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  ၂-၁ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ က်င့္သုံးလွ်က္ရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ သမိုင္းေနာက္ခံ ၁၅

  ၂-၂ လက္ရွိဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းမွ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္  ၁၈ 

  ၂-၃ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျမယာအသုုံးျပဳမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ ရယူႏိုုင္သည့္  ၃၀

    တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား 

  ၂-၄ ရိုုးရာဓေလ့ထုုံးတမ္းအရ ေျမယာပိုုင္ဆိုုင္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး 

    ပိုုမိုုေကာင္းမြန္လာႏိုုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ၃၂

    အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေျမယာအသုုံးခ်ေရး မူ၀ါဒ (၂၀၁၆) ၃၂

    ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၃၅

    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္UNDRIP ၃၆
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  ၃-၁ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ၃၈

    မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ၃၈

    အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရး အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ၄၂

    သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားရွိ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၄၅

  ၃-၂ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ အေျခခံအယူအဆမ်ား ၄၆

    ေျမယာသည္ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံအား လႊမ္းၿခံဳထားသည္ ၄၆

    လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ၄၇

    ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားမွ မတူညီသည့္ အခြင့္အေရးပိုင္ဆိုင္သူ အမ်ိဳးအစားမ်ား ၄၈

    လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ၄၉

    ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အခန္းက႑ ၅၀

    ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္ရွိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အစီအမံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၅၂

    ရိုးရာမဟုတ္ေသာႏွင့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ ပူးတြဲတည္ရွိမႈမ်ား ၅၂

    ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား ၅၃

    ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၅၄
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  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္ရွိ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သုံးသပ္ခ်က္ ၅၅

  လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) - CSO ကူညီပံ႔ပိုးသူမ်ားအား ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ၅၇

  လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) - ဦးတည္ရည္ရြယ္ထားသည့္ နယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍  

     ရွိရင္းစြဲ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း ၅၇

  လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) - မွတ္တမ္းျပဳစုေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတိက်စြာ သတ္မွတ္ျခင္း ၅၉

                 ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားအေျချပဳ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈမ်ား  ၆၀

                 မူ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးဆြဲမႈမ်ား ၆၀ 

                 ႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ စည္း႐ုံးေတာင္းဆိုမႈ ၆၁

                 ရပ္ရြာလူထု၏ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း ၆၅

                 မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတိက်ေစျခင္း သုံးသပ္ခ်က္ ၆၇

  လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) -  မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း ၆၈

                  အစိုးရပိုင္းမွ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ၇၀

   လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) -  ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း ၇၀

     ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား မည္သို႔ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ 

     သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့ပါး ေစႏိုင္မည္တို႔ကို ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္ထားပါ ၇၂

     အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျခင္း ၇၃

  ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကင္း၍ ႀကိဳတင္ခ်ျပ အသိေပးထားၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူသည့္ (FPIC) လုပ္ငန္းစဥ္ ၈၀

        ေက်းရြာအတြင္း နယ္ေျမေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုုးမည့္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ျခင္း ၈၂

  လုပ္ငန္းစဥ္ (၆) - ရပ္ရြာအတြင္းကူညီပံပိုးမည့္သူမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

     မွတ္တမ္း ျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း ၈၄

  လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) - မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားမႈကို ရပ္ရြာအတြင္းမွ 

     အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ခ်ျပၿပီး အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္း ၈၄

4
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  ၅-၁ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈဆိုင္ရာ “ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား”အျဖစ္ ပဏာမ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ၈၇

  ၅-၂ ေဒသခံ CSO မ်ားမွ မွတ္တမ္းျပဳစုေရး ပံ့ပိုုးကူညီသူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ၈၉

  ၅-၃ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ၈၉
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  ၆-၁ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္၏ အဓိကအစိတ္အပိုုင္းမ်ားအား မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း ၉၅

    ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မွ အဓိကအစိတ္အပိုုင္းမ်ား ၁၀၀

  ၆-၂ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းအမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း ၁၀၁

    ေက်းရြာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၁၀၂

    ေဒသ၏ ေနာက္ခံရာဇ၀င္ ၁၀၃

    ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၁၀၅

    ရင္းျမစ္မ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပိုင္ခြင့္ ၁၀၉

    အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၁၁၁
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    ရိုးရာဓေလ႔အရ ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္းမ်ား ၁၁၂

    သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၁၁၅

    ေျမယာက႑ရွိ ယဥ္ေက်းမႉဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႉမ်ား - စားေသာက္ပြဲမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ား၊ 

    ဇာတ္လမ္း ပုံျပင္မ်ား၊ ပန္းခ်ီ၊ အက၊ ေတးသီခ်င္း ၁၁၈

  ၆-၃  ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၏ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား ၁၂၀

  ၆-၄ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သူတို႔ ပါ၀င္သင့္သနည္း ၁၂၂

    ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား ၁၂၂

    မတူကြဲျပားသည့္ ႐ႈျမင္ပုံမ်ားႏွင့္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ ဗဟုသုတမ်ား ၁၂၂

    ေဘးဒုကၡခံစားရလြယ္သူမ်ားအဖြဲ႔ ၁၂၃

    က်ား/မ ခြင့္တူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား ၁၂၄

   ၆-၅ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ စနစ္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

    အသုံးခ်ကိရိယာမ်ား ၁၂၇

    ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း ၁၂၇

    ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၁၃၉

    တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ၁၄၀

    အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ၁၄၁

    လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း စူးစမ္းေလ့လာျခင္း ၁၄၂

  ၆-၆ ရုပ္/သံ အခ်က္အလက္မ်ား ၁၄၃

  ၆-၇ မွတ္တမ္းျပဳစုထိန္းသိမ္းထားျခင္း ၁၄၄

  ၆-၈ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းျခင္း ၁၄၅

  ၆-၉ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း ၁၄၅
 

  awGU &Sdcsufrsm;tm; qufoG,fjyefMum;jcif;? a'ocHvlxktm; xdawGUqufqHjcif;ESifh pkaygif;vkyfaqmifrIvkyfief;rsm; 146

  ၇-၁ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းေရးသားျခင္း ၁၄၆

  ၇-၂ ရရွိလာသည့္ရလဒ္မ်ားကို ေက်းရြာလူထုအား တင္ျပျခင္း၊ ျဖန္႔ ျဖဴးျခင္းႏွင့္ 

    လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ၁၅၁

    အခ်က္အလက္မ်ားပိုင္ဆုိင္မႈ ၁၅၁

   ၇-၃ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ ၁၅၃

    စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈ ၁၅၃

    ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား ကာကြယ္ႏိုင္ေရး ၁၅၃

    ေဒသခံအစုအဖြဲ႕မွ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ၁၅၃

  aemufqufwGJazmfjycsufrsm;  154

  ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - အသုံး၀င္ႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ၁၅၄

  ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ - အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္ ၁၅၆

  ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ - မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းဒီဇိုင္း  ၁၅၇

  ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ - အေျခခံ ေမးခြန္းမ်ား စာရင္း ၁၅၈

  ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ - အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား နမူနာ  ၁၇၇
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ပုံ ၁ -  “PAR မဟုတ္ေတာ့ ဘာေတြလဲ?”  ၃၉

ပုံ ၂ - လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း သုေတသန စက္၀န္း ၄၁

ပုံ ၃ -   စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္ေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ၄၇

ပုံ ၄ -  အဆင့္အတန္းအလိုက္ စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္ေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ၄၈

ပုံ ၅ -  ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္  ၅၈

  Google Earth မွ ေျမပုံမ်ားကို ပရိုဂ်က္တာျဖင့္ ပိတ္ကားေပၚတြင္ ထိုးျပထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 

  ပုံႏွိပ္ထုတ္ထားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ပုံ ၆ -  စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြင္းရွိ Google Map နည္းပညာသည္ မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ တည္ေနရာအား ၅၈

   Google Earth အပါအ၀င္ ေျမပုံေပၚတြင္ ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ 

  “ပင္အပ္ေထာက္၍ အမွတ္အသားျပဳျခင္း” ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ပုံ ၇ -   ေအာင္ျမင္ေသာ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ အဓိကက်ေသာ က႑မ်ား ၆၀

ပုံ ၈ -  ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၇၂

ပုံ ၉ -  ရိုးရာဓေလ့ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင္႔ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား  ၈၆

ပုံ ၁၀ -  ရုိးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ၈၆ 

ပုံ ၁၁ -  ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုးမည့္သူမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ 

   သင္တန္းေပးမည့္ပုံစံမ်ား ၉၀

ပုံ ၁၂ -   ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား ၉၅ 

ပုံ ၁၃ -  အခ်ိန္ကာလအလိုက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားကိုျပသထားသည့္ 

  ေျမကြက္ပုံနမူနာ (source: E. Le Gal, N. Molinier – Analysis diagnosis, 

  region of Wolayta/Damot Gale. CNEARC 2009) ၁၀၅

ပုံ ၁၄ -  ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ ေျမယာလုပ္သားမ်ား သမဂၢ (FLU) မွ 

  ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေျမအသုံးခ်မႈျပေျမပုံ ၁၀၉

ပုံ ၁၅ -  လူမႈေရးအေျချပေျမပုံ နမူနာ ၁၁၂

ပုံ ၁၆ -  အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ စီးပြားေရး အေျချပ ေျမပုံ ၁၁၇

ပုံ ၁၇ -  ေဒသခံမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မွ်ေဝသံုးစြဲမႈျပ ေျမပံု ၁၃၆

ပုံ ၁၈ -  သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ ၁၄၈
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ဇယား ၁ -  အၿမဲတမ္းသစ္ေတာနယ္ေျမ(PFE) အတြင္းရွိ သစ္ေတာအမ်ိဳးအစားမ်ား ၂၀

ဇယား ၂ -  ေျမယာအသုုံးျပဳမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအလိုုက္ ေျမယာပိုုင္ဆိုုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား ၃၁

ဇယား ၃ -  ႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ ေပးေလ့ရွိသည့္ ေခ်ပခ်က္မ်ား ၆၂

ဇယား ၄ - ႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

  ကြဲျပားၾကပုံကို ျပသေနသည့္ ဥပမာမ်ား ၆၇

ဇယား ၅ -  ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္ 

  သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္မည္႔ ဥပမာမ်ား ၇၈

ဇယား ၆ -  ပုံမွန္အသုံးျပဳေလ႔ရွိသည့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေျမပုံေရးဆြဲမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား ၁၃၆

ဇယား ၇ -  ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈ နည္းလမ္းနမူနာမ်ား ၁၄၈
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CF  ေဒသအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ 

CFI  ေဒသအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (CFI)

CSO  အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း 

ECDF   တိုင္းရင္းသားလူထု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဖိုရမ္  

EIA  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ

FPIC  အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္း၍ ႀကိဳတင္ခ်ျပအသိေပးထားၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း 

GIS   ပထ၀ီေျမျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္ 

GPS   ကမၻာအႏွံ႔ တည္ေနရာရွာေဖြမႈ စနစ္

IDP   ျပည္တြင္းတြင္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား  

KEAN   ကယားျပည္နယ္ ေျမယာအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္ (KEAN) 

NGO   အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

MRLG  မဲေခါင္ေဒသ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

PAR   လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းျဖင့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ သုေတသန 

PFE   အၿမဲတမ္း သစ္ေတာ နယ္ေျမ 

LUC   ေျမယာ အသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္

MIMU   ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ 

MONREC  သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန 

NLD   အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

NLUP   အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေျမအသုံးခ်ေရး မူ၀ါဒ

VFV  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း 

VGGT   လုပ္ပိုင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လိုက္နာက်င့္သုံးအပ္သည္႔ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

UNDRIP  ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ေၾကျငာစာတမ္း 
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အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား သက္ဆိုင္ရာေဒသအဆင့္တြင္ 

မွတ္တမ္းျပဳစုႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေနသာ သီအိုရီပိုင္းသာမက လက္ေတြ႕က်င့္သုံးႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္၌ စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

သည္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံတို႔၏ သိျမင္နားလည္မႈျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျမႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ 

မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ နယ္ေျမတြင္းျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသံုး၀င္ 

ေနႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ပမွအက်ိဳးစီးပြားမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔၏ေျမယာအခြင့္အေရး 

မ်ား ဆုံးရႈံးမႈမရွိေစရန္ကုိလည္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေဒသခံအဆင့္ တိုင္းေဒသ 

ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တို႔တြင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ တင္ျပေတာင္းဆိုရာတြင္ 

လည္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအျဖစ္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ မတူကြဲျပားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေန 

သည့္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရ သတ္မွတ္ထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ား အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ 

လာမည့္  အစိုးရ၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံလူထုတို႔ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔၏အခက္အခဲမ်ား တင္ျပ 

ထည့္သြင္းလာႏိုင္ေစပါသည္။ 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္အား ေရးသားျပဳစုရာတြင္လည္း ႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လက္ေတြ႕ မွတ္တမ္း 

ျပဳစုေနသည္ ့အဖြ႕ဲမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ၎တို႔ႏငွ္ ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚတြင ္အေျခခထံားပါသည။္ 

မူ၀ါဒနွင့္ ဥပေဒတို႔အား လႊမ္းမိုးႏိုင္ေရး၊ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားမွကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ ေဒသခံလူထုပိုင္ သယံ 

ဇာတရင္းျမစမ္်ား စမီခံန္႔ခြမဲႈ ပိမုိုေကာင္းမြနလ္ာေစေရးႏငွ္ ့သဘာ၀ပတ၀္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္းမႈ ျမႇင္တ့င္ေရး စသည္ ့

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ MRLG အေနျဖင့္လည္း 

CSO ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ရရွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း ဤလမ္းညႊန္ 

စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ 

႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ 

ေဒသမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔က်င့္သုံးေနၾကေသာ္ျငား သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေန 

သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးမွာမူ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ သစ္ေတာဥပေဒမ်ားရွိ ကန္႔ 

သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စိန္ေခၚမႈေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။  

ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း အစိုးရႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ 

မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားခဲ့ရသည္၊ ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဓေလ့ 

ထုံးတမ္းအရ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာေျမမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ား ရွိေနေသာ 

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေျမအသံုးခ်ေရးမူ၀ါဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ကုလသမဂၢ 

မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း (UNDRIP) စသည္ျဖင့္ ႐ုိးရာေျမ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အား ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳခံရႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ 

ယခုအဆိုျပဳ တင္ျပထားသည့္ မွတ္တမ္းျပဳစုေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားတြင္ လူထုကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္း 

ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ အားလုံးပါ၀င္ျခင္း၊ ေျပာင္းလြယ္ျပငလ္ြယရ္ွိျခင္း၊ လပုင္န္းစဥအ္လိက္ု အေသးစတိ္ေဖာ္ျပထား 
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ျခင္းႏွင္ ့ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈရွိျခင္း စသည္အ့ေျခခစံည္းမ်ဥ္းမ်ား ပါ၀င္ေနပါသည။္ အခ်ကအ္လကပ္ိငုဆ္ိငုမ္ႈကဲသ့ို႔  

အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ကိုလည္း ပံ့ပိုးေျဖရွင္းေပးထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အရည္အေသြး 

ျပည့္၀သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ႐ႈေထာင့္သုံးမ်ဳိးမွ ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ျခင္း၊ ဘက္ 

လိုက္မႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္ကုိ ႀကိဳတင္သိရွိထားျခင္း၊ သုေတသနေမးခြန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈေမးခြန္းမ်ား 

အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းျဖင့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္း (PAR) အသုံးခ် 

ကိရိယာမ်ား  အသံုးျပဳထားျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ျခင္း စသည္တို႔ 

အတြက္ လိုက္နာသင့္သည့္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေပး 

ထားပါသည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း လိုက္နာရမည့္ က်င္႔၀တ္မ်ား ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ 

သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္သာ ပါ၀င္ေစျခင္း၊ “ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစျခင္း”၊ အမည္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ မျပဳ 

ျခင္း၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေပးျခင္းႏွင့္ ဘက္မလိုက္ဘဲ ၾကားေနရပ္တည္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ရွင္းလင္းတင္ဆက္ ေပး 

ထားပါသည္။ 

႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးပါသည့္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ား 

ကို ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ၿပီးသည့္အခါတြင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္မီ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ဤလမ္းညႊန္ 

စာအုပ္တြင္ အႀကံျပဳတင္ျပေပးထားပါသည္။ သို႔မွသာ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ ထိရွလြယ္သည့္ျပႆနာမ်ား 

ႀကံဳေတြ႕လာရသည့္တိုင္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးကုိ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕စြာ အၿပီးသတ္ႏိုင္ေပမည္။ ႀကိဳတင္ 

ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာအတြင္းကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအား သင္တန္းေပးေလ့က်င့္မႈမ်ားမွ 

တစ္ဆင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ 

ျခင္း၊ အဓိက ပါ၀င္သင့္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည္။ ထို႔အျပင္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ 

ေခ် အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္၊ ပဋိပကၡေလ်ာ့ပါးေရးနည္းဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္း၍ 

ႀကိဳတင္ခ်ျပ အသိေပးထားၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိမႈ (FPIC)တို႔ အပါအ၀င္ ေက်းရြာလူထုအား ခ်ျပသည့္

ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမ်ားကုိလည္း က်င္းပႏိုင္ေစပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္မူ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသင့္သည့္ 

အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ဆက္လက္မိတ္ဆက္ေပးသြားပါမည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ မွတ္တမ္းျပဳစုရမည့္ အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိလည္း 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ မိတ္ဆက္ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ေက်းရြာ၏ အေျခခံ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား၊ ေဒသသမိုင္းေၾကာင္း၊ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သယံဇာတလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္း 

ေပးပိငုခ္ြင္မ့်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပဋပိကၡေျဖရငွ္းေရး၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလပုင္န္းမ်ားႏငွ္ ့ေျမယာက႑တြင ္

ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျပႆနာမ်ားအား 

မည္သို႔ေျဖရွင္းရည္ညႊန္းႏိုင္မည္တို႔ကို စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပပါ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီအား 

အေသးစိတ္တင္ျပေပးထားပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါ၀င္သင့္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ေဘးဒုကၡခံစားလြယ္ 

သူမ်ားႏွင့္ က်ား/မ ခြင့္တူေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္)ႏွင့္ အသုံးျပဳရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား 

အတြက္ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းခ်က္ (ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း၊ ဦးတည္အုပ္စုအလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား) မ်ားကိုလည္း ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ အႀကံျပဳတင္ျပေပးထားပါ 

သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သို ႔စီမံခန္႔ခြဲသင့္သည္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေတာင္းဆိုမႈ၊ 

လူထုအားျဖန္႔ျဖဴးေရး သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္၍ ေတြ႕ရွိခ်က္ 

မ်ားအား မည္သုိ႔ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားသင့္ေၾကာင္းကုိ လက္ေတြ႕က်သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း 

ေပးထားပါသည္။ 
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 2 - 1 þvrf;nTefpmtkyf ay:aygufvmyHk

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုေရးကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း၀ယ္ အရပ္ဘက္လူမႈ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSO)၊ ေဒသခံ ေက်းရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားက စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္း 

လုံးရွိ ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ႐ိုးရာဓေလ့ စည္း 

မ်ဥ္းမ်ားႏငွ္ ့အစအီမမံ်ားရွထိားတတၾ္ကသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္နံယန္မိတ္ိ၏ ထက၀္ကန္ီးပါးခန္႔တြင ္တိငု္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စမု်ား 

ေနထိုင္လွ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ေျမႏွင့္သစ္ေတာမ်ားကို ႐ိုးရာဓေလ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အစီအမံမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲလွ်က္ရွိၾကသည္။  
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သို႔ေသာ ္အဆုိပါ ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့စနစမ္်ားကိ ုမ၀ူါဒခ်မတွသူ္မ်ား၊ အာဏာပိငုအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ္ ့ေျမယာအေရး ေဆာင ္

ရြက္ေနၾကသူမ်ားက အျပည့္အ၀ နားလည္ထားၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါစနစ္မ်ားအား လက္ရိွဥပေဒမူေဘာင္ 

မ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းလည္း မရွိေပ။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး 

ဥပေဒကဲ့သုိ႔ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔၏ေျမမ်ားအား အစိုးရမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း “အသိမ္းအဆည္းခံရျခင္း” အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလွ်က္ရွိသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေျမယာအသုံးခ်ေရးမူ၀ါဒတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေတာင္ယာအပါအ၀င္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္အေျမာက္အျမားကို ထည့္သြင္းထား 

ရာ ရိုးရာဓေလအ့ရ ေျမယာလပုက္ိငု္ႏိငုသ္ည္အ့ခြင္အ့ေရးမ်ားအား ပိမုိအုသအိမတွ္ျပဳခရံေရး အတြက ္အခြင္အ့လမ္းတစရ္ပ ္

အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသစ္ထြက္ေပၚလာမည့္ ေျမယာဥပေဒမွသည္ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးမည့္ 

အစိုးရလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ားအထိ အနာဂတ္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မည္သို႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးသြားမည္ဟူေသာ အခ်က္ကမူ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိေသးေပ။  ဤ 

အေတာအတြင္း တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပဳစုလွ်က္ရွိေနၿပီး ၎တို႔၏ ေျမယာမူ၀ါဒမ်ား 

သည္ ေဒသခံတုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေရးဆြထဲားၾကသည္။ အဆုိပါ ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားသည္ ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအား အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ က်င့္သုံးသြားႏိုင္ေရးကို အဆိုျပဳ ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးလက္နက္မ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ 

ရိုးရာဓေလအ့ရ စမီခံန္႔ခြလွဲ်ကရ္ွသိည္ ့ေျမမ်ားအား တရား၀င ္အသိအမတွ္ျပဳေပးထားျခင္းမ်ားေၾကာင္ ့လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ 

အသုံးခ်လက္နက္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။  

ေျမယာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ ရိုရာ 

ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္ေအာက္ရွိ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ေျမပုံညႊန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေျမႏွင့္လူတုိ႔၏ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ဆက္စပ္မႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားမွတ္တမ္း 

မ်ား ပံ့ပိုးျခင္းတို႔သည္ အလႊာအသီးသီးတြင္ အေရးပါေနသည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား 

အား ျပင္ပမွ၀င္ေရာက္လာၾကမည့္ အျခားေသာ အက်ိဳးစီးပြား ရွာေဖြသူမ်ားလက္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္း 

ဤလပုင္န္းစဥက္ အသုံး၀င္ေနမညသ္ာျဖစသ္ည။္ ပုစံအံမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့တညရ္ွိေနသည္ ့ရိုးရာေျမလုပပ္ိငုခ္ြင္စ့နစမ္်ား၏ အေထာက္ 

အထားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေကာက္ယူ စုေဆာင္းထားျခင္းျဖင့္ ေဒသခံလူထု၊ CSO မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံထားရသူမ်ားအေနျဖင့္ 

နယ္ေျမခံေဒသ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တို႔တြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား 

အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အခြင့္အေရး 

မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္မွ အသိအမွတ္ျပဳလာမည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ကိုလည္း ေဒသခံမ်ား သတိျပဳ 

ေစာင့္ၾကည့္လာေစပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းမွ ရရွိလာသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား 

သည္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ တည္ရွိေနသည့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္၊ အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္မည့္ 

အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးလာႏိုင္ပါသည္။ 

မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္၊ ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္၊ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားအား ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားမွစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 

ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ား မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းကိ ုလက္ေတြ႕ေဆာငရ္ြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏငွ္ ့ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ 

၎တုိ႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ ေရးဆြဲျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ MRLG ကုိယ္တုိင္ 

သည္လည္း CSO ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ရရွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ 
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(CSO)ႏွင့္ ေဒသခံလူထုတုိ႔အေနျဖင့္ ရုိးရာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစု 

ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသအေျခအေနတို႔အေပၚမူတည္၍ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးအား 

လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပင္ဆင္သုံးစြဲႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမူေဘာင္တစ္ခုကို ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ တင္ဆက္ေပးထားပါသည္။ 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္အား NGO ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြ႕ဲအစည္း၊ ရပ္ရြာအႀကီးအကမဲ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကပါသည္။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကနဦးစတင္ေရးဆြဲ၍ ပံ့ပိုးအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ “CSO ပံ့ပိုးသူမ်ား” 

အတြက ္ရညရ္ြယ္ေရးဆြထဲားသည္ ့လမ္းညႊနစ္ာအပု္ျဖစပ္ါသည။္ ႐ိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းကုိ ကညူပီံပ့ိုးႏိငုရ္န ္

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ ေဒသခံမ်ားကိုမူ “ရပ္ရြာအတြင္း ပံ့ပိုးသူမ်ား”ဟု ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 

႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မွတ္တမ္းျပဳစုေရးအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပုံေသသတ္မွတ္ထားျခင္းထက္ 

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္မွ အႀကံျပဳ တင္ျပထားေပးပါသည္။ အခ်ိန္ကာလ 

ႏွင့္ ရယူသုံးစြဲႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားအေနအထား၊ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားမွ ေဒသခံလူထုႏွင့္အတူ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ 

မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းဆိငုရ္ာ ဦးတညခ္်ကမ္်ားအေပၚ မတူည၍္ ဦးစားေပးေခါင္းစဥမ္်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏငွ္ ့အသုံးခ်ကရိယိာမ်ားကိ ု

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္ တင္ဆက္ေပးထားျခင္းျဖစ္ရာ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိ “ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ 

မွာယူႏိုင္သည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားစာရင္း” ဟုပင္ တင္စားႏိုင္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ထိုကဲ႔သို႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 

တင္ျပေပးထားရုသံာမက CSO ႏငွ္ ့ရပရ္ြာအတြင္း ကညူပီံပ့ိုးသမူ်ားအတြက္ မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္း လပုင္န္းစဥတ္စ္ေလွ်ာက္လုံးရွ ိ

လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အသုံးခ်ကိရိယာမ်ားကိုလည္း 

ပံပ့ိုးေပးထားပါသည။္ မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလပုင္န္းစဥအ္ား မမိတိို႔လိအုပခ္်ကမ္်ားႏငွ္က့ိကုည္ီေစရန ္လိကု္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင ္

ရာတြင္ CSO ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနေပသည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္း 

စဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရာတုိ႔တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနျခင္း 

ေၾကာင့္ ေဒသခံေက်းရြာလူထုသည္ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးႏွွင့္ ထြက္ရွိလာသည့္ရလဒ္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ 

ခြင့္၊ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ေဒသခံေက်းရြာလူထုမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိလာေရးႏွင့္ 

ေလ့လာသင္ယူမႈတို႔ကိုလည္း ပိုမိုခိုင္မာေစပါသည္။

႐ိုးရာေျမလုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ား မတ္ွတမ္းျပဳစလုိသုည္ ့CSO အဖြ႕ဲျဖစပ္ါက လုပင္န္းစဥတ္စ္ေလွ်ာက္လုံးရွ ိလပုင္န္းအဆင္ ့

အသီးသီးအား သေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ႏွင့္ အဆင့္တိုင္း၌ ခ်မွတ္ရမည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တစ္အုပ္လုံးအား ေၾကညက္စြာ ဖတ္ရႈထားသင့္ပါသည္။ 

အခန္း - ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းတြင္ CSO ပံ့ပိုးသူမ်ားအား 

ဆင့္ပြားပို႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း1မ်ားကို  MRLG ႏွင့္ အျခားစိတ္ပါ၀င္စားသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 

တာ၀န္ယူစီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံေက်းရြာမ်ားအတြင္း ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစု 

ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရာတြင္လည္း  ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို 

အသုံးျပဳသြားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကို 

rdwfqufed'gef;1

1  CSO ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ႔ပိုးသူမ်ားအား ေလ႔က်င့္သင္ၾကားသည့္အခါတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ToT ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးျပဳစုသြားရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ 

ရွိပါသည္။
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စိတ္၀င္စားသည့္၊ လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ အႀကံျပဳထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား အတူတကြေလ့လာသင္ယူလုိၿပီး ဆက္လက္ 

တိုးတက္ေစလုိသည္ ့ရပရ္ြာလထူမု်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်င္သ့ုံးႏိငုစ္ြမ္းကိလုည္း ဤလမ္းညႊနစ္ာအပုက္ ပံပ့ိုးေပးသြားမည ္

ျဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လိုက္နာက်င့္သုံးႏိုင္ေရးအတြက္

ကိုလည္း ဆက္လက္မြမ္းမံရပါဦးမည္။ 

ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ထြက္ရွိလာသည့္ရလဒ္မ်ားအား 

ေ၀မွ်ေပးျခင္းတို႔အပါအ၀င္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးပါသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ က႑တစ္ခု 

ျခင္းရွိ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို ပုံ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားအား မည္သူမွေဆာင္ရြက္သင့္ 

သည္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သင့္သည္ႏွင့္ မည္သူတုိ႔ ပါ၀င္ရမည္ စသည္တုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

ေလ႔က်င္သ့ငၾ္ကားေပးသည္က့႑ႏငွ္ ့သငတ္န္းေပးမႈလပုင္န္းစဥမ္်ားအတြက ္အေသးစတိအ္ခ်ကအ္လက္မ်ားကိ ု

အခန္း ၅ တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

ရပ္ရြာလူထုအား ကနဦးခ်ျပ ေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေ၀း 

မ်ား အပါအ၀င္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈက႑အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အခန္း ၄ ကုိ 

ၾကည့္ပါ။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း ဒီဇုိင္းေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ လက္ 

ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ အေသးစိတ္ 

အခ်က္ အလက္မ်ားအတြက္ အခန္း ၅ ႏွင့္ ၆ ကို ၾကည့္ပါ။ 

ထြက္ရွိလာသည့္ရလဒ္မ်ားအား စုစည္းေရးသားျခင္း၊ 

ရလဒမ္်ားအား ေ၀မွ်ျခင္းႏငွ္ ့မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းဆိငုရ္ာ ေတြ႕ရွခိ်က ္

မ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ကုိမူ အခန္း ၇ ကုိ ၾကည့္ 

ပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ႐ိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

လက္ရိွ ဥပေဒအေျခအေနမ်ားအား ေလ႔လာသံုးသပ္ခ်က္ကုိ 

အခန္း ၂ တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး အခန္း ၃ တြင္မူ ရိုးရာေျမ လုပ္ 

ပိငုခ္ြင္ဆ့ုငိရ္ာ သေဘာထားအျမငမ္်ားႏငွ္ ့လက္ေတြ႕လပုင္န္းျဖင္ ့

လထူပုူးေပါင္းပါ၀ငသ္ည္ ့သုေတသနလပုင္န္းမ်ား၏ အေျခခစံည္း 

မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္တင္ျပေပးထားပါ 

သည္။  

 

rdwfqufed'gef; 1

2 ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားလုံးမွသေဘာတူညီျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာေက်းရြာမ်ားမွလည္း သေဘာတူညီေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း 

စဥ္အား ကူညီပံ႔ပိုးရန္အတြက္ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္ျခင္းစသည့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္ 

ၿပီးဆုံးသြားသည့္အခါတြင္ ဤသင္တန္းကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
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မွတ္တမ္းျပဳစုမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံး၏ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား

rdwfqufed'gef;1
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 2 - 1 "avhxHk;wrf;t& usifhoHk;vsuf&Sdaom 
 pnf;rsOf;rsm; ordkif;aemufcH

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာအမ်ားစုမွာ ရိုးရာဓေလ့အရ သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈအစီအမံမ်ား၏ 

ေအာက္တြင္သာ တည္ရွိေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္အား သမိုင္းေၾကာင္းခ်ီ၍ လက္ခံက်င့္သုံး 

ေနၾကဆဲျဖစ္သည့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရၿပီး အဂၤလိပ္ေခတ္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို ပူးတြဲက်င့္သုံးမႈ အားအနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။ ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ေအာက္တြင္မရွိဘဲ ကိုယ္ပိုင္စနစ္မ်ားျဖင့္သာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ရိုးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းစနစ္ 

မ်ားကိုသာ ဆက္လက္ က်င့္သုံးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါဓေလ့ ထုံးတမ္းမ်ားမွာ တရား၀င္ ေရးသားျပဌာန္းထားသည့္ 

jrefrmEdkifiH&Sd½dk;&majrvkyfudkifrItodtrSwfjyKcH&a&;twGuf
Oya'ydkif;qdkif&m pdefac:rIrsm;ESifh tcGihftvrf;rsm;
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jrefrmEdkifiH&Sd½dk;&majrvkyfudkifrI todtrSwfjyKcH&a&;twGuf Oya’ydkif;qdkif&m pdefac:rIrsm;ESifh tcGihftvrf;rsm;2

ဥပေဒမ်ားထက္ ရိုးရာဓေလ႔မ်ားအေပၚတြင္သာ အေျခခံထားၾကသည္ျဖစ္ရာ ေျမယာအား မည္သို႔အသုံးျပဳရမည္၊ ေျမယာ 

အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ခ်မွတ္ရမည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္း 

ျပတ္သားစြာ ခ်မွတ္ထားၾကသည္။ 

အဂၤလိပ္ေခတ္၌ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရ တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ 

တစ္ဆင့္ သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ တစ္ဆင့္ခံစီမံခန္႔ခြမဲႈပံုစံမ်ားသည္ ဓေလ႔ထံုးတမ္းစနစ္မ်ား 

ကို နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားတတ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ခ်င္း၀ိေသသတိုင္း အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဥပေဒ ၁၈၉၆ ႏွင့္ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ၁၈၉၅ တို႔သည္ အစုိးရမွက်င့္သံုးေနေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ 

မတကူြဲျပားသည္ ့ဓေလ႔ထုံးတမ္းစနစမ္်ား မညသ္ုိ႔ ပူးတြ ဲက်င္သ့ုံးၾကသညတုိ္႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး သာဓကမ်ားပင္ျဖစသ္ည။္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေတာင္ေပၚေဒသႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ေခတ္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ရိုးရာဓေလ့ ထုံးတမ္း 

စနစ္မ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သုံးလွ်က္ပင္ ရွိေနၾကသည္။

ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေရရညွတ္ညတ္ံၿ့ပီး၊ ခြင္တူ့ညမီွ်မႈရွသိည္ ့တိုးတက္ၾကြယ္၀မႈမ်ား ရွလိာေစေရး 

အတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရးသည္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ 

ပါ၀ငလွ္်ကရ္ွိေနေၾကာင္းကိ ုမၾကာေသးမီေသာႏစွမ္်ားအတြင္းက ပိမုိ၍ု အသအိမတွ္ျပဳ လက္ခလံာၾကသည။္ အမ်ိဳးသားအဆင္ ့

ေျမယာအသုံးခ်ေရးမူ၀ါဒတြင္ ရိုးရာဓေလ့အရ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ား ထည့္ 

သြင္းလာသည္တ့ိငု ္အစိုးရဘကမ္ ွအသိအမတွ္ျပဳမႈမ်ားမွာ နည္းပါးေနေသးသည။္ ရိုးရာဓေလ့အတိငု္း လကခ္ကံ်င္သ့ုံးေနသည္ ့

ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔အား အသိအမွတ္ျပဳေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ေျခ 

လွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု သံုးသပ္သူ 

မ်ားလည္း ရွိေနၾကျပန္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မတူကြဲျပားသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈ၍ 

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အားၿပိဳင္မႈမ်ားေျဖေလွ်ာ့ျခင္းတို႔ကို ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္သြားၾကေရးသည္ 

မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

 2 - 2 vuf&SdOya'rlabmiftwGif;&Sd 
  ½dk;&majrvkyfydkifcGifh

ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိထားျခင္းေၾကာင့္ နယ္ 

ေျမေဒသအမ်ားစုသည္ အစိုးရ၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 

ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံ၏ပြင့္လင္းလာမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမင့္မားလာျခင္းကလည္း 

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ အျခားေသာ သယံဇာတထုတ္ယူေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ 

ကမုၸဏမီ်ားမ ွေျမယာမ်ားေလွ်ာကထ္ားရယူျခင္းကုိ မ်က္ႏွာသာေပးလွ်ကရ္ွိေနသည။္ ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္က့ိသုာ ထနိ္းသမိ္း 

လာခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမယာမ်ားမွာ လက္ရွိတည္ဆဲ ဥပေဒစနစ္မ်ားတြင္ တိတိက်က် အသိအမွတ္ျပဳထား 

ျခင္းမရွိသျဖင့္ လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဥပမာေဆာင္ရလွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 

စနစ္မ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာနယ္ေျမအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ေျမအမ်ိဳးအစား မွားယြင္းစြာခြဲျခားသတ္မွတ္ခံထားရသည္။ 

2018 zGJUpnf;yHktajccHOya'

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္း ပုိင္ရွင္ 

ျဖစ္သည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ပုဂၢလိက ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိလည္း 
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အသိအမွတ္ျပဳထားေပးသည္။ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီထံမွ လြတ္လပ္ေရးမရရိွမီ တစ္ႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ႔သည့္ ၁၉၄၇ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒတြငလ္ည္း ႏိငုင္ံေတာသ္ည ္ေျမအားလုံး၏ ပငရ္င္းပိငုရ္ငွ္ျဖစသ္ညဟ္ ုထည္သ့ြင္းေဖာ္ျပထားသည။္ လြတလ္ပ္ေရး ရရွ ိ

ၿပီးသည့္ အခါတြင္မူ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ေျမယာအားလုံးကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃ ေျမယာမ်ားအား 

ႏိင္ုငံပုိင္ ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒျဖင့္ ေျမယာမ်ားျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးခ႔ဲသည္။  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၃၇ သည္ ဌာေန 

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳထားျခင္းပင္ ျဖစ္ 

သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ဖြင့္ဆိုလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာအားလုံးကို အစုိးရမွသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 

ရွသိညဟု္လည္း အခ်ိဳ႕က မွားယြင္းစြာ အဓပိၸါယ္ ဖြင္႔ဆိုႏိငုၾ္ကသည။္ ေျမယာအားလုံး၏ ပငရ္င္းပိငုရ္ငွမ္ွာ ႏိငုင္ံေတာ ္သို႔မဟတ္ု 

ျပညသ္လူထူုျဖစသ္ညဟ္ူေသာ အခ်ကက္ိ ုႏိငုင္အံမ်ားအျပားက အတည္ျပဳ ျပဌာန္းထားေလရ့ွၿိပီး ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္လ့ည္း 

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာ မေပၚေပါက္ခဲ့ၾကပါ။ “ႏိုင္ငံေတာ္” ႏွင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ” ဟူ 

ေသာ စကားရပ္ႏွစ္ခုအၾကားတြင္ နားလည္မႈ ေရာေထြးျခင္းေၾကာင့္သာ ဤျပႆနာမ်ိဳး ေပၚေပါက္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 

ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွစတင္ၿပီး ျပင္ဆင္ရမည့္ 

အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္မွာ မွန္ေသာ္ျငား အျခားေသာ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တို႔အား ျပဳျပင္ 

ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္လည္း ဦးစားေပးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသြားႏိုင္ပါသည္။

၃၇။   ႏိုင္ငံေတာ္သည္ -

 (က)  ႏိငုင္ံေတာရ္ွ ိေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက၊္ ေရေပၚေရေအာက္ႏငွ္ ့ေလထအုတြင္း 

ရွိ သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။

 (ဂ) ႏိငုင္သံားမ်ားအား ပစၥည္းပိငုဆ္ိငုခ္ြင္၊့ အေမြဆကခ္ခံြင္၊့ ကိယုပ္ိငုလ္ပုက္ိငုခ္ြင္၊့ တထီြင ္

ခြင့္ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တို႔ကို ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳရမည္။

v,f,majrOya'(2012)

(၃) (က) လယယ္ာေျမဆိသုညမ္ွာ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ကိငု္းကၽြန္းေျမ၊ ေတာငယ္ာေျမ၊ ႏစွရ္ညွပ္င ္

စိကုပ္်ိဳးေသာေျမ၊ ဓနိေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ေျမ ဟုေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက၊္ ပန္း 

မန္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ၿခံေျမဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမႏုကၽြန္းေျမဟုေသာ္လည္းေကာင္း  

သတ္မွတ္သည့္ေျမမ်ားကို ဆိုသည္။ 

လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရ 

ယူျခင္းျဖင့္ လယ္ယာေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ လယ္သမားတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ အဆိုပါ 

လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ(၇) ဟု ညႊန္းဆုိၾကသည္)ကုိ အသံုးျပဳ၍ လယ္ယာေျမကုိ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 

လႊဲေျပာင္းေပးကမ္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေပသည္။ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ဤဥပေဒသည္ ေျမျပန္႔ပိုင္းေဒသရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ 

ေျမယာစနစ္မ်ားအတြက္ကိုသာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ေပသည္။ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပုံစံ-၇) ထုတ္ေပးမႈကိုေလ့လာ 

ၾကည့္လွ်င္လည္း ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားထက္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားတြင္သာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စည္းစနစ္က်က် လုပ္ကုိင္ခဲ့ 

ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း တစဦ္းခ်င္း၏ ပုဂၢလိက ပိင္ုဆုိင္မႈကုိ 

သာ ခြင့္ျပဳေပးထားသည။္ ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းအရ က်င္သ့ုံးလာသည္ ့ေျမယာစမီ ံအုပခ္်ဳပမ္ႈစနစမ္်ားကိ ုဤဥပေဒတြင ္ထည္ ့

သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ ေတာင္ေပၚေဒသအခ်ိဳ႕ရွိ ေလွကားထစ္ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားကိုသာ ပုံစံ - ၇ မ်ား အဓိကထား 
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ထတ္ုေပးခဲၿ့ပီး အျခားေသာ ဓေလထံု့းတမ္း အရ စမီခံန္႔ခြလဲွ်ကရ္ွသိည္ ့ေျမအမ်ိဳးအစား အားလုံးကိမု ူအသအိမတွ္ျပဳထားျခင္း 

မရွိေသးေပ။ အၿမဲတမ္း ေတာင္ယာမ်ားႏွင့္လၻက္ၿခံမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္စဥ္၏ 

ၾကားခ ံအဆင္တ့စခ္အုေနျဖင္ ့ပုစံ ံ- ၁၀၅ ထတ္ုေပးႏိငုမ္ည္ ့အေျခအေနမ်ိဳးကိသုာ အေကာင္းဆုံးအျဖစ ္ျမင္ေတြ႕ေနရသည။္ 

အျခားေသာ ျပႆနာႀကီးတစ္ခုမွာ LUC အရ အသိအမွတ္ျပဳေပးထားသည့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ အသုံးျပဳခြင့္ 

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ သာဓကထုတ္ျပရလွ်င္ ပုံစံ(၇) အတြင္းတြင္ 

“၉။ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ လယ္ယာေျမကိုလွပ္ထားျခင္း မျပဳရ”ဟူ၍ အတိအလင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းေပး 

ထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားအတြက္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ “၈။ လယ္ 

ယာေျမကို မူလစိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိေသာ ရာသီသီးႏွံအမ်ိဳးအစားမွ ႏွစ္ရွည္ပင္အမ်ိဳးအစားသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲ 

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳရ”ဟုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသးသည္။

ajrvGwf? ajrvyfESifh ajr½dkif;rsm; pDrHcefYcGJa&;Oya'(2012)

 ေျမရိုင္းဆိုသည္မွာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ ေျမကိုဆိုလိုၿပီး၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ဆိုသည္ 

မွာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း စြန္႔လႊတ္ထားေသာ ေျမကိုဆိုလိုသည္။ ( ပုဒ္မ ၂ (င ၊ စ))

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒတြင္ ဖြင့္ဆိုထားေသာ “ေျမလြတ္” ႏွင့္ “ေျမလပ္” သတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ားအရ ရိုးရာဓေလ့အရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားမွာ သိမ္းဆည္းခံရမည့္ အႏၱရာယ္ 

မ်ားႏငွ္ ့အႀကီးအက်ယ ္ရငဆ္ိငု္ေနရသည။္ အလညွ္က့် အနားေပး ေတာငယ္ာစနစအ္ရ လွပထ္ားသည့္ေျမမ်ားမွာ ေျမလြတ၊္ 

ေျမလပ္ႏငွ္ ့ေျမရိငု္းမ်ား စမီခံန္႔ခြဲေရးဥပေဒတြင ္ပါရွိေသာ ဖြင္ဆ့ိခု်က္မ်ားအရ “ေျမလြတ”္ ႏငွ္ ့အသုံးျပဳျခင္းမရွိေသာ ေျမမ်ား 

ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္သို႔ တရား၀င္ လႊဲေျပာင္းေပးခံရႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္း၌ ေရႊ႕ 

ေျပာင္းေနရာခ်ထား ခံရသူမ်ား (IDPs) အေနျဖင့္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ပင္ရင္းေနရပ္သိုု႔ ျပန္လည္ အေျခခ်သည့္အခါ၌ 

၎တိုု႔၏ေျမယာမ်ားကို ုေျမလြတအ္ျဖစ ္သတမ္တွၿ္ပီး အျခားသမူ်ားအား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးၿပီးသည္အ့ျဖစမ္်ိဳးျဖင္လ့ည္း ရငဆ္ိုငု ္

ရႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ဤဥပေဒသည္ ၎တိုု႔အတြက္ ျပႆနာမ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

အခန္း (၁)၊ ပုဒ္မ ၂ (င) 

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ဆုိသည္မွာ ယခင္က သီးစားခံယူ လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၿပီး အေၾကာင္း 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ထားသည့္ သီးစားခံယူလုပ္ကိုင္သူမရွိေသာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ 

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ေျမႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က သီးသန္႔လ်ာထား သတ္မွတ္သည့္ 

ေျမမ်ားကိုဆိုသည္။
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အခန္း (၁)၊ ပုဒ္မ ၂ (စ) 

 ေျမရိုင္းဆုိသည္မွာ သစ္ပင္ဝါးပင္ သို႔မဟုတ္ခ်ံဳႏြယ္မ်ားေပါက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္ 

ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ ပထဝီအေနအထားအရ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ညီညာမႈရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ 

မရွသိည္ျဖစ္ေစ တစၾ္ကမိတ္စခ္ါမွ် စိက္ုပ်ိဳးလပုက္ိငုခ္ဲ႔ျခင္းမရွိေသာေျမျဖစသ္ည္႔ ေျမရိငု္းႏငွ္႔ေတာရိငု္း 

ေျမမ်ားကိဆုိလုိသုည။္ ယင္းစကားရပတ္ြင ္စိက္ုပ်ိဳးေရးလပုင္န္း၊ ေမြးျမဴေရးလပုင္န္း၊ ဓါတသ္တထၱဳ 

တူးေဖာ္ျခင္းလပုင္န္း၊ အစိုးရကခြင္႔ျပဳထားေသာ ဥပေဒ ႏငွ္႔ ညညီြတသ္ည္႔ အျခားလပုင္န္းမ်ားလပု ္

ကိငုရ္န ္အလို႔ငွာ တရားဝငပ္ယဖ္်က္ျပီးျဖစသ္ည္႔ ၾကိဳးဝိငု္းသစ္ေတာေျမ၊ စားက်က္ေျမ ႏငွ္႔ အင္းအိငု ္

ေျမမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒသည္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေျမယာမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထား 

ေပးႏိုုင္ရန္ ဖန္တီးေရးဆြဲထားသည္ျဖစ္ရာ အေကာင္အထည္ေပၚလာသည့္အခါတြင္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမား 

မ်ားအဖိုု႔ အတိဒုုကၡႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ပုုဂၢလိက ကုုမၸဏီမ်ားသိုု႔  အမ်ားဆုုံး ခြဲေ၀ခ်ထားေပးႏိုုင္သည့္ပမာဏ 

မွာ ဧက ၅၀,၀၀၀ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္  ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးမည့္ အျမင့္ဆုုံးပမာဏမွာ ၅၀ 

ဧကသာရွိသည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒအရ ကုုမၸဏီမ်ားသိုု႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ႔သည့္ ေျမယာပမာဏ 

စုုစုုေပါင္းမွာ ဧက သံုုးသန္းခန္႔ရိွမည္ဟုု ခန္႔မွန္းရၿပီး ၎တုုိ႔အနက္ ဧကတစ္သန္းခန္႔မ်ွကုုိသာ အမွန္တစ္ကယ္ အသံုုးျပဳ 

လုုပ္ကိုုင္လ်ွက္ရွိၾကသည္။ 

အခန္း ၄၊ ပုဒ္မ ၁၀ (က) (၁)

 ႏွစ္ရွည္ပင္ျဖစ္ပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၅၀၀၀ ထက္ မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ခြင့္ျပဳ 

ထားၿပီးသည့္ဧက၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အျပည့္အ၀ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါက ထပ္မံ၍ 

တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၅၀၀၀ ထက္ မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္းဧက ၅၀၀၀၀ အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ 

သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးအလို႔ငွာ ခြင့္ျပဳသင့္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ 

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ဧက ၅၀၀၀ ထက္ပုိ၍ အမွန္တကယ္ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္မည့္ 

ဧကအား ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။

အခန္း ၄၊ ပုဒ္မ ၁၀ (က) (၂) 

 ဥယ်ာဥ္ၿခံသီးႏွံျဖစ္ပါက ဧက ၃၀၀၀ ထက္ မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။

အခန္း ၄၊ ပုဒ္မ ၁၀ (က) (၃)

 စက္မႈကုန္ၾကမ္း ရာသီသီးႏံွျဖစ္ပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၅၀၀၀ ထက္ မပုိေစဘဲ 

ခြင့္ျပဳႏိငုသ္ည။္ ခြင့္ျပဳထားသည္ဧ့ကကိ ု၇၅ ရာခိငု္ႏႈန္း အျပည္အ့၀ လုပက္ိငု ္ေဆာငရ္ြက္ၿပီးျဖစပ္ါ 

က ထပ္မံ၍ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၅၀၀၀ ထက္ မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္း ဧက ၅၀၀၀၀ အထိ အႀကိမ္ 

ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးအလို႔ငွာ ခြင့္ျပဳသင့္ေသာလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စု 

အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ဧက ၅၀၀၀ ထက္ပို၍ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။

အခန္း ၄၊ ပုဒ္မ ၁၀ (က) (၄)

 ေက်းလက္ေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစု တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး

လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ ၅၀ ဧကထက္ မပုိေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာ 

ေဒသအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
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ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးေသာ ေျမဧရယိာမ်ားတြင ္ေဒသခမံ်ားမ ွပိုငုဆ္ိုငုလ္ုပုကုုိ္ငလ္်ကွရ္ွသိည္ ့ေျမယာမ်ားကို ုထည္သ့ြင္း 

တြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳရဟူေသာ ျပဌာန္းခ်ကမ္်ိဳးကုုိလည္း ေျမလြတ၊္ ေျမလပ၊္ ေျမရိုငု္း စမီခံန္႔ခြဲေရးဥပေဒတြင ္ထည္သ့ြင္းေဖာ္ျပ 

ထားျခင္း မရွိေပ။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးသည့္ ေျမဧရိယာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ 

ေျမယာမ်ား မွားယြင္းစြာပါ၀င္သြားခဲ႔မိပါက ကုုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုုိ ႔အၾကား ေပၚေပါက္လာမည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား 

ေျဖရငွ္းေပးရန၊္ မေက်နပခ္်ကမ္်ားအား ညွိႏိႈင္းေပးႏိုငုရ္နတ္ိုု႔အတြက ္အေႏွာငအ္ဖြ႕ဲကင္းသည္ ့တရား၀င္ေျဖရငွ္းေပးႏိုငုအ္မည္ ့

ယႏၱရားမ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေပ။ 

အခန္း ၈၊ ပုဒ္မ ၂၅ (က)

 ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္ႏငွ္ ့ေျမရိငု္းမ်ား လပုက္ိငုခ္ြင္၊့ အသံုးျပဳခြင္ ့ရရွထိားသကူ လပုင္န္းမ်ား 

အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္ေဒသခံေတာငသ္ ူလယသ္မားမ်ားႏငွ္ ့အျငင္းပြားျခင္း၊ 

ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခံ 

ရေၾကာင္း တင္ျပလာလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဦးစြာ ညွိႏိႈင္းေပးရမည္။

အခန္း ၈၊ ပုဒ္မ ၂၅ (ခ)

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏငွ္ ့ေျမရိငု္းမ်ား လပုပ္ိငုခ္ြင္၊့ အသံုးျပဳခြင္ ့ခ်ထားေပးေသာ ေျမဧရယိာ 

အေပၚတြင္ ယခင္ကတည္းက လက္ရိွစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ေနေသာ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား 

၏ စိကုပ္်ိဳးေျမမ်ားပါ၀င္ေနပါက တရား၀ငလ္ပုက္ိငုခ္ြင္ ့ရရွထိားျခင္းမရွသိည္တ့ိငု ္နစန္ာမႈမရွိေစရန ္

ယင္းတို႔၏ ဆႏၵအေပၚ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

အခန္း ၈၊ ပုဒ္မ ၂၅ (ဂ)

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏငွ္ ့ေျမရိငု္းမ်ား လပုပ္ိငုခ္ြင္၊့ အသံုးျပဳခြင္ ့ခ်ထားေပးေသာ ေျမဧရယိာ 

အေပၚတြင္ ယခင္ကတည္းက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားၿပီးေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ရွိပါက 

၎ တို႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင္႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္းၾကီးဌာန မွ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ 

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင္႔ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ စီမံခန္႔ခြဲ 

လ်က္ရွိသည္။ ထုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဓါတ္သထၳဳ တူးေဖာ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊  ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ 

ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား ညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

မည္သူမွ မည္ကဲ႔သုိ႔ၾကီးၾကပ္ရမည္ကုိ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 

ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒသည္ ဗဟို ေကာ္မတီအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားစြာ ေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ 

opfawmOya'(1992)? opfawmenf;Oya'rsm;(1995)ESifh
tpktzGJUydkif opfawmrsm;qdkif&m nTefMum;csufrsm;(1995?2016 wGif jyefvnfjyifqifonf)

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ စုုစုုေပါင္း ေျမယာပမာဏအနက္ ၃၀%ခန္႔ကိုု သစ္ေတာေျမဟုု သတ္မွတ္ထားၿပီး သဘာ၀ 

သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန (MONREC) ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ အဆိုုပါ 

သစ္ေတာေျမကုုိ အၿမဲတမ္းသစ္ေတာနယ္ေျမ(PFE)၏ တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္းအျဖစ္လည္း မွတ္ယူထားသည့္အျပင္ ႀကိဳးျပင္ 
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ကာကြယ္ေတာ၊ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုုင္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ 

ႀကိဳးျပင္ေတာမ်ားကိုု သစ္ထုုတ္လုုပ္ေရးအတြက္ အသုုံးျပဳ လ်ွက္ရွိၿပီး သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုုင္းမ်ားကိုုမူ ျပည္တြင္းအသုုံးျပဳမႈမ်ား 

အတြက ္ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည။္ သဘာ၀ နယ္ေျမမ်ားကုုိမ ူျပဳစုထိုန္းသမိ္းမႈအတြက ္အထူးၾကပမ္တ္၍ ကာကြယ္ေပးလ်က္ွရွ ိ

သည္။  

ဇယား ၁ - အၿမဲတမ္းသစ္ေတာနယ္ေျမ(PFE) အတြင္းရွိ သစ္ေတာအမ်ိဳးအစားမ်ား

အမ်ိဳးအစား တရား၀င္ခြဲျခား သတ္မွတ္မႈ ဧရိယာ  တစ္ႏိုုင္ငံလုုံးရွိ

  (စတုုရန္းကီလိုုမီတာ) ေျမဧရိယာ၏ ရာခိုုင္ႏႈန္း 

သဘာ၀သစ္ေတာနယ္ေျမ (PA) 38,906 5.75

ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ (RF) 120,236 18.0

ႀကိဳး၀ိုုင္းေတာ (PPF) 47,492 6.05

အၿမဲတမ္းသစ္ေတာနယ္ေျမ ဧရိယာ စုစုေပါင္း (PFE) 206,634 29.80
 

 ရင္းျမစ္ - စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန။ ၂၀၁၄ ခုုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ 

ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နည္းဗ်ဴဟာ 

 ဤကဲ့သိုု႔ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္မ်ားမွာ သစ္ထုုတ္လုုပ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးတိုု႔အတြက္ သစ္ေတာမ်ားအား 

ႏိုငုင္ံေတာမ္သွာ ပိုငုဆ္ိုငုသ္ညဟ္ူေသာ အယအူဆမ်ားအေပၚတြင ္အေျခခထံားျခင္း ျဖစသ္ည။္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုငု္းျပငပ္တြင ္

ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ သစ္ပင္မ်ားသည္လည္း MONREC ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္သာ ရွိေနသည္။ ကၽြန္းသစ္အပါအ၀င္ 

ကန္႔သတ္ထားသည့္ သစ္ေတာထြက္ကုုန္မ်ားကိုု အစိုုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ထုုတ္ယူသုုံးစြဲခြင့္ရွိသည္။  

အၿမဲတမ္းသစ္ေတာနယ္ေျမဆိုုသည္မွာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုုင္ရာ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး 

သစ္ေတာနယ္ေျမျပင္ပတြင္လည္း သစ္ပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္လ်ွက္ရွိသည့္အျပင္ စိုုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာမ်ားကိုုလည္း ထိုုနယ္ေျမ 

အတြင္း၌ပင္ ေတြ႕ရွိႏိုုင္ေပသည္။ ရိုုးရာဓေလ့အရ စီမံခန္႔ခြဲလ်ွက္ရွိသည့္ ေျမယာမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 

မ်ား၊ ဘာသာေရးယံုုၾကည္မႈအရ အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမွစီမံခန္႔ခြဲလ်ွက္ရွိသည့္ သစ္ေတာ 

မ်ားမွာလည္း အၿမဲတမ္းသစ္ေတာနယ္ေျမအတြင္းမွာပင္ က်ေရာက္ေနေပသည္။ အိမ္ေျခ ၅၀ ႏွင့္အထက္ရွိၿပီး ေဒသတစ္ခုု 

တြင္ သမိုုင္းေၾကာင္းခ်ီ၍ ေနထိုုင္လာခဲ့ၾကသည့္ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာေျမဂရန္မ်ား ေလ်ွာက္ထားရယူႏိုုင္သည္ဟုု 

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ အစိုုးရက တရား၀င္ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္ ထုုတ္ျပန္ေပးခဲ႔သည္။ အဆိုုပါ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရွိ အၿမဲတမ္း 

လယ္ယာေျမမ်ားကိုလုည္း သစ္ေတာနယ္ေျမအျဖစမ္ ွပယဖ္်က္ေပးမည္ျဖစရ္ာ လယယ္ာေျမလုပုပ္ိုငုခ္ြင္ ့လက္မတွမ္်ားကိုလုည္း 

ေလ်ွာက္ထားရယူႏိုုင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားမွာမူ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုုင္း ဧရိယာအတြင္းတြင္သာ 

ဆက္လကတ္ညရ္ွိေနဦးမည္ျဖစရ္ာ အစုအုဖြဲ႔ပိုငုသ္စ္ေတာ ထူေထာငခ္ြင္႔လကမ္တွအ္ားျဖင္ ့အသိအမတ္ွျပဳခရံႏိုငု္ေရးအတြက ္

စိုုက္ပ်ိဳးမႈ ေရာေႏွာသစ္ေတာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသင့္သည္ဟုု အစိုုးရဘက္မွ အႀကံျပဳတိုုက္တြန္းထားသည္။  

တည္ဆဲျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအရ သစ္ေတာဧရိယာအတြင္း၌ ေက်းရြာအစုုအဖြဲ႕ပုုိင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရ 

ႏိုုင္ေရးအတြက္ ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ အမ်ားစုုအသုုံးျပဳေနၾကသည့္နည္းလမ္းမွာ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္အတြင္းက ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ 

ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြ႕ဲပုုိင္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (CFI) ပင္ျဖစ္သည္။ CFI အရ ေက်းရြာအစုုအဖြ႕ဲမ်ားသည္ 

သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ ၃၀ ရွိၿပီး ထပ္မံ၍သက္တမ္းတိုုးႏိုုင္သည့္ ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြဲ႕ပိုုင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္ခြင့္ 

လက္မွတမ္်ားကို ုေလ်ွာကထ္ားရယူႏိုုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြဲ႕ပိုုင္ သစ္ေတာအျဖစ္ ေလ်ွာကထ္ားမႈမ်ား 

မွာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ၈၄၀ အထိရိွလာၿပီး ပမာဏအားျဖင့္ ၈၃၂၀၄ ဟက္တာျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြ႕ဲပုုိင္ သစ္ေတာ 
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(CF) တည္ေထာင္မႈကုိ အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြဲ႕ပိုုင္ သစ္ေတာမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းဆိုုင္ရာ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုုိ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္လတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား 

ပိုမုိုခုိုငုမ္ာလာေစေရးအတြက ္ထပမ္ထံည္သ့ြင္းႏိုငုရ္န ္သစ္ေတာဥပေဒ ျပငဆ္ငခ္်က္ကို ုေစာင္ဆုုိ့င္းလ်ကွရ္ွသိည။္ ျပနလ္ည ္

ျပငဆ္င္ေရးဆြမဲည္ ့ဥပေဒအသစတ္ြင ္အဓကိေျပာင္းလမဲႈမ်ားအနကမ္ ွတစခ္ုအုျဖစ ္အစုအုဖြ႕ဲပိုငု ္သစ္ေတာမ်ားႏငွ္ ့ဆကစ္ပ ္

ေနသည့္ အစုုအဖြဲ႕ပိုုင္လုုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းကိုု ခြင့္ျပဳမႈလည္း ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသ သက္ေမြး

၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သစ္ေတာထြက္ကုုန္မ်ား၏ စီးပြားေရးအရ အေရးပါပုုံကိုု အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ျပဳလာေရး 

အျပင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈတြင္ ေဒသခံျပည္သူ အစုုအဖြဲ႕ပိုုင္ သစ္ေတာမ်ားအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုုင္ 

ေရးတိုု႔အတြက္ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကိုု ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

သစ္ေတာမ်ားအား ရိုုးရာဓေလ႔အတိုုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးကုုိမူ CF တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေပ။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာအစုုအဖြဲ႕မ်ား အတြက္မူ ၎တိုု႔၏ သစ္ေတာမ်ားအား သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ သစ္ထုုတ္ယူသြားျခင္းတိုု႔မွ 

ကာကြယ္ရာတြင္ ဤနည္းလမ္းက အသံုုး၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ရုုိးရာဓေလ့အရ ေျမယာထိန္းသိမ္းမႈစနစ္ 

အားေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္မူ CF သည္ လက္ရွိက်င့္သုုံးေနဆဲျဖစ္ေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ကြဲလြဲေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 

ေရရညွတ္ညတ္ံသ့ည္ ့သစ္ေတာစမီခံန္႔ခြမဲႈမ်ားကို ုယုတု္ေလ်ာ့ေစသညဟ္ုလုည္း ယဆူထားၾကသည။္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာ 

မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေစလိုုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားအေပၚတြင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား 

ထုတု္ေပးေနျခင္းမ်ားေၾကာင္ ့ CF  သည ္ရိုုးရာဓေလ႔အရ ေျမယာပိုငုဆ္ိုငုမ္ႈစနစမ္်ားႏငွ္ ့ေက်းလက္ေဒသ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 

ျပႆနာမ်ားကိုုလည္း ထပ္မံဖန္တီးလာႏိုုင္သည္ဟုုလည္း ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။  

မိမိတိုု႔၏ သစ္ေတာပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားကိုု ကာကြယ္ရာတြင္ CF သည္ အသုုံး တည့္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုု ျဖစ္သည္ဟုု 

ယုုံမွတ္ထားသူမ်ားရွိေနၾကေသာ္ျငား ရိုုးရာဓေလ့အရ သစ္ေတာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းႏိုုင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အသိ 

အမတွ္ျပဳမႈမ်ား အမနွတ္စက္ယရ္ရွလိာမည္ ့ထိေရာက္ေသာ ယႏရၱားတစခ္ ုေပၚေပါကလ္ာေရးအတြကက္ိမု ူလိအုပခ္်ကမ္်ား 

ရွိေနပါေသးသည။္ CF လုပုပ္ိုငုခ္ြင္လ့က္မတွမ္်ားကို ု သစ္ေတာအား 

သုုံးစြဲၾကမည့္ အဖြဲ႕မ်ားသိုု႔ ထုုတ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ 

အဖြဲ ႕မ်ား၏ ဖြဲ ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုုံမွာ ရိုုးရာေျမ အသုံးခ်မႈ 

စနစ္မ်ားတြင္ပါရွိေသာ သစ္ေတာမ်ားအား မည္သူမွ ထုုတ္ယူ 

သုုံးစြဲႏိုုင္သည္၊ မည္သူက စီမံခန္ ႔ခြဲခြင့္ရွိသည္ဆိုုေသာ စည္း 

ကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မူ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေပ။ ထိုု႔အျပင္ CF 

အတြင္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္လုုပ္ကိုုင္မႈစီမံခ်က္

မ်ားရွိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုုံမွာလည္း ရိုုးရာဓေလ့အရ က်င့္သုုံး 

သည့္စနစ္မ်ားတြင္ ပါရွိေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 

ကြဲလြဲေနျပန္သည္။ တင္းက်ပ္စြာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ 

ေရေ၀ေရလဲေဒသ ကာကြယ္ထိိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ ဘာသာေရးအရ 

အသုုံးျပဳမႈ၊ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ထုုတ္ယူသုုံးစြဲမႈ စသည္တိုု ႔ 

အပါအ၀င္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သစ္ 

ေတာစမီခံန္႔ခြဲမႈမ်ားအား အသအိမတွ္ျပဳခရံႏိုငု္ေရးအတြက္ လုုိက ္

ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပငသ္တမ္တ္ွႏိုငု္ျခင္းအားျဖင္ ့ဓေလ့ထုုံးတမ္းအရ 

သစ္ေတာပိုုင္ဆုုိင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳႏိုုင္ 

မည့္ CF ၏ အသုုံး၀င္မႈမ်ား ပိုုမိုုေကာင္းမြန္လာႏိုုင္ေပမည္။ 
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(၁၈) အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ -  

 (က) သစ္ေတာမရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ 

 (ခ)   သစ္ေတာမ်ားရိွ၍ သဘာ၀နည္းျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သင့္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သဘာ၀နည္းျဖင့္ ျပန္ 

လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ 

 (ဂ)    မီးကာကြယ္ျခင္း၊ 

 (ဃ)   သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား / သဘာ၀ေတာမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ  ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈ 

မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊

 (င)    သစပ္ငမ္်ားကုိ ထခိိက္ုပ်ကစ္ီးေစသည္ ့စည္းကမ္းမဲက့ိငု္းျဖတ္ျခင္း၊ လွဲျခင္း၊ အဆထီတု္ျခင္း၊ သင္းသတ္ 

ျခင္း၊ အခြံခြာျခင္း စသည္တို႔မွ ကာကြယ္ျခင္း၊ 

 (စ)   သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေက်ာက္၊ ေျမႏွင့္ သဲတို႔ တူးယူျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ျခင္း၊ 

 (ဆ)  အျခားေျမ အသံုးခ်မႈမ်ား က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ 

 (ဇ)    သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို အေလအလြင့္မရွိေစရန္ ထုတ္ယူ၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သံုးစြဲ 

ျခင္း၊ 

 (စ်)   ေရေျမတိုက္စားမႈႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေစမႈတို႔မွ ကာကြယ္ျခင္း၊ 

 (ည)  သစ္ေတာစိုက္ခင္း၊ ပထမခုတ္ပတ္ကာလ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ မိမိတို႔ 

၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျမျပဳျပင္ျခင္း၊ သစ္ေစ့စုေဆာင္းျခင္း၊ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

 (ဋ)   အပုခ္်ဳပလု္ပက္ိငုမ္ႈ စမီခံ်ကတ္ြင ္ေဖာ္ျပပါရွသိည္ ့ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိ ုတကိ်စြာ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

(၁၉) တားျမစ္ေသာလပုင္န္းမ်ား - အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြ႕ဲ၏ မညသ္ည္အ့ဖြ႕ဲ၀ငမ္ွ် ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လပုင္န္းတို႔ကိ ုလပု ္

ကိုင္ျခင္းမျပဳရ - 

 (က) ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအတြက္ ခြင့္ျပဳေျမကို အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ စီမံခ်က္၌ ေဖာ္ျပထား 

သည့္ ကိစၥမ်ားမွလြဲ၍ အျခားကိစၥရပ္မ်ား/လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲျခင္း၊

 (ခ)    ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာကို အေမြဆက္ခံျခင္းမွတစ္ပါး ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ 

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ 

 (ဂ) ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာအတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သစ္ေတာပ်က္စီးျပဳန္း 

တီးေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ 

 (ဃ)  ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ မဟုတ္ေသာ အိမ္မ်ား၊ အ 

ေဆာက္အဦမ်ား သို႔မဟုတ္ တဲမ်ား ေဆာက္ျခင္း၊ 

 (င)    ေဒသခံျပညသ္အူစအုဖြဲ႔ပိငု ္သစ္ေတာအတြက ္ခြင့္ျပဳေျမကိ ုသီးႏွသံစ္ေတာ ေရာေႏွာျခင္းမအွပ ဥယ်ာဥ ္

ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 

ဦးစံသိန္းႏွင့္ Mr. Diepart JC တို႔၏ သုေတသန အစီရင္ခံစာတြင္ မျမဲတမ္းသစ္ေတာမဟုတ္ေသာနယ္ေျမႏွင့္ ေျမ 

ရိုင္းတို႔၏ အားျပိဳင္မႈအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

အၿမဲတမ္းသစ္ေတာနယ္ေျမအတြင္း က်ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို ႀကိဳး၀ိုင္းေတာဟု ေခၚေ၀ၚ 
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သုံးစြဲ ၾကၿပီး သို ႔မဟုတ္ တစ္ခါတရံတြင္ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာသစ္ေတာ၊ ေတာရိုင္းေျမ သို ႔မဟုတ္ 

ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဟုလည္း သတ္မွတ္တတ္ၾကသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္

၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ ၁၉၉၂ 

ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ႔သည့္ သစ္ေတာဥပေဒအရ အဆိုပါေျမအမ်ိဳးအစားကို “အစိုးရမွ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ” 

သစ္ေတာေျမမ်ားဟု သတမ္တွထ္ားၾကသည။္ ထုိသို႔သတမ္တွခ္ဲ႔ျခင္းေၾကာင္လ့ည္း ႀကိဳး၀ိငု္းေတာဟု သတမ္တ္ွမထားေသာ္ျငား၊ 

ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ သို႔မဟုတ္ သဘာ၀သစ္ေတာနယ္ေျမဟု မေၾကျငာထားေသာ္ျငားလည္း သစ္ေတာေျမ မွန္သမွ်ကို 

သိမ္းက်ံဳးထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံေသသတ္မွတ္ထားေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ သို ႔ေသာ္ 

အမွန္တစ္ကယ္ ေျမျပင္၌မူ အလွည့္က်အနားေပးေတာင္ယာစနစ္၏ စိုက္ပ်ိဳးေနဆဲ ေျမမ်ားသည္လည္း ပါ၀င္သြားခဲ႔သည္။ 

ႀကိဳး၀ိုင္းေတာမ်ားသည္ ၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒတြင္ အက်ံဳး၀င္ေနသကဲ႔သို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား 

စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒတြင္လည္း ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဟူ၍ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ထားရာ (သစ္ေတာမ်ားေပါက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ 

မေပါက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္း မရွိေသာ ေျမသစ္မ်ား၊ ေတာရိုင္းေျမမ်ားကို ေျမလြတ္ 

ေျမရိုင္းဟုေခၚသည္။ [ပုဒ္မ ၂(စ)]) ႀကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာမ်ားအား စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ ျပႆနာ 

ေပါင္းမ်ားစြာကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာခဲ့ေပသည္။

jrefrmEdkifiH&if;ESD;jrSKyfESHrIOya'(2016)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသည္ ၂၀၁၂ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ 

၂၀၁၂ ႏုိင္ငံျခားသားရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွစ္ရပ္ကို ေပါင္းစည္းျပဌာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအားလုံးသည္ (ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နည္း/နည္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၂၆)ကုိ အားလုံး ေလးစားလုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အားလုံးအတြက္ MIC မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မလုိပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က (MIC) မွ ဆုံးျဖတ္ၿပီး 

အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းကုိ အထိအခုိက္မ်ားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္း 

လုပ္ခြင့္ရရန္ MICမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူသည္ MIC သုိ႔ စီးမံကိန္းလုပ္ 

ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ(Proposal) တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ MIC သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္သလို စီမံကိန္းအေျခအေနေပၚၾကည့္ၿပီး 

ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ MIC မွယခုအခ်ိန္ထိ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားပယ္ဖ်က္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အမ်ားစုမွ “ကန္႔ကြက္ခ်က္ 

မရွိ”သည့္စာကုိ ရရွိျပီး ဥပေဒအရ လိုအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္အျပည့္အစုံ (Full permit) မဟုတ္ပါ။ အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

ကုိလည္း MIC မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရၿပီဆုိလွ်င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္မႈ(EIA) 

သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေလးစားလိုက္နာမႈလက္မွတ္(ECC) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အခန္း( ၁၀)     ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း

ပုဒ္မ ၄၁ (ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ထိ 

ခိုက္ေစေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား

အခန္း (၁၆)     ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏လုပ္ငန္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ပဒုမ္ ၆၅ (က) ႏိငုင္ံေတာအ္တြင္းရွ ိတိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ အစဥအ္လာ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ 

တို႔ကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။ 

ပုဒ္မ ၇၁  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ ၄င္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား 

အလုိက ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လပုထ္ံုးလုပန္ည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏငွ္႔ အညကီ်န္းမာေရးဆိငုရ္ာ ဆန္းစစခ္်က္၊ 

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင္႔ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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ဤဥပေဒတြင္  အာနည္းခ်က္ အမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း ဤဥပေဒ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ 

ရုိက္ ရင္းနီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ျဖည့္စြတ္ေျပာရပါလွ်င္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အားနည္းေနေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသခံ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ ဤဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ၄င္း 

ပုဒ္မမ်ားတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ရုိးရာဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ လည္း စဥ္းစားရန္ ႏွင့္ လူႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ 

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားဖက္မွ ျပဳလုပ္ရမည့္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

w&m;0ifajrtrsKd;tpm;rsm;? jyXmef;cGifhESifh tcGifhtmPmrsm;
ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္သကဆ္ိငုရ္ာဌာနမ်ား၏ စမီအံပုခ္်ဳပပ္ိငုခ္ြင္အ့လိကု ္ေျမအမ်ိဳးအစား ၂၂ မ်ိဳး သတမ္တွထ္ားပါသည။္ 

၄င္းေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္အဓိကအားျဖင့္ အုပ္စု သံုးစု ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 - စုိက္ပ်ိဳးေရးေျမ ( လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ေျမႏုကြ်န္းေျမ၊ ဥယာဥ္ျခံေျမ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမ)  

 - သစ္ေတာေျမႏွင့္ အျခားဟင္းသီးဟင္းရြက္ေျမ ( ကန္႔သတ္ေနေျမ၊ ႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာ၊ ႀကိဳးျပင္သစ္ေတာ ႏွင့္ 

ေျမလပ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမရုိင္းေျမမ်ား) 

 - စုိက္ပ်ိဳး၍ ရသည့္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ စုိက္ပ်ိဳး၍ မရသည့္ေျမမ်ား အားလုံးပါဝင္သတ္မွတ္ထားသည္။

အဓိကျဖစ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုမွ ေျမယာအသုံးျပဳမႈွေပၚတြင္ တုိက္ရုိက္စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ 

ေရးႏွင့္   ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (MOALI)၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္   ျပည္ထဲေရး 

ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ျဖစ္သည္။  

သုိ႔ေသာ္ ဦးစံသိန္းႏွင့္ Mr. Diepart JC ၏ သုေတသနအစီရင္ခံစာ (2018) တြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္    

ေျမယာအမ်ိဳးအစားခဲြရာတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္သုံးခုရွိသည္။ 

 • ႏုိင္ငံအတြင္ယခုလက္ရွိဥပေဒမႈေဘာင္ထဲမွ ေျမအမ်ိဳးမ်ိဳးခဲြျခားရာတြင္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ညံ့ဖ်င္းစြာ အဓိပၸါယ္ 

ဖြင့္ဆုိၾကသည္။ 

 • ေျမယာခဲြျခားျခင္းႏငွ္ ့စမီခံန္႔ခဲြျခင္းတုိ႔ႏငွ္ဆ့ကစ္ပ၍္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားႏငွ္ ့ရႈပ္ေထြးသည္ ့ဥပေဒမ်ားလည္း ရွသိည။္  

ထုိကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေျမအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခဲြရန္အတြက္ ခက္ခက္ျပီး ရႈပ္ေထြးေစပါသည္။ 

 • အစုိးရမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ေျမပုံမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ ေဒသခံမ်ားအသုံးျပဳသည့္ေျမမွာ ၾကီးမားစြာ ျခားနား 

မႈမ်ားရွိေနသည္။
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 ajr,mtokH;jyKrIESifh wm0ef&SdtzGJUtpnf;rsm;

ရင္းျမစ္ း USAID ႏုိဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ရပ္ရြာလူထုမွ ဦးေဆာင္၍ သယံဇာတအရင္းျမစ္မ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလက္စဲြလမ္းညႊန္မႈၾကမ္း/
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pdkufysKd;a&;? arG;jrLa&;ESifh qnfajrmif;0efBuD;Xme
လယ္ယာေျမဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ ေျမယာအသံုးခ်မႈအစီစဥ္၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းတို ႔အပါအဝင္          

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ MOALI သည္ အဓိကအေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။ MOALI ေအာက္တြင္ ေျမယာစီမံ 

အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတာဝန္မ်ားယူထားသည့္ ဦးစီးဌာနသုံးခုရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔မွာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီဌာန 

(DALMS)၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

v,f,majrpDrHcefYcGJa&;ESifh pm&if;tif;OD;pD;Xme
DALMS ( ယခင္-ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦစီးဌာန)သည္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေျမယာ

ပုိင္ဆုိင္မႈျပေျမပုံမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရွိသည္။ DALMS သည္လယ္ယာေျမအမ်ိဳးအစား(၈)မ်ိဳးအတြက္ စီမံ 

ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး အဆုိပါေျမမ်ားအတြက္ ေျမအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္(ပုံစံ-၇) ကုိေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ DALMS ၏ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ေအာက္တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားဥပမာမ်ားမွာ-  

၁။  လယ္ေျမ( စပါးေျမ)  

 လယ္ေျမဆုသိညမ္ွာ သဘာဝအရေသာလ္ည္းေကာင္း၊ လတိုူ႔ဖနတ္ီးထားေသာ နည္း လမ္းအရေသာလ္ည္းေကာင္း၊ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးရယူၿပီး ေရထိန္းသိမ္းႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စပါးသီးႏွံ စုိက္ပ်ိဳးေသာေျမျဖစ္သည္။ 

၂။  ယာေျမ 

 ရာသီအလုိက္သီးႏွံမ်ားအား စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္  မုိးေရကုိအဓိကအားထားေနရေသာ ေျမ။ 

၃။  ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္

 ေရတုိ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအား စုိက္ပ်ိဳးေသာေျမ။ ဥပမာ - နံနံပင္

၄။  ကုိင္းကြ်န္းေျမ 

 ရာသီအလုိက္ ေရလႊမ္းမုိးခံရၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အသုံးျပဳေသာေျမ။

၅။   ေတာင္ယာေျမ

 မုိးေရအေပၚ အဓိကမွီခုိအားထားရၿပီး ရာသီအလုိက္ သီးႏွံမ်ားစုိက္ပ်ိဳးေသာ ေျမ၊ ေတာင္ယာေျမကုိ DALMS မွ 

အမ်ိဳးအစားႏစွမ္်ိဳးခဲြျခားသတမ္တွထ္ားသည။္ (၁) အၿမအဲတညတ္က် လုပကို္ငစ္ားေသာက္ေနသည့္ေတာငယ္ာ 

ႏွင့္ အၿမဲအတည္တက်မရွိဘဲ အလွည့္က် ေတာင္ယာေျမတုိ႔ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေျမကုိ ေလွ ကားထစ္စုိက္ပ်ိဳး 

ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အၿမဲထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးေနလွ်င္ ၄င္းေျမသည္ ေျမအမ်ိဳးအစား (၁) ေအာက္တြင္ ပါရွိၿပီး ေျမ 

အသုံးခ်မႈမွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။  သုိ႔ေသာ္  ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာဓေလ့ ရုိးရာေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္ 

အေရးကုိ ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒတြင္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ 

၆။  ႏွစ္ရွည္သီးႏွံေျမ 

 ရာဘာပင္၊ ဆီအုန္းပင္စသျဖင့္ ေရရွည္စီပြားေရးအလုိ႔ငွာ စုိက္ပ်ိဳးၾကေသာေျမ။ 

၇။   ဓနိေျမ 

 ဓနိပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးထားေသာ/ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ေျမျဖစ္ၿပီး ဒီေရလႈိင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ 

၈။   ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ 

 ေရရွည္ သစ္သီးပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးေျမ၊ ဥပမာ - သရက္ပင္ႏွင့္ လိေမၼာ္ပင္။
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qnfajrmif;OD;pD;Xme 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီဌာနသည္ ဆည္/ေရကာတာမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္း/တူးေျမာင္းမ်ားအား ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲသည္။

ဆည္/ေရကာတာမ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း/တူးေျမာင္းမ်ားေျမ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာဆည္/ ေရကာတာမ်ားႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း/တူးေျမာင္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာေျမ။

ig;vkyfief;OD;pD;Xme 

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ငါးကန္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျပဳလုပ္သည္။ 

၁။  ငါးေမြးကန္ေျမ 

 ဥပေဒအရ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေသာေျမ၊ ၀.၂၅ဧက(၁ ဧက၏ ေလးပံုတစ္ပံု ထက္ပိုက်ယ္ေသာ 

ငါးကန္ေျမျဖစ္ျပီး ငါးႏွင့္ပုစြန္မ်ားေမြးျမဴသည့္ေျမ။  

o,HZmwESifh obm0ywf0ef;usifxdef;odrf;a&; 0efBuD;Xme (MONREC)

ယခင္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတုိ႔ကုိ ေပါင္းစည္းၿပီး ယခု 

MONREC ဟုေခၚသည္။ MORNEC ေအာက္တြင္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အဓိက က႑ႀကီးႏွစ္ရပ္ရွိသည္။    

(၁)  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာ၊ 

(၂)  သတၱဳတြင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

MOENEC ၏ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတို႔သည္ မတူညီေသာေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚ စီမံ          

ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသည္။ 

opfawmOD;pD;Xme

သစ္ေတာဟုတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ရွိ ဧရိယာမ်ားတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက အဓိကတာဝန္ရွိသည္။ 

၁။  သစ္ေတာကာကြယ္ထိန္းသိ္မ္းေရးနယ္ေျမ(PA) 

 ဇီဝမ်ိဳးကဲြမ်ား(ရွားပါးအပင္မ်ားႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ား)အား ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေပးထားသည့္ သစ္ေတာနယ္ေျမ 

ျဖစ္သည္။ ဤတင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းအမ်ိဳးအစားတြင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ား၊ သဘာဝႏွင့္ 

ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္မ်ား  ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမႏွင့္ အျခားအကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ဤနယ္ေျမမ်ားတြင ္ကာကြယထ္နိ္းသိမ္းေရး ရညရ္ြယခ္်ကမ္အွပ အျခားရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားျခင္ ့အရင္းအျမစမ္်ား 

အသုံးျပဳခြင့္ လုံးဝမရွိပါ။ (ဥပမာ - အင္းေလးကန္) 

၂။ ႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာ(RF) 

 သစ္ေတာထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 

သစ္ေတာေျမျဖစ္သည္။ ေရေဝေရလဲ ေဒသမ်ားစီမံခန္ ႔ခဲြရန္ ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သစ္လုပ္ငန္းမ်ားအား 

စီမံခန္႔ခဲြရန္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား သစ္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္  စီမံခန္႔ခဲြရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ႀကိဳးဝုိင္းသစ္ ေတာဧရိယာ 

တြင္ ပါဝင္သည္။ 
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၃။ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ(PPF) 

 ႀကိဳးဝုငိ္းသစ္ေတာမဟတုသ္ည္ ့ဧရယိာမ်ားတြင ္သစပ္ငမ္်ားအားကာကြယ ္ထိန္းသမိ္းရန္ႏငွ္ ့ထိုဧရယိာမ်ားတြင ္

ေျမအသုံးျပဳမႈကုိ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဤသစ္ေတာေျမ အမ်ိဳးအစားသည္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္း 

ေရး အျခားနည္းလမ္းတစရ္ပ္ျဖစသ္ည။္ အျခားစကားလုံးမ်ားျဖင္ ့ေဖာ္ျပရမည ္ ဆုပိါလွ်င ္သစ္ေတာေျမမ်ားတြင ္

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ခ်က္ခ်င္းကာကြယ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤ PFF သစ္ေတာေျမ 

အမ်ိဳးအစားတြင္ စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ္လည္း PFF သည္ သစ္ေတာကာကြယ္ 

ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေဒသစုအဖဲြ႕ပုိင္သစ္မ်ားကုိလည္း ဤ PFF ဧရိယာ မ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။

ow¬KwGif;0efBuD;Xme

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသည္ သတၱဳတြင္းေျမမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကပ္ကဲြသည္။

သတၱဳတြင္းေျမ - သတၱဳတူးေဖၚေရးေျမ။ 

ဥပမာ- သတၱုတြင္းထိန္းသိမ္းေျမ၊ ေက်ာက္မ်က္ေျမႏွင့္ အျခားသတၱဳ   အရင္းအျမစ္မ်ား။

jynfxJa&;0efBuD;Xme

အမွန္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ စီမံဆုံးခ်က္ေအာက္တြင္ရွိေသာ ေျမအားလုံးကုိ စီမံဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ျပည္ 

ထဲေရးဝနႀ္ကီးဌာနတြင ္ရွသိညဟ္ဆုုိႏုငိသ္ည။္ ဘနု္းႀကီးေက်ာင္းေျမသတ္မတွ္ျခင္း(ေျမခြနမ္်ားအေပၚ မမတူညပ္ါ)၊ ေက်းရြာ 

(သို႔မဟုတ္) ၿမိဳ႕ျပရိွ လူေနထိုင္ရာေျမကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း အငွါးခ်ထားမႈမ်ားအတြက္ 

ရရွိသည့္ ေငြေၾကးကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပုိင္ သစ္ေတာေျမမ်ားအား ရပ္ရြာဓေလ့ထုံးတမ္းအလုိက္ အသုံးျပဳခြင့္ 

ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပဳလုပ္သည္။ 

taxGaxGtkyfcsKyfa&;OD;pD;Xme(axG^tkyf)

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီဌာနအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သစ္ေတာမဟုတ္ေသာ၊ လယ္ယာေျမမဟုတ္ေသာ       

ေျမမ်ားအား စမီအုံပခ္်ဳပခ္ြင့္ႏငွ္ ့ခန္႔ခဲြခြင္ရ့ွသိည။္ GAD ၏လပုပ္ုငိခ္ြင္အ့တြင္းက်ေရာက္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားခ်ိဳ႕မွာ ေအာက ္

ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ေက်းရြာ/ၿမိဳ႕ေျမ  -  လူေနထိငုမ္ႈႏငွ္ ့အေဆာကအ္အုမံ်ားအတြက္ အေထြေထြအပုခ္်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက စမီ ံအပုခ္်ဳပ ္

ေသာေျမ။ 

 ေက်းရြာဘုံေျမ  -  ေက်းရြာတစ္ရြာလုံးက ဘုံေျမအျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အထုူူးေျမျဖစ္သည္။              

   ဥပမာ - သခ်ဳၤ ငိ္းေျမ၊ ေဘာလုံးကြင္း၊ တစ္ရြာလုံးအသုံးျပဳေသာ ေရကန္။ 

      စားက်က္ေျမ  -  တိရိတၦန္မ်ားအတြက္ စားက်က္ေျမအျဖစ္အသုံးျပဳသည့္ေျမ။ 

 သာသနာ့ေျမ  -  ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ စသျဖင့္ ဘာသာေရး 

အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး သာသနာေရးဦးစီဌာနက အၾကံျပဳေထာက္ခံေသာေျမ။ 

tjcm;aom tpdk;&pDrHtkyfcsKyfonfhajr

အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြင္ မပါဝင္ေသာ ေျမမ်ားအား အျခားေသာ အစုိးရဌာနမ်ားက ေနရာယူထား သည္။        

ဥပမာအားျဖင့္ - မီးရထားလမ္းမ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ မီးတုိင္စုိက္ထူထားေသာ ဧရိယာ။ 
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 2 - 3 trsKd;rsKd;aom ajr,mtoHk;jyKrI trsKd;tpm;rsm;twGuf
  &,lEdkifonfh w&m;0if todtrSwfjyKrIrsm;
 တည္ရွိဆဲ ဥပေဒေၾကာင္းမ်ားအရ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရအေနျဖင့္ မည္သိုု႔ေသာ ေျမယာအသုုံးျပဳမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုု 

တရား၀ငအ္သအိမတ္ွျပဳႏိုငုသ္ညက္ို ုေအာကပ္ါဇယားတြင ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည။္ ရိုုးရာေျမအသုံးခ်မႈစနစမ္်ား 

သည ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျမယာအသုုံးျပဳမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကုုိ ေပါင္းစပက္်င္သ့ုုံး ေနၾကျခင္းျဖစသ္ည။္ လကရ္ွကိ်င္သံုု့းေနသည္ ့

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုုတ္ေပးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာအသုုံးျပဳမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုုသာ အသိ 

အမွတ္ျပဳေပးထားသည္ျဖစ္ရာ ရိုုးရာေျမ အသုံးခ်မႈစနစ္မ်ားကိုု ခြဲျခားကန္႔သတ္ထားသကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ေနသည္။   
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ဇယား ၂ - ေျမယာအသုုံးျပဳမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအလိုုက္ ေျမယာပိုုင္ဆိုုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား

ေျမယာအသံုးျပဳမႈ 

အမ်ဳိးအစားမ်ား

မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ပံုစံ

ဆက္စပ္ေနသည့္    

ဥပေဒ/မူ၀ါဒမ်ား

အသိအမွတ္ျပဳေပးထားသည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ား

အၿမဲတမ္း လယ္ယာ 

(လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ 

ကိုင္းကၽြန္းေျမ၊ 

ေတာင္ယာေျမ၊ 

ႏွစ္ရွည္ပင္ 

စိုက္ပ်ိဳးေသာေျမ၊ 

ဓနိေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ေျမ၊ 

ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ 

ပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ 

ၿခံေျမႏွင့္ ေျမႏုကၽြန္း 

ေျမတို႔ ပါ၀င္သည္) 

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္မွစ၍ ပုုံစံ - ၇ 

ကိုု ေျပာင္းလဲက်င့္သုုံး 

၂၀၁၄ မတိုုင္မီက ပုုံစံ - 

၁၀၅ သိုု႔မဟုုတ္ သီးႏွံခြန္ 

ေျပစာမ်ား၊ လယ္သမား၏ 

စိုုက္ဘဏ္စာအုုပ္ ……

လယ္ယာေျမဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္မွစ၍ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ 

အငွားခ်ထားခြင့္တိုု႔ ပါ၀င္သည့္ 

ပုုဂၢလိကပိုုင္ဆိုုင္မႈကိုု 

အျပည့္အ၀ ရရွိလာ။ သိုု႔ေသာ္ 

သီးႏွံအမ်ိဳးအစား 

ေရြးခ်ယ္စိုုက္ပ်ိဳးခြင့္ 

(ႏွစ္ရွည္သီးႏွံသိုု႔ ေျပာင္းလဲ 

စိုုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ရရွိရန္လိုုအပ္၊ အစရွိသည့္ …) 

အပါအ၀င္ ကန္႔သတ္မႈအခ်ိဳ႕ 

ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

စားက်က္ေျမ

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ/ 

ေတာင္ယာ

တရား၀င္ အသိအမွတ္ 

ျပဳထားျခင္း မရွိေသး

အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

ေျမယာအသုုံးခ်ေရး မူ၀ါဒ

ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ သိုု႔မဟုုတ္ သုုံးစြဲခြင့္ 

အထူးသျဖင့္ 

လွပ္ေျမမ်ားအတြက္ 

အခြင့္အေရးမ်ား 

အသိအမွတ္ျပဳ ထားျခင္း 

မရွိေသးေပ။ ေျမလြတ္၊ 

ေျမလပ္၊ ေျမရိုုင္းအျဖစ္ 

သိုု႔မဟုုတ္ 

သစ္ေတာေျမဧရိယာ အျဖစ္ 

အမ်ိဳးအစားခြဲျခား 

သတ္မွတ္ထားသည္။ 
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သစ္ေတာ ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြဲ႔ပိုုင္ 

သစ္ေတာတည္ေထာင္ခြင့္ 

လက္မွတ္

ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြဲ႔ပိုုင္ 

သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္း 

ဆိုုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ 

၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒ၊ 

၁၉၉၅ 

သစ္ေတာနည္းဥပေဒ

အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

စနစ္မ်ားအရ ႏွစ္ ၃၀ 

ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ ေက်းရြာတြင္ 

အသံုးျပဳရန္အတြက္ 

ထင္းခုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္အား 

ခြင့္ျပဳထားႏိုင္သည္ သို႔ေသာ္ 

ေတြ႕ရွိမႈ နည္းပါးသည္

ကုုန္းတြင္းပိုုင္းႏွင့္ 

ကမ္းေျခအနီး 

ေရလုုပ္ငန္းမ်ား  

    

ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုုင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ 

တိုုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ားရွိ 

ေရခ်ိဳငါးလုုပ္ငန္းဥပေဒ

ရပ္ရြာအေျချပဳ ေရလုုပ္သား 

အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ တရား၀င္ 

အသိအမွတ္ျပဳမႈ ေလ်ွာက္ထား 

ရယူႏိုုင္ၿပီး အစိုုးရႏွင့္ ပူးတြဲစီမံ 

ခန္႔ခြဲပိုုင္ခြင့္ရွိသည္။ ကုုန္းတြင္း 

ပိုုင္းတြင္ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုုပ္ငန္း 

မ်ားႏွင့္ ကမ္းရိုုးတန္းေဒသမ်ား 

အတြက္ကိုုမူ ကမ္းနီးငါးဖမ္း 

လုုပ္ငန္းမ်ား (ကမ္းေျခမွ ၂၀ 

ကီလိုုမီတာဟုု သတ္မွတ္ေပး 

ထားသည္) ဤအစီအစဥ္တြင္ 

အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

 2 - 4 ½dk;&m"avhxHk;wrf;t& ajr,mydkifqdkifrItm;
  todtrSwfjyKcH&a&; ydkrdkaumif;rGefvmEdkifa&;twGuf tcGifhtvrf;rsm;

trsKd;om;tqifh ajr,mtoHk;csa&; rl0g' (2016)

ျမနမ္ာႏိုငုင္၏ံ အမ်ိဳးသားအဆင္ ့ေျမယာအသုုံးခ်ေရးမ၀ူါဒ (NLUP) အား ေရးဆြဲအတည္ျပဳႏိုငုခ္ဲ့ျခင္းသည ္ထူးျခား 

ႀကီးမားသည္ ့ေအာင္ျမငမ္ႈတစခ္ုပုင္ျဖစသ္ည။္ ရိုုးရာဓေလအ့ရ ေျမယာပိုငုဆ္ိုငုမ္ႈကို ုအသအိမတွ္ျပဳသည္ ့အဓကိျပဌာန္းခ်က ္

မ်ား အဆုုိပါမူ၀ါဒတြင္ ပါ၀င္လာသည္။ အမ်ိဳးသားဒမုုိီကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (NLD) အစုုိးရအသစ္လက္ထက္တြင္ ေျမယာျပႆနာ 

မ်ားအား ေျဖရွင္းေရး၊ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္မႈမ်ား ပိုုမိုခိုုင္မာေရး၊ တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးတိုု ႔ 

အတြက္ ခိုုင္မာေသာကတိက၀တ္မ်ား ျပဌာန္းလာခဲ႔သည္။ သိုု႔ေသာ္ အဆိုုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား မည္သိုု႔အေကာင္

အထည္ေဖာ္မည္ဆုုိသည္႔ အခ်က္မွာမူ ေသခ်ာေရရာမႈ မရိွေသးေပ။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေျမယာမူ၀ါဒတြင္ 

ထည့္သြင္း ျပဌာန္းထားေသာ ရိုုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုုင္ေရးအတြက္ ေျမဥပေဒ အသစ္တြင္ 

မည္သုုိ႔အေသးစိတ္ေရးဆြဲျပဌာန္းမည္ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုုး သြားမည္တုုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမ်ား မရွိေသးေပ။ 
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“ရိုုးရာဓေလ့ထုုံးတမ္းဆိုုင္ရာ” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရအား ၎ႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ နယ္ေျမပိုုင္ဆိုုင္မႈဆိုုင္ရာ၊ လူမႈေရး 

ဆိုငုရ္ာ၊ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာကမ္ႈဆိုငုရ္ာႏငွ္ ့ဥပေဒေၾကာင္းအရ အဓပိါၸယ္ဖြင္ဆ့ိုခု်ကမ္်ားျဖင္ ့ရငွ္းလင္း ျပတသ္ားစြာ သတမ္တွ ္

ဖြင့္ဆိုုထားျခင္း မရွိေသာ္ျငား NLUP တြင္ ေအာက္ပါအတိုုင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းေပးထားသည္ -  

- ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုုးရသည္ ရိုုးရာဓေလ့ထုုံးတမ္းဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု ကာကြယ္ေပးသြားမည္။

- ရိုုးရာေျမအသုံးခ်မႈ ေျမပုုံညႊန္းမ်ား ေရးဆြဲျပဳစုသြားမည္။ 

- ရိုုးရာဓေလထ့ုုံးတမ္းအရ စမီခံန္႔ခြဲလ်ကွရ္ွသိည္ ့ေျမမ်ားကို ုအဆင္အ့တန္း ျပနလ္ညခ္ြဲျခား သတ္မတ္ွေပးသြားမည္ 

- ရိုုးရာဓေလ့ထုုံးတမ္းဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု အတိအလင္းကာကြယ္ေပးသြားမည္။

- ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာလုပုက္ိုငု္ေနေသာ ေျမယာမ်ားအပါအ၀င ္ရိုုးရာေျမအသုံးခ်မႈ အခြင္အ့ေရး မ်ားကိ ုတရား၀င ္

မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသြားမည္။

- ရိုုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏုုိင္မည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိလည္း အနာဂါတ္တြင္ 

ေရးဆြဲျပဌာန္းမည့္ ေျမဥပေဒအသစ္တြင္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးသြားမည္။

- တိုုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ား၏ ရိုုးရာေျမအသုံးခ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ 

ကာကြယ္ေပးထားျခင္း ရွိမရွိကိုု ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသြားမည္။ 

- ရိုုးရာေျမအသုံးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားအတြက္ 

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏိုုင္ရန္ သုေတသန လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ကိုလည္း ပံ႔ပိုးေပးသြားမည္။ 

ဗဟိုမွဦးစီးကြပ္ကဲ၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ိဳးကိုသာ အေလးေပးထားျခင္း၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိေသာ စကားလုံး 

ဖြဲ႕ထုံးမ်ားအျပင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းႏိုုင္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုုသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနျခင္း အစရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ရွိေနေသာ္ျငား NLUP သည ္ရိုးရာေျမလုပပ္ိုငုခ္ြင္အ့ား ပိမုိ ုအသအိမတွ္ျပဳ ခရံႏိငု္ေရးအတြက ္စည္းရုုံးေတာင္းဆိုႏိုငုရ္န ္အခြင္ ့

အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္လည္း တည္ရွိေနပါသည္။ 
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ရိုးရာဓေလ႔ထုံးတမ္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ NLUP ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိက ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

အပိုင္း (၁)  ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား 

အခန္း (၁)  ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

 ၆။ (ဂ) တုိင္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား၏ ဓေလ႔ထုံးတမ္းဆိငုရ္ာ ေျမလပုပ္ိငုခ္ြင့္ႏငွ္ ့လပုထ္ုံးလုပန္ည္းမ်ားကိ ု

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကာကြယ္ေပးရန္၊

အခန္း(၂)  လမ္းညႊန္မူမ်ား 

 ၇။ (ဃ) ဖြ႕ဲစည္းပုုအံေျခခဥံပေဒပါ ႏိုငုင္သံားမ်ား၏ ကုုိယပ္ိငုလ္ပုက္ိငုခ္ြင့္ႏငွ္ ့စုေပါင္းလုပက္ိငုခ္ြင္တုိ့႔ကို ု

အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရန္။ 

အခန္း (၃)  အေျခခံမူမ်ား 

 ၇။ (က) ျပည္သမူ်ား အထူးသျဖင့္ လုပု္ကြက္ငယ္ေတာင္သလူယသ္မားမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ တုိင္း 

ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုု ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အသိအမွတ္ 

ျပဳထားသည့္အေပၚ ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကာကြယ္ေပးရန္၊ 

အခန္း (၃)  တစ္သီးပုဂၢလေလွ်ာက္ထား၍ ေျမအသုံးခ်မႈေျပာင္းလဲျခင္း 

 ၂၉။ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳ ေျမအသုံးခ်မႈေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ယင္းပတ္၀န္းက်င္ရွိ 

ေျမအသုံးခ်လွ်က္ရွသိမူ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိငုသ္ည္ ့အက်ိဳးထိခိကုမ္ႈမ်ားကိ ုအကာအကြယ္ေပး 

ႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ရမည္ - 

 (ဃ) အလညွ္က့်အနားေပးစနစ္ျဖင္စ့ိကုပ္်ိဳးေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာမ်ားႏငွ္ ့မရိိုးဖလာနည္းျဖင္ ့

စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေျမမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ 

အပိုင္း (၈)  တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမအသုံးခ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ား  

 ၆၄။ တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳးစတုို႔၏ ရိုးရာေျမအသုံးခ်မႈ အေလ႔အက်င္မ့်ားကုုိ သိရွလိိုက္ုနာက်င္သံု့းေရး 

အတြက္လည္းေကာင္း၊ ရိုးရာေျမအသံုးခ်မႈအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ 

ယင္းအခြင့္အေရးကိုု ကာကြယ္ႏိုုင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဘက္မလိုုက္ေသာ အျငင္းပြားမႈေျဖ 

ရငွ္းေရး လုပင္န္းစဥမ္်ားကုိ အသင္အ့သုုံးျပဳႏိုငု္ေရးအတြကလ္ည္းေကာင္း ရိုုးရာေျမအသုုံးခ်မႈစနစက္ို ု

အမ်ိဳးသား ေျမဥပေဒ၌ ျပဌာန္းေပးရမည္။  

 ၆၈။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ရိုးရာထုံးတမ္းစဥ္လာအရ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာေျမမ်ားသည္ သစ္ 

ေတာေျမ သုိ႔မဟတု ္လယယ္ာေျမ သို႔မဟုတ ္ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္ႏငွ္ ့ေျမရိငု္းတုိ႔တြင ္အက်ံဳး၀ငလ္ွ်က ္

ရွပိါက ေျမအမ်ိဳးအစားႏငွ့ ္ေျမအတန္းအစားမ်ား ပြင္လ့င္းျမငသ္ာစြာသတမ္တွ၍္ မတွပ္ုတံင္ျခင္းႏငွ္ ့

ဖြ႔ဲစည္းပုအံေျခခဥံပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင္အ့ည ီအကာအကြယ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အက်ိဳးသကဆ္ိငုသူ္မ်ား 

ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အသုံးခ်လွ်က္ရွိ 

သည္ ့ေျမမ်ားကုိ မတွပ္ုတံင္ျခင္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစားျပနလ္ညသ္တ္မတ္ွျခင္းမျပဳရေသးမ ီအမ်ားျပညသ္ ူ

အက်ိဳးစီးပြားအလို ႔ငွာ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ အျခား ေျမအသံုးခ်ခြင့္ျပဳျခင္းအား  

ယာယီအားျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ထားရမည္။  
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 ၇၃။ အမ်ိဳးသား ေျမဥပေဒသစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ေျမအသုံးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းႏိုုင္ေရးအတြက္  ရိုုးရာတုုိင္းရင္းသား အျငင္းပြားမႈ 

ေျဖရွင္းေရး လက္ေတြ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏိုုင္ရန္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသစ္တြင္ 

ပါ၀င္ေစရမည့္ျပင္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရာတြင္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုအတြင္း လူအမ်ားက ေလးစား 

၍ ၾသဇာတိကၠမရွိသူမ်ားကိုု ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိေစရမည္။  

 ၇၄။ မတရားသိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သဘာ၀ေဘး 

အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မိမိေနထိုုင္လုုပ္ကိုုင္ေသာေျမ

ကို ုစြန္႔ခြာသြားရေသာ တိုငု္းရင္းသားမ်ား မမိိေနရပ္ေဒသသိုု႔ ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ေနထိုငုလ္ိုပုါက ႏိုငုင္ ံ

တကာတြင ္က်င္သံုု့း ေနေသာ အေကာင္းဆုုံးလုပုထ္ုုံးလုပုန္ည္းမ်ားႏငွ္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရးစမံ်ားႏငွ္အ့ည ီ

လုုံေလာက္သည့္ ေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ ေနထိုုင္ခြင့္တိုု႔ရရွိေစရန္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

  Nidrf;csrf;a&;wnfaqmufa&; vkyfief;pOfESifh 
  EdkifiHa&;aqG;aEG;yGJrsm;

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လက္ရွိက်င္းပေနေသာ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္လည္း ရိုုးရာေျမအသံုုးခ်မႈ 

အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ စည္းရုုံးေတာင္းဆိုုႏိုုင္မည့္ အျခားေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားကိုု ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ 

ျမနမ္ာႏိုငုင္အံတြင္း ဆယ္စုုႏစွမ္်ားစြာစစပ္ြမဲ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္ ့အေျခခ ံအေၾကာင္းတရားမ်ားတြင ္သဘာ၀သယဇံာတမ်ားႏငွ္ ့

ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈအေပၚ ပဋိပကၡအျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာရျခင္းကလည္း တစ္ခုုအပါအ၀င္ 

ျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုုင္ငံလုုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္  ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္းက ေရးဆြဲခဲ႔သည့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမူေ

ဘာင္တြင္ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ငါးရပ္ ပါ၀င္ထည့္သြင္း ထားသည္။ ၎တုုိ႔အနက္ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတမ်ား 

ကစိၥရပ္သည္လည္း တစ္ခုု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပု္ငန္း စဥ္၏ ေရွ႕လုပု္ငန္းစဥ္မ်ား မည္သိုု႔ဆက္ျဖစ္ဦးမည္မွာ 

မေသခ်ာေသးေသာ္ျငား ေျမယာကိစၥကမူ ေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္ပင္ ျဖစ္သည္။  

အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားအစအုဖြ႔ဲမ်ားကလည္း ရိုးရာေျမအသုုံးခ်မႈကို ုအသအိမတ္ွျပဳထားသည္ ့၎တုုိ႔ ကိယုပ္ိငု ္

ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားကိုု ေရးဆြဲလ်ွက္ရွိၾကသည္။ ေျမအသံုးခ်မႈစနစ္မ်ားကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုုကိုုယ္စားလွယ္

မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအား အသုံးျပဳ၍ အဆုိပါေျမယာမူ၀ါဒမ်ားအား ေရးဆြဲျပဳစုေန 

ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားရွိသကဲ့သိုု႔ ရိုးရာေျမအသုံးခ်မႈကို 

အသိအမွတ္ျပဳႏိုုင္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္မႈမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤကဲ့သိုု႔ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ေျမယာအား မည္ 

သိုု႔စီမံခန္႔ခြဲမည္၊ ရိုုးရာေျမအသုုံးခ်မႈကိုု မည္သိုု႔ အသိအမွတ္ျပဳမည္ စသည္တိုု႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက 

ေရရွည္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လ်ွက္ရွိၾကသည္။ အဆိုုပါ ေရးဆြဲထားၿပီးသည့္မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေျမယာစီမံ 

ခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထည့္သြင္းသင့္သည္ကိုု စည္းရုံးေတာင္းဆိုရန္အတြက္ အရန္သင့္ ျဖစ္ေနႏိုုင္ေပ 

မည္။ 
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  tjynfjynfqdkif&m Oya'ESifh UNDRIP

ေစ႔စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားအား ႏွစ္ (၂၀)ခန္႔ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ကုလသမဂၢ၏ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္ 

အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း(UNDRIP)ကို ၂၀၀၇ တြင္ စတင္က်င့္သုံးခဲ႔သည္။ “အလိုက္သင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

ႏငွ္အ့တ ူအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ႏိုငု္ေရးကိ ုႀကိဳးပမ္းသြားမည”္ ဟူေသာ ညႊန္းဆိုခု်က္ျဖင္ ့ျမနမ္ာႏိုငုင္အံစိုးရသည ္

လည္း အျခားေသာႏိုုင္ငံမ်ားနည္းတူ UNDRIP အား ေထာက္ခံ ခဲ႔သည္။ သိုု႔ေသာ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ၎တို႔စိတ္ 

တိုုင္းက်ေရြးခ်ယ္ထားမႈမ်ားအား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ိဳးကိုုမူ ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုးရက 

ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။ “ဌာေနတိုင္းရင္းသား”ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းကိုပင္ ျမန္မာနိုုင္ငံတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း မရွိၾကေသးေပ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ စည္းရုုံး 

ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေလာက္ကသာ အသုံးျပဳလ်ွက္ရွိသည္။ 

UNDRIP ေၾကျငာစာတမ္းတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္၊ အစုအဖြဲ ႔အလုိက္ အခြင့္ 

အေရးမ်ားအျပင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သီးျခားျဖစ္တည္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ 

အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုုပါ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။ ေၾကျငာစာတမ္းအတြင္းမွ အေရးပါသည့္ပုုဒ္မမ်ားကိုု 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္ - 

 • ပုုဒ္မ ၂၆ တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ - “ဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တိုု႔ မ်ိဳးရိုုးစဥ္ဆက္အလိုုက္ ပိုုင္ဆိုုင္ခဲ့သည့္ 

ေနထိုုင္ခဲ့သည့္ သိုု႔တည္းမဟုုတ္ အသုုံးျပဳခဲ႔သည့္ သိုု႔မဟုုတ္ ရယူလုုပ္ကိုုင္ခဲ့ၾကသည့္ ေျမယာ၊ နယ္ေျမပိုုင္ 

နက္မ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအား ရပိုုင္ခြင့္ရွိသည္” 

 • ပုဒုမ္ ၁၀ တြင ္ေဖာ္ျပခ်က ္- “ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားအား ၎တိုု႔၏ ေျမယာ သုုိ႔မဟုတ္ု ပိုငုန္ကန္ယ္ေျမအတြင္း 

မွ ဖိအားေပးႏွင္ထုုတ္ျခင္း မျပဳရ။ သက္ဆိုုင္ရာ ဌာေနတိုုင္းရင္းသား မ်ားအား ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကင္းစြာျဖင့္ ႀကိဳတင္ 

ခ်ျပ အသိေပးထားျခင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားျခင္း(FPIC) မရိွေသးသည့္ကိစၥမ်ိဳးတြင္ ၎တုုိ႔အား 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေပးျခင္း မျပဳရ။ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရာတြင္လည္း တရားမ်ွတသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး 

စနစမ္်ားအျပင ္ျဖစ္ႏိုငုမ္ညဆုုိ္ပါက ၎တိုု႔၏ ဇာတိေျမသိုု႔ ျပနလ္ညအ္ေျခခ်ျခင္းကုုိလည္း ခြင့္ျပဳသညဆ္ိုုေသာ 

အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရမည္”။ 

 • ပုုဒ္မ ၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ - “ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကင္း၍ ႀကိဳတင္ခ်ျပအသိေပးထားၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ မပါရွိဘဲ 

သိုု ႔မဟုုတ္ ၎တိုု ႔၏ ဥပေဒမ်ား၊ ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ထုုံးစံမ်ားကိုု ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၎တိုု ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ၊ 

အသိဉာဏ္ဆိုုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုုင္ရာႏွင့္ ကိုုးကြယ္ယုုံၾကည္မႈ ဆိုုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားအား ယူေဆာင္သြားျခင္းခံ

ရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရမ်ားသည္ ေျမေနရာ အစားထုုိးေပးျခင္းအပါအ၀င္ အက်ိဳးရွိထိေရာက္ 

သည့္ ယႏၱရားမ်ားအသံုုးျပဳ၍ ေၾကလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းျခင္းကိုု ကာယကံရွင္ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္းလက္တြဲၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္”။

 • ပုုဒ္မ ၁၉ တြင္လည္း လိုုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ “ဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ားအား ထိခိုုက္လာႏိုုင္သည့္ ဥပေဒ 

ေရးဆြဲမႈ၊ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဌာန္းျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတိုု႔ မေဆာင္ရြက္မီ သက္ဆိုုင္ရာ ဌာေန 

တိုုင္းရင္းသားမ်ားထံမွ ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကင္းၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပး ထားခ်က္မ်ားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူႏိုုင္ 

ေရးအတြက္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရမ်ားသည္ သက္ဆိုုင္ရာ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ားအား ကိုုယ္စားျပဳထားသည့္ 
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အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စစ္မွန္ေသာေစတနာျဖင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရ 

မည္” ဟုုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ 

 • ဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ မိရိုုးဖလာေျမမ်ား “လြတ္လပ္ေသာ၊ ႀကိဳတင္၍ ခ်ျပအသိေပးၿပီး သေဘာတူညီ 

ခ်က္ရယူမႈ မပါရွိဘဲ သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ လုုယူခံရျခင္း၊ ေနရာယူခံရျခင္း၊ အသုုံးျပဳခံရျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ဖ်က္ 

ဆီးခံရျခင္း”တိုု႔ကိုု ျပန္လည္ေျဖရွင္းကုုစားေပးမႈကိုု ရပိုုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုုလည္း ပုုဒ္မ ၂၈ တြင္ ျပဌာန္းေပးထား 

ပါသည္။ 

 • ဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တိုု႔၏ေျမယာမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သိုု ႔မဟုုတ္ စီမံကိန္း 

ဗ်ဴဟာမ်ားကိုု ေရးဆြဲပိုုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုု ပုုဒ္မ ၃၂ တြင္ ျပဌာန္းေပးထား ပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ ဌာေနတိုုင္းရင္းသား 

မ်ား၏ ေျမယာမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ နယ္ေျမပိုုင္နက္မ်ားကိုု ထိခိုုက္လာႏိုုင္သည့္ မည္သည့္စီမံကိန္းမ်ိဳးမဆိုု ခြင့္မျပဳ 

မ ီႏိုငုင္ံေတာ ္အစိုုးရမ်ားသည ္ဌာေန တိုငု္းရင္းသားမ်ားထမံ ွFPIC ကို ုရယူရမညဟ္ုလုည္း ေဖာ္ျပေပးထားသည။္ 

 ဤေၾကျငာစာတမ္းသည ္အျပည္ျပညဆ္ိုငုရ္ာ ဥပေဒအရၾကည္လ့်ငွ ္ဥပေဒပိုငု္းဆိုငုရ္ာ ခ်ည္ေႏွာငမ္ႈ မဟုတ္ုေသာ ္

လည္း ကုုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တစ္စုုံတစ္ရာေသာ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုုင္မ်ားဆီသိုု႔ ေလ်ွာက္လွမ္းႏိုုင္ေစေရး 

အတြက္ ကတိက၀တ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္မႈကိုုျဖစ္ေစေသာ တြန္းအားေပးမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။
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½dk;&majrvkyfydkifcGifh rSwfwrf;jyKpkjcif;

avhvmoHk;oyfcsufESifh csOf;uyfenf;rsm;

 3 - 1 rSwfwrf;jyKpkjcif; vkyfief;pOftwGuf tajccHpnf;rsOf;rsm;
  
rSwfwrf;jyKpkjcif; csOf;uyfrItwGuf tajccHpnf;rsOf;rsm; 

ေဒသခံလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း - ေဒသခံလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးကို ေရွးရႈလုပ္ေဆာင္သည့္ သုေတသနလုပ္ 

ငန္းမ်ားသည္ပင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့သည္မ်ား ရွိတတ္ၾကပါသည္။ မ်ား 

ေသာအားျဖင့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ေကာက္ယူၿပီး ၎တို႔ 

ကိုယ္တိုင္ ခြဲျခမ္းစိစစ္ကာ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသာ ေဒသခံလူထုသို ႔ ျပန္လည္တင္ျပျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ 

တတ္ၾကသည္။ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလူထုသို႔ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္းမျပဳဘဲ ပညာရွင္ 
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အသုိင္းအ၀ိငု္း၊ အစိုးရ၊ NGO မ်ား၊ အလွဴရငွမ္်ားႏငွ္သ့ာ ဆကသ္ြယ္ေျပာဆိုေရးကုိသာ အေလးေပးတတၾ္ကသည္ ့သုေတသန 

ပညာရွင္မ်ားလည္း ရိွတတ္ပါသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းပံုစံမ်ိဳးသည္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအား ထထဲ၀ဲင္၀င္ 

စူးစမ္းေလ႔လာသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အသုံး၀င္သည္ဆိုေသာ္ျငား ေဒသခံလူထု၏ အသိပညာႏွင့္အခ်ိန္တို႔ကိုအသံုးခ်ခဲ႔ေသာ္ 

လည္း ၎တို႔အတြက္ တုန္႔ျပန္ေပးဆပ္မႈတစ္စုံတရာမရွိသျဖင့္ ဦးေႏွာက္ေဖာက္စားမႈသက္သက္ဟု ေ၀ဖန္ခံရေလ့ရွိသည္။  

ထို႔အတြက္ အစားထုိးနည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ေဒသခံလူထု 

အတြက္ ၎တို႔ကုိယ္တိုင္မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ႔သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးကို လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းျဖင့္ လူထုပူး 

ေပါင္းပါ၀င္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္း(PAR)ဟု ေခၚေ၀ၚေလ့ရိွၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ိဳး ဖန္တီးေရးဆြဲရာတြင္ 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ အမ်ားအျပားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ (အသုံး၀င္ႏိုင္ေသာရင္း 

ျမစ္မ်ားဟူေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ)  

PAR တစ္ခုအား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံလူထုသည္ ၎တို႔သိရွိထားသမွ်ကို ထုတ္လုပ္ေပးရုံ သက္သက္မွ် 

သာမဟုတ္ဘဲ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္လွ်က္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ အဆိုပါ ဗဟုသုတမ်ားကိုအသံုးျပဳလွ်က္ 

သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသည့္အဆင့္မွာ ကတည္းကပင္ တက္ၾကြသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပတ္ 

သက္လွ်က္ရွိသည္။ သုေတသနလုပ္ငန္း အစီအစဥ္တစ္ခုလုံးအား ပုံၾကမ္းေဖာ္ေဆာင္သည့္အဆင့္၌ပင္ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ထြက္ရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ ေဒသခံလူထုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈတို ႔ကို 

ခုိင္မာေစပါသည္။ ဤက႔ဲသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ိဳးသည္ ေဒသခံမ်ားထံမွ လုိအပ္သည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရံုအတြက္သာမဟုတ္ေပ။ စုေပါင္းေလ႔လာသင္ယူျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းပင္ 

ျဖစ္ၿပီး  ဤအႏွစသ္ာရသာ မပါရိွပါက မည္သုိ႔မွ်ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသအတြင္းရိွ အေရးႀကီးျပႆနာ 

မ်ားအား ေဒသခလူံထကုိုယတ္ိငု ္ေဆြးေႏြးတိငုပ္ငမ္ႈမ်ား ပိမုိုျပဳလပုလ္ာေစျခင္းအားျဖင္ ့အျပဳသေဘာေဆာငသ္ည္ ့ေျပာင္းလ ဲ

မႈမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ ၎တို႔၏ သုံးသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လာၾက 

မည္ျဖစ္သည္။   

သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ထြက္ရွိလာသည့္ရလဒ္မ်ားအား စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း၊ မည္သို႔

တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရမည္တို႔ကို သတ္မွတ္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ 

ေဒသခံေက်းရြာမ်ားကိုယ္တိုင္ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံ 

ရြာသားမ်ားႏငွ္ ့လပုင္န္းစဥအ္ားပံပ့ိုးကညူီျခင္း၊ ေလ႔က်င္သ့ငၾ္ကားေပးျခင္းႏငွ္ ့လမ္းညႊနခ္်က္မ်ား ပံ႔ပိုးေပးမည္ ့CSO သုိ႔မဟတု ္

သုေတသနပညာရွင္တို႔အၾကား တန္းတူညီမွ်သည့္မိ

တ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း အားေကာင္းေစပါ 

သည္။ ထုိ ႔အျပင္ နယ္ေျမခံရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 

လည္း ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ 

ရည္တို႔အေပၚတြင္လည္း မိမိကိုယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈမ်ား 

ခိုင္မာေစပါသည္။  ဤကဲ႔သို႔ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္သြားျခ

င္းျဖင္ ့၎တုိ႔၏ စည္းရုံးေတာင္းဆိမုႈစြမ္းရည ္ကုိလည္း 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ 

ပုံ (၁) - “PAR မဟုတ္ေတာ႔ ဘာေတြလဲ?” 

Source:jenrwelch.com
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ဤခ်ဥ္းကပ္မႈကုိအသံုးျပဳမည္ဆုိပါက ေဒသခံလူထုသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ဖုိ႔ လုိပါသည္ 

• မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ 

• အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း၊ 

• ထြက္ရွိလာသည့္ရလဒ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း၊ 

• ေလ႔လာေတြ႔ရွခိ႔ဲသည္ ့ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရငွ္းႏိငုရ္နအ္တြက ္လိအုပ္ေသာလုပင္န္းစဥမ္်ား ေဖာထု္တ ္သတ ္

မွတ္ျခင္း၊  

ယခုခ်ဥ္းကပ္နည္းအား ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္အတြက္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအျဖစ္ ေလ့ 

က်င့္သင္ၾကားေပးထားရမည္ (အခန္း ၅ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ႔ပုိးသူမ်ား၏ အဓိကတာ၀န္မွာ နယ္ေျမအတြင္းမွ 

အပုစ္အုမ်ိဳးမ်ိဳးကိ ုအတူတကြစစုည္းၿပီးလွ်င ္မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္း၏ ရညရ္ြယခ္်က္မ်ားႏငွ္ ့ဦးတညခ္်ကမ္်ားအား သေဘာေပါက ္

လက္ခံလာေစရန္၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းသုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းတို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ဤအခ်ကမ္်ားသည ္သတင္းအခ်က္အလကမ္်ား ေကာကယ္ူျခင္းႏငွ္ ့မတွတ္မ္းတင္ျခင္းတုိ႔ထက္ အဆမ်ားစြာ ေက်ာလ္ြနသ္ြား 

ၾကၿပီျဖစ္သည္။ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားရျခင္းမွာ နယ္ခံေက်းရြာသားမ်ား 

အတြက ္၎တို႔၏လကရ္ွအိေျခအေနအေပၚ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျမင္ေတြ႔လိသုည္ ့ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏငွ္ ့ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

အား လက္ေတြ႕က်က် မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္တို႔အတြက္ ၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

 

tm;vHk;yg0ifjcif;
မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားအနက္မွ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအေၾကာင္းကို 

ကၽြမ္းက်ငသ္မူ်ားသည ္အေရးႀကီးသည္အ့ခန္းက႑မ ွပါ၀င္ေနသညမ္ွာ မနွ္ေသာ္ျငား ၎တို႔ခ်ည္းကိသုာ အားကိုးမေနသင္ ့

ေပ။ ေဒသအတြင္းမ ွမတကူြဲျပားလွ်ကရ္ွသိမူ်ား အားလုံးကိ ုထည္သ့ြင္းထားရမည။္ အားလုံးပါ၀ငသ္ည္ ့လပုင္န္းစဥတ္စရ္ပဆ္ိ ု

သည္မွာ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ ဦးစားေပးအရာမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအားလုံးကို မွန္ကန္တိက်စြာ ကိုယ္စား 

ျပဳႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားသည့္ ေဆြးေႏြးဖက္အုပ္စုမ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား ေ၀မွ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္းရရွိေစပါသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ဓေလ့ေဟာင္း

မ်ားႏငွ္ဒ့႑ာရဇီာတလ္မ္းမ်ားကိ ုမ်ိဳးဆကသ္စလ္ငူယမ္်ားသို႔ ေျပာျပေစျခင္းသည ္အက်ိဳးရွသိည္လ့ပုရ္ပတ္စခ္ပုင္ျဖစသ္ည။္ 

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ား (ေက်းရြာအတြင္းတြင္တစ္စုထက္ ပို၍ ရွိေနႏိုင္သည္)၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 

သူ၊ ေျမယာမဲ႔၊ အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုတို႔ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ သီးသန္႔ဖိတ္ေခၚရမည့္ 

အုပ္စုမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္ပါေသးသည္။  အဆိုပါအုပ္စုမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီးလွ်င္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း 

စဥ္တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ တိက်ရွင္းလင္းသည့္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားသင့္သည္။ ေဘးဒုကၡ 

ခံစားလြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ထည့္သြင္းႏိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္မ်ားကို အခန္း ၆ 

တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ပိုမိုပီျပင္လာေစပါသည္။  

ajymif;vG,fjyifvG,f&Sdjcif;ESihf tBudrfBudrfjyifqifEdkifjcif;

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာၿပီး ၎တို႔ 

အတြက္ မည္မွ်အေရးပါသည္ကို သေဘာေပါက္နားလည္မႈ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် သုေတသနလုပ္ငန္း၏ ဦးတည္ခ်က္ 

မ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာလာႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေမးခြန္းအသစ္မ်ားလည္း ထပ္ခါထပ္ခါ 

ေပၚေပါက္လာႏုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းသည္လည္း အစပုိင္းတြင္ မစဥ္းစားမိခဲ႔သည့္ လမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ားဆီသုိ႔လည္း 
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ဦးတည္သြားႏုိင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းအေျချပဳ သုေတသနလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ သံသရာစက္၀န္းလည္ပတ္ေနသည့္ 

သဘာ၀ကို ဤအခ်က္က ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေဒသအေနအထားေပၚမူတည္၍ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ စိစစ္ျခင္း၊ 

ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ အနာဂါတ္၌ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈတို႔အား 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေနပါသည္။ မွတ္တမ္း ျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈ 

အတြက္ ေလ႔လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈမွ ျပန္လည္သင္ယူျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေနပါသည္။  

 

ပုံ (၂) - လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း သုေတသန 

စက္၀န္း

 Source: https://

theweedsandthewilderness.wordpress.

com/2013/12/05/action-research/

yGihfvif;jrifomrI&Sdjcif;

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး 

တို႔အတြက္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္း စဥ္တုိ႔သည္ ရွင္းလင္းတိက် ၿပီး ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္။ 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပရသည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအား ေ၀မွ်ၿပီး 

စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းတို႔တြင္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ပြင္႔လင္းလြတ္လပ္ေသာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပး 

ရမည္။ 

tcsuftvufydkifqdkifol

ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရစီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ေျမယာမ်ားအေၾကာင္း ေကာက္ယူရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေဆာင္ရြက္ခဲ ႔သည့္ ေက်းရြာလူထုမွသာ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရသင့္ပါသည္။ တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ 

သစ္ေတာမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္မိျခင္းေၾကာင့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈအႏၱရာယ္ ႀကီးမားလာေစမည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔ခ်ျပျခင္းအား ေဒသခံတို႔မွ လုပ္ခ်င္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လု 

နီးပါးျဖစ္သည့္ သားရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား မိမိတို႔ေဒသတြင္ရွိေနပါသည္ဟု သားသတ္မုဆိုးမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ 

စိတ္၀င္စားလာေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကာ္ျငာမႈမ်ိဳးကုိလည္း လုပ္ခ်င္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကို 

ကူညီပံ႔ပုိးေပးမည့္ CSO မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သုိ႔မွ်ေ၀မည္၊ မည္သုိ႔အသံုးျပဳမည္တုိ႔ကုိ 

သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အစကနဦးကတည္းကပင္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းထားသင့္ပါသည္။ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား 



½dk;&majrvkyfydkifcGihfrSwfwrf;jyKpkjcif; - avhvmoHk;oyfcsufESifh csOf;uyfenf;rsm;3

42

ကို မွ်ေ၀ႏုိင္သည္၊ မည္သူတို႔ႏွင့္ မွ်ေ၀ႏိုင္သည္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မွ်ေ၀ရသည္တို႔ကို ေဒသခံလူထုထံမွ သေဘာ 

တူညီခ်က္ရယူထားၿပီးျဖစ္ရမည္။ (အခန္း ၄ ရွိ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ) 

  t&nftaoG;jynfhrDonfh tcsuftvufrsm; &&Sda&;
  tajccHpnf;rsOf;rsm;

½IaxmifhokH;bufrS csdefxdk;oHk;oyfjcif;

 ရရိွလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၏မွန္ကန္တိက်မႈကုိ စိစစ္အတည္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ား အား ရင္းျမစအ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏငွ္ ့အသုံးခ်ကရိယိာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳ၍ စစ္ေဆးသင္ ့ပါသည။္ ဥပမာ - စိကုပ္်ိဳးေရးႏငွ္ပ့တသ္က္ 

၍ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိထားသည္ဆိုပါက ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ေတြ႕ရွိရသည့္ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈမ်ား 

ကိ ုျပဳလပုသ္င္ပ့ါသည။္ အထူးသျဖင္ ့ေက်းရြာအတြင္းရွ ိရင္းျမစမ္်ားအား ရယူသုံးစြပဲိငုခ္ြင့္ႏငွ္ပ့တသ္ကလ္ာပါက လခူ်မ္းသာ 

တစ္ဦးႏွင့္ ဆင္းရဲသားတို႔အၾကားတြင္ မတူညီေသာ နားလည္လက္ခံထားမႈမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 

အမ်ိဳးသမီးတို႔အၾကားတြင္လည္း ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္တို႔ တူညီႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ျပႆနာ 

ရပ္မ်ားအေပၚ ေက်းရြာလူထု၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ နားလည္လက္ခံထားမႈမ်ား မတူညီၾကသည့္ သေဘာထား ကြဲလြဲေနၾကသည့္ 

အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါက အေထာက္အကူရေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ မတူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ 

အဓိကက်သည့္ ျပႆနာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရုံမက ပြင့္ပြင္ ႔လင္းလင္း ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကိုပါ ရရွိ 

ေစပါသည္။  
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bufvdkufwwfrIrsm;tm; BudKwifa&Smif&SmEdkifjcif;

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းတြင္ ဘက္လိုက္စဥ္းစားမိျခင္းမ်ိဳး ရွိေနတတ္ၾကသည္ပင္။ ဘက္လိုက္မိျခင္း 

ဆုိသည္မွာနယ္ေျမ၊ အေၾကာင္းအရာ၊ ရႈေထာင့္တစ္ခုတည္းအေပၚတြင္သာ အေလးထားမိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စိတ္၀င္ 

စားမိျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အာရုံမစိုက္မိျခင္း သို ႔မဟုတ္ လစ္ဟာသြားျခင္းမ်ိဳးကို 

ဆိလုိုပါသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ဘကလ္ိက္ုမႈမ်ား ေလွ်ာခ့်ႏိငု္ေရးအတြက ္၎တို႔၏ ေပၚေပါကတ္တမ္ႈကိ ု ႀကိဳတငသ္ရိွထိားႏိငု္ေရး 

သည္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ ဘက္လိုက္မႈသည္ သတင္းေပးသူမ်ားထံမွ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သကဲ့သို႔ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ား 

ကိုယ္တိုင္ထံမွလည္း ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ ဘက္လိုက္မႈပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ က်ား/မ ခြဲျခား ဘက္လိုက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာ

ၾကြယ္၀မႈအေပၚဘက္လုိက္ျခင္း၊ ေနရာေဒသအေပၚ ဘက္လုိက္ျခင္း၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈ ဘက္လုိက္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 

အလိကု ္ဘက္လိက္ုျခင္း စသည္ျဖင္ ့အမ်ိဳးစားမ်ားစြာရွိႏိငုပ္ါသည။္ အသံုးျပဳသည္န့ည္းလမ္း သို႔မဟတ္ု အသံုးခ်ကရိယိာမ်ား၊ 

သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည့္ေနရာ (ဥပမာ - လမ္းမႀကီးနံေဘးရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိသာ ေတြ႕ဆံု 

ေမးျမန္းသြားျခင္း) စသည္ျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံႏွင့္ဆက္စပ္၍လည္း ဘက္လိုက္မႈျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ 

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရာသီအခ်ိန္သည္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ရာသီအလိုက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ 

သူမ်ား၏ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ မွတ္တမ္း 

ျပဳစုမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေ၀းေရာက္ေနျခင္းတို႔လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။  

ဘက္လုိက္တတ္မႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အဓိကလုိက္နာရမည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါေသးသည္။ အုပ္စုတစ္စု 

၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ေက်းရြာတစ္ခုလုံး၏ အေျခအေန သို႔မဟုတ္ သေဘာထားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု လြဲမွား 

စြာ ေကာကခ္်ကခ္်မိျခင္းမျပဳရပါ။ ထိုသုိ႔မျဖစ္ေစေရးအတြကက္ိလုည္း အားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀ငသ္ည္ ့လပုင္န္းစဥတ္စခ္ုျဖစ္ေန 

ဖို႔လိုပါသည္။ ထို႔အတြက္ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Inya Institute မွ ထုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာ အေျခခံလက္စြဲ ၁၀ ကို ၾကည့္ပါ။ 

okawoear;cGef;tm; aqG;aEG;yGJar;cGef;rsm;tjzpf ajymif;vJjcif;

CSO ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုးမည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ 

ယူရမည္ကုိ “ရင္ထဲ အသည္းထဲကပင္” စြဲၿမဲစြာ သိရိွထားဖုိ႔လုိပါသည္။ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ 

ေမးခြန္းမ်ားအား မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ေမးျမန္းသည္ဆိုေသာအခ်က္ေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနေပသည္။ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ား 

အေနျဖင့္ သုေတသနေမးခြန္းရွည္ႀကီးမ်ားအား လြယ္ကူရိုးစင္းသည္႔ ေမးခြန္းတိုမ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေမးျမန္းႏိုင္ရမည္။ 

အဆုိပါေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးမႈ သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏ ဗဟုသုတ၊ ဘ၀ 

အေတြ႔အႀကံဳတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ျပႆနာအတိအက်မ်ားကို ရည္ညႊန္းေမးျမန္းသည့္ 

အခါတြင္ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုရမည့္သူအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ မည္ 

သို႔ေသာ အသုံးခ်ကိရိယာမ်ားအား အသုံးျပဳသင့္သည္ကို ေရြးခ်ယ္သုံးစြဲေရးမွာ ကူညီပံ့ပိုးမည့္သူ၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။  

ဥပမာ “ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဓေလ႔ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားတြင္ မည္သို႔ေျဖရွင္းေပးၾကသနည္း”ကို သိရွိလိုသည္ 

ဆိုပါက ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ မည္သို႔ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ိဳးႏွင့္ မည္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ (ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 

ကြက္မ်ား၊ ဆည္ေရ၊ သစ္ေတာ စသည္) ျဖစ္ပြားေလ႔ရွိသည္ကို ေမးျမန္းရပါမည္။ ထို႔အျပင္ မည္သူတို႔အၾကားတြင္ (တစ္ 

သီးပုဂၢလအခ်င္းခ်င္း၊ အိမ္ေထာင္စုအခ်င္းခ်င္း၊ ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္း) ျဖစ္ေပၚခဲhသည့္အျငင္းပြားမႈျဖစ္သည္ကိုလည္း ေလ့ 

လာထားရမည္။ ဆက္လက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ မည္သူတုိ႔ပါ၀င္ခဲၾ့ကသည္ကုိ ေမးျမန္းပါ (ရပ္မိရပ္ဖ၊ ရြာလူႀကီး၊ 

နယ္ခံ တရားသူႀကီး)။ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ေလ့လာ စူးစမ္းရပါမည္ 

(ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖမႈ၊ ခုံရုံးဖြဲ႕စစ္ေဆးျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈ)။ ထိုမွ်သာမက အဆိုပါအျငင္းပြားမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးရလဒ္မ်ား 
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အေၾကာင္းကုိလည္း ေမးျမန္းထားရမည္ (ဒဏ္ေၾကးတပ္ျခင္း၊ ေက်းရြာအတြင္းမွ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္း သုိ ႔မဟုတ္ 

အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူတိုင္းအား ထမင္းထုပ္ကမ္း၍ ေက်ေအးျခင္း)။  

သုေတသနေမးခြန္းမ်ား ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ၎ေမးခြန္းမ်ားအား အေၾကာင္းအရာအလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ထပ္မံ 

အေသးစိတ္ျခင္းတို႔ကို ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္မွ ကူညီလမ္းျပေပးႏိုင္ပါသည္။ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား၏ ရႈေထာင့္အသီး 

သီးအတြက္ သုေတသနေမးခြန္းနမူနာမ်ားကို အခန္း ၅ တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေမး 

ခြန္းမ်ားအား ေျဖၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ လူကိုယ္တုိင္သြား 

ေရာက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ မည္သို႔ေသာ အသုံးခ်နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳရမည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ သုေတသန 

ေမးခြန္းမ်ားအား အေၾကာင္းအရာအတအိက်အလိကု ္ေဆြးေႏြးရနအ္တြက ္အေသးစတိ္ေမးခြန္းမ်ားအျဖစ ္မညသ္ို႔ေျပာင္းလ ဲ

ရမည္ကိုမူ နမူနာမ်ားအျဖစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ တြင္ အေျခခံေမးခြန္းစာရင္းျဖင့္ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။  

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းျဖင့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ သုေတသနနည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္း - ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမႈ 

အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ရာသီျပျပကၡဒိန္၊ ေျမပုံၾကမ္းႏွင့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 

ထင္သာျမင္သာရိွေစသျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ တင္ျပမႈမ်ား၌ ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ နားလည္လြယ္ 

ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါ အသုံးခ်ကိရိယာမ်ားကုိ “ဇယားကြက္တြင္ အမွတ္ျခစ္ပါ” ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ စာအုပ္ႀကီးအတိုင္း 

ပုံေသအသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳး မျဖစသ္င္ပ့ါ။ မညသ္ည္အ့ခ်က္အလက္မ်ား လုိအပသ္ညဆ္ိုေသာ အခ်က္ေပၚမတူည၍္ အသံုးတည္မ့ည္ ့

နည္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယသ္ုံးစြဲရပါမည။္ လက္ေတြ႕သုံးစြဲျခင္းမျပဳမ ီဤနည္းလမ္းမ်ားသည ္အပုစ္ဖုြ႔ဲေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား မညမ္ွ် 

စုစည္းဦးေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။  

aeYpOfvkyfief;rsm;wGif yg0ifjcif;

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရြာသို႔အေရာက္သြား၊ ေမးခြန္းမ်ားေမး၊ အေျဖမ်ားအား လိုက္လံ 

ေရးမွတ္လုပ္ရုံမွ်မ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေပ။ ကူညီပံ့ပိုးမည့္သူသည္ ထိုရြာသားမဟုတ္ပါက ရြာသားမ်ား၏ နိစၥဓူ၀လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါေက်းရြာ၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈ ရရွိေစေရးကို အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ 
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သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈနည္းပါးခဲ့သည့္တုိင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ၿခံထဲ လိုက္ဆင္းျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္သင့္ပါ 

သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လိုက္ပါျခင္းအတြက္ကုိလည္း ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ ၾကည္ျဖဴစြာခြင့္ျပဳျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ စိတ္ကူး 

စိတ္သန္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံဇာတ္လမ္းမ်ား ေ၀မွ်ေျပာဆိုရန္အတြက္ ညေနပိုင္းအခ်ိန္မ်ားသည္ ေအးေဆးပြင့္လင္းစြာ ေဆြး 

ေႏြးႏုိင္ေသာ အခ်ိန္ေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို ႔ ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း၊ ရြာဓေလ့အတိုင္း ေန 

ထိုင္ျခင္းျဖင့္ ယုံၾကည္မႈ၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈတို ႔ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပိုမို 

ေအာင္ျမင္ေစပါသည္။ 

  okawoevkyfief;rsm;&Sd usifh0wfydkif;qdkif&mpnf;rsOf;rsm; 

လူမႈသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ က်င့္၀တ္ပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစတတ္ပါ 

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သုေတသနလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို 

ရင္းႏီွးေနေစေရးအျပင ္မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလပုင္န္းစဥအ္တြင္း “လုိကန္ာက်င္သ့ုံးရမည္ ့က်င္၀့တမ္်ား” ျပဌာန္းထားေရးတို႔ကိ ု

အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း - 

(အခန္း ၄ ရွိ ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကင္း၍ ႀကိဳတင္ခ်ျပ အသိေပးထားၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူမႈအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ) 

ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈ မရွိေစျခင္း - 

သုေတသနပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိစူးစမ္းေလ႔လာေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ခံစားမႈအရေသာ္ 

လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္၀တၳဳပိုင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား မရွိေစရပါ။ (အခန္း ၄ ရွိ 

ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ၾကည့္ပါ)

အမည္ထုတ္ေဖာ္မႈမျပဳျခင္း - 

သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေ၀မွ်သည့္အခါတြင္ သုေတသနပညာရွင္ မ်ားသည္ ႀကိဳတင္သေဘာတူ

ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိထားပါက လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို ႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအား အတိအက် ရည္ညႊန္း ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးကို 

ေရွာင္ရွားရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္းျဖင့္ 

အမည္ထုတ္ေဖာ္မိျခင္းမ်ိဳး မရွိေတာ့ေပ။ 

လွ်ိဳ႕၀ွက္ႏိုင္မႈ -  

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ 

ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္အခါတြင္ အထူးသျဖင့္ ထိရွလြယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေနပါက မည္သူမွ ထုတ္ေဖာ္ 

ေျပာၾကားသည္ဆိုေသာ အခ်က္အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားႏိုင္ေရးကို မျဖစ္မေန ဂရုထား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သတင္း 

အခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသူကုိ သုေတသနပညာရွင္ကသာလွ်င္ သိထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ 

လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားမည္ဆိုေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ား မျပဳလုပ္မီကပင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအား ႀကိဳတင္ အသိေပးထားရမည္။ 

ဘက္လိုက္မႈကင္းျခင္း - 

မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလပုင္န္းစဥအ္တြင္း မညသ္ည္ဘ့ကမ္ ွမလိကုဘ္ ဲၾကားေန၀ါဒက်င္သ့ုံးႏိငု္ေရးသညလ္ည္း အေရး 

ႀကီးေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားအား ေ၀ဖန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

၀င္ေရာက္ဆုံးျဖတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံကို လက္ခံနားဆင္ေပးရမည္။
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 3 - 2 ½dk;&majrvkyfydkifcGifh\ 
  tajccHt,ltqrsm; 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသအမ်ားအျပား အထူးသျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာေဒသရွိ ေရေျမေတာေတာင္တို႔ႏွင့္ မ်ိဳးရိုး 

စဥဆ္က္အလိက္ု ဆက္ႏြယမ္ႈမ်ား အခိငုအ္မာရွထိားၾကသည္ ့ေဒသမ်ားတြင ္ဓေလ႔ထုံးတမ္းမ်ားကုိ က်င္သံု့းလွ်က္ပငရ္ွသိည။္ 

ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သုံးေနၾကဆဲ 

ျဖစ္သည္။ ေဒသခံေဂဟစနစ္၊ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား၊ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားရယူသုံးစြဲႏိုင္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၊ လူမႈ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတညရ္ွမိႈ၊ လူဦးေရထထူပမ္ႈအေနအထားတို႔အျပင ္ေစ်းကြက္ေပါင္းစည္းႏိငုမ္ႈအေျခအေန စသည္အ့ခ်ကမ္်ား 

အေပၚ မူတည္၍ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်င့္သုံးလွ်က္ရွိၾကသည္။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ စြဲၿမဲစြာ မွတ္သား 

ထားရမည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပေပးလိုပါသည္။

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က ္

ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈတို႔တြင္ ေဒသတြင္းရွိ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

ႏင့္ွ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနဆဲျဖစ္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုသည္မွာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား အစုအေ၀းပင္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ လူထုကိုယ္တိုင္ကပင္ ၎တို႔ 

ေနထိငုရ္ာေျမႏငွ္ ့သဘာ၀သယဇံာတမ်ားအား ေရရညွတ္ညတ္ံစ့ြာ စမီခံန္႔ခြဲႏိငု္ေရးအတြက ္သမိငု္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက ္

သတ္မွတ္ျပဌာန္းလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တရား၀င္ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ အဆိုပါ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ုထည္သ့ြင္းထားျခင္းမရွိေသာ္ျငား လမူႈေရးႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေရးဆိငုရ္ာ တရား၀င္ျဖစတ္ညမ္ႈကိ ုသမိငု္းေၾကာင္း 

ခ်ီ၍ လက္ခံက်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည္။ တရား၀င္ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ 

အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုအျမင္တြင္မူ တရား၀င္ပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္း 

မ်ားကိ ုေကာင္းစြာသရိွလိက္ခထံားၾကဆ၊ဲ က်င္သ့ုံးေနၾကဆ၊ဲ ေဒသအမ်ားစတုြင ္ပတ၀္န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားကပါ လိက္ု 

နာေနၾကဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အစုအဖြ႕ဲတည္ရိွမႈ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သယံဇာတရင္း 

ျမစ္မ်ားအား ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ခြင့္တို႔ကိုလည္း သိရွိလက္ခံၿပီး  အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ 

 
  ajr,monf ½Iaxmifhaygif;pHktm; vTrf;NcHKxm;onf 

ေျမယာဟုဆိုရာတြင္ စပါး၊ ေငြေပၚသီးႏွံ သုိ႔မဟုတ္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရာေျမတစ္ခုတည္းအား ရည္ညႊန္း 

သတ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ သစ္ေတာ၊ စားက်က္ေျမ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေရထြက္မ်ားလည္း ပါ၀င္ 

ေနသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာ သဘာ၀ 

သယံဇာတမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားေနရသည့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ ေျမသည္ အဖိုးတန္ေသာ အရင္းအႏွီးတစ္ခုပင္ 

ျဖစ္သည္။ ေျမသည္ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ စီးပြားေရးပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုသက္သက္

လည္း မဟုတ္ပါ။ ေဒသခံတုိ႔၏ ဘုိးဘြားအစဥ္အဆက္က ရွင္သန္ေနထုိင္လာခဲၾ့ကသည့္ အရပ္ေဒသဟုလည္း အမွတ္သညာ 

ျပဳထားရသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမဆုိသည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အမ်ိဳးသား 

ေရး လကၡဏာတုိ႔ကုိလည္း ေဖာက္်ဴးထားသည္အ့ေမြအႏစွတ္စရ္ပ ္ျဖစသ္ည။္ ေသဆုံးသူမ်ားအား ျမွဳပ္ႏွရံာေနရာႏငွ္ ့ဘာသာ 

ေရးဆိုင္ရာ သစ္ေတာေျမမ်ားဆိုလွ်င္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ ႀကီးမားနက္ရိႈင္းသည့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ 
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3   “သယံဇာတရင္းျမစ္” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ထိုအဓိပၸါယ္မွ်ေလာက္ျဖင့္ ရိုးစင္းလြယ္ကူေနသည္မဟုတ္ေပ။ တစ္ခုတည္းေသာအရာ၀တၳဳ (ဥပမာ သစ္ပင္တစ္ပင္) 

ကပင္ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ေလာင္စာထင္း၊ ေဆးဖက္၀င္ အရြက္ သို႔မဟုတ္ အသီး၊ တိရိစၦာန္အစာ၊ သစ္မာ) ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ 

ဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါေျမမ်ားသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း ယွက္ႏြယ္ေနသည္ျဖစ္ရာ 

အခြင့္အေရးရယူခံစားသူမ်ားအဖို႔ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးကိုပါ တာ၀န္ယူရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

  vkyfydkifcGifhESifh rwluGJjym;onfh tcGifhta&;rsm; 

 ေျမႏွင့္ အျခားေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား3 အတြက္ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာတစ္ခု၏ အခြင့္အေရးသည္ 

၎တုိ႔ရယူသံုးစြမဲည့္ သဘာ၀သယံဇာတ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ထုိသုိ႔  သတ္မွတ္ရာတြင္ အခြင့္အေရးသာမက 

အျခားသူမ်ားအားထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း မျပဳရဟူေသာ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္း 

မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနေပသည္။

တရား၀င္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ထုံးတမ္းဓေလ႔အရျဖစ္ေစ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုသည္မွာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ရင္းျမစ္ႏွင့္ ပတ္ 

သက္သည့္ အခြင့္အေရးအမ်ိဳးအစား အမ်ားအျပားကိုစုစည္းထားသည့္ “စုဖြဲ႔ျဖစ္တည္ေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား” ကို ရည္ 

ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

ပုံ ၃ - စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္ေနေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ား

အခြင့္အေရးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားရႈျမင္သင့္ပါသည္

• ၀င္ေရာကသ္ုံးစြခဲြင္ ့- (ဥပမာ အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ သစ္ေတာနယ္ေျမတစ္ခုသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္၊ ေျမကြက္တစ္ခု 

အား ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္၊ ကြၽဲႏြားအုပ္မ်ားကို စားက်က္ေျမတြင္ လႊတ္ေက်ာင္းခြင့္ စသည္) 

• သယံဇာတရင္းျမစ္တစ္ခုကို ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင္ ့- ဥပမာ သစ္ေတာအတြင္းမွ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား သို႔မဟုတ္ ေလာင္စာ 

ထင္း ထုတ္ယူခြင့္၊ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ေျမအား ရိတ္သိမ္းခြင့္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း အတြင္း ငါးဖမ္းခြင့္) 

• စမီခံန္႔ခြခဲြင္ ့- ေျမကြကတ္စခ္အုား အသုံးခ်ပုံႏငွ္ပ့တသ္က၍္ စမီခံန္႔ခြဲႏိငုသ္ည္အ့ခြင္အ့ေရး (ဥပမာ မညသ္ည္သီ့းႏွ/ံ

အပင္စိုက္မည္၊ မည္သို႔စိုက္မည္ စသည္တို႔အား စိတ္ႀကိဳက္ဆုံးျဖတ္ ပိုင္ခြင့္)ႏွင့္ ေျမယာျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ (ေလွကားထစ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ကြန္တိုမ်ဥ္းအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေရတြင္းတူးျခင္း၊ ဆည္ေရသြယ္ေျမာင္း 

ေဖာက္ျခင္းစသည္) 

• တားဆီးပိတ္ပင္ပိုင္ခြင္ ့- ၀င္ေရာက္ခြင့္ကို မည္သူမွသာရရွိသင့္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ (ဥပမာ ဤေျမအတြင္းသို႔ 

အျခားေသာေက်းရြာသားမ်ား မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ၿခံစည္းရိုးခတ္ထားျခင္း သို ႔မဟုတ္ ၿခံနီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား ၀င္ေရာကခ္ြင့္ေပးထားျခင္း)ႏငွ္ ့ထိအုခြင္အ့ေရးမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးမည္န့ည္းလမ္းကိ ုဆံုးျဖတ ္

ပိုင္ခြင့္ (သားသမီးမ်ားအား အေမြခြဲေပးမႈကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္) 

• လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းေပးပိုင္ခြင္ ့- ရရွိထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း (လုပ္ 

ပိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း)   
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  "avhxkH;wrf;pepfrsm;rS 
  rwlnDonfh tcGifhta&;ydkifqdkifol trsKd;tpm;rsm; 

လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အခြင့္အေရး အဆင့္အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနႏိုင္သည္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံကိုၾကည့္ပါ)။ ေရာင္းခ် 

ပိုင္ခြင့္အပါအ၀င္ အခြင့္အေရးအားလုံး ခံစားခြင့္ရရွိထားပါက “အလုံးစုံ ပုိင္ဆိုင္သူ” မွသည္ “လက္ရွိပိုင္ဆိုင္သူ”၊ “လုပ္ပိုင္ 

ခြင့္ရွိသူ”၊ “သုံးစြဲခြင့္ရွိသူ”ႏွင့္ “၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ”ဟူ၍ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အခြင့္အေရးအဆင့္အတန္း 

အေပၚမူတည္ကာ အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ ေ၀ါဟာရမ်ား ဖြင့္ဆုိထားသည္။ ေဖာ္ျပပါနည္းပညာအေခၚအေ၀ၚအားလံုးကုိ အလြတ္ 

က်က္မတွထ္ားရနမ္လုိေသာ္ျငား  စဖုြ႕ဲျဖစတ္ညမ္ႈ အခြင္အ့ေရးမ်ား မတူညီႏိငုၾ္ကသည္အ့ျပင ္လပုပ္ိငုခ္ြင္ ့“အဆင္အ့တန္းမ်ား” 

သည္လည္း ကြဲျပားတတ္ၾကေၾကာင္းကို သိရွိထားရပါမည္။ 

အလုံးစုံ 

ပိုင္ဆိုင္သူ

လက္ရွိ 

ပိုင္ဆိုင္သူ

လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ရရွိထားသူ

အသုံးျပဳခြင့္ 

ရရွိထားသူ

၀င္ေရာက္ခြင့္ 

ရရွိထားသူ

၀င္ေရာက္ခြင့္ X X X X X

ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္ X X X X

စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ x x x
တားဆီးပိုင္ခြင့္ x x
လႊဲေျပာင္းေပးပိုင္ခြင့္ X

ပုံ  ၄ - အဆင့္အတန္းအလိုက္ စုဖြဲ႕ျဖစ္တည္ေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား

ရင္းျမစ္ - Ostrom and Schlager (1996: 133)
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  vkyfydkifcGifhESifh pDrHcefYcGJrIyHkpH trsKd;rsKd; 

 ေျမႏွင့္ အျခားေသာ သဘာ၀သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစားအုပ္စုမ်ား မတူညီၾကေပ။ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ စုဖြဲ႔ျဖစ္တည္ေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား (အထက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သုံးစဲြသူအား ေပးအပ္ထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ား) အား မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲၾကသည္ကို ရွင္းလင္းေပး 

ထားပါသည္ - 

• ပုဂၢလိကပိုင ္ 

 တစ္သီးပုဂၢလ (လက္ေတြ႕တြင္မူ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ေပးအပ္ထားေလ့ရွိသည္) သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကဲ့သို႔ 

တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ားတြင္သာ အခြင့္အေရးရွိသည္၊ 

• ျပည္သူပိုင္ / ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင ္

 ႏိငုင္ံေတာမ္ပွိငုဆ္ိငုၿ္ပီး သယဇံာတရင္းျမစမ္်ားအား ထနိ္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ အမ်ား ျပညသ္မူ ွႀကီးၾကပ္ေဆာငရ္ြကသ္ည၊္ 

• ဘုံပိုင4္  

 အခြင့္အေရးမ်ားကို လူတစ္စုကသာ ပူးတြဲပုိင္ဆိုင္သည္၊ မွ်ေ၀သုံးစြဲၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သစ္ေတာ 

မ်ား၊ စားက်က္ေျမ၊ ေရပိုင္နက္ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတို႔တြင္ ေတြ႔ရသည္။5  ၀င္ေရာက္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္း၊ ဆုံး 

ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအပါအ၀င္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ရင္းျမစ္မ်ားထုတ္ယူသုံးစြဲသည့္ 

ေက်းရြာ လူထုမ်ားကိုယ္တိုင္က ေဖာ္ေဆာင္ႀကီးၾကပ္ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး၊ ႀကီးၾကပ္ 

ကြပ္ကဲေရး ႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးတုိ႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ ယႏၱရားမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။6 

• လြတ္လပ္စြာထုတ္ယူသုံးစြဲခြင္ ့

 အခြင့္အေရး တိက်စြာသတ္မွတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ဦးမွ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။ 

သုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ိဳး မည္သူ႔တြင္မွ် (ႏိုင္ငံေတာ္မွေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသခံ သုံးစြဲသူ မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း) 

မရွိထားဘဲ လစ္လပ္ေနေသာအေနအထားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကို အမ်ားပိုင္ႏွင့္ ေရာေထြး 

စဥ္းစားျခင္းမျပဳသင္႔ပါ။ 

4      “အမ်ားပိုင္ ရင္းျမစ္မ်ား အစုအဖြဲU” ဆိုသည္မွာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး “အမ်ားျပည္သူမွပိုင္ဆိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား” ကမူ 

အဆိုပါရင္းျမစ္မ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ စနစ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ 

5   ေဖာ္ျပပါ သဘာ၀သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားသည္ အမ်ားပိုင္ရင္းျမစ္မ်ားအစုအဖြဲ႕ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားပုိင္ရင္းျမစ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ ေ၀မွ်သုံးစြဲၾကသည္ ့

အေလ့အထေပၚမူတည္၍ အုပ္စုအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ တစ္စုံတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုမွ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ အျခား 

သူမ်ားအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ေပသည္။ ပင္လယ္ျပင္မွငါးမ်ားကို ဥပမာအျဖစ္ေပးလိုပါသည္။ ပင္လယ္ျပင္တြင္း ငါးဖမ္းျခင္းကို တားျမစ္ေရးမွာ 

ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားၿပီး လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ဖမ္းယူျခင္းေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ငါးသယံဇာတမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ေပသည္။ ဤအေခၚ 

အေ၀ၚကို အမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးမသြားသင္႔ပါ။ အမ်ားပိုင္ရင္းျမစ္မ်ားအစုအဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ 

အာဏာပိုင္မ်ားအဆင့္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံလူထုအစုအဖြဲ႕မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း 

စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ၾကသကဲ့သို႔ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္လည္း ထားရွိႏိုင္ပါသည္။

6     Ostrom, 1990
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• ပဥၥမနည္းလမ္း 

 တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အမ်ားပိုင္ရင္းျမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္တြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ေခတ္စားလာသည္မွာ ပူးတြဲစီမံခန္ ႔ခြဲမႈ ျဖစ္သည္။ ၀င္ေရာက္သုံးစြဲခြင့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကို 

ေရးဆြဲျပဳစုမည့္  သယံဇာတထုတ္ယူသုံးစြဲသူ ေဒသခံမ်ားႏွင့္  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို ႔အၾကား မိတ္ဖက္ 

ဖြဲ႕စည္းေဖာ္ေဆာင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံတို႔ ေရးဆြဲျပဳစုထားသည့္စနစ္မ်ား သက္၀င္ပီျပင္လာေရးအတြက္ 

ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အစိုးရမွလုိအပ္သလိုပံ့ပိုးေပးသည္။ သို႔ေသာ္ 

ကမၻာအ၀ွမ္းရွိ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ဤနည္းလမ္းသည္ အေျခအေနအားလုံးတြင္ အဆင္ 

ေျပေစမည့္ နတ္ေဆးတစ္လက္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 

“လုပ္ပိုင္ခြင့္” ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးအစားအုပ္စုမ်ားကို ထိုကဲ႔သို႔ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္ဟု သီ၀ရီအရဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား 

လက္ေတြ႕တြင္မႈ ၎တုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုေရာယွက္ေနၿပီး အခ်ိန္ကာလအလုိက္လည္း ေျပာင္းလဲတတ္ၾကပါသည္။ 

ဥပမာျပရလွ်င္ သစ္ေတာေျမသည္ “အၿမတဲမ္းသစ္ေတာေျမ” သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေတာင္ယာစနစ္ က်င့္သုံးေနသူမ်ား၊ ေလာင္စာထင္းခုတ္ယူသူ ေဒသခံမ်ားကမူ အမ်ားပိုင္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္တတ္ 

ၾကသည။္  အဆိပုါနယ္ေျမမ်ားအတြင္း မွာပင ္ပဂုၢလကိပုငိအ္ျဖစ ္ေတာင္းဆိုေလွ်ာကထ္ားမႈမ်ားလည္း ရွိေနႏိငုသ္ည။္ ဥပမာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေျမကြက္တစ္ခုအား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး ပထမဆုံးအျဖစ္ ႏွစ္(၃၀)ခန္႔ 

စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လာသည့္ မိသားစုတစ္စုသည္ အလွည့္က်အနားေပး လွပ္ထားမႈ စက္၀န္းအဆုံးတြင္ အဆုိပါေျမကြက္၌ 

ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ကို ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမမ်ားအား ေလွကားထစ္စိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ 

လိက္ုျခင္းကိလုည္း နမနူာမ်ားအျဖစ ္မတွယ္ူႏိငုပ္ါသည။္ ေလကွားထစစ္ိကုခ္င္းျဖစလ္ာရန ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွထံားရသည္လု့ပအ္ား

ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးလွ်င္ ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ မွတ္ယူလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုမွာ ေျမပမာဏအေျမာက္အျမားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ လူမ်ိဳးစု သုိ႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စု 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ရြာသားမ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္မ်ား ျပန္လည္ခ်ထားေပးႏိုင္သည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအရ ထိုေျမ 

မ်ားသည ္ေခါင္းေဆာင၏္ “ပိငုဆ္ိငုမ္ႈ” မဟတုဘ္ဲ လမူ်ိဳးစ ုသို႔မဟတု ္မ်ိဳးႏြယစ္တုစခ္လုုံးကသာ ပိငုဆ္ိငုသ္ည။္ ေခါင္းေဆာင ္

အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးစု သုိ႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံး၏ကိုယ္စား စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ကုိသာ ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ 

ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ေဒသမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ေယဘုယ်သတ္မွတ္ထားၾကျခင္းႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈဆိုင္ရာ 

ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟူေသာ အယူအဆမ်ားလည္း ေမွးမွိန္သြားခဲ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ 

ကိယုတ္ုငိက္လည္း “၎၏ တစသီ္းပဂုၢလပိငုဆုိ္ငမ္ႈမ်ား” အျဖစ ္ထငမ္တ္ွလာကာ မညသ္ူ႔ကိမုဆိ ုလကည္ိွဳးထုိး ေရာင္းခ်လာ 

ၾကသည္ပင္။ 

  ½dk;&majrvkyfydkifcGifh&Sd pDrHcefYcGJrI\ tcef;u@ 
  

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္အတိုင္းပင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း၊ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္၊ 

ေဒသခံေက်းရြာအလိုက္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအလိုက္ ရယူပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္သည္။ ရိုးရာဓေလ႔အရတာ၀န္ရွိ 

သူမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ရိုးရာေခါင္းေဆာင္မ်ား)သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို သုံးစြဲသူမ်ားႏငွ့္အတူတကြ 

ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးတတ္ၾကသည္။ 

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္ 

• စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေျမႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ေဒသတြင္း 
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ထတုယူ္သံုးစြမဲႈမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ျခင္း (ဥပမာ အမိ္ေထာငစ္တုစစ္လုွ်င ္တစ္ႏစွစ္ာ သစထု္တယ္ူႏိငုသ္ည္ပ့မာဏ 

သတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သစ္ခုတ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အမဲလိုက္ ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳသည့္ကာလ  သို႔မဟုတ္ 

တားျမစ္သည့္ကာလ သတ္မွတ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာေျမအား အၿမဲတမ္းဥယ်ာဥ္ၿခံ သို႔မဟုတ္ ေလွခါး 

ထစ္စိုက္ခင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳျခင္း)တို႔ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား 

ျပင္ဆင္ႏိုင္စြမ္းသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 

• စည္းမ်ဥ္းမလိုက္နာသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း (ဥပမာ - ခြင့္ျပဳထားသည့္ကာလျပင္ပတြင္ သစ္ပင္ခုတ္လွဲ 

သူအား ဒဏ္ရိုက္ျခင္း) 

• တစ္စုံတစ္ခုေသာ ရင္းျမစ္မ်ားအား ၀င္ေရာက္သုံးစြဲခြင့္ကို တစ္စုံတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိသားစု မ်ားအား ခြင့္ျပဳ 

ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္ပင္ထားျခင္း (ဥပမာ - ေက်းရြာအတြင္းသို႔ မၾကာေသးမီ ကမွ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူ 

အား ေျမယာေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားမွ ကၽြဲႏြားအုပ္မ်ားျဖင့္ 

၀င္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း) 

• အခြင့္အေရးတစ္ခုအား လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း (အေမြဆက္ခံမႈ၊ ျပန္လည္ 

ေရာင္းခ်ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား) 

ေျမကြက္တစ္ခုတည္း၌ပင္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ အဆင့္အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနႏိုင္ပါေသးသည္။ ဥပမာ “စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္” 

၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသည့္မိသားစုသည္ မည္သည့္သီးႏွံအား စိုက္ပ်ိဳးမည္၊ အလွည့္က်အနား 

ေပးစနစ္ကို မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ ထားရိွမည္တို႔ကို ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခု (ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္)မွလည္း ထိုေျမေပၚတြင္ပင္ ၀င္ေရာက္စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ 

ခြင့္ ရွိေနျပန္သည္။ ဥပမာ ျပရလွ်င္ သစ္ပင္ခုတ္ထြင္မႈ၊ လွပ္ေျမထားရိွမႈႏွင့္ ေတာင္ယာမီးရႈ႕ိမႈတုိ႔အတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ 

စသညတုိ္႔ အေပၚတြင ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ု၀င္ေရာကသ္တ္မတွ္ေပးႏိငုသ္ည္ ့အခြင္အ့ာဏာမ်ိဳး ရရွထိားျခင္း ျဖစသ္ည။္ 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွလည္း သစ္ပင္ႀကီးမ်ားခုတ္ထြင္မႈကို ၀င္ေရာက္ႀကီးၾကပ္ၿပီး  အခြန္အခ ေကာက္ခံျခင္းတို႔လည္း ျပဳလုပ္ 

ႏိုင္သည္။ 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေရးကို စဥ္းစားသုံးသပ္ရာတြင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ား အားလုံး 

ကို အေရးတႀကီး ထည့္သြင္းထားရေပမည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ မည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား/စံသတ္ 

မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ကာကြယ္ထားလိုသည္၊ အသိအမွတ္ျပဳခံရလိုသည္တို႔ကို ကူညီ 

ပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေက်းရြာလူထုကိုယ္တိုင္တို႔မွ မျဖစ္မေန စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ထားရေပမည္။ 
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  ½dk;&majrvkyfydkifcGifhatmuf&Sd 
  vkyfydkifcGifh tpDtrHtrsKd;rsKd; 

 ေျမအသံုးခ်မႈပုစံတံစခ္ခု်င္းစတီြင ္၎ႏငွ္ဆ့ကစ္ပ္ေနသည္ ့လုပပ္ိငုခ္ြင္တ့ို႔ရွိေနၿပီး အသုံးခ်မႈႏငွ္ ့စမီခံန္႔ခြမဲႈတို႔အတြက ္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ဓေလ႔ထုံးတမ္းစနစ္ဆိုသည္မွာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ေျမပါ၀င္မႈ သက္သက္ကိုသာ ရည္ညႊန္းထား 

ျခင္း မဟုတ္ေပ။ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ေျမ (ေက်းရြာအဆင့္၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစုတစ္စုလုံးအဆင့္)သာမက တစ္သီး 

ပုဂၢလ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေျမကြက္မ်ားလည္း ေရာေႏွာပါ၀င္ေနတတ္ၾကသည္ 

ကုိ ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားတြင္ ေတြ႕ရိွရသည္။ သစ္ေတာႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာဧရိယာတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အစုအဖြ႕ဲပုိင္ ေျမမ်ားအျပင္ 

ဥယ်ာဥ္ၿခံ၊ ေလွခါးထစ္စပါးစိုက္ခင္းတို႔သည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္ တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ တည္ရွိေနၾကသည္။  

ကမာၻေပၚရွိ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္အမ်ားစုသည္ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ 

လပုကုိ္ငမ္ႈအေပၚအေျခခထံားၾကၿပီး ျဖည္စ့ြကခ္်ကအ္ေနျဖင္ ့လက္ခံႏိငု္ေလာက္ေသာအသုံးျပဳမႈ၊ ရရွထိားသည္အ့ခြင္အ့ေရး 

မ်ားအား ေ၀မွ်ျခင္းႏွင့္လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔အတြက္ ေက်းရြာအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထည့္သြင္းထားတတ္ၾကသည္။ ဥပမာ ေရႊ႕ 

ေျပာင္းေတာငယ္ာ ဧရယိာမ်ားကိ ု အမ်ားပိငုအ္ျဖစ ္သတမ္တွ ္ထားေလ႔ရွၾိကေသာလ္ည္း ထုိအထမဲ ွအခ်ိဳ႕ေသာ ေျမကြက္မ်ား 

တြင္ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိေနႏိုင္ျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုပုဂၢလိကပိုင္ေျမအေပၚမွာပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ရရွထိားသသူည ္အသုံးျပဳမႈႏငွ္ ့စမီခံန္႔ခြမဲႈ (ဥပမာ - ေတာငယ္ာမီးရိႈ႕ျခင္းကုိ မညသ္ည့္ေနရာအား မညသ္ည္အ့ခ်နိတ္ြင ္ခြင့္ျပဳ 

သည္)၊ လႊဲေျပာင္းေပးမႈ (ဥပမာ - ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေျမေရာင္းခြင့္မရွိ)ႏွင့္ တစ္ခါတရံတြင္ မွ်ေ၀သုံးစြဲျခင္း (ဥပမာ - အိမ္ 

ေထာငစ္တုစခ္သုည ္၎တို႔မစိကုပ္်ိဳးႏိငု၍္ ပိလုွ်ံေနသည့္ေျမကိ ုအခမဲ ့ငွားရမ္းေပးရမည)္ဟူေသာ ေက်းရြာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု

လိုက္နာရေပမည္။  

ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရမွက်င့္သုံးေနသည့္ စနစ္မ်ားအရ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ 

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ “ပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္မႈ”ဆိုေသာ အယူအဆမ်ားသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္ 

“ပိုင္ဆိုင္မႈ” စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္အားလုံးကို လႊမ္းၿခံဳမိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆိုသည္မွာ 

• ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒသည္ တရား၀င္ 

အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ သက္ 

တမ္း ၾကာရင္႔ေနရန္ မလိုေပ။ 

• ဓေလ႔ထံုးတမ္းဆုိသည္မွာ တစ္သမတ္ 

တည္း ရွိေနသည္မဟုတ္။ လူဦးေရ 

ျဖန္႔က်က ္တညရ္ွမိႈ၊ လမူႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ 

နည္းပညာႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေရး အေနအထားတို႔ 

အေပၚမူတည္၍ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေန 

တတ္သည္။ 

• ရုိး ရာေျမလုပ္ပုိင္ခြ င့္ဆုိသည္မွာ ေကး်  

ရြာပိုင္ေျမမ်ားကုိသာ ရည္ညႊန္းသည္ 

မဟုတ္။ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား 

ႏငွ္ ့တစသ္ီးပဂုၢလတို႔မ ွပိငုဆုိ္ငလ္ပုကုိ္င ္

ေနသည့္ေျမမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 

  ½dk;&mr[kwfaomESifh
  ½dk;&majrvkyfydkifcGifhwdkY 
  yl;wGJwnf&SdrIrsm;

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြငမ္ ူေဒသခမံ်ားသည ္ရိုးရာဓေလအ့ရႏငွ္ ့

ရိုးရာဓေလ့အရမဟုတ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးအား လက္ခံက်င့္ 

သံုးေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရိွရသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေနအထား 

အရ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထား 

သည့္ ပုံစံ (၇)၊ သစ္ေတာ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သစ္ 

ေတာေျမမ်ားႏငွ္ ့ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္ႏငွ္ ့ေျမရိငု္းမ်ား စမီခံန္႔ခြဲေရးဥပေဒ 

အရ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္ ့ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏငွ္ ့ေျမရိငု္းတို႔သည ္ရိုးရာ 

ဓေလ့အရမဟုတ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ 

ေတြ႔တြင္မူ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈ 

မ်ား ပူးတြဲတည္ရွိေနျခင္းႏွင့္ ေရာယွက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဓေလ႔ထုံး 

တမ္း က်င္သ့ုံးသည္ ့ေျမႏငွ္ ့ဥပေဒအရ အသအိမတွ္ျပဳထားသည္ ့ေျမ 

တုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခြဲျခားရန္ မလြယ္ကူပါ။ ဥပမာ ေျမကြက္တစ္ခု 
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သည္ ဓေလ႔ထံုးတမ္း အစီအမံမ်ား ေအာက္တြင္ 

အသုံးျ ပဳ ၊  စီမံ ခန္ ႔ ခြဲလွ်က္ရွိ ရာ  ေဒသခံမ်ား၏ 

အျမင္တြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္က်င့္သုံး 

ေနသည့္ေျမဟု မွတ္ယူထား ၾကသကဲ့သို ႔  ႏိုင္ငံ  

ေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္မူ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ 

ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ မဟုတ္သည့္ေျမဟု သတ္မွတ္ 

ထားႏိုင္ျပန္သည္။ ေျမလပ္မ်ားမွာလည္း ဥပေဒ 

ေၾကာင္းအရ အဓိပၸါယ္ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲ 

ေနျပန္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးသူ 

မ်ားက အသံုးျပဳ၊ စီမံခန္ ႔ခြဲလွ်က္ရွိသျဖင့္ ဓေလ့ 

ထုံးတမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားေအာက္ကို  ေရာက္ရွိေန 

သကဲ့သုိ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ VFV ဥပေဒအရ 

“ေျမလြတ”္ဟ ုအမ်ိဳးအစား သတ္မတ္ွ ထားျပနသ္ျဖင္ ့

ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ အသုံးျပဳေနသည့္ေျမမဟုတ္ဟု 

အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေနျပန္သည္။ ေျမယာက႑ 

ျပဳ ျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကံဳေတြ႕လာရမည့္ 

အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ ဓေလ့ထုံးတမ္းအခြင့္အေရးမ်ား 

အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရား၀င္အသိ အမွတ္ျပဳ 

ေရးပင္ျဖစ္သည္။ 

  ½dk;&majrvkyfydkifcGifhtwGif; ajymif;vJvmrIrsm; 

မတူညီေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အစီအမံမ်ားအရ ေျမယာကို မည္သုိ႔အသုံးျပဳႏိုင္သည္၊ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္၊ ေျပာင္းလဲ 

ႏိငုသ္ည ္သို႔မဟတု ္ေရာင္းခ်ႏိငုသ္ည ္ဆိုေသာ အစအုဖြ႕ဲအတြင္း စည္းမ်ဥ္းသတ္မတွခ္်ကမ္်ားကိ ုဓေလထ့ုံးတမ္းစနစမ္်ားတြင ္

အတအိလင္း ျပဌာန္းထားေလရ့ွသိည။္  ဓေလထ့ုံးတမ္းေျမႏငွ္ ့အျခားေသာ သယဇံာတရင္းျမစမ္်ားအား စမီအံပုခ္်ဳပ္ေနသည္ ့

အဆိုပါအစုအဖြဲ႕အတြင္း စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသအေနအထားအလိုက္ စြဲၿမဲစြာတည္ရွိတတ္ၾကၿပီး ေဒသ 

ခံတို႔၏ အသိပညာ၊ ဓေလ့ထုံးစံတို႔ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ေရးဆြဲျပဳစုထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈ 

ေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိေနပါသည္။ ဤ 

အခ်က္ကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳခံရႏိုင္ေရးအတြက္ တည္ရွိမႈသက္တမ္း 

အလြန္ ၾကာျမင့္ေနရန္ မလုိေပ။ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ ေဒသအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲေနတတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ 

ရိုးရာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေလ့အထမ်ားအား ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိျခင္းကိုလည္း မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မည္။  

ပဂုၢလကိပိငုဆ္ိငုမ္ႈႏငွ္ ့ေျမယာ မတ္ွပုတံင္ေရးကိ ု အေလးအနကထ္ားသည္ ့ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ေဒသခမံ်ားအား 

ရိုက္ခတ္လာသည့္ လူမႈေရးက႑ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေျမထုတ္ေရာင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္ထား 

သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သည္လည္း ေလ်ာ့ရဲလာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ အျပင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားၾကသည့္ေျမမ်ားမွာ 

လည္း ေစ်းကြက၀္င ္ႏစွရ္ညွသ္ီးႏွမံ်ား စိကုပ္်ိဳးရန ္ႏငွ္ ့ေလခွါးထစစ္ပါးစိကုခ္င္းမ်ားအတြက ္မသိားစအုလုိက ္ေတာင္းဆိလုုပ ္

ကိုင္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပိုင္မ်ားအျဖစ္ သုိ႔ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာမည့္ လကၡဏာမ်ားကိုလည္း အေျမာက္အ 

ျမား ေတြ႕ရွိေနရသည္။ 
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 ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစုံ တည္ရွိမႈ ထူးျခားခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားမွာ 

အလြန္ပင္ မတူကြဲျပားၿပီး အမ်ိဳးစားစုံလင္လွသည္။ ကရင္၊ ကယား၊ နာဂ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ပအို၀္း၊ ရွမ္း၊ တေအင္း၊ ရခိုင္၊ မြန္ႏွင့္ 

အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း စနစ္အသီးသီးကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားၾကၿပီး ရိုးရာ 

ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ကို စည္း ရုံး ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိေနသည္။ ေဖာ္ျပပါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

အုပ္စုမ်ားအတြင္းမွာပင္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္ကို ကိုယ္ ပိုင္ပုံစံမ်ားျဖင့္ က်င့္သုံးေနၾကဆဲ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား 

အမ်ားအျပားရွိေနၾကျပန္ေသးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္ ပုံစံမ်ိဳးစုံတည္ရွိေနမႈကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္အား အသိအမွတ္ျပဳေရးမွာ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ ရိုးရာေျမလုပ္ 

ပိုင္ခြင့္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုရျခင္း၏ အဓိကရည္ ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အထက္ပါ ေမးခြန္းကိုပင္ ေျဖၾကားေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားအၾကား ဘုံတူညီသည့္ အဓိကရႈေထာင့္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။  

ဤအေျခအေနေရာက္သည့္အခါတြင္မူ မွတ္တမ္းျပဳစုၿပီးသမွ်အေနအထားအေပၚမူတည္၍ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘုံတူညီေသာ ရႈေထာင့္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေလာက္ၿပီျဖစ္သည္။ တူညီခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ -  

• ေျမယာကုိ ေက်းရြာအတြင္း၌ေနထိငုသ္ည္ ့

ရြာသူရြာသားမ်ားက အသုံးျပဳၾကသည္။ အကယ္ 

၍ တစ္စုံတစ္ဦးသည္ ေက်းရြာအတြင္းမွေျပာင္း 

ေရႊ႕သြားသည္ဆုိပါက ယခင္က ၎ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ 

သည့္ ေျမကို ေက်းရြာအတြင္းမွ အျခားသူတစ္ဦး 

ပုမံနွအ္ားျဖင္ ့ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာတစဥ္ီးက ရယူအသုံး 

ျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အနီးပတ္၀န္း 

က်င္တြင္ ပိုင္ရွင္မရွိ ေသာ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ထားမႈ 

တိုးပြားလာျခင္းကိ ုတား ဆီးကာကြယ္ေပးပါသည။္ 

• ေျမေရာင္းခ်ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ 

ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္မ်ားတြင္ ေျမ၀ယ္ယူမည့္သူ 

အျဖစ္ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ားကို ဦးစားေပးရန္ သတ္ 

မွတ္ထားသည္။ ၀ယ္ယူမည့္ေဆြမ်ိဳးမ်ားမရွိပါက 

ေက်းရြာအတြင္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေက်းရြာအတြင္းမွ 

၀ယမ္ည္သူ့မရွိေသာအခါမသွာလွ်င ္ေက်းရြာျပငပ္ 

မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

• ဥစၥာပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အဆိုပါအခြင့္ 

အေရးမ်ားအား လက္ခံက်င့္သုံးၿပီး စီမံခန္႔ခြဲလွ်က္ 

ရွသိည္ ့ေနာကခ္သံမိငု္း ေၾကာင္း၊ လမူႈေရး၊ စီးပြား 

ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေနအထားတို ႔၏ 

ကိုက္ညီမႈကသာလွ်င္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခိုင္မာ 

လုံၿခံဳမႈကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 
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BudKwifjyifqifjcif;tqifh
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ရရိွခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ား

အရႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈသည္အလြန္အသံုးဝင္လွၿပီး ထိုအဆင္႔ကို ခ်န္ထားခဲ့၍မရပါ။

  BudKwifjyifqifjcif;tqifh&Sd 
  t"duvkyfief;pOfrsm;tm; oHk;oyfcsuf 

မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းအတြက ္ႀကိဳတင္ျပငဆ္င္ျခင္းအဆင္ရ့ွ ိအဓကိက်ေသာ လပုင္န္းစဥမ္်ား၏ အႏစွခ္်ဳပက္ိ ုေအာက ္

တြင္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္မ်ားကုိ ဤသင္ခန္းစာ၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အက်ယ္တ၀င့္ 

ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) - CSO ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

CSO ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားျခင္းျဖင့္ ၎တို႔သည္ ရပ္ရြာအတြင္းမွ ကူညီပ႔ံပိုးသူမ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ 

“ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း” ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ CSO ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအတြက္ ဤသင္တန္းအား 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စီစဥ္ေပးရမည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ MRLG ႏွင့္ ၎၏မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆက္သြယ္ပါ။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) - ဦးတည္ရည္ရြယ္ထားသည့္ နယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍
ရွိရင္းစြဲ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း၊ ေလ႔လာျခင္း

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ေဒသ၏ အေနအထားႏွင့္ နယ္ေျမအေျခအေနတို႔ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ 

ရွိရင္းစြဲသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သုံးသပ္စိစစ္ပါ။ ေျမပုံမ်ား၊ အသုံး၀င္ႏိုင္မည့္ ရင္းျမစ္မ်ား ရွာေဖြထားပါ။ ထို႔အျပင္ 

အဆိုပါေဒသမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္းပါ။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) - မွတ္တမ္းျပဳစုေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတိက်စြာ သတ္မွတ္ျခင္း

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳး 

ရရွိလိုသည္တို႔ကို စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ပါ။ ေနာက္ဆုံးရလဒ္အျဖစ္ ရရွိလိုသည့္အရာ၊ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 

မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုရမည္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရမည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) - မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအား စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သူ႔ထံမွ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္နည္း။ ေတြ႔ဆုံညွိႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ မည္သူတို႔ 

ပါ၀င္သင့္သနည္းကိုလည္း ႀကိဳတင္တြက္ဆထားရမည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) - ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို နယ္ခံလူထုမွ သေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ပါေစ။ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ 

ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ၎တို႔အား မည္သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္တို႔ကို သုံးသပ္ပါ။

ရပ္ရြာလူထုထံမွ ႀကိဳတင္ခ်ျပ၊ အသိေပးထားသျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူလက္ခံမႈ (FPIC) ရယူထားပါ

ေက်းရြာအတြင္းရွိ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေဆာင္ရြက္မည့္ နယ္ေျမမ်ား ေရြးခ်ယ္ပါ။ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ႔ပိုးမည့္သူမ်ားအား 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ပါ။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၆) - ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုးမည့္သူမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။ မွတ္တမ္းျပဳစုမည့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ အေရးအပါဆုံး 

က႑မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ပါ က႑တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အသုံးျပဳသြားမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အသုံးခ်ကိရိယာမ်ားကို 

ေရြးခ်ယ္ပါ။ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရမည့္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ပါ

လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္းတစ္ခု ျပင္ဆင္ေရးဆြဲပါ။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) - မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားမႈကို ရပ္ရြာအတြင္းမွ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအားခ်ျပၿပီး အႀကံၪာဏ္ရယူျခင္း

 

ပုံ ၇ - ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္ရွိ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား
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  vkyfief;pOf (1)
  CSO ulnDyHhydk;olrsm;tm; avhusifhoifMum;ay;jcif; 

CSO ကူညီပံ႔ပိုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ရုိးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုရာတြင္ ၎တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ 

ေဒသအေျခအေနတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသည့္ မူေဘာင္မ်ားကို ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ထည့္ 

သြင္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ထို႔အတြက္ သီးသန္႔ေလ႔က်င့္ေပးျခင္းမ်ားကိုမူ ေဆာင္ရြက္ ေပးရပါမည္။ အေသးစိတ္အ 

ခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အခန္း (၅) သင္တန္းေပးျခင္းကို ၾကည့္ပါ။ 

  vkyfief;pOf (2)
  OD;wnf&nf&G,fxm;onfh e,fajrESifhywfoufí
  &Sd&if;pGJtcsuftvufrsm; pkaqmif;jcif; 

ဦးတည္ရည္ရြယ္ထားသည့္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရိုးရာဓေလ့စီမံခန္ ႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ 

စပ္ေနသည့္ ေနာက္ခံသမုိင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စီမံကိန္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္အတြင္း ေကာက္ယူ 

စုေဆာင္းရပါမည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားမွလည္း ေျမအသုံးခ်မႈ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံ 

ရာဇ၀င္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ဆက္စပ္ေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္း အဆိုပါနယ္ေျမေဒသရွိ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေလ႔လာရပါမည္။ အဆုိပါေဒသတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက တာ၀န္ရိွသူမွာ 

မည္သူနည္း။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs) သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွထုတ္ေပးထားေသာ 

ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ရရွိထားၾကပါသလား။ ထိုေဒသတြင္ မည္သည့္ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားအား ေရးဆြဲျပဳစုထား 

သနည္း။ 

အဆိုပါေဒသတြင္ ယခင္က လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည္ဆိုပါက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား 

ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီးလွ်င္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္၊ သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲမႈတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားအား ျပန္လည္ရွာေဖြရပါမည္။ ထိုေဒသအတြင္းရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္လည္း 

အဖိုးတန္သည့္အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳရေသးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ 

ပဏာမသတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား ေကာက္ယူျခင္းလုပင္န္းစဥအ္ားျဖင္ ့အက်ိဳးသကဆ္ိငုသ္မူ်ားအား အကဲျဖတဆ္န္းစစ္ျခင္း၊ 

FPIC အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ 

အင္တာနက္ေပၚမွရရိွႏုိင္သည့္ ေျမပံုမ်ားဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားအေနျဖင့္ Google Earth မွ ၿဂိဳဟ္တု ေျမပံုမ်ား 

(ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံ ၈ ကို ၾကည့္ပါ)၊ Global Forest Watch တြင္ ျပသထားသည့္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈဧရိယာ 

ေျပာင္းလဲသြားပုံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ (MIMU) မွ GIS ရင္းျမစ္အေျမာက္အျမားတို႔ကို 

ရယူသုံးစြဲႏိငုပ္ါသည။္ မမိဥိီးတညထ္ားသည္ ့ရပရ္ြာေဒသအား ရွာေဖြလိပုါက ၎ႏငွ္အ့နီးစပဆ္ုံးၿမိဳ႕နယအ္ားျဖင္လ့ည္းေကာ

င္း၊ လမ္းမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားအားျဖင့္လည္းေကာင္း ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ GPS တည္ေနရာရွာေဖြ 

မႈ နည္းပညာမ်ားႏငွ့္ Google Map ကဲ့သုိ႔ ၀င္ေရာက္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္စနစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ရာ7 မိမိေရာက္ 

ရိွေနသည့္ ေနရာကုိ ေျမပံုေပၚတြင္မွတ္သားထားႏုိင္သည့္ “ပင္အပ္ေထာက္၍ အမွတ္အသားျပဳျခင္း(drop a pin)” ကုိလည္း 

ေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ည္ျဖစပ္ါသည။္  မမိအိလိရုွသိည့္ေျမပုကံိ ုGoogle Map တြင ္ရွာေဖြ၍ ပရိဂု်ကတ္ာျဖင္ ့ပတ္ိကားေပၚတြငထ္ိုးျပ 

7
  ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ “တည္ေနရာရွာေဖြမႈ(location)”ဟူေသာခလုတ္ကို ဖြင့္ထားေပးရမည့္အျပင္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ မႈလည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထို

သို႔ေဆာင္ရြက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက အမွန္တစ္ကယ္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ GPS စက္တစ္လုံး လိုအပ္ပါလိမ္႔မည္။
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ျခင္း သို႔မဟုတ္ စကၠဴရြက္အႀကီး သို႔မဟုတ္ ဗီႏိုင္းစအႀကီးေပၚတြင္ ႀကိဳတင္ပုံႏွိပ္ထားျခင္းတို႔ျဖင့္လည္း ေျမပုံညႊန္းေရးဆြဲ 

မႈက႑အတြင္း ေက်းရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ 

စာတမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ - MYLAFF: mylaff.org, Burma Library: www.ibiblio.org/obl

ေျမပုံမ်ား ရွာေဖြရန္ - Google Earth, MIMU: http://www.themimu.info, 

  Global Forest Watch http://www.globalforestwatch.org/

ပုံ ၅ - ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္

Google Earth မွ ေျမပုံမ်ားကို ပရိုဂ်က္တာျဖင့္ ပိတ္ကားေပၚတြင္ ထိုးျပထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ပုံႏွိပ္ထုတ္ထားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

ပုံ ၆ - စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြင္းရွိ Google Map နည္းပညာသည္ မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ တည္ေနရာအား

Google Earth အပါအ၀င္ ေျမပုံေပၚတြင္ ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ 

“ပင္အပ္ေထာက္၍ အမွတ္အသားျပဳျခင္း” ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 
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  vkyfief;pOf (3)
  rSwfwrf;jyKpka&;qdkif&m &nf&G,fcsufrsm;tm;
  &Sif;vif;wduspGm owfrSwfjcif; 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္မႈစနစ္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။ စုေဆာင္း 

ေကာက္ယူမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစား၊ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္နည္းလမ္းမ်ား စသည္တုိ႔သည္ မိမိသတ္မွတ္ 

ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရမည္။ ရိုးရာဓေလ့အရ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ 

သုေတသနျပဳနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခု 

အထိ ျပည့္မီေစမည္ျဖစ္သည္ -  

• ရပ္ရြာလူထုအတြင္းႏွင့္ ရိုးရာစနစ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္အရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ 

• လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ သို႔မဟုတ္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွ ကာ 

ကြယ္ေပးထားႏိုင္ျခင္း၊

• ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္႔အား အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရ၏မူ၀ါဒႏွင့္ 

အေလ့အက်င့္မ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္ေစမည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း၊ 

• ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ား တရား၀ငအ္သအိမတွ္ျပဳခရံေရးအတြက ္အခ်နိက္ာလအလုိက ္က်င္းပျပဳလုပသ္ည္ ့

အစိုးရ၏ လပုင္န္းအစအီစဥမ္်ားတြင ္အျခားေသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏငွ္အ့ၿပိဳင ္မမိတိို႔၏ ေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္မ့်ား 

ကိ ုထိေရာက္စြာ အေရးဆိတုင္ျပႏိငု္ေရးအတြက ္ရပရ္ြာလထူကုိယုတုိ္ငမ္ ွႀကိဳတင္ျပငဆ္ငၿ္ပီးသား ျဖစ္ေစမည္ ့

ေလ့လာသင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း၊ 

• မ်ိဳးရိုးစဥဆ္ကအ္လိကု ္လက္ဆင္က့မ္းသယ္ေဆာငလ္ာသည္ ့ဓေလထ့ုံးတမ္းအရ အသိပညာ ဗဟသုတုမ်ား၊ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း။  

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား တစ္ခုခ်င္းစီ 

အတြက္ကို အေထာက္အကူျပဳေနမည္သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထား 

ႏိုင္မွသာလွ်င္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္ မည္သည္တို႔ကို ဦးစားေပးရမည္၊ 

မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ အေသးစိတ္ ေကာက္ယူရမည္၊ ဦးတည္ထားသည့္အုပ္စု သို႔မဟုတ္ ပရိသတ္အတြက္ အဓိက 

ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သတင္းစကားမ်ားေပးပို ႔ ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သုိ႔စုစည္းရမည္တုိ႔ကုိ ဆုံးျဖတ္ 

သတ္မွတ္ႏိုင္ပါမည္။ ထို႔အျပင္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ရမည့္ကိစၥ 

ရပ္မ်ားအတြက္ကိုလည္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပမည္။  

ရပ္ရြာလူထုအား အသိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ရွိလာေစျခင္းအျပင္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ 

သည္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သုံးခုအတြက္ကိုလည္း အထူးအသုံးတည့္ေပမည္ -  

a) ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားအေျချပဳ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈမ်ား 

b) ေျမသိမ္းဆည္းခရံမႈမ်ားအား ေျဖရငွ္းေပးႏိငု္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည္ ့ေျမယာ သမိ္းဆည္းမႈမ်ားအား 

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားႏိုင္ျခင္း 

c) ရပ္ရြာလူထု၏ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း  

အဓကိအက်ဆုံး ရညရ္ြယခ္်ကတ္စခ္ကုိ ုေရြးခ်ယ္ႏိငုလ္ွ်င ္အေကာင္းဆံုးပင္ျဖစသ္ည။္ မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္း လပုင္န္း 

စဥ္တစ္ခုအတြင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ သုံးခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဆိုပါက အလြန္က်ယ္ 

ျပန္႔လြန္းၿပီး ရႈပ္ေထြးသြားတတ္သျဖင့္ မိမိအလိုရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား တစ္ခုမွ် မျပည့္စုံျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။
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ပုံ ၇ - ေအာင္ျမင္ေသာ 

စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ 

အဓိကက်ေသာ က႑မ်ား  

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳလာေရးအတြက္ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳ 

ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ပံ့ပိုးမႈမ်ားအျဖစ္ ဆက္စပ္မႈရွိၿပီး ခိုင္မာတိက်ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိလည္း မွတ္တမ္း 

ျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖင့္ စုေဆာင္း ေကာက္ယူေပးႏိုင္ပါသည္။  

ပုံ ၁၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းပင္ ေအာင္ျမင္သည့္ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အဓိက 

က်သည့္ က႑သုံးရပ္ရွိပါသည္ -  

• မွန္ကန္သည့္ဦးတည္အုပ္စုအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း

• မွန္ကန္သည့္ သတင္းစကားမ်ားအား ျပဳစုတင္ဆက္ျခင္း 

• ဦးတည္အုပ္စုမွ ‘အမွန္တစ္ကယ္ၾကားသိ’ သည္အထိ မိမိေပးပုိ႔သည့္ သတင္းစကားအား ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ျခင္း

rl0g' odkYr[kwf Oya'a&;qGJrIrsm; 

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တို႔တြင္ ေျမယာ၊ ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 

ဥပေဒမ်ား ေရးဆြမဲႈတြင ္ထည္သ့ြင္းေဖာ္ျပႏိငုရ္နအ္တြက ္ရိုးရာေျမလုပပ္ိငုခ္ြင္က့ိ ုျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္မတွတ္မ္းျပဳစလုွ်ကရ္ွသိည္ ့

တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕ (ဥပမာ - တအာင္း၊ မြန္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ကယားအဖြဲ႔မ်ား) အေျမာက္အျမားရွိေနပါသည္။ ရိုးရာေျမ 

လပုပ္ိငုခ္ြင္က့ိ ုမတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းအားျဖင္ ့ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္၏့ အဓကိအစတိအ္ပိငု္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕ေျမျပငတ္ြင ္က်င္သ့ုံးရာ 

၌ မတူကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒတို႔တြင္ ပီျပင္စြာထည့္သြင္းေပးလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ 

အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ရုိးရာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္စနစ္အား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုရာတြင္ လစ္လပ္မႈမရိွေစရန္ ေကာက္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလပုင္န္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏငွ္ ့၀ိေသသလကၡဏာမ်ားအတြက ္မညသ္ို႔ေသာ အခြင္အ့ေရးမ်ားႏငွ္ ့စတံနဖ္ိုး 

မ်ားအား အဓိကကာကြယ္ထားလိုသနည္း။ မည္သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္နည္း။ မည္သို႔ေသာ လုပ္ 

ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အပ္ႏွင္းထားသင့္သနည္း။ မည္သို႔ေသာ ရိုးရာဓေလ႔အရ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းနည္းစနစ္မ်ိဳးအား အသိအမွတ္ 

ျပဳသင့္သနည္း။ 

ဦးတည္
ရည္ရြယ္၍

စည္းရုံး
ေတာင္းဆုိမႈ

ခိုင္မာေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား

မွန္ကန္စြာ
တင္ဆက္ႏိုင္မႈ
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အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္စနစ္ကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မည္သုိ႔ 

အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္ဆုိေသာ နည္းပညာပုိင္းအကဲျဖတ္ခ်က္သည္လည္း ပါ၀င္ေပသည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရအသိ 

အမွတ္ျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (ထုိအဆင့္မေရာက္မီ ၾကားကာလတြင္ ကာကြယ္ေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါ 

အ၀င္)ႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အား တရား၀င္သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏိငု္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား သုံး 

သပ္ျခင္းလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အားလုံးအက်ံဳး၀င္ၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အသုံး၀င္ရုံမက အားလုံးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္ဟု သက္ေသျပႏိုင္ေရးအတြက္ ရိုးရာေျမလုပ္ 

ပိငုခ္ြင္အ့ား မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းကိ ုအခြင္အ့လမ္းတစခ္ဟုလုည္း မတွယ္ူႏိငုပ္ါသည။္ ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့မတွတ္မ္းျပဳစမုႈရလဒ ္

မ်ားကုိ အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ္ ့အျခားေသာ အက်ိဳးသက္ဆိငုသ္မူ်ားအား ခ်ျပႏိငုရ္နအ္တြက္ ေက်းရြာလူထအုသီးသီးႏငွ္ ့

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား က်င္းပၿပီးလွ်င္ ေရးဆြဲေနသည့္ မူ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအတြက္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးအပ္ပါ။

½dk;&majrvkyfydkifcGifhrsm; todtrSwfjyKcH&a&;twGuf
pnf;½kH;awmif;qdkrIrsm; 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ 

အေထာက္အထားအေျချပဳ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ဟုလည္း မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုထားေသာ 

အခ်က္ အလက္မ်ားသည္  ရုိးရာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္အား  မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္  အသိအမွတ္ ျပဳသင့္သည္ဆုိေသာ အခ်က္ 

အတြက္ အေထာက္အထားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အားလုံးကိုလႊမ္းၿခံဳထားၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသည့္ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈလုပ္ငန္း 

စဥ္ျဖစ္ပါက ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈအတြက္ ေအာက္ေျခမွပံ့ပိုးမႈ ခိုင္မာေစႏိုင္ၿပီး 

ႏိငုင္ံေရးအရ ေထာကခ္မံႈကိလုည္း  ခိငုမ္ာ အားေကာင္းေစပါသည။္ ထို႔အျပင ္ေက်းရြာလထူုႏငွ္ ့ေက်းရြာေခါင္းေဆာငမ္်ားကိ ု

လည္း ၎တို႔၏ ရိုးရာဓေလ့အရ စီမံခန္႔ခြဲလာသည့္ ေျမယာမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔စည္းရုံးေတာင္းဆို 

ရမည္ကုိလည္း ျပင္ဆင္ထားေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ ရုိးရာေျမလုပ္ပုိင္ခြင္အ့ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေပးရမည္ 

ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား မည္သို႔ 

ျပင္ဆင္ထားရမည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေခ်ပခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယား ၃ တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 
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အဆိုပါ စည္းရုံးေတာင္းဆုိမႈအခ်က္မ်ားအား သက္ေသထူႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏငွ့္ ကိန္း 

ဂဏန္းမ်ားကို အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ တည္ေဆာက္ထားရပါမည္။ 

ဇယား ၃ - ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ ေပးေလ့ရွိသည့္ ေခ်ပခ်က္မ်ား

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 

ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခ်ပခ်က္မ်ား

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ 

မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

အဓိကထား ေကာက္ယူရမည္

ေဒသခံလူထုုႏွင့္ ၎တိုု ႔ေနထုုိင္သည့္ ေျမတုုိ ႔အၾကား သမိုုင္း 

ေၾကာင္းႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈဆိုငုရ္ာ စည္းေႏွာငမ္ႈမ်ားရွိေနျခင္း ေၾကာင္ ့

ယဥ္ေက်းမႈဆုုိငရ္ာ၀ိေသသ ျဖစသ္ည္ ့ရိုုးရာေျမလုပ ္ပိငုခ္ြင္မ့်ားကို ု

အသိအမွတ္ျပဳ ေပးရပါမည္။ အဆိုုပါပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ 

မွီျငမ္းစာတမ္းအျဖစ္ UNDRIP ႏွင့္ ဌာေန တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးတိုု႔ကိုု ေလ႔လာႏိုုင္ပါသည္။ (အခန္း ၂ ၊ အပိုင္း ၂-၄ 

ကို ၾကည့္ပါ)။

ေဖာ္ျပပါေျမယာပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္မ်ားကိုု သက္ေသထူ 

ႏိုငုရ္န ္အတြက္ ရိုုးရာေျမလုုပပ္ိုငုခ္ြင္၏့ ယဥ္ေက်းမႈ 

ဆိုုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားကိုု မွတ္တမ္းတင္ရပါမည္။ 

ပြဲေတာ္မ်ား ၊ အက၊ ဂီတ၊ ပုုံျပင္မ်ား ၊ ဓေလ႔ 

ထုုံးတမ္းဆုုိင္ရာ သမိုုင္းေၾကာင္းမ်ား အပါအ၀င္ 

ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား ႏွင့္  ဘာသာေရးဆိုုင္ရာ  

အထြတ္အျမတ္ေနရာမ်ား အား ဆက္လက္တည္

တံ့ေနေစေရးအတြက္ကိုုလည္း ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ 

ခြင့္ကိုု ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္။

ရိုးရာဓေလ႔အတိုုင္းေနထိုုင္လာၾကသည့္ ရပ္ရြာလူထုုမ်ားသည္ 

၎တိုု ႔၀န္းက်င္ရွိ သယံဇာတမ်ားကိုု ေကာင္းမြန္ႏိုုင္နင္းစြာ စီမံ 

ခန္ ႔ခြဲႏုုိင္ ၾကသည္။ လုုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား 

ဆိုုလ်ွင္လည္း သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကိုု အက်ိဳးရွိထိေရာက္ စြာ 

သုုံးစြဲႏိုုင္ၾကသျဖင့္ ၀မ္းစာအတြက္ကိုုသာမက ျပန္လည္ေရာင္းခ် 

ႏိုုင္ေရးအတြက္ကိုုပါ သီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္စြမ္း ရွိၾကသည္။ 

ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ကိုုက္ညီသည့္ စိုုက္ပ်ိဳးမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုု အသုုံးျပဳ 

စိုုက္ပ်ိဳးၾကသည္႔ လုုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုုမႈအတြက္ အေရးပါရံုုသာမက ေရရွည္တည္တံ႔ 

သည့္ ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာစနစ္၏ အနာဂါတ္ဟုုလည္း ရည္ညႊန္းႏုုိင္ 

ပါသညဟ္ု ုအစားအစာရယသံုုူးစြပဲိုငုခ္ြင္ဆ့ိုငုရ္ာ ကုလုသမဂၢ အထူး 

ကိုယုစ္ားလယွမ္ ွေျပာၾကားသြားခဲသ့ည။္ ရိုုးရာေျမလုပုပ္ိုငုခ္ြင္အ့ား 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုုသည္မွာ ေက်းလက္ေဒသ သက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုုအပ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ 

ယာႏွင့္ ေက်းရြာပိုုင္သစ္ေတာမ်ား သုုံးစြဲပိုုင္ခြင့္အား လုုံၿခံဳခိုုင္မာ 

ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရိုုးရာဓေလ႔အတိုုင္း စိုုက္ပ်ိဳးသည့္စနစ္မ်ား 

ႏွင့္အတူ က်င့္သုုံးလာၾကသည့္ ရိုုးရာေျမအသုုံးခ်မႈ စနစ္မ်ားသည္ 

က်န္းမာေရး ႏငွ္ည့ညီြတ္သည္ ့သီးႏွအံမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသုာမက စီးပြားျဖစ ္

စိုုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုုန္မ်ားကိုုလည္း ထုုတ္လုုပ္ေပးပါသည္။

ရိုုးရာေျမအသုုံးခ်စနစသ္ည ္ထုုတလ္ုပုမ္ႈတုုိးတက္ 

ေစသည္ ့စိုကုပ္်ိဳးေရးနည္းစနစမ္်ား ျဖစလ္ာေစေရး 

အား မညသ္ိုု႔ပံ႔ပိုုးေပးသညက္ို ုသရိွိႏိုငုရ္နအ္တြက္ 

အပိုင္း ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းက႑ဆိုုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

အခ်ိန္ယူ၍ မွတ္တမ္းျပဳစုုရမည္။ ေျမအသံုုးခ်မႈ 

ပုုစံ ံတစခ္ုခု်င္းစသီည ္ေက်းရြာလထုုူ၏ သက္ေမြး 

၀မ္းေက်ာင္းအတြက ္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေနသည္ ့

အတုုိင္းအတာ။ ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနၾကသည့္ 

သီးႏွံမ်ား။ ၀မ္းစာအတြက္ စိုုက္ပ်ိဳးေနသည့္သီးႏွံ 

မ်ား။ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း/စားနပ္ရိကၡာ လုုံၿခံဳ 

မႈႏွင့္ ရိုုးရာေျမအသုုံးခ်မႈတိုု ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္ 

ခ်က္မ်ား။
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ေဒသခံရပ္ရြာလူုထုုတိုု႔သည္ ၎တိုု႔၏ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား ေရ 

ရညွတ္ညတံ္႔ေရးအတြကက္ို ုပပီီျပင္ျပင ္စမီခံန္႔ခြဲႏိုငုၾ္ကပါသည။္ ရိုုး

ရာေျမလုုပပ္ိုငုခ္ြင္မ့်ားတြင ္ေရထနိ္းေတာမ်ား၊ ကန၊္ ေခ်ာင္းနံေဘးမ ွ

သစ္ေတာမ်ားအား ကာကြယ္ေပးထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ရိုုးရာအမဲလိုုက္ခြင့္တြင္လည္း သားေပါက္ 

ရာသီတြင္ အမဲလုုိက္ခြင့္မျပဳျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ တိရိစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား 

ဖမ္းဆီးခြင့္တားျမစ္ျခင္း သိုု ႔မဟုုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ 

အမဲလုုိက္ခြင့္ မျပဳျခင္းစသည္တိုု ႔ကုုိ ထည့္သြင္းျပဌာန္းေပးထား 

သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ မိရိုုးဖလာ စိုုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့ 

အထမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာ၏ ၾသဇာဓါတ္ကိုု ထိန္းသိမ္းေပးထား 

ၾကသည။္ ထိုု႔အျပင ္လတူိုု႔၏ က်န္းမာေရးကို ုထခိိုကု္ေစသည္ ့ဓါတ ္

ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပုုိးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ အင္းဆက္ပုုိးသတ္ 

ေဆးတိုု႔ကိုု အသုုံးမျပဳဘဲ ပိုုးမႊားႏွင့္ေပါင္းပင္မ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ေပး 

ႏိုုင္စြမ္းလည္း ရွိၾကသည္။

ေရရညွတ္ညတ္ံသ့ည္ ့ေျမအသုုံးခ်မႈအေလအ့ထ 

မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ေရးအတြက္ အပိုင္း ၆ 

တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ ့ေျမအသုုံးခ်မႈစမီခံန္႔ခြဲျခင္း 

က႑ကုုိ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ပါ။ ေရခ်ိဳငါး 

လုုပ္ငန္း၊ ေရ၊ ေတာရိုုင္းတိရိစၦာန္ႏွင့္ သစ္ေတာ 

စသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား မည္သိုု႔စီမံ 

ခန္႔ခြဲၾကသည္၊ ထုုိသုုိ႔စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ အဆုုိပါ 

သယံဇာတမ်ား ပုုံမွန္ၾကြယ္၀ေနေရးအေပၚ မည္ 

သုုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိသည္တိုု႔ကိုု မွတ္တမ္းျပဳစုုပါ။ 

သစ္ေတာဖုုံးလႊမ္းမႈ၊ ေတာေကာင္ႀကီးမ်ား ျမင္ 

ေတြ႕ရမႈအေနအထား၊ ေရခ်ိဳငါးလုုပ္ငန္းအေျခ 

အေန။ ရိုုးရာေျမအသုုံးခ်မႈစနစ ္က်င္သ့ုုံးေနသည္ ့

ေဒသမ်ားႏွင့္ မက်င့္သုုံးသည့္ ေဒသမ်ားအၾကား 

သစ္ေတာထူထပ္မႈႏွင့္  အျခားသယံဇာတမ်ား 

တည္တံ့ေနမႈတိုု႔ကိုု ႏိႈင္းယွဥ္သုုံးသပ္ၾကည့္ပါ။

ရိုုးရာဓေလ႔ထုုံးတမ္းမ်ား က်င့္သုုံးလ်ွက္ရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုုမ်ား 

သည ္သယံဇာတမ်ား ခြဲေ၀သုုံးစြမဲႈကုုလိည္း အညအီမ်ပွင ္က်င္သံုု့း 

တတ္ၾကသည္။ သာတူညီမ်ွမႈကိုု အေလးထားတတ္သည့္ ဓေလ့ 

မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင္ ့ရုုိးရာေျမအသုုံးခ်မႈစနစမ္်ားကို ုဆင္းရမဲြဲေတမႈ 

ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ကိုုလည္း ေစာဒကတစ္ခုုအျဖစ္ အသံုုးျပဳ 

ႏိုငု္ေပသည။္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာမ်ားကို ုရိုုးရာဓေလအ့တိုငု္း စမီ ံ

သံုုးစြဲေနၾကသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ မုုဆုုိးမအပါအ၀င္ ေဘးျဖစ္လြယ္ 

သည့္ မိသားစုုမ်ားအတြက္ ေျမကြက္မ်ားကိုု မဲစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ခ် 

ထားေပးတတ္ၾကသည္။

ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုု င္ခြင္ ႔ကိုု  အသိအမွတ္ျပဳျခင္း  

ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ ဆင္းရဲႏိုုင္ 

ေျခရွိသူမ်ားအတြက္ ပံ႔ပိုုးကူညီမႈတိုု႔ကိုု မွတ္တမ္း 

တင္ႏိုုင္ရန္ အပိုင္း ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုငုရ္ာ က႑မ်ားအား မတွ ္

တမ္းျပဳစုုျခင္းကို ုအခ်နိ္ေပးေဆာငရ္ြကပ္ါ။ ရပရ္ြာ 

အတြင္းမွ ထိခိုုက္ခံရလြယ္သူမ်ားကိုု ရွာေဖြေဖာ္ 

ထုတုပ္ါ။ ၎တိုု႔ႏငွ့္ေတြ႕ဆုုၿံပီးလ်ငွ ္ရိုုးရာေျမအသုုံး 

ခ်မႈစနစ္ေၾကာင့္ ၎တုုိ႔၏ ေဘးျဖစ္လြယ္မႈအား 

တိုုးျမင့္ေစသည ္သုုိ႔မဟုတု ္ေလ်ာက့်ေစသညတုုိ္႔ 

ကို ုေဆြးေႏြးေမးျမန္းပါ။ သီးႏွအံထြက္ ဆုတုယ္ုတု ္

မႈ သုုိ႔မဟုတု ္က်န္းမာေရးဆိုငုရ္ာ အေရးေပၚအေျခ 

အေနတိုု ႔ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 

မႀကံဳရေစရန ္ရုုိးရာေျမအသုုံးခ်မႈ စနစက္ မညသုုိ္႔ 

ပံ႔ပိုုးကညူီေပးပုု။ံ သယံဇာတခြဲေ၀မႈတြင ္ရိုုးရာေျမ 

အသုုံးခ်မႈစနစမ္ ွမညမ္်လွႊမ္းမိုုးထားသညကုုိ္ သရိွ ိ

ႏိုုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

အသံုုးျပဳပိုုင္ခြင့္က႑ရွိ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတ 

သုုံးစြဲပိုုင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္းကိုု ေဆြး 

ေႏြးပါ။
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မ၀ူါဒအတြင္း ထည္သ့ြင္းႏိငု္ေရးႏငွ္ ့စည္းရုံးေတာင္းဆိမုႈမ်ား ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈအျဖစ ္ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္မ့်ားအား 

မွတ္တမ္းျပဳစုၿပီးျဖစ္သည့္ သာဓကမ်ားရိွပါသည္။ ၎တုိ႔အနက္ တုိင္းရင္းသားလူထု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဖုိရမ္(ECDF)မွ 

ထုတ္ေ၀ခဲ႔သည့္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရိုးရာေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေရရွည္တည္တံ႔သည့္ သဘာ၀ 

သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ” 8 ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မွ ေျမယာအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္(KEAN)၏ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ 

“ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရိုးရာဓေလ့အရ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္” 9  တို႔လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 

ajr,modrf;qnf;cH&rIrsm;tm; ajz&Sif;jcif; odkYr[kwf tem*wfwGif BuHKawGUvmEdkifonfh 
ajr,modrf;qnf;rIrsm;tm; BudKwifumuG,fjcif;

 ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအား တားျမစက္န္႔ကြက္ႏိငုရ္နအ္တြက ္ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္မ့်ားအား မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းကိ ု

အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသးမီကမွ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခုသို႔ 

ေျမေနရာခ်ထားေပးျခင္းကို တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အဆိုပါခ်ထားေပးသည့္ ေျမေနရာမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုမ်ားမွ ရယူ

လုပ္ကိုင္ေနေသာေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္မ်ိဳးလည္း ရွိ 

တတ္ပါသည္။ သာဓကမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လမ္းေဖာက္ 

လပုရ္န ္သုိ႔မဟုတ္ ေရအားလွ်ပစ္စစ္မီကံနိ္း အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္န ္အစိုးရမ ွသမိ္းယူျခင္း၊ သို႔မဟတု ္ေတာရိငု္းတရိစိာၦန ္

မ်ားအတြက္ ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ တည္ေထာင္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။   

8    http://www.ecdfburma.org/images/our%20customary%20land%20-%20eng_for%20web%201.pdf ကို ၾကည့္ပါ။

9    https://www.facebook.com/Kayah-Earthrights-Action-Network-KEAN-723924817710920/ ကို ၾကည့္ပါ။
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အခ်ိဳ႕ေသာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကမ ူအနာဂါတ္တြင္ေပၚေပါကလ္ာႏိငုသ္ည္ ့ေျမယာသမိ္းဆည္းမႈမ်ားမ ွကာကြယထ္ား 

ႏုိင္ရန္အတြက္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုလွ်က္ရွိၾကသည္။ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္သည့္အခါတြင္ ေျမေစ်း 

ကစားမႈမ်ား ပူးတြဲပါ၀င္လာတတ္သျဖင့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာသုံးစြဲပိုင္ခြင့္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုထား 

ျခင္းသည္ အလြန္အသုံး၀င္ေပသည္။  

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစု 

ျခင္းသည ္မ၀ူါဒေရးဆြမဲႈမ်ားတြင ္စည္းရုံးေတာင္းဆိုႏိငုရ္နအ္တြက ္ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့မ်ားအား မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းႏငွ့္ေတာ ့

တူညီႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဤကဲ႔သို႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မွန္ကန္တိက်သည့္ေျမပုံမ်ား ေရးဆြဲျပဳစုျခင္းကို အဓိကထား လုပ္ 

ေဆာငသ္င္ပ့ါသည။္ သုိ႔မသွာ မညသ္ည္ ့ဧရယိာမ်ားတြင ္ေျမယာလပုပ္ိငုခ္ြင္မ့်ားပိငုဆ္ိငုထ္ားသည၊္ မညသ္ည္ဧ့ရယိာမ်ားသည ္

လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထား ေပးမႈအတြင္း က်ေရာက္ေနသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သိျမင္ႏိုင္ေပမည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ရိုးရာ 

ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား၏ အျခားေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ကုန္မခံသင့္ဘဲ ေဒသခံေက်းရြာ 

မ်ား၏ ေနာကခ္သံမိငု္းေၾကာင္း၊ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏငွ္ ့ဆကစ္ပ ္ေနသည္ ့သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားကုိ 

ဦးစားေပးေကာက္ယူရပါမည္။   

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအား တားျမစ္ကန္႔ကြက္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒေၾကာင္း 

ႏွင့္ညီညြတ္သည့္ မည္သို႔ေသာေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူႏိုင္မည္ကို အေလးထား စဥ္းစားၿပီးလွ်င္ အဆိုပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

ရယူႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း စုေဆာင္းမွတ္သားထားရမည္။ ထို႔အျပင္ ေစ့စပ္ညွိ 

ႏိႈင္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏငွ္ ့ရညမ္နွ္းခ်ကမ္်ားအေၾကာင္းကိ ုေဆြးေႏြးတုိငပ္ငရ္ာတြငလ္ည္း ေျမယာျပနလ္ညရ္ရွိေရးအတြက ္

ႀကိဳးပမ္းမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ထိုက္သင့္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည္ေလာဟူ၍ ကူညီပံ့ပိုးေပးရမည့္ လုပ္ငန္း 

မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသင့္ပါသည္။  

&yf&Gmvlxk\ ajr,mESifh o,HZmw 
pDrHcefYcGJrIrsm;tm; cdkifrmtm;aumif;apjcif; 

သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး သို႔မဟုတ္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ 

ေဒသအျဖစ္ ရပ္ရြာအေျချပဳ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ကိုလည္း ရိုးရာေျမ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကို အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 ထိုကဲ့သုိ႔စီမံကနိ္းမ်ားသည္ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟတု္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈတို႔အတြက ္ေဆာင္ရြက္သည့္ 

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မတူညီၾကေပ။ ဤစီမံကိန္းမ်ားတြင္မူ ရပ္ရြာလူထု အေနျဖင့္ ၎တို႔ ၏ သယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား 

ပိုမိုေကာင္း မြန္လာေရးႏွင့္ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးတို ႔ကုိ ဦးစားေပးရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

သယံဇာတမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ သတ္မွတ္ထား သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးေနၾကသည့္ 

အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏငွ္ ့၎တို႔အား ပိမုိုေကာင္း မြနလ္ာေစႏိငုသ္ည္န့ည္းလမ္းမ်ားကိ ုမတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းသည ္ဤစမီကံနိ္းတြင ္

ပါ၀င္ေနသည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ ေပၚထြက္လာမည့္ ရပ္ရြာလူထု၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရထံသုိ႔ ေပး 

ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအားျဖင့္ သယံ ဇာတရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ ရယူသုံးစြဲ ပိုင္ခြင့္မ်ားအား 

ခိငုမ္ာေစႏိငုသ္ည္အ့ျပင ္အနာဂတတ္ြင ္ႀကံဳေတြ႕လာႏိငုသ္ည္ ့သယံဇာတထုတ္ေဖာမ္ႈမ်ားအား ကာကြယ္ထားႏိငု္ေရးအတြက္ 

ရပရ္ြာလထုူအား ႀကိဳတင္ျပငဆ္ငထ္ားေပးၿပီးသားျဖစ္ႏိငု ္ပါသည။္ သို႔ေသာ ္ဤစမီကံနိ္း၏ ထူးျခားခ်ကမ္ွာ ေဒသတြင္းအဆင္၌့ 

အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အဓိကထား မွတ္ တမ္းျပဳစုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ေရရွည္တည္တံ႔မည့္သ

က္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနစဥ္မွာ ပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးထားႏိုင္မည့္ 
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ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား၊ ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားမွ်ေ၀ခံစားႏိုင္ေရး အစီအမံမ်ား၏ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ 

ေဆာငရ္ြက္ၾကသညမ္်ိဳးလည္း ေတြ႕ရွရိပါသည။္ သယဇံာတစမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈ၏ ေျပာင္းလလဲာမႈမ်ားအား ရွာေဖြေဖာထု္တ္ျခင္းႏငွ္ ့

အဆုိပါေျပာင္းလမဲႈမ်ားအား လက္ေတြ႕ေဖာ ္ေဆာင္ႏိငု္ေရးအတြက ္အနာဂတလု္ပင္န္းစဥမ္်ားႏငွ္ ့ခ်တိဆ္က္ျခင္းတို႔သညလ္ည္း 

အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ား ကြဲျပားျခားနားခ်က္တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။  ဤသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သယံဇာတ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ေက်းရြာအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအသစ္မ်ား တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

သို ႔ မဟုတ္ တည္ရွိဆဲေကာ္မတီမ်ား  သို ႔ မဟုတ္  အဖြဲ ႕အစည္းမ်ားအား ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းတို ႔ကိုလည္း  

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  

ရပ္ရြာလူထု၏ ရိုးရာဓေလ႔အရ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစေရးကို ဦးတည္ ႀကိဳး 

ပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ႔သည့္နမူနာတစ္ရပ္အျဖစ္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ သဘာ၀ 

သယဇံာတမ်ားကိ ုကၽြႏ္ပုတ္ို႔သာ စမီခံန္႔ခြမဲည ္- ေဒသခတံို႔၏ ေျဖရငွ္းနည္းမ်ားႏငွ္ ့ရပရ္ြာလထူမုဥွီးေဆာငသ္ည္ ့ပတ၀္န္းက်င ္

ထိန္းသိမ္းေရးတို႔၏ အေရးပါအရာေရာက္ပုံတို႔ကို ေဖာ္ညႊန္းလွ်က္ရွိသည့္ ကမိုးေသြးမွ ကရင္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား”10  

ဟူေသာ စာအုပ္ကို ရည္ညႊန္းလိုပါသည္။

10    http://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2016/03/Book_We-Will-Manage-Our-Own-Natural-Resources.pdf ကို ၾကည့္ပါ။
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အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္အတုိင္းပင္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ မူ၀ါဒေရွးရႈ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈ၊ ေျမယာသိမ္း 

ဆည္းခံရမႈအတြက္ အကာအကြယ္တစ္ရပ္တုိ႔အျဖစ္ အသံုး၀င္ရံုသာမက ရပ္ရြာလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ 

စမီကိံန္းေရးဆြဲျခင္း၏ ပထမေျခလမွ္းတစခ္အုျဖစလ္ည္း မတ္ွယူႏိငုပ္ါသည။္ ရပရ္ြာလထူပုူးေပါင္းပါ၀ငသ္ည္ ့ေျမယာအသုံးျပဳမႈ 

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အေျမာက္အျမားရွိၿပီး ၎တို႔သည္လည္း အသုံးတည့္သည့္ ရင္းျမစ္ 

မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလမ္းညႊန္ခ်က္ စာအုပ္အခ်ိဳ႕ကို ဤစာအုပ္၏အဆုံးတြင္ ‘ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - အသုံး၀င္ႏိုင္ေသာ 

ရင္းျမစ္မ်ား’ အျဖစ္ စာရင္းျပဳစု၍ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

ဇယား ၄ - ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားၾကပုံကို ျပသ 

ေနသည့္ ဥပမာမ်ား  

 ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒအတြက္ 

အေထာက္အထား 

အေျချပဳ စည္းရုံး 

ေတာင္းဆုိမႈမ်ား

ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈ 

မ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္း (သို႔) 

အနာဂါတ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ 

လာမည့္ ေျမယာသိမ္း 

ဆည္းမႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ 

ကာကြယ္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု၏ 

ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားအား 

ခိုင္မာအား ေကာင္းေစျခင္း

မည္သည္တို႔ကို 

မွတ္တမ္းျပဳစုရမည္

လက္ေတြ႕ေျမျပင္ရိွ ပကတိ 

အေျခအေနႏွင့္ အေလ့အ 

ထမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုပါ။ 

သုိ႔ မွသာ ေျမျပင္အေျခအေန 

အေပၚ မူတည္၍ မူ၀ါဒ/ 

ဥပေဒထဲတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ 

မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ေပမည္။ 

ခိုင္မာေသာ ရိုးရာေျမ လုပ္ 

ပုိင္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး 

အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ရမည့္ ထူးျခားျပႆနာမ်ား 

ကို မီးေမာင္း ထိုးျပပါ။

ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ လြတ္ 

ကင္းသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ 

ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈကို အတိ 

အလင္း  ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္  အ 

တြက္  ေျမျပင္ရိွပကတိအေျခ 

အေန မ်ားကို  မွတ္တမ္းျပဳစု 

ပါ။ ရိုးရာေျမမ်ား၏ သမိုင္း 

ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအသံုးျပဳေန 

မႈႏငွ္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 

တို႔ ပါဝင္ပါမည္

ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္ လို 

အပ္ေသာေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳ 

လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမျပင္ 

ရွ ိပကတအိေျခအေနမ်ားႏငွ္႔ 

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို မွတ္တမ္း 

ျပဳစုပါ

မည္သည္တို႔ကို 

ဦးစားေပးရမည္

စည္းရံုးေတာင္းဆုိမႈအတြက္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 

အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား 

ႏွင့္  ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား 

မွတ္သားထားေရးကို ဦးစား 

ေပး လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ 

ထားမႈမ်ားႏွင့္  အျငင္းပြားမႈ 

ေျဖရွင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ဦးစားေပး 

လုပ္ ေဆာင္ပါ။

လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ 

ေက်းရြာလူထုအတြင္းမွ ပူး 

ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို  

ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ပါ။
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မည္သည့္ အသုံးခ် 

နည္းလမ္းမ်ား  

အသုံးျပဳရမည္

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ 

ထားမႈမ်ားအား အတိအလင္း 

ေဖာ္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ မွန္  

ကန္တိက်သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 

စနစ္သံုးေျမပံုမ်ားသည္အသံုး 

၀င္ပါသည္။

အက်ိဳးရလဒ္ အစုိးရ၊ မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္ 

လမူႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏငွ္ ့ေ၀ 

မွ်ေပးႏိုင္မည့္ အစီရင္ခံစာ၊ 

ဓါတ္ပုံ ၊ ဗီဒီယုိ သို ႔မဟုတ္ 

အျခားေသာ စည္းရုံးေတာင္း 

ဆိမုႈဆုိငရ္ာ ပစၥည္းမ်ားအား 

ဖန္တီးပါ။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ 

ထားမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္ 

အကူျဖစ္ေစမည့္ အစီရင္ခံ 

စာ၊ ဓါတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိ သို႔မဟုတ္ 

အျခားေသာ စည္းရုံးေတာင္း 

ဆိုမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားအား 

ဖန္တီးပါ။

ေဒသခံလူထုမွ သေဘာတူ 

အတည္ျပဳထားသည့္ ေက်း 

ရြာအဆင့္ေျမအသုံးခ်မႈ အစ ီ

အစဥ္

ဦးတည္

ရည္ရြယ္ထားသည့္ 

ပရိသတ္

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံ  

ေတာ္အဆင့္စည္းရံုးေတာင္း 

ဆုိမႈ တြင္ ပါ၀င္သည့္ အရပ္ 

ဘက္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း ကြန္  

ယက္မ်ား

ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား 

မ်ား၊ တရားရုံးမ်ား၊ ေဒသခံ 

အာဏာပိုင္မ်ား

ေဒသခံလူထု

      

  vkyfief;pOf (4)
  rSwfwrf;jyKpkjcif;vkyfief;pOfwGif
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မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ပုုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ၾကမည္၊ ၎တုုိ႔၏ အခန္း 

က႑မ်ားမွာ မည္သုိ႔ျဖစ္သည္တုုိ႔ကုုိ ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ေရးသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အဆင့္၏ အေရးႀကီးသည့္အစိတ္ 

အပိုုင္းတစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သူတုုိ႔ပါ၀င္မည္၊ ဤကိစၥတြင္ မည္သူတုုိ႔စိတ္ပါ၀င္စားၾကသည္ကိုု သတ္ 

မွတ္ေဖာ္ထုုတ္သည့္ ဤလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု “အက်ိဳးသက္ဆိုုင္သူ ်ားအား စိစစ္သုုံးသပ္ျခင္း” ဟုုလည္း ညႊန္းဆိုုႏိုုင္ပါသည္။  

မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားတြင္ လူပုုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္ဖိုု ႔လုုိသည္။ 

အဆိုုပါလုုပ္ငန္းမ်ားမွာ သက္ဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း (လိုုအပ္လ်ွင္)၊ 

ရပရ္ြာအတြင္းမ ွကိုယုစ္ားလယွမ္်ားႏငွ္ ့ပဏာမ ခ်ျပညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား စစီဥက္်င္းပျခင္း၊ ေျမယာလုပုပ္ိုငုခ္ြင္စ့နစမ္်ားအား 

မွတ္တမ္းျပဳစုုမႈ စတင္ျခင္းတိုု႔မွသည္ ရရွိလာသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအား စုုစည္းျခင္း၊ သုုေတသနလုုပ္ငန္းစဥ္၏ 

ေနာက္ဆံုုးရလဒ္မ်ားအား ရပ္ရြာအတြင္း သံုုးသပ္မႈႏွင့္ ျပင္ပပုုဂၢိဳလ္မ်ားသိုု႔ စည္းရုုံးေတာင္းဆုုိမႈမ်ားအတြက္ ေ၀မ်ွျခင္းႏွင့္ 

အသုုံးျပဳျခင္း စသည့္ အဆုုံးသတ္လုုပ္ငန္း အဆင့္မ်ားအထိ ပါ၀င္ေနပါသည္။ 
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စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ ပဏာမအဆင့္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုု အေရးတႀကီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရမည္ - 

• မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုု မည္သူ႔ဆီမွ ေတာင္းခံရမည္နည္း 

• ေက်းရြာအတြင္း ခ်ျပညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ မည္သူတိုု႔ပါ၀င္သင့္သနည္း 

• သုုေတသနလုုပ္ငန္းစဥ္အား ဒီဇိုုင္းေရးဆြဲရာတြင္ မည္သူတိုု႔ပါ၀င္သင့္သနည္း  

ရပ္ရြာလူထုု၊ အျခားေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုုင္သူမ်ားႏွင့္ ပဏာမခ်ျပေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈဆိုုင္ရာ အစည္း

အေ၀းမ်ားက်င္းပသည့္အခါတြင္လည္း ေအာက္ပါလုုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား၌ မည္သူတိုု႔ ပါ၀င္သင့္သည္ကိုု တိတိက်က် ေဖာ္ 

ထုတ္ုသတမ္တွ္ႏိုငုပ္ါလမိ္႔မည။္ ဥပမာ - ေက်းရြာအတြင္းမ ွနယ္ေျမတစခ္ုကုို ုပူးတြဲေရြးခ်ယၿ္ပီးၿပဆီိုပုါက သုုေတသနလုုပင္န္း 

မ်ားအား ကူညီပံ့ပိုုးေပးမည့္၊ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေပးမည့္ ေဒသခံလူထုု/ေက်းရြာအတြင္းမွအဓိကပုုဂၢိဳလ္မ်ားကုုိ မျဖစ္မေန 

ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ေပးရပါမည္။ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုုးမည္႔သူမ်ားကိုုလည္း ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း 

ဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အသုုံးျပဳမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးေလ႔က်င့္ထားျခင္းျဖင့္ ၎တိုု႔၏အခန္းက႑မ်ား ႏွင့္ 

ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းျပတ္သားေနမည္ျဖစ္သည္ (သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခန္း ၅ ကိုု ၾကည့္ပါ)။  

ထိုု႔အျပင္ ဦးတည္အုုပ္စုုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ မွတ္

တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရပ္ရြာလူထုုအတြင္းမွ မည္သည့္အုုပ္စုုမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုုဂၢလမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္ ကိုုလည္း 

ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ထားရပါမည္။ အေသးစိတ္ကိုု အခန္း ၆ တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။  

သက္ဆိုုင္ရာရပ္ရြာလူထုုသာမကဘဲ အျခားပုုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည့္ အစိုုးရပုုိင္းမွ သိုု႔မဟုုတ္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္

ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(EAOs)ႏွင့္ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားမွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ ၎တုုိ႔၏ 

ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားသည္ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လုုံးလုုံးလ်ားလ်ားမူတည္ေနပါသည္ 

(ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ႔သည့္လုုပ္ငန္းအဆင့္ကိုု ၾကည့္ပါ)။ 
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သက္ဆိုုင္ရာ ဌာနဆိုုင္ရာမ်ား (စိုုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ စိုုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန၊ 

သစ္ေတာဦးစီးဌာန စသည္)၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသည့္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရိုုးရာဓေလ႔အရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 

EAO မ်ားႏွင့္ ၎တိုု႔အတြင္းမွ သက္ဆိုုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ အျခား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအား လိုုအပ္ပါက မည္ 

သိုု႔ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကိုု အက်ိဳးသက္ဆိုုင္သူမ်ားအား ဆန္းစစ္သုုံးသပ္ထားျခင္းက အေထာက္အကူျပဳပါလိမ္႔မည္။ မွတ္တမ္း 

ျပဳစုုျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္၏ လုုပ္ငန္းအဆင့္အသီးသီးတြင္ အဆုုိပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားကုုိ သုုေတသန 

လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္ထဲတြင္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ မည္သူတုုိ႔ပါ၀င္သင့္သည္ဟူေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ကိုုလည္း သက္ဆိုုင္ရာ ရပ္ရြာလူထုုအား ခ်ျပညွိႏိႈင္းသည့္အခါတြင္ ျပဳလုုပ္သင့္ၿပီး စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ ကနဦးအဆင့္ အစည္း 

အေ၀းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားရမည္။  

မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သက္ဆိုုင္ရာဌာနအသီးသီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းျဖင့္ မွတ္တမ္း 

ျပဳစုုမႈလုုပ္ငန္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအား အစိုုးရႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္တင္ျပမႈမ်ားအတြက္ လိုုအပ္ေသာ ကူညီပံ႔ပိုုးမႈမ်ား ရရွိႏိုုင္သည့္အျပင္ 

ရိုုးရာဓေလ႔အရစီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္မ်ားကိုုလည္း ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ပိုုမိုုသေဘာေပါက္နားလည္ ႏိုုင္ေစပါသည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုု 

ရျခင္း၏ ရညရ္ြယခ္်က္မွာ ေျမယာဆုုိငရ္ာ မ၀ူါဒမ်ားႏငွ္ ့ဥပေဒမ်ားအား လႊမ္းမိုုးႏိုငုရ္နဆ္ိုပုါက မ၀ူါဒႏငွ္ဥ့ပေဒေရးဆြမဲႈမ်ားတြင ္

ထည့္သြင္းႏုုိင္ရန္အတြက္ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သည့္ပုုံစံမ်ိဳးျဖင့္ေပးပိုု ႔ရမည္ကိုု သိရွိႏိုုင္ရန္ 

သက္ဆိုုင္ရာ ဌာနဆိုုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျမင္ခ်င္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္ထားျခင္းက အသုုံး၀င္ပါလိမ္႔မည္။  

ထိုသုုို႔ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရနအ္တြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ စီမကံနိ္းေရးဆြဲသည္အ့ဆင္႔မွာပင္ မွတ္တမ္း ျပဳစုုျခင္း

လုပုင္န္းစဥအ္ေၾကာင္းကို ုသက္ဆိုငုရ္ာ အစိုုးရတာ၀နရ္ွပိုဂုၢိဳလ္မ်ားႏငွ္ ့ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းထားျခင္းႏငွ္ ့မတွတ္မ္းျပဳစုမုႈရလဒမ္်ား 

အား ရပ္ရြာလူထုုမွ ခ်ျပမ်ွေ၀သည့္အခါတြင္လည္း အစိုုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားတက္ေရာက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေက်းရြာအတြင္း မွတ္တမ္းျပဳစုုမႈလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ ဆက္စပ္ဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအာဏာ 

ပိုုင္မ်ားအား ပါ၀င္ေစျခင္းကိုုလည္း အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုုအျဖစ္ အသံုုးခ်ႏိုုင္ပါသည္။ ထိုုကဲ့သုုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ 

မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း

လုုပ္ငန္းစဥ္၏ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

လုုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားတြင္ 

မည္သိုု႔ေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား 

ပါ၀င္သင့္သည္ကိုု 

ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးတိုု႔အတြက္ 

စာမ်က္ႏွာ ၅၇ ရွိ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖည့္စြက္ပုုံစံကိုု 

အေထာက္အကူအျဖစ္ 

အသုုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ရိုုးရာေျမ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားအား အစိုုးရပိုုင္းမွ ပိုုမိုုသိျမင္လာၿပီး နားလည္သေဘာ 

ေပါက္မႈကိုု ျမင့္မားေစသည္ဟုု အခ်ိဳ႕ေသာ NGO မ်ားက ရႈျမင္ထားၾကသကဲ႔သိုု႔ 

ဆက္စပ္ဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အျခားေသာ အာဏာပုုိင္အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား ေတာက္ေလ်ွာက္ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုုအေနျဖင့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္စြာ မ်ွေ၀ႏိုုင္မႈႏွင့္ ေဒသအေျခအေနအား ပြင့္ 

ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးႏိုုင္မႈတိုု ႔ကိုု ပိတ္ပင္ရာေရာက္သည္ဟုုလည္း အခ်ိဳ႕က 

သုုံးသပ္ထားၾကသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အစိုုးရ၀န္ထမ္းမ်ား 

အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ေစသင့္သည္၊ မည္သည့္ အတိုုင္းအတာအထိ 

ပါ၀င္ေစသင္သ့ညတ္ိုု႔ကို ုအဓကိထား စဥ္းစားသင့္ေပသည။္ အထူးသျဖင္ ့အုပုခ္်ဳပ ္

မႈအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ရိွသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အစုုိးရဘက္မွ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ 

အတြက္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးမွာ ပိုု၍သိမ္ေမြ႕နက္နဲတတ္ပါသည္။ ဤကိစၥ 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုုင္ရာေဒသခံလူထုုႏွင့္ ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုု 

မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။ 
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  vkyfief;pOf (5)
  &yf&GmvlxkESifh aqG;aEG;nd§EIdif;yGJrsm; usif;yjyKvkyfjcif; 

မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ေဒသအေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္မည့္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 

လုုပ္ငန္းစဥ္ (၄) တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔သည့္အတိုုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအုုပ္စုုအဆင့္ရွိ သက္ဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္ 

မ်ားထံမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုု ေရွးဦးစြာ ရယူထားရပါမည္။  

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားဦးစီးေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲ

ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္(၄)တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔သည့္အတိုုင္းပင္ ရပ္ရြာအတြင္းမွ အဓိကပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ 

အျခားေသာ အက်ိဳးသကဆ္ိုငုသ္မူ်ားႏငွ္ ့ေက်းရြာအတြင္းခ်ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ုေဆာငရ္ြကရ္ပါမည။္ ပဏာမေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

အတြက္ သုုေတသနလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လိုုသည့္ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ေဒသအတြင္းမွ ရပ္မိ 

ရပဖ္မ်ားအား ေတြ႕ဆုုတံိုငုပ္ငရ္မည။္ အဆိုပုါေက်းရြာ အျပင ္အနီးအနားေက်းရြာမ ွရိုုးရာဓေလအ့ရ ေခါင္းေဆာငမ္်ားသာမက 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုုပါ ထည့္သြင္းဖိတ္ၾကားရပါမည္။ ဤအဆင့္တြင္ အစိုုးရပိုုင္းမွလည္း ပါ၀င္သင့္သည္ဟုု 

ယဆူပါက မညသ္ည္ဌ့ာနအားဖတိၾ္ကားမညကုုိ္လည္း စဥ္းစားသံုုးသပရ္ပါမည။္ မတညူီေသာအုပုစ္ုမု်ားအား သီးသန္႔ေတြ႕ဆုုမံႈ 

မ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သကဲ့သိုု႔ ၎တိုု႔အားလုုံးကိုု တစ္ၿပိဳင္နက္ေတြ႕ဆုုံမႈမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။  

ရပ္ရြာလူထုုမ်ားအတြက္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုုေရးသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရး 

ႀကီးရသည္ကိုု ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးႏိုုင္ရန္ ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေျပာၾကားေပးျခင္းျဖင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု 

စတင္ႏိုုင္ပါၿပီ။ ဤလမ္းညႊန္စာအုုပ္၏ အခန္း(၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ႔သည့္ လက္ရွိဥပေဒမႈေဘာင္မ်ားအရ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ 

ခြင့္အေပၚ ရႈျမင္ပုုံႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ ေပးထားမႈမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ 

ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၿခံဳငုုံသုုံးသပ္ခ်က္မ်ားကိုု ပဏာမမိတ္ဆက္တင္ျပေပးျခင္းက အသုုံး၀င္ပါလိမ္႔မည္။  

ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းတြင္ မည္သည့္က႑မ်ားပါ၀င္ေနသည္ကုုိ အေကာင္းဆုုံး ရွင္းျပႏိုုင္သည့္ 

နည္းလမ္းမွာ ဤလုပုင္န္းစဥက္ို ုေဆာငရ္ြကခ္ဲ႔ဖူးသည့္ေက်းရြာမ ွပုဂုၢိဳလမ္်ားအား ဖတိၾ္ကား တက္ေရာက္ေစၿပီး ဤလုပုင္န္းစဥ ္

မွ မည္သည့္အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအားရရွိခဲ႔သည္ဆိုုေသာ ၎တိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုု ေျပာျပေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
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ကနဦး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ(မ်ား)တြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ဦးတည္ရည္ရြယ္ထားသင့္ပါသည္ -  

• မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူပါ (လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) ကို 

ၾကည့္ပါ)။ 

• မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား (ဥပမာ - အျငင္းပြားမႈမ်ား) အေၾကာင္း ႏွင့္ 

၎တို႔အား မည္သို႔ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္မည္ စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းပါ။ 

• မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေဒသခံလူထုထံမွ ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကင္း၍ ႀကိဳတင္ခ်ျပအသိေပးထားသည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္ (FPIC) မည္သို႔ရယူမည္ကို သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားပါ။ 

• ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးအတြက္ ေက်းရြာအတြင္းမွ နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေက်းရြာအတြင္း မွ 

ကူညီပံ့ပိုးမည့္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူထားပါ။ 

 
ay:aygufvmEdkifonfh qHk;½IH;Edkifajcrsm;ESifh 
4if;wdkYtm; rnfokdYavQmhcsEdkifrnf odkYr[kwf
xdcdkufrIavsmhyg;apEdkifrnfwdkYudk BudKwifqef;ppfxm;yg

ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အားမွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုုင္ရာရပ္ရြာအတြင္း ႀကံဳေတြ႔လာႏိုုင္သည့္ အႏၱရာယ္ 

ျဖစ္ႏိုငု္ေျခမ်ား၊  ေပၚေပါက္လာႏိုငုသ္ည့္ျပႆနာမ်ားအား မညသုုိ္႔ေျဖရငွ္းသင္သ့ညက္ို ုရပရ္ြာ လထူုုႏငွ္ ့ပဏာမေတြ႕ဆုုညံွိႏိႈင္း 

မႈမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပေနသည့္အခါတြင္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရမည္။ 

ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပထမဦးဆုုံးလုုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုုပ္ငန္းအဆင့္ 

မ်ားအနကတ္စခ္ုမုွာ ေဘးအႏရၱာယ္ျဖစ္ႏိုငု္ေျခ အကဲျဖတဆ္န္းစစခ္်ကကုုိ္ ရပရ္ြာကိုယ္ုစားလယွမ္်ားႏငွ္အ့တ ူပူးေပါင္းေဆာင ္

ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ဆုုိသည္မွာ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း 

ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္အတြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ငန္းစဥ္မွ ရလဒ္မ်ားျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ဖန္တီးထားေသာ ေျမပုုံမ်ားႏွင့္ စာရြက္ 

စာတမ္းမ်ားရွိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚေပါက္လာႏိုုင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ 

ႏိုုင္ေစမည့္ လုုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ၿပီးသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ကို 

လည္း အဆိုပါအႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ား 

ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲခံစားရမည့္ ဆိုးက်ိဳး 

မ်ား၏ ျပင္းထန္မႈပမာဏႏွင့္ ေပၚေပါက္လာ 

ႏုိင္သည့္  အတိုင္းအတာတို ႔အား ႀကိဳတင္ 

ဆန္းစစ္ျခင္းကိုလည္း မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ 

ထားရပါမည္။

ပုံ ၈ - ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား 

အကဲ  ျဖတ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ 

သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား 
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ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ေဘးအႏၱရာယ္ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစျခင္းတို႔ကို ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပ 

မည။္ ႀကံဳေတြ႕လာႏိငုသ္ည္ ့ေဘးအႏရၱာယ္ျဖစ္ႏိငု္ေျခမ်ားႏငွ္ ့၎တို႔အား မညသုိ္႔ေလွ်ာခ့်ႏိငုမ္ည ္သုိ႔မဟတု ္ထခိိက္ုမႈေလ်ာ့

ပါးေစႏိုင္မည္တို႔ကို ေအာက္တြင္ နမူနာမ်ား ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

tjiif;yGm;rIrsm; ay:aygufvmEdkifrI

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕လာရႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတြင္ အႀကီးမား 

ဆုံးတစခ္မုွာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိငု္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ပိမုိုျပင္းထနလ္ာႏိငု္ျခင္းပင ္ျဖစသ္ည။္ ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ား 

မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းေၾကာင္ ့အျငင္းပြားမႈပုစံအံမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အစပ်ိဳးေစသည၊္ ေပၚေပါက္ေစသည ္သုိ႔မဟတု ္တိုးပြားလာေစသည။္ 

ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ား မတွတ္မ္းျပဳစရုာတြင ္တာ၀နယ္မူႈတာ၀နခ္မံႈျပည္၀့လိသုညဆ္ိပုါက ျဖစ္ေပၚလာႏိငုသ္ည္ ့အျငင္းပြား 

မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ေဖာထ္တု ္ထားေရးႏငွ္ ့၎တို႔အား ေလွ်ာခ့်ေပးႏိငုမ္ည္႔ သို႔မဟတု ္ထခိိကုမ္ႈ ေလ်ာပ့ါးသကသ္ာေစႏိငုမ္ည္ ့

အစီအမံ သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာတို႔ကို ႀကိဳတင္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ထားေရးကို မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ 

ေစေသာ တြန္းအားတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကိုယ္တိုင္ကိုက အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္

နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေပၚေပါက္လာ 

ေစႏိုင္သည္မို႔ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရွိရင္းစြဲ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ပိုမိုတင္းမာလာေစႏိုင္သည့္အျပင္ ေနာက္ 

ထပ္ အသစ္မ်ားကုိလည္း ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏိငု္ေျခမွာ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈ 

လပုင္န္းစဥအ္တြင္း ျဖစ္ႏိငုသ္ကဲ႔သို႔ စုေဆာင္းထြက္ေပၚလာသည္ ့သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားႏငွ္ ့ေျမပုမံ်ားအား ေဒသခလံထုူ၊ 

CSO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား မည္သို႔မွ်ေ၀သည္၊ မည္သို႔သုံးစြဲသည္ စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
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ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆုံးသြားသည့္အခါတြင္လည္း အျငင္းပြားမႈအသစ္မ်ား ထပ္မံ 

ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါေသးသည္။ 

သေဘာတူသတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ အထူးသျဖင့္ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအား ကန္႔ကြက္တားျမစ္ရန္၊ အနာဂါတ္တြင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္မွသာလွ်င္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္း 

ျခင္းက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းထက္ 

တစ္ဘက္ဘက္အား ဘက္လိုက္ျခင္းမျပဳဘဲ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေပၚေပါက္ေနသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား 

မတွတ္မ္းတင္ႏိငု္ေရးကိသုာ ဦးစားေပးေဆာငရ္ြကသ္င္ပ့ါသည။္ ေျမယာႏွင္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုေျဖေလွ်ာ့ေပး 

ရမည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသာမဟုတ္ဘဲ ရွိရင္းစြဲ ရိုးရာဓေလ့အရ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ား၏ လက္ 

ေတြ႕ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေကာင္းမြန္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားရွိ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀သုံးစြဲမႈစနစ္တို႔ကို 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွႏုိင္သည့္ အဓိကနယ္ပယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရုိးရာဓေလ့ 

စနစ္ႏငွ္ ့အစိုးရအုပခ္်ဳပမ္ႈစနစမ္်ား အားနည္းသည္ ့အခါမ်ိဳးတြငမ္ ူေျဖရငွ္းရနမ္လြယက္တူတ္ေၾကာင္းကိ ုသက္ေသျပႏိငုသ္ည္ ့

အျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း ေတြ႕ရွိ မွတ္သားႏိုင္ေပမည္။  
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အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာအခ်က္မွာ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ၿပီး အားလုံးႏွင့္ ေ၀မွ်ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ထားရွိေရးႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ေရးတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာသည့္ 

အခါတြငလ္ည္း ပါ၀ငပ္တသ္က္ေနသမူ်ား အားလုံးကိ ုအဆိပုါရညမ္နွ္းခ်ကမ္်ားအား ျပန္ေျပာင္းေျပာျပေပးျခင္းျဖင္ ့နားလည ္

မႈ လြဲမွားျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။  

• ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ား ရငွ္းလင္းျပတသ္ားေနပါေစ။ ေဖာထ္တုရ္ရွလိာသည္ ့သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားႏငွ္ ့ေျမပု ံ

မ်ားအား မည္သို႔အသုံးျပဳမည္နည္း၊ မည္သူမွအသုံးျပဳမည္နည္း။ 

• မည္သို႔ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား တည္ရွိေနသည္ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ႏွင့္ ၎တို႔အားမည္သို႔ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္တို႔ကို ရပ္ရြာအတြင္းမွ ေရွ႕မီေနာက္မီပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ပါ။ 

• မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလုပင္န္းစဥ ္အေၾကာင္းကိ ုအနီးအနားေက်းရြာမ်ားသုိ႔လည္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထား 

ပါ။ ပထမဦးဆုံး စီစဥ္က်င္းပသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀မႈ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္း 

ပါ၀င္သည့္ ေျမပုံေရးဆြဲမႈက႑မ်ားသို႔ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားေပးပါ။ 

• နယန္မိတိဆ္ိငုရ္ာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုေျမပုံေပၚတြငမ္ညသ္ို႔မတွသ္ားထားမညဆ္ိသုည္ ့အခ်က္ႏငွ္ပ့တသ္က ္

၍ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ရွိထားရမည္။ 

• အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ေလာ။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုယ္တိုင္ 

ကပင္ ေျမသိမ္းခံရမႈအား ကန္႔ကြက္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္၊ ေျမယာမ်ားကုိ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထား 

လိုသည္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအတြင္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လိုသည္ဆိုပါက ဤအခ်က္မွာ 

မရွိမျဖစ္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးေရးကို ရည္ရြယ္ခ်က္အစိတ္

အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါက ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တည္ရွိေနဆဲ ရိုးရာဓေလ႔အရ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား 

ေျဖရငွ္းသည္ယ့ႏရၱားမ်ားႏငွ္ ့ေက်းရြာအတြင္းရွ ိအသိအမတ္ွျပဳထားသည္ ့အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ္ပ့ူးေပါင္း ေဆာင ္
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ရြက္ရပါမည။္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရငွ္းေရးလပုင္န္းစဥက္ိလုည္း ေက်းရြာအတြင္းမ ွခုသံမာဓထိားရွသိည္စ့နစမ္်ား 

၏ အေထာက္အထားအျဖစ္ မွတ္တမ္းျပဳစုထားရပါမည္။ 

အႏရၱာယ္ျဖစ္ႏိငု္ေျခ အကဲျဖတ္ဆန္းစစခ္်က္ႏငွ္ ့အျငင္းပြားမႈမ်ား၏ ထိခိကုမ္ႈေလ်ာပ့ါးေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြ ဲ

ေဆာငရ္ြကသ္ည္အ့ခါတြင ္မမိ၏ိရညရ္ြယခ္်က္မ်ားက မညမ္ွ်လႊမ္းမိုးႏိငုမ္ည၊္ မညသ္ို႔ေသာ အႏရၱာယ္မ်ား ေပၚေပါကလ္ာႏိငု ္

သည္၊ မည္သို႔ေသာ ထိခိုက္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မိမိ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အကိုက္ညီဆုံးျဖစ္ 

မည္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရပါမည္။ 

Oya'ESifh rl0g'rsm;twGuf 
taxmuftxm; tajcjyK pnf;½kH;awmif;qdkrIrsm;

အကယ္၍ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အဂၤါရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဆို 

ပါက အျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း စီမံထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါသည္။

• ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဘက္ဘက္တြင္ ရပ္တည္ေပးျခင္း တို႔ထက္ ေပၚ 

ေပါက္ေနသည့္ အေနအထားအတိုင္း မွတ္တမ္းေရးသားထားျခင္း 

• မည္သည့္ဧရိယာအား မည္သူမွပိုင္ဆုိင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးျခင္းထက္ ေျမပုံမ်ား 

အသုံးျပဳ၍ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားစတင္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း 

• ေျမပုံမ်ားေရးဆြဲျပဳစုသည့္အခါတြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင္႔ေတာင္းဆိုသူ တစ္ဦးထက္ပိုေနေသာ ေနရာမ်ား၊ 

နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မႈ မေသခ်ာေသာေနရာမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားအား “မွန္ကန္တိက်ေသာ” နယ္နိမိတ္ 

သတ္မွတ္မ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲေပးရန္ ဖိအားေပးျခင္းထက္ ပကတိအေနအထားအတိုင္းကိုသာ မွတ္တမ္းေရး 

သားျပဳစုျခင္း 

• ေျမပုံေရးဆြဲသည့္အခါတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏငွ့္ပတ္သက၍္ ၎တို႔အား မည္သို႔ ေျဖရွင္းေပး 

ခဲ့သည္ (သို႔မဟုတ္ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္တို႔ကို) မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း 

ေျမယာအျငင္းပြားမႈတစခ္၏ု ရႈေထာင္အ့မ်ိဳးမ်ိဳးအား မတွတ္မ္းျပဳစုေရးကိ ုဦးတညလ္ပု္ေဆာငသ္ည္ ့ေဘးအႏရၱာယ ္

ျဖစ္ႏိုင္ေျခေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးနည္းဗ်ဴဟာ ရွိထားသည့္တိုင္ အဆိုပါ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ေဒသခံမ်ားအား ဖြင့္ဟေဆြးေႏြးေစျခင္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားအား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစေဖာ္ ထည့္သြင္းေပး 

ျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္ေထာင္စုႏွစ္ခုအၾကား သုိ႔မဟုတ္ 

ေက်းရြာႏွစ္ခုအၾကား အျငင္းပြားေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ျပႆနာပိုမိုႀကီးထြားလာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဘက္ႏွင့္ 

တစ္ဘက္ မေၾကလည္မႈမ်ားအား ထုတ္မေျပာမိေစရန္ ေရွာင္လႊဲတတ္ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားေၾကာင္လ့ည္း အျငင္းပြားမႈမ်ား ပိမုိဆုိုးရြားလာတတသ္ျဖင္ ့အျငင္းပြားမႈေၾကာင္ ့ထခိိကုမ္ႈ ေလ်ာပ့ါး 

သက္သာေစေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွိထားဖို႔လိုေပသည္။ 

ajr,modrf;qnf;cH&rIrsm;tm; ajz&Sif;jcif; odkYr[kwf
tem*wfwGif BuHKawGUvmEdkifonfh ajr,modrf;qnf;rItm;
BudKwifumuG,fjcif;

လက္ရိွရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အနာဂါတ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕လာရႏုိင္ 

သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုသည္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မွတ္ 

တမ္းျပဳစုထားလိုၾကသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုလိုေသာ ဆႏၵမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈ 
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သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခတုိ႔အေပၚတြင္ အေျခခံေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပလည္ေစျခင္း ရွိမရွိ ဆိုသည္မွာ ရင္ဆိုင္ 

ေနရသည့္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အေပၚ မူတည္ေနသည့္အျပင္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ဖုိ႔လည္း 

အထူး လိုအပ္ပါသည္။  

ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရမႈေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ - 

• မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းကို ပံ႔ပိုးကူညီေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေစ႔စပ္ညွိႏိႈင္းေရး၊ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖ 

ေပးေရးႏွင့္ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွိထားရပါမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခ 

အေနမ်ားတြင္ ပဋိပကၡညွိႏိႈင္းျဖန္ေျဖမႈအတြက္ ျပင္ပမွ ၾကားခံပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၀င္ေရာက္ကူညီေစျခင္း 

ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိသည္။ 

• အနာဂါတ္တြင္ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ သို႔မဟုတ္ ေျမေစ်းကစားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ 

ႏိငုရ္နအ္တြက ္ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းေဆာငရ္ြက္သည္အ့ေျခအေနမ်ားတြငမ္ ူနယ္ေျမေရြးခ်ယ ္သတမ္တွရ္ာတြင ္

စုစည္းညီညြတ္မႈအားေကာင္းၿပီး ဦးေဆာင္မႈေကာင္းမြန္သည့္ ရပ္ရြာေဒသမ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သင့္ 

ပါသည္။ 

a'ocHvlxk\ ajr,mESifh o,HZmwpDrHcefYcGJrI
cdkifrmtm;aumif;vma&;

သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစေရး သုိ႔မဟုတ္ ေဒသအတြင္းရိွ ေျမယာအားလံုးအတြက္ 

သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအတြက္ ေျမယာအသုံးခ်မႈအစီအမံမ်ား ေရးဆြဲျပဳစုရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဆိုပါက မွတ္တမ္း 

ျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို လက္ရွိတြင္ မည္သို႔ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္၊ ၎တို႔အား မည္သို႔ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္၊ 

ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း မည္သူတုိ႔ပါ၀င္သင့္သည္တုိ႔ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 

အသုံးျပဳႏိငုပ္ါသည။္  ရပရ္ြာေဒသအတြင္း၌ေသာလ္ည္းေကာင္း ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္းၾကား၌ေသာလ္ည္းေကာင္း ေပၚေပါက္ေန 

သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ညွိႏိႈင္းျဖန္ေျဖရာတြင္ ရိုးရာဓေလ႔အရက်င့္သုံးသည့္ စနစ္မ်ားသည္သာ သင့္ေလ်ာ္ေပသည္။ 

ေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမွာလည္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေျဖရွင္းဖို႔လိုပါသည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲ 

ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္မႈ ရိုးရာဓေလ႔အရ သို႔မဟတ္ု ရပ္ရြာလထုူမွ နားလည္လကခ္ံထားသည့္ ေျမယာ 

အသုံးခ်မႈ၊ ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ အစုိးရပိုင္းမွ က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈ၊ ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္း 

တို႔အၾကား ေစ႔စပ္ညွိႏိႈင္းဖို႔ လိုအပ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

ta&;BuD;owif;tcsuftvufrsm;tm; trsm;jynfolodkY csjyay;jcif;aMumifh
jyifyyk*¾Kdvfrsm;rS tusKd;pD;yGm;rsm; 0ifa&muf&,lvmEdkifjcif;

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေဂဟစနစ္/ဇီ၀မ်ိဳးကြဲစနစ္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ 

ႏွက္ေနသည့္ ဧရိယာမ်ားအား ေျမပံုေရးဆြဲထားျခင္းျဖင့္ ရိုးရာဓေလ႔အရ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ေျမမ်ားအား ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား၀င္ 

ေရာက္သိမ္းယူျခင္းမွ ကာကြယ္ရာတြင္ အသုံး၀င္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ္ျငား ေျမပုံေရးဆြဲထားျခင္းေၾကာင့္ပင္ အဆိုပါေဒသမ်ား 

အေၾကာင္းကို ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အလြယ္တကူသတိထားမိျခင္း မ်ိဳးလည္းျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္

သယံဇာတမ်ားအေၾကာင္းကို ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သိရွိသြားသည့္အခါတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ရန္ စိတ္၀င္စားလာႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 
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½dk;&m"avht& pnf;rsOf;rsm;ESifh tavhtusifhrsm;tm; w&m;0ifowfrSwfjcif;ESifh
]yHkaoxm;&Sdjcif;}wdkYaMumifh ay:aygufvmEdkifonfh tEã&m,frsm;

ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား ေျမပုုံေရးဆြဲျပဳစုုျခင္း၊ ေျမယာအသုုံးျပဳမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုုင္ရာ ရပ္ရြာအတြင္း စည္းကမ္း 

သတမ္တ္ွခ်က္မ်ားအား စာျဖင့္ေရးသားမတွတ္မ္းတင္ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင္ ့“ပုုံေသထားရွသိည္”့ သေဘာမ်ိဳးသက္ေရာကသ္ြားႏိုငု ္

ရာ ရိုုးရာဓေလ႔အရ က်င့္သုုံးလ်ွက္ရိွသည့္ စနစ္မ်ားအား ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲရန္ သိုု႔မဟုုတ္ တိုုးတက္ျပင္ဆင္ရန္ 

ခက္ခဲမႈမ်ားကိုု ေပၚေပါက္လာေစႏိုုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲ ေနတတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ 

အတြက ္ရိုုးရာဓေလအ့ရ သတ္မတွထ္ားသည္ ့စည္းကမ္းမ်ားႏငွ္ ့အေလအ့ထမ်ားသည ္ေျပာင္းလြယ္ျပငလ္ြယအ္ေနအထား

မ်ိဳးတြင္သာ ရွိသင့္ၿပီး ေျပာင္းလဲလာမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလိုုက္သင့္ျပဳျပင္ႏိုုင္ေနဖိုု႔လိုုပါသည္။ 

ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားအား တရား၀င္သတ္မွတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုုင္သည့္ 

အႏၱရာယ္မ်ားသည္ အစိုုးရထံတြင္ ေျမယာမွတ္ပုုံတင္ျခင္းႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေလ်ွာက္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ပိုုမိုု 

ႀကီးမားလာႏိုုင္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ စနစ္မ်ားအား ေျမယာစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြင္း 

စံသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေျမလုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ားအား တရား၀င္သတ္မွတ္ၿပီးသည့္အခါ 

အဆိုုပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိုုးစင္းလြယ္ကူသြားၿပီး အစိုုးရ၏အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ အလြယ္တကူ 

စီမံခန္႔ခြဲႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ စည္းရုုံး 

ေတာင္းဆိုုေရးကိုု ႀကိဳးပမ္းလ်ွက္ရွိေသာ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုုင္ငံအတြင္းတြင္ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တည္ရွိေနသည့္ ရိုုးရာ 

ေျမလုပုပ္ိုငုခ္ြင္စ့နစမ္်ားအား အသအိမတွ္ျပဳႏိုငုရ္န ္အလိုကုသ္င္က့်င္သံုု့းႏိုငုသ္ည္ ့စနစတ္စခ္ု ုရွထိားေရးသည ္အလြနအ္ေရးပါ 

ေနေၾကာင္းကိုု သိျမင္လက္ခံထားၾကသည္။          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
,cifu z,fMuOfcHxm;&cJhNyD; ,cktcg ZmwdajrodkY jyefvmvdkolrsm;tm;
vspfvsL½Ixm;rdEdkifonfh tEã&m,f

အဓမၼဖိအားေပး၍ ေျပာင္းေရႊ႕ခံထားရသူမ်ားနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းခံရသူမ်ားမွာ ႏိုုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ရွိေန 

ၾကပါသည္။ လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မိမိေနရပ္ကိုု စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ႔ရသူမ်ား၊ ဒုုကၡသည္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ 

အတြင္းတြင္ ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိမည္ဟုု ခန္႔မွန္းရပါသည္။  

ဖိအားေပးေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ႔ရသည့္ ရပ္ရြာလူထုုမ်ားနွင့္ လုုပ္ငန္းပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည္ဆိုုပါက ထိုုေဒသ၏ ေနာက္ခံ 



rSwfwrf;jyKpkjcif;twGuf BudKwifjyifqifjcif;tqifh4

78

သမိုငု္းေၾကာင္းႏငွ္ ့ယခငက္ မညသ္ည္အ့ရပ္ေဒသတြင ္ေနထိုငုခ္ဲဖ့ူးၾကသညက္ို ုအခ်နိယ္ူေဆြးေႏြးပါ။ တနသၤာရတီိုငု္းေဒသ 

ႀကီးအတြင္း ျပည္ေထာင္စုုလမ္းမႀကီးတစ္ေလ်ွာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ေက်းရြာမ်ား 

ျဖစ္ၿပီး ၎တိုု႔မူလေနထုုိင္ခဲ႔သည့္ အရပ္ေဒသမွ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားသိုု႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကေသာ 

ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ တနသၤာရီတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္းႏွင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံနယ္စပ္ကိုု ျဖတ္ေက်ာ္ 

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုုိင္ေနၾကေသာ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည ္၎တိုု႔၏နယ္ေျမေအးခ်မ္းသည္အ့ခါတြင ္ဇာတိေျမသိုု႔ ျပနလ္ည ္

အေျခခ်လိုုၾကေပမည္။ 

,Ofaus;rIt& txGwftjrwfxm;onfh e,fajrrsm;&Sd
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ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား ေျမပုုံေရးဆြဲျပဳစုုရာတြင္ ေဒသခံလူထုုမွ ပုုံမွန္စီမံခန္႔ခြဲလ်ွက္ရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားကိုုသာ 

အဓိကထား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကၿပီး တိုုက္ရိုုက္စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္း မရွိေသာ္ျငား ယဥ္ေက်းမႈဓေလ႔အရ သီးျခားသတ္ 

မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားကိုုမူ လ်စ္လ်ဴရႈထားမိတတ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္တစ္လံုုးရွိေျမမ်ားအေပၚတြင္ 

အနီးအနားေက်းရြာမ်ားမွ လက္ရွိတြင္ ပုုံမွန္အသုုံးျပဳေနေသာ္ျငား ထိုုနယ္ေျမကိုု အျခားသူမ်ားကပါ ဘာသာေရး သိုု႔မဟုုတ္ 

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏစွတ္စခ္ုအုျဖစ ္တနဖ္ိုုးထား လကခ္ထံားၾကျခင္းမ်ိဳးျဖစသ္ည။္ အျခားသာဓကတစခ္ုအုျဖစ ္ျမစဆံုု္ေဒသ 

သည္ ကခ်င္တစ္မ်ိဳးသားလုုံး၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္ရာ စီမံကိန္းလုုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ေဒသခံလူထုု၏ သေဘာ 

တညူခီ်က ္ေတာင္းခရံာတြင ္စမီကံနိ္းေဒသ၏ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားမ ွသေဘာတူေထာကခ္ရံုုံျဖင္ ့လုုံေလာကမ္ည ္မဟုတ္ုဘ ဲ

ကခ်င္တစ္မ်ိဳးသားလုုံးထံမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာတူေထာက္ခံမႈမ်ိဳးရရွိမွသာ အဆင္ေျပႏိုုင္မည္ဟုု ကခ်င္အေရး 

လႈပ္ရွားေနသူမ်ားက ေတာင္းဆုုိထားၾကသည္။ 

ဇယား ၅ - ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈ 

ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္မည့္ ဥပမာမ်ား 

ေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္ 

အႏၱရာယ္

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္

ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည့္ ဥပမာမ်ား

ေက်းရြာမ်ားအၾကား 

နယ္နိမိတ္ 

အျငင္းပြားမႈ

ေက်းရြာအတြင္း အႀကိဳညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာေျမပုံေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားတြင္ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားေပးပါ။

ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ား မတွတ္မ္းျပဳစရုျခင္း၏ ရညရ္ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရငွ္းလင္း 

တကိ်ၿပီး အားလုံးႏွင့္ေ၀မွ်ထားသည္ ့ေမွ်ာမ္နွ္းခ်ကမ္်ား ရွထိားရမည္အ့ျပင ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ 

ျပန္႔ သေဘာေပါက္နားလည္ထားရမည္။ 

မည္သည့္နယ္ေျမအား မည္သူမွပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွသိည္ဟု အလြတ္သေဘာ သတ္မွတ္ 

ျခင္းထက္ ေျမပုံမ်ားအသုံးျပဳ၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

ေျမပုမံ်ားေရးဆြသဲည္အ့ခါ ပိငုဆ္ိငုမ္ႈမ်ား ေရာေထြးေနျခင္းႏငွ္ ့နယ္နမိတိ ္မျပတသ္ား 

ျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ရသည္အ့ခါ ေက်းရြာသားမ်ားအား “မနွက္န္ေသာ” သတ္မတွမ္်ဥ္းမ်ား ေရး 

ဆြ ဲေပးရနဖ္အိားေပးျခင္းမျပဳဘ ဲအဆုိပါျပႆနာမ်ားကိ ုပပီီျပင္ျပငသ္ာ မတွတ္မ္းတငထ္ားပါ။

အျငင္းပြားမႈမ်ားအား မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္သည္ကို ေက်းရြာအတြင္းမွ 

သက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးထားပါ။



rSwfwrf;jyKpkjcif;twGuf BudKwifjyifqifjcif;tqifh 4

79

ေက်းရြာအတြင္း 

လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား 

အျငင္းပြားမႈမ်ား

မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္း လုပင္န္းစဥအ္ဆင္ဆ့င္တ့ြင ္လူမ်ိဳးစအုသီးသီးမ ွကုိယစ္ားလယွမ္်ား 

အလုံအေလာက္ ပါ၀င္ေနပါေစ။ 

မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလုပင္န္းအတြက ္လမူ်ိဳးစအုသီးသီးထံမ ွသေဘာတ ူခြင့္ျပဳခ်ကမ္်ား 

ရယူထားပါ။

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား  မွတ္တမ္းျပဳစုရျခင္း၏  ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

ရငွ္းလင္း တကိ်ၿပီး အားလုံးႏငွ့္ေ၀မွ်ထားသည္ ့ေမွ်ာမ္နွ္းခ်က္မ်ား ရွထိားရမည္အ့ျပင ္က်ယ ္

က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာေပါက္နားလည္ထားရမည္။

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ လူမ်ိဳးစုအသီးသီးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ 

ထားႏိုင္ေရးကို အထူးႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ထားပါ။

အျငင္းပြားမႈမ်ားအား မညသ္ို႔ကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းသည္သ့ညက္ိ ုေက်းရြာအတြင္းမ ွလ ူ

မ်ိဳးစအုသီးသီးကိ ုကုိယစ္ားျပဳႏိငုသ္ည္ ့ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိငုသ္မူ်ားႏငွ္ ့ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးထားပါ။

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 

ကုမၸဏီတို႔အၾကား 

အျငင္းပြားမႈ

ေက်းရြာလထူမု ွပူးေပါင္းစစုည္းမႈႏငွ္ ့ေခါင္းေဆာငမ္ႈ အားေကာင္းေသာ ေနရာေဒသ 

မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရွင္း 

လင္းတိက်ၿပီး အားလံုးႏွင့္ေ၀မွ်ထားသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိထားရမည့္အျပင္ က်ယ္ 

က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာေပါက္နားလည္ထားရမည္။ ေက်းရြာလူထု၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိယ္ 

တိုင္ကပင္ ေျမျပန္ရရွိလိုျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ ထိုက္တန္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရယူလိုျခင္း 

ေလာ။ မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလပုင္န္းမတွစဆ္င္ ့မညသ္ည့္ေအာင္ျမငမ္ႈမ်ိဳးရရွိႏိငုမ္ည၊္ မညသ္ည္ ့

အႏၱရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္ ကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးထားပါ။ လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏိုင္သည့္ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မေပးမိဖို႔ သတိခ်ပ္ပါ။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းအား ကူညီပံ႔ပိုးရာတြင္ ေစ႔စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္း၊ ၾကား၀င္ျဖန္ 

ေျဖျခင္းႏွင့္ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ထည့္သြင္းလုပ္ 

ေဆာင္ပါ။ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖမႈတြင္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအား မျဖစ္မေန ဖိတ္ေခၚပံ့ပိုးခိုင္းရသည့္

အျဖစ္မ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

မက္ေမာဖြယ္ 

သယံဇာတမ်ား 

ရွိထားသည့္ ေဒသ 

မ်ားအား ေျမပုံညႊန္း 

ေရးဆြဲထားသျဖင့္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ 

ထိန္းသိမ္းလိုသူမ်ား 

မွလည္း 

သိရွိသြားႏိုင္သည္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေျမပုံမ်ားအား မည္သို႔ေ၀မွ်မည္၊ မည္သို႔ အသုံးျပဳ 

မည္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ထားပါ။ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ေက်းရြာလူထုမွ အေလးအနက္ထားလာေရးအတြက္ ရိုး 

စင္းေသာနည္းလမ္းတစခ္မုွာ ထုိအခ်ကအ္လကမ္်ားအား မညသ္ို႔အသုံးျပဳမညက္ိ ုသေဘာ 

တူညီခ်က္တစ္ခု ရယူထားၿပီး ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေကာက္ယူထားခဲ႔သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 

အေျခခံေရးဆြထဲားသည့္ေျမပုမံ်ားသည ္ထိရလွြယသ္ျဖင္ ့ထိကုဲသ့ို႔ လပု္ေဆာငထ္ားျခင္းက 

အလြနအ္သုံး၀င္ေပသည။္ ေက်းရြာအတြင္းမ ွကုိယစ္ားလွယမ္်ားႏငွ္ ့မတ္ွတမ္းျပဳစုျခင္းလပု ္

ငန္း ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ အေတာအတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရန္လုိၿပီး 

စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳလိုသည္ကို ေက်းရြာအတြင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 

ပုံမွန္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးပါ။ (အခန္း ၇ ကိုလည္း ၾကည့္ပါ)။
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ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ / 

ရိုးရာဓေလ့

နည္းစနစ္မ်ားအား 

တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ‘ျပင္ဆင္ျခင္း’

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိလုည္း ပုံေသတစသ္မတတ္ည္းမျဖစ္ေစရန္ႏငွ္ ့ေျပာင္းလ ဲ

ျပင္လြယ္မျဖစ္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ 

အသံုးျပဳမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ၊ တြဲစပ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ၊ ရယူသုံးစြဲပိုင္ခြင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ 

ေသာ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကုိ ဂရုထားေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမယာ 

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမအသုံးျပဳမႈပုံစံမ်ား ရာသီအလိုက္ ေျပာင္းလဲတတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း မွတ္ 

တမ္းတငထ္ားပါ။ ေပါင္းပငမ္်ားအား ခတုယူ္ျခင္းႏငွ္ ့စားက်က္လႊတ္ေက်ာင္းျခင္းကဲ႔သုိ႔ ေသာ 

ေျမယာမ်ားအား ဆင္က့သဲုံးစြဲႏိငုမ္ႈအခြင္အ့ေရးမ်ားအေၾကာင္းကိလုည္း ေမးျမန္းထားရမည။္ 

ရိုးရာဓေလ့မ်ားအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ရယူသုံးစြဲပိုင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစားအသီးသီးကိုလည္း 

နားလည္သိကၽြမ္းႏိုင္ေစရန္ အခ်ိန္ယူ၍ ေလ့လာဆည္းပူးရမည္။ ဤေက်းရြာအတြင္းတြင္ 

အျခားေက်းရြာမ်ားမ ွလာေရာက၍္ ပိငုဆ္ိငုထ္ားမႈမ်ား သို႔မဟတု ္သယံဇာတရင္းျမစမ္်ားအား 

ထတုယ္သူုံးစြဲႏိငုသ္ည္အ့ခြင္အ့ေရးမ်ား သတမ္တွထ္ားျခင္းရွမိရွကိိလုည္း ရြာသားမ်ားအား 

ေမးျမန္းထားပါ။ ေက်းရြာမ်ားအၾကား တြဲဖက္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိထားၾကပါသလား။ 

ေျမပုံေရးဆြဲသည့္အခါတြင္လည္း ေျမအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကုိ ရွင္းလင္း 

ျပတ္သားစြာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါ။

ယခင္က ရပ္ရြာအတြင္း 

မွ ဖယ္ၾကဥ္ခံခဲ႔ရၿပီး 

ဇာတိေျမသို႔ ျပန္လာ 

လိုသူမ်ားကို 

ခ်န္လွပ္ထားမိျခင္း

ေက်းရြာ၏ေနာက္ခံရာဇ၀င္ႏွင့္ ယခင္က ၎တို႔သည္ မည္သည့္ေဒသတြင္ ေန 

ထိုင္ခဲ့ၾကသည္တို႔ကို အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးပါ။ 

ေက်းရြာမွ ယခုလက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ ေျမယာမ်ားကိုသာ မွတ္တမ္းတင္ထားရုံ 

သာမက ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ၎တို႔ျပန္လည္အသုံးျပဳလာႏိုင္သည့္ ရိုးရာဓေလ့အရ စီမံ 

ခန္႔ခြဲလွ်က္ရွိသည့္ေျမမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းျပဳစုပါ။

ယဥ္ေက်းမႈအရ 

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 

ေနရာမ်ားရွိ ရိုးရာ 

ဓေလ့အရ ေျမယာ 

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား 

လ်စ္လ်ဴရႈမိျခင္း

တိုက္ရိုက္အသုံးျပဳေနျခင္းမရွိေသာ္လည္း ရပ္ရြာလူထုတစ္စု သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ 

လူထုမ်ားမွ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အရ ပိုင္ဆိုင္သုံးစြဲခြင့္သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား 

(ဥပမာ - ေတာင္မ်ား)သည္လည္း မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္အထဲတြင္ ပါ၀င္ေနရမည္။

aESmifzGJUrIuif;í BudKwifcsjy today;xm;NyD;
oabmwlnDcsuf&,lonfh (FPIC) vkyfief;pOf

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ျခင္းမျပဳမီ ေက်းရြာ လူထုထံမွ ေႏွာင္ဖြဲ႔မႈကင္း၍ ႀကိဳတင္ခ်ျပ အသိေပးထား 

ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ (FPIC) ရယူထားျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဆိုေသာ္ျငား FPIC ၏ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္ကို 

မည္သို႔နားလည္ထားသနည္း။ သေဘာတူညီခ်က္ကို မည္သို႔ ရယူမည္နည္း။ 

ေရွးဦးစြာ ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္ FPIC အား မည္သို႔ ေပးအပ္ႏိုင္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ေက်းရြာ 
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လထူအုတြင္း ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ား ခ်မတွ္ျခင္းအတြက ္သင့္ေလ်ာသ္ည္လ့မ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ျဖစရ္ပ ္အမ်ားစတုြင ္

ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ားကိ ုေက်းရြာအစည္းအေ၀း မ်ားတြင ္ခ်မတွ္ေလ႔ရွသိည။္ ထိသုို႔ေသာအစည္းအေ၀းမ်ားတြင ္ေဒသအတြင္းရွ ိ

ေက်းရြာအသီးသီးမ ွ၎တုိ႔ သကဆ္ိငုရ္ာေက်းရြာမ်ားအလိက္ုကိယုစ္ားျပဳ၍ဆုံးျဖတခ္်က ္ခ်မတွ္ႏိငုသ္မူ်ား ပါ၀ငတ္က္ေရာက ္

ေလ့ရွိသည္။ 

ရပ္ရြာလူထုအား ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ FPIC ရယူရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ -

ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကင္းျခင္း  

အစည္းအေ၀းပြမဲ်ားတြင္ မည္သူတုိ႔တက္ေရာက္ေနသည္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 

တြင္ မည္သူတုိ႔ ပါ၀င္ေနသည္ စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ အျခားသူ 

မ်ားမွာ ၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ 

သုိ ႔မဟုတ္ အတိအလင္းကန္႔ကြက္ရန္ လြတ္လပ္မႈမရိွလွေပ။ ယံု ၾကည္ 

စိတ္ခ်ရသည့္  ေဒသခံအဖြဲ ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္  

လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ၀န္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သကဲ့သို ႔ ေဒသခံတို ႔၏ 

စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ား အား အစည္းအေ၀းျပငပ္တြင ္ေျပာဆိခုြင့္ေပးျခင္းတို႔ျဖင္လ့ည္း 

ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိငုပ္ါသည။္ မမိိေဆာငရ္ြက္သည္ ့လုပင္န္းစဥ ္မ်ားႏငွ္ပ့တသ္က၍္ 

ေ၀ဖန္ျခင္း ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေဖာ္ျပျခင္းတို ႔သည္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ 

ျဖစ္ရေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားသည္ ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ 

၀န္မေလးတတ္ၾကေၾကာင္းကုိ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ အမူအရာ 

တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ခ်ျပထားျခင္း 

ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ သေဘာတူညီျခင္းမျပဳမီ  ေဒသခံမ်ားအတြက္ 

ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ရန္ အခ်ိန္မည္မွ်ေပးထားသင့္သနည္း။ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈလုပ္

ငန္းစဥ္တြင္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား 

ပါ၀ငလ္ာေစျခင္းျဖင္ ့လုံေလာက္ေသာအခ်နိအ္တိငု္း အတာတစခ္ ုရရိွေစႏိငုၿ္ပီး 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းကို စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေပမည္။ 

အသိေပးထားျခင္း 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေ ၾကာင့္  မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို  ရရွိလာမည္နည္း။ 

မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းေၾကာင္ ့အႏရၱာယ္ျဖစ္ႏိငု္ေျခ သို႔မဟတ္ု ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစလ္ာႏိငုသ္နည္း။ ေပၚေပါကလ္ာႏိငုသ္ည္ ့အႏရၱာယ ္

မ်ားအေၾကာင္းကိ ုေဒသခကံိယ္ုစားလွယမ္်ားႏငွ္ ့စမီကံနိ္းေရးဆြသဲည္ ့လုပင္န္းအဆင္တ့ြင ္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းျဖင္ ့ပူးေပါင္း 

ပါ၀င္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအားလုံး ရရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ 

သိရွိနားလည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် မွတ္ႏိုင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 

သေဘာတူညီခ်က ္

ျငင္းဆန္ႏိုင္ခြင့္လည္း ရွိသည္ဆိုမွသာလွ်င္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေပးအပ္ႏိုင္ေပမည္။ တစ္ခါတရံတြင္ ရပ္ရြာ 

လူထုသည္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ‘ျငင္းဆန္ပုိင္ခြ င့္ ’ မရိွဟူ၍ နားလည္ခံစားထားတတ္ၾကသည္။ မိမိအဖြဲ ႕အစည္းႏွင့္ 

ရပ္ရြာလူထုတို႔အၾကား ယုံၾကည္မႈနည္းပါးေနလွ်င္ ေဒသခံတို႔သည္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္လိုျခင္း မရွိတတ္ 

aESmifzGJUrIuif;onfqdkonfrSm

အတင္းအက်ပ္ တိုက္တြန္းထားမႈမရွိ 

ျခင္းကိုဆိုသည္။ 

BudKwifcsjyxm;onfqdkonfrSm

ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္  ေထာက္ခံ 

ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ျခင္းမျပဳမီ 

ႀကိဳတငစ္ဥ္းစားႏိငုရ္န ္အခ်နိ္ေပးထား 

ျခင္း ကို ဆိုလိုသည္။

today;xm;onfqdkonfrSm 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳး၊ 

ဆိုးက်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ႔႔ပုိးေပး 

ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

oabmwlnDcsufqdkonfrSm

 “လက္မခံပါ” ဟု ျငင္းဆန္ႏုိင္စြမ္း 

ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 
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ၾကေပ။ အကယ္ ၍ အစိုးရပိုင္းမွပါ၀င္ပတ္သက္ေနၿပီး ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း 

ပ့ံပုိးလ်က္ရိွသည္ဆုိပါက မည္သူကမွ် ျငင္းပယ္လုိၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ ပါ၀င္ေန ၾကသူမ်ားအဖို ႔ ၎တို ႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္ ျခင္း 

ရွိ မရွိတို႔ကို အေလးထား စဥ္းစားေပးရပါမည္။ ‘သေဘာမတူပါ’ ဆိုသည္ကို 

ေဖာ္ျပႏိငုသ္ည္ ့နည္း လမ္းမ်ား အေျမာက္အျမား ရွိေနေသာ္ျငား ထုိအသ ံမ်ားကုိ 

ၾကားသိရန္ သို႔ မဟုတ္ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဤအသံမ်ားအား တုိက္ရိုက္ ‘ၾကားသိ’ ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ႀကိဳ 

တင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ 

aus;&GmtwGif; e,fajra&G;cs,fjcif;ESifh &yf&GmtwGif; 
ulnDyHhydk;rnfholrsm;tm; azmfxkwfowfrSwfjcif;

ပုုံမွန္အားျဖင့္ဆိုုလ်ွင္ ရပ္ရြာလူထုုမွ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား မွတ္ 

တမ္းျပဳစုုျခင္းကိုု ေတာင္းခံလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေက်းရြာအတြင္း နယ္ 

ေျမေရြးခ်ယ္ျခင္းကုုိ တစဆ္ကတ္ည္းေဆာငရ္ြက္ေလ႔ရွသိည။္ နီးစပရ္ာ ေက်းရြာ 

မ်ားကုုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မည္ဆိုုပါက လုုပ္ငန္းစဥ္ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈကိုု 

ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေစရုုံသာမက ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္းအၾကား ေ၀မ်ွျခင္းႏငွ့္ အျပန္

အလွန္သင္ယူျခင္းတိုု႔ကိုုလည္း အားေကာင္းလာေစႏိုုင္ပါသည္။ 

ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းအတြက္ တိုုက္ရိုုက္ဖိတ္ေခၚ 

သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ တုုန္႔ျပန္ျခင္းမရွိခဲhပါက ေက်းရြာအတြင္းနယ္ေျမေရြးခ်ယ္ 

ျခင္းကိုု စီမံကိန္းေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္ရွိ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပဳ 

လုုပ္ရပါမည္။ အက်ိဳးသက္ဆိုုင္သူမ်ားအား ေလ႔လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ FPIC 

လုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ခဲ႔ေသာ ရပ္ရြာအတြင္းမွ သက္ဆိုုင္ရာ 

ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုုံညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကိုုလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ဘုုံ 

သေဘာေပါက္နားလည္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

ရပ္ရြာမ်ားအားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ ေဒသခံ 

ေခါင္းေဆာင္ပိုုင္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုုမႈ 

လုုပ္ငန္းအတြက္ ကူညီပံ႔ပိုုးမႈမ်ား ရရွိလာႏိုုင္သည့္အျပင္ ေရြးခ်ယ္မခံရသည့္ 

ရပ္ရြာေဒသမ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုုလည္း ေျပေလ်ာ့သြားေစႏိုုင္ပါသည္။ ထိုု ႔အျပင္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ 

ဧရိယာမ်ားသည္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အတြက္ စည္းရုုံးေတာင္းဆိုုမႈမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေကာင္းဆုုံးသာဓကမ်ား 

ပင္ျဖစ္သည္၊ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲမႈအတြက္ကိုုလည္း အေကာင္းဆုုံးနမူနာမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟုု ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား 

က သေဘာတူလက္ခံထားပါက ရရွိလာသည့္ရလဒ္မ်ားသည္လည္း အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ ပိုုမိုခိုုင္မာလာေစပါသည္။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ မိမိတိုု႔ကိုုယ္ပိုုင္ ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈထားခံရႏိုုင္သည္ဟုု 

စိုုးရိမ္ပူပန္ေနတတ္ၾကသည့္ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားသည္လည္း နယ္ေျမေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ပါ၀င္ကူညီလာႏိုုင္ၾကေပမည္။ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မွတ္တမ္းျပဳစုု 

xnfhoGif;pOf;pm;&rnfhtcsufrsm;

• မတ္ွတမ္းျပဳစုျခင္းလပုင္န္းစဥတ္ြင ္

ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္အတြက္ မည္သူ 

တို႔က သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပး 

ႏုိင္သနည္း။ ေက်းရြာလူထုကုိယ္ 

စား ရြာလူႀကီးမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳ 

ခ်က္ ေပးႏိုင္သလား။ သို႔မဟုတ္ 

ေဒသခအံမ်ားအျပား ပါ၀ငလ္ာေစ 

ရန္အတြက္ ခ်ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသလား။ 

• မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းအား 

စီမံကိန္းေရးဆြဲျ ခင္းႏွင့္  ဒီ ဇို င္း  

ေရးဆြဲျခင္းတုိ႔အတြက္ ေဆြးေႏြး 

မႈမ်ားတြင္ မည္သူတို ႔ ပါ၀င္သင့္ 

သနည္း။ 

•  မိမိေဆာင္ရြက္မည့္  လုပ္ငန္း  

သဘာ၀အတြက္ သေဘာတူခြင့္ 

ျပဳခ်က္ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ ပုံစံ 

မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။ 

• ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎ 

တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား ထုတ္ 

ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

အား ေတာင္းဆိုျခင္း သို ႔မဟုတ္ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္ျငင္းဆန္ 

ျခင္းတုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ 

ရြက္ခြင့္ ရွိပါသလား။ 



rSwfwrf;jyKpkjcif;twGuf BudKwifjyifqifjcif;tqifh 4

83

ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံ 

သည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရပါမည္ - 

• ထထိိေရာက္ေရာကဥ္ီးေဆာင္ႏိငုၿ္ပီး အမ်ားက 

ၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ရွိေသာ 

ေက်းရြာမ်ား 

• ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းကုိ စတိ ္

ပါ၀င္စားသည့္ေက်းရြာမ်ား 

• ေက်းရြာအတြင္း သို႔မဟုတ္ အနီးအနား ေက်း 

ရြာမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေအးခ်မ္းစြာ 

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးကို ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေန 

သည့္ေက်းရြာမ်ား 

သည့္ ေက်းရြာ၏ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားသည္လည္း ၎တိုု႔ 

ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုု 

လိုုလာၾကသည္ကိုု မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႕ရသည္ဟုု ရိုုးရာေျမလုု

ပ္ပိုုင္ခြင့္မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းကုုိ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 

CSO မ်ားက ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုၾကသည္။ 

မိမိႏွင့္ပူးေပါင္းလုုပ္က္ုုိင္ႏိုုင္သည့္၊ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း 

ဆိုုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ကူညီသတ္မွတ္ေပးႏိုုင္သည့္၊ 

အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ထိခိုုက္ခံရမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္း 

ဗ်ဴဟာမ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲေပးႏိုုင္မည့္ ၊  နယ္ေျမေရြးခ်ယ္ 

သတ္မွတ္မႈအား သေဘာတူလက္ခံသည့္၊ လူမႈေရးအရ ကိုုယ္ 

စားျပဳမႈခိုုင္မာသည့္ပုုဂၢိဳလ္မ်ားရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ရိုုးရာ 

ေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည္မွာ 

အလြယ္ကူဆုုံး ပင္ျဖစ္သည္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားနည္း 

သည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ အခ်င္းခ်င္း မသင့္မျမတ္ျဖစ္ေနၾကသည့္ 

နယ္ေျမမ်ားတြင္မူ  အထက္ပါပံ့ပိုုးမႈမ်ားအား ရရွိႏိုု င္မည္  

မဟုုတ္သည့္အျပင္ ေဒသခံလူထုုအေနျဖင့္လည္း မွတ္တမ္းျပဳစုုမႈလုုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ ပတ္သက္၍ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႀကီးမား 

ေနႏိုုင္သည္။ 

ေျမယာပဋိပကၡေပၚေပါက္မႈနည္းပါးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း မွတ္တမ္းျပဳစုုရ လြယ္ကူႏိုုင္သည္။ သိုု ႔ေသာ္ 

ေျမယာပဋပိကၡမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင္လ့ည္း ရိုုးရာေျမလုပုပ္ိုငုခ္ြင္ ့မတွတ္မ္းျပဳစုရုန ္တြန္းအားတစရ္ပ ္ျဖစလ္ာႏိုငုသ္ည္အ့ျပင ္
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ေျမယာႏွင္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့ပဋပိကၡမ်ားေပၚေပါက္ေနသည္ ့ေဒသမ်ားသည ္ရိုုးရာေျမ လုုပပ္ိုငုခ္ြင္ ့မတ္ွတမ္းျပဳစုုျခင္းအတြက္ 

ဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ ဧရိယာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

ေက်းရြာအတြင္းနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္အား ၀ိုုင္း 

၀န္းကူညီမည့္၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုုးေပးမည့္သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္သတ္ 

မွတ္ရပါမည္။ ေက်းရြာအတြင္းတြင္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု တစ္ခုုထက္ပိုုမိုု ေနထိုုင္ၾကသည္ဆိုုပါက ျဖစ္ႏိုုင္လ်ွင္ တိုုင္းရင္း

သားလူမ်ိဳးစုုအသီးသီး၏ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား အလုုံအေလာက္ ပါ၀င္ေနေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

 

  vkyfief;pOf (6)
  &yf&GmtwGif; ulnDyHhydk;rnfholrsm;tm; oifwef;ay;jcif;ESifh
  ½dk;&majrvkyfydkifcGifh rSwfwrf;jyKpkjcif;qdkif&m avhvmrIrsm;tm; 'DZdkif;a&;qGJjcif;

မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လမ္းညႊန္ဦးေဆာင္မႈကိုု တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ေနသည့္ NGO/CSO မ်ား 

ကသာ ဦးေဆာင္သြားၾကမည္ဆုုိေသာ္ျငား ရပ္ရြာအတြင္းကူညီပံ့ပိုုးသူမ်ားအတြက္ကိုုလည္း ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ျပႆနာ 

မ်ား၊ မွတ္တမ္းျပဳစုုမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္ေပးထားရပါမည္။ သိုု႔မွသာ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ပံ့ပိုုးေပးႏိုုင္မည္ေပမည္။ ဤသိုု႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းအား ဒီဇိုုင္းမူၾကမ္းေရးဆြဲမႈလုုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ 

“လက္ေတြ႕လုုပ္ေဆာင္ရင္း ေလ့လာသင္ယူႏိုုင္သည့္” လက္ေတြ႕က်ေသာ သင္တန္းမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီ 

ပံ့ပိုုးသူမ်ားအား သင္တန္းေပးေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုု အခန္း (၅) - သင္တန္းေပးျခင္းတြင္ 

ၾကည့္ႏိုုင္ပါသည္။ 

  vkyfief;pOf (7)
  rSwfwrf;jyKpkjcif;qdkif&m 'DZdkif;a&;qGJxm;rIudk
  &yf&GmtwGif;rS tusKd;oufqdkifolrsm;tm; csjyNyD; tBuHOmPf&,ljcif;

ေလ႔က်င့္ေပးထားသည္ ့ကညူပီံ႔ပိုးသမူ်ားသည ္အက်ိဳးသကဆုိ္ငသ္မူ်ား ဆန္းစစသ္ုံးသပခ္်က္ႏငွ္ ့ေက်းရြာအတြင္း 

ခ်ျပေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးသည့္ ရြာခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္ 

စားလွယ္မ်ားအျပင ္ဓေလထံု့းတမ္းအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရႏငွ္ ့အစိုးရပိငု္းမ ွေခါင္းေဆာငမ္်ားႏငွ္လ့ည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိ ု

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စီစဥ္က်င္းပေပးရမည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေျဖရွင္းေပးရမည့္အဓိကအေၾကာင္း

အရာမ်ား၊ ပါ၀င္သင့္သည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးရမည္။ 

အစည္းအေ၀း က်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဒသခံအမ်ားအျပားႏွင့္ အျခားေသာ 

အေရးပါသည့္အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာေစေရးပင္ျဖစ္ၿပီး သုိ႔မွသာလွ်င္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

ထြက္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအား အေလးအနက္ထားလာႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းတစ္ခုထဲျဖင့္ပင္ ဤ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီႏိုင္သကဲ့သို႔ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ စည္းေ၀းေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ိဳး

လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
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ဤက႑တြင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ “လႈပ္ရွားသက္၀င္” လာေစေရးကို အထူးအေလးထား၍ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

လႈပ္ရွားသက္၀င္လာျခင္းဆိုသည္မွာ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတမ်ား ရယူသုံးစြဲပိုင္ခြင့္တို႔ကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားရွိလိုသည့္ ရည္ 

ရြယခ္်က္တညူီေသာ ရပရ္ြာလထုူမ်ားအေနျဖင္ ့ဤလမ္းညႊနစ္ာအပုအ္ား လက္ေတြ႕လိကုန္ာက်င္သ့ုံးလာၾကျခင္း၊ လက္ေတြ႕ 

ေဖာ္ေဆာင္မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္း 

မြန္ေစေရးအတြက္ အခ်င္းခ်င္း ေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းတို႔ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ 

သငတ္န္းမ်ား၊ “လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာငမ္ႈမ်ားမသွငယ္ူျခင္း”လုပင္န္းစဥမ္်ားအားျဖင္ ့အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင ္

ရည္ကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္အား ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျမွင့္

တင္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္း သင္တန္းအမ်ိဳးအစား (၃)ခုကို ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 
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ပံု (၉) - ရိုးရာဓေလ႔ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင္႔ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား 

 သင္တန္းတြင္ ေလ႔လာသင္ယူျခင္းျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ မတူညီသည့္ သင္ရိုးမ်ားျဖင္႔ အဆင္႔ဆင္႔တိုင္းတြင္ 

ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ပုံ (၁၀) - ရုိးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
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 5 - 1 5 -1 rSwfwrf;jyKpkrIqdkif&m ]uRrf;usifyk*d¾Kvfrsm;}tjzpf
  yPmr avhusifhoifMum;ay;jcif; 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္က အေတြ႕အႀကံဳအနည္းငယ္ရွိထားၿပီး စိတ္ 

ပါ၀ငစ္ားသမူ်ားအတြက ္ဤလမ္းညႊနစ္ာအပု္ႏငွ္ပ့တ္သကသ္ည္ ့ပထမဦးဆံုးသငတ္န္းကုိ MRLG မ ွဦးေဆာငပ္ို႔ခ်ေပးပါမည။္ 

ထိုကုဲသ့ိုု႔ သငတ္န္းစစီဥ္ေပးရျခင္းမွာ မတွတ္မ္းျပဳစုုျခင္းဆိုငုရ္ာ ကၽြမ္းက်ငပ္ုဂုၢိဳလအ္စုအုဖြ႕ဲ ေပၚေပါကလ္ာေစရန္ႏငွ္ ့

၎တိုု႔မတွစဆ္င္ ့ႏိုငုင္အံ၀မွ္းရွ ိရပရ္ြာအတြင္း ကညူပီံပ့ိုုးမည္ ့သမူ်ားအား  ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့ထပဆ္င္သ့ငၾ္ကားေပး 

ႏုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ လုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွ အခက္အခဲရိွလာႏုုိင္သည့္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုုိအပ္ေသာ 

ပံ့ပိုုးမႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကိုု ၎တိုု႔ထံ ဆက္သြယ္ေတာင္းခံႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္ - 

- ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုုေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈ လုုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ရပ္ရြာလူထုုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း 
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- ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုုးမည့္သူမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း 

- မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းအတြက္ ဒီဇိုုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း 

- ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား စိစစ္သုုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေရးသားျပဳစုုျခင္း 

- မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းေနာက္ပိုုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း 

သီတင္းပါတ္ႏွစ္ပါတ္ (လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းလုုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္) ၾကာျမင့္မည့္ ပဏာမသင္တန္းေပးျခင္းအၿပီး 

တြင္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းအတြက္ “ကၽြမ္းက်င္ပုုဂၢိဳလ္မ်ား” ျဖစ္လာၾကေပမည္။ 

၎တိုု႔သည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုုံလာၾကမည္ျဖစ္သည္ - 

- လမ္းညႊန္စာအုုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ႏိုုင္နင္းလာမည္။

- ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ သုုံးစြဲပိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ အဓိကက်သည့္ ေတြးေခၚယူဆခ်က္မ်ား၊ ရပ္ရြာ 

လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ သုုေတသနလုုပ္ငန္း(PAR)ႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုုးမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုု သေဘာေပါက္ နား 

လည္လာမည္။ 

- မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းကိုု အျခားသူမ်ားအား ရွင္းျပေျပာဆိုုႏိုုင္မည္။ 

- သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေကာက္ယူသည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အသုုံးခ်ကိရိယာမ်ား အပါအ၀င္ 

ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းဆိုုင္ရာ က႑အသီးသီးႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာမည္။ 

- မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း၏ ေရးဆြဲျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ဒီဇိုုင္းေရးဆြဲမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား 

ကို ုသေဘာေပါက္နားလညၿ္ပီး လက္ေတြ႔က်င္သ့ုုံးႏိုငုလ္ာမည။္ ထုုိ႔အျပင ္အဆိုပုါအခ်ကမ္်ားကိုလုည္း အျခား 

သူမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပံ့ပိုုးကူညီမႈနည္းလမ္းမ်ား အသုုံးျပဳ၍ ရွင္းလင္းေျပာဆိုုႏိုုင္လာမည္။

- ေဖာ္ထုုတ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား စိစစ္သုုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရဖြယ္ရွိသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား 

ေဖာထ္ုတုသ္တမ္တ္ွျခင္းတိုု႔အတြက ္ရပရ္ြာလထုုူအား ပံ႔ပိုုးကူည ီရာတြင ္မမိကုုိိယက္ို ုယုုၾံကညမ္ႈအျပည္ရ့ွလိာ 

မည္။

- စုုေဆာင္းရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သိုု႔စုုစည္းမည္၊ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္မ်ားအား 

မည္သုုိ႔ေရးသားျပဳစုုရမည္တိုု႔အတြက္ လိုုအပ္ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ပံ့ပိုုးေပးႏိုုင္လာမည္။

- CSO ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ပံ့ပိုုးကူညီသူမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုုမႈလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရွိ လုုပ္ငန္းအဆင့္အားလုုံး 

ကိုု သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းတိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္လာမည္။

မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းဆိုုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ေလ့လာသင္ယူေရး နည္း 

စနစ္ဆုုိင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ပံ႔ပိုုးကူညီမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈ ရွိထားရပါမည္။ 

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ “ကၽြမ္းက်င္ပုုဂၢိဳလ္” ကိုုယ္တိုုင္ကပင္ “CSO ပံ႔ပိုုးကူညီသူ”အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္မ်ိဳးလည္း 

ရွိတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္မူ “ကၽြမ္းက်င္ပုုဂၢိဳလ္”သည္ မွတ္တမ္းျပဳစုုမႈေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္း၏ အေရးႀကီးက႑ 

မ်ားတြင္ ေဒသခံ CSO ပံ့ပိုုးကူညီသူအား ေထာက္ကူေပးရေလ့ရွိသည္။ 
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5 - 2  a'ocH CSO rsm;rS rSwfwrf;jyKpka&; yHhydk;ulnDolrsm;tm;
 avhusifhoifMum;ay;jcif;

ဤသင္တန္းကိုု မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းဆုုိင္ရာ “ကၽြမ္းက်င္ပုုဂၢိဳလ္မ်ား”မွ ပိုု ႔ခ်ေပးပါလိမ္႔မည္။ ဤသင္တန္း၏ ရည္ 

ရြယ္ခ်က္မွာ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ က႑တစ္ခုုလုုံးတြင္ ရပ္ရြာအတြင္းမွ ပံ႔ပိုုးကူညီသူမ်ားအား လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္ 

ေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ CSO ကူညီပံ့ပိုုးသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤသင္တန္း၏ သင္ယူေလ့ 

လာမႈဆိုငုရ္ာ ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲသ့ည္ ့“ကၽြမ္းက်ငပ္ုဂုၢိဳလ္မ်ား”အတြက ္ပံပ့ိုုးေပးခ႔ဲသည္ ့သငတ္န္းႏငွ္ ့

အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

5 - 3 &yf&GmtwGif; ulnDyHhydk;ay;rnfholrsm;tm;
 avhusifhoifMum;ay;jcif;

ေရွးဦးစြာ ပြင္႔လင္းျမင္သာသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုုးေပးမည့္သူ 

မ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုုးေပးမည့္သူမ်ားသည္ ရိုုးရာေျမအသုုံးခ်မႈ စနစ္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း 

အေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိရပါမည္။ ၎တိုု႔မွာ ေက်းရြာအတြင္း ဘက္လိုုက္မႈကင္းၿပီး ရပ္ရြာလူထုုမွ ယုုံၾကည္ကိုုးစားသူမ်ား 

လည္း ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ ရပ္ရြာလူထုုအား လႈံ႕ေဆာ္ ႏိုုင္သူ၊ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းလာ 

ေစရန္ စည္းရုုံးဆြဲေဆာင္ႏိုုင္သူ၊ ကူညီပံ့ပိုုးသူအျဖစ္ “ပါရမီဓါတ္ခံ” ရွိထားသူမ်ား ျဖစ္သင့္သည္။ 

PAR လုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း CSO ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ႔ပိုုးမည့္သူမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ ေဆာင္ 

ရြက္ႏိုုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုုး 

မည့္သူမ်ားအျဖစ္ ရပ္ရြာလူထုုအတြင္းမွ ေဒသခံမ်ားကိုုေရြးခ်ယ္ၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏငွ့္ 

ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီးသား NGO ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုုပ္ကုုိင္ေစႏိုုင္ ပါသည္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံရွိ နည္းလမ္း(က)ကိုု 

ၾကည့္ပါ)။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ရပ္ရြာလူထုုအတြင္းမွ ေဒသခံမ်ားအား ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာျပႆနာ

မ်ား၊ မွတ္တမ္းျပဳစုုသည့္နည္းလမ္းမ်ား  ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းတြင္ ပိုု၍အခ်ိန္ယူေလ႔ရွိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လုုပ္ 

ငန္းစဥ္တစ္ခုုလုုံးကိုု ၎တိုု႔မွ ဦးေဆာင္လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ၾကၿပီး NGO ၀န္ထမ္းမ်ားကမူ ပံ႔ပိုုးေပးသည့္အခန္းက႑အတြက္သာ 

တာ၀န္ယူေပးၾကသည္။ ရလဒ္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စည္းရုုံးေတာင္းဆုုိမႈႏွင့္ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းတိုု႔တြင္ ၀င္ေရာက္ 

ကူညီေပးၾကသည္။ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံရွိ နည္းလမ္း (ခ)ကိုု ၾကည့္ပါ)။

ရပ္ရြာအတြင္းမွ ပံ႔ပိုုးကူညီမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုုးခ်ဲ႕သင္တန္းအစီအစဥ္အတြက္ သီတင္း ၂ - ၃ ပါတ္မ်ွ အခ်ိန္

မေပးႏိုုင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ နည္းလမ္း(က)ကိုု အသုုံးျပဳသင့္ပါသည္။ ရပ္ရြာအတြင္းမွ ပံ႔ပိုုးကူညီမည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ သင္

တန္းတက္ေရာက္ရန္စိတ္၀င္စားၿပီး အခ်ိန္ေပးႏိုုင္သည့္အျပင္ သုုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ သင္ယူေလ႔လာၿပီး ဦးေဆာင္ 

လိုုသည့္စြမ္းရည္မ်ား ရွိေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္မူ နည္းလမ္း(ခ)က ပိုု၍သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ 
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ပုံ (၁၁) - ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ႔ပိုးမည့္သူမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ သင္တန္းေပးမည့္ပုံစံမ်ား 

ေရြးခ်ယထ္ားသည့္ေက်းရြာတစခ္ခု်င္းစမီ ွကညူပီံပ့ိုးမည္သ့ ူတစဥ္ီးသို႔မဟတု ္ႏစွဥ္ီးအျပင ္အဆိပုါေက်းရြာအတြင္း 

၌ ၎တို႔ႏွင့္အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ CSO ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားသည္ ဤသင္တန္းကို တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။ သင္ 

တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုအေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ အျခားေသာ CSO မ်ားမွ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား 

ဒီဇီုင္းေရးဆြဲျခင္းတြင္ ပါ၀င္ကူညီရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ဗဟုသုတမ်ားကို ေ၀ငွေပးႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ ရိုးရာဓေလ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 

ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ အျခားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားသင့္ပါသည္။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းမွ ကူညီပံ့ပိုုးေပးမည့္သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီး 

သည့္အခါ “ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုုးေပးသူမ်ား”သင္တန္းကုုိ ေဒသခံ CSO ကူညီပံ႔ပိုုးသူမ်ားမွ စီစဥ္ျပဳလုုပ္ေပးပါမည္။ 

လိုုအပ္ပါက “မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းဆိုုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပုုဂၢိဳလ္မ်ား” ထံမွ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံရယူႏိုုင္ပါသည္။ 

ရပ္ရြာအတြင္းကူညီပံ႔ပိုးမည့္သူမ်ားအတြက္ ယခုကဲ႔သို႔ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ - 

- မွတ္တမ္းျပဳစုရမည့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏ အဓိကက႑မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ သုေတ

သနလုပ္ငန္းနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း သိရွိနားလည္ေစရန္၊ 

- PAR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီပ့ံပိုးမႈဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္း 

လမ္းမ်ား၊ အသုံးခ်ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေစရန္၊ 

- အခ်ကအ္လကမ္်ား ပိငုဆ္ိငုမ္ႈႏငွ္သ့ကဆ္ိငုသ္ည္ ့အဆုံးသတလ္ပုင္န္းအဆင္မ့်ား၊ ေဖာထ္တ္ုေတြ႕ရွခိ်က္မ်ား 

ကို ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရးသားျပဳစုျခင္း၊ မွ်ေ၀ျခင္း စသည္တို႔ 

အပါအ၀င္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလုံးရွိ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္ေစ 

ရန္၊၊ 

- သုေတသနလုပ္ငန္းအား ဒီဇိုင္းပုံစံေရးဆြဲျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္းေရးဆြဲျခင္း၊ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အသုံးခ်ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေစရန္တို႔ 

ျဖစ္သည္။ 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားရသည္ကို သင္တန္းတက္ 
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ေရာက္လာၾကသူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းအား သင္တန္းအစပုိင္း၌ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ပါ၀င္ျဖစ္လာေစသည့္ မည္သို႔ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိထားၾကသနည္း။ ဤသင္တန္းမွ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသနည္း။

ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ သင္တန္းနည္းျပသည္ အခန္း (၂) ႏွင့္ (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ 

မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏ လက္ရွိအေနအထားအေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္ကို 

ရွင္းျပေပးရမည္။ 

တတိယအဆင့္တြင္မူ သင္တန္းနည္းျပသည္ အခန္း (၆)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ ရႈေထာင့္ 

တစ္ခုခ်င္းစီအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအား ဦးေဆာင္သြားရမည္။ ေရွးဦးစြာ သင္တန္းနည္းျပသည္ 

သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ သာဓကမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပၿပီး ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားကလည္း ၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ေက်း

ရြာမ်ားမ ွဥပမာမ်ားျဖင္ ့ျပနလ္ည္ေဆြးေႏြးရမည။္ ရႈေထာင္အ့သီးသီးအား အေသးစတိခ္ြဲျခမ္းစတိ္ျဖာျခင္းႏငွ္ ့ခိငုလ္ုတိံက်သည္ ့

ဥပမာမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတို႔အားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားအေနႏွင့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အေၾကာင္းကို စုစုစည္း 

စည္းႏွင့္ စနစ္တက် နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေတြးေတာေျပာဆိုႏိုင္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

အေျခခသံေဘာတရားမ်ားအား လႊမ္းၿခံဳၿပီးသြားသည္အ့ခါတြငမ္ ူစတတုအၳဆင္အ့ေနျဖင္ ့မတ္ွတမ္းျပဳစုျခင္းဆိငုရ္ာ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အဖြဲ႕လိုက္ အတူတကြေရးဆြဲၾကရမည္။ ေဒသခံေက်းရြာလူထုႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ 

သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းအား ဦးစားေပးအျဖစ္ 

မွတ္တမ္းျပဳစုၾကမည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔သည္လည္း ဤအဆင့္တြင္ပါ၀င္သည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္း 

အတြက္ အသုုံးျပဳႏိုုင္မည့္အခ်ိန္ကာလကိုု အဖြဲ႕လိုုက္ ေဆြးေႏြးတြက္ထုုတ္ၾကၿပီးလ်ွင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီေရးအတြက္ 

အလုုိအပ္ဆံုုးေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ က႑မ်ားကုုိ ဦးစားေပးအဆင့္မ်ား သတ္မွတ္စီစဥ္ေပးရမည္။ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္၏ 

သက္ဆိုုင္ရာက႑အလိုုက္ မည္သူကေဆြး ေႏြးမည္၊ မည္သိုု႔ေသာပံ့ပိုုးမႈနည္းလမ္းမ်ား အသုုံးျပဳၾကမည္ကိုု အဖြဲ႕လိုုက္ 

တိုုင္ပင္ၿပီး သတ္မွတ္ရမည္။

ထိကုဲ႔သို႔ “မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလပုင္န္း

စဥ္အား  အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ”အား  ဤ 

လမ္းညႊနစ္ာအပုအ္တြင္းရွ ိရင္းျမစမ္်ားႏငွ္ ့မည္

သို႔ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရမည္တုိ႔ကုိ  ေအာက္ 

တြင္ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးထား 

ပါသည္။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

ေရးဆြဲျခင္း ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ရိုးရာေျမ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္၏ ရႈေထာင့္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ 

ဆန္းစစ္ၿပီးလွ်င္ ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္း၌ မွတ္တမ္း 

ျပဳစုသြားမည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ 

သည့္အဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာရႈေထာင့္မ်ားကုိမူ အခ်ိန္ယူ၍ 

ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရမည္၊ အခ်ိဳ႕ကိုမူ အေသး စိတ္ေမးျမန္းေနရန္ မလိုေပ။ အခ်ိဳ႕ရႈေထာင့္မ်ားဆိုလွ်င္ ေဒသအေျခ အေနႏွင့္ 

ဆီေလ်ာ္မႈပင္ ရွိ မည္မဟုတ္ေပ။ ဥပမာျပရလွ်င္ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈမ်ားအတြက္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္ 

မ်ားကို အသုံးမျပဳၾကေတာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အခမ္းအနား 
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မ်ားကို ဆက္လက္မက်င္းပၾကေတာ့ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

ရုိးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ ရႈေထာင့္အသီးသီးအား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီးသည့္အခါတြင္မူ CSO ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း 

ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားသည္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ ရႈေထာင့္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မည္သည့္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား 

မတွတ္မ္းျပဳစရုမညက္ိ ုရငွ္းလင္းျပတ္သားစြာ သေဘာေပါကန္ားလညၾ္ကမည္ျဖစသ္ည။္ အဆိပုါ ေခါင္းစီးအေၾကာင္းအရာမ်ား 

ႏွင့္ သုေတသနေမးခြန္းမ်ားကို အပိုင္း ၆-၂ တြင္ ရွင္းလင္းတင္ဆက္ထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားသည္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သူတို႔ပါ၀င္သင့္သည္ကို အပိုင္း ၆-၃ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအား ကိုးကားမွီျငမ္း၍ ေဖာ္ 

ထတ္ုသတမ္တွရ္ပါမည။္ အဖြ႕ဲမ်ားအျဖစ ္ကၽြမ္းက်ငပ္ညာရငွမ္်ား၊ ေဘးဒကုၡခစံားလြယသူ္မ်ားႏငွ္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား  ထည္ ့

သြင္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည။္ အပုစ္ဖုြ႕ဲေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေျမပု ံေရးဆြဲျခင္း၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလလ့ာမႈ စသည ္

တို႔ အပါအ၀င္ အပိုင္း ၆-၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 

မည္သို႔ေကာက္ယူရမည္ကိုလည္း ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ 

မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအား ေကာက္ယူမည္၊ မည္သူႏွင့္ေကာက္ ယူမည္၊ မည္သုိ႔ ေကာက္ယူမည္ 

စသည္တို႔ကို သိရိွၿပီးျဖစ္သည့္အခါတြင္ ကူညီပံ႔ပိုးသူမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ 

အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ခ်ေရးထားရပါမည္။ အပုိင္း ၆-၂ တြင္ အႀကံျပဳတင္ျပထားသည့္ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ် 

ဆန္လြန္းသျဖင့္ အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေမးျမန္းရန္ႏွင့္ အေျဖတစ္ခုရရွိရန္တို႔အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ 

ေၾကာင့္ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္အတြက္ အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားအား အေသးစိတ္ 

အဆင့္အထိ စိစစ္သြားရန္ႏွင့္ တိက်သည့္ေမးခြန္းမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲေရးကို မေမ့သင့္ပါ။ ပံ့ပိုးသူမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ေမး 

ခြန္းမ်ားကုိ အေျခခံေမးခြန္းမ်ားစာရင္းအျဖစ ္ေနာက္ဆကတ္ြတဲြင ္ထည္သ့ြင္းေပးထားပါသည။္ ပံပ့ိုးသမူ်ားအေနျဖင္ ့အဆိပုါ 

အေျခခ ံေမးခြန္းစာရင္းအား ဖတရ္ႈေလလ့ာၿပီးလွ်င ္မမိအိေျခအေနႏငွ္ ့ကိကုည္သီည့္ေမးခြန္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေဒသအေန 

အထားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

သင္တန္းအဆုံးသတ္ပိုင္းတြင္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ားသည္ ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား 

ႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည့္ ပံ့ပိုးသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္တမ္း 

ျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေရးဆြဲရပါမည္။ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမ်ား၊ ဦးတည္အုပ္စု 

အလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းအဆင့္ တစ္ခုခ်င္းစီကုိလည္း ခ်ေရးထားရပါမည္။ 

ေဒသခံရြာသားမ်ား မည္သည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အားလပ္ေလ့ရွိၾကသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရမည္။ မွတ္တမ္းျပဳ

စုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား စတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါတြင္ မေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားႏွင့္ 

မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲရႏိုင္သည္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ဇယားကို အရွင္ထားၿပီးစတင္မည္ဆိုပါက ပိုမိုလြယ္ကူႏိုင္ၿပီး အေရးႀကီးသတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားအား အမိအရေကာက္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ဇယားကိုလည္း လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိန္ရမည္ဆိုုပါက ပံ႔ပိုုးကူညီေရးအဖြဲ႔သည္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းကိုု ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည့္ 

ေဒသသိုု႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ၿပီးစီးခဲ႔သည္လုုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းကုုိ ေလ႔လာသင့္ပါသည္။ ထိုုေဒသမ်ား၌ မွတ္တမ္း 

ျပဳစုု ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံ႔ပိုုးကူညီသူမ်ားမွ ႀကံဳေတြ႔ခဲ ႔ရသည္မ်ားကိုု သင္တန္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုု ပိုုမိုုနားလည္သိျမင္ လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကိုုမွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းေ

ဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တိုု႔၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုုိ ျပန္လည္ေ၀မ်ွႏိုုင္ရုုံမက 

ေျမယာႏွင့္သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္အျပင္ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းကိုု မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္တိုု႔ကိုု 

လည္း ၀င္ေရာက္ ရွင္းျပႏိုုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ 
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enf;vrf;(c)tm; a&G;cs,fygu avhusifhoifMum;ay;&rnfhtpDtpOf
အျခားရပ္ရြာတစ္ခု၌ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေလ႔လာသူသင္တန္းသားအျဖစ္ သီတင္း ၁-၂ 

ပါတ္ခန္႔ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရသည့္အခ်က္မွလြဲ၍ နည္းလမ္း(က)၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အတူတူ 

ပင္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္မည္ဆိုပါက ေဒသခံ CSO ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏိႈင္းမႈ၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ 

ေဆာင္ရြက္ထားဖို႔လိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈႏွင့္ ေ၀မွ်မႈက႑တို႔တြင္လည္း လိုအပ္ေသာ ကူညီပံ႔ပိုးမႈမ်ား ျဖည့္ 

ဆည္းေပးရပါမည္။
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အခန္း (၃) တြင္ တင္ျပခဲ႔သည့္အတုုိင္းပင္ ထံုုးတမ္းဓေလ့အရ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားဆုုိသည္မွာ ေျမႏွင့္ သဘာ၀ 

သယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ 

ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာကမ္ႈမ်ား အတတူကြထည့္သြင္း ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖင့္လည္း အဆိုပုါစနစ္မ်ားကို ုသက၀္င္ပီျပင္ေစ 

ပါသည္။ ထုုံးတမ္းဓေလ့အရ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးၿပီး ကြဲျပားမႈမ်ားစြာရွိေနတတ္သျဖင့္ ထုုံးတမ္းဓေလ့ စနစ္တစ္ခုု 

၏ ရႈေထာင့္တစ္ခုုတည္းအား ေလ့လာႏိုုင္ေရးအတြက္ကိုုပင္ လေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူရသည္မ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ 

ထုုိ႔ေၾကာင့္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္၏ မည္သည့္က႑အား မွတ္တမ္းျပဳစုလိုုသည္၊ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီႏိုုင္ေရးအတြက္ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မည္မ်ွအထိလိုုအပ္မည္တိုု႔ကိုု ႀကိဳတင္စဥ္းစားဆုုံးျဖတ္ႏိုုင္ေရးက အေရးႀကီးေပသည္။ 

ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ္မ်ား၏ အဓိကအစိတ္အပိုုင္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္က႑အား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရမည္တိုု႔ကိုု 

ဤသငခ္န္းစာတြင ္ရငွ္းလင္းေဖာ္ျပေပးထားပါသည။္ ထိုု႔အျပင ္မတညူသီည္ ့က႑မ်ားအတြက ္မတွတ္မ္းျပဳစုရုာတြင ္အသုုံး 

ျပဳသင့္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုုလည္း အႀကံျပဳတင္ျပေပးထားပါသည္။ ရပ္ရြာေဒသတစ္ခုုတြင္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား 

မွတ္တမ္းျပဳစုုမႈ မည္သိုု႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုု စီမံကိန္းအေသးစိတ္ ေရးဆြဲႏိုုင္ေရးအတြက္ CSO ကူညီပံ့ပိုုးမည့္သူမ်ားႏွင့္ 

ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုုးမည့္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရာတြင္လည္း ဤသင္ခန္းစာကိုု အသုုံးျပဳႏိုုင္ပါသည္။ ထိုု႔ 

အျပင္ မွတ္တမ္းျပဳစုုမႈလုုပ္ငန္းကိုု လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခါတြင္လည္း လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုုးျပဳ 

ႏိုုင္ပါသည္။ 
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မွတ္တမ္းျပဳစုုမႈလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ “ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ္” အား အဓိက 

အစိတ္အပိုုင္း ခုုနစ္ခုုအျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုုင္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္ -  

ပုံ (၁၂) - ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား
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မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း ပံ့ပိုုးေပးမည့္သူမ်ားအတြက္ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ွာက္လုုံးတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ 

“ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္”အရ ျပႆနာအမ်ားအျပားကုုိ ေျဖရွင္းေပးႏိုုင္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိႏိုုင္ေစရန္ “ပါ၀င္သည့္အစိတ္ 

အပိုုင္းမ်ား” ဟူ၍ ခြဲျခားဖန္တီးေပးထားပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ အဆိုုပါ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားမွာ တစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုုေရာယွက္ေနတတ္

သည္မွာလည္း သိသာထင္ရွားပါသည္။ ၎တိုု႔သည္ “တစ္ခုုခ်င္းသီးသန္႔ ရပ္တည္ေနၾကသည္” မဟုုတ္ပါ။ တစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုု 

နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္လ်ွက္ရွိၿပီး အျပန္အလွန္ မီွတည္ေနၾကသည္။ ထိုု ႔ေၾကာင့္ ဦးတည္အုုပ္စုုအလိုုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုစီအား သီးသန္႔ခြဲျခားၿပီး ေျဖရွင္းေနရန္မလိုုေပ။ ဥပမာ လမ္းေဖာက္လုုပ္ 

မႈလုုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြအေပၚတြင္ မွီခိုုစားေသာက္ေနရသူ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမ်ွ လူတိုု႔၏ ေျမယာအသုုံးခ်ပုုံမ်ား 

သညလ္ည္း ေျပာင္းလလဲာေပမည။္ ဤျဖစရ္ပမ္်ိဳးတြင ္ေျမယာအသုုံးျပဳပုုမံ်ားကုုိ ေလ႔လာစူးစမ္းသင္သ့ကဲ႔သိုု႔ ၎တုုိ႔၏ သက္ေ

မြး၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္းစူးစမ္းသင့္ေပသည္။

t"dutpdwftydkif;rsm;tm; tESpfcsKyfoHk;oyfcsuf

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 အတိတ္မွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု သိရွိနားလည္ထားျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိ ပစၥဳပၸါန္ကာလကိုု 

ပိုုမိုုသိျမင္ႏိုုင္သည့္အျပင္ အနာဂါတ္တြင္ျဖစ္လာႏိုုင္ေျခမ်ားကုုိလည္း အကဲျဖတ္ သံုုးသပ္ထားႏိုုင္ေပမည္။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုုမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္အား ေက်းရြာတည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ရာဇ၀င္ျဖင့္ စတင္ျခင္းအားျဖင့္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ 

ပိုငုခ္ြင္၏့ အျခားေသာ အစတိအ္ပိုငု္းမ်ားႏငွ္ပ့တသ္က္သည္ ့ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကိုပုါ ပိုမုိုနုားလည္ႏိုငုလ္ာေပမည။္ 

ေဒသခံလူထုုအေပၚတြင္ မည္သည့္ အထင္ကရျဖစ္ရပ္မ်ား က်ေရာက္ခဲ့သနည္း။ အခ်ိန္ကာလၾကာေညာင္း 

လာသည့္အေလ်ာက္ မည္သိုု႔ေသာ အထင္ကရေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သနည္း။

ေျမအသုုံးခ်မႈနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

 ေျမအသံုုးျပဳမႈဆိုုသည္မွာ ရပ္ရြာလူထုုမွ မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးစားမ်ားအား (ဥပမာအားျဖင့္ လယ္ 

ယာေျမ၊ အိမ္ရာေျမ၊ စားက်က္ေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား) ရယူအသုုံးျပဳေနၾက 

သည္ကုုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ သစ္ပင္မ်ား (သစ္ထုုတ္ယူရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ထင္းေလာင္စာရယူရန္)၊ သစ္ 

မဟုတ္ုေသာ သစ္ေတာထြကပ္စၥည္းမ်ား၊ ေတာရိုုင္းတရိိစာၦန္မ်ား၊ ငါးႏငွ့္ေရထြက္ပစၥည္း စသည္ျဖင့္ ေက်းရြာ 

သားမ်ား မွီခိုု္စားေသာက္ေနရသည့္ ေျမႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ သဘာ၀သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကိုုလည္း ေျမ 

အသုုံးျပဳမႈဟုပုင္ ရည္ညႊန္းပါသည္။ ေျမအမ်ိဳးအစား တစ္ခုအုား အသုုံးခ်ပုုံအေျမာက္အျမား ရွိေနႏိုုငပ္ါသည။္ 

ေျမအသုံးျပဳျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုသည္မွာ ေျမရယူပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အဆိုပါေျမေပၚရွိ သယံ 

ဇာတမ်ားအား ထုတ္ယူပိုင္ခြင့္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရည္ညႊန္း 

ပါသည။္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းစနစမ္်ားတြင ္ေျမအသံုးျပဳမႈအမ်ိဳးအစားတစခ္ခု်င္းအတြက ္မညသ္ုိ႔အသုံးျပဳ ရမည္ႏငွ္ ့

မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲရမည္တို႔ကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တိတိက်က် ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ ဥပမာ မည္သည့္ 

အပင္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူမွစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္၊ မည္သည့္နယ္ေျမမ်ားကမူ 

ေမြးျမဴထားသည့္တိရိစာၦန္မ်ားအား လႊတ္ေက်ာင္းရန္ အတြက္ျဖစ္သည္၊ သစ္ေတာအတြင္းမွ မည္သည့္ 

ပစၥည္းမ်ားကို ေကာက္ယူႏိုင္သည္ စသည္ျဖင့္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ေျမအသုံးခ်မႈ 

အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အဆိုပါ ရင္းျမစ္မ်ားကို မည္သူမွ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္ 

ကိုလည္း စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 
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ရင္းျမစ္မ်ား လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပိုုင္ခြင့္ 

 ေျမႏငွ္သ့ဘာ၀သယဇံာတမ်ားအား လတူစဥ္ီး၊ မသိားစုတုစစ္ု ုသုုိ႔မဟုတု ္ရပရ္ြာေဒသမ ွရယသူုုံးစြဲႏိုငု ္

သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအားျဖင့္ ရင္းျမစ္မ်ား လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ျဖင့္ တိုုင္းတာသတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ရင္းျမစ္မ်ား

လုပုပ္ိုငုခ္ြင္က့ို ုသတ္မတွရ္ာတြင ္သဘာ၀သယဇံာတမ်ားအား မညသ္မူ ွတရား၀ငရ္ယသူုုံးစြဲႏိုငုသ္ည ္ဆိုုေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားအားလုုံး ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆိုုသည္မွာ အခြင့္အေရးမ်ားအစုုအေ၀းပင္ 

ျဖစ္သည္ (အသုုံးျပဳခြင့္၊ ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္၊ စီမံခန္႔ ခြဲပိုုင္ခြင့္၊ တားဆီးပိတ္ပင္ပိုင္ခြင့့္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္း 

ေပးျခင္းတုုိ႔အပါအ၀င)္ သိုု႔ေသာ ္အျခားသမူ်ားအား အက်ိဳးထခိိုကု္ေစမည္န့ည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ရင္းျမစမ္်ားအား 

ထုုတ္ယူသုုံးစြဲျခင္း မျပဳရဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္။11

 အခန္း (၃-၂) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္အတိုုင္းပင္ ရင္းျမစ္လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ္မ်ားအား အမ်ိဳးအစားအုုပ္စုု 

သုုံးမ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုုင္ပါသည္ -  

• လူထုု/ႏိုုင္ငံေတာ္ပိုုင္ - ႏိုုင္ငံေတာ္မွပိုုင္ဆိုုင္ၿပီး သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကိုု 

အမ်ားျပည္သူမွႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

• ပုုဂၢလိကပိုုင္ - တစ္ဦးခ်င္း သိုု႔မဟုုတ္ ကုုမၺဏီကဲ့သိုု႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားမွ 

ပိုုင္ဆိုုင္ထားသည္။ 

• ဘုုံပိုုင္ - လူစုုတစ္စုုမွ ပူးတြဲပိုုင္ဆိုုင္ထားသည္ (အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာမ်ား၊ စားက်က္ေျမ၊ 

ေရပိုငုန္က္ႏငွ္ ့ေရလုုပင္န္း)။ ရင္းျမစမ္်ားကို ုထုတုယူ္သုုံးစြၾဲကသည္ ့ေဒသခမံ်ားက စမီခံန္႔ခြဲေရး 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုု ၎တိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 

• လြတ္လပ္စြာရယူသုံးစြဲခြင့္ - အခြင့္အေရး တိက်စြာသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ တစ္စုံ 

တစ္ဦးမွ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းမရွိေပ။ အမ်ားပိုင္ႏွင့္ ေရာေထြးစဥ္းစားျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ 

• ပဥၥမအမ်ိဳးအစားမွာ ပူးတြစဲမီခံန္႔ခြမဲႈျဖစသ္ည။္ အစိုးရႏငွ္ ့ရင္းျမစသ္ုံးစြသူဲ ေဒသခမံ်ားအၾကား 

မိတ္ဖက္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ “လုပုပ္ိုငုခ္ြင္”့ဆုုိငရ္ာ အဓကိအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ုသေဘာတရားအရ ခြဲျခားႏိုငုသ္ည ္

ဆိုုေသာ္ျငား လက္ေတြ႔တြငမ္ ူတစခ္ုုႏငွ္တ့စခ္ုုေရာယကွ္ေနၿပီး အခ်နိ္ႏငွ္အ့မ်လွည္း ေျပာင္းလဲေနႏိုငု ္ပါသည။္ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုုရာတြင္ မည္သည့္ေျမႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကိုု မည္သူမွ မည္သည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

စနစ္မ်ားအရ “ရယူပိုုင္ဆိုုင္”ထားသည္ဆိုုေသာ အခ်က္ကိုု ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ဖိုု႔လုုိပါသည္။ 

လူတစ္ဦး သိုု႔မဟုုတ္ အုုပ္စုုတစ္စုု၏ ေျမ၊ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား 

အျခားေသာ လူတစ္ဦး သိုု႔မဟုုတ္ အုုပ္စုုတစ္စုုအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကိုု လႊဲေျပာင္းမႈဟုု ရည္ညႊန္းပါ 

သည္။ အေမြေပးျခင္း (“မဂၤလာ” လက္ဖြ႕ဲအျဖစ္ ေပးအပ္ျခင္းအပါအ၀င္)၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လွဴဒါန္းျခင္း 

တိုု႔ကဲ႔သိုု႔ အၿမဲတမ္းအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သာမက အခေၾကးေငြျဖင့္ အငွားခ်ထားျခင္း/ထြက္ရွိသီးႏွံ 

မ်ွေ၀ခစံားျခင္း သိုု႔မဟုုတ ္အခမဲင့ွားရမ္းျခင္းတိုု႔ကဲသ့ိုု႔ ယာယအီျဖစ ္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသညလ္ည္း အက်ံဳး၀င ္

11   Bruce 1998a: 1; FAO 2002: 10
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ပါသည္။ အေနာက္တိုုင္းအယူအဆမ်ား၏ လႊမ္းမိုုးမႈမ်ားေၾကာင့္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ကိုု ပိုုင္ဆိုုင္မႈႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းဟုု 

သေဘာေပါက္လက္ခံမိတတ္ၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္ အဆုုိပါအယူအဆမ်ားမွာ ကမၻာအ၀ွမ္းရိွ ေဒသအမ်ားအျပား 

တြင ္ကြဲျပားျခားနားလ်ကွ ္ရွိေနသည။္ မညသ္ည္အ့ခြင္အ့ေရးမ်ားအား ေဒသခလံထူုမု ွအသအိမတွ္ျပဳခရံမႈရရွ ိ

လိုသုညကုုိ္ ပိုမုိုရုငွ္းလင္းတကိ်စြာ သိျမငလ္ာႏိုငု္ေရးအတြက ္ဤအယအူဆမ်ားႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့ခစံားခ်က္ 

မ်ားကိုု မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဖာ္ထုုတ္မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ဤအယူအဆသည္ အဓိကနယ္ပယ္က႑ႏွစ္ရပ္အား ရည္ညႊန္းပါသည္ - ၁) ေျမ၊ သဘာ၀သယံဇာတ 

တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုု ခ်မွတ္ႏိုုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုုဂၢလမ်ား။ ၂) ေျမ၊ 

သယံဇာတရင္းျမစမ္်ားအား အသံုုးျပဳျခင္းႏငွ္ ့စမီအံုပုခ္်ဳပမ္ႈတိုု႔အတြက္ သတ္မတ္ွထားေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း 

မ်ားႏငွ္ ့လုုပထ္ုုံးလုုပန္ည္းမ်ား (ဆံုုးျဖတခ္်ကမ္်ားအား မညသ္ိုု႔ခ်မတွရ္မညဆ္ိုုေသာ စည္းကမ္းသတမ္တ္ွခ်ကမ္်ား 

အပါအ၀င)္။ ထိုကုဲသ့ိုု႔ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား စူးစမ္းေလလ့ာျခင္းျဖင္ ့အမနွတ္စက္ယ ္ဆုုံးျဖတခ္်ကခ္်မတွသ္မူ်ား 

မွာ မညသူ္တိုု႔ျဖစသ္ည၊္ ဓေလ႔ထုုံးတမ္း စည္းကမ္းသတမ္တွခ္်က ္မ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏငွ္ ့အစိုုးရတိုု႔အၾကား 

လုုပ္ငန္းပိုုင္း ဆက္စပ္ေနမႈမ်ား မည္သိုု႔ရွိေနသည္တိုု႔ကိုု ေဖာ္ထုုတ္သိရွိႏိုုင္ေပမည္။ 

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ “အသက္ရွင္သန္ ေနထိုင္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္း 

ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ပုံေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား (သိုေလွာင္ထားရွိမွု၊ ရင္းျမစ္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ရယူသုံးစြဲပိုင္ခြင့္)ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးမႈသည္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္အျပင္ ဖိစီးမႈမ်ား 

ႏငွ္ ့ထတ္ိလန္႔တုနလ္ႈပဖ္ြယမ္်ားမ ွျပနလ္ညန္ာလထံူႏိငု၊္ လိကု္ေလ်ာညီေထြေနႏိငုရ္ုသံာမက စြမ္းေဆာင္ႏိငုမ္ႈႏငွ္ ့

ပုံေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ထိန္းထားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာင္လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ 

ကိလုည္း ေရရညွတ္ညတ္ံမ့ည္ ့အသက္ေမြးမႈအခြင္အ့လမ္းမ်ားကုိပါ ပံပ့ိုးႏုိငစ္ြမ္းလည္းရွသိည”္။12  ရိုးရာေျမလုပ ္

ပိငုခ္ြင္စ့နစမ္်ားအား မတွတ္မ္းျပဳစသုည္အ့ခါတြင ္ေဒသခလံထူမု်ားအေနျဖင္ ့၎တို႔၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတတုိ႔အေပၚ မည္သုိ႔မီွခုိေနၾကသည္ကုိ ဤအစိတ္အပုိင္းအားျဖင့္ 

စူးစမ္းေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။ မည္သည္တို႔ကို ေရာင္းခ်ၾကသည္ (ေငြေၾကးအားျဖင့္ ၀င္ေငြ)၊ မည္သည္တို႔ကိုမႈ 

မသိားစ၀ုမ္းစာအတြက ္စားေသာက္အသုံးျပဳၾကသညက္ိလုည္း ဤအစတ္ိအပိငု္းထတဲြငပ္င ္ထည္သ့ြင္းလႊမ္းၿခံဳ 

ေပးထားသည္။ ေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပခဲ႔သည့္ အခ်က္မွာ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ “တစ္ေန႔တာ၀င္ေငြ တစ္ 

ေဒၚလာေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္း”စသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈညႊန္းကိန္းမ်ား အသုံးျပဳ 

တတ္ၾကသည္ ့စီးပြားေရးပညာရငွမ္်ားႏငွ္ ့မ၀ူါဒခ်မတ္ွသ ူမ်ားသည ္ဤအခ်ကက္ိ ုလ်စလ္်ဴရွထုားတတၾ္ကသည။္ 

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ၀မ္းစာဖူလုံမႈကို အဓိကထားသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အလြန္ဆင္းရဲၿပီး ေဘးဒုကၡ 

ခံစားရလြယ္သည္ဟု ယူဆမိတတ္ၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မႈ အဆိုပါအိမ္္ေထာင္စု အမ်ားစု၏ သက္ေမြး 

၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုံၿခံဳခိုင္မာၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေနပါသည္။ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈလုပ္ငန္းမ်ား

အတြက္ ဤအခ်က္ကို အမိအရမွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 

12   Chambers and Conway (1992: 7)
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ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္းမ်ား

သဘာ၀သယံဇာတဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားဆုိသည္မွာ ေျမ၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ရယူခြင့္၊ 

ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္တုိ႔အတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း

တြငရ္ွတိတၾ္ကၿပီး ၎တို႔အား မညသ္ို႔ေျဖရငွ္းရမညဆ္ိုေသာ ကုိယပ္ိငု္ေျဖရငွ္းနည္းမ်ားလည္း ရွထိားတတၾ္က 

သည္ပင္။13 ပဋိပကၡမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္း (အက်ိဳးစီးပြားမ်ား အၿပိဳင္ရယူလိုမႈႏွင့္ မည္သို႔ေသာ 

အက်ိဳး စီးပြားမ်ားျဖစ္သည္၊ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ ္ထနိ္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္တုိ႔အတြက ္အၿပိဳင္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား)ႏွင့္ 

၎ ပဋိပကၡမ်ားအား ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ႏစွမ္်ိဳး စလုံးျဖင္ ့မညသ္ို႔ ေျဖရငွ္းၾကသညက္ိ ုသရိွိႏိငုရ္န ္ဤအစတိအ္ပိငု္းအားျဖင္ ့စူးစမ္းေဖာထ္တု္ႏိငုပ္ါသည။္

 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးမ်ား

ေျမယာဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးအရ ပုိင္ဆုိင္မႈတစ္ခုသက္သက္သာ မဟုတ္ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အရ 

ႏငွ္ ့ကုိယ္စားျပဳလကၡဏာတစရ္ပအ္ျဖစ ္စတံနဖ္ိုးမ်ားလည္း ရွိေနႏိငုပ္ါသည။္ ေျမယာအား မညသ္ုိ႔တနဖ္ိုးထား

သတ္မွတ္ၾကသည္ဆိုေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ကိုလည္း ဤအစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္၍မွတ္

တမ္းတင္ထားႏိုင္ေပသည္။ 

ဤကဲ့သုိ႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ခြဲျခားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရိုးရာဓေလ့အရ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား၏ ရႈေထာင့္ 

အသီးသီးကို သေဘာေပါက္နားလည္ေစသည္မွန္ေသာ္ျငား လက္ေတြ႕တြင္မူ အဆိုပါအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ သီးသန္႔ကြဲျပား 

ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ခုတည္းရပ္တည္ေနျခင္းမ်ိဳး ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎တို႔အၾကားတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဖုံးလႊမ္းေနၿပီး 

ဆက္ႏြယ္ေနလွ်က္ရွသိည။္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင ္ေပၚထြကလ္ာမည္ ့ျပႆနာမ်ား သို႔မဟတ္ု ေခါင္းစဥအ္ေၾကာင္းအရာ 

မ်ားသည္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုႏွင့္ သီးသန္႔သက္ဆိုင္ေနျခင္းမ်ိဳး ေတြ႕ရခပဲါသည္။ ဥပမာ လမ္းေဖာက္ 

လုပ္မႈမွရရွိသည့္ ၀င္ေငြအေပၚတြင္ မွီခိုစားေသာက္ေနရသူ မ်ားျပားလာျခင္းက ေဒသခံမ်ား၏ ေျမအသုံးျပဳမႈနည္းလမ္းမ်ား 

ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အဓိကတြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေပသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာမက 

ေျမအသံုးခ်ပုံမ်ားကိုပါ စူးစမ္းေလ့လာသင့္သည္။ ဦးတည္အုပ္စုအလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ 

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းအား ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေျဖရွင္းေနစရာမလိုေပ။ (လက္ေတြ႕တြင္လည္း ထိုသို႔ သီးသန္႔ 

ခြဲထုတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ)။ 

ထိုု႔အျပင္ အစိတ္အပိုုင္းအားလုုံးကိုု မွတ္တမ္းျပဳစုုရန္ လိုုအပ္မည္မဟုုတ္ေပ။ လုုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုုလုုံးအား ႏိုုင္ႏိုုင္ 

နင္းနင္း စမီခံန္႔ခြဲႏိုငု္ေရးအတြက ္မမိရိညမ္နွ္းခ်က္ႏငွ္ ့အကိုကုည္ဆီုုံးျဖစမ္ည္ ့အစတိအ္ပိုငု္းအား ဦးစားေပးေရြးခ်ယရ္ေပမည။္ 

ဤသိုု႔ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိုု မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္း စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း အဆင့္တြင္ အထူးသျဖင့္ အခန္း (၄) ႏွင့္ (၅) တြင္ 

ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲသ့ည္အ့တုုိင္း ရပရ္ြာအဆင္တ့ြင ္ကညူပီံ႔ပိုုးမည္သ့မူ်ားအား ေလ႔က်င္သ့ငတ္န္းေပးသည္အ့ခ်နိတ္ြင ္ေဆာင ္

ရြက္ရပါမည္။ 

13   Chauveau & Mathieu (1998: 243)
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မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအားလံုုးတြင္ ရိုုးရာေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင္႔စနစ္မ်ား၏ အဓိကအစိတ္အပိုုင္းသုုံးခုုကုုိ ထည့္ 

သြင္းထားသင့္ေပသည္။ ၎တိုု႔မွာ ေျမအသုုံးျပဳမႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ျဖစ္သည္။ ထုုိအစိတ္အပိုုင္းသုုံးခုုမွာ တစ္ခုုစီသီးျခားတည္ရွိေနျခင္းမ်ိဳးမဟုုတ္ေပ။ အဆိုုပါ အစိတ္အပိုုင္းသုုံးခုု နီးနီးကပ္ 

ကပ္ဆက္ႏြယ္ေနၾကပုုံကိုု ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုုံ ၁၅ တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပေပးထားပါသည္။ 

 ပုံ ၁၅ - ေျမအသုံးခ်မႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔ ပါ၀င္သည့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား

ပုုံ ၁၅ တြင္ ျပထားသည့္အတိုုင္းပင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲအုုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ေျမအသုုံးခ်မႈ၊ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဟူ 

ေသာ အစိတ္အပုုိင္းမ်ား၏ဆုုံမွတ္တြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္းေတြ႔ရေပမည္။ အဆိုုပါ အစိတ္အပိုုင္းသုုံးခုုမ်ားအၾကား ဆက္စပ္

ယွက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားစြာရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၎အစိတ္အပိုုင္းမ်ားကိုု တစ္ခုုခ်င္းအားသီးျခားခြဲထုုတ္၍ စူးစမ္းေလ႔လာရန္မျဖစ္ 

ႏိုုင္ေၾကာင္းကိုုလည္း ညႊန္းဆိုုေနေပသည္။ ထိုုအစိတ္အပိုုင္းသုုံးခုုအနက္ မည္သည့္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္မဆိုု ျပဳလုုပ္သည့္ 

ဦးတည္အုုပ္စုုအလိုုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာလည္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုႏွင့္တစ္ခုု ေရွာင္လႊဲရန္မျဖစ္ႏိုုင္ေပ။ ေျမအသုုံးခ်မႈ 

အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုုက္ အသုုံးျပဳပံုုအသီးသီး၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုုတ္ယူသုုံးစြဲ 

မႈတိုု႔ႏငွ္ ့ပတသ္က္သည္စ့ည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုုိလည္း စူးစမ္းေလလ့ာသင့္ေပသည။္ လုပုပ္ိုငုခ္ြင္အ့ား စူးစမ္းေလ႔လာသည္ ့

အခါ မတူညီေသာလူအုုပ္စုုမ်ားအတြက္ ရယူသုုံးစြဲပိုုင္ခြင့္ႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအျပင္ ေျမယာလႊဲ 

ေျပာင္းခြင္ ့(ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အေမြေပးျခင္း စသည)္တိုု႔အတြက ္စည္းကမ္း သတမ္တွခ္်ကမ္်ားကိုပုါ ထည္သ့ြင္းေလ႔လာရပါမည။္

အဆိုုပါအစိတ္အပိုုင္းသုုံးခုုသည္ အခ်င္းခ်င္းမွီတည္ေရာယွက္ေနၾကသည္ဆိုေသာ္ျငား ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္  

လပုပ္ိငုခ္ြင္စ့သညတ္ို႔အၾကား အယအူဆမ်ားကိ ုခြဲျခမ္းသုံးသပသ္င္ပ့ါသည။္ ေျမအသုံးခ်မႈ ေျမပုံေရးဆြ ဲျခင္းႏငွ္ ့လပုပ္ိငုခ္ြင့္ျပ 

ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းတို႔ကိုမူ မေရာေထြးသင့္ေပ။ 



½dk;&majrvkyfykdifcGihftm; rSwfwrf;jyKpkjcif; 6

101

6 - 2 ½dk;&majrvkyfydkifcGifhpepfrsm;\ 
 t"dutpdwftydkif;rsm;tm; rSwfwrf;jyKpkjcif;
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း မည္ 

သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ဤသင္ခန္းစာတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 

ေမးခြန္းမ်ားမွာ သီးသန္႔အစမု်ားအျဖစ ္တညရ္ွိေနေသာလ္ည္း ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ေဖာထု္တ္ေပးရမည္ ့ေရာယက္ွေနေသာ ေခါင္း 

စီးအေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိေနပါေသးသည။္ မိမစိူးစမ္းေလ႔လာရန ္ျပငဆ္င္ထားသည္ ့အစတိအ္ပိငု္းမ်ားတြင္လည္း ၎တို႔ကိ ု

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးရပါမည္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာစု (က) ကို ၾကည့္ပါ)။ 

စာစု (က) - အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမည့္ ေရာယွက္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

စူးစမ္းေလ႔လာရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိသည့္ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈအစိတ္အပိုင္းအားလံုးတြင္ ထည့္သြင္း 

ေျဖရွင္းေပးရမည့္ ေရာယွက္ေနသည့္ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ေမးခြန္းမ်ားအျဖစ္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေပးထား 

ပါသည္။ 

• အဆိုပါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္  အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲလာၾကသနည္း။ 

 ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ား မတွတ္မ္းျပဳစရုာတြင ္အခ်နိက္ာလတစခ္တုြင ္တညရ္ွိေနဆဲျဖစ္ေသာ 

ရိုးရာေျမလုပပ္ိငုခ္ြင္စ့နစက္ိသုာ မတွတ္မ္းျပဳစုႏိငု္ျခင္းျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ရိုးရာေျမလုပပ္ိငုခ္ြင္စ့နစ၏္ အစတိ ္

အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ၎တို႔၏ အတိတ္မွအေနအထားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ မည္သို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ 

ၾကသည္ကို ေမးျမန္းပါ။ 

• မည္သည့္က႑မ်ားသည္ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသင့္သနည္း။  

 အနာဂတ္တြင္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးသင့္သနည္း။ 

 ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားသည္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ 

လက္ရွိ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားသည္ ေဒသခံလူထုမွ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားလိုသည့္ စနစ္မ်ား 

ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားအား ၎ 

တို႔အေနျဖင္ ့၎တို႔၏ေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္စ့နစမ္်ားကိ ုအနာဂတတ္ြင ္မညသ္ို႔ ျမင္ေတြ႕လိသုညက္ိ ုပုမံနွ္ေမးျမန္းၿပီး 

မွတ္သားထားရပါမည္။  

• အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား  

 ရွိေနပါသလား။ 

 အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 

တိငု္းတြင ္ရွိေနႏိငုပ္ါသည။္ ရိုးရာေျမလုပပ္ိငုခ္ြင္ထ့တဲြင ္က်ား/မခြင္တ့ညူမီွ်မႈဆိငုရ္ာ အကဲျဖတ္ ဆန္းစစမ္ႈကုိ 

အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္သာမက မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း အားလုံးတြင္ ေပါင္းစပ္ 

ထည့္သြင္းထားရပါမည္။ 

က်ား/မတန္းတညူီမွ်မႈ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏငွ့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်ကအ္လကမ္်ား 

ကို အခန္း ၆ တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
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ေက်းရြာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူထားျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ က်န္ရွိေနေသး 

သည္ ့ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင့္ႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားကုိလည္း ေဒသအေျခအေနႏငွ္က့ိကုည္ီေစပါသည။္ 

ဤအခ်ကမ္ွာ ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္စ့နစမ္်ား၏ အစတ္ိ အပိငု္းတစခ္မုဟတ္ုသျဖင္ ့အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အပိငု္း(၁)တြင ္

ထည့္သြင္းထားရန္မလုိပါ။ သို႔ေသာ္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ကိုမူ အေရးပါသည့္ 

ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သီးျခားအုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ စူးစမ္းေလ့လာ 

သင့္ပါသည္။ ဤကဲ႔သို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ငန္းျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္၌ အခ်ိဳ႕အ၀က္ ရရွိႏိုင္ၿပီး ေက်းရြာေခါင္း 

ေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေမးျမန္းမွတ္သားႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ 

မႈမွတ္တမ္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္တိက်မႈမရွိႏိုင္ေသာ္ျငား မွတ္တမ္းမ်ားထိန္းသိမ္းထားျခင္းရွိမရွိ ဆန္း 

ေလ႔လာရန္ - ရြာသားမ်ား၏ သက္တမ္းအတြင္း ေက်း 

ရြာတြင္ ေပၚေပါက္ခဲသ့ည့္ အထင္ကရ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားမွာ အဘယ္ 

နည္း။ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ား မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲခဲ့သနည္း။ ရိုးရာေျမ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား မည္သို႔ေျပာင္းလဲခဲ႔သနည္း။ 

မညသ္တူို႔ႏငွ္ ့ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာငရ္မည ္- သကႀ္ကီး ရြယ္ 

အိမု်ားႏငွ္ ့လူငယမ္်ားအား အပုစ္တုစခ္အုတြင္း အတထူည္သ့ြင္း၍ 

ေဆြးေႏြးခိုင္းရမည္။ 

အသံုးခ်ကိရယိာမ်ား - ေက်းရြာေနာက္ခရံာဇ၀င၏္အခ်နိ ္

ျပမ်ဥ္း၊ အတတိမ္အွေနအထား သုိ႔မဟတု ္ေျမအသုံးခ်ျခင္းေျပာင္း 

လမဲႈဆိငုရ္ာ ေျမပုၾံကမ္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ ဦးတညအ္ပုစ္အုလိကု ္ေဆြး 

ေႏြးမႈမ်ား။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းမႈမ်ား။ 

စစ္ၾကည့္ပါ။ 

တည္ေနရာဆုိငရ္ာ စမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈအပိငု္း 

အခ်က္အလက္မ်ား - ေက်းရြာအမည္။ အနီး၀န္း 

က်ငမ္ ွေက်းရြာမ်ား၏ အမည။္ ေက်းရြာတညရ္ွိေန 

သည့္ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ခရိုင္အမည္။ 

လူဦးေရအေျချပ သတင္းအခ်က္အ 

လက္မ်ား - လူဦးေရအေျချပ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားအား ေကာက္ယူထားျခင္းျဖင့္ ေက်း 

ရြာအတြင္း မည္သူတို႔ေနထုိင္ၾကသည္၊ လူဦးေရ 

အေနအထားသည္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ မည္မွ် 

လႊမ္းမိုးထားသညတ္ို႔ကိ ုသရိွနိားလည္ေစပါသည။္ 

ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးသည့္ေျမ

မ်ား၊ စက္ရုမံ်ား သုိ႔မဟုတ ္အျခားေသာ စမီကံနိ္းႀကီးမ်ားတြင ္အလပုလု္ပက္ိငုရ္နအ္တြက ္ဤနယ္ေျမအတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အေျခခ်လာၾကသူ မ်ားျပားသျဖင့္ လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္း။ သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား 

တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေက်းရြာအတြင္းမွ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ထြက္ခြာသြားၾကျခင္း။ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ေဒသတြင္ အိမ္ေထာင္စုမည္မွ် ေနထိုင္လွ်က္ရွိသနည္း။ 

အမ်ိဳးသားမည္မွ် အမ်ိဳးသမီး မည္မွ် ေနထိုင္လွ်က္ရွိသနည္း။ 

အခ်ိနက္ာလအလိကု ္လူဦးေရပမာဏေျပာင္းလမဲႈမ်ား။ တုိးပြားလာျခင္းေလာ။ ေလ်ာပ့ါးသြားျခင္းေလာ။ မညသ္ည္ ့

အတြက္ေၾကာင္႔နည္း။ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား - ဤေဒသတြင္ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသား 

လမူ်ိဳးစမု်ား ေနထိငုလ္ွ်က္ရွသိနည္း။ ေဒသအတြင္းရွလိဥူီးေရ၏ ရာခိငု္ႏႈန္းမညမ္ွ်မွာ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစၾ္ကသနည္း။ 

ေဒသခံမ်ားသည္ မည္သည့္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ၾကသနည္း။

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား - အေျခခံအေဆာက္အဦဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရိွထားပါက ေဒသခံ 

တို႔၏ ရွင္သန္ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားအေၾကာင္းကို ျပည့္ျပည့္၀၀သိရွိႏိုင္ေပမည္။ ေဒသအတြင္းတြင္ မည္သို႔ 
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ေသာ အမ်ားပိုင္အေဆာက္အအုံမ်ား ရွိထားသနည္း။ စာသင္ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း၊ အစိုးရရုံး စသည္တုိ႔ 

ရွိပါသလား။ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ စိုက္ခင္းမ်ား ရွိပါသလား။ ေက်းရြာအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပသို႔ ေဒသခံမ်ား မည္သို႔ခရီးသြား 

ၾကသနည္း။ လမ္းေဖာက္လုပ္ထားမႈအေျခအေန။ 

  a'o\ aemufcH&mZ0if

လက္ရွိအေျခအေနကို သိျမင္ႏိုင္ရုံသာမက အနာဂတ္ကာလတြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားႏွင့္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုပါ ႀကိဳတင္ခန္ ႔မွန္းႏိုင္ေစျခင္းေၾကာင့္ ေဒသ၏ေနာက္ခံရာဇ၀င္ကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုထားႏိုင္ေရးသည္ 

အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္စဥ္ကပင္ ေနာက္ခံရာဇ၀င္ကို ေမးျမန္းထားသင့္ေၾကာင္း 

တိုက္တြန္းလုိပါသည္။ သုိ႔မွသာ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လက္ရွိအေနအထားမ်ားအေပၚ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း 

သုံးသပရ္ႈျမင္ႏိငု္ေစပါမည။္ ထုိ႔အျပင ္ေျမ၊ သယံဇာတရင္းျမစမ္်ားအား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈမညမီွ်ျခင္းမ်ား၊ ရယသူုံးစြဲပိငုခ္ြင့္ႏငွ္ ့

ပတ္သက္၍ အုပ္စုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾကပုံမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို နားလည္သိျမင္လာေပမည္။ 

  rnfodkYaqmif&Guf&rnfenf;
ေက်းရြာ၏ရာဇ၀င္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးႏိငု္ရန္အတြက ္သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏငွ့္ လငူယလ္ရူြယ္မ်ားကိ ုအတတူကြ 

စုစည္းပါ။ ေက်းရြာ၏သမိုင္းေၾကာင္းအတြင္း ထူးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္းတစ္ခု ေရးဆြဲပါ။ ရြာသားမ်ား 

အေနျဖင့္ ျဖစ္ရပ္အသီးသီးအတြက္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္အတိအက်ကုိမူ မွတ္မိႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလကုိ 

ေယဘုယ်တိုင္းတာႏိုင္ရန္အတြက္ ရာဇ၀င္သမိုင္းအတြင္းမွ အထင္ကရျဖစ္ရပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ားအျဖစ္ 

ကူညီပ့ံပုိးသူမွ ေထာက္ျပေျပာဆုိ ေပးရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထူးျခားျဖစ္ရပ္နမူနာမ်ားအျဖစ္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း 

ဤနယ္ေျမ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည့္သာဓက၊ ေဒသအတြင္းမွ သိသာထင္ရွားသည့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား၊ 

၀ါးသီးမ်ား အစုလုိက္အၿပံဳလိုက္ သီးပြင္႔သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။  

ေက်းရြာအတြင္းမွ သက္ရွိျဖစ္ရပ္မ်ားျဖင့္လည္း အခ်ိန္ကိုတုိင္းတာျပႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ေဆြးေႏြးပြဲပါ၀င္သူမ်ား၏ 

သားသမီးမ်ား ေမြးဖြားခဲ႔သည့္အခ်ိန္၊ ၎တို႔ငယ္စဥ္ကအခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ယခင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအားရည္ညႊန္းၿပီး ေျပာဆိုျခင္း 

(၎တို႔၏မိဘမ်ားလက္ထက္ သို႔မဟုတ္ ဘုိးဘြားမ်ား လက္ထက္)။ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္းမ်ားအား တူညီရာေခါင္းစဥ္အလိုက္ 

စုစည္းႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခ်င္းစီကို အေရာင္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါျပႆနာမ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းညင္သာစြာ 

ထည္႔သြင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္ - 

- ေဒသအတြင္း အေျခခ်ေနထိုင္လာသူမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ရာဇ၀င္ (ကနဦး အေျခခ် 

သူမ်ား၊ ေဒသအတြင္း ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား၊ ေဒသအတြင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာသြားသူမ်ား၊ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ 

မ်ား အစုအေ၀းျဖင့္ လာေရာက္အေျခခ်ၾကသည့္အခါ အခ်ိန္ကာလအေပၚ မူတည္၍ ေျမယာမ်ားကို မည္သို႔ 

ရယူပိုင္ဆိုင္သြားၾကသနည္း) 

- ေဒသအေပၚ ရိုက္ခတ္လာခဲ႔သည့္ ႏိုင္ငံေရးထူးျခားျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ေပၚလစီမ်ား 

- သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သိသာစြာရိုက္ခတ္ခဲ႔သည့္ အထင္ကရျဖစ္ရပ္မ်ား (ဥပမာ - လမ္း 

သစ္မ်ားေဖာက္လုပ္မႈ၊ စီးပြားျဖစ္လြယ္သည့္သီးႏွံမ်ား စတင္၀င္ေရာက္လာမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏွံေစ်းကြက္ 

အရႈံးေပၚျခင္း၊ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းနယ္ေျမသတ္မွတ္မႈ၊ စက္ရုံတည္ျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈစသည္) 

- ေက်းရြာအတြင္း ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေျမႏွင့္သဘာ၀ 

သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲလွ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား။ 

- စိကုပ္်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့အထငက္ရကာလမ်ားႏငွ္ ့ျဖစရ္ပမ္်ား (နည္းပညာအသစမ္်ား၊ 

သီးႏွံအသစ္မ်ားႏွင့္ ေျမအသုံးျပဳမႈအေလ႔အထအသစ္မ်ား စတင္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း၊ ေစ်းကြက္သို႔ေပါက္ 

ေရာက္ႏိုင္မႈ) 

- ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင့္ႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့အထငက္ရျဖစရ္ပမ္်ားႏငွ္ ့ေျပာင္းလမဲႈမ်ား (ဥပမာ - ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင ္

ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ၏ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား၊ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံ ေျပာင္းလဲလာပုံ၊ 

ေျမႏွင့္သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာပုံ စသည္) 

- ေဒသအတြင္း လူဦးေရပမာဏ ေျပာင္းလဲလာမႈပုံစံကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ေနထိုင္ 

သည့္အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ အခ်ိန္ကာလအလုိက္ ေျပာင္းလဲလာၾကပုံကိုလည္း ထည့္သြင္းေမးျမန္း 

သင့္ပါသည္။ လူဦးေရ တိုးလာသလား။ ေလ်ာ့သြားသလား။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲ။ 

ပုံ ၁၆ - သယံဇာတရင္းျမစ္ 

ရယူသုံးစြဲႏိုင္မႈ ေျပာင္းလဲ 

သြားပုံမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအ 

ခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္း 

ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္ျပ 

မ်ဥ္းနမူနာ 
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ပုံ (၁၃) - အခ်ိန္ကာလအလိုက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားကိုျပသထားသည့္ ေျမကြက္ပုံနမူနာ

(source: E. Le Gal, N. Molinier – Analysis diagnosis, region of Wolayta/Damot Gale. CNEARC 2009)

  ajrtoHk;csrIESifh ajr,mpDrHcefYcGJrI

ေလ႔လာရန္

 ေျမကို မည္သို႔အသုံးျပဳေနၾကသနည္း။ ေျမအသုံးခ်မႈအမ်ိဳးအစား တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျမအသုံးခ်မႈ ႏွင့္ သဘာ

၀သယံဇာတအသီးသီးထုတ္ယူမႈမ်ားအတြက္ ေက်းရြာသားမ်ား၏ အေလ့အထမ်ား။ သယံဇာတရင္းျမစ္အသီးသီး၏ 

လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာမႈ ရာဇ၀င္။  

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

 အစတိအ္ပိငု္းႏငွ္ ့တြစဲပလု္ပ္ေဆာငရ္န ္- ေျမအသုံးခ်မႈတစခ္ခု်င္းစအီတြက ္ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္း၊ အသံုးျပဳမႈ 

ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔၏ ေဒသခံတို႔မွ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ ေျမအသံုးခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္ 

မ်ားအား မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲေနၾကသနည္း။ 

မည္သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ 

 ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သယံဇာတထုတ္ယူသုံးစြဲမႈ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

(ဤအုပ္စုမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို အပိုင္း ၆-၄ တြင္ ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္)

အသုံးခ်ကိရိယာမ်ား

 ေျမပံုၾကမ္း၊ ၿဂိဳလ္တုေျမပံုမ်ား၊ စေကးအတုိင္းအတာျပ ေျမပံုမ်ား၊ ကြင္းဆင္း ေလ႔လာမႈမ်ား၊ ရာသီျပ ျပကၡဒန္ိ၊ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား
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ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျဖင့္စတင္ပါ။ ဤေဒသအတြင္း မည္သုိ႔ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ား ရွိေနသည္ကုိ 

ေမးျမန္းၿပီးလွ်င ္အဆိပုါပုစံအံသီးသီးအတြက္ ေျမပုၾံကမ္းတစခ္ ုစုေပါင္းေရးဆြဲပါ။ စေကးအတိငု္းအတာျပေျမပုတံစခ္ုေရးဆြဲ

မည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါေဒသအားရိုက္ကူးထားသည့္ Google Earth ဓါတ္ပုံမ်ားကို ရိုက္ႏိွပ္ထားေသာဗီႏိုင္းပိုစတာသည္ 

အလြန္အသုံး၀င္ၿပီး စာရြက္အၾကည္ျဖင့္ ထပ္၍ ကူးယူေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ေရးဆြဲခဲ႔သည့္ ေျမပုံၾကမ္းမ်ား (ေျမပုံေရးဆြဲ 

ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အပုိင္း ၆-၅ ကုိ ၾကည့္ပါ)တြင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ထပ္ျဖည့္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဦးတည္အုပ္စုတုိင္းတြင္ 

ေဆာင္ရြက္ခိုင္းပါ။

ေျမပံုေရးဆြဲရာတြင္ပံုၾကမ္းကိုတိုက္ရိုက္ေရးဆြဲျခင္းသည္တစ္ခါတစ္ရံအခက္အခဲရွိႏိုင္ပါသည္။ ေျမျပင္တြင္ ေက်း

ရြာရွိအရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕ကိုအသံုးျပဳျပီးေရးဆြဲျခင္းမွစလ်င္ အမ်ားပိုမိပါဝင္ႏိုင္ျပီးပိုမိုအဆင္ေျပေစႏိုင္ပါသည္။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဦးတည္အုပ္စုတစ္ခုေျပာင္းသြားတိုင္း ေျမပုံၾကမ္းမ်ားကို 

အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈသည္လည္း ပုိမုိခုိင္မာလာ 

ႏိင္ုပါသည္။ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေနတတ္သျဖင့္ အမိအရ မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ ရပါမည္။ (ေျမကြက္တစ္ခုတည္း၌ပင္ 

အသုံးခ်မႈပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတတ္သည္) 

ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ စာရင္းအၾကမ္းကို ရပ္ရြာအတြင္းကူညီပံ႔ပိုးေပးမည္႔သူမ်ားအား ေလ႔က်င့္ 

သင္ၾကားေပးစဥ္ကပင္ ေရးဆြဲျပဳစုထားမည္ဆိုပါက ေမးခြန္းမ်ားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ား ႏွင့္အတူ 

ေျမပုံၾကမ္းေရးဆြဲရာတို႔တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ဆည္ေရေသာက္လယ္၊ 

မိုးေကာင္းေသာက္လယ္၊ ဥယ်ဥ္၊ ၿခံ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ၊ ေရထိန္းေတာ၊ ေတာအုပ္၊ ထင္းရႈးေတာ၊ ဓနိေတာ၊ ၀ါးေတာ၊ 

ဘာသာေရးအထြတ္ အျမတ္ထားသည့္နယ္ေျမ၊ စားက်က္ေျမ၊ ေက်ာက္သားဆန္သည့္ေျမ၊ ပ်ားေတာ၊ ရပ္ရြာလူထု 

အပန္းေျဖသည့္ေနရာ၊ ေရကန္၊ ေရအိုင္၊ ျမစ္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ငါးေမြးကန္၊ ဘုံစားအင္း၊ ငါးမဖမ္းရဇုန္ စသည္တို႔ ပါ၀င္ေပသည္။ 
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  ajrtoHk;csrI

ေျမအသံုးခ်မႈအမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ေဆြးေႏြးပါ။ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း 

ေမးျမန္းပါ - 

- ဤေျမအား အသုံးခ်သည့္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျပာျပပါ။ 

- စိုက္ပ်ိဳး၍ရႏိုင္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါက တစ္ႏွစ္တာရာသီမ်ားအတြင္း မည္သည့္ သီးႏွံ မ်ားကို 

စိုက္ပ်ိဳးၾကသနည္း။ 

- မည္သည့္ထြက္ကုန္မ်ား (သစ္၊ ေလာင္စာထင္း၊ သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း၊ တိရိစၦာန္မ်ား၊ 

ေက်ာက္၊ ဆည္ေရေဖာက္လုပ္သြယ္တန္းျခင္း)ကို ထုတ္ယူသုံးစြဲပါသနည္း။ 

- ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသုံးျပဳခြင့္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ မညသ္မူ်ားမ ွရယူသုံးစြခဲြင္ရ့ွသိနည္း။ ထိအုတြက ္ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ား 

မည္သို႔ခ်မွတ္ၾကသနည္း။ 

- NTFP မ်ားႏွင့္ အျခားေသာသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မည္သို႔ 

သတ္မွတ္ထားသနည္း။ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကပါသလား။ 

- မည္သည့္သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္ၿပီး မည္သည္တို႔ ရွားပါးသနည္း။ 

- ေျမအမ်ိဳးအစားႏငွ္ ့သယဇံာတအမ်ိဳးမ်ိဳးကိ ုမညသ္တူို႔က ထတုယူ္သုံးစြဲေနၾကပါသနည္း။ မညသ္တုိူ႔ကေကာ 

ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း မျပဳၾကသနည္း။ အဘယ္႔ေၾကာင့္နည္း။  

ဓေလ႔ထုံးတမ္းစနစ္ႏငွ္ ့ေဒသအေျခအေနအေပၚမတူည၍္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈပုစံမံ်ားကိ ုအျခားပုစံမံ်ားထက ္

ပိုမိုဦးစားေပးၿပီးမွတ္တမ္းျပဳစုရျခင္းမ်ိဳး ရွိတတ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ လက္ရွိ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေတာင္ယာေဒသမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေပးထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာဓေလ့မ်ားႏွင့္ အလွည္႔က်အနား 

ေပးသည့္စက္၀န္းအတြင္း ထိုေျမမ်ားေပၚရွိ အသုံးခ်ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အထူးအေလးထား၍ မွတ္တမ္းျပဳစုသင့္ပါသည္။ 

လက္ရွဥိပေဒသတ္မတွခ္်ကမ္်ားအရ သစ္ေတာအသုံးျပဳမႈအမ်ားစကုိ ုအသအိမတွ္ျပဳထားျခင္း မရွသိျဖင္ ့သစ္ေတာ 

မ်ားအား ေဒသခံလူထုမွ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကိုလည္း ေလ႔လာမွတ္သားသင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမဧရိယာစုစုေပါင္း 

၏ ၃၀% ခန္႔ကုိ သစ္ေတာနယ္ေျမအျဖစ္ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ထားၿပီး MONREC မွ ႀကီးၾကပ္စီမံလ်ွက္ရိွသည္။ ေဒသခံလူထု 

မ ွရယူသုံးစြဲမႈမ်ားကိ ုအစအုဖြ႔ဲပိငု ္သစ္ေတာ ထူေထာငခ္ြင္လ့ကမ္တွအ္ားျဖင္ ့အသအိမတွ္ျပဳခရံမႈ ေလ်ွာကထ္ားႏိငုပ္ါသည။္ 

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ၎တုိ႔မွ ရိုးရာဓေလ႔အတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲလ်ွက္ရွိသည့္ သစ္ေတာမ်ား၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား လုံၿခံဳခိုင္မာေရး 

အတြက္ အဆိုပါအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္သည္ အသုံး၀င္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ရိုးရာဓေလ့ 

အတိငု္းသစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ အသအိမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာစမီံခန္႔ခြဲမႈ အေၾကာင္းကုိ အဖြဲ႕လိကု ္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။ 
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ေျမအသံုးခ်မႈအမ်ိဳးအစား တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေျမကုိ မည္သုိ႔ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည္၊ မည္သုိ႔စီမံခန္႔ခြလွဲ်က္ရိွသည္၊ 

စမီခံန္႔ခြမဲႈအတြက ္မညသ္ို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား သတမ္တွထ္ားသညကုိ္ ေဆြးေႏြးပါ။ ျဖစ္ႏိငုမ္ညဆ္ိပုါက ခိငုလ္ုတိံက် 

သည့္ သာဓကမ်ား ေမးျမန္းရယူပါ။ 

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္ - 

- အုပ္စုအဖြဲ႕မ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားပါသလား။ ေျမ၊ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန 

ေသာ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကို မည္သူမွ ရယူအသုံးျပဳခြင့္ရွိသည္ သို႔မဟုတ္ မရွိပါဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ားကေကာ ရွင္းလင္းတိက်မႈ ရွိပါသလား။ 

- စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လကအ္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာငမ္ႈေကာ ရွပိါသလား။ မညသ္ို႔ ေဖာ္ေဆာငၾ္ကသနည္း။ 

လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈ(ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း) တြင္ မည္သူတုိ႔ ပါ၀င္ၾကသနည္း။ 

- ဤေျမအသံုးခ်မႈအမ်ိဳးအစားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကို တစ္စုံတစ္ဦးမွ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ 

ပါက မည္သုိ႔ အေရးယူၾကသနည္း။ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈ အသီးသီးအလုိက္/ ပမာဏအလုိက္ မည္သုိ႔ေသာ 

ျပစ္ဒဏ္မ်ား သတ္မွတ္ထားသနည္း။ အမွန္တစ္ကယ္ေကာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးပါသလား။ 

- စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကေကာ ေျပာင္းလဲခဲ့ဖူးပါသလား။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မည္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသလဲ။ 

မည္သူတို႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါသလဲ။ (နမူနာေပးပါ) 

- အျငင္းပြားမႈတစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက မည္သို႔ေျဖရွင္းေပးပါသနည္း။ နမူနာျဖစ္ရပ္မ်ား။

ရင္းျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား - 

ရင္းျမစမ္်ားစမီခံန္႔ခြမဲႈအတြက ္ေဒသတြင္း  စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

ေရးသားရာတြင ္ရင္းျမစမ္်ား အသုံးခ်ျခင္းဆိငုရ္ာ ကၽြမ္းက်ငပ္ညာ 

ရွင္အဖြ႕ဲ ဖိတ္ေခၚပါ၀င္ေစပါက ပုိမုိေကာင္းမြန္ပါသည္။ သစ္ေတာ 

မ်ား၊ ပရေဆးပင္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ 

ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားလိုအပ္သည့္ အျခားရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းကိ ုအဆိပုါအဖြဲ႔မ်ားအား တာ၀န္ေပးထား 

ႏိုင္ပါသည္။ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည့္အခါ  စည္းမ်ဥ္း 

တစခ္ခု်င္းစအီတြက ္အေၾကာင္းျပခ်ကမ္်ားကိ ုအဖြဲ႕အား ေမးျမန္း 

ပါ။ စည္းမ်ဥ္းတစခ္ခု်င္းစအီတြက ္ေစ့ေဆာမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့ရညမ္နွ္းခ်က ္

ပန္းတိငုမ္်ားျဖင္ ့ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိ ုဦးေဆာင္ေပးပါ။ သို႔မသွာ အဆုိ 

ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာေစျခင္းတို႔၏ ရည္ 

ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လူတိုင္း ရွင္းလင္းတိက်စြာ သေဘာေပါက္ နား 

လည္လာၾကမည္။ 

အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေနာငအ္ခါတြင ္ျပငဆ္ငလုိ္ပါက 

မညသ္ို႔လပု္ေဆာငရ္မညဆုိ္ေသာ လပုင္န္းစဥမ္်ားကိလုည္း စည္း 

မ်ဥ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေနရမည္။ 

တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း သစ္ေတာ 

အား စီမံခန္႔ခြဲမႈ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 

အား ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈမ်ား  

အတြက္  လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို ရာသီျပ ျပကၡဒိန္ 

တြင္ ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ 

ေဒသခံလူထု၏ ေျမႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား 

စီမံခန္ ႔ခြဲမႈအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစလိုသည္ သို ႔ 

မဟုတ္ ရုိးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ 

ပိုမိုပီျပင္လာေစေရးအတြက္ အေထာက္အထား 

မ်ား ေကာက္ ယူစုေဆာင္းလိုသည္ဆိုပါက အဆို 

ပါ ရင္းျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား မွတ္တမ္း 

တင္ျခင္းကုိ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ေဒသခံ 

လူထုအားလုံးမွ စည္းမ်ဥ္းမူၾကမ္းမ်ားအေၾကာင္း 

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိ 

ေစေရးကုိ ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရပါ 

မည္။ ေဒသခံတုိ႔အေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား 

သုိ႔ မဟုတ္ ေျမအသံုးခ်မႈ ပံုစံအသစ္မ်ား ထပ္မံ 

ထည့္သြင္းျခင္း ျပဳမျပဳ (ဥပမာ - ကာကြယ္ထိန္း 

သိမ္းရမည့္ သစ္ေတာဧရိယာ၊ သုိ႔မဟုတ္ အမဲ 
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မလိကုရ္နယ္ေျမ)ကိ ု၀င္ေရာက္ဆုံးျဖတပ္ိငုခ္ြင္ ့ရွိေနေစရမည။္ ဤျဖစရ္ပမ္်ိဳးတြင ္အျခားေသာ ေရြးခ်ယပ္ိငုခ္ြင္မ့်ားအေၾကာင္း 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား အစပ်ိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ သစ္ေတာမ်ားတြင္ မည္သည္တို႔အား ခြင့္ျပဳထားသည္၊ မည္သည္တုိ႔ကိုမူ 

ခြင့္ျပဳမထားပါ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းေပးရပါမည္။ 

ပုံ (၁၄) - ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ ေျမယာလုပ္သားမ်ား သမဂၢ (FLU) မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေျမအသုံးခ်မႈျပေျမပုံ

  &if;jrpfrsm; vkyfydkifcGifhESifh vTJajymif;ay;ydkifcGifh

ဤအစိတ္အပိုင္းအတြက္ကိုမူ အျခားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယခင္ကတည္းကေရးဆြဲခဲ့ၿပီးေသာ ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ ေျမပုံ 

ၾကမ္းမ်ားအား အသုံးျပဳ၍ ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ေက်းရြာအတြင္း မတူညီေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပုံစံ 

မ်ားကို ျပသေနသည့္ ေနာက္ထပ္ေျမပုံတစ္ခုေရးဆြဲၿပီး ေျမအသုံးခ်မႈျပေျမပုံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေျမအသံုးခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္ အဓိကက်ေသာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း 

ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

• ဤေျမအသုံးခ်မႈအမ်ိဳးအစားတြင ္မညသ္ုိ႔ေသာလုပပ္ိငုခ္ြင္မ့်ား ရွပိါသလ။ဲ ျပညသ္ပူိငုလ္ား ႏိငုင္ံေတာပ္ိငုလ္ား။ 

ပုဂၢလိကပိုင္လား။ ဘုံပိုင္လား။ လြတ္လပ္စြာရယူသုံးစြဲႏိုင္တဲ႔ အမ်ိဳးအစားလား။ ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈလား။14

• ဤေျမအသုံးခ်မႈအမ်ိဳးအစားတြင္ မတူညီေသာ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ မတူညီေသာ အခြင့္အေရး 

ေတြက ဘာေတြလဲ။

14   ဤအခ်က္မွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေရာေထြးေနႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - တရား၀င္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ သစ္ေတာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိ 

သစ္ေတာထဲတြင္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ သို႔မဟုတ္ ဘုံပိုင္ေျမကြက္မ်ား ပါ၀င္ေနႏိုင္သည္။ 
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• ဘယ္သူေတြက အဲဒီအခြင့္အေရးေတြကို ခံစားခြင့္ရွိပါသလဲ။

• ဤေျမအသုံးခ်မႈအမ်ိဳးအစားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈကုိေဖာ္ညႊန္းႏိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိထားပါသလား 

(အစိုးရမွထုတ္ေပးထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား၊ အခြန္ေပးေဆာင္ ထားသည့္ ျဖတ္ပိုင္းမ်ား၊ အျခားမွတ္ 

တမ္းမ်ား) 

• ဒီေျမအသံုးခ်မႈအမ်ိဳးအစားကို မပိုင္ေပမယ့္ ရယူသုံးစြဲႏိုင္တဲ႔သူေတြရွိပါသလား။ သူတို ႔က ဘာေတြကို 

ရယူသုံးစြဲႏိုင္ၾကပါသလဲ။ 

• အခြင့္အေရးခံစားခြင့္နဲ ႔ အခြင့္အေရးကို လႊဲေျပာင္းေပးပိုင္ခြင့္နဲ ႔ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ 

သတ္မတွထ္ားတာမ်ိဳးရွပိါသလား။ အဒဲစီည္းမ်ဥ္းေတြကေကာ ေျပာင္းလမဲႈေတြ ရွခိဲ႔ဖူးပါသလား။ ရွခိဲ႔ရင္ေကာ 

ဘယ္လိုေျပာင္းလာၾကသလဲ။ 

ရုိးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္အခါတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာမက ရယူသုံးစြဲ 

မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ မွတ္တမ္းတင္ရပါမည္။ ရယူသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းရြာ 

အတြင္းမ ွဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားက သုံးစြဲေလရ့ွၾိကသည။္ ေျမယာကု ိ“ပိငုဆ္ိငု္ျခင္း” မရွသိည္တ့ိငု ္ထုိေျမအား ၀င္ေရာကအ္သုံး 

ျပဳခြင့္ ရွိေနႏိုင္ေသးသည္။ ဥပမာ - အျခားသူမ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ သစ္ေတာႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလွပ္ေျမအတြင္း 

အေလ႔က် ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ အသီးအရြက္မ်ား ၀င္ေရာက္ခူးဆြတ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးထားတတ္ၾကသည္။ ေျမမပိုင္သူ 

မ်ားအေနျဖင့္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေျမေပၚတြင္ ႏွစ္တိုသီးႏွံတစ္ခုခုကို တစ္ရာသီစာ အခမဲ႔ သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းခ 

ေပး၍ ၀င္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ 

ေလ႔လာရန္ -

လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား - ဓေလ႔ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားတြင္ ေျမ၊ ရင္းျမစ္ 

မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး မ်ားအား မည္သုိ႔သတ္မွတ္ ျပဌာန္းေပးထားသနည္း။ မည္သူတို႔ သည္ 

အခြင့္အေရး ခံစားခြင့္ရွိပါသနည္း။ တစ္ဦးခ်င္း အလိုက္၊ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္၊ မိသားစု အလိုက္၊ 

ေက်းရြာအလိက္ု၊ မ်ိဳးႏြယစ္အုလိကု၊္ လမူ်ိဳးစအုလိကု္ႏငွ္ ့ဘိုးေဘးစဥဆ္က္အလိကု ္ဆကခ္မံႈမ်ားကိ ု

စုံစမ္းေမးျမန္းပါ။ ေက်းရြာအတြင္းမွ မည္သူမဆို ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားအား 

သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းရွိပါသလား။ အျခားေက်းရြာမ်ားႏွင့္လည္း ေ၀မွ်သုံးစြဲ  ႏိုင္ေ ၾကာင္း 

ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ရင္းျမစ္မ်ား (ေရ၊ သစ္ေတာ၊ စားက်က္ေျမ) ရွိ ထားပါသလား။ 

အခြင္အ့ေရး ရယူပိငုခ္ြင့္ႏငွ္ ့လႊဲေျပာင္းပိငုခ္ြင္ ့- ေျမ၊ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားအား ရယူသံုးစြ ဲ

ပိုင္ခြင့္ ကုိ မည္သုိ ႔ရယူ ၾကသနည္း။ အေမြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ၊ ေရာင္းခ်ျခင္း အစရွိ  သည့္  

ေျမရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္း ပါ။ 

မည္သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ - ေဘးျဖစ္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားတြင္ ပါ၀င္ 

သူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ အုပ္စုအလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား။ 

အသုံးခ်ကိရိယာမ်ား - ေျမပုံၾကမ္း၊ ၿဂိဳလ္တုေျမပုံမ်ား၊ စေကးအတိုင္းအတာျပ ေျမပုံမ်ား 

အသုံးျပဳ၍ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း
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အခြင့္အေရးအား လႊဲေျပာင္းေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားပိုင္ခြင့္တို ႔ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြး 

သင့္ပါသည္။ ေျမယာအတြက္ ပိုင္ဆိုင္သူေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “ပိုင္ဆိုင္မႈ” အမ်ိဳးအစားအလိုက္ မတူညီေသာ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ အေမြလႊဲေျပာင္း ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္စည္းကမ္းမ်ား 

သတ္မွတ္ထားပါသနည္း။ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို ႔အၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနပါသလား။ 

ေျမယာေရာင္းခ်မႈ အတြက္ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားပါသနည္း။ မတူညီေသာ ေျမႏွင့္သယံဇာတရင္းျမစ္ 

အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားပါသလား။ 

ဤအခ်က္သည္ အေမြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (“မဂၤလာ”လက္ဖြ႔ဲအျဖစ္ေပးကမ္းျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္)၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 

လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းတို႔ကဲ႔သို႔ အၿမဲတမ္းအျဖစ္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား ႏွင့္ အငွားခ် ထားေပးျခင္း/သီးႏွံခြဲယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အခမဲ႔ငွားရမ္းျခင္းတို႔ကဲ႔သို႔ ယာယီလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား ကိုပါ လႊမ္းၿခံဳထားပါသည္။ 

  tzGJUtpnf;rsm;

“အဖြဲ႕အစည္း”အစိတ္အပိုင္းေအာက္တြင္ အဓိကစူးစမ္းေလ့လာသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ - ေျမႏွင့္ 

သဘာ၀သယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားမွာ မည္သူတုိ႔ျဖစ္ၾကသနည္း။ 

မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ၾကသနည္း။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ခ်မွတ္ၾကသနည္း။ 

အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးအၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ား မည္သုိ႔ရွိေနၾကသနည္း။ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား 

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေရာယွက္ျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ “ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ” အစိတ္အပိုင္းေအာက္တြင္ သီးျခားေလ့လာ 

ရမည့္ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ “လုပ္ပိုင္ခြင့္” အစိတ္အပိုင္းေအာက္တြင္  သီးျခား ေလ့လာရမည့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို “အဖြဲ႕အစည္း”အစိတ္အပိုင္းေအာက္၌ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရ 

ပါမည္။ 

  qufvufaqmif&Guf&ef

ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု စတင္ပါ။ ေျမ၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ လူမႉအေျခအေနျပ ေျမပံုတစ္ခု ေရးဆြဲပါ။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 

လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ရိုးရာဓေလ႔ထုံးတမ္းစနစ္အတြင္း ရွိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္ 

ေနႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘုရားရွိခိုး 

ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႔၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနႏိုင္ 

ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရဘက္မွ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ား သို႔ 

မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ (ေအာက္ပါပုံကိုၾကည့္ပါ။)

ေအာက္ပါအတိုင္းလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ -

1. အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ေတြက ဘာေတြလဲ။ ဘယ္လုိေျမနဲ႔ သယံဇာတ ရင္းျမစ္ေတြကုိ 

သူတို႔က စီမံခန္႔ခြဲေနၾကတာလဲ။ 

2. အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အာဏာသက္ေရာက္မႈအေနအထားနဲ႔ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာကို ေျပာျပပါ။ 

3. အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဘယ္လုိမ်ိဳး ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသလဲ။ 
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ပုံ (၁၅) - လူမႈေရးအေျချပေျမပုံ နမူနာ

ရိုးရာဓေလ႔ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္း အဓိကထားေလ႔လာေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါ 

ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ - 

- ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ခိုင္မာၾကသလဲ။ အရင္တုန္းက ခိုင္မာခဲ့ဖူးၿပီး အခုအခ်ိန္မွာ အားေပ်ာ့သြားတဲ့ ဒါမွ 

မဟုတ္ ၿပိဳကြဲသြားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြေကာ ရွိပါသလား။ 

- ရိုးရာဓေလ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္း 

မ်ား ရွိပါသလား။ 

- ရိုးရာဓေလ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကေကာ ဘယ္လိုလဲ။

- အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိတဲ့ ေဒသေတြမွာ ရိုးရာဓေလ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတို႔ အၾကားက 

ဆက္ႏြယ္မႈကေကာ ဘယ္လိုလဲ။ 

ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာတိက်သည့္ ဥပမာမ်ားကို ေမးျမန္း 

ေဖာ္ထုတ္ပါ။ 

  ½dk;&m"avht& y#dyu©ajz&Sif;enf;rsm;

ေက်းရြာအတြင္းရွိ ပဋိပကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပပါ။ ေအာက္ပါ 

အတိုင္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ - 
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- ေက်းရြာအတြင္းတြင္ ေျမ သို ႔မဟုတ္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို ႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ား 

ေပၚေပါက္ခဲ႔ပါသနည္း။ 

- ပဋိပကၡမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ေျဖရွင္းၾကသနည္း။ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းရာတြင္ မည္သူတုိ႔ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနၾက 

သနည္း။ 

- ရိုးရာဓေလ့စနစ္တြင္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္း ရွိထားပါသလား။ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ ရိုးရာဓေလ့စနစ္မွာ ပဋိပကၡ 

တစ္ခုကိုေျဖရွင္းတဲ့ လုပ္ငန္းအဆင့္ေတြက ဘာေတြလဲ။ 

- ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္စ့နစမ္ွာ ျပဌာန္းထားတဲ ့စည္းမ်ဥ္းတစခ္ကုိ ုတစစ္ုတံစ္ေယာက္က ခ်ိဳးေဖာက္ခဲရ့င ္ျဖစလ္ာ 

မယ့္ေနာက္ဆက္တြဲေတြက ဘာေတြလဲ။ 

- ပဋိပကၡေျဖရွင္းတဲ႔ေနရာမွာ ရုိးရာဓေလ႔စနစ္နဲ႔ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း ဒါမွမဟုတ္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တုိ႔ 

ၾကားက ဆက္ႏြယ္မႈေတြက ဘာေတြလဲ။ ဘယ္လိုကိစၥမ်ိဳးေတြအတြက္ ရိုးရာဓေလ့စနစ္ကို အသုံးျပဳၾကၿပီး 

ဘယ္လိုကိစၥမ်ိဳးေတြအတြက္ကိုေတာ့ အစိုးရစနစ္ကို အသုံးျပဳၾကပါသလဲ။ 

- ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ိဳးေကာ ရွိပါသလား။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြကိုေကာ 

တိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ရမလဲ။ 

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုအတြင္းမွ ေျမ၊ သယံဇာတရင္းျမစ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပဋိပကၡအမ်ိဳးအစားမ်ားအား 

မည္သုိ႔ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ကုိ ေအာက္ပါဇယားကြက္တြင္ နမူနာျပသေပးထားပါသည္။ ပဋိပကၡ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား 

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ပဋိပကၡအမ်ိဳးအစား တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လက္ရိွ ရုိးရာဓေလ့အရ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ 

မႈ ရွိ မရွိကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း 

ေဆြးေႏြးမႈကို ဦးတည္ေစပါသည္။ 

အ

ေလ့လာရန္ -

 ေက်းရြာအတြင္းတြင္ ေျမ၊ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေသာ ပဋိပကၡ 

မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသနည္း။ အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားအား ရြာသားမ်ားမွ မည္သို႔ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသနည္း။ 

ပဋိပကၡမ်ားအား ရုိးရာဓေလ့စနစ္ျဖင့္ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းခဲ႔ၾကသနည္း။ မည္သုိ႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္အရ မေျဖရွင္းႏိုင္သနည္း သို႔မဟုတ္ မေျဖရွင္းသင့္သနည္း။ 

မည္သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ - အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ရိုးရာဓေလ့နည္းလမ္း 

အားျဖင့္ ေျဖရွင္းရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ  ျဖစ္ရပ္အလိုက္ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား။ 

အသုံးခ်ကိရိယာမ်ား - ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား။ 
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ပဋိပကၡ 

အမ်ိဳးအစား

တစ္ဦးခ်င္း 

သို႔မဟုတ္ 

အိမ္ေထာင္စု 

မ်ားအၾကား

ေက်းရြာမ်ား 

အၾကား

တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစုမ်ား 

အၾကား

ေက်းရြာႏွင့္ 

ကုမၸဏီ အၾကား

ေက်းရြာႏွင့္ 

အစိုးရအၾကား

ေရရယူ သုံးစြဲမႈ

ေရစီး 

အထက္ပိုင္းႏွင့္ 

ေအာက္ပိုင္း / 

ေရခိုးယူမႈ

ေရစီး 

အထက္ပိုင္းႏွင့္ 

ေအာက္ပိုင္း

ေရစီး 

အထက္ပိုင္းႏွင့္ 

ေအာက္ပိုင္း

ေရထု 

ညစ္ညမ္းမႈ

ဆည္ေဆာက္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ 

ေရအားလ်ွပ္စစ္

သစ္ေတာ

နယ္နိမိတ္ 

ဆိုင္ရာ 

သေဘာထား 

ကြဲလြဲခ်က္မ်ား

ကုမၸဏီမွ 

စည္းကမ္းမဲ႔         

ရပ္ရြာေဒသပိုင္ 

သစ္ေတာ 

ဧရိယာအတြင္း 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ခ်ထားေပးျခင္း 

သို႔မဟုတ္ 

တားျမစ္နယ္ေျမ 

ထူေထာင္ျခင္း

ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေတာင္ယာ

ေျမ သို႔မဟုတ္ 

အျခား 

မိသားစုပိုင္ 

လွပ္ေျမအား 

ရွင္းလင္းျခင္း

နယ္နိမိတ္ 

ဆိုင္ရာ 

သေဘာထား 

ကြဲလြဲခ်က္မ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေတာင္ယာ 

နယ္ေျမတြင္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရး 

စီမံကိန္းမ်ား 

ခြင့္ျပဳေပးျခင္း

ေရလုပ္ငန္း

ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခိုက္ေစသည့္ 

ငါးဖမ္းနည္းမ်ား 

အသုံးျပဳျခင္း

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 

လုပ္ကိုင္ခြင့္အား 

ေလလံတင္ 

ေရာင္းခ်ျခင္း
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သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကရႈေထာင္ ႔ ႏွစ္ခုကို 

ပိုမိုနားလည္ေစပါသည္ - 

အ

ေလ့လာရန္ -

 ေက်းရြာအတြင္းတြင္ ေျမ၊ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေသာ ပဋိပကၡ 

မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသနည္း။ အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားအား ရြာသားမ်ားမွ မည္သို႔ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသနည္း။ 

ပဋိပကၡမ်ားအား ရိုးရာဓေလ့စနစ္ျဖင့္ မည္သို႔ေျဖရွငေလ့လာရန္ -

 ရုိးရာဓေလ့စနစ္အရပင္ျဖစ္ေစ လူတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ ေျမႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ မည္သုိ႔မီွခုိေနၾကသနည္း။ ေျမႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံု 

မႈတို႔အၾကား မည္သို႔ဆက္ႏြယ္ေနသနည္း။ ရိုးရာဓေလ့စနစ္တြင္ မညီမွ်မႈ/ညီမွ်မႈ အတိုင္းအတာ 

မညသ္ို႔ရွသိနည္း။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသမူ်ားႏငွ္ ့ေဘးဒကုၡခစံားရလြယသ္မူ်ားအတြက ္လမူႈအဖြ႕ဲအစည္း 

ဆိုင္ရာ လႊမ္းၿခံဳကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈအား ရိုးရာဓေလ့စနစ္မွ မည္သို႔ပံ့ပိုး ေပးႏိုင္မည္နည္း။  

မည္သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ - ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ 

ခ်က္အရ ေဖာ္ထုတ္ထားခဲ့သည့္ ပစၥည္းဥစၥာေတာင့္တင္းသူမ်ား၊ ေျမမဲ့/ဆင္းရဲႏြမ္းပါး/ေဘးဒုကၡ 

ခံစားလြယ္သူမ်ား၊ မၾကာေသးမီကမွ တုန္လႈပ္ဖြယ္အဆင္မေျပမႈတစ္ခုခု (က်န္းမာေရးျပႆနာ၊ 

သီးႏွအံထြကဆ္တ္ုယတ္ုျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း/ေရႀကီးျခင္း/သဘာ၀ေဘးအႏရၲာယမ္်ား က်ေရာက္ျခင္း)

တို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ႔ရသူမ်ား။   

 အသုံးခ်ကိရိယာမ်ား - ေက်းရြာအတြင္း စူးစမ္းေလ႔လာျခင္း။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔

ဆုံျခင္း၊ ဦးတည္အုပ္စုအလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္ အုပ္စုမ်ားအနက္ 

တစ္ခုခ်င္းအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ စီးပြားေရး၀င္ေငြဆိုင္ရာ ေျမပုံ 

ေရးဆြဲျခင္းနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳ၍ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈအဆင့္အတန္း ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း။

  ½dk;&majrvkyfydkifcGifhatmuf&Sd o,HZmw&if;jrpfrsm;onf a’ocHwdkY\
  oufarG;rIvkyfief;rsm;twGuf taxmuftuljyKvQuf&Sdonf 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ စည္းရုံးေတာင္းဆုိမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ေမြး 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာတို႔၏အေရးပါပုံကို တင္ျပ 

ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ သတင္းစကားတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ သစ္၊ ႀကိမ္၊ ၀ါး၊ သစ္ေတာထြက္ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္း 

သီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ေဆးဖက္၀င္ အပင္မ်ားအပါအ၀င္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္မွတ္တမ္းတင္ထား 

ျခင္းအားျဖင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သစ္ေတာအား ရယူသံုးစြဲႏိုင္ခြင့္၏ အေရးပါပုံကို ထိေရာက္စြာ 

ေဖာည္ႊန္း ႏိငုမ္ည္ျဖစသ္ည။္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာစိကုပ္်ိဳးေနသည္ ့ေျမမ်ားသည ္အမိ္ေထာငစ္မု်ားအတြက ္အေရးပါသည္ ့

အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိ ုထတုလ္ပု္ေပးပါသည။္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာစိက္ုပ်ိဳးသည္ ့ေျမမ်ားအတြက ္လပုပ္ိငုခ္ြင္ ့လံုၿခံဳခိငုမ္ာ 

မႈမရွပိါက အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ သီးႏွမံ်ားအား ရယသူုံးစြဲႏိငုခ္ြင္ ့သညလ္ည္း လုၿံခံဳေသခ်ာေတာမ့ညမ္ဟတု္ေပ။ အစိုးရ 

၏ အၿမဲတမ္းလယ္ယာေဖာ္ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအရ ျမွင့္တင္ေပးလွ်က္ရွိသည့္ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ သီးႏွံမ်ားမွာလည္း 
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ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ သီးႏွံမ်ားအတြက္ အစားထုိးမႈတစ္ခု မျဖစ္သင့္ေပ။  

ထို႔အျပင ္စားနပရ္ကိၡာဖလံုူေရးႏငွ္ ့အဟာရျပည္မ့မီႈတို႔အတြက ္ရိုးရာေျမလုပပ္ိငုခ္ြင္၏့ အေရးပါပုကံိလုည္း မတွတ္မ္း 

ျပဳစုႏိုင္ေပသည္။ ေက်းရြာအတြင္းတြင္ ဤတစ္ႏွစ္စာအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ မလုံေလာက္သည့္ မိသားစုမည္မွ်ရွိသနည္း။ 

တစစ္ုတံစ္ေယာကသ္ည ္သီးႏွအံထြက ္ဆတုယ္တု ္မႈႏငွ္ ့ႀကံဳေတြ႔ရပါက ပံ႔ပိုးကူညမီႈကုိ မညသ္ို႔ရယူၾကသနည္း။ အမ်ိဳးအစား 

စုံလင္ၿပီး အဟာရ ျပည့္၀သည့္ အစားအစာမ်ားကို မည္သို႔ရရွိၾကသနည္း။  

ေျမအသုံးခ်မႈ အုပ္စုအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈအမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ထုတ္လုပ္မႈ 

ဆိုင္ရာ အသုံးျပဳမႈမ်ား (စိုက္ပ်ိဳးသည့္သီးႏွံ၊ ထုတ္ယူသည့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ စားက်က္ေျမ)ကို ေက်းရြာလူထုႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အစိတ္အပိုင္းကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

ေျမလပုပ္ိငုခ္ြင့္ႏငွ္ ့ထုတယ္သူုံးစြမဲႈဆုိငရ္ာ အခ်က္အလကမ္်ား (ဥပမာ - ေလကွားထစစ္ပါးစိကုခ္င္းပိငုဆုိ္ငသ္ည္ ့အမိ္ေထာငစ္ ု

အခ်ိဳးအစား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာငယ္ာေျမအသုံးျပဳေနသည္ ့အမိ္ေထာငစ္အုခ်ိဳးအစား၊ လၻက္ၿခပံိငုဆ္ိငုမ္ႈ ပ်မ္းမွ်ပမာဏ စသည)္ 

သည္လည္း ဤအစိတ္အပိုင္းအတြက္ အထူးအသုံး၀င္ေပသည္။ 

  qufvufvkyfaqmif&ef 

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမ၊ သစ္ေတာႏွင့္ အျခားေသာ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ခိငုမ္ာေရး၏ အေရးႀကီးပုကံိ ုသက္ေသျပႏိငု္ေရးအတြက္ ေျမအသံုးခ်မႈအမ်ိဳးအစား တစခ္ခု်င္းအလုိက ္ရပရ္ြာေဒသမ ွအသုံး 

ျပဳလွ်က္ရွိသည့္ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သယံဇာတ ရင္းျမစ္မ်ားစာရင္းကို အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း ျပဳစုရပါမည္။ 

အဆိုပါသီးႏွံစာရင္းႏွင့္ ေက်းရြာ ေျမပုံတို႔ကို ယွဥ္တြဲသုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ နယ္ေျမအသီးသီးသည္ ေဒသ၏ စည္ပင္၀ေျပာမႈ 

အတြက္ အက်ိဳးျပဳေနၾကပုံကို ရွင္းလင္းထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍လည္း ေဒသအတြင္း ၾကြယ္၀မႈအဆင့္အတန္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကိုလည္း 

ေဆာင္ရြက္ပါ။ ထိုသို႔အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ “ခ်မ္းသာၾကြယ္၀” ၊ “အလယ္ အလတ္” ႏွင့္ “ဆင္းရဲႏြမ္းပါး” 

တို႔အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္အတန္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ထားရပါမည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ထိုသို႔အဆင့္အတန္း သတ္ 

မွတ္မႈကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမပမာဏ၊ ေမြးျမဴထားသည့္ တိရိစၧာန္အေရအတြက္ႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား (ဥပမာ - 

ေန႔စား စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သား) စသည့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ျဖင့္ ခြဲျခားေလ့ရွိသည္။ (ၾကြယ္၀မႈ အဆင့္အတန္း ခြဲျခားသတ္ 

မွတ္ျခင္း နမူနာကို ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ေလ့လာၾကည့္ပါ)

ၾကြယ္၀မႈအဆင့္အတန္း ခြဲဲဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္အခါတြင္ အိမ္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးအေျချပ 

ေျမပုံကို ၾကြယ္၀မႈအဆင့္အုပ္စု အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲျခင္း 

ျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ၀င္ေငြရရွိေရးတို႔အတြက္ ရိုးရာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္ရွိ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ မည္မွ်မွီခို 

အားထားေနရသည္ကို သိသာေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

သယံဇာတရင္းျမစ္တစ္ခု၏ သီးသန္႔အေရးပါပံုကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပလုိသည္ဆုိပါက အိမ္ေထာင္စုမ်ား အတြက္ 

စီးပြားေရးအရ အမွန္တစ္ကယ္အက်ိဳးျပဳေနသည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ေကာက္ယူ စုေဆာင္းရပါမည္။ (ဥပမာ - 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ေတာအတြင္းမွ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား ရွာေဖြေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ အပို၀င္ေငြ 

သုံးသိန္းက်ပ္ခန္႔ ပ်မ္းမွ်ရရွိေနသည္ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာတစ္ဧက စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ မိသားစု၀မ္းစာကို ငါးလမွ 

ဆယ္လ အထိ ဖူလုံႏိုင္ေစသည္) 
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ပုံ (၁၆) - အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ စီးပြားေရး အေျချပ ေျမပုံ 

ရင္းျမစ္ - http://www.slideshare.net/imranahmad131/pra-tools-imran-ahmad-sajid

  ½dk;&m"avhpepfrS vlrIa&;t& cGifhwlnDrQrItm;
  tusKd;jyKaeyHkESifh ab;jzpfvG,frItm; avQmhcsay;EdkifyHk

အခ်ိဳ႕ေသာ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားအၾကား ခြင့္တူညီမွ်မႈ/တန္းတူညီမွ်မႈ 

တို႔ကုိ အတိငု္းအတာတစခ္အုထ ိထိန္းသမိ္းေပးႏိငုရ္န ္စစီဥ္ေရးဆြထဲားျခင္း ျဖစသ္ည။္ ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္၏့ ဤရႈေထာင္အ့ား 

မွတ္တမ္းျပဳစုထားျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ေဘးဒုကၡ ခံစားရလြယ္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္ ဟူေသာ ေစာဒကျဖင့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ 

စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈမ်ားကို တိုးပြားေစၿပီးလက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမ်ားကိုလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ရိုးရာဓေလ့စနစ္မ်ားတြင္ ကာ 

ကြယ္ေပးထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာနာဂမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ သီးႏွံအထြက္ေကာင္းသူမ်ား သို ႔မဟုတ္ ပိုမို 

ၾကြယ္၀သူမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ စားေသာက္ပြဲမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို ေဒသ 

တြင္ျပန္လည္သုံးစြဲရန္ စည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ေပးထားသည္။ မိသားစု သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတည္းမွ ေျမပမာဏ 

အေျမာက္အျမား ရယူပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ အတြက္ကိုလည္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 

ကာကြယ္ေပးထား တတ္ၾကသည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိၾကသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ကိုလည္း တစ္ႏွစ္တာ စိုက္

ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားတတ္ၾကသည္။ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ ဤရႈေထာင့္အား 



½dk;&majrvkyfykdifcGihftm; rSwfwrf;jyKpkjcif;6

118

မွတ္တမ္းျပဳစုမည္ ဆိုပါက ရပ္ရြာေဒသအတြင္း မည္သုိ႔ေသာ မညီမွ်မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေမးျမန္းစူးစမ္းရပါမည္။ အမ်ားႏွင့္ 

ယွဥ္လွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည္ဟု မည္သို႔သတ္မွတ္ႏိုင္မည္နည္း။ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည္ဟု မည္သို႔သတ္ 

မွတ္ႏိုင္မည္နည္း။ အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကြယ္၀မႈအဆင့္အတန္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ 

အသုံးတည့္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 

မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ သီးႏွံအထြက္ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားႀကံဳလာသည့္အခါ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚ အေျခ 

အေနတစ္ခု ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ မိသားစုအတြင္းမွ တစ္ဦးဦး ေသဆုံးသြားသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ မိမိတို႔၏ လိုအပ္ 

ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေတာင္းဆုိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားသည္ လူမႈေရး 

ဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ားကုိလည္း ပံ့ပိုးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ဥပမာ နာဂမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုျဖစ္သည့္ မကူရီမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ တစ္စုံ 

တစ္ဦးသည္ သီးႏံွအထြက္ဆုတ္ယုတ္သျဖင့္ ၀မ္းစာမဖူလုံမႈမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕လာရပါက ၀မ္းစာဖူလုံေနသည့္ မိသားစုသည္ ၎ 

တို႔ထုတ္ေရာင္းမည္ ့သီးႏွပံမာဏအတြင္းမ ွထက၀္က္ကိ ုဒကုၡေရာက္ေနသည္မ့သိားစထု ံလွဴဒါန္းေပးရသည။္ ရိုးရာေျမ လပု ္

ပုိင္ခြင့္၏ ဤရႈေထာင့္ကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုမည္ဆုိပါက တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု ႀကံဳလာသည့္အခါ 

သို႔မဟုတ္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိလာသည့္အခါတြင္ ျပင္ပအကူအညီမ်ား မည္သို႔ ရယူတတ္ၾကသည္ကို ေမးျမန္းရပါမည္။ 

အဆင့္အတန္းမညီမွ်မႈ ႀကီးမားသည့္ ေဒသမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရပ္ရြာအတြင္းမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား ပိုမို 

ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ 

ႏိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မည္သုိ႔ျဖည့္ဆည္းေပးမည္နည္း။ ဖြံ႕ၿဖိဳး

တိုးတက္မႈအသီးအပြင့္မ်ားကို ေဘးဒုကၡခံစားရလြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား အပါအ၀င္ ေဒသခံအမ်ားစုမွ ခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ကို 

ရပ္ရြာေဒသအေနျဖင့္ မည္သို႔ေသခ်ာခိုင္မာေစမည္နည္း။ လူအမ်ား အဆင္မေျပမႈႏွင့္ႀကံဳႀကိဳက္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ရိုးရာေျမ 

လပု္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ ွကူညီပံပ့ိုးျခင္းမျပဳႏိငုခ္႔ဲေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား မွတတ္မ္းျပဳစုထားျခင္းျဖင့္ ရပရ္ြာေဒသအတြင္း လမူႈေရး 

အာမခံခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ခုိင္မာေစမည္၊ ေဒသခံတုိ႔ကုိလည္း အခက္အခမဲ်ားႀကံဳေတြ႔ရသျဖင့္ ေၾကြးသံသရာအတြင္း နစ္ျမဳပ္ျခင္း 

တို႔ မျဖစ္ေစရန္ မည္သို႔ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

  ajr,mu@&Sd ,Ofaus;rIqdkif&m qufEG,frIrsm;

  pm;aomufyGJrsm;? yGJawmfrsm;? Zmwfvrf;yHkjyifrsm;? yef;csD? tu? aw;oDcsif;

အ

ေလ့လာရန္ -

 ရိုးရာေျမအသုံးခ်မႉစနစ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ားမွာ အဘယ္ 

နည္း။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့ဂုဏ္ျဒပ္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေျမတို႔ မည္သုိ႔ ဆက္စပ္ေန 

သနည္း။  

မည္သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ - ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဂီတပညာရွင္ 

မ်ား၊ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား၊ လက္ယကၠန္းပညာရွင္မ်ား၊ လက္မႉပညာရွင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား။ 

အသုံးခ်ကိရိယာမ်ား - ပြဲေတာ္မ်ားျပ ျပကၡဒိန္၊ ဦးတည္အုပ္စုအလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 

သက္ႀကီးရြယ္အိမု်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ႔အရ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင ္မ်ားအား 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ သီခ်င္းႏွင့္ အကေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၏ ဓါတ္ပုံ၊ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္း၊ အသံမွတ္တမ္း 

မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္/ရိတ္သိမ္းခ်ိန္/မဂၤလာပြဲႏွင့္ အျခားေသာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ 

သီဆိုေလ့ရွိသည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ား။ 
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ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ လႊမ္းၿခံဳနယ္ပယ္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားျခင္းျဖင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း 

အတုိင္း စမီခံန္႔ခြလွဲ်ကရ္ွသိည္ ့စနစမ္်ားအား ထနိ္းသိမ္းထားႏိငုမ္ည္ ့အေလ့အက်င္မ့်ား၊ စတံနဖ္ိုးမ်ားကိ ုပိမုိခုိငုမ္ာေစပါသည။္ 

စားေသာကပ္ြဲမ်ားႏငွ္ ့ပြဲေတာမ္်ားသည ္စိကုပ္်ိဳးေရးရာသီႏငွ္ ့မ်ားေသာအားျဖင္ ့စိကုပ္်ိဳးခ်နိ၊္ ရတ္ိသမိ္းခ်နိမ္်ားႏငွ္ ့ခ်တိဆ္က ္

ေနေလ့ရွိသည္။ ရိုးရာအကမ်ားသည္လည္း ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အမူအရာမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေတး 

သီခ်င္းမ်ားဆုိလွ်င္လည္း စပါးသီးႏွံမ်ား၀တ္မႈန္ကူးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားသို႔ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ သီးႏွံ 

အဖ်က္ပိုးမႊားမ်ားအား ေမာင္းထုတ္ျခင္းတို႔ကို ေဖာ္က်ဴးေလ့ရွိၾကသည္။ 

ေတာင္ေပၚေဒသလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း ေတာ္ေတာ္မ်ား၏ စိတ္သေဘာထားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ 

ပုိင္နက္ စသည္တုိ႔ကုိ စဥ္းစားသည့္အခါ ေျမယာ၊ လူသား၊ ဘာသာအယူ၀ါဒစသည္တုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ 

ျပန္႔ ေတြးေတာစဥ္းစားၾကသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္နက္ရႈိင္းသည့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္ကုိး 

ကြယ္မႈမ်ား၏ ေနရာေဒသမ်ားကုိထိန္းသိမ္းရန္ ပုိ၍ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိသုိ႔ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ အေလးထားရန္ 

ပ်က္ကြက္ပါက ေဒသခံတုိ႔၏လူမႈအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းခ်ည္ေႏွာင္သည္မ်ားကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ရာ 

ေရာက္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကုိလည္း ဖန္တီးရာေရာက္ေပလိမ့္မည္။ 

 ဥပမာအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးျမိဳ႕ 

နယမ္ ွအခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင ္ေက်ာကတုံ္း 

တစတုံ္း ရွိေနတတၿ္ပီး ထုိေက်ာကတ္ံုးတြင ္နတ ္

ေနထိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ 

 သို ႔ေသာ္ ထုိေက်ာက္တံုးအား ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိျခင္း 

မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္  သတၳဳ 

ကုမၸဏီတစ္ခုအား လမ္းခင္းရန္ ေရာင္းခ်ေသာ 

အခါ ပါသြားခဲ့သည္။ ထို႔အေၾကာင္းအရာသည္ 

၄င္း ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားအတြက္ မ်ား 

စြာ ပူပင္ေသာက ေရာက္ေစခဲ့သည္။ အဘယ့္ 

ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိေနထိုင္ေသာ ေက်ာက္တံုး 

ပ်က္စီးခံရေသာနတ္သည္ ေက်းရြာကို ေျခာက္ 

လွန္႔ေနေတာ႔မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ 

ထံုးတမ္းဓေလ့အရ ကုိးကြယ္ယု ၾကည္ 

မႈမ်ားမွာလည္း ေျမ၊ ေရကန္၊ သစ္ေတာတို ႔ 

ႏွင့္ စည္းေႏွာင္ျဖစ္တည္လာေလ့ရွိ ၾကသည္။ 

အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ ေရကန္မ်ား၊ ဘာသာ 

အေရးဆိုင္ရာ အခမ္းအနားမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ သစ္ေတာအတြင္းမွ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းထားသည့္ ေနရာမ်ား၊ 

ဂူမ်ားႏွင့္ ေတာင္ထြတ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးအရ အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ရိုးရာဓေလ့ စနစ္အတိုင္း 

အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 

 

မိုကန္လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ မိုးရာသီမတိုင္ခင္ နစ္စဥ္ နတ္မ်ားအား ပူေဇာ္ပံု
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လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ႔ထုံးတမ္းမ်ားကို ရပ္ရြာအသီးသီးမွ အတူစုစည္း၍ 

က်င္းပတတ္ၾကသည္။ ရိုးရာေျမကိုကာကြယ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ ပိုမိုခိုင္မာေရးအတြက္ကိုလည္း 

ထိုဓေလ့မ်ားႏွင့္ပင္ ခ်ိတ္ဆက္ရပါမည္။ သီခ်င္း၊ အက၊ ပုံျပင္ႏွင့္ ပန္းခ်ီတို႔မွတစ္ဆင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈွဗဟုသုတမ်ားကုိ 

မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသို ႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ႏွစ္ရွည္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ေလ်ာ့ရဲသြားခဲ့ရသည့္ ရိုးရာဓေလ့စနစ္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာေစႏိုင္ပါသည္။ 

 

6 - 3 ½dk;&majrvkyfydkifcGifh rSwfwrf;jyKpkjcif;\
 vkyfief;tqifhrsm;

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကာလၿပီးေျမာက္သြားသည့္အခါ (အခန္း (၄) ကို ၾကည့္ပါ)ႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းအစီ

အစဥ္ေရးဆြဲၿပီးသည့္အခါတုိ႔တြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ 

ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

1. မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္း လပုင္န္းအစအီစဥ္ႏငွ္ ့အခ်နိက္ာလသတမ္တ္ွခ်က္တို႔ကိ ုအသိေပး တင္ျပႏိငုရ္နအ္တြက္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဒသႏၲရအာဏာပုိင္မ်ားအပါအ၀င္ ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပါ။ ထိုကဲ႔သို႔ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏငွ့္ ေတြ႕ဆုထံားျခင္းျဖင္ ့ရပ္ရြာအတြင္း ကညူီပံ့ပိုးသမူ်ားအဖို႔ မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလပု္ငန္း 

စဥ ္စတင္ႏိငုရ္နအ္တြက ္ေဒသခလူံထအုား ခ်ျပေဆြးေႏြးမႈအစအီစဥမ္်ားအတြက ္အေထာကအ္ကူျဖစ္ေစ 

ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းရြာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေကာက္ယူ 

ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစပါသည္။  

2. မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအစီအစဥ္ကို ခ်ျပႏိုင္ရန္အတြက္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတစ္ခု စီစဥ္ပါ။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုပ္ 

ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔ မည္သို ႔ပါ၀င္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို အဓိကထားရွင္းျပပါ။ 

ေနာက္လာမည့္ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေၾကာင္း အသိ 

ေပးထားပါ။  

3. ေက်းရြာလထုူႏငွ္ ့ပထမဆုံးေတြ႕ဆုပံြဲ သို႔မဟတု ္ပထမပြဲၿပီးစီးသြားသည္ႏငွ္တ့စၿ္ပိဳငန္က ္ေက်းရြာႏငွ္ပ့တ ္

သက္သည့္ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား အုပ္စုငယ္မ်ားအျဖစ္ခြဲထုတ္ေပးပါ။ 

ေျမပံုေရးဆြမဲႈမ်ားအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေလ႔က်င့္ေပးဖုိ႔ လုိပါလိမ္႔မည္။ ေက်းရြာအတြင္း အဓိကေျမအသံုးခ် 

မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းအေလ႔ 

အက်င့္မ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ေျမပုံၾကမ္းမ်ားကို အသုံး 

ျပဳရပါမည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ား ထပ္မံ 

ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားကို သုံးေလးရက္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ အသစ္ေရးဆြဲပါ။  

4. ေက်းရြာရာဇ၀င္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ လူငယ္ပိုင္းမွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအထိ အသက္ 

အရြယ္ မ်ိဳးစု ံပါ၀င္ေသာ  အပုစ္ငုယတ္စခ္ ုဖြဲ႔စည္းပါ။ ေက်းရြာရာဇ၀ငက္ိ ုနားလညသ္ေဘာေပါကထ္ားမသွာ 

လွ်င္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၏ က်န္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ခံ အေျခအေနကို သိနားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ 

သည္။ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုအတြင္း လူငယ္ႏွင့္လူႀကီး ႏွစ္ဖြဲ႔လုံးပါ၀င္သည့္အတြက္ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈႏွင့္ ေျမ 

အသံုးခ်မႈမ်ား ဆယစ္ုႏစွမ္်ားအတြင္း မညသ္ို႔ ေျပာင္းလခဲဲ႔ၾကသညဆ္ိုေသာ ဗဟုသတုမ်ားကုိ မ်ိဳးဆကသ္စ ္

တို႔အား လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ 
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5. ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကို မိမိ၏ဦးတည္ခ်က္၊ မွတ္တမ္းျပဳ

စုျခင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္ပါ။ သစ္ေတာကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမ အသုံးခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား 

အတြက္ကိုမူ သီးသန္႔အဖြဲ႕အလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္ေပမည္။   

6. အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မလုပ္ျဖစ္ပါကလည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ 

ပတ္ျခင္းႏွင့္ နိစၥဓူ၀လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း၊ ရြာအတြင္း၌ လွည့္လည္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး အထင္ကရ 

ေနရာမ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ ဓါတ္ပုံရိုက္ 

ျခင္းႏွင့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးျခင္းတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာေပမည္။  

7. CSO ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ႔ပိုးမည့္သူမ်ားသည္လည္း ေန႔စဥ္ေတြ႕ဆုံၿပီး အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ေ၀မွ်ေနရ 

ပါမည္။ သုိ႔မသွာ မိမတိို႔ေလ့လာသင္ယခူဲသ့ည္မ်ားကိ ုေ၀မွ်ျခင္း၊ အျငင္းပြားဖြယ္ အခ်ကအ္လကမ္်ားအား 

တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း၊ မေသခ်ာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အတည္ျပဳရွင္းလင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ 

ထားရန ္လိအုပ္ေနေသးသည္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဖာထု္တ္ျခင္းႏငွ္ ့လိအုပပ္ါက မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္း 

လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။  

8. မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆုံးတြင္ ရရွိလာသည့္ရလဒ္မ်ားအား ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 

ေက်းရြာလူထုအစည္းအေ၀းကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္စီစဥ္ပါ။ ေဆြးေႏြးဖက္အုပ္စု အသီးသီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ 

မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည့္အထဲမွ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေက်းရြာလူထုသို႔ မွ်ေ၀ 

ေပးႏိုင္ၾကေပမည္။ ေက်းရြာသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စိစစ္အတည္ျပဳ 

ျခင္း၊ လစ္ဟာေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း၊ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို အဆိုပါ ေတြ႕ 

ဆုံပြဲတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေပမည္။ 
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ၿပီးခဲ႔သည္သ့ငခ္န္းစာတြငတ္င္ျပခဲ႔ေသာ ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ား မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းႏငွ္ ့အစတိ ္အပိငု္းတစခ္ခု်င္းစအီား 

ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔တြင ္မညသ္တုိူ႔ပါ၀ငသ္င္သ့ညက္ိ ုေဖာထ္တုသ္တမ္တ္ွပါ။ ရပရ္ြာေခါင္းေဆာငမ္်ားႏငွ္ ့အေၾကာင္းအရာအလိက္ု 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါ။ ထို႔ျပင္ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွ သုံးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 

သက္ႀကီးရြယ္အုိတုိ႔လည္း ပါ၀င္ေနရမည္။ တကူးတကန္႔ဖိတ္ေခၚျခင္းမျပဳပါက မပါ၀င္ႏုိင္ၾကမည့္ ေဘးဒကုၡခံစားလြယ္သည့္ 

အုပ္စုမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ထားရပါမည္။ 

  aus;&Gmacgif;aqmifrsm;

 ေက်းရြာအတြင္း၌ ေခါင္းေဆာငပ္ိငု္းတြငရ္ပတ္ည္ေနၾကသမူ်ားသည ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏငွ္ ့ဆံုးျဖတခ္်ကခ္်မတွ္ျခင္း 

တို႔တြင္ ေနရာတစ္ခုရွိထားၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာအတြင္းရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ခုံသမာဓိနည္းျဖင့္ဆုံးျဖ

တ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ၎တို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းရပါမည္။ ရြာမိရြာဖမ်ားဆိုလွ်င္လည္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ပါ၀င္ေနၾကၿပီး 

ေက်းရြာ၏ရာဇ၀င္၊ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈစနစ္မ်ား အခ်ိန္ကာလအလိုက္ မည္သို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္ 

ဆိုေသာအခ်က္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ နမူနာျပရ 

လွ်င္ ရြာမိရြာဖမ်ား၊ ရြာသူႀကီး၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသင့္သည္။ 
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အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ေျမအသုံးခ်မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ သယံဇာတအမ်ိဳးအစားတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးကၽြမ္းက်င္ 

သည့္ ဗဟုသုတမ်ား ရိွေနတတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါေျမအသံုးခ်မႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွသာ ရယူသင့္သည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလ႔အရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳး 

သားတုိ႔မွာ မတညူသီည္က့႑မ်ား ရွထိားၾကသျဖင္ ့၎တို႔အားလုံး၏ မတူညသီည္က့ၽြမ္းက်ငမ္ႈဗဟသုတုမ်ားကိ ုမတွတ္မ္းျပဳစ ု

ထားႏိုင္ရပါမည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက သစ္ေစ႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးကၽြမ္းက်င္တတ္ၾကသည္။ ႏြားေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

ကၽြဲ၊ ႏြား တိရိစၦာန္မ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီးထိန္းေက်ာင္းေနၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ ကၽြဲႏြားလႊတ္ေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ စားက်က္ေျမကိစၥတို႔ကို 

၎တို႔အား ေမးျမန္းရပါမည္။ မုဆိုးမ်ားဆိုလွ်င္လည္း သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္ၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ 

ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား၊ အမဲလိုက္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပည့္အစုံေပးႏိုင္ 

ၾကသည္။  

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားတြင္လည္း အခ်င္းခ်င္းေ၀မွ်ေပးႏိုင္မည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိထားၾကသည္။ 

သကႀ္ကီးရြယအ္ိမု်ားသည ္သမိငု္းရာဇ၀င္ႏငွ္ပ့တသ္ကသ္ည္ ့အေၾကာင္းအရာ မ်ားကိ ုေျပာၾကားႏိငုၾ္ကၿပီး ၎တို႔သည ္ေဘး

ဒုကၡခံစားရလြယ္သူမ်ားအစုအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္ေနတတ္ ၾကသည္။ လူငယ္မ်ားကမူ ေက်းရြာအတြင္းမွအျခားသူမ်ားထက္စာလွ်

င ္ေက်ာင္းပညာေရးကုိ ပိမုိ ုရရွထိားတတၾ္ကသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္လ့ည္း အနာဂါတအ္တြက္ ၎တုိ႔၏ေမွ်ာမ္နွ္းခ်ကမ္်ားမွာ မဘိ 

ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေလ႔ရွိသည္။ 
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ေက်းရြာတိုင္းရွိ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ 

နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ ေဘးဒုကၡခံစားရလြယ္သူမ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသင့္ပါ 

သည္။ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုသည္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြင္းမွ 

ပညာတတ္လူတန္းစားမ်ား ပါ၀င္ရုံမွ်ျဖင့္ ျပည့္စုံမည္ မဟုတ္ေပ။ ေဘးဒုကၡခံစားလြယ္သူမ်ားသည္ စည္းေ၀းေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား 

သို႔ ပုံမွန္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကေပ။ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ျခင္း၊ သုေတသနအဖြဲ႔မွအသံုးျပဳေနသည့္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ 

ထိေတြ႕မႈအားနည္းျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကိုမိမိ ပညာရွင္ဟုမသတ္မွတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးတြင္မပါ၀င္သင့္ဟုခံယူထား 

ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္တုိ႔ရွိေနဆဲပင္။ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ လူမႈ 

ေရးအေနအထားမ်ားေၾကာင့္လည္း ေဘးဒုကၡခံစားရလြယ္သူမ်ားအုပ္စုအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။  

ေဒသတြင္း လႊမ္းမိုးလွ်ကရ္ွသိည္ ့မ်ိဳးႏြယစ္အုတြင္းမ ွမဟတ္ုလွ်င၊္ လိကုန္ာ က်င္သံု့းလွ်က္ရွသိည္ ့ဓေလ႔ထံုးစမံ်ားမတညူလီွ်င ္

သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသည့္ဘာသာစကား မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးလိုျခင္းမရွိလွ်င္လည္း ေဘးဒုကၡခံစားရ 

လြယ္ေစပါသည္။ မိမိေနအိမ္ျပင္ပသို႔အလြယ္တကူ ထြက္ခြာႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အိမ္တြင္းမႈကိစၥမ်ားျဖင့္ 

လုံးပန္းေနရျခင္းေၾကာင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားမွ 

တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ မၾကာေသးမီကမွေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာၾကသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားသည္ ေဘးဒုကၡခံစားရလြယ္

သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေနရပ္မွဖိအားေပးေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္လည္း ဤ 

အုပ္စုအတြင္းမွပင္ျဖစ္သည္။ 

ေဘးဒကုၡခံစားရလြယ္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကသာေ၀မွ်ျခင္းမျပဳပါက မည္သုိ႔မွ်မရရိွႏုိင္မည့္ အေရးပါသည့္ သတင္း 

အခ်ကအ္လကမ္်ား အထူးသျဖင္ ့သက္ေမြးလပုင္န္းမ်ားႏငွ္ ့တန္းတူညမီွ်မႈအေၾကာင္းတို႔ကုိ ပံပ့ိုးေပးႏိငုၾ္ကသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့

မွတ္တမ္းျပဳစုမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တို႔အား ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာအတြင္းမွ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အေၾကာင္းကို 

ပိုမိုေစ႔ေစ႔စုံစုံ သိျမင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈစီမံကိန္း ေရးဆြဲ 

ျခင္းတို႔အတြက္ကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။  

ေဘးဒုကၡခံစားရလြယ္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အားလုံးပါ၀င္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္လာေစေရး 

အတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းမ်ားေၾကာင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသည့္သူမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။  

• ေက်းရြာအတြင္းတြင္ အျခားသူမ်ားထက္ပိုမိုဆင္းရဲသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကြယ္၀မႈအဆင့္ 

အတန္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ ျပည့္စုံသူမ်ားထံတြင္ရွိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားတြင္မရွိတတ္ 

ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။  

• ေက်းရြာအတြင္း ေျမယာခြဲေ၀ခ်ထားမႈ အေနအထား မည္သုိ႔ရိွသနည္း။ ေျမနည္းနည္းပ ဲရတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ 

ေျမညံ့ညံ့ေတြပဲ ရတာလား။  

• ရြာထဲကို မၾကာေသးခင္ကမွ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာတဲ႔သူေတြ ရွိသလား။ သူတို႔ေကာ ဘယ္လိုရပိုင္ခြင့္မ်ိဳး 

ေတြရထားလဲ။  

• ေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းခထံားရတဲသ့ူေတြ ရြာထမဲွာ ေနေနၾကတာ ရွသိလား။ ဒရီြာထကဲ ေရႊ႕ေျပာင္းခထံားရလို႔ 

တစ္ျခားေနရာေတြမွာ ေရာက္ေနတဲ႔သူေတြေကာ ရွိသလား။  

• ဒီရြာထဲက အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စုအတြင္းကမဟုတ္တဲ့ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ေတြေကာ ဒီရြာမွာ ေနၾကပါ 
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သလား။ လူမ်ိဳးစုငယ္ ဒါမွမဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္ငယ္ေတြေကာ ဒီရြာမွာရွိၾကလား။ ဒီရြာသားအမ်ားစုရဲ႕ မ်ိဳးႏြယ္စု 

ထဲက မဟုတ္လု႔ိ သယံဇာတရင္းျမစ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခြင့္နဲ႔ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတို႔မွာ 

သက္ေရာက္မႈေတြရွိေနပါသလား။  

• ဒီရြာသားအမ်ားစုရဲ႕ မ်ိဳးႏြယ္စုဘာသာစကားနဲ႔မတူတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုေရး ကူ 

ညီပံ့ပိုးသူေတြ ေျပာတဲ့ဘာသာစကားနဲ႔မတူတဲ့ အျခားဘာသာစကား ေျပာတဲ့သူေတြ ဒီရြာမွာ ရွိပါသလား။ 

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈေတြကို တစ္ျခားဘာသာစကားနဲ႔ သီးသန္႔လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါသလား။  

• ေက်းရြာလူထုအစည္းအေ၀း ဒါမွမဟုတ္ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈေတြကို မတက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့့ သက္ႀကီးရြယ္အို 

ဒါမွမဟုတ္ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိပါသလား။  

• အျခားေနရာေတြမွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခု အလုပ္သြားလုပ္ေနတဲ႔သူေတြ 

ရွိပါသလား။ ဘာအလုပ္ေတြ လုပ္ေနၾကတာလဲ။ ဘယ္မွာလုပ္တာလဲ။ သူတို႔မပါရင္ ဘယ္လိုသတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ိဳးေတြ လြတ္သြားႏိုင္လဲ။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သူတို႔ေတြပါ၀င္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ရမလဲ။ 

  usm;^r cGifhwlnDrQrIqdkif&m xnfhoGif;pOf;pm;csufrsm; 

တစ္ခါတရံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ေဘးဒုကၡခံစားရလြယ္သူမ်ားအုပ္စုအတြင္းသို႔ သတ္မွတ္ ထည့္သြင္း 

တတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ မုဆိုးမ၊ အိမ္ေထာင္မရွိသူ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုလပ္၊ လင္ေယာက်္ား၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုခံ 

ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ရြာျပင္တြင္ အလုပ္လုပ္ေန ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရလြယ္ 

ေလ့ရွိသည္။ 
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ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္အတြင္း အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကို 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရပါမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ သီးျခားအသိပညာမ်ား ရွိေနတတ္ၾက 

သျဖင့္ ၎တုိ႔ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ထုိအခ်က္မ်ားကို လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး 

မ်ားအတြက ္ကၽြမ္းက်ငသူ္မ်ားအျဖစလ္ည္းေကာင္း ပါ၀ငထ္ည္သ့ြင္းႏိငုရ္နအ္တြက ္မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလပုင္န္းစဥက္ိ ုႀကိဳတင ္

၍ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားရပါမည္။ 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အေမြဆက္ခံခြင့္တို႔အား စဥ္းစားသံုးသပ္ရာတြင္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

အခန္းက႑ကုိ မျဖစ္မေနေလ႔လာရေပမည္။ ရုိးရာဓေလ႔ႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ မ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရေျဖရွင္းေပးသည့္ 

ယႏၱရားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈအား မည္မွ်ရယူအသုံးျပဳႏိုင္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုလည္း အထူး 

အေလးထား၍ မတ္ွတမ္းတငသ္င့္ေပသည။္ ေျမယာပိငုဆုိ္ငခ္ြင့္ႏငွ္ရ့ယူအသုံးျပဳပိငုခ္ြင္တုိ့႔အား မတွတ္မ္းျပဳစရုာတြင ္ဟင္းသီး 

ဟင္းရြက ္သို႔မဟုတ ္အေလက့်ေပါကပ္ငမ္်ားအား ၀င္ေရာကခ္ူးဆြတခ္ြင္က့ဲ႔သို႔ေသာ ဆင္ပ့ြားအခြင္အ့ေရးမ်ားကိလုည္း အမ ိ

အရ မတွတ္မ္းတငထ္ားရပါမည။္ အထူးသျဖင္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ရယအူသုံးျပဳပိငုခ္ြင္က့ိ ုသုံးစြရဲေလ့ရွသိည။္ ေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့

အား တရား၀င္သတ္မွတ္လုိက္သည့္အခါ သီးသန္႔ပုဂၢလိကပုိင္အျဖစ္ ပုိင္ရွင္အတြက္ကုိသာ အသာေပးသတ္မွတ္လုိက္ 

ျခင္းေၾကာင္ ့အဆုိပါ ရယအူသုံးျပဳပိငုခ္ြင္မ့်ားမွာ ေလ်ာပ့ါးသြားသည ္သို႔မဟုတ ္ပယ္ဖ်ကခ္လံိကုရ္သည။္ သယဇံာတရင္းျမစ ္

မ်ားကို ရယူအသုံးျပဳပိုင္ခြင့္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ားအတြက္ အေရးပါေနဆဲျဖစ္ရာ ထိုအခြင့္အေရးမ်ား 

ဆက္လက္တည္တံ႔ေနေစရန္အတြက္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ ဤရႈေထာင့္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ 

ရြက္ရပါမည္။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအတြက္ဆိုပါက ၎တို႔၏ ဗဟုသုတမ်ားႏငွ့္ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာမွ်ေ၀ေပးႏိုင္မည့္ ၀န္းက်င္တစ္ခုကုိ မျဖစ္မေန ဖန္တီးေပးထားရပါမည္။ ဥပမာ - 

ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရြာလုံးကၽြတ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပသည့္အခါတြင္ တစ္အိ

မ္တစ္ေယာက္ႏႈန္းတက္ေရာက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚေလ႔ရွိသည္။ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း ပါ၀င္ခြင့္ရသည္ဆိုေသာ္ျငား လူမႈေရးႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားအရ ထိုအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ လႊမ္းမိုးေနမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး 

တြင္ အမ်ိဳးသမီးအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ လူငယ္အစုအဖြဲ႕တို႔ကိုလည္း အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ သီးသန္႔ဖိတ္ၾကားေပးရမည္။ 

က်ား/မ ေရာေႏွာေနသည့္အုပ္စုအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ 

ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ိဳးရွသိကဲသ့ို႔ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ အပုစ္ဖုြ႕ဲေဆြးေႏြးမႈ မျဖစမ္ေန လပု္ေဆာငရ္သည္ ့ဓေလမ့်ိဳးလည္း 

ရိွပါသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည့္အျပင္ ၎တုိ႔ကုိယ္ 

တိုင္သည္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ရာ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆုိ 

အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ အပုစ္ဖုြ႕ဲေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိ ုစစီဥ္ေပးသင္ၿ့ပီး တစဥ္ီးခ်င္းေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ကုိလည္းျပဳလပုသ္င္ပ့ါသည။္ 

ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ အိမ္ 

ေထာငစ္မု်ားကိ ုထည္သ့ြင္းရပါမည။္ အကယ၍္ ပဏာမအဆင္ ့ေျမပုံေရးဆြမဲႈမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသားအေရတြက ္မ်ားေနခဲသ့ည ္

ဆိပုါက ေျမပုၾံကမ္းႏငွ္ ့ၿဂိဳလတ္ုေျမပုံေရးဆြဲျခင္းတို႔ကုိ အမ်ိဳးသမီး သီးသန္႔ အုပစ္ဖုြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင ္ေဆာငရ္ြကရ္ပါမည။္ 

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္စည္းေ၀းေတြ႕ဆုမံႈမ်ား စီစဥ္ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသားေကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ အားလပ္ႏိုင္ 

မည့္အခ်ိန္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးရွိ စည္းေ၀းေတြ႕ဆုံမႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား 

မည္မွ်၊ အမ်ိဳးသမီးမည္မွ် တက္ေရာက္ၾကသည္ကို မွတ္သားထားပါ။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္မ်ိဳးလုံးပါ၀င္ေသာ ဦးတည္ 
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ခ်က္အလိုက္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ မည္သူတို႔သည္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ၾကၿပီး မည္သူတို႔ကမူ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ျခင္းမရွိ 

ၾကသည္ကိုလည္း မွတ္သားထားရပါမည္။ အမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ၾကျခင္းမရွိသူမ်ား 

အတြက္ သီးျခားအုပ္စုအဖြဲ႕မ်ား (အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ဆိုလွ်င္ တက္ၾကြစြာ 

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတတ္သူမ်ား)အျဖစ္ စီစဥ္ေတြ႕ဆုံသင့္ပါသည္။ 

 acgif;pD;taMumif;t&mtvdkuf ar;cGef;rsm;

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေစ့ငုႏိုင္ရန္အတြက္ စူးစမ္းေမးျမန္းသင့္သည့္ ဆက္စပ္ 

ေမးခြန္းႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္၏ မည္သည့္ရႈေထာင့္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပိုမို၍ေဘးအႏၱရာယ္ 

ျဖစလ္ြယ္ေစပါသနည္း။ မညသ္ည္ရ့ႈေထာင္မ့်ားသည ္အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ ေဘးဒကုၡခစံားရလြယမ္ႈကိ ုေလွ်ာခ့်ေပးႏိငုသ္နည္း။ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ သို႔မဟတု ္အပုစ္ဖုြ႕ဲေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြငဆ္ိပုါက အထကပ္ါေမးခြန္းမ်ားသည ္က်ယ္ျပန္႔လြန္းသျဖင္ ့

တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းျခင္းမျပဳသင့္ေပ။ ေမးခြန္းမ်ားကို အစိတ္အပိုင္းငယ္မ်ား အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားေမးျမန္းရပါမည္ 

• ဓေလ႔ထုံးတမ္းစနစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေမြဆက္ခံခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

မ်ား သတ္မွတ္ေပးထားသနည္း။ အေမြအျဖစ္ ေျမခြဲေပးခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ ဤရြာတြင္ 

ရွိသနည္း။ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အေမြအျဖစ္ ေျမရရွိခဲ့ၾကသနည္း။ 

• အမ်ိဳးသမီးေတြရ႕ဲ ေျမယာပိငုဆ္ိငုခ္ြင္အ့တြက ္ဘယ္လိစုည္းမ်ဥ္းေတြ သတမ္တွထ္ားသလ။ဲ ေက်းရြာအတြင္း 

အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ဘယ္ေလာက္က ေျမပုိင္ၾကပါသလ။ဲ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ ေျမပုိင္ၾကလ။ဲ 

• အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ တိုက္ရိုက္ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေပမယ့္ ေျမနဲ႔ သယံဇာတရင္းျမစ္ေတြကို ရယူသုံးစြဲပိုင္ခြင့္ 

ရွိပါသလား။ ဥပမာ - မိသားစု၀င္တစ္ဦးရဲ႕ေျမေပၚမွာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္။ 

• ေက်းရြာအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဘယလ္ိုေခါင္းေဆာငမ္ႈက႑မ်ိဳး ရယထူားၾကလ။ဲ ဦးေဆာငမ္ႈက႑ကိ ု

အမ်ိဳးသမီးေတြ ရယူခြင့္မရွိေစတဲ႔ အတားအဆီးေတြက ဘာေတြလဲ။ 

• အျငင္းပြားမႈေတြကို ဓေလ႔ထံုးတမ္းစနစ္အရ ေျဖရွင္းတဲ႔ေနရာမွာ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ေတြရဲ႕ၾကားမွာ 

အခန္းက႑ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အခြင့္အေရးေတြကို ခြဲျခားထားပါသလား။ 

• ဓေလ႔ထံုးတမ္းစနစ္အရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ႔ေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အခန္းက႑က ဘာေတြလဲ။ 

ေက်းရြာအစည္းအေ၀းေတြကိုေကာ အမ်ိဳးသမီးေတြ တက္ေရာက္ပါ၀င္ၾက ပါသလား။ 

အ

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခကအ္ခမဲ်ား” ကုိသာ ေမးျမန္း 

ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အခန္းက႑ တစ္ခုတည္းအတြက္ကုိ သာမကဘဲ 

ရိုရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား၏ ရႈေထာင့္အသီးသီးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သံုး 

သပ္ခ်က္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုခြင့္ရွိရပါမည္။ 

• စူးစမ္းေလ႔လာေနသည့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးတြင္ 

က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းပါ။ အမ်ိဳးသမီး 

သီးသန္႔ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုတည္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ 

မည္မဟုတ္ေပ။ 
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မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈကို ေသခ်ာေစလိုပါက - 

• အစည္းအေ၀းမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္သာ ေရြးခ်ယ္ ျပဳလုပ္ပါ။ 

• အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စီစဥ္က်င္းပါ။ 

• နယ္ေျမအတြင္း၌ ေခါင္းေဆာင္က႑မွပါ၀င္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းပါ။ 

• မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလပုင္န္းစဥ၏္ အားလုံးပါ၀င္ႏိငုမ္ႈအား ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ႔လာရန္ႏငွ္ ့အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ႏိငု ္

ရနအ္တြက္ ေက်းရြာလထူုေတြ႔ဆုပံြဲႏငွ္ ့ဦးတညခ္်ကအ္လိကု ္ေတြ႕ဆု ံေဆြးေႏြးမႈတိငု္းတြင ္အမ်ိဳးသားမညမ္ွ်၊ 

အမ်ိဳးသမီးမည္မွ် တက္ေရာက္ၾကသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ 

6 - 5 ½dk;&majrvkyfydkifcGifhpepfrsm;tm; rSwfwrf;jyKpkjcif;twGuf
 enf;vrf;rsm;ESifh toHk;csud&d,mrsm;
ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို ႔အား ထိထိ 

ေရာက္ေရာက္ မည္သို႔အသုံးျပဳရမည္ဆိုေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါက႑တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

  ajryHka&;qGJjcif; 

 ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား မွတ္တမ္း 

ျပဳစုရာတြင္ ေျမပုံမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ 

သည့္ အသံုးခ်ကိရိယာတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမ 

ယာအေၾကာင္း အပုစ္ဖုြ႕ဲေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ၀ိငု္း 

၀န္းပံ့ပိုးရာတြင္လည္း ေျမပုံေရးဆြဲ ျခင္းသည္ 

အသံုး၀င္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ရပ္ရြာေဒသအတြင္းမွ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ 

မ်ားအား အစိုးရႏွင့္  ပုဂၢလိကက႑တုိ႔အား 

ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈမ်ားတြင္ တိက်စြာညႊန္း 

ဆိုႏိုင္သျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ ကိရိယာတစ္ခု 

လည္း ျဖစ္သည္။ 

ေဒသခံတုိ ႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရး 

ေတာင္းဆုိမႈမ်ားတြင္ ေဒသခံလူထုပါ၀င္သည့္ 

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းနည္းကုိ ကမၻာအ၀ွမ္းတြင္ ဆယ္ 

စုႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳခဲၿ့ပီးျဖစသ္ည။္ လူထ ု

ပူးေပါင္းပါ၀ငသ္ည္ ့ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းဆုိငရ္ာ ပုစံ ံ

(၃)မ်ိဳးႏွင့္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းအေျခအေနအေပၚမူ 

တည္၍ ေရြးခ်ယ္သင့္သည့္ နည္းလမ္းတုိ႔ကုိ 

ဤက႑တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ ထို႔အျပင္ 
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ပုံၾကမ္းႏွင့္ စေကးအတိုင္းအတာျပ ေျမပုံမ်ားအသုံးျပဳထားသည့္ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိလည္း အႀကံျပဳ တင္ျပ 

ေပးထားပါသည။္ ေျမပုအံမ်ိဳးအစားတစခ္ခု်င္းစအီလိကု ္ဖနတ္ီးေရးဆြဲျခင္း၏ နည္းပညာဆိငုရ္ာ လပုင္န္းအဆင္မ့်ား အေသး 

စိတ္ကို ေဖာ္က်ဴးထားသည့္ အျခားေသာ လမ္းညႊန္စာအုပ္ မ်ားကိုလည္း ဤက႑အဆုံးတြင္ စာရင္းျပဳစုၿပီး ေဖာ္ျပထား 

ေပးပါသည္။ 

မည္သို႔ေသာ ေျမပုံေရးဆြဲမႈနည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳ ရမည္ကို ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို 

ေျဖၾကည့္ပါ -  

• ဘာေၾကာင့္ ေျမပုံေရးဆြဲခ်င္ရတာလဲ။ 

• ဒီေျမပုံကို ဘယ္သူ႔ကို ျပခ်င္တာလဲ။  

• ဒီေျမပုံထဲမွာ ဘယ္လိုသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ပါသင့္သလဲ။ 

အ

ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းအတြက္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ရိုးရာေျမလုပပ္ိငုခ္ြင္၏့ ရႈေထာင္မ့်ားကုိ အထူးသျဖင္ ့ေျမအသုံးခ်မႈႏငွ္ ့ေျမယာပိငုဆုိ္င ္ခြင္တုိ့႔ကိ ု

အတိအက်ရည္ညႊန္းလိုသည့္အခါတြင္  ေျမပုံမ်ားသည္ အလြန္ထိေရာက္ေပသည္။ 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေဒသခံရြာသားမ်ား သာမက ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ ပိုမိုနားလည္သေဘာ 

ေပါက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူထုပါ၀င္ ေရးဆြဲသည့္ေျမပုံမ်ားကို အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ ေျမပုံမ်ားသည္ ထိုဦး

တည္ခ်က္မ်ားအတြက္ပင္ျဖစ္ၿပီး အဆုံးသတ္ရလဒ္မ်ား မဟုတ္ေပ။ ေျမပုံေရးဆြဲမႈကိုသာ ဦးစားေပး 

စဥ္းစားထားၿပီး အဆုံးသတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မျပည့္မီႏိုင္ပါက ေဒသခံလူထုအတြက္ကိုလည္း အသိ 

အျမင္ဖြင့္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

ေျမပုၾံကမ္းေရးဆြမဲည္ ့ပထမဆုံးေသာ လထူုေတြ႕ဆုပံြသုိဲ႔တက္ေရာကရ္န ္အနီးအနားေက်းရြာ 

မ်ားမ ွကုိယ္စားလွယမ္်ားကိလုည္း ဖတိၾ္ကားပါ။ ေက်းရြာေျမပုအံား အတည္ျပဳစစိစရ္ာတြင ္အနီး၀န္းက်င ္

မွ ေက်းရြာမ်ားသည္လည္း ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 

အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆုိမႈအေပၚမတူည၍္ ေျမပုံေရးဆြမဲႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယပ္ါ။ ေျမပုၾံကမ္း၊ စေကး 

အတိုင္းအတာျပေျမပုံ၊ 3D ေျမပုံႏွင့္ GPS အမွတ္အသား ေကာက္ယူျခင္းတို႔သည္ ေဒသခံလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ အသုံး

အမ်ားဆုံးနည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔တစ္ခုခ်င္းစီသည္ သက္ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားအလိုက္ အသုံး၀င္ၾကသည္ခ်ည္း 

သာျဖစ္သည္။ နည္းလမ္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဤက႑အဆုံးတြင္ ဇယားကြက္ျဖင့္ႏိႈင္းယွဥ္

သုံးသပ္ျပထားပါသည။္ မမိ၏ိရညမ္နွ္းခ်ကပ္န္းတိငု၊္ နည္းပညာကြၽမ္းက်ငမ္ႈ ရရွသိည္ ့အခ်နိအ္တုိင္းအတာႏငွ္ ့ေျမပုမံ်ားအေပၚ 

ရြာသားမ်ား၏ လက္ခံမႈတို႔အေပၚမူတည္၍ အဆင္ေျပမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳပါ။  

ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းအတြက္ မည္သည့္နည္းလမ္းကိုေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေျမပုံ 

ၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ စတင္ရပါမည္။ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအဖုိ႔ ၎တုိ႔၏ေျမကုိ ေနရာေဒသအလုိက္ 

မည္သို႔ျပသရမည္ကို စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ေစပါသည္။ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေျမပုံၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္လည္း 

အေခ်ာသတ္ေျမပုအံဆင္မ့်ားတြင ္၎တို႔သိရွထိားသမွ်ကိ ုထည္သ့ြင္းလာႏိငု္ေစမည။္ ေဒသခံေက်းရြာ၏ေျမပိငုန္ကအ္တြက ္

ေယဘုယ်နယ္နိမိတ္မ်ား၊ အထင္ကရ အမွတ္အသားမ်ား၊ ေျမအသုံးခ်မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာၿပီး ထပ္မံေရး 

ဆြဲမည့္ ေျမပုံမ်ားအတြက္ကိုလည္း အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံေစပါသည္။
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အ

အခ်က္အလက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 

ေျမပုံမ်ားအပါအ၀င္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွ ေပၚထြက္လာသည့္ 

အခ်က္အလက္အားလုံးကို ေဒသခံေက်းရြာကသာလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ေျမပုံမ်ားအား မည္သို႔ 

အသုံးျပဳမည၊္ ေျမပုမံ်ားအား မညသူ္တို႔ကုိ ျပသမည ္စသည္ဆ့ုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒသခံေက်းရြာကသာ 

လွ်င္ ခ်မွတ္ရပါမည္။ 

ေျမပုံမ်ားေရးဆြဲထားျခင္းျဖင့္ ရိုးရာဓေလ့အရစီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းမွ 

ကာကြယ္ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔ေရးဆြဲထားေသာေၾကာင္႔လည္း အဆိုပါေျမမ်ား ပို၍အႏၱရာယ္ 

ႀကံဳေတြ႕လာရႏိုင္သည္။ အဖိုးတန္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ေျမပုံမ်ားတြင္မွတ္တမ္းတင္ထား

သည္ဆုိပါက ေဒသျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လက္ယပ္ ေခၚသကဲ့သို႔ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ေျမပံုေရးဆြထဲား 

ျခင္းမရွိပါကလည္း ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ ရွိေနျပန္သည္။ ေျမပုံေရးဆြဲထား 

ျခင္းမရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အသုံးျပဳ၍ရႏိုင္ေသး 

သည္ဟု အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔က ယူဆလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္းကို 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္မွာကတည္းကပင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းျပထားသင့္ 

သည္။ 

ေျမပံုမ်ားအား မည္သုိ႔အသံုးျပဳၾကမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီ 

မႈ တစ္ရပ္ကိုလည္း မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအတြက္ သင္တန္းေပးေနစဥ္အေတာအတြင္း ေက်းရြာကိုယ္စား 

လယ္ွမ်ားႏငွ္ ့ေဆြးေႏြးရယထူား ရပါမည။္ ေျမပုံေရးဆြမဲႈ လပုင္န္းစဥမ္်ားတြင ္ခ်တိဆ္ြဲျပသထားရနအ္တြက ္

ထိကုဲ႔သို႔ သေဘာတသူတမ္တွထ္ားခဲၾ့ကသည္ ့စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိ ုခ်ေရးထားသင္ပ့ါသည။္ ထို႔အျပင ္

ေျမပုံမိတၱဴပြားမ်ားေပၚတြင္လည္း အဆိုပါ စည္းကမ္းမ်ားကို ေရးသားထားသင့္ပါသည္။ 

ဥပမာ သုေတသနလပုင္န္းႏငွ္ ့စည္းရုံးေတာင္းဆိမုႈတို႔အတြက ္အဓကိထားေဆာငရ္ြကခ္ဲသ့ည္ ့

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆုိပါက “ဤေျမပံုမ်ားသည္ သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္း 

အရ တရား၀င္ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ အသုံးမျပဳရ” ဟူေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေရး 

သားထားရပါမည္။ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းအား ကူညီပံ့ပိုးေနၾကသည့္ NGO အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ 

ႀကိဳတင္၍ သေဘာတူညီထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္မီရန္အတြက္ စည္းရုံးေတာင္းဆုိမႈလုပ္ငန္း

မ်ားတြင္ ေျမပုံမ်ားအား အသုံးျပဳ ႏိုင္သည္ဟူ၍လည္း စည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္ထားႏိုင္သည္။ စည္းရုံး 

ေတာင္းဆိမုႈလပုင္န္းမ်ားအတြက ္ရရွလိာသည္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း 

ခံျခင္းထက္ ေျမပုမံ်ားအား မညသို္႔အသံုးျပဳရမညဆ္ိသုည္ ့အေျခခလံမ္းညႊနခ္်ကမ္်ားအား သေဘာတညူ ီ

ခ်က္ ရယူထားျခင္းက ပို၍သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ေျမပုံမ်ားကို တစ္စံုတရာေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်ျခင္းမျပဳလုိသည့္ေက်းရြာမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္ 

ေပသည္။ တန္ဖိုးရွိသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၏ တည္ေနရာကဲ့သို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားလိုၾကေပမည္။ ေျမပံုမ်ားအပါအ၀င္ ရရိွလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ မည္သည္တုိ႔ 

ကိ ုမွ်ေ၀မည။္ မညသ္ညတ္ို႔ကိမု ူမမွ်ေ၀ပါ ဟူေသာအခ်က္မ်ားႏငွ္ပ့တ္သက္၍ ေက်းရြာကိယ္ုစားလယ္ွမ်ား 

ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူထားျခင္းကို မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းအဆုံးတြင္ 

ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
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ပထမဦးဆံုးျပဳလုပ္သည့္ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ပထမအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ေဆြးေႏြးဖက္ 

အုပ္စုမ်ားႏွင့္အတူ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲပါ။ သို႔မွသာ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအတြက္ ေဒသခံေက်းရြာ၏ ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿခံဳငုံ 

သုံးသပ္ႏိုင္မည့္အျပင္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္မည့္ အုပ္စုဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ကိုလည္း မွီျငမ္းစရာအျဖစ္ အသုံးျပဳ 

ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားေဆြးေႏြးဖက္အုပ္စုမ်ားႏွင့္လည္း ေျမပုံ ၾကမ္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေရးဆြဲေနျခင္းျဖင့္ သတင္း 

အခ်ကအ္လကမ္်ား ထပ္ျဖည့္ႏိငု၊္ ေျမပုအံား ထပမ္မံြမ္းမံႏိငုမ္ည ္ျဖစသ္ည။္ ေျမပုၾံကမ္းမ်ားတြင ္နယန္မိတိမ္်ား၊ ေျမအသုံးခ် 

မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အထင္ကရ အမွတ္အသားမ်ား ျပည္႔စုံစြာ ျဖည့္စြက္ၿပီးသည့္အခါတြင္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ 

ၾကားၿပီးလွ်င ္ရြာေျမအား Google Earth ၿဂိဳလတ္ပုုမံ်ားအသုံးျပဳ၍ စေကးအတိငု္းအတာျပေျမပု ံေရးဆြပဲါ (ေအာကတ္ြင္ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ ၄ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်းရြာလူထု အစည္းအေ၀းတြင္ ေျမပံုၾကမ္းႏွင့္ စေကးအတုိင္းအတာ 

ျပ ေျမပုံတုိ႔ကိုခ်ျပၿပီး စိစစ္အတည္ျပဳပါ။ စေကးအတိုင္းအတာျပေျမပုံႏွင့္ ေျမပုံၾကမ္းတို႔ကို ဗီႏိုင္းစျဖင့္ပုံႏွိပ္ၿပီးလွ်င္ အမ်ား 

ျမင္သာသည့္ ေနရာတြင္ ျပသေပးထားရမည္။ 

တိက်မွန္ကန္သည့္ေျမပုံတစ္ခုကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ဖန္တီးေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထား 

ျခင္းျဖစၿ္ပီး GIS နည္းပညာမ်ားႏငွ္ ့ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းဆိငုရ္ာ ကြၽမ္းက်ငမ္ႈစြမ္းရညတ္ို႔လည္း မ်ားမ်ားစားစားမလိအုပ္ေတာ့ေပ။ 

စေကးအတိုင္းအတာျပေျမပုံ ေရးဆြဲရန္အတြက္ကိုမူ Google Earth ကို အသုံးျပဳတတ္သူ အထူးသျဖင့္ Arc GIS သို႔မဟုတ္ 

QGIS ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားအသံုးျပဳ၍ စေကးအတိုင္းအတာျပေျမပုံကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည့္ ပညာရွင္မ်ား 

လိုအပ္ေပသည္။ 

မေရရာသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုတိက်ေစရန္ GPS အမွတ္အသားမ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္လည္း ဤ 

လပုင္န္းစဥက္ိ ုပိမုိုေကာင္းမြန္ေစႏိငုပ္ါသည။္ စေကးအတိငု္းအတာျပေျမပုမံ်ားအား 3D ေျမပုမံ်ားျဖင္ ့အစားထိုးျခင္းကုိလည္း 

ေဆာငရ္ြက္ႏိငုပ္ါသည။္ ထိသုို႔ျပဳလပု္ႏိငုရ္နအ္တြက ္ရကအ္နည္းငယ ္ထပမ္ၾံကာျမင့္ႏိငု္ေသာ္ျငား (စမီကံနိ္းဧရယိာအက်ယ ္

အ၀န္းႏွင့္ ေျမျပင္အေန အထားတို႔အေပၚမူတည္၍ ၃ - ၁၅ ရက္ခန္႔ ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္) ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားအတြက္ကို 

မူ ေျမပုံၾကည့္သည့္အေတြ႔အႀကံဳ နည္းပါးသည့္တိုင္ အလြယ္တကူ သေဘာေပါက္နားလည္ေစပါသည္။ 

  vkyfief;tqifh (1)
  BudKwifjyifqifjcif;

ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား သို႔မဟတု ္အတတိမ္ ွသငခ္န္းစာဆုိးမ်ားေၾကာင္ ့အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားသည ္ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္တတ္ၾကသည္။ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ ေျမပုံေရးဆြဲမႈဆိုရာတြင္ စာရြက္ေပၚ၌ခ်ေရးဆြဲျခင္း 

မျပဳမီ သို႔မဟုတ္ GPS အမွတ္အသားမ်ားအား မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္းမျပဳမီ ေျမျပင္တြင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား 

ပါ၀င္ေနပါသည္။ အဆုိပါ လုိအပ္ခ်က္အမ်ားစုကုိလည္း မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္မွာပင္ ၿပီးစီး 

ထားႏိုင္ၿပီး ရပ္ရြာအတြင္းကူညီပံ႔ပိုးေပးမည့္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးစဥ္အတြင္း ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံ 

ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

• ေျမပုံေပၚတြင ္မ်ဥ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းမဆြမဲကီတည္းကပင ္ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း၏ ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားအေၾကာင္း 

ကိ ုေဒသခရံြာသားမ်ားႏငွ္အ့ၾကားတြင ္အျပနအ္လနွန္ားလညမ္ႈမ်ား ရွထိားရမည။္ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းဆိသုညမ္ွာ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအားလုံး ျပည့္မီေရးအတြက္ကို ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ႀကိဳတင္ 

ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္မွာပင္ ဤအခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းထားႏိုင္ပါသည္။ 
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• ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏငွ္ ့ေက်းရြာအတြင္းရွ ိၾသဇာအာဏာရွသိမူ်ား၏အေနအထားတုိ႔ကိ ုႀကိဳတငန္ားလည ္

ထားရပါမည္။ ေဒသအေျခအေနကုိ သိရိွထားႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္မွ အက်ိဳးသက္ 

ဆိငုသ္မူ်ား စစိစသ္ုံးသပခ္်က္ႏငွ္ ့ဆံုးရႈံးႏိငု္ေျခ အကဲျဖတ္ဆန္းစစခ္်ကတုိ္႔က အေထာကအ္ကူျပဳပါလမိ္႔မည။္ 

• ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းေၾကာင္႔ ေပၚေပါကလ္ာႏိငုသ္ည္ ့ပဋပိကၡမ်ားႏငွ္ ့ဆုံးရႈံးႏိငု္ေျခမ်ားအား စမီံႏိငု္ေရးအတြကက္ိ ု

နည္းဗ်ဴဟာတစရ္ပ္ေရးဆြထဲားပါ။ ထိကုဲသ့ို႔ ေပၚေပါကလ္ာဖြယ္ရွသိည္ ့ဆံုးရႈံးႏိငု္ေျခမ်ားအား မညသ္ို႔ကိငုတ္ြယ္ 

ေျဖရွင္းရမည္ကို လူထုေတြ႔ဆုံမႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ႔ပိုးမည့္သူမ်ားအား ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးေန 

စဥအ္တြင္း ညွိႏိႈင္း၍ သေဘာတညူခီ်က ္ရယထူားပါ။ ေျမပုံေပၚတြင ္ေျမပိငုဆုိ္ငမ္ႈအမတွအ္သားမ်ား တစခ္ုႏငွ္ ့

တစ္ခု ထပ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ရိုးရာေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ 

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

• ေျမပုမံ်ားကိ ုေက်းရြာလူထကုသာပိငုဆ္ိငုၿ္ပီး ထိုေျမပုမံ်ားအား မညသ္ုိ႔အသံုးျပဳမည၊္ မညသ္တူို႔ႏငွ္ ့မွ်ေ၀သုံးစြ ဲ

မည္တို႔ကိုလည္း ေက်းရြာမွသာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါ။ ေျမပုံမ်ားအား မည္သို႔အသုံးျပဳမည္ႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းကူညီပံ့ပိုး

မည့္သူမ်ားအား ေလ႔က်င့္သင္တန္းေပး ေနစဥ္အတြင္း ရယူထားရပါမည္။ (အခ်က္အလက္မ်ားပိုင္ဆိုင္မႈအ 

ေၾကာင္းကို အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စာစုတြင္ ၾကည့္ပါ)

  vkyfief;tqifh (2)
  ajrjyifay:wGif ajryHkMurf;a&;qGJjcif;

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း ကနဦးအစပိုင္း ေက်းရြာအစည္းအေဝးတြင္ ေျမပံုကို စာရြက္ေပၚတြင္ေရးဆြဲျခင္းမျပဳခင္ ျဖစ္ႏိုင္ 

လ်င္ ဦးစြာေျမျပင္ေပၚတြင္ပံုၾကမ္းေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေျမပံုၾကမ္း ပံုေဖာ္ရာတြင္ ေက်းရြာတြင္း လက္လွမ္းမွီေသာ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ဥပမာ သဲ၊ ရႊံ၊ ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာက္စရစ္၊ သစ္ရြက္ႏွင္႔ ေကာက္ရိုး ကဲ့သို႔ေသာပစၥည္းမ်ားအားအသံုးျပဳ

ပံုေဖာ္ေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေရးဆြဲျခင္းသည္ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ား အတြက္ပိုမိုလြယ္ကူျပီး၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ 

ရွိေသာ ေျမပံုကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲႏိုင္ေပမည္။ ထိုမွတဆင္႔ စကၠဴေပၚတြင္ ကူးဆြဲျခင္းျဖင့္ပိုမိုျပည့္စံုေသာ ေျမပံုတစ္ခု 

ရလာႏိုင္ပါသည္။ 
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ေျမပံုေရးဆြဲေသာအခါတြင္လည္း ပထမဦးစြာ အထင္ကရျဖစ္ေသာ အမွတ္အသားမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ 

လမ္းမႀကီးမ်ားကုိ စတင္ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ စသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အထင္ကရ အမွတ္အသားမ်ားသည္ 

နယ္နမိတ္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသနည္းကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ထုိကဲသုိ့႔အထင္ကရထင္ရွားေသာ အမွတ္အသား

မ်ားေရးဆြၿဲပီးေနာကပ္ိငု္းတြင ္ကြဲျပားျခားနားေသာ ေျမအသံုးခ်မႈပံစုမံ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာစနစ ္စိကုပ္်ိဳးေသာ ေနရာမ်ား 

အား အမွတ္အသားျပဳလုပ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား၊ ေက်းရြာမွ ကာကြယ္ထားေသာသစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားႏွင္႔ လယ္ 

ေျမမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာ ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားကုိ မတ္ွတမ္းတင္ေရးဆြဲႏိငုပ္ါသည။္ ထိသုို႔ေရးဆြဲျခင္းျဖင္႔ မညသ္ည့္ေနရာမ်ားတြင ္

မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားကို က်င္သံုးေနသနည္းႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ား အဘယ့္ေၾကာင္႔ေျပာင္းလဲခဲ့သနည္းစေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ရရွိလာႏိုင္ပါမည္။

  vkyfief;tqifh (3)
  ajryHkMurf;a&;qGJjcif;

 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္စတင္ခ်ိန္ကတည္းကပင္ ေျမပံုၾကမ္းမ်ားကုိ ေက်းရြာအစည္းအေ၀း၌ ေရးဆြဲပါ။ 

အစည္းအေ၀းတြင္ ေရးဆြရဲန္မျဖစ္ႏုိင္ပါကလည္း လူအခ်ိဳ႕ေရြးခ်ယ္၍ အဖြ႕ဲငယ္မ်ားဖြ႕ဲၿပီး အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ေရးဆြပဲါ။ 

ေက်းရြာအစည္းအေ၀းတြင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားကုိ အုပ္စုငယ္မ်ားအျဖစ္ဖြဲ႕ေပးၿပီး မာကာပင္မ်ား(Markers)ႏွင့္ စကၠဴ 

စာရြက္ႀကီးမ်ားေပးထားပါ။ ၿပီးလွ်င္ ၎တို႔၏ေက်းရြာေျမကို ေျမပုံမ်ားအျဖစ္ အစမ္းေရးဆြဲေလ့က်င့္ခိုင္းပါ။  

ေျမပံုၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ေျမျပင္ေပၚရိွ အထင္ကရအမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ စတင္ရပါမည္။ ေရကန္၊ စမ္းေခ်ာင္း 

စသည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကဲ႔သုိ႔ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာထင္ရွားသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား စတင္ေရးဆြပဲါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေနအိမ္မ်ား၊ 

လမ္းမ်ား စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဆက္လက္ ေရးဆြဲပါ။ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ မည္သည့္ေျမျပင္အမွတ္ 

အသား သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကုိ အသံုးျပဳၾကသနည္း။ ေျမျပင္ေပၚရိွ အထင္ကရအမွတ္အသားမ်ား 

ေရးဆြၿဲပီးသည္အ့ခါတြင ္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာအတြက ္အသုံးျပဳသည့္ေျမကြကမ္်ား၊ ဥယ်ာဥၿ္ခမံ်ား၊ ေက်းရြာမကွာကြယ္ေပး 

ထားသည္သ့စ္ေတာမ်ားႏငွ္ ့စပါးစိကုခ္င္းမ်ားကဲ႔သို႔ မတညူသီည္ ့ေျမအသုံးခ်မႈပုစံမံ်ားအျပင ္အျခားေသာ ေျမအသံုးခ်မႈ ပုစံ ံ
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မ်ားကို ေရးဆြဲခိုင္းပါ။ အဆိုပါ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနၾကသနည္း။ အခ်ိန္ကာလ 

အလိုက္ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ား မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲခဲ႔ၾကသနည္း။ 

အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ ႔ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ အုပ္စုခြဲေပး ရပါမည္။ 

အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား ႏွစ္ခုစလံုးရွိေနပါက ၎တို႔ေရးဆြဲထားသည့္ ေျမပုံ ၾကမ္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ခိုင္းပါ။ 

အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ အျခားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ထက္ မည္သို႔ေသာေနရာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေရးဆြဲထား ၾကသနည္း။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏အလုပ္ခ်ိန္ မ်ားကို မည္သို႔အသုံးျပဳၾကသည္၊ မည္သည့္သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ပိုၿပီးရင္းႏွီး

ကၽြမ္း၀င္ၾကသည္တို႔ကို မတူညီေသာ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားက မည္သို႔ေဖာ္ညႊန္းေနပါသနည္း။  

  vkyfief;tqifh (3)
  rSwfwrf;jyKpkjcif; vkyfief;pOfwpfavQmufvHk;wGif 
  ajryHkMurf;rsm;tm; rGrf;rHjyifqifoGm;yg

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျမအသံုးခ်မႈပုစံမံ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျမယာပိငုဆုိ္ငခ္ြင္မ့်ား အပါအ၀င ္အေၾကာင္းအရာ အသီးသီး 

အတြက ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ပံပ့ိုးရာတြင ္ေျမပုမံ်ားသည ္အသုံး၀ငလွ္သည။္ အဆိပုါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက ္ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးရာတြင္ အၾကမ္းေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေျမပုံတစ္ခုကို အသင့္ေဆာင္ထားပါ။ သို႔မွသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ၀င္ၾကသူမ်ားကိုလည္း ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ေျမပုံၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲ 

ခိုင္းပါ သို႔မဟုတ္ အသင့္ရွိထားၿပီးသားေျမပုံၾကမ္းတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခိုင္းပါ။ ဥပမာ - ေျမ 

အသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားေဖာ္ျပထားေသာ ေျမပုံေပၚတြင္ သားရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား ရွိႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို မုဆိုးတစ္ဦးက ထပ္မံျဖည့္ 

စြက္ေပးႏိုင္သည္။ 

ပဏာမေျမပုံၾကမ္းမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အမွန္ျပင္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သြား 

မည္ျဖစ္ရာ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားသည္ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပို၍ပို၍ ပီျပင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္

ဆံုးအဆင့္ေျမပံုၾကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ား ျဖည့္စြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမပံုၾကမ္းမူကြအဲသစ္မ်ား 

ကို ထပ္မံေရးဆြဲပါ။ 

ေျမပုံၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ ရြာခံလူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာေျမပုံမ်ားကို 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း 

အတြက ္ကညူပီံပ့ိုးသထူမံ ွေျမပုံေရးဆြဲျခင္းဆိငုရ္ာ နည္းပညာ ဗဟသုုတ အမ်ားႀကီးေတာင္းခံေနစရာမလိသုည္အ့ျပင ္ပါ၀င ္

သမူ်ားအေနျဖင္လ့ည္း ေျမပုၾံကည္တ့တ္ရန ္သီးျခားကြၽမ္းက်ငမ္ႈမ်ား မလုိအပ္ေပ။ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းစတင္ႏိငုမ္ည္ ့အေကာင္း 

ဆုံး နည္းလမ္းလည္းျဖစ္သည္။ 

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏငွ့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားအား ထပ္ခါထပ္ခါ ေရးဆြဲေနရျခင္းေၾကာင့္ 

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔သိရွိထားသမွ်ကို ေျမပုံတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမပုံေရးဆြဲရ 

ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ေျမပုံႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးလာၾကသည္။ ေျမပုံအသုံးျပဳေလ့ ျပဳထမရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျမပုံၾကမ္း

မ်ားေရးဆြရဲျခင္းေၾကာင္ ့အေခ်ာသတ္ ေျမပုၾံကမ္း ထြကရ္ွလိာသည္အ့ခါႏငွ္ ့စေကးအတိငု္းအတာျပေျမပုမံ်ား ထြက္ေပၚလာ 

သည့္အခါမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားက နားလည္ၿပီး အသုံးျပဳႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
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  vkyfief;tqifh (4)
  Google Earth N*dKvfwk"gwfyHkrsm; toHk;jyKí pau;twdkif;twmjy ajryHka&;qGJyg

ေျမပံုၾကမ္းမ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရးဆြဲၿပီးသည့္အခါတြင္မူ ထပ္မံျဖည့္စြက္စရာ၊ ျပင္ဆင္စရာ ႀကီးႀကီးမားမား ရိွ 

ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားတည္ၿငိမ္လာသည့္အခါတြင္မူ စေကးအတိုင္းအတာျပ ေျမပုံေရးဆြဲရန္ အခ်ိန္က်ပါၿပီ။  

ေက်းရြာ၏ေျမေနရာကိုျပသထားသည့္ Google Earth ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပုံကို ဗီႏိုင္းစေပၚတြင္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕၍ ပုံႏွိပ္ပါ။ 

ေက်းရြာသို႔ ကြင္းဆင္းျခင္းမျပဳမီ ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္ကတည္းကပင္ ပုံႏွိပ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။ 

စေကးအတိငု္းအတာျပ ေျမပုံေရးဆြရဲနအ္တြက ္ရပရ္ြာေခါင္းေဆာငမ္်ားအပါအ၀င ္ေဒသခရံြာသားမ်ားကုိ ဖတ္ိေခၚ 

စုစည္းပါ။ ၿဂိဳလ္တုေျမပုံေပၚတြင္ ေက်းရြာ၏ေနရာကို ရွာေဖြခိုင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ ေျမျပင္ေပၚမွ အထင္ကရအမွတ္အသားမ်ား 

ကို ဓါတ္ပုံေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခိုင္းပါ။ ပထ၀ီအေနအထားျပ ေျမပုံျဖစ္ပါက ေက်းရြာမ်ားတည္ေနရာကို ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပုံေပၚတြင္ 

အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 

ေကာက္ေၾကာင္းထပ္ဆြသဲည့္ စာရြက္အၾကည္ကုိ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုအေပၚတြင္ ထပ္၍ကပ္ထားၿပီး ေရးဆြဲေနခ်ိန္တြင္ 

မေရြ႕လ်ားေစရန္ စကၠဴစာရြက္ႏွင့္ဓါတ္ပုံကို တိပ္ျဖင့္ကပ္ထားပါ။ လမ္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ ေကာက္ 

ေၾကာင္းထပ္၍ ေရးဆြဲပါ။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲပါ။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတည္ 

ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မေသခ်ာမႈမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားအား အစက္ခ်မ်ဥ္းျဖင့္သာ ေတးမွတ္ေရးဆြဲပါ။ ထို႔ေနာက္တြင္မွသာ 

ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆက္လက္ေရးဆြဲပါ။

  vkyfief;tqifh (5) - pdppftwnfjyKjcif;

ေျမပုံမ်ားအား စိစစ္အတည္ျပဳရန္၊ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုေျမပုံမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ ေျမပုံၾကမ္းမ်ားႏွင့္ စေကးအတိုင္းအတာျပ ေျမပုံမ်ားအား ေနာက္ဆံုးက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ 

ေက်းရြာလူထုအစည္းအေ၀းတြင္ ခ်ျပေပးရမည္။ 

ေျမပုံမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းတို႔တြင္ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထည့္သြင္းေပးပါ။ 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္မွာကတည္းကပင္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားအား 

အသိေပးထားရမည္။ လူထုသို႔ခ်ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အစပိုင္းရွိ ပထမဦးဆုံးျပဳလုပ္သည့္ 

ေက်ရြာလူထုအစည္းအေ၀းတို႔သို႔လည္း ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားတက္ေရာက္ခိုင္းပါ။ 

အဆိပုါ ကိယ္ုစားလယွမ္်ားသည ္ေျမပုၾံကမ္းမ်ားေရးဆြဲရာတြငလ္ည္း ပါ၀င္ႏိငုၾ္ကသည္အ့ျပင ္နယ္နမိတိမ္်ားအတြကလ္ည္း 

သေဘာတူၿပီးသားျဖစ္သြားေပမည္။ ေျမပုံၾကမ္းႏွင့္ စေကးအတိုင္းအတာျပ ေျမပုံမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္အခါတြင္ 

လည္း အနီးအနားေက်းရြာမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားသင့္ပါသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ၾကသည့္ပြဲမ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳ 

သည့္ပြဲမ်ိဳးတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ဖိတ္ေခၚတက္ေရာက္ေစသင့္ပါသည္။ 

  vkyfief;tqifh (6) - ajrykHrsm;tm; rQa0jcif;

ေနာက္ဆုံးအေခ်ာသတ္အဆင့္ေရးဆြဲၿပီးသည့္ ေျမပုံၾကမ္းကို ဓါတ္ပုံရိုက္ယူထားၿပီး ဗီႏိုင္းစေပၚတြင္ ပုံႏွိပ္ထားပါ။ 

သို ႔မွသာ ပ်က္စီးႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုဗီႏိုင္းေျမပုံကိုလည္း ေက်းရြာအတြင္းရွိ အမ်ားျမင္သာသည့္ေနရာတြင္ 

ခ်ိတ္ဆြဲျပသထားရမည္။ 
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ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွတ္တမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးအတြက္ GIS သင္တန္းတက္ေရာက္ထားသည့္ CSO 

ကူညီပံ့ပိုးသူသည္ စေကးအတိုင္းအတာျပေျမပုံမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းထားရမည္။ စေကးအတိုင္းအတာ 

ျပေျမပုံကို ဗီႏိုင္းစေပၚတြင္ပုံႏွိပ္ၿပီးလွ်င္ ေျမပုံၾကမ္းဗီႏိုင္းႏွင့္အတူ အမ်ားျမင္သာသည့္ ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲေပးထားရမည္။ 

  ajryHka&;qGJjcif;ESifh e,fajrydkif;jcm;rsm;rS &&Sdvmaom oifcef;pmrsm;

တိက်ေသာနယ္နမိတ္မရွိျခင္းႏွင့္ နယ္နမိတ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ 

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အဆင္႔တြင္လည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္လည္းေကာင္း 

ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုရန္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဒသတြင္းတြင္ မတူညီေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အတူ 

တကြေနထိုင္ႏိုင္ၾကျပီး မတူညီေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေျမယာအေပၚတြင္သိျမင္နားလည္မႈမ်ားလည္း မတူညီၾကသည္ကို 

ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ အုပ္စုတစ္စုမွ အမ်ားပိုင္စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းကိုလက္ခံက်င့္ သံုးေနခ်ိန္ တြင္ အျခားတစ္စုမွာ 

လည္း တစ္ဦးခ်င္းပိုင္စနစ္ က်င့္သံုးေနသည္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ဤကစိၥရပမ္်ားသည္ေျဖရငွ္းရနခ္ကခ္ဲေသာေၾကာင္႔ အခ်နိက္ာလတိတုိုအတြင္း ေဒသခမံ်ား၊ အပုစ္ုေခါင္းေဆာငမ္်ား 

အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဒသခမံ်ားႏငွ္႔အတတူကြ လမ္းေလ်ာကၾ္ကည္ရ့ႈျခင္းမ်ားျဖင္ ့ေျဖရငွ္းျခင္းမွာ အျမတဲမ္းအတြက ္

သင္႔ေလ်ာ္ေသာေျဖရွင္းနည္းျဖစ္မည္မထင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္း 

မႈမ်ားကိုသာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပမည္။ 

- မွတ္တမ္းတင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ေသာအခါ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းသည္ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ 

ရြကရ္မည္ ့လပုင္န္းတစခ္မုဟတုပ္ါ။ နယန္မတိဆ္ိငုရ္ာ ေျမပံုေရးဆြဲေတာမ့ညဆ္ိလုွ်င ္ေျမပံဧုရယိာတြင္းႏငွ္ ့

ျပင္ပအပိုင္းအျခားမ်ားလည္း ပါဝင္လာေပမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျမပံုအမ်ိဳးအစားမ်ား ေရးဆြဲလွ်င္ ပိုင္းျခား 

သတ္မွတ္ျခင္း နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ျခင္းကိုေသခ်ာစြာ ဂရုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ရ 

ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတိက်စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါေပမယ္။ 

- ပထမအဆင့္အေနျဖင္႔ ၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္သာ ပဋိပကၡ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း နားလည္ထား 

ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အဆင့္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  

- နယ္နိမိတ္ကုိ ညႊန္ျပသည္ျဖစ္ေစ/မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ နယ္နိမိတ္ကိစၥမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားဖုိ႔ လုိပါ 

သည္။ 

- တစ္ခါတစ္ရံ ေဒသခံမ်ား၏နယ္နမိတ္ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းသည္ အျခားေသာ ေက်းရြာမ်ား အသံုးျပဳေသာ 

ေျမယာႏငွ္ ့ပိငုဆ္ိငုမ္ႈမ်ားအား ဖယထ္တု္ျခင္းကဲသ့ို႔ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင္ ့ပိမုိရုႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ား 

ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိထားရေပမယ္။  

- ဒုတိယအေနနဲ႔ ေျမပံုအတြက္ “ယူနစ္” သတ္မွတ္ရန္လိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းရြာအတြင္း ေျမပံု 

ေရးဆဲြလွ်င္ ယူနစ္သည္အျမဲတမ္း ပါဝင္ရမည္ဟုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ေလ ထည့္သြင္း 

ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ေရထိန္းေတာမ်ားကဲ႔သို႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္ 

သူတို႔မွ မွ်ေဝသံုးစြဲေနေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာသိရွိရန္ အေထာက္အကူ ျပဳေစႏိုင္ပါသည္။ ေက်းရြာမ်ား 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကုိ မွ်ေ၀အသုံးျပဳေနသည့္ ေျမပုံကုိ ေအာက္တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
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ပုံ (၁၇) - ေဒသခံမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မွ်ေဝသံုးစြဲမႈျပ ေျမပံု

ဇယား ၆ - ပုံမွန္အသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေျမပုံေရးဆြဲမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား

အမ်ိဳးအစား အားသာခ်က္မ်ား အားနည္းခ်က္မ်ား   

ေျမပုံၾကမ္း

စာရြက္ေပၚတြင္ 

လက္ျဖင့္

ေရးဆြဲထားသည့္ 

ေျမပုံ

ေျပာင္းလြယ္ျပငလ္ြယရ္ွၿိပီး ေျမႏငွ္ ့သယ ံ

ဇာတရင္းျမစ္မ်ား အသုံးျပဳမႈ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ 

တို ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရြာသားမ်ား၏ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ 

စြမ္းရွိျခင္း။ 

ေဆြးေႏြးခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တည္းအတြင္းမွာ 

ပင္ အဖြဲ႕အသီးသီးမွ ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္း။ 

ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ျခင္း။ 

သာမန္အားျဖင့္ ေရးဆြဲရလြယ္ကူျခင္း။ 

ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းအေတြ႕အႀကံဳနည္းသူ

မ်ားအတြက္ ေရးဆြဲရလြယ္ကူၿပီး နား 

လည္လြယ္ျခင္း။ 

ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး ေလ႔က်င့္ျခင္း 

ႏငွ္ ့နည္းပညာလိအုပခ္်က ္နည္းပါးျခင္း။

ေျမပုမံ်ားတြင ္GIS ေဆာဖ့၀္ ဲအသုံးျပဳ၍ 

ေျမျပငည္ႊန္းဆိမုႈမ်ားထည္သ့ြင္းျခင္းႏွင္ ့

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ မျပဳ 

လုပ္ႏုိင္။ ေျမျပင္ညႊန္းဆိုမႈမပါရွိပါက 

အျခားေသာ ေျမပုံဆိုင္ရာ အခ်က္အ 

လက္မ်ား (သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ေျပာင္း 

လလဲာျခင္း၊ အစုိးရ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ 

အုပ္စုအမ်ိဳးအစားမ်ား စသည္)တို ႔ႏွင့္ 

GIS ေဆာ့ဖ္၀ဲ အသုံးျပဳ၍ ႏိႈင္းယွဥ္သုံး 

သပ္ျခင္း မျပဳႏိငု။္ အစိုးရထံ ေျမယာပိငု ္

ဆိငုခ္ြင္ ့ေလွ်ာကထ္ားမႈမ်ားအတြက္ အ 

ေထာက္အထား မခုိင္လံု။ စေကးအတုိင္း 

အတာျဖင့္ ေရးဆြထဲားျခင္း မဟုတ္။ ဧရိ 

ယာႏငွ္ ့အကြာအေ၀းတို႔ မတိငု္းတာႏိငု။္
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စေကး 

အတိုင္းအတာျပေျမပုံ

Google Earth 

ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပုံ 

အေပၚတြင္ 

ေကာက္ေၾကာင္းစကၠဴျဖင့္ 

ထပ္၍ ေရးဆြဲထားေသာ 

ေျမပုံ

ေလ႔က်င္သ့ငၾ္ကားေပးထားေသာ ကညူ ီ

ပံ႔ပိုးသူတစဥ္ီးႏငွ္ ့ေဆြးေႏြးဖက္အပုစ္တုို႔ 

ေန႔တစ္ပိုင္းအတြင္း ေရးဆြဲႏိုင္။ 

ေျမပုံအားရိုက္ကူးထားသည့္ဓါတ္ပုံကို 

ေျမျပင္ညႊန္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 

စနစကူ္းေျပာင္းျခင္းတို႔ကိ ုGIS ေဆာဖ့၀္ ဲ

သုံး၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္။ 

ေျမပုံအား ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရာတြင္ GIS 

ေဆာ့ဖ္၀ဲကို အသုံးျပဳႏိုင္။ 

အလႊာအမ်ားအျပား ေရးဆြဲႏိငုၿ္ပီး တစခ္ ု

ေပၚတစခ္ ုထပထ္ားျခင္းျဖင္ ့ႏိႈင္းယဥွ္ႏိငု ္

သည္။ (ဥပမာ - ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံ၊ ေျမ 

ပိငုဆ္ိငုမ္ႈ၊ ေျမအသံုးခ်မႈ ေျပာင္းလလဲာပု)ံ 

ပိုမိုခိုင္မာသည့္အျပင္ ေျမပုံမ်ားႏွင့္ အ 

လုပ္လုပ္ေနၾက အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအဖို႔ 

ရင္းႏွီး ကြၽမ္း၀င္ၿပီးျဖစ္။ 

စေကးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေရးဆြဲထား 

ေသာ ေျမပုံျဖစ္သည္။ နယ္နိမိတ္မ်ား၊ 

ဧရယိာႏငွ္ ့အကြာအေ၀းတို႔ကုိ တိငု္းတာ 

ႏိုင္။

ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းကို  တစ္ ၿပိဳင္တည္း 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူအေရအတြက္ ကန္႔ 

သတ္ခ်က္ရိွေန။ (အဖြဲ႕အသီးသီးအ 

တြက္ မူကြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး  မသုံးထားလွ်င္) 

ေျမပံုဖတ္သည့္အေလ႔အက်င့္မရိွသည့္ 

ရြာသားမ်ားအတြက္  နားလည္ရန္  

မလြယ္ကူ။ 

စေကးအတိုင္းအတာျပေျမပုံမ်ား အ 

ဆင္သင့္ရိွထားဖုိ႔လုိ။ ေဒသ၏ အေန 

အထားကုိ Google Earth ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ 

အေသးစတိ ္ေဖာ္ျပထားသည့္ေျမပုမံ်ား 

အား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အသုံးျပဳႏုိင္ 

သည္။ အစုိးရ/သစ္ေတာဌာနတြင္   

အဆုိပါေျမပုံမ်ိဳး ထိန္းသိမ္းထားတတ္ 

ပါသည္။

3D ေျမပုံ

ကဒ္ထူဘုတ္ျပားအေပၚတြင္ 

ေျမျပင္အေနအထားအတိုင္း 

လွီးျဖတ္ တည္ေဆာက္

ထားၿပီး 

ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အနိမ္႔အျမင့္ 

မ်ားကို ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ 

အလႊာမ်ားျဖင့္ 

ျပသထားသည့္ 

စေကးအတိုင္းအတာ 

ႏွင့္အညီ 

ဖန္တီးထားသည့္ 

3D ပုံစံငယ္ေျမပုံ

ေျမပုံႏွင့္အထိအေတြ႔မရွိသူမ်ားပင္ 3D 

ေျမပုံမ်ားကို အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈနား 

လည္ႏိုင္။ 

3D ေျမပံု တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 

အားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ 

ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရုံသာမက ေဆြးေႏြးညွိ 

ႏိႈင္းမႈမ်ားကိုလည္း အစပ်ိဳးေပးႏိုင္။ 

3D ေျမပုအံား ရိက္ုကူးထားသည္ ့ဓါတပ္ု ံ

ကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပး 

ႏိုင္။ 

3D ေျမပံုကို ေက်းရြာအတြင္း ျပသထား 

ႏုိင္သည့္အျပင္ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံကိန္း 

မ်ားေရးဆြရဲာတြင ္ႀကမိဖ္နမ္်ားစြာ အသုံး 

ျပဳႏိုင္။ 

3D ေျမပံုဖန္တီးရာတြင္ ေျမပံုၾကမ္း ေရး 

ဆြဲျခင္း ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပုံအသုံးျပဳျခင္းတို႔ 

ထက္ အခ်ိန္ပိုယူရသည္။ ေနရာေဒသ 

အား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ဧရိယာ 

အေနအထားအေပၚ မူတည္၍ 3D ေျမပံု 

တစ္ခုဖန္တီးျခင္းအတြက္ (၃) ရက္မွ 

(၁၀) ရက္အထိ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္။ ေနရာ 

ေဒသ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေျမပံုတစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္ ကြန္တုိ 

အလႊာမ်ား လွီးထုတ္ထားဖို႔လို 

အခ်ိန္ႏွင့္ သင္တန္းေပးေလ႔က်င့္မႈမ်ား 

လိ ုအပ္ေသာေၾကာင္ ့အေျမာကအ္ျမား 

ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူ
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ပထ၀ီေျမမ်က္ႏွာျပင္ 

အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ 

ပုံေဖာ္သည့္စနစ္ (GIS)

GPS ကိရိယာမ်ားျဖင့္ 

ေကာက္ယူထားသည့္ 

တည္ေနရာမ်ား 

အမွတ္အသားမ်ားကို 

ArcGIS သို႔မဟုတ္ 

QGIS ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားျဖင့္ 

ကြန္ပ်ဴတာတြင္ 

ေရးဆြဲထားေသာ 

GIS ေျမပုံမ်ား

အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ား 

အား GPS ကိရိယာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ 

ထားျခင္းျဖင့္ ေနရာေဒသဆိုင္ရာ အ 

ခ်က္အလက္မ်ား တိက်ခုိင္မာၿပီး ဒစ္ဂ်စ္ 

တယ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္။ 

အထင္ကရအမွတ္အသား (စမ္းေခ်ာင္း၊ 

ေတာင္ေၾကာ စသည္) မရိွထားသည့္ 

နယ္နိမိတ္မ်ားအတြက္ကုိလည္း GPS 

ကိရိယာကိုင္၍ လမ္းေလွ်ာက္တိုင္းတာ 

ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ အတိအက် 

သိရွိႏိုင္။ 

မတူညီေသာဧရိယာမ်ားတြင္ GIS အ 

ခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ 

ေျမအသုံးခ်မႈမ်ားကို စူးစမ္းေလ႔လာႏိုင္ 

သကဲ႔သို ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားလည္း 

ျပဳလုပ္ႏိုင္။ GPS အသုံးျပဳနည္းကို ရြာ 

သားမ်ားအား သင္ၾကားေပးထားႏိုင္ၿပီး 

နယန္မိတိမ္်ားကုိ ၎တို႔ကိယုတ္ိငု ္တိငု္း 

တာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္။ 

ေျမပုံႏွင့္အထိအေတြ႕နည္းေသာ ရြာ 

သားမ်ားအတြက္ကိုလည္း  စေကးျပ 

ေျမပံုကုိ ျပသျခင္းထက္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ 

နယန္မိတ္ိမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ 

တိုင္းတာထားရသျဖင့္ မိမိကုိုယ္ကို ယံု 

ၾကည္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာႏိုင္။ 

GIS ျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေျမ 

ပုံမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ မွန္ကန္ 

တိက်ျခင္းစသည့္ သေဘာတရားမ်ား 

ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင္႔ စည္းရုံးေတာင္း 

ဆိုမႈမ်ားအတြက္ အသုံး၀င္။ 

ေနာင္တစ္ခ်ိန္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ မွီျငမ္း 

အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမပုံ 

မ်ားကိ ုပုံႏွပိၿ္ပီး ရြာသားမ်ားထံေပးခဲ့ႏိငု။္

ေျမပုံမ်ားေရးဆြဲဖန္တီးရန္ႏွင့္ ေနာင္ 

တစ္ခ်ိန္ အသုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္ ေျမပုံ 

မ်ားအား ထပ္မံျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ ဆက္ 

လက္ေဆာင္ရြက္ေနရန္ ဤနည္းလမ္း 

ကိ ုအသံုးျပဳမညဆ္ိပုါက နည္းပညာပိငု္း 

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား လိုအပ္ 

ေန။ 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ လမ္း 

ေလွ်ာကတ္ိငု္းတာေရးမွာ အခ်နိက္နုၿ္ပီး 

တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ အခ်ိန္မေရြးတိုင္း 

တာႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ 

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ GPS ကိရိ 

ယာ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္သာ 

ရိွေနၿပီး NGO အဖြ႕ဲမ်ားတြင္ နည္းပညာ 

ကၽြမ္းက်င္သူ ၀န္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ေလက့်င္သ့ငၾ္ကားေပးာထားသမူ်ား မရွ ိ

ပါက အသုံးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္။
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အ

ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက

လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အေလ႔အထေကာင္းမ်ားအတြက္ မွီျငမ္း 

ကိုးကားႏိုင္သည့္ အစီရင္ခံစာတမ္း၊ IFAD https://www.ifad.org/documents/10180/d1383979-

4976-4c8e-ba5d-53419e37cbcc

3D ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းအတြက္ - Rambaldi, G. ႏွင့္ J. Callosa-Tarr (2002) တုိ႔၏ 

လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ 3D ေမာ္ဒယ္လ္ပုံထုတ္ျခင္း - လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးခ်နည္းလမ္းမ်ား။ 

USAID လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္

  OD;wnftkyfpktvdkuf aqG;aEG;rIrsm;

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၏ အဓိကမ႑ိဳင္ပင္ျဖစ္သည္။ အုပ္စုဖြဲ႕ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အတူ 

တကြ စုစည္းေတြ႕ဆုံၿပီး သုံးသပ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရႈေထာင့္အသီးသီး၏ တန္ဖိုးမ်ားကုိ ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ႏိုင္ၾကသျဖင့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုမိုခိုင္မာ 

အားေကာင္းေစပါသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏငွ့္ လူငယ္တို႔ကို တစ္အုပ္စုထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခိုင္းျခင္းျဖင့္ ရိုးရာ 

ဓေလ႔ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားအျပင္ ေက်းရြာ၏ေနာက္ခံရာဇ၀င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ပုံျပင္မ်ားကုိလည္း လက္ဆင့္ကမ္း 

မွ်ေ၀ေပးႏိုင္သည္။ 

ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ေဆြးေႏြးမႈဆုိသည္မွာ ကူညီပံ ႔ပိုးသူတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ား (၄-၁၅ ဦး ပါ၀င္ႏိုင္ 

သည္ဆုိေသာ္ျငား အေရအတြက္ ၈-၁၀ ဦးသည္ အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖစ္သည္) ပါ၀င္ေသာ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ တည္ 

ေဆာကထ္ားသည္ ့ေဆြးေႏြးမႈပုစံတံစမ္်ိဳးပင္ျဖစသ္ည။္ ပါ၀ငၾ္ကသည္ ့ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားမွာလည္း သုေတသနေမးခြန္း မ်ားႏငွ္ ့

ဆက္စပ္၍ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဦးတညအ္ပုစ္အုလိကု ္ေဆြးေႏြးပြတဲစခ္ကုို ႀကိဳတင္ျပငဆ္ငရ္ာတြင ္ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္၏့ မညသ္ည္ရ့ႈေထာင္အ့ား 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကမည္ကို သတ္မွတ္ထားရပါမည္။ သုေတသနပိုင္းဆိုင္ရာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ေမးခြန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ 

ေခါင္းစဥတ္စခ္ုေအာကသ္ို႔ ဆြဲေခၚသြားရန၊္ ခိငုမ္ာတိက်သည္ ့ေမးခြန္းမ်ား အသုံးျပဳေမးျမန္းႏိငုရ္န ္မညသ္ို႔ လပု္ေဆာငရ္မည ္

ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံေမးခြန္းမ်ားစာရင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို ႔လိုပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအား ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္ 

မည္သည့္ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳမည္ကိုလည္း ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသုံးျပဳေလ့ ရွိၾကသည္မ်ားမွာ ေျမပုံ 

ၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္းေရးဆြဲျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအား ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ 

သည္။ ေမးခြန္းမ်ားအား ေၾကညက္စြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ထားရမည္႔အျပင္ ေဆြးေႏြးမႈသည္ စကား၀ိုင္းတစ္ခုသာျဖစ္ 

ၿပီး ကညူပီံ႔ပိုးသမူ ွတိကုရ္ိကု ္ေမးျမန္းေနျခင္းမ်ိဳးထက ္အဖြ႕ဲ၀ငအ္ခ်င္းခ်င္းမ ွ၎တို႔သရိွထိားသည္ဇ့ာတလ္မ္းမ်ားအား ထတု ္

ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ တစ္ဦး၏အေျဖကုိအျခားတစ္ဦးမွ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္မ်ား၌ သက္ဆုိင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားသည္ တစ္ဦး၏ေျပာျပခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း သို ႔မဟုတ္ 

ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ မွန္ကန္တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရမည္။ အကယ္၍ 

ရြာသားမ်ားသည္ စာေရးတတ္ဖတ္တတ္သည္ဆိုပါက ၎တို႔၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေရာင္စုံကဒ္ျပားမ်ား သို ႔မဟုတ္ 

စကၠဴစာရြကႀ္ကီးေပၚတြင ္ခ်ေရးေပးထားျခင္းျဖင္ ့မတွသ္ားထားသည္ ့ေဆြးေႏြးခ်ကမ္်ားကုိျမင္ေတြ႔ႏိငု္ေသာေၾကာင္ ့အခ်က ္
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အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈရိွမရွိကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ကူညီပံ႔ပိုးရာတြင္လည္း ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အေၾကာင္းကိုသာ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ 

တိကုတ္ြန္းအားေပးပါ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္အ့ခါ တြငလ္ည္း ထိစုည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ရညရ္ြယခ္်က၊္ 

သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ စသည္တို႔ကို ေမးျမန္းစူးစမ္းပါ။  

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိုစနစ္မွ ရႈေထာင္႔အသီးသီး၏ တန္ဖိုးမ်ားအား ျပန္လည္ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ား တုိးတက္လာေစ 

ေရးအတြက္ “ဘာျဖစ္လို႔လဲ” ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳး မၾကာခဏ ေမးျမန္းပါ။ 

မည္သည့္အရာမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္၊ မည္သည့္အရာမ်ားကိုမူ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေျပာင္း 

လဲျပင္ဆင္သင့္သည္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမွင့္သင့္သည္ စသည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈတိုင္းအား အဆုံးသတ္ 

ပါ။ ရြာသားမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အနာဂါတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရးအတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ဖို႔ 

လိုအပ္မည္နည္း။ 
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တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားသည္ သီးသီးသန္႔သန္႔ျဖစ္သျဖင့္ ထိရွလြယ္ေသာျပႆနာမ်ားအား 

ေျဖရငွ္းရာတြင ္အသုံး၀ငသ္ည္န့ည္းလမ္းပင္ျဖစသ္ည။္ အုပစ္ဖုြ႕ဲေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင ္မမိ၏ိ အေျခအေနႏငွ္ ့ထင္ျမငယ္ဆူခ်က ္

မ်ား ၀င္ေရာက္ေျပာဆိရုန ္၀န္ေလးေနတတသ္ည္ ့ေဘးဒကုၡ ခစံားရလြယ္သမူ်ားအတြကကုိ္လည္း  တစဥ္ီးခ်င္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 

မႈက အသုံးတည္လ့သွည။္ အမိ္ေထာငစ္အုလိက္ုႏငွ္ ့တစဥ္ီးခ်င္းအလိက္ုအား ၎တို႔၏ပကတိအေျခအေနကိ ု ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း 

ျခင္းျဖင္ ့ေယဘယု် စည္းကမ္းသတမ္တွခ္်က္မ်ား၏  အေသးစတိအ္ေျခအေနကုိ သရိွိႏိငုသ္ည္အ့ျပင ္အပုစ္ဖုြ႕ဲေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

တြင္ မထြက္ေပၚခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ရရွိေစပါသည္။ 

အေၾကာင္းအရာ တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအတြင္း၌ အေရးပါသည့္ေနရာ 

တစ္ေနရာ ရယထူားသူမ်ားသည ္အဓကိသတင္းပံပ့ိုးသမူ်ားပင္ျဖစသ္ည။္ ၎တို႔တြင ္ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္၏့ ရႈေထာင္အ့ခ်ိဳ႕ႏငွ္ ့

ပတ္သက္၍ ေ၀မွ်ေပးလိုသည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား အျပည့္အ၀ပုိင္ဆိုင္ထားၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္

မ်ား၊ ရပရ္ြာေခါင္းေဆာငမ္်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာငမ္်ား၊ ရပမ္ရိပဖ္မ်ားႏငွ္ ့ရိုးရာေျမလုပပ္ိငုခ္ြင္စ့နစတ္ြင ္ေနရာတစခ္ုျဖင္ ့

ရပ္တည္ေနၾကသူမ်ားအား မည္သို႔ေဖာထ္တုသ္တမ္ွတရ္မည္ကိ ုအပိုင္း ၆-၃ တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။  ၎တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ 

ဆုံေမးျမန္းမႈကို သီးသန္႔ျပဳလုပ္ေနစရာမလိုေပ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေနသည္ကို ရြာသား 

မ်ားသိရွိသြားလွ်င္ လာေရာက္စုရုံး၍ နားေထာင္ေလ့ရွိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား 

အဖို႔ ေျမ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ထုံးတမ္းဓေလ့တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို မွ်ေ၀ေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း 

ရရွိေစပါသည္။ 

ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္စ့နစ္ေအာကတ္ြင ္ျဖစရ္ပအ္လုိက ္ေလ့လာဆန္းစစမ္ႈတစရ္ပ ္လပု္ေဆာငရ္မည္ ့ထူးျခားအေျခ 

အေန သို႔မဟုတ္ ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသူမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ေဘးဒုကၡခံစားရလြယ္သူမ်ား

အစုအဖြဲ႕မွျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏အေျခအေနကို လူအမ်ားၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုျခင္း ရွိၾကမည္မဟုတ္ေပ။ အကူအညီ 

လိအုပ္ေနခ်နိတ္ြင ္ဓေလထ့ုံးတမ္းစနစမ္်ားက မညသုိ္႔ ေထာကကူ္လွ်ကရ္ွသိည၊္ ကူညပီံပ့ိုးမႈစနစမ္်ား အားေကာင္းလာေစရန ္

မညက္ဲ႔သုိ႔ လုပ္ေဆာငသ္င္သ့ညတ္ုိ႔ကိ ုသရိွိႏိငုရ္နအ္တြကကုိ္လည္း ေျမယာမဲမ့်ား သို႔မဟုတ ္က်န္းမာေရးဆုိငရ္ာ အေရးေပၚ 

အေျခအေန ႀကံဳေတြ႕ခဲ႔ရသူမ်ားအား ေမးျမန္းစူးစမ္းျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ေက်းရြာအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း 

ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အျမင္ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာအတြင္းသို႔ မၾကာေသးမီကမွ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူမ်ားကို 

ေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ ယခင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးသုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။  
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ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား မစတင္မီကပင္ ေမးျမန္းသူအဖို႔ မိမိေမးျမန္းမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိထား 

ၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိသိရွိလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား လႊမ္းၿခံဳမိေစရန္ မည္သို႔ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရမည္ကို ျပင္ဆင္ထား 

ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအား “ႀကိဳတငစ္စီဥ္ျပငဆ္ငထ္ားမႈမ်ား”ဟလုည္း ေခၚဆိုႏိငုပ္ါသည။္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 

မႈမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး စကား၀ိုင္းပုံစံမ်ိဳးျဖင့္သာ ျပဳလုပ္သင့္သည္။  

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခုအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ မည္သည့္ရႈေထာင့္မ်ားအား 

ေဆြးေႏြးေမးျမန္းလိုသည္ကို အရင္ဆုံးျဖတ္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ သုေတသနလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး အဓိပၸါယ္ 

က်ယ္ျပန္႔သည့္ေမးခြန္းမ်ားကိ ုအျပနအ္လနွ္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈ ပုစံံသို႔ မည္သို႔ေျပာင္းလဲႏိငု္ေၾကာင္းကိ ုေလလ့ာရန္အတြက ္

အေျခခံေမးခြန္းမ်ားစာရင္းကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ပါ။ စစ္ေၾကာေမးျမန္းမႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈပုံစံမ်ိဳး ဖန္ 

တီးႏိုင္ရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေၾကညက္ထားဖို႔လိုပါသည္။ အကယ္၍ မိမိေတြ႕ဆုံေနသည့္ပုဂၢိဳလ္မွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ 

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ထုတ္ေျပာလာသည္ဆိုပါက စကားစကို ေနာက္ထပ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းသြားျခင္းမျပဳဘဲ 

ေျပာလက္စကိုသာ ေမးခြန္းမ်ားထပ္မံေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားပါ။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခံရသူ 

မွ အေရးႀကီးသည္ဟု ၎ယူဆထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ျပဳထားရမည္။ 

တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ထပ္မံသိရွိလိုပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ 

ကို ၾကည့္ပါ။ 

  tdrfaxmifpktvdkuf awGUqHkar;jref;rIrsm;

အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ႏွင္႔ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားအားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

မတ္ွတမ္းျပဳစုေရးအဖြ႕ဲမ ွအမိတ္ိငုရ္ာေရာက ္လညပ္တခ္ဲၾ့ကသည္ ့မသိားစမု်ားအတြင္းမ ွအခ်ိဳ႕သည ္အမိ္ေထာငစ္ ု

အလိုက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာၾကေပမည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေဘးဒုကၡခံစားရလြယ္ 

သူမ်ားသည္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပါ၀င္ေျပာဆိုရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနမည္ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ အုပ္စုဖြဲ႕ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ဆိုပါက အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ 
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အထိေရာက္ဆုံး နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအၾကား ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ 

ရယူသုံးစြဲပိုင္ခြင့္တို႔ ျခားနားမႈမ်ားအပါအ၀င္ ၎တို႔၏သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 

မ်ားအားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။    

ေရွးဦးစြာ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ၾကြယ္၀မႈအဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ 

ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ၾကြယ္၀မႈအုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီမွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသင့္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ပါ။ ေတြ႕ 

ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားအား ရယူသုံးစြဲခြင့္ရွိသည္ကို ေဆြးေႏြးပါ။ 

မည္သို႔ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံကို ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္သနည္း သို႔မဟုတ္ ရယူသုံးစြဲႏိုင္သနည္း။ ထိုေျမမ်ားမွ မည္သည့္သီးႏွံ 

သို႔မဟုတ္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား ရယူသုံးစြဲၾကသနည္း။ လုပ္အားခ၀င္ေငြ ရႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွိၾကပါသလား။ ရရွိ 

လာသည့္သီးႏွံမ်ားကို ၀င္ေငြအတြက္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကပါသလား။ ထို႔ေနာက္ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ အသုံးစရိတ္မ်ား 

အေၾကာင္း ဆကလ္က္ေဆြးေႏြးပါ။ တစ္ႏစွတ္ာအတြင္း စားနပရ္ကိၡာမ်ား ၀ယယူ္ရျခင္းမ်ိဳး ရွပိါသလား။ ေက်ာင္းထားေပးျခင္း 

သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲရျခင္းမ်ိဳး ရွိပါသလား။ မည္သည့္ အျခားအသုံးစရိတ္မ်ား 

ရွိပါေသးသလဲ။ 

  vufawGUuGif;qif; pl;prf;avhvmjcif;   

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏၀န္းက်င္ကို ႏွံ ႔ႏွံ ႔စပ္စပ္သိထားၾကသည္ျဖစ္ရာ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားသည္ မိမိတို ႔ 

လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး 

ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အုပ္စုဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ေယဘုယ်အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ကိုသာ ေဖာ္ထုတ္ေပးတတ္ၾကသည္။ ရြာသားမ်ားအား ရြာအတြင္း၊ စိုက္ခင္းအတြင္းမွာပင္ 

အလြတ္သေဘာ ေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္သာ ၎တို႔၏ဇာတ္လမ္းမ်ားအတြက္ သတင္းပိုစုံၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းလည္း ပိုမို 

ပီျပင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။    
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ေက်းရြာအႏွံ႔ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား၊ ရြာသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ 

၀န္းက်င္တို႔ကို စူးစမ္းေလ့လာပါ။ မတူညီေသာ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ အထင္ကရ အမွတ္အသားမ်ားကို 

ဓါတ္ပုရံိက္ုယထူားပါ။ လွည္လ့ည္ေလ့လာေနစဥအ္တြင္း ေခတရၱပၿ္ပီး လမ္းတြင္ေတြ႕သည္ရ့ြာသားမ်ားႏငွ္ ့စကားေျပာၾကည္ပ့ါ။ 

၎တုိ႔၏လုပင္န္းေဆာငတ္ာ မ်ားကုိ ေမးျမန္းေလလ့ာပါ။ ရြာသားမ်ားသည ္အလြတ္သေဘာ ၀န္းက်ငမ္်ားတြင ္မတညူသီည္ ့

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေျပာတတ္ၾကသည္။ ေျမကုိမည္သုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲေနၾကသည္ကုိလည္း ကုိယ္တုိင္တုိက္ရုိက္ 

ျမင္ေတြ႕ရသည့္အခါ နားလည္ရပိုလြယ္ေစပါသည္။ မိမိမ်က္စိေရွ႕တြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ ေျမယာရႈခင္းမ်ားအေၾကာင္းကို 

ေမးခြန္းေျမာက္မ်ားစြာ ေမးျမန္းစူးစမ္းႏိုင္ပါသည္။     

ရပ္ရြာအတြင္း ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ေက်းရြာအတြင္းမွ အေရးပါသည့္ေနရာမ်ားသို႔ အတူတကြ 

ေလွ်ာကသ္ြားၾကၿပီးလွ်င ္ဓါတပ္ုမံ်ားရိကုယ္ပူါ။ ထိုေနရာမ်ားတြင ္ေနထိငု္ေနၾကသမူ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းပါ၊ အပုစ္ဖုြ႕ဲ ေဆြး 

ေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ စိုက္ခင္းအတြင္း၌  အလုပ္ရႈပ္ေနျခင္းေၾကာင္႔ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ၾက 

မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အလုပ္လုပ္ေနသည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အမ်ားစု၏ထင္ျမင္ယူဆ 

ခ်က္မ်ားကို ပါ၀င္ထည့္သြင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

  6 - 6 ½kyf^oH tcsuftvufrsm;   

ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္၊့ ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရႏငွ္ ့ေနာကခ္သံမိငု္းေၾကာင္းအရ အေရးပါသည္ ့ေနရာမ်ားကိ ု

ဓါတ္ပုံရိုက္ယူထားပါ။ ရြာသားမ်ားကိုလည္း ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ အေရးပါသည္ဟု ယူဆထားသည့္အရာမ်ားကို ၎တို႔ 

ကိုယ္တိုင္ ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးႏိုင္ေရးအတြက္ တန္ဖိုးသိပ္မႀကီးသည့္ ကင္မရာမ်ား ၀ယ္ေပးထားပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ဓါတ္ပုံကိုယ္တိုင္

ရိုက္ကူးျခင္းျဖင့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္ 

သက္သည့္ ၎တုိ႔၏ နားလည္ခံစားခ်က္မ်ားကို ျမင္သာထင္သာရွိၿပီး ဖန္တီးမႈျပည့္၀စြာျဖင့္ တင္ျပႏိုင္လာၾကသည္။ ထို 

ဓါတပ္ုမံ်ားကိပုုံႏွပိ၍္ ေက်းရြာအတြင္း ခ်တ္ိဆြဲျပသထားေပးျခင္းျဖင္ ့ေဆြးေႏြးေျပာဆိမုႈမ်ား အစျပဳ ေဖာထု္တ္ေပးႏိငုပ္ါသည။္ 

ရိုးရာဓေလ့တို႔၏အႏွစ္သာရကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ႏွင့္ နားလည္လြယ္ေသာ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ညႊန္းေနၾကသည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ 

ဓါတ္ပုံမ်ားကို စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။    

နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထမ်ား၊ အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ေနရာမ်ား၊ ေက်းရြာ၏ 

ေနာက္ခံရာဇ၀င္အတြင္းမွ အထင္ကရအမွတ္အသားမ်ား (သခၤ်ိဳင္းေနရာမ်ား၊ ကမၺည္း ေက်ာက္တုိင္မ်ား စသည္)ကုိ ဓါတ္ပံုျဖင့္ 

မတွတ္မ္းတငထ္ားႏိငု္ေပသည။္ စိက္ုပ်ိဳးေျမေနရာမ်ားႏငွ္ ့သစ္ေတာမ်ားအတြင္းရွ ိေျမအသုံးခ်ပုမံ်ားအား ရိကုက္ူးထားသည္ ့

ဓါတ္ပုံမ်ားကို ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ ေဖာ္ျပထားႏိုင္သည္။ 

သမိုင္းအေထာက္အထား ေနရာမ်ား၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိလည္း ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါသည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးေနရာမ်ားကိုလည္း ၎တို႔၏ ရိုးရာပုံျပင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲထားႏိုင္ပါသည္။    

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ သီခ်င္းႏွင့္ အကတို႔ကဲ႔သို ႔ ရိုးရာဓေလ႔ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ 

အတြက္ကိုမူ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္းအား အသုံးျပဳႏိုင္ေပသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ သီခ်င္း မ်ားကိုမူ အသံဖမ္းယူထားၿပီး 

လွ်င္ ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အထိ 

ေရာက္ဆုံး ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 
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စည္းေ၀းေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈတိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ 

အတြက္ မွတ္တမ္းေရးသားသူတစ္ဦးကို တာ၀န္ေပးထားသင့္သည္။ မွတ္တမ္းေရးသားရသည့္အလုပ္မွာ လြယ္ကူသည္ 

ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈစြမ္းရည္၊ မွတ္ၪာဏ္၊ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားအား ဦးစားေပး 

အစီအစဥ္ စီစဥ္ႏိုင္စြမ္းတို႔ လိုအပ္သည့္အျပင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မူလအဓိပၸါယ္ ၾကြင္းက်န္ 

ခဲ့ျခင္းမရွိေစဘဲ အျမန္လိုက္ေရးၿပီး မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ဖို႔လည္း လိုပါသည္။ မွတ္စုမ်ားကို အျမန္လိုက္လံမွတ္သားရသျဖင့္ 

လက္ေရးမ်ား မလွပသည့္အျပင္ တစ္ခါတရံတြင္ ၀ါက်မ်ားမွာလည္း ပီျပင္မႈမရွိၾကေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ 

လစဟ္ာေနေသာ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား ထပမ္ံျဖည္စ့ြက္ႏိငု္ေရးတို႔အတြက ္အစည္းအေ၀း သို႔မဟုတ ္အပုစ္ဖုြ႕ဲေဆြးေႏြး 

မႈမ်ား ၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေရးၿပီးသား မွတ္စုမ်ားကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္ဖတ္ရႈရပါမည္။ 

မတွစ္မု်ား လိကုလ္ံေရးမတ္ွရာတြငလ္ည္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားသညမ္်ားကုိ မမိထိင္ျမငခ္်ကမ္်ားျဖင္ ့အဓပိၸါယ္ေဖာ ္

ယူၿပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ိဳးထက္ ေျပာဆိုသြားသည့္အတိုင္း အတိအက်ကိုသာ ေရးမွတ္ထားပါ။ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

ပိမုိသုရိွလိာသည္ႏငွ္အ့မွ် မမိ၏ိထင္ျမငခ္်ကမ္်ား ေျပာင္းလသဲြားႏိငုသ္ည္ျဖစရ္ာ ယခငက္မညသ္ို႔ ေျပာဆုသိြားသညကုိ္ တကိ် 

စြာေရးမွတ္ထားေသာ မွတ္စုမ်ားသည္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္လာပါလိမ္႔မည္။ လူတို႔ေျပာဆို 

ေဆြးေႏြးသမွ်ကိ ုမတွတ္မ္းတငထ္ားျခင္းျဖင္ ့အေရးႀကီးေသာေျပာဆိခု်ကမ္်ားကိ ုအဆုံးသတအ္စရီငခ္စံာ၌ “အကိုးအကား” 

အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေပသည္။ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားအား ရြာသားမ်ားမွ မည္သို႔သေဘာေပါက္နားလည္ထားသည္ကို 

ထိုအခ်က္မ်ားက သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

မညသ္ို႔ဆိုေစ ထတ္ုေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည ္အေရးႀကီးသည္ ့သတင္းအခ်ကအ္လက ္

မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ကုိ မေမ့သင့္ပါ။ တစ္စုံတစ္ခုေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္စုံ 

တစ္ဦးမွ အစေဖာ္လာသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို စကားလမ္းေၾကာင္းလႊဲသြားျခင္းတို႔သည္ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနႏိငု္ေသာေၾကာင္ ့ထိသုို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကိ ုလိက္ုလံေရးမတွထ္ားရပါမည။္ တစခ္ါတရတံြင ္စကားလုံးမ်ားထက္ 

ခႏၶာကိယုအ္မအူရာမ်ားျဖင္ ့ပိမုိဆုက္သြယ္တတၾ္ကရာ နားေထာင္ေကာင္းသတူစ္ေယာက ္ျဖစရ္ုသံာမကဘ ဲစူးစမ္းေလလ့ာ

သူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစဖ္ို႔လည္း လိပုါသည။္ ရြာသားမ်ား ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ေက်ာလ္ြန ္

၍ မိမိသတိျပဳမိလိုက္သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေရးမွတ္ထားႏိုင္ရပါမည္။ 

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံေနရေသာ သို႔မဟုတ္ နိဂုံးမခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ 

သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေရးမွတ္ထားပါ။ သို႔မွသာ 

မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အေသးစိတ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္မည္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ဦးေဆာင္ေျပာဆိုသူမွ တိက်ေသခ်ာစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားမွ သေဘာတူေထာက္ခံ 

ျခင္း မရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း မွတ္သားထားရပါမည္။ သုိ႔မွသာ မွတ္တမ္းျပဳစုေရး အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည္၊ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကမူ အျခားရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး 

ရဦးမည္တို႔ကို အလြယ္တကူဆန္းစစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

မွတ္စုေရးသားသူသည္ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏငွ့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ မည္ 

သူတို႔ တက္ေရာက္သည္ဆိုေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို မျဖစ္မေန ေရးမွတ္ထားရပါမည္။ တက္ေရာက္သူအေရ 

အတြက္၊ အမ်ိဳးသားႏငွ္ ့အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္၊ ေခါင္းေဆာငပ္ိငု္းရာထူးမ်ားမ ွပါ၀င္ျခင္း ရွ ိမရွိႏငွ္ ့ေဘးဒကုၡခစံားရလြယသ္ည္ ့

အဖြဲ႕မ်ားမွ ဟုတ္ မဟုတ္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 
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ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမ်ား၊ အပုစ္ဖုြ႕ဲေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏငွ္ ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင ္ဖနတ္ီးေရးဆြခဲဲသ့ည္ ့ေျမပုၾံကမ္း 

မ်ား၊ စကၠဴစာရြက္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုစတာမ်ား၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကို အသင့္ေဆာင္ထားပါ။ ေျမပုံၾကမ္းႏွင့္ အျခားေသာ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ားကို ရြာသားမ်ားထံတြင္ ထားရစ္ခဲ့ႏိုင္ၿပီး ဓါတ္ပုံမ်ားကိုမူ အကိုးအကားမ်ားအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားက ထိန္း 

သိမ္းထားရပါမည္။ မိမိအဖြဲ႕အတြင္းမွ တစ္ဦးဦးကိုလည္း ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားရမည္။ 

 6 - 8 tcsuftvufrsm; pkpnf;jcif;   

ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ တစ္ေန႔တာအတြင္း မိမိတို႔ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြး 

ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ရြာတြင္ေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္း ညေနတိုင္း ဆုံဆည္းသင့္ပါသည္။ ေကာက္ 

ယူရန္က်န္ရွိေနေသးသည့္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ 

ပင္ရမည္။ မတူညီေသာရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ရရိွလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကြလဲြဲေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ 

စရာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေပသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ျခင္းကို ပုံမွန္သာေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုပါက ထို 

ကဲ့သို႔ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ရွင္းလင္းသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။    

တစ္ေန႔တာအတြင္း ေကာက္ယူရရွိခဲ႔သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း 

ေန႔စဥ္ရိုက္သြင္းၿပီး ေခါင္းစဥ္အလိုက္ စာတမ္းတစ္ခုအျဖစ္ စုစည္းသိမ္းဆည္းထားရပါမည္။ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုမႈမ်ားတြင္ 

ေကာက္ယရူရွခိဲသ့ည္ ့သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားကိ ုတစခ္တုည္းေသာစာတမ္းအျဖစ ္စစုည္းေဖာ္ျပႏိငုရ္နအ္တြက ္သီးသန္႔ 

ျပဳစထုားသည္ ့ပုံေသပုစံ/ံေဖာငပ္ုစံကံိ ုေနာက္ဆကတ္ြ ဲ၄ တြင ္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည။္ ေက်းရြာအတြင္းေနထိငု္ေနစဥ ္ ကညူ ီ

ပံ့ပိုးသူမ်ား ဆုံဆည္းၾကသည့္ ညေနတိုင္းတြင္ တစ္ေန႔တာ လက္ေရးျဖင့္ လိုက္လံေရးသားထားသည့္မွတ္စုမ်ားကို ပုံေသ 

ပုစံ/ံေဖာငပ္ုစံအံတြင္းသို႔ ရိကုသ္ြင္းထားရပါမည။္ ဤနည္းစဥအ္တိငု္း ပုမံနွက္်င္သ့ုံးသြားပါက တစ္ေန႔တာေကာကယူ္ခဲသ့ည္ ့

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ တူရာအစုအလိုက္စုစည္းျခင္းတို႔ ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္ 

သည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူထားခဲ့သည့္ မွတ္စုမ်ားကုိလည္း တစ္ခုတည္းေသာစာတမ္းအျဖစ္ ေန႔ရက္ 

အပိငု္းအျခားအလိက္ု စစုည္းထားႏိငုပ္ါသည။္ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားကုိ ေန႔ရကအ္ပိငု္းအျခားအလုိက ္ဤနည္းအတိငု္း 

စစုည္းသြားႏိငု္ျခင္းေၾကာင္ ့အခ်ကအ္လက္မ်ားအား အစရီငခ္စံာတစ္ေစာငအ္ျဖစ ္ေျပာင္းလဲႏိငု္ေရးအတြက ္ျပငဆ္ငမ္ႈေကာင္း 

တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကူညီပ့ံပုိးၾကသူမ်ားသည္ တစ္ေနကုန္အလုပ္လုပ္ထားရသျဖင့္ ပင္ပမ္းေကာင္း ပင္ပမ္းေနပါမည္။ 

သို႔ေသာ္ ေကာက္ယူရရွိခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ မွတ္စုမ်ားအား ပုံေသပုံစံအတြင္း 

ရိုက္သြင္းႏိုင္ရန္တို ႔အတြက္ တစ္ညေနလွ်င္ တစ္နာရီခန္႔အခ်ိန္ေပးသြားျခင္းသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး 

သက္သာႏိုင္မည့္အျပင္ ေခါင္းခဲစရာကိစၥမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားပါလိမ့္မည္။ 
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ရရွိထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မတူညီေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကား၊ တစ္သီးပုဂၢလတို႔ အၾကား အျပန္ 

အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္ရမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအား စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း၊ မွန္ကန္ 

တိက်မႈမရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လစ္ဟာေနေသာ အခ်က္လက္မ်ားအား 

ျဖည္စ့ြက္ျခင္းတို႔အတြက္ မတွတ္မ္းျပဳစမုႈ ရလဒမ္်ားကိ ုျပနလ္ညတ္င္ျပေပးမည္ ့ေဒသခလူံထုႏငွ္ ့ေနာကဆ္ုံးေတြ႕ဆံုပြသဲည ္

လက္လႊတ္မခံသင့္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ 
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 7 - 1 owif;tcsuftvufrsm;tm; pkpnf;a&;om;jcif;   

 မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းမွ ထြက္ရိွလာသည့္“ရလဒမ္်ား”အား စစုည္းေရးသားရသည့္အလုပ္သည္ လြယ္ကူသည္ မဟုတ္ 

ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးၿပီးဆုံးခ်ိန္မွသာ စုစည္းျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ဘဲ 

လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေနစဥ္အတြင္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စုစည္းျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

စည္းစနစ္က်က်လုပ္ေဆာင္ထားဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ အခန္း ၆၊ အပိုင္း ၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းပင္ ကူညီပံ႔ပိုးေရး 

အဖြဲ႕သည္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ကာလအတြင္းတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ေ၀မွ်ရန္ႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ ညေနတိုင္း ေတြ႕ဆုံေနၾကဖို႔လိုပါသည္။ အကယ္၍ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားသည္ လက္ပ္ေတာ့ 

ကြနပ္်ဴတာ အသုံးျပဳႏိငုသ္ညဆ္ိပုါက လက္ေတြ႔ေျမျပငတ္ြင ္ေန႔စဥ္ေတြ႕ရွသိမွ်အခ်ကမ္်ားကုိ ကြနပ္်ဴတာအတြင္း ရိကုသ္ြင္း 

awGU&Sdcsufrsm;tm; qufoG,fjyefMum;jcif;? 

a'ocHvlxktm; xdawGUqufqHjcif;ESihf 
pkaygif;vkyfaqmifrIvkyfief;rsm;
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ထားရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ တြင္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ပုံစံေဘာင္အတြင္းသို႔လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္း

ထားသင့္ပါသည္။ အဆိုပါ ပုံစံေဘာင္မ်ားအတြင္းသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အားလပ္ခ်ိန္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္း 

ထားျခင္းျဖင့္ မွတ္စုစာအုပ္အတြင္း မွတ္သားထားသမွ် အခ်က္အလက္မ်ားကို စာတမ္းတစ္ခုအတြင္းမွာပင္ ေခါင္းစဥ္ 

အေၾကာင္းအရာအလိုက္ႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအလိုက္ စုစည္းထားၿပီးသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္အခါ လြယ္ကူစြာ 

ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးတြင္ စုစည္းေရးသားရသည့္အခါ၌လည္း 

ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။   

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသြားသည့္အခါ ပထမဆုံး ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ 

ရမည့္အလုပ္မွာ ရရိွထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပင္မအစီရင္ 

ခစံာအတြင္းသို႔ ထည္သ့ြင္းရန္ျဖစသ္ည။္ ထိအုစရီငခ္စံာသည ္ေက်းရြာအတြင္းရွ ိမတ္ွတမ္းျပဳစၿုပီးသည္ ့ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့

၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလုံးကို အေလးထား ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ပထမဆုံး 

အစီရင္ခံစာတြင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္အား 

လုံး ပါ၀င္ေနႏိုင္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ ေရးသားခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။   

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ပင္မအစီရင္ခံစာ စုစည္းေရးသားမႈအတြက္ နမူနာပုံစံ သို႔မဟုတ္ မူၾကမ္းေဖာ္ျပ 

ခ်က္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ တြင္ ျပသေပးထားပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ဦးတည္ခ်က္၊ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့သည့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ေဒသခံေက်းရြာလူထုမွ 

အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အရာမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္တို႔ကို အပိုင္းလိုက္ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။   

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ပင္မအစီရင္ခံစာ ေရးသားၿပီးပါက အျခားေသာ အတုိခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

သရုပ္ေဖာ္ေရးသားခ်က္ထက္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုပါ၀င္သည့္ စာတမ္းမ်ားေရးသားျပဳစုရာတြင္ ဤအစီရင္ခံစာကို အေျခခံ 

ကိုးကားခ်က္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တိက်သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈဆိုင္ရာ 

သတင္းစကားမ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး ဦးတည္သတ္မွတ္ထားသည့္ ပရိသတ္အတြက္ သီးသန္႔ေရးသားထားသည့္ မူ၀ါဒ 

သုံးသပ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအေျချပ မွတ္တမ္းမ်ားကဲ႔သို႔ အျခားေသာစာတမ္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း ဤ 

အစီရင္ခံစာက ေထာက္ကူေပးပါလိမ္႔မည္။   

အစီရင္ခံစာ၊ ေက်းရြာအေျချပမွတ္တမ္း၊ နမူနာျဖစ္ရပ္၊ မူ၀ါဒသံုးသပ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္စာတမ္း အမ်ိဳး 

အစားျဖစ္ေစ မည္သူတုိ႔အား ရည္ရြယ္ထားသည္၊ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ စသည့္အခ်က္မ်ား အေပၚ 

မူတည္၍ ထည့္သြင္းမည့္သတင္းအခ်က္အလက္ပမာဏႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတို႔ကုိ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရမည္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ဇယားကြက္ႏွင့္ ပုံကို ၾကည့္ပါ)။ မည္သည့္အမ်ိဳးအစား အတြက္ကိုမဆုိ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ 

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အေသးစိတ္ ပါရွိသင့္သည္။ သို႔မွသာ မွန္ကန္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆ 

ခ်က္တို႔ကို ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သက္ေသအေထာက္အထား ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ပံ႔ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ -  

- ကိန္းဂဏန္းမ်ား (အေရအတြက္ျပ အခ်က္အလက္မ်ား)   

- နမူနာမ်ား  

- တိုက္ရိုက္ေျပာစကား “ကိုးကားခ်က္မ်ား”  

- မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေရးဆြဲခဲ႔သည့္ ေျမပုံမ်ား   

- ဓါတ္ပုံမ်ား
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ပုံ (၁၈) - သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ 

ဇယား ၇ - ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈ နည္းလမ္းနမူနာမ်ား 

ထြက္ရွိမႈ ရလဒ္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစား အဓိကပရိသတ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈ 

ပင္မအစီရင္ခံစာ

• ေက်းရြာအတြင္းမွ မွတ္တမ္းျပဳစုထား 

ၿပီးျဖစ္ေသာ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ 

အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား 

• မ်ားေသာအားျဖင္ ့သရပု္ေဖာ ္ေရးသား 

မႈပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ 

• စာမ်က္ႏွာမ်ားစြာပါ၀ငသ္ည္ ့အစရီငခ္ ံ

စာအရွည္ျဖစ္ႏိုင္

• ကူညီပံ႔ပိုးေရးအဖြဲ႕အတြက္ မွီျငမ္းစာ 

အုပ္အျဖစ္ ေဒသခံေက်းရြာလူထုမွ 

အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း သိမ္းဆည္းထား 

ႏိုင္မည့္ စာတမ္း 

• အဓိကရလဒ္မ်ားအား စုစည္းမႈမ်ား 

ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ 

ဦးတည္ျပစ္မွတ္ထား ထုတ္ေ၀သည့္ 

စာတမ္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ 

အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
အစီရင္ခံစာ 
သို႔မဟုတ္ 
နမူနာျဖစ္ရပ္

• ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ တစ္စုံတစ္ခု 
ေသာ ရႈေထာင္ ့သို႔မဟုတ ္ေျမအသုံးခ် 
မႈအေျခအေန တစ္ခုအေၾကာင္းကုိ 
မီးေမာင္းထိုးျပထားမႈ။ ဥပမာ ေက်းရြာ 
အတြင္း လုိကန္ာရမည္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈ ယႏၱရား။ 

• နမူနာျဖစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရိုးရာေျမလုပ္ 
ပိုင္ခြင့္၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ရႈေထာင့္ 
တစ္ခု၊ ေျမအသုံးခ်မႈ ေျပာင္းလဲလာပုံ 
သုိ႔မဟုတ္ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ တစ္ခု 
ႏွင့္ ေက်းရြာအား သက္ေရာက္လာမႈ 
တို႔ကို အေလးထား ေဖာ္ျပထားျခင္း။ 

• နမူနာျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အ 
ေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား 
အား မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ 
ရာ ေက်းရြာအေနအထားထက္ ေက်ာ္ 
လြန္ေနႏိုင္သည္။ 

• ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပရိသတ္အေပၚမူ 
တည္၍ အက်ိဳးအေၾကာင္း အျပည့္အစံု 
ေဖာ္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္ သုံးသပ္ခ်က္ 
ျဖစ္ႏိုင္။

• ေဒသခံလူထုအတြင္း၌သာ သိမ္း  
ဆည္းထားရန္ (ဥပမာ - ေက်းရြာ 
အတြင္း လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား) 

• ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္၏ တစ္စုံ  
တစခ္ုေသာ ရႈေထာင္အ့ား ပိမုိပုီျပငစ္ြာ 
ေဖာ္ညႊန္းႏိုင္ေရး၊ ဆက္လက္ ေဆြး 
ေႏြးတိုင္ပင္ရမည့္ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံ 
ေျပာင္းလဲလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာ 
သိမ္းဆည္းခံ ရမႈ မ်ားအတြက္  အ 
ေထာက္အထားမ်ား

ေက်းရြာအေျချပ
မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ 
နမူနာျဖစ္ရပ္

• ေက်းရြာအတြင္းရွိ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ 
ခြ င့္စနစ္အေၾကာင္း လွ်ပ္တစ္ျပက္ 
ေဖာ္ျပခ်က္ 

• မ်ားေသာအားျဖင္ ့သရပု္ေဖာ္ေရးသား 
မႈ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ 

• စာမ်က္ႏွာ ၁-၂ မ်က္ႏွာခန္႔ ပါ ၀င္ႏိုင္

• ေဒသခံလူထုအတြင္း၌သာ သိမ္း  
ဆည္းထားရန္ 

• အနီးပတ္၀န္းက်င္မွ ေက်းရြာမ်ား 
• ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ CSO မ်ားႏွင့္ 

ျပင္ပမွ စိတ္၀င္စားသည့္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား

မူ၀ါဒ သုံးသပ္ခ်က္ • မူ၀ါဒ ၊  ဥပေဒႏွင့္  လက္ေတြ ႔ေဖာ္  
ေဆာင္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္ 
ေရးအတြက္ အဓိက အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ပါ၀င္ေန

• ေဒသခံႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင့ ္အာဏာ 
ပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

• မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္  လႊတ္ေတာ္  
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

• မီဒီယာမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း

ပိုစတာ၊ ဗီဒီယို၊ 
မာလ္တီမီဒီယာ

• အဓိက သတင္းစကားမ်ား  သယ္ 
ေဆာင္ေပးပို ႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ဇာတ္ 
လမ္းပုံစံ တင္ဆက္မႈမ်ားျဖစ္

• အသိအျမင္ ဖြင့္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ 
အမ်ား ပည္သူထံ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း
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  ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား -  

• စာတမ္း သုိ႔မဟုတ္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္မႈရ႕ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလ။ဲ အဒဲရီည္ရြယ္ခ်က္ကေကာ ကုိယ့္ပန္းတုိင္ 

ျပည့္မီေရးကို ဘယ္လို အေထာက္အကူျပဳမွာလဲ။  

• ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သယ္ေဆာင္ေပးသြားမည့္ အဓိကသတင္းစကားမ်ားအတြက္ ဦးတည္ရည္ရြယ္ 

ထားတဲ႔ ပရိသတ္က ဘယ္သူေတြလဲ။  

• အဆိုပါသတင္းစကားအား သယ္ေဆာင္ေပးပို႔မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး မီဒီယာၾကားခံနယ္က ဘယ္ဟာ 

ျဖစ္ႏိုင္မလဲ။  

• ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ဖန္တီးထုတ္လုပ္မွာလဲ။ အျခားသူေတြဆီက အကူအညီေတာင္းဖို ႔ လုိအပ္မလား။ မိမိ 

ေျပာဆိုလိုသည့္ သတင္းစကားမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္ မိမိဦးတည္ပရိသတ္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ 

ေရးအတြက္ အျခား ေက်းရြာမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႔စည္းျခင္းက ပိုၿပီး 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ႏိုင္မလား။ 

အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

Inya Institute ၏ “လူမႈသုေတသန နည္းနိႆယ လက္စြ ဲမိတ္ဆက္” (အလယ္အလတ္အဆင့္ 

19 - ပံ ႔ ပုိးအခ်က္အလက္ အေသးစိတ္၊ အလယ္အလတ္အဆင့္ ၂၀ - အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ 

ေရးသားျခင္းႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ၂၁ - မူ၀ါဒႏွင့္ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈဆိုင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ 

ေရးသားနည္း)
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 7 - 2 &&Sdvmonfh&v'frsm;udk aus;&Gmvlxktm; wifjyjcif;? jzefYjzL;jcif;ESifh
  vufawGUvkyfief;rsm;twGuf tpDtpOfa&;qGJjcif;

 မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆုံးသြားသည္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ ႔ေသာ အဓိကရလဒ္မ်ားကို ေဒသခံ 

ေက်းရြာလူထုအား ျပန္လည္တင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ ေက်းရြာအစည္းအေ၀း ေခၚယူပါ။ ေက်းရြာလူထုအတြက္ မည္သည့္ 

စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္ကုိ အဓိကရလဒ္မ်ားတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ယခင္ အစည္းအေ၀းမွာကတည္းကပင္ 

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားသင့္သည္။ အစီရင္ခံစာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအေျချပမွတ္တမ္းတုိ႔ကို 

သာမက ေက်းရြာအတြင္း လိုက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပိုစတာမ်ားအျပင္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း

လပုင္န္းစဥအ္တြင္း ေရးဆြထဲားသည္ ့ေျမပုမံ်ားကိလုည္း အဆိပုါအစည္းအေ၀းသို႔ ယူေဆာငသ္ြားရပါမည။္ စာရြကစ္ာတမ္းမ်ား 

ႏွင့္ ေျမပုံမ်ားအားလုံးသည္လည္း ေက်းရြာတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားျဖင့္သာ ျဖစ္ရပါမည္။ 

ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ ထပ္မံ၍ 

ျပန္လည္သုံးသပ္ႏိုင္ေသးေသာ္ျငား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုထားမႈမ်ားကို စည္းရုံး 

ေတာင္းဆိုမႈအတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကိုသာ အဓိကထားေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသင့္

ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း ၿပီးခဲ႔သည့္အပိုင္းတြင္ တင္ျပခဲ႔သည့္အတိုင္းပင္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ သတင္း 

စကားမ်ား မည္သုိ႔ျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ ပရိသတ္အား ဦးတည္ထားသည္ ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ထုတ္ 

ကုန္ သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ပထမလုပ္ငန္းဆင့္အျဖစ္ မွတ္ 

တမ္းျပဳစုမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွ မည္သည့္ “ရလဒ္မ်ား”အား ေဒသခံအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ေ၀မွ်မည္၊ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ 

ေ၀မွ်မည္တို႔ကို ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္မွသာ ဆုံးျဖတ္ရပါမည္။ 

  tcsuftvufrsm; ydkifqdkifrI 

 ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိဳ႕ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀လိုေသာ္လည္း အျခားသူမ်ား 

ႏွင့္မႈ မမွ်ေ၀လိုၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ဤအခ်က္ကို မျဖစ္မေန ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း 

ဖို႔ လိုပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား အထူးသျဖင့္ေျမပုံမ်ားအား မည္သူတို႔ႏွင့္မွ်ေ၀သင့္သည္ကို မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ 

သင္တန္းေပးေနခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ထားၿပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူ 

ထားသင့္သည္။  

ေက်းရြာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦးအား အမည္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ ၎တို႔အား အႏၲရာယ္ 

က်ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိရွလြယ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသုံးမျပဳမီ 

ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာလူထု သို႔မဟုတ္ 

လူပုဂၢိဳလ္ထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ ေတာင္းခံရပါမည္။  

အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဒသခံလူထုမွသာပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အလြယ္ကူဆုံး 

နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သို႔အသုံးျပဳသြားမည္ဆိုေသာ သေဘာတူညီခ်က္အား ခ်ေရးထားျခင္းပင္ 

ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဤအခ်က္မွာ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေကာက္ယူစုေဆာင္းရာတြင္ ထိရွအလြယ္ဆံုးျဖစ္ 

သည္ ့ေျမပုမံ်ားအတြက ္အထူးပငအ္သုံး၀ငပ္ါသည။္ ေျမပုမံ်ားအား မညသ္ို႔အသုံးျပဳရမည္ႏငွ္ပ့တ္သက္ေသာ သေဘာတညူ ီ

ခ်က္ကို နမူနာအျဖစ္ျပသေပးထားသည့္ အခန္း ၆၊ အပိုင္း ၅ ကို ရည္ညႊန္းကိုးကားႏိုင္ပါသည္။ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈ 
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အတြက္ကိုလည္း မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္ေပးႏိုင္မည္ကို ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 

တိုင္ပင္ပါ။  

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ကူညီပံ႔ပိုးေပးေနသည့္ CSO မ်ား သို႔မဟုတ္ NGO မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ရုံ 

ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ မူ၀ါဒသုံးသပ္ခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားသုံးစြဲခြင့္ ေတာင္းခံေနရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ 

သေဘာတူသတ္မွတ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္မည့္ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈ အတြက္ဆိုပါက သေဘာ 

တူသတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အခ်က္အလက္မ်ားအား သုံးစြဲခြင့္ကုိ NGO ႏွင့္ ေဒသခံလူထုတို႔အၾကား 

သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အား တရား၀င္အသိ 

အမွတ္ျပဳခံရမႈ ရရွိလိုေၾကာင္းကို ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္မွ ေဒသခံလူထုက သေဘာတူ 

ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုအခါၾကမွသာ NGO အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ကို အဆိုပါရည္ရြက္ခ်က္အတြက္ စည္းရုံးေတာင္းဆိုရာတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

အခ်က္အလက္အသုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု တည္ေဆာက္သည့္အခါတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္း 

မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ -  

1. စည္းရုံးေတာင္းဆိမုႈျပဳလပုသ္ည္အ့ခါတြင ္ေက်းရြာအမညက္ိ ုထတ္ုေဖာ္ေျပာဆုိမွာလား။ သို႔မဟတ္ု အမည ္

အတိအက်ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမျပဳဘဲ ေယဘုယ် 

နယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္သာ ရည္ညႊန္းမွာလား။  

2. စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈတြင္ အသုံးျပဳမည့္အရာမ်ား၌္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အမည္ႏွင့္တကြ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမွာ 

လား။ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈတြင္ အသုံးျပဳမည့္အရာမ်ား၌ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဓါတ္ပုံႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပမွာလား။   

3. မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ေျမပုံမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္သို႔အသံုးခ်သြား 

မညန္ည္း။ ေျမပုမံ်ားကိ ုေျမယာမတွပ္ုတံငမ္ႈလပုင္န္းေတြမွာ အသံုးျပဳသြားမွာလား။ ဒါမမွဟုတ ္သုေတသန 

လုပ္ငန္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈသက္သက္အတြက္ပဲလား။ ေျမပုံေတြထဲမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရမယ့္ ထိရွလြယ္ 

တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္ေနသလား။  
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အခ်ိဳ႕ေသာလက္ေတြ႕လပုင္န္းမ်ားသည ္မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလပုင္န္းစဥ္ျပငပ္မ ွပဂုၢိဳလမ္်ား (အစိုးရ၊ ပဂုၢလကိ က႑၊ 

အျခားေက်းရြာမ်ား၊ မီဒီယာ)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ရတတ္သည္။ အျခားေသာ လုပ္ 

ငန္းမ်ားကမူ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားအတြင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ 

ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားျပဳထားသည္။   

အကယ္၍ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည္႔ ေက်းရြာအမ်ားအျပားရွိသည္ဆိုပါက ထိုေက်းရြာ 

မ်ားအခ်င္းခ်င္း ၎တို႔၏ရလဒ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေ၀မွ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေတြ႔ဆုံပြဲတစ္ခု စီစဥ္ေပးရပါမည္။ ထို႔အျပင္ မွတ္တမ္း 

ျပဳစုမႈမ်ားကို ေ၀မွ်ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ ဆက္စပ္အုပ္စုမ်ား (အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ မီဒီယာ၊ အစိုးရ၊ 

အျခားေက်းရြာမ်ားမ ွကိယုစ္ားလယ္ွမ်ား)ကိလုည္း ဖတိၾ္ကားသင္ပ့ါသည။္ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားအား စစိစအ္တည္ျပဳ 

ျခင္း၊ အသိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္မည္႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုမ်ားျပားသည့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ 

ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔အတြက္ ဤအစည္းအေ၀းကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။



awGU&Sdcsufrsm;tm; qufoG,fjyefMum;jcif;? a'ocHvlxktm; xdawGUqufqHjcif;ESifh pkaygif;vkyfaqmifrIvkyfief;rsm; 7

153

  pnf;½kH;awmif;qdkrI  

ကြနယ္ကခ္်တိဆ္က္ျခင္း - ေျမႏငွ္သ့ယံဇာတ စမီခံန္႔ခြမဲႈစနစမ္်ားအေၾကာင္း ရငွ္းလင္းေျပာၾကားျခင္းႏငွ္ ့ေက်းရြာမ်ား 

ကိယ္ုစား စည္းရုံးေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ကိ ုနယ္ေျမခအံဆင္၊့ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေတာအ္ဆင္ ့အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား၊ ခ်ျပ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေက်းရြာသားမ်ားကုိယ္တိုင္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုႏိုင္ၾကသည္။ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကို 

စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ NGO ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း 

သည ္သကဆုိ္ငရ္ာေက်းရြာလထူအုတြကမ္ ူ၎တုိ႔၏ လပုင္န္းကြၽမ္းက်ငမ္ႈမ်ားကိ ုျပနလ္ည္ေ၀မွ်ႏိငုၾ္ကၿပီး  စည္းရုံးေတာင္းဆိမုႈ 

အတြက္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္းကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးရာေရာက္ပါသည္။   

မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းလပုင္န္းစဥမ္တွစဆ္င္ ့ရရွလိာသည္ ့အသပိညာမ်ားႏငွ္ ့အရွနိအ္ဟနုတ္ို႔ေၾကာင္ ့ေဒသခ ံေက်းရြာ 

သားမ်ားအေနျဖင့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးကို ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ထက္တြင္ ပိုမိုခုိင္မာစြာ ရပ္တည္ေနသည္ 

ကုိ ေတြ႕ျမင္လုိလာၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 

လွယ္မ်ားအား စည္းရုံးေတာင္းဆိုျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တို႔တြင္ ပါ၀င္ 

လိုျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။   

မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း - တည္ရွိေနဆဲဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ 

အသစမ္်ား ေရးဆြဲျခင္းႏငွ္ ့သကဆ္ိငုရ္ာ အစိုးရဌာနမ်ားႏငွ္ ့ေ၀မွ်ျခင္းတို႔တြင ္မတွတ္မ္းျပဳစမုႈရလဒမ္်ားကိ ုအေျခခသံြင္းအား 

စုမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း EAO မ်ားသည္ ေျမယာမူ၀ါဒ အသစ္မ်ားကို ေရးဆြဲလွ်က္ရွိရာ 

ထိုမူ၀ါဒအခ်ိဳ႕သည္ အမ်ားပိုင္ေျမ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ကုိ ေဒသခံေက်းရြာမ်ားမွ ဦးစီး 

ေဆာငရ္ြကခ္ဲသ့ည္ ့ရိုးရာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့မတွတ္မ္းျပဳစထုားမႈမ်ားအား အေျခခထံားၾကသည။္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြငမ္ ူေျမသိမ္း 

ဆည္းခံရမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဤကဲ့သို႔ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကို ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳတတ္ၾကသည္။
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အမ်ားျပည္သူ၏ အသိအျမင္ပြင့္လင္းလာေစေရးတြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈဆိုင္ရာ နမူနာ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈအားေျဖရွင္းရာတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ မီဒီယာခ်ိတ္ 

ဆက္ထားမႈမ်ားကိုလည္း ဖိအားတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

အေျခအေနေပးသည္အ့ျပင ္လိအုပမ္ညဆ္ိပုါက တရားရုံးတြငတ္ရားစြဲဆိုႏိငု္ေရးကိလုည္း ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားထား 

ရပါမည္။ ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာအႀကံၪာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ အခမဲ့ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ NGO မ်ား ရွိၾက 

ပါသည္။ 
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မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းရလဒမ္်ားအေပၚတြင ္အေျခခ၍ံ မညသ္ည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပိငုဆ္ိငုလ္ိၾုကသညက္ိ ုေဒသခ ံလထူ ု

အတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဖန္တီးေပးရပါမည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထိုသို႔စီစဥ္ရာတြင္လည္း အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္ 

လာေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တာ၀န္ေပးအပ္ထားရမည္။ 
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aemufqufwGJ azmfjycsufrsm;

aemufqufwGJ 1  toHk;0ifEdkifaom &if;jrpfrsm; 

ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ား -

• ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား သုံးသပ္ခ်က္အတြက္ IFAD 

မွ ျပဳစုထာစသည့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို ေလ႔လာၾကည့္ပါ။ 

 https://www.ifad.org/documents/10180/d1383979-4976-4c8e-ba5d-53419e37cbcc

• မိမိေရးဆြဲေသာ ေျမပုံမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို အေလးထားစဥ္းစားထားဖို႔ လိုပါသည္။ ထိုအတြက္ ကိန္း 

ဘရစ္ခ်္တကၠသုိလ္၊ CDA ပူးေပါင္းေလ႔လာမႈစီမံကိန္းမွ Goddard, N. ႏွင့္ M. Lempke 2013 တုိ႔ ပူးတြဲေရးသားထားေသာ 

“ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆုိင္ခြင့္တို ႔တြင္ ဆံုးရႈံးထိခိုက္မႈ မရွိေစရ။ ပဋိပကၡျဖစ္လြယ္သည့္ ေျမယာ 

စီမံကိန္းမ်ားအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း”ကို ေလ႔လာၾကည့္ပါ။ 

 http://cdacollaborative.org/publication/do-no-harm-in-land-tenure-and-property-rights-designing-and-

implementing-conflict-sensitive-land-programs/
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• လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္တာနက္ေပၚမွ အခမဲ့သင္တန္းအေၾကာင္း သိရွိလိုပါက 

နယ္သာလန္ႏွင့္ IFAD (အီတလီ) (ISBN: 978-92-9081-446-7)  CTA မွ တင္ဆက္လွ်က္ရွိသည့္ “လူထုပူးေပါင္း 

ပါ၀င္မႈျဖင့္ ေဒသအလိုက္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကား 

မႈ သင္တန္းအစီအစဥ္” ကို ေလ႔လာၾကည့္ပါ။ http://pgis-tk-en.cta.int/

• 3D ေျမပုံေရးဆြဲမႈမ်ားအတြက္ Rambaldi, G. ႏွင့္ J. Callosa-Tarr တို႔ ပူးေပါင္းေရးသားထားသည့္ “လူထုပူးေပါင္း 

ပါ၀ငသ္ည္႔ 3D ေျမပုံေရးဆြမဲႈအတြက္ ေမာဒ္ယ္လပ္ုစံထုိံင္ျခင္း - လမ္းညႊနစ္ည္းမ်ဥ္းမ်ားႏငွ္ ့လက္ေတြ႔လပု္ေဆာငမ္ႈမ်ား” 

ကို ေလ႔လာၾကည့္ပါ။ http://www.iapad.org/wp-content/uploads/2015/07/p3dm_arcbc.pdf

• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသခံလူထုဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း - CSO 

မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 2016။ USAID မွ ထုတ္ေ၀ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာဘာသာတို႔ျဖင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

• “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းရြာလူထုအဆင့္ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း - ကြင္းဆင္း၍ 

အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၀၁၆)” ။ USAID မွ ျပဳစုထုတ္ေ၀ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 

ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

အျခားေသာ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား - 

• ေျမယာလပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ား မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းႏငွ္ ့ေဒသခလံထုူအေနျဖင္ ့၎တို႔၏ ေျမယာ လပုကုိ္ငပ္ိငုဆ္ိငုခ္ြင္ ့ကာကြယ ္

ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲျပဳစုေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ NAMATI 

အဖြဲ႔မွ Knight, R. J. ႏွင့္ Vogelsang, M. Brinkhurst. 2016 တို႔ ေရးသားျပဳစုထားသည့္ “ေဒသခံလူထု၏ ေျမယာ 

ကာကြယ္ႏိုင္ေရး ကူညီပံ႔ပိုးသူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္” ကို ၾကည့္ပါ။  

 https://namati.org/resources/community-land-protection-facilitators-guide/

• လူမႈသိပၸ ံသုေတသနလုပ္ငန္း အသံုးခ်ကိရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ Inya Institute မွ ေရးသား 

ထုတ္ေ၀သည့္ “လူမႈသုေတသန နည္းနိႆယ မိတ္ဆက္ (၂၀၁၅)” ကုိ ၾကည့္ပါ။ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ဘာသာတို႔ျဖင့္ 

ရယူႏုိင္ပါသည္။ http://www.lift-fund.org/introduction-social-research-methods-english-and-myanmar. 

အျခားေသာ သငတ္န္းေပးျခင္းဆိငုရ္ာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိလုည္း ေအာကပ္ါလပိစ္ာတြင ္၀င္ေရာက္ေလ႔လာၾကည္ပ့ါ။ 

http://www.inyainstitute.org/wpcontent/uploads/2014/03/TrainingModule_english.pdf

• အေႏွာင္အဖြ႔ဲကင္း၍၊ ႀကိဳတင္၊ ခ်ျပအသိေပးထားၿပီး၊ သေဘာတူညီခ်က္ရယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရ 

မည္ကို Oxfam Australia မွ ထုတ္ေ၀ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆရာကိုင္လက္စြဲတို႔ကို ေလ႔လာၾကည့္ပါ။ 

https://www.oxfam.org.au/what-we-do/mining/free-prior-and-informed-consent/ 

• ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လယ္ယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာက႑မ်ားရွိ လုပ္ 

ပိုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ FAO ၏ “အမ်ားျပည္သူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ကို ၾကည့္ပါ။

• လူ႔အခြင့္အေရး အထူးသျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စုေပါင္းပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို 

မတွတ္မ္းျပဳစုျခင္းႏွင္ ့စုေဆာင္းေကာကယူ္ထားသည္ ့အခ်ကအ္လကမ္်ားအား စည္းရုံးေတာင္းဆိမုႈအတြက ္အသုံးခ်ပု ံ
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တို႔အတြက္ အဆင့္အလိုက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို AIPP မွ ထုတ္ေ၀ခဲ႔သည့္ လက္စြဲစာအုပ္အား ေလ႔လာၾကည့္ပါ။ 

http://aippnet.org/indigenous-peoples-human-rights-defenders-field-handbook-on-human-rights-

documentation-and-advocacy/

• ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း (UNDRIP) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေပးလုပ္ 

ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လိုပါက AIPP မွ ထုတ္ေ၀ထားေသာ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳစုထားသည့္ စာရြက္စာ 

တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ http://aippnet.org/rights-updated-training-manual-on-the-undrip-volume-2/

• ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင္အ့ေရးခ်ိဳးေဖာကခ္ရံမႈႏငွ္ ့ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကိ ုမဒီယီာသမားမ်ားသိရွလိာေစရန၊္ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို မီဒီယာသမားမ်ားမွ သတင္းေရးသားလာၾကေစရန္ မည္သို႔ ဆြဲေဆာင္ 

တိုက္တြန္းသင့္သည္ဟူေသာ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္မ်ားအေၾကာင္းကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရႈႏိုင္သည့္ 

ေနရာ - http://aippnet.org/practical-guide-for-media-practitioners-on-indigenous-peoples-issues-in-

asia-new-publication/

စာတမ္းမ်ား ရွာေဖြရမည့္ေနရာ -

  MYLAFF: mylaff.org

  Burma Library: www.ibiblio.org/obl

ေျမပုံမ်ား ရွာေဖြရမည့္ေနရာ -

  Google Earth

  MIMU: http://www.themimu.info

 

aemufqufwGJ 2  tusKd;oufqdkifolrsm; pdppfoHk;oyfcsuf 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအဆင့္

FPIC ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအစီအစဥ္တို႔အတြက္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း 

ဖိတ္ၾကားပါ -

ကူညီပံ႔ပိုးမည့္သူမ်ားအား ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း 

ဖိတ္ၾကားပါ -

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအဆင့္

ပထမအႀကိမ္ ေက်းရြာအစည္းအေ၀း 

ဖိတ္ၾကားပါ -

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား  

ေက်းရြာ နယ္နိမိတ္မ်ား 

ဖိတ္ၾကားပါ -

ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း 
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ဖိတ္ၾကားပါ -

စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ေက်းရြာအစည္းအေ၀း

ဖိတ္ၾကားပါ -

ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈႏွင့္ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈ အဆင့္

သုေတသနလုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားအား အျခားေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်ေပးႏိုင္ေရး အစည္းအေ၀း 

ဖိတ္ၾကားပါ -

အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္တင္ဆက္ျခင္း 

ဖိတ္ၾကားပါ -

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္း

ဖိတ္ၾကားပါ -
 
aemufqufwGJ 3  tusKd;oufqdkifolrsm; pdppfoHk;oyfcsuf

ေဒသခံေက်းရြာ၏ အဓိက ျပႆနာမ်ား 

ဤေက်းရြာအတြင္းတြင ္မတ္ွတမ္းျပဳစရုမည္ ့အေရးအႀကီးဆုံးအရာမ်ားမွာ အဘယန္ည္း။ မတွတ္မ္းျပဳစသုင္သ့ည္ ့

ေျမယာပဋိပကၡမ်ား ရွိပါသလား။ မွတ္တမ္းျပဳစုသင့္သည့္ ရိုးရာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ထူးျခားျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိေနပါသလား။

ေက်းရြာ၏ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

မည္သူမွ -

မည္သို႔ -

ေဒသ၏ ေနာက္ခံသမိုင္း

မည္သူမွ -

မည္သို႔ -

ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ

မည္သူမွ -

မည္သို႔ -

သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပိုင္ခြင့္

မည္သူမွ -

မည္သို႔ -

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

မည္သူမွ -

မည္သို႔ -

ခုံသမာဓိနည္းျဖင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္း / ပဋိပကၡ စီမံခန္႔ခြဲေျဖရွင္းေပးမႈ

မည္သူမွ -

မည္သို႔ -
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သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

မည္သူမွ -

မည္သို႔ -

ေျမယာတြင္ပါ၀င္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား - 

ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ ေနာက္ခံရာဇ၀င္၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ အက၊ ပြဲေတာ္မ်ား

မည္သူမွ -

မည္သို႔ - 

aemufqufwGJ 4  tajccHar;cGef;rsm;pm&if;

ျပည့္စုံစြာ ျပဳစုေပးထားသည့္ အေျခခံေမးခြန္းမ်ားစာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းျပဳစုမည့္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆီေလ်ာ္ဆုံးေမးခြန္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

t"dujyomemrsm; 
ေက်းရြာမွာ မတွတ္မ္းတငသ္င္သ့ည္ ့ဓေလထုံ့းတမ္းေျမယာပိငုဆ္ိငုမ္ႈႏငွ္ ့ပတသ္က္ေသာ အေရးအၾကီးဆုံး အပိငု္းက 

ဘာလဲ။

• ေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိပါသလား။ ရွိပါက မည္ကဲ့သို႔အျငင္းပြားေနသည္ကို ေဖာ္ျပပါ။

• လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေက်းရြာကို ထိခိုက္မႈရွိခဲ့ဖူးသလား။ ရွိပါက ေဖာ္ျပေပးပါ။

• ေက်းရြာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာပိုင္ဆို္င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးမွတ္သားသင့္ေသာ (သို႕) ထူးျခားေသာ 

ဓေလ့တစ္ခုခုရွိပါသလား။

a,bk,stcsuftvufrsm;

ေက်းရြာတြင္ လက္ရွိလူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။

မည္သည့္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ေနပါသလဲ။ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုတြင္ အိမ္ေထာင္စုမည္မ်ွရွိပါသလဲ။

လူမ်ိဳးစု (မ်ား)၊ မ်ိဳးႏြယ္စု/မ်ိဳးစု 

လူမ်ိဳးစု (မ်ား) မ်ိဳးႏြယ္စု/မ်ိဳးစု အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္ လူဦးေရ

                              စုစုေပါင္း 
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 မည့္သည့္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကပါသလဲ။ ဘာသာတစ္မ်ိဳးတြင္ အိမ္ေထာင္စုမည္မ်ွရွိပါသလဲ။

ယခင္က လူဦးေရဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။ (လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္၊ ၅၀ ႏွစ္)

ေက်းရြာထဲကို ဘယ္သူေတြ လာေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနၾကသလဲ။

ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူအမ်ိဳးအစား လူဦးေရ
လာေရာက္ေနထိုင္ရသည့္

အေၾကာင္းအရာ

စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား

ေက်းရြာသား/သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး 

လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား

  

 မည္သူေတြ ေက်းရြာမွ ထြက္သြားၾကပါသလဲ။ ပဋိပကၡကိုေရွာင္တိမ္းရန္အတြက္ ေက်းရြာမွ ထြက္သြားရျခင္း ရွိပါ 

သလား။ ရွိပါက လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္လဲ။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္အတြက္ ေက်းရြာမွထြက္သြားရျခင္း ရွိပါသလား။ ဘယ္ 

ေနရာကို ထြက္သြားျပီး၊ မည္သည့္အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသလဲ။ ေက်းရြာမွထြက္သြားသည့္ အခ်ိန္ကာလမွာ တစ္ 

ႏွစ္ပတ္လံုးလား (သို႕) လပိုင္းလား။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ဘယ္အခ်ိန္(လ) ေတြမွာ ထြက္သြားေလ့ရွိပါသလဲ။

ေက်းရြာမွာ မည္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ရွိပါသလဲ။ စာသင္ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း၊ 

ဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ အျခား….။

ေက်းရြာကို ဘယ္လုိလာေရာက္ၾကပါသလဲ။ မည့္သည့္ေက်းရြာမွလူမ်ား လာေရာက္ေလ့ရွိပါသလဲ။ ကားလမ္း၊ 

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္လမ္း၊ ရာသီပိုင္းသာအသံုးျပဳ၍ရေသာလမ္း၊ လမ္းေလ်ွာက္လမ္း၊ ေရလမ္း။

ေက်းရြာတြင္ အသံုးျပဳေနၾကေသာ စြမ္းအင္ကို မည္သည့္အရင္းအျမစ္မွရရွိပါသလဲ။

အသံုးျပဳေသာ 

အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္

စြမ္းအင္အတြက္ မည္သူက 

အကုန္အက်ခံရပါသလဲ။ စြမ္းအင္ 

အရင္းအျမစ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 

ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ အသံုးျပဳၾကပါသလဲ။

ထင္း

ဆိုလာျပား

မီးစက္ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
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 ေက်းရြာတြင္ NGO (သို႕) CSO စီမံကိန္းတစ္ခုခု ရွိပါသလား။ ရွိပါက မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္စီမံကိန္း 

တြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကပါသလဲ။

  aus;&Gmordkif;aMumif;

ေက်းရြာသမိုင္းေၾကာင္း၏ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္းေရးဆြဲမည္ဆိုပါက အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားအတြင္း မွီျငမ္းကိုးကားႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမပုံတစ္ခုကိုလည္း အရန္သင့္ ေဆာင္ထားရပါမည္။ 

ဤေနရာတြင္ ေက်းရြာကို မည့္သည့္ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသလဲ။

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က ေက်းရြာကို အျခားတစ္ေနရာရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ဖူးပါသလား။ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ႔ရပါက 

ဘာေၾကာင့္လဲ။ 

အရင္ကေက်းရြာ၏ တည္ေနရာႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္ကို ေဆြးေႏြးပါ။ (ဥပမာ 

- စစ္တပ္မွလာေရာက္အေျခခ်ၿပီး အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း (သို႕) ေျမသိမ္းဆည္းခံရေသာေၾကာင့္ 

ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း (သို႕) သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း) 

မည္သည့္အေၾကာင္းအရာက ေက်းရြာ၏လူဦးေရေျပာင္းလမဲႈကုိ ျဖစ္ေစပါသလ။ဲ (ပဋိပကၡ၊ အစာေရစာ ရွားပါးျခင္း၊ 

ကပ္ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္း)

ေက်းရြာတြင္ မည့္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရေျပာင္းလဲမႈ ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ 

ပါသလဲ။

  vkyfydkifcGifh? toHk;jyKcGifhESifh vTJajymif;ay;ydkifcGifh

အသံုးျပဳမည့္နည္းစနစ္မ်ား - ပံုၾကမ္းဆြဲျခင္း၊ ေကာင္းကင္ေျမပံု အသံုးျပဳျခင္း၊ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အိမ္ေ

ထာင္စု၏အရင္းအျမစ္ကိုေဖာ္ျပေသာ ပံုၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း

မည္သူကိုပါ၀င္ေစမွာလ ဲ- မတူညီေသာလူအုပ္စုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးျခင္း

  vkyfydkifcGifhESifh &,loHk;pGJydkifcGifh

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ိဳးအစား ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသလဲ။ 

(တစဥ္ီးခ်င္း၊ အမိ္ေထာငစ္အုလုကိ၊္ မသိားစအုလိကု၊္ မ်ိဳးႏြယအ္လိကု၊္ မ်ိဳးႏြယစ္အုလိက္ု၊ ေက်းရြာအလိကု၊္ ဘိုးဘြား 

တို႕၏ပိုင္ဆိုင္မႈအရ၊ အျခား…..)

ေျမယာႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ိဳးအစားအလိုက္ မည္သူကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္ စသည္တို႕ 

အေပၚ ကြာျခားခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

ေျမအသုံးခ်မႈတစ္ခုစီအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေမးျမန္းပါ - 

ဒီေျမအသုံးခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးအစားအတြက္ ဘယ္လိုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးေတြရွိထားသလဲ။ 

ဒီေျမအသုံးခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးအစားကို ဘယ္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကလဲ။ 
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ေျမအသုံးခ်မႈ 

ပုံစံအမ်ိဳးအစား
မည္သူမွပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္ မည္သည့္ရင္းျမစ္

မည္ကဲ့သို႔ လႊဲေျပာင္း 

ေပးႏိုင္သည္

သစ္ေတာ - 

ေဒသခံလူထုမွ 

ကာကြယ္ေပးထားသည့္ 

သစ္ေတာမ်ား

မ်ိဳးႏြယ္စု သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ 

ေခါင္းေဆာင္

ေဒသခံလူထုမွ ကာကြယ္ 

ေပးထားသည့္ သစ္ေတာ 

ဧရိယာ၊ သစ္ေတာရင္းျမစ္ 

မ်ားႏွင့္  ပတ္သက္သည့္  

အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖ 

ရွင္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိ

အေမြေပးျခင္း

ေက်းရြာအတြင္း  ေနထုိင္  

သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား

သစ္၊ ေလာင္စာထင္း၊ 

သဘာ၀ ေပါက္ပင္မ်ား

ေဒသခံလူထုအျဖစ္ ေက်း 

ရြာအတြင္း ေနထုိင္လွ်က္ရွိ 

သူ

ေဒသခံလူထု ေက်းရြာအတြင္းအေဆာက္ 

အဦမ်ားအတြက္ သစ္ႏွင့္ 

ေလာင္စာထင္း (ေက်ာင္း ၊ 

အစည္းအေ၀းခန္းမ၊ ေဆး 

ခန္း၊ စသည္ ....)

ေဒသခံလူထုအျဖစ္ ေက်း 

ရြာအတြင္း ေနထုိင္လွ်က္ရွိ 

သူ

တစ္ဦးခ်င္း/အိမ္ေထာင္စု ေက်းရြာအတြက္ အလုပအ္ 

ေကၽြး ျပဳခဲ႔သည္ ့အတိငု္းအ 

တာေပၚမူတည္၍ တစ္ဦး 

ခ်င္း သို႔မဟတု ္အမိ္ေထာင ္

စုအလိုက္အား သစ္ေတာ 

ဧရိယာမ်ားကို ခ်ထားေပး 

သည္

အေမြ ဆက္ခံရယူၾကသည္႔ 

မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား

သစ္ေတာ - 

ပုဂၢလိကပိုင္ 

သစ္ေတာကြက္

အိမ္ေထာင္စု အိမ္ေထာင္စုမွ  စိုက္ပ်ိဳး ၊ 

ရတိသ္မိ္း၊ ျပနလ္ညစ္ိကုပ္်ိဳး 

ၾကသည္။ 

ေလာင္စာထင္း၊ သစ္၊ 

သဘာ၀ သီးႏွံမ်ား

သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ က 

နဦး ပိုင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္ ၾက 

သည္။ မူလစိုက္ပ်ိဳးခဲ႔သူ၏ 

မိသားစု ၀င္ မ်ားမွ  အေမြ  

ဆက္ခံျခင္းျဖင့္ လက္ဆင့္ 

ကမ္းပိုင္ဆိုင္လာ ၾကသည္။ 

တစ္ခါတရံတြင္ ထုတ္ေရာင္း 

ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္။
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စားက်က္ေျမ ေဒသခံလူထု အမ်ားပိုင္ စားက်က္ေျမကို 

ေက်းရြာအတြင္း ရွိ  အိ မ္  

ေထာင္စုမ်ားက အသုံးျပဳ 

ၾကသည္

ေက်းရြာအတြင္း  ေနထိုင္  

လွ်က္ရွိသူ

ဥယ်ဥ္ၿခံ အိမ္ေထာင္စု သီးႏွံမ်ား သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ က 

နဦး ပိုင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္ ၾက 

သည္။ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ ေနရာ 

အေပၚ မူတည္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ေတာင္းခံ ရသည္။ မူလစုိက္ 

ပ်ိဳးခဲ့သူ၏ မိသားစု၀င္မ်ားမွ 

အေမြဆက္ခံျခင္းျဖင့္ လက္ 

ဆင့္ကမ္း ပိုင္ဆုိင္လာၾက 

သည္။  တစ္ခါတရံတြ င္  

ထုတ္ေရာင္းျခင္းမ်ိဳးလည္း 

ရွိႏိုင္။

        

 သစ္ေတာ၊ ဥယ်ဥ္ၿခံႏွင့္ စားက်က္ေျမတို႔အတြက္ ဥပမာမ်ားေပးပါ။ ေဒသခံလူထုမွ အသုံးျပဳလွ်က္ရွိသည့္ ေျမ 

အသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္စြက္ေပးပါ။ 

ေျမယာ သို႔မဟုတ္ ရင္းျမစ္တစ္ခုကို ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ရယူခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ေတြ ရွိပါသလဲ။ 

တစ္စုံတစ္ဦး ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ႔ေျမေပၚမွာ အျခားသူေတြက ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၀င္ခူးတာ၊ အမဲလိုက္တာမ်ိဳး 

လုပ္လို႔ရတဲ႔ ေနရာေတြ ရွိပါသလား။ 

ေက်းရြာအတြင္းမွ မည္သူမဆို ခူးယူသုံးစြဲႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ရွိပါသလား။ 

  vTJajymif;ydkifcGifh

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ေျမယာကုိ မည္ကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရလာသလဲ။ (အေမြဆက္ခံျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ လက္ 

ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လက္ေဆာင္ရရွိျခင္း၊ အေမြစားအေမြခံရရွိျခင္း၊ အျခား…..)

ေျမယာအသံုးခ်မႈပံုစံအလိုက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိဖို႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရွိပါသလား။

ေျမယာကို ဘယ္လိုအေမြဆက္ခံၾကသလဲ။ မိသားစု၀င္အၾကားမွာ ေျမယာကို ဘယ္လို ခြဲေ၀ၾကသလဲ။

အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ေျမယာကိုအေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္မွာ ကြာျခားခ်က္ေတြ ဘာရွိလဲ။

တစစ္ံတုစ္ေယာကက္ေျမကိုေရာင္းခ်လိလုွ်င၊္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ဘာရွလိဲ။ ဘယသ္ူေတြကိ ုေရာင္းခြင္ရ့ွလိဲ။ 

ဘယ္သူေတြကို ေရာင္းခြင့္မရွိဘူးလဲ။
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ေက်းရြာျပငပ္မလွာၿပီးေနထိငုတ္ဲသ့ူေတြအတြက ္ေျမယာကိပုိငုဆ္ိငုခ္ြင္ရ့ဖို႔ (သို႔) အသုံးျပဳခြင္ရ့ဖို႔ ဘယ္လိ ုစည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းေတြရွိလဲ။ သူတို႔ေတြ ေျမကို၀ယ္ယူခြင့္ရွိၾကသလား။ ရွိရင္ ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ၀ယ္ယူခြင့္ရွိၾကသလဲ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေက်းရြာကေနထြက္သြားရင္၊ သူပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးတဲ့ေျမက ဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲ။

တစ္ျခားတစ္ဦးကိုေျမငွားရမ္းဖို႕အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြဘာရွိလဲ။

ေျမကို ေခ်းေငြရရွိဖို႔ အေပါင္ပစၥည္းတစ္ခုအေနနဲ႔ အသံုးျပဳလို႔ရလား။

  e,fedrdwftydkif;tjcm;rsm; owfrSwfjcif;

အနီးအနားေက်းရြာေတြက ဘာေတြလဲ။ ေက်းရြာပိုင္နက္နယ္နိမိတ္ကို ဘယ္သူက တာ၀န္ခံၿပီး သတ္မွတ္ေပးခဲ့ 

တာလဲ။ ဘယ္တုန္းကလဲ။ 

ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္းအၾကား နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္ခဲ့ၾကတာလဲ။ 

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ေတြကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္တုန္းက ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္ခဲ့လဲ။

နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈေကာ ရွိရဲ႕လား။

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတည္ရွိတဲ႔ေနရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရြာသားေတြအၾကားမွာ သေဘာထားကြဲလြဲတာမ်ိဳး ရွိသလား။

ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအေပၚမွာ ရြာတိုင္းက ၀ိုင္းၿပီးေ၀မွ်သုံးစြဲေနတဲ႔ ဧရိယာေတြ ရွိသလား။

ေက်းရြာထဲမွာေကာ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈေတြကုိ ဘယ္လုိသတ္မွတ္ၾကသလဲ (ေက်ာက္တံုး၊ သစ္ပင္၊ 

တိုင္၊ ခ်ဳံ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ သီးႏွံအပင္၊ အမွတ္အသားအေနနဲ႔ စိုက္ထားတဲ႔အပင္၊ အျခား)

  &,loHk;pGJydkifcGifh

တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ေျမယာ(သုိ႔)သဘာ၀အရင္းအျမစ္တစ္ခုခုကုိ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းမရိွဘဲ အသုံးျပဳခြင့္ရေနၾကတဲ့ 

နည္းလမ္းမ်ား ဘာရွိလဲ။

ေျမကုိငွားရမ္းအသုံးျပဳေနရသူတစဥ္ီးဟာ ငွားရမ္းထားတဲ့ေျမေပၚမွာ ဘာေတြလပုက္ိငုလုိ္႔ရလ။ဲ ဘာေတြကိ ုလပုလ္ို႔ 

မရဘူးလဲ။

တစ္ျခားတစ္ေနရာမွာေမြးဖြားၿပီး၊ လကရ္ွိေက်းရြာမွာ အေျခခ်ေနထိငု္ေနတဲသ့ူေတြအတြက ္ေျမယာနဲ႔ ပတသ္ကတ္ဲ ့

အခြင့္အေရးေတြ ဘာရွိလဲ။

  ab;jzpfvG,fonfh tkyfpkrsm;twGuf ar;cGef;rsm; 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္နဲ ႔ ၀ယ္ယူခြင့္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးနဲ ႔ အမ်ိဳးသားတုိ႔အၾကား 

ကြာဟမႈရွိပါသလား။

မုဆိုးမတစ္ဦးသည္ မည္သည့္ေျမမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိပါသလဲ။ မည္သည့္ေျမမ်ိဳးကို အသံုးျပဳခြင့္ရွိပါသလဲ။ သူမရဲ႕ 

သားသမီးေတြက မည္သည့္ေျမမ်ိဳးကို အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိၾကပါသလဲ။

မိဘမဲ့တစ္ဦးအတြက္ မည္သည့္ေျမမ်ိဳးကို အသံုးျပဳခြင့္ရွိသလဲ။ မည္သည့္ေျမမ်ိဳးကို အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိသလဲ။
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  tpdk;&rS todtrSwfjyKxm;aom ydkifqdkifcGifhrsm;

ေက်းရြာမွာ မည္သည့္ေျမယာမွတ္ပံုတင္အမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳၾကသလဲ။ လူဦးေရဘယ္ေလာက္က ေျမယာ 

မွတ္ပံုတင္ရွိၾကသလဲ။ မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားေတြမွာ မွတ္ပံုတင္ရွိၾကသလဲ။

အိမ္ေထာင္စု ဦးေရ ေျမ အမ်ိဳးအစား

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 

စတင္ရရွိခဲ့ပါသလဲ။ 

ေလ်ွာက္လြာတင္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ 

ကို ေဖာ္ျပပါ။ မည္သူေတြက ေျမယာ 

မွတ္ပံုတင္ကို မရရွိၾကတာလဲ။

ပံုစံ ၇

ပံုစံ ၁၀၅

ေျပစာ

တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ

ထုတ္ေပးေသာ 

ေျမယာမွတ္ပံုတင္

 

လူအေရအတြက္
ဧရိယာ

(ေဒသအတိုင္းအတာျဖင့္)

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရွိထား

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ မရွိ 

စုစုေပါင္း

အစုိးရမွထုတ္ေပးေသာ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ရိွပါက မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္၊ မည္သူက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 

ရသလဲ၊ အက်ိဳးေက်းဇူးအေနနဲ႔ ဘာရွိလဲ၊ ျပႆနာေတြဘာရွိလဲ ေဖာ္ျပေပးပါ။

  tzGJUtpnf;rsm; 

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုျဖင့္ စတင္ပါ။ လူမႈအေျချပေျမပုံကိုအသုံးျပဳ၍ စတင္ေဆြးေႏြးပါ။ ေက်းရြာမွာ ဘယ္လို 

အသင္းအဖြ႕ဲေတြရွသိလ။ဲ ေက်းရြာတြင ္ဓေလထ့ံုးတမ္းေျမယာပိငုဆ္ိငုမ္ႈႏငွ္လ့ပတသ္က၍္ အဓကိ လမူႈေရး အေျခခအံေဆာက ္

အံု/အသင္းအဖြဲ႕က ဘာလဲ။ အစိုးရရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ထဲက ဘယ္လိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးေတြရွိလဲ။ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား

အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘယ္လိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးေတြရွိလဲ။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ အခန္းက႑က ဘယ္ 

လိုရွိသလဲ။ မတူညီတဲ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဘယ္လို ပတ္သက္ဆက္ဆံေနၾကသလဲ။
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အသုံးခ်ကိရိယာမ်ား - venn diagram၊ ဦးတည္အုပ္စုအလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ႀကိဳတင္စီမံျပင္ဆင္ထားသည့္ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား။ 

ပါ၀ငသ္မူ်ား - Venn diagram တြင္ ေဖာ္ထုတ္ရရိွခဲ႔သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိခုိက္လြယ္သူူမ်ား 

(ျဖစ္ႏိုင္ပါက သီးသန္႔အုပ္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ မဟုတ္သူမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါ)

ဦးတည္အုပ္စုအလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လူမႈအေျချပေျမပုံမ်ား ေရးဆြဲေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအေျချပေျမပုံ 

အတြင္း၌ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးျမန္း 

ေဆြးေႏြးပါ။ 

ေက်းရြာထမဲွာ ဘယလ္ိအုဖြဲ႔အစည္းေတြရွလိ။ဲ (ရိုးရာဓေလ့ေကာမ္တမီ်ား / ႏိငုင္ံေရး အပုစ္မု်ား / ဘာသာေရးအဖြ႕ဲ 

မ်ား / အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား / လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား / အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္သူမ်ားကဲ့သို႔ သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲ 

သူမ်ားအဖြဲ႕ / ဆည္ေျမာင္းေဖာက္လုပ္သုံးစြဲသူမ်ားအဖြဲ႕ / ေရလုပ္သား အဖြဲ႕ / အျခား) 

အဒဲအီထကဲ ဘယ္အဖြ႕ဲအစည္းေတြက ေက်းရြာ/နယ္ေျမ အမ်ားအျပားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကလ။ဲ ေက်းရြာ/ နယ္ေျမ 

အမ်ားအျပားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ရိုးရာဓေလ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြေကာ ရွိပါသလား။ 

ေက်းရြာထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။ (ရြာသူႀကီး / ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား / ေဒသခံ 

အဖြဲ႕အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား / ေဒသအဆင့္အထက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား) 

ေက်းရြာမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုခ်မွတ္ေလ့ရွိပါသလဲ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွ ဘယ္သူေတြပါ၀င္ 

ဆံုးျဖတ္ၾကသလဲ။

ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်းရြာမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုဘယ္လိုခ်မွတ္ေလ့ရွိသလဲ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွာ 

ဘယ္သူေတြပါ၀င္ၾကသလဲ။

ေက်းရြာသားေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္တာ ဘာရိွလဲ။

ဓေလ့ထုံးတမ္းန႕ဲပတ္သက္လုိ႕ဘယ္လုိအဖြ႕ဲအစည္း (ေကာ္မတီ) မ်ိဳးေတြရိွေနသလ။ဲ ဘယ္ဓေလ့ထုံးတမ္း အေလ့ 

အထေတြကို ခိုင္ခုိင္မာမာက်င့္သံုးေနၾကသလဲ။ ယခင္က ခိုင္ခုိင္မာမာက်င့္သံုးခဲ့ၿပီး၊ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ အနည္းအက်ဥ္း 

ေလာက္သာက်င့္သံုးေတာ့တဲ့ (သို႔) လံုး၀မက်င့္သံုးေတာ့တဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြရွိပါသလား။

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ေတြကိ ုဘယလ္ိုေရြးခ်ယဖ္ြ႕ဲစည္းပါသလ။ဲ (ရြာလႀူကီး၊ ေကာမ္တီမ်ား၊ အျခားေခါင္းေဆာငမ္်ား) 

ဒီေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတို႔ေနရာ(ရာထူး)မွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ တာ၀န္ယူလို႔ရပါသလဲ။ သူတို႔ေတြဟာ 

ေက်းရြာလူထုရဲ႕ အက်ိဴးစီးပြားအတြက္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ကို ရာထူးကဖယ္ရွားလို႔ ရပါသလား။

ဓေလ့ထံုးတမ္းအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတို႔အၾကား ဘယ္လို ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၾကသလဲ။ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိတဲ့ ေဒသေတြမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတို႔အၾကား ဘယ္လို 

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၾကသလဲ။ 

  ajrtoHk;csrI
လကရ္ွအိသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈပုစံမံ်ားႏငွ္ ့ယခငအ္သုံးခ်ပုစံမံ်ားမ ွေျပာင္းလလဲာမႈမ်ား အေၾကာင္းကိ ု

ေဆြးေႏြးပါ။ ေျမအသုံးခ်မႈပုစံအံမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ဘယလုိ္ထြက္ကနုမ္်ိဳးေတြကိ ုစိကုပ္်ိဳး ဒါမမွဟတု ္ခူးဆြတၾ္ကလ။ဲ ေျမအသုံးခ်မႈပုစံ ံ
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တစမ္်ိဳးခ်င္း (ေလွကားထစစ္ိကုခ္င္း၊ ဥယ်ာဥၿ္ခ၊ံ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာ၊ သစ္ေတာအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး) အလိကု ္အေသးစတိ ္

ေဆြးေႏြးၿပီးလွ်င္ 

၁) အဲဒီအသုံးခ်မႈပုံစံေတြကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲၾကလဲ။ 

၂) အဓိက ထြက္ကုန္မ်ား (ေလာင္စာထင္း၊ စပါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္)။ 

၃) ဒီအသုံးခ်မႈပုံစံကို ဘယ္သူေတြက လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလဲ။ 

၄) ဘယ္သူေတြက ရယူသုံးစြဲပိုင္ခြင့္ (ေခတၱငွားရမ္း၊ အခေပးငွားရမ္း၊ အမဲလိုက္ စသည္) ရွိၾကလဲ။ 

ေျမအသံုးခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးအစားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဇယားကြက္အတြင္း 

ေရးသြင္းမွတ္သားထားႏိုင္ပါသည္။ 

ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ိဳးအစား
သီးႏွံ၊ ထြက္ကုန္ ဧရိယာ 

(ေဒသအတိုင္းတာ)အိမ္စားရန္ စီးပြားျဖစ္

စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ

   

ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈ - ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ဳိးအေၾကာင္း ေယဘုယ် 

ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ စတင္ပါ။ ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း လိုအပ္ပါက မွီျငမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမပုံတစ္ခု အသင့္ေဆာင္ထားပါ။ 

ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံျပေျမပုံတစ္ခု ေရးဆြဲပါ။ သို႔မဟုတ္ ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျမပုံေရးဆြဲမႈမ်ားမွ ေရးဆြဲၿပီးသားေျမပုံတစ္ခုကို 

အသုံးျပဳပါ။ 

• အဓိက ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံေတြက ဘာေတြလ။ဲ (ဆည္ေရေသာက္စပါး / မုိးေကာင္းေသာက္လယ္ / ေတာင္ယာ 

/ ဥယ်ဥ္ၿခံ / သစ္ေတာကြက္ / စားက်က္ေျမ / ေဒသခံလူထုမွ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ သစ္ေတာ / အထြတ္ 

အျမတ္ထားသည့္ ေနရာ) 

• သူတို႔ငယ္စဥ္တုန္းကနဲ႔ ယခုလက္ရွိ ေျမယာအသံုးျပဳမႈဟာ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားသလဲ။

• လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမွာ ဘာေတြ သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားလဲ။ လြန္ခဲ့ေသာ 

၁၀ ႏွစ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္။

• ယခုလက္ရွိမွာ ေျမအသံုးျပဳမႈေတြက ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားတာလဲ။
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• ေနာငမ္ွာ ဘယလုိ္ေျမအသုံးျပဳမႈပံစုကုိံ ေမွ်ာလ္င္ပ့ါသလ။ဲ (လာမယ္ ့၅ ႏစွမ္ွာ၊ ၁၀ ႏစွမ္ွာ၊ သငရ္႕ဲသားသမီးေတြ 

ၾကီးလာၾကတဲ့အခါ…)

• ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈေတြက အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနတယ္လို႔ သင္ထင္ပါသလဲ။ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကို 

သင္ ေတြ႕ျမင္ခ်င္ပါသလဲ။

ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံအမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေမးျမန္းပါ - 

• ဘယ္သီးႏွံေတြကို စိုက္ပ်ိဳးသလဲ။

• ထြက္ကုန္ဘာေတြရရိွသလ။ဲ (ထင္း၊ သစ္၊ မီးေသြး၊ ၀ါး၊ သဘာ၀သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား၊ ေဆးဘက္၀င္ အပင္မ်ား…)

• ဘယ္သီးႏွံထြက္ကုန္ေတြက အိမ္သံုးအတြက္ပဲအသံုးျပဳလဲ၊ ဘယ္သီးႏွံထြက္ကုန္ေတြက ေရာင္းခ်ဖို႔လဲ။

• ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိတဲ့ သီးႏွံထြက္ကုန္တစ္ခုခု ရွိလား။

• ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိပါသလား။ 

• ဒီေျမအမ်ိဳးအစားကိ ုအျခား အသုံးခ်မႈပုစံတံစမ္်ိဳးသို႔ ေျပာင္းလလဲိက္ုတာမ်ိဳး ရွပိါသလား။ ဘယလ္ိပုုစံမံ်ိဳးေတြက 

တိုးလာသလဲ။ ဘယ္ပုံစံေတြက ေလ်ာ့သြားသလဲ။ 

• ေျမအသုံးခ်မႈပုံစံကို တစ္မ်ိဳးကေန အျခားတစ္မ်ိဳးေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္းေတြ သတ္မွတ္ထား 

သလဲ။ 
 

• ဒီေျမအသုံးခ်မႈပုံစံေတြကို ဘယ္သူေတြက ရယူလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၾကလဲ။ 

• ဒလီိအုသုံးခ်မႈပုစံမံ်ိဳးကိ ုရယ/ူအသုံးျပဳႏိငု္ျခင္းမရွတိဲ႔သူေတြ ရြာထမဲွာ ရွပိါသလား။ ဒလီိုေျမအမ်ိဳးအစားေတြကိ ု

ျပန္လည္ေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္းမ်ိဳးေတြ သတ္မွတ္ထားပါသလဲ။ 

• ဒီလိုေျမမ်ိဳးကို ဘယ္သူေတြက ၀ယ္လို႔ရလဲ။ ဘယ္သူေတြက ေရာင္းလို႔ရလဲ။

• ဘယ္သူေတြကို ေရာင္းေပးလို႔ရလဲ။ ဒီေျမအမ်ိဳးအစားကို ေရာင္းေပးလို႔မရတဲ႔သူေတြေကာ ရွိပါသလား။

• ဒီေျမနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ပုိင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာရိွပါသလား။ (အစုိးရအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္၊ 

အခြန္ေျပစာ၊ အျခား…..)

• ကိယုပ္ိငုအ္ေနနဲ႔ ပိငုဆ္ိငုခ္ြင္မ့ရွထိားတဲ႔ေျမေပၚမွာ လူေတြက ရယသူုံးစြဲႏိငုတ္ာမ်ိဳး ရွပိါသလား။ ေျမကိ ုအငွားခ် 

ေပးတာ၊ ေခတၱစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ေပးလုပ္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္လို႔ရလား။ ငွားယူထားသူအေနနဲ႔ ဒီေျမကို အသုံးျပဳမႈနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳး ရွိပါသလား။ 

• အရင္ကနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ သီးႏွံထြက္ကုန္ေတြရဲ႕ အထြက္ႏႈန္းက အရင္အတိုင္းပဲလား၊ တိုးလား၊ ေလ်ာ့လား။

• ဒီေျမယာအသံုးခ်မႈပံုစံကို စီမံခန္႕ခြဲတဲ့အခါမွာ ဘာအခက္အခဲေတြရွိသလဲ။ ဖ်က္ပိုးေတြရွိလား၊ ေျမအရည္ 

အေသြးနဲ႔ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာရွိသလား။ ရွိရင္ေျပာျပပါ။

• ေနာင္မွာ ဒီေျမယာအသံုးခ်မႈပံုစံက ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
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• သင့္ရဲ႕သားသမီးေတြ ၾကီးလာတဲ့အခါ ယခုေျမယာအသံုးခ်မႈဟာ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

• ေနာငအ္နာဂတမ္ွာ ဒီေျမယာအသံုးခ်မႈကိ ုဘယလ္ိုေတြ႕ျမငခ္်ငပ္ါသလ။ဲ ဘယလ္ိုျဖစလ္ာမယလ္ို႔ ေမွ်ာလ္င္ထ့ား 

ပါသလဲ။

• သင္ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္လာေစဖို႔ ဘာေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္မလဲ။

 အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမအသုံးခ်မႈပုစံမံ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေမးခြန္းမ်ားရွပိါသည။္ ေအာကပ္ါေမးခြန္းမ်ားသည ္ေျမအသံုးခ်မႈ 

ပုစံ ံတစခ္ခု်င္းစအီတြက ္သီးသန္႔ေမးခြန္းမ်ားျဖစသ္ည။္ မတွတ္မ္းျပဳစမုည့္ေဒသရွ ိေျမအသံုးခ်မႈပုစံအံေပၚမတူည၍္ သင့္ေလ်ာ ္

ေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သုံးစြဲပါ။ 

  tNrJwrf;pdkufysKd;ajr

• ဆည္ေရသြယ္ယူမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ဘယ္လုိခ်မွတ္ၾကလဲ။ ဆည္ေရသြယ္တန္းမႈကုိ စီမံခန္႔ခြဲ 

ေပးမယ့္ ေကာ္မတီ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိပါသလား။ 

• ဆည္ေရသြယ္တန္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရိုးရာဓေလ႔အရ ေကာ္မတီေတြ ရွိပါသလား။ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဘာေတြလဲ။ 

  pm;usufajr

• ဒီေဒသမွာ ဘယ္လိုအိမ္ေမြးတိရိစၦာန္ေတြကို ေမြးျမဴၾကသလဲ။

• အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ လႊတ္ေက်ာင္းၾကသလဲ။ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ စားက်က္ေျမ 

ရွိသလား။

• စားက်က္ေျမကုိ တစ္ႏစွပ္တလ္ံုး အသံုးျပဳသလား (သိ႕ု) ရာသအီလုိကပ္ ဲအသုံးျပဳသလား။ (ဥပမာ - လပွထ္ား 

တဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမ၊ ရိတ္သိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း စပါးခင္းေတာင္ယာ….)

• စားက်က္ေျမဟာ လူတိုင္းအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ေက်းရြာပိုင္ေျမလား။

• တစ္ျခားရြာသားေတြ လာေရာက္အသံုးျပဳခြင့္ရွိသလား။ 

• စားက်က္ေျမေပၚမွာ တိရိစၦာန္ေကာင္ေရကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြရွိသလား။

• တိရိစာၦန္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး ကန္႔သတ္မႈေတြရွိသလား။

• တိရိစာၦန္ေတြကို ဘယ္သူေတြက တာ၀န္ယူရသလဲ။ (အိမ္မွာရွိတဲ့အခ်ိန္၊ လႊတ္ေက်ာင္းတဲ့အခ်ိန္…)

• အကယ္၍ တိရိစာၦန္ေတြက စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြကို ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးပါက ဘာျဖစ္သလဲ။ ဒဏ္ေၾကး (သို႔) 

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရသလား။ ဒအီေၾကာင္းအရာက ေဒသခံအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစတဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္း 

တရားေတြလား။
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ေဒသအေခၚ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ိဳးအစား
ဧရိယာ 

(ေဒသအတိုင္းအတာ)
အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ကာလ

စားက်က္ေျမစုစုေပါင္း ဧရိယာ

  O,smOfNcHrsm;
  
  tdrfwGif;pdkufysKd;a&;
 
  pdkufysKd;a&;pD;yGm;vkyfief;

• ရိုးရာဓေလ႔က်င့္သုံးေနတဲ႔ေျမေပၚမွာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းေတြ ရွိေနလား။ 

• သူတို႔က ဒီေျမကို ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရသြားတာလဲ။

• အစိုးရဆီက မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ိဳး သူတို႔ဆီမွာ ရွိထားလား။

• ေဒသခံလူထုဆီက ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းစနစ္အရ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ိဳး ရထားလို႔လား။

• အကယ္၍ ရိုးရာဓေလ႔က်င့္သုံးေနတဲ႔ေျမကို ကုမၸဏီတစ္ခုက အသုံးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ သုံးခြင့္ျပဳမျပဳဆိုတာနဲ႔ 

ပတ္သက္တဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ရွိထားလား။ ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုရင္ေကာ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳးေတြ 

ရွိထားလဲ။ ဘယ္သူက ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္လဲ။ ေျမကို အသုံးျပဳခြင့္ ရွိမရွိဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အေျခအေနေတြ 

ရွိပါသလား။ 

  a&TUajymif;awmif,m

• ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကို ရြာထဲမွာ ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲၾကလဲ။ 

• ႏွစ္စဥ္အလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေျပာင္းေတာင္ယာအကြက္မ်ားကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ၾကသလဲ။ (ေက်းရြာအစည္း 

အေ၀း၊ အိမ္ေထာင္စုအခ်င္းခ်င္းအစည္းေ၀း၊ တစ္ဦးခ်င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္….)

• ဘယ္အေျခအေနကိုၾကည့္ျပီး အကြက္ကိုေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္သလဲ။ (ဥပမာ - ေနၾကာအရိုင္းပင္၊ ျမက္ပင္ကို 

ၾကည့္ျပီးဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ဆံုးျဖတ္ျခင္း….)

• အိမ္ေထာင္စုမ်ားရဲ႕လုပ္ကိုင္မည့္ ေျမကြက္မ်ားကို ဘယ္လိုပံုစံေရြးခ်ယ္ခ်ထားေပးသလဲ။

• ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိဖို႔ ဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္းေတြ သတ္မွတ္ထားလဲ။ 

• အမိ္ေထာငစ္ုေတြအေနနဲ႔ သတူို႔ခတ္ုထြငရ္ငွ္းလင္းထားတဲ႔ အကြက္ေတြကုိ လပွထ္ားတဲ႔အခါမွာေကာ ပိငုဆ္ိငု ္



aemufqufwGJazmfjycsufrsm; 8

170

ခြင့္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ လွပ္ေျမေတြကုိ ေဒသခံလူထုက ဘံုပုိင္အျဖစ္န႔ဲ လုပ္ 

ကိုင္ပိုင္ဆိုင္ၾကတာလား။ 

• အိမ္ေထာင္စုေတြက သူတို႔ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခဲ႔ဖူးတဲ႔ ေျမကြက္ဆီကုိ ျပန္လွည့္လာတတ္ၾကလား။ ခုတ္ထြင္ 

ရွင္းလင္းထားခဲ့ဖူးတဲ့ ေျမကြက္ကို အနားေပးထားတဲ့ကာလ ေက်ာ္သြားရင္ေကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဆက္ထိန္းထား 

တုန္းပဲလား။ 

• လွပ္ေျမထဲက ထြက္ကုန္ေတြကို ဘယ္သူေတြ ရယူသုံးစြဲပိုင္ခြင့္ရွိသလဲ။ 

• ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမေတြထဲမွာ အထူးအခြင့္အေရးအေနနဲ႔ မိသားစုအခ်ိဳ႕က ရယူပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ သီးသန္႔ 

ေျမကြက္ေတြ ရွိေနပါသလား။ သူတို႔က အဲဒီအခြင့္အေရးကို ဘယ္လိုရခဲ့ၾကတာလဲ။ 

• ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရတဲ႔မိသားစုေတြ ရွိပါသလား။ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္မို႔လို႔ မရခဲ့ၾက 

တာလဲ။ 

• ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအတြက္ အသုံးျပဳရသည့္ လုပ္သားအင္အားဆိုင္ရာ (ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳး 

ျခင္း၊ ေပါင္းလိုက္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္း) ရာသီျပျပကၡဒိန္တစ္ခုႏွင့္ သီးႏံွအမ်ိဳးအစား (ေလာင္စာထင္း၊ စပါး၊ 

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စသည္) ေရးဆြဲပါ။ 

• ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ စက္၀န္းတစ္ခုအတြင္းရွိ လုပ္အားစိုက္ထုတ္ရမႈမ်ား (ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္၊ 

တတိယႏွစ္ စသည္ျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ ထပ္မံခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းရသည့္ အခ်ိန္အထိ)အတြက္ ျပကၡဒိန္ 

တစ္ခု ေရးဆြဲေဖာ္ျပပါ။ 

• ေတာမီးအႏၱရာယ္မွ ဘယ္လိုကာကြယ္တားဆီးၾကသလဲ။ မီးတားလမ္း ထားရွိသလား။

• ေျမအရည္အေသြးကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းသလဲ။ ေျမအရည္အေသြးကိုတက္ေစတဲ့ အပင္ေတြ (သို႔) သစ္ပင္ 

(သို႔) ေျမေဆြးေျမၾသဇာ တစခ္ခုကုိအုသံုးျပဳသလား။ ေျမတုိကစ္ားမႈကိ ုကာကြယဖ္ို႔ ဘယလ္ိပုံစုနံဲ႔ လပု္ေဆာင ္

ထားတာရွိသလဲ။

• အနာဂါတ္မွာေကာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေတြဆက္ရွိေနဦးမွာလား။ ဘာေၾကာင့္ရွိေနဦးမွာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ 

မရွိေတာ့မွာလဲ။ 

  opfawmrsm;

• သစ္ေတာအမ်ိဳးအစား ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရိွလဲ။ ဘာေတြလဲ။ (ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာ၊ ထင္းစိုက္ခင္း၊ ေရထိန္းေတာ၊ 

သခ်ဳႋင္းသစ္ေတာ၊ အထြဋ္အျမတ္ထားတဲ့ေျမေနရာ…..)

• ေရထိန္းေတာရွိသလား။ ရွိပါက ေရကုိ ဘာအတြက္အသံုးျပဳသလဲ။ (အိမ္သံုး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္၊ သဘာ၀ 

အတိုင္း……)

• ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈအရ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ သစ္ေတာရွိသလား။

• ဘယ္သစ္ေတာမ်ိဳးေတြကို ဘယ္သူေတြက ပိုင္ဆိုင္ၾကသလဲ။ အသံုးျပဳၾကသလဲ။

• ဘယ္သစ္ေတာေတြကို အိမ္ေထာင္စုေတြက ပိုင္သလဲ။ ဘယ္သစ္ေတာေတြကို ေက်းရြာလူထုေတြက ပိုင္ 

သလဲ။



aemufqufwGJazmfjycsufrsm; 8

171

သစ္ေတာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေအာက္ပါတို႔ကိုေမးပါ။

• သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြက ဘာလဲ။ (ထင္း၊ သစ္၊ ၀ါး၊ သစ္ဥသစ္ဖု၊ ေဆးဘက္၀င္အပင္မ်ား…)

• ဘယ္သစ္ေတာထြက္ကုန္ေတြက အိမ္သံုးအတြက္ပဲ အသံုးျပဳလဲ၊ ဘယ္သစ္ေတာထြက္ကုန္ေတြက ေရာင္း 

ခ်ဖို႔လဲ။

• ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိတဲ့ သစ္ေတာထြက္ကုန္တစ္ခုခု ရွိလား။ (အစိုးရကသတ္မွတ္ထားတာနဲ႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ 

သတ္မွတ္ထားတာ..)

• အရင္ကနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ သစ္ေတာထြက္ကုန္ေတြက အရင္အတိုင္းပဲလား၊ တိုးလား၊ ေလ်ာ့လား။

• သစ္ေတာေတြကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အခါမွာ ဘာအခက္အခဲေတြရွိသလဲ။ 

• သစ္ေတာကေန ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရွိသလဲ။ (သားရဲတိရိစၦာန္ေတြအတြက္ ေနစရာေပးျခင္း၊ ေရအရင္း 

အျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ သီးႏွံဖ်က္ပိုးမ်ားကို စားေသာက္တဲ့အေကာင္မ်ား ခိုေအာင္းႏိုင္ျခင္း၊ ပ်ား 

မ်ားရွိျခင္း…..)

သစ္ေတာ 

အမ်ိဳးအစား

ေဒသ 

အေခၚအေ၀ၚ

ပိုင္ဆိုင္မႈ 

ပံုစံအမ်ိဳးအစား

သစ္ 

ထြက္ကုန္မ်ား

သစ္မဟုတ္ေသာ 

ထြက္ကုန္မ်ား

ဧရိယာ (ေဒသ 

အတိုင္းအတာ)

စုစုေပါင္းသစ္ေတာေျမဧရိယာ

      

 အစိုးရကသတ္မွတ္ထားေသာ သစ္ေတာအမ်ိဳးအစားမ်ား

• အစိုးရကသတ္မွတ္ထားတဲ့ သစ္ေတာဧရိယာေတြရွိသလား။

• အစိုးသစ္ေတာရွိတဲ႔ေနရာေတြကို ေျမပုံေပၚမွာ ေထာက္ျပပါ။ 

ဧကေပါင္း
တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ 

ခုႏွစ္

ဘယ္လိုစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသလဲ။ 

ၾကိဳတင္အသိ ေပးမႈရိွခဲ့သလား။ ဘယ္သူက 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သလဲ။

ၾကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာ

ၾကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ

အမ်ားပိုင္သစ္ေတာ
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 ေက်းရြာက အစုအဖြ႕ဲပုိင္သစ္ေတာအတြက္ အစုိးရဆီမွာ ေလ်ွာက္ထားသလား။ အစုိးရဆီက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ 

မွတ္ ရၿပီးၿပီလား။ အစုအဖြ႕ဲပုိင္သစ္ေတာကုိ အသုံးျပဳေနတဲ ့အဖြ႕ဲ၀င္ေတြ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါ၀င္သလ။ဲ  အစုအဖြ႕ဲပုိင္သစ္ေတာ 

ေကာ္မတီကို လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားသလဲ။ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ 

ခဲ့ၾကတာလဲ။ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအေပၚမွာ စိတ္ေက်နပ္ၾကသလား။ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔နဲ႔ ကာကြယ္ 

ဖို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ ဘာရွိလဲ။

ဓေလ႔ထုံးတမ္းစနစ္ က်င့္သုံးေနတဲ႔ေနရာေတြမွာ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေတြ ရွိေနပါသလား။ 

သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြရိွေနပါက ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသလ။ဲ ဘယ္သူက ခြင့္ျပဳေပးထားတာလ။ဲ 

သစ္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပဋိပကၡေတြေကာ ရွိေနပါသလား။ 

သစ္ေတာဧရိယာမွာ ပဋိပကၡေတြ ရွိေနပါသလား။ ရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီပဋိပကၡအေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ ဘယ္သူေတြ 

ပါ၀င္ေနသလဲ။ လက္ရွိ ဘာေတြျဖစ္ေနၿပီလဲ။ အဲဒီပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုေတြ ႀကိဳးစားခဲ႔ၾကသလဲ။ 

အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ေနရာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမူနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းဧရိယာမ်ား 

• ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေနရာ ဒါမွမဟုတ္ အထြတ္အျမတ္ထားရာေနရာေတြကို ဘယ္လို ကာကြယ္ ထိန္း 

သိမ္းေနၾကသလဲ။ အဲဒီေနရာေတြကို ဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေနၾကလဲ။

• ေဒသခံေတြဟာ သတူို႔ရဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ ဒါမမွဟတု ္သမိငု္းေၾကာင္းနဲ႔ပတသ္က္ျပီး အေရးပါတဲ့ေနရာေတြကိ ုဘယ္ 

လို စီမံခန္႔ခြဲေနၾကသလဲ။

• သခ်ဳႋင္းေနရာေတြကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲၾကသလဲ။ ဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေနၾကသလဲ။

• အဒဲစီည္းမ်ဥ္းေတြကိ ုလိကုန္ာေအာင ္ဘယလ္ိတုြန္းအားေပးသလ။ဲ ဘယသူ္ေတြက ခ်မတ္ွခဲတ့ာလ။ဲ စည္းမ်ဥ္း 

ကိုခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ဘယ္လို ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေလ့ရွိပါသလဲ။

  a&vkyfief;

• ေဒသခံေတြ ဘယ္ေနရာမွာ ငါးဖမ္းၾကလဲ။ ကန္ / အိုင္ / စမ္းေခ်ာင္း / ျမစ္ / သမုဒၵရာ / ငါးေမြးကန္ 

• အဲဒီေနရာေတြမွာ ဘယ္သူေတြကို ငါးဖမ္းခြင့္ေပးထားလဲ။ နယ္ခံရြာသားမ်ားသာ / အနီးအနား ေက်းရြာမ်ား 

/ မည္သူမဆို 

• ဒီရြာမွာ ငါးဖမ္းခြင့္ကို ေလလံျပစ္တာ ရွိလား။ ရွိတယ္ဆုိရင္ အဲဒီလုိငါးဖမ္းခြင့္ကို ဘယ္သူေတြက ၀ယ္ယူ 

တတ္ၾကလဲ။ 

• ေရလုပ္သား အဖြဲ႕အစည္း / အသင္း / သမဂၢ ရွိပါသလား။ ရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြက ဘာလုပ္ၾကလဲ။ 

• လက္ရွိမွာ ဘယ္လိုငါးဖမ္းနည္းေတြကို အသုံးျပဳၾကလဲ။ 

• ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား - ေလွေပၚကေန ပိုက္ခ်တာမ်ိဳးလား။ စမ္းေခ်ာင္းကိပုိတ္ၿပီး ပိုကခ္်တာမ်ိဳးလား။ ပိုက္အေပါက ္

အရြယ္အစားကေကာ ဘယ္ေလာက္ေတြကို သုံးၾကလဲ။ 
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ပ်က္စီးေစေသာ နည္းလမ္းမ်ား 

• ေဆးခ်ျခင္း (ရိုးရာနည္းအရျဖစ္ေစ ဓါတုပစၥည္း သုံးစြဲ၍ျဖစ္ေစ) / မိုင္းခြဲျခင္း / လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ေရွာ႔တိုက္ျခင္း / 

ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား

• ဘယလ္ိငုါးဖမ္းနည္းမ်ိဳးကိပု ဲခြင့္ျပဳတယ္ဆိၿုပီး စည္းကမ္းသတ္မတွထ္ားတာ ရွပိါသလား။ ဓေလ႔ထုံးတမ္း စနစ ္

အရလား။ အစိုးရက သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္လား။ 

• ငါးဖမ္းမႈအတြက္ ဘယ္လိုစည္းကမ္းမ်ိဳးေတြကို လူေတြလိုက္နာၾကလဲ။ 

• မဖမ္းရလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြေကာ ရွိပါသလား။ 

• ငါးမဖမ္းရလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ နယ္ေျမေတြေကာ ရွိပါသလား။ ဘာေၾကာင့္ ဖမ္းခြင့္မေပးရတာလဲ။ 

• ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ကေကာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။ ဖမ္းမိတဲ့ငါးေတြရဲ႕ 

ပ်မ္းမွ်အရြယ္အစား ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ိဳး ရွိပါသလား။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ိဳး ေျပာင္းသြားရတာလဲ။ 

• အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ငါးသယံဇာတေတြ အလုံအေလာက္ က်န္ရွိေနေစဖို ႔ ငါးလုပ္ငန္းကို 

ဘယ္လိုမ်ိဳး စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ လုပ္လို႔ရႏိုင္မလဲ။ 

  trJvdkufjcif;

• ဒီေက်းရြာမွာ ဘာေၾကာင့္ အမဲလိုက္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကသလဲ။ (၀ါသနာ၊ အစားအစာ၊ ၀င္ေငြ၊ ဓေလ့..)

• အစားအစာအတြက္ ဘယ္လိုသားေကာင္မ်ိဳးကို အမဲလိုက္ၾကလဲ။

• တိရိစာၦန္ထြက္ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းဖို႕ ဘယ္လိုသားေကာင္မ်ိုဳးကိုအမဲလိုက္ၾကလဲ။

• ဘယ္သားေကာင္ေတြက သီးႏွံေတြကိုဖ်က္ဆီးသလဲ။

• အမဲလုိက္ျခင္းအတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ဘာရွိလဲ။

• ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အမဲမလိုက္ရန္ ကန္႕သတ္ထားတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြရွိသလား။

• ယဥ္ေက်းမႈအရ အေလးထားခံရတဲ့ တိရစာၦန္ေတြရွိသလား။

• အမလဲိကု္ျခင္းကိ ုခြင္မ့ျပဳတဲရ့ာသအီခ်နိ ္ရွသိလား။ သားေပါကရ္ာသ၊ီ မတိလုိ္ကရ္ာသမီွာ အမလုိဲကခ္ြင္ရ့ွသိလား။

• အမဲမလိုက္ရ နယ္ေျမရွိသလား။

• အမဲလိုက္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုမလိုက္နာပါက ဘယ္လိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ပါသလဲ။

• အခ်ိန္ကာလေပၚမူတည္ျပီး သားေကာင္ေတြရ႕ဲ အေရအတြက္ ေျပာင္းလမဲႈရိွတတ္သလား။ သင္ငယ္စဥ္ကန႕ဲ 

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္နဲ႔ ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြ ေတြ႕ရွိရသလဲ။

• ဘာေၾကာင့္ သားေကာင္ေတြရဲ႕အေရအတြက္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားရတာလဲ။

• ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ သားေကာင္ေတြ ဒီနယ္ေျမမွာက်န္ရွိေစဖို႔(မ်ိဳးမတုန္းဖို႔) ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ။
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  a&
 
  pdkufysKd;a&;oHk;oGif;a&

  tdrfoHk;a& (avQmfzGyf&ef? aomufoHk;&ef? csKd;&ef)

ရင္းျမစ္
အရည္ 

အေသြး

ရယူဖို႕ 

ခက္ခဲလား

ေႏြရာသီ 

အေျခအေန

မိုးရာသီ 

အေျခအေန

ေဆာင္း

ရာသီ 

အေျခအေန

မွတ္ခ်က္၊ 

ျပႆနာ..

ေသာက္ေရ

အိမ္သံုး

စိုက္ပ်ဳိးေရး

သံုး

လွ်ပ္စစ္

ဓာတ္

ထုတ္ျခင္း

အျခား..

• ေဒသခံေတြဟာ ေရအရင္းအျမစ္ေတြကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲေနၾကသလဲ။ (စမ္းေခ်ာင္း၊ အိုင္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း)

• ေရအရင္းအျမစ္အနီးမွာ လူေတြ ဘာလုပ္လို႔ရလဲ၊ ဘာလုပ္လို႔ မရဘူးလဲ။

• ေဒသခံေတြဟာ ေရကို သန္႔ရွင္းေစဖို႔နဲ႔ ေပါေပါမ်ားမ်ားရႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၾကသလဲ။

• ေရရွားပါးတဲ့အခ်ိန္၊ ေျခာက္ေသြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒသခံေတြ ေရကိုဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲၾကသလဲ။

• ေက်းရြာအတြင္းမွ ေရအရင္းအျမစ္တစ္ခုကို အနီးအနားေက်းရြာမွလူမ်ား ယခင္ကတည္းက ရယူသံုးစြဲလာခဲ့ 

ၾကတာဆိုရင္၊ မတူညီတဲ့ေက်းရြာအၾကား ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲၾကသလဲ။

• ေရသံုးစြဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ပဋိပကၡေတြရွိသလား။ ရွိပါက၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကသလဲ။

  oufarG;vkyfief;rsm;ESifh cGifhwlnDrQrI

ေက်းရြာထဲမွာ အဓိက သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းက ဘာေတြလဲ။ 

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈ - ေက်းရြာမွာ စားနပ္ရိကၡာလံုလံုေလာက္ေလာက္ မရႏိုင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြ ရွိခဲ့ဖူးသလား။ 

ရိွခဲ့ဖူးပါက ဘယ္အခ်ိန္တုန္းကလ၊ဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာျမင့္လ။ဲ ေက်းရြာထကဲ လူေတြ (သုိ႔) အိမ္ေထာင္စုေတြ (သုိ႔) 

အိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကပါသလဲ။
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ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ 

အိမ္ေထာင္စု

အလယ္အလတ္အဆင့္ 

အိမ္ေထာင္စု

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 

အိမ္ေထာင္စု

ေနအိမ္ တိုက္ခံအိမ္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ ၀ါးအိမ္

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ဆည္ေရေသာက္ စပါးခင္း 

အမ်ားအျပားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ

ဆည္ေရေသာက္ စပါးခင္း 

အနည္းငယ္ႏွင့္ ေတာင္ယူ

ေတာင္ယာ

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အတြက္ 

စားနပ္ရိကၡာ 

အလုံအေလာက္ 

စိုက္ပ်ိဳးထား

(၉)လစာအတြက္ 

စားနပ္ရိကၡာ 

အလုံအေလာက္ 

စိုက္ပ်ိဳးထား

(၆)လစာအတြက္ 

စားနပ္ရိကၡာ 

အလုံအေလာက္ 

စိုက္ပ်ိဳးထား

၀င္ေငြရရွိမႈ မိသားစု၀င္တစ္ဦးသည္ 

ကုန္သည္ျဖစ္

မိသားစုပိုင္ 

အိမ္ဆိုင္တစ္လုံးရွိ

မိသားစု၀င္မ်ားသည္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးတြင္ 

အလုပ္လုပ္ေန

အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္ 50 100 30

         

 ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး / ခုံသမာဓိနည္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း

• ေက်းရြာမွာ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ (သို႔) အျခားအရင္းအျမစ္တစ္ခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပဋိပကၡရွိသလား။

• ရိွပါက ပဋိပကၡကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကသလဲ။ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈမွာ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္ကူညီ 

ေျဖရွင္း ၾကသလဲ။

• ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမွာ ပဋိပကၡကုိေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိသလား။ ရွိပါက ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္ၾက 

သလဲ။ ဘယ္လိုအဆင့္ဆင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကသလဲ။

• ဓေလ့ထုံးတမ္းစည္းမ်ဥ္းေတြကုိ ခ်ိဳးေဖာကတ္ဲအ့ခါ၊ ေနာကဆ္ကတ္ြအဲက်ိဳးဆက္ေတြ ဘာေတြရွသိလ။ဲ ဘယ္ 

လိုအျပစ္ေပးအေရးယူမႈ ရွိသလဲ။

• ဓေလ့ထုံးတမ္းစနစ္အရ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းနဲ႔ အစုိးရရဲ႕တရားစီရင္ေရးစနစ္အၾကား ဘယ္လုိဆက္ႏြယ္မႈ 

မ်ိဳးေတြ ရွိသလဲ။ 

• ဘယ္လိအုေျခအေနမ်ိုးမွာ ဓေလထ့ံုးတမ္းတရားစရီင္ေရးစနစက္ိ ုအသံုးျပဳၿပီးေတာ ့ဘယလ္ိအုေျခအေနမ်ိဳးမွာ 

အစိုးရရဲ႕တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳသလဲ။

• ဘယ္လိုပဋိပကၡမ်ိဳးေတြကို ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ဘူးလဲ။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးကို ပိုေကာင္း 

လာဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ။
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ေအာက္ပါဇယားတြင္ ပဋိပကၡ နမူနာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ပဋိပကၡ အမ်ိဳးအစား 

မ်ားကို ပထမေကာ္လံတိုင္တြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ပါ။ 

ပဋိပကၡအမ်ိုး 

အစား

လူတစ္ဦးႏွင့္ 

တစ္ဦးအၾကား

အိမ္ေထာာင္စု 

အခ်င္းခ်င္း

ေက်းရြာ 

အခ်င္းခ်င္း

မ်ိဳးႏြယ္စု 

အခ်င္းခ်င္း

ေက်းရြာႏွင့္ 

ကုမၸဏီ 

အၾကား

ေက်းရြာႏွင့္ 

အစိုးရ 

အၾကား

စိုက္ပ်ိဳးေရ 

ရယူျခင္း

သစ္ေတာ

ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေတာင္ယာ

      

 ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္ကိုက်င့္သံုးတဲ့ ေျမယာေပၚမွာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာရွိသလား။ ရွိပါက၊ ဘယ္သူက သိမ္း 

သလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္တုန္းကလဲ။ ျဖစ္စဥ္ကို ေျပာျပေပးပါ။ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သလဲ။ ျပႆနာကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ 

ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသလဲ။

ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အစိုးရနဲ႔ ပဋိပကၡရွိသလား။ ရွိပါက ျဖစ္စဥ္ကိုေျပာျပေပးပါ။ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့ 

ၾကသလဲ။ ျပႆနာကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသလဲ။

  ,Ofaus;rI

ပြဲေတာ္မ်ား ပြဲေတာ္ အမည္
က်င္းပသည့္ အခ်ိန္

မည္သို႔က်င္းပၾကသနည္း

 သမိုင္းေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ ယဥ္ေက်းမႈအရျဖစ္ေစ ေဒသခံလူထုရဲ႕ ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ဆက္ 

စပ္ေနတဲ႔ နယ္ေျမေတြရွိပါသလား။ ရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီေနရာေတြကို ဘယ္လိုကာကြယ္ထားလဲ။ 

ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈအရ ေဒသခံလူထုရဲ႕ ဓေလ႔ထုံးတမ္းအရေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ႔ သီးသန္႔ နယ္ေျမ 

ေတြ ရွိပါသလား။ ဘယ္ေနရာမွာလဲ။ အဲဒီနယ္ေျမေတြက ေဒသခံလူထုအတြက္ ဘယ္လိုအေရးပါေနတာလဲ။ 
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ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံေရးသားရာတြင္ ပါ၀င္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာ နမူနာ

1. မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

2. အသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္း 

3. ေက်းရြာ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ရာဇ၀င္ 

4. ေျမအသုံးျပဳမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

5. လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပိုင္ခြင့္

6. သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား

7. ေက်းရြာအတြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

8. ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး 

9. ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

အေထာက္အထားအေျချပဳ စည္းရုံးေတာင္းဆိုမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ေရးသားရာတြင္ ပါ၀င္သင့္သည့္ အေၾကာင္း 

အရာ နမူနာ

1. မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား အက်ဥ္းခ်ဳံးမိတ္ဆက္ျခင္း 

2. မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းမွ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

3. မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ အဓိက အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား 

ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ဆိုပါက ပါ၀င္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာ နမူနာ

1. မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား အက်ဥ္းခ်ဳံးမိတ္ဆက္ျခင္း

2. ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈအပါအ၀င္ ေဒသအတြင္းရွိ ေျမအသုံးျပဳမႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏ ေနာက္ခံရာဇ၀င္ 

3. လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ား - မည္သည့္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသနည္း။ မည္သူ၏ မည္သည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ႔ရသနည္း။ 

4. ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုအေပၚ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ႔သနည္း။ 

5. ေျမယာပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား 

ေဒသခံလူထုအတြက္ ေျမအသုံးျပဳမႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းအတြက္ဆိုပါက ပါ၀င္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာ နမူနာ

1. မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား အက်ဥ္းခ်ဳံးမိတ္ဆက္ျခင္း

2. ေျမအသုံးျပဳမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔မွ အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 

3. သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလပုင္န္းမ်ားႏငွ္ ့ခြင္တ့ညူမီွ်မႈတို႔ ေရရညွတ္ညတ္ံ႔ေရးအတြက ္ေျဖရငွ္းေဆာင ္ရြကရ္မည္ ့

ျပႆနာမ်ား

4. သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ေဒသခံလူထုမွ ေဆာင္ရြက္သင္႔သည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား 


