ထုတ္ျပန္ခ်က္ း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ရက္ေန႔ ၊ ပထမေန႔
ဤခဲယဥ္းက်ပ္တည္းေသာေန႔၏

အစသည္

ျမန္မာျပည္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ

တို႔၏စားဝတ္ေနေရးမ်ားႏွင့္

အခြင့္အေရးတို႔အား

ေရာက္မႈကို

ျမန္မာျပည္တြင္း

ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ယေန႔သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ကတည္းက

စျပီး

သန္းခ်ီရွိေသာတိုင္းရင္းသား

ႀကီးမားလွသည့္
မွတ္ပံုမတင္ရေသးသည့္

ေျမလြတ္၊

ေျမလပ္၊

အက်ဳိးသက္
ေျမယာအားလံုးသည္

ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားအျဖစ္

တရားဝင္

ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဧက သိန္း၅၀အထိ ရွိေသာ
ေျမယာမ်ားအား

မိမိကိုယ္ပုိင္

(၂၀၁၂)

ေျမလြတ္၊

အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အတြက္

သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္

နည္းလမ္းပြင့္လာခဲ့ပါသည္။

ေျမလပ္၊

ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းသည္

ေျမရုိင္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏

ေအာက္တြင္

ေျမယာမ်ားအား

ဤကိန္းဂဏာန္းအေရအတြက္သည္

ျမန္မာျပည္၏

ေျမယာ သံုးပံုတစ္ပံုႏွင့္ညီမွ်ၿပီး တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ရွိေသာ ေျမယာ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေရးပါသည့္
ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာအျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒသည္
သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမအားလံုးႏွင့္ မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ အသံုးျပဳေျမယာမ်ားအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ
၁၁ ရက္ေန႔၌

ေနာက္ဆံုးေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ျပရန္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈအား ျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ အဆိုပါ

ျပင္ဆင္ဆဲဥပေဒသည္

တိုင္းရင္းသားဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားအား

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း
ျပတ္သားမႈမရွိေပ။

ထို႔အျပင္၊

မလႊမ္းမိုးထားေၾကာင္း

လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာျပင္ဆင္မႈ

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

အသံုးႏႈန္းမ်ားသည္ပီျပင္

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာမ်ားအား

သတ္မွတ္ရန္

တရားဝင္

နည္းလမ္းမ်ားမရွိပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာအသံုးျပဳမႈကုိ က်င့္သံုးသည့္ သန္းခ်ီရွိေသာ
ျပည္သူမ်ားအတြက္

မိမိတို႔၏

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္

ဝင္ေငြအတြက္

ကာကြယ္မႈရရန္

မည္သည့္

အာမခံခ်က္တစ္စံုမွ မရွိေပ။
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္

မိမိတုိ႔

ဓေလ့ထံုးထမ္းစဥ္လာအရ

က်င့္သံုးေသာ

ေျမယာမ်ားကို အခ်ိန္မွီ ေျမယာမွွတ္ပံုတင္မႈ မျပဳႏုိင္ျခင္းသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ အေျခအေနတရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ ေလ့လာေတြ႕႐ွိခပ
ဲ့ ါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤသတ္မွတ္ထားေသာ တုိေတာင္းသည့္
ေျခာက္လတာ

ကာလအတြင္း

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအျပားရွိသလုိ
စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒရွိေနသည္ကုိလည္း
ျပည္သူအမ်ားအျပားသည္

ေျမစာရင္းဌာနသုိ႔
အဆုိပါ

ေျမယာမွတ္ပံုတင္ရန္လည္း မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကပါ။
ေက်းလက္ေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္

အတည္ျပဳခဲ့ေသာ

သတိမျပဳမိၾကေပ။

ျမန္မာစကားကုိ
မိမိ၏

လက္လွမ္းမမွီသည့္

ေကာင္းမြန္စာြ

ထုိ႔နည္းအတူ

ေက်းလက္ေဒသ႐ွိ
ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုိင္း
ေက်းလက္ေဒသရွိ

ေျပာဆုိႏုိင္စြမ္းမရွိၾကသျဖင့္

မိမိတုိ႔၏

ပုိ၍ဆုိးသည္မွာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ
ေျမယာမ်ားတြင္ဆက္လပ
ု ္ကိုင္လွ်င္

ယခုအခါ

ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒ၏ခ်ပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ ေျမယာက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ တရားမဝင္ ေျမယာသံုးစြမ
ဲ ႈ
ေျမာက္သျဖင့္ တရားစြခ
ဲ ံရမည့္ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရေသာ္ ေဒသခံမ်ားသည္

မိမိ၏ဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာမ်ားတြင္

လုပ္ကိုင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေနထုိင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ ႏွင့္ ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၃၃၀) ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္

႐ႈပ္ေထြးေသာဥပေဒေဘာင္အခ်က္ ၇၀ ထက္ပါေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္း

ကမ္းျဖင့္ ထိန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဘယ္ဥပေဒတစ္စံုတစ္ရာမွ် ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရေျမယာလုပ္ကိုင္က်င့္သုံးမႈ
ကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိပါ။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူသည့္
အစိုးရ၊

တပ္မေတာ္ႏွင့္

လူစုတစ္ခင
ြ ္လုံး၏

တပ္သား

သို႔မဟုတ္

စားဝတ္ေနေရးလုံျခံဳမႈကုိ

လက္နက္ကိုင္မ်ားကုိ
လုပ္ေဆာင္ေသာ

ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေနသျဖင့္
စြမ္းရည္ကိုပိတ္ပင္ေနပါသည္။

ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမယာလုပ္ကိုင္က်င့္သုံးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းရရွိေရးအတြက္
ဤအားနည္းခ်က္ကို

ရင္ဆုိင္ရန္

အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

တစ္စံုတစ္ရာမရွိပါက

ျမန္မာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေနေသာ ေျမယာဆုိင္ရာ ျပႆနာ မ်ားကို ပိုမိုႀကီးလာေစပါသည္။
ဤကား

ေဒသခံလူထုႏွင့္

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အတြက္

ဆုိးရြားေသာ

အက်ိဳးဆက္မ်ား

ျဖစ္ေပၚ

လာႏိုင္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ကရင့္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ ျမန္မာအစိုးရကို ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ
ဥပေဒအား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွ

တိုင္းရင္းသားလယ္သမားမ်ားသည္

ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္တိုက္တြန္းပါသည္။

ရာဇဝတ္သားမ်ားမဟုတ္ပဲ

ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေပးေနရေသာေၾကာင့္
ကရင့္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ

ေႏွာင့္ေနွးမႈမရွိပဲ

ဘယ္လိုအေျခအေနမွ်

ျမန္မာအစုိးရအား

မိသားစု၏စားဝတ္ေနေရးအတြက္သာ
၎တို႔အား

ထိုကဲ့သို႔မဆက္ဆံသင့္ပါ။

လုိအပ္ေသာအတိုင္းအတာကိုေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမယာလုပ္ကိုင္က်င့္သုံးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳျပီး အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးမႈသည့္
၂၀၁၆

ခုႏွစ္

အမ်ိဳးသားေျမယာသုံးစြမ
ဲ ႈ

မူဝါဒႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ေအာင္

သက္ဆုိင္ေသာ

လူထုအေျချပဳ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္မွ
အစည္းအေဝးအတြင္း

မေန႔က

ဂ်ီနီဗာတြင္

ယခုလို

ေျပာပါသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ
‘လူ႔အခြငအ
့္ ေရးႏွင့္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္

ဒီမိုကရက္တစ္ လူထုကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေျပာင္းလဲေစရန္အတြက္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။’
ဓေလ့့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ
သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ

ေျမယာလုပ္ကိုင္က်င့္သုံးမႈဥပေဒအခြင့္အေရးမ်ားကို

တိုင္းရင္းသားမ်ား

၎တို႔ေျပာဆိုသည့္အတိုင္း

၏

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ

ေနထိုင္ၿပီး

မရွိမည္

မဟုတ္ပါ။

ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏

ျငင္းပယ္ခံေနရသေရြ႕
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ
ယဥ္ေက်းမႈ၊

ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား ထိုတိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းႏွင့္ မပတ္သက္ပဲ
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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