
 

 

ဖက်ဒရယ�်�မဥပ�ဒတစ်ရပ်ဆ�သ�� 

�မနမ်���ငင်�က�� ဖက်ဒရယ်�ပည�်ထ�င်စ�အ�ဖစ ် တည်�ထ�င်လ���သ��မ�်မ�န�်ခ�က်မ���သည် 

ဗ�တ�သ�ခတ် လ�တ်လပ်�ရ� မရခငက်တည်�က  တည်ရ���နခ��ပ��၊ ဆယ်စ��စမ်���စ��က��အ�င် 

�ဖစပ်����န�သ� �ပည်တ�င�်စစပ်��မ���၏ အဓ�ကအ�က�င�်ရင�်လည်� �ဖစ�်နခ���ပသည။် ၂၀၁၅-ခ��စတ်�င ်

ခ�ပ်ဆ��ခ��သည�် တစ်��င်င�လ��� ပစခ်တ်တ��က်ခ��က်မရပ်စ��ရ� သ�ဘ�တ�စ�ခ�ပ်၏ ပထမဆ���အ��ခခ�မ�တ�ငလ်ည်� 

အဆ��ပ� �မ�်မ�န�်ခ�က်က�� အသ�အမ�တ်�ပထည�်သ�င�်�ဖ�်�ပထ��သည်က�� �တ�ရ��ရသည်။  

“�ပည�်ထ�င်စ�သမတ�မနမ်���ငင်��တ�်အ�� �ပည်�ထ�ငစ်� မပ�က���ရ�၊ တ��င�်ရင်�သ�� စည်�လ��� 

ည�တမ်မပ�က���ရ��င�် အခ�ပ်အ�ခ�အ�ဏ� တည်တ��ခ��င်မ��ရ�တ��က�� �ရ��၍ လ�တ်လပ်မ၊ 

တန်�တ�ည�မမ�င�် တရ��မတမတ��က�� အ��ခခ�ပ�� ပငလ်��စ�တဓ်�တ်�င�်အည� ဒ�မ��က�ရစ�အ�ရ�၊ 

အမ� ��သ��တန်�တ��ရ��င�် က��ယ်ပ��င�်ပ�န�်ခ�င�် အခ�င�်အ�ရ�မ��� အ�မခ�ခ�ကမ်��� အ�ပည�်အဝရ���သ� 

ဒ�မ��က�ရစ��င�် ဖက်ဒရယ်စနစတ်��က�� အ��ခခ�သည�် �ပည်�ထ�င်စ�က�� ��င်င��ရ��ဆ�����ပ��ရလဒ်မ��� 

�င�်အည� တည်�ဆ�က်သ���ရန။်” 

သ��ရ�တ�င ် �မနမ်���ငင်�သည ် ဖကဒ်ရယ်ဒ�မ��ကရကတ်စ်�ပည�်ထ�င်စ�  �ဖစလ်�ရမည် ဟ�သည�် 

သ�ဘ�တ�ည�ခ�က်က�� ဥပ�ဒ�ပ�ရ�လ�ပ်ငန�်စ်မ���တ�င် ထည�်သ�င�်စ်�စ��ထ��သညက်�� ယခ�အခ� �နထ်� 

မ�တ�ရဘ�၊ ဗဟ��အ�ပ်ခ�ပ်လ�ပ်က��ငမ်က�� အ���ပ�သည�် ဥပ�ဒမ���က��သ� စ်ဆကမ်�ပတ် တစ်ခ�ပ��တစ်ခ� 

�ရ�ဆ��ထ�တ်�ပနလ်�က်ရ��က��သ� သတ��ပသည်။ ��မယ��င�် ပတသ်ကသ်ည�် ဥပ�ဒ�ပမမ���တ�ငလ်ည်� 

ထ��နည�်တ�ပင် �ဖစ်သည။် ဤက��သ�� ဥပ�ဒမ���က ဗဟ��ဦ�စ��စနစ်က�� အ���ပ�သည�်အတ�က် ယင�်တ��အ�ပ 

တ��င�်ရင်�သ��လ�မ� ��စ�တ��၏ ယ��ကညမ်က�� �လ���က��စသည�်အ�ပင် ယင်�တ��၏ ဖကဒ်ရယ်ဝ�ဒ လ��လ�� 

�တ�င�်တမက�� မ�ဖည�်စ�မ်���ငသ်ည�်အတ�က ်  င�မ်�ခ�မ်��ရ�က�� �ဖ�်�ဆ�င်ရနက်��ပင ် အတ��အဆ�� 

�ဖစ�်န�စသည်ဟ� သ���သပ်မ�ပ�သည။်  

အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�ငစ်�၏ လမ်�နမ်�ဖင�် အမ� ��သ����မဥပ�ဒ�ရ�ဆ�� �ပစ��ရ�လ�ပ်ငန်�စ် 

သည် စတင်�နပ� �ဖစသ်ည်။ ဤလ�ပ်ငန�်စ်က�� ၂၀၁၆-ခ��စက် �ပ�န်�ထ���သ� အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ 

မ�ဝ�ဒ၏ လမ်�နခ်�က်မ����င�်အည� �ဆ�င်ရ�က်ရမညဟ်� ဆ��ထ��ပ�သည။် ယင်���မအသ���ခ�မ�ဝ�ဒသည် 

ဗဟ��အ�ပ်ခ�ပ်လ�ပ်က��င်မက�� သ�သ�သ�သ� �လ���ခ�၍  �ပင်ဆင�်ရ�ဆ��ထ��သညဟ်� ဆ����င်�သ�်လည�် 

တ��င�်�ဒသက�� (သ��မဟ�တ်) �ပညန်ယ်လတ်�တ�်မ���၏ ဥပ�ဒ�ပ�ရ� အခန်�ကက�� မ�ဝ�ဒတ�င ် ရ�င�်ရ�င�် 

လင�်လင်� �ဖ�်�ပထ��သည်က�� မ�တ�ရ��ရ�ပ။ ၂၀၀၈-ခ��စ ် ဖ��စည�်ပ�� အ��ခခ�ဥပ�ဒ�ရ�ဆ��စ်ကလည်� 

��မစ�မ�ခန�်ခ��မအတ�က် ဗဟ��ဦ�စ��စနစ်က��သ� လ��အပ်သညဟ်� ထင်�မငယ်�ဆလ�က ်တ��င�်�ဒသက�� (သ��မဟ�တ်) 

�ပညန်ယ်လတ်�တ�်မ���သ�� ��မစ�မ�ခန�်ခ��မ�င�် ပတ်သက၍် ဥပ�ဒ�ပခ�င�်က�� ထ�ထ��ရ�က်�ရ�က် 

�ပ�မထ��ခ���ပ။ သ���ဖစရ်� အမ� ��သ����မဥပ�ဒ�ရ�ဆ�� �ပစ��ရ�လ�ပ်ငန�်စ်သည ် လကရ်��က�င�်သ����န�သ� 

ဗဟ��ဦ�စ��သည�် ��မစ�မ�ခန�်ခ��မစနစ်�င�် င�မ်�ခ�မ်��ရ�လ�ပ်ငန�်စ်တ��က��ပင ်အဟန�်အတ�� �ဖစ�်စ��ငပ်�သည။် 
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ကန်�တ�်တ��အ�နန�� ၂၀၀၈-ခ��စ ် ဖ��စည�်ပ��အ��ခခ�ဥပ�ဒက ဖကဒ်ရယ်��မဥပ�ဒက�� ခ�င�်�ပထ��သညဟ်� 

မ�မငမ်��သ�်လည်� လက်ရ�� ဖ��စည်�ပ��ပ�ရ��သည�် �က�င်�မ�န�်သ� အ��ခခ�သ�ဘ�တရ��တစ်ခ� �က�� အသ����ပ၍ 

တ��င�်ရင်�သ��လ�မ� ��စ�မ����နထ��ငရ်� �ပည်နယ်(�င�် တ��င�်�ဒသက��) အစ���ရ�င�် လတ်�တ�်မ���သ�� 

စ�မ�ခန�်ခ��မ၏ အ�ဏ�သ���ရပ်�ဖစသ်ည�် အ�ပ်ခ�ပ်မအ�ဏ�၊ ဥပ�ဒ�ပခ�င�်အ�ဏ��င�် တရ��စ�ရင်�ရ�အ�ဏ� 

တ��က�� ယခ�ထက် ပ��မ�� လ���ပ�င�်�ပ���င်သ�ဖင�် ဤအခ�က်သည် ဖကဒ်ရယ်��မစ�မ�ခန�်ခ��မအတ�က ် က��က�လ 

အစ�အမ�တစခ်� �ဖစ်��ငသ်ည်ဟ� ကန်�တ�်တ�� သ���သပ်သည။် ထ���ပင ် ကန�်တ�်တ��အ�နန�� �မနမ်���ငင်�က 

အန�ဂတ်က�လတ�င် ဖကဒ်ရယ် ဒ�မ��ဂရက်တစ် �ပည�်ထ�ငစ်�တစ်ခ�အ�ဖစ် �ဖစတ်ည်လ��သ�အခ� ရ��လ�မည�် 

အန�ဂတ် ဖက်ဒရယ်��မဥပ�ဒတစ်ခ�က�� ယခ�ကတည်�က က�တင် �မ�်မ�န�်ကည�်ထ���ခင်�သညလ်ည်� 

လ�ပ်သင�်သည၊် တန်ဖ���ရ��သညဟ်� ဆ��ခ�ငပ်�သည။် ဤ�မ�်မ�န�်ထ��မမ���သည် လကရ်��က�လ၏ အမ� ��သ�� 

��မဥပ�ဒ�ရ�ဆ���ပစ��ရ�လ�ပ်ငန်�စအ်တ�က်လည�် အ�ရ�က��သည်� လမ်�နတ်စ်ခ� �ဖစပ်�သည။် 

ဖက်ဒရယ်ဝ�ဒသည ် သမ��င�်�က�င်�မတ�က���ပ��သည�် တ��င�်ရင်�သ��လ�မ� ��စ�မ���၏  �ပင�်�ပ�သ� 

ဆ�ဖစသ်ည�်အ���လ��်စ�� ဗဟ��ဦ�စ��စနစ်က�� ဆကလ်ကထ်�န�်သ�မ်�သ���ရန်မ�� အ�ဏ��င�် အငအ်��က�� 

အသ���မ�ပဘ� �ဆ�င်ရ�က်��ငရ်န် ခ�ယ်�မညဟ်� ကန�်တ�်တ�� သ���သပ်မ�ပ�သည။် ��မစ�မ�ခန�်ခ��မက�� 

�ပညသ်�မ����င�် ပ��မ��န��ကပ်�စသည�်အ�ပင် ��ငင်��တ�်၏ အရပ်�ဒသမ� ��စ��တ�င် တည်ရ���နသည�် မတ�က���ပ�� 

�သ� အ��ခအ�နမ���က�� ဥပ�ဒတ�င် ပ��မ���က�င�်မ�နစ်�� ထည�်သ�င်��ခင�်၊ ထင်ဟပ်�စ�ခင်�မ��� �ဆ�င်ရ�က်��င် 

သ�ဖင�် ဖက်ဒရယ်��မစ�မ�ခန�်ခ��မစနစသ်ည ် အန�ဂတ် ဖကဒ်ရယ်ဒ�မ��ကရက်တစ် �ပည�်ထ�င်စ� �မနမ်���ငင်� 

အတ�က် အဓ�က က�ပ�သည။် 

တစ်��ငင်�လ��� ပစခ်တတ်��က်ခ��က်မရပ်စ��ရ� သ�ဘ�တ�စ�ခ�ပ်အရ ဖက်ဒရယ် ဒ�မ��ကရက်တစ ်

�ပည�်ထ�င်စ� တည်�ထ�င်ရန ် ကတ�ကဝတ်မ��� ထ��ရ��ခ���သ�်လည်� င�မ်�ခ�မ်��ရ� လ�ပ်ငန�်စ်တ�င ်

ဖက်ဒရယ် ��မစ�မ�ခန�်ခ��မသ�� �ရ��ဆ�င်ရ�က်��င�်ရ� တ��င�်ရင်�သ��လ�မ� ��စ�မ���၏ က��ပမ်�အ��ထ�တမ် 

မ���သည် �အ�င်�မင်သည�်အဆင�်သ�� မ�ရ�က်ရ���သ��ပ။ ယင်�တ��၏ က��ပမ်� အ��ထ�တမ်က�� 

ကရင်င�မ်�ခ�မ်��ရ� အ�ထ�က်အက��ပက�နရ်က်က မ�တတ်မ်�တင်ထ��ရ�တ�င ် လ��လ��ခ�က်မ���သည် ၂၀၀၈ 

ခ��စဖ်��စည်�ပ���င�် လက်ရ��တညရ်��ဥပ�ဒမ���က ခ�င�်�ပထ��သညထ်က် �က��်လ�န�်နသညဟ်�သည�် သ���သပ်ခ�က် 

မ����က�င�် တ��ဆ��ပ�တ်မမ���ပင် ရ���န�က�င်�၊ င�မ်�ခ�မ်��ရ��ဖစ်စ်တ�င ် သ�ဘ�တ�ည��ပ�ခ���သ� 

�ဆ�င်ရ�က်ခ�က်မ��� အ��လ���သည် ဗဟ��ဦ�စ��သည�် စ�မ�ခန�်ခ��မ�အ�က်ရ�� ဥပ�ဒ�င�် မ�ဝ�ဒမ��ဘ�ငမ်���၏ 

အကန�်အသတ် အတ�င်�၌သ� ရ���န�က�င်� �ဖ�်�ပထ��သည။်0

1 ဗဟ��ဦ�စ��သည�် စ�မ�ခန�်ခ��မက�� �ရ��၍ �ပငဆ်င ်

ထ�တ�်ပန်�သ� ဥပ�ဒတ��င်�သည ် တ��င�်ရင�်သ��လ�မ� ��စ�မ���၏ ဖက်ဒရယ် စ�မ�ခန�်ခ��မအတ�က ် လ��လ�� 

�တ�င�်တမက�� မ�ဖည�်စ�မ်���ငခ်��သည�်အတ�က် ယင်�သညပ်ငလ်င် ဖက်ဒရယ်က�� ဟန�်တ���နသည�် �န�က်ထပ် 

အ�က�င်��ပခ�က်တစခ်�ဟ� သ���သပ်ရပ�သည။် မက��သ�မ��စမ်���အတ�င�် ၂၀၁၂-ခ��စ ် လယ်ယ���မဥပ�ဒ၊ 

1 ကရင်င�မ�်ခ�မ�်�ရ�အ�ထ�က်အက��ပ က�န်ရက် (၂၀၁၈) - ဗမ�� တစ်ဖတပ်�တ် င�မ�်ခ�မ�်�ရ��ဆ�����မလ�ပင်န်�စ်အ��  

��မယ�ကမ� �လ�လ�ကည�်�ခင�် https://progressivevoicemyanmar.org/2018/07/05/burmas-dead-end-peace-

negotiation-process-a-case-study-of-the-land-sector-2/  တ�င ်ကည�်��ငပ်�သည်။ 
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၂၀၁၂-ခ��စ ် ��မလ�တ၊် ��မလပ်�င�် ��မ��င�်မ��� စ�မ�ခန�်ခ���ရ� ဥပ�ဒ�င�် ယင်�အ�� �ပငဆ်င်သည�် ၂၀၁၈ 

�ပငဆ်င်သည�်ဥပ�ဒ၊ ၂၀၁၈-ခ��စ ် ဇ�ဝမ� ��စ��မ� ��က���င�် သဘ�ဝထ�န�်သ�မ်��ရ�နယ်��မမ��� က�က�ယ် 

�စ�င�်�ရ��က်�ခင�်ဆ��ငရ်� ဥပ�ဒ၊ ၂၀၁၈-ခ��စ ် သစ�်တ�ဥပ�ဒ�င�် ၂၀၁၉-ခ��စ ် ��မသ�မ်�ဆည်��ခင်�၊ 

�ပနလ်ည�်နရ�ခ�ထ���ခင်��င�် �ပနလ်ည် ထ��ထ�င�်ခင်�ဆ��ငရ်� ဥပ�ဒက��သ���သ� အလ��တ� ဥပ�ဒ�ပ�င�် 

မ���စ�� ထ�တ်�ပနခ်��ပ�သည။်  

၂၀၀၈-ခ��စ ် ဖ��စည�်ပ��အ��ခခ�ဥပ�ဒသည် တ��င�်ရင်�သ��လ�မ� ��စ�မ����နထ��င်ရ� �ပညန်ယ်မ���ရ�� 

��မယ�စ�မ�ခန�်ခ��မတ�င ် အဟန�်အတ��တစခ်��ဖစ်�န�ပသည။် စ�မ�ခန�်ခ��မတစခ်�လ���၏ ဖ��စည�်ပ��သည် 

ဗဟ��တ�ဝန်ခ�အဖ��အစည်�မ���က ဆ����ဖတ်ခ�င�်အ�ဏ�အမ���စ�က�� ဆ�ပ်က��ငထ်��သည�် ဗဟ��ဦ�စ��စနစ် 

�ဖစသ်ည။် တ��င်��ဒသက���င�် �ပညန်ယ်အစ���ရအသ��သ��၏ အက��အက�မ����ဖစ�်သ�  

တ��င�်�ဒသက��/�ပညန်ယ်ဝန်က��ခ�ပ်မ���သည ် ��ငင်��တ�်သမတက ခန�်အပ်ထ��သ�မ����ဖစသ်ည်။ 

တ��င�်�ဒသက�� (သ��) �ပည်နယ်အစ���ရအဖ��မ���သည် သကဆ်��ငရ်� ဝန်က��ခ�ပ်�င�် အ�ခ���ပည်�ထ�ငစ်�အဆင�် 

အဖ��အစည်�မ���က�� တ�ဝနခ်�ရသည်။ ဖ��စည�်ပ�� အ��ခခ�ဥပ�ဒသည်  “��မစ�မ�ခန�်ခ��ခ�င�်”၊ “မ���မ�င�် 

ရ����မစ�မ�ခန�်ခ��ခ�င�်”�င�် အ�ခ�� ��မ�င�် သကဆ်��ငသ်ည�် လ�ပ်ငန�်မ���ဆ��ငရ်� ဥပ�ဒ�ပခ�င�်အ�ဏ�က��  

�ပည�်ထ�င်စ�အဆင�် ဥပ�ဒ�ပခ�င�် ရ���သ�အဖ��အစည်�မ���က��သ� �ပ�အပ်ထ��သည။်  

၂၀၀၈-ခ��စ ် ဖ��စည�်ပ��အ��ခခ�ဥပ�ဒ�အ�က်တ�င် ဖကဒ်ရယ်��မဥပ�ဒ�ပ�ပ�က်�ရ�မ�� မလ�ယ်က� 

�သ�်လည်� �ပည�်ထ�င်စ�အစ���ရအဖ��အ�န�ဖင�် ��မစ�မ�ခန�်ခ��သည�် အခ�င�်အ�ဏ� အပ�အဝင် ယင်�၏ 

လ�ပ်ပ��ငခ်�င�်အ�ဏ�မ���က�� �ပညန်ယ် (�င�် တ��င�်�ဒသက��) လတ�်တ�်မ���သ�� အတ��င�်အတ�တစ်ခ�ထ� ခ���ဝ 

လ���ပ�င်��ပ���င�်ပသည်။ အ�ဏ�ခ���ဝလ���ပ�င်��ပ��ခင�်သည် ဖကဒ်ရယ်ဝ�ဒအစစအ်မ�န�်တ�� မဟ�တ် 

�သ��ပ။ အဘယ်�က�င�်ဆ���သ�် ဤက��သ�� ခ���ဝလ���ပ�င်��ပ��ခင်�က�� အ��ခခ�ဥ�ပဒအရ က�က�ယ ်

ထ���ခင်�မရ��သ�ဖင�် ခ���ဝလ���ပ�င�်ထ��မက�� �ပန်လည်�ပ်သ�မ်���င�်သ��က�င�် �ဖစ�်ပသည။် သ��လင�်ကစ�� 

ဖ��စည်�ပ��အ��ခခ�ဥပ�ဒ၏ မ��ဘ�င်အတ�င�် အ�ခ�� အခ�င�်အ�ရ�မ���ထ�မ� တစ်ခ��ဖစသ်ည�် အ�ဏ�ခ���ဝ 

လ���ပ�င်��ပ��ခင်�သည် လက်ရ�� အ�ရ�က���နသည�် က��က�လတ�င် �မနမ်���ငင်�အ�� ဖကဒ်ရယ် 

��မဥပ�ဒလမ်��က�င်��ပသ�� အတ��င်�အတ�တစခ်�ထ� ပ���ပ���ငသ်ည�် အခ�င�်အ�ရ�တစခ်� �ဖစသ်ညဟ်� 

ကန်�တ�်တ�� သ���သပ်ပ�သည။် (မ�တခ်�က်။  ။ တ��င�်�ဒသ က��/�ပည်နယ် ဝန်က��ခ�ပ်မ��� (သ��မဟ�တ်) 

�ပညန်ယ်�င�် တ��င�်�ဒသက��အစ���ရအဖ��မ���အ�� လ�ပ်ပ��ငခ်�င�်အ�ဏ� ခ���ဝလ���ပ�င်��ပ��ခင်�က 

�မနမ်���ငင်�အ�� ယင်�လမ်��က�င်��ပတ�င် မ���စ�� ခရ���ရ�က�်စမည ်မဟ�တ်�ပ၊ အဘယ်�က�င�်ဆ���သ�် 

ဝန်က��ခ�ပ်မ���သည် �ပည�်ထ�ငစ်�အစ���ရအဖ��က�� တ�ဝနခ်�ရ�သ��က�င�် �ဖစသ်ည်။)  

သမ��င�်�က�င်� ရ�ညလ်���ပ�� ��မ�ပင်အ�က�ငအ်ထည်�ဖ�်မမ���ပင ် ရ���နသည�် ၂၀၁၅ �ကအင်ယ� 

(KNU) ��မမ�ဝ�ဒက�� ကည�်�ခင�်အ���ဖင�် တ��င�်ရင်�သ��လ�မ� ��မ����နထ��င်ရ� �ပညန်ယမ်���တ�င်  ��မမ�ဝ�ဒ�င�် 

ဥပ�ဒမ��� �ပ�ပ�က်�ရ�အတ�က် အတ��င်�အတ�တစ်ခ�အထ� �ဆ�င်ရ�က်ထ��ပ� �ဖစ�်က�င်� သ�သ� 

ထငရ်����စပ�သည။် 
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အရပ်ဖက်လ�မအဖ��အစည်�မ���ကလည်� ဖကဒ်ရယ်��မဥပ�ဒတစရ်ပ်1

2 �ပ�ပ�က်�ရ�အတ�က် 

တ��က်တ�န�်လ���ဆ�်�နလ�က်ရ��ပ�� အ�ခ����ငင်�မ���၏ ဖကဒ်ရယ်��မစ�မ�ခန�်ခ��မစနစမ်���က��လည�် သ���သပ် 

�လ�လ�မမ��� ရ���န�က�င်� �တ�ရ��ရသည။် သ���သ�် အဆ��ပ� ဖကဒ်ရယ�်�မဥပ�ဒအ�� ရ�င်�လင�်စ�� 

ပ���ဖ�်��ငရ်န်အတ�က် �ဆ�င်ရ�က်စရ� မ���စ�� က�န်ရ���နပ��သ�သည်။ 

ဖကဒ်ရယ်��မဥပ�ဒက�� �မ�်မ�န�်ကည�်ရ�တ�င် �အ�က်ပ��မ�ခ�န�်မ���က�� �မ��မန်��ခင�်မ��� ပ�ဝင ်

ပ�လ�မ�်မည။် အန�ဂတ်ဖက်ဒရယ်��မဥပ�ဒသည် မညသ်ည�်ပ��စ� �ဖစ�်နမည်နည�်။ ��မစ�မ�ခန�်ခ��မ�င�် 

သကဆ်��ငလ်�လင် ဖက်ဒရယ်အစ���ရ�င�် တ��င်��ဒသက���င�် �ပည်နယ်မ��� အက��တ�င် မညသ်���သ� 

အ�ဏ��ဝမမ��� ရ���နမည်နည�်။ ယင်�ဥပ�ဒမ� ��တ�င် တ��င�်ရင�်သ�� �ပညန်ယ်မ���(�င�် တ��င�်�ဒသက��မ���) 

၏ လတ�်တ�်မ���၏ အခန်�ကသည် မညသ်��မညပ်�� ရ��မညန်ည်�။ တ��င်�ရင်�သ��လ�မ� ��စ�မ��� အ�န�ဖင�် 

ဥပ�ဒ�ပ�ရ�တ�င ် ၎င်�တ��၏ က��ယပ်��င် ��မဆ��င်ရ� ဥပ�ဒမ���  �ပ�န�်ခ�င�်အ��ခအ�နမ�� မညသ်��မညပ်�� 

�ဖစ�်နမည်နည်�။ �ပည�်ထ�ငစ်� အစ���ရ၏ အခန�်ကသည် �ပည�်ထ�င်စ� အဆင�်�င�် 

တ��င�်�ဒသက��/�ပညန်ယ်အဆင�်တ�င ် မည်သ���ဖစလ်�မည်နည�်။ ��မယ�စ�မ�ခန�်ခ��မက�� �ပည�်ထ�င်စ�အစ���ရ�င�် 

တ��င�်�ဒသက�� /�ပညန်ယ် အစ���ရတ��က မညသ်��မညပ်�� အ�က�ငအ်ထည် �ဖ�်ကမညန်ည်�။ �ပညသ်�တ��၏ 

��မဆ��ငရ်� အခ�င�်အ�ရ��င�် ပ��ငဆ်��င်ခ�င�်အ�နအထ��မ���သည်လည�် မညသ်���ဖစလ်�မညန်ည်�။ ဖကဒ်ရယ် 

��မဥပ�ဒက�� မည်က��သ�� အ�က�င်အထည ်�ဖ�်�စမည်နည�်။  

အမ� ��သ����မဥပ�ဒ�ရ�ဆ���ပစ��ရ�ဆ��ငရ်� မ�ဝ�ဒလ�ပ်ငန�်စ်မ���၏ အခ�က်အခ�� က��သ� 

�နရ�မ���တ�င ် ဖက်ဒရယ်��မဥပ�ဒ�င�် ပတသ်က်၍ �ဆ�����ခ�က်မ��� ပ�ဝင်လ��စရန် အ�တ�်ပင် 

က��စ��ယ�ရဦ�မည် �ဖစသ်ည။် အန�ဂတ် ဖကဒ်ရယ်��မဥပ�ဒအ�� ပ���ဖ�်��င်ရန ် �ဆ�����မမ����င�် 

တ��င�်�ဒသက���င�် �ပညန်ယ်လတ�်တ�်မ���က�� လ�ပ်ပ��ငခ်�င�် အ�ဏ� ခ���ဝလ���ပ�င်��ပ��ခင�်အ���ဖင�် 

၎င်��မ�်မ�န�်ခ�က်မ���အ�� အ�က�ငအ်ထည်�ဖ�်��င်ရန် စ်�စ��မမ���သည် အမ� ��သ����မဥပ�ဒဆ��င်ရ� 

�ဆ�����မမ���၏ အ��ခခ� �ဖစ်သင�်ပ�သည။် ဤက��သ�� တရ��ဝင်မ�ဝ�ဒလ�ပ်ငန�်စ်မ���တ�င် ဖကဒ်ရယ် 

ဥပ�ဒအ�� ဗဟ���ပ�ဆ�����မမ��� �ပလ�ပ်�ပ��ခင်�က ဥပ�ဒ�ပမ�င�် င�မ်�ခ�မ်��ရ�လ�ပ်ငန�်စ် မ���က�� 

အတ�တက� �ဆ�င်ရ�က်��င်�အ�င် အ�ထ�က်အက� �ဖစ်�နပ��၊ ပ��မ��ထ��ရ�က�်သ� က��က�လ �ဆ�င်ရ�က် 

ခ�က်မ����င�်  င�မ်�ခ�မ်��ရ�အတ�က် ပ��မ���က�င�်မ�န�်သ� အခ�င�်အလမ်�မ���ဆ�သ��လည�် �ရ���စပ�သည။် 

ဤ�ဆ�����ခ�က်မ���၏ ဆ��လ��ရင်�မ�� ဖကဒ်ရယ်��မစ�မ�ခန�်ခ��မအ�� �ရ��၍ �ဆ�ငရ်�က် �နသည�် 

အ�ပ်စ�မ���အ�� အစ���ရ၏ မ�ဝ�ဒလ�ပ်ငန�်စ်မ���သ�� ဆ��သ�င�်ရန်မဟ�တ်သက��သ�� အစ���ရ၏ ��မမ�ဝ�ဒဆ��င်ရ� 

လ�ပ်ငန�်စ်မ���တ�င ် ထ�ထ�ဝငဝ်င်�ဆ�င်ရ�က်�နသည�် အ�ပ်စ�မ���အ��လည်� ဖကဒ်ရယ်��မစ�မ�ခန�်ခ��မက�� 

မ�မ�ဖ�သ� ဆ��သ�င�်လ���ပ�င�်ယ�ရန်လည�် မဟ�တ်�ပ။ ယင်�အစ�� မ�မ�တ�� လ�ပ်ငန�်စ်မ���တ�င် 

�ဘ�ဖယမ်ထ��ဘ� စတင်�ဆ�����မမ��� အစ�ပ��င�်အ�င် တင်�ပ�ဆ������ခင�် �ဖစပ်�သည။် 

2 Land in Our Hands (2018) ၏ Civil Society Organizations’ Statement on Myanmar Vacant, Fallow and Virgin Land 

Management စ�အ�ပ ်Accessed from: https://www.farmlandgrab.org/post/view/28590-civil-society-organizations-

statement-on-myanmar-vacant-fallow-and-virgin-land-management တ�င ်ဖတ်��ငပ်�သည်။ 
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