNknCkQSo4OQuV9q7c8
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း 
မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမ်ား (ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဥပေဒေရးရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား) 
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တုိင္းေဒသ/ျပည္နယ္ (၄)ခု (ကယား၊ တနသၤာရီ၊ ခ်င္း ႏွင့္ ရွမ္းတုိ႔မွ) ၿမဳိ႕နယ္ (၆)ၿမဳိ႕နယ္၊ ရြာ (၁၉)ရြာတြင္ 
အိမ္ေထာင္စု (၁၀၀၀)ေက်ာ္အား မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း (၄)ဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ CHRO, KMSS (လြဳိင္ေကာ္)၊ 
SANAR/GRO ႏွင့္ TRIP-NET တုိ႔ႏွင့္အတူ ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္း

၅ .  အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူလုိပါက :

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ 
ကုိျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒသည္ ေဒသခံမ်ား၏အသက္ေမြး 
ဝမ္းေ ၾကာင္း ၊  စီးပြားေရး ၊  ေျမယာႏွင့္လူ ႔အခြင့္အေရး၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ဖယ္ဒရယ္လုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
အကာကြယ္မ်ားကုိ ၿခမိ္းေျခာက္ေနေသာေၾကာင္ ့ႏိငုင္ံေတာ ္
အစုိးရအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အႀကဳံျပဳအပ္ပါသည္။

  ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္  
ရြက္ေနမႈကို ရပ္ဆုိင္းထားေပးပါရန္။

 မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ 
ေျမလြတ၊္ ေျမလပ၊္ ေျမ႐ိငု္းမ်ားအား ကမုၸဏမီ်ားႏငွ္ ့အ 
ႀကီးစားပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ခြဲေဝခ်ေပးမႈကို
ရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္။

 အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္  
အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အညီ တရားမွ်တ၍ ထိေရာက္သည့္ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မူေဘာင္တစ္ခုကို  တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ တိုင္းရင္း 
သားလမူ်ဳိးမ်ားနငွ္ ့အရပဘ္က္ လမူႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ္ ့
အတူတကြ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ရန္။

ကၽြႏုပ္တို္႔မ ွယခအုခ်နိအ္ထ ိေလွ်ာကထ္ားလာသည့ ္
လြတ၊္ လပ၊္ ႐ုငိ္းေျမ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈ 
ရိွေစရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၆) လ 
အတြင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္း 
အရာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ကို ပြင့္လင္း 
ျမင္သာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တိက်ေသခ်ာစြာ စိစစ္ 
ေပးပါရန္ အစိုးရအားေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ ပုဒမ္ (၃၀-က)
ကု ိထည့သ္ြင္းစဥ္းစားကာ အထူးသျဖင္မ့ညသို္႔ လြတ္၊ လပ၊္ 
႐ုငိ္းေျမမ ွဓေလ့ထုံးတမ္းေျမမ်ားကု ိမညသို္႔ ဖယထ္တုထ္ား 
ေပးရန္ မည္သည့္အစီအစဥ္ရိွသိသည္ကို သတ္မွတ္ရန္ 
အစုိးရအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။  


