
ထတုျ္ပနေ္ၾကျငာခ်က ္
ဖယထ္ရယတ္ိင္ုးရငး္သားလယသ္မားကြနယ္က ္ႏွင့္ တုိငး္ရငး္သားလမူ်ဳးိမ်ားလထူဖုြ႕ံၿဖိဳးေရးဆံုရပ ္(ျမနမ္ာႏုိငင္)ံ 

ရကစ္ြဲ (၂၇ ဇနန္ဝါရလီ ၂၀၂၁) 
 
တိငုး္ရငး္သားလယသ္မားမ်ားမ ွ ေရြးေကာက္ထားေသာအစိးုရအသစအ္ား အမ်ဳးိသားေျမဥပေဒျပငဆ္ငေ္ရး 
လပုင္နး္စဥရ္ပဆ္ိငုး္ထားရန ္တိကုတ္ြနး္ျခငး္။  
 
လက္ရွိ ျပငဆ္င္ေရးဆြဲေနေသာ ေျမဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုအံေျခခံဥပေဒယူနစအ္တြင္းျဖစေ္နသည့္ 
အျပင ္ ဗဟိုခ်ဳပက္ိုင္မႈကိအုစျပဳေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတိုငး္ရင္းသားမ်ားအားလုံးအတြက္ သဟဇတမျဖစ ္
သကဲ့သိ႕ု ဖက္ထရယ္စနစတ္ည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလေ့ျမယာစီမံခန္႕ခြဲျခငး္ကိလုည္း လစလ္်ဴရႈထား 
သျဖင့္ တိုင္းရငး္သားလယသ္မားမ်ားကြန္ယက္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလထူဖုြံ႕ၿဖိဳ းေရးအဖြဲ႕မ်ား မဟာမတိႏွ္စ္ခုမွ 
လက္ရွိ ေရြးေကာကထ္ားေသာ အစိုးရအသစအ္ား ဤအမ်ဳိးသားေျမယာဥပေဒ ေရးဆြဲေရးလပု္ငန္းစဥ္ ဆိုငး္ငံ႕ 
ထား၇န ္တိုကတ္ြနး္ပါသည္။ 
 
၂၀၁၅ - ၂၀၂၀ အစိုးရက အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲေရးလပု္ငန္းအစအီစဥ္စာတမ္းအား ေရြးေကာက္ပြဲ 
မတိုင္ခငတ္ြင ္ ထတု္ျပန္ေၾကျငာခ႕ဲပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေျမလြတေ္ျမလပေ္ျမ႐ိုငး္စီမခံန္႕ခြဲေရးဥပေဒ ႏွင့္ လယယ္ာေျမဥပေဒေၾကာင့္ လယ္လုပသ္လူယသ္မားမ်ား၊ 
ျပည္သလူူထ ု ႏွင့္ ရပ္ရြာလထူအုစအုဖြဲ႕မ်ား ယေန႕ထက္တိုငေ္ျမျပႆနာ ၾကဳံေနရပါသည္။ လကရ္ွ ိ
အေျခအေနတြငလ္ည္း ရပ္ရြာလထူမု်ား ေနရပ္ေျပာင္းေရြ႕ေနရဆျဲဖစသ္ကဲသ့ိ႕ု ေျမယာသိမး္ဆည္းျခငး္ 
မ်ားလည္းခံေနရဆျဲဖစ္ပါသည္။ ဤေျမလြတ္ ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းစီမံခန႕္ခြဲေရးဥပေဒ ႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒေၾကာင့္ 
လယ္လုပသူ္လယသ္မားမ်ား ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ ္ စသည့္ျပစ္ဒဏအ္မ်ဳိးမ်ဳးိလည္းခေံနရသညသ္ာမက 
ေျမလြတေ္ျမလပေ္ျမ႐ိုငး္ဥပေဒသက္ေရာကသ္ည့္ ေျမအက်ယအ္၀နး္မွာ ခန္႕မွန္းေျခဧကသနး္ေပါငး္ (၅၀) 
သန္းဧက ျဖစၿ္ပီး ျမနမ္ာႏုိင္ငံေျမဧကသုးံပုတံစ္ပုံခန႕္ ရွိေနပါသည။္ အထူးသျဖင့္ တိငု္းရင္းသားျပည္နယ္တြင္းရွ ိ
ေျမဧကမ်ား အမ်ားဆုံးျဖစပ္ါသည္။ ဤဥပေဒသည္ ေဒသခံဌာေနတိငု္းရငး္သားမ်ား၏ ေျမယာကိ ု တရားဝင္ 
သိမ္းယူၿပးီ ကုမၸဏီလုပ္ငနး္ရငွ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အားေပးေနပါသည္။ 
 
ေရးဆြဲမည့္ေျမဥပေဒသစသ္ည္ အမ်ဳိးသားေျမအသုးံခ်ေရးမူဝါဒကို အေျခခံၿပီးေရးဆြဲမညဟ္ု ယခင္အစိုးရ၏ 
လုပ္ငနး္စဥ္ ေၾကျငာခ်ကတ္ြင္ပါ၀င္ေနၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုငး္တြင ္အၿပီးေရးဆြဲသြားရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္၊ 
ထိုေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥတ္ြင ္ အေျချပဳမႈႏွင့္ရပ္တည္ခ်က္ရငွ္းလင္းစြာေဖၚျပထားခ်က္မပါေပ။ ထို႕အတူ 
အရပ္ဖက ္ လူမႈအဖြဲ႕အစညမ္်ား မည္သိ႕ုမည္ပုံ မညသ္ည့္အခန္းက႑တြင ္ ပါ၀င္ရန္ရွင္းလင္းခ်က္မပါရွဘိဲ 
အရပ္ဖကအ္ဖြဲ႕ အစညး္မ်ားပါ၀င္အၾကံျပဳရနသ္ာ တိကုတ္ြန္းထားပါသည္။ 
 
အျမနအ္ေခ်ာကိုင္ၿပီးေရးဆြဲသည့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိငု္းဥပေဒသည္ ရင္းႏွီးႁမွဳပႏံွ္သူမ်ားအား ေျမေရာင္းခ်ေပး 
သည့္ဥပေဒျဖစသ္ြားကာ ယခင္လြတလ္ပ္ေရးရၿပီးစေခတက္ာလက ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာစီမံလုပက္ိုငလ္ာၾကေသာ 
လယ္လုပသူ္လယသ္မားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားပင္လ်င္ ဤဥပေဒေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာငး္ အၾကာငး္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာငး္ ဒုကၡၾကံဳေနရပါသည္။ 



ႏိုင္ငံ၏ ဖကထ္ရယ္စံနစ္ကိ ု အေထာကအ္ကျူပဳျဖစ္ေစမည့္ လယယ္ာေျမ ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာ စီမံ 
ခန္႕ခြဲေရးစနစအ္တြက ္ ဖကထ္ရယ္မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္စာတမ္းမ်ားကိ ု လြနခ္႕ဲေသာႏွစ္မ်ားကတညး္က 
တိုင္းရင္းသားလယ္သမားမ်ား ႏွင့္ လူထအုေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားက စာတမး္မ်ား အသးီသီးေပးပိ႕ုခဲ႕ၿပးီျဖစသ္ည္။ 
သို႕ျဖစ္၍ လယသ္မားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ပိငု္ခြင့္ျဖင့္ တသီးပဂုၢလေျမပိုငသ္ည့္ တရား၀ငလ္က္မွတ ္
ႏွင့္ ႐ိုးရာလထူေုျမပုိငသ္ည့္ တရား၀င္လက္မတွစ္သည့္ အသးီသးီေရြးခ်ယပ္ိုင္မႈရွိေသာ အေျခခအံုတျ္မစ္မ ွ
အထကသ္ို႕တည္ေဆာက္မႈ အုပ္ခ်ဳပေ္ရးပုသံသံ႑ာန္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပလ္ပု္ေဆာင္ျခင္းသည ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ေဒသႏၱာနသ္ရ လထုူေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ့ စီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပိုမိုအက်ဳိးျဖစေ္စပါသည္။ 
 
လထူလုယသ္မားမ်ားကိ ု ကိုးလိုးကန္႕လန႕္ဒကုၡျဖစ္ေစတဲ ့ ဟိုမေရာကဒ္ီမေရာက ္ ေျမဥပေဒအေဟာင္းမ်ား 
ပုံစံမက်ေသးသလို ေနာကထ္ပ္အျခားပုစံံအသစတ္မ်ဳိး န႕ဲ ဗဟိုမဆွငး္သကတ္ဲ့ ေျမယာဥပေဒအသစ ္ထပ္မံေရး 
ဆြဲဖို႕ပးူေပါင္းၾကံစည္ေနတာဟာ တိုင္းရင္းသားတို႕ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဖကထ္ရယ္စနစက္ိ ု မထီမဲ့ျမငျ္ပဳတဲ့အျပင္ 
လထူမု်ားရ႕ဲအနာထကဲိဆုားန႕ဲပြတထ္ည့္ေနတယ ္ဒါဟာ ပဋိပကၡကိုေလာင္စာထပ္ျဖည့္ေနသလိုျဖစေ္နတယ္ ဟု  
ဖကထ္ရယ္တိငု္းရငး္သားလယသ္မားကြနယ္က္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသ ူဦးေအာငလ္တ ္က ေျပာပါသည။္ 
 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုငအ္ဖြဲ႕မ်ားသညလ္ည္း ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံံဇာတမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလထ့ုံးတမ္း 
ေျမယာ ကိယုပ္ိုင္စီမခံန္႕ခြဲပိငုခ္ြင့္ တရား၀င္အသအိမတွ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ၎တို႕၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
ေဒသႏၲာနသ္ရအစုိးရ ႏွင့္ ျပည္နယအ္စိုးရတို႕အား အာဏာအျပည့္အ၀ လြဲေျပာင္းေပးရန္ အစိုးရႏွင့္ 
အစိုးရစစ္တပ္တိ႕ုအား အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံၫိွႏႈိင္းမႈမ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျပဳလုပ္ခ႕ဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း 
ကြ် ပဲါးေစာင္းတီးသကဲသ့ို႕ ျဖစ္ေနပါသည္။ 
 
ဖကထ္ရယ္စံနစတ္ည္ေဆာက္ဖို႕ NLD န႕ဲ အျခားပါတီမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လယသ္မားမ်ား စသည့္ 
အဖက္ဖက္က တိကုတ္ြန္းေျပာဆိေုနတဲက့ာလမွာ လက္ရွိ လူထတုင္ေျမာကထ္ားတ႕ဲ အစိးုရအသစက္ 
တိုင္းရင္းသားျပညသ္လူူထုမ်ားန႕ဲ ယုံၾကည္မႈတညေ္ဆာက္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းျဖစတ္ဲ့အျပင္ တိုင္းရင္းသား 
ျပည္သလူူထုမ်ားရ႕ဲ ႐ိုးရာေျမယာမ်ားအေပၚ ထိခိကု္ေစတဲ့ရင္းႏီွးႁမွဴပ္ႏံွမႈမ်ား ရပ္တန႕္သင့္ပါၿပီ။ ဗဟိုခ်ဳပက္ိုငတ္ဲ့ 
စနစ္လညး္ ေလွ်ာခ့်ရမယ္၊ ၿပီးေတာ့ အဘကဘ္က္ပါ၀ငတ္ဲ ့ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးလုပင္န္းစဥမ္်ား အေကာငအ္ထည္ေဖၚ 
သင့္ပါတယ ္ ဟ ု ဖက္ထရယတ္ိုင္းရငး္သားလယသ္မားကြနယ္ကမ္ွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသ ူ ႏိုင္စေဝါမြန ္ က 
ေျပာပါသည္။ 
 
ဆက္သြယရ္န ္
(၁) ဦးေအာငလ္တ္ - 09895092667 - တာ၀နခ္ံ မာရဂ်ာ  
(၂) ႏုိင္စေဝါမြန ္    - 09261262116 - ၫိွႏႈိင္းေရးမႈး၊ မြန္ေဒသေျမမူဝါဒေရးရာေကာ္မတီ 
(၃) မိုးသူဇာဦး       - 09456001912 - လက္ေထာကဒ္ါ႐ိုကတ္ာ၊ ခ်င္းေတာင္သမူ်ားကြနယ္က္ 
(၄) စိုင္းေခးဆိငု ္   - 09268283843  -  အတြငး္ေရးမႈး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳးိမ်ားလထူုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုံရပ္။ 
 
ပးူတြဲထတုျ္ပနေ္ၾကျငာခ်ကစ္ာတမ္းတြင ္ပါ၀ငသ္ည့္အဖြဲ႕မ်ား 
(၁) ဖကထ္ရယတ္ိုင္းရင္းသားလယသ္မားမ်ားကြနယ္က္ 
(၂) မာရာဂ်ာ Mungchying. Rawt Jat “MRJ” 



 
(၃) ခ်င္းေတာငသ္မူ်ားကြနယ္က္ 
(၄) ကရငန္ီျပည္ေတာငသ္လူယ္သမားမ်ားသမဂၢ 
(၅) ကရငလ္ယသ္မားမ်ားကြနယ္က္ 
(၆) မြန္ေဒသေျမမူဝါဒေရးရာေကာ္မတီ 
(၇) ေက်ာက္ျဖဴေဒသရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ 
(၈) ရွမ္းျပညန္ယေ္တာင္သလူယ္သမားမ်ားကြန္ယက္ 
(၉) တိုငး္ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားလထူုဖြံ႕ၿဖိဳ းေရးဆုံရပ္ 
(၁၀) ကခ်ငလ္ထူဖုြံ႕ၿဖိဳးမႈဆကသ္ြယ္ေဆာင္ရြကေ္ရးအဖြဲ႕ 
(၁၁) ကရင္ကယဆ္ယ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး႐ုးံ 
(၁၂) ကရင္နလီမူႈဖလူုံေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပင္မ 
(၁၃) ခ်င္းလထူုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ 
(၁၄) မြန္ကယဆ္ယ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ 
(၁၅) ရခိုင္ျပည္လုးံဆိုငရ္ာေက်ာငး္သားမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားကြနက္ရက္ 
(၁၆) ရွမ္းသဘာ၀ပတ္၀နး္က်ငအ္ဖြဲ႕ 
 


