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ျမန္မာနိုင္ငံေဒသAသီးသီးတြင္ လယ္ယာ/ေျမ သိမ္းယူမႈမ်ားသည္ Uပေဒ/လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ 

ကုိက္ညီျခင္းမရိွေၾကာင္း Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 
၁။ ျမန္မာနုိုင္ငံေဒသAသီးသီးတြင္ Aာဏာပုိင္မ်ား (သုိ႕မဟုတ္) Aာဏာပုိင္မ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနသူမ်ား (သုိ႕မဟုတ္) စစ္တပ္ စသည္တို႕သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား. ေနထုိင္/လုပ္ကိုင္/ Aက်ဳိးခံစားခြင့္ 
Aသီးသီး ရရွိေနခ့ဲၾကေသာ လယ္ေျမ/ယာေျမ/ စသည္တို႕ကုိ Aတင္းAဓမၼသိမ္းယူခဲ့ျခင္း၊ သိမ္းယူေနျခင္း 
မ်ား၊ ကုိျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္၊1 
 
၂။ ထိုကဲ့သို႕ သ္ိမ္းယူရာတြင္လည္း နစ္နာသူမ်ားကို ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း။ ေျမယာ Aစားထုိး ေပးျခင္း 
စသည္တုိ႕ကုိ စနစ္တက်လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရိွေၾကာင္း 2၊ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးပါကလည္း ကာလ 
တန္ဖုိး ႏွင့္ Aညီ ထိုက္တန္စြာေပးျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျမယာAစားထိုးေပးပါကလည္း နစ္နာ 
သူမ်ား ယခင္ရရိွခံစားခ့ဲၾကရေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးAေျခAေန၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္AေျခAေန 
စသည့္ Aရပ္ရပ္ဆိုင္ရာAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့္ လြန္မင္းစြာ ကြာျခားလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရိွရသည္။3 
 
၃။ ထိုကဲ့သို႕ Aတင္းAဓမၼ လယ္ယာ၊ေျမစသည္တို႕ကုိ သိမ္းယူျခင္းခံရသျဖင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား 
သိရွိထုတ္လႊင့္ ေပးနိုင္ရန္Aတြက္လည္းေကာင္း။ Aျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ Aလုပ္သမားAဖြဲ႕မွ သိရွိကူညီနိုင္္ 
ရန္Aတြက္လည္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားကို Aာဏာပုိင္မ်ားမွ ဖမ္းဆီး၊ စစ္ေဆး၊ 
Aက်U္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလပ္ုလွ်က္ရိွေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 
 
Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ခ်က္ 
 
၁။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာေျမနိုင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ေရး Aက္Uပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ယင္းUပေဒ 
Aခန္း ၃ “ လယ္ယာေျမကိုကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း” ေခါင္းစU္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားAရလည္းေကာင္း။ Aခန္း ၄ 
“ လယ္ယာေျမေ၀ငွျခင္း” ေခါင္းစU္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားAရလည္းေကာင္း၊ Aခန္း (၅) “ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
ေပးသည့္လယ္ယာေျမႏွင့္ ေ၀ငွသည့္လယ္ယာေျမေပၚတြင္ရရိွသည့္Aခြင့္Aေရး” ေခါင္းစU္ပါ ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ား Aရလည္းေကာင္း၊ Aခန္း ၁၈ “ေလွ်ာ္ေၾကး”ေခါင္းစU္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားAရလည္းေကာင္း လယ္ယာ 
ေျမကို နိုင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လြန္စြာခက္ခဲၿပီး Aဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ Aညီလုပ္ 
ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းUပေဒျပဌာန္းလုိက္သည့္ Aခ်ိန္Aခါတြင္ - လယ္ယာေျမAမ်ားစုကုိပုိင္ဆိုင္ 
လွ်က္ ရိွသည္မွာ ေငြရွင္းေၾကးရွင္မ်ား ျဖစ္ေနၾကၿပီး လယ္လုပ္သူ လယ္သမား Aမ်ားစုမွာမူ လယ္ယာေျမ 
လက္မဲ့ျဖစ္ရျခင္း၊ ေၾကြးၿမီတင္ျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ားကုိကာကြယ္ေျဖရွင္းနုိင္ရန္၊ လယ္မလုပ္သူတုိ႕ ပုိင္ 
ဆုိင္သည့္ လယ္ယာ ေျမမ်ားကို သမ္ိးယူၿပီး လယ္လုပ္ခြင့္မရသူ လယ္သမားမ်ားကိုခဲြေ၀ေပးရန္ဟူသည့္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
                                                 
1
 DVB ေနာ္ေစးေဖာ-၂၈ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀၀၉ 
၂၀၀၉ မတ္လ (၂၇) ရက္Aင္းစိန္ေရႊ႕ေျပာင္းရပ္ကြက္သားတUီး 
2

 ရီေမေAာင္ DVB - ၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉ 
3

 DVB ထက္ေAာင္ေက်ာ္ ၂၂ မတ္ ၂၀၀၉ 



 
၂။ ထို႕Aျပင္ ယင္းUပေဒကို ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ပိုင္း (၁၀) ႏွစ္ကာလ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ “ေတာင္သူ 
လယ္သမား Aခြင့္Aေရးကာကြယ္သည့္ Uပေဒ” ကုိျပဌာန္းခဲ့သည္။ 
 ယင္းUပေဒ ပုဒ္မ ၃ (၁) တြင္ - တည္ဆဲAျခားတရားUပေဒတရပ္ရပ္တြင္ မည္သုိ႕ပင္ရိွေစကာမူ 
တရားမရုံးတခုခု၏ ဒီကရီ သုိ႕တည္းမဟုတ္ Aမိန္႕ျဖင့္-  
 (က) လယ္ယာေျမ/ကၽြဲ /ႏြား/ ကိရိယာတန္ဆာပလာ/ လယ္ယာေျမမွ ထြက္ေသာ ပစၥည္း/ 
စသည္တုိ႕ကို -၀ရမ္းကပ္ျခင္၊ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳရ။ 
 (ခ) လယ္ယာေျမ မလုပ္ကိုင္ရ/ မ၀င္ရ ဟုတားဆီးျခင္းမျပဳရ၊ 
 (ဂ) လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္သည့္ ကြ် ဲႏြား/ထြန္စက္ စသည့္သက္ရိွသက္မဲ့ ကိရိယာတန္ဆာပလာ 
မ်ားကုိ မေရႊ႕ေျပာင္းရ/ ေရာင္းခ်သုံးစြဲထုခြဲျခင္း မျပဳရဟု တားဆီးျခင္း မျပဳရ။ 
 (ဃ) Aထက္Aပုိဒ္ (က) (ခ) (ဂ) ပါ ကိစၥ တခုခုႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ လယ္သမားတU ီးUီးကုိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ 
ေႏွာင္ျခင္း မျပဳရ။ 
 ထုိ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေဒသAသီးသီးတြင္ Aာဏာပုိင္မ်ား (သုိ႕မဟုတ္) Aာဏာပုိင္မ်ားနွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား (သို႕မဟုတ္) စစ္တပ္စသည္တို႕သည္ Aထက္ေဖာ္ျပပါ Uပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖါက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္လွ်က္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ သိမ္းယူေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္၊ 
 Aာဏာပိုင္မ်ားAေနျဖင့္- ၊ AေျခAေနAေၾကာင္း တရပ္ရပ္Aရ သာမန္ရုိးရုိးေျမ ကုိ မျဖစ္မေန 
သိမ္းယူရမည္ဆုိပါက -  
 “ Aမ်ားျပည္သူတို႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥတခုေၾကာင့္ မည္သည့္ၿမိဳ႕၊ မည္သည့္နယ္၊ မည္သည့့္ 
ရပ္ကြက္Aတြင္းက မည္သည့္ Eရိယာရိွေျမကုိ သိမး္ယူရန္ ရည္ ရြယ္ေၾကာင္း - ပထမ ေၾကျငာရမည္။ 
ေၾကျငာၿပီးေနာက္ သိမ္းမည့္ေျမတည္ရိွေသာေဒသ တြင္ Aမ်ားျပည္သူျမင္နိုင္ေAာင္ ႏုိ႕တစ္စာကပ္ရမည္ဟူ 
၍လည္းေကာင္း ၊ ျပန္တမ္းထုတ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ Aတြင္းသက္ဆိုင္သူတို႕က ေျမသိမ္းျခင္းကုိ Aေၾကာင္း 
ျပခ်က္ခို္င္လုံစြာကန္႕ကြက္နိုင္သည္” ဟူ၍ UီးဘUီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္  
(ေကာလိပ္ေတာ္Aရာရိွ၊ မႏၱေလး) ၁၉၅၉ B.L.R (H.C) 234  စီရင္ထုံးတြင္ ထုံးဖြဲ႕ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ကို 
ေလးစား လုိက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 သုိ႕ရာတြင္ မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ စစ္တပ္ (သုိ႕မဟုတ္) ဖက္စပ္ (သို႕မဟုတ္) ကုမၼဏီမ်ားက နည္း 
မ်ဳိးစုံျဖင့္ Aထက္ေဖာ္ျပပါ Uပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ စီရင္ထံုးမ်ားကုိေဖာက္ဖ်က္၍ လယ္ယာ၊ေျမမ်ုားကို သိမ္း 
ယူေနျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ပုိင္ယာပုိင္Aျဖစ္မွ စာရင္းငွားလယ္ယာလက္မဲ့ Aျဖစ္သုိ႕ 
ေရာက္ရွိလ်ွက္ လယ္သမားAခ်ဳိ႕သည္ပင္လွ်င္ AစုိးရAခြန္ေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ 
မိမိကိုယ္ကို Aဆုံးစီရင္လိုက္ၾကရသည့္AေျခAေနမ်ားရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကၿပီးျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္-  
 နုိင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီAစုိးရသည္ - 

- Uပေဒမဲ့လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းေနမႈမ်ားကိုုခ်က္ျခင္းရပ္ဆုိင္း သင့္ေၾကာင္း၊ 
-  လုိAပ္ခ်က္တရပ္ရပ္Aရ သိမ္းဆည္းရသည္ဆုိပါကလည္း နစ္နာသူမ်ားကို ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ 

ထုိက္တန္စြာေပးျခင္းျဖင့္ ကုစားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ 
-  ေျမယာ မတရားသိမ္းဆည္းခံေနရမႈကုိ Aေျခခံ၍ မတရားလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ တားဆီး 

ရန္၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ၾကသူမ်ားကုိAက်U္းခ်ထားျခင္းမွ ျပန္လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း တို႕ကို 
Uပေဒေရးရာ သုံးသပ္ခ်က္ထုတ္ျပန္Aပ္ပါသည္။ 

 
ျမန္မာနိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ  

ေန႕စဲြ - Eၿပီလ (၃) ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 
 

Aေသးစိတ္သိလိုပါလွ်င္ ဆက္သြယ္ရန္ Uီးမ်ဳိး (086216 0108) တာ၀န္္ခံ Uပေဒေရးရာ သုံးသပ္ေရးAဖြဲ႕
  


