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ေျမမွတ္ပုံတင္ရန္သတ္မွတ္ထားသည္႔ကာလျပည္႔ရန္ နီးကပ္လာသည္႔တိုင္  
လယ္သမားအမ်ားစုသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ 

သိနားလည္ျခင္းမရိွၾကေပ 
 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္႔ေျမကို 
မွီခိုအားထားေနရသည္႔ လယ္သမား(၂၉၀)တို႔အား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမွ 

ထြက္ေပၚလာသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 
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၁။ လယ္သမားအမ်ားစုသည္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒႏွင့္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကိုု မသိထားၾက 
ေပ။ ေျဖဆိုသူ (၇၂)%သည္ အဆိုပါဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိၾကဘဲ (၃)% 
ခန္႔ကသာလွ်င္ အဆိုပါဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ရိွသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ တုုိင္းရင္းသားဓေလ႔ 
ထုံးတမ္းအရ အသံုုးျပဳေသာေျမမ်ားသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ မပါဝင္ 
သည္ကို (၁%) ေသာ လယ္သမားမ်ားသာ သိရိွၾကသည္။ 

၂။ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို လယ္သမားမ်ား မသိရိွထား 
ၾကပါ။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ လယ္သမားမ်ားအနက္ (၉)%ကသာလွ်င္ ယင္းတို႔၏ေျမမ်ားအတြက္ 
ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရိွသည့္ကာလမွာ (၆)လျဖစ္သည္ကို သတိျပဳမိၾကသည္။ 

၃။ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္နွင့္ေျမ႐ိုုင္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ရရွိရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း လယ္သ 
မားမ်ား နားလည္မထားၾကပါ။ ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ (၁၆)% မွ်သာလွ်င္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုုင္း 
ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ဆဲအဆင့္သာရွိေသးၿပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေလွ်ာက္လႊာ 
တင္ျပီးသည့္အဆင့္တြင္ မေရာက္ရွိေသးပါ။။ 

၄။ လယ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အသုံးျပဳေနသည့္ေျမကို ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေျမအျဖစ္ သတမ္ွတ ္
ထားခံရကာ ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီးမွသာလွ်င္ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည္ဆိုေသာအခ်က္ကို ရိုင္းပ်ေစာ ္
ကားမႈဟူ၍ မွတ္ယူထားၾကသည္။ မိမိတို႔ေျမမ်ားမွာ ေျမလြတႏ္ွင့္ ေျမရိုင္းေျမမဟုတ္သျဖင့္ ေျမလြတ၊္ 
ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရးကို ေလွ်ာက္ထားၾကမည္မဟုတဟ္ုဆိုသူမ်ားမွာ ေျဖဆိ ု
သူမ်ားအနက္ (၂၇)% ရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္ဟုမွတ္ယူထားေသာ ယင္းတို႔ပိုင္ေျမမ်ားကို အႏွစ္ (၃၀) ပိုင္ 
ဆိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ဆိုသည္မွာ အႏိုင္က်င့္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဆိုေသာစကားကို Namati မွ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားထံမွ ထပ္တလဲလဲၾကားခဲ့ရသည္။  

 
နိဒါန္း 

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ(၁၁)ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္က ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွသည္ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအထိပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာက ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ အဓိကစိုးရိမ္မႈမွာ လယ္သမား 
မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ မေရရာမခိုင္မာမႈမ်ား ေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၌ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒဟုဆိုရာဝယ္ မိမိတို႔အေန 
ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္ ့ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ 
တြင္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒႏွစ္ခုလုံးအား ရည္ညႊန္းပါသည္။  

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည့္ေျမအမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု 
မ်ားေနထိုင္ရာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ရိွၿပီး လူ(၁၀)သန္းေက်ာ္သည္ အဆိုပါေျမမ်ားေပၚတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွ 
သည္ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ အမွီျပဳေနၾကရသည္။ အကယ္၍ထိုုသူမ်ားသည္ 
ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါက ကုမၸဏီကဲ့သို႔ေသာ အျခားအုပ္စုလက္သို႔ ယင္းတို႔၏ 
ေျမမ်ားေရာက္ရိွသြားၿပီး ေျမက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သူမ်ားျဖစ္ကာ ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ျခင္းခံရႏိုင္ 
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သည္။ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အရ လုပ္ကိုင္ေနေသာေျမမ်ားကို 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေျမအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွသလို ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔၏ေျမကို ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမအျဖစ္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္မည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။  

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေျမအမ်ားစုသည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေျမမ်ား 
ျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးသျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အဆိုပါတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာစာ မဖတ္ 
တတ္၊ မေရးတတ္၊ မေျပာတတ္သူမ်ားျဖစ္၍ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ျပင္ဆငသ္ည့္ဥပေဒအသစ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္အပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ျဖစ္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း 
ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္ 
ေန႔မွစ၍ (၆)လအတြင္း ေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္သတ္မွတ္ထားသည့္ မတ္လ 
အထိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရိွလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွလွ်င္ျဖစ္ေစ ထိုသူ 
ကိုေျမေပၚမွ ဥပေဒအရႏွင္ထုတ္ခံရမည္။ ႏွင္ထုတ္ခံရသူသည္ အဆိုပါေျမတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္အသံုုးျပဳ 
ေနပါက ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည”္ ဟုပါရိွသည္။ ဤစာပိုဒ္တိုေလးသည္ အေျမာ္အျမင္ 
ကင္းမဲ့သည့္ သေဘာရိွေနပါသည္။ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ အဆိုပါဥပေဒေၾကာင့္ ထိခိုက္မည့္အလားအလာရိွသည့္ 
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ယင္းတို႔၏ေျမႏွင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးထားႏိုင္ေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားကို ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပညာေပးမႈမ်ား 
ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္။ 

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းဥပေဒအတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ 
ခဲ့ၾကသည္။ မိမိတို႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ရပ္ရြာမ်ားကို ဥပေဒ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ 
ဖြင့္ေပးသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အစိုးရထံသို႔ အိတ္ဖြင့္စာမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းအတြက္ အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္။ Namati အေနျဖင့္ 
လည္း ထိုသို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ရိွၿပီး ယခုအခါမိမိတို႔သည္ မူဝါဒမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
လာေစရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္၊ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ေျမျပင္ေပၚရိွ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္ 
အထားအခ်ိဳ႕ကို အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းဌာန 
မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရိွသည္။ ယခုျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ခြင့္ျပဳမိန္႕ရရွိရန္ေလ်ွာက္ထားသည့္ 
ခြင့္ျပဳထားသည္(့၆)လအနက္ (၅)လေျမာက္အခ်ိန္ကာလ အေရာက္တြင္ျပဳလုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခြင့္ျပဳကာလမကုန္ဆုံးမီတစ္လအလိုတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိ 
က်မွန္ကန္သည့္ လွ်ပ္တျပက္အေနအထားကို ေထာက္ျပႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳကာလကုန္ဆုံးမည့္ ၂၀၁၉ ခု 
ႏစွ္၊ မတ္လ (၁၁)ရက္ အေရာက္တြင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရိွသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။  

 ဤမွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ အေလးထားေဖာ္ျပသည့္အခ်က္မွာ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေျမမ်ား 
ေပၚတြင္ေနထိုင္လ်က္ရိွသူမ်ား၏ ဥပေဒဆိုင္ရာသိရွိနားလည္မွႈအဆင့္ကို ပို၍နားလည္လာေစရန္အတြက္ 
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Namatiမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမွ ေတြ႔ရိွရသည့္အခ်က္မ်ားကို တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ 
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အသုံးျပဳခဲ႔သည့္နည္းလမ္းမ်ား 

 ျပည္နယ္(၃)ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး(၁)ခုမွ ပါဝင္ေျဖဆိုသူေပါင္း(၂၉၀)ဦးကို Namati(ျမန္မာ) အဖြဲ႔က 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔ဆံု စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ေနရာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းအမ်ားဆုံးရိွသည့္ေနရာေပၚ အေျခခံေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အစိုးရစာရင္းဇယားမ်ားအရ 
ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းအမ်ားစုသည္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေနထိုင္ရာ ျပည္နယ ္
မ်ား၌ ရိွေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ Namati(ျမန္မာ) အဖြဲ႔၏ ဘာသာစကားကြဲျပားစံုလင္မႈကို လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈႏွင့္ 
အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးကန္႔သတခ္်က္မ်ား စသည္တုိ႔အရ ရခိုင္၊ ကရင္၊ ရွမ္း စသည့္ျပည္နယ္(၃)ခုႏွင့္ မေကြးတိုင္း 
ေဒသႀကီး(၁)ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ 
ေျမရိုင္းမ်ား၊ မိရိုးဖလာထုံးတမ္းအရ ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအသုံးခ်ေနျခင္းမ်ား တည္ရိွေနၿပီး 
Namati(ျမန္မာ) အဖြဲ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား သြားေရာက္ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းပမာဏအမ်ားအျပားရိွၿပီး Namati အဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ႏိုင္သည့္ေဒသမ်ား 
အေပၚ အေျခခံကာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ 
ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ဓႏုကိုယပ္ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
တို႔ကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္(၃)ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီတြင္ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ 
ေက်းရြာအုပ္စု (၃)ခုမွ(၅)ခုအထိ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈေပါင္း (၅)ႀကိမ္မွ (၁၀)ႀကိမ္ 
အထိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္(၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု(၂၅)စုရိွ ေက်းရြာေပါင္း(၃၇)ရြာသုိ႔ စစ္တမ္း 
ေကာက္ခဲ႔သည္။ ပါဝင္ေျဖဆိုသူတိုင္းကို နည္းလမ္းသုံးခုအနက္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
ေက်းရြာအပု္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္အေျခအေနမေပးသည္႔ေနရာမ်ားတြင ္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကို 
တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားတြင္မူ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုယ္တိုင္က ေျဖဆိုႏိုင ္
မည့္သူမ်ားအား စာရင္းလုပ္ေပးထားၿပီး မိမတိို႔ကမူ ထိုစာရင္းထဲမွ က်ပန္းဆြဲထုတ္၍ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ႔သည္။ 
အထက္ပါနည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ရြာအခ်ိဳ႕တြင္မူ ေဒသခံစည္းရုံးေဆာ္ၾသသူတစ္ဦး 
သို႔မဟုတ္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းသည့္ ရြာသားမ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္မည့္သူမ်ားကို စုစည္းခဲ့သည္။ ပါဝင္မည္ ့
သူမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းကိုသာ တစ္သမတတ္ည္းအသုံးျပဳမည္ဆိုပါက အေကာင္းဆုံး 
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရနမ္ျဖစ္ႏိုင္ေပ။ စစ္တမ္းေကာက္ယ ူ
ရာတြင္ Namati ၏ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ေက်းရြားမ်ား မပါဝင္ေပ။ 
ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းမႈအားလုံးႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားကို Namati အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။  

 နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ယခုအစီရင္ခံစာကို ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္မွတ္ပုံတင္ရန္ခြင့္ျပဳထားသည့္ (၆)လမျပည့္မီ 
အခိုက္အတန္႔အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ရန္အတြက္သာမက (၆)လမျပည့္မီ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေရးအတြက္ 
အလြန္တိုေတာင္းသည့္အခ်ိန္အတြင္း အခက္အခဲမ်ားၾကားမွျပဳစုခဲ့ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စာလုံးေပါင္းမွားမ်ားႏွင့္ 
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အျခားအမွားအေသးဖြဲမ်ားကို ခြင့္လႊတ္ပါရန္အတြက္ကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အခ်ိန္တန္သည့္အခါ 
ပို၍ျပည့္စုံေသာ အစီရင္ခံစာကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသြားရန္ Namati မွ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။  

အကယ္၍ လူႀကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားထပ္မံေမးျမန္းလိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ 
- Sung Chin Par sungchingpar@namati.org and/or Nwe Ni Soe nwenisoe@namati.org  
 
 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္အျပည့္အစံု  

 

1.ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေန 
 
 ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ား မည္မွ်သိရိ ွ
ထားေၾကာင္းကို စူးစမ္းေလ့လာရန္အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၀)ရက္မွ (၁၅)ရက္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ျပည္နယ္သုံးခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုတို႔တြင္ ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယ ူ
မႈကို Namati(ျမန္မာ)မွ ဝန္ထမ္း(၅)ဦးက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္(၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ အုပ္စု(၂၅)စ ု
အတြင္း တည္ရိွသည့္ ေက်းရြာ(၃၇)ရြာမွ လယ္သမား(၂၉၀)ဦး (က်ား ၆၁% ႏွင့္ မ ၃၉% ပါဝင္)ကို စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ လားဟူ၊ ကရင္၊ ကယားဘာသာတို႔ျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
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စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ လူအမ်ားစုပါဝင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမွာ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး 
အဆိုပါလယ္သမားမ်ားသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွျဖစ္သည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးသည္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး တိုင္းရင္း 
သားအုပ္စ ုျဖစ္သည္။  

 
 

1.1 ေျဖဆိုသူအားလုံးမွာ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး ဝမ္းစာအတြက္ကိုသာ စိုက္ပ်ိဳး 
လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ မတူညီေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။  

1.2 ေျဖဆိုသူဦးေရ(၂၉၀)အနက္ (၁၁)% သည္ ဗမာစကား မေျပာတတ္၊ မဖတ္တတ္ သို႔မဟုတ္ 
မေရးတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားမ ွအခြင့္အေရးမ်ားရယူရာတြင္ 
ယင္းတို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရိွေနသည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ (၂၁)% မွာ ဗမာစကားေျပာတတ္ေသာ္လည္း 
မဖတ္တတ္ သို႔မဟုတ္ မေရးတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ (၆၈)% သာလွ်င္ ဗမာစကားကို ေျပာႏိုင္၊ဖတ္ႏိုင္၊ ေရးႏိုင္ 
သည္ (ဗမာစကားနားလည္ႏိုင္သည္ဆုုိယံုုမ်ွသာဆိုလိုသည္၊ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ရိွသည္ဟု မဆိုပါ။) 
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1.3 ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ (၆၁)% သည္ မူလတန္းပညာေရး သို႔မဟုတ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရး အဆင့္ 
သာရိွသည္။ (၃)% ေသာသူမ်ားသာလွ်င္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရမ်ားျဖစ္သည္။  

 
 

1.4 ေျဖဆိုသူ (၉၉)% ၏ ပင္မသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမွာ စိုကပ္်ိဳးေရးျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ 
(၆၆)%သည္ ေျမ(၅)ဧကေအာက္သာ ပိုင္ဆိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မွတ္သားရန္မွာ (၅)ဧကအထက္ရိွသည့္ 
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လယ္သမားမ်ားသည္လည္း ခ်မ္းသာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ ေျမအရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ေဝးလံလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ေျမေစ်းမွာ တန္ဖိုးအလြန္နည္းသည္။  

 
1.5 ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၈၇ % သည္ ယင္းတို႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေျမအား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အတြက္ အေထာက္ 
အထားတင္ျပႏိုင္ရန္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမရိွၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ (၉)% ေသာသူမ်ားသာလွ်င္ အခြန္ေျပစာ 
စာရြက္ေဟာင္းမ်ားရိွၾကသည္။ ယင္းစာရြက္မ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမရိွသူတိုင္းတြင္ ေတြ႔ေနက်စာရြက္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
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2. ေျဖဆုိင္သူမ်ား၏ ဥပေဒဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ   

လယ္သမားမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၀)ရက္တြင္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ(၁၁)ရက္တြင္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒတို႔ကို 
သ-ိမသိ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း ရိ-ွမရိွ တို႔အေပၚတြင္ ဤစစ္တမ္းကို ေကာက္ယ ူ
ေလ့လာခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ား မည္မွ်အထိသိရိွသည္ကို တိုင္းတာခဲ့ရာ 
ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ိဳး အစား(၄)မ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္သည-္  
 

1. ထိုဥပေဒမ်ားကို ဘယ္တုန္းကမွ မၾကားခဲ့ဖူးသ ူ
2. ဥပေဒမ်ားကို ၾကားဖူးရံုၾကားဖူးေသာ္လည္း ဥပေဒထဲပါအခ်က္မ်ားကို ဘာမွမသိသ ူ
3. ဥပေဒကို အနည္းအက်ဥ္းသိသူ။ (ေပးထားသည္႔အခ်က္မ်ားထဲမွ ၃ ခ်က္ခန္႔ထိ ေဖာ္ျပႏိုင္သူ)  
4. ဥပေဒကို ေတာ္ေတာ္ေလးသိသူ။ (အခ်က္(၃)ခ်က္ထက္ပို၍သိရွိသူမ်ား)  

 

2.1  ေျဖဆိုသူ(၇၂)% သည္ ဥပေဒတြင္ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိရိွၾကပါ။ (၃)% သာလွ်င္ 
ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္သိရိွသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။  

 

2.2  ဗမာအမ်ားစုေနရာထိုင္ရာေဒသမွ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားရိွ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားထက္ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဥပေဒႏွင့္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတို႔ကို ပိုမိုသိရိွၾကသည္။ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေတာ္မ်ားမ်ားသိေၾကာင္း ေျဖဆိုသူအားလံုးသညလ္ည္း ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။  



10 
 

 
“ဥပပေဒေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ခံရမယ့္ ျပည္သူေတြကို အသိေပးတာ၊ တိုင္ပင္တာမလုပ္ဘဲ အစိုးရက 

ဥပေဒကို မျပ႒ာန္းသင့္ပါဘူး။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ဒုကၡေရာက္မဲ့သူေတြက ကၽြန္မတို႔ပါ”   
- ေျဖၾကားသူ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား ဓႏုအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 

 
2.3 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒပါ အေရးႀကီးေသာအခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေျဖဆုိသူတုိ႔ သိရိွသည္႔အခ်က္မ်ား 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင္ ့
အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေျဖဆိုသူမ်ား သိထားျခင္း ရိ-ွမရိွကို စစ္တမ္းျဖင္ ့
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရႏိုင္သည့္ေျမကို 
အသုံးျပဳေနသမူ်ား (သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ပိုင္ဟယုူဆထားသူမ်ား)အတြက ္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသည့္ကာလကို (၆)လ 
သတ္မွတ္ထားသညဆ္ိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း အဓိပၸါယ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရလုပ္ကိုင္ေနသည့္ေျမမ်ား မပါဝင္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေျခခံအခ်ကမ္်ားအား သိရွိထားျခင္းရွိမရွိကိုလည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ႔သည္။  

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ (၁၀)% ကသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဥပေဒပါ အေရး 
ႀကီးသည့္အခ်က္ တစ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခ်က္ကို သိရွိၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ (၉)%က “ေျခာက္လ 
အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က”္ ကို သိရိွေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီး (၁)% ကသာ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိ ု
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ခ်က္တြင္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရလုပ္ကိုင္ေနသည့္ေျမမ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း သိရိွၾကသည္။ အဆိုပါ ဓေလ႔ထံုးတမ္း 
အရလုပ္ကိုင္ေနသည္႔ေျမမ်ားမပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိသူ ၁% (၃)ဦးသည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားျဖစ္သည္။  

 

ေျဖဆိုသူအားလုံး၏ သိရိွမႈအတိုင္းအတာမွာ မ်ားစြာသိရွိျခင္းမဟုတ္ေပ။ ယင္းတို႔သည္ ဥပေဒ၏ 
အေရးႀကီး အခ်က္မ်ားကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ သရိိွမထားၾကေပ။ ဥပမာ - ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းဥပေဒတြင္ 
ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေျမမ်ားအား မထည့္သြင္းထားသည္ကို မသိၾကသကဲ႔သို႔ ျပင္ဆင္ခ်က ္
ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္ ေန႔မွစ၍ ေျခာက္လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔မဟုတ္လွ်င္ 
၎တို႔၏ေျမမ်ားကို ဆက္လက္အသုံးျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အစရိွသည့္ အျခားအခ်ကမ္်ားကိုလည္း 
သိထားျခင္းမရိွေပ။ ၎တို႔၏ေျမမ်ား အသုံးျပဳခြင့္ အာမခခံ်က္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခု ပိငု္ဆိုင္ထား 
ရမည္ဆိုသည္ကို အားလုံး သိထားၾကေသာ္လည္း ထိုစာရြက္ရရိွေအာင္ လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို မသိၾကေပ။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္ငန္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ လယ္သမားမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ ဥပေဒအရတာဝန္မ်ားကို ရွင္းျပထားျခင္းမရိွေပ။ 
သတင္းရင္းျမစ္မ်ားတြင္လည္း လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း အသုံးျပဳခြင့္မ်ား 
ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ပါက အဆိုပါေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ဆုံးရႈံးရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုသာ 
အေလးေပးထားသည္။  

 
“ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔အတြက္ ေျခာက္လအတြင္းေလွ်ာက္ၾကပါ။ မေလွ်ာက္ထားဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္ေျမကို သူမ်ားက 
လာသိမ္းသြားလိမ္႔မယ”္ 

– ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး 
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3. ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းေျမမ်ားဥပေဒဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
ရင္းျမစ္မ်ား  

  
ျပည္သူလူထုအမ်ားစုအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားသည့္ ဤကဲ႔သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ိဳးထုတ္ျပန္ရာ၌ 

သတင္း အခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားသည္ လုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ႔ရသည္။ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို 
အတည္ျပဳ ခဲ႔သည္မွာ လြန္ခဲ႔သည့္ငါးလကပင္ျဖစ္လင့္ကစား အသုံးျပဳခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအတြက္ 
ခြင့္ျပဳေပး ထားသည့္ကာလမွာ ေျခာက္လသာရွိျခင္းေၾကာင္႔ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မွာ မွန္ကန္သည္ဟ ု
ဆိုရေပမည္။ ထို႔အျပင္ မွတ္သားဖြယ္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မွ်ေဝေပးရာတြင္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အျမန္ဆုံးေလွ်ာက္ထားၾကေရးကိုသာ 
လႈံ႕ေဆာ္ေပးေနၾကၿပီး ရိုးရာဓေလ႔အရေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုုင္းေျမမ်ား ဥပေဒႏွင့္ 
သက္ဆုုိင္ျခင္းမရွိေစရ ဆိုုသည့္ အခ်ကမ္ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ရ 
မည့္အေၾကာင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ကာလအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘက္မွ လိုက္နာၾကရ 
မည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားကိုမူ အေလးထားၿပီးရွင္းျပခဲ႔ျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ႔ၾကေပ။ 
3.1 လယ္သမား ၂၉၀ ဦးအား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ႔သည့္အနက္မွ ၄၂% ကသာလွ်င္ ဥပေဒအေၾကာင္းကို 
ၾကားဖူးနားဝရွိၾကသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ ၾကားဖူးပါသည္ဆိုသူမ်ားအနက္မွ ၃၉% သည္ လယ္သမားအခ်င္းခ်င္းမွ 
တစ္ဆင့္ၾကားသိခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၃၆% ကသာလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၾကားသိခဲ႔ၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အစိုးရထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္သည့္အဓိကရင္းျမစ္မ်ားမွာ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ “တရားဝင္အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမရွိဘဲ ေျမယာသုံးစြဲေန ၾကတဲ႔သူ 
ေတြအားလုံး ေျမယာမွတ္ပုံတင္ၾကရမယ”္ ဟူေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ခါတရံတြင္ အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသေဘာေပါက္ထားျခင္းမရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။၎တို႔ 
ရည္ညႊန္းေသာ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုသည္မွာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ (ပုံစံ ၇) ျဖစ္ႏိုင္သကဲ႔သို႔ သို႔မဟုတ္ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေျမမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟူ၍လည္း ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေပသည္။ Namati ဝန္ထမ္းမ်ား ေျမျပင္ 
ကြင္းဆင္း၍ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ အဆိုပါအခ်က္မွာ ပို၍သိသာလာခဲ႔သည္။  
 

ထိုနည္းတူစြာပင္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေျမမ်ား အသုံးျပဳေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင ္
လုပ္ပိုငခ္ြင့္ရရွိေရးကို (၆)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္အခ်ိဳ႕ကလည္း လိုက္လံေဆာ္ၾသ 
လ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ပါတီရုံးမ်ားမွညႊန္ၾကားလာသျဖင့္ ရပ္/ေက်းအဆင့္မွ ပါတီဝင္မ်ားက ထိုကဲ႔သို႔ 
လိုက္လံေဆာ္ၾသေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငား မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ဆိုေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အေသး 
စိတက္ိုမူ ၎တို႔မွ ရွင္းျပႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဆိုလွ်င္ ေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္စုတြင ္
ေျမလြတ္၊ေျမလပႏ္ွင့္ေျမရိုင္းေျမမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ တုိက္တြန္းေပးခဲ႔ေသာ ္
လည္း ထုိကဲ႔သို႔ တိုက္တြန္းခံရသူမ်ားကိယု္တိုင္က မည္သည့္ေနရာမွ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ စတင္ေလွ်ာက္ထား 
ၾကရမည္ကို မသိရွိၾကေပ။ လယ္သမားအခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၏ေက်းရြာအုပ္စ ု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ 
အမည္စာရင္းေပးလုိက္ရုံမွ်ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ျပည့္စုံသြားသည္ဟုပင္ အယူလြဲေနတတ္ၾကသည္။  
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“ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကေျပာတာကေတာ့ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္နဲ႕ ေျမရိုင္း 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတဲ႔သူေတြကို ကူညီေပးဖို႔ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ ကြင္းဆင္းလာၾကလိမ္႔မယ္။ အခြင့္အေရး 
လက္လႊတ္မခံဘဲ ေလွ်ာက္ျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာက္ၾကပါတဲ႔။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ က်ဳပ္တို႔ရြာကို ဘယ္ 
ဝန္ထမ္းမွ ေရာက္မလာၾကေသးပါဘူး” 

- ရြာသားတစ္ဦး 
 
3.2 သိသာထင္ရွားေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ  
 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာအုုပ္စုုတစ္ခုတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရြာသားတစ္ဦးက “ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္နဲ႕ ေျမရိုင္းေျမကိုု ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားတယ္ဆိုတာ ျပညန္ယ္အဆင့္အထိ သြားရတာဗ်။ အရင္တုန္း 
ကလို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္အဆင့္ေလာက္နဲ႔ ၿပီးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတို႔ေလွ်ာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ 
က်ဳပ္နဲ႔ တာဝန္က် ေျမစာရင္းအရာရွိကိုု တစ္ဧကကို ရွစ္ေသာင္းေတာ့ေပး။ ဒီမွာတင္ျပီးမွာ” ဟ ုရြာသားမ်ားထံမွ 
ေငြေၾကးေတာင္းခံခဲ႔ေၾကာင္း ေလ႔လာသိရွိခဲ႔ရသည္။  
 

စင္စစ္တြင္မူ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေျပာသည့္အခ်က္မွာ မမွန္ေပ။ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ခြင့္ျပဳမိန္႕ 
ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ပင္ ၿပီးျပတ္ႏိုင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ မည္သည္ ့
အခေၾကးေငြကိုမွ် ေပးစရာမလိုေပ။ ရြာသားအမ်ားစုက မိမိတို႔ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမရိုင္းေျမမ်ားအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ ရွစ္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဝိုင္း၍ အမည္စာရင္းေပးခဲ႔ၾကသည္။ ေက်းရြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ပိုက္ဆံေပးထားသူမ်ားက ၎တို႔၏ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနေလာက္ၿပီဟု 
ယုံမွတ္ခဲ႔ၾကေသာ္လည္း အမနွ္တြင္မူ မည္သည့္အဆင့္မွမေရာက္ရွိခဲ႔ေပ။ မည္သူတို႔မွ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ 
ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအတြက္  ဒီဇင္ဘာလကတည္းက ၎ထံတြင္လာေရာက္စာရင္းေပးထားၾကသည္ကို 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သိရွိထားေသာ္ျငား ယခုစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အခ်ိန္ (ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္)အထိ 
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မည္သည့္ဝန္ထမ္းမွ် ေျမျပငတ္ြင္ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမႈမ်ား လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသးေပ။ အဆိုပါ 
ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အသံုုးျပဳသူမရွိသည့္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေျမမ်ား အေျမာက္အျမားရွိသကဲ႔သို႔ 
ေျမယာမဲ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ရြာထဲတြင္ရွိေနၾကေသာ္ျငား မည္သို႔မည္ပုံေလွ်ာက္ထားရယူရမည္ကို မသိရွၾိကေပ။ 
 
4.  ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား  
 

လယ္သမား ၂၉၀ ဦးအား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ႔ရာတြင္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ၂၇၇ ဦးသည္ အစိုးရ၏ 
သတ္မွတ္ခ်ကမ္်ားအရ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းအမ်ိဳးအစားတြင္ပါဝင္ႏိုင္သည့္ ေျမယာအေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳး 
လ်က္ရွိရာ ၎တို႔ လုပ္ကိုင္ေနေသာေျမကို တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းျဖင့္ ခိုင္မာေသခ်ာေစလိုၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ၎တို႔အနက္ ၁၆ % ကသာလွ်င္ ၎တို႔လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ေျမကို ေျမလြတ္ေျမရိုင္းအျဖစ္ 
မွတ္ပုံတင္လိုၾကၿပီး ထို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၁၆ % ေသာသူမ်ားအနက္ ႏွစ္ပုံသုံးပုံခန္႔မွာ 
မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီးမွ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ႔သူမ်ားအနက္ ၃၇ % ခန္႔ကမူ 
၎တို႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမရိုင္းအမ်ိဳးအစားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းထက ္ ထို႔ထက္ပိုမိ ု
ခိုင္မာသည့္ ပုံစံ ၇ (လယ္ယာ ေျမ) သို႔မဟုတ္ အျခားအလားတ ူလုပ္ပိုင္ခြင္က့ိုသာ ဦးစားေပးေလွ်ာက္ထား 
လိုၾကသည္။ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူမွသိရွိထားခ်က္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေန 
ေၾကာင္းကို အထက္ပါ အခ်က္မ်ားက ညႊန္ျပေနေပသည္။ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ကိုင ္
ေနသည့္ေျမယာမ်ားကို ခိုင္မာလုၿံခံဳေစလိၾုကသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွခိြဲျခား 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အတန္းအစားမ်ားကမူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏငွ့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေပ။ 
 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ႔သူမ်ားအနက္ ၂၇% တို႔က ၎တို႔အေနျဖင့္မူ အစိုးရမွ မည္သို႔ပင္သတ္မွတ္ေစကာမူ 
၎တို႔ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေျမမွာ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းအျဖစ္ မွတ္ပုံမတင္လိ ု
ၾကေပ။ အဆိုပါ ၂၇% အားေလ႔လာရာ အားလံုးမွာတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားျဖစၾ္ကၿပီး ထုိေျမမ်ားသည္ 
ဘိုးဘပိုင္ေျမမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔၏မိဘဘိုးဘြားမ်ားထံမွ အေမြဆက္ခံရရွိခ ႔ဲသည့္ေျမမ်ားျဖစ္သည္ဟလုည္း 
အမ်ားစုကဆိုၾကသည္။ ဤမွတ္ခ်က္သည္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းျပႆနာအတြက္ အဓိကထိုးႏွက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ေျမယာ အမ်ားစမုွာ လက္ေတြ႔ေျမျပင္တြင္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းမ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ ထိုေျမမ်ား 
အေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသူမ်ားအဖို႔ ယခုကဲ႔သို႔ ကိုလိုနီေခတ္မွေျမအမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈပုံစံမ်ားကို 
အစိုးရက ျပန္လည္သတ္မွတ္လာျခင္းသည္ လက္ရွလိုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအား ေစာ္ကားမႈတစ္ရပ္ဟုပင္ ရ ႈျမင ္
ထားၾကသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ လူထု၏ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ေစာ္ကားမႈဟုပင္မွတယ္ူထားၾကမႈမ်ားအား အစိုးရပိုင္းမွ 
သတိထား မိႏိုင္ပါေစဟုပင္ ဆုေတာင္းရေပမည္။ 
 

ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔သူမ်ားအနက္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားျဖစ္ေသာ ၁၉ % ၎တို႔အေနျဖင့္မူ 
ဥပေဒကို သာမက မွတ္ပုံတင္ရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း သိနားလည္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ 
ဘာလုပ္ရမွန္းမသိပင္ ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ မိမိတို႔လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ေျမယာမ်ားကို လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္ 
လုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို သိၾကေသာ္ျငား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို မသိျဖစ္ေနၾကသည္။  
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“ပုံစံ ၇ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာလက္မွတ္မွမလိုခ်င္ပါဘူး။ ဘယ္လက္မွတ္မွလည္း 
အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေတြအစား ကၽြန္မတို႔လက္ရွိသုံးေနတဲ႔ ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကိုပဲ 
ဆက္ၿပီးသုံးသြားခ်င္တယ”္  

- ရြာသူတစ္ဦး 

 
 
 
“ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေအာင္ ေလွ်ာက္ထားမလားလို႔စဥ္းစားေနပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္း အခုအခ်ိန္မွာ 
ေလွ်ာက္ထားဖို႔ ဝိုင္းေျပာၾကတယ္။ အခုမေလွ်ာက္ရင္ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ေျမကို လာသိမ္းသြား 
ႏိုင္တယ္တဲ႔”  

- ရြာသားတစ္ဦး 
 

 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္အတိုင္းပင္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၁၆ % ခန္႔သည္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီဟု ဆိုခဲ႔သည့္တိုင္ ယခုေတြ႔ဆုံေမးျမန္း 
မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ႔ၾကသည့္ ၂၉၀ ဦးတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေလွ်ာက္လႊာမတင္ၾကရ 
ေသးေပ။ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားယူထားခဲ႔ၾကၿပီးၿပီဆိုေသာ ၁၆ % အား ေလ႔လာၾကည္ ့
ရာတြင္လည္း အနည္းငယ္မွ်ကသာလွ်င္ ေျမယာတည္ေနရာေျမပုံမ်ားရယူျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ ္
ေရးမွဴးထံမွ ေထာက္ခံခ်ကမ္်ား ေတာင္းခံရယူၿပီးသည္အ့ဆင့္သို႔ ေရာက္ေသးသည္။ ေျမယာနယ္နိမိတ္ခ်င္း 
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ထိစပ္မႈ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတငက္ာကြယ္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမည္႔ ရြာသား 
အခ်င္းခ်င္း ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးဆဲအဆင့္တြင္ရွိေသာ ရြာသားမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ခဲ႔ရသည္။  
 

 
 

 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကမူ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ၎တို႔အား ေျမယာ 

မွတ္ပုတံင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကမူ ၎တို႔ကို ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး (ဤစစ္တမ္း 
တြင ္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝငဟ္ု ရည္ညႊန္းထားသည္)က လႈံ႕ေဆာ္ေပးခဲ႔သည္ဟဆုိုသည္။ ျပန္လည ္
ေျဖၾကားခဲ႔သူမ်ားအနက္မွ ႏွစ္ဦးကမူ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သကသ္ည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို NLD 
ပါတီဝင္မ်ားထံမွ ပထမ ဦးဆုံး ၾကားသိခဲ႔ရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။  
 
 
“ဥပေဒတစ္ခုက တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ဒီဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္ရမယ္လို႔ ျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔လို တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုေတြအတြက္ကေတာ့ ကိုယ့္ေဒသအေျခအေန၊ ကိုယ့္ဓေလ႔နဲ႔ကိုကည္ီတဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒေတြကို 
ျပဌာန္းက်င္႔သံုးသင္႔ပါတယ္။”  

- ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ႔သည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတစ္ဦး၏ ရင္ဖြင့္စကား 
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5. ယခုေလာေလာဆည္ အသံုးမျပဳရေသးသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပုိလွ်ံေနသည့္ေျမမ်ားကုိ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
မ်ားအတြက္ ခ်န္ထားရစ္လုိသည္ဟု ေျဖၾကားသူအခ်ိဳ႕ကဆုိသည္ 
 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ႔မႈမ်ားအနက္ “ေလွ်ာက္လို႔ရမယ့္ေျမေတြ က်န္ေနေသးတယ္ဆိုရင္ အခုထုတ္ျပန ္
လိုက္တဲ႔ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒအသစ္အရ ေလွ်ာက္ထားခ်င္ပါသလား” ဆိုေသာ 
ေမးခြန္းအား ေျဖၾကားခဲ႔သူ ၂၉၀ ဦးအနက္ ၈၁ ဦး (၁၆ %) မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ႔ၾကသည။္ ထိုသို႔ 
ေျဖၾကားခဲ႔သည့္ ၈၁ ဦး အနက္ ၅၈ % ကမူ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ေသာ ေျမလြတ္မ်ား က်န္ရွိေနေသးပါက 
ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ စိတ္ဝင္စားသည္ဟု တနု္႔ျပန္ခဲ႔ၾကသည္။ စတိ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္မွာ ထိုကဲ႔သို႔ေျဖၾကားခဲ ႔သူ 
၈၁ ဦး အနက္ ၅၇ % သည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ ွအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။  
 
ေျမယာအသစ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရန္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင္႔ စဥ္းစားေနၾကသည္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စား 
ၾကသည္ကို ထပ္မံဆန္းစစ္ၾကည့္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း တုန္႔ျပန္ခဲ႔ၾကသည ္-  
 
● ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမရွိထားသျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရန္  
● ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမလုံေလာက္သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ တိုးခ်ဲ႕ရန္  
● အမ်ားပိုင္ေျမအျဖစ္ထားကာ စားက်က္ေျမ စသည္႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန ္
● အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား စိကု္ပ်ိဳးေျမခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေျမႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားရန္  
● အျခားျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမသိမ္းယူခံရျခင္းမွ 
ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေျမႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားရန္  

● ေက်းရြာအတြင္းမွ ေျမယာမဲ႔မ်ားအတြက္ ေျမႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားရန္  
● ေက်းရြာစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ သစ္ေတာအျဖစ္ဖန္တီးႏိုင္ေရး ေျမႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားရန ္

 
ဥပေဒအေၾကာင္းကို တစ္လုံးတစ္ပါဒမွ် မသိထားၾကသျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ သို႔မဟုတ္ မေလွ်ာက ္

ထားပါဟု မစဥ္းစားရေသးသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ႔ရပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဆိုသည္မွာ 
မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းမရွိေသးသည့္ေျမဟု အဓိပၸါယ္ရသျဖင့္ လက္ေတြ႔တြင္ 
ပိုင္ရွင္မဲ႔ေျမမ်ား ရွိမေနရာ ဥပေဒအသစ္အရ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားမည ္
မဟုတပ္ါဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ႔ၾကသည့္အေရအတြက္မွာမူ ၉ % ရွိေနသည္။ စိတ္မဝင္စားသျဖင့္ 
သို႔မဟုတ္ သြားလာရမလြယ္ကူသျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာေဒသအျပင္ဘက္ရွိ အျခားေဒသမ်ားမွ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း 
မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရ ယလူိုျခင္း မရွိသမူ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။  
 
 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  
 



18 
 

အႀကံျပဳခ်က္အေနျဖင့္မူ အျခားေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ၄၁ ႏွင္႔ဖြဲ႕ႏွင္႔အတူ ပူးေပါင္းျပဳစုထားသည့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသာ ထပ္မရံည္ညႊန္းလိုပါသည္။ အဆိုပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) အား ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရို္င္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒအား 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၈) ျဖင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးလာမည္႔ အေျခအေနမ်ား 
အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က”္ ေခါင္းစဥအ္ျဖစ္ ျပဳစုေရးသားထားပါသည္။ အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္ကို 
ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။  
https://reliefweb.int/report/myanmar/41-civil-society-ogranisations-call-myanmar-

government-suspend-controversial-land-law 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ေၾကျငာခ်က္ 

 
ဤပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပမႈတြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ Namati အဖြဲ႔၏ အာေဘာ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး 
ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ British Council တိုု႕၏ သေဘာထားမ်ား ထင္ဟပ္ပါဝင္ေနသည္ဟု မမွတ္ယူေစလိုပါ။ 

 


