








မာတိကာ

 

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဥေယ်ာဇဥ္

ျပည္ေထာင္စုဒုတိယ၀န္ႀကီး၏အမွာ

စာေရးသူ၏ ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဦးမိုဃ္း(လယ္၀န္)၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း 

အခန္း ၁။ နိဒါန္း  

အခန္း ၂။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမ်ား

 ၂ . ၁ ။   တရား၀င္တည္ရွိေနေသာ ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းအေျခခံမ်ား အေပၚအေျခခံ၍ 

စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း

 ၂ . ၂ ။ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း

 ၂ . ၃ ။  မလြဲမေသြလိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအေျခခံ 

  စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း၊(Fundamental Principles)

 ၂.၃.၁။ ေျမယာသယံဇာတ မၽွတစြာခြဲေဝသုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား တိက်စြာ  

ျပဌာန္းရန္လိုအပ္ျခင္း

 ၂.၃.၂။  ေျမသယံဇာတမ်ားခြဲေဝေပးအပ္ရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမ(State Land) ႏွင့္ 

  အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ (Disposal Land )ဟူ၍ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ရန္ 

လိုအပ္ျခင္း

 ၂.၃.၃။  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ တရား၀င္တည္ရွိေနေသာ

  ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚအေျခခံရျခင္း

 ၂.၃.၄။  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခား 

သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း

 ၂.၃.၅။  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္အခြင့္အာဏာ (စီရင္ပိုင္ခြင့္) 

ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားရျခင္း

 ၂.၃.၆။  စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသူက ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတိုင္းတြင္ အမိန္႔တစ္ရပ္ 

ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္ျခင္း

 ၂.၃.၇။  ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔သည္လည္း မွတ္တမ္းျပဳရမည့္ ဌာန၊ 

အဖြဲ႕အစည္းထံေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္ျခင္းႏွင့္

  မွတ္တမ္းအျဖစ္လည္း ေရးသြင္းမွတ္သားထားရျခင္း

 ၂.၃.၈။  ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔မ်ားသည္ ႐ုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း က်နျပည့္စုံ 

မွန္ကန္ရန္လိုအပ္ျခင္း

 ၂.၃.၉။  ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔စာမ်ားသည္ အမိန္႔စဥ္ဆက္/ အမိန္႔  ကြင္းဆက္ 

ခ်ိတ္ဆက္မိရန္လိုအပ္ျခင္း
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 ၂.၃.၁၀။   ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔၏ အာဏာသက္ေရာက္မႈသည္ အမိန္႔စာတြင္  

ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမတည္ရာ၌သာ အတိအက် သက္ေရာက္မႈရွိပါသျဖင့္ 

ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔စာပါ ေျမတည္ေနရာကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ 

  (Demarcation) ျပဳလုပ္ေပးရန္လိုအပ္ျခင္း

 ၂.၃.၁၁။   အမိန္႔စာပါေျမယာတစ္ရပ္ကို ေပးအပ္ျခင္းခံရသူက 

  လက္ေရာက္ရယူရန္လို အပ္ျခင္း

 ၂.၃.၁၂။   အမိန္႔စာမ်ားကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေရးသြင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အမႈတြဲခန္း 

(Record Room) ႐ုံး အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ထားရွိရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ 

မွတ္တမ္း အျဖစ္ ေရးသြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ျခင္း

 ၂.၃.၁၃။   ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမွန္သမၽွ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကိုသာ အေျခခံရျခင္း၊ 

ထိုသို႔အေျခခံရသည့္အျပင္ လက္တန္းေဆာင္ရြက္မႈမျပဳရျခင္း၊ 

၎အေလ့အက်င့္ဆိုးကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္လိုျခင္း…

 ၂.၃.၁၄။   ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမွန္သမၽွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္း 

  ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ျခင္း

 ၂.၃.၁၅။   ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက ္မလူကပင ္ႀကိဳတငစ္ဥ္းစား  

စီမံေဆာင္ရြက္ထားရျခင္း…

 ၂.၃.၁၆။  ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္လာပါကလည္း အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ 

လ်က္ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းစဥ္မ်ား၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ထားရျခင္း

 ၂.၃.၁၇။   အဆိုပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အယူခံျခင္း၊ 

အၿပီးအျပတ္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င္ရျခင္း

 ၂.၃.၁၈။   အျငင္းပြားမႈအေပၚ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံေသာ အမႈတြဲမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ 

လိုအပ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ထားေသာအမႈတြဲအေပၚအေျခခံ၍ ခိုင္မာေသာ 

အေထာက္အထားမ်ားအရ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရျခင္း

 ၂.၃.၁၉။   စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရာတြင္ တရားဥပေဒအရ တရားမၽွတမႈ၊ လူမႈေရးအရ တရား 

မၽွတမႈတို႔အေပၚ အေျခခံရျခင္း၊ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ အေျခအေနခ်င္း 

တူညီေနပါက ဦးစားေပးသင့္သည့္အေျခခံအခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားရျခင္း

 ၂.၃.၂၀။   ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပိုင္ဆိုင္အသုံးျပဳခြင့္၊ လက္ေရာက္ထားရွိပိုင္ခြင့္စသည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရမည့္ကာလ၊ ပုံမွန္အခြင့္အေရးကုန္ဆုံးသည့္ကာလ၊ 

ပ်က္ကြက္ကင္းကြာမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရး ကုန္ဆုံးသည့္ကာလမ်ား 

သတ္မွတ္ထားရန္လိုအပ္ျခင္း

 ၂.၃.၂၁။   စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ မလိုက္နာမႈမ်ားအေပၚ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားရျခင္း

 ၂.၃.၂၂။   ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေစမႈအတြက္ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ထားရန္လိုျခင္း

 ၂.၃.၂၃။  ေျမယာပိုင္ဆိုင္အသုံးခ်ခြင့္ရရွိသူက ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ေျမခြန္အပါအ၀င္ 

တာ၀န္မ်ားသတ္မွတ္ထားရျခင္း

 ၂.၃.၂၄။  ေျမမ်ိဳးအေပၚအေျခခံၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးလ်က္ရွိျခင္္း 

 -  ကမၻာ၌က်င့္သုံးေနေသာအေျခခံမ်ား VGGT
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 ၂.၄။  လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း

အခန္း ၃။  လက္ေတြ႕ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

 ၃.၁။  ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားထုတ္ျပန္ေပးျခင္း

 ၃.၂။  ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးသူမ်ားအား ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ 

  အခြင့္အေရးမ်ားရရွိခံစားနိုင္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

 ၃.၃။ ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေျမယာျပႆနာ၊ မေက်လည္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

 ၃.၄။  စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း

 ၃.၅။  ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

အခန္း ၄။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

 ၄.၁။  ျပႆနာ၏အစ (သို႔မဟုတ္) တိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ကို လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

 ၄.၂။  အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 ၄.၃။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

  ၄.၃.၁။ တိုင္ၾကားစာအေပၚ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

 ၄.၃.၂။  ေျမယာမႈခင္းမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

 ၄.၃.၂(က)။  ေျမယာမႈခင္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ  

  ထြက္ဆိုခ်က္ရယူျခင္းႏွင့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ရျခင္း

 ၄.၃.၂(ခ)။  ထြက္ဆိုသူ၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာ မွတ္တမ္းရယူျခင္း

 ၄.၃.၂(ဂ)။  အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာရယူျခင္း

 ၄.၃.၂(ဃ)။  ေျမမ်ိဳးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းရယူျခင္း

 ၄.၃.၂(င)။  ပိုင္ဆိုင္မႈမွတ္တမ္းတင္ရယူျခင္း

 ၄.၃.၂(စ)။  လုပ္ကိုင္မႈမွတ္တမ္းရယူျခင္း

 ၄.၃.၂(ဆ)။  အႏုပညာေျမာက္စစ္ေဆးျခင္း

 ၄.၃.၂(ဇ)။  မႈခင္းျဖစ္ပြားရမႈအေၾကာင္းရင္းမွတ္တမ္းရယူျခင္း

 ၄.၃.၂(စ်)။  အျခားေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းရယူျခင္း

 ၄.၃.၂(ည)။ အမႈတြဲတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အမႈတြဲမွတ္စုေရးသားျခင္း၊  

  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း

 ၄.၃.၃။ သိမ္းဆည္းေျမယာကိစၥမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

 ၄.၃.၄။  ေတြ႕ျမင္ေနရေသာအားနည္းခ်က္မ်ား

 ၄.၃.၅။  ေမးခြန္းလႊာျဖင့္စစ္ေဆးျခင္း

 ၄.၃.၆။  သိမ္းဆည္းေျမယာကိစၥႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည္မ်ားကို ဖယ္ရွားသန္႔စင္ျခင္း

 ၄.၃.၇။ လက္ရွိအေျခအေနစိစစ္ျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းသူ၏သေဘာထားရယူျခင္း

 ၄.၃.၈။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

 ၄.၃.၉။ Software ကို အသုံးျပဳနိုင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိသင့္ျခင္း

 ၄.၃.၁၀။  Template မ်ားအသုံးျပဳ၍ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

အခန္း ၅။  အနာဂတ္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္

 ၅.၁။ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေပၚေပါက္ျခင္း

 ၅.၂။ အနာဂတ္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ေမၽွာ္မွန္းတင္ျပျခင္း
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၅၁

၅၁

၅၂

၅၃

၅၆

၅၇

၅၉

၅၉

၆၁

၆၄

၆၄

၆၈

၆၈

၆၈

၆၉

၆၉

၆၉

၇၀

၇၀

၇၁

၇၁

၇၂

၇၂

၇၅

၇၆

၈၇

၈၇

၈၈

၈၉

၈၉

၉၇

၉၇

၁၀၀



 ၅.၃။ အနာဂတ္ ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းစနစ္ တည္ေဆာက္မႈကို တင္ျပျခင္း

 ၅.၄။ ဇုန္နယ္မ်ားတည္ေဆာက္အသုံးျပဳျခင္း

 ၅.၅။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ထူေထာင္ျခင္း

အခန္း ၆။ နိဂုံး

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) မွ (၁၀) ထိ

 - လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၇) ေလၽွာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ 

 - လယ္ယာေျမကို ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉ အရ  အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ေလၽွာက္ထားသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ 

 - လယ္ယာေျမကို ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀(က)၊ (ခ)အရ  အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ 

ေလၽွာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ 

 - စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳ

ခြင့္ေလၽွာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

 - ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ 

အသုံးျပဳခြင့္ ေလၽွာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

 - ဓါတ္သတၳဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား 

လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ေလၽွာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

 - အစိုးရကခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ 

ေလၽွာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

 - ေက်းလက္ေဒသေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ တစ္နိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ 

အသုံးျပဳခြင့္ေလၽွာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

 - ေျမစာရင္းပုံစံ(၁၀၅)(၁၀၆) ေရးကူးျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

 - လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္အယူခံျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁၁)

ေျမယာမႈခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ (၂၅)မ်ိဳး

 - စည္းကမ္းပ်က္အေရးယူသည့္ကိစၥ

 - စီမံကိန္းဝင္ေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းဝင္သီးႏွံမ်ားကို စီမံကိန္းအတိုင္း 

မစိုက္ပ်ိဳးသည့္အတြက္ အေရးယူသည့္ကိစၥ၊

 - ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာကိစၥ၊

 - မူရင္းလက္ငုတ္ႏွင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္ အျငင္းပြားသည့္ အမႈကိစၥ၊

 - သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူႏွင့္ လူငယ္မ်ားလက္ ငုတ္လုပ္ကိုင္မႈ              

အျငင္းပြားမႈ၊

 - မူရင္းသီးႏွံႏွင့္ သီးထပ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူတို႔ အျငင္းပြားမႈ၊

 - အေမြဆိုင္ေျမအလွည့္က်လုပ္ကိုင္လိုျခင္း အျငင္းပြားမႈ၊

 - နိုင္ငံျခားသို႔ျပန္သြားေသာသူတို႔လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ၊
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၁၁၇

၁၁၈
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၁၂၁

၁၂၂

၁၂၃

၁၂၅

၁၂၅
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 - သီးစား/သူရင္းငွား အျငင္းပြားသည့္ေျမယာမႈခင္း၊

 - ႏွစ္ရွည္သီးပင္စိုက္ဥယ်ဥ္ၿခံေျမ အျငင္းပြားမႈ

 - ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈ၊

 - ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အရ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရလိုမႈ အျငင္းပြားသည့္ကိစၥ၊

 - ေပါင္ႏွံထားသည့္လယ္ယာေၿမ ေရြးႏုတ္လုပ္ကိုင္လိုမႈ၊

 - လယ္ယာေျမကို အေမြအျဖစ္ ေတာင္းခံ အျငင္းပြားမႈ၊

 - လုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈ၊

 - လူမႈေရးေထာက္ပံ့ရန္ ကတိပ်က္ကြက္မႈ၊

 - ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက အယူခံဝင္မႈ၊

 - ေျမႏုကၽြန္းအျငင္းပြားမႈ၊

 - ေဒသခံလက္နက္ကိုင္မ်ား လက္ငုတ္ေျပာင္းလဲခ်ထားသည့္ လယ္ယာေၿမ 

အျငင္းပြားမႈ၊

 - တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္အျငင္းပြားမႈ

 - ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ လက္ေရာက္ရရွိလိုမႈကိစၥ၊

 - အစုစပ္ လယ္ယာေျမမ်ား အျငင္းပြားမႈကိစၥ၊

 - နိုင္ငံသားႏွင့္ နိုင္ငံျခားသား လက္ငုတ္အျငင္းပြားမႈ

 - ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေစလိုမႈအတြက္ ေတာင္းခံအျငင္းပြားသည့္ ကိစၥ၊

 - ရပ္ေက်း/ ေက်းရြာအုပ္စု အာဏာပိုင္မ်ား၏ မမွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္အေပၚ 

ေတာင္းဆိုအျငင္းပြားသည့္ကိစၥ၊

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁၂) မွ(၁၈) ထိ

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းပုံ 

 - ေျမစစ္ဗဟိုေကာ္မတီ

 - ေနျပည္ေတာ္ေျမစစ္ေကာ္မတီ

 - တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေျမစစ္ေကာ္မတီ

 - ခ႐ိုင္ေျမစစ္ေကာ္မတီ

 - ၿမိဳ႕နယ္ေျမစစ္ေကာ္မတီ

 - ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုေျမစစ္ေကာ္မတီ

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ ေရးဗဟိုေကာ္မတီက 

ထုတ္ျပန္ေသာ မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

 - သိမ္းဆည္းေၿမ ျပန္လည္ေလၽွာက္ထားသည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ မူဝါဒ (၁၀)ရပ္

 - တပ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ မူဝါဒ(၃)ရပ္

 - သိမ္းဆည္းေျမေလၽွာက္ထားလာျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္ (၄)ခ်က္

 - မစြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္ (၅)ခ်က္

 - စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္ (၆)ခ်က္

 - စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား သက္ဆိုင္သူလက္၀ယ္ အျမန္ေရာက္ရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၉)ရပ္

 - အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္ (၁၅)ခ်က္
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ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏
ဥေယ်ာဇဥ္

 ေခါင္းေဆာင္ႏငွ့္ေနာကလ္ိကုတ္ို႔အၾကား အဓကိကြာျခားခ်ကသ္ည ္မမိတိာ၀နယ္ရူေသာ  လပုင္န္းအေပၚ ဆန္းသစ ္

တီထြင္မႈရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆုိမိန္႔ခဲ့ဘူးပါသည္။ လုပ္ငန္းအေပၚ ဆန္းသစ္တီထြင္နုိင္မႈရိွသူသည္  

ေအာင္ျမင္ေသာ  ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာ၍ လုပ္ငန္း၏ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈကိလုည္း ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္လာ 

ေပလိမ့္မည္။ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္မႈစြမ္းအားသည္  မိမိေဆာင္ရြက္ေနသည့္  လုပ္ငန္း၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ေက် 

ေက်ညက္ညက္ သိရွိနားလည္ႏိုင္စြမ္းေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းရပ္၌မဆုိ - မိမိတို႔ လက္ေတြ႕ 

ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ ၀န္းက်င္နယ္ပယ္ရွိ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို သိကၽြမ္းနားလည္ထားၾကရန္ လို 

အပ္ပါသည္။ 



 စိက္ုပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏငွ္ ့ဆည္ေျမာင္း၀နႀ္ကီးဌာနဟ၍ူ ဖြ႕ဲစည္းလိကုက္တည္းက အလြနက္်ယ္ျပန္႔ေသာ စနိ္ေခၚ 

မႈမ်ားကိ ုႀကံဳေတြ႕ခဲရ့ပါသည။္ စနိ္ေခၚမႈမ်ားစြာအနက ္လယ္ယာေျမသယဇံာတမ်ား၊  ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏငွ္ ့ေျမ႐ိငု္းသယဇံာတ 

မ်ားကုိ ကုိငတ္ြယစ္မီခံန္႔ခြၿဲပီး - တုိင္းျပည္ႏငွ္ ့အမ်ားျပညသ္မူ်ား၏ ဘ၀ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ေပးရေသာ စနိ္ေခၚ 

မႈသည ္အႀကီးဆုံးျဖစပ္ါသည။္ မၿပီးဆုံးႏိငု္ေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကိ ုေျဖရငွ္းေဆာငရ္ြက္ေပးေနခ်နိတ္ြင ္အျခားတစဖ္က ္

မွလည္း ေျမယာျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေရး၊ အဆိုပါေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ 

ေရး၊ ေျမယာသယံဇာတမ်ားကို မွန္ကန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲသြားႏိုင္ေရးတို႔ကို အသိႏွင့္ယွဥ္၍ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ေပးေနရ 

ပါသည္။

 လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္၊ လူမ်ဳိးစုေပါင္း ၁၃၅ စုႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူူထု ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 

ႏိုင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေနအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေျခအေနတြင္ တည္ရွိေနပါသည္။  

ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထု၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေျမယာျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေရး၊  

ေျမယာျပႆနာကင္းရငွ္းစြာျဖင္ ့လမူႈဘ၀ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိ ုေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေဆာငရ္ြကန္ိငု္ေရးတို႔ကိ ုမမိတုိိ႔၀နႀ္ကီး 

ဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္၏အင္အားကိုရယူလ်က္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 အဆိုပါ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္၌ လက္ေတြ႕ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံ သေဘာတရားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ 

ေရာက္ရွိေစေရး၊ အေျခခသံေဘာတရားမ်ားကုိ လက္ေတြ႕က်င္သ့ုံး၍ ကိယုပ္ိငုဆ္င္ျခငတ္ုတံရားျဖင္ ့ဥပေဒလပုထ္ံုးလပုန္ည္း 

ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ မွ်တေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးတို႔ အမွန္လိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္ စာေရးသူ၏ ျဖတ္သန္းခဲ့ 

ေသာ  လုပ္သက္တစ္ေလွ်ာက္ စီမံအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝထားေသာ ဤစာအုပ္သည္ 

စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူတစ္ရပ္ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ 

 သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေလ့လာဖတ္႐ႈသူ မည္သူမဆုိ ဤစာအုပ္ပါ ဗဟုသုတမ်ားကုိ လက္ေတြ႕အသံုးခ်နုိင္ကာ နုိင္ငံ၏ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ အေထာက္အကူေပးနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာသည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ 

ဒရယ္နိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္တည္လာေစေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာအနက္ မွန္ကန္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္လာေေစရးဆိုင္ရာ လို 

အပ္ခ်က္ကို ဤစာအုပ္သည္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းပါသည္။

 (ေဒါက္တာေအာင္သူ)

 ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 

 စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန



ျပည္ေထာင္စုဒုတိယ၀န္ႀကီး၏အမွာ

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိ

နုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ  ဤအခါသမယတြင္  နုိင္ငံ၏ေျမယာသယံဇာတမ်ား စနစ္က်မွန္ကန္ 

စြာ အသုံးခ်နိငု္ေရးသည ္လြနစ္ြာအေရးႀကီးပါသည။္ ေျမယာသယဇံာတမ်ားကို စနစက္်နစြာ အသံုးခ်ႏိငုစ္ြမ္းသည ္လက္ေတြ႕ 

ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၌ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ပ်႕ံႏွံ႕ေရာက္ရွိ 

ၿပီး လက္ေတြ႕အသုံးခ်နိုင္မွသာ ျဖစ္နိုင္ေပလိမ့္မည္။

 ဤလက္ေတြ႕အသုံးခ်ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားစာအုပ္သည္ နိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ 

ေထာင့္တစ္ေနရာမွ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ယူဆပါသည္။ ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္လာေရးအတြက္  

အဓိကအခန္းက႑ေနရာမွ ပါ၀င္ကူညီေပးေသာ MRLG အဖြဲ႕အစည္းကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။ MRLG အဖြဲ႕အစည္း 

မ ွတာ၀နယူ္ ကူညီေဆာငရ္ြက္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင္သ့ာ စာေရးသ ူဦးမိဃု္း(လယ၀္န)္၏ စာမကူိ ုစာအုပအ္ျဖစ ္ေတြ႕ျမင္ႏိငုရ္ၿပီး 

အခမဲ့ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။



 စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ နိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ စား၀တ္ေနေရး၊ 

လူမႈေရးလူအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံ၍  အာဟာရျပည့္၀ေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ထုတ္လုပ္နိုင္ 

ေရးစသည္ ့ပငမ္လုပင္န္းႀကီးမ်ားသာမက နည္းပညာႏငွ္ ့အတတပ္ညာမ်ားျပန္႔ပြားေရး၊ သသိင္သ့ထိိကု႐္ုသံာမက လက္ေတြ႕ 

က်င္သ့ံုးရမည္ ့အေျခခလုံပထ္ုံးလပုန္ည္း ဥပေဒသမ်ား လက္ေတြ႕က်င္သံု့းမည္သူ့မ်ား လက္၀ယသ္ို႔ေရာက္ရွ ိျပန္႔ပြားေစေရး 

တုိ႔ကုိပါ တစ္စုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဌာနႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ ေျမယာသယံဇာတ 

မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်နိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၊ သြင္းအားစုမ်ား ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရလဒ္ 

အျဖစ ္ဆနစ္ပါးကိ ုႏိငုင္ံျခားတိငု္းျပညမ္်ားသို႔ စခံ်နိတ္င ္တငပ္ို႔ႏိငုခ္ဲမ့ႈသည ္သက္ေသတစခ္ုျဖစတ္ညလ္ာရပါသည။္ အေျခခ ံ 

သဘာ၀သယံဇာတၾကြယ္၀မႈ၊ လုပ္အားအလွ်ံအပယ္ တည္ရွိမႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ တည္ေနရာ၌ တည္ရွိေနမႈမ်ားသည္  

ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ဆြဲေဆာငမ္ႈတစခ္ုျဖစ႐္ုမံွ်မက အေရ႕ွေတာငအ္ာရတွြင ္အႀကီးဆံုးကနု္းေျမဧရယိာပိငုဆ္ိငုမ္ႈရွသိည္ ့အေလွ်ာက္ 

ေျမဆၾီသဇာေကာင္း၍ က်ယ္ေျပာေသာ  စိကုပ္်ဳိးေဂဟေျမမ်ားတညရ္ွမိႈ၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏငွ္ ့သစ္ေတာသယဇံာတမ်ားအေပၚ 

ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးရွိ  အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲသြားနိုင္ေရးသည္ အထူးဂ႐ုျပဳ 

ရမည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

 တစ္ဖက္တြင္လည္း လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ေဆာင္ 

ရြက္ရန္ရွိမည္ျဖစ္ရာ ထိုသုိ႔စီမံေဆာင္ရြက္မႈ၌ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရည္အခ်င္းမ်ား ျမႇင့္တင္ပ်ဳိးေထာင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးသည္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ယခုစာေရးသူ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ အေျခခံ 

သေဘာတရားမ်ားသည္ လူတိုင္းလြယ္ကူစြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ၿပီး လက္ေတြ႕ျပန္လည္ အသုံးခ်နိုင္မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ 

နိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ပမာ အေထာက္အကူျပဳနိုင္မည့္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ ျဖစ္ပါ 

ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 လွေက်ာ္

 ဒုတိယ၀န္ႀကီး

 စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန



စာေရးသူ၏ ေက်းဇူးတင္လႊာ

 ဤစာအုပ္ကုိ မွတ္တမ္းတစ္ခုအျဖစ္ စာဖတ္သူ၏ ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ေရာက္ရိွေအာင္ အဆင့္ဆင့္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ 

ရြက္ခဲ့ၾကရာတြင္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ရမည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေက်းဇူးတင္ရမည့္ 

ပုဂၢဳိလ္မ်ားအနက္ ငယ္စဥ္မွစ၍ ယေန႔ကာလအထိ သြန္သင္ညႊန္ၾကားျပေပးခဲ့ၾကေသာ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာမ်ား 

၏ ေက်းဇူးတရားကုိ ဦးစြာပထမေဖာ္ျပခ်င္ပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ စိတ္ဓာတ္၊ အသိဉာဏ္၊ ခံယူခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္  

မ်ားမွန္ကန္ေအာင္ သြန္သင္ဆုံးမ လမ္းျပေပးခဲ့ၾကေသာ ရတနာျမတ္(၃)ပါးႏွင့္ မိဘ(၂)ပါး၏ ေက်းဇူးတရားကို ေဖာ္ျပခ်င္ 

ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔စဥ္ဘ၀၊ ေနထိုင္၊ သြားလာ၊ ဆက္ဆံ၊ လုပ္ကိုင္က်င္လည္ေနရေသာ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ မိတ္ေဆြ၊ သူ 

ငယခ္်င္း၊ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏငွ္ ့လပု္ေဖာက္ိငုဘ္ကမ္်ား၏ ေက်းဇူးတရားကုိ  ဆကလ္က္ေဖာ္ျပခ်ငပ္ါသည။္ ဤေနရာတြင ္

ေက်းဇူးတရားကို မွတ္မွတ္ရရ ေဖာ္ျပရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။ စာေရးသူ၏ ၀န္ထမ္းဘ၀အစဥ္အဆက္တြင္  

ေကာင္းက်ဳိးျပဳခဲသ့မူ်ားႏငွ္ ့ႀကံဳေတြ႕ခဲရ့သကဲသ့ို႔ ဆိုးက်ဳိးေပးခဲသ့မူ်ားလည္း အမနွရ္ွခိဲပ့ါသည။္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳခဲသ့မူ်ားေၾကာင္ ့

စတ္ိခ်မ္းသာ၀မ္းေျမာကမ္ႈႏငွ္ ့စတိဓ္ာတခ္ြနအ္ားအပါအ၀င ္ေကာင္းက်ဳိးမ်ားရရွိေစခဲ့ေသာလ္ည္း မေကာင္းက်ဳိးေပးခဲသ့မူ်ား  

ေၾကာင္ ့ျပင္းျပေသာႀကိဳးစားအားထတုမ္ႈကိ ုျပဳေစနိငုခ္ဲသ့ည္အ့တြက ္ထိသုမူ်ား၏ သက္ေရာကမ္ႈ ေက်းဇူးတရားသည ္အလြန ္

ပင္ ႀကီးမားမႈရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသူ(၂)မ်ဳိးလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။

 ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေျမယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ ရည္ရြယ္ကာ ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး 

အတြက္ အဓိကအားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ MRLG ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းမွ ေစတနာျဖင့္ အႀကဉံာဏ္အပါအ၀င္ အစစကညူီမႈျပဳခဲ့ၾကေသာ မိတ ္

ေဆြ၊ ဆရာသမား တခ်ဳိ႕အားလည္းေကာင္း၊ စာမူကို ျပည့္စံုသည္ထက္ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေအာင္ အႀကံဉာဏ္ေပး ကူညီ  

တည္းျဖတ္မႈျပဳခဲ့ၾကေသာ ၀န္ႀကီး(ၿငိမ္း)ဆရာဦးဘဟိန္း၊ ဆရာဦးခင္ေမာင္ႀကီး၊ ဆရာဦးစံသိန္းတို႔အားလည္းေကာင္း၊  

ဥေယ်ာဇဥ္ႏငွ္ ့ အမွာစာအားခ်ီးျမႇင့္ေပးပါေသာ  စိကုပ္်ဳိးေရး၊  ေမြးျမဴေရးႏငွ္ ့ဆည္ေျမာင္း၀နႀ္ကီးဌာနမ ွျပည္ေထာငစ္၀ုနႀ္ကီး 

ႏွင့္  ဒုတိယ၀န္ႀကီးတို႔အားလည္းေကာင္း  အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳ တင္ျပအပ္ပါ 

သည္။



ဦးမိုဃ္း(လယ္၀န္)၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း 

-  အမည္ရင္းမွာ ဦးလႊမ္းမုိးျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေမလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲၿ့ပီး အဖ ဦးေအးကုိ၊ 

အမိ ေဒၚခင္မြန္သိန္းတို႔၏ သားသမီး(၆)ဦးအနက္ အႀကီးဆံုးသားျဖစ္ပါသည္။

-  မူလတန္းပညာကုိ မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕၌လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းပညာကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 

ဒဂံု(၂)ၿမိဳ႕မအမ်ဳိးသားေက်ာင္း၌လည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္ပညာကို အမွတ္(၃)ေဒသေကာလိပ္(ၾကည့္ျမင္တိုင္) 

ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိး ေရးတကၠသိုလ္(ေရဆင္း) ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မ်ား၌လည္းေကာင္း အသီးသီး ပညာသင္ၾကားခ့ဲၿပီး ၁၉၈၄ 

ခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာဘြဲ႕(B.Ag)ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

-  ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အထိ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနတြင္ သုေတသန၊ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ မ်ဳိးေစ့သန္႔စင္စက္႐ုံ၊ စိုက္ 

ကြင္း၊ သစ္ခြတစ္႐ႈးမ်ဳိးပြားဓာတ္ခြဲခန္း၊ ခ႐ိုင္႐ုံး၊ တိုင္း႐ုံးစသည့္တို႔၌ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၄ 

ခုႏွစ္မွစ၍ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန(ယခု လယ္ယာေျမစီမံခန္ ႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန)သို ႔ 

ဦးစီးအရာရိ ွရာထူးျဖင္ ့ဌာနကူးေျပာင္း တာ၀နထ္မ္းဆာငခ္ဲၿ့ပီး စစက္ိငု္းတုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ ရနကု္န႐္ုံးခ်ဳပ ္(HQ)၊ 

တနသၤာရီတုိင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ အထက္ျမန္မာျပည္ ေၾကးတုိင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန(မႏၲေလးၿမိဳ႕)တုိ႔တြင္   

ရာထူးတာ၀န္အဆင့္ဆင့္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္(HQ) ၌ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 

အေနျဖင့လ္ည္းေကာင္း၊ ယခလုကရ္္ွကိာလတြင ္ဒတုယိညႊနၾ္ကားေရးမွဴးခ်ဳပတ္ာ၀နက္ိလုည္းေကာင္း ထမ္းေဆာင ္

လ်က္ရွိပါသည္။ 

- ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၃)ရက္ေန႔ထုတ္ အတဲြ(၃) အမွတ္(၁၂၄) ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္မွစ၍ ေၾကးတိုင္ဘာ 

လ၊ဲ ဘယ္လ၊ဲ ေဆာင္းပါးျဖင့္ စာေပနယ္ပယ္အတြင္း စတင္၀င္ရာက္ခဲ့ပါသည္။ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ ေလ့လာဆည္းပူး 

လုပ္ကိုင္ ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပည္သူလူထု သိရွိနားလည္သင့္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါး 

အေရအတြက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ျပည္သူ႔ေခတ္၊ ျပည္သူ႔အေရးဂ်ာနယ္၊ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားတင္ျပ 

ခဲပ့ါသည။္ ကေလာင ္အမညခ္ြမဲွာ ေျမေၾကးေမာင္ျဖစ၍္ ေျမယာဆိငုရ္ာေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ေရးသားဆဲျဖစပ္ါသည။္ 

-  ဇနီး ေဒၚစိုးစိုးရီ၊ သား ေမာင္ေက်ာ္ထက္လြင္ + မဇင္မာမ်ိဳး၀င္း၊ ေျမး ေကာင္းထက္ေ ဝယံ မိသားစုတို႔ႏွင့္အတူ 

ေနထိုင္၍ ႏိုင္ငံတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
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အခန္း ၁  ၊  နိဒါန္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ 

ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

ရရွိေရးအတြက္ က႑အလိုက္၊ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္၊ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အလိုက္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ထားရွိၿပီး အဆိုပါ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုေအာက္၌ သဟဇာတ 

ျဖစ္စြာ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ စစ္မွန္သည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္လိမ့္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။

 ျမနမ္ာႏုိငင္၏ံေမွ်ာမ္နွ္းခ်ကသ္ည ္ၿငမိ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာသည္ ့ဒမီိကုေရစဖီကဒ္ရယ ္ႏိငုင္ံျဖစလ္ာေစရန္ျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ကမၻာ့အဆင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 

ခ်ိန္ညႇိထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေစရန္_

- မွ်တျခင္း၊ အားလုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Equity & Inclusion)၊

- ဘက္ေပါင္းစုံေရရွည္တည္တံ့ေစျခင္း (Sustainability in all its forms)၊

- ပဋိပကၡျဖစ္လြယ္သည့္အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ားထားရွိျခင္း

 (Conflic Sensitive Approching)၊

- ဒီမိုကရက္တစ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Democratic Principles) 

 စသည္တို႔ လိုအပ္ပါသည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာ၀ေျပာေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ (၁) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ 

မ႑ိဳင္၊ (၂) သာယာ၀ေျပာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ႑ိဳင္၊ (၃) ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာေျမမ႑ိဳင္ဟူ၍ မ႑ိဳင္ သံုးခုကို 

ခ်မွတ္ထားၿပီး၊ မ႑ိဳင္(၁)အတြက္ ပန္းတုိင္ (၁)အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အပုခ္်ဳပမ္ႈ၊ ပန္းတိငု(္၂)အျဖစ ္စီးပြားေရးတညၿ္ငမိမ္ႈႏငွ္ ့ခိငုမ္ာအားေကာင္းသည္ ့Macro စီးပြားေရးစမီခံန္႔ခြမဲႈ 

စေသာ ပန္းတုိင္ (၂) ခုကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ထုိ႔အတူ သာယာ၀ေျပာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ႑ိဳင္(၂)အတြက္ 

ပန္းတိုင္(၃)အျဖစ္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္ကိုလည္းေကာင္း၊  

ျပည္သူမ်ားႏွင့္  ကမၻာေျမမ႑ိဳင္(၃)အတြက္  ပန္းတိုင္  (၄) အျဖစ္  ၂၁ ရာစု  လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္  လူစြမ္းအားအရင္း 

အျမစ္ႏွင့္လူမႈဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ (၅)အျဖစ္  ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ စသည့္ပန္းတိုင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးခ်မွတ္ထားပါသည္။

 အထက္ပါမ႑ိဳင္ (၃) ရပ္၊  ပန္းတုိင္(၅)ရပ္အတြက္  ေျမယာသည္  အေရးအႀကီးဆံုးအေနအထားမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ 

လ်ကရ္ွိေနပါသည။္ ႏိငုင္ံေတာ၏္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈတုိင္းသည ္ေျမယာေပၚတြင ္အေျခခထံားသကဲသ့ို႔ ေရရညွတ္ညတ္ံခ့ိငုၿ္မၿဲပီး 

ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေရးသည္လည္း ေျမယာကို အေကာင္းဆုံး၊ အသင့္အေတာ္ဆုံး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈအေပၚ 

တြင္ မူတည္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းဆိုသည့္အခ်က္ကို ႏိုင္ငံ၏ 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား16

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ပန္းတုိင္(၅)၏ မဟာဗ်ဴဟာ ၅ . ၅ တြင္ 

ထည့္သြင္းခ်မွတ္ထားပါသည္။

 ယခုတင္ျပသည့္ စာအုပ္သည္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းဆိုသည့္ ခ်မွတ္ထားေသာ 

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါ၀င္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 အမွန္စင္စစ္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈဟူသည္ ႏုိင္ငံတုိင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ မွန္ကန္ေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈသည္ 

ႏိင္ုငံတစ္ခု၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ မလြမဲေသြျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ ျဖစ္ေပၚလာေရး 

သည္ ႏုိင္ငံတုိင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ လူသားတုိင္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွရပ္တည္ေနသည္ဟု 

တင္ျပလိုပါသည္။

 မည္သည့္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၌မဆို မွန္ကန္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာစီမံ

ခန္႔ခြဲမႈအေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ၎အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈ 

မရွိလွ်င္ မွားယြင္းေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို 

သရိွနိားလညသ္ေဘာေပါက္၍ မနွက္န္ေသာေျမယာစမီခံန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏိငုၾ္ကမညဆ္ိလုွ်င ္ၿငမိ္းခ်မ္းသာယာမႈႏငွ္အ့တ ူ

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မွန္ကန္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာ 

တရားကို လူတိုင္းသိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ထားသင့္ပါသည္။

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္အတြက္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ လူတန္းစား အလႊာ ၅ ခုရိွ၍ ၎လူတန္းစား 

အလႊာတိုင္း၌ မွန္ကန္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ား ေရာက္ရွိအသုံးခ်ႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၎အလႊာမ်ားမွာ_

(က) ေပၚလစီခ်မွတ္ေသာအလႊာ၊

(ခ) ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျပဳစုေသာအလႊာ၊

(ဂ) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာအလႊာ၊

 (ဃ) လက္ေတြ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳေနေသာအလႊာႏွင့္

 (င)  စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးကို လက္ေတြ႕ခံစားေနရေသာ ျပည္သူလူထုအလႊာဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆိုပါအလႊာအသီးသီးသည္ မိမိတို႔၏ လိုလားခ်က္၊  ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ မည္သို႔ 

အားျဖည့္ေဆာငရ္ြကသ္ြားရမညက္ိ ုကြဲကြဲျပားျပား သရိွထိားရန ္လိအုပပ္ါသည။္ ထိသုို႔ အားျဖည့္ေဆာငရ္ြက္ႏိငု္ေရးအတြက ္

မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္၍ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ 

ပါေသာေၾကာင့္ ထိုလိုလားခ်က္ကို ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဤတင္ျပခ်က္ကို ေရးသားျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

 ထုိ႔ျပင္ မိမိတုိ႔အလုိရိွေသာ အေျခအေနတစ္ခုကုိ ဘာ့ေၾကာင့္မရရသနည္း။ မည္သည့္ေနရာ၌ မည္သည့္အားနည္း 

ခ်က္မ်ားရွိေနသနည္း။ မညသုိ္႔အားျဖည့္ေဆာငရ္ြက္ေပးမ ွမမိတိို႔အလိရုွိေသာ ပန္းတုိငက္ိ ုရရွိႏိငုမ္ညက္ိ ုသရိွထိားရန ္လိအုပ ္

သကဲ့သို႔ မိမိတို႔အလိုရွိသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနေသးလွ်င္ မည္သည့္အားနည္းခ်က္ကို ကုစားေပးမွ 

ျဖစ္မည္၊ မည္သည့္အားနည္းခ်က္ကုိ ပုိ၍ဦးစားေပးသင့္သည္ စသည္တုိ႔ကုိ သိရိွႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ကၽြန္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို သိရွိနားလည္သေဘာ ေပါက္မႈ အားနည္း 

ေနေသးသည္ ဟုသံုးသပ္ပါသည္။  ဥပေဒမ်ားကုိ အလြတ္က်က္မွတ္၍ ေက်ညက္ နားလည္တုိင္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မွန္ကန္ 

ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ်ယူဆ၍ မရပါ။ မွန္ကန္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ 

ကင္းကြာလ်က္ ေရးဆြထဲားေသာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ကုိ ကုိင္စြၿဲပီး မွန္ကန္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ ျဖစ္ေပၚလာ 

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍မရပါေၾကာင္းလည္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 



အခန္း ၁     နိဒါန္း 17

 သုိ ႔ျဖစ္ပါ၍ ဥပေဒကုိ အထုိက္အေလ်ာက္နားလည္ၿပီး ေျမယာစီမံခန္ ႔ခြဲမႈ၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ 

ေက်ညက္စြာသေဘာေပါက္ထားသူမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ကို ဖန္တီးႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 

ပါသည္။ 

 ဤတင္ျပခ်က္သည္ ဥပေဒကုိ အတန္အသင့္နားလည္သေဘာေပါက္႐ုံျဖင့္ လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ႏုိင္ေရးကုိ ဦးတည္ 

ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ ဤတင္ျပခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အေျခအေနရရွိလိမ့္မည္ဟု စာဖတ္သူမ်ား 

မရႈျမင္ေစလိုပါ။ စာေရးသူ၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အေတြးအျမင္ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ 

ပညာရွင္မ်ားအျမင္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ပါရွိေကာင္းပါရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံအေၾကာင္း 

အခ်က္မ်ားကုိ ဝိုင္း၀န္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ အျပန္အလွန္ျဖန္႔ေဝ ေပါင္းစပ္သြားႏိုင္ေရးကို ရည္ရြယ္ရင္း 

ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ နိဒါန္းအစခ်ီ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား18

 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမ်ား



အခန္း ၂  ၊  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမ်ား

 ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေျမာက္ေရးပန္းတိုင္(၅)၏ မဟာ 

ဗ်ဴဟာ ၅ . ၅ တြင ္ေျမယာစမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းဆိသုည္အ့ခ်ကက္ိ ုခ်မတွထ္ားပါသည။္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရရိွေစရန္ဆုိသည့္အခ်က္သည္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ မည္မွ်နားလည္ထားၾက 

သနည္းဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ အေျခခံပါသည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ က႑ႀကီး (၄)ခု ပါ၀င္ 

ေနပါသည္။ ၎က႑ႀကီး (၄)ရပ္ကုိ ဦးစြာသေဘာေပါက္ နားလည္ထားသင္ပ့ါ၍ တတ္ႏုိင္သမွ် ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါမည္။ 

၎က႑ႀကီး(၄)ရပ္မွာ_

(က)  တရား၀င္တည္ရွိေနေသာ ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းအေျခခံမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊

(ခ)  တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္အေျခခံမ်ား အတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊

(ဂ)  မလြဲမေသြလိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ အေျခခံစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း၊

(ဃ) လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤအေျခခံ(၄)ရပ္ကုိ ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားမွသာ မွန္ကန္ေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ဖန္တီး 

တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ၍ ၎(၄)ခ်က္ကို ဦးစြာတင္ျပသြားပါမည္။

စီမံခန္႔ခြဲသူ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုခံရသူ

ေျမပံု
ဗလာေျမပံု -

ကြင္းထြက္ေျမပံု -
ေၾကးတိုင္ေျမပံု -

အညႊန္းျပေျမပံုမ်ား -
၁ လက္မ ၁ မိုင္ ေျမပံု -
၁ လက္မ ၂ မိုင္ ေျမပံု -

၁ : ၅၀၀၀၀ ေျမပံု -
၁ : ၁၀၀,၀၀၀ ေျမပံု -
၁ : ၂၅၀,၀၀၀ ေျမပံု -

- လယ္ယာေျမဥပေဒ
- ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒ
- ၿမိဳ႕/ေက်း ဥပေဒ
- ေျမႏွင့္အခြန္ဥပေဒ
- ေတာင္က်ဳိးဥပေဒ
- စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ
- ေျမစာရင္းလက္စြဲဥပေဒ
- ဗဟိုလယ္စီညႊန္ၾကားခ်က္
- ဗဟိုေကာ္မတီညႊန္ၾကားခ်က္
-  ေျမစစ္ေကာမ္တလီပုထ္ံုးလပုန္ည္း

စာရင္း
- ဧရိယာစာရင္း
- IB စာရင္း

မွတ္တမ္း
- 1A စာရင္း
- II စာရင္း
- ရာေကာက္စာရင္းမ်ား
- အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွစ္ခ်ဳပ္

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း

တရား၀င္တည္ရွိေနေသာ
ေျမပံု၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

တည္ဆဲ
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၁ ၂

မလြဲမေသြလိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္
အေျခခစံည္းကမ္းမ်ားျဖင္ ့စမီခံန္႔ခြရဲျခင္း

၃၄

ေျမယာ

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံ (Basic Principles)
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 ၂ . ၁ ။ တရား၀င္တည္ရွိေနေသာ ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းအေျခခံမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း

 ေျမပုံဆုိသည္မွာ ေျမတည္ရာအရပ္၊ အတိုင္းအတာႏွင့္ နယ္နိမိတ္ကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ မွတ္ပုံစာရင္းမ်ား၏ အညႊန္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမပုံမွတစ္ဆင့္ရရွိလာေသာ ဧရိယာစာရင္းမ်ား၊ အေျခခံ 

စာရင္းမ်ားကို “မွတ္ပုံစာရင္း”ဟု သတ္မွတ္ ေခၚေဝၚေသာ စာရင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ေရးသြင္းမွတ္သား အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ 

ေၾကာင္ ့ေျမပုဟံသူည ္မတွပ္ုစံာရင္းမ်ား၏ အညႊန္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပေလရ့ွသိည။္ ေျမပုတံစခ္ကုိ ုကိၾုသဒနိတိပ္ြိဳင္မ့်ား 

(Coordinate Points)မ်ား၊ အဆိုပါပြိဳင့္မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေရးဆြဲေဖာ္ျပေသာလိုင္းမ်ား (Parcel Lines)မ်ား၊ 

ပုိလီဂြန္ပေလာ့(Polygon Plots)မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲ၍ေျမတည္ေနရာအရပ္၊ ပံုပန္းသဏၭာန္အတုိင္းအတာႏွင့္ နယ္နိမိတ္ကုိ 

ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။

 ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာေတာင္သူလယ္သမားျပည္သူလူထု၏ လယ္ယာေျမႏွင့္ေျမယာဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို 

ထိန္းသိမ္း စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (ယခင္ေၾကးတိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန)

တြင္ ကိုင္စြဲေနေသာ ေျမပုံမ်ားကိုလည္း သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ထားသင့္ေသာေၾကာင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါမည္။

 ကမၻာေျမႀကီးသည္ ထိပ္ႏွစ္ဖက္အနည္းငယ္ျပား၍ လုံး၀န္းေသာပုံသဏၭာန္ရွိေၾကာင္း အမ်ားသိၾကပါသည္။ 

ေျမပံုစကၠဴသည္ ျပင္ညီမ်က္ႏွာျပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမပံုတစ္ခ်ပ္ျဖစ္လာရန္ ကမၻာ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကုိ ျပင္ညီစကၠဴေပၚတြင္ ေရးဆြ ဲ

ေဖာ္ျပရေသာေၾကာင့္ အ၀န္းႏွင့္ျပင္ညီ အေျခခံသေဘာတရားခ်င္း ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ လုံး၀န္း 

ေသာကမၻာ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ျပင္ညီစကၠဴေပၚတြင္ ေရးဆြဲရေသာေၾကာင့္ တစ္ထပ္တည္း 

ထပ္တူညီသည့္ရလဒ္ ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ထပ္တူမညီေသာ္လည္း  ေျမတိုင္းတာ ေျမပုံထုတ္သည့္ နည္းစနစ္ 

မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထုတ္လုပ္လိုက္ေသာေျမပုံမ်ားကို ပုံပန္းသဏၭာန္၊ ဧရိယာႏွင့္ ေျမတည္ေနရာကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ သံုးစြဲႏိုင္ 

ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ေျမပုံေပၚတြင္ ေရးဆြဲေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားသည္ ေျမျပင္မွေျမတည္ ေနရာ 

(Coordinates) မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေရးျဖစ္ပါသည္။ ေျမပံုမ်ားသည္ ေျမျပင္ေပၚရိွ Coordinates မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ရန္ 

တိုင္းတာေရးဆြဲေဖာ္ျပထားေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ကိုယ္စားျပဳသုံးစြဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံေျမပုံမ်ားအေၾကာင္းကို အမ်ား 

သိရွိထားသင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ေျမတိုင္းတာျခင္းနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေျမတိုင္းတာေျမပုံေရးဆြဲၿပီး ပထမဆုံးရရွိလာေသာ ပုံႏွိပ္ေျမပုံကို ဗလာေျမပုံ 

ဟုေခၚပါသည္။ ဗလာေျမပုံေပၚတြင္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ အေရးအေၾကာင္း၊ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပပုံႏွိပ္ထား၍ 

အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာပါ၀င္ပါသည္။ ဗလာေျမပုံ ရရွိလာၿပီဆိုလွ်င္ ေျမျပင္သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိ ေအာင္ ေၾကးတိုင္စိုက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ထပ္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ 

  အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အေရအတြက္ ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ရိွေသာ ေျမပံုမ်ား၊ ဆက္စပ္ေနေသာ 

ေျမစာရင္းမ်ား ဦးစြာထူေထာင္၍ မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ စနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေျမပုံမ်ားရရွိေအာင္ 

ေျမတိုင္းအဖြဲ႕( Survey Team) မ်ားဖြဲ႕စည္းကာ စနစ္တက် ေျမတိုင္းတာ၊ ေျမပုံထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေျမပုံမ်ားရရွိၿပီးေနာက္ 

ေၾကးတုိင္အဖြ႕ဲ (Settlement Party) မ်ား ဖြ႕ဲစည္းတာ၀န္ေပးကာ ေၾကးတုိင္စုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေၾကးတုိင္စိက္ုသည္ ဆုိသည္ 

ကို အက်ဥ္းမွ် အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပရလွ်င္ ေျမျပင္တြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနမႈကို စာရင္း၊ ေျမပုံမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကးတိုင္စိုက္ျခင္းတြင္ မူလအေျခခံလုပ္ငန္း (၃)ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ_

၁။ ေရေျမသဘာ၀အေျခအေနကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

၂။ ပကတိတည္ရွိေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ား၏အေျခအေနကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

၃။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏အျဖစ္မွန္အေျခအေနကုိ ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္၍ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

တို႔ျဖစ္၍ ၎လုပ္ငန္းစဥ္(၃)ခုႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ေကာက္ခံသင့္သည့္ ေျမခြန္ေတာ္ႏႈန္းထားကို ရွာေဖြျခင္းတို႔ 

ပါ၀င္ပါသည္။
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 ေၾကးတုိင္စုိက္ၿပီးလွ်င္ ေၾကးတုိင္အစီရင္ခံစာ(Settlement Report) ျပဳစုရၿပီး အဂၤလိပ္အစုိးရသည္ ေၾကးတုိင္ 

အစီရင္ခံအေပၚ အေျခခံ၍ ခ႐ုုိင္ျပန္တမ္း(District Gazetteer) မ်ားထုတ္ျပန္ကာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရပါသည္။ ေၾကးတုိင္အစီရင္ခံစာ 

အတြင္း အခ်က္ေပါင္း(၂၀)ပါ၀င္၍ ၎တုိ႔မွာ ေဒသတစ္ခု၏ (၁) ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေၾကာင္း၊ (၂) ေရေျမ သဘာ၀အေၾကာင္း၊ 

(၃) ရာသီဥတုအေၾကာင္း၊ (၄) ၿမိဳ႕ေျမမ်ားအေၾကာင္း၊ (၅) ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအေၾကာင္း၊ (၆) လူဦးေရအေၾကာင္း၊ (၇) လူမ်ိဳးစု 

အေၾကာင္း၊ (၈) ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာမ်ားအေၾကာင္း၊ (၉) ၎တို႔၏အလုပ္အကိုင္မ်ားအေၾကာင္း၊ (၁၀) ဆည္ေျမာင္း၊ 

တာတမံႏွင့္ အင္းမ်ားအေၾကာင္း ၊ (၁၁) ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအေၾကာင္း၊ (၁၂) လယ္ယာလုပ္ငန္းမွအပ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား 

အေၾကာင္း၊ (၁၃) ကၽြဲႏြားမ်ားအေၾကာင္း၊ (၁၄) ပညာေရးအေၾကာင္း၊ (၁၅) က်န္းမာေရးအေၾကာင္း၊ (၁၆) လမ္းပန္းဆက္သြယ္ 

ေရးအေၾကာင္း၊ (၁၇) ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ ၀င္ေငြ ထြက္ေငြမ်ားအေၾကာင္း၊ (၁၈) အခြန္အခမ်ားအေၾကာင္း၊ (၁၉) ေႂကြးၿမီမ်ား 

အေျခအေနႏွင့္ ေပါင္ႏွံမႈမ်ားအေၾကာင္း၊ (၂၀)လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ေၾကးတုိင္စုိက္ျခင္းကုိ  ခ႐ုိင္တစ္ခုခ်င္းအလုိက္   ေဆာင္ရြက္ၾကရၿပီး  အႏွစ္  ၂၀  လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေၾကးတုိင္ျပန္စုိက္ 

ၾကရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေၾကးတုိင္စုိက္ေသာခ႐ုိင္မွာ ေျမာင္းျမခ႐ုိင္ ျဖစ္၍ ၁၉၃၈-၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

အဂၤလိပ္တို႔သည္ အထက္ျမန္မာျပည္၌ ခ႐ိုင္ေပါင္း ၁၅ ခုႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေပါင္း ၂၁ ခု စုစုေပါင္း (၃၆)ခ႐ိုင္ 

ေၾကးတုိင္စုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ေၾကးတုိင္မစုိက္ႏုိင္ခဲ့ေသာကာလမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ခန္႔ရိွၿပီျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွ 

အင္အားအနည္းငယ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေၾကးတုိင္ဌာနခြဲသည္ ေၾကးတုိင္လုပ္ငန္း သေဘာသက္၀င္ေသာ လုပ္ငန္း 

အနည္းငယ္ကိုသာ အျဖစ္သေဘာ ေဆာင္ရြက္ရလ်က္ရွိပါသည္။

 (၁) “Survey Party” မွ ေျမပုံမ်ားတိုင္းတာထုတ္လုပ္ၿပီး၊ (၂) “ေၾကးတိုင္အဖြဲ႕ Party” မွ ေၾကးတိုင္စိုက္ျခင္းျဖင့္ 

ရရွိလာေသာ စာရင္း၊ ေျမပုံမ်ားကို အေျခခံလ်က္၊ (၃) “ေျမစာရင္းဌာန”မွ မွတ္တမ္းျပဳစု စီမံခန္႔ခြဲလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း 

၁၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

 ယခုအခါ ေျမတိုင္းျခင္း ၊ ေၾကးတိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ၃ ခုကို 

ေျမစာရင္းဌာနတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ မႏုိင္မနင္းေဆာင္ရြက္ေနရပါသည္။ ၀န္ထမ္းအင္အားမလံုမေလာက္၊ ဘတ္ဂ်က္ေငြ 

မလုံမေလာက္၊ နည္းပညာအားနည္းမႈမ်ားျဖင့္ မႏိုင္မနင္းေဆာင္ရြက္ေနရသည့္အေျခအေနမ်ားသည္ ဌာနအေပၚ မ်ားစြာ 

ဖိစီးေစမႈ ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိရပါသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကးတိုင္စိုက္ျခင္းဆိုသည္မွာလည္း ေျမျပင္ေပၚရွိ လက္ရွိအသုံးခ်ေနမႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ 

စာရင္းျပဳစုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေၾကးတိုင္စိုက္၍ ေျမျပင္ေပၚရွိ လက္ရွိအသံုးခ်ေနမႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ စာရင္းျပဳစု 

ၿပီး ဗလာေျမပုံေပၚတြင္ သတ္မွတ္ေဆးအေရာင္မ်ားျဖင့္ ေဆးေရးျခယ္လိုက္ေသာအခါ ေၾကးတိုင္ေျမပုံကိုရရွိပါသည္။ 

သတ္မွတ္ေဆးေရာင္ျဖင့္ ေရးျခယ္ခြဲျခားေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ေၾကးတိုင္ေျမပုံေပၚတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ေျမျပင္ 

အေျခအေနကုိေဖာ္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရြာေျမ၊ ၿမိဳ႕ေျမ၊ သာသနာေျမ၊ 

သုသာန္ေျမ၊ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ စသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ အင္းအိုင္ စသည့္ေျမမ်ားတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ေျမျပင္ အမွန္ေျမ 

အသုံးခ်မႈမ်ားကို သတ္မွတ္စာရင္းမွတ္တမ္းပုံစံမ်ားတြင္ စာရင္းေရးသြင္းထားကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ(အနည္းဆုံး ႏွစ္ ၂၀) 

အသုံးခ်ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ အလြန္တန္ဖိုးႀကီးေသာ ေျမပုံ၊ စာရင္းတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ ဗလာေျမပုံႏွင့္ ေၾကးတိုင္ 

ေျမပုံႏွစ္ခုကုိ ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းလ်က္ ေျမျပင္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္း ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဦးပိုင္ဧရိယာမ်ားကို 

ေျမပုံေပၚတြင္ သတ္မွတ္ေဆးေရာင္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲေဖာ္ျပလိုက္ေသာအခါ ကြင္းထြက္ေျမပုံျဖစ္လာပါသည္။ ကြင္းထြက္ 

ေျမပုသံည္ ေျမတုိင္းတာေျမပုံထတ္ုျခင္း၏ အျမင္ဆံု့း စြမ္းေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းထြက္ေျမပုံရရွိမွ ျပည့္ျပည္စ့ုံစုံအသံုး

ခ်၍ရႏိငုပ္ါသည။္ ကြင္းထြက္ေျမပုအံဆင္ ့မေရာကလ္ွ်င ္ေျမတိငု္းစာေရးမ်ား ကြင္းအတြင္း၌ အသုံးမခ်ႏိငု္ေသးပါ။   ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ

တြင္   ကြင္းထြက္ ေျမပုံေပါင္း  ၈၀၀၀၀  ေက်ာ္ရွိပါသည္။   ႏွစ္စဥ္လည္း  ေျမတိုင္းတာ ေျမပုံထုတ္ေနပါသည္။ ေျမတိုင္းတာ၊ 

ေျမပုံထုတ္႐ုံအဆင့္သာရွိၿပီး ကြင္းထြက္ေျမပုံ ေရာက္သည့္အဆင့္ထိ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလုံးသည္ 

သဲထဲေရသြန္သကဲ့သို႔သာ ရွိပါမည္။ ပိုးသာကုန္-ေမာင္ပုံေစာင္းမတတ္ေသးပါ။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား22

 ကြင္းထြက္ေျမပုံမ်ားတြင္ ေျမျပင္၏သုံးစြဲေနမႈ ပကတိအေျခအေနကိုေဖာ္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပါင္းစုံ 

ပါ၀င္ပါသည္။  သာသနာေျမ၊ သုသာန္ေျမ၊  ရြာေျမ၊ လွည္းလမ္းေျမ၊ ေရသြင္းေျမာင္း၊ ေခ်ာင္းေျမ၊ အင္းအိုင္ေျမ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ 

ဆိုလွ်င္လည္း လယ္ေျမ၊ ယာေျမ ၎တို႔၏ အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ ျပည့္ျပည့္စုံစုံပါ၀င္ပါသည္။

 ကြင္းထြက္ေျမပုံေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ဆက္စပ္စာရင္းပုံစံမ်ားတြင္ 

စာရင္းေရးသြင္း မွတ္သားထားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ပါသည္။ ၎ကြင္းထြက္ေျမပုံသည္လည္း 

တန္ဖိုးႀကီးေသာ ေျမပုံ၊ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ ဌာန၌ သုံးစြဲေနေသာ ေျမပုံမ်ားသည္ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ 

ခ်တ္ိဆကထ္ားေသာေၾကာင္ ့စာရင္းေျမပုဟံ ုေခၚဆိုေလရ့ွပိါသည။္ ေျမပုစံာရင္း(သုိ႔မဟုတ)္စာရင္းေျမပုဟံူေသာ အသံုးအႏႈန္း 

သည ္ေၾကးတိငု္ႏငွ့္ေျမစာရင္း(ေျမစာရင္း)ဦးစီးဌာန၊ ယခလုယယ္ာေျမစမီခံန္႔ခြဲေရးႏငွ္ ့စာရင္း အင္းဦးစီးဌာန၏ အ႐ိုးစြဲေနေသာ 

အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။

 ကြင္းထြက္ေျမပုမံ်ားေပၚရွ ိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည ္အစဥအ္ၿမဲေျပာင္းလဲေနေလရ့ွပိါသည။္ ၎ေျပာင္းလ ဲ

ေနမႈမ်ားကိုလည္း ထပ္မံမွတ္တမ္းတင္သည့္ ေျမပုံတစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၎ေျမပုံကို မွင္နီေျမပုံဟုေခၚပါသည္။ ဗလာေျမပုံေပၚ 

တြင ္ေျမျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကိ ုသသိာရန ္မငွန္ီျဖင္ ့ေရးဆြမဲတွတ္မ္းျပဳရေသာေၾကာင္ ့မငွန္ီေျမပုဟံ ုေခၚဆုိရျခင္းျဖစပ္ါသည။္ 

ကြင္းထြက္ ေျမပံုကုိ ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အသစ္ထူေထာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ထုိသုိ႔အသစ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေသာအခါ မင္နီ 

ေျမပုံေပၚမွ မွတ္သားထားမႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရေလ့ရွိပါသည္။

 အထကပ္ါေျမပုမံ်ားအျပင ္အညႊန္းျပေျမပုမံ်ားလည္း ရွပိါသည။္ ေက်းရြာအုပစ္မု်ားကိ ုသီးသန္႔ ေဖာ္ျပေရးဆြထဲားေသာ 

ေက်းရြာအုပ္စုအညႊန္းျပေျမပုံ၊ ကြင္းမ်ားကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားေသာ ကြင္းအညႊန္းျပေျမပုံ၊ အင္းအိုင္ေျမမ်ားကိုေဖာ္ျပထား 

ေသာ အင္းအညႊန္းျပေျမပုံ၊ ကြင္းမ်ား၏ မွန္ကန္မႈကိုစစ္ေဆးရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ကြင္းစစ္ေဆးျခင္းအညႊန္းျပေျမပုံ 

စသည့္ျဖင့္ အညႊန္းျပေျမပုံမ်ားစြာကိုလည္း သင့္ေတာ္ေသာစေကးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရးဆြဲမွတ္တမ္းတင္ထားေလ့ရွိပါသည္။

 ထို႔ျပင္ အိႏၵိယစစ္သုံးေျမပံုမ်ားျဖစ္ေသာ ၁ လက္မ ၁ မိုင္စေကး၊ ၁ လက္မ ၂ မိုင္ စေကး ၊ ၁ လက္မ ၄ မိုင္စေကး 

ေျမပုံမ်ားကိုလည္း ကြင္းထြက္ေျမပုံမရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာအရပ္ေဒသမ်ား၌ ကုိင္စြဲအသုံးခ်ရသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ၁ : ၅၀၀၀၀ စေကး၊ ၁ : ၁၀၀,၀၀၀ စေကး၊ ၁ : ၂၅၀,၀၀၀ စေကးမ်ားျဖင့္ေရးဆြဲေသာ UTM (ယူတီ 

အမ္)ေျမပုံမ်ားကုိလည္း ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလ်က္ရွိပါသျဖင့္ ၎ေျမပုံမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။ အက်ဥ္းမွ် 

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျမပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သုံးစြဲေနမႈအေျခအေနမ်ားကို သိရွိထားႏိုင္ရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။

 ပုံစံ ၁၀၅/၁၀၆ ကို လူသိမ်ားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပုံစံ ၁၀၅-၁၀၆ ကို ေသခ်ာစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္သူမ်ား 

နည္းၾကပါသည္။ ပံုစံ ၁၀၅ သည္ တည္ဆဲႏွစ္အတြက္ စာရင္းေျမပံုေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ မိတၱဴမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ခုႏွစ္တစ္ခုအတြက္ 

စာရင္း၊ ေျမပုမံ်ားေပၚတြင ္တညရ္ွမိတ္ွတမ္းျပဳထားေသာေျမပုံႏငွ္ ့စာရင္းမ်ားကိ ုေကာက္ႏတု္ေရးဆြဲေဖာ္ျပေသာ မတိၱဴစာရင္း 
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တစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ ပုံစံ ၁၀၅ စာရြက္သည္ စာရင္းေျမပုံေကာက္ႏုတ္ခ်က္သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ 

ပိုင္ဆိုင္မႈေဖာ္ျပေသာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုခြင့္ျပဳေသာ အေထာက္အထားမဟုတ္ပါ။ ဌာနမွ ကိုင္စြဲအသုံးျပဳထားေသာ စာရင္းေျမပုံ 

မ်ားတြင ္မညက္ဲသုိ့႔မတွတ္မ္းတင ္စာရင္းျပဳစထုား သညကုိ္ သရိွ႐ိုမံွ်သာျဖစၿ္ပီး ပိငု္ေရးပိငုခ္ြင္ရ့ရွရိနအ္တြက ္တနည္းအားျဖင္ ့

မိမိအလုိရိွရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ ကနဦးေျခလွမ္းတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ -  ပုိင္ေရးပုိင္ခြင့္အတြက္ ဂရန္ 

ေလွ်ာက္လုိသည္ဆုိပါက ပံုစံ ၁၀၅ ရရိွၿပီးမွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တစ္ဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ 

သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္မိုင္ရွည္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအတြက္ ပုံစံ ၁၀၅ သည္ ပထမဆုံးေျခလွမ္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပုံစံ ၁၀၅ ရရွိၿပီးလွ်င္ လမ္းေၾကာင္းဆံုးၿပီဟု အမ်ားက အထင္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မွားယြင္းေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန 

ၾကရပါသည္။ ပုံစံ ၁၀၅ သည္ စာရင္း ေျမပုံေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရးကူးေသာေျမစာရင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

စာရင္းေျမပုထံတဲြင ္တညရ္ွိေနသည္အ့တိငု္း ေရးကူးေပးရနတ္ာဝနရ္ွပိါသည။္ စာရင္းေျမပုထံတဲြင ္မတွတ္မ္း မတငထ္ားေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပမိၿပီဆိုလွ်င္ ၎ဝန္ထမ္းသည္ ေဖာက္ဖ်က္သူျဖစ္သြား၍ တာဝန္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ပံုစံ ၁၀၆ သည္ ဦးပုိင္တစ္ခုရာဇဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးပုိင္တစ္ခု၏ ပုိင္ဆုိင္မႈအစဥ္အဆက္ကုိ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ 

စာရင္းျပဳစုမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အတိုင္း ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပေသာ မိတၱဴစာရင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ပုံစံ ၁၀၅ ႏွင့္ 

၁၀၆ တြင္ ပိုင္ေရးပိုင္ခြင့္အတြက္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ပိုင္ေရးပိုင္ခြင့္ကို “ခြင့္ျပဳသည့္ 

အေထာက္အထား” မဟုတ္ပါေၾကာင္း အထူးသတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ပိုင္ေရးပိုင္ခြင့္လမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

တစ္ခုအတြက္ ပထမဆုံးေျခလွမ္းတစ္လွမ္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ထားသင့္ပါသည္။

 ဆက္လက္၍ စာရင္းမ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ ေျမပုံမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ စာရင္းမ်ားကို 

သက္ဆုိင္ရာစာရင္းပံုစံမ်ားတြင္ အစဥ္အၿမဲ ေရးသြင္းမွတ္တမ္းျပဳစုရပါသည္။ ဗလာေျမပံုမ်ား ရရိွၿပီးပါက ပထမဆံုး 

ရရွိလာေသာစာရင္းမွာ ဧရိယာစာရင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧရိယာစာရင္းမ်ားကို ဗလာေျမပုံေပၚရွိ ေျမကြက္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ 

တြကခ္်ကရ္ပါသည္။ ထိုသို႔ တြကခ္်ကရ္ာတြင္ အင္ဂ်င္နီယာတြကန္ည္းျဖစ္သည့္ အလ်ား x အနံ ဧရိယာတြက္ခ်က္ျခင္း 

နည္းစနစ္ျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အ၀န္းႏွင့္ျပင္ညီ ကြဲလြဲမႈသေဘာတရားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ 

ဧကကုန္း(Acre Comb)တြက္ခ်က္ျခင္းနည္းစနစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေလ့ရွိပါသည္။ ဧကကုန္းမွ်င္ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာ 

နည္းစနစ္ကို အသုံးခ်ေသာေၾကာင့္ ဤနည္းစနစ္ျဖင့္  တြက္ခ်က္ရရွိေသာ ဧရိယာစာရင္းမ်ားသည္ အလ်ားxအနံ 

သခၤ်ာတြက္နည္းျဖင့္ ရရွိေသာ ဧရိယာႏွင့္ကြဲလြဲမႈရွိမည္မွာ အေသအခ်ာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကြဲလြဲမႈအခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ 

နားလည္ သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤသေဘာတရားကုိမသိဘဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳပါလွ်င္ မွားယြင္းေသာစီမံခန္႔ခြဲ

မႈသာျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ၎ဧရိယာစာရင္းကို ေျမစာရင္းပုံစံ(၄)တြင္ ေျမကြက္ နံပါတ္အလိုက္ တိက်စြာေရးသြင္းမွတ္တမ္း

ထားရပါသည။္ ဦးပိငုတ္စခ္၏ု ဧရယိာကိ ုအလိရုွပိါလွ်င ္ဦးပိငုတ္စခ္အုတြင္း ပါ၀င္ေသာေျမကြကမ္်ား၏ဧရယိာကိ ုေပါင္းခ်ဳပ ္

လိုက္ျခင္းမွ ရယူေလ့ရွိပါသည္။

 ဦးပိုင္ဆိုသည္မွာ- (၁) ေျမမ်ိဳးႀကီးတစ္မ်ိဳးစားတည္းျဖစ္၍ (၂) တစ္ဆက္စပ္တည္း တည္ရွိလ်က္ (၃) ပိုင္ဆိုင္ခြင့္

တစမ္်ိဳးတစစ္ားတည္းႏငွ္ ့(၄) တစဦ္းတည္းက ပိငုဆုိ္င္ေသာေျမကိ ုေခၚဆုိပါသည။္ အလြယ္ေျပာရလွ်င ္တစဦ္းတစ္ေယာက ္

တည္းက ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေသာေျမ (သို ႔မဟုတ္) လက္ေရာက္ရယူထားေသာေျမကိုဆုိလိုပါသည္။ ဦးပိုင္တစ္ခုတြင္ 

ေျမကြက္အေရအတြက္မ်ားစြာ ပါဝင္ေလ့ရွိပါသည္။ ေျမကြက္တစ္ကြက္စီအလုိက္ ဧရိယာတြက္ခ်က္ထားၿပီးျဖစ္ပါသျဖင့္ 

ဦးပိုင္တစ္ခုအတြင္းပါဝင္ေသာ ေျမကြက္မ်ား၏ ဧရိယာကို ေပါင္းခ်ဳပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဦးပိုင္၏ ဧရိယာကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

 ဧရိယာစာရင္း မွတ္တမ္းေရးသြင္းၿပီးေနာက္ ေျမကြက္တစ္ကြက္ခ်င္းစီ၏အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ 

မွတ္တမ္းေရးသြင္းေသာ စာရင္းတစ္ခုရွိပါသည္။ ၎မွာ ေျမကြက္ (လယ္ကြက္) မွတ္ပုံစာရင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁(ခ) စာရင္းဟု 

အလြယ္ေခၚၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕က 1 B ဟုလည္း ေခၚေဝၚၾကပါသည္။ ၎ေျမကြက္မွတ္ပုံစာရင္းတြင္ ေျမကြက္၏လက္ရွိ 

တည္ရွိ အသုံးခ်ေနေသာ ေျမမ်ိဳးကိုလည္း ေဖာ္ျပရမႈ ပါဝင္ပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား24

 ၁ (ခ) စာရင္းေရးသြင္းၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္တန္ဖိုးႀကီးစာရင္းတစ္ခုမွာ ၁ (က) ဦးပိုင္ မွတ္ပုံစာရင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ကြင္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္၊ ဦးပိုင္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား၊ ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပ 

စာရင္းေရးသြင္း မွတ္တမ္းျပဳစုထားေသာ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီဆိုကတည္းက မည္မွ်အေရးႀကီးေသာ စာရင္းျဖစ္သည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။

 အခြန္စည္းၾကပ္မႈအေျခအေနကို ေဖာ္ျပေရးသြင္းေသာစာရင္းကို အခြန္စည္းၾကပ္မႈမွတ္ပုံ စာရင္း၊ တစ္နည္းအား 

ျဖင့္ ပံုစံ ၄၆ စာရင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ II စာရင္းဟု ေခၚေသာ စာရင္းမွတ္တမ္း တစ္မ်ိဳးလည္းရိွပါသည္။ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းအလုိက္၊ 

ေျမကြက္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္၊ ဧရိယာ၊ ေျမမ်ိဳး၊ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈ၊ သီးႏွံေအာင္မေအာင္၊ ခုႏွစ္အလိုက္စည္းၾကပ္အခြန္ေငြ 

စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။ ၎စာရင္းသည္လည္း တန္ဖိုးႀကီးေသာ မွတ္ပုံစာရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

 ထို႔ျပင ္ႏိငုင္ံေတာ္ျပနတ္မ္းမ်ားအျဖစ ္အသံုးဝင္ေသာ မတွပ္ုစံာရင္းမ်ားလည္း ရွပိါေသးသည။္ ၎တို႔မွာ ရာေကာက ္

စာရင္းဟု အလြယ္ေခၚေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ေကာက္ပဲသီးႏွံ အစီရင္ခံစာ မွတ္ပုံစာရင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ -

 ရာေကာက္ ၁  - မိုးေလဝသစာရင္း

  ၂  - အသုံးခ်လ်က္ရွိေသာ ေျမမ်ားကို ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပေသာစာရင္း

  ၃  - ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ ဧရိယာႏွင့္ ေရသြင္းသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားအရ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ သီးႏွံမ်ားစာရင္း၊

  ၄  - အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက တာတမံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည့္  ဧရိယာႏွင့္ ယင္း 

ဧရိယာအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးသည့္သီးႏွံအလိုက္ ဧရိယာစာရင္း၊

  ၅  - သီးႏွံစိုက္ဧရိယာ၊ ရိတ္သိမ္းဧရိယာ၊ အထြက္ႏႈန္းႏွင့္အထြက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာစာရင္း၊

  ၆  - ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေသာ အဓိကသီးႏွံမ်ားအတြက္  ေဈးႏႈန္း ေဖာ္ျပေသာစာရင္း၊

   (ယခု ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေတာ့ပါ)

  ၇  - လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ေဖာ္ျပေသာ စာရင္း 

   စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ထို႔ျပင္ ေျမစာရင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာဟုေခၚေသာ ႏွစ္အလိုက္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို 

စုခ်ဳပ္မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ စာရင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာသူတိုင္း သိရွိထားသင့္သည့္ ေျမပုံစာရင္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

 မည္သည့္ေျမယာခန္႔ခြမဲႈ၌မဆုိ အမိန္႔တစ္ရပ္ရိွရပါမည္။ ထုိအမိန္႔သည္လည္း အခြင့္အာဏာရိွသည့္ ဌာန၊ ပုဂၢိဳလ္က 

ဌာန၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔ ျဖစ္ရပါမည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ထား 

ေသာ အမိန္႔တစ္ရပ္မရွိ၊ တရားဝင္မဟုတ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမွန္သမွ် မွားယြင္းပါသည္။ ႏႈတ္ျဖင့္ 

လက္တန္းေျပာ၊ လကတ္န္းစမီခံန္႔ခြ၍ဲ မတွတ္မ္းမက်နရ္ွိေသာ တိုးတိတလ္်ိဳ႕ဝက္ွစြာျဖင္ ့ေဆာငရ္ြကခ္ဲမ့ႈအေပါင္းသည ္ေနာင ္

တစ္ခ်ိန္တြင္ ႀကီးမားေသာဆုိးက်ိဳးကို တန္ျပန္ေပၚေပါက္လာေစတတ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ႐ုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ 

အခြင့္အာဏာရိွသည့္ဌာန၊ ပုဂၢိဳလ္က အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရမည့္အျပင္ ၎အမိန္႔သည္ မွတ္တမ္းျပဳစုရမည့္ဌာနသုိ႔   ေရာက္ 

ရိွကာ မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေစေရးသည္လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ မွတ္တမ္းမက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

လုပ္ရပ္မ်ားစြာသည္ သမုိင္းတြင္ အမည္စြန္းထင္းက်န္ရိွေနခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳသင့္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ 

မွန္သမွ်သည္ ယခုတင္ျပခဲ့သည့္ ပထမေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံႏွင့္ ကိုက္ညီဖို႔ရန္လိုအပ္ပါမည္။ 

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမွန္သမွ်သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္း၊ လုိအပ္ပါက ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းမိန္႔ထုတ္ျခင္း၊ ေနာက္ထပ္ 

ခြင့္ျပဳမႈအေပၚတြင္လည္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခြင့္ျပဳျခင္း စသည္ျဖင့္ အမိန္႔စဥ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းရိွရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ 

အမ်ားျပည္သူကို တရားဝင္အသိေပးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မလြဲမေသြ ပါဝင္ရမည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။



အခန္း  ၂     ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမ်ား 25

 ၂ . ၂ ။ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း

 ေျမယာျပႆနာမ်ားကုိ ကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းရာ၌လည္းေကာင္း၊ ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈျပဳလပုရ္ာ၌လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္းသာ စီမံခန္႔ခြဲရပါသည္။ မည္သူမွ ၎အခ်က္ကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္၍မရပါ။ 

က်ဴးလြန္ေဖာကဖ္်ကသ္အူမ်ားအျပား ရွလိွ်င ္ႏိငုင္သံည ္ေအးခ်မ္းသာယာမႈမရွိေတာဘ့ ဲဆန္႔က်ငဘ္က္ဆိုးက်ိဳးတရားမ်ားသာ 

ရရွိႏိငုပ္ါလိမ္မ့ည။္ ယခငက္ာလႏငွ္ ့ယခမု်က္ေမွာကက္ာလမ်ားတြင ္အပုခ္်ဳပသ္မူ်ားသညလ္ည္းေကာင္း၊ ျပညသူ္လထူသုည ္

လည္းေကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲသူႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းေပးသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း ဥပေဒကို ျပည့္ျပည့္၀၀နားလည္သေဘာ 

ေပါက္မႈမရွိေသးဘဲ သူတစ္လူငါတစ္မင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါ 

သည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ေမြးကတည္းက အလုိလုိသိ၊ အလုိလုိတတ္ပံုဖမ္း၍ ရမ္းသမ္းလုပ္ေနၾကတာလည္း ရိွသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရ 

ပါသည္။

 ဥပေဒတစ္ခုျပဳစုရာတြင္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ညႊနၾ္ကားခ်က္၊ အမိန္႔ဆင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

စသည့္အဆင့္မ်ားရွိပါသည္။ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းရာတြင္ ျပ႒ာန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ၎ရည္ရြယ္ခ်က္ 

သည ္ႏိငုင္၏ံလိအုပခ္်က၊္ ျပညသ္ူျပညသ္ားမ်ား၏လိလုားခ်က္ႏငွ္ ့ကုိက္ညမီႈရွရိမည္အ့ျပင ္အႏစွသ္ာရရွသိည္ ့ရညရ္ြယခ္်က ္

ျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္သည္ဟု ရႈျမင္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚမွ မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ 

အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေျမယာဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းရာတြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပါဝင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳရပါမည္။ 

၎တို႔မွာ -

 (က) ေျမယာတစ္ရပ္ကို လက္ေရာက္ရယူျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

  (ဥပမာ- ပုံစံ ၇ ႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရယူျခင္းစသည္)

 (ခ) ပိငုဆ္ိငုခ္ြင္အ့မ်ိဳးအစားအလိကု၊္ အသုံးျပဳခြင္ရ့ရွသိည္အ့မ်ိဳးအစားအလိကု ္ရရွခိစံား ႏိငု္ေသာ အခြင္အ့ေရး 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊(ဥပမာ- ဂရန္အခြင့္အေရး၊ လယ္ယာ ေျမအခြင့္အေရး၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

အခြင့္အေရး၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမွ လယ္ယာေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲခြင့္အခြင့္အေရး စသည္)
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 (ဂ) အသုံးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 

  (ဥပမာ - လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ ခြင့္ရရွိသူမ်ားက လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားစသည္)

 (ဃ) စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ဆိုင္ရာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 

  (ဥပမာ - လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားစသည္)

 (င) အသုံးျပဳခြင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

  (ဥပမာ- ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစသည္) 

 (စ) လုပ္ကိုင္အသုံးျပဳခြင့္ရရွိသူက ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား၊ 

  (ဥပမာ- လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူက ေျမခြန္ႏွင့္အျခားအခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ေစျခင္းစသည္)

 (ဆ) အျငင္းပြားမႈေပၚေပါက္လာပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား၊

  (ဥပမာ- လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အယူခံျခင္း စသည္)

 (ဇ) ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေစမႈမ်ား၊ (ဥပမာ- ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္စသည္)

  စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးကို ဦးတည္ေရးဆြဲရေသာ သေဘာသဘာ၀ရွိပါသည္။ 

သို႔ေသာလ္ည္း တစဦ္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစအီတြက္ အက်ိဳးအျမတ၊္ အမ်ားအတြကအ္က်ိဳးအျမတ္၊ ေရရညွအ္က်ိဳးစီးပြားအတြက ္

အက်ိဳးအျမတ္၊ အနာဂတ္ေမွ်ာမ္ွန္းခ်က္အတြကအ္က်ိဳးအျမတ၊္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထနိ္းသမိ္းေရးအတြကအ္က်ိဳးအျမတ ္

စသည္ျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ရႈျမင္ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ေရးဆြဲၾကရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

 ေျမယာဥပေဒမ်ားေရးဆြရဲာတြင္ လ်စ္လ်ဴရႈမႈမျပဳသင့္ေသာ မူလအေျခခံ Fundamental မ်ားလည္း ရိွပါေသးသည္။ 

၎ Fundamental မ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ေခါင္းစဥ္တြင္ အေသးစိတ္တင္ျပသြားရန္ရွိပါသည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဌာန 

မ်ားစြာ (၂၀ ၀န္းက်င္)မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ ဥပေဒေပါင္း ၅၀ ၀န္းက်င္ရိွေၾကာင္း သိရိွ 

ရပါသည္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွပညာရွင္မ်ား၏ စုစည္းမႈအရ အဆုိပါ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာဥပေဒမ်ားကုိ အက်ဥ္းမွ် 

ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ_

 (၁) The Land and Revenue Act, 1876 (India Act 2/1876)

 (၂) The Upper Myanmar Land and Revenue Regulation Act,1889

 (၃) The Lower Myanmar Town and Village Land Act, 1898 (Act No.4/1898)

 (၄) The Land Acquisition Act (India Act No.18/1885)

 (၅) စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမ်ား၊

 (၆) လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၁၁/၂၀၁၂)

 (၇) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ(ဥပေဒအမွတ္ ၁၀/၂၀၁၂)

 (၈) တာတမံဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၂၂/၂၀၁၇)

 (၉) ဆည္ေျမာင္းဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၂၇/၂၀၁၇)

 (၁၀) စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွတ္ပုံတင္ဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၉/၂၀၁၈)

 (၁၁) Boundaries Act (India Act No. 5/1880)

 (၁၂) Canal Act (Act No.2/05)

 (၁၃) ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒ၊

 (၁၄) ေျမစာရင္းလက္စြဲဥပေဒ၊

 (၁၅) သစ္ေတာဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၂၉/၂၀၁၈)

 (၁၆) အျမန္လမ္းမႀကီးဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၂၄/၂၀၁၅)



အခန္း  ၂     ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမ်ား 27

 (၁၇) ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊(ဥပေဒအမွတ္ ၈/၉၄)

 (၁၈) လမ္းမႀကီးဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂၀၀၀)

 (၁၉) ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၈/၉၅)

 (၂၀) ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၄၁/၁၆)

 (၂၁) စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၂၄/၁၆)

 (၂၂) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၁/၂၀၁၄)

 (၂၃) ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊(ဥပေဒအမွတ္ ၉/၁၉၉၈)

 (၂၄) ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၂၁/၁၅)

 (၂၅) ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၁၄/၈၉)

 (၂၆) ဆားလုပ္ငန္းဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၆/၁၉၉၂)

 (၂၇) ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၁/၁၉၉၁)

 (၂၈) မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒ၊(ဥပေဒအမွတ္ ၁/၁၉၈၇)

 (၂၉) တပ္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၃၂/၂၀၁၀)

 (၃၀) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ(ဥပေဒအမွတ္ ၉/၂၀၁၂)

 (၃၁) ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ဥပေဒ

  (ဥပေဒအမွတ္ ၁၀/၂၀၁၅)

 (၃၂) ျမန္မာႏိုင္ငံတမံႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၄၁/၁၅)

 (၃၃) ေရွးေဟာင္း၀တၳဳပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ (ဥပေဒအမွတ္ ၄၃/၂၀၁၅)

 (၃၄) ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊(ဥပေဒအမွတ္ ၅၁/၂၀၁၅)

 (၃၅) ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ ၃/၂၀၁၆)

 (၃၆) ရထားပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္၄/၂၀၁၆)

 (၃၇) ေရခြန္ႏွင့္တာတမံခြန္ဥပေဒ(ဥပေဒအမွတ္ ၉/၂၀၁၇)

 (၃၈) ေရနံလက္ယက္တြင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ ၁၅/၁၇)

 (၃၉) ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ

  (ဥပေဒအမွတ္ ၁၂/၂၀၁၈)

 (၄၀) လုပ္ငန္းခြင္သုံး ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ ၁၇/၂၀၁၈)

 (၄၁) Oilfield Act

 (၄၂) Revenue Recover Act (India Act No.1/1880)

 (၄၃) Transfer of Property Act (India Act No.4/1882)

 (၄၄) Underground Water Act (Act No.4/30)

 (၄၅) Yangon Development Trust Act (Act No.5/20)

 (၄၆) Yangon Water-Works Act (India Act No.19/1844)

 ထို႔ျပင္ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟို 

ေကာ္မတီ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္း ျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလည္းရွိပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား28

 ၂ . ၃ ။ မလြဲမေသြ လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 

  အေျခခံစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း၊(Fundamental Principles)

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းရွိ အေရးကိစၥမ်ားကို ေလ့လာရာမွ ေအာက္ပါ 

မူလအေျခခံမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ မလြမဲေသြ လုိက္နာရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အတိတ္ 

သမုိင္းေၾကာင္းျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ေတြ႕ရိွရ၍ ၎ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါမည္။ ၎အေျခခံ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ_

 (၁) ေျမယာသယံဇာတ မွ်တစြာခြဲေဝသုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား တိက်စြာ ျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္ျခင္း၊

 (၂)  ေျမသယဇံာတမ်ားခြဲေဝေပးအပရ္ာတြင ္ႏိငုင္ံေတာပ္ိငု္ေျမ(State Land)ႏငွ္ ့အစိုးရ စမီခံန္႔ခြပဲိငုခ္ြင္ရ့ွိေသာ 

ေျမ (Disposal Land )ဟူ၍ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ရန္လိုျခင္း၊

 (၃)  ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈျပဳလပုရ္ာတြင ္တရား၀ငတ္ညရ္ွိေနေသာေျမပု၊ံ စာရင္း၊ မတွတ္မ္းမ်ားအေပၚအေျခခရံျခင္း၊

 (၄)  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊

 (၅)  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္အခြင့္အာဏာ(စီရင္ပိုင္ခြင့္) ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားရျခင္း၊

 (၆)  စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသူက ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတိုင္းတြင္ အမိန္႔တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္ျခင္း၊

 (၇)  ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔သည္လည္း မွတ္တမ္းျပဳရမည့္ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းထံ ေရာက္ရွိရန္လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ 

မွတ္တမ္းအျဖစ္လည္း ေရးသြင္းမွတ္သားထားရျခင္း၊

 (၈)  ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔မ်ားသည္ ႐ုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း က်န္ျပည့္စုံမွန္ကန္ရန္လိုအပ္ျခင္း၊

 (၉)  ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔စာမ်ားသည္ အမိန္႔စဥ္ဆက္/ အမိန္႔ကြင္းဆက္ ခ်ိတ္ဆက္မိရန္လိုအပ္ျခင္း၊

 (၁၀)  ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔၏အာဏာသက္ေရာက္မႈသည္ အမိန္႔စာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမတည္ရာ၌သာ 

အတိအက် သက္ေရာက္မႈရွိပါသျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔စာပါ ေျမတည္ေနရာကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ 

(Demarcation)ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း၊

 (၁၁)  အမိန္႔စာပါေျမယာတစ္ရပ္ကို ေပးအပ္ျခင္းခံရသူက လက္ေရာက္ရယူရန္လိုအပ္ျခင္း၊ 

 (၁၂)  အမိန္႔စာမ်ားကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေရးသြင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမႈတြဲခန္း (Record Room) ႐ုံး 

အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ထားရွိရန္လိုအပ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေရးသြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ျခင္း၊

 (၁၃)  ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမွန္သမွ် ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိသာ အေျခခံရျခင္း၊ ထိုသို႔ အေျခခံရသည့္အျပင္ 

လက္တန္းေဆာင္ရြက္မႈမျပဳရျခင္း၊ ၎အေလ့အက်င့္ဆိုးကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္လိုျခင္း၊

   (၁၄) ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမွန္သမွ် အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊

 (၁၅)  ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက ္မလူကပငႀ္ကိဳတငစ္ဥ္းစား စမီံေဆာငရ္ြကထ္ားရျခင္း၊

 (၁၆)  ေျမယာအျင င္းပြားမႈေပၚေပါကလ္ာပါကလည္း အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မတွလ္်က္ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားအလုိက ္

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ထားရျခင္း၊

 (၁၇)  အဆိုပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အယူခံျခင္း၊ အၿပီးအျပတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ရျခင္း၊

 (၁၈)  အျငင္းပြားမႈအေပၚ အခ်ကအ္လက္ျပည္စ့ုံေသာ အမႈတြမဲ်ား တည္ေဆာကရ္နလ္ိ ုအပ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက ္

ထားေသာအမႈတြဲအေပၚ အေျခခံ၍ ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားမ်ားအရ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရျခင္း၊

 (၁၉) စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရာတြင္ တရားဥပေဒအရ တရားမွ်တမႈ၊ လူမႈေရးအရတရားမွ်တမႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံရျခင္း၊ 

အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ အေျခအေနခ်င္း တူညီေနပါက ဦးစားေပးသင့္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား 

သတ္မွတ္ထားရျခင္း၊
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 (၂၀) ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပိုင္ဆိုင္အသုံးျပဳခြင့္၊ လက္ေရာက္ထားရွိပိုင္ခြင့္စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရမည့္ 

ကာလ၊ ပုံမွန္အခြင့္အေရး ကုန္ဆုံးသည့္ကာလ၊ ပ်က္ကြက္ကင္းကြာမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရး 

ကုန္ဆုံးသည့္ကာလမ်ား သတ္မွတ္ထားရန္လိုအပ္ျခင္း၊

 (၂၁) စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ မလိုက္နာမႈမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ 

ထားရျခင္း၊

 (၂၂)  ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေစမႈအတြက္ ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ထားရန္လိုျခင္း၊

 (၂၃)  ေျမယာပိငုဆ္ိငုအ္သံုးခ်ခြင္ရ့ရွသူိက ထမ္းေဆာငရ္မည္ ့ေျမခြနအ္ပါအ၀င ္တာ၀နမ္်ားသတမ္တ္ွထားရျခင္း၊

 (၂၄)  ေျမမ်ိဳးအေပၚအေျခခံၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးလ်က္ရွိျခင္း၊

  ၂ . ၂ ။ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း စီမံခန္႔ ခြဲရျခင္း

  ၂ . ၃ . ၁  ။ ေျမယာသယံဇာတမၽွတစြာ ခြဲေဝသုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား တိက်စြာ ျပဌာန္းရန္လိုအပ္ျခင္း

 ပထမဦးစြာ တင္ျပလိုေသာအခ်က္မွာ- ေျမယာသယံဇာတမ်ားကို မွ်တစြာခြဲေဝသုံးစြဲျခင္း ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား တိက်

စြာျပဌာန္းရန္လိုအပ္ျခင္းဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာသယံဇာတမ်ားကုိ ခြဲေဝသုံးစြဲရာတြင္ မမွ်တမမွန္ကန္မႈကို 

အေျခခံ၍ ျပႆနာအႀကိတ္အခဲမ်ား အစဥ္အၿမဲ ေပၚေပါက္ေလ့ရိွသျဖင့္ တိက်ေသာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားရန္ အလြန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမသယံဇာတမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရွိသျဖင့္ မည္သည့္ 

ေနရာ၌ မည္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကို ဦးစားေပးသင့္သည္ (Zoning System) လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားျခင္းတူညီေနပါက 

မည္သို႔ေသာအေျခအေနရွိသည့္သူအား ပို၍ ဦးစားေပးသင့္သည္ စသည္ျဖင့္ အရည္အခ်င္းျခင္းတူညီလွ်င္ ဦးစားေပးရမည့္ 

အစီအစဥ္ကုိပါ တစ္ပါတည္းခ်မွတ္ထားဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ခ်မွတ္႐ံုျဖင့္ မၿပီးေသးပါ။ အမ်ားျပည္သူကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ 

ျပန္႔ျပန္႔ အသိေပးထားသင့္ပါသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္ထားရာတြင္လည္း ကမၻာကက်င့္သုံးေနေသာ ေရစီးေၾကာင္းကို ဆန္႔က်င္မႈ 

မျပဳရန္ လုိအပ္သကဲသုိ့႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တာ၀န္သိတာ၀န္ခံေသာ ေျမယာခြဲေဝ 

ရယူသုံးစြဲမႈစနစ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ေရွး႐ႈေသာ ေျမယာခြဲေဝရယူသုံးစြဲျခင္းစနစ္၊ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး 

တက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေျမယာခြဲေဝရယူသုံးစြဲျခင္းစနစ္၊ ျပည္သူလူထုအမ်ားကို ထိခိုက္ေစမႈအနည္းဆုံးႏွင့္ စီးပြားေရး 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ ေျမယာခြဲေဝရယူသုံးစြဲျခင္းစနစ္မ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၂  ။ ေျမသယံဇာတမ်ားခြဲေဝေပးအပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမ (State Land) ႏွင့္ 

   အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ(Disposal Land )ဟူ၍ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ရန္လိုျခင္း၊

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ မလြဲမေသြလုိက္နာက်င့္သံုးရမည့္အခ်က္မ်ားစြာအနက္ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ 

ရွိသင့္ေသာအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမႏွင့္ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ (Land at the Disposal of Government) 

(Disposal Land) ဟူ၍ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ State Land ႏွင့္ Disposal Land ကုိ ခြခဲြဲျခားျခားက်င့္သံုးမႈ 

မရွိခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈသမိုင္းေၾကာင္း မလွခဲ့ျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ 

ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္တည္ရိွေနေသာ ေျမယာမွန္သမွ်သည္ State Land ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိ State Land တုိင္းကုိ 

ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ Disposal Land ကိုသာ အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ Disposal Land ဆိုသည္မွာ 

ပိုင္ေရးပိုင္ခြင့္ကို မည္သူ႔ကိုမွ် မေပးရေသးေသာေျမျဖစ္၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ် ပိုင္ေရးပိုင္ခြင့္ မေပးအပ္ထားမွ 

သာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သတိျပဳလိုက္နာသင့္ပါသည္။ ပိုင္ေရးပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ရာတြင္လည္း 

ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို တရား၀င္အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ ေပးအပ္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရာတြင္လည္း တရား၀င္ 

အမိန္႔ျဖင့္ပင္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္႐ုပ္သိမ္းမွ Disposal Land ျပန္ျဖစ္မည္ျဖစ္၍ 

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ရွိမွသာ ေနာက္ထပ္တစ္ဦးကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား30

ေစလိုပါသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ သူတစ္ပါးထံ၌ ပိုင္ေရးပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထားေသာေျမကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ ျပန္လည္မ႐ုပ္သိမ္းဘဲ 

ေနာက္ထပ္လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထပ္မံေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ယခုေျဖရွင္း၍ မဆံုးႏိုင္ေသာ သိမ္း 

ဆည္းေျမယာျပႆနာ အႀကိတ္အခဲႀကီး ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၃  ။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ တရား၀င္တည္ရွိေနေသာ 

   ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံရျခင္း

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ တရား၀င္တည္ရိွေနေသာ ေျမပံု၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံမွသာ 

မွန္ကန္စနစ္က်ေသာ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္မည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိလည္း သိရိွထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ ေဒသခံ 

ျပည္သူလူထုမ်ား တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံးစံအရ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေနေသာေျမယာမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

စာရင္း၊ ေျမပံု၊ မွတ္တမ္း မရိွေသာ အရပ္ေဒသမ်ား၌ တည္ရိွေနေလ့ရိွပါသည္။ အဆုိပါေျမယာမ်ားကုိ စနစ္က်ေသာ ေျမယာ

စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္အတြင္းသုိ႔ သြတ္သြင္းခြင့္ျပဳလိုသည္ဆိုပါက စာရင္း၊ ေျမပုံ၊ မွတ္တမ္းမ်ား ေပၚေပါက္တည္ရွိလာေရးကို 

ပထမဦးဆုံးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္း မရွိဘဲ စီမံခန္႔ခြဲမည္ဆိုပါက မွားယြင္းေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

  ၂ . ၃ .  ၄ ။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါ 

သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုသည္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားေပါင္းစည္း၍ ျဖစ္ေပၚလာရၿပီး၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး 

တစ္ခုစီသည္လည္း ခ႐ိုင္မ်ားေပါင္းစည္းျခင္းမွသာ ရရွိပါသည္။ ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီသည္လည္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားေပါင္းစည္းျခင္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရ၍ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္လည္း ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။ 

ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီသည္လည္း ေက်းရြာမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။ အဆိုပါ အေသးငယ္ဆုံး 

ေဒသဧရိယာမွ အႀကီးဆုံးနယ္ေျမေဒသဧရိယာအထိ အဆင့္ဆင့္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူမ်ားကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ထား

ၿပီးျဖစ္ပါသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိေဒသဧရိယာကို သက္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသူကသာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင္ ့ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈျပဳလပုရ္ာတြင ္နယန္မိတိပ္ိငု္းျခားသတ္မတ္ွၿပီး စမီခံန္႔ခြမဲႈ ျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း၊ မဆိငု္ေသာပဂုၢိဳလက္ 

၎တြင္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခြင့္အာဏာမရိွေသာဧရိယာကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈမျပဳလုပ္ရပါေၾကာင္း သိရိွထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ ေၾကး 

တိုင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတြင္ ကုိင္စြဲအသုံးျပဳေနေသာ ကြင္းထြက္ေျမပုံေပါင္း ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ေက်းရြာအုပ္စု 

တစ္ခုစီအတြင္းရွိ ေျမဧရိယာမ်ားကုိ တိုင္းတာေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြင္းထြက္ေျမပုံတစ္ခုစီ၌လည္း ဦးပိုင္မ်ား၊ ေျမကြက္ 

မ်ားအဆင့္ထိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေျမကြက္မ်ား၊ ဦးပိုင္မ်ားအထိ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ 

ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ခုကို ေတာ္သလို 

ေလ်ာ္သလို လက္တန္း၀င္လုပ္၍ မရပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

  ၂ . ၃ .  ၅ ။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္အခြင့္အာဏာ (စီရင္ပိုင္ခြင့္) ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားရျခင္း၊ 

 ထို႔ျပင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခြင့္အာဏာကိုလည္း တိက်စြာ ခြဲျခားသတ္မွတ္တာ၀န္ေပးအပ္ထားရန္ လိုအပ္ 

ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ လယ္ယာေျမဥပေဒအာဏာတည္ၿပီး က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ လယ္

ယာေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲမ်ားကုိလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္နိမိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္အဆင့္အထိ အဆင့္ 

ဆင္ခ့ြဲျခားၿပီး ဗဟိလုယယ္ာေျမစမီခံန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲမ ွဖြ႕ဲစည္းေပးလ်က္ တာ၀နမ္်ားကိလုည္း ေပးအပထ္ားၿပီးျဖစပ္ါသည။္ သို႔ေသာ ္
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လည္း စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခြင့္အာဏာမရွိသူမ်ား၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားကိုလည္း ရံဖန္ရံခါ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ 

ပါ၍ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္အခြင့္အာဏာ တိက်စြာခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားကသာ စီမံခန္႔ခြဲ 

ခြင့္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမမ်ိဳး ၂၂ မ်ိဳးရွိ၍ ေျမမ်ိဳးအေပၚအေျခခံကာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ 

ေနၾကပါသျဖင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခြင့္အာဏာကို တိက်စြာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ တာ၀န္ေပးထားရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ေျမမ်ိဳး 

တစမ္်ိဳးတည္းအေပၚ စမီခံန္႔ခြဲပိငုခ္ြင္ ့အခြင္အ့ာဏာထပ္ေနျခင္းမ်ိဳးမ်ား ရွခိဲၾ့ကပါက ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ေျမာက္ျမား 

စြာ ေပၚေပါကလ္ာႏိငုပ္ါသည။္ ဤေနရာတြင ္အေရးႀကီးသည္အ့ျခားအခ်က္မွာ_ စမီခံန္႔ခြဲပိငုခ္ြင္ ့ေပးအပ္ျခင္းခထံားရသမူ်ား 

ကလည္း ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အာဏာကုိ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေစရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ 

ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမူေဘာင္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို 

ေက်ာ္လြန္ခြင့္မရွိပါေၾကာင္း၊ အစဥ္အၿမဲလိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၆  ။ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသူက ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတိုင္းတြင္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ျခင္း၊

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈသမုိင္းေၾကာင္း မလွပခဲ့ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာအနက္ ဤအခ်က္သည္ 

အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္။ သမိုင္းအစဥ္အဆက္တြင္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ မက်န္ရစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ႏႈတ္မိန္႔ 

မ်ား၊ ပရမ္းပတာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ႏႈတ္မွထြက္လာေသာ အမိန္႔တစ္ရပ္သည္ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ 

အာဏာတည္ရမည္ဟု ယူဆေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စိတ္ခံစားမႈ၊ အထင္အျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ လတ္တေလာအေျခ 

အေနမ်ားအေပၚၾကည့္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေျမာက္ျမားစြာေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္ကို အမ်ားအသိျဖစ္ပါသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္ကလည္း ပရမ္းပတာလုပ္ခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵအေျခခံေၾကာင့္ အမိန္႔ေပးသူ၏တာ၀န္အျဖစ္ သမိုင္းမက်န္ရစ္ 

ခဲ့ရေလေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးဟုလည္း ယူဆႏိုင္ပါသည္။ တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ခံ၊ တာ၀န္ယူေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စနစ္တြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိင္း၌ မွတ္တမ္းက်န္ရိွရမည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ အစဥ္အလာရိွရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္လုိအပ္ေသာ မူလအေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖစ္ပါ၍ မလြဲမေသြလုိက္နာသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ 

ပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား32

  ၂ . ၃ . ၇  ။ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔သည္လည္း မွတ္တမ္းျပဳရမည့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းထံ 

   ေရာက္ရွိရန္လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္လည္း ေရးသြင္းမွတ္သားထားရျခင္း

 တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ခံ၊ တာ၀န္ယူေသာစနစ္ကို က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေနေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

တုိင္း၌ အမိန္႔တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ၎အမိန္႔သည္လည္း မွတ္တမ္းျပဳရမည့္ဌာန၊ အဖြ႕ဲအစည္းထံသုိ႔ ေရာက္ 

ရွိရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေရးသြင္းမွတ္သားထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စနစ္တြင္ မွတ္တမ္းျပဳရမည့္႐ုံး၊ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ လိုအပ္သည့္ ႐ုံးအေဆာက္ 

အဦမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိေရးသည္လည္း အေရးႀကီးပါ သည္။ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ႐ုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရိွပါက ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ေအာင္ျမင္သည့္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွလိမ့္မည္ 

မဟုတ္ေၾကာင္း သတိမူရပါမည္။ အတိတ္ကာလတြင္ မွတ္တမ္းမက်န္ရိွေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေျမာက္ျမားစြာ ျပဳလုပ္ 

ခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ၎လုပ္ရပ္၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ပါ၍ ထုိအမွားမ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစရန္ တားဆီးၾကဖို႔ 

လိုအပ္ပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၈  ။ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔မ်ားသည္ ႐ုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း က်န္ျပည့္စုံမွန္ကန္ရန္ လိုအပ္ျခင္း

 ဤအခ်က္သည္လည္း အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ႐ုံးလုပ္ထုံး 

လပုန္ည္း မျပည္မ့စုံႏငွ့္ေဆာငရ္ြကခ္ဲ့ျခင္းမ်ားကိ ုေတြ႕ရွခိဲရ့ပါသည။္ ႐ုံးစာတစ္ေစာင၏္ အဂၤါရပမ္်ား မညညီြတ္ေသာ အမနိ္႔စာ 

တစ္ေစာင္သည္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔စာအျဖစ္ ယူဆရန္ခဲယဥ္းပါသည္။ အေတြ႕အႀကဳံတစ္ခုတြင္ ႐ုံးစာနံပါတ္ကို 

တရား၀င္ ထြက္စာ-စာအုပ္ထဲမွ အျခား႐ုံးတစ္႐ုံးသို ႔ ေပးပို ႔ခဲ့သည့္ ႐ုံးစာနံပါတ္ေဟာင္းကိုပင္ ထပ္မံရယူၿပီး ေပးပို ႔ခဲ့ရာ 

ျပႆနာျဖစ၍္ ေျဖရငွ္းသည္အ့ခါ တရား၀ငထ္ြကစ္ာမဟတု္ေၾကာင္း ျငင္းဆိခုဲမ့ႈ ႀကံဳခဲဖ့ူးပါသည။္ ႐ုံးစာနပံါတ ္ပါဝင္ေသာလ္ည္း 

တရား၀င္ထြက္စာ စာအုပ္၌ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ တရား၀င္ထြက္စာ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ 

သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ မွန္ကန္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔စာတုိင္းသည္ 

႐ုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ က်နျပည့္စုံမွန္ကန္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၉  ။ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔စာမ်ားသည္ အမိန္႔စဥ္ဆက္/အမိန္႔ကြင္းဆက္ ခ်ိတ္ဆက္မိရန္လိုအပ္ျခင္း

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ သူ႔အဆင့္ႏွင့္သူ စီမံခန္႔ခြဲရမည့္ကိစၥမ်ား ရွိပါသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း 

တစ္ခု၊ စားက်က္ေျမတစ္ခုကို လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳပုံစံ(၇)ေပးရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ပါက- ပထမဦးစြာ ေျမမ်ိဳးအလိုက္

စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းသည္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲ၍ စား 

က်က္ေျမသည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ ထုိ႔အတူ လယ္ယာေျမသည္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပံုစံ(၇)ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခြင့္အာဏာအတြင္းေရာက္ရွိေစရန္ ပထမဦးစြာ လယ္ယာေျမမ်ိဳးအျဖစ္ 

မေရာက္ရွိေသးသည့္ တည္ရွိေျမမ်ိဳးကို ပယ္ဖ်က္မိန္ ႔ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္ပါမည္။ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းပယ္ဖ်က္မိန္ ႔ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ စားက်က္ေျမပယ္ဖ်က္မိန္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ရန္ ပထမဦးစြာ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထိုသို႔ ပယ္ 

ဖ်က္ရာတြင္လည္း ပယ္ဖ်က္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၏အေၾကာင္းအရာကို တိက်စြာေဖာ္ျပရပါမည္။ လယ္ယာ

စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရန္အလို႔ငွာ ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ပါက သက္ဆိုင္ရာလယ္ယာေျမမ်ိဳးအတြင္း ေရာက္ရွိသြားၿပီး လယ္ယာေျမ 

ဥပေဒအရ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရရွိသြားပါသည္။ ထိုအခါမွ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ပုံစံ(၇)

ထုတ္ေပးႏိုင္ပါမည္။ ထိုသို ႔ေသာ သူ႔အဆင့္ႏွင့္သူ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိသည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ 
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ေနာက္ဆံုးအဆင့္၌ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ပုံစံ(၇)ကို ေရွ႕ဆုံးအဆင့္၌ ထားရွိေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးမွ အရင္ဦးဆုံးေဆာင္ရြက္ရ 

မည့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း (သို႔) စားက်က္ပယ္ဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေနာက္ဆုံးမွ ေျပာင္းျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ 

၎စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ မွန္ကန္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မရေတာ့ပါ။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ထုတ္ျပန္ရန္လုိအပ္ 

ေသာအမိန္႔မ်ားသည္ အမိန္႔စဥ္ဆက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမိန္႔ကြင္းဆက္ ခ်ိတ္ဆက္မိရန္ လုိအပ္သည္ဟု တင္ျပလုိပါသည္။ 

အျခားေသာ ေျမမ်ိဳးမ်ားအလုိက္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားတြင္လည္း ထုိနည္းလည္း ေကာင္းျဖစ္ပါသည္။  အမိန္႔စဥ္ဆက္ျဖစ္ရန္ 

လိုအပ္သကဲ့သို႔ အမိန္႔ကြင္းဆက္ ခ်ိတ္ဆက္မိရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ အမိန္႔ကြင္းဆက္မိရန္ဆိုသည္မွာ အထက္မွ ဥပမာ 

အတြင္း သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းမပယ္ဖ်က္ဘဲ ပံုစံ(၇)ထုတ္ေပးခဲ့ပါက တစ္ဆင့္ၿပီးမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေျမယာစီမံ 

ခန္႔ခြဲမႈကြင္းဆက္မ်ား မခ်ိတ္ဆက္မိျခင္းဟု နားလည္၍ရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ မွန္ကန္ေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ရပ္ 

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အမိန္႔စဥ္ဆက္၊ အမိန္႔ကြင္းဆက္ ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ သတိျပဳလိုက္နာရပါမည္။

  ၂ . ၃ . ၁၀  ။ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔၏ အာဏာသက္ေရာက္မႈသည္ အမိန္႔စာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

   ေျမတည္ရာ၌သာ အတိအက်သက္ေရာက္မႈရွိပါသျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔စာပါ

   ေျမတည္ေနရာကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ (Demarcation) ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း

 

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိင္း၌ အမိန္႔တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ အမိန္႔ 

တစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသိနည္းေသးေသာအေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုကုိ ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။ ေျမယာဆုိင္ရာ 

အမိန္႔စာတစ္ေစာင္၏ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္မႈသည္ အဆိုပါအမိန္႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမတည္ေနရာ၌သာ အတိ 

အက်တည္ရွိပါသည္။ ဥပမာ - အမိန္႔စာတစ္ေစာင္တြင္ ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၀၀ သို႔မဟုတ္ ကြင္းအမွတ္ ၁၀၀ ဟုေဖာ္ျပထားပါက 

အဆိုပါအမိန္႔စာ၏ ၾသဇာအာဏာသည္ အမိန္႔စာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၀၀ သို႔မဟုတ္ ကြင္းအမွတ္ ၁၀၀ ၌သာ 

အတိအက်သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ အမိန္႔စာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပိုင္ေရးပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဆိုင္ေရးဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရ 

မည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎ေဖာ္ျပထားေသာ ဦးပိုင္အမွတ္ ၁၀၀ သို႔မဟုတ္ ကြင္းအမွတ္ ၁၀၀ ၌သာ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး၊ 

ေဘးအနီးရွိ အျခားေသာ ဦးပိုင္အမွတ္မ်ား၊ ကြင္းအမွတ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိပါ။ အဆိုပါသက္ဆိုင္မႈ မရွိေသာ ဦးပိုင္မ်ား၊ 

ကြင္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မိခဲ့သည္ျဖစ္ပါက မွားယြင္းေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစပါမည္။ ထိုသို ႔ေသာ 

မွားယြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစတတ္ 

ပါသည္။ မသက္ဆိုင္ေသာ ေျမေနရာတစ္ခုကို ဥပေဒမဲ့ရယူမိသည္အထိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္သျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားပင္ ေျမာက္ 

ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္သတိထားရပါမည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမိန္႔စာပါ အာဏာသက္ေရာက္ေသာ ေျမေနရာအတိအက် 

ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အမိန္႔စာပါေျမတည္ေနရာကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ 

အစဥ္အၿမဲလိုက္နာရမည့္အခ်က္ျဖစ္၍ မလြဲမေသြ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္သည့္အခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ 

ျပအပ္ပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၁၁  ။ အမိန္႔စာပါေျမယာတစ္ရပ္ကို ေပးအပ္ျခင္းခံရသူက လက္ေရာက္ရယူရန္လိုအပ္ျခင္း

 

 ေျမယာတစ္ရပ္ကုိ အမိန္႔စာျဖင့္ ေျမတည္ေနရာ တိတိက်က် သတ္မွတ္ေပးအပ္ျခင္းခံရၿပီ ဆုိပါက အဆုိပါ 

အမိန္႔စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ေျမယာတစ္ရပ္ကို လက္ေရာက္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူက လက္ေရာက္ရယူသုံးစြဲရန္ လိုအပ္ပါ 

သည္။ လက္ေရာက္ရယူသုံးစြဲျခင္းမရွိပါက ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ က်ဴးေက်ာ္ခံရၿပီး ျပန္လည္လက္လြတ္ဆုံးရႈံးတတ္ရပါသည္။ 

ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိေျမယာျပႆနာ အေတာမ္်ားမ်ားတြင ္လက္ေရာကရ္ယမူႈ မရွခိဲ့ေသာေၾကာင္ ့က်ဴးေက်ာခ္ရံၿပီး ျပႆနာမ်ားေပၚ 

ေပါက္လာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဤအခ်က္သည္လည္း မလြဲမေသြလုိက္နာရမည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲရမည့္သူမ်ားကလည္း လက္ေရာက္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ အမွန္တကယ္ လက္ေရာက္ရယူမႈရွိမရွိ 
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အစဥ္အၿမဲႀကီးၾကပ္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကိုအေျခခံ၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရာ 

တြင္ အၿမဲထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လယ္ယာေျမ အျခားနည္းသုံးခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးပါက ေျခာက္လ 

အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရွိ မရွိ၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ၿပီးစီးျခင္း ရွိ မရွိ၊ 

ဂရန္ရရွိၿပီးေသာ ေျမတစ္ကြက္ကို ၆ လ အတြင္း အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္မႈ ရွိ မရွိ စသည့္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္

မ်ားျဖစ္ပါသည္။ လက္ေရာက္ရယူသံုးစြရဲာ၌လည္း အစုိးရဌာနမ်ားဆုိလွ်င္ Disposal Land ျဖစ္ပါက ေျမလႊဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

Disposal Land မဟုတ္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္လုိအပ္ခ်က္အရ ေျမသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ လမ္းမႀကီးမ်ားဥပေဒအရ လမ္းေျမသတမ္ွတ္ျခင္း သို႔မဟတု္ ဆည္ေျမာင္းဥပေဒအရ ဆည္ေျမာင္းေျမအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ေၾကညာေၾကာင္း အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါက ထိုအမိန္႔စာအရ အမိန္႔စာပါ အမိန္႔အာဏာသက္ေရာက္ေသာ 

ေျမတည္ေနရာအတိအက်ကို သတ္မွတ္တိုင္းတာအသိေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (ဥပမာ- လမ္းနယ္အဆုံး- တူးေျမာင္းနယ္ 

အဆံုး ငုတ္တိုင္သတ္မွတ္စိုက္ထူမႈ) ေနာက္ဆုံးအဆင့္၌ ပိုင္ဆိုင္မႈရွိေသာေျမမ်ားတြင္ ေျမသိမ္း ဥပေဒအရ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေပးျခင္း၊ ေျမသမိ္းလုပင္န္းစဥမ္်ားေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ ပိငုဆုိ္ငမ္ႈမရွိေသာ Disposal Lands မ်ားျဖစပ္ါက ေျမလႊဲလပုင္န္းစဥမ္်ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျမေနရာ ေပးအပ္ျခင္းခံရသူက လက္ေရာက္ရယူ 

သုံးစြရဲန ္လုိအပပ္ါ သည။္ ဤအခ်ကသ္ည ္ပ်ကက္ြက္မႈအမ်ားဆုံးႏငွ္ ့ျပႆနာအမ်ားဆုံး ေပၚေပါက္ေနေသာအခ်က ္ျဖစပ္ါ၍ 

အထူးသတိထား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၁၂  ။ အမနိ္႔စာမ်ားကိ ုမတွတ္မ္းအျဖစ ္ေရးသြင္းေဆာငရ္ြက္ႏိငုရ္နအ္တြက ္အမႈတြခဲန္း (Record Room) 

   ႐ုံးအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ထားရွိရန္လိုအပ္ျခင္း၊ 

   မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေရးသြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း

 

 အမိန္႔စာမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မပ်က္မစီးဘဲ လုံလုံၿခံဳၿခံဳထားရွိႏိုင္ေစေရး

သည္ အမွန္ပင္လုိအပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအမိန္႔စာ၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ စာရင္းမ်ားသည္ ႏွစ္ကာလ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ 

လိအုပပ္ါသည။္ ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈ မတွတ္မ္းမ်ားကိ ု၁ ႏစွ ္၂ ႏစွ ္ေလာက္မွ်ႏငွ္ထ့ားရွိႏိငု႐္ုသံာ မရညရ္ြယ္သင္ပ့ါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ကစိၥရပမ္်ားတြင ္သမိငု္းႏငွ္ခ့်၍ီ သမိငု္းမတွတ္မ္းအျဖစ ္ထားရွိႏိငုရ္နလ္ည္း ရညရ္ြယသ္င္ပ့ါသည။္ သို႔ျဖစပ္ါ၍ ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

လုံလုံၿခံဳၿခံဳ၊ မပ်က္မစီးဘဲ ထားရွိႏိုင္သည့္ Record Room အမႈတြဲ ခန္းမ်ားထားရွိႏိုင္ေရးကို အၿမဲဦးစားေပးစဥ္းစားသင့္ပါ 

သည္။ ထို႔ျပင္ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသြင္းထားရွိရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္၍ မပ်က္မကြက္ လိုက္နာရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားျမင္သာသည့္အတြက္ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္မေရးသားေတာ့ပါ။

  ၂ . ၃ . ၁၃  ။ ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈမနွသ္မွ် ဥပေဒ၊ လပုထ္ုံးလပုန္ည္းကိသုာ အေျခခရံျခင္း၊ ထိသုို႔အေျခခရံသည္အ့ျပင ္

   လက္တန္းေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳရျခင္း၊ ၎အေလ့အက်င့္ဆိုးကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္လိုျခင္း 

 ဤအခ်က္သည္လည္း ထင္သာျမင္သာရိွေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသမုိင္း 

ေၾကာင္းတြင ္ဥပေဒ၊ လုပထ္ုံးလပုန္ည္းမရွဘိ ဲေဆာငရ္ြကခ္ဲ့ျခင္း၊ ရွိေသာလ္ည္း မလုိကန္ာဘ ဲလက္တန္းေဆာငရ္ြကခ္ဲ့ျခင္းမ်ား 

ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့သည့္အတြက္ ၎အေလ့အက်င့္ဆုိးကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိပါသည္။ ေျမယာစီမံ 

ခန္႔ခြဲသူတစ္ဦးျဖစ္လာၿပီ ဆိုလွ်င္ ဤလက္တန္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ဆိုးကို မည္သည့္အခါမွ် မက်င့္သုံး 

ပါဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို အေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲရမည့္သူတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားရန္ႏွင့္ လူတိုင္းလိုက္နာက်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အေလးအနက္ထား 

တင္ျပအပ္ပါသည္။
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  ၂ . ၃ . ၁၄  ။ ။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမွန္သမွ် အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ျခင္း

 

 အဂၤလပိက္ိလုိုနီေခတ္တြင ္ေျမယာစမီခံန္႔ခြခဲြင္အ့ခြင္အ့ာဏာမ်ားကိ ုေကာလိ္ေတၱာမ္်ားထံ ေပးအပထ္ားၿပီး အဂၤလပိ ္

အစိုးရကိုယ္စား ၎တို႔က စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာဘုရင္မ်ားေခတ္ဆီကလည္း ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏

လိုလားခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္းျဖင့္သာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။  ေနာက္ပိုင္းကာလ 

မ်ားတြင္  အမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစဥ္အလာ ထြန္းကားလာပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ား 

ဖြဲ႕စည္းခန္႔အပ္လ်က္ အမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္း စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္သာရဟုပင္ သုံးသပ္မိပါ 

သည္။ အမွားအယြင္းနည္းေစရန္ႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွ ႐ႈျမင္သည့္အေလ့အက်င့္မ်ား ထြန္းကားလာေစရန္ 

က်င့္သုံးလာသည့္ ဤအေလ့အက်င့္တြင္ အဆိုးအေကာင္းမ်ား ဒြန္တြဲေနတတ္ပါသည္။ အမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းရသည့္ 

အတြက္ လုပ္ငန္းဖင့္ေလးမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားေကာင္းသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ 

စနစ္တြင္ အထူးသတိထားရမည့္အခ်က္ရိွပါသည္။ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြ႕ဲစည္းတာ၀န္ေပးထားေသာ လုပ္ငန္းတြင္ ေကာ္မတီ 

ဥကၠ႒တစ္ဦးတည္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမႉးတစ္ဦးတည္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အာဏာမရွိ 

ျခင္းကို သတိျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥကၠ႒ျဖစ္သူသည္ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိစြာ ဆံုးျဖတ္လမ္းညႊန္မႈျပဳရန္ တာ၀န္ရွိ၍ အတြင္းေရးမႉး 

သည္  ဥကၠ႒ျဖစ္သူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခြင့္ 

အာဏာတာ၀န္မွာ ေကာ္မတီသို႔သာ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေကာ္မတီျဖင့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္သည္သာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ဥကၠ႒ျဖစ္သူတစ္ဦးတည္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူတစ္ဦးတည္း 

ကိုေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၁၅  ။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ မူလကပင္ 

   ႀကိဳတင္စဥ္းစား စီမံေဆာင္ရြက္ထားရျခင္း

 

 ေျမယာသယံဇာတမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ 

မႈျပဳသင့္ပါသည္။ ေလာဘ၏ေစခိုင္းျခင္းကို ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ မေလ်ာ္ကန္မႈျဖင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစ 

တတ္သည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲည့္သူတုိ႔သည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ 

မူလကပင္ ႀကိဳတင္စဥ္းစား စီမံေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား မေပၚေပါက္ေစ 

ေရးတြင္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ မလြဲမေသြ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ 

မူလအေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း အဆင့္တိုင္း၌ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုကို 

အသိပညာေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကို ေလ့က်င့္ပညာေပးျခင္းမ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။ အျငင္းပြားမႈ အတတ္ႏိုင္ဆုံး 

မေပၚေပါက္ေစေရး၊ မေပၚေပါက္ေအာင္တားျမစ္၍ မရႏိုင္ပါကလည္း အနည္းဆုံးျဖစ္ေပၚေစေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈသင့္ပါသည္။ 

မွ်တေသာ ေျမသယံဇာတခြဲေဝေရးမူဝါဒမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၁၆  ။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါကလ္ာပါကလည္း အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတမ္တ္ွလ်က ္မႈခင္းအမ်ိဳးအစား 

   အလိုက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ထားရျခင္း၊ 

 

 ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုအမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတမ္တွရ္ာ၌ ေယဘယု်အားျဖင္ ့(၅)မ်ိဳး ခြဲျခားႏိငုပ္ါသည။္ ၎တို႔မွာ

 (က)  လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား၊

 (ခ) ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား၊

 (ဂ)  ၿမိဳ႕ေျမရြာေျမ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား36

 (ဃ) သိမ္းဆည္းေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား၊

 (င) အျခားေျမမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

 လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို လယ္ယာေျမဥပေဒျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္၍ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း 

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေျမရြာေျမ 

ဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို လယ္ယာ 

ေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ လည္း 

ေကာင္း၊ အျခားေျမမ်ိဳးမ်ားဆိငုရ္ာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုဆုိငရ္ာေျမမ်ိဳးအလုိက္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင္လ့ည္းေကာင္း၊ 

(ဥပမာ- သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေျမ၊ စားက်က္ေျမ၊ ဆည္ ေျမာင္း၊ ကန္၊ တာတမံေျမ) ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

 ေျမယာအျငင္းပြားမႈအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးစီ၌လည္း အမ်ိဳးအစားမ်ား ထပ္မံခြဲျခားစိတ္ျဖာလ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ - လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အျငင္း 

ပြားမႈ၊ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစား ၂၅ မ်ိဳး)

  ၂ . ၃ . ၁၇  ။ အဆိုပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အယူခံျခင္း၊ 

   အၿပီးအျပတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င္ရျခင္း

 

 ေျမယာျပႆနာမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ား၏ ဘ၀ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ဘ၀အိပ္မက္မ်ားသာမက 

အသက္ရငွရ္ပတ္ည္ႏိငု္ေရးအတြက ္႐နု္းကနလ္ႈပရ္ွားရမႈမ်ား အနည္းႏငွ္အ့မ်ား ပါ၀ငရ္လ်ကရ္ွပိါသည။္ ထုိသို႔ေသာ သေဘာ 

သဘာ၀ရွိသည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အလြန္ထိခိုက္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ 

မဆုံးျဖတ္သင့္ပါ။ ထို႔ျပင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါက မွားသြားလွ်င္ ထိခိုက္မႈအလြန္ျပင္းထန္သြားႏိုင္ ပါ 

သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ထပ္မံအယူခံျခင္းမ်ားအျပင္ အၿပီးအျပတ္ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

အဆင့္မ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၁၈  ။ အျငင္းပြားမႈအေပၚ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံေသာ အမႈတြဲမ်ား တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ျခင္း၊ 

   တည္ေဆာက္ထားေသာအမႈတြဲအေပၚအေျခခံ၍ ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားမ်ားအရ 

   စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရျခင္း

 

 အေတြ႕အႀကံဳအရ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနသူအခ်ဳိ႕သည္ ျပည့္စုံေသာအမႈတြဲမ်ား

တည္ေဆာက္လ်က္ ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားမ်ားအရ ဆုံးျဖတ္ေျဖ ရွင္းေပးရျခင္းဆိုသည့္ အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

ကုိပင္ သိရိွမထားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေမြးလာကတည္းက အလုိလုိသိ၊ အလုိလုိတတ္၍ ၎၏ကုိယ္ပုိင္ထုိးထြင္းဉာဏ္ 

ျဖင့္ ပါရမီေျမာက္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဘ၀ကို ဒုကၡပင္လယ္ေဝေစခဲ့သည္ကို 

ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ဆန္းမ်ားကို မ်ားျပားစြာ 

ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရဖူးပါသည္။

 ေျမယာအျငင္းပြားမႈတစ္ခု ေပၚေပါက္လာၿပီဆုိလွ်င္ ပထမဦးစြာ အမႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

အေထာက္အထားမ်ား၊ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ ခိုင္မာျပည့္စုံေသာ အမႈတြဲတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမႈႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို မသက္ဆိုင္ေသာအေထာက္အထားမ်ားမွ ခြဲျခားသန္႔စင္ရယူတတ္ရပါသည္။ 

သက္ဆိုင္မွန္းမသိ၊ မသက္ဆိုင္မွန္းလည္းမသိဘဲ ေတြ႕သမွ်ကို ေရာႁပြန္းရယူၿပီး အမႈတြဲတည္ေဆာက္တတ္သူမ်ားသည္ ၂ 

မ်ိဳး ၂ စားသာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎ပုဂၢိဳလ္ ၂ မ်ိဳး ၂ စားမွာ ေစတနာမမွန္ကန္သူႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိသူတို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
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တစ္ခါတစ္ရံ အဆိုပါ ၂ မ်ိဳး ၂ စားလုံးပင္ တစ္မ်ိဳးတည္း ေပါင္းစည္းေပၚေပါက္လာေလ့ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရဖူးပါ 

သည္။ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ရယူရာတြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ခိုင္မာေသာ 

အေထာက္အထားအျဖစ္ မွန္ကန္ေသာထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ရယူတတ္ရပါသည္။ လိမ္ညာထြက္ဆုိမႈမ်ား မၾကာခဏပါရိွ 

ေလ့ေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္မႈ၊ မမွန္ကန္မႈကုိ ခြဲျခားတတ္ရပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေစတနာမွန္ကန္မႈသည္ အလြန္ 

အခရာက်ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အျငင္းပြားမႈအေပၚ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံေသာ အမႈတြဲမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါ 

ေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ထားေသာ အမႈတြဲအေပၚ အေျခခံ၍ ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရပါ 

ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါ သည္။

  ၂ . ၃ . ၁၉  ။ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရာတြင္ တရားဥပေဒအရ တရားမွ်တမႈ၊ လူမႈေရးအရ တရားမွ်တမႈတို႔အေပၚ 

   အေျခခံရျခင္း၊ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ အေျခအေနျခင္း တူညီေနပါက ဦးစားေပးသင့္သည့္ 

   အေျခခံအခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားရျခင္း၊

 

 ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ယခင္ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီ၏ ခ်မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဤ 

အခ်က္ကို ပထမဦးစြာ ေတြ႕ရွိရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကို လြန္စြာေလးစားမိခဲ့ရပါသည္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သို႔ 

ဦးတည္ေနေသာ္လည္း တရားဥပေဒအရ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူမႈေရးအရတရားမွ်တမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၾကသည္ကို 

ေတြ႕ရွိရပါသည္။  မွတ္တမ္းအျဖစ္သတိျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အက်ဥ္းကို တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ေျမယာ မႈခင္း 

မ်ားဆုံးျဖတ္ရာ၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေျခခံအခ်က္(၁၀)ခ်က္သတ္မွတ္ခဲ့ရာ_

 (၁) အမႈသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏စီးပြားေရးအေျခအေန၊

 (၂) အမႈသည္တစ္ဦးကို မွီခိုေနထိုင္ၾကေသာ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား၏ အေျခအေန၊

 (၃) ေက်းရြာ၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊

 (၄) မူရင္းလက္ငုတ္ႏွင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္တို႔တြင္ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခအေနကို 

   ေသေသခ်ာခ်ာခ်င့္ခ်ိန္ေဝဖန္သုံးသပ္ၿပီးမွ အႏိုင္အ႐ႈံးအဆုံးအျဖတ္ေပးေရး၊

 (၅) အခြင့္အေရးရတိုင္း လယ္ယာေျမမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္မွ ျပည္သူပိုင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးေရး၊

 (၆) လယ္လုပ္သူသာလယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေရး၊

 (၇) ေျမရွင္ေၾကးရွင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးမျဖစ္ေစေရး၊

 (ဂ) ေျမမဲ့ယာမဲ့၊ ေျမခ်ိဳ႕တဲ့ႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး 

ျဖစ္လာေစေရး၊

 (၉) အေျခအေနေပးလွ်င္ေပးသေလာက ္ပဂုၢလကိလယယ္ာစနစမ္ ွစုေပါင္းလယ္ယာစနစသုိ္႔ ကူးေျပာင္းေပးေရး၊

 (၁၀) သီးစားခဖ်က္သိမ္းေရးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေရး၊ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ၎သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ ဥပေဒအရ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူမႈေရးအရ တရားမွ်တမႈမ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေျမယာမႈခင္းမွန္သမွ် မတတ္သာ၍ ျဖစ္ၾကရသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္အေပၚ 

အေျခခံလွ်င္ မနစ္နာသင့္သူကို နစ္နာသြားရမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ မွ်မွ်တတစဥ္းစားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ရန္ အေျခခံအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ခ်င္း တူညီေနသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရိွရ 

တတ္ပါသည္။ မႈခင္းျဖစ္ပြားသူႏွစ္ဦးလုံး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ေနလွ်င္ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မွ်တစြာ 

ကိုင္တြယ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ကို သတ္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္း 

ျခင္းသည္ အလြန္ပင္သိမ္ေမြ႕၍ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ လြန္စြာျပင္းထန္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအခ်က္ကိုလည္း မလြဲမေသြ လိုက္နာသင့္ 

သည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား38

  ၂ . ၃ . ၂၀  ။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပိုင္ဆိုင္အသံုးျပဳခြင့္၊ လက္ေရာက္ထားရွိပိုင္ခြင့္စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 

ရရွရိမည္က့ာလ၊ ပုမံနွအ္ခြင္အ့ေရးကုနဆံု္းသည္က့ာလ၊ ပ်ကက္ြက္ကင္းကြာမႈႏငွ္ ့ပတသ္က္ေသာ  

အခြင့္အေရး ကုန္ဆုံးသည့္ကာလမ်ား သတ္မွတ္ထားရန္လိုအပ္ျခင္း

 

 အခုတင္ျပခ်က္သည္လည္း အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ပိုင္ေရးပိုင္ခြင့္အတြက္ ၿမိဳ႕ေျမတစ္ခု 

တြင္ ဂရန္အခြင့္အေရးေပးအပ္လုိသည္ျဖစ္ပါက ဂရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔၏ ခြင့္ျပဳကာလသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ပါရိွၿမဲျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ- 

၁၀ ႏွစ္၊ ၃၀ ႏွစ္၊ ၃၀ ႏွစ္ ၃ ႀကိမ္ ႏွစ္ ၉၀ စသည္) ထိုျပင့္ ပုံမွန္အေျခအေန၌ ခြင့္ျပဳသက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ကာလႏွင့္ 

စည္းကမ္းပ်က္ကြက္မႈအေျခအေန၌ အခြင့္အေရးကုန္ဆံုးသည့္ကာလမ်ားကုိ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ အစဥ္အၿမဲ 

ေဖာ္ျပရေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပိုင္ဆိုင္အသုံးျပဳခြင့္၊ လက္ေရာက္ထားရွိပိုင္ခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္ရာတြင္ 

ခြင့္ျပဳကာလ၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုန္ဆုံးကာလ၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးကုန္ဆုံးသည့္ကာလမ်ားကို  မေမ့ 

မေလ်ာ့ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ သတ္မွတ္ထားၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၂၁  ။ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ မလိုက္နာမႈမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

   ခ်မွတ္ထားရျခင္း  
  

 စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ မလိုက္နာမႈမ်ားသည္ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးေသာ ေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင့္ရေလ့ 

ရိွသည့္ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေျမယာမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ စည္းကမ္း 

ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ မလိုက္နာမႈမ်ားအေပၚ မည္သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္၍ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေအာင္ မည္သို႔စည္း

ကမ္းထိန္းသိမ္းရမည္ကို စဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ပါ၍ အက်ယ္မတင္ျပေတာ့ပါ။

  ၂ . ၃ . ၂၂  ။ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေစမႈအတြက္ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ထားရန္လိုျခင္း

  

 ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းၿပီး ေျမယာမ်ားကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ဥပေဒအာဏာ မတည္သည့္အခါ စီမံခန္႔ခြဲရန္ 

ခက္ခဲလွပါသည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အခြင့္အာဏာကုိကုိင္စြဲၿပီး စီမံခန္႔ခြဲသည့္အခါ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ၏ 

အရိပ္ကိုမွီခိုၿပီး ရပ္တည္ေနရသူ ျပည္သူလူထုသည္ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀မခံစားရေသာ 

အခါ မည္သို႔ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမည္ကိုပါ မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကင္းမဲ့သြားတတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ 

ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေအာင္ အစဥ္အၿမဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္ပါသည္။ ဥပေဒအာဏာ သက္ေရာက္ေစမႈအတြက္ 

႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွ အၿမဲတေစ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းလ်က္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ၌ အမ်ားျပည္သူ အစဥ္အၿမဲ လိုက္ပါ 

တည္ရွိေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ၂ . ၃ . ၂၃  ။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္အသုံးခ်ခြင့္ရရွိသူက ထမ္းေဆာင္ရမည့္ေျမခြန္အပါအ၀င္ တာ၀န္သတ္မွတ္ထားရျခင္း 

   

 ေျမသည္ လူသားတုိ႔၏ ၀င္ေငြႏွင့္ႂကြယ္၀မႈတုိ႔၏အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းမရ႐ံုသာမက အသိမေပး 

ပါက အလြယ္တကူသိျမင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ ေျမကိုပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္ ဂုဏ္ျဒပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္းႏွင့္ ေျမသည္ လူသားတို႔၏ 

လိအုပခ္်က္မနွသ္မွ်ကိ ုေပးစြမ္းႏိငု္ျခင္းစသည္ ့အရညအ္ခ်င္းမ်ားရွိေနေသာေၾကာင္ ့ေျမယာတစရ္ပက္ိ ုပိငုဆ္ိငုသ္မူ်ားသည ္

အခြင့္ထူးမ်ား ခံစားရသကဲ့သို႔ ရွိတတ္ပါသည္။ ေျမကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

အက်ိဳးအျမတ္၊ အခြင့္ထူးမ်ားကို ရယူခံစားႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ေျမယာပိုင္ဆိုင္အသုံးခ်ခြင့္ ရရွိသူတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို ႔ 

ေျမခြန္အပါအ၀င္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးေဆာင္ေစရၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အခြန္ရေငြအရပ္ 

ရပ္ေပၚအေျခခံ၍ ရပ္တည္မႈျပဳေနရေသာႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအလုိ႔ငွာ ဤအခ်က္ကုိ မေမ့ 

မေလ်ာ့ စဥ္းစားေပးၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။



အခန္း  ၂     ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမ်ား 39

  ၂ . ၃ . ၂၄  ။ ေျမမ်ိဳးအေပၚအေျခခံၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးလ်က္ရွိျခင္း

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမမ်ိဳးအေပၚအေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳသည့္စနစ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစဥ္တစိုက္ က်င့္သုံးလ်က္ 

ရွပိါသည။္ ျမနမ္ာႏုိငင္တံြင ္ေျမမ်ိဳးေပါင္း ၂၂ မ်ိဳး သတ္မတွစ္ာရင္း ျပဳစထုားပါသည။္ ၎တို႔မွာ ေအာကပ္ါအတိငု္းျဖစပ္ါသည။္ 

၎ေျမမ်ိဳး ၂၂ မ်ိဳး၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုလည္း အမ်ားသိရွိေအာင္ တစ္ပါတည္း ပူးတြဲေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 (မွတ္ခ်က္ ။ ဤစာရင္းပါ ဧရိယာဧကမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ေျပာင္းလမဲႈရိွပါသည္။ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

အုပ္စု ေျမမ်ိဳး ေျမတည္ရွိမႈ
ဧရိယာဧက ရာခိုင္ႏႈန္း

၁။

(လယ္ယာေျမ 

ဆိုေသာစကားရပ္တြင္ 

အႀကဳံး၀င္ေသာ 

ေျမမ်ိဳးမ်ား)

လယ္ ၁၅,၃၁၃,၁၄၁ ၉.၁၆

ယာ  ၉၆၁၁၉၃၁ ၅.၇၆

ကိုင္း/ကၽြန္း ၁၂၈၆၄၆၉ ၀.၇၇

ဥယ်ာဥ္ ၄၀၆၄၆၄၆ ၂.၄၃

ဓနိ ၁၀၂၅၀၅ ၀.၀၆

ေတာင္ယာ ၅၂၁၅၄၄ ၀.၃၁

စုစုေပါင္း ၃၀၉၁၁၂၄၆ ၁၈.၄၈၉၁၅

၂။
(သစ္ေတာ သစ္ပင္ 
ဖံုးလႊမ္းေျမမ်ဳိးမ်ား

ႀကိဳးဝိုင္း/ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာေျမ ၄၆၀၉၉၆၂၃ ၂၇.၅၇

ေတာ႐ိုင္း ၃၆၁၀၆၉၉၉ ၂၁.၆

ေျမ႐ိုင္း ၁၂၉၄၅၆၁၉ ၇.၇၄

စုစုေပါင္း ၉၅၁၅၂၂၄၁ ၅၆.၉၁၄၀၆

၃။

(အျခားေျမ ၁၃ မ်ဳိး)

သတၱဳတြင္းေျမ ၉၂၂၅၉၂ ၀.၅၅

ကၽြဲႏြားစားက်က္ေျမ ၇၃၈၇၇၂ ၀.၄၄

မီးရထားလမ္းေျမ ၆၇၂၅၅ ၀.၀၄

လမ္းေျမ ၆၇၄၇၉၈ ၀.၄

ဆည္ေျမာင္း၊ ကန္၊ တာတမံေျမ ၆၄၂၃၆၁ ၀.၃၈

ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ေရေအာက္ေျမ ၄၈၃၅၄၃၉ ၂.၈၉

အင္းအိုင္ေျမ ၄၀၄၈၉၃ ၀.၂၄

စက္႐ုံေျမ ၇၄၀၁၂၈ ၀.၄၄

ၿမိဳ႕ေျမအတြင္းလူေနထိုင္သည့္ေျမ ၄၉၇၄၂၆ ၀.၃

ရြာေျမ ၁၂၃၅၈၇၇ ၀.၇၄

ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းေျမ ၅၂၆၂၀ ၀.၀၃

သာသနာ၊ သုသာန္ေအာက္အအံု စသည့္ေျမမ်ား ၁၉၂၄၁၈၂ ၁.၁၅

က်န္ အျခားေျမမ်ား ၂၈၃၈၅၉၉ ၁၆.၉၈

စုစုေပါင္း ၄၁၁၂၂၃၃၇ ၂၄.၅၉၆၇၈

စုစုေပါင္း ၁၆၇၁၈၅၈၂၄ ၁၀၀



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား40

  ၁။  လယ္ေျမ

    လယ္ေျမဆိသုညမ္ွာ သဘာဝအရေသာလ္ည္းေကာင္း၊ လတုိူ႔ဖနတ္ီးေသာ နည္းလမ္းအရ ေသာလ္ည္းေကာင္း 

စိုက္ပ်ိဳးေရရယူၿပီး ေရထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စပါးသီးႏွံ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေသာေျမ။

  ၂ ။  ယာေျမ

    ေျမအေျခအေနတည္တံ့ခိုင္ၿမဲ၍ သာမန္အားျဖင့္ မိုးရာသီအတြင္း ေရအနည္းငယ္သာ လိုအပ္သည့္ သီးႏွံမ်ား 

စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေရထိန္းရန္ ကန္သင္းမဖို႔ထားသည့္ေျမ ။

  ၃ ။  ကိုင္း/ကၽြန္းေျမ

    ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ကမ္းႏွစ္ဖက္တြင္ ကိုင္းေျမအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ကၽြန္းအျဖစ္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း တည္ရွိ၍ ေျမအေျခအေန တည္တံ့ခိုင္ၿမဲျခင္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မခိုင္ၿမဲျခင္းရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္းရာသီ 

သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳး သည့္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုင္းေျမရင့္မ်ားတြင္ ကန္သင္းမ်ားရွိတတ္၍ ကုိင္းေျမႏုမ်ားမွာ ကန္သင္းမ်ား 

မရွိသည့္အျပင္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေျခအေန တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ မရွိေခ်။

  ၄။  ဥယ်ာဥ္

    ေျမအေျခအေနတညတ္ံခ့ိငုၿ္မ၍ဲ ႏစွရ္ညွသ္ီးပငမ္်ား စိကုပ္်ိဳးထားသည့္ေျမမ်ားႏငွ္ ့သာမနအ္ားျဖင္ ့ႏစွရ္ညွသ္ီးႏွ ံ

စိုက္ပ်ိဳးရန္ လ်ာထားသည့္ေျမ။

  ၅။  ဓနိ

    သာမန္အားျဖင့္ ဓနိစိုက္ပ်ိဳးရန္ အသုံးျပဳထားသည့္ ေျမမ်ား။

  ၆ ။ ေတာင္ယာ

    ေတာင္ယာေျမဆိုသည္မွာ ေတာင္ေစာင္းေဒသမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈကို အဓိကထား စိုက္ပ်ိဳးသည့္ 

ေျမသည္ ေတာင္ယာေျမျဖစ္ပါသည္။ ေျမသားတိမ္၍ ေအာက္ခံေက်ာက္သားေျမ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေျမေစးပါဝင္မႈနည္းၿပီး 

ေရစီးဆင္းမႈေကာင္းပါသည္။ ေတာင္ယာေျမမ်ိဳးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

 ( က)  ေလွကားထစ္ေတာင္ယာ

  စိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ ေျမျပန္႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးသကဲ့သုိ႔ မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္၍ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ 

ေျမမ်က္ႏွာ အနိမ့္အျမင့္အတိုင္း ခ႐ုပတ္သဖြယ္၊ ေလွကားထစ္သဖြယ္ သဘာဝေျမၾသဇာႏွင့္ေရကို လို 

အပ္သလို တားဆီးထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ကန္သင္းဆယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးၾကေသာေျမမ်ားကို ေလွကားထစ္ စိုက္ပ်ိဳး 

ေျမဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

 ( ခ )  ေလွကားထစ္လယ္

   ေရေလွာင္ၿပီးစပါးစိုက္ပ်ိဳးေသာေျမကို ေလွကားထစ္လယ္ေျမဟု သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။

  ( ဂ )  ေလွကားထစ္ယာ

   ေရမေလွာင္ဘဲ ရာသီသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးပါ ေလွကားထစ္ယာဟု သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။

  (ဃ)  ေလွကားထစ္ဥယ်ာဥ္ေျမ

   ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေသာဥယ်ာဥ္ကို ေလွကားထစ္ဥယ်ာဥ္ဟုသတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။



အခန္း  ၂     ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမ်ား 41

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြင္းရွိ ပလပ္ေျမမ်ား(လွပ္ေျမ)

 ပလပ္ေျမဆိုသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က စိုက္ပ်ိဳးခဲ့၍ ယခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳဘဲထားရွိသည့္ေျမကိုသာ 

ေခၚဆုိျခင္းမဟတုဘ္ဲ၊ ယခင္ႏစွမ္်ားက တညတ္န္႔စြာ စိကုပ္်ိဳးလပုက္ိငုခ္ဲၿ့ပီး၊ တညဆ္ဲႏစွအ္တြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္ ့

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရာသီတစ္ခုတြင္မွ် လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳေသာေျမကို အမ်ားက ပလပ္ေျမဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ 

 ယခုအခါတြင္ အမ်ားက ပလပ္ေျမဟုေခၚေဝၚသံုးစြဲၾကေသာ္လည္း ေျမစာရင္းဌာနခြဲမွ စာရင္းအင္းျပဳစုရာတြင္  

လွပ္ေျမ ( Fallow Land ) ဟု ေခၚေဝၚသုံးစြဲျပဳစုပါသည္။

 (က)  လယ္ယာက႑စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ 

ေျမအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္တည္း တည္ရွိသည့္ေျမ

  ရာသီဥတု၊ ေျမအေနအထား၊ ေျမအမ်ိဳးအစား၊ ေရနက္ကြင္း၊ ေရမရရိွေသာေျမ စသည့္ အေၾကာင္းမ်ား 

ေၾကာင့္ လွပ္ေျမျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ သီးစားခံယူသူမရိွသည့္ေျမ ျဖစ္ေလ့ရိွတတ္ပါသည္။ ဦးစီးဌာန၊ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း စသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လယ္ယာက႑စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ 

ျပန္႔လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အက်ယ္အဝန္းရွိသည့္ေျမကိုဆို လိုပါသည္။

 ( ခ ) သီးစားခံယူသူမရွိသည့္ ကြက္ၾကားအနည္းက်ဥ္းရွိသည့္ေျမ

  လုပ္ကိုင္မည့္သူမရွိ သို႔မဟုတ္ သီးစားခံယူသူမရွိဘဲ ႏွစ္ၾကာရွည္စြာ လွပ္ေျမျဖစ္ေနေသာ္လည္း အက်ယ္ 

အဝန္းဧရယိာအရ စမီကိံန္း၊ စမီခံ်ကမ္်ားႏငွ္အ့ည ီလပုက္ိငုရ္နလ္ည္း မ်ားမ်ားစားစား တစတုစပတ္ည္းလည္း 

မရွိဘဲ ကြက္ၾကားမွ် ျပန္႔က်ဲစြာရွိေနေသာ လွပ္ေျမကို ဆိုလိုပါသည္။ 

 ( ဂ )  ေတာင္သူသို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္သူတို႔ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးၾကမည့္ ေခတၱလွပ္ေျမ

  ေတာငသ္ ူသုိ႔မဟတု ္လပုက္ိငုသ္ည္အ့ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက တစ္ႏစွ၊္ ႏစွ္ႏစွခ္န္႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ရာသဦတ၊ု 

ေရမိုးအေျခအေန၊ ေျမယာဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ မလုပ္ကိုင္ဘဲ လွပ္ထားၾကၿပီး တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ 

အတြင္း ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးမည့္ ေျမကိုဆိုလိုပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမား သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားက 

လုပ္ကိုင္ရန္ လုံးဝ စြန္႔လႊတ္ေျမ မပါဝင္ေစရပါ။ 

 (ဃ) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈမွအပ အျခားနည္းအသုံးျပဳထား၍ စိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ လုံးဝမသုံးႏိုင္သည့္ေျမ

  စာရင္းအရ လွပ္ေျမမွန္ပါေသာ္လည္း ေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အဦ ေျမ၊ ရြာေျမ၊ ၿမိဳ႕ေျမ၊ စက္႐ုံေျမ၊ လမ္း 

ေျမ၊ ေခ်ာင္းေျမ စသည္ျဖင္ ့စိကုပ္်ိဳးမႈမအွပ အျခားနည္း အသုံးျပဳထားသျဖင္ ့လုံးဝစိက္ုပ်ိဳးျခင္း မျပဳႏိငုသ္ည္ ့

ေျမကို ဆိုလိုပါသည္။ 

 ( င )  အျခား(လွပ္ေျမ)

  အထက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ အက်ဳံးမဝင္ဘဲ က်န္ရွိသည့္ေျမ ။

  ၇ ။ ႀကိဳးဝိုင္း/ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ

    ယခင္က “သီးသန္႔သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းဧရိယာ”အျဖစ္တည္ရိွခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္ ယေန႔ထိ “ႀကိဳးဝုိင္း/

ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာဧရိယာ”အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 

“သီးသန္႔သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းဧရိယာ” အတိုင္း မွတ္ယူရပါမည္။

 (၁) Reserved forest  ဆိုသည္မွာ သီးသန္႔သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းကို ေခၚပါသည္။ 

 (၂) ယင္းသီးသန္႔သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းတြင္ ေဘးမဲ့သစ္ေတာႏွင့္ သီးသန္႔သစ္ေတာ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္း ပါဝင္ပါသည္။ 
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  ၈ ။  ေတာ႐ိုင္းေျမ

    ယခင္က “သီးသန္႔မဟုတ္ေသာသစ္ေတာဧရိယာ”အျဖစ္တည္ရိွခဲၿ့ပီး ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္ ယေန႔ထိ “ေတာ 

႐ိုင္းေျမ” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ “ သီးသန္႔မဟုတ္ေသာ 

သစ္ေတာဧရိယာ” အတိုင္း မွတ္ယူရပါမည္။ သီးသန္႔မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာဧရိယာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

 (က) သီးသန္႔မထားသည့္ သစ္ေတာေျမ

 (ခ) အစိုးရက ထုတ္ေပးသည့္ အပိုင္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အငွားစာခ်ဳပ္တို႔ျဖင့္ ရရွိသည့္အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ 

ေျမမ်ားမွအပ က်န္ေျမအားလံုးသည္ သီးသန္႔မထားသည့္ သစ္ေတာေျမဧရိယာဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ 

မႈ ရွိပါသည္။ 

  ၉ ။ ေျမ႐ိုင္း

    ေျမ႐ိငု္းဆိသုညမ္ွာ သစပ္င၊္ ဝါးပငသ္ို႔မဟတု ္ခ်ဳံႏြယမ္်ားေပါက္ေရာကလ္်က ္ရွသိည္ျဖစ္ေစ၊ မရွသိည္ျဖစ္ေစ၊ 

ပထဝီအေနအထားအရ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ညီညာမႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ “တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း

မရွိေသာ” ေျမသစ္ျဖစ္သည့္ေျမမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ (ယင္းစကားရပ္တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး 

ဥပေဒျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္အလို႔ငွာရည္ရြယ္လ်က္ တရားဝင္ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္သည့္ “ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ 

အင္းအိုင္ေျမ” မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။) 

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာေျမမ်ား 

  ၁၀။  သတၱဳတြင္းေျမ

    သက္ဆိုင္ရာအက္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ၊ ခ႐ိုင္အတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ 

အငွားဂရန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဧရိယာကို ေဖာ္ျပရမည္။ ဤစာတိုင္တြင္ လိပ္ေက်ာက္၊ ဂဝံေက်ာက္ စသည္တို႔ တူး 

ေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဧရိယာလည္း ပါဝင္ပါမည္။ 

  ၁၁။  ကၽြဲႏြားစားက်က္ေျမ

    သတမ္တွထ္ားေသာ ကၽြဲႏြား၊ စားက်က၊္ ကၽြဲႏြားလမ္း၊ ပယ္လမ္းေျမမ်ား၏ ဧရယိာကိ ုထည္သ့ြင္းေဖာ္ျပရမည။္

  ၁၂။  မီးရထားလမ္းေျမ

    မီးရထားလမ္းေျမမ်ားႏငွ္ ့မီးရထားလမ္းႏငွ္က့ပ၊္ ယဥွလ္်က ္ဘတူာ႐ု၊ံ အလံျပ႐ု၊ံ ကနု႐္ု၊ံ လမ္းျပငရ္န ္ပစၥည္းထား 

သိုေသာ ဂိုေဒါင္၊ အလုပ္သမား အေဆာက္အဦ စသည္မ်ားအတြက္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ တစ္ဆက္တည္းရွိမည့္ 

ေျမမ်ား၏ ဧရိယာကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

   ၁၃။  လမ္းေျမ

    အစိုးရလမ္းဌာနႏငွ္ ့ခ႐ိငု္ေကာငစ္မီ်ားကေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းျဖင့္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ေဖာကလ္ပု ္

ထားေသာ တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႕၊ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းမႀကီးမ်ား (High Way) ၏ ဧရိယာကုိသာ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပရမည္။ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ရြာတြင္းတို႔မွ လမ္းငယ္မ်ားကို မထည့္သြင္းရ၊ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ရြာေျမမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားေသာ 

လမ္းမႀကီးမ်ား၏ ၿမိဳ႕ရြာေျမ အတြင္းက်ေသာ အစိတ္အပိုင္း ဧရိယာမ်ားကိုမူ ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပရမည္။ 

  ၁၄။  ဆည္ေျမာင္း၊ ကန္၊ တာတမံေျမ ။

    အစိုးရဆည္၊ ကန္၊ ေျမာင္းမႀကီး၊ ေျမာင္းမငယ္၊ တာတမံမ်ား၊ ပုဂၢလိကဆည္၊ ကန္၊ ေျမာင္းမႀကီး၊ ေျမာင္းမ 

ငယ္ႏွင့္ တာတမံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေျမဧရိယာမ်ားကိုေဖာ္ျပရမည္။ အစိုးရဆည္ေျမာင္းဌာနခြဲက 

တည္ေဆာက္ထားေသာ ဆည္၊ ကန္၊ ေျမာင္းမႀကီး၊ ေျမာင္းမငယ္ႏွင့္ တာတမံေျမမ်ားႏွင့္ ကပ္ယွဥ္လ်က္ တစ္ဆက္တည္း 

တည္ရွိေနသည့္ ဆည္ေျမာင္း တာတမံမ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္လုပ္ကိုင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရကာတာ၊ ေရတံခါး၊ ပစၥည္း 
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သိုေလွာင္ေသာ ဂိုေဒါင္၊ အလုပ္သမားေနအိမ္စေသာ အေဆာက္အဦေျမမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕ရြာ 

ေျမမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းသြားေသာေျမာင္းမႀကီး၊ ေျမာင္းမငယ္ႏွင့္ တာတမံအတြက္ ၿမိဳ႕ရြာေျမတြင္က်ေသာ အစိတ္အပိုင္း 

ဧရိယာမ်ားကို ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ရမည္။ 

  ၁၅။  ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရေအာက္ေျမ

    ဆည္၊ ေျမာင္း၊ ကန္၊ တာတမံေျမေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အင္းအိုင္စသည့္ေျမမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ 

ဧရိယာမွအပ၊ အျခားအင္းအိုင္ေရေအာက္ေျမဧရိယာမ်ားကို ေဖာ္ျပရပါမည္။ 

   ၁၆။  အင္းအိုင္ေျမ

    အင္း၊ အိငု္ေရေအာက္ေျမဧရယိာမ်ားကိ ုေဖာ္ျပရပါမည။္ စိကုပ္်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏငွ္ ့ဆည္ေျမာင္းဝနႀ္ကီးဌာန 

“ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ” ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

   ၁၇။  စက္႐ုံေျမ

    ၿမိဳ႕ရြာအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ရြာအျပင္၌ျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ စက္႐ံုေနရာဟု သတ္မွတ္ထားၿပီးေသာ 

ဧရိယာႏွင့္ ယင္းသုိ႔သတ္မွတ္ထားၿပီးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း စက္႐ုံေနရာအျဖစ္ ေျမေပၚတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ 

ဧရိယာမ်ား ေဖာ္ျပရမည္။ 

   ၁၈။ ၿမိဳ႕ေျမ/ ၿမိဳ႕ေျမအတြင္း လူေနထိုင္သည့္ေျမ၊ ရြာေျမ

    ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာေျမမ်ားအက္ဥပေဒအရ ၿမိဳ႕ဆိုသည္မွာ ဤအက္ဥပေဒအရ 

အစုိးရက ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ေသာ၊ စည္ပင္ သာယာေရးအက္ဥပေဒအရ သုိ႔မဟုတ္ 

ၿမိဳ႕မ်ားအက္ဥပေဒအရ ၿမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရိယာအပိုင္းအျခားကို ဆိုလိုသည္။

    သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအရ ၿမိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ ရြာအျဖစ္ အစိုးရျပန္တမ္းျဖင့္ ေၾကညာၿပီးေသာ ၿမိဳ႕ႏွင့္ရြာမ်ား 

အျပင္၊ အစိုးရျပန္တမ္းႏွင့္ေၾကညာၿပီးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေျမေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ရြာအျဖစ္ အကြက္႐ိုက္ၿပီး လက္ရွိ 
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လူေနထိုင္ရာအတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဧရိယာမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္။ ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မီးရထားလမ္းေျမ၊   

ဆည္ေျမာင္း၊   ကန္၊   တာတမံေျမ၊ စက္႐ုံေျမ၊ သာသနာ၊ သုသာန္အေဆာက္အဦႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ေခါင္းစဥ္အသီးသီး 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဧရိယာမ်ား ထုတ္ပယ္၍ က်န္ရွိေသာ လူေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕ေျမ၊ ရြာေျမဧရိယာမ်ားကုိသာ 

လူေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ေျမ၊ ရြာေျမ ဧရိယာမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

  ၁၉။ ရြာေျမ

    အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရြာေျမဆုိသည္မွာ ေၾကးတုိင္ဝန္က ျဖစ္ေစ၊ ခ႐ုိင္ဝန္ကျဖစ္ေစ၊ ရြာအျဖစ္ 

နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခား၍ ေျမပုံႏွင့္မွတ္ပုံစာရင္း ၁-ခ တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာေျမကို ဆိုလိုသည္။

  ၂၀။  ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းေျမ

    ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမႏုိင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒႏွင့္ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒမ်ားအရ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္း 

ေနရာေျမဟု သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး၊ လက္ရွိအသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အသုံးမျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းဧရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္း 

သို႔ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လက္ရွိေျမေပၚတြင္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ 

ဧရယိာကုိ ေဖာ္ျပရမည။္ ယင္းေလယာဥက္ြင္းႏငွ္တ့စဆ္က္တည္းရွိေသာ ေလယာဥက္ြင္းႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့အေဆာကအ္ဦ 

ဧရိယာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းရမည္။ 

  ၂၁။  သာသနာ၊ သုသာန္အေဆာက္အဦစသည့္ေျမမ်ား

    ယခင္က “ သာသနာ၊ သုသာန္အေဆာက္အဦႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ”ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ မွတ္တမ္းေရးသြင္း 

အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္ “သာသနာ၊ သုသာန္ အေဆာက္အဦ စသည့္ေျမမ်ား” ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ 

သတ္မွတ္အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါေျမမ်ားအား ထည့္သြင္းစာရင္းေကာက္ယူရပါမည္။

 ( က ) သာသနာေျမ

  ယင္းေျမမ်ားတြင္ ဘုရား၊ ေက်ာင္း၊ သိမ္စသည့္ သာသနာ့အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ပရိဝုဏ္ေျမမ်ား 

ပါဝင္ပါသည္။ 

   (ရဟန္း၊ သံဃာ၊ အျခား သာသနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သာသနာေရး အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ 

လႉဒါန္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ား မပါဝင္ပါ )

  ( ခ )  သုသာန္ေျမ

  သုသာန္ေျမအျဖစ္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားၿပီးေျမမ်ားအျပင္ ယင္းသုိ႔သတ္မွတ္ထားၿပီးျခင္း 

မရွိေသးေသာ္လည္း သုသာန္ေျမအျဖစ္ လက္ရွိ အသုံးျပဳေနေသာေျမမ်ား။

  ( ဂ )  အျခားအေဆာက္အဦေျမမ်ား 

   ယင္းေျမမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္လမ္းဌာန၊ သစ္ေတာဌာနအပါအဝင္ အစိုးရ၊ ဘုတ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ 

အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တည္းခိုရန္ ဗိုလ္တဲ၊ ရိပ္သာ၊ စခန္း၊ အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ အသုံးျပဳ လ်က္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳရန္ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ထားေသာေျမမ်ား။ 

  ( ဃ )  ဆားခ်က္ေျမႏွင့္ အုတ္ဖုတ္ေျမ

   ဤေျမမ်ားကုိ သာမန္နည္းအတုိင္း မွတ္ပံုစာရင္း ၁ - က၌ ထည့္သြင္းေရး မွတ္၍အခြန္စည္းၾကပ္ထုိက္သင့္ 

လွ်င ္လယယ္ာစိကုပ္်ိဳးေသာ ဦးပိငုမ္်ားကဲသ့ို႔အခြန ္စည္းၾကပရ္မည။္ ေကာက္ပသဲီးႏွံႏစွခ္်ဳပတ္ြင ္၎တုိ႔၏ 

ဧရိယာကုိျပသလွ်င္ မထြန္ေျမ အျဖစ္ျဖင့္ ျပသရမည္။ ဆားခ်က္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာေျမကုိ ဆားခြန္ 

စည္းၾကပ္ သျဖင့္ ေျမခြန္မစည္းၾကပ္ထိုက္ေပ။ 

  ဆားခ်က္ေျမႏငွ္ ့အတ္ုဖတ္ုေျမသညလ္ည္း သာသနာ၊ သသုာနအ္ေဆာက္အဦႏငွ္ ့အျခားေျမမ်ား ေခါင္းစဥ ္

ေအာက္တြင္ ပါဝင္ပါသည္။
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  ၂၂ ။ က်န္အျခားေျမ

    လယယ္ာလုပက္ိငု္ျခင္းမျပဳႏိငုသ္ည္ ့သကဲႏၲာရ၊ ေက်ာကက္နု္း၊ ေျပာငတ္လင္းျပင၊္ ေက်ာက္ေတာင၊္ ေက်ာက ္

ေဆာင၊္ ေက်ာကက္မ္းပါး၊ ေက်ာကစ္ရစက္နု္း၊ ဂဝကံနု္း၊ ဂ်င္းေက်ာက္ေျမ၊ က်တတီ္းကနု္း၊ ဆားေပါက္ေျမ၊ ဆပ္ျပာေပါက္ေျမ၊ 

စိမ္းေပါက္ေျမ၊ ႏြံေပါက္ေျမ၊ ေရခဲေတာင္၊ ဖြတ္ေခ်းေျမစသည့္ လုံးဝစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ ဧရိယာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ေျမယာတည္ရွိမႈ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အသံုးခ်လ်က္ရွိေသာေျမမ်ားကို ေျမအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပသည့္စာရင္း

 ေျမမ်ဳိးအေပၚအေျခခံၿပီး စီမံခန္႔ခြလဲ်က္ရိွပါသျဖင့္ လက္ရိွစီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ေျမမ်ဳိးအလုိက္ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ဌာနမ်ား 

ကို တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေျမ ေျမမ်ဳိး စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ဥပေဒ

၁ လယ္ 

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

လယ္ယာေျမ ဥပေဒ

၂ ယာ  

၃ ကိုင္း/ကၽြန္း 

၄ ဥယ်ာဥ္ 

၅ ဓနိ 

၆ ေတာင္ယာ 

သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္ ဖံုးလႊမ္းေျမဆိုင္ရာအုပ္စု

၇ ေတာ႐ိုင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ 
ေျမ႐ိုင္းမ်ား ၈ ေျမ႐ိုင္း

၉ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းေျမ
သယံဇာတႏွင့္ 

သဘာ၀ပတန္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန

သစ္ေတာဥပေဒ
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ေျမ ေျမမ်ဳိး စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ဥပေဒ

အျခားေျမမ်ဳိးဆိုင္ရာအုပ္စု

၁၀ သတၱဳတြင္းေျမ
သယံဇာတႏွင့္ 

သဘာ၀ပတန္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ

၁၁ ကၽြဲႏြားစားက်က္ေျမ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
အထက္/ေအာက္ 

ျမန္မာျပည္ ေျမခြန္ေတာ္ 
လက္စြဲဥပေဒ

၁၂ မီးရထားလမ္းေျမ
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

၁၃ လမ္းေျမ ေဆာက္လပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန လမ္းမႀကီးမ်ားဥပေဒ

၁၄ ဆည္ေျမာင္း၊ ကန္၊ တာတမံေျမ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

ဆည္ေျမာင္းဥပေဒ

၁၅ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ေရေအာက္ေျမ
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

၁၆ အင္းအိုင္ေျမ
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ

၁၇ စက္႐ုံေျမ သက္ဆို္င္ရာ၀န္ႀကီးဌာန

၁၈ ၿမိဳ႕ေျမအတြင္းလူေနထိုင္သည့္ေျမ

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ 

(ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ 
မႏေၱလး)

၁၉ ရြာေျမ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

၂၀ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းေျမ
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 

၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့အမ်ဳိးသား 

ေလေၾကာင္းဥပေဒ

၂၁
သာသနာ၊ သုသာန္ေအာက္အအံု 
စသည့္ေျမမ်ား

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန 

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

၂၂ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားျခင္းမျပဳႏုိင္သည့္ေျမ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

မွတ္ခ်က္။         ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား   

                       ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။
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 သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ေနသူမ်ားသည္ လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲမႈမရွိမျခင္း၊ 

မိမိစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ ေျမမ်ိဳးမ်ားအေပၚ၌ မွန္မွန္ကန္ကန္စီမံခန္႔ခြဲၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

 ထို႔ျပင္ ကမၻာ၌က်င့္သုံးေနေသာ အေျခခံမူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ကမၻာ၌က်င့္သုံးေနေသာ အေျခခံမူႏွင့္ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးရန္ရွိေသာ အေျခခံမူမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္ရန္ တြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 ကမၻာ၌က်င့္သုံးေနေသာအေျခခံမူမ်ား 

 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land(VGGT)

၁။ ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့ရရွထိားသူမ်ားႏငွ္ ့၎တို႔၏ အခြင္အ့ေရးမ်ားကိ ုအသအိမတွ္ျပဳေလးစားၾကရန၊္

၂။    ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္၊

၃။ ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီလပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ခြင္အ့ေရးမ်ား ရယူရာတြင ္လြယကူ္သကသ္ာစြာရရွိႏိငု္ေရး ေဆာငရ္ြက္ေပးရန၊္

၄။    တရားမွ်တမႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္၊

၅။ လပုက္ိငုပ္ိငုဆ္ိငုခ္ြင္ဆုိ့ငရ္ာ အျငင္းပြားမႈ၊ အက်င္သ့ကိၡာ ေဖာကဖ္်က္ပ်ကယ္ြင္းမႈ၊ တစဦ္းႏငွ္တ့စဦ္း ခိကုရ္န ္

ျဖစ္ပြား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ေပၚေပါက္မႈမ်ားမွ အကာ အကြယ္ေပးရန္၊

၆။ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒပါ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားရန္၊

၇။ လူ႔အခြင္အ့ေရးႏငွ္ ့ဥပေဒပါ ပိငုဆ္ိငုမ္ႈအခြင္အ့ေရးမ်ားအေပၚ ေဖာကဖ္်က္က်ဴးလြနမ္ႈ မရွိေအာင ္ေရွာငၾ္ကဥ ္

ရန္၊

၈။ လူ႔အခြင္အ့ေရးႏငွ္ဥ့ပေဒပါ ပိငုဆ္ိငုမ္ႈအခြင္အ့ေရးမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ေစမႈမ်ားမ ွ

ႀကိဳတင္အကာအကြယ္ေပးရန္၊

၉။ မလိလုားအပ္ေသာ ေဘးဥပဒအ္ႏရၲာယမ္်ားသည္ ့နည္းလမ္းမ်ားကိုေရွာငလ္ြကဲာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမႈ 

မရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္အသုံးခ်ရန္၊

၁၀။  အသင့္ေတာဆ္ုံး၊ အေကာင္းဆုံးေသာ လပု္ေဆာငမ္ႈလုပင္န္းစဥက္ိ ုေရြးခ်ယ္ေပးရန၊္ စသညတ္ို႔ျဖစပ္ါသည။္

 ယခုဆိုလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မွန္သမွ်ကို ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 

မူလအေျခခံ (Fundamental Principles) မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ျပဳစုရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္

ပါသည္။ ထိုသို ႔ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ 

မူလအေျခခံ (Fundamental Principles) မ်ား ျပန္ျဖစ္လာေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- လယ္ယာေျမ ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္၊ လယ္ေျမကို ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဖြဲ႕က စီမံခန္႔ခြဲ၍ လယ္မွတစ္ပါး အျခားလယ္ယာေျမမ်ားကို 

သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ 

ဥပမာမ်ားစြာရွိပါ၍ ဆက္လက္ေလ့လာသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 ၂ . ၄ ။ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း 
 

 ယခုဆိုလွ်င္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာအေျခခံ(၃)ခ်က္အေၾကာင္းကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး 

ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတင္ျပလိုသည့္အေျခခံမွာ  လူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခခံသည္ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ အေျခခံ(၄)ခုအနက္ အဓိကအက်ဆံုးေသာ အေျခခံလည္းျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးဆံုးေသာအေျခခံ 

လည္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ယူဆပါသည္။ ဤအေျခခံေၾကာင့္ က်န္ေသာအေျခခံ(၃)ခုသည္ ေပၚေပါက္ျဖစ္တည္လာရပါ 

သည္။ လူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေျခခံတြင္လည္း အဓိကအားျဖင့္ အပိုင္း(၂)ပိုင္း ပါ၀င္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲသူအပိုင္းႏွင့္ စီမံ 

ခန္႔ခြဲမႈကို ခံရသူအပိုင္းဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

 စမီခံန္႔ခြသူဲမ်ားသည ္ဥပေဒအရ လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာ အပ္ႏငွ္းျခင္းခရံသမူ်ားျဖစပ္ါသည။္ သို႔ေသာလ္ည္း ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား48

၏အေျခအေနအရ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ား၌ မိမိ၏အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္  မိမိကိုယ္ကိုတာ၀န္ေပးအပ္ထားေသာ 

အက်ိဳးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ထုိသို႔ေသာအက်ိဳးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးတတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ အမ်ားအတြက္ တစ္နည္း 

အားျဖင္ ့နစန္ာသ ူမ်ားအက်ိဳးအတြကဟ္ ုထတု္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာလ္ည္း အမႈပြစဲားမ်ားျဖစ္ေနတတပ္ါသည။္ ေရရညွ ္လိမည္ာ 

ဖံုးကြယ္ထား၍ မရပါ။ ထုိသူမ်ား၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ပုိ၍နစ္နာရတတ္ပါသည္။ ထုိသူမ်ား၏ အက်ိဳးေဆာင္မႈ 

သည္ ျပႆနာကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ပြဲစားမ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာအဂၤါရပ္မ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ား 

ရွိတတ္ပါသည္။  ဥပေဒကို   အထိုက္အေလ်ာက္သိျခင္း၊  လက္ရွိ  စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအေၾကာင္း   အထိုက္အေလ်ာက္သိျခင္း၊ 

အကင္းပါးျခင္း၊ လိမ္ညာၿဖီးျဖန္းတတ္ျခင္း၊ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းျခင္း၊ အသိုင္းအဝိုင္းရွိျခင္း စသည္တို႔သည္ ထူးျခားခ်က္မ်ား 

ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထို႔ထက္လည္းပိုႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အမႈပြဲစားမ်ားသည္ ဥပဓိ႐ုပ္၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကအစ အလြန္ 

သင့္တင့္ေကာင္းမြန္တတ္ၾကပါသည္။ ဤအခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူတို႔ သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ 

ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို အားကိုးမိလွ်င္ ဘဝဆံုး႐ႈံးတတ္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ သတိျပဳဆင္ျခင္စရာျဖစ္၍ ထည့္သြင္းတင္ျပရျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈရိွသူမ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပရလွ်င္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕သည္ 

ေစတနာမွန္ကန္၍ မွန္ကန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕သည္ ေစတနာႏွင့္ 

လပုရ္ပ္ႏစွခ္လုုံး မသင့္ေတာ္ေသာ ပဂုၢိဳလမ္်ားလည္း ရွတိတပ္ါသည။္ ေစတနာမနွ၍္ မနွက္န္ေသာလပုရ္ပ္ျဖစ္ေအာင ္ႀကိဳးစား 

သမူ်ားသည ္အေတြ႕အႀကံဳရွလိာလွ်င ္အမ်ားျပညသ္၏ူ မွကီိအုားထားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစလ္ာေလရ့ွပိါသည။္ ေစတနာႏငွ္လ့ပုရ္ပ ္

မမွန္ကန္သူတို႔မွာမူ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေလ ဒုကၡဆိုးက်ိဳးေပးေလ့ရွိသူမ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ထိုသူတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာ၍ အျမန္ဆံုးဖယ္ရွားၾကေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြသူဲတုိင္း ဆုိးသည္ဟု သတ္မွတ္၍ မရသကဲသုိ့႔ လူတုိင္း 

ေကာင္းသည္ဟုလည္း တထစ္ခ်မွတ္ယူရန္ မသင့္ပါ။ လုပ္ရပ္ေပၚ အေျခခံပါသည္၊ ရပ္တည္မႈေပၚအေျခခံပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲ 

သူမ်ားသည္ အမွန္တရားဘက္ေတာ္သားမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမွန္တရားေပၚ၌သာ ရပ္တည္သင့္ပါသည္။ အမွန္ 

တရားသည္သာ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ ဆည္းကပ္ရာျဖစ္သင့္ပါသည္။

 စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိခံရသူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ျပည္သူလူထုတြင္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစားရွိႏိုင္ 

ပါသည္။ ေလ့လာဆည္းပူး၍ ေျမယာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတရွိသူ၊ ေလ့လာဆည္းပူးမႈမရွိဘဲ ေျမယာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတကင္းမဲ့သူ၊ 

ဗဟုသုတအထုိက္အေလ်ာက္ရွိသူ၊ စည္းကမ္းလိုက္နာသူ၊ စည္းကမ္းမလိုက္နာသူ၊ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားသာၾကည့္႐ႈေသာ 

အတၱႀကီးသူအမ်ားအတြက္ မိမိအတြက္  မွ်မွ်တတမွန္မွန္ကန္ကန္ သေဘာထားတတ္သူ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာတြင္ 
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အခ်ိဳ႕သည္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခံရသူမ်ားျဖစ္လာၾက၍ အခ်ိဳ႕သည္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ ဖ်က္သူမ်ား ျဖစလ္ာတတ္ၾကပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕သည ္မမိ၏ိကုိယက္်ိဳးစီးပြားကိ ုမမိ၏ိကိယ္ုပိငုဗ္ဟုသတုျဖင္ ့ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကၾ္ကတတ္သကဲသ့ို႔ အခ်ိဳ႕သည ္မမိ ိ

ကိယုက္ိ ုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက ္မႈ မျပဳႏိငုသူ္မ်ား ျဖစလ္ာတတပ္ါသည။္ စမီခံန္႔ခြဲမႈကိခုရံေသာ ျပညသ္ူျပညသ္ားတိငု္းသည ္

ေျမယာဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား ကိုယ္စီရွိထားသင့္ပါသည္။ မိမိ၏လိုလားခ်က္၊ မိမိ၏ဆႏၵကို ျပည့္၀ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

လမ္းေၾကာင္းကိ ုသရိနလုိ္အပသ္ကဲသုိ့႔ မမိ၏ိနစန္ာမႈကုိလည္း မမိကိိယုတုိ္ငက္ာကြယ္ႏိငု္ေစရန ္ေျမယာဆိငုရ္ာဗဟသုတုမ်ား 

မလြဲမေသြ စုစည္းထားသင့္ပါ သည္။ အတၱ၊ ပရ မွ်တေသာအျမင္ရွိသင့္သကဲ့သို႔ စည္းကမ္းလိုက္နာေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား 

ျဖစ္သင့္ပါသည္။ မိမိ၏အခြင့္အေရးကို ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအတြင္းမွပဲ တင္ျပေတာင္းဆို၍ ေျဖရွင္းသင့္ၾကပါေၾကာင္း တင္ျပ 

အပ္ပါသည္။

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပမႈကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါမည္။ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္း 

အခ်က္မ်ားသည္ ေျမယာဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ဤအခ်က္မ်ားကို သိရွိထားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အေျခခံမ်ား အားနည္းေနၿပီး မည္သည့္အေျခခံမ်ား အား 

ေကာင္းေနသည၊္ မနွက္န္ေသာ ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈမ်ားေပၚေပါကလ္ာေစရနအ္တြက ္မညသ္ည္အ့ေျခခမံ်ားကိ ုဦးစားေပးျဖည္ ့

ဆည္းသင့္သည္ကို ကြဲကြဲျပားျပားသိရွိၿပီး သုံးသပ္ဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကေစရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
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အခန္း ၃  ၊  လက္ေတြ႕ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရား (Principles)မ်ားကိ ုတင္ျပၿပီးေသာ ေနာက္ဆကလ္က္တင္ျပ 

သြားလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ၎အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကိုသုံးစြဲၿပီး မည္သို႔လက္ေတြ႕စီမံခန္႔ခြဲမည္နည္းဆိုသည့္ 

ေခါင္းစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ တင္ျပၿပီးျဖစ္သည့္အေျခခံအေၾကာင္းတရား(Principles)မ်ားသည္ မည္သည့္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၌ 

မဆို ေပၚေပၚထင္ထင္ပါ၀င္လ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈမရွိဘဲ ေနာက္ကြယ္မွတိမ္ျမဳပ္လ်က္ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရိွေနတတ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို နားလည္ထားမွသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံသေဘာ 

တရားမ်ားကုိ ေက်ေက်ညက္ညက္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစဥ္အၿမဲထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး 

လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ အသုံးခ်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အျမင္ရွင္းၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ေျမယာစမီခံန္႔ခြဲမႈဆုိငရ္ာအေျခခသံေဘာတရားမ်ားကိ ုအေျခခလံ်က ္လက္ေတြ႕ေျမယာ စမီခံန္႔ခြဲမႈျပဳလပုရ္ာတြင ္

ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေလ့ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ_

(က) ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊

 (ခ)  ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးသူမ်ားအား ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားခြင့္ 

ရရွိႏိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

(ဂ) ဥပေဒျဖင့္အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေျမယာျပႆနာ၊ မေက်လည္မႈမ်ားကိ ုဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ 

ရြက္ေပးျခင္း၊

(ဃ) စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း၊

(င) ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္စနစ္က်နေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဤအခ်က္ ၅ ခ်က္ႏွင့္ ကင္းကြာ၍မရပါေၾကာင္း 

သတိျပဳရပါမည္_

 ၃ . ၁ ။  ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားထုတ္ျပန္ေပးျခင္း

 မည္သည့္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၌မဆို ျပည္သူလူထုသို႔ ပထမဦးဆုံးေပးရမည့္အခြင့္အေရးမွာ အသုံးျပဳလိုသူမ်ားအား 

ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္ ႔မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမမ်ိဳး ၂၂ မ်ိဳးရွိ ၿပီး လက္ရွိစီမံခန္႔ခြဲေနေသာ 

၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၂၀ ၀န္းက်င္ရွိေနၾကရာတြင္ ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဥပေဒတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ထပ္တူညီလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမယာအသုံးခ်ခြင့္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္းအေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္ကမူ 

တူညီၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းတည္ရွိေသာ ေျမထု၊ ေလထု သယံဇာတမ်ားကို 

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပင္ရင္းအျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဌာနအသီးသီးမွ 

စမီခံန္႔ခြလဲ်က္ရွရိာတြင ္ခြင့္ျပဳမနိ္႔ မရရွဘိ ဲသံုးစြပဲါက က်ဴးေက်ာသ္ုံးစြမဲႈဟ ုသတမ္တ္ွျခင္းခရံေလရ့ွပိါသည။္ သို႔ျဖစပ္ါ၍ ေျမယာ 

အသုံးျပဳလုိေသာ ျပညသ္လူထုူသို႔ ေျမယာအသုံးျပဳခြင္ဆ့ိငုရ္ာခြင့္ျပဳမနိ္႔မ်ားကိ ုပထမဦးဆုံးေသာ လပုင္န္းစဥအ္ျဖစ ္စနစတ္က် 
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ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ အဆိုပါခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားရရွိၿပီးမွသာ ျပည္သူလူထုသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ၍ စနစ္တက်ျဖင့္ အလ်င္အျမန္ဆုံး ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ထိုသို႔ထုတ္ေပးရာတြင္လည္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္လိုအပ္သည့္ အျပင္ 

ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါအတိုင္း သုံးစြဲျခင္းအေပၚ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရရွိေစမည့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား 

ေပၚေပါက္လာေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းကူညီေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပည္သူလူထုႏွင့္တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒပါ ခြင့္ျပဳ မိန္႔ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ား၊ ေျမလြတ၊္ ေျမလပ္ႏငွ့္ေျမ႐ိငု္းမ်ား စမီခံန္႔ခြမဲႈဥပေဒပါ ခြင့္ျပဳမနိ္႔ ေပးျခင္းလုပင္န္းစဥမ္်ားကုိ သရိွနိားလညသ္ေဘာေပါက ္

ၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြ(ဲ၁)မွ(၈)အထိတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ၎ေဖာ္ျပခ်က္ပါ လုပ္ငန္း 

စဥ္အတုိင္း အဆင့္ဆင့္လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးကာ စီမံခန္႔ခြဲသြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုအား ဥပေဒႏွင့္အညီ 

ေျမယာရယူသံုးစြဲႏိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းသည္ လက္ေတြ႕ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ပထမဆံုးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 

ဤအခြင့္အေရးကို လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာျဖင့္ စနစ္တက် မည္သို႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေပးမည္ကို ဦးစားေပးစဥ္းစား 

သင့္ပါေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးခဲ့ သကဲ့သို႔ စည္းကမ္းထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ျပန္ 

လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 ၃ . ၂ ။ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးသူမ်ားအား ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါအခြင့္အေရးမ်ား 

  ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒေပါင္း ၅၀ ၀န္းက်င္ရိွေနရာတြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 

ဥပေဒတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္တူညီၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒတုိင္း၌မူ အခြင့္အေရးမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထား 

ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အခြင့္အ ေရးမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ေျမယာဆုိင္ရာခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွသူမ်ားက ခံစားခြင့္ရိွပါသည္။ 

ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိ ေသးေသာသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အက်ဳံး၀င္လာေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ 

အက်ဳံး၀င္မႈမရွိေသးပါမူ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္မရွိပါေၾကာင္း သတိျပဳ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ဥပေဒႏွင့္အက်ဳံး၀င္သူမ်ားသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရရွိသူမ်ားျဖစ္၍ ၎တို႔ရရွိသင့္

သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေပးအပ္ရမည္ကို ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူမ်ားက စဥ္းစားသင့္ 

ပါသည္။ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ခံစားခြင့္ရရွိေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

သည္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္မႈ ရွိသင့္ပါသည္။ အခြင့္အေရးရရွိခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားဘက္ကလည္း တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ခံ၊ တာ၀န္ယူ 

ေသာ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရယူခံစားသြားၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔မွသာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တိုး 

တက္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြ႕ဲအစည္းကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက အျပန္အလွန္ သံသယျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 

ေနရပါမူ တိုးတက္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္သို႔ အလြယ္ႏွင့္ေရာက္ရွိႏိုင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အခြင့္အေရးရရွိ 

သူမ်ားက တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ခံေသာ၊ တာ၀န္ယူေသာအသိစိတ္ဓာတ္မရွိဘဲ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ရန္သာ ႀကိဳးစားေနပါမူ 

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အစား စည္း

ကမ္းထိန္းေက်ာင္းသည့္လမ္းေၾကာင္းဘက္သို႔ ဦးစားေပး႐ႈျမင္လုပ္ကိုင္သြားၾကမည္ကို မေမ့သင့္ပါ။

  ၃ . ၃ ။ ဥပေဒျဖင့္အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေျမယာျပႆနာ၊ မေက်လည္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ 

  ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

 ေျမယာသယဇံာတအရင္းအျမစမ္်ားကိ ုေအးၿငမိ္းခ်မ္းသာစြာျဖင္အ့သုံးျပဳႏိငုမ္ ွလူ႔ေဘာငအ္ဖြ႕ဲအစည္းသည ္လ်င္ျမန ္

စြာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ႏိုင္ပါမည္။ ေျမသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို သုံးစြဲရာတြင္ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ 

ပပူဆူဆူသူုံးစြဲေနရပါက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အက်ိဳးအျမတခ္စံားႏိငုမ္ႈဆုိသည္ ့အက်ိဳးရလဒဆ္သီို႔ မေရာကဘ္ ဲေနာက္ေၾကာင္းျပန ္
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တဝဲလည္လည္ႏွင့္ ဒုံရင္းဒုံရင္းျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ခံရျခင္း၏ အေၾကာင္း 

အရင္းတစ္ရပ္မွာ ဤအေၾကာင္းအခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ပါသည္။

 သို႔ျဖစ္ေပၚ၍ ေျမယာသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးၿပီးေနာက္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ 

ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒျဖင့္အကာအကြယ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မလြဲမေသြေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ဥပေဒ၏ 

အကာအကြယ္ကို လုံေလာက္စြာရရိွမွ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်၊ တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ အသုံးခ်ႏိုင္ၿပီး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး 

တိုးတက္မႈအက်ိဳးရလဒ္ကို ရရွိခံစားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဥပေဒျဖင့္အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးကိစၥသည္ ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းရာ 

တြင္ အစဥ္အၿမဲပါ၀င္သင့္ၿပီး ထိုသို႔ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရာ၌လည္း လုံေလာက္ေသာအကာ အကြယ္ျဖစ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ 

အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား၏အေတြးအျမင္အႀကံဉာဏ္ျဖင့္ Nation Wide က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စဥ္းစား ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ပါ 

သည္။ အရပ္ေဒသတစ္ခုအတြက္သာ ရည္ရြယ္စဥ္းစားျခင္း၊ ေလာေလာဆယ္ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားေနသည့္ ေခါင္းစဥ္ 

အတြက္သာ စဥ္းစားေပးျခင္းသည္ လုံေလာက္ေသာအကာအကြယ္ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

 ေျမသယံဇာတမ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္၍ ပြတ္တုိက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ သူတစ္ပါးႏိုင္ငံမ်ားထက္ပို၍ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားေနသည္ဟု သုံးသပ္ပါသည္။ 

တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ခံ၊ တာ၀န္ယူမႈစနစ္မရိွဘ ဲကာလရွည္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့သကဲ့သုိ႔ ျပည္သူ 

လထုူဘကမ္လွည္း စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာကမ္ႈ အစဥအ္လာခဲသ့ည္အ့တြက္ ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္သမူ်ားႏိငုင္မံ်ားထက ္ႏႈငိ္းစာလွ်င ္

ေျမယာျပႆနာ၊ အက်ိဳတ္အခ၊ဲ အဖုအထစ္ ေပါမ်ားေနပါသည္။ ၎မေက်လည္မႈမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီပင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ 

ရြက္ေပးသြားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ျပႆနာအမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးအျဖစ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ခြဲျခားႏိုင္ၿပီး၊ သူ႔လမ္းေၾကာင္းႏွင့္သူသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ အမ်ိဳးအစား ၅ 

မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထားခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ တဆက္စပ္တည္း ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ 

ရပါလွ်င္_

 (က)  လယ္ယာေျမဆိုင္ရာျပႆနာအမ်ိဳးအစားမ်ား၊

 (ခ)  ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာအမ်ိဳးအစားမ်ား၊

 (ဂ)  ၿမိဳ႕ေျမရြာေျမဆိုင္ရာျပႆနာအမ်ိဳးအစားမ်ား၊

 (ဃ)  သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာျပႆနာအမ်ိဳးအစားမ်ား၊

 (င)  အျခားေျမမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ ျပႆနာအမ်ိဳးအစားမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား54

 လယ္ယာေျမဆုိင္ရာျပႆနာအမ်ိဳးအစားမ်ားကို လယ္ယာေျမဥပေဒျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ျဖစ္ပါ 

သည။္ လယ္ယာေျမျပႆနာကိ ုအရငဦ္းဆုံး လယယ္ာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင့္ျပဳ လက္မတွပ္ုစံ(ံ၇)ရရွထိားျခင္းရွမိရွ ိစစိစရ္ပါသည။္ 

အခ်င္းျဖစ္ေျမသည္ ပံုစံ(၇)မရရိွေသးပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေစရန္ ဥပေဒအာဏာအတြင္း သက္ေရာက္ 

လာေစရနအ္ တြက ္ပုစံ(ံ၇)ကိ ုေလွ်ာကထ္ားရယရူပါသည။္ ပုစံ(ံ၇)ေလွ်ာက္ထားရာတြင ္အျငင္းပြားေနသူႏစွဦ္း ႏစွဖ္က္လုံးက 

သို႔မဟုတ ္ႏစွဦ္းႏစွဖ္ကထ္ကပ္ိသုမူ်ားက အၿပိဳင္ေလွ်ာကထ္ားခြင္ရ့ွၿိပီး သကဆုိ္ငရ္ာ လယယ္ာေျမစမီခံန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲ အဆင္ဆ့င္ ့

မွ စိစစ္ေထာက္ခံ ဆံုးျဖတ္မႈျပဳရပါမည္။ ပံုစံ(၇)မရေသး၍ ေျမယာမႈခင္းဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရိွေသးေသာေၾကာင့္ ေျမယာ 

မႈခင္းစစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ စစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း မည္သူ႔ကို ပုံစံ(၇)ေပးသင့္သည္ကို မည္သူ႔ကို ျငင္းပယ္ 

သင့္သည္ကို စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ေခၚယူစစ္ေမးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ 

အၿပီးအျပတ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရိွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ပံုစံ(၇)

ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပံုစံ (၇)ရရိွသြားၿပီးပါက မေက်နပ္သူသည္ ေျမယာမႈခင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသြားပါသည္။ 

ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစား (၂၅) မ်ိဳး ၀န္းက်င္ရွိသည့္အတြက္ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရ 

မည့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ စနစ္တက်ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရပါမည္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁၀)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစား ၂၅ မ်ိဳး၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အေလးထားစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေနာက္ 

ဆက္တြဲ(၁၁)တြင္ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ တင္ျပထားပါသည္။

 ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးရပါသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒ(၂)ခုလဲလွယ္၍ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပး၍မရပါ။ လယ္ယာေျမ 

အမ်ိဳးအစားအတြင္း အက်ဳံး၀င္ေသာေျမမ်ိဳးမ်ားကို လယ္ယာေျမဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမ႐ိုင္းေတာရိုင္းေျမမ်ိဳးတြင္ 

အက်ဳံး၀င္ေသာ ေျမမ်ိဳးမ်ားကိ ုေျမလြတ၊္ေျမလပ္ႏငွ့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပး 

ရန္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲသူအခ်ိဳ႕သည္ လယ္ယာေျမကုိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒျဖင့္လည္း 

ေကာင္း၊ ေျမ႐ိုင္းေတာရိုင္းကို လယ္ယာေျမဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္ဖလွယ္၍ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ 

ျခင္းမ်ား ေတြ႕ျမငခ္ဲရ့ဖူးပါသည။္ အလြနပ္ငမ္ွားယြင္းေသာ လပု္ေဆာငခ္်က္ျဖစပ္ါသည။္ ထိအုမွားမ်ိဳးကိ ုစနစက္်ေသာ ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္လိုသည္ျဖစ္ပါက ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 ေျမ႐ိငု္းေတာ႐ိငု္းသညလ္ည္းေကာင္း၊ လယယ္ာေျမအမ်ိဳးအစားသညလ္ည္းေကာင္း ေၾကးတိငု္ႏငွ့္ေျမစာရင္းဦးစီး

ဌာန(ယခုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန)၏ စာရင္း၊ ေျမပုံ၊ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ခြဲျခားတည္ရွိၿပီးျဖစ္ပါ 

သည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္ သုံးစြဲခဲ့သည့္ စာရင္းေျမပုံမ်ားတြင္ ေခတ္ကာလၾကာျမင့္သည့္အေလ်ာက္ မမွန္ကန္မႈမ်ား 

အေတာ္အတန္ အထိုက္အေလ်ာက္ တည္ရွိမည္မွာအမွန္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မမွန္ေသာအခ်က္အလက္ကို တည့္ 

မတ္ေသာလုပ္ရပ္ကတျခား၊ ထိုမမွန္ကန္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မွားယြင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက တျခားျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာစြာ

နားလည္သေဘာေပါက္သင့္ပါသည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္) 

ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎ျပင္ဆင္ဥပေဒတြင္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ ျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 

ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ခက္ခဲေသာအေျခအေနရိွေနပါသည္။ ခက္ခဲသည္မွန္ေသာ္လည္း ဥပေဒ၏ 

ျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚ လုိက္နာရန္မွာ စီမံခန္႔ခြဲသူအပါအ၀င္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမလြတ္ 

ေျမ႐ိုင္းဆိုသည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ေျမသစ္ကိုသာ ဆိုလိုေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ 

ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား အေပၚ၌ လက္ရွိက်ဴးလြန္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား

သည္ အာဏာတည္သည့္ေန႔(၁၁.၉.၂၀၁၈) ေန႔မွစ၍ ၆ လအတြင္း သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားထံ ေလွ်ာက္ထား 
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တင္ျပသြားၾကရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ကာလရွည္ က်ဴးလြန္စိုက္ပ်ိဳးမႈရိွေနပါ၍ ဤဥပေဒျပ႒ာန္းခ်ိန္တြင္ ၎ေလွ်ာက္ထား 

ေဆာငရ္ြက္ရမည္ ့ေျမမ်ားသည ္ေျမသစမ္်ားမဟုတပ္ါ။ ယခငစ္ာရင္း၊ ေျမပု၊ံ မတ္ွတမ္းမ်ားအရ ေျမ႐ိငု္းေတာ½ိငု္းျဖစခ္ဲ့ေသာ္

လည္း ကာလရွည္က်ဴးလြန္စိုက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္ ေျမသစ္ဟူေသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

လည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်ကကုိ္ မညသ္မူ ွေက်ာလ္ြန၍္မရပါ။ ဤျပ႒ာန္းခ်ကသ္ည ္က်ဴးလြနစ္ိကုပ္်ိဳးလပုက္ိငု္ေနေသာ ေတာငသ္ ူ

လယသ္မားမ်ားကုိ အထူးအခြင့္အေရးေပးျခင္းလည္း ျဖစပ္ါသည္။ သို႔ျဖစပ္ါ၍ အဆိပုါ အခြင္အ့ ေရးကုိ အရယရူန္လိအုပသ္ 

ကဲ့သို႔ ၎အခြင့္အေရးကို မရယူလိုက္သူအမ်ားသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တြင္ ဥပေဒအာဏာအရ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ တရားစြဲဆို 

ခရံျခင္းမ်ား ေပၚေပါကခ္စံားရႏိငုသ္ညက္ိ ုသတိျပဳသင္ပ့ါသည။္ ေနာငတ္စခ္်နိတ္ြင ္ေျမလြတ္ေျမ႐ိငု္းမ်ားအေပၚတြင ္က်ဴးလြန ္

စိကုပ္်ိဳးသူ အားလုံးသည ္အခြင္အ့ေရးတစစ္ုတံစရ္ာ ထပမ္ရံစရာ မရွိေတာ့ပါေၾကာင္း သရိွထိားသင္ပ့ါသည။္  ေျမလြတ္ေျမ႐ိငု္း 

ျပႆနာမ်ားသည ္ေျဖရငွ္းရခက္ခဲေသာ ေျမယာမႈခင္းမ်ားျဖစပ္ါသည။္  မလူ သဘာ၀အရ ေျဖရငွ္းရခကခ္ဲေသာ သဘာ၀တြင ္

ယခုက်ဴးလြန္ျပႆနာကိုပါ ထည့္သြင္းေျဖရွင္း လာၾကမည္ျဖစ္ပါ၍ ႀကိဳတင္သတိေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဆိုင္ရာ ေျမယာျပႆနာမ်ားတြင္ အမ်ိဳအစား(၅)မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ_

(က)  ခြင့္ျပဳမိန္႔ရသူႏွင့္ မူလစိုက္ပ်ိဳးသူ(က်ဴးလြန္စိုက္ပ်ိဳးသူ) အၾကား ျဖစ္ပြားေသာမႈခင္း အမ်ိဳးအစား၊

(ခ) ခြင့္ျပဳမိန္႔ရသူမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ လုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္ထပ္သည့္မႈခင္းအမ်ိဳး အစား၊

(ဂ) ခြင့္ျပဳမိန္႔ရေသာ္လည္း ရယူစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈမရွိ၍ ေနာက္ပိုင္းက်ဴးေက်ာ္သူ ေပၚေပါက္လာၿပီး ျဖစ္ပြားရ 

ေသာ မႈခင္းအမ်ိဳးအစား၊

(ဃ) မူလက်ဴးလြန္သူႏွင့္ ေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာမႈခင္းအမ်ိဳး အစား၊

(င) ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ ေဒသအဖြ႕ဲအစည္း၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးအရ ထိန္းသိမ္း 

ထားရွိသင့္ေၾကာင္း တင္ျပေတာင္းဆိုအျငင္းပြားမႈ အမ်ိဳးအစား စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ အစဥ္အဆက္ 

က်ဴးလြနစ္ိကုပ္်ိဳးခဲသ့မူ်ားကိ ုအထူးခစံားခြင့္ေပးရန ္ေဆာငရ္ြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ေနာကပ္ိငု္းကာလမ်ားတြင ္ဥပေဒအရ 

ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသူႏွင့္ က်ဴးလြန္စိုက္ပ်ိဳးသူႏွစ္မ်ိဳးသာ တည္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၏အာဏာ ပိုမိုသက္ေရာက္လာလိမ့္

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

 ၿမိဳ႕ေျမရြာေျမဆုိင္ရာ ျပႆနာအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ တရား႐ုံး၏အဆုံးအျဖတ္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရ 

သည့္ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္၍ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအတြက္ ဦးေႏွာက္ေျခာက္စရာ မလိုသည့္ ျပႆနာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ 

ဤျပႆနာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳလာရပါက ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းေပၚတင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးမ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ 

ေျဖရွင္းၾကေစေရး လမ္းေၾကာင္းတည့္မတ္ေပးရန္သာ လုိအပ္ပါသည္။ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ လုိအပ္သည္မ်ား ကူညီ 

ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိသည့္အခါမ်ားမွအပ က်န္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္စားရန္မရွိပါေၾကာင္း တင္ျပ 

အပ္ပါသည္။

 စတုတၳအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာျပႆနာ အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္မူ အလြန္ ဦးေႏွာက္စားဖြယ္ရာ 

ရွိပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အက်ိဳတ္အခဲျဖစ္လာခဲ့ေသာ ျပႆနာအေဆာက္အအုံ ထုထည္ႀကီးႀကီးမားမားမ်ား 

ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျဖရွင္းၾကရၿပီး ဖိအားေပါင္းစုံေအာက္တြင္ အေထာက္အထားမျပည့္မစုံ၊ မခိုင္မမာႏွင့္ ေျဖရွင္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရသူမ်ားသည္ အလြန္ပင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲၾကရမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္။ 

 သို႔ေသာ္လည္း ၎ျပႆနာအမ်ိဳးအစားကို ကိုင္တြယ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ_

(က) ျပည့္စုံခိုင္မာေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားရယူျခင္း၊

(ခ) ထိသုို႔ေသာထြကဆ္ိခု်ကမ္်ားရယရူာတြင ္အလြယက္ဆူုံး-အလ်င္ျမနဆံု္းႏငွ္ ့အျပည္စ့ုဆံုံးေသာ အေထာက ္

အထားအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေစရန္ ေမးခြန္းလႊာပုံစံမ်ား အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ျခင္း၊ (အမႈစစ္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား56

အေတြ႕အႀကံဳမရွိသူမ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးေလၽွာ့ခ်ႏိုင္ရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။)

(ဂ) ထြက္ဆိခု်က္မ်ား၊ အေထာကအ္ထားမ်ားမ ွသမိ္းဆည္းေျမ ျပႆနာမဟုတသ္ညမ္်ားကုိ ခြဲျခားသန္႔စင္ျခင္း၊

(ဃ) သိမ္းဆည္းေျမျပႆနာအမ်ိဳးအစားသီးသန္႔ကိုသာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ျခင္း၊ ထိုသုိ႔ေျဖရွင္းရာတြင္ 

သိမ္းဆည္းမႈ ျပဳထားသူမ်ား၏ သေဘာထားရယူျခင္း၊ ေျမျပင္လက္ရိွလက္ေတြ႕အသံုးခ်မႈ၊ အနာဂတ္ 

အလားအလာမ်ားကို ေပါင္းစပ္သုံးသပ္ျခင္း၊

(င) ေျမစစ္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပႆနာေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သုံး

သပ္အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္း၊

(စ) ထိုသို ႔အဆင့္ဆင့္သုံးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပရာတြင္ ဗဟိုေျမစစ္ေကာ္မတီ၏ မူဝါဒ၊ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံျခင္း၊

(ဆ) ခက္ခဲနက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားကို အဆင့္ဆင့္တင္ျပ၍ လမ္းညႊန္ခ်က္ခံယူ ျခင္း၊

(ဇ) ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ေမးခြန္းလႊာႏွင့္ စတင္စစ္ေမးစဥ္ကပင္ Computer Programme ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြတ္သြင္း၍ 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ Soft-ware မွရရိွေသာအေျဖကုိ လူတုိ႔၏ ဆင္ျခင္တံု 

တရားႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ FINAL ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ဤတင္ျပခ်ကသ္ည ္အႏစွခ္်ဳပ္ေကာက္ေၾကာင္းတစခ္သုာျဖစပ္ါသည။္ အလ်င္ျမနဆ္ုံး အထိေရာက္ဆုံး ကုိငတ္ြယ ္

ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းစဥ္ကို အႀကံဳျပဳတင္ျပျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

 ေျမစစ္ေကာမ္တအီဆင္ဆ့င္၏့ ဖြ႕ဲစည္းပု၊ံ မဝူါဒ၊ လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားႏငွ္ ့မတွစ္အုက်ဥ္းမ်ားကိ ုတေပါင္းတစည္းတည္း 

ေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ(၁၂)မွ(၁၈)အထိ ပူးတြဲတင္ျပအပ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ေမးခြန္းလႊာ 

ပုံစံကိုလည္း ပူးတြဲတင္ျပထားပါသည္။

 ေနာက္ဆုံး ပဥၥမေျမာက္ျပႆနာအမ်ိဳးအစားမွာ အျခားေျမမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာျပႆနာ အျငင္းပြားမႈအမ်ိဳးအစားျဖစ္ 

ပါသည္။ ေျမမ်ိဳး ၂၂ မ်ိဳးရွိေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာေျမမ်ိဳးအလိုက္ စီမံခန္႔ ခြဲမႈျပဳေနေသာစနစ္ က်င့္သုံးေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

သက္ဆိငုရ္ာေျမမ်ိဳးအလုိက ္စမီခံန္႔ခြခဲြင္ ့အခြင္အ့ာဏာရရွထိားသမူ်ားက သကဆုိ္ငရ္ာဥပေဒႏငွ္ပ့င ္ေျဖရငွ္းေဆာငရ္ြက္ေပး 

သင့္သည္မွာ ရွင္းလင္းပါသည္။ ဤျပႆနာအမ်ိဳးအစားမ်ိဳး ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရပါမူ လမ္းေၾကာင္းမွန္အေပၚ တင္ေပးလိုက္ရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္- သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေျမ၊ စားက်က္ေျမ၊ လမ္းေျမ၊ ဆည္ေျမာင္း၊ ကန္၊ တာတမံေျမ စသည္)။

 အထက္ေဖာ္ျပပါ တင္ျပခ်ကမ္်ားသည ္ဥပေဒျဖင္ ့အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေျမယာျပႆနာမ်ား မေက်လညမ္ႈမ်ား 

ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ 

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား အတန္အသင့္မွ် ရရွိႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု သုံးသပ္ယူဆပါသည္။ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား 

မ်ားကိုလည္း ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း 

ၾကပ္မတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။

 ၃ . ၄ ။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း

 ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈအားနည္းေသာ၊ ေနာကက္်ေသာႏိငုင္မံ်ားတြင ္မဖြံ႔ၿဖိဳးရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိ ုရွာေဖြၾကည္ ့

လွ်င္ စည္းကမ္းမရိွမႈ၊ စည္းကမ္းမလုိက္နာမႈ၊ စည္းကမ္းကိုေဖာက္ ဖ်က္မႈစသည့္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 

ေတြ႕ရွိရၿမဲျဖစ္ပါသည္။ စည္းကမ္းဟူသည္ လူ႔တန္ဖိုးဟုဆိုေသာလ္ည္း စည္းကမ္းလိုက္နာခ်င္သူနည္းၿပီး - စည္းကမ္းကို 

ေဖာက္ဖ်က္ခ်င္သူသာ မ်ားျပားေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုသည္ အလြန္ကြာလွမ္းေသာအရပ္ 

၌ တည္ရွိေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ တည္ရွိေန 

ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို မလြဲမေသြ မပ်က္မကြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။



အခန္း  ၃     လက္ေတြ႕ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း 57

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ခုကုိ ျပ႒ာန္းတုိင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းရၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္ အမွန္တကယ္ လုိက္နာသင့္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို 

အရင္ဦးဆံုးသတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ၿပီးၿပီဆိုပါက စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း 

သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထည့္သြင္းရပါသည္။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရမည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း 

တကိ်စြာသတမ္တွ္ေပးရပါမည။္ စည္းကမ္းထနိ္းသမိ္းျခင္းလပုင္န္းသည ္လမူနု္းမ်ားေသာလပုင္န္းျဖစပ္ါသည။္ အဆိပုါစည္း

ကမ္းထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိလည္း ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ 

ေပးရန္လုိအပ္၍ ထုိသုိ႔အကာအကြယ္မေပးႏုိင္ေသာအခါ ဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုိလားခ်က္သည္ လံုး၀ထေျမာက္ 

ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဥပေဒျပဳမည့္အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားအား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ အမ်ားလြယ္ကူစြာ နား 

လည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါ၍ ထပ္မံမတင္ျပေတာ့ပါ။

 ၃ . ၅ ။ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

 ဥပေဒတစ္ခုကုိ ျပ႒ာန္းရာတြင္ ျပ႒ာန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒ၏အႏွစ္သာရတုိ႔ရိွရပါသည္။ ၎ 

ရညရ္ြယခ္်က္ႏငွ္အ့ႏစွသ္ာရကိ ုလႊမ္းၿခံဳႏိငု္ေသာ တနည္းအားျဖင္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏိငု္ေသာ မဝူါဒရွရိပါသည။္ အဆိပုါ 

မူဝါဒကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းရသည္ဟု နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္း 

ၿပီးတုိင္းလည္း ဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးၿပီဟု တစ္ထစ္ခ်ေျပာ၍မရေသာအေျခအေနမ်ားရိွပါသည္။ 

ဥပေဒအာဏာမသက္ေရာက္ႏိငု္ပါက ဥပေဒ၏ အႏစွသ္ာရ၊ ရည္ရြယ္ခ်ကမ္်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္လမိ္မ့ညမ္ဟတ္ုပါ။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္တုိင္း ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေအာင္ 

မေမ့မေလ်ာ့ ေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိ ပါသည္။

 ဤအခ်က္သည္ ထင္သာျမင္သာပါသည္။ ဥပေဒတုိင္းတြင္ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္မႈ ရိွေစရန္ တရားစြဲဆုိ 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အစဥ္အၿမဲပါ၀င္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို 

ျပ႒ာန္းရာတြင္မူ လက္ေတြ႕(အမွန္ျဖစ္ပ်က္ေနသ ူမ်ား)ႏွင့္ ဆကစ္ပ္ႏိုင္ရန္ လိအုပ္ပါသည္။ လစ္ကြက၊္ ဟာကြက္၊ ယိုေပါက ္

ယိုကြက္မ်ားမပါရွိေစရန္လည္း ဂ႐ုျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘက္ဘက္ေသာ႐ႈေထာင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳ၊ 

အေတြးအျမင္ေပါင္းစည္းမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လည္း အထူးလုိအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒအာဏာ သက္ေရာက္ႏိုင္ 

ေစေရးအတြက္ တရားစြဲဆိုမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မလြဲမေသြပါ ၀င္ေလ့ရွိသျဖင့္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤတင္ျပခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုခု၌ အားနည္းခ်က္ 

ရွိသြားပါက ထိုအားနည္းခ်က္ထြက္ေပါက္မွ လြတ္ထြက္သြားႏိုင္ၿပီး ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း မေမ့မေလ်ာ့ရေလေအာင္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား58



အခန္း ၄  ၊  ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာစီမံခန္ ႔ခြဲသူမ်ားကို အလြန္ေခါင္းစားေစေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကို ဆက္လက္ 

တင္ျပသြားပါမည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာသည္  ဘဥဲအစရွာမရသကဲ့သုိ႔ ခက္ခဲေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 

စာေရးသူ၏ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ အေျခခံ၍ ႀကိဳးစားတင္ျပသြားပါမည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားသည္ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အေတြ႕အႀကံဳ အားနည္းသူမ်ားအတြက္ အလြန္ခက္ခဲသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ ကိုင္တြယ္ရမည့္နည္း 

လမ္းစဥ္မ်ား သိရွိထားသူမ်ားအတြက္မူ အလြန္ခက္ခဲသည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳေနသူအားလုံးအတြက္ 

မိမိ၏ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အေတြးအျမင္ကို မွ်ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ေရွ႕စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ေျမယာျပႆနာမ်ားကို အမ်ိဳးအစား (၅) မ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္ပါ 

သည္။ ထပ္မံေဖာ္ျပရပါလွ်င္_

 (က)  လယ္ယာေျမဆိုင္ရာျပႆနာ။

 (ခ)  ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာ

 (ဂ)  ၿမိဳ႕ေျမ၊ ရြာေျမဆိုင္ရာျပႆနာ၊

 (ဃ)  သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာျပႆနာ၊

 (င)  အျခားေျမမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာျပႆနာ၊ စသည့္ ျပႆနာအမ်ိဳးအစား(၅)မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမမ်ိဳး (၂၂)မ်ိဳးရွိၿပီး ေျမမ်ိဳးအလုိက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္ကို 

က်င့္သုံးေနသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာေျမမ်ိဳးအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ကိုင္တြယ္ 

ေျဖရွင္းသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမမ်ိဳးေရာေထြးျခင္း၊ မရွင္းလင္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံကို မသိနားမလည္ျခင္းတို ႔ရွိပါမူ 

ကိုင္တြယ္ရာ၌ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမမ်ိဳးကို ကြဲကြဲျပားျပား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိသြားလွ်င္လည္း 

ေကာင္း၊ စမီခံန္႔ခြဲျခင္း၏အေျခခမံ်ားကိ ုသရိွနိားလညသ္ေဘာေပါကသ္ြားလွ်င္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ပိငုပ္ိငု္ႏိငု္ႏိငု ္ကိငုတ္ြယ ္

ေျဖရွင္းသြား၍ရပါသည္။ ယခုတင္ျပခ်က္တြင္ လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းရာ၌ အသုံး၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေခါင္းစဥ္မ်ား 

ခြဲျခားလ်က္ တင္ျပသြားပါမည္။

 ၄ . ၁ ။ ျပႆနာ၏အစ(သို႔) တိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ကို လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

 ေျမယာျပႆနာအားလုံး၏ အစသည ္တိငုၾ္ကားစာ (သို႔) တင္ျပစာပင္ျဖစပ္ါသည။္ တိငုၾ္ကားစာေပါင္းေျမာကမ္်ားစြာ 

ကိ ုအလႊာအသီးသီးရွ ိျပညသူ္လထူအုေပါင္းက ၎တို႔၏ လိလုားခ်က ္မျပည္၀့မႈ၊ မေက်နပမ္ႈမ်ားကိအုေျခခလံ်က္ ေမြးထတု ္

ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ယခင္က တုိင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ရရိွလွ်င္ တုိင္ၾကားသူသည္ အစဥ္အၿမဲမွန္ကန္သည္ဟူေသာအျမင္ 

တရား ေသစြကဲိငုယူ္ဆၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရငွ္းရန ္ႀကိဳးစားေလရ့ွခိဲပ့ါသည။္ ယခလုည္း အခ်ိဳ႕ေသာသမူ်ား တြင ္ဤအယအူဆကိ ု

တရားေသဆုပ္ကုိင္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ပင္မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတြးအေခၚ 

အယူအဆအမွားသည္ မွားယြင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အၿမဲေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား60

မွန္ကန္ေသာ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေပၚေပါက္လာေရးကိုသာ ဦးတည္သင့္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေပၚေပါက္ 

လာေစေရးအတြက္ မွ်တေသာ သေဘာထား၊ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကိုင္စြဲထားရန္ လိုအပ္ပါ 

သည္။ မွ်တေသာအေတြးအျမင္ ႐ႈေထာင့္မ်ားျဖင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္မွသာ မွန္ကန္ေသာေျဖရွင္းမႈမ်ား ရရွိ 

ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေျမယာျပႆနာ အားလုံး၏ အစျဖစ္ေသာ တိုင္ၾကားစာ သို႔မဟုတ္ တင္ျပစာတစ္ေစာင္ ရရွိလွ်င္ 

မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းသြားသင့္ေၾကာင္း ေကာက္ေၾကာင္းကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

 တုိင္ၾကားစာ သုိ႔မဟုတ္ တင္ျပစာတစ္ေစာင္ကုိ လက္ခံရရိွပါက ၎စာပါ တင္ျပခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

ေကာက္ႏုတ္တတ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာအား ဖတ္႐ႈခဲ့ရာတြင္ ၎တင္ျပစာမ်ားအနက္မွ 

အၾကမ္းဖ်င္းပုံစံတစ္ခုကို ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏိုင္ပါသည္။ တုိင္ၾကားစာတုိင္းသည္ လိပ္မူေပးပို႔သူ ပါရွိၿမဲျဖစ္ပါသည္။ လိပ္မူ 

ေပးပို႔ျခင္းခရံသသူည ္မမိ ိသို႔မဟတ္ု မမိဌိာန၊ အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ႏိငုသ္ကဲသုိ့႔ မမိထိသုိံ႔ မတိၱဴေပးပို႔သည္ ့အေျခအေနမ်ားလည္း 

ရွိႏိုင္ပါသည္။ တိုက္႐ိုက္လိပ္မူေပးပို ႔ျခင္းခံရသည္လား၊ မိတၱဴေပးပို ႔ျခင္းခံရသည္လားကို တိုင္ၾကားစာ၏အေလးအနက္၊ 

အဖိအေဖာ့ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အရင္ဦးဆုံး ဆန္းစစ္ရပါသည္။ မိမိႏွင့္တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သလား၊ သြယ္ဝိုက္သက္ဆိုင္ 

သလား၊ အသိေပး႐ုံသက္သက္လား၊ စသည္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားစာပါအေၾကာင္းအရာကို 

ဆက္လက္ ေလ့လာရပါသည္။ တိုင္ၾကားစာ၏ ထိပ္ဆုံးစာေၾကာင္း၌ ဦးစြာေဖာ္ျပေလ့ရွိသည့္အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ပါ  

ေဖာ္ျပခ်က္ကို ဖတ္႐ႈလိုက္႐ုံျဖင့္ တိုင္ၾကားသူ၏ လိုလားခ်က္ကို အၾကမ္းဖ်င္းသိရွိ ႏိုင္ပါသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တုိင္ၾကားမႈ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသနည္းဆုိသည္ကုိ ဆက္လက္ခ်ဥ္းကပ္ရပါသည္။ တုိင္ၾကားစာ 

အေတာမ္်ားမ်ား၏ ပထမဆုံးအပိဒုတ္ြင ္ဘာေၾကာင္ ့တိငုၾ္ကားရသနည္းဆိသုည္ ့သမိငု္းေၾကာင္း(History)ႏငွ္ ့၎ခစံားခ်က၊္ 

၎၏နစ္နာခ်က္မ်ား၊ ၎၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေလ့ရိွတတ္ပါသည္။ ယခုျပႆနာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အတိတ္ 

သမိုင္း အေၾကာင္းအရာမ်ား ယခင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ဆက္စပ္ေဖာ္ျပေလ့လည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ထို႔ 

ျပင္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏စိတ္ကို ဆြဲကုိင္သိမ္းသြင္းရယူႏိုင္ေစရန္ ပထမဆံုးအပိုဒ္တြင္ပင္ သာသာထိုးထိုးႏွင့္ ဇာတ္နာေအာင္ 

ဇာတလ္မ္းစဥ္ေရးသားေဖာ္ျပတတသ္မူ်ားလည္း ရွတိတပ္ါသည။္ ဤေနရာတြင ္အေတြ႕အႀကံဳရွသိူႏငွ္ ့မရွသိမူ်ား၏ ပထမဆုံး 

ကြဲလြဲခ်က္ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

 အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားသည္ ထိုသို႔ဇာတ္နာေအာင္ သာသာထိုးထုိးေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရမည့္ အခ်က္ 

တစ္ခ်က္အျဖစ္ ဖတ္႐ႈမွတ္သား႐ံုသာျပဳေလ့ရိွၿပီး အေတြ႕အႀကံဳမရိွသူမ်ားကမူ လံုး၀အမွန္ဘဟုဲ တစ္ထစ္ခ်လက္ခံယံုၾကည္

သြားေလ့ရွိပါသည္။ အမွန္ဘဲဟု ယူဆလိုက္သည္ႏွင့္ ျပႆနာအေပၚ ႐ႈျမင္ပုံ ေျပာင္းလဲသြားေတာ့ပါသည္။ အေျဖမွန္ရရန္ 

ခဲယဥ္းသြားပါသည္။ တိုင္ၾကားတိုင္း မမွန္တတ္ေၾကာင္း အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားက သိရွိေလ့ရွိေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဳ 

အားနည္းသမူ်ားကမ ူဇာတ္နာေအာင ္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်ကတ္ိငု္းကိ ုမနွက္နသ္ညဟ္ ု႐ႈျမင္ေလရ့ွသိျဖင္ ့ျပႆနာတစရ္ပ ္

ကို မွ်တမွန္ကန္ေသာအျမင္ျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္သင့္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲသူသည္ အတိတ္၌ အလားတူအျဖစ္မ်ိဳး ခံစားရဖူးခဲ့ပါ 

က ပို၍ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ ခံစားသြားတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္ၾကားသူႏွင့္ မိမိသည္ အတူတူမဟုတ္ေၾကာင္း သိထား 

ရန္ လိုပါသည္။ အတိတ္က ခံစားခဲ့ရမႈတြင္ မိမိက မွန္ကန္ခဲ့ေကာင္း မွန္ကန္ခဲ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယခုတိုင္ၾကားမႈတြင္ 

အလားတူမွန္ကန္လိမ့္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ်မွတ္ယူ၍မရပါ။ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ 

ထားရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္ၾကား စာအေပၚ ရင္ႏွင့္အမွ် နက္နက္ရွိုင္းရွိုင္း တထစ္ခ်မွတ္ယူခံစားၿပီး မဖတ္႐ႈၾကရန္ 

အေရးႀကီးပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 တတိယအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ တုိင္ၾကားထားေသာေျမေနရာအမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္တတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 

အေၾကာင္းကို ေနာက္ေခါင္းစဥ္တြင္ ပို၍ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါမည္။

 စတုတၳအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အေထာက္အထားအမွန္ကို ရွာေဖြစုေဆာင္းတတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ၾကား 

စာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပသည့္ အေထာက္အထားမိတၱဴမွန္မ်ားမွ အမႈႏွင့္သက္ ဆိုင္ေသာအခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ရွာေဖြ 
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တတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ေျမခြန္ေျပစာမ်ား၊ ျဖတ္ပိုင္းမ်ား၊ အမိန္႔စာမ်ားကုိ တိုင္ၾကားစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးပို႔ေလ့ရွိသျဖင့္ 

အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာ၊ အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေထာက္အထားမွန္မ်ားကိုသာ ေရြးေကာက္စုစည္းၿပီး အသုံးခ်တတ္ 

ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေျမခြန္ေျပစာမ်ား ပူးတြဲပါတိုင္း အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၍မရေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားရွိပါသည္။ 

ေနာက္ေခါင္းစဥ္တြင္ ဤအေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းရွင္းလင္းသြားပါမည္။

 ေနာက္ဆုံးအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ တိုင္ၾကားသူက ဘာကိုလုိလားေနသနည္း၊ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အရ 

တုိင္ၾကားရသနည္း၊ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္တတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကုိ တုိင္ၾကားစာမ်ား၏ 

ေနာက္ဆုံးအပိဒုမ္်ားတြင ္ေဖာ္ျပထားတတပ္ါသည။္ သို႔ေသာ ္အခ်ိဳ႕ေသာတိငုစ္ာမ်ားသည ္၎တို႔၏လိလုားခ်ကကုိ္ ေပၚေပၚ 

လြင္လြင္ျဖစ္ေအာင္ မေရးသားတတ္သည္လည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ထိုအခါ ေျဖရွင္းေပးရာတြင္လည္း ၎၏ လိုလားခ်က္ကို 

ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ခုတ္ရာတျခား၊ ရွရာတျခား ပင္ပန္းၿပီး အက်ိဳးမရွိေသာေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးသည္ 

ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ႀကံဳရတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္ၾကားစာ၏ေနာက္ဆုံးအပိုဒ္ေရာက္သည္အထိ ေစ့ေစ့ 

စပ္စပ္ဖတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တိုင္ၾကားျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တိုင္ၾကားသူ၏လိုလားခ်က္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ 

တတ္ရန္လိုသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကုိ မေမ့သင့္ပါ။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ တိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ကို လက္ေတြ႕စတင္ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ 

အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ႐ႈျမင္ေလ့လာပုံမွအစ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအဆုံး ဆင့္ကဲ 

ဆင္က့ ဲေဆာငရ္ြကသ္ြားသင္ပ့ါ ေၾကာင္း တင္ျပအပပ္ါသည။္ တိငုၾ္ကားစာမ်ားကိ ုမနွမ္နွက္နက္န္ေျဖရငွ္းသြားမညဟ္ ုခယံခူ်က္ 

အျမင္ျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္သင့္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္စြဲခံစားမႈအျမင္ျဖင့္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းစြာ မခ်ဥ္းကပ္သင့္ ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါ 

သည္။ တိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ကိုင္တြယ္တတ္မွ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာပါလိမ့္မည္။

 ၄ . ၂ ။ အခ်င္းျဖစ္ေျမ တည္ေနရာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာသည္ တိတိက်က်မွန္ကန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်င္းျဖစ္ေျမ ေျမတည္ေနရာကို မွန္မွန္ 

ကန္ကန္မေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ေျမယာျပႆနာေပါင္း ေျမာက္ျမားမ်ားစြာဖတ္႐ႈခဲ့ဖူးပါသည္။ အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာ 

မမွန္ကန္ပါက ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ လုံး၀လြဲေခ်ာ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳလုံး၀မရွိသူမ်ားသည္ အခ်င္း 

ျဖစ္ေျမကို မေဖာ္ထုတ္ တတ္သကဲ့သို႔ အေတြ႕အႀကံဳအားနည္းသူမ်ားသည္လည္း အခ်င္းျဖစ္ေျမကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မတည္ 

တတ္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အခ်င္းျဖစ္ေျမ မွန္မွန္ကန္ကန္ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္အရည္အခ်င္းအေပၚ 

မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသေယာင္ ဟန္ေဆာင္ထားေသာ ဟိတ္ဟန္မ်ားသူမ်ားသည္ ထိုက္တန္ေသာ 

အရည္အခ်င္းမရိွပါက အခ်င္းျဖစ္ ေျမကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္မတည္ေဆာက္တတ္ေၾကာင္း အေတြ႕အႀကံဳအရသိရိွထားပါသျဖင့္ 

မိမိအေနျဖင့္ ထိုဆရာသမားမ်ား၏ လက္ထဲမွထြက္လာေသာ ေျမယာကိစၥမ်ားဆိုလွ်င္ အခ်င္းျဖစ္ ေျမမွန္မမွန္အေသးစိတ္ 

စိစစ္တည့္မတ္ေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ႐ိုး႐ိုးသားသားမွား တတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိမွားတတ္သျဖင့္ ဤ 

အခ်င္းျဖစ္ေျမ မနွက္န္ေအာင ္တည္ေဆာက္ ႏိငု္ျခင္းသည ္အမႈမနွ္ေပၚေပါက္ေအာင ္အလြနအ္ေရးႀကီးပါေၾကာင္း တင္ျပလိ ု

ပါသည္။

 အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေထာက္အထားမ်ားမွ ရွာေဖြရယူရတတ္ပါသည္_

 (က)  တိုင္ၾကားစာပါ ေျမတည္ေနရာေဖာ္ျပခ်က္၊

 (ခ)  တိုင္ၾကားစာ၊ တင္ျပစာမ်ားတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပေလ့ရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားမွ  

                 ေဖာ္ျပခ်က္၊ (ဥပမာ- ေျမခြန္ေျပစာ၊ အျခားေျပစာ၊ ေျမပုံစသည့္)

 (ဂ)  ထြက္ဆိုထားခ်က္မ်ား၌ ေျမတည္ေနရာဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္၊

 (ဃ)  တည္ဆဲစာရင္း၊ ေျမပုံေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္၊

 (င)  ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား62

 အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္းေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္ၾကားစာမ်ားတြင္ 

ေျမတည္ေနရာကုိ ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည့္သဘာ၀ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျမတည္ေနရာမပါဘဲ တုိင္ၾကားထားေသာ 

တိုင္ၾကားစာမ်ားလည္း ရွိပါ၍ တထစ္ခ်မွတ္ယူရန္ မသင့္ပါ။ တိုင္ၾကားစာပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ 

ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ စိစစ္ေကာက္ႏုတ္ရယူရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်းရြာ၊ ကြင္းအမွတ္၊ ကြင္းအမည္၊ ဦးပိုင္ 

အမွတ္၊ ေျမကြက္အမွတ္၊ ေျမမ်ိဳး၊ ဧရိယာ စသည့္ျဖင့္ ရႏိုင္သေရြ႕ စီကာစဥ္ကာ ေဖာ္ထုတ္ရယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

တိုင္ၾကားစာမ်ားသည္ မိမိေနထိုင္ေသာေျမေနရာ၊ လိပ္စာကုိသာ ေဖာ္ျပတတ္ၿပီး၊ ျပႆနာျဖစ္ေနသည့္ အခ်င္းျဖစ္ေျမ 

တည္ေနရာကိုမူ ေဖာ္ျပရန္ ေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္သည္လည္း ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ အခ်င္းျဖစ္ေျမကို တိတိက်က်မသိဘဲ 

ရရာေျမခြန္ေျပစာ၊ ေျမပုအံေထာက္အထားမ်ားမ ွခန္႔မနွ္းေကာကယ္ူေဖာ္ျပသညလ္ည္းရွပိါသည။္ ထိသုို႔ဆုိလွ်င ္တုိငၾ္ကားစာ 

မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ပူးတြဲတင္ျပထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ မွန္ကန္ေသာေျမတည္ေနရာကို 

ေရြးႏုတ္တတ္ရန္ ပို၍လုိအပ္လာပါသည္။ အခ်င္းျဖစ္ေျမႏွင့္ လက္ငုတ္ျပတ္ေတာက္မႈကာလ ၾကာျမင့္ေနေသာသူမ်ား 

တစ္နည္းအားျဖင့္ အခ်င္းျဖစ္ေျမႏွင့္ ကင္းကြာေသာကာလ ၾကာျမင့္ေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔အိမ္တြင္ သို႔မဟုတ္ 

နီးစပ္ရာတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိရေသာ ေျမခြန္ေျပစာ၊ အမိန္႔စာ၊ ဆက္စပ္စာမ်ားကို ဆိုင္မွန္းမဆိုင္မွန္းမသိဘဲ ပူးတြဲေပးပို ႔ 

တင္ျပတတ္ေသာ သဘာ၀ရွိၿပီး၊ ၎အေထာက္အထားမ်ားအနက္မွ ေျမတည္ေနရာတစ္ခုကို ခန္႔မွန္းကူးယူေဖာ္ျပထားၿပီ

ဆိုလွ်င္ စိစစ္သူမ်ား ေခါင္းစားရပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အခ်င္းျဖစ္ေျမကို ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္တတ္ပါ၍ တိုင္ 

ၾကားစာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာေျမ တည္ေနရာတုိင္းကုိ အမွန္ဟု တထစ္ခ် မယူဆေစခ်င္ပါ။ စစ္ေဆးတည့္မတ္ရာတြင္ 

တိုင္ၾကားစာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာေျမတည္ေနရာႏွင့္ စိစစ္ေတြ႕ရွိရေသာ အမွန္ေျမတည္ေနရာဟု ခြဲျခားေဖာ္ျပရပါ သည္။

 ထိုသို႔ေသာအေျခအေနႀကံဳႀကိဳက္လာပါလွ်င္ အခ်င္းျဖစ္ေျမ ေျမတည္ေနရာမွန္ကို ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 

ရွာေဖြရယူရပါသည္။ ကာယကံရွင္မ်ား၏ထြက္ဆိုခ်က္ကို ရယူရာတြင္ မည္ သည့္ေျမေနရာကို တိုင္ၾကားလိုသလဲ ဆိုသည္ 

ကို တိတိက်က် ေမးျမန္းမွတ္တမ္းတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာကုိ တိတိက်က်ေမးျမန္း 

ေသာ္လည္း ေဝေဝဝါးဝါး ေျပာေနျပန္ၿပီဆိုလွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားမွ အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာကို ခိုင္မာေသာ 

အေထာကအ္ထားအျဖစ ္မတွယ္ရူနမ္သင့္ေတာပ့ါ။ ႐ိုးအသူျဖစ၍္ ႐ိုးသားစြာမသိျခင္းလား၊ အမႈကုိ႐ႈပ္ေထြးေအာင ္ရညရ္ြယ္

ခ်က္ရိွရိွထြက္ဆုိေနတာလား၊ လက္ငုတ္ကင္းကြာေသာကာလ ၾကာျမင့္၍ အမွန္မသိျခင္းလား၊ စသည္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ 

ေဖာ္ထုတ္တတ္ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထြက္ဆုိတတ္သျဖင့္ အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာကို ၎တုိ႔၏ 

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားမွ အမွန္ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

 ထို႔ျပင္ တည္ဆဲစာရင္း၊ ေျမပုံ၊ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားမွလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်င္းျဖစ္ေျမေနရာမ်ားသည္ ကြင္းႏွစ္ခုစပ္ၾကား ေက်းရြာ အုပ္စုႏွစ္ခုစပ္ၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္၍ စာရင္း၊ 

ေျမပုံမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ား၊ စာရင္းေျမပုံ မမွန္ကန္ေသာအေျခအေနမ်ားလည္း ႀကံဳ 

ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ 

 ထိုသို႔ေသာအေျခအေနဆိုလွ်င္မူ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္ကိုသာ အားကိုးၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ား 

ေသာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေျမတိုင္းစာေရးမ်ားသည္ အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာ မွန္ကို သိေလ့ရွိပါသည္။ ၎တို႔ လက္ကိုင္ 

ထားေသာ စာရင္း၊ ေျမပုံမ်ားမွ အေတာ္မ်ားမ်ား တည့္မတ္ေဖာ္ထုတ္၍ ရတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နယ္နိမိတ္စပ္ၾကား 

တြင္ျဖစ္လွ်င္မူ မွားယြင္းတတ္ပါ၍ ေသခ်ာစြာ ကြင္းဆင္းစိစစ္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုတြင္ အမႈႀကီးတစ္ခုကုိ ကုိင္တြယ္ခဲရ့ရာ အခ်င္းျဖစ္ေျမသည္ ေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္ခု၏ နယ္နိမိတ္ 

စပ္ၾကား၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာစြာ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ရပါသည္။ ဤတြင္ အရပ္ေဒသ၌ အ႐ိုးစြဲေနေသာ 

မွတ္သားမႈအမွားအရ အခ်င္းျဖစ္ေျမသည္ အျခားနီးစပ္ေက်းရြာအုပ္စု နယ္နိမိတ္တြင္ပါ၀င္ကာ ေျမယာမႈခင္းပင္ စစ္ေဆး 

ဆုံးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ေနပါသည္။ စာရင္း၊ ေျမပုံအရ ထိုသို႔မွားယြင္းဆုံးျဖတ္မႈအေပၚ အမွန္ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
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အဖြဲ႕က သိေသာ္လည္း မႈခင္းျဖစ္ပြားသူအမ်ားစုသည္ တစ္ဖက္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္၍ အထူးအေထြ 

ျငင္းမေနဘဲ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္ခု ၾကား နယ္နိမိတ္သည္ သဘာ၀႐ိုးေခ်ာင္းတစ္ခုအေပၚအေျခ 

ျပဳ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ၿခံဳႏြယ္မ်ားေပါက္ေရာက္၍ ျမင္ကြင္းကြယ္ေနျခင္း၊ အသစ္တူးေဖာ္ထားေသာ 

ေရထုတ္ေျမာင္းကလည္း ျမင္သာစြာရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေရထုတ္ေျမာင္းအသစ္ကုိပဲ ေက်းရြာအုပ္စု ႏွစ္ခုၾကား နယ္နိမိတ္ 

အျဖစ္ မွားယြင္းယူဆကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေျမပုံကိုအသုံးခ်၍ ကုိင္တြယ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး သဘာ၀ 

႐ိုးေခ်ာင္းေပၚလြင္ေအာင္ ၿခံဳႏြယ္ပင္မ်ား ရွင္းလိုက္မွသာ အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာမွန္ ေက်းရြာအုပ္စုကို ေနာက္ဆုံး၌ 

ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေျမယာမႈခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရန္ သတ္ 

မွတ္ထားသျဖင့္ မသက္ဆိုင္ေသာေက်းရြာအုပ္စုက စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈမရွိပါ။ မွားယြင္းေသာ ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအုပ္စုအလုိက္ ကြင္းအမွတ္မ်ား၊ ဦးပိုင္အမွတ္၊ ေျမကြက္အမွတ္၊ ေျမမ်ိဳး၊ 

ဧရယိာမ်ားလည္းရွိေနပါသျဖင္ ့ ေက်းရြာအပုစ္အုမညမ္ွား လိက္ု႐ုံျဖင္ ့က်န္ေသာအခ်င္းျဖစ္ေျမေနရာမ်ားလည္း ဆကတ္ိကု ္

မွားယြင္းသြားေတာ့မည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အခ်င္းျဖစ္ေျမ ေျမတည္ေနရာအမွန္ကို ရွာေဖြရယူႏိုင္ရန္ 

အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ရွာေဖြရယူတတ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

 တိုင္ၾကားစာမ်ားတြင္ ပူးတြဲတင္ျပေလ့ရွိသည့္ ေျမခြန္ေျပစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စိစစ္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါ 

သည္။ ေျမခြန္ေျပစာမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာတြင္ ဤေျမခြန္ေျပစာသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း 

စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ေျမခြန္ေျပစာသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ 

ေျမယာမ်ားကို က်ဴးလြန္လုပ္ကိုင္မႈအပါအ၀င္ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္လုပ္လုပ္ ေျမခြန္စည္းၾကပ္ရန္ ေျမတိုင္းစာေရးမ်ား၌ တာ၀န္ 

ရွိပါသည္။ ေျမခြန္ေျပစာသည္ က်ဴးလြန္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈေပၚ၌လည္း ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမခြန္ 

ေျပစာ၏ေနာက္ေက်ာတြင္ ဤေျမခြန္ေျပစာသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမဟုတ္ေၾကာင္း တိလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမခြန္ေျပစာသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမဟုတ္ေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္မႈအေထာက္အထား 

အျဖစ္ မွတ္ယူ၍မူ ရပါသည္။ က်ဴးလြန္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေျမခြန္ေျပစာအေထာက္အထားအရ ၎၏ အမွန္ 

လုပ္ကိုင္ခဲ့မႈကိုမူ ေကာက္ခ်က္ဆြဲယူႏိုင္ပါသည္။ ထို ႔ျပင္ ေျမတည္ေနရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ပါ၀င္ေနပါသျဖင့္ အခ်င္းျဖစ္ 

ေျမတည္ေနရာအမနွက္ိလုည္း ေဖာထ္တု္ႏိငုရ္န ္အသုံးခ်၍ ရတတပ္ါသည။္ သို႔ေသာလ္ည္း ေျမခြန္ေျပစာ ေျမာက္ျမားစြာျဖင္ ့

ပူးတြဲေရာကရ္ွလိာေသာ တိငုၾ္ကားစာဆိလုွ်ငမ္ ူသကဆ္ိငု္ေသာ ေျမခြန္ေျပစာ၊ မသကဆ္ိငု္ေသာေျမခြန္ေျပစာမ်ားကုိ ဆန္းစစ ္

တတ္ရပါသည္။ ေျမခြန္ေျပစာမ်ားရရွိပါက အခ်င္းျဖစ္ေျမ၏တည္ေနရာကို သိရွိႏိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားကြက္တြင္ 

ထည့္သြင္းစိစစ္ရပါမည္။

အခ်င္းျဖစ္ေျမကြင္းအမွတ္ / ဦးပိုင္အမွတ္-----------------၊ တိုင္ၾကားသူအမည္--------------------၊   

ပိုင္ဆိုင္သူအမည္-----------------၊ 

စဥ္

ေျပစာတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ

စည္းၾကပ္ရာသီ/ခုႏွစ္
စည္း 

ၾကပ္ျခင္း 
ခံရသူ 
အမည္

စည္း 
ၾကပ္ 
ဧက

ေျမခြန္ 
ႏႈန္း

သင့္ 
ေငြ

မွတ္ 
ခ်က္ကြင္း 

အမွတ္
ဦးပိုင္ 
အမွတ္

ေကာက္ 
လ်င္/ 

ေကာက္ 
ႀကီး

ကိုင္း/ 
မုရင္း

ေရ 
ခြန္

ၿမိဳ႕ 
ေျမ 
ခြန္
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 အတည္ျပဳထားေသာအခ်င္းေျမႏငွ္ ့အထကမ္ ွဇယားကိ ုဆက္စပစ္စိစ္ျခင္းျဖင္ ့ေျမခြန္ေျပစာမ်ား၏ အက်ဳံး၀ငမ္ႈကိ ု

ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ႀကိဳးစားပါေစ အခ်ိဳ႕ေသာမႈခင္းမ်ားတြင္ အခ်င္းျဖစ္ေျမကို မွန္ကန္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ 

အခကအ္ခရဲွတိတပ္ါသည။္ ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင ္ႏစွဖ္ကအ္ျငင္းပြားသမူ်ားကိ ုပတ၀္န္းက်င္ေျမပုကံိ ုထငရ္ွားေသာ 

ေျမျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရးဆြဲေဖာ္ျပခိုင္းျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္အျငင္းပြားသူတို႔ကို အျငင္းပြားေနေသာ 

ဧရိယာရိွ ေျမကြက္အေရအတြက္ အတိအက်၊ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ ထင္ရွားေသာ ေျမျပင္လကၡဏာ အမွတ္အသား (ဥပမာ- 

သစ္ပင္ႀကီး၊ သစ္ပင္ေျခာက္၊ ေရတြင္း၊ အုတ္ဂူ၊ ေရကန္ စသည္)၊ လယ္နီးခ်င္းမ်ား၏အမည္မ်ား ေဖာ္ျပ၍ ေျမပုံၾကမ္း ေရး 

ဆြဲေစၿပီး၊ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေပးကာ မွားယြင္းမႈမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္လည္း အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာအမွန္ ရရွိႏိုင္႐ုံ 

မက အမႈမွန္ကိုလည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဧရိယာအျပည့္အ၀မဟုတ္ဘဲ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 

တြင္ျဖစပ္ြားေသာ ေျမယာမႈခင္းမ်ားတြင ္မညသ္ည္ဦ့းပိငု၊္ မညသ္ည့္ေျမကြကတ္ြင ္အျငင္းပြားေနသညက္ိ ုဆန္းစစ္ေဖာထ္တု ္

ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်င္းျဖစ္အျငင္းပြားမႈတြင္ပါ၀င္ေသာ ေျမကြက္အေရအတြက္ကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ စိစစ္တည့္မတ္ႏိုင္ပါ 

သည္။

 ေျမခြန္ေျပစာမ်ားအျပင္ တုိင္ၾကားစာ၌ ပူးတြဲပါ၀င္လာေလ့ရွိသည့္ အမိန္႔စာမ်ား၊ ျဖတ္ပိုင္းေျပစာမ်ား၊ အျခားေသာ 

အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း ဇယားတစ္ခုတည္ေဆာက္ကာ သက္ဆိုင္၊ 

မသက္ဆိုင္ခြဲျခားကာ ဆန္းစစ္ရပါမည္။

 ယခုဆုိလွ်င္ အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာ မွန္ကန္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ သိသင့္သိထိုက္သည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုစစုည္းတင္ျပခဲၿ့ပီးျဖစပ္ါသည။္ အခ်င္းျဖစ္ေျမ တည္ေနရာမနွက္န္ေအာင ္တည္ေဆာက္ႏိငုရ္နအ္တြက္ 

အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္အရည္အခ်င္း မ်ားစြာလိုအပ္ပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမ်ားရွိေလ အရည္အခ်င္းျမင့္တက္လာေလျဖစ္ပါ

သည္။ အခ်င္း ျဖစ္ေျမကို မွန္ကန္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္သူသည္ အလြန္လွပေသာ ေျမယာျပႆနာ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို 

ေကာက္ေၾကာင္းတည္လိုက္ႏိုင္သည္ႏွင့္တူပါသည္။ အဆိုပါ ပန္းခ်ီကားႀကီးကို လွပစြာ ခ်ယ္မႈန္းေရးဆြဲရန္အတြက္မူ 

အေတြ႕အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္းအျပင္ ေစတနာလည္း အမွန္လိုအပ္ပါသည္။ ေစတနာမမွန္ပါက ေျမယာျပႆနာကို မွန္ကန္ 

ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 ၄ . ၃ ။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

  ေျမယာျပႆနာဆုိသည္ မလုိလားအပ္ေသာအမႈကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမွ်လည္း မႀကံဳေတြ႕ခ်င္ၾကသကဲသုိ့႔ 

ေျဖရွင္းေပးရသူမ်ားအတြက္လည္း ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးအၿမဲျဖစ္ေစေသာကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာျပႆနာျဖစ္ပြားတိုင္း ဆင္းရဲမႈ 

မ်ိဳးစု ံႀကံဳေတြ႕ရကာ ရနသူ္မ်ားအၿမတဲိုးေလ ့ရွပိါသျဖင္ ့မလိလုားအပပ္ါေၾကာင္း၊ ေနာကဆ္ုံးအဆင္ ့မတတသ္ာမသွာ ေျမယာ 

ျပႆနာျဖစ္ပြားေစလိုပါေၾကာင္း ဦးစြာတင္ျပလိုပါသည္။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 

အပိုင္း(၃)ပိုင္းခြဲျခားတင္ျပသြားပါမည္။ ၎တို႔မွာ_

  ၄ . ၃ . ၁  ။ တိုင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

 တိငုၾ္ကားစာႏငွ္ဆ့ကစ္ပသ္ညမ္်ားကိ ုထပမ္တံင္ျပသြားပါဦးမည။္ တိငုၾ္ကားစာမ်ား အေၾကာင္းကုိ ထပက္ာထပက္ာ 

အေလးေပးေဖာ္ျပေနရေသာ အေၾကာင္းအရင္းရွိပါသည္။ တိုင္ၾကားစာသည္ ျပႆနာ၏အစျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ရင္ႏွင့္အမွ် 

ဒုကၡခံစားေနရသူမ်ား၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားျဖင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနရသူ မ်ားစြာရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 

ပါသည။္ ႏစွဦ္းႏစွဖ္ကလံု္း ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာဒကုၡျဖစပ္ါ၍ တိငုၾ္ကားစာမ်ားကိ ုပိငု္ႏိငုစ္ြာေျဖရငွ္းေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္သွာ အဆိပုါ 

အက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မည္သို႔ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ စစ္ေဆးေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း 

တင္ျပသြားရန ္ရညရ္ြယပ္ါသည။္ တုိငၾ္ကားစာမ်ားသည ္လယယ္ာေျမျပႆနာ၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိငု္းဆုိငရ္ာ ျပႆနာ၊ ၿမိဳ႕ေျမရြာ 
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ေျမဆိုင္ရာျပႆနာ၊ သိမ္းဆည္း ေျမဆိုင္ရာျပႆနာ၊ အျခားေျမမ်ိဳးမ်ား ဆိုင္ရာျပႆနာ၊ ျပႆနာ(၅)မ်ိဳးလုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ 

ေနပါသည္။ ထိုသုိ႔ဆက္စပ္ေနေသာ္လည္း လယ္ယာေျမျပႆနာသည္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္မွ အမႈတြဲ 

ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးဆံုး ျဖတ္ေျဖရွင္းၾကရန္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားသည္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း 

မ်ား စမီခံန္႔ခြဲေရးဥပေဒျဖင္ ့စမီခံန္႔ခြဲေရးေကာမ္တမီလွည္းေကာင္း၊ ေျဖရငွ္းေဆာငရ္ြကသ္ြားေနသည္ျဖစပ္ါ၍ အဆိပုါ ၂ မ်ိဳးမ ွ

အပ က်န ္(၃) မ်ိဳး ျဖစသ္ည္ ့ၿမိဳ႕ေျမရြာေျမဆိငုရ္ာျပႆနာမ်ား၊ သမိ္းဆည္းေျမဆိငုရ္ာျပႆနာမ်ား၊ အျခားေျမမ်ိဳးမ်ားဆိငုရ္ာ 

ျပႆနာမ်ားႏငွ္သ့ာ အဓကိခ်တိဆ္က္ေဆာငရ္ြကသ္ြားရန္ျဖစပ္ါသည။္ တိငုၾ္ကားစာ တစ္ေစာငက္ိ ုလကခ္ရံရွသိည္ႏငွ္ ့ဖတ႐္ႈ 

ေလ့လာကာ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္ဟု အရင္ဆံုးအကဲျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ တုိင္ၾကားစာ 

တိုင္းသည္ တိုင္ၾကားသူ တစ္ ဖက္တည္း၏ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ မွန္ကန္ျပည့္စုံမႈရွိလိမ့္မည္မဟုတ္သျဖင့္ အမႈျဖစ္စဥ္အစအဆုံး 

ကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံသိရွိႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ကာ စုံစမ္းစိစစ္ေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအခါ သက္ 

ဆိုင္ရာေဒသ႐ုံးမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပင္ပန္းႀကီးစြာျဖင့္ စိစစ္စုံစမ္းရေလ့ရွိပါသည္။ ပင္ပန္းႀကီးစြာဟု တင္ျပရ 

ျခင္းမွာလည္း အလုပ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တစ္ၿပိဳင္နက္အတြင္းမွ ယခုလိုတိုင္ၾကား

စာေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို အခ်ိန္တိုအတြင္း အျမန္ဆုံး၊ အမွန္ဆုံး၊ အျပည့္စုံဆုံးျဖစ္ေစရန္ ဖိအားေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ 

ရေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ပင္ပန္းႀကီးစြာစစ္ေဆးၾကရာတြင္ စစ္ေဆးမႈအေတြ႕အႀကံဳရွိပါက ျပည့္ျပည့္စုံစုံ စစ္ 

ေဆးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဳအားနည္းသူမ်ားအတြက္မူ ျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။

 ထို႔ေၾကာင္ ့တိငုၾ္ကားစာတစ္ေစာငက္ိ ုစစိစစ္စ္ေဆးၾကရာတြင ္အလြယဆံု္း၊ အျမနဆ္ုံး၊ အထိေရာကဆ္ုံး၊ အျပည္စ့ု ံ

ဆုံးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္အားအသက္သာဆုံးျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို သုံးစြဲသင့္ပါသည္။ ၎နည္းလမ္းမွာ ေမးခြန္းလႊာ 

တည္ေဆာက္ၿပီး ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္းလႊာ၏ အေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္ Format ကို ပုံေသေရးဆြဲထား၍ ရပါ 

သည္။ ေျမယာျပႆနာတိုင္း၌ မလြဲမေသြစစ္ေဆးရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းကာ ပုံစံေသတစ္ခု ေရးဆြဲထားႏိုင္၍ 

ထူးျခားေသာ အျခားအခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုCase by Case  ထပမ္စံဥ္းစားျဖည္စ့ြက္ ထည္သ့ြင္းျခင္းျဖင္ ့ျပည္စ့ုံေသာေမးခြန္း 

လႊာတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ ေမးခြန္းလႊာတည္ေဆာက္သူသည္ အေတြ႕အႀကံဳရွိရန္ႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္

ရန္မူလိုအပ္ပါသည္။ ေျမယာျပႆနာတစ္ခုတြင္ မည္သည့္အခ်က္သည္ အဓိကက်သနည္းဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ကာ ၎ 

အေျဖရရွိေအာင္ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည့္စုံေသာ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို ရရွိ 

ႏိုင္ပါသည္။

 ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို တည္ေဆာက္ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္း လိုအပ္ေသာအေျဖမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ 

ေရာက္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို စစ္ေမးရာတြင္ မစစ္ေဆး တတ္ပါက သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ရင္တြင္းဒဏ္ရာ 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေနာက္သုိ႔ ေမ်ာပါကာ ဘာမွလည္းမွတ္တမ္းမတင္မိ၊ မွတ္တမ္းတင္မိလွ်င္လည္း အမႈမွန္အတြက္ တန္ဖိုး 

မရွိေသာအခ်ကအ္လကမ္်ားကိသုာ မတွတ္မ္းတငမ္၊ိ  သကဆ္ိငုသ္မူ်ားေျပာသမွ်ကိ ုမတွတ္မ္းမတငပ္ါကလည္း ဘကလ္ိကု ္

သည္ဟု အတုိင္ခံရႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္လူပန္းျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ ေမးခြန္းလႊာပါ အခ်က္မ်ားသည္ အမႈကိစၥအတြက္ 

တန္ဖိုးရွိေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္၍ တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ေအာင္သာ ေမးျမန္းျဖည့္သြင္းတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

လတုိူင္းေမးတတ၍္ အေတြ႕အႀကံဳရွ ိသူ၊ မရွသိမူ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္ကိ ုေလၽွာခ့်ႏိငုပ္ါသည။္ ထို႔ျပင ္သကဆုိ္ငသ္မူ်ားအေန 

ျဖင္လ့ည္း ၎တို႔၏ ရငတ္ြင္းခစံားခ်က္မ်ား၊ မမွ်တ၊ မမနွက္နဘ္ူးဟ ုတင္ျပခ်ကသ္ည္အ့ခ်ကမ္်ားကုိ သီးျခားစာရြက္ျဖင္ ့ေရး 

သားတင္ျပႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို ႔၏ အခြင့္အေရးကုိလည္း မပိတ္ပင္ဘဲ အခြင့္အေရးေပးရာေရာက္ကာ ေျပာသမွ် 

မတွတ္မ္းမတငပ္ါဘူး၊ ဘကလ္ိကုပ္ါသညဟ္ ုစြတစ္ြတဲိငုၾ္ကားခရံျခင္း ဒကုၡမလွည္း လြတ္ေျမာက္ႏိငုပ္ါသည။္ အလြန္ေကာင္း 

သည့္နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ တင္ျပသူအေနျဖင့္ လူမ်ားမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း စစ္ေဆးရမည္ဆုိလွ်င္ ဤနည္းလမ္းကို 

အစဥ္ အၿမဲသံုးခဲ့ပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုတြင္ စစ္ေဆးရမည့္လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ စစ္ေဆးသူ ၃၀ ေက်ာ္အသံုးျပဳ၍ 

နာရီပိုင္းအတြင္း တစ္ၿပိဳင္တည္း စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 သို႔ျဖစ္ပါ၍ နမူနာေမးခြန္းလႊာပုံစံကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဉာဏ္ရွိသလို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား66

ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ ေျမယာတိုင္ၾကားစာမ်ားကိုစိစစ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ နမူနာေမးခြန္းလႊာပုံစံ

 
 



အခန္း  ၄     ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 67

 ေမးခြန္းလႊာျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီး ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အထက္တြင္ တင္ျပထားေသာ ေျမယာျပႆနာ (၅)

မ်ိဳးအနက္ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ျပႆနာအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားၿပီးေနာက္ သူ႔လမ္း 

ေၾကာင္းႏွင့္သူ ဆက္လက္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းျပႆနာဆိုလွ်င္ သက္ 

ဆိငုရ္ာဥပေဒျဖင္ ့သက္ဆိငုရ္ာေကာ္မတီ/အဖြ႕ဲမ်ားက ေျဖရငွ္းေဆာငရ္ြက္ေပးရန္ျဖစ၍္ ၿမိဳ႕ေျမရြာေျမျပႆနာဆိလုွ်င ္ပိငု္ေရး 

ပိငုခ္ြင္အ့တြက ္တရား႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာကထ္ားေဆာငရ္ြကသ္ြားရန္ျဖစပ္ါသည။္ အျခားေျမမ်ိဳးမ်ားဆိငုရ္ာျပႆနာဆိလုွ်င ္(ဥပမာ- 

သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ စားက်က္) သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္၍ သိမ္းဆည္းေျမျပႆနာဆိုလွ်င္ 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား68

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားသြားရန္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိရွလိမ္းညႊန္ႏိငုၿ္ပီး တည္မ့တ္ေျဖရငွ္းေဆာငရ္ြက္သြားရန္ျဖစပ္ါသည။္ ဤနည္း ျဖင္ ့တိငုၾ္ကားစာတစ္ေစာငက္ိ ု

လက္ေတြ႕စစ္ေဆးၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ၾကားစာသည္ ျပႆနာအစျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္ၾကားစာကို 

စစ္ေဆးကာ ျပႆနာကိ ုလမ္းေၾကာင္းအမနွ္ေပၚသို႔ တင္ျပေပးႏိငုရ္န ္ႀကိဳးစားျခင္းျဖင္ ့လက္ေတြ႕ေျဖရငွ္းသြားသင္ပ့ါသည။္

  ၄ . ၃ . ၂  ။ ေျမယာမႈခင္းမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

 ေျမယာမႈခင္းမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႕စစ္ေဆးေျဖရွင္းျခင္းကုိ ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။ ေျမယာမႈခင္း အမ်ိဳး 

အစားေပါင္း (၂၅)မ်ိဳးရွိေၾကာင္း တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎အမ်ိဳးအစား (၂၅)မ်ိဳးကိုလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ (၁၁)တြင္ 

တင္ျပထားပါသည။္ သူ႔အမ်ိဳးအစားအလုိက ္ေျဖရငွ္းဆုံးျဖတရ္ာတြင ္အေလးထားစဥ္းစားရမည္အ့ခ်ကမ္်ား ရွပိါသည။္ ထိသုို႔  

အမ်ိဳးအစားခြဲျခား ေျဖရငွ္းဆုံးျဖတ္ျခင္းသည ္ေနာကဆ္ုံးအဆင္ ့အသီးအပြင့္ျဖစပ္ါသည။္ ထိသုို႔ ေျဖရငွ္းျခင္းအဆင္မ့ေရာကမ္ ီ

အမႈတြဲတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ အမႈစစ္ေဆးျခင္းအဆင့္မ်ား ရွိပါေသးသည္။ 

ထိအုဆင္မ့်ားကိ ုေက်ာ္ျဖတၿ္ပီးမ ွအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားကာ သူ႔အမ်ိဳးအစားအလိကု ္အေလးထားစဥ္းစား သုံးသပရ္မည္အ့ခ်က ္

မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္က အစည္းအေဝးေခၚယူ ဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္းသြား 

ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေျမယာမႈခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးစြာတင္ျပသြားပါမည္။

၄.၃.၂(က)။ ေျမယာမႈခင္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ထြက္ဆိုခ်က္ရယူျခင္း ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ရျခင္း၊

 ထြက္ဆုိခ်က္ရယူရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေျမယာမႈခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံး 

ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ၾကားသူ၊ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူ၊ တိုင္ၾကားသူမွတင္သြင္းလာေသာ သက္ေသမ်ား၊ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူမ်ား 

က တင္သြင္းလာေသာ သက္ေသမ်ား၊ ၾကားသက္ေသမ်ား၊ အျခားလိုအပ္ေသာသက္ေသမ်ားအားလုံးကို စစ္ေဆး၍ ထြက္ 

ဆိုခ်က္မ်ား ရယူရပါမည္။ ထုိသို႔မစစ္ေဆးမီ ထြက္ဆိုခ်က္ စာမ်က္ႏွာထိပ္တြင္ ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ တုိင္ၾကားသူ သို႔မဟုတ္ 

တုိင္ၾကားျခင္းခံရသူ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားသူမွတင္သြင္းေသာ သက္ေသ (၁) (၂) (၃) စသည္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားျခင္းခံရသူမွ 

တင္သြင္းေသာသက္ေသ (၁) (၂) (၃)စသည္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားသက္ေသ (၁) (၂) (၃) စသည္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားလုိအပ္ေသာ 

သက္ေသ (၁) (၂) (၃) စသည္တို႔ကို ေသခ်ာစြာ တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ တိတိက်က်ေဖာ္ျပရန္ 

လိုအပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ေနာက္တြင္ ဆက္လက္ရွင္းျပပါမည္။

၄.၃.၂ (ခ) ။ ထြက္ဆိုသူ၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာ မွတ္တမ္းရယူျခင္း

 ထို႔ေနာက္ ထြက္ဆိုသူ၏အမည္၊ အဖအမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ အသက္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 

အလုပ္အကိုင္၊ ေနရပ္လိပ္စာတို႔ကို ေမးျမန္းေရးသား မွတ္တမ္းတင္ရပါမည္။ အသက္ကိုရယူရာတြင္ ေမြးသကၠရာဇ္သည္ 

မလြဲမေသြေမးျမန္းရမည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ခုႏွစ္ကို မူေသထား၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ရလွ်င္ ၆၃၈ ထည့္ေပါင္းကာ 

အဂၤလိပ္ခုႏွစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမွတ္သားရပါမည္။ ေျမယာမႈခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

ေတာသူေတာင္သားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေန႔စြဲရက္စြဲအတိအက်ႏွင့္ မွတ္မိသူ နည္းပါသည္။ ၎တုိ႔၏ 

ထြက္ဆိုခ်က္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္က စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္၊ အသက္ ၂၀ ႏွစ္ေလာက္က အိမ္ 

ေထာင္က်သည္၊ အသက္ ၅၀ ႏွစ္ေလာက္က က်န္းမာေရးေဖာက္ျပန္ခဲ့သည္၊ စသည္ျဖင့္ စတင္လုပ္ကုိင္မႈ၊ လုပ္ကုိင္မႈ 

သဘာ၀၊ ဘ၀ျဖစ္ပ်က္မႈ စသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိသျဖင့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အသက္ ၁၅ ႏွစ္က စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟု ထြက္ဆိုလွ်င္ ေမြးသကၠရာဇ္ကို သိထားျခင္းျဖင့္ ေမြးသည့္ႏွစ္ကုိ ေပါင္း 

လိုက္ျခင္းျဖင့္ လက္ငုတ္စတင္ကာလကို သိႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔လွ်င္ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
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၄.၃.၂ (ဂ) ။  အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာရယူျခင္း

 ထုိ႔ေနာက္ အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ေနရာကုိ ေမးျမန္းမွတ္တမ္းတင္ရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း ရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္၊ 

ကြင္းအမည္၊ ဦးပိုင္အမွတ္၊ ေျမကြက္အမွတ္၊ ဧရိယာ၊ ေျမမ်ိဳး စသည္ျဖင့္ အစီအစဥ္အတိုင္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေမးျမန္းမွတ္တမ္း 

တင္ရပါသည္။ စတင္တိုင္ၾကားသည့္ေျမေနရာႏွင့္ အမွန္ျဖစ္ပြားသည့္ေျမတည္ေနရာ ကြဲလြဲပါက ပို၍ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေမးျမန္း 

မွတ္တမ္းရယူရပါ မည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဦးပိုင္ျပည့္ ေျမယာမႈခင္းမျဖစ္ပြားဘဲ ေျမကြက္တစ္ကြက္၊ ႏွစ္ကြက္ စသည္ျဖင့္ 

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပြားတတ္သျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း အခ်င္းျဖစ္ေျမမွန္ကန္ေအာင္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ 

ေမးျမန္းရပါသည္။ ဌာနရွိစာရင္း၊ ေျမပုံႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္၍ အခ်င္းျဖစ္ေျမကို တည့္မတ္ယူရပါသည္။

၄.၃.၂(ဃ)။  ေျမမ်ိဳးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းရယူျခင္း

 အခ်င္းျဖစ္ေျမ၏ ေျမမ်ိဳးသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ေျမမ်ိဳးအေပၚအေျခခံၿပီး စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္ က်င့္သုံး 

ေနပါ၍ ေျမမ်ိဳးကို မွန္ကန္ေအာင္ တည့္မတ္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ဥပမာ- သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေျမ၊ စားက်က္ေျမမ်ားသည္ 

လယ္ယာေျမအမ်ိဳးအစားအတြင္း အက်ဳံးမ၀င္ပါ၍ အဆိုပါေျမမ်ိဳးမ်ားေပၚတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္ေနပါက 

လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြ ဲေျဖရွင္းေပး၍မရပါ။ လယ္ယာေျမအမ်ိဳးအစားအတြင္း အက်ဳံး၀င္မွသာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ 

ႏင့္ွ ေျဖရွင္းေပး၍ရပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေျမမ်ိဳးကုိလည္း မေမ့မေလ်ာ့ ေမးျမန္းမွတ္တမ္းတင္ရပါေၾကာင္း၊ 

ဌာနရွိစာရင္းေျမပုံမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္တည့္ မတ္ရပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

၄.၃.၂(င) ။  ပိုင္ဆိုင္မႈမွတ္တမ္းတင္ရယူျခင္း

 ယခင္က ပိုင္ဆိုင္မႈကုိ မစဥ္းစားဘဲ လုပ္ကိုင္မႈကိုသာ စဥ္းစားခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူမႈေရး တရား 

မွ်တမႈအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အစဥ္အဆက္ကို ေမးျမန္းမွတ္တမ္းရယူခဲ့ပါသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္မူ သားစဥ္ေျမးဆက္ 

အဆက္ဆက္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ မရွိမခ်င္း ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္မႈ ေပးအပ္ထားေသာေၾကာင့္ ယခုေခတ္ကာလ ေျမယာ 

မႈခင္းမ်ားတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈ အစဥ္ အဆက္ကုိ ပုိ၍ပင္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ တုိင္ၾကားစာပါေျမေနရာအား 

အစဥ္အဆက္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့မႈ၊ အရပ္အသိျဖင့္ ပိုင္ဆုိင္ခဲ့မႈ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့မႈ၊ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ 

ကာလအပိုင္းအျခား၊ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူမ်ား၏ အဆင့္ဆင့္ဆက္ခံမႈ၊ အဆင့္ဆင့္လႊဲေျပာင္းမႈ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတာ္စပ္မႈစသည့္

တို႔ ေမးျမန္းမွတ္တမ္းရယူပါသည္။
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၄.၃.၂(စ) ။  လုပ္ကိုင္မႈမွတ္တမ္းရယူျခင္း

 လယ္ယာေျမဥပေဒ မျပ႒ာန္းမီက ေျမယာမႈခင္းမ်ားကို သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒျဖင့္ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ 

ယခုကာလတြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒျဖင့္ စစ္ေဆး 

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကစဥ္က လုပ္ကုိင္မႈကုိသာ အဓိက အေျခခံအျဖစ္ အသံုးျပဳပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိစဥ္ကာလက စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ 

ခဲ့ေသာေျမမႈမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္မႈမွတ္တမ္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးခဲ့ၿပီး၊ လက္ငုတ္ကာလကိုလည္း လုပ္ကိုင္မႈမွတဆင့္ 

တြက္ယူကာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ကာလ၊ လက္ငုတ္ကာလ၊ လက္ငုတ္ ျပတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ကာလ၊ 

လက္ငုတ္ျပတ္ေတာက္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားသည္ ေျမယာမႈခင္း အႏိုင္အ႐ႈံးအဆုံးအျဖတ္ကို မ်ားစြာလႊမ္းမိုးခဲ့ပါ 

သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာပါသျဖင့္ 

ပိုင္ဆိုင္မႈလုပ္ ကိုင္မႈတို႔ကို မွ်တစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ လက္ငုတ္ကာလကို ရွာေဖြရာတြင္လည္း 

စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာခုႏွစ္၊ ေနာက္ဆုံးလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာခုႏွစ္တို႔ကို ျခားနားျခင္းမွ ရယူရေသာေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ေမြး 

သကၠရာဇ္ကို အသုံးျပဳၿပီး ဆက္စပ္တြက္ခ်က္ရယူျခင္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အမႈဆင္ကာ လိမ္လည္ 

ထြက္ဆိုမႈမ်ားလည္း မၾကာခဏေတြ႕ ရွိရေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ 

ေဆးထြက္ဆိုခ်က္မ်ားရယူရာ၌ အေတြ႕အႀကံဳ လြန္စြာလိုအပ္ပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စဥ္းစားသုံးသပ္ဉာဏ္ ျမင့္မားသူ 

မ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ ေျမယာမႈခင္းမ်ားတြင္ အႏုပညာေျမာက္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္တတ္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခု 

ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အႏုပညာေျမာက္ စစ္ေဆးျခင္းအေၾကာင္းကို တင္ျပအပ္ပါသည္။

၄.၃.၂(ဆ)။  အႏုပညာေျမာက္စစ္ေဆးျခင္း

 အခ်ိဳ႕ေသာေျမယာမႈခင္းမ်ားတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ဆရာႀကီးမ်ားက ပါ၀င္ကိုင္တြယ္ေလ့ 

ရွိတတ္ပါသည္။ ထုိဆရာႀကီးမ်ား ပါ၀င္လာၿပီဆိုလွ်င္ ထိုသူတို႔၏ အကြက္ခ် စီစဥ္မႈေၾကာင့္ စနစ္တက် ပူးေပါင္းလိမ္ညာ 

ထြက္ဆိုမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္တတ္ပါသည္။ ကာယကံရွင္ႏွင့္ ၎တို႔ေခၚယူတင္သြင္းေသာ သက္ေသမ်ားကို စနစ္တက် 

သြန္သင္ကာ လိမ္ညာ ထြက္ဆိုေစတတ္ပါသည္။ ထိုလိမ္ညာထြက္ဆိုမႈမ်ားသည္ ေဖာ္ထုတ္တတ္မႈမရွိပါက လမ္းေၾကာင္း 

လြဲေခ်ာက္ာ အမႈမနွသ္ို႔ မေရာကရ္ွိေစေတာပ့ါ။ ထိသုို႔ ပူးေပါင္းလမိည္ာထြကဆုိ္မႈမ်ားသည ္အမႈကိ ုပိမုိ႐ုႈပ္ေထြးေစၿပီး စစ္ေဆး 

ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳႀကိဳက္လာပါက အႏုပညာေျမာက္စစ္ေဆးတတ္မႈသည္ လို 

အပ္လာပါသည္။

 ေျမယာမႈခင္းမ်ား စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရာတြင ္ခိငုမ္ာေသာ အေထာကအ္ထားမ်ားအေပၚ အေျခခရံပါသည။္ ခိငုမ္ာ 

ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကိလုည္း ရွာေဖြရယရူတတပ္ါသည။္ ခိငုမ္ာေသာအေထာကအ္ထားသည ္ထြက္ဆိခု်က္မ်ားႏငွ္ ့

ႏစွဖ္က္တငသ္ြင္းေသာသက္ေသခ ံအေထာက္အထားမ်ားအတြင္းမ ွရတတ္ပါသည။္ ခိငုမ္ာေသာထြကဆုိ္ခ်က္ႏငွ္ ့သက္ေသခ ံ

အေထာက္အထားမ်ားကို ေအာက္ပါအခ်က္(၃)ခ်က္မွ ရယူရေလ့ရွိပါသည္။

(က) ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္၏၀န္ခံထြက္ဆိုခ်က္၊

(ခ) ကာယကံရွင္မွတင္သြင္းေသာ သက္ေသမ်ား၏ တစ္ဖက္မႈခင္းျဖစ္ပြားသူအေပၚ ေထာက္ပံ့မႈျဖစ္ေပၚေစ 

ေသာ ထြက္ဆိုခ်က္

(ဂ) ကာယကရံငွက္ိယုတ္ိငုမ္ ွတငသ္ြင္းေသာ စာရြကစ္ာတမ္း၊ သက္ေသခအံေထာက္အထားမ်ားမ ွတစဖ္က ္

မႈခင္းျဖစ္ပြားသူအေပၚ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊

 ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္မွ ၀န္ခံမႈျဖစ္ေပၚေစေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္အေပၚ လုံး၀ပံ့ပိုးမႈ 

ျဖစ္ေစပါသည္။ ၎ကိုယ္တိုင္၏ ၀န္ခံထြက္ဆိုခ်က္သည္ ၎အတြက္ အမႈကို ႐ႈံးနိမ့္ေစမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္ခါတစ္ရံ စကားလုံးတစ္လုံးသည္ပင္ အမႈကို ႐ႈံးနိမ့္မႈျဖစ္ေပၚေစသည္အထိ စြမ္းေဆာင္တတ္ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ 
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စကားလံုးမ်ားကုိ ၾကားနာရလွ်င္ မိမိရရ မွတ္တမ္းတင္ရပါမည္။ အမႈစစ္ေဆးရာတြင္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ အမွတ္တမဲ့ အမွန္အတုိင္း 

လႊတက္န ဲသတလိကလ္ြတ ္ေျပာဆုိမႈမ်ား ပါတတ္ပါသည။္ ထုိစကားလုံးမ်ိဳးကိ ုထြက္ေပၚလာသညထ္ ိေစာင္ ့ၾကည္ရ့သကဲသ့ို႔ 

ထိုသို႔ထြက္ေပၚလာေအာင္လည္း ပရိယာယ္ဆင္၍ စစ္ေဆးရတတ္ပါသည္။ အမႈ သည္ႏွစ္ဖက္ကို အျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ိဳး 

ေမးေစကာ အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္တတ္ရပါသည္။

 တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ဖက္မွ သက္ေသအျဖစ္ေခၚလာေသာ သက္ေသမ်ားသည္ အမွတ္တမဲ့ ျဖင့္ အျခားတစ္ဖက္ 

သို႔ ေထာကပ္ံမ့ႈျဖစသ္ြားေစတတ္ေသာ စကားမ်ားကိ ုထြကဆ္ိမုိေလရ့ွပိါ သည။္ သက္ေသအမ်ားအျပားေခၚလာေသာလ္ည္း 

ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးေနမႈကိုျမင္ၿပီး ရွိန္သြားကာ “ဘာမွမသိပါ”ဟု ပိတ္၍ ထြက္ဆိုတတ္သည့္ အခ်ိန္လည္း ရွိတတ္ပါ 

သည္။ ထုိအခါ မသိပါဆိုေသာစကားကို ဘာကိုမသိဘူးလို႔ဆိုလိုတာလဲဟု ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာကာ “ဒါကိုမသိလွ်င္” ဟိုအခ်က္ 

ကိုေကာသိသလား ေမးခြန္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ရပါသည္။ ဒီအခ်က္ကိုေတာ့သိသည္ဆိုလွ်င္ ဘာေၾကာင့္မသိဘူးေျပာရတာလဲ 

စသည္ျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားေအာင္ ဖန္တီးေစ့ေဆာ္ၿပီး အမွန္ကုိ ရယူရတတ္ပါသည္။ ေျမယာမႈခင္း စစ္ေဆးျခင္းသည္ အလြန္ပင္ 

ပညာသားပါပါသည္။ အမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ စစ္ေဆးႏိုင္သူသည္ မႈခင္းျဖစ္ပြားသူမ်ား၏ လိမ္ညာမႈအေပၚ ေအာင္ႏိုင္မႈရ 

ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အမွန္တရားကို ေဆာင္ရြက္လိုက္ႏိုင္ၿပီဟု ပီတိခံစားရပါသည္။

 တစ္ခါတစ္ရံ အမႈျဖစ္ပြားသူတို႔သည္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ပူးတြဲတင္ျပေလ့ရွိပါသည္။ စာရြက္ 

စာတမ္းသက္ေသအေထာကအ္ထားကိ ုရွာေဖြတင္ျပႏိငုလွ္်င ္၎တို႔အတြက ္ခိငုမ္ာၿပဟီ ုယဆူ၀မ္းသာေလရ့ွပိါသည။္ ၎တို႔ 

မသိသည့္အခ်က္မွာ မိမိတို႔ရွာေဖြရယူလာခဲ့ေသာ စာရြက္စာတမ္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္ အျခားတစ္ဖက္ 

သုိ႔ လံုး၀အေထာက္အပ့ံေပးေနေၾကာင္းဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက အမႈတစ္ခုတြင္ ေျမခြန္ေျပစာမ်ား 

တင္ျပထားရာ ၎ေျမခြန္ေျပစာမ်ားအေပၚ၌ “က်ဴးခြန္”ဟူေသာစာသား ပါ၀င္ေနပါသည္။ က်ဴးလြန္စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္းဟု 

အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ထိုစာသားသည္ ကာယကံရွင္တို႔တင္ျပေသာ ေျမခြန္ေပၚ၌ပင္ ပါလာျခင္းေၾကာင့္ ၎င္တို႔ရွာေဖြရယူခဲ့ 

ေသာ သက္ေသခံအေထာက္အထားသည္ ၎တို႔၏ နိမ့္ပါးမႈကိုသာ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

 အႏုပညာေျမာက္ စစ္ေဆးျခင္းသည္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ေပၚတြင္ မူတည္ေသာေၾကာင့္ အျပည့္အစုံ 

တင္ျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အထက္အပိုဒ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ ဆန္းစစ္ရွာ ေဖြရပါေၾကာင္း ဆက္စပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

၄.၃.၂(ဇ)။  မႈခင္းျဖစ္ပြားရမႈအေၾကာင္းရင္း မွတ္တမ္းရယူျခင္း

 ေျမယာမႈခင္းတိုင္းတြင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကို ေမးျမန္းမွတ္တမ္းတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ေျမယာမႈခင္း ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို သိရွိမွသာ မႈခင္းျဖစ္ပြားသူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါသည္။ မႈခင္း 

စတင္သူ၏ လိုလားခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ ေနပါက ဤအခ်က္ကုိ သိရွိထားျခင္းျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

၄.၃.၂(စ်)။  အျခားေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းရယူျခင္း

 အထက္ေဖာ္ျပၿပီး အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္ မပါ၀င္ေသာ အမႈအတြက္လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မွန္သမွ် 

အျခားေတြ႕ရိွခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ အက်ဳံး၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာမႈခင္းတစ္ခုကုိ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဥပေဒအရ 

တရားမွ်တမႈကိ ုရွာေဖြရသကဲသ့ို႔ လမူႈေရးအရ တရားမွ်တမႈကိလုည္း ရွာေဖြရပါသျဖင္ ့ဤေခါင္းစဥသ္ညလ္ည္း အေရးႀကီးပါ 

သည္။ ထို႔ျပင္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း တူညီေနပါက (ဥပမာ- ေတာင္သူလယ္သမားခ်င္း၊ ေျမယာ မဲ့ခ်င္း) ဦးစားေပးသင့္ 

သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး စဥ္းစားေပးရန္ရွိပါ၍ ဤအျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးကာ ထြက္ 

ဆုိခ်က္မ်ားရယူထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မိသားစုအေရအတြက္၊ ၁၂ ႏွစ္ ေအာက္/အထက္ 

အေရအတြက္၊ မွီခိုသူအေရအတြက္၊ က်ားမ၊ ပညာသင္ၾကားမႈအေျခအေန၊ အျခားေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ 

လယ္လုပ္ကိရိယာအေျခအေနႏွင့္ လူမႈေရး၌ နစ္နာခဲ့ခ်က္မ်ား၊ ၾကားသက္ေသ၊ သမာဓိသက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ 

ေတြ႕ရွခိ်ကမ္်ား စသညတုိ္႔ အက်ဳံး၀ငပ္ါသည။္ ဤအျခား ေတြ႕ရွခိ်က္မ်ားကိလုည္း မေမမ့ေလ်ာရ့ယထူားရန ္လိအုပပ္ါသည။္



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား72

၄.၃.၂(ည)။  အမႈတြဲတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အမႈတြဲမွတ္စုေရးသားျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း

 အထက္မွထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကိုသာမက ဆက္စပ္စတင္တိုင္ၾကားစာ၊ ဆက္စပ္အမႈတြဲ၊ ဆက္စပ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ 

ဆက္စပ္အယူခံလႊာ၊ အမႈစစ္ေဆးရန္ ခ်ိန္းဆိုခ်က္၊ ေရာက္ရွိသတင္းပို႔ လက္မွတ္၊ အျခားဆက္စပ္သက္ေသခံအေထာက္

အထားမ်ား၊ ေျမပံုမ်ား၊ အမႈတြအဲစဥ္မွတ္တမ္း မ်ားအျပင္ စစ္ေဆးခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္၊ 

အႀကံျပဳတင္ျပ ခ်က္မ်ားျဖင့္ အမႈတြဲမွတ္စု ေရးသားကာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပ ရပါမည္။ 

အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ ခ်ိန္းဆိုသည့္ဖိတ္ၾကားစာ၊ တက္ေရာက္သူမ်ားလက္မွတ္၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတ္တမ္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ျခင္း၊ အမိန္႔စာျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ 

မွာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ ခြမဲႈအဖြ႕ဲသုိ႔သာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ထားပါ၍ ဥကၠ႒(သုိ႔) အတြင္းေရးမႉး တစ္ဦးစီ၏ သေဘာ 

ထားတစ္ခုတည္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္း၍ မရပါေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝး၌သာ တင္ျပဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူရပါေၾကာင္းကို ရွင္း 

လင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။

 ေျမယာမႈခင္းစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္သုိ႔ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုမွစတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆ

င့္ဆင့္တြင္ အၿပီးအျပတ္ဆုံးျဖတ္ရပါသည္။ ဗဟို လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမထားပါ။ တိုင္းေဒသႀကီး / 

ျပည္နယ္အဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္လွ်င္မူ စာခၽြန္ေတာ္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ စာခၽြန္ေတာ္အခြင့္အေရး အထိ 

ရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ မည္သည့္အဆင့္၌မဆို ဥပေဒကို 

အေျခခံ၍ ခိုင္မာေသာသက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္သာ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ခိုင္မာ 

ေသာ ထြက္ဆိုခ်က္ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကို ရွာေဖြအသုံးခ်လ်က္ အထက္၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အဆင့္ 

ဆင့္ဆုံးျဖတ္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ၄ . ၃ . ၃  ။ သိမ္းဆည္းေျမယာကိစၥမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

 သိမ္းဆည္းေျမယာျပႆနာသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးေခါင္းခဲေစေသာ အေၾကာင္းကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ခံစားခဲ့ရသူမ်ား 

အတြက္ အလြန္ပင္နစ္နာေစခဲ့ေသာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ခဲ့ရၿပီး၊ စီမံခန္႔ခြဲ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရသူမ်ားအတြက္လည္း 

အလြန္ပင္ဖိစီးမႈျဖစ္ေပၚရေသာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ မေကာင္းပါ။ ၎ျပႆနာကုိ 

ေပၚေပါက္ေစခဲ့ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားရိွပါသည္။ စာေရးသူအျမင္မွာ-ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ Fundamental 

Principles မ်ားျဖစ္သည့္ State Land ႏွင့္ Disposal Land ကို ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမရွိျခင္း၊ ထိုစဥ္က အဘက္ဘက္ေသာ 

အေျခအေနမ်ားကလည္း State Land ႏွင့္ Disposal Land ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ရန္ဆုိေသာ စည္းကမ္းကုိ မလုိက္နာရန္ ဖန္တီး 

တြန္းအားေပးေနျခင္း၊ (ဥပမာ- ျပညသ္အူမ်ား ဆင္းရ၍ဲ ေျမယာမဲမ့်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင္ ့ေဆာငရ္ြကခ္ဲရ့ျခင္းကိစၥမ်ိဳး စသည)္ 

လံုၿခံဳေရးကုိ အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေသာကာလျဖစ္ေနခဲ့ျခင္း၊ ေနာက္ပုိင္းကာလစီမံခန္႔ခြဲသူအဆင့္ဆင့္မွ Funda-

mental Principles မ်ားကို မသိရွိေတာ့ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ၾကျခင္း၊ ဤ Principles မ်ားကို ေဖာက္

ဖ်က္က်ဴးလြန္ေနမွန္းပင္မသိျခင္း၊ လူတို႔၏ အက်င့္စာရိတၱ၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမ်ား ေခါင္းပါးလာၾကျခင္း 

စသည္တို႔သည္ ဤျပႆနာႀကီးကို ေမြးဖြားေပးလိုက္ေသာ အဓိကလက္သည္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

 မညသ္ို႔ဆိုေစ ဤကစိၥကုိ မလႊမဲေရွာငသ္ာေတာသ့ျဖင္ ့အေကာင္းဆံုးရငဆ္ိငု ္ေျဖရငွ္းေက်ာလ္ႊားၾကေစရန ္လိအုပ ္

လာပါၿပီ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိ၏အေတြ႕အႀကံဳ၊ အေတြးအျမင္ျဖင့္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ျမင္ေသာ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 

ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္ ထပ္မံမေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းရမည့္အခ်ိန္ 

ေရာက္ၿပီလည္း ျဖစ္ပါသည္။
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ေျမသိမ္းဆည္းမႈေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

- ယခင္ေဒသအာဏာပိုင္

- ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား

- ကုမၼဏီမ်ား / အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

- ပုဂၢလိလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

- ကာယကံရွင္မ်ား သေဘာေတာင္းခံျခင္း

- ၀န္ႀကီးဌာန၏ သေဘာထားေတာင္းခံျခင္း

- မူ၀ါဒ၊ ေပၚလစီမ်ား၏ ခ်ိန္ကုိက္လ်က္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

-  မူလေတာင္သူသူို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

-  ဥပေဒႏငွ္ည့ညီြတ္ေသာ ပိငုဆ္ိငုမ္ႈျဖစလ္ာေစေရး 

   အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

-   တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္သူ

-   တရားမ၀င္ပို္င္ဆိုင္သူ

ေျမစစ္ဗဟို

-  မူ၀ါဒ၊ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

-  ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း

-  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း

-  ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း

-  လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

   (စိစစ္ျခင္း၊ တင္ျပျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း)

-  ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

   (လက္ေရာက္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီအညႊတ္ 

   ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေစျခင္း)

ေျမစစ္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္

ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

ေျမသိမ္းဆည္းခဲ့ 
သူမ်ား

ေျမသိမ္းဆည္းခံ
ခဲ့ရသူမ်ား

ေျဖရွင္းျခင္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္း

 အထက္သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သိမ္းဆည္းေျမယာျပႆနာသည္ ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူမ်ား 

ႏွင့္ ေျမသိမ္းဆည္းခဲ့သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအေၾကာင္းကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားတြင္ အဓိကအား 

ျဖင့္ (၂)မ်ိဳး (၂)စားသာရွိပါသည္။ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူႏွင့္ တရားမ၀င္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူ 

သည ္ဥပေဒ ႏငွ္အ့ည ီတရား၀ငပ္ိငုဆုိ္ငခ္ဲသ့ကူိ ုဆိလုိ၍ု တရားမ၀ငပ္ိငုဆုိ္ငသ္သူည ္အခ်င္းျဖစ္ေျမကိ ုလက္ေရာကရ္ယထူား 
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ေသာ္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရး မရရွိထားသူျဖစ္ပါသည္။ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူဆိုလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ 

ျပန္လည္ခံစားခြင့္ရိွသင့္ပါသည္။ ၎၏ဥပေဒႏွင့္အညီ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက 

ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္လွ်င္ ပုိင္ေရးပုိင္ခြင့္ ျပန္လည္ရရိွသင့္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္မစြန္႔ 

လႊတ္ႏိုင္ပါလွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကး၊နစ္နာေၾကးမ်ား ရရွိသင့္ပါသည္။ တရားမ၀င္ပိုင္ဆုိင္ခဲ့သူမ်ားဟုဆုိလွ်င္ မူလေျမမ်ိဳးႏွင့္ 

၎၏လက္ေရာက္ရရွိထားမႈကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။ မူလေျမ မ်ိဳးသည္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ စားက်က္၊ ဆည္ 

ေျမာင္း-ကန္-တာတမံေျမ စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အမိန္႔ျပန္တမ္း ထုတ္ျပန္ထားေသာေျမမ်ား ျဖစ္ေနလွ်င္ေသာ္လည္း 

ေကာင္း၊ ျပန္တမ္းမထုတ္ဆင့္ခဲ့ေသာ္လည္း စာရင္း၊ မွတ္တမ္းတြင္ မူလကတည္းက မွတ္သားထားရွိေသာ ေျမမ်ားဆိုလွ်င္ 

လည္းေကာင္း၊ လက္ေရာက္ရရိွထားမႈသည္ က်ဴးလြန္လက္ေရာက္ရယူျခင္းျဖစ္ပါ၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ 

ေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသူက ျပန္လည္ခံစားခြင့္မရွိသင့္ပါ။ မူလေျမမ်ိဳးအတိုင္းပင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ ျပန္လည္ထား 

ရွိသင့္ပါသည္။ မူလေျမမ်ိဳးသည္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းျဖစ္ခဲ့ပါမူ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒအရ လယ္ 

ယာေျမမ်ိဳးတြင္ အက်ဳံး၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒအရ ေျမယာေကာ္မတီက သီးစားခ်ထား 

ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သီးစားခ်ထားမႈမလုပ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ က်ဴးလြန္လုပ္ကုိင္ခဲ့မႈကုိမူ ငဲ့ညႇာစဥ္းစားေပးသင့္ပါ 

သည္။ မူလကတည္းက လယ္ယာေျမမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ သီးစားတရား၀င္မခ်ထားႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားလည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိႏိုင္ပါ 

သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္ မ်ိဳးတြင္မူ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးလွ်င္ ရသင့္သည္ဟု စဥ္းစားေပးသင့္ပါသည္။ အမွန္လုပ္ကိုင္မႈကိုမူ 

ခိုင္ခိုင္မာမာ အေထာက္အထားျဖင့္ တင္ျပရန္လိုအပ္ပါမည္။

 သိမ္းဆည္းခံမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပၿပီးေနာက္ သိမ္းဆည္းခဲ့သူမ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္ တင္ျပပါမည္။ အမ်ား 

သရိွၿိပီးျဖစသ္ည္အ့တိငု္း သမိ္းဆည္းမႈ ျပဳခဲသ့မူ်ားသည ္ယခင္ေဒသအာဏာပိငုမ္်ား၊ ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ား၊ အာဏာပိငုပ္ဂုၢိဳလ္မ်ား၊ 

၎တို႔ႏငွ္ ့အဆကအ္စပရ္ွိေသာ ကမုၸဏ၊ီ အဖြ႕ဲအစည္း၊ လပုင္န္းရငွမ္်ားျဖစ္ႏိငုပ္ါသည။္ သမိ္းဆည္းခဲ့ျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္း 

အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 
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အတြကလ္ည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပညသ္အူက်ိဳးစီးပြားအတြက ္ႏိငုင္ံေတာ၏္ မဝူါဒႏငွ္အ့ည ီေဆာငရ္ြက္ရနလုိ္အပသ္ည္ ့ကစိၥရပ ္

မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ သိမ္းဆည္းခဲ့သူမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ား 

လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒ 

ေပၚလစီမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္မူ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ စိစစ္၍ သိမ္းဆည္းထားသူက မစြန္႔လႊတ္ 

ႏိင္ုပါလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီအညြတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္ ၿပီးမၿပီး ဆက္လက္စိစစ္ကာ လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 

သင့္ပါသည္။ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးၿပီး မၿပီး စိစစ္ျခင္း၊ မေပးရေသးပါက ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားခ်က္တြင္ 

ထည့္သြင္းေတာင္းခံကာ ေပးေခ်ျခင္း၊ ေပးေခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေခတ္တန္ဖိုးႏွင့္ အညီ ထိုက္တန္စြာရရွိလို၍ တင္ျပ 

ျခင္းျဖစ္ပါက မူဝါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အာဏာကို 

တလြဲသုံး၍ ပုဂၢလိက ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါမူ မူဝါဒခ်မွတ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ 

လိုအပ္ေသာမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အာဏာကို တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္ 

ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ခ်မွတ္ေသာမူဝါဒႏွင့္အညီ လုိက္နာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပုဂၢိဳလ္၊ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ ွအဆင္ေျပသလိ ုခ်မတွသ္ြားေသာ မဝူါဒမ်ားသည ္ေနာကမ္လွိကုန္ာေဆာငရ္ြကရ္သမူ်ားအတြက ္ႀကီးစြာ 

ေသာအခက္အခဲျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ မူဝါဒကို ခ်မွတ္ခြင့္ရွိသူသည္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႕ 

အစည္းမွ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ၎အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းထံ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အေျခအေန၊ အခက္အခဲႏွင့္ ခ်မွတ္ေစခ်င္ 

ေသာ မူဝါဒအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အႀကံျပဳေပးပုိ႔ၾကရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ထားၿပီး၊ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႕အစည္းမွပင္ အဘက္ 

ဘက္ကခ်င့္ခ်ိန္ကာ မူဝါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ခ်မွတ္ေသာမူဝါဒမ်ားသည္လည္း ယခုစာအုပ္တြင္ပါရိွေသာ Basic 

Principles Fundamental Principles မ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းေနမႈ မရွိေစသင့္ပါ။ 

 ယခုဆိုလွ်င္ လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

အဆင့္(၅)ဆင့္ရွိပါသည္။ မူဝါဒ ၅၂ ခ်က္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ၎ခ်မွတ္ခ်က္မ်ားကို အားလုံးလိုက္နာၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾက 

လ်က္ရွပိါသည။္ သုိ႔ေသာလ္ည္း လက္ေတြ႕ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္အခကအ္ခဲေပါင္းမ်ားစြာ အားနည္းခ်က္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ 

ရွိေနပါသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ား အားနည္းခ်က္မ်ားကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္သ၍ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးသည္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ 

မဟုတ္ပါ။

  ၄ . ၃ . ၄  ။ ေတြ႕ျမင္ေနရေသာအားနည္းခ်က္မ်ား

 စာေရးသူအျမင္ကို ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပရပါလွ်င္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းေပး 

ေနၾကသူမ်ားတြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား နည္းပါးေနျခင္း၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အေျခခံသေဘာတရားကို 

သိရွိနားလည္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ရွားပါးျခင္း၊ ခံစားမႈကို ေရွ႕တန္းတင္၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ ႐ိုးသားမႈမရွိျခင္း၊ ေစတနာ 

မမွန္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕သည္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္သာ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ 

ေနျခင္း၊ အေတြ႕အႀကံဳအားနည္းသူမ်ား အမ်ားစုျဖစ္ေနပါသျဖင့္ အမႈတြဲတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံစစ္ေဆးျခင္း 

လပုင္န္းကုိပင ္ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပည့္ျပည္စ့ုစံု ံမလပု္ေဆာင္ႏိငု္ျခင္း၊ အေထာကအ္ထားမျပည္မ့စုံႏငွ္ ့ေျဖရငွ္းေဆာငရ္ြက ္

ေပးေနရသျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေနရျခင္း၊ အမႈတြဲအေရအတြက္ အလြန္မ်ားေနျခင္း၊ အမႈတြဲအခ်ိဳ႕သည္ 

မမွန္ မကန္လုပ္ႀကံတင္ျပမႈမ်ား ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ပိုမို၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနရျခင္း၊ ပါ၀င္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ 

မ်ားသည္ အျခားေသာလုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ေနရျခင္း၊ ဤလုပ္ငန္းအတြက္ သီးသန္႔ 

၀န္ထမ္းခန္႔ထားရန္ဆုိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္မေပၚျခင္း၊ သိမ္းဆည္းေျမယာကိစၥရပ္တစ္ခုတည္း 

ကိုသာ သီးသန္႔တာ၀န္ေပးရန္ ျဖစ္ပါကလည္း ဤလုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားသူနည္းပါျခင္း၊ ဖိအားေၾကာင့္သာ မတတ္ 

သာ၍ ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ားကိုလည္း အလိုဆႏၵမျပည့္၀သူမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးစြပ္စြဲတိုင္ၾကား 

ေလ့ရွိျခင္း၊ ထိုသုိ႔တိုင္ၾကားခံရသည့္အခါ အကာအကြယ္ေပးၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္သူမရွိျခင္း၊ အေရးယူရန္ကိစၥသည္ 
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လြယ္လြယ္ႏွင့္ေရာက္လာတတ္ေသာ္လည္း လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ခ်က္အေပၚ အသိအမွတ္ 

ျပဳျခင္းမ်ားမွာ မူ- အလွမ္းကြာေဝးေနျခင္း၊ ဤလုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္မသက္မသာ၊ ေစတနာမပါဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသျဖင့္ 

ေအာင္ျမင္သည့္အဆင့္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ အဆင္မေျပျဖစ္လွ်င္ လက္ညႇိုးထိုး တရားခံရွာရန္သာ ႀကိဳးစားေနၿပီး၊ မိမိ၏

တာ၀န္ေက်ပြန္ရန္လိုအပ္ေနျခင္းကိုမူ သတိမရျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းသေဘာေပါက္မႈမရွိျခင္း စသည့္ 

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္၌ မၾကာမၾကာေတြ႕ျမင္သံုးသပ္မိေနေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ တုိင္ 

ၾကားသူမ်ားဘက္ကလည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို အလြန္အကၽြံေရွ႕တန္းတင္၍ မမွန္မကန္ 

တိုင္ၾကားျခင္း၊ မသက္ဆိုင္မွန္းသိေသာ္လည္း ေရာင္ေတာ္ျပန္ေရာလႊတ္၍ မဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားပါ တင္ျပတိုင္ၾကားျခင္း၊ 

အေတြးအျမင္၊ ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္း၊ အမႈပြဲစားမ်ား ၏ လက္စြမ္းျပရာေစ်းကြက္ျဖစ္ေနျခင္း၊ အက်ိဳးစီးပြား ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 

ျဖင့္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းစရာ နယ္ေျမျဖစ္ေနျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔လက္ေတြ႕က်က် ေက်ာ္လႊားၾကမည္နည္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ဤအားနည္း 

ခ်က္၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနကို အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္ေပးပါမွသာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ 

ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ၄ . ၃ . ၅  ။ ေမးခြန္းလႊာျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း

 အေတြ႕အႀကံဳအားနည္းသူ/မရွိသူမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားအၾကား စြမ္းေဆာင္ရည္ ကြာဟခ်က္ကို ေလၽွာ့ 

ခ်ရန္၊ အမႈတြဲအေရအတြက္မ်ားျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိေရာက္ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ရရွိလိုျခင္းမ်ားအတြက္ အေကာင္း

ဆုံးျဖည့္ဆည္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးနည္းလမ္းမွာ ေမးခြန္းလႊာျဖင့္ ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္

ပါသည္။ ကာယကံရွင္မ်ားထံမွ ထြက္ဆိုခ်က္ရယူသူမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူသည္ အခ်က္အလက္ျပည့္ျပည့္စုံစုံကို 

ရယူႏိုင္ေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဳမရွိသူ/အားနည္းသူမ်ားသည္ မျပည့္စုံေသာအခ်က္အလက္၊ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ 

ရယူႏိုင္ေလ့ရွိသျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိေရာက္ေသာစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးလိုခ်င္ပါက အေတြ႕အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္း ကြာ 

ျခားခ်က္ကို ေလၽွာ့ခ်ရန္အတြက္ ေမးခြန္းလႊာ အသုံးျပဳသည့္စနစ္ကို မလြဲမေသြက်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤစနစ္ကို 

မယုံၾကည္သူမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ ကန္႔သတ္အခ်ိန္အတြင္း ရရွိလိုပါ 

က ေမးခြန္းလႊာစနစ္ကို ကမၻာတြင္လည္း က်င့္သုံးလ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑ဆိုင္ရာအခ်က္ 

အလက္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို ကန္႔သတ္အခ်ိန္အတြင္းေကာက္ခံ ေသာ လယ္ယာသန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းတြင္ ဤစနစ္ 

ကိ ုအသုံးျပဳေလရ့ွပိါသည။္ သို႔ျဖစပ္ါ၍ အခကအ္ခဲေပါင္းေျမာက္ျမားစြာျဖင္ ့ေဆာငရ္ြက္ေနရေသာ သမိ္းဆည္းေျမယာျပႆနာ 

ကို အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းေပးရန္ျဖစ္ပါက ေမးခြန္းလႊာစနစ္ကို မျဖစ္မေနအသုံးျပဳသင့္ပါသည္။



အခန္း  ၄     ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 77

 နမူနာေမးခြန္းလႊာပုံစံကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္_

 

  

 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား78



အခန္း  ၄     ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 79



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား80



အခန္း  ၄     ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 81



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား82



အခန္း  ၄     ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 83



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား84



အခန္း  ၄     ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 85

 နမူနာေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္သုံးစြဲရန္ျဖစ္ပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား86



အခန္း  ၄     ေျမယာျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 87

  ၄ . ၃ . ၆  ။ သိမ္းဆည္းေျမယာကိစၥႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည္မ်ားကို ဖယ္ရွားသန္႔စင္ျခင္း

 ေမးခြန္းလႊာျဖင့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားရယူၿပီးေနာက္ ဒုတိယလုပ္သင့္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သိမ္းဆည္းေျမအေၾကာင္း 

အရာႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာအမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားသန္႔စင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သိမ္းဆည္းေျမအေၾကာင္းအရာကို ေခါင္းတည္ထား 

ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ သိမ္းဆည္းေျမယာကိစၥႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ ယခင္ေခတ္တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ 

ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ ယခင္ေခတ္က ၿပီးျပတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ 

ေျမယာမႈခင္းမ်ား၊ လက္ရွိေျမယာလက္ေရာက္ရသူမ်ားသို႔ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥအက်ပ္ကိုင္ညႇိႏႈိင္း 

ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းကိစၥအမ်ိဳးစံုရိွေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းေျမယာကိစၥစစ္စစ္ကုိသာ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးသင့္ပါသည္။ သိမ္းဆည္းေျမႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေျဖရွင္းေပးေနပါက 

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို သန္႔စင္ဖယ္ရွားျခင္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

 သမိ္းဆည္းေျမဆိငု္ရာျပႆနာသည္ ကိယ္ုခ်င္းစာစရာ အလြန္ေကာင္းေသာလ္ည္း အမႈအားလံုးမွန္ကန္သည္ဟ ု

ယူဆ၍မရႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာအမႈတြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေပၚလစီလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ သိမ္းဆည္းခံရ 

ေသာေျမ ျပႆနာအသြင္သဏၭာန္ယူထားေသာ္လည္း အမွန္ေတာ့ သိမ္းဆည္းေျမျပႆနာမဟုတ္ပါ။ ေအာက္ပါျပႆနာ 

မ်ားသည္ သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာ ျပႆနာအသြင္ယူေလ့ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ_

(က) ယခင္ကေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးေသာေျမကို သိမ္းဆည္းေျမဟု တင္ျပလာျခင္း၊

(ခ) ေျမယာမႈခင္း၌ ၿပီးျပတ္ခဲ့ၿပီးေသာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ကိစၥကို သိမ္းဆည္းေျမဟုတင္ျပလာျခင္း၊

(ဂ) တရား႐ုံး၌ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေသာမႈခင္းကို သိမ္းဆည္းေျမဟု တင္ျပလာျခင္း၊

(ဃ) ယခငက္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ခဲ၍့ သိမ္းဆည္းခခံဲရ့ေသာျပႆနာကိ ုသမိ္းဆည္းေျမဟ ုတင္ျပလာျခင္း၊

(င) ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမတြင္ က်ဴးလြန္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္ခဲ့မႈအေပၚ လက္ငုတ္တိုက္၍ သိမ္း 

ဆည္းေျမဟု တင္ျပလာျခင္း (ဥပမာ- သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ စားက်က္၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း)

(စ) အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္ငုတ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ဆင့္လုပ္ကိုင္မႈ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေျမအေပၚ 

သိမ္းဆည္းေျမဟု တင္ျပလာျခင္း၊

(ဆ) ဟင္းသီး/ဟင္းရြက္ခူးျခင္း၊ ကၽြဲ/ႏြား၊ ဆိတ္ေက်ာင္းခဲ့ဖူးျခင္း/ျဖတ္သန္းသြားလာခဲ့ဖူးျခင္းစေသာေျမကို 

သိမ္းဆည္းေျမဟု တင္ျပလာျခင္း၊

(ဇ) ယခင္က မိဘဘိုးဘြားတို႔လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရၿပီး ကိုယ္တိုင္တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မလုပ္ကိုင္ခဲ့ 

ဖူးေသာေျမကို ေစ်းေကာင္းလာမႈအေပၚအေၾကာင္းျပဳ၍ သိမ္းဆည္းေျမဟု တင္ျပလာျခင္း၊

(စ်) အခြင့္အေရးရနိုး ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ ခါေတာ္မွီျပႆနာဖန္တီးကာ သိမ္းဆည္းေျမဟု တင္ျပလာျခင္း၊

(ည) ေဒသမၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၾကားခံမ်ား၏လႈံ ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ ခါေတာ္မွီျပႆနာဖန္တီးကာ 

သိမ္းဆည္းေျမဟု တင္ျပလာျခင္း၊

  ၄ . ၃ . ၇ ။ လက္ရွိအေျခအေနစိစစ္ျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းသူ၏သေဘာထားရယူျခင္း

 တတိယလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သိမ္းဆည္းထားသူ၏ လက္ရွိသုံးစြဲေနမႈႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာ၊ သိမ္းဆည္းသူ၏ 

စြန္႔လႊတ္လိုမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားေတာင္းခံမႈျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိသုံးစြဲေနမႈႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာသည္ 

အေရးအႀကီးဆုံးျဖစသ္ညဟ္ ုယဆူပါသည။္ ဤေနရာတြင ္တိငု္းတာရမည့္ေပတမံွာ ႏိငုင္ံေတာအ္က်ိဳး၊ အမ်ားျပညသ္အူက်ိဳး 

ျဖစ္မျဖစ္ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ မရွိမျဖစ္ ဆက္လက္အသုံးျပဳရမည့္ 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား88

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာသိမ္းဆည္းထားသူက စြန္႔လႊတ္လုိသည့္တုိင္ ဆက္လက္ရယူထားသင့္ပါသည္။ ေျမေလ်ာ္ေၾကး 

ေပးၿပီး- ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္အညီအညြတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက မလြဲမေသြဆက္၍ ရယူထားသင့္ပါမည္။ 

ကာယကံရွင္နစ္နာခံသူအေပၚ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး မေပးေခ်ရေသးပါက မစြန္႔လႊတ္ေသာကိစၥရပ္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ 

နစ္နာေၾကးေပးျခင္းကို စဥ္းစားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳး၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးလည္းမရွိ ၊ သက္ဆုိင္ရာကာယကံရွင္မ်ားကလည္း နစ္နာေနပါက 

အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ေမးျမန္း၍ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ အသံုး 

မျပဳႏုိင္၍ အက်ိဳးမရွိျဖစ္ေနေသာ္လည္း အနာဂတ္စီမံကိန္းသည္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္ျဖစ္ေနပါမူ 

အထက္မအွတိငု္း သမိ္းဆည္းသူ၏သေဘာထားကိရုယူျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစန္ာေၾကးေပးေခ်ရန ္စမီခံ်ကလ္်ာထား ေဆာင ္

ရြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

 အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံး ေလာေလာဆယ္ အက်ိဳးမရွိျဖစ္ေန႐ုံသာမက-အနာဂတ္အတြက္ 

လည္း ေရေရရာရာမရွိပါက သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္လည္း ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ 

မဟုတ္ပါက သိမ္းဆည္းသူက မစြန္႔လႊတ္လုိေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးလာသည့္တုိင္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္မႈ 

ျပဳသင့္ပါသည္။

  ၄ . ၃ . ၈ ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

  ဆုံးျဖတခ္်က္ေပးရာတြင ္အေျခခစံဥ္းစားရမည္အ့ခ်ကမ္်ားျဖစသ္ည္ ့အထက၌္တင္ျပခဲသ့ည္အ့တိငု္း ႏိငုင္အံက်ိဳး၊ 

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးဆိုသည့္ ေပတံျဖင့္ တိုင္းတာျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူ စြာဆုံးျဖတ္မႈျပဳႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပး 

သည္ ့အခြင္အ့ာဏာကိ ုမညသ္မူ်ားထံအပ္ႏငွ္းထားမညဆ္ိသုည္အ့ခ်ကမ္ွာမ ူေခါင္းစားပါမည။္ မဝူါဒခ်မတွ္ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္

ေသခ်ာစြာ ဘက္ေပါင္းစုံမွ စဥ္းစားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အာဏာရွိသူ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ 

စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္မႈ၊ သန္႔စင္မႈ၊ ႐ိုးေျဖာင့္မႈတို႔အေပၚ လုံး၀မွီခိုအားထားလုိက္ရ မည္ျဖစ္ပါ၍ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ပါမည္နည္း၊ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ခ်မွတ္ရပါမည္နည္း၊ ဤေမးခြန္းသည္ အေျဖရက်ပ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား 

သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အဆင့္တိုင္း၌ အႀကံျပဳခ်က္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္သေဘာ 

ထားေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မလြဲမေသြထည့္သြင္းထားသင့္ပါသည္။
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  ၄ . ၃ . ၉ ။ Software ကို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိသင့္ျခင္း

  ထို႔ျပင္ အထက္ပါ ေမးခြန္းလႊာကို အသုံးျပဳရာတြင္ ေမးခြန္းလႊာႏွင့္တြဲ၍ Computer Software အသုံးျပဳရန္လည္း 

စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ေမးခြန္းလႊာႏွင့္ Software တြဲဖက္ အသုံးျပဳ ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အေျဖမ်ားလြယ္လြယ္ကူကူထြ

က္လာႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ ဆင္ျခင္တုံတရား အေျခခံေသာ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ 

ျခင္းျဖင့္ ယခုႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ သိမ္းဆည္းေျမယာဆိုင္ရာအက်ပ္အတည္းကို ေကာင္းစြာေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု 

တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ၄ . ၃ . ၁၀  ။ Template မ်ားအသုံးျပဳ၍ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

 လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းရာတြင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈပံုစံ (၁၅)မ်ိဳးကုိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ၎ နမူနာ Template မ်ားကုိ 

လည္း ပူးတြဲတင္ျပအပ္ပါသည္။ ပထမဆုံးေမးခြန္းလႊာျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အမႈကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အ 

ေထာကအ္ထားမ်ားကိ ုအႏစွခ္်ဳပ္ေကာက္ႏတ္ုရယူကာ ဆကလ္က္လပု္ေဆာငရ္မည္လ့ပုင္န္းေကာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင ္

ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤ Template မ်ားကို တြဲဖက္ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ေပၚေပါက္လာ 

ၿပီးေနာက္ -   ၎တြဲဖက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ  လုပ္ငန္းစဥ္ေကာက္ေၾကာင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ Time 

Frame ခ်မွတ္၍ ၿပီးစီးရန္အခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ က်ပ္မတ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အဆင့္ 

ဆင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရပါမည္။ အဆိုပါ Template (၁၅)မ်ိဳး နမူနာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ နမူနာ ေဖာ္ 

ျပထားျခင္းျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပဳျပင္သုံးစြဲႏိုင္ပါသည္။

သိထားသင့္ေသာ အေျခခံေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

 သမိ္းဆည္းေျမျပႆနာေျဖရငွ္းျခင္းတြင ္ေအာကပ္ါအေျခခသံေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သတိျပဳ 

သင့္ပါသည္။

 (က) ကာယကံရွင္၏ တင္ျပလာမႈအေပၚ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံမႈရိွေအာင္ စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ 

ရန္လိုျခင္း။

  (တိုင္ၾကားစာအေပၚ အမႈတြဲဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း)

 (ခ) အမႈတြဲမ်ားကို ယခင္က အမႈတြဲေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ရျခင္း။

  (အႀကိမ္ႀကိမ္ေျဖရွင္းမႈ မျဖစ္ေစရန္)

 (ဂ) တိုင္တန္းမႈျပဳတိုင္း မွန္ကန္မႈမရွိတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္လိုျခင္း။

  (ထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ရယူရန္)

 (ဃ) ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းရျခင္း။

 (င) စိတ္ဆႏၵစြဲ မထားရျခင္း။

  (ခံစားမႈအေပၚ အေျခခံေသာ ေရွးဦးဆံုးျဖတ္ထားခ်က္အရ ေတြ႕ရွိခ်က္ လိုက္ရွာမႈ မျပဳရျခင္း)

 (စ) ပိတ္သိမ္းရမည့္ အမႈတြဲမ်ားအား စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ သန္႔စင္ျခင္း။

 (ဆ) ေျမမ်ဳိးအေပၚ အေျခခံေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား အစဥ္တစိုက္ က်င့္သုံးခဲ့သည္ကုိ သတိျပဳ 

ရန္လိုျခင္း။

 (ဇ) လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း ခ်မွတ္ထားရျခင္း
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  (ဇ-၁)  သိမ္းဆည္းေျမယာျပႆနာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဦးစြာသန္႔စင္ရျခင္း (အမႈတြဲပိတ္ရန္)

သိမ္းဆည္းေျမယာျပႆနာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအရ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

- တာ၀န္ေက်စပါး မေရာင္းေသာကိစၥ၊ စည္းကမ္းပ်က္အေရးယူခဲ့သည့္ ကိစၥ၊

 ေျမယာမႈခင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီးကိစၥ၊ တရား႐ုံးဆံုးျဖတ္ၿပီးကိစၥ/ ယခင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္

 အညီ အေရးယူခဲ့သည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ သိမ္းဆည္းေျမစာရင္းမွ သန္႔စင္ရန္။

- ယခင္ဥပေဒအေၾကာင္းအရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါက စာရင္းမွ

 ပယ္ဖ်က္ရန္။

- အမႈတြဲပိတ္သိမ္းသြားရန္ျဖစ္၍ လုပ္ထံုး/လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။ 

- ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းမွ စိစစ္ဆဲအဆင့္ကို စိစစ္ရန္။

- ဗဟိုသို႔ (.........) ရက္စြဲျဖင့္ (............) ေဆာင္ရြက္မည္ဟု တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

 ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုမွ (...........) ရက္စြဲျဖင့္ (.............) ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါက

 ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္။

  

  (ဇ-၂)  သိမ္းဆည္းကာလကို စိစစ္ရျခင္း (၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလ)

   (အမႈတြဲပိတ္ရန္ လို မလို ဆန္းစစ္ရန္)

  

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီက သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါလွ်င္

- ျပန္လည္စြန္လႊတ္ရန္ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ရန္။

- မစြန္႔ပါက အမႈတြဲပိတ္သိမ္းသြားရန္ျဖစ္၍ လုပ္ထုံး/လုပ္နည္းႏွင့္အညီ

 ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

- ဗဟိုသို႔ (...........) ရက္စြဲျဖင့္ (..........) ေဆာင္ရြက္မည္ဟု တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

 ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုမွ (...........) ရက္စြဲျဖင့္ (...........) ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါက

 ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္

  

  (ဇ-၃) ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းမွ စိစစ္ဆဲကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေရာက္ရွိေနေသာ အဆင့္အား 

   ဆန္းစစ္ရျခင္း (ၾကန္႔ၾကာမႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္)

သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ သေဘာထားေမးျမန္းထားဆဲျဖစ္ပါလွ်င္

- (...........) ရက္စြဲျဖင့္ (............) မွ ေမးျမန္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုသို႔ တိုင္းမွတင္ျပ၍ (.............) ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

 ေဖာ္ျပရန္
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  (ဇ-၄)  သက္ဆိငုရ္ာ ၀နႀ္ကီးဌာနသုိ႔ သေဘာထားေတာင္းထားဆ ဲကစိၥရပမ္်ားအေပၚ ေရာကရ္ွိေနေသာ 

အဆင့္အား ဆန္းစစ္ရျခင္း (ၾကန္႔ၾကာေနရမႈအား ေဖာ္ထုတ္ရန္)

ၿမိဳ႕နယ္/ခ႐ိုင္/တိုင္းမွ ေဆာင္ရြက္ဆဲအဆင့္ကို စိစစ္ျခင္းျဖစ္ပါလွ်င္ - 

- (..........) အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

 (ကာယကံရွင္ရွာမေတြ႕/ကာယကံရွင္အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးႏွင့္

 စိစစ္ေဆာင္ရြက္ဆဲအဆင့္ကို ေဖာ္ျပရန္)

  

  (ဇ-၅)  မစြန္႔လႊတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

   (ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ဟုတ္ မဟုတ္/ေလ်ာ္ေၾကးအစီအစဥ္ ရွိ မရွိ)

သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက မစြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္မ်ားအား (.........) ရက္၌

(.........)က ရွင္းလင္းေျပာၾကား အသိေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါလွ်င္

- ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ျဖစ္ပါက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆဲ အဆင့္ကို ေဖာ္ျပရန္။

- ေလ်ာ္ေၾကးေပးပါက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ျပရန္။

- ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းမွ ေဆာင္ရြက္ဆဲအဆင့္ကို ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုသို႔ (........) ရက္စြဲျဖင့္ (..........) ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပခဲ့ပါက ေဆာင္ရြက္မႈ

 ပံုစံကို ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုမွ (..........) ရက္စြဲျဖင့္ (............) ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကား

 ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္။

  (ဇ-၆)  စြန္႔လႊတ္၍ လက္ေရာက္ေပးအပ္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

   (လက္ေရာက္မေပးရေသး/ဘာေၾကာင့္မေပးရေသးသလ?ဲ/လက္ေရာက္ေပးအပ္ၿပီး ျဖစ္ မျဖစ္)

  .

ကာယကံရွင္အား (.........)ရက္က လက္ေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္လွ်င္

 - ၿပီးစီးမႈအဆင့္ကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းသို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

 ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုသို႔ (.........)ရက္စြဲျဖင့္ (.........)ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါက

 ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံကို ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုမွ (..........)ရက္စြဲျဖင့္ (...........)ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး

 ျဖစ္ပါက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္။

- ပိုင္ေရး၊ ပိုင္ခြင့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကို ေဖာ္ျပရန္။
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  (ဇ-၇)  ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

   (အသိေပးၿပီး/ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး/ေျမအစားေပးၿပီး/ေလ်ာ္ေၾကးထပ္မံ ေတာင္းဆိုျခင္း

  

ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါလွ်င္

- ေျမယာအစားေပး၊ ေျမေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- (က) ေျမကြက္ (......×......)ေပ (.....)ကြက္ အစားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

 (ခ) ေျမေလ်ာ္ေၾကး (.............)က်ပ္ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါက ေဖာ္ျပရန္။

- (ဦး...........)က (..............)ရက္စြဲ၌ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ေျမကြက္၊ ေျမေလ်ာ္ေၾကးကို လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိပါကလည္း ေဖာ္ျပရန္။

- ေလ်ာ္ေၾကးနည္း၍ ထပ္မံတိုင္ၾကားလာျခင္း ျဖစ္ပါက လိုလားခ်က္ကို ေဖာ္ျပရန္။

 - တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအစီအစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္သည့္အတြက္

 ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ျပရန္။

(ဇ-၈)  ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳေနျခင္း (အသိေပးျခင္း/ ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး/ 

ေျမအစား ေပးၿပီး/ေလ်ာ္ေၾကး ထပ္မံေတာင္းဆိုျခင္း)

  

ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ 

လူထု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိလ်င္

- မစြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္မ်ားအား (.........)ရက္က (ဦး.........)က 

 ရွင္းျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ရွိ မရွိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ တုိင္းမွ စိစစ္ဆဲအဆင့္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟုိသုိ႔ (........)ရက္စြဲျဖင့္ (..........)ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုမွ (........)ရက္စြဲျဖင့္ (..........)ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ၿပီး

 ျဖစ္ပါက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္။
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  (ဇ-၉)  ၀န္ႀကီးဌာနက စြန္႔ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပႆနာရွိေန၍ လက္ေရာက္မေပးအပ္ႏိုင္ျခင္း

   (က်ဴးျပႆနာ/ပိုင္ဆိုင္မႈျပႆနာ/တရား႐ုံးတင္ျပမႈ အေျခအေန)

........... ၀န္ႀကီးဌာနက စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေရာက္မအပ္ႏွံႏိုင္ေသးပါလွ်င္

- က်ဴးျပႆနာရွိေန၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ပါက ေဖာ္ျပရန္။

- ပိုင္ဆိုင္မႈျပႆနာရွိေန၍ တရား႐ုံး/သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ

 စိစစ္ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ပိုင္ေရးပိုင္ခြင့္အတြက္ တရား႐ုံးသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

  

  (ဇ-၁၀)  တိုင္ၾကားမႈ မမွန္ကန္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ 

   -   မွားယြင္းတိုင္ၾကားျခင္း/ေျဖရွင္းၿပီး ထပ္မံတိုင္ၾကားျခင္း၊

   -   ပိတ္သိမ္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္၍ ေရာက္ရွိေနေသာအဆင့္။

  

တိုင္ၾကားမႈ မမွန္ကန္ မွားယြင္းတိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ပါလွ်င္ (...........) ေျဖရွင္းၿပီး ကိစၥရပ္အေပၚ

ထပ္မံတိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါလွ်င္

- (.......)ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတူ ျဖစ္စဥ္တူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- အေၾကာင္းအရာတူမ်ားအနက္ တစ္ခုခုကို ပိတ္သိမ္းသြားရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္

 အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- (ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းမွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ဆဲ)အဆင့္ကို ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုသို႔ (.........)ရက္စြဲျဖင့္ ပိတ္သိမ္းရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုမွ (.........)ရက္စြဲျဖင့္ ပိတ္သိမ္းရန္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါက ဆက္လက္

 ေဆာင္ရြက္ရန္။

  (ဇ-၁၁)  ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မတင္ျပႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္း၊

   -  ေျမမ်ဳိးအေပၚ အေျခခံ၍ စိစစ္ရန္ (သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း/စားက်က္/ေျမလြတ္/ေျမ႐ိုင္း)၊

   -   စြန္႔လႊတ္ပယ္ဖ်က္ျခင္းအေပၚ အေျခခံရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္။

ပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထား မတင္ျပႏုိင္ မခုိင္လံုပါလွ်င္ (........) ေျမမ်ဳိးျဖစ္၍ စြန္႔လႊတ္ပယ္ဖ်က္

ခဲ့ျခင္း မရွိေသးပါလွ်င္

- စြန္႔လႊတ္ပယ္ဖ်က္သြားရန္ မရွိပါက ပိတ္သိမ္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- အမႈတြပိဲတ္သိမ္းရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါက

- ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းမွ စိစစ္ဆဲ ေဆာင္ရြက္ဆဲ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုသို႔ (.........) ရက္စြဲျဖင့္ ပိတ္သိမ္းရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟုိမွ (.........) ရက္စြဲျဖင့္ ပိတ္သိမ္းရန္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါက ပိတ္သိမ္းသြားရန္။
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  (ဇ-၁၂)  ေျမတန္ဖိုးျမင့္လာ၍ ၿပီးျပတ္ခဲ့ၿပီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ထပ္မံတိုင္ၾကားျခင္း

   (ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေျခခံ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈအေပၚ စဥ္းစားရန္)

  

ၿပီးျပတ္ခဲ့ၿပီးေသာ ကိစၥရပ္အေပၚ ေျဖတန္ဖိုးမ်ား ျမင့္တက္လာမႈအရ ထပ္မံတင္ျပ တိုင္ၾကား 

လာျခင္းျဖစ္ပါလွ်င္

- ေျမေလ်ာ္ေၾကး (..........)ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ေျမကြက္ (........)ကြက္ အစားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ကာယကံရွင္ (ဦး............)မွ (..........)ရက္စြဲက လက္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ယခု (..........) မည္သူက ထပ္မံတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

 (တင္ျပသူႏွင့္ မူလလက္ခံထားသူတို႔၏ ေတာ္စပ္မႈကို ေဖာ္ျပရန္)

- အမႈတြဲပိတ္သိမ္းရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ 

 ျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းမွ စိစစ္ဆဲအဆင့္ကို ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုသို႔ (.........)ရက္စြဲျဖင့္ ပိတ္သိမ္းရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါက ေဆာင္ရြက္မႈကို 

 ေဖာ္ျပရန္။

- ဗဟိုမွ (.........)ရက္စြဲျဖင့္ ပိတ္သိမ္းရန္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါက ပိတ္သိမ္းရန္။

  (ဇ-၁၃)  စြန္႔လႊတ္မည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ေသာ္လည္း ေျမ လက္ေရာက္ မအပ္ေသးျခင္း။

   (က်ဴးျပႆနာရွိႏိုင္ျခင္း/အျခားအခက္အခဲ ရွိႏိုင္ျခင္းတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ 

   ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္)

  

(.........)၀န္ႀကီးဌာနက စြန္႔လႊတ္မည္ဟု (.........)ရက္စြဲက အေၾကာင္းျပန္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ေျမ လက္ေရာက္မအပ္ႏွံေသးပါလွ်င္

- ေျမျပင္၌ (က်ဴး/ပိုင္ဆိုင္မႈျပႆနာ/ဧရိယာမမွန္)ရွိေန၍ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ

 အခက္အခဲ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပရန္။

- ၿမိဳ႕နယ္/ခ႐ိုင္/တိုင္းမွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ဆဲ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပရန္။

  (ဇ-၁၄)  ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရန္ မရွိျခင္း၊

   (ေဒသအစိုးရ၏ သေဘာထားအရသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္)

  

(.........)၀န္ႀကီးဌာနက သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္း မွန္ကန္လွ်င္

- ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ ေဖာ္ျပရန္။

- ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရန္ ရွိ မရွိ၊ လက္ရွိကာလ၌ (...........)က အသုံးျပဳထားေၾကာင္း 

 ေဖာ္ျပရန္။

- ေျမေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေပးရန္ရွိလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ (၀န္ႀကီးဌာန)

 အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

- ပိုင္ဆိုင္မႈ မွန္ကန္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းမွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ဆဲ

 ျဖစ္ပါက အေျခအေနကို ေဖာ္ျပရန္။
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  (ဇ-၁၅) အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲ၍ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္

  ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္း။

 

အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျမမ်ဳိးမ်ား ေရာေထြးေနျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ အစဥ္အဆက္ မ်ားျပား 

ေနျခင္း၊ တက္ေရာက္ရယူျခင္းႏွင့္ က်ဴးျပႆနာရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါလွ်င္

- ေဆာင္ရြက္ဆဲအဆင့္ကို စိစစ္ရန္။

- ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေဆာင္းရွာေဖြရန္။ 

- ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပ၍ 

 သေဘာထားခံယူရန္။

- ေျမစစ္ဗဟိုသို႔ တင္ျပ၍ လမ္းညႊန္ခ်က္ ခံယူရန္။

- ေျမစစ္ဗဟို၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္။

 

 ယခုဆိုလွ်င္ သိမ္းဆည္းေျမယာကိစၥမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ 

ပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳကို အေျခခံေသာ စာေရးသူ၏အေတြးအျမင္ တင္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလုံးျပည့္စုံၿပီး 

အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းမႈ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါမည္။ အေတြးအျမင္မတူျခင္းမ်ားလည္း ေသခ်ာေပါက္ရွိပါမည္။ လူတုိင္းသည္ 

အရည္အခ်င္းကိုယ္စီႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုယ္စီရွိၾကသည္ဟု နားလည္လက္ခံထားပါသည္။ မိမိ၏ အႀကံဳျပဳ တင္ျပခ်က္ 

ထက္ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြား ကို ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳ 

မညဟ္ ုယုၾံကညပ္ါသည။္ မမိ၏ိ တင္ျပခ်ကသ္ည ္အေျခခံေကာက္ေၾကာင္းမွ်သာျဖစပ္ါ၍ ပိမုိုေကာင္းမြန္ျပည္စ့ုံေသာ ေျဖရငွ္း 

ျခင္းစနစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း အႀကံဳျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။
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အခန္း ၅  ၊  အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြရဲာတြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရမည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ အပုိင္း ၁၊ ၂၊ ၃ တုိ႔၌ အတတ္နုိင္ဆံုး 

ျပည့္ျပည္စ့ုစံုံေဖာ္ျပခဲၿ့ပီးျ ဖစပ္ါသည။္ ၎အေျခခသံေဘာတရားမ်ားကိ ုလက္ေတြ႕နယ္ပယတ္ြင ္အသုံးျပဳႏိငုပ္ါသည။္ ဥပေဒ 

ကိ ုအထုိကအ္ေလ်ာကသိ္ရွနိားလည ္သေဘာေပါက႐္ုံျဖင္ ့ဤအေျခခသံေဘာတရားမ်ားႏငွ္ ့ဆကစ္ပလ္်က ္လက္ေတြ႕က်က် 

အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈသေဘာတရားမ်ားဆုိသည္ကလည္း အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ဘ၀အေတြ႕အၾကဳံေပၚ 

တြင္မူတည္၍ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ သေဘာတရားမ်ားသည္ ကြဲျပားမႈရိွနုိင္ပါသည္။ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ဘ၀အေတြ႕အၾကဳံမ်ားသည္ 

လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီနိုင္ပါ။ ယခုတင္ျပခဲ့ခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူ၏ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ဘ၀အေတြ႕အၾကဳံမ်ားမွ 

ရရွိခဲ့ေသာ အေတြးအျမင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀အေတြ႕အၾကဳံ မတူညီေသာ္လည္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ အေျခခံသေဘာတရားကမူ 

မ်ားစြာကြဲလြဲမႈမရွိနိုင္ဟု ယူဆပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ မည္သူမဆို လက္ေတြ႕အသံုးခ်နိုင္ပါေၾကာင္း 

တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး အနာဂတ္ကာလအတြက္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမည္။

 အနာဂတ္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ဆိုသည္- အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း အေတြးအျမင္ပင္ ျဖစ္ 

ပါသည္။ အေတြ႕အၾကဳံကိုမူတည္၍ အနာဂတ္တြင္ရွိသင့္သည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ ခြဲမႈပုံစံတစ္ခုကို တင္ျပလိုပါသည္။

 ၅ . ၁ ။ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေပၚေပါက္ျခင္း

 ဤစာအုပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ ပညာရွင္မ်ား၏ စုစည္းခ်က္အရ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ 

ပတ္သက္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားစာရင္းကို တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသားေျမ အသုံးခ်မႈ မူဝါဒ 

အရ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ အေရအတြက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ရိွေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး ဥပေဒ 

တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အလြန္ခက္ခဲေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါမည္။ ထီးရိပ္ဥပေဒဟု ေခၚဆိုရမည့္ 

အဆိုပါ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသည္ တစ္နိုင္ငံလုံး၏မွီခိုအားထားရာျဖစ္၍ အလြန္လည္းတာ၀န္ႀကီးပါသည္။ လက္ရွိ တည္ဆဲ

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အားလုံးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲရမည္မွာ အလြန္ပင္ ခက္ခဲလိမ့္ 

မညဟ္ ု႐ႈျမငပ္ါသည။္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒကိ ုေရးဆြဲျပဌာန္းရာတြင ္အခ်နိယ္ူေရးဆြဲရနလုိ္အပၿ္ပီး - လက္ေတြ႕ မက်င္သံု့းမ ီ

တြင္လည္း လုံေလာက္ေသာ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ အခ်ိန္ကာလထားရွိသင့္ပါသည္။ ထိုအခက္အခဲမွ လြတ္ေျမာက္နိုင္ရန္အတြက္ 

ေရးဆြရဲမည္ ့ထီးရပိဥ္ပေဒသည ္အနာဂတတ္ြငရ္ွသိင့္ေသာ ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈဆုိငရ္ာပုစံံႏငွ္ ့ကုိကည္ီေအာင ္ေရးဆြဲျခင္းသည ္

သာ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါေၾကာင္း စာေရးသူအျမင္ကုိ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီး႐ံုသူမက 

အေျခခံေကာက္ေၾကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသည္ အနာဂတ္တြင္ရွိသင့္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ဆိငုရ္ာပုစံံႏငွ္ ့ကိက္ုညီေအာင္ေရးဆြသဲင္သ့ညဟ္ ုယဆူခ်ကအ္ရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အနာဂတ္ျမနမ္ာနိငုင္၏ံ ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈ 

စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ပိုမိုအေရးႀကီးလာပါေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
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 ၁။ ယခုလက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္အတိုင္း ေျမမ်ိဳး အေပၚအေျခခံသည့္စနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သုံးမည္လား? 

 ၂။ စနစ္သစ္ပုံစံျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု တည္းက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ပုံစံသစ္သို႔ လုံး၀ကူးေျပာင္းၾကမည္လား? 

 ၃။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ပုံစံ သစ္ႏွင့္ပုံစံေဟာင္းကိုေရာစပ္ၿပီး သုံးစြဲမည္လား? 

တစ္ခုခုေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံယူဆခ်က္အရ စနစ္ပုံစံ(၃)ခုအနက္မွ တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

သည္လည္း အဓိကအေျခခံအက်ဆံုး ျဖစ္လာပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚအေျခခံ၍ သူ႔လမ္းေၾကာင္းႏွင့္သူ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးျပစ္ 

တို႔ ရွိနိုင္ပါသည္။

 လက္ရိွေျမမ်ိဳးအေပၚအေျခခံၿပီး စီမံခန္႔ခြသဲည့္စနစ္သည္ အသားေသၿပီးေသာစနစ္ျဖစ္ပါ သည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္  

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသူ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာမခက္ခဲပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း (၂၀)၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲ 

ေနေသာစနစ္သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔တစ္ခုရရန္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာမႈျဖစ္ေစပါသည္။ ျပည္သူလူထုအတြက္ မ်ားစြာ ၀န္ထုပ္ 

၀နပ္ိုးျဖစရ္ပါ သည။္ တစ႐္ုံး၀င ္တစ႐္ုံးထြက၊္ တစဌ္ာနကိ၀ုင ္တစဌ္ာနကုိထြက၊္ ဟိလူုႏငွ့္ေတြ႕ ဒလီူႏငွ့္ေတြ႕အဆင္ေခ်ာေအာင ္

ေျပာဆိုဆက္ခံေနရမႈမ်ိဳးသည္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ၿငိဳျငင္စရာျဖစ္ရပါသည္။ ျပည္သူတို႔အတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ျဖစ္ေပၚေစ 

လ်က္ရွိပါသည္။

 ဒတိုယေရြးခ်ယ္နုိင္မည့္ ပံုစံအေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ ဤပံုစံကမူ - အေပၚမွ  လက္ရိွသံုးစြလဲ်က္ရိွသည့္ 

ပုံစံမွ လုံး၀ကြဲထြက္ၿပီး ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအားလုံးကို ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းက စုစည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ 

အမ်ိဳးသားေျမယာ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးရန္ဆိုေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကို စဥ္းစားရျခင္း၏ 

အေၾကာင္းတရားမ်ားရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒကို အမ်ားျပည္သူမ်ားျဖင့္ စုေပါင္း တိုင္ပင္ 

ညႇိႏႈငိ္းလ်က ္ေရးဆြခဲဲၿ့ပီးျဖစပ္ါသည။္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမဝူါဒအရ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာငစ္ကုိီလည္း ဖြ႕ဲစည္းၿပီး 

ျဖစပ္ါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာငစ္သီည ္ျမနမ္ာနိငုင္၏ံ ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈနယပ္ယတ္ြင ္အျမင္ဆ့ုံးအဖြ႕ဲ 

အစည္း ျဖစ္လာပါသည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီမွခ်မွတ္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ထိန္းေက်ာင္းရန္ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုလုိအပ္လာပါသည္။ အဆုိပါ ၀န္ႀကီးဌာန 

တစ္ခုသည္ ေျမဘက္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္အခြင့္ အာဏာႀကီးသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ရရိွထားသူျဖစ္ပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ 

ေသာ္ ေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ၏ တုိက္ရုိက္ကြပ္ကမဲႈေအာက္တြင္ရိွၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 

အသီးသီးရွ ိ၀နႀ္ကီးခ်ဳပမ္်ားႏငွ္ ့ထိေတြ႕ဆကဆ္ရံမည္ ့၀နႀ္ကီး၊ ဌာနျဖစ္ေနေသာေၾကာင္ ့ျဖစပ္ါသည။္ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ 

ေကာင္စီတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အလြန္ႀကီးမားသည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ခ်မွတ္ရ 

မည္ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီေအာက္တြင္ ေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီက ခ်မွတ္လိုက္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္မ်ားကုိ ထနိ္းေက်ာင္းေမာင္းႏငွ ္အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္နမ္ွာ မလြမဲေသြလုိအပလ္ာ၍ ျဖစပ္ါသည။္ ၀နႀ္ကီးဌာနတစခ္တုည္း 

ကသာ တာ၀နယ္ ူေဆာငရ္ြက္ျခင္း ျဖင္ ့ပိမုိထုိေရာက္ေသာ လပုင္န္းအေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ႈ ရရွနိိငုပ္ါသည။္ သို႔ေသာလ္ည္း 

ပုစံသံစ္ျဖစပ္ါ၍ အစပိငု္းတြင ္အခက္အခဲေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ေပၚေပါကန္ိငုပ္ါသည။္ လပုင္န္းလမ္းေၾကာင္းမရငွ္းျခင္း၊ လပုင္န္း 

ရပတ္စခ္ုႏငွ္တ့စခ္ ုခ်တိဆ္ကမ္ေနဘ ဲဟေနျခင္း၊ အသားမေသျခင္း၊ အသားေသၿပီးသားမလူလမ္းေၾကာင္းေဟာင္းမ ွခြထဲြက ္

လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ျဖစ္၍ အမ်ားနားလည္ရန္ မလြယ္ကူျခင္းစသည္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရရွိနိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ 

ပညာရွင္အမ်ားႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာတိုင္ပင္ညႇိႏွိုင္းရန္ လိုအပ္ပါမည္။ အခ်ိန္ယူၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္  လိုအပ္ပါမည္။  

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတစ္ရပ္ မလြဲမေသြလုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဤပံုစံသစ္ကုိ အနာဂတ္ပံုစံသစ္ဟု ရႈျမင္ထား၍ 

ရနိုင္ပါသည္။ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ ၊ ၃၀ တြင္ ဤပုံစံသစ္ျဖင့္သာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို သြားသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

မလြဲမေသြ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အနာဂတ္ပုံစံသစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။
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 ေနာကဆ္ုံး ေရြးခ်ယ္နိငုသ္ည္ ့ပုစံတံစခ္ကုိ ုတင္ျပပါမည။္ ၎ပုစံ ံပုစံံေဟာင္းႏငွ္ ့ပုစံသံစက္ိ ုေရာစပၿ္ပီး ေလာေလာ 

ဆယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြက္ အသုံးျပဳသင့္သည့္ပုံစံ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီေအာက္တြင္ အမ်ိဳး 

သားေျမယာ၀န္ႀကီးဌာနကုိ ဖြ႕ဲစည္းၿပီး အထက္မွ ပံုစံ(၂)အတုိင္း စီမံခန္႔ခြမဲည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္း 

အေရးႀကီးေသာ ေျမမ်ိဳးမ်ားကိုမူ လက္ရွိစီမံမႈအတိုင္း ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္၍ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေပးၿပီး တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ 

ေျမယာ၀နႀ္ကီးဌာနမ ွလႊဲေျပာင္းတာ၀နယ္သူြားရန္ျဖစပ္ါသည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့လယယ္ာေျမႏငွ္ ့ေျမလြတ္ေျမ႐ိငု္းမ်ားကိ ုမလူ 

လမ္းေၾကာင္းအတိငု္း၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝိငု္းကုိလည္း မလူလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လကထ္ားရွ၍ိ ေျမပု၊ံ စာရင္း၊ မတွတ္မ္းမ်ား 

ကို ေျမယာ၀န္ႀကီးဌာနက ပူးတြဲထိန္းသိမ္းကာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေျပာင္းလဲ ရယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ ဤေရြးခ်ယ္မႈသည္သာ အသင့္ေတာ္ ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ေျမပံု၊ စာရင္း၊ 

မတွတ္မ္းကိ ုႏစွ ္၂၀ ၀န္းက်င ္စနစတ္က်ႏငွ္ ့ပူးတြထဲနိ္းသမိ္းသြားခဲမ့ည၊္ ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈႏငွ္ပ့တသ္က္ေသာ ေျမပု၊ံ စာရင္း၊ 

မွတ္တမ္းမ်ားကို မိတၱဴရယူ ထိန္းသိမ္းထားမည္ဆိုပါက ကာလျပည့္ေျမာက္ပါလွ်င္ အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စြမ္းရည္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံမ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္ကာလတြင္လည္း 

အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ မျဖစ္ေသးသည့္အတြက္ ပုံမွန္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး အသြင္ကူး 

ေျပာင္းေရးကာလကနုဆံု္းပါက ပုစံသံစလ္မ္းေၾကာင္း ၂ ျဖင္ ့ကူးေျပာင္းေဆာငရ္ြကရ္န ္သင့္ေတာပ္ါေၾကာင္း တင္ျပအပပ္ါသည။္ 

ဤပုံစံသည္သာ ေလာေလာဆယ္ကာလအတြက္ ပူးေပါင္းပုံစံသစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 သုိ႔ေသာ္လည္း ဤစနစ္သစ္မ်ားတြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေရာက္ရိွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ 

သူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္လိမ္မာသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ယခုလိုလက္ရွိပုံစံအတိုင္းျဖင့္ ပုံစံ(၂)ကို 

ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါလၽွင္ ထူးမျခားနားသာျဖစ္လိမ့္မည္ဆိုသည္ကို တင္ျပလိုပါသည္။
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 ၅ . ၂  ။ အနာဂတ္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းတင္ျပျခင္း

 အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒကို အနာဂတ္တြင္ရွိသင့္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲျခင္းသည္သာ 

အသင့္ေတာဆ္ုံးျဖစ္ေၾကာင္းႏငွ္ ့စာေရးသ၏ူ အေတြးအျမင္ျဖစသ္ည္ ့အနာဂတတ္ြငရ္ွသိင့္ေသာ ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈပုစံမံ်ားကိ ု

တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎ပံုစံမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အနာဂတ္ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကုိ ဆက္လက္ 

၍ ေမွ်ာ္မွန္းတင္ျပပါမည္။

 အနာဂတ္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို စဥ္းစားမည္ဆိုလၽွင္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းသာရွိပါသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ 

စဥ္းစား ေရြးခ်ယ္စရာမလိုဟု ယူဆပါသည္။ အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးသည္ Digital System ၊ Digital Form ႏွင့္သာ 

သြားရမည္ျဖစပ္ါသည။္ Paper Works သည ္ကူးေျပာင္းေရးကာလအထသိာရွသိင္ၿ့ပီး ကူးေျပာင္းေရးကာလၿပီးဆုံးသြားပါက 

Digital System ႏွင့္သာ တစ္ေျပးညီ အသံုးျပဳသြားသင့္ပါသည္။ ေျမပံုသည္လည္းေကာင္း၊ စာရင္းသည္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ 

တမ္းသည္လည္းေကာင္း၊ Digital Form ႏွင့္သာရိွသင့္သည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ လြယ္လြယ္ကူကူရယူနုိင္သည့္ စနစ္ျဖင့္ 

လည္း ထားရွိသင့္ပါသည္။ အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္႐ႈေလ့လာနိုင္ေသာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူနိုင္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စနစ္သည္သာ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါမည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္စရာ မလုိအပ္ပါ။ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းသာ 

ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ နုိင္ငံတကာတြင္ Digital Form ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာကာလတြင္ မိမိတုိ႔နုိင္ငံသည္လည္း 

အမ်ားနည္းတူျဖစ္သင့္ပါသည္။

 ထုိ႔ျပင္ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံေျမစာရင္းလက္စြဲဥပေဒကုိျပဌာန္းၿပီး ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလအထိ လုိက္နာ 

က်င့္သံုးလ်က္ရိွသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏ ေျမပံု၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းစသည့္ အေျခခံလက္ေတြ႕ေဆာင္ 

ရြက္ေနမႈအားလုံးသည္ ေျမစာရင္းလက္စြဲ ဥပေဒအေပၚ အေျခခံထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔အတူ အနာဂတ္ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးသည္လည္း အေျခခံရမည့္ လက္စြဲဥပေဒတစ္ခုအေပၚတြင္ 

အေျခခံသင့္ပါေၾကာင္း၊ ၎ဥပေဒကိုလည္း ျပဌာန္းထားသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္း ျပဳစု 

ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးသည္ အဆိုပါလက္စြဲဥပေဒအသစ္အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 

သင့္ပါသည္။ လက္စြဲဥပေဒမရွိဘဲ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာရွိေသာ္လည္း 

အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သို႔ မခိုင္မာပါ။ သို႔ 

ျဖစပ္ါ၍ အနာဂတ္ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္အတြက္ Digital System ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွမည့္ လက္စြဥဲပေဒအသစ္တစ္ခု 

ျပဌာန္းထားရွိေရးကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ လက္စြဲဥပေဒသစ္သည္ Digital System 

ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္႐ုံမက အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ

ဝါဒႏွင့္လည္း ကုိက္ညီေနရန္လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးသား ေျမဥပေဒႀကီး ေပၚထြက္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသကဲသုိ့႔ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ လက္စြဥဲပေဒ ေရးဆြဲေရးကုိလည္း ႀကိဳတင္ေမၽွာ္မွန္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 အနာဂတ္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးသည္ အဆိုပါလက္စြဲ ဥပေဒအေပၚ အေျခခံရမည္ 

ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒကုိ အရင္ျပဌာန္းမည္ သုိ႔မဟုတ္ လက္စြဲ ဥပေဒကုိ အရင္ျပဌာန္းမည္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ၿပိဳင္တည္း 

ေဆာငရ္ြက္သင္သ့ည ္စသည္ျဖင္ ့ေရြးခ်ယစ္ရာလမ္းေၾကာင္းရွပိါသည။္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိငုပ္ါသည။္ သို႔ေသာလ္ည္း မမိအိျမငမ္ွာမ ူ

ထားရွသိင္သ့ည္ ့အနာဂတစ္မီခံန္႔ခြမဲႈပုစံကုိံ စဥ္းစားေရြးခ်ယၿ္ပီးၿပဆီိလုၽငွ ္၎ရညမ္နွ္းခ်က္ႏငွ္က့ိကုည္ီေအာင ္ေရးဆြရဲန ္ျဖစ ္

ပါ၍ တစၿ္ပိဳငတ္ည္းေဆာငရ္ြကက္ာ အျပနအ္လနွည္ႇိႏႈငိ္းေဆာငရ္ြကသ္ြားသင္ပ့ါေၾကာင္း တင္ျပအပပ္ါသည။္ အေရးႀကီးသည ္

မွာ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ၏ အာဏာတည္ေရး အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လက္စြဲဥပေဒ၏ အာဏာသက္ 

ေရာက္နိုင္စြမ္းအားသည္လည္း မေလ်ာ့နည္းေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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 ၅ . ၃  ။ အနာဂတ္ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းစနစ္ တည္ေဆာက္မႈကိုတင္ျပျခင္း

  အနာဂတ္၏ေျမပံု၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းစနစ္သည္ Digital စနစ္ျဖစ္ရပါမည္။ ၎ Digital စနစ္ကုိ တည္ေဆာက္မႈ 

သည္လည္းေကာင္း၊ ကိုင္စြဲထိန္းသိမ္းမွတ္တမ္းထားရွိမႈသည္လည္း ေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လက္စြဲဥပေဒႏွင့္အညီသာ 

ျဖစ္ရပါမည္။ ဥပေဒႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕အသုံးခ်နိုင္ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားနိုင္ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ 

အညီ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးသည္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒႏွင့္အညီသာ ျဖစ္ရပါမည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ Two Ways လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုႏွင့္ 

တစ္ၿပိဳင္တည္း စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါသည္။

 ထိုသို႔လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခု တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျပန္အလွန္ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္လ်က္ ေဆာင္ရြက္သြား 

သင့္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ား၏ အေျခခံသည္ လက္စြဲဥပေဒေပၚတြင္ အေျခခံမွန္း မသိသျဖင့္ 

၎လက္စြဲဥပေဒ၏တန္ဖုိးကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ မ႐ႈျမင္နုိင္ဘဲ ပစ္ပယ္ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ေသာကာလ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္၍ 

တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 အနာဂတ္ ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းစနစ္သည္ Digital Form ျဖစ္ပါ၍ ယခုထက္ထိ မရွိေသးပါ။ စနစ္အသစ္ကို 

တည္ေဆာက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့နုိင္ငံအမ်ားသည္ ဤစနစ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာထူေထာင္ထားၿပီးျဖစ္ပါ၍ 

ေလ့လာစရာ၊ အတုယူစရာ၊ မွီျငမ္းစရာမ်ား စြာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပုံတူကူးခ်ျခင္းစနစ္ကို မက်င့္သုံးဘဲ ျမန္မာ့ဓေလ့ျမန္မာ့ 

ထုံးစံႏွင့္ ညီညြတ္ေသာစနစ္သစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္သင့္ပါသည္။

 ေျမပံု၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းစနစ္အသစ္ကုိ ထူေထာင္ရမည္ျဖစ္ပါ၍ လြယ္လြယ္မစဥ္းစားသင့္ပါ။ ယေန႔လုပ္ ေနာက္ေန႔ 

ၿပီးသည့္ ရလဒရ္ရိွရန္ကုိလည္း မလုိလားသင့္ပါ။ အဘက္ဘက္က ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားလ်က္ ဘက္ေပါင္းစံုက ရႈၾကည့္သင့္ပါသည္။ 

လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိငု္မႈကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ေငြေၾကးဘတ္ဂ်က္၊ လူအင္အား၊ ကိရိယာ၊ 

နည္းပညာ၊ စနစ္စသည္တုိ႔ကုိလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ပါသည္။ မည္သည့္စနစ္သည္ အေကာင္းဆံုး မည္သည့္ 

ပုံစံျဖင့္ သြားသင့္သည္ဆိုသည္ကိုလည္း ေသခ်ာစြာသုေတသန ျပဳလုပ္ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

 ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းဆုိင္ရာစနစ္သစ္ကို ထူေထာင္ရာတြင္ ေျမပုံသည္ မူလအေျခခံ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမပုံရရွိၿပီးမွ 

သာ စာရင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာရၿပီး စာရင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မွတ္တမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရသည့္ ထုံးစံရွိပါသည္။ ေျမပုံကိုလည္း 

ေျမတိုင္းတာၿပီးမွသာ ရရွိနိုင္ပါသည္။ အနာဂတ္ေျမပုံ၊ စာရင္း၊ မွတ္တမ္းသည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အရ Digital Form ျဖစ္ပါ၍ 

Digital Map မ်ားရရိွေအာင္ ဦးစြာ ေခတ္မီေျမတုိင္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ တုိင္းတာရပါမည္။ လက္ရိွႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ လက္ေတြ႕ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ လူအင္အားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္း မျပည့္၀မႈမ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္အခါဆီက 

ေျမတုိင္းတာျခင္းကုိ Survey Party အိႏၵယိေျမတုိင္းအဖြ႕ဲမ်ားက သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ Survey Party သည္ ေျမတုိင္း 

တာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတည္းကုိပင္ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ၿပီး ပုံႏွိပ္ေျမပုံရရွိေစပါသည္။ ထိုေျမပုံအဆင့္သည္ ဗလာေျမပုံ 

အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဗလာေျမပံုအဆင့္ရရိွၿပီဆုိလွ်င္ ေနာက္ထပ္ေၾကးတုိင္အဖြ႕ဲ(Settlement Party) မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပး၍ 

ခ႐ိုင္အလိုက္ ေၾကးတိုင္စိုက္ပါသည္။ ေၾကးတိုင္ေျမပုံ၊ စာရင္းရရွိမွ ေျမစာရင္းဌာနက ကြင္းထြက္ေျမပုံ ထူေထာင္ရပါသည္။ 

ကြင္းထြက္ေျမပုံကို လက္ေတြ႕အသုံးခ်ပါသည္။

 ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေျမတုိင္းအဖြ႕ဲသည္လည္း ေျမစာရင္းဌာနကသာ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ေၾကးတုိင္လုပ္ငန္းကုိ 

လည္း ေျမစာရင္းဌာနကသာ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ေျမစာရင္းလုပင္န္းကုိလည္း ေျမစာရင္းဌာနကသာ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ 

လုပ္ငန္း(၃)မ်ိဳးကုိ ေျမစာရင္းဌာနတစ္ခုတည္းက လုပ္ေဆာင္ေနရေသာ္လည္း ေျမစာရင္းဌာနတြင္ လူအင္အား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 

ဘတ္ဂ်က္၊ အခ်ိန္လုံေလာက္မႈမရွိပါ။ မီးက်ိဳးေမာင္းပ်က္ႏွင့္ စခန္းသြားေနၾကရပါသည္။ ထိုအေျခအေနဆိုးကုိ ျပဳျပင္ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။

 သို႔ျဖစပ္ါ၍ အမ်ိဳးသားေျမယာ ၀နႀ္ကီးဌာနေအာကတ္ြင ္ေျမတိငု္းလပုင္န္းကိသုာ သီးသန္႔လပု္ေဆာငမ္ည္ ့ေျမတိငု္း 
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အဖြ႕ဲကုိ အင္အားျပည့္ထူေထာင္သင့္ပါသည္။ ထုိအဖြ႕ဲမွ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ Digital Map မ်ားကုိ တုိင္းတာသင့္ပါသည္။ 

Platform တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ကာ ရရိွေသာ ေျမပံု၊ စာရင္းမ်ားကုိ စတင္ျဖည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက စာရင္း၊ ေျမပံုမ်ားကုိလည္း အဆုိပါ Platform တြင္ ၀င္ေရာက္ျဖည့္ သြင္းသင့္ပါသည္။ အျခားေသာဌာနမ်ား 

ဆိသုညမ္ွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမလွည္း သစ္ေတာႀကိဳးဝိငု္းမ်ား၏ ေျမပု၊ံ စာရင္းကိ ုသူ႔စေကးႏငွ္သူ့၊ သူ႔ Layer ႏငွ္သ့ ူျဖည္သ့ြင္း 

သကဲ့သို႔ အိုးအိမ္ ဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန စသည့္ဌာနအသီးသီးက လည္း 

သူ႔စေကးႏွင့္သူ၊ သူ႔ Layer ႏွင့္သူ ဝုိင္း၀န္းျဖည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ ထူေထာင္ထားေသာ Platform ႀကီးသည္ မည္သည့္ဌာနက 

မဆို ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ Platform ႀကီးျဖစ္သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ GIS Tools ျဖင့္ျပန္၍ စနစ္ 

တက် အသုံးခ်နိုင္ပါမည္။ ရရွိေသာ ေျမပုံ၊ စာရင္းမ်ားကိုလည္း လၽွို႔ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားရမည့္ ကိစၥရပ္မွလြဲ၍ လြတ္လပ္စြာ 

ကူးယူအသုံးခ်နိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။

 ထုိသုိ႔ ေျမတုိင္းတာရာတြင္လည္း လုိအပ္ပါက ကန္ထ႐ုိက္ေခၚယူ၍ ေျမတုိင္းပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားျဖင့္လည္း ေဆာင္ 

ရြက္သင့္ပါသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ ေျမတိုင္းပညာရွင္မ်ား၏ လုပ္အားမ်ား၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို 

လည္း ရယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး 

အမ်ိဳးသားေျမယာ၀န္ႀကီးဌာနက တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ ေပၚလစီပိုင္း ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ 

မ်ား၊ ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ အခကအ္ခမဲ်ားကိလုည္း အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာငစ္သီို႔ အနီးကပတ္င္ျပ၍ အကအူညရီယသူင္ ့

ပါသည္။ သို႔မွသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀-၃၀ ၾကာျမင့္ၿပီးသည့္ ကာလတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းက ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႔ခြဲသြား 

ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

  ၅ . ၄  ။ ဇုန္နယ္မ်ား တည္ေဆာက္အသုံးျပဳျခင္း

 အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တြင္ ဇုန္နယ္မ်ား တည္ေဆာက္အသုံးျပဳျခင္းစနစ္ကို ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပ 

လူေနထိုင္သည့္ ဇုန္၊ စက္မႈဇုန္၊ ကုန္သြယ္ဇုန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္စသည့္ ဇုန္နယ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္တြင္လည္း ႀကံစိုက္ပ်ိဳးေရး 

ဇုန္၊ ပဲစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္၊ သရက္စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္၊ စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္စသည္ျဖင့္ ေဒသအေျခ 

အေနအေပၚမူတည္၍ ဇုန္မ်ားသတ္မွတ္ေနရာခ်ထား စီမံခန္႔ခြရဲန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသ၏ထူးျခားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ 

ဇုန္မ်ားမသတ္မွတ္ခင ္ေသခ်ာစြာဆန္းစစ္တုိင္ပင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္တုိင္ပင္ၿပီး ဇုန္တစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီးပါက အမ်ား 
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ျပည္သူကို အသိေပးေၾကညာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔သတ္မွတ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏သေဘာဆႏၵ၊ အႀကံဉာဏ္ရယူ 

ရန္ လုိအပ္သကဲ ့သုိ႔ စီမံခန္႔ခြမဲည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္၊ ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိအပ္ပါမည္။ 

ထိုသို႔ ဇုန္နယ္မ်ားတည္ေဆာက္အသုံးျပဳျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူ ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳး 

စီးပြားကိသုာ ေရွး႐ႈရန္ျဖစပ္ါသည။္ ပတ၀္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္းေရး၊ ေရရညွစ္ဥဆ္ကမ္ျပတ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးတို႔ကိလုည္း ထည္သ့ြင္းစဥ္း 

စား အေျခခံရပါမည္။ ဇုန္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္အသုံးျပဳေနၾကသူမ်ားကို စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေပးၿပီး လူတိုင္းလိုက္နာ 

ေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းရသကဲ့သို႔ လိုက္နာသည့္သူမ်ားကိုလည္း အခြင့္အေရးေပးသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးရပါမည္။ စည္းကမ္း 

ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း မလြဲမေသြ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

သတ္မွတ္ဇုန္နယ္အတြင္း သတ္မွတ္လုပ္ငန္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိၿပီး သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားကို လူတိုင္းမပ်က္မကြက္ 

လိုက္နာျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပိုမိုရရွိေစႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 ၅ . ၅  ။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ထူေထာင္ျခင္း

 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း လူတိုင္းသိၾကပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ 

တိုးတက္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကုိ ထူေထာင္ေပးနိုင္ေၾကာင္း လူတိုင္းလက္ခံၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မွန္ကန္ေသာ ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြမဲႈသည္ မွန္ကန္ေသာ ျပည့္စံုေသာ အေျခခံဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ပညာရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေၾကာင္းကုိ 

မူ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ဥပေဒစသည့္ ပညာရပ္တုိ႔ကုိ စနစ္တက် 

သင္ၾကားေပးေသာ တကၠသိုလ္မ်ားရိွေနေသာ္လည္း အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ တည္ရွိေနေသာ ေျမယာစီမံ 

ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ကိုမူ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနျခင္း မရွိေသးပါ။ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားမွ သင္ၾကားေပးလိုက္ 

ေသာ အသိပညာျဖင့္ လက္ေတြ႕အေတြ႕အႀကံဳေပါင္းစပ္ကာ ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္မွ အျမင့္ဆုံး 

အဆင့္အထိ အဆင့္အသီးသီးတြင္ က်ရာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားရိွေနေသာ္လည္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တြင္ 

ေမြးကတည္းက အလုိလုိသိ၊ အလုိလုိတတ္လာေသာ သဘာ၀ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ေလၽွာက္လွမ္းေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါ 

သည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို သိသည္တတ္သည္ဟု ယူဆၿပီး ပုဂၢလိကခံစားမႈျဖင့္ ၀င္ေရာက္စီမံခန္႔ခြဲလာေသာအခါ အမွန္ 

ထက္ အမွားကုိ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရိွသည္ကုိ မေမ့သင့္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားအေၾကာင္း 

ေသခ်ာဂဏသင္ၾကားေပးမည့္ ေျမယာတကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေစခ်င္ပါသည္။ ဤတကၠသိုလ္မွ သင္ 

ၾကားေပးလုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္လာၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုကို အလႊာ 

အသီးသီး၌ အက်ိဳးျပဳနိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္တြင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္မွ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ထိ 

ေျမယာက႑ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ က်င္လည္လႈပ္ရွား စြမ္းေဆာင္မႈ ျပဳေစလုိပါသည္။ သုိ႔မွသာ အနာဂတ္ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ မတိမ္းမေစာင္း ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း 

တင္ျပအပ္ပါသည္။
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နိဂုံး



အခန္း ၆  ၊  နိဂုံး 

 ယခဆုိုလၽငွ ္လက္ေတြ႕အသုံးခ်ေျမယာစမီခံန္႔ခြမဲႈဆိငုရ္ာ အေျခခသံေဘာတရားမ်ား အေၾကာင္းကိ ုတတ္နိငုသ္မွ် 

တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဖတ္ရႈေလ့လာခဲ့ၿပီးသူမ်ားသည္လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ အေတြးအျမင္ 

မ်ားရရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ စာေရးသူ၏နိဒါန္းပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေပၚလစီခ်မွတ္ေသာအလႊာ၊ 

ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျပဳစုေသာအလႊာ၊ ဆုံးျဖတခ္်ကခ္်မွတ္ေသာအလႊာ၊ လက္ေတြ႕စီမံခန္႔ခြဲေနေသာအလႊာႏငွ့္ ျပည္သ ူ

လထူအုလႊာဟ၍ူ လတူန္းစားအလႊာ(၅)မ်ိဳးတြင ္ယခတုင္ျပခ်က္ပါ အေျခခသံေဘာတရားမ်ား သရိွနိားလညသ္ေဘာေပါကမ္ႈ 

ရိွေနၾကပါလၽွင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈကုိ ပိ၍ုစနစ္တက် ေဆာင္ရြက္နုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ စနစ္တက် ကာကြယ္ 

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကိုလည္း ပို၍စြမ္းေဆာင္မႈေပးနိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။

 သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤစာအုပ္ကို လက္ကိုင္စာအုပ္အျဖစ္ အသုံးခ်နိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ေဆာင္ထား၍ ေဆာင္ရန္၊ 

ေရွာင္ရန္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ စာေရးသူ၏ အေတြးအျမင္ကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ 

မျပည့္မစုံသည္မ်ား၊ မွားယြင္းသည္မ်ား၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို ပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာသမားမ်ားက ျဖည့္စြက္ေပးေစလိုပါသည္။ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေလာကႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဤစာအုပ္သည္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတပြင့္ပမာ မွတ္ယူၾကပါေစ 

ေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပလ်က္ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

 အမ်ားျပည္သူႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏အက်ိဳးစီးပြားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းစြမ္း ေဆာင္ေပးနိုင္ေသာ ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈေလာကႀကီး ထြန္းကားလာပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။

    ဦးမိုဃ္း(လယ္၀န္)

   (၂၅-၁၂-၂၀၁၈)

   ခရစ္စမတ္ေန႔
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လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ(၇) ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္

နည္း (၇) 
ႏွင့္ (၈) 

အရ
စိစစ္ျခင္း

စိစစ္ေထာက္ခံ (၃၀) ရက္

       - မွတ္ပံုတင္ေၾကးေပးသြင္း

- မွတ္ပံုတင္

လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာရယူ

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴူး႐ံုး

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ရပ္/ေက်း
လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

သေဘာထား

မွတ္ခ်က္ 

(၇) ရက္

သေဘာထား

မွတ္ခ်က္ 

(၃၀) ရက္

ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

(၇) ရက္

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန

လယ္ယာေျမ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္

ထုတ္ေပးျခင္း

လယ္ယာေျမ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္

ျငင္းပယ္ျခင္း

(၃၀) ရက္
အတြင္း

ကန္႔
ကြက္ႏိုင္ က

န္႔က
ြက

္လ
ႊာေ

ခၚ

၁၅
 ရ

က
္အ

တ
ြင္း

စံုစမ္း
စစ္ေဆး
(၇) ရက္

ကန္႔ကြက္လွ်င္

(၇) ရက္

ခြင့္ျပဳ / ျငင္းပယ္ 

(၁၅)ရက္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ရပ္/ေက်း လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ေလွ်ာက္လႊာရရွိခ်ိန္မွ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည္အထိ

- ကန္႔ကြက္မႈမရွိလွ်င္ စုစုေပါင္း ၾကာခ်ိန္ (၁၁၁) ရက္

- ကန္႔ကြက္မႈရွိလွ်င္ စုစုေပါင္း ၾကာခ်ိန္ (၁၅၅) ရက္
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လယ္ယာေျမကို ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉ အရ အျခားးနည္းလမ္းအသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္း

 အေကာင္

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

လယ္ေျမ

(၃၀) ရက္

ဗဟိုလယ္ယာေျမ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

(၁
၅ 

)အ
တ

ြင္း

ပံုစံ(၁၅-က)ျဖင့္
ခြင့္ျပဳ

ေနျပည္ေတာ္/
တိုင္း/ျပည္နယ္

အစိုးရအဖြဲ႕

ပံုစံ(၁၅-က)ျဖင့္
ခြင့္ျပဳ

(၃၀)ရက္

လယ္ေျမမွအပ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ေနျပည္ေတာ္/တိုင္း/ 
ျပည္နယ္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း
- လုပ္ငန္းစာတြဲ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

- စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန

ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရအဖြဲ႕

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန
(သုိ႔မဟုတ္)

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕

ဗဟိုလယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ 

သေဘာထား
မွတ္ခ်က္ျဖင့္

- ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ သတ္မွတ္သည့္ရက္ေပါင္း (၇၅) ရက္

- လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ-၂၉ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုလွ်င္ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ - ၇၉ ၊ ၈၀ အရ ကၽြမ္းက်င္ 

ပညာရွင္မ်ား ေရးဆြဲထားေသာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို သက္ဆုိင္ရာျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးရန္လုိုအပ္ပါသည္။

- သကဆုိ္ငရ္ာျပည္ေထာငစ္၀ုနႀ္ကီးဌာနမ်ား၏ လပုင္န္းဆိငုရ္ာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြကမ္ည္ ့

၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗဟုိ လယ္/စီအဖြဲ႕သို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ရယူႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ 

ရရွိပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ ဆက္လက္တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။

- ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရအဖြ႕ဲ၏ ခြင့္ျပဳခ်ကရ္ရွပိါက လပုင္န္းစမီခံ်ကက္ိ ုစတငအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏိငုၿ္ပီး သကဆ္ိငုရ္ာ 

ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ လုပ္ငန္းအမႈတြရဲရိွေအာင္ နည္းဥပေဒအပုိဒ-္၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈ တုုိ႔အရ 
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ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လယ္ယာေျမကို ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀(က)၊ (ခ) အရ အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္

ေနျပည္ေတာ္/တိုင္း/ျပည္နယ္
အစိုးရအဖြဲ႕

(၃၀)ရက္

လယ္ေျမမွတပါး

ပုဒ္မ ၃၀(ခ)

ပံုစံ(၁၅-က)ျဖင့္
ခြင့္ျပဳ

ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း
- လုပ္ငန္းစာတြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း
- စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျငင္းပယ္ျခင္း ပံုစံ(၁၅-က)ျဖင့္
ခြင့္ျပဳ

ျငင္းပယ္ျခင္း

(၁
၅ 

)အ
တ

ြင္း

ပံုစံ(၁၄)ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမဗဟိုလယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ေနျပည္ေတာ္/တိုင္း/ျပည္နယ္
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ (၂၅.၅.၂၀၁၂) 

ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၅၁(၈၉)/၁/

သမၼတ႐ံုးအရ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ တင္ျပ

(၃၀)ရက္
လယ္ေျမ

ပုဒ္မ ၃၀(က)

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန

- ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ သတ္မွတ္သည့္ရက္ေပါင္း (၇၅) ရက္

- လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဧရိယာမ်ားအား နည္းဥပေဒ (၉၀) အရ (၆)

လ တစ္ႀကိိမ္ ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရန္
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စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္လွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

အစုိးရအဖြဲ႕

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
ဦးစီး႐ံုး

စစ္ေဆးတင္ျပ

၇ ရက္အတြင္း

၇ ရက္အတြင္း

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္

တင္ျပ
သေဘာထား

မွတ္ခ်က္

ခ႐ိုင္ဦးစီး႐ံုး

သီးျခားအဖြဲ႕

ဗဟိုေကာ္မတီ

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/
ခ႐ိုင္ ဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္

ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း

သတ္မွတ္ရက္မွ (၇) ရက္အတြင္း
ကန္႔ကြက္လႊာေခၚ

- လုပ္ငန္းစာတြဲဖြင့္

- စိစစ္

ေလွ်ာက္ထားျခင္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပရန္

ကန္႔ကြက္လွ်င္တင္ျပ

အေထာက္အထားစိစစ္

သေဘာထား

မွတ္ခ်က္

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန

ခြင့္ျပဳ

ျငင္းပယ္
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ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္လွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

အစုိးရအဖြဲ႕

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
ဦးစီး႐ံုး

စစ္ေဆးတင္ျပ

၇ ရက္အတြင္း

၇ ရက္အတြင္း

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္

တင္ျပ
သေဘာထား

မွတ္ခ်က္

ခ႐ိုင္ဦးစီး႐ံုး

သီးျခားအဖြဲ႕

ဗဟိုေကာ္မတီ

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/
ခ႐ိုင္ ဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္

ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း

သတ္မွတ္ရက္မွ (၇) ရက္အတြင္း
ကန္႔ကြက္လႊာေခၚ

- လုပ္ငန္းစာတြဲဖြင့္

- စိစစ္

ေလွ်ာက္ထားျခင္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပရန္

ကန္႔ကြက္လွ်င္တင္ျပ

အေထာက္အထားစိစစ္

သေဘာထား

မွတ္ခ်က္

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန

ခြင့္ျပဳ

ျငင္းပယ္
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ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား 

လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္လွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

ၿမိဳ႕နယလ္ယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕
ဓာတ္သတၱဳ

ထုတ္လုပ္ျခင္း

ၿမိဳ႕နယလ္ယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

သတၱဳတြင္း
၀န္ႀကီးဌာန

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

အစုိးရအဖြဲ႕

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
ဦးစီး႐ံုး

စစ္ေဆးတင္ျပ

သေဘာထား

၇ ရက္အတြင္း

၇ ရက္အတြင္း

သေဘာထား

မွတ္ခ်က္ျဖင့္

တင္ျပ
သေဘာထား

မွတ္ခ်က္

ခ႐ိုင္ဦးစီး႐ံုး

သီးျခားအဖြဲ႕

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/
ခ႐ိုင္ ဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္

ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း

သတ္မွတ္ရက္မွ (၇) ရက္အတြင္း
ကန္႔ကြက္လႊာေခၚ

- လုပ္ငန္းစာတြဲဖြင့္

- စိစစ္

ေလွ်ာက္ထားျခင္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပရန္

ကန္႔ကြက္လွ်င္တင္ျပ

အေထာက္အထားစိစစ္

သေဘာထား

မွတ္ခ်က္

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီး႐ံုး

ျငင္းပယ္

ခြင့္ျပဳ

ဗဟိုေကာ္မတီ



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား112

အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား 

လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္လွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

ၿမိဳ႕နယလ္ယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

အစိုးရက 
ခြင့္ျပဳထားေသာ 

အျခားလုပ္ငန္းမ်ား

ၿမိဳ႕နယလ္ယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕
သက္ဆိုင္ရာ
၀န္ႀကီးဌာန

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

အစုိးရအဖြဲ႕

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
ဦးစီး႐ံုး

စစ္ေဆးတင္ျပ

သေဘာထား

၇ ရက္အတြင္း

၇ ရက္အတြင္း

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္

တင္ျပ

သေဘာထား

မွတ္ခ်က္

ခ႐ိုင္ဦးစီး႐ံုး

သီးျခားအဖြဲ႕

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/
ခ႐ိုင္ ဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္

ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း

သတ္မွတ္ရက္မွ (၇) ရက္အတြင္း
ကန္႔ကြက္လႊာေခၚ

- လုပ္ငန္းစာတြဲဖြင့္

- စိစစ္

ေလွ်ာက္ထားျခင္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပရန္

ကန္႔ကြက္လွ်င္တင္ျပ

အေထာက္အထားစိစစ္

သေဘာထား

မွတ္ခ်က္

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီး႐ံုး

ျငင္းပယ္

ခြင့္ျပဳ

ဗဟိုေကာ္မတီ
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ေက်းလက္ေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

အစုိးရအဖြဲ႕

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
ဦးစီး႐ံုး

စစ္ေဆးတင္ျပ

၇ ရက္အတြင္း

၇ ရက္အတြင္း
သေဘာထား

မွတ္ခ်က္

ခ႐ိုင္ဦးစီး႐ံုး

သီးျခားအဖြဲ႕

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/
ခ႐ိုင္ ဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္

ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း

သတ္မွတ္ရက္မွ (၇) ရက္အတြင္း
ကန္႔ကြက္လႊာေခၚ

- လုပ္ငန္းစာတြဲဖြင့္

- စိစစ္

ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ကန္႔ကြက္လွ်င္တင္ျပ

အေထာက္အထားစိစစ္

သေဘာထား

မွတ္ခ်က္

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီး႐ံုး

ေက်းလက္ေဒသ 
ေတာင္သူလယယ္သမားမ်ားႏွင့္ 

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ဳိးေရး 

ျငင္းပယ္

(၅၀) ဧက ေအာက္

(၇) ရက္အတြင္း

ခြင့္ျပဳ



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား114

ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅) (၁၀၆) ေရးကူးျခင္းလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္အား ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေျမစာရင္းပံုစံ(၁၀၅) (၁၀၆) ေရးကူးျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

ကာယကံရွင္မွ ေျမစာရင္း(၁၀၃)ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

မိတၱဴေရးကူးျခင္းမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ေရးသြင္း၍ ေလွ်ာက္လႊာအမွတ္စဥ္ေရးထိုးျခင္း

ေျမတိုင္းစာေရးႏွင့္ လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴးမွ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစိစစ္ျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွဴးမွ ကြင္းဆင္းစိစစ္ခ်က္အေပၚ စိစစ္ေရးကူးခြင့္ျပဳျခင္း

ေျမတိုင္းစာေရးမွ ေျမစာရင္းပံုစံ(၁၀၅)၊ (၁၀၆) တို႔ျဖင့္ ေရးကူးျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွဴးက ထပ္ဆင့္စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီး 
႐ံုးတံဆိပ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း

ေရးကူးးခႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းတန္ဖိုး ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ မိတၱဴေရးကူးထုတ္ေပးရန္ 
ခ်ိန္းဆိုျခင္းနွင့္ ေရးကူးထုတ္ေပးျခင္း

လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴးက ေျမတိုင္းစာေရး၏ ေရးကူးခ်က္မ်ားကို စာရင္းေျမပံုမ်ားျဖင့္ 
တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

မွတ္ခ်က္။   လယ္ယာေျမအျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအတြက္ ေျမစာရင္းေျမပံုႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား 

မတိၱဴေရးကူးခြင့ ္တင္ျပေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားႏငွ္ပ့တသ္က၍္ သကဆ္ိငုရ္ာ ေနျပည္ေတာ္ေကာငစ္/ီ တုိင္းေဒသႀကီး / ျပညန္ယ ္

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ စိစစ္ႀကီးၾကပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးမွသာလွ်င္ ေရးကူးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ အျငင္းပြားမႈမရွိသည့္ သာ

မာန္ေျမပံုေရးကူးျခင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွ (၁၅) ရက္အတြင္း 

အၿပီးေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေပးရန္န ညႊန္ၾကားထားရွိပါသည္။
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လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အယူခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္

ရက္ေပါင္း(၆၀)အတြင္း
ခ႐ိုင္ လယ္/စီ၏

အမိန္႔(သုိ႔)ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း

ျပင္ဆင္ျခင္း(သို႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္း

ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း
ၿမိဳ႕နယ္ လယ္/စီ၏

အမိန္႔(သုိ႔)ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း

ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္း

ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း
ရပ္ေက်း လယ္/စီ၏

အမိန္႔(သုိ႔)ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း

ျပင္ဆင္ျခင္း (သုိ႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္း

(၁၅)ရက္အတြင္း
မူလမႈခင္းဖြင့္လွစ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

ၾကားနာျခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ခ႐ိုင္
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု 
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

ရက္ေပါင္း(၆၀)

အတြင္း အယူခံႏိုင္

ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း 

အယူခံႏိုင္

ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း 

အယူခံႏိုင္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ 

အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္

   

-   ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ လယ္/စီ အဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ ရက္ေပါင္း (၁၃၅) ရက္၊

-   ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ လယ္/စီ အဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အယူူခံႏိုင္သည့္ ရက္ေပါင္း (၁၂၀) ရက္

-   လယ္/စီအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္၏ အမိန္႔ (သုိ႔) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မေက်နပ္သူက အယူခံလႊာ တင္သြင္းရာတြင္ လယ္ယာေျမ 

အျငင္းပြားမႈကိ ုဆံုးျဖတသ္ည္ ့မနွက္န္ေၾကာင္း သက္ေသခလံက္မတွ္ေရးထိုးထားေသာ အမနိ္႔(သို႔) ဆံုးျဖတခ္်ကမ္တိၱဴႏငွ္ ့

အားကိုးအားထားျပဳသည့္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အထားမ်ား ပူးတြဲတင္ျပရမည္။





ေနာက္ဆက္တြဲ ( ၁၁ )

 ေျမယာမႈခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ (၂၅)မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။  အဆိုပါ (၂၅)မ်ိဳး 

ခြဲျခား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္_

၁။ စည္းကမ္းပ်က္အေရးယူသည့္ကိစၥ၊

၂။ စီမံကိန္းဝင္ေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းဝင္သီးႏွံမ်ားကို စီမံကိန္းအတိုင္း မစိုက္ပ်ိဳးသည့္ အတြက္ အေရးယူသည့္ကိစၥ၊

၃။ ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာကိစၥ၊

၄။ မူရင္းလက္ငုတ္ႏွင့္လက္ရွိလက္ငုတ္ အျငင္းပြားသည့္ အမႈကိစၥ၊

၅။ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူႏွင့္လူငယ္မ်ား လက္ငုတ္လုပ္ကိုင္မႈအျငင္းပြားမႈ၊

၆။ မူရင္းသီးႏွံႏွင့္သီးထပ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူတို႔ အျငင္းပြားမႈ၊

၇။ အေမြဆိုင္ေျမ အလွည့္က်လုပ္ကိုင္လိုျခင္းေၾကာင့္အျငင္းပြားမႈ၊

၈။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ျပန္သြားေသာသူတို႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ၊

၉။ သီးစား/သူရင္းငွား အျငင္းပြားသည့္ေျမယာမႈခင္း၊

၁၀။ ႏွစ္ရွည္သီးပင္စိုက္ဥယ်ဥ္ၿခံေျမအျငင္းပြားမႈ၊

၁၁။ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈ၊

၁၂။ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အရ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရလိုမႈ အျငင္းပြားသည့္ကိစၥ၊

၁၃။ ေပါင္ႏွံထားသည့္လယ္ယာေျမ ေရြးႏုတ္လုပ္ကိုင္လိုမႈ၊

၁၄။ လယ္ယာေျမကို အေမြအျဖစ္ ေတာင္းခံ အျငင္းပြားမႈ၊

၁၅။ လုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈ၊

၁၆။ လူမႈေရးေထာက္ပံ့ရန္ ကတိပ်က္ကြက္မႈ၊

၁၇။ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက အယူခံဝင္မႈ၊

၁၈။ ေျမႏုကၽြန္းအျငင္းပြားမႈ၊

၁၉။ ေသာင္းက်န္သူမ်ား လက္ငုတ္ေျပာင္းလဲခ်ထားသည့္ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈ၊

၂၀။ တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္ အျငင္းပြားမႈ၊

၂၁။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ လက္ေရာက္ရရွိလိုမႈကိစၥ၊

၂၂။ အစုစပ္ လယ္ယာေျမမ်ား အျငင္းပြားမႈကိစၥ၊

၂၃။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံျခားသား လက္ငုတ္အျငင္းပြားမႈ၊

၂၄။ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေစလိုမႈအတြက္ ေတာင္းခံအျငင္းပြားသည့္ကိစၥ၊

၂၅။ ရပ္ေက်း/အာဏာပိုင္မ်ား၏ မမွန္ကန္ေသာလပု္ရပ္အေပၚ ေတာင္းဆိုအျငင္းပြားသည့္ ကိစၥ၊



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား118

၁ ။   စည္းကမ္းပ်က္အေရးယူသည့္ကိစၥ

 

ဤေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားသည္ ဗဟုိေျမယာေကာ္မတီလက္ထက္ကပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ ၿ ပီး ယေန႔ထိ ဆက္လက္ 

ေတြ႕ျမင္ေနရေသးေသာ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားျဖစပ္ါသည။္ ယခမုႈခင္း အမ်ိဳးအစားႏငွ္ပ့တ္သက၍္ (၂) မ်ိဳးေတြ႕ရေလ့ရွပိါသည။္ 

ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ ေျမယာမႈခင္း စတငစ္ဥ္အခါက ေျမယာလပု္ပိငု္ခြင့္ႏငွ့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈသာျဖစခ္ဲ့ၿပီး၊ တိငု္ၾကား 

မႈအရ စတင္စစ္ေဆးေသာအခါ စည္းကမ္းပ်က္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိ လာရေသာ မႈခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း မစားရသည့္ 

အမဲ သဲႏွင့္ပက္ဆိုသကဲ့သို႔  စတင္ကတည္းက ဒါေတြစည္းကမ္းပ်က္ေနပါၿပီ၊ အေရးယူေပးပါဟု တိုင္ၾကားလာမႈမ်ိဳးလည္း 

ရွိတတ္ပါသည္။ ယခင္က ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ဥပေဒအရ ေရာင္း၊ ေပါင္၊ ငွား၊ လဲ၊ ေပး အခြင့္အေရး မရွိ 

သည့္အတြက္ (၁.၁၀.၁၉၇၀) ခုႏွစ္မွစ၍ စည္းကမ္းပ်က္မႈရွိခဲ့ပါလွ်င္ အဆိုပါ ေျမကိုသိမ္းယူၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထား 

ေရးနည္းဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၁(ဂ) အရ တန္းစီဇယားျဖင့္ ခ်ထားေပးေလ့ရွိပါသည္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ တန္းစီဇယားေရးဆြဲထားရန္ 

ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒအရ ေက်းရြာႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာေကာ္မတီမ်ားသည္ တန္းစီဇယားျပဳလုပ္ထားရၿပီး၊ အဆုိပါတန္းစီ 

ဇယားအရ အလွည့္က်သူကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ေလ့ရွိပါသည္။

စည္းကမ္းပ်က္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အုပ္စု(၃)မ်ိဳးရွိပါသည္။

(က) ေျမစည္းကမ္းပ်က္ျခင္း  

 ဥပေဒႏွင့္အညီေရာင္း၊ ေပါင္၊ ငွား၊ လဲ၊ ေပး မလုပ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

(ခ) လုပ္ကိုင္မႈစည္းကမ္းပ်က္ျခင္း

 ခြင့္ျပဳခ်ကမ္ရွဘိ ဲ  လယယ္ာစိကုပ္်ိဳးမႈမအွပ  အျခားနည္းအသံုးျပဳျခင္း၊ အျခားသီးႏွ(ံႏစွရ္ညွ)္ ေျပာင္းလ ဲ

စိုက္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

(ဂ) လိုက္နာရန္ သီးျခားျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္စည္းကမ္းပ်က္ျခင္း

 ဤစည္းကမ္းပ်က္ျခင္းသည ္ခြင့္ျပဳမနိ္႔ရရွိျခင္းမရွဘိ ဲအသံုးျပဳျခင္း၊ သီးႏွစံိကုပ္်ိဳးမႈ မျပဳဘ ဲလွပထ္ားျခင္း၊ 

ယခင္သီးစားခ်ထားေရး ဥပေဒအရ တာဝန္ေက်စပါးေရာင္းခ်မႈ မရွိျခင္း၊ ယခု တည္ဆဲလယ္ယာေျမ 

ဥပေဒပုဒမ္ ၁၄  အရ လယ္ယာေျမတစ္ရပ္၏ အားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းကုိျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ မည္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း 

ကို ေရာင္း၊ ေပါင္၊ ငွား၊ လဲ၊ ေပးျခင္းမျပဳရဟု ျပ႒ာန္းထားခ်က္အေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္၍ စည္းကမ္းပ်က္ျခင္း 

စသည့္တို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။

 ဒုတိယေတြ႕ရိွရတတ္ေသာ အမ်ိဳးအစားမွာ ယခင္ေခတ္ကာလက စည္းကမ္းပ်က္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲမ့ႈအရ တန္းစီ 

ဇယားျဖင့္  လုပ္ပုိင္ခြင့္ခြဲေဝခ်ထားခဲ့မႈအေပၚ ယေန႔ေခတ္ကာလေရာက္မွ ျပန္လည္အေရးဆို တင္ျပလာမႈမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ 

ယေန႔ေခတ္ကာလ အေျခအေနအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွလာၿပီျဖစ္၍ ျပည္သူလူထုသည္ မည္သူ႔ကုိ၊ မည္သည့္ခုႏွစ္က၊ 

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေပါင္ႏွံခဲ့သည္ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဖာ္ျပလ်က္ တင္ျပတိုင္ 

ၾကားေလ့ရိွပါသည္။ ထုိစဥ္က အာဏာပုိင္ပုဂၢိဳလ္ မည္သူက၊ မတရားဘက္လုိက္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ 

လာဘ္စားၿပီး မည္သူ႔ကုိခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔၏အျမင္ကိုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပ ေတာင္းဆိုလာေလ့ရွိပါ   

သည္။

 ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အေတြ႕ရမ်ားေသာ တင္ျပတုိင္ၾကားမႈမ်ားမွာ စပါးေရာင္းခ်ရန္ တာဝန္မေက်ခဲ့၍ 

သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရၿပီး၊ သီးစားခ်ထားေရး နည္းဥပေဒ ၁၁(ဂ) အရ တန္းစီဇယားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းခ်ထားမႈခံရျခင္းမ်ား

ကို ျပန္လည္တင္ျပလာမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာစရာ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ေခတ္ကာလ၌ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မ်ားကို ယခုမွ ျပင္ဆင္ရန္ လြန္စြာခဲယဥ္းလွပါသည္။     လက္ရွိလက္ငုတ္၏  လက္ငုတ္တည္ျမဲမႈ ကိုလည္း 
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ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါ၍ ဦးေႏွာက္စားရသည့္ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။ စည္းကမ္းပ်က္မႈ (၃) 

မ်ိဳးရွသိည္အ့နက ္မညသ္ည္စ့ည္းကမ္းပ်ကမ္ႈႏငွ္ ့ပတသ္ကမ္ႈ မဆိ ုအေရးယူေဆာငရ္ြကခ္ဲမ့ႈရွခိဲပ့ါက  ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားႏငွ္ ့ 

အက်ဳံးဝငသ္ြားၿပီျဖစၿ္ပီး   ဤ အမ်ိဳးအစားတြင ္အက်ဳံးဝင္ေနပါက အမွားျပငရ္နခ္ကခ္သဲည္ ့အေျခအေနရွပိါေၾကာင္း အသိေပး 

တင္ျပလိုပါသည္။

 ထို႔ျပင္ စည္းကမ္းပ်က္မႈတြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ေပါင္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို အသိေပးလို 

သည္မွာ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၁၂(င) အရ “ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အရင္းအႏွီးအတြက္သာ” လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို 

ေပါင္ႏွံခြင့္ရွိသည့္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္၊ ပညာေရးအတြက္၊ လူမႈေရးအတြက္၊ အျခားေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ေပါင္ႏွံခဲ့ပါသည္ဟု ယေန႔ကာလတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဖာ္ျပတိုင္ၾကားေနၾကေသာ္လည္း 

တိုင္ၾကားသူအမ်ားသည္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသလား? မသိရွိၾက၍ဘဲလား? မည္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖင့္ 

ေပါင္ေပါင္ တရားဝင္သည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ လုံးဝမွားယြင္းပါသည္။ တည္ဆဲ 

လယ္ယာေျမဥပေဒအရ စိုက္ပ်ိဳးေရး အရင္းအႏွီးအတြက္သာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါင္ႏွံခြင့္ရွိၿပီး အျခားေသာ 

အေၾကာင္းအရာျဖင္ ့ေပါင္ႏွမံႈကိ ုခြင္မ့ျပဳထားေၾကာင္း အစိုးရဘဏ ္သုိ႔မဟုတ ္အစိုးရအသိအမတ္ွျပဳေသာ ဘဏမ္်ားတြငသ္ာ 

ေပါင္ႏွံခြင့္ရွိေၾကာင္း သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေပါင္ႏွံခဲ့ပါက စည္းကမ္း ပ်က္မႈတြင္ အက်ဳံးဝင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 

တင္ျပလိုပါသည္။

 မည္သည့္ေခတ္ကာလ၌မဆုိ တည္ဆဲဥပေဒဆုိသည္ရိွပါသည္။ တည္ဆဲဥပေဒအရ ခ်မွတ္ ျပဌာန္းထားသည့္ 

အတိုင္း  အေရးယူေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိခဲ့သည္ကို ေမ့ရန္မသင့္ပါ။ တရားမႈ၊ မတရားမႈဆိုရာတြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသူ 

မ်ားအဖို႔ ဥပေဒ၊ လုပထ္ုံးလပုန္ည္းဆုိေသာ ေပတံျဖင္တ့ိငု္းတာရသည္ျဖစ၍္ ခစံားရသူမ်ား၏အျမင္ႏငွ္ ့ျခားနားမႈရွိႏိငုသ္ညက္ိ ု

လည္း ေမ့ရန္မသင့္ပါ။ ခံစားရသူတုိ႔သည္ မိမိ၏အက်ိဳးကုိ ထိခုိက္မႈရိွသလား၊ မိမိအလုိဆႏၵ ျပည့္၀သလားဆုိသည့္ ခံစားမႈျဖင့္ 

ေပတံတိုင္းတာေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ မိမိအလိုဆႏၵျပည့္ဝလၽွင္ တရားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ၊ မကိုက္ညီ 

သည္ျဖစ္ေစ အမနွတ္ရားဟ ုယဆူေလရ့ွပိါသည။္ တာ၀နရ္ွပိဂုၢိဳလ္မ်ားကမ ူဥပေဒလပုထ္ုံးလပုန္ည္းဆိုေသာ ေပတံျဖင္ ့တိငု္း 

တာရသည္ျဖစ္၍ အေျခခံ(၂)ခု ကြာျခားသည္ႏွင့္အမၽွ မတူကြဲျပားမႈသည္လည္း ရွိနိုင္သည္ကို သတိမူရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ဘကလ္ိကု၍္ျဖစ္ေစ၊ လာဘ္စား၍ျဖစ္ေစ၊ မတရားမႈျပဳလ်က ္မွားယြင္းေဆာငရ္ြက္ခဲမ့ႈမ်ိဳး၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေဆာငရ္ြက္ခဲ့ျခင္း 

မ်ိဳးရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဤအခ်က္သည္ ပုဂၢလိကခံစားမႈ အထင္အျမင္အေပၚတြင္ အေျချပဳ၍မရပါ၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ ေပၚ 

တြင္သာ အေျခခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္ဟုလည္း တင္ျပလိုပါသည္။

 လယယ္ာေျမဥပေဒပဒုမ္ ၁၂ တြင ္လယယ္ာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ရ့ရွသိ ူလုိကန္ာရမည္ ့စည္းကမ္းခ်ကမ္်ားကုိ ေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။ ၎စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္ပါက ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇ တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း 

ခ်ိတ္ဆက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းခံယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကိုလည္း ေမ့ထားရန္မသင့္ပါ။

 လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာေျမယာမႈခင္းသည္ ယခုအမ်ိဳးအစားတြင္ အက်ဳံးဝင္ျခင္းရွိမရွိ အမႈစစ္ေဆးၿပီးပါကသိရွိနိုင္

ပါသည္။ ယခုအမ်ိဳးအစားတြင္ အက်ဳံးဝင္ေနပါက လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲတြင္ မည္သုိ႔ဆံုးျဖတ္သင့္သည္ကုိ ေဆာင္ရြက္ 

သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံအျဖစ္ထားရွိသင့္သည့္ အခ်က္ ၅ 

ခ်က္ႏွင့္ အျခားေသာထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္အလက္(၁၀)ခ်က္ကို ေပါင္းစည္းစဥ္းစားလ်က္ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ 

ရြက္သြားရပါမည္။ အေျခခံမူတစ္ရပ္ခ်မွတ္ထားၿပီး ၎ခ်မွတ္ထားေသာမူအေပၚ အေျခခံလ်က္ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤကဲ့သို႔ေသာ အမႈအမ်ိဳးအစားတြင္ ကာလအလိုက္ တည္ရွိခဲ့ေသာ တည္ရွိေနေသာ ဥပေဒ၏ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ 

ရြက္သြားျခင္းသည္သာ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ပါေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

 ဤေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိလၽွင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း သတိျပဳသင့္ 

ပါသည္။
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 (၁) စည္းကမ္းပ်က္သည္ဟု ေတြ႕ရွိရေသာကာလ(ခုႏွစ္)

 (၂) စည္းကမ္းပ်က္ခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းရင္း

 (၃) စည္းကမ္းပ်က္မႈအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ

 (၄) လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသူ၊ လက္ရွိလက္ငုတ္

 (၅) လက္ရွိလက္ငုတ္ျဖစ္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္စဥ္

 (၆) လက္ရွိလက္ငုတ္ကာလႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈ

 (၇) စည္းကမ္းပ်က္မႈေၾကာင့္ လက္ငုတ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ ကာလ 

  စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္လ်က္ ႏႈင္ိးယွဥ္စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂ ။   စီမံကိန္းဝင္ေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းဝင္သီးႏွံမ်ားကို စီမံကိန္းအတိုင္း 

  မစိုက္ပ်ိဳးသည့္ အတြက္ အေရးယူသည့္ကိစၥ 

 

 ယခင္ ဗဟုိေျမယာေကာ္မတီလက္ထက္က ေတြ႕ရိွခဲ့ရေသာ ေျမယာမႈခင္း အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ 

ေတြ႕ရွရိမႈ အလြနန္ည္းပါးသြားၿပီးျဖစ္ေသာလ္ည္း မရွပိါဟ ုအတတမ္ေျပာနိငု္ေသးေသာ အေျခအေနရွပိါ၍ ဆကလ္ကထ္ည္ ့

သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခင္ေခတ္ကာလ က်င့္သုံးခဲ့ေသာစနစ္အရ လယ္ယာေျမမ်ားကို စီမံကိန္းစနစ္ျဖင့္ တာဝန္ေပး 

စိကုပ္်ိဳးေဆာငရ္ြက္ေစခဲသ့ျဖင္ ့အဆိပုါစမီကံနိ္းအတိငု္း မစိကုပ္်ိဳးဘ ဲေဖာကဖ္်က႐္ုံျဖင္ ့ေျမယာကိ ုသမိ္းဆည္းေဆာငရ္ြကခ္ြင္ ့

ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ယခုေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။

 ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒအရ လည္းေကာင္း၊ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ (Plan Economy) အရလည္း 

ေကာင္း၊ စီမံကိန္းခ်မွတ္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းစနစ္ကို ယခင္က က်င့္သုံးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အဆိုပါစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး 

ျဖစပ္ါသည။္ သို႔ေသာလ္ည္း နိငုင္ံေတာမ္ ွအကနုအ္က်ခ၍ံ တည္ေဆာကထ္ားေသာ ဆည္ေရေသာက္ဧရယိာမ်ားတြင ္နိငုင္ ံ

ေတာ္က ဦးစားေပးသည့္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဥပေဒမဲ့ အျခားႏွစ္ရွည္သီးႏွံ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးမႈအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚမလာ 

ေအာင္ ဂ႐ုျပဳထိန္းသိမ္း ကာကြယ္လၽွက္ရွိပါသည္။

 နုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေလၽွာက္လွမ္းရမည့္ခရီးစဥ္တြင္ Zoning System ဇုန္စနစ္ျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းစနစ္ ေပၚထြန္း 

လာရန ္အလားအလာရွပိါ၍ အမ်ားသေဘာတူညမီႈျဖင္ ့စမီကံနိ္းခ်မတွ ္စိကုပ္်ိဳးရာတြင ္အေရးယူေဆာငရ္ြက္ရမႈမ်ိဳး ေပၚေပါက ္

လာပါလွ်င္ ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစား၌ အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ႏိငုင္ံေတာမ္ကွ်ခမံႈျဖင္ ့အထူးျပဳလပုခ္်က္ ေဆာငရ္ြက္ထားေသာေဒသမ်ား (ဥပမာ - ဆညတ္ည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေျမ 

ယာျပဳျပငထ္ားျခင္း) စသည္ဧ့ရယိာမ်ားတြင ္စမီကံနိ္းျဖင္ခ့်မတွစ္ိကုပ္်ိဳးျခင္း၊ ဇနုစ္နစ္ျဖင္ ့ခ်မတွစ္ိကုပ္်ိဳးျခင္းမ်ား ေဆာငရ္ြက ္

မည္ျဖစ္ပါက တစ္စံုတစ္ဦးေသာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူေၾကာင့္ အမ်ားထိခုိက္နစ္နာမႈ မျဖစ္ေပၚလာရေလေအာင္ ကာကြယ္ 

ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး 

တက္မႈကို ထိခိုက္ေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ထားရန္ 

လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ယခုတည္ဆဲ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳး 

စီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒမ်ားတြင္ ထုိကဲ့သို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ျပ႒ာန္းထားမႈ မရွိေသးပါ။  

ဤေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားကိ ုေျဖရငွ္းေဆာငရ္ြကရ္န္ျဖစပ္ါက အမႈတြတဲည္ေဆာကရ္ာတြင ္ပါဝငရ္မည္အ့ခ်ကမ္်ားကိ ုဦးစြာ 

အမႈစစ္ေဆး မွတ္တမ္းတင္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ သေဘာတူညီခ်က္အရ စုေပါင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တိတိက်က် မွတ္တမ္းတင္ရန္ လို 

အပပ္ါသည။္ ထို႔ေနာက ္လယ္ယာေျမစမီခံန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲ အဆင္ဆ့င္မ့ ွအမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကုိ ေရွး႐ႈလ်က ္ေရရညွဖ္ြ႕ံၿဖိဳး တုိးတက ္

မႈကို ဦးတည္ခ်က္ထားရွိကာ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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၃ ။   ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေျမယာမႈခင္း

 

 ယခင္ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီလက္ထက္ကပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယေန႔ထိ ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ ေျမယာမႈခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမနိုင္ငံပိုင္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၈(၁)တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေဒသတစ္ခုခုတြင္ သီးႏွံ 

အမ်ိဳးအစား တစခ္ခုကုိ ုစိကုပ္်ိဳးျခင္းျဖင့္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ေဒသတစခ္ခုတုြင ္လယယ္ာေျမကိ ုသတမ္တွထ္ားေသာ နည္း 

လမ္းအတုိင္း အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ျဖစ္ေစ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊  

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္ အဆိုပါသီးႏွံအမ်ိဳးအစားကို စိုက္ပ်ိဳးေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါနည္း 

လမ္းအတုိင္း လယ္ယာေျမကိ ုအသုံးခ်ေစရန ္ေသာလ္ည္းေကာင္း သင့္ေလ်ာမ္ည ္ထင္ျမငသ္ည္အ့တိငု္း ေဆာငရ္ြကန္ိငုသ္ည ္

သို႔တည္းမဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ေစနိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။

 အဆုိပါျပဌာန္းခ်က္အရ ထိုစဥ္ကပင္ ႏွစ္ရွည္သီးပင္ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလိုလၽွင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 

ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိမွသာလၽွင္ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 အကယ္၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရိွဘ ဲစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ခဲ့ပါက လုပ္ကုိင္မႈစည္းကမ္းပ်က္သည္ဟု ယူဆ၍ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္

ယာေျမနိုင္ငံပိုင္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅(ဃ)ႏွင့္ ၁၅(င) မ်ားအရ  လယ္ယာေျမမွႏွင္ထုတ္ျခင္း ခံခဲ့ရနိုင္သည့္အျပင္ အဆိုပါ 

အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၈ ႏွင့္ ၄၈(က)အရ အေရးယူျခင္းလည္း ခံခဲ့ရနိုင္ပါသည္။

 ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမနိုင္ငံပိုင္ အက္ဥပေဒကို ဖ်က္ 

သိမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ (ဇ)တြင္ လယ္ယာေျမကို မူလစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာသီးႏွံအမ်ိဳးစား 

မွ အျခားသီးႏွံအမ်ိဳးအစားသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳရဟု ထပ္မံကန္႔သတ္ထားမႈကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။    

အဆုိပါ ဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒအပုိဒ္ ၇၁ မွ ၇၇ အထိ သီးႏံွေျပာင္းလစုိဲက္ပ်ိဳးလုိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။ လယ္ယာေျမတြင္ စပါးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္ေျမမ်ား မေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ လယ္ယာေျမ 

နည္းဥပေဒအပိုဒ္ ၆၉ တြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ စားေရရိကၡာ ဆန္ဖူလုံေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ 

တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က သီးႏွံပုံစံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလိုမႈကို မ်က္ေျခမျပတ္ ႀကီး 

ၾကပ္ရမည္၊ နည္းဥပေဒအပိုဒ္ ၇၀ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာ 

ေျမစမီခံန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲသည ္ေဒသအတြင္း သီးႏွံေျပာင္းလစဲိကုပ္်ိဳးျခင္းႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္း၍ အဆင္ဆ့င္စ့စိစအ္တည္ျပဳၿပီး စိကုဧ္ကကနိ္း 

ဂဏန္း မွန္ကန္စြာျဖင့္ ဗဟိုလယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေခတ္ 

အဆက္ဆက္ကပင္ ဆန္စပါး စားေရရိကၡာဖူလုံေရးကို အဓိကထားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္လည္း အာ႐ုံ

စိုက္အေလးထားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သတိျပဳၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။  အဘက္ဘက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္ 

က်ခဲ့ရေသာ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အဟာရဓာတ္ ျပည့္၀စြာစားသံုးနိုင္ေသာ လူဦးေရမွာ လြန္စြာနည္းလွပါသည္။ ထို႔ 

အတူ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ အဆိပ္အေတာက္ကင္းေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစာအဟာရ ရရွိေရးမွာလည္း တစ္ေန႔ထက္ 

တစ္ေန႔ ပိုမိုခက္ခဲလ်က္ရွိေနပါသည္။  ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထမင္းပါ ဝဝမစားရေသာေန႔မ်ားလည္း ဆိုက္ေရာက္

လာႏိငု္ေသးေၾကာင္းႏငွ္ ့ထိအုႏရၲာယကုိ္ ျပညသ္အူားလံုးက သတိျပဳ ကာကြယရ္နလုိ္အပ္ေၾကာင္းလည္း အသတိရားရွထိား 

ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႔သည္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလိုပါက ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးမႈ 

မလုပ္ခင္ အရင္အဘက္ဘက္မွ စဥ္းစားၾကရန္ လုိအပ္ပါမည္။ အကယ္၍ လုပ္သင့္သည္ဆုိပါကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳ 

ခ်က္ရယူ စိုက္ပ်ိဳးၾကဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

 ထိသုို႔မဟတ္ုဘ ဲႏစွရ္ညွသီ္းႏွကံိ ုခြင့္ျပဳခ်ကမ္ရွဘိ ဲစိကုပ္်ိဳးခဲပ့ါက ယခုေျမယာမႈခင္း အမ်ိဳးအစားတြင ္အက်ဳံး၀ငသ္ြား 

မည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိႏွင့္မသင့္ျမတ္သူ တစ္ဦးဦးမွလည္းေကာင္း၊ အခြင့္အာဏာရိွသူမွ တာ၀န္ေပးအပ္၍ ေဆာင္ရြက္လာလွ်င္ 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား122

ေသာ္လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ  စိုက္ပ်ိဳးမႈေတြ႕ရွိခဲ့ပါလၽွင္ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၁၂(ဇ) ႏွင့္  ၿငိစြန္းေနၿပီး 

ျဖစ္၍ အဆိပုါ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၀ အရလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၅၊ ၃၆ တို႔အရ လည္းေကာင္း အဆင့္ 

ဆင့္အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းခံရနိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

 လယယ္ာေျမစမီခံန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲ အဆင္ဆ့င္သ့ည ္ဤကဲသ့ို႔ေသာ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားကိ ုကုိငတ္ြယခ္ဲရ့ပါက စိကုပ္်ိဳးေျမ 

အေျခအေန၊ စိကုပ္်ိဳးေရအေျခအေန၊ လမူႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေစ်းကြကစ္သည္အ့ခ်ကမ္်ားကိ ုအဘကဘ္ကက္ ခ်င္ခ့်နိစ္ဥ္းစား 

ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုလားခ်က္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ 

သလူထူ၏ု အက်ိဳးစီးပြားကိလုည္း ၾကည္႐့ႈစဥ္းစားေပးရန ္လိအုပပ္ါသည။္ မညသ္ို႔မွ် အေျခအေနမေပးေသာေၾကာင္ ့ႏစွရ္ညွ ္

သီးႏွံေျပာင္းလဲစိက္ုပ်ိဳးရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ႕ရွရိပါက ငဲည့ႇာစဥ္းစား၍ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တင္ေပးကာ ဥပေဒ 

ႏွင့္ အညီအညြတ္ျဖစ္ေစေရး စဥ္းစားေပးသင့္ပါသည္။ အတၱအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈလြန္းၿပီး အမ်ားအတြက္၊ နိုင္ငံအတြက္ 

ေရရညွအ္က်ိဳးစီးပြား ထိခိကုန္ိငု္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင ္ဥပေဒႏငွ္အ့ည ီဆုံးျဖတ္ေဆာငရ္ြက္သင္ပ့ါေၾကာင္း တင္ျပအပပ္ါ 

သည္။

၄ ။   မူရင္းလက္ငုတ္ႏွင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္ အျငင္းပြားသည့္အမႈကိစၥ

  

 ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားတြင္ ေဝါဟာရ အသုံးအႏႈန္းႏွစ္ခုကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ မူရင္းလက္ငုတ္ႏွင့္ လက္ရွိ 

လက္ငုတ္ဆိုေသာ ေဝါဟာရမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေျမယာႏွင့္အလွမ္းေဝးေနသူမ်ားအတြက္ စိမ္းေနေသာ စကားလုံးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ငုတ္ဆိုေသာ စကားလုံးကို ျမန္မာအဘိဓာန္၌ တစ္စုံတစ္ဦးက ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ အေၾကာင္းတစ္ခုခု 

ေၾကာင့္ ေနာက္လူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္နုိင္ရန္ ႂကြင္းက်န္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္း၊ လုပ္လက္စဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ 

ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမယာေလာကတြင္မူ လက္ငုတ္ဆုိသည္ ေျမယာတစ္ရပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ေနသူဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ 

ေျမယာလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနသူကုိ လက္ငုတ္ဟု သတ္မွတ္ပါသျဖင့္ မူရင္းလက္ငုတ္ဆုိသည္ မ်ိဳး႐ုိးအစဥ္အဆက္၊ အစဥ္ 

တစ္စိုက္ဦးစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူကိုဆိုလုိၿပီး လက္ရွိလက္ငုတ္ဆိုသည္မွာ လက္ရွိကာလတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူကို ဆိုလိုပါသည္။

 အေတြ႕အၾကဳံအရ ေျမယာမႈခင္းတြင္ စိမ္းေသာ၊ က်က္ေသာ၊ ရင္းႏွီးေသာ၊ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ေသာ သေဘာတရား 

မ်ား မရွိပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာအခ်င္းခ်င္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ မိဘႏွင့္သားသမီး၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအရင္းအခ်င္းခ်င္း

ပင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသျဖင့္ မူရင္းလက္ငုတ္ျဖစ္ခဲဖူ့းသူ မိဘ(သုိ႔) ဦးေလး၊ ေဒၚေလး(သုိ႔) အစ္ကုိအစ္မ တစ္ဦးဦးႏွင္ ့

လက္ရွိပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အေၾကာင္းကာရံမသင့္သည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

 ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ေျမယာမႈခင္းကုိ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မူရင္းလက္ငုတ္ကာလ၊ မူရင္း လက္ငုတ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရျခင္း  

အေၾကာင္းအရင္း၊ လက္ရွိလက္ငုတ္ကာလ၊ လက္ရွိလက္ငုတ္ျဖစ္ လာရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း၊ မႈခင္းစတင္ျဖစ္ပြားလာပုံ၊ 

အျခားေျမ၊ အျခားစီးပြား၊ လူမႈေရးအေျခအေန စသည္တို႔ကို စုံစုံေစ့ေစ့ ေမးျမန္းမွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎ 

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ျဖစ္သင့္ေသာအေၾကာင္းတရား၊ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ခ်င့္ခ်ိန္ကာ စဥ္းစားဆုံး 

ျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 ဤကဲ့သို႔ေသာ ေျမယာမႈခင္းတြင္ တရားေသလက္ကိုင္ထား၍ မူရင္းလက္ငုတ္ကို ဦးစားေပးရမည္၊ လက္ရွိလက္ 

ငုတ္ကို ဦးစားေပးရမည္ဟု ယတိျပတ္ဆုံးျဖတ္ထားရန္ မသင့္ပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုံ 

လင္စြာရရွိၿပီး၊ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ အေျခခံစဥ္းစား၍ ဘက္ေပါင္းစုံ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ စဥ္းစားဆုံး 

ျဖတ္သြားသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
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၅ ။   သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူႏွင့္လူငယ္မ်ားလက္ငုတ္အျငင္းပြားမႈ

 

 ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားသည္ ဗဟုိေျမယာေကာ္မတီလက္ထက္ကပင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး၊ ယေန႔ကာလအထိလည္း 

မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိေသာ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးသူမကုိ ႐ိုေသကိုင္းရႈိင္းေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာတို႔၏ 

ဓေလ့ထုံးစံ အစဥ္အလာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္ရသည့္ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ 

 သက္ႀကီးရြယ္အုိေတာင္သူဆုိေသာ စကားေဝါဟာရအရ အသက္ႀကီးၿပီး အရြယ္အုိေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမား 

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း သိသာနုိင္ပါသည္။ အသက္ႀကီးၿပီး အရြယ္အုိေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံရွင္းလင္းရန္ 

မလိုေသာ္လည္း ေတာင္သူဆိုေသာ စကားရပ္ကိုမူ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားဆိုသည္မွာ 

လယ္ယာ ေျမဥပေဒပုဒ္မ ၃(င)အရ (၁) ေျမကိုအသုံးခ်၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ 

လုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္စလုံးကို မိမိ၏ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ မိမိကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ 

အစဥ္တစ္စိုက္လုပ္ကိုင္သူ၊ (၂) ဆိုင္ရာႏွစ္တြင္ ေျမကို အသုံးျပဳ၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း 

သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္လုံးကို မိမိ၏အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ကိုယ္ 

တိငုႀ္ကီးၾကပလု္ပက္ိငုသ္၊ူ (၃) ေျမကိအုသုံးျပဳ၍ ရာသသီီးႏွ၊ံ ဥယ်ာဥၿ္ခသီံးႏွ၊ံ ႏစွရ္ညွသီ္းႏွမံ်ား စိကုပ္်ိဳးထတ္ုလပုရ္န ္သို႔မဟုတ ္

စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴေရးလပုင္န္းကိ ုလပုက္ိငုရ္နအ္လို႔ငွာ အရင္းအႏွီးမတညစ္ိကုထု္တ၍္ လုပင္န္းလပုကုိ္ငခ္်နိတ္စ္ေလွ်ာကလ္ုံး 

ကိယုတ္ိငုလ္ပုက္ိငုသ္ ူသို႔မဟတု ္ႀကီးၾကပစ္မီလံပုက္ိငုသ္၊ူ (၄) ေျမကိအုသုံးျပဳ၍ စိကုပ္်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးဆိငုရ္ာ လုပင္န္းမ်ား 

တြင ္ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္ေနသ၊ူ (၅) စိက္ုပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပင္န္းမ်ားႏငွ္ ့ယင္းတို႔ႏငွ္ဆ့က္ႏြယလ္်ကရ္ွိေသာ ထတုလ္ပုမ္ႈလပု ္

ငန္းအလို႔ငွာ ေျမကုိအသုံးျပဳ၍ ပ်ိဳးပင္၊ မ်ိဳးေစ့၊ မ်ိဳးႏွင့္ သားေပါက္မ်ား ကုိယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ 

ဖြင့္ဆို ျပဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

  အဆိပုါ အဓပိၸါယဖ္ြင္ဆ့ိခု်ကအ္ရ အေရးႀကီးေသာအခ်ကမ္်ားကုိ ေကာက္ႏတု္ေဖာ္ျပရလွ်င ္ေတာငသ္လူယသ္မား 

ဆိုသည္မွာ

၁။ မ်ိဳးေစ့ပ်ိဳးပင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ မ်ိဳး၊ သားေပါက္ 

ထတုလု္ပ္ေရာင္းခ်ျခင္း အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ေမြးျမဴေရးလပုင္န္း သို႔မဟတု ္ ထုိႏစွမ္်ိဳးလံုး၌ စိကုပ္်ိဳးလပုက္ိငု ္

ေမြးျမဴမႈ ပါ၀င္ေနျခင္း၊

၂။ ထိုသို႔  စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈတြင္  ေျမကိုအေျချပဳရျခင္း၊

၃။ ေျမကိုအေျခမျပဳဘဲ ေရကိုအေျချပဳပါက အက်ဳံးမ၀င္ျခင္း၊ 

၄။ စိကုပ္်ိဳးေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ ္ေမြးျမဴေရးလုပင္န္းကိ ုအဓကိအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလပုင္န္းအျဖစ ္လပု ္

ကိုင္အသက္ေမြးေနသူျဖစ္ရျခင္း၊

၅။ အရင္းအႏွီးစိုက္ထုတ္ျခင္းအပါအ၀င္ ကိုယ္တိုင္အစဥ္တစ္စိုက္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ ေမြးျမဴျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 

လပုင္န္းခ်နိတ္စ္ေလွ်ာကလ္ုံး ႀကီးၾကပစ္မီလံပုက္ိငုသူ္ ျဖစရ္ျခင္း၊ စေသာအခ်ကမ္်ားကိ ုေတြ႕ရွိႏိငုပ္ါသည။္

 ထိုသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ပုဂၢိဳလ္ကိုသာလွ်င္ ေတာင္သူလယ္သမားဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အထကပ္ါအခ်ကမ္်ားႏငွ္က့ိကုည္လီ်က ္အသက္အရြယႀ္ကီးရင္အ့ိမုင္း မစြမ္းျဖစလ္ာသညအ္ထ ိစိကုပ္်ိဳးလပုက္ိငု ္ေမြးျမဴေရး 

လုပ္ကိုင္လာေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူဆိုေသာစကားရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ား ျဖစ္လာရပါသည္။

 ဤေျမယာမႈခင္းမ်ိဳးႏငွ္ၾ့ကဳံေတြ႕ရ၍ ထိေတြ႕ကုိငတ္ြယရ္ၿပဆီိလုၽငွ ္အထကမ္ ွအဓပိၸါယဖ္ြင္ ့ဆိခု်က္ႏငွ္ ့ကိက္ုညမီႈရွ ိ



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား124

မရိွ ဦးစြာဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကုိက္ညီမႈမရိွပါက သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေတာင္သူႏွင့္လူငယ္လက္ငုတ္ အျငင္းပြားမႈအျဖစ္ 

မယူဆသင့္ဘဲ အျခားသင့္ေတာ္ရာ ေျမယာမႈခင္း အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ ႐ႈျမင္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦးသည္ ၎၏လယ္ယာေျမကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ တစ္စုိက္မတ္မတ္ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္လာ

ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ၎ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈမျပဳႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ သားသမီးမ်ား၊ ေျမးမ်ား၊ 

တူ၊ တူမမ်ားစသည့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ား၊ ေဆြးမ်ိဳးမေတာ္စပ္သူ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အကူအညီေတာင္းခံရေလ့ရွိၿပီး ဘ၀ 

ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရခ်ိန္တြင္ လူငယ္လက္ငုတ္မ်ား၏ လက္ငုတ္တုိက္မႈကုိ ခံစားရေလ့ရိွပါသည္။ 

သက္ႀကီးရြယ္အိတုို႔၏ ဘ၀ရပတ္ည္ေရးအာမခခံ်ကကုိ္ ရိက္ုခ်ိဳးဖ်ကဆီ္းခလံိကုရ္ျခင္းလည္း ျဖစပ္ါသည။္ ထိသုို႔ေသာ အေျခ 

အေနမ်ိဳးတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတာင္သူမ်ား၏ ဘ၀ ရပ္တည္နုိင္ေရးကုိ တာ၀န္ရိွအဖြ႕ဲအစည္း အဆင့္ဆင့္၊ တာ၀န္သိပုဂၢိဳလ္ 

အသီးသီးမွ အလိုက္တသိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔   မတရားအနိုင္က်င့္မႈမ်ိဳးကိုလည္း  အားမေပး 

ထိုက္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။ “အသက္ႀကီးသူကို႐ိုေသ၊  ငယ္သူကိုေလးစား၊  အားနည္းသူကို ေဖးကူ၊ လဲသူကိုထူမ” စ 

ေသာ ျမနမ္ာတုိ႔၏႐ိုးရာ အစဥအ္လာ ဓေလထ့ုံးတမ္းကိလုည္း ေဖာကဖ္်ကက္်ဴးလြနရ္ာက်သျဖင္ ့ထိကုဲသ့ို႔ေသာ အမအူက်င္ ့

ဆိုးမ်ားကို ဝိုင္း၀န္းတားျမစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

 သို႔ေသာ ္သက္ႀကီးရြယ္အိ ုေတာငသူ္မ်ားဘကကုိ္ ငဲည့ႇာစဥ္းစားေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပရေသာလ္ည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူငယ္လက္ငုတ္၏ မွားယြင္းလြန္က်ဴးမႈမဟုတ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူမ်ားဘက္မွ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး

လြန္မႈျဖစ္ေနတတ္သည္ကုိ ရံဖန္ရံခါ ေတြ႕ရိွရေလ့ရိွပါသျဖင့္ ေလွနံဓားထစ္ မမွတ္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိပါသည္။ အေတြ႕ 

အၾကဳံအရ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူအခ်ိဳ႕သည္ မျဖစ္သင့္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ျခင္း၊  လူငယ္မ်ားဘက္မွ 

မလိက္ုေလ်ာနိငု္ေသာကစိၥမ်ားကိ ုေတာင္းဆိမုႈျပဳျခင္း၊ နီးရာလ၏ူ ေသြးထိုးေျမႇာကပ္င္မ့ႈအေပၚ ယုလံြယသ္ည္ျဖစ၍္ ထိပုဂုၢိဳလ ္

၏ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈအေပၚတြင္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း၊ မူလသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ကာ အသစ္ 

အသစ္ေသာ ေျပာင္းလဲေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူမ်ားအေပၚ ငဲ့ညႇာစဥ္းစားေပးေလ့ရွိ 

သည့္ သဘာ၀ကုိ သိရွိထားၿပီးျဖစ္၍ ထိုအခ်က္ကိုအေျခခံကာ လူငယ္ လက္ငုတ္အေပၚ အႏိုင္က်င့္မႈျပဳလုပ္ေလ့ရွိျခင္းမ်ား

လည္း ရံဖန္ရံခါ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိပါသည္။

 သို႔ျဖစပ္ါ၍ ထိကုဲသ့ို႔ေသာ ေျမယာမႈခင္းမ်ိဳးတြင ္သကႀ္ကီးရြယအ္ိုေတာငသူ္၏ ဘ၀အာမခခံ်ကအ္တြက ္ဦးစားေပး 

စဥ္းစားရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလွနံဓားထစ္မွတ္ယူထားရန္ မသင့္ပါဟု တင္ျပလိုပါသည္။

 ထုိကဲသုိ့႔ေသာ ေျမယာမႈခင္းတြင္ လုပ္ေဆာငရ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ၂ ဆင့္ရိွပါသည္။ ပထမအဆင္မွ့ာ သက္ႀကီးရြယ္အုိ 

ေတာငသ္၏ူ ဘ၀အာမခခံ်ကအ္တြက ္ေဆာကရ္ြက္ေပး၍ လကရ္ွ ိလကင္တုလု္ပက္ိငု္ေနသ ူလူငယလ္ကင္တ္ုအား ဆက္လက ္

လပုကုိ္ငခ္ြင့္ေပးရန၊္ ထိသုို႔ ဆကလ္က္လပုက္ိငုရ္ျခင္းေၾကာင္ ့သကႀ္ကီးရြယ္အိုေတာငသူ္ကိ ုရပရ္ြာဓေလထ့ုံးစံႏငွ္အ့ည ီတစ ္

ႏွစ္လွ်င္ ေထာက္ပံ့ေၾကး သို႔မဟုတ္ သီးႏွံမည္မၽွ မပ်က္မကြက္ေပးေစရန္၊ ထိုသို႔ ေထာက္ပံ့ေၾကး (သို႔) သီးႏွံေပးျခင္းကို 

ေက်းရြာလယ္စီအဖြဲ႕မွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပံုစံ(၇)ကုိ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတာင္သူ၏အမည္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳ 

ထုတ္ေပးထားရန္ႏွင့္ လူငယ္လက္ငုတ္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိပထမအဆင့္တြင္ လူငယ္ လက္ငုတ္ 

က ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေတြ႕ရိွပါက ဒုတိယလုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ အခ်င္းျဖစ္ေျမ၏ လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ သက္ႀကီး 

ရြယ္အိုေတာင္သူ၏အလိုက် မည္သူ႔ကိုမဆို ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဆင့္ ၂ ဆင့္ ကို တစ္ဆင့္ၿပီးမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ 

ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္လက္ငုတ္က ေထာက္ပံ့ေၾကး မပ်က္မကြက္ေပးေနေသာ္လည္း သူတစ္ပါး၏စကားကို နား 

ေယာင္၍ လက္ငုတ္ေျပာင္းလဲခ်ထားေပးလိုျခင္း၊ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ သီးႏွံကို ရပ္ရြာဓေလ့ ထုံးစံႏွင့္မညီဘဲ မတန္တဆ 

တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံျခင္း စသည္တို႔ ေပၚေပါက္လာပါက လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္က လူငယ္လက္ငုတ္ဘက္မွ 

ရပ္တည္ စဥ္းစားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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 ဤေျမယာမႈခင္းတြင္ 

၁။  ေျမယာမႈခင္းျဖစပ္ြားေနေသာ သကႀ္ကီးရြယ္အိပုဂုၢိဳလသ္ည ္သကႀ္ကီးရြယအ္ိုေတာငသ္လူယသ္မားဆိုေသာ 

စကားရပ္တြင္ အက်ဳံး၀င္ျခင္းရွိမရွိ ဆန္းစစ္ၿပီး စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။  သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူ၏ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအာမခံခ်က္ကို ဦးစားေပးစဥ္းစားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၃။  က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သူသည္  မည္သူျဖစ္သလဲဆိုသည့္အခ်က္ကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၄။  ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပြားရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းကို စိစစ္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၅။  နိငုင္ံေတာအ္တြက ္စားနပရ္ကိၡာထတ္ုလပုမ္ႈကုိ အေထာကအ္ကူျပဳရန ္ဆိုေသာဘကမ္လွည္း စဥ္းစားေပးရန ္

လိုအပ္ပါသည္။ 

၆။  ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာကိုလည္း ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာေစျခင္း ႐ႈေထာင့္ကိုလည္း ပစ္ပယ္ထားရန္ 

မသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

၆ ။   မူရင္းသီးႏွံႏွင့္ သီးထပ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူတို႔ အျငင္းပြားသည့္အမႈကိစၥ 

  

 အလြန္ေတြ႕ရနည္းသည့္ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါေတြ႕ၾကဳံရေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ မူရင္းသီးႏွံႏွင့္သီးထပ္သီးႏွံ ၂ မ်ိဳးလုံး စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေလ့ရွိပါသည္။ သာမန္ 

အားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံႀကီးမ်ား၏ ေျမကြက္လပ္တြင္ အျခားသူတစ္ဦးကို သီးထပ္သီးႏွံအျဖစ္ 

ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေလ့ရွိေသာ ေဒသမ်ား၊ မူရင္းသီးႏွံတစ္မ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳး၍ လုံေလာက္ေသာ၀င္ေငြ ရရွိၿပီးခ်ိန္တြင္ 

ေနာက္ထပ္စိုက္ေသာ သီးႏွံသည္ ရာသီမမီ စြန္႔စားစိုက္ရမည့္ သီးႏွံျဖစ္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္အား အရင္းအႏွီး 

ထပမ္မံစိက္ုထတ္ုလိဘုဲ ေျမငွားသည္သ့ေဘာ၊ (သို႔) လမူႈေရးအရ ၾကည္႐့ႈသည္သ့ေဘာျဖင္ ့သီးထပသ္ီးႏွစံိကုပ္်ိဳးခြင့္ျပဳေလ့

ရွိေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ကာလ ၾကာျမင့္သြားခ်ိန္တြင္  လက္ငုတ္တိုက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္

ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပေဒ အရ ပုံစံ(၇)ရရွိၿပီးမွ ေျမယာမႈခင္းအျဖစ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါ၍ ပုံစံ(၇) ရရွိထားသူ 

သို႔မဟုတ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားသူကုိသာ ဦးစားေပးစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  ယခင္ ေခတ္အခါက မူရင္းသီးႏွံကိုသာ ဦးစားေပး 

စဥ္းစားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ မူရင္းသီးႏွံ၊ သီးထပ္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူကိုသာ 

ဦးစားေပးစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း သံုးသပတ္င္ျပအပပ္ါသည။္ ထို႔ျပင ္အျခားေသာ စဥ္းစားသင္သ့ည္အ့ခ်ကမ္်ားမွာ မလူေျမမ်ိဳး၊ 

မူရင္းသီးႏွံအမ်ိဳးအစား၊ မူလေျမမ်ိဳးႏွင့္မူရင္းသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈတို႔သည္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ၊ ကိုက္ညီမႈမရွိပါက သီးႏွံေျပာင္းလဲ 

စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္၊ သီးထပ္သီးႏွံ အမ်ိဳးအစား၊ သီးထပ္သီးႏွံစို

က္ပ်ိဳးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း၊ ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္း စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အထက္၌ 

ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္သုံးသပ္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

၇ ။   အေမြဆိုင္ေျမ အလွည့္က်လုပ္ကိုင္လိုျခင္းေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈ 

  

 လယ္ယာလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမိသားစုအတြင္း သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတစ္ခုအတြင္း 

စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ေလ့ရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား 

အိမ္ေထာင္သားစုဆုိသည္မွာ ေသြးသားေတာ္စပ္၍ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္မႈျဖင့္ ေတာ္စပ္၍ျဖစ္ေစ အတူတကြေနထိုင္လ်က္ 

၎အိမ္ေထာင္သားစုအႀကီးအကဲျဖစ္သူသည္ ေတာင္သူလယ္သမားျဖစ္ကာ အဆုိပါေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦး၏ မိသားစု 

၀င္မ်ားကို ဆိုလိုသည္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

 ထိုသို႔ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအိမ္ေထာင္သားစု၀င္မ်ားအတြင္း၌ျဖစ္ေစ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတစ္စုအတြင္း၌ျဖစ္ 

ေစ၊ မိသားစုစီမံမႈအရ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ေသာလယ္ယာေျမကို ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မိသားစု၀င္မ်ား အလွည့္က်လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိ 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား126

ေသာ အေလ့အထကိုလည္း အခ်ိဳ႕ေသာအရပ္ေဒသမ်ား၌ က်င့္သုံးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ 

ဓေလ့စရိက္ုမ်ားစြာအနက ္တစခ္ုေသာအေလ့အက်င္လ့ည္း ျဖစပ္ါသည။္ ေျမဧရယိာမ်ားမ်ားစားစား မပိငုဆ္ိငု္ေသာ မသိားစ ု

မ်ားအတြင္း လယ္ယာေျမကို အေမြအျဖစ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလိုက္ပါက တစ္ဦးစီကရရွိမည့္ ဧရိယာအခ်ိဳးသည္ လြန္စြာနည္းပါး 

မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ညအီစက္ိုေမာင္ႏမွတစဦ္းစကီိ ုအလွည္က့် ဦးစီးလုပကုိ္ငခ္စံားခြင့္ေပးကာ က်နသ္မူ်ားကိ ုဝိငု္း၀န္းလုပ ္

ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ျပင္ပလုပ္သားမ်ားလည္း ငွားရမ္းခမကုန္၊ လုပ္အားခေပးေခ်ရမည္ဆိုပါကလည္း မိသားစုအတြင္းသာ 

ေပးေခ်ရမည္ျဖစသ္ျဖင္ ့မသိားစ၀ုငမ္်ားလည္း ၀င္ေငြရရွ၊ိ တစခ္်က္ခတ္ုႏစွခ္်က္ျပတ ္အက်ိဳးရသျဖင္ ့အခ်ိဳ႕ေသာ အရပ္ေဒသ 

မ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာမသိားစမု်ား၌ က်င္သံု့းေလရ့ွတိတပ္ါသည။္ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြငမ္ ူမရိိုးဖလာဓေလထ့ုံးစကုိံ တနဖ္ိုးထား 

ထိန္းသိမ္းကာ ဤစနစ္ကို က်င့္သုံးၾကသည္လည္း  ရွိပါသည္။ အစ္ကိုႀကီး၊ အစ္မႀကီးမ်ားကို အမိအဖေနရာထား၍  ဦးဆုံး 

အလွည့္ကို အစ္ကိုႀကီး၊ အစ္မႀကီးမ်ားကို ေပးေလ့ရွိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အစ္ကိုႀကီးအစ္မႀကီးမ်ားကလည္း အငယ္မ်ားကို 

ဦးစားေပးကာ အခြင့္အေရးကို ေနာက္ဆုံးမွ ယူေလ့ရွိေသာ ျမန္မာတို႔၏ ခ်စ္စရာဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားကိုလည္း ဤေျမယာမႈခင္း 

မ်ိဳးမွတစ္ဆင့္ ေတြ႕ရိွခဲ့ဖူးပါသည္။ အျပန္အလွန္ ငဲ့ညႇာမႈျပဳသည့္ ျမန္မာတုိ႔၏ ႐ုိးရာအစဥ္အလာမ်ားထကဲ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု 

တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ထိုကဲ့သို႔ အစဥ္အလာထိန္းသိမ္းလ်က္ အလွည့္က်လုပ္ကိုင္လာၾကရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ အလွည့္က် လုပ္ကိုင္မႈ 

မရရွိေသာအခါ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း အရင္းအခ်ာမ်ားအတြင္း ကတိေဖာက္ဖ်က္သူတစ္ဦး 

ေၾကာင့္ စိတ္၀မ္းကြဲကာ ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးရာတြင္ မ်ားစြာစိတ္ဆင္းရဲရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 

ေသာေျမယာမႈခင္း အမ်ိဳးအစားတြင ္အလွည္က့်လပုကုိ္ငၾ္ကသည္ ့ဓေလထံု့းစကံိပုင ္ဦးစားေပးစဥ္းစား ဆံုးျဖတသ္င္ပ့ါသည။္

 ရံဖန္ရံခါ အလွည့္က်လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူက ျပင္ပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို လုပ္ကိုင္မႈ အငွားခ်ထားေလ့ရွိသည္ကိုလည္း 

ၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ စည္းကမ္းပ်က္မႈကုိ ေတြ႕ရိွပါကလည္း အဆုိပါစည္းကမ္းပ်က္မႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရပါမည္။ 

ယခင္ကစည္းကမ္းပ်က္မႈကို ေတြ႕ၾကဳံရပါက ျပန္လည္သိမ္းယူေလ့ရွိေသာ္လည္း စည္းကမ္းပ်က္သူတစ္ဦးေၾကာင့္ အျခား 

စည္းကမ္းမပ်က္ခဲ့သူမ်ားအေပၚ နစ္နာမႈမရိွေစသင့္ပါ။ အဘက္ဘက္က ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ စည္းကမ္း 

ေဖာက္ဖ်က္သူအေပၚ အခြင့္အေရးေပးရန္ မသင့္ပါ။ ဤေျမယာမႈခင္းတြင္ မိသားစုအေလ့အထ၊ ဓေလ့ထုံးစံကို ဦးစားေပး 

စစ္ေဆးရန ္လိအုပပ္ါသည။္ အလညွ္က့် လပုက္ိငုခ္ဲမ့ႈေပၚလြင္ေအာင ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊  စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်ကသူ္အေပၚ 

စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈအေျခအေနအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းကုိလည္း ေပၚလြင္ေအာင္ 

စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ မိသားစု၀င္မ်ားအတြင္း အခ်င္းျဖစ္ေျမအျဖစ္ အျခားေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ လယ္လုပ္ကိရိယာပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို 

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းစသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ ကာ မိရိုးဖလာဓေလ့ထုံးစံကို အားေပးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ 

ရြက္သင့္ပါသည္။

၈ ။   နိုင္ငံျခားသို႔ ျပန္သြားေသာသူတို႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ေျမယာအျငင္းပြားမႈ

  

  ျမန္မာနိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးေသာအခါ တည္ရွိေနေသာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ 

ေျပာင္းလဲနုိင္ရန္အတြက္ စကြာတာစနစ္၊ ပတၱာစနစ္၊ ေျမငွားစနစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရရိွခဲ့သည့္ 

အတြက္ ဂရန္ႀကီးစနစ္ကို တီထြင္သုံးစြဲခဲ့ပါသည္။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရွိေသာ သူတို႔၏ အင္အားကိုရယူနိုင္ရန္ ေပါ့ပါးေသာ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအရင္းရွင္မ်ား၊ နိုင္ငံျခားသားအရင္းရွင္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၈၃၉ 

ခုႏွစ္ ဂရန္ႀကီး ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္ပိုင္နက္ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားမွ စစ္တေကာင္း၊ ဘဂၤါလီ၊ ခ်စ္တီးလူမ်ိဳးမ်ား 

အလုံးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 ထိုနိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမနိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ ၎တို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ 

လယ္ယာေျမမ်ား နိုင္ငံပိုင္သိမ္းပိုက္ခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ၎တို႔၏ နိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ျပန္ခဲ့ၾကရာတြင္ ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ား 
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ကိ ုနီးစပရ္ာေတာငသ္မူ်ားသုိ႔ လက္သပိထုိ္းလႊဲေျပာင္းေပးခဲၾ့ကပါသည။္ ဤကဲသ့ို႔ေသာ လယ္ယာေျမကုိ ၁၉၆၃ ခုႏစွ ္သီးစား 

ခ်ထားေရး နည္းဥပေဒအပိုဒ္ ၁၁(ဂ)အရ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတန္းစီဇယားျဖင့္ ခြဲေဝခ်ထားေပးရမည ္ျဖစ္ေသာလ္ည္း လက္သပိ္ 

ထိုးေပးကမ္းခဲမ့ႈေၾကာင္ ့လကင္တ္ုျဖစ္ေနသမူ်ားႏငွ္ ့ေျမယာမႈခင္း ျဖစပ္ြားခဲၾ့ကရပါသည။္ ဤကဲသ့ို႔ေသာ ေျမယာမႈခင္းသည ္

ယခင္ေခတ္အခါက ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ မႈခင္းပုံစံျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ အဆိုပါနိုင္ငံျခားသို႔    ျပန္သြား 

သူတို႔၏ အဆက္အႏြယ္မ်ားသည္ က်န္ရွိခဲ့ေသာလယ္ယာေျမမ်ားအေပၚ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုအျငင္းပြား 

မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 ဤေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားတြင္ လက္ငုတ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းကို ဦးစြာစဥ္းစားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

နိငုင္ံျခားသုိ႔ ဥပေဒတစခ္ခုအုရ ျပနသ္ြားခဲရ့မႈေၾကာင္ ့လက္ငတ္ုျပတ္ေတာကခ္ဲရ့သညဆ္ိလွု်င ္၎တို႔လပုက္ိငုခ္ဲ့ေသာ လယ ္

ယာေျမသည ္နိငုင္ပံိငု္ေျမျဖစသ္ြား၍ စည္းကမ္းညညီြတသ္၏ူ ေလွ်ာက္ထားလာမႈကုိ ခြင့္ျပဳေပးနိငုပ္ါသည။္ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က ္

မႈေၾကာင့္ ထြက္ခြာသြားရမႈျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္လည္း လက္ငုတ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရမႈကို ျပန္လည္စဥ္းစားေပးရန္မသင့္ပါ။ မလြဲ 

မကင္းသာေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ဆိုလွ်င္မူ ငဲ့ညႇာစဥ္းစားေပးမႈ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ္လည္း ကာလၾကာျမင့္စြာ လက္ငုတ္ျပတ္ 

ေတာက္ခဲ့မႈအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။  လက္ငုတ္တည္ၿငိမ္မႈအေပၚ၌လည္း အေျခခံလ်က္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေပး 

ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဓိကထားရမည့္အခ်က္မွာ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္သည့္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအရ ပုံစံ(၇)

ရရွိခဲ့မႈအေျခအေနသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုင္တြယ္ဆုံးျဖတ္ရလြယ္ကူေသာ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

၉ ။   သီးစားသူရင္းငွား အျငင္းပြားသည့္ေျမယာမႈခင္း 

  

 ဦးေႏွာကစ္ားေသာေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစား တစမ္်ိဳးျဖစပ္ါသည။္ ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားတြင ္မရူင္းလကင္တု၊္ သီးစား 

ႏွင့္ သူရင္းငွားတို႔ ၃ မ်ိဳး ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိပါသည္။ လယ္ပိုင္ရွင္သည္ မူရင္းလက္ငုတ္ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းလက္ငုတ္သည္ 

ကိုယ္တိုင္လုပ္အားမစိုက္ထုတ္နိုင္ေသာအခါ သီးစားခ်ထားျခင္းအမႈကို ျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို 

ေတာငသ္ကူဲသုိ့႔ အုိမင္းမစြမ္းျဖစလ္ာသမူ်ားသည ္သီးစားခ်ထားေလရ့ွသိကဲသ့ို႔ အျခားေသာအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္လ့ည္း 

မူရင္းလက္ငုတ္ျဖစ္သူတို႔သည္ သီးစားခ်ထားမႈျပဳေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျမယာမႈခင္းတြင္ မူရင္း 

လက္ငုတ္ဘက္မွ အရင္းအႏွီးစိုက္ထုတ္၍ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ႀကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထြက္ဆိုေလ့ ရွိ 

ပါသည္။ သီးစားလုပ္ကိုင္သူဘက္ကလည္း မူရင္းလက္ငုတ္၏ ႀကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္မႈကို ေခ်ဖ်က္ထြက္ဆိုေလ့ရွိပါသည္။ ႀကီး 

ၾကပလ္ပုက္ိငုမ္ႈဆိရုာတြင ္ေငြအရင္းအႏွီးသာစိကုထ္တုၿ္ပီး ဉာဏအားမပါေသာသူကိ ုႀကီးၾကပသူ္အျဖစ ္မမတွယူ္ထိက္ုေၾကာင္း 

သတိျပဳရပါမည္။ အခ်င္းျဖစ္ေျမတည္ရိွရာ ေက်းရြာတြင္ မေနထုိင္ဘ ဲအျခားေဒသတြင္ေနထုိင္၍ ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ 

ေနသူ၊ တစ္ခါတစ္ရံမွသာ လယ္ယာလုပ္ငန္း လာေရာက္သူကို ႀကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္သူ ေတာင္သူလယ္သမားအျဖစ္ မမွတ္ယူ 

သင့္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူကဲ့သို႔ ငဲ့ညႇာစဥ္းစားေပးသင့္သည့္ မူရင္းလက္ငုတ္မ်ားႏွင့္ သီးစားမ်ား 

အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာလၽွင္မူ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတာင္သူ ဘက္က ငဲည့ႇာစဥ္းစားေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပံုစံ(၇)ရရိွထားသူသည္ 

လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ေရာင္း၊ ေပါင္၊ ငွား၊ လဲ၊ ေပး အခြင့္အေရးရရိွထားသည့္အတြက္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရပါမည္။

 သရူင္းငွားဆုိသညမ္ွာ အခေၾကးေငြ သို႔မဟုတ ္သီးႏွရံယူၿပီး လယယ္ာလုပင္န္းကိ ုလပုကုိ္င္ေပးသူျဖစသ္ည္အ့တြက္ 

သူရင္းငွားႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ ေျမယာမႈခင္းဆိုလၽွင္မူ မူရင္း လက္ငုတ္ဘက္မွ စဥ္းစားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

သူရင္းငွားမ်ားသည္ လယ္ပိုင္ရွင္၏သားသမီးတစ္ဦးဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္၍ ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္သားစု၀င္ 

ျဖစသ္ြားသည္အ့ခါမ်ိဳးလည္း ရွတိတပ္ါသည။္ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြငမ္ ူပူးတြဲလကင္တ္ုအျဖစ ္စဥ္းစားေပးရမည ္ျဖစပ္ါသည။္  

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျမယာမႈခင္းတြင္လည္း တစ္ဖက္မွ သူရင္းငွား သေဘာေပၚလြင္ေအာင္ ထြက္ဆိုသကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္မွ 

လည္း ပူးတြဲလက္ငုတ္အျဖစ္ေပၚလြင္ေအာင္ ထြက္ဆုိတတ္ၾကသျဖင့္  တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အုပ္စုလုိက္ “ေလတုိက္ပြဲ” ႀကီး 

ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား128

၁၀ ။  ႏွစ္ရွည္သီးပင္စိုက္ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမအျငင္းပြားမႈ 

  

 အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း ရာသီသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈတို႔သည္ သေဘာသဘာ၀မ်ား 

တညူီေလမ့ရွပိါ။ ရာသသီီးႏွစံိကုပ္်ိဳးမႈသည ္သီးႏွစံိကုသ္ညမ္ ွရတိသ္မိ္း သညအ္ထ ိၾကားကာလ ကြာျခားမႈမွာ လပိငု္းအားျဖင္ ့

ၾကာျမင့္ေလရ့ွိေသာလ္ည္း ႏစွရ္ညွသ္ီးပငတ္ို႔သည ္စတငစ္ိက္ုပ်ိဳးသညမ္ ွသီးႏွခံူးဆြတသ္ညအ္ထ ိၾကားကာလမွာ ႏစွ္ႏငွ္ခ့်၍ီ 

ၾကာျမင့္ေလ့ရွတိတပ္ါသည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ႏစွရ္ညွသ္ီးပငစ္ိကုဥ္ယ်ာဥၿ္ခံေျမမ်ားတြင ္ႏစွရ္ညွသ္ီးပငစ္ိကုပ္်ိဳးခဲသ့၊ူ ႏစွရ္ညွသ္ီးပင ္

ခူးဆြတ္၍အက်ိဳးခစံားေနသ၊ူ ထုိ႔ျပင ္မမိပိိငု္ေျမတြင ္စိက္ုပ်ိဳးမႈမဟတုဘ္ ဲေျမငွားစိက္ုပ်ိဳးခဲလ့ၽငွ ္မလူေျမပိငုရ္ငွဟ္၍ူ ၃ မ်ိဳးပါ၀င ္

ပတသ္က္ေနေလရ့ွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွရိပါသည။္ မမိပိိငု္ေျမ၊ မမိစိိကုပ္်ိဳးခဲ၍့ မမိကိသာ အက်ိဳးေက်းဇူးခစံားေနလွ်င ္ျပႆနာျဖစ ္

ပြားေလ့ မရွိေသာ္လည္း ေျမပိုင္ရွင္၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူ ၊ သီးႏွံခူးဆြတ္သူ တစ္ဦးဦး ကြဲျပားျခားနားေနၿပီဆိုလွ်င္မူ အေပးအယူ 

မသင့္ျမတ္ေသာကာလ၌ ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပြားေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ မိမိၿခံထြက္ပစၥည္းကို အျခားသူတစ္ဦးအား လုပ္ကိုင္အ

က်ိဳးခံစားခြင့္ေပးခဲ့ရာမွ ထိုသူအားႏွင္ထုတ္လို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိၿခံထြက္ပစၥည္းအေပၚမွ သီးထြက္ပစၥည္းႀကိဳတင္ 

၀ယယူ္ခ မရ၍ ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ သီးထြကပ္စၥည္း ႀကိဳတင၀္ယ္ယခူ ေစ်းႏႈန္းညႇိႏွိငု္းမရ၍ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ေျမပိငုရ္ငွ္ႏငွ္ ့

သီးပင္စိုက္သူတုိ႔အတြင္း အက်ိဳးခံစားလိုမႈ အျငင္းပြား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယခုတင္ျပသည့္ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစား 

အျငင္းပြားမႈမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာတတ္ပါသည္။

 ဤေျမယာမႈခင္းကို “ယခင္က ေျဖရွင္းခဲ့ၾကရာတြင္” “လက္ငုတ္လုပ္ကိုင္သည့္” မူကုိ က်င့္သုံးေလ့ရွိခဲ့ပါသည္။ 

သီးႏွံအက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ သီးပင္ထြက္ပစၥည္း လက္ရွိလုပ္ကုိင္ အက်ိဳးခံစားေနသူအား ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေလ့ရွိ၍ ၎မွ ၿခံ 

ထြက္ပစၥည္းႀကိဳတင္၀ယ္ယူခကို ၿခံပုိင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ မူလစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ခဲ့သူအား ရပ္ရြာဓေလ့ထုံးစံႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ 

ေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ၿခံေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ 

သတူို႔အတြင္း ျဖစပ္ြားေသာေျမယာမႈခင္းတြငမ္ ူသီးႏွပံငစ္ိကုပ္်ိဳးလပုက္ိငုသ္အူား အက်ိဳးခစံားခြင့္ေပးရန ္ျဖစပ္ါသည။္ သို႔ေသာ ္  

ကန္ထ႐ုိက္စနစ္ျဖင့္ အသီးဆြတ္ခူးခ်ိန္တြင္မွ အသီးသက္သက္၀ယ္ယူသူအား ၿခံထြက္ပစၥည္းလုပ္ကုိင္အက်ိဳးခံစားသူ လက္ 

ငုတ္အျဖစ္ ယူဆရန္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ဗဟုိေျမယာေကာ္မတီက ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္မႈျပဳခဲပ့ါသည္။ ထုိစဥ္က လုပ္ကုိင္မႈ 

ကိုသာ ဦးစားေပးစဥ္းစားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။ 

 သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါကာလ၌ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ပုိင္ဆုိင္မႈအဆင့္ ထုိက္သင့္သမၽွ တုိးျမႇင့္ေပးလာခဲၿ့ပီးသည့္ 

ေနာက္တြင ္ေျမပိငုဆ္ိငုမ္ႈကုိလည္း ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားေပးရန ္လုိအပမ္ညဟ္ ုသံုးသပပ္ါသည။္ ေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္အ့တြက ္ပုစံ(ံ၇)

ရရွထိားသူ၊ ႏစွရ္ညွသ္ီးႏွပံငစ္ိကုပ္်ိဳး ထားသ၊ူ သီးႏွကုိံ ခူးဆြတ၍္ လက္ရွအိက်ိဳးခစံားေနသ ူ(၃)ဦးၾကားတြင္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ 

ႏစွဦ္းၾကားတြင္ေသာလ္ည္းေကာင္း အျငင္းပြားမႈေပၚေပါကခ္ဲပ့ါက မညသူ္႔ကိ ုဦးစားေပးဆုံးျဖတသ္င့္ေၾကာင္း ဦးစားေပး အစ ီ

အစဥ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျမဴလာ (Formula) ခ်ထားရန္လိုအပ္ ပါသည္။ ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း၊ 

စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူ၊ လူမႈေရးအေျခအေန စသည္တို႔ကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ စစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္လ်က္ ေဖာ္ျမဴလာကို လို 

တိုးပိုေလွ်ာ ့လပုသ္င္သ့လား၊ မလူေဖာ္ျမဴလာအတိငု္း ဆံုးျဖတမ္ညလ္ား လယယ္ာေျမစမီခံန္႔ခြမဲႈ အဖြ႕ဲအဆင္ဆ့င္တ့ြင ္စဥ္းစား 

လ်က္ ေျဖရငွ္းဆုံးျဖတ္ေပးသြားရမည ္ျဖစပ္ါသည။္ ဥယ်ာဥၿ္ခသံီးႏွ ံၿခံေျမမ်ား အျငင္းပြားမႈတြင ္သီးပငအ္တြက္ ၿခထံြကပ္စၥည္း 

ႀကိဳတင္၀ယ္ယူခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဆက္စပ္စဥ္းစားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း 

မ်ားစြာ ကာလေစာင္ဆ့ိငု္းၿပီးမ ွအက်ိဳးခစံားခြင္ရ့ရွလိာျခင္း၊ ျပဳစထိုန္းသိမ္းမႈေကာင္းလၽငွ ္ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆကလ္က္အက်ိဳး 

ခံစားနိုင္ျခင္း၊ မသမာေသာနည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ဖ်က္ဆီးပစ္နိုင္ျခင္း စသည့္သဘာ၀မ်ားသည့္အတြက္ 

ဤအခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပဆံုးျဖတ္ေပးသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မသမာေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပၚတြင္လည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 ဤေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားသည္ ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖုိ႔ ေဖာ္ျမဴလာ (Formula) ခ်မွတ္ေဆာင္ 

ရြကန္ိငုသ္ည္ျဖစ၍္ ဦးေႏွာကမ္စားေသာ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစား ျဖစပ္ါသည။္ ဥပမာအားျဖင္ ့မလူေျမပိငုရ္ငွ ္တစန္ည္းအား 
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ျဖင့္ ပုံစံ(၇)ရရွိထားသူႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးပင္ စိုက္ပ်ိဳးသူ ၂ ဦးၾကားျဖစ္ပြားေသာေျမယာမႈခင္းတြင္ မည္သူ႔ကို အနိုင္ေပးဆုံးျဖတ္ 

မည္။ သို႔မဟုတ္ မည္သူ႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္အခြင့္အေရးေပးမည္၊ မည္သူ႔ကိုေတာ့ ျငင္းပယ္မည္ စသည္ျဖင့္ ဦးစားေပး

အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေဖာ္ျမဴလာအတိုင္း ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။

၁၁ ။  ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈ

  

 ထန္းပင္မ်ားသည္လည္း ႏွစ္ရွည္သီးပင္မ်ားျဖစ္၍ အထက္မွ ႏွစ္ရွည္သီးပင္စိုက္ၿခံေျမ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ အလားတူ 

စဥ္းစားနိုင္ပါသည္။ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈတြင္ မူလေျမပိုင္ရွင္၊ ထန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးထားသူႏွင့္ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူဟူ 

၍ ၃ မ်ိဳး ပါ၀ငပ္တသ္က္မႈ ရွနိိငုပ္ါသည။္ ထန္းလုပပ္ိငုခ္ြင္ရ့ရွသိသူည ္ထန္းထြကပ္စၥည္းႀကိဳတင္ေရာင္းခ်သည္ ့တနဖ္ိုးႏႈန္းထား 

ကို ရပ္ရြာဓေလ့ႏႈန္းထားအရ ထန္းပိုင္ရွင္သို႔ ေပးရေလ့ရွိပါသည္။

 ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ ထန္းကုိတစ္ႏွစ္ပတ္လုံးလုပ္ကိုင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည့္အတြက္ ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အလြန္ပင္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ဤေျမယာမႈခင္းတြင ္သတိထားရမည္အ့ခ်ကမ္ွာ ထန္းလုပပ္ိငုခ္ြင္ရ့ရွထိားသမူ်ားသည ္ထန္းပငမ္်ားကုိ ဖ်ကဆ္ီးခတု ္

လွဲျခင္း၊ ထန္းရည္ထြက္ထိခိုက္ေအာင္ ထန္းလက္မ်ားကို ပိုပိုသာသာ ခုတ္ပစ္ျခင္း စသည္တို႔ကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ထိန္း 

သိမ္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ လိုက္နာမႈမရွိဘဲ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္လာလၽွင္ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွာ ထန္းတက္သူကို ထန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆက္မေပးေတာ့ဘဲ 

ပယ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 ထန္းလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့အျငင္းပြားမႈႏငွ္ပ့တသ္က၍္ ေျမပိငုဆ္ိငုခ္ြင္ရ့ွသူိ၊ ထန္းပငမ္်ားစိကုပ္်ိဳးခဲသူ့၊ အက်ိဳးခစံားခြင္ရ့ေနသူ 

(ထန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူ)မ်ားကို ခြဲျခားၿပီး စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ ထန္းပင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ဆိုင္ရာ မူလသေဘာတူညီခ်က္၊ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္မႈ စသည္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာမႈခင္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္း အထက္မွအခ်က္မ်ားကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ စစ္ေဆးေမးျမန္း မွတ္တမ္းတင္၍ 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္တြင္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

၁၂ ။  ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရလိုမႈ အျငင္းပြားသည့္ကိစၥ

  

  ယခင္ကပင္ မၾကာခဏေတြ႕ရွိရၿပီး ေနာက္ေနာင္တြင္ ယခုကာလထက္ပို၍ အေတြ႕ရမ်ားလာမည့္ ေျမယာမႈခင္း 

အမ်ိဳးအစား ျဖစပ္ါသည။္ လယယ္ာေျမတစရ္ပကုိ္ မလူလုပပ္ိငုခ္ြင္ ့ရရွခိဲသ့မူ်ား တစန္ည္းအားျဖင္ ့ေျမပိငုဆ္ိငုခ္ြင္ရ့ရွခိဲသ့မူ်ား

က လပုပ္ိငုခ္ြင္ဆ့ုံးရႈံးခဲရ့မႈ ၾကဳံေတြ႕ခဲရ့ၿပီးခ်နိ၌္ ေတာင္းဆိအုျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚလာပါက ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားႏငွ္ ့အက်ဳံး၀ငလ္ာ 

ေလ့ရွိပါသည္။

 သမိ္းဆည္းေျမဆိငုရ္ာကစိၥရပမ္်ားကိ ုသမိ္းဆည္းေျမအျဖစ ္သီးျခားစဥ္းစား၍ ေျဖရငွ္းေဆာငရ္ြက္ေနၾကေသာလ္ည္း 

၎သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆို အျငင္းပြားမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေျမေပၚေျမေအာက္ေလထုအတြင္းရိွ သယံဇာတမ်ား၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္သည္ နုိင္ငံေတာ္ 

ျဖစ္သည္ဟု ျပဌာန္းထား၍ ေျမသယံဇာတပုိင္ရွင္သည္ နုိင္ငံေတာ္ပင္ျဖစ္ရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ လယ္ယာေျမဆုိေသာစကားရပ္ 

တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ လယ္၊ ယာ၊ ကိုင္းကၽြန္း၊ ဥယ်ာဥ္၊ ဓနိ၊ အေျခစိုက္ေတာင္ယာေျမမ်ားကို လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လုပ္ 

ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္(ပုံစံ၇)ထုတ္ေပးထားသည့္အတြက္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိမျခင္း၊ သားစဥ္ေျမးဆက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆက္ 

လကရ္ရွိေနမည ္ျဖစပ္ါသည။္ ထို႔ျပင ္အစိုးရစမီခံန္႔ခြဲပိငုခ္ြင္ရ့ွိေသာေျမ အမ်ိဳးအစားသည ္ပိငု္ေရးပိငုခ္ြင္တ့စစ္ုတံစရ္ာကိ ုမည ္



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား130

သူ႔ကိုမၽွ ေပးအပ္မထားမွသာ အက်ဳံး၀င္ သည္ျဖစ္ပါ၍ ပုံစံ(၇)ျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးအပ္ထားေသာ ေျမမ်ားသည္ အစိုးရစီမံခန္႔ 

ခြပဲိငုခ္ြင္ ့မရွသိည္ ့ေျမအမ်ိဳးအစားတြင ္အက်ဳံး၀င္ေနသညဟ္ ုသာမနအ္ားျဖင္ ့သုံးသပယ္ဆူရမည္ျဖစပ္ါသည။္ ဆိလုိသုညမ္ွာ 

နိငုင္ံေတာက္ ပငရ္င္းပိငုရ္ငွ္ျဖစ္ေသာလ္ည္း တိငု္းသူျပညသ္ားမ်ားသည ္အထိကုအ္ေလ်ာက ္ပိငုဆ္ိငုခ္ြင္ရ့ွသိည္ျဖစပ္ါ၍ အဆို

ပါအထိုက္အေလ်ာက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟု စကားရပ္အားျဖင့္ ေဖာ္ေျပာနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစကားသည္ 

အဓပိၸါယမ္်ားစြာ က်ယ၀္န္းပါသည။္ လပုပ္ိငုခ္ြင္ဆုိ့ေသာ စကားရပတ္ြင ္လုပက္ိငုမ္ႈႏငွ္ပ့ိငုဆ္ိငုမ္ႈဆိုေသာ စကားရပ္ႏစွခ္ ုေပါင္း 

စပ္ေနသည္ဟု ယူဆနုိင္သကဲ့သုိ႔ လယ္ယာေျမကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္သက္သက္သာရိွသည္ဟုလည္း ယူဆနုိင္ပါသည္။ လယ္ယာေျမ 

ဆိုေသာစကားရပ္တြင္ ပုံစံ(၇)ျဖင့္ ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါလုပ္ကိုင္ခြင့္ 

ဆုံး႐ႈံးသြားခဲရ့လွ်င ္ေျမယာမႈခင္းျပဳလပု္ေျဖရငွ္းခြင္ရ့ွိေနပါသည။္ ထိသုို႔ ေတာင္းဆိအုျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါကလ္ာပါက နည္းလမ္း 

၂ မ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 အေမြေၾကာင္းအရ ေတာင္းဆုိအျငင္းပြားလာပါက လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၉(ဂ)အရ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ 

သကဆ္ိငုရ္ာတရား႐ုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ခယံနူိငုခ္ြင္ရ့ွပိါ၍ အဆုိပါေျမယာမႈခင္းမ်ားကိ ုတရား႐ုံးသို႔ ဦးတိကု္ေလွ်ာကထ္ားေဆာင ္

ရြက္ေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ထုိသုိ႔ အေမြေၾကာင္းအရ အျငင္းပြားမႈမဟုတ္ခဲ့လၽွင္ ေျမယာမႈခင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေျမယာ 

မႈခင္း ဖြင္လ့စွ္ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္ေျမလပုက္ိငုခ္ြင္ဆ့ုံးရႈံးခဲရ့မႈကိ ုအဓကိထား စဥ္းစားေပးရပါမည။္ ေျမလုပကုိ္ငခ္ြင္ ့လကလ္ႊတ ္

ဆုံးရႈံးခဲရ့မႈသည ္ဥပေဒႏငွ္ ့မညမီညြတ္ျဖစခ္ဲပ့ါလၽငွ ္တရားမၽတွမႈကိုေရွး႐ႈ၍ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေစမႈကိ ုေရွး႐ႈလ်က ္

ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တင္ျပေတာင္းဆိုသူကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ခဲ့မႈျဖင့္ လက္ငုတ္ဆုံး႐ႈံးခဲ့မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ 

ရလွ်င္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈကို အားေပးေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္သင့္ပါ။ ထို႔ျပင္ လက္ငုတ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့မႈကာလ၊ 

လက္ငတုတ္ညၿ္ငမိမ္ႈ၊ ရပရ္ြာေအးခ်မ္း တညၿ္ငမိမ္ႈ၊ ရပရ္ြာစည္းလုံးညညီြတ္မႈတို႔ျဖင္လ့ည္း ခ်င္ခ့်နိက္ာ စဥ္းစားဆံုးျဖတသ္ြားသင္ ့

ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

၁၃ ။  ေပါင္ႏွံထားသည့္လယ္ယာေျမ ေရြးႏုတ္လုပ္ကိုင္လိုမႈ 

  

 ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမနိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ(၄)အရ လယ္ယာေျမမ်ား ေပါင္ႏွံလႊဲေျပာင္းမႈကို 

ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုစဥ္က ေပါင္ႏွံထားသည့္ေျမကို စည္းကမ္းပ်က္ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူ၍ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစား 

ခ်ထားေရးနည္းဥပေဒ ၁၁(ဂ)အရ တန္းစီဇယား ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးေလ့ရိွပါသည္။ ေပါင္ႏံွစည္းကမ္းပ်က္ခဲ့မႈကာလ 

၅ ႏွစ္အထက္ရိွခဲ့လွ်င္မူ အၿမအဲမိန္႔ ၁၆၈ အရ လက္ရိွလုပ္ကုိင္ေနသူကုိ ဦးစားေပးစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ေပးခဲၾ့ကပါသည္။ အဆုိပါ 

ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒ၏ အေျခခံမူႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကား

ခ်က္အမွတ္(၁/၆၄)ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ညီညြတ္မႈရိွေစရန္ စတင္စည္းကမ္းပ်က္သည့္ေန႔မွ အျငင္းပြားသည့္ေန႔အထိ တစ္ 

ဆက္တစ္စပ္တည္း (၅) ႏွစ္ထက္မနည္း လက္ရွိလက္ငုတ္ လုပ္ကိုင္ေနသူကိုသာ ဦးစားေပးစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ေပးရန္ ျဖစ္ 

ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

 သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားတြင္ ေပါင္ႏွံမႈေၾကာင့္ စည္းကမ္းပ်က္သည္ ထင္ရွားပါက စည္းကမ္း 

ပ်က္ခဲ့သူအေပၚ ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ ေပါင္ႏံွမႈကုိလက္ခံ၍ တစ္ဆက္စပ္တည္း(၅)ႏွစ္ထက္မနည္း လက္ရိွလက္ 

ငတ္ုလပုကုိ္ငသ္ကုိူ ဦးစားေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ေလ့ရွပိါသည။္ သုိ႔ေသာ ္ေပါင္ႏွံခဲသ့ညမ္နွ္ေသာလ္ည္း ေျမလုပက္ိငုမ္ႈကိ ု မလူလက ္

ငုတ္ျဖစ္သူက ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခဲ့၍ လက္ရွိလက္ငုတ္ျဖစ္ေနပါက အၿမဲအမိန္႔ ၁၆၈ ႏွင့္ဆက္စပ္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိ 

နိငုပ္ါသည။္ လက္ေတြ႕အားျဖင္မ့ ူေျမကိုေပါင္ႏွခံဲသ့ညမ္နွပ္ါက ေပါင္ႏွခံသူံကသာ လုပက္ိငု္ေလရ့ွသိညက္ိ ုေတြ႕ရွရိပါသည။္ 

အျခားေသာ ေပါင္ႏွစံရာပစၥည္းမ်ားမရွိေသာေၾကာင္ ့ေတာငသ္မူ်ားအေနျဖင္ ့မတတသ္ာသည္အ့ဆံုးတြင ္ထိသုို႔ေသာေပါင္ႏွမံႈ 

ကို မေရွာင္သာဘဲ ျပဳလုပ္ရေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာစရာေကာင္းေသာ ဘ၀မ်ားျဖစ္သည္ဟု ခံယူပါသည္။
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 လယ္ယာေျမဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေသာ ကာလတြင္မူ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၉(ခ)အရ လယ္ယာေျမကုိ အားလံုးျဖစ္ 

ေစ၊ တစစ္တိတ္စပ္ိငု္းျဖစ္ေစ လပုပ္ိငုခ္ြင္အ့ား သတမ္တွထ္ားေသာ စည္းကမ္းခ်ကမ္်ားႏငွ္အ့ည ီေရာင္းခ်ခြင္၊့ ေပါင္ႏွခံြင္၊့ ငွား 

ရမ္းခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ ေပးကမ္းခြင့္ ျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၁၂(င)အရ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ 

အရင္းအႏွီးအတြက္သာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါင္ႏွံခြင့္ရွိၿပီး အစုိးရဘဏ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကအသိအမွတ္ျပဳေသာ 

ဘဏ္တြင္သာ ေပါင္ႏွံရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါ၍ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအရ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအရင္းအႏွီး

အတြက္ ေငြေၾကးလုိအပ္လာပါက လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အစုိးရဘဏ္ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရကအသိအမွတ္ျပဳေသာဘဏ္ 

မ်ားတြင္  ေပါင္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားမႈကို ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။ ထိုအကန္႔အသတ္ေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္ 

ေသာ ေပါင္ႏွမံႈျဖစပ္ါက လယယ္ာေျမလုပပ္ိငုခ္ြင္ရ့ရွသိ ူလုိကန္ာရမည္စ့ည္းကမ္းခ်ကမ္်ားကိ ုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစသ္ညဟ္ ုသိရွ ိ

ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

 ထိုသို႔ေသာေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီဆိုလွ်င္ စည္းကမ္းပ်က္မႈတြင္ အက်ဳံး၀င္ျခင္းရွိမရွိ စိစစ္ 

ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားအခ်င္းခ်င္း လယ္ျပန္ေငြျပန္ ေပါင္ႏွံမႈျဖစ္ေပၚ၍ ျပန္လည္ေရြးႏုတ္ရာတြင္ အဆင္ 

မေျပမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျမယာမႈခင္းလား? ေတာင္သူႏွင့္ေငြရွင္ေၾကးရွင္တို႔၏ အျငင္းပြားမႈလား? 

အခ်င္းျဖစ္ေျမကုိ မည္သူလုပ္ကုိင္ေနသနည္း? လုပ္ကုိင္မႈကာလ မည္မွ်ရိွၿပီလဲ? မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျမယာမႈခင္း 

စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရသနည္း အျခားငဲ့ညႇာစဥ္းစားစရာအခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ကို စစ္ေမးမွတ္တမ္းတင္လ်က္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ စဥ္း

စားဆုံးျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ေခတ္ကကဲ့သို႔ စည္းကမ္းပ်က္ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူ၍ တန္းစီးဇယားျဖင့္ခ်ထားျခင္း၊ 

အၿမအဲမိန္႔ ၁၆၈ အရ လက္ရိွလက္ငုတ္ (၅) ႏွစ္ေက်ာ္သူကုိ ဦးစားေပးစဥ္းစားျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ေသာ္ 

လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ  Formula   ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္   ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္  မူဝါဒလမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခုကုိ စဥ္းစားခ် 

မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္ငုတ္ျပတ္ ေတာက္ကာလ (၅)ႏွစ္အထက္ ေပါင္ႏံွမႈျဖစ္ခဲပ့ါက မည္သူကုိ အႏုိင္ေပး 

စဥ္းစားဆုံးျဖတ္သင့္သည္ဆိုေသာ အေျခခံမူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

၁၄ ။  လယ္ယာေျမကို အေမြအျဖစ္ ေတာင္းခံအျငင္းပြားမႈ

  

 လယ္ယာေျမကုိ အစဥ္တစ္စုိက္လုပ္ကုိင္လာခဲ့ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦး ေသဆံုးေသာအခါ၌လည္း 

ေကာင္း၊ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနခ်ိန္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမကုိ အေမြအျဖစ္ ခြဲေဝေပးေသာ အေလ့အထသည္ 

ျမန္မာတို႔တြင္ ေရွးယခင္ကပင္ ရွိခဲ့ပါသည္။ အခ်င္းျဖစ္ လယ္ယာေျမကို စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပူးတြဲပါ၀င္သူမ်ားသည္ 

လယ္ယာေျမကုိ အေမြအျဖစ္ ခြဲေဝရရိွၾကပါသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒအရ တစ္မုိးေအာက္အတူေန၍အတူ 

စီးပြားလပုက္ိငုၾ္ကသမူ်ားကိ ုေတာငသူ္လယသ္မားအမိ္ေထာငသ္ားစအုျဖစ ္ယူဆ၍ ခြဲေဝေပးရန ္စဥ္းစားေဆာငရ္ြက္ခဲၾ့ကပါ 

သည။္ သုိ႔ေသာ ္လပုက္ိငုမ္ႈတြငပ္ါ၀ငမ္ႈမရွိေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကိ ုအေမြအျဖစ ္ခြဲေဝေပးျခင္းသည ္လယယ္ာေျမကိ ုပစၥည္းတစရ္ပ ္

ကဲ့သို႔ အသုံးခ်ရာေရာက္သည္ဟု သေဘာထားသည့္အတြက္ ထိုသူတို႔ကို ပူးတြဲလက္ငုတ္အျဖစ္ မယူဆခဲ့ၾကပါ။

 လယ္ယာေျမဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ လယ္ယာေျမတြင္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္မႈ မရွိသေရြ႕ လယ္ 

ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိနိုင္သည့္အျပင္ အေမြဆက္ခံခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အျငင္းပြားမႈေပၚေပါက္လာပါက တည္ဆဲ 

ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုး၏ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူနိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ယခင္က အေမြအျဖစ္ေတာင္းခံအျငင္း

ပြားမႈမ်ားကို ပူးတြဲလက္ငုတ္ ျဖစ္မျဖစ္၊ ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္သားစုျဖစ္မျဖစ္ စိစစ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျမယာ 

ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လယ္ယာေျမဥပေဒျပဌာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမြဆက္ခံျခင္းဆိုင္ရာအျငင္း

ပြားမႈမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး၏ အဆံုးအျဖတ္ခံယူၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတိျပဳရမည့္ 

အခ်ကမ္်ား လယ္ယာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္မ့တ္ွပုတံငၿ္ပီးမသွာ တရား႐ုံးမ်ားတြင ္ေျဖရငွ္းေဆာငရ္ြကခ္ြင္ရ့ွသိညဆုိ္သည္ ့အခ်က္ျဖစ ္

ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာတရား႐ံုး၏အဆံုးအျဖတ္ကုိ ခံယူရန္ ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲ အဆင့္ဆင့္ 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား132

သည္ ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္ပင္ေခါင္းစားသက္သာသြားရပါသည္။ ယခင္ကမူ ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစား 

သည္ လြန္စြာေခါင္းစားရေသာ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားတြင္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။

၁၅ ။  လုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈ 

  

 ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားကိုလည္း မၾကာခဏ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေနာင္တြင္လည္း ပိုမို၍ ေတြ႕ျမင္လာစရာရွိပါသည္။ 

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္ ေရွးယခင္ကာလမ်ားစြာက တိုင္းတာခဲ့ေသာ ေျမပုံမ်ား စာရင္းမ်ားသည္ သူ႔စနစ္ႏွင့္သူ သူ႔ေခတ္ႏွင့္ 

သူ အတုိင္းအတာတစ္ရပ္အထိ သုံးစြဲခဲ့ၾက ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ကာလႏွင့္အတူ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ မွန္ကန္ခဲ့ၾကပါ 

သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေသာကာလတြင္ ေျမႀကီး၊ ေျမပံု၊ ေျမစာရင္းႏွင့္ ေျမမ်ိဳးႀကီးမ်ားသည္ ယခင္ေခတ္ 

ကကဲ့သုိ႔ အတိအက် မွန္ကန္မႈရိွနုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ေျမႀကီးေျမပံု မွန္ 

ကန္စြာသံုးစြနုိဲင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ႀကိဳးစားၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါသည္။ ယခင္က ေျမတုိင္းတာစနစ္ႏွင့္ ယေန႔အသံုးျပဳ 

ေျမတုိင္းတာစနစ္မ်ားသည္ လံုး၀ျခားနားပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သံုး စနစ္သစ္ေျမပံုမ်ားသည္ ယခင္အဂၤလိပ္ေခတ္က 

ေျမပုမံ်ားႏငွ္ ့တိငု္းတာမႈနည္းစနစ ္ကြဲျပားျခားနားသည္ႏငွ္အ့မၽ ွတုိင္းတာရရွလိာေသာ ဧရယိာရလဒမ္်ားသညလ္ည္း ကြဲျပား 

ျခားနားမႈ ရွိလာပါလိမ့္မည္။ ယခုစပ္ကူးမတ္ကူးကာလတြင္လည္း ယခင္ေျမပုံေဟာင္းအရ ရရွိလာေသာ စာရင္းဧရိယာမ်ား 

ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ပုံစံ(၇)မ်ားကို ေခတ္ေပၚနည္းပညာျဖင့္ တိုင္းတာရရွိလာေသာ ေျမပုံမ်ားစာရင္းဧရိယာမ်ားျဖင့္ 

အစားထိုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

 သို႔ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိစာရင္းေျမပုံမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ပုံစံ(၇)၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမပုံမ်ား၊ ဧရိယာစာရင္းမ်ား 

အရလည္းေကာင္း၊ တိငု္းတာရရွလိာမည္ ့ဒစဂ္်စတ္ယ္ေျမပုံႏငွ္ ့စာရင္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ကိကုည္မီႈမရွ၊ိ  ကြလဲြမဲႈျဖစ္ေပၚ 

လာတိုင္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဒိုင္ခံေျဖရွင္းရမည့္ေျမယာမႈခင္းမ်ားမွာ ဤအမ်ိဳးအစားပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ 

တင္ျပထားအပ္ပါသည္။

 ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားကိ ုေျဖရငွ္းရာတြင ္စာရင္းေျမပုကံိသုာ အေျချပဳ၍ ဆုံးျဖတ္ေပးရပါ မည။္ သုိ႔ေသာ ္စနစ္ေၾကာင္ ့

မွားယြင္းျခင္း၊ လူ၏ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ မွားယြင္းျခင္း၊ ဆႏၵစြဲျဖင့္ မသမာမႈျပဳလုပ္ မွားယြင္းျခင္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ တည့္ 

မတ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 စနစ္သစ္စာရင္းေျမပုံအရ ေဖာ္ျပေသာ ဧရိယာ၊ ေျမပုံသည္ ယခင္စာရင္းေဟာင္း၊ ေျမပုံေဟာင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 

မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲနိုင္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္မွာမူ ယခင္အတုိင္းပင္ ရွိသင့္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

စြဲျမဲစြာလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္သည္ စာရင္းေျမပုံေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲရန္မသင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာလြန္း 

ေသာ အေထာက္အထား ေတြ႕ရွိပါမူ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က စိစစ္ၿပီး ျပင္ဆင္တည့္မတ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါ 

သည္။

 သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤသို႔ေသာ လုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈကို ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါတုိင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ဦး 

ႏွစ္ဖက္လုံးကို ပတ္၀န္းက်င္ျပေျမပုံကို ေရးဆြဲတင္ျပေစသင့္ပါသည္။ မႈခင္းျဖစ္ပြားေသာတစ္ဖက္စီကို အခ်င္းျဖစ္ပြားေျမ၏ 

ပတ္၀န္းက်င္ျပေျမပုံေရးဆြဲေစရာတြင္ ေျမကြက္အေရအတြက္ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ကန္သင္းတင္လယ္နီး

နားခ်င္းအမည္မ်ား၊ ေျမျပင္ထင္ရွားအမွတ္အသားမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ ေရတြင္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား စသည္တို႔ကို ပါ၀င္ 

ေစသင့္ပါသည္။ ၎ေျမပုံႏွစ္ခုကို ႏႈိင္းယွဥ္၍ စိစစ္ၾကည့္ၿပီး ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေမးျမန္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်င္းျဖစ္ေျမသည္ 

တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြဲလြဲမႈမရွိသင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကြင္းဆင္း 

ၾကည္႐့ႈစစ္ေဆးျခင္း၊ သက္ေသမ်ားကိ ုေမးျမန္းေဖာထ္တု္ျခင္း၊ စာရင္းေျမပုံႏငွ္ ့တိကုဆ္ိငုစ္စ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပက္ာ အမနွ ္

ကို သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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 အမနွက္ိ ုခိငုခ္ိငုမ္ာမာသရိွၿိပီးမသွာ အခင္းျဖစပ္ြားသူႏစွဦ္းတြင ္မညသ္သူည ္အမနွက္ိ ုထြကဆုိ္ခဲသ့ည၊္ မညသ္သူည ္

အမွားကိုထြက္ဆိုထားသည္ကို သိရွိနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ 

ရပါသည္။

၁၆ ။  လူမႈေရးေထာက္ပံ့ရန္ ကတိပ်က္ကြက္မႈ

  

 သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူႏွင့္ လူငယ္လက္ငုတ္ အျငင္းပြားမႈအမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပါ 

သည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူႏွင့္ လူငယ္လက္ငုတ္အျငင္းပြားမႈ ကိုင္တြယ္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အဆင့္ ၂ ဆင့္ ရွိပါသည္။ 

ပထမအဆင့္မွာ လက္ရွိလက္ငုတ္လူငယ္ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပး၍ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူ၏ ဘ၀အာမခံခ်က္ 

အတြက္ ရပ္ရြာဓေလ့ ထုံးစံႏွင့္အညီ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္မွာ အဆိုပါေထာက္ပံ့ရန္ ညႇိႏႈိင္းဆုံး 

ျဖတ္ထားမႈကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက လူငယ္လက္ရွိလက္ငုတ္ကို အခ်င္းျဖစ္ေျမမွဖယ္ရွားၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုေတာင္သူ၏ စိတ္ 

ဆႏၵႏွင့္အညီ ၎ႏွစ္သက္သူ အျခားသူတစ္ဦးဦးအား လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းခ်ထားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေျမယာမႈခင္း 

အမ်ိဳးအစားမွာ ပထမအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

 ဤေျမယာမႈခင္းတြင္ လူမႈေရးေထာက္ပံ့ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ ေပၚလြင္ခိုင္လုံျခင္း ရွိမရွိ အဓိကထား စစ္ေဆးေမးျမန္း 

ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတာင္သူက ေထာက္ပ့ံမႈပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးတည္ထြက္ဆုိေလ့ရိွသကဲ့သုိ႔ လူငယ္ 

လကင္တ္ုကလည္း ပ်ကက္ြက္မႈမရွိေၾကာင္း ေခ်ပထြက္ဆိုေလရ့ွသိျဖင္ ့စစ္ေဆးသမူ်ား ဦးေႏွာကစ္ားရေသာ ကစိၥျဖစပ္ါသည။္ 

ကာယကံရငွမ္်ား၏ ထြကဆ္ိခု်ကမ္်ားအရလည္းေကာင္း၊ သက္ေသမ်ား၏ ထြကဆုိ္ခ်ကမ္်ားအရလည္းေကာင္း၊ ထြကဆ္ိခု်က ္

မ်ားအေပၚမွသာ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ရသည္ျဖစ္၍ တစ္ခါတစ္ရံ လြန္စြာအကဲျဖတ္ရ ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခ 

အေနမ်ိဳးတြင္ ပညာသားပါပါ စစ္ေဆးတတ္မႈသည္ လိုအပ္လာပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ စစ္ေဆးသူ၏ အရည္အခ်င္း 

ေပၚတြင္ လုံး၀မူတည္ေနပါသျဖင့္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးမွာ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေန 

မ်ိဳးတြင ္ကာယကရံငွမ္်ား၊ တစဖ္က္သက္ေသမ်ား၏ ဆန္႔က်ငဘ္ကသ္ို႔ အေထာကအ္ကူျပဳေသာ ထြက္ဆိခု်က္ပါ အခ်ကမ္်ား 

ကို ဂ႐ုျပဳေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆးသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ၿပီး မိမိ၏စစ္ေဆးခ်က္သည္ ခိုင္လုံၿပီဟု ယူဆနိုင္မွ 

သာ အနိုင္အရႈံးကုိ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ခိုင္လုံမႈမရွိေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံမိပါက မွားယြင္း 

ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သြားနိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

၁၇ ။  ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အယူခံ၀င္ေရာက္မႈ

  

 ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပြားရာတြင္ ေျမယာမႈခင္းစတင္တိုင္ၾကားသူႏွင့္ တိုင္ၾကားျခင္းခံရသူဟူ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ရွိေလ့ 

ရွၾိကပါသည။္ ရပက္ြက/္ေက်းရြာအပုစ္ ုအပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည ္ရပက္ြက္/ေက်းရြာအပုစ္ ုလယယ္ာေျမစမီခံန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲဥက႒ၠ 

မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေက်းရြာလယ္ယာ 

ေျမ စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထက္အဆင့္ လယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္ကေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္ပါက ကာယကံရွင္မ်ား၏ကိုယ္စား 

အယူခံ ၀င္ေရာက္သူ ျဖစ္လာတတ္ေၾကာင္းလည္း မၾကာခဏေတြ႕ရွိရပါသည္။ အက်ိဳးနစ္နာသူမဟုတ္ဘဲ ထိုကဲ့သို႔ ၾကား 

ပုဂၢိဳလ္မ်ား က ၀င္ေရာက္အယူခံျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ မသင့္ပါ။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ တိုက္႐ိုက္အ

က်ိဳးနစန္ာသမူ်ားကေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးနစန္ာသမူ်ားႏငွ္ ့ပူးတြ၍ဲေသာလ္ည္းေကာင္း အယခူလံာပါမ ူအယခူခံြင့္ျပဳ၍ 

စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို ႔ေသာ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို ႔အယူခံမည့္အစား 

အထူးအာ႐ုံ စိုက္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာအခ်က္မ်ားရွိပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား134

 ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရးနည္းဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၄(ခ)တြင္ “ေက်းရြာအုပ္စုေျမယာ ေကာ္မတီ သို႔တည္းမဟုတ္ 

ၿမိဳ႕မေျမယာေကာ္မတီသည္ လက္ခံသည့္အမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးအမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္” 

ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 (က) သက္ဆိုင္ရာကာယကံရွင္မ်ားအား ၾကားနာရမည္၊

 (ခ) လိုအပ္သည့္သက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆးရမည္၊

 (ဂ) လိုအပ္သည့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းအမွတ္အသား၊ စာရင္းအင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရမည္၊

 (ဃ) လိုအပ္သည့္အျခားပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးရမည္၊

 (င) လိုအပ္လွ်င္ လယ္ယာေျမတည္ရွိရာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရမည္၊

 (စ) အထက္ပါအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ မ်ားရာမဲျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရမည္၊

 (ဆ) ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ မည္သူ႔အား သီးစားအျဖစ္ခ်ထား၍ မည္သူ႔အားပယ္သည္ဟု အတိအက်ပါရွိရမည္၊

 (ဇ) အမႈအသြားအလာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္၍ သဘာပတိ၊ မွတ္တမ္းတင္သူအပါ 

အ၀င္ တက္ေရာက္သည့္ေကာ္မတီ၀င္အားလုံး လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္၊

 (စ်) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာတို႔အား အေၾကာင္းၾကားရမည္၊

 (ည) အမႈအား စစ္ေဆးရာတြင္ မည္သမူဆိ ုလာေရာကၾ္ကားနာနိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္၊ ေက်းရြာလထူ ုတက္ေရာက ္

နားေထာင္ေအာင္ အားေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

 အထက္ပါျပ႒ာန္းခ်ကတ္ြင ္ေဖာ္ျပထားသကဲသုိ့႔ပင ္ရပက္ြက/္ေက်းရြာအပုစ္လုယယ္ာေၿမ စမီခံန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲမ်ားအေန 

ျဖင့္ ယခင္ကေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို အတုယူလ်က္ ေဆာင္ရြက္သင့္ၾကပါသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒႏွင့္ 

၁၉၅၃ ခုႏစွ ္လယ္ယာေျမနိငုင္ပံိငုဥ္ပေဒမ်ားကိ ုဖ်ကသ္မိ္းခဲၿ့ပီးျဖစ္ေသာလ္ည္း ေကာင္းေသာအစဥအ္လာမ်ားကိ ုအတယုၾူက 

ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ဆံုးျဖတ္မႈေပၚေပါက္လာပါက ကာယကံရင္ွမ်ား၏ကုိယ္စား အယူခံ၀င္ေရာက္ၾကမည့္အစား မိမိဘာေၾကာင့္ 

ယခကုဲသုိ့႔ဆုံးျဖတ္ခဲရ့သညက္ိ ုခိငုခ္ိငုမ္ာမာေဖာ္ျပနိငု္ေစရန ္ေဆာငရ္ြကသ္င္ပ့ါေၾကာင္း၊ မမိတိို႔၏ ဆုံးျဖတခ္်ကက္ိ ုျပငဆ္ငဆ္ုံး 

ျဖတ္မႈျဖစ္ေပၚမလာေစရန္ မူလကတည္းက ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပလိုက္ရ 

ပါသည္။

၁၈ ။  ေျမႏုကၽြန္းအျငင္းပြားမႈ 

  

 ေျမႏုကၽြန္းဟု ေခၚဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေျမႏုႏုရြရြမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းေရျပင္က်ယ္အတြင္း တည္ 

ရွိလ်က္ ေရပတ္လည္ဝိုင္းကာ ပတ္၀န္းက်င္သာသာယာယာရွိေသာ ေနရာအျဖစ္ စိတ္ကူးယဥ္စရာေကာင္းလွေသာ္လည္း 

၎ေနရာတြင္ အျငင္းပြားမႈေပၚေပါက္လာပါက အလြန္ပင္စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား 

ၿပီး လူအမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာလွ်င္ အဆုံးစြန္ထိ ေပါက္ကြဲတတ္ပါသည္။

 ေျမႏုကၽြန္းဆုိသည္မွာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒပုဒ္မ ၃(ဂ)တြင္ ႏွစ္စဥ္ေရေအာက္သုိ႔ နစ္ျမဳပ္ေလ့ရိွၿပီး ေရေၾကာင္း 

အေနအထားအရ ေျမသားႏွင့္ပုံသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲတတ္သည့္ ခိုင္ၿမဲမႈမရွိေသာေျမကို ဆိုလိုသည္ဟု ျပဌာန္းထားေၾကာင္း  

ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆိုပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ေျမႏုကၽြန္းဆိုသည္မွာ (၁) ႏွစ္စဥ္ေရေအာက္သို႔ နစ္ျမဳပ္ေလ့ရွိျခင္း၊ (၂) 

ေရေၾကာင္းအေန အထားအရ ေျမသားႏငွ္ပ့ုသံဏၭာန ္ေျပာင္းလဲတတ္မႈရွိျခင္း၊ (၃) ခိငု္ျမဲမႈမရွိျခင္းဟူေသာ သေဘာသဘာ၀ 

မ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သတိျပဳနိုင္ပါသည္။ ၎သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ (၁) ႏွစ္စဥ္ေရေအာက္သို႔ နစ္ 

ျမဳပမ္ႈမရွိျခင္း၊ (၂) ေရေအာကသ္ို႔ နစ္ျမဳပမ္ႈရွိေသာလ္ည္း ေျမသားႏငွ္ပ့ုသံဏၭာန္ေျပာင္းလမဲႈမရွိျခင္း၊ (၃) ခိငု္ျမမဲႈရွိျခင္း စေသာ 

သေဘာသဘာ၀မ်ား ေတြ႕ရွိရပါက ေျမႏုကၽြန္းမဟုတ္ေၾကာင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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 ေရပတ္လည္ဝိုင္းလ်က္ရွိေသာအရာကို ကၽြန္းဟုေခၚသည္ဟု မွတ္သားခဲ့ရေသာ္လည္း ကၽြန္းဆိုရာတြင္ (၃)မ်ိဳး 

(၃)စားရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ ၿမဲေသာကၽြန္း၊ မၿမဲေသာကၽြန္းႏွင့္ ေျမႏုကၽြန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ ၎ကၽြန္း(၃)

မ်ိဳးကိ ုအဓကိခြဲျခားထားေသာအေျခခပံိငု္းျခားမႈမွာ ေျမရင့္ႏငွ့္ေျမႏဟုူေသာ ေျမသားအေနအထား ျဖစပ္ါသည။္ ေျမရင္ဆ့ိသုည ္

တည္ၿမဲမႈရွိေသာ ကၽြန္းေျမကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္၍ ေျမႏုဆိုသည္ တည္ၿမဲမႈမရွိေသာေျမႏုကၽြန္းကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ 

ေျမရင့္ႏွင့္ေျမႏု(၂)မ်ိဳး ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚလာလၽွင္ မၿမဲေသာကၽြန္းေျမကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ ကၽြန္းေျမ၏ တစ္စိတ္တစ္ 

ပုိင္းသည္ တည္ၿမ၍ဲ က်န္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသည္ မၿမဲေသာအေနအထားမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ကၽြန္းေျမအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါ 

သည။္ ကၽြန္းဟူေသာ စကားလုံးသံုးစြပဲါက ေျမရင္ဟ့နုားလညရ္မည္ျဖစၿ္ပီး ေျမႏကုိ ုေျမႏကုၽြန္းဟ ုခြဲျခားေခၚဆိုေလရ့ွိေၾကာင္း 

လည္း သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေျမႏုကၽြန္းအျငင္းပြားမႈကုိ စတင္ခ်ဥ္းကပ္ကုိင္တြယ္မည္ဆုိကတည္းက ေျမရင့္လား၊ ေျမႏုလားကုိ အရင္ 

ဆုံးခြဲျခမ္းေလလ့ာရပါသည။္ ေျမရင္စ့ိကုပ္်ိဳးေျမျဖစလ္ၽငွ ္စိကုပ္်ိဳးေျမအျငင္းပြားမႈအျဖစ ္ေျဖရငွ္းေပးရမည္ျဖစၿ္ပီး ေျမႏမု်ားျဖစ ္

ေနလၽွင္ ေျမႏုကၽြန္းအျငင္းပြားမႈအျဖစ္ သီးသန္႔ေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ေျမႏုကၽြန္းမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးအစား(၃)မ်ိဳး ထပ္မံခြဲျခားနိုင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ

 (၁) သီးျခားေပၚထြန္းလာေသာေျမႏုကၽြန္း(ကၽြန္းသစ္)

 ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အတူ ေမ်ာပါစီးဆင္းလာေသာ ႏုန္းေျမ၊ သဲေျမမ်ားသည္ ေရစီးေၾကာင္း တစ္ေနရာရာတြင္ စုပုံ 

အနည္ထုိင္ၿပီး ေျမႏုကၽြန္းအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေလ့ရိွပါသည္။ ထုိနည္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျမႏုကၽြန္းသည္ မည္သည့္ 

ကၽြန္း၊ မည္သည့္ကမ္းပါးႏွင့္မွ ဆက္စပ္မႈမရွိဘဲ သီးျခားေပၚေပါက္လာပါက သီးျခားေပၚထြန္းလာေသာေျမႏုကၽြန္း(ကၽြန္း 

သစ္)ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

 (၂) အဆြယ္အပြားအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေသာ ေျမႏုကၽြန္း

 အထက္ျမစ္ညာေဒသမွ ေမ်ာပါစီးဆင္းလာေသာ ေျမဆီေျမႏွစ္ႏုန္းေျမ၊ သဲေျမမ်ားသည္ သီးျခားေနရာတစ္ခုတြင္ 

ေပၚထြန္းလာျခင္းမရွိဘဲ မူလတည္ရိွၿပီးေသာ ကၽြန္းေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ ကမ္းပါးမ်ားကိုအမွီျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္၍ 

လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာပါက အဆြယ္အပြားအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေသာေျမႏုကၽြန္းေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။

 (၃) ျမစ္ေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာေျမႏုကၽြန္း

 ေရစီးေၾကာင္းသည ္တညၿ္ငမိမ္ႈမရွတိတပ္ါ။ ေရစီးေၾကာင္းေျပာင္းလမဲႈေၾကာင္ ့ျမစ၊္ ေခ်ာင္း စီးဆင္းမႈ ေျပာင္းလသဲြား 

တတ္ၿပီး ထိသုို႔ေရေၾကာင္းေျပာင္းလမဲႈသည ္တညရ္ွၿိပီးသားေျမရင္မ့်ားကုိ တိက္ုစားသြားေစကာ ေရျပနက္်ခ်နိတ္ြင ္မလူေျမရင္ ့

ေနရာ၌ ေျမႏုကၽြန္းအျဖစ္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာေစေသာ ေျမႏုကၽြန္းျဖစ္ပါသည္။ မူလေျမေဟာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္တတ္ပါ 

သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျမႏုကၽြန္းကို ျမစ္ေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ေျမႏုကၽြန္းအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ပါသည္။

 ေျမႏုကၽြန္းျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာမႈခင္းမ်ားသည္ လြန္စြာခက္ခဲတတ္ၿပီး စိတ္၀င္စားစရာလည္း 

ေကာင္းလွပါသည။္ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားသည ္မ်ားေသာအားျဖင္ ့အပုခ္်ဳပမ္ႈနယန္မိတိအ္ျဖစ ္ သတမ္တွထ္ား 

ေသာ  သဘာ၀အပိုင္းအျခားမ်ား  ျဖစ္ေလ့ရွိတတ္ပါ၍ ေျမႏုကၽြန္းျပႆနာသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္နိမိတ္ျပႆနာအဆင့္အထိ 

ႀကီးထြား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား၊ ခ႐ိုင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား၊ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုႏွင့္ 

တစ္ခုအၾကား၊ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား၊ ကြင္းတစ္ကြင္းႏွင့္တစ္ကြင္းအၾကားတြင္ ေရစီးေၾကာင္းကို သဘာ၀ 

အပိုင္းအျခားတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ ထိုနယ္နိမိတ္အျခားအနားအျဖစ္ အသုံးျပဳေနေသာ ျမစ္ေၾကာင္း 

အတြင္း ေျမႏုကၽြန္းျပႆနာ ေပၚေပါက္လာပါက ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အုပခ္်ဳပ္မႈနယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈအဆင့္အထိ ကူးစက္ 

သြားကာ ျပႆနာႀကီးထြားလာတတ္ပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား136

 ေျမႏုကၽြန္းျပႆနာသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိပါသည္။

 ၁။ လက္ငုတ္ကိုအေျခခံ၍ အျငင္းပြားျခင္း၊

 ၂။ လက္ဦးမႈကိုအေျခခံ၍ အျငင္းပြားျခင္း၊

 ၃။ ကမ္းၿပိဳျခင္းခံရ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခစိုက္ျခင္းျဖင့္ အျငင္းပြားျခင္း၊

 ၄။ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို အေျခခံ၍ အျငင္းပြားျခင္း၊

 ၅။ ေျမႏုေျမရင့္ေရာေထြးအျငင္းပြားျခင္း၊

 ၆။ အမႈေဟာင္းမွ မေက်နပ္မႈကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္အျငင္းပြားျခင္း၊

 ၇။ စီးပြားေရးမညီမၽွမႈေၾကာင့္ အျငငး္ပြားျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၁။ လက္ငုတ္ကိုအေျခခံ၍  အျငင္းပြားျခင္းဆိုသည္မွာ ေျမႏုကၽြန္းျဖစ္၍ ေျမတည္ေနရာ ပုံသဏၭာန္၊ ဧရိယာ 

တည္ၿမဲမႈ မရွိေသာ သဘာ၀တြင္ ႏွစ္စဥ္တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္သာ ခြဲေဝခ်ထားေသာစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေလ့ 

ရွိေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားက လက္ငုတ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေပၚေပါက္ 

လာေသာ အျငင္းပြားမႈကို ဆိုလိုပါသည္။

၂။ လက္ဦးမႈကိုအေျခခံ၍ အျငင္းပြားျခင္းဆိုသည္မွာ ဥပေဒအရ ၎တို ႔မရႏိုင္ေၾကာင္းသိထားသျဖင့္ 

လက္ဦးမႈရယူကာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ေျမႏုကၽြန္း အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပါ 

သည္။

၃။ ကမ္းၿပိဳခံရ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခစိုက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈ ဆိုသည္မွာ ေရစားကမ္းၿပိဳခံ 

ရ၍ ေျမရင့္ ကၽြန္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစိုက္လာေသာ ေတာင္သူတုိ႔သည္ ဥပေဒအရ ၎တို႔ေနထိုင္ 

ေသာ ေက်းရြာစည္း႐ိုးႏွင့္ ေပၚထြန္းလာေသာေျမႏုကၽြန္း အနီးဆုံးျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ အစဥ္အဆက္ 

လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိအေျခခံ၍ အျငင္းပြားျခင္းဆိုသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈ 

တည္ၿငိမ္ေနေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား အရ မိမိတို႔သာရရွိသင့္သည္

ဟုယူဆလာၿပီး ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ေျမႏုကၽြန္းအျငင္းပြားမႈျဖစ္ 

ပါသည္။

၅။ ေျမႏု၊ ေျမရင့္ ေရာေထြးအျငင္းပြားျခင္းဆိုသည္မွာ ေျမရင့္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္လုပ္ကိုင္ 

ခြင့္ရရွိထား ၍ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေျပာင္းလဲခ်ထားရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ေျမႏုကၽြန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရ 

သူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ခြဲေဝခ်ထားျခင္း ခံရပါ၍ ထိုသို႔ ေျမႏုတြင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ ေျမရင့္တြင္လုပ္ 

ကိငု္ေနသူမ်ားကဲသုိ့႔ အခြင္အ့ေရးရရွခိစံားနိငု္ေစရန ္ေျမႏ၊ု ေျမရင္က့ိ ုေရာေထြးစဥ္းစားလ်က ္အျငင္းပြားမႈ 

ေပၚေပါက္လာေသာ မႈခင္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။

၆။ အမႈေဟာင္းမ ွမေက်နပမ္ႈကုိ ျပနလ္ည္ေဖာထ္တု ္အျငင္းပြားမႈဆုိသညမ္ွာ အမႈေဟာင္းမ်ားအေပၚ ေျဖရငွ္း 

ဆုံးျဖတ္ခဲ့ခ်က္မ်ားသည္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေျခအေနေပးခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္တူးဆြ 

ေဖာ္ထုတ္ကာ ေပၚေပါက္လာ ေသာ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပါသည္။

၇။ စီးပြားေရးမညီမၽွမႈေၾကာင့္ အျငင္းပြားျခင္းဆိုသည္မွာ ေျမႏုကၽြန္းခြဲေဝခ်ထားရာတြင္ရရွိေသာ စီးပြားေရး 

အက်ိဳးအျမတ္သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ မညီမွ်မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ မႈခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။
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 ေျမႏကုၽြန္းအျငင္းပြားမႈကိ ုလယယ္ာေျမနည္းဥပေဒ အခန္း ၁၂ တြင ္ေဖာ္ျပထားသည္အ့တိငု္း ေျဖရငွ္းေဆာငရ္ြက ္

ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ နည္းဥပေဒ ၁၀၅ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ (က) ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေျမႏုကၽြန္းေျမႏွင့္  

အနီးကပ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေက်းရြာကို သတ္မွတ္ရမည္။ (ခ) အနီးကပ္ဆုံးေက်းရြာမ်ား၏ရြာစည္းရိုးႏွင့္ ေျမႏုကၽြန္း ေျမေပၚရွိ 

လုပ္ကိုင္နိုင္ေသာေျမ၏အနားေရးတို႔ အတိုဆုံးအကြာအေဝးကို ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားရန္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ႏႈိင္း 

ယွဥ္ျခင္းမျပဳရ။ (ဂ) ေျမႏုကၽြန္းေျမတြင္ နယ္နိမိတ္ တည္ၿမဲသြားေသာ ကၽြန္းေျမရင့္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး၍မရနိုင္ေသးေသာ သဲ 

ေသာင္ေျမမ်ား၊ က်ဴေတာႏွင့္ကိုင္းေတာမ်ား မပါ၀င္ေစရ၊ (ဃ) စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေသာ ေျမသားနယ္နိမိတ္ကို တိုင္းတာ၍ ေျမပုံ 

သတမ္တွ္ေရးဆြဲျခင္းႏငွ္ ့ဧရယိာတြကခ္်က္ျခင္းမ်ား ေဆာငရ္ြကၿ္ပီး တြက္ခ်ကရ္ရွိေသာ ဧရယိာအေပၚအေျခခ၍ံ ခြဲေဝခ်ထား 

ရမည္ဟု ေျမႏုကၽြန္းခြဲေဝခ်ထားေရး အေျခခံမူမ်ား၊ ျပဌာန္းထားသည္ကို သတိမူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေျမႏုကၽြန္းျပႆနာ 

ကို လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း အထက္မွ အေျခခံမူကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ထို႔ျပင္ ေျမႏုကၽြန္းခ်ထားရာတြင္ ယခင္ႏွစ္က လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့မႈကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ယင္းအခ်က္ကို အဓိကအေျခခံ၍ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေျမႏုကၽြန္းေျမႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံးဟု 

သတ္မွတ္သည့္ေက်းရြာမွ စီးပြားေရးစစ္တမ္းအရ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေသာအင္အားရွိသည့္ လယ္ယာမဲ့မ်ား၊ သူရင္းငွား 

မ်ားႏွင့္ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားကိုသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားရန္ ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ အဆိုပါေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ ယင္းေဒသ 

ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ရရွိခံစားေနသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကိုသာ ခံစားခြင့္ရွိေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ လူ 

တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ရရွိသင့္သည့္ ဧရိယာအခ်ိဳးကို လ်ာထားသတ္မွတ္ရပါမည္။

 ပတ၀္န္းက်ငရ္ွ ိသာမန္ေတာငသ္လူယသ္မားမ်ားထက ္ပိမုိုျမင္မ့ားေသာ အက်ိဳးအျမတ ္ခစံားနိငုသ္ည္ ့အေျခအေန 

ေပၚေပါက္ေနပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အနီးဆုံးေက်းရြာမ်ားမွ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ 

ေသာ အငအ္ားရွသိည္ ့လယမ္ဲယ့ာမဲ၊့ သရူင္းငွား၊ လယယ္ာလပုသ္ားမ်ားကိ ုထပမ္ံျဖည္စ့ြက၍္ လပုက္ိငုခ္ြင္ဧ့ရယိာ လ်ာထား 

သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေျမႏုကၽြန္းအျငင္းပြားမႈတြင္ ေျမႏုကၽြန္းႏွင့္အနီးဆုံး ေက်းရြာစည္း႐ိုးႏွစ္ခုၾကား အကြာအေဝးကိုသာ အဓိကထား 

ခြဲေဝလ်ာထားလ်က္ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ခ်ထားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္ႏွင့္ 

ေျမႏုကၽြန္းခ်ထားမႈ အေျခခံမူသည္ ပတ္သက္မႈမရွိပါ။ မည္သူကအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္နိမိတ္ျဖစ္ပါေစ၊ ေျမႏုကၽြန္း 

ႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံး ရြာစည္း႐ိုးရွိသည့္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးခြဲေဝခ်ထားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ားအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္အတုိင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း 

တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

၁၉ ။  ေဒသခံလက္နက္ကိုင္မ်ား လက္ငုတ္ေျပာင္းလဲခ်ထားသည့္ လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈ

  

 မရိွနုိင္ေတာ့သည့္ ေျမယာမႈခင္းအျဖစ္ အမ်ားက ယူဆေကာင္းယူဆၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ 

ေနရသည့္ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

 မၿငမိ္းခ်မ္းေသးေသာ ျမနမ္ာနိငုင္တံြင ္အခ်ိဳ႕ေသာအရပ္ေဒသမ်ား၌ ေဒသခလံကန္ကကုိ္င ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ရွိေန 

ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာေဒသတြင္ ၎တို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ နီးရာဓားကို ေၾကာက္ေနရ 

ေသာ ျပည္သူလူထုသည္ ၾသဇာခံေနရခ်ိန္ တစ္နည္းအားျဖင့္  နီးရာဓါး၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံေနရစဥ္တြင္ ျပန္လွန္မေျပာရဲၾက 



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား138

ေသာ္လည္း အာဏာျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္မူ ၎တို႔၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား တင္ျပလာေလ့ရွိပါသည္။ 

ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ေဒသခံလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳေနရာခ်ထားေပးျခင္းခံရေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားကတစ္ဖက္၊ ယခင္ 

ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သူမ်ားကတစ္ဖက္ ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပြားလာေလ့ရွိပါသည္။

 ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစား၌ ေျဖရွင္းရခက္ခဲေသာအေျခအေနသို႔ အဓိကတြန္းပို႔ေနေသာအခ်က္မွာ လက္ငုတ္ကာလ 

ၾကာျမင့္မႈသာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ငုတ္ကာလၾကာျမင့္မႈ မရိွေသးပါက ေျဖရွင္းရန္ မခက္ခဲေသာ္လည္း ေဒသခံလက္နက္ကုိင္ 

မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားျခင္းခံရသူမ်ား၏ လက္ငုတ္ကာလသည္ အတုိင္းအတာကာလတစ္ခုအထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးဆိုလၽွင္ 

ထိုလက္ငုတ္တည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနကို ဖ်က္ဆီးရန္မွာ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိပါေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသို႔ 

ေသာလက္ငုတ္တည္ၿငိမ္မႈရွိေနေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ အမ်ားအျပားျဖစ္ေနပါမူ ရပ္ရြာ 

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုပါ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳနိုင္ပါေသာေၾကာင့္ ေျဖရွင္းရခက္ခဲေသာ ျပႆနာအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာပါ 

ေတာ့သည္။ ေခါင္းစားရေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္ဟု တင္ျပလိုပါသည္။

 ေခါင္းစားရေသာျပႆနာဟု တင္ျပရေသာ္လည္း အေျခခံေဖာ္ျမဴလာမွာမူ မခက္ခဲပါ။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အခြင့္ 

အာဏာကို မည္သူ႔ထံအပ္ႏွင္းထားသနည္းဆိုသည့္ ေပတံျဖင့္သာ တိုင္းတာေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

 ေဒသခံလက္နက္ကိုင္မ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ ယခင္ေခတ္အေခၚ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္

အခြင္အ့ာဏာကိ ုနိငုင္ံေတာမ္ ွတရား၀င္ေပးအပထ္ားသမူ်ားမဟတ္ုပါ။ သုိ႔ေသာ ္ႏိငုင္ံေတာက္ ေဒသအေျခအေနအရ အထူး 

ေဒသမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းထားၿပီဆိုလၽွင္မူ ထိုသူတို႔သည္လည္း စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူ

မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ရပါသည္။ ထိုသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္သည္သာ အခြင့္အာဏာရရွိသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဟု သတ္မွတ္၍ 

ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခြင့္အာဏာရရွိသူမဆို ဥပေဒႏွင့္အညီသာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည္ကိုေတာ့   

သတိျပဳရပါမည္။ တည္ဆဲဥပေဒအရ  ဥပေဒႏွင့္အညီအညြတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒ 

ႏွင့္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးရမည္ဟု တင္ျပလိုပါသည္။

 ယခင္ေျမယာဥပေဒအရ လုပပ္ိငုခ္ြင္ရ့ရွခိဲသ့မူ်ားသည ္စည္းကမ္းနည္းလမ္းႏငွ္အ့ညအီညြတ္ လိကုန္ာၿပီး လုပက္ိငု ္

ေနခဲသ့ညဟု္ စစိစ္ေတြ႕ရွရိလၽငွ ္ထုိသတုိူ႔ကိ ုဦးစားေပးစဥ္းစားရပါမည။္ စည္းကမ္းေဖာကဖ္်ကလ္ပုက္ိငုမ္ႈမ်ိဳး ေတြ႕ရွရိလၽငွမ္ ူ

ခ်င္ခ့်နိစ္ဥ္းစားရပါမည။္ စည္းကမ္းႏွင္အ့ညအီညြတ္ လပုက္ိငုခ္ဲၿ့ပီး ေဒသခလံက္နကကုိ္ငမ္်ားေၾကာင္ ့လကင္တုဆ္ုံး႐ႈံးခဲရ့ၿပီး 

လက္ငုတ္ျပတ္ေတာက္ကာလ မၾကာျမင့္ေသးပါက ၎မူရင္းလက္ငုတ္အား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရပါမည္။ လက္ငုတ္ 

ျပတ္ေတာက္ကာလ ၾကာျမင္ၿ့ပီး ထုိကဲသ့ို႔လက္ငတုဆ္ုံး႐ႈံးရသ ူအေရအတြက္ မ်ားျပားေနၿပဆုိီလၽငွ ္အဘကဘ္ကက္ခ်င္ခ့်နိၿ္ပီး 

စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေန၊ ေျမမဲ့ယာမဲ့၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေပၚေနမႈ၊ ရပ္

ရြာေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးစသည္ျဖင့္ အဘက္ဘက္ဘက္ေပါင္းစုံမွ စဥ္းစားကာ မူဝါဒခ်မွတ္ ေျဖရွင္းေပးသင့္ပါသည္။ ဦးစား 

ေပးအစီအစဥ္မ်ားလည္း ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။

 အရပဓ္ေလထံု့းစကံိလုည္း ပစပ္ယရ္နမ္သင္ပ့ါ။ စိကုပ္်ိဳးေျမျဖစပ္ါ၍ လပုပ္ိငုခ္ြင္ခ့်ထားမႈအေပၚ စိကုပ္်ိဳးလုပက္ိငုန္ိငု ္

မႈအေျခအေနကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ယတိျပတ္ မည္ကဲ့သို႔ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္သင့္သည္ဟု အႀကံေပးမႈ 

မျပဳသင့္ေသာ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အေျခအေနမတူၾကသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာလယ္ယာ 

ေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္သည္သာ ျပည္သူလူထုနစ္နာမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေပၚေစေရး၊ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးအျမတ္ရရိွ 

နိုင္ေရး ဦးစားေပးစဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
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၂၀ ။  တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္အျငင္းပြားမႈ

  

 ယခုလည္း အေတြ႕ရမ်ားၿပီး ေနာင္တြင္လည္း ပိုမို၍ေတြ႕ျမင္လာနိုင္သည့္ ေျမယာမႈခင္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ 

လယ္ယာေျမဥပေဒျပဌာန္းမႈအရ ပိုင္ဆိုင္မႈအဆင့္ကို တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (Ownership Right) အျပည့္ 

အ၀ပိုင္ဆိုင္သူသည္ နိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို သားစဥ္ေျမးဆက္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ 

မရိွမျခင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ေရာင္း၊ ေပါင္၊ ငွား၊ လဲ၊ ေပးခြင့္မ်ား ခြင့္ျပဳခဲၿ့ပီး ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္မႈမျပဳဘဲ စည္းကမ္း 

ေဖာက္ဖ်ကမ္ႈမရွမိျခင္းဆိသုည္ ့ႁခြင္းခ်ကသ္ာထားရွ၍ိ လက၀္ယကုိ္င္ေဆာငထ္ားရွခိြင္ ့ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွရိပါသည။္ 

ပုံစံ(၇)ျဖင့္ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိထားသူသည္ ဥပေဒအရ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္လာပါသည္။

 ပုံစံ(၇)ရရွိထားသူအမ်ားစုသည္ လက္ရွိလက္ငုတ္ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာပုံစံ(၇) ရရွိထားသူမ်ားသည္ 

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္ျဖစ္မေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေရာင္းျခင္း၊ ေပါင္ျခင္း၊ ငွားျခင္း၊ 

လဲျခင္း၊ ေပးျခင္းစသည့္ကိစၥရပ္တစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ လက္ရွိ 

လက္ငုတ္ထပ္တူညီေလ့ မရွိပါ။ ထိုသုိ႔ေသာ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္ျဖစ္ေနသူႏွစ္ဦး ကြဲျပားေနေသာ ကိစၥ 

ရပ္မ်ားတြင္ အေပးအယူမသင့္ျမတ္ပါက ေျမယာမႈခင္းအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေလ့ ရွိပါသည္။

 မရူင္းလကင္တု္ႏငွ္ ့လကရ္ွလိကင္တုအ္ျငင္းပြားမႈႏငွ္ ့ဆငဆ္ငတူ္ေသာလ္ည္း မရူင္းလက္ငတ္ုဆိသုညမ္ွာ ေရွးႏစွ ္

ေပါင္းမ်ားစြာက အစဥ္တစိုက္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့သူကို ဆိုလို၍ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္သူဆိုသည္မွာ ကာလကန္႔သတ္ခ်က္မပါ 

ရိွဘ ဲလယ္ယာေျမဥပေဒအရ တရား၀င္ပံုစံ(၇) ရရိွထားသူကုိသာ ဆုိလုိပါသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ လယ္ယာေျမေရာင္းျခင္း၊ 

၀ယ္ျခင္းကိ ုလပုထ္ုံးလုပန္ည္း အျပည္အ့စုသံတမ္တွ၍္ ေဆာငရ္ြကခ္ြင္ ့မျပဳထားေသးေသာလ္ည္း နားလညမ္ႈျဖင္ ့ေရာင္း၀ယ ္

ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ မူလေရာင္းထားသူသည္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ရွိလက္ငုတ္အျဖစ္သာ 

ဆက္လက္တည္ရိွ လုပ္ကုိင္ေနၾကၿပီး ေျမ၀ယ္ယူထားသူမ်ားသည္လည္း ပံုစံ(၇)လက္၀ယ္ကုိင္ေဆာင္ကာ ေက်နပ္မႈျပဳ 

လ်က္ ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္အဆင္မေျပမႈေပၚေပါက္လာလၽွင္မူ ေျမယာမႈခင္းအျဖစ္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ရင္ဆုိင္ၾကရပါေတာ့ 

သည္။

 ယခင္သီးစားခ်ထားေရး ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမနုိင္ငံပုိင္ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမ 

ကို ေရာင္းကုန္ပစၥည္းတစ္ရပ္ကဲ့သို႔ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို 

ခြင့္ျပဳၿပီး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးထားပါသည္။ ယခင္ေခတ္မ်ားတြင္ ယခုေျမယာမႈခင္းကို ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္မႈျပဳခဲ့ရာ 

၌ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘ ဲ(Land Tiller Right) လယ္လုပ္သူသာ လယ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္ဟူေသာ မူဝါဒကုိင္စြကဲာ 

လက္ရွိလက္ငုတ္ကိုသာ ဦးစားေပးစဥ္းစားေလ့ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါေသာ္လည္း ယခုေခတ္ကာလတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို 

ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ၍္ ထိကုဲသ့ို႔ေသာ ေျမယာမႈခင္းကုိ ေျဖရငွ္းၾကမညဆ္ိလုၽငွ ္ပိငုဆ္ိငုမ္ႈကိုေသာလ္ည္းေကာင္း၊ လုပ ္

ကိငုခ္ဲမ့ႈကုိေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ပိငုဆ္ိငုမ္ႈျဖစ္ေပၚလာရျခင္းအေၾကာင္းကုိေသာလ္ည္းေကာင္း၊ လက္ရွလိက္ငတ္ုဆက္လက္ 

ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းအေၾကာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိကုပ္်ိဳးေရးလုပင္န္း လပုက္ိငု္ႏိငုမ္ႈစြမ္းအားကိုေသာလ္ည္းေကာင္း၊ စိက္ု 

ပ်ိဳးေျမအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈအေျခခံကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပမာ-အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳးလို၍ စိတ္ပါ၀င္စားျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေရာင္းကုနပ္စၥည္းကဲသ့ို႔ အျမတအ္စြန္းေစ်းကစားလိ၍ု စတ္ိ၀ငစ္ားျခင္း သို႔မဟတု ္စိကုပ္်ိဳးလပုက္ိငုရ္န ္မရညရ္ြယဘ္ဲ အျခား 

နည္းသုံးရန္ ရည္ရြယ္၍ စိတ္ပါ၀င္စားျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ေဆာင္

ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
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၂၁ ။  ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ လက္ေရာက္ရရွိလိုမႈကိစၥ

  

 မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရိွသည့္ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ကာယကံရွင္မ်ားအတြက္သာမက ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြဲ သူတုိ႔အတြက္လည္း ေခါင္းခဲမႈေပးေလ့ရိွသည့္ ျပႆနာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျမယာမႈခင္းတစ္ခု  

ဆုံးျဖတၿ္ပီးသြားခ်နိ၊္  တစန္ည္းအားျဖင္ ့ဥပေဒေၾကာင္းအရလည္း ပိငု္ေရးပိငုခ္ြင္အ့တြက ္ေဆာငရ္ြက္မႈလမ္း ၿပီးဆုံးသြားသည္ ့

အခ်နိတ္ြင ္လက႐္ုံးအားကိုးမႈ၊ မိက္ုဂဏုအ္ားကိုးမႈစေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အပါအ၀င ္လက္ေရာက္ရရွမိႈကိ ုအခက္အခဲျဖစ ္

ေပၚေစသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။  လက္ေတြ႕ေျမယာျပႆနာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသူမ်ားအတြက္ အစဥ္အျမဲ 

ေခါင္းကိုက္ရသည့္ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။

 အဓိက ေမာင္းႏွင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမွာ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္မႈအားနည္းေနသည့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပထမအေၾကာင္းတရားျဖစ္သည့္ ေျမယာမႈခင္းအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အနိုင္ရရွိေသာ္လည္း လက္ေရာက္ရယူနိုင္မႈ မရွိ 

သည့္အခါ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထုိျပႆနာအေပၚတြင္ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္မႈမရိွသည့္အခါ ကာယကံရွင္အေနျဖင့္ 

နစန္ာမႈခစံားရေလ့ရွပိါသည။္ ထုိကဲသ့ို႔ေသာသမူ်ိဳးအတြက ္ေရနစသ္ပူမာ ရမရိရာေကာက႐္ိုးမၽငွမ္်ားကိ ုဆြယဲူေလရ့ွပိါသည။္ 

ထိအုခါတြင ္ဥပေဒေၾကာင္းအရ အနိငု္ေပးဆုံးျဖတခ္ဲမ့သိမူ်ားတြငလ္ည္း မီးကူးစကခ္ရံေလရ့ွပိါသည။္ ဤျပႆနာကုိ ဥပေဒ 

အာဏာ သက္ေရာက္မႈရွိေစေသာနည္းလမ္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 လယ္ယာေျမဥပေဒအရ-ေရာင္း၊ ေပါင္၊ ငွား၊ လဲ၊ ေပး အခြင့္အေရး ရရွိၾကမည္ျဖစ္ပါ၍  ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ 

ရြက္ထားခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုပါ ခံစားခြင့္တစ္ခုကို ရရွိခံစားႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဒုတိယအေၾကာင္းတရားႏွင့္ 

အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ ဥပေဒ အရ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိရမည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ ခံစားခြင့္အေပၚ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္မႈ အားနည္းမႈ 

ေၾကာင့္ လက္ေရာက္မရ ရိွခဲပ့ါက ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေအာင္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤျပႆနာ ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရသည့္အခါ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္သည္ မွန္ကန္မႈရွိ မရွိ၊ ဥပေဒ 

ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ စသည့္အခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီး ဥပေဒအာဏာကိုင္စြဲလ်က္ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေျဖရွင္း 

ေပးရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ အပ္ပါသည္။

၂၂ ။  အစုစပ္လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈ 

  

 ယခုအခ်ိန္တြင္ စတင္ေပၚေပါက္ေနၿပီး ေနာက္တြင္ ပိုမိုေတြ႕ႀကံဳလာနိုင္သည့္ ေျမယာမႈခင္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါ 

သည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒမ္ ၆ အရ လယ္ယာေျမဥပေဒအာဏာ တည္သည့္ေန႔ရက္(၃၁-၈-၂၀၁၂)တြင္ တည္ရိွေနေသာ 

လယ္ယာေျမမ်ားကို လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္ပါ၍ ထုတ္ေပးခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 

လယ္ယာေျမကုိ အသံုးျပဳခြင့္ရရိွထားေသာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီ 

သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ျပဌာန္းထားပါသည္။

 လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၉ အရ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ လယ္ယာေျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်းလက္သမဝါယမအသင္း၏ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ

မ်ားႏငွ္လ့ည္းေကာင္း အက်ိဳးတ ူလပုက္ိငုခ္ြင္ရ့ွပိါသည။္ ထို႔ျပင ္လယယ္ာေျမတြင ္နိငုင္ံျခားသား သုိ႔မဟတ္ု နိငုင္ံျခားသားပါ၀င ္

ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ အက်ိဳးတူ

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လည္းရွိေၾကာင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။

 အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ မူလစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္၍ အျငင္းပြားမႈ 

ေပၚေပါက္လာလၽွင္ ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစား၌ အက်ဳံး၀င္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္ 
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လာေသာ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါ၍ ယခင္ေခတ္၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို ကိုးကား၍မရပါ။

 ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္ယာေျမကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအေထာက္အထား၊ အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္ 

သည့္ စာခ်ဳပ္၊ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုသာ အဓိကထား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြား

ရန္ျဖစ္ပါသည္။ မူလစည္းကမ္းခ်က္အေပၚ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈ မည္မၽွရိွသည္၊ ထုိေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈ၏ အတိမ္အနက္ 

မညမ္ၽရွွသိည ္စသည္အ့ခ်က္မ်ားအား အေျခခလံ်က ္ခ်င္ခ့်နိစ္ဥ္းစားဆုံးျဖတ္ေဆာငရ္ြကသ္ြားရန ္ျဖစပ္ါေၾကာင္း တင္ျပလုိက ္

ရပါသည္။

၂၃ ။  နိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားလက္ငုတ္အျငင္းပြားမႈ

  

 လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ကို ေလၽွာက္ထားရယူခြင့္ရွိ သူမ်ားစာရင္းတြင္ နိုင္ငံ 

သား၊ ဧည့္နိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လယ္ယာေျမတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ 

နိုင္ငံျခားသားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏငွ့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ ္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ 

ႏွင့္အညီ အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 သို႔ျဖစပ္ါ၍ လယ္ယာေျမလပုပ္ိငုခ္ြင္ ့အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင ္ေနာငတ္စခ္်နိ၌္ ဧည္န့ိငုင္သံား၊ နိငုင္သံားျပဳခြင္ရ့သူမ်ား၊ 

နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ နိုင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕အစည္း

မ်ားသည္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိလာနိုင္ပါသည္။ 

 ထိုသို႔ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိလာပါလၽွင္ ယခုတင္ျပသည့္ နိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္ငုတ္အျငင္းပြားမႈ အမ်ိဳး 

အစားတြင္ အက်ဳံး၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လက္ရိွအေျခအေနအရ ကုိင္းကၽြန္းေျမ၊ ယာေျမ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ လယ္ေျမ 

မ်ားတြငပ္င ္ဖရဲ၊ သခြားေမႊး အစရွိေသာ သီးႏွမံ်ားကိ ုနိငုင္ံျခားသားမ်ားႏငွ္ ့အစစုပစ္ိကုပ္်ိဳးလ်ကရ္ွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွရိပါသည။္ 

ထိသုို႔ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့အက်ိဳးတူ စိကုပ္်ိဳးလ်ကရ္ွရိာတြင ္အေၾကာင္းမတိကုဆုိ္ငပ္ါက မလူသေဘာတညူခီ်က၊္ မလူ 

စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ ယခုေျမယာမႈခင္း အမ်ိဳးအစားအသစ္ 

အျဖစ္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 အဆိုပါ ေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကရာတြင္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အစုစပ္ 

လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈ အမ်ိဳးအစားကဲ့သို႔ပင္ မူလပိုင္ဆိုင္မႈ၊ မူလသေဘာတူညီမႈ၊ မူလသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚ ေဖာက္ 

ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈ၊ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈ အတိမ္အနက္ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ အဓိကထားစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာက္ဖ်က္ 

က်ဴးလြန္မႈ အတိမ္အနက္အလိုက္ ညႇိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

၂၄ ။  ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေစလိုမႈအတြက္ ေတာင္းခံအျငင္းပြားသည့္ကိစၥ

  

 ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအရပ္ေဒသမ်ား၌ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္မႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါ 

သည္။ ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္မႈအားနည္းေနေသာေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပၚေပါက္ရမႈ အားနည္းလ်က္ရိွရပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ဥပေဒအာဏာ သက္ေရာက္ 

ေစလိုမႈအတြက္ ေတာင္းခံအျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာရပါသည္။

 ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေစလိမုႈအတြက ္တင္ျပေတာင္းခမံႈမ်ားသည ္ေအာကပ္ါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့

ေပၚေပါက္ရေၾကာင္း ခြဲျခားေလ့လာသုံးသပ္၍ ရပါသည္။



လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား142

 (၁)  လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခက္အခဲ

  လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ မွ ၂၅ အထိ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္လာပါက 

ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ၎ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ 

အမိန္႔တစ္ရပ္အေပၚ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ပုဒမ္ ၃၅ ျဖင့္ တရားစြဆုိဲနုိင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ 

သို ႔ရာတြင္  ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တြင္  မခ်ိတ္ဆက္ မိေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။ 

၎အခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျပဳျပင္ ျပဌာန္းသြားရန္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါ သည္။

 (၂)  ေဒသလုံျခဳံေရး အေျခအေနအရ ေပၚေပါက္လာေသာအခက္အခဲ

  အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ လုံျခဳံေရးအရ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းမႈမ်ားရွိေနေသးသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ 

လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားက ဆုံးျဖတ္လိုက္ေသာ အမိန္႔မ်ားသည္ အာဏာတည္ရန္ အခက္အခဲ 

ရိွရေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈမရိွဘ ဲေဒသလံုျခဳံေရးအေျခအေနအရ အာဏာတည္ရန္ 

ေပၚေပါက္လာေသာအခက္အခကုိဲ အုပခ္်ဳပ္ေရး အာဏာပိငုမ္်ားသို႔ တင္ျပေဆာငရ္ြကသ္ြားရန ္ျဖစပ္ါသည။္

 (၃)  လူပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္းအရာအရ ေပၚေပါက္လာေသာအခက္အခ ဲ  

  အခ်ိဳ႕ေသာအရပ္ေဒသမ်ားတြင ္မိကုဂ္ဏု္ျပ၍ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေနမႈမ်ားရွိေနပါသည။္ ေဒသေၾကာင္မ့ဟတုဘ္ ဲ

လူပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္းျခင္းရာအရ ေပၚေပါက္လာရေသာအခက္အခဲျဖစ္ပါ၍ ဥပေဒအာဏာ သက္ေရာက္ 

ေစလိုမႈအတြက္ တင္ျပ ရမည့္ပုဂၢိဳလ္မွာ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

 ဤေျမယာမႈခင္းအမ်ိဳးအစားသည္ မူလဆံုးျဖတ္ၿပီး ေျမယာမႈခင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ေပၚေပါက္လာ 

ေသာ ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပါ၍ တိုင္ၾကားမႈရရွိခဲ့ပါလၽွင္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဥပေဒအာဏာမသက္ေရာက္ရသည္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 

ေလ့လာဆန္းစစ္လ်က္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

၂၅ ။  ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စုအာဏာပိုင္မ်ား၏ မမွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္အေပၚ ေတာင္းဆိုအျငင္းပြားသည့္ကိစၥ 

  

 ယခင္ကလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ယခုလည္းမၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ ေျမယာမႈခင္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ 

ေျမယာမႈခင္းဆိုသည္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိလိုေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား ရင္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျငင္း 

ပြားမႈ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားတြင္မူ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိလိုသူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား ေပၚေပါက္လာရေသာ 

မႈခင္းမဟုတ္ဘဲ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အာဏာပုိင္မ်ား၏ မမွန္ကန္ေသာ၊ မတရားေသာ၊ မမၽွတေသာလုပ္ရပ္အေပၚ 

အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မႈခင္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။ ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားတြင္ နစ္နာမႈၾကဳံေတြ႕ခံစားရသူသည္ လက္ 

ရိွလက္ငုတ္အေပၚ ရည္ရြယ္တုိင္ၾကားမႈမျပဳဘ ဲလက္ရိွလက္ငုတ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေစ့ေဆာ္မႈျပဳခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ 

အုပ္စု အာဏာပိုင္မ်ားကိုသာ ရည္စူးမႈျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္ႏွင့္ လက္ငုတ္ဆုံး႐ႈံးသူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမယာမႈခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာ 

ေအာင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား စစ္ေဆးမႈရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအာဏာပိုင္မ်ား

ကိ ုအေရးယလူိကု႐္ုံျဖင္ ့ဤမႈခင္းအမ်ိဳးအစားသည ္ၿပီးျပတသ္ြားလိမ္မ့ညမ္ဟတ္ုပါ။ ရပက္ြက္/ေက်းရြာအပုစ္ ုအာဏာပိငုမ္်ား 

၏ မမွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္ကုိ ေပၚေပါက္ေအာင္ စစ္ေဆး၍ ၎တုိ႔၏လုပ္ရပ္ မမွန္ကန္မႈေပၚေပါက္လၽွင္ လက္ရိွလက္ငုတ္ထံမွ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းကာ နစ္နာမႈခံစားရသူကို အနိုင္ေပးဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အာဏာ 

ပိုင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မွန္ကန္သည္ဟု သုံးသပ္ေတြ႕ရွိပါမူ လက္ရွိလက္ငုတ္ကို အနိုင္ေပးဆုံးျဖတ္သြားရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ 

အပ္ပါသည္။
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လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား 
ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု

ေျမစစ္ဗဟိုေကာ္မတီ

၁ ဒုသမၼတ (၂) ဥကၠ႒

၂ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (ျပည္ထဲေရး) ဒု-ဥကၠ႒

၃ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (စိုက္ေမြးဆည္) ဒု-ဥကၠ႒

၄ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (ကာကြယ္ေရး) အဖြဲ႕၀င္

၅ ျပည္ေထာင္၀န္္ႀကီး (သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး) အဖြဲ႕၀င္

၆ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန) အဖြဲ႕၀င္

၇ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (ေဆာက္လုပ္ေရး) အဖြဲ႕၀င္

၈ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအားလံုး) အဖြဲ႕၀င္

၉ ဒုတိယ၀န္ႀကီး (ျပည္ထဲေရး) အတြင္းေရးမွဴး

၁၀ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (ျပည္ထဲေရး) တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး

ေနျပည္ေတာ္ ေျမစစ္ေကာ္မတီ

၁ ေကာင္စီဥကၠ႒ ဥကၠ႒

၂ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁) ဦး အဖြဲ႕၀င္

၃ ေကာင္စီ၀င္ (လယ္ယာက႑) အဖြဲ႕၀င္

၄ ဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္ (ေထြအုပ္) အဖြဲ႕၀င္

၅ ဦးစီးမွဴး (သစ္ေတာ) အဖြဲ႕၀င္

၆ ဦးစီးမွဴး (စိုက္ပ်ဳိးေရး) အဖြဲ႕၀င္

၇ တာ၀န္ခံ (စည္ပင္) အဖြဲ႕၀င္

၈ ဦးရွိ (ပ) စစ္ေထာက္ (လုပ္ငန္း) အဖြဲ႕၀င္

၉ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္(၃) ဦး အဖြဲ႕၀င္

၁၀ ဦးစီးမွဴး (DALMS) အတြင္းေရးမွဴး
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တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ ေျမစစ္ေကာ္မတီ

၁ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဥကၠ႒

၂ စိုက္ေမြး၀န္ႀကီး အဖြဲ႕၀င္

၃ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး အဖြဲ႕၀င္

၄ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (ေထြအုပ္) အဖြဲ႕၀င္

၅ ဦးစီးမွဴး (သစ္ေတာ) အဖြဲ႕၀င္

၆ ဦးစီးမွဴး (စိုက္ပ်ဳိိးေရး) အဖြဲ႕၀င္

၇ ဦးရွိ (ပ) စစ္ေထာက္ (လုပ္ငန္း) အဖြဲ႕၀င္

၈ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလ(၃)ဦး အဖြဲ႕၀င္

၉ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ ကို္ယ္စားလွယ္(၁)ဦး အဖြဲ႕၀င္

၁၀ ဦးစီးမွဴူး (DALMS) အတြင္းေရးမွဴး

ခ႐ိုင္ေျမစစ္ေကာ္မတီ

၁ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥကၠ႒

၂ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး ဒု-ဥကၠ႒

၃ ဦးစီးမွဴး (စိုက္ပ်ဳိိးေရး) ဒု-ဥကၠ႒

၄ ဦးစီးမွဴး (ေမြး/ကု) အဖြဲ႕၀င္

၅ ဦးစီးမွဴး (သစ္ေတာ) အဖြဲ႕၀င္

၆ ဦးစီးမွဴး (စီမံကိန္္းေရးဆြဲေရး) အဖြဲ႕၀င္

၇ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦး အဖြဲ႕၀င္

၈ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ ကို္ယ္စားလွယ္(၁)ဦး အဖြဲ႕၀င္

၉ ဦးစီးမွဴူး (DALMS) အတြင္းေရးမွဴး

၁၀ လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး (ေထြ/အုပ္) တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး
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ၿမိဳ႕နယ္ေျမစစ္ေကာ္မတီ

၁ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥကၠ႒

၂ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး အဖြဲ႕၀င္

၃ ဦးစီးမွဴး (စိုက္ပ်ဳိိးေရး) အဖြဲ႕၀င္

၄ ဦးစီးမွဴး (ေမြး/ကု) အဖြဲ႕၀င္

၅ ဦးစီးအရာရွိ / ဦးစီးမွဴး / ေတာအုပ္ (သစ္ေတာ) အဖြဲ႕၀င္

၆ ဦးစီးမွဴး (စီမံကိန္္းေရးဆြဲေရး) အဖြဲ႕၀င္

၇ ဦးစီးမွဴး (DALMS) အဖြဲ႕၀င္

၈ ဥကၠ႒ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္

၉ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦး အဖြဲ႕၀င္

၁၀ ဦးစီးမွဴး (DALMS) အတြင္းေရးမွဴး

၁၁ ဒု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ပ္ေရးမွဴး (ေထြ/အုပ္) တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ေျမစစ္ေကာ္မတီ

၁ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥကၠ႒

၂ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး အဖြဲ႕၀င္

၃
တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လယ္ယာ ကုန္ုထုတ္ သမ၀ါယမအသင္းမွ 

ကိုယ္စားလွယ္
အဖြဲ႕၀င္

၄ စာေရး (ေထြ/အုပ္) အဖြဲ႕၀င္

၅ တာ၀န္ခံ၀န္္ထမ္း (သစ္ေတာ) အဖြဲ႕၀င္

၆ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦး အဖြဲ႕၀င္

၇ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအုပ္စု ေျမတိုင္းစာေရး အတြင္းေရးမွဴး
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ထုတ္ျပန္ထားေသာ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

(၁) သိမ္းဆည္းေျမ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ မူူ၀ါဒ (၁၀) ရပ္

(၂) တပ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မူူ၀ါဒ (၃) ရပ္

(၃) သိမ္းဆည္းေျမ ေလွ်ာက္ထားလာျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္ (၄) ခ်က္

(၄) မစြန႔္လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္ (၅) ခ်က္

(၅) စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္(၆) ခ်က္

(၆) စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား သက္ဆို္င္ရာ လက္၀ယ္အျမန္ေရာက္ရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၉) ရပ္

(၇) အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ (၁၅) ခ်က္

သိမ္းဆည္းေျမ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မူ၀ါဒ(၁၀) ရပ္

(၁) တိုင္ၾကားစာစိစစ္ျခင္း   ၈၈ ေနာက္ပိုင္း သိမ္းဆည္းခဲ့မႈ

(၂) ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း   ေျမအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း   သက္ေသထင္ရွားျပႏိုင္သူ

 (၁)  မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း   ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အေထာက္အထူးျပႏိုင္သူ

 (၂) အမ်ားၾကည္ညိဳေလးစားသည့္   ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ထြက္ဆိုေထာက္ခံခ်က္ရရွိသူ

 * စီမံကိန္းမေအာင္ျမင္ (ပုဂၢလိကသို႔ ႏွစ္ရွည္ငွား/သီးစားခ်ထား)

 * စီမံကိန္းမေဆာင္ရြက္ေျမ

(၃) စြန္႔လႊတ္မႈမျပဳျခင္း   

 (၁) ဥပေဒႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ေသာေျမ၊

 (၁) လက္ေတြ႕...   ႏိငုင္ံေတာ္ႏငွ္ ့အမ်ားျပညသ္အူက်ဳိးငွာ   အမနွတ္ကယအ္သံုးျပဳေျမ

 - ဆက္လက္လုုပ္ကိုင္

 - မူလပိုင္ရင္အား ကာလေဒသ၏ေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီ   ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေပးရန္

(၄) ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း   

 (၁) မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း   ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အေထာက္အထားတင္ျပႏိုင္သူ

 (၂) အမ်ားၾကည္ညိဳေလးစားသည့္   ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ထြက္ဆိုေထာက္ခံခ်က္ရရွိသူ

 * ဥပေဒႏွင့္အညီ ၿပီးျပတ္ေအာင္ “မေဆာင္ရြက္” ခဲ့ေသာေျမ

 * လက္ရွိတြင္   ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးငွာ   အမွန္တကယ္အသံုးမျပဳေျမ

(၅) ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပို္င္ဆိုင္ခြင့္အမည္ေပါက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 - မူလပိုင္ရွင္သို႔ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္

 - ဥပေဒႏွင့္အညီ ၿပီးျပတ္ေအာင္ “မေဆာင္ရြက္” ခဲ့ေသာ္လည္း

 - လက္ရွိတြင္    ႏုိုင္ငံေတာ္အက်ဳိး၊ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိး အသံုးျပဳထားေသာေျမ
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(၆) မူလပိုင္ရွင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီးေနာက္ ပိုင္ေရးပိုင္ခြင့္အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 (က) လယ္ယာေျမ   လယ္ယာေျမဥပေဒ

 (ခ) လ/န(၃၉)   လယယ္ာေျမအျဖစ ္ ဆကသ္ံုးလိလွု်င ္  လ/န(၃၉)အမိန္႔ ပယ္ဖ်က္ရန္

 (ဂ) လ/န(၃၉)    လယယ္ာေျမအျဖစ ္မသုံးႏိငုလ္ွ်င ္   အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ဥပေဒ၊ 

      နည္းဥပေဒအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

(၇) ေလ်ာ္ေၾကးထပ္မံေတာင္းဆိုလာေသာကိစၥရပ္မ်ားကို စိစစ္ျခင္း

 ေပးေခ်ၿပီးျဖစ္လွ်င္    ယခင္ကာလဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းသာ    အတည္ျပဳရန္

 ရရွခိဲမ့ႈမရွလိွ်င ္   သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ/အဖြ႕ဲအစည္း အစီအစဥ္အတုိင္း    ကာလေပါက္ေစ်း 

        ႏွင့္အညီ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေပးရန္

(၈) ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲသည့္ကိစၥမ်ားကို စိစစ္ျခင္း

 - အမႈတြဲအလိုက္ အဆင့္ဆင့္စိစစ္သံုးသပ္ရန္၊

 - ေျမစစ္ဗဟို၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ရယူူရန္၊

 - လိုအပ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရန္

(၉) ၿမိဳ႕ျပတိုးခ်ဲ႕၊ စက္မႈဇုန္ကိစၥရပ္မ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊

 အစိုးရအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္    လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ Co; ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား

 - ၃ ပြင့္ဆိုင္ညႇိႏႈိငိ္းေဆြးေႏြး

 - ၂ ဦး ၂ ဖက္ နစ္နာမႈမရွိေစေရး    ေျဖရွငင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္

(၁၀) ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးျခင္း

 (၁) အစိုးရအဖြဲ႕က ပယ္ဖ်က္မိန္႔ထုတ္ျပန္၊

 (၂) မူလေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးရန္

 * ဥပေဒမဲ့သိမ္း၊

 * လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း

 * လ/န (၃၉)၊ ပံုစံ(၁၀၅)၊ ပုံစံ(၇) ရယူထားမႈ
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တပ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မူ၀ါဒ (၃) ရပ္

(၁) တပ္ဆိုင္ေျမအျဖစ ္  ပိုမိုသိမ္းဆည္းထားလွ်င္

 - သီးစားခ်ထားျခင္း၊ အက်ဳိိးတူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား   လံုး၀မလုပ္ရန္

 - တပ္၏အရြယ္အစား လိုအပ္သေလာက္သာ သိမ္းဆည္းရန္

(၂) တပ္/ဌာနခ်ဳပ္ လံုၿခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္/ေလ့က်င့္ေရးကြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္

 - အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ အနည္းဆံုးေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းကိုသာရယူရန္

 - က်န္ပိုေျမမ်ားအား   မူလေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံ   ျပန္စြန္႔ရန္အတြက္ 

             ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္အပ္ရန္

(၃) တပ္၊ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းမရွိေသာ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအတြက္

 - တပ္ဆိုင္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအလို႔ငွာ   တိုက္႐ိုုက္အသံုးျပဳေျမမွ “အပ”

 - သက္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူထံ   ျပန္အပ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္အပ္ရန္

သိမ္းဆည္းေျမေလွ်ာက္ထားလာျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္ (၄) ခ်က္

(၁) တင္ျပေတာင္းခံသူမ်ားသည ္  (က) သိမ္းဆည္းခံကို္ယ္တိုင္ ဟုတ္/မဟုတ္

   (ခ) ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အေထာက္အထားျပည့္စံုမွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ

   (ဂ) (သို႔) ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ေထာက္ခံထြက္ဆိုခ်က္ ရွိ/မရွိ

(၂) ေျမသိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းသည ္   (၁) ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ

   (၂) ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ႏိုင္အက္ဥပေဒ

   (၃) အျခားတည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ  

    သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္

(၃) အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုသို႔ ငွားရမ္းထားပါက

     ငွားရမ္းသက္သက္တမ္းက်န္ရွိမႈ၊
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မစြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္ (၅) ခ်က္

(၁) ေျမသိမ္းဆည္းခဲံျခင္းသည ္  (၁) ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ   

   (၂) ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ႏိုင္အက္ဥပေဒ

   (၃) အျခားတည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ 

    သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ စိစစ္ရန္  

(၂) ေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး/မၿပီး စိစစ္ရန္

(၃) ေျမေလ်ာ္ေၾကး မေပးရေသးပါက      သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ 

   လ်ာထား တင္ျပထားမႈ ရွိ/မရွိ စိစစ္ရန္

(၄) ဌာန/အဖြဲ႕အစည္း အမည္ေပါက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး/မၿပီး စိစစ္ရန္

(၅) စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရွိ/မရွိ စိစစ္ရန္

စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္ အခ်က္(၆)ခ်က္

(၁) ေျမဧရိယာ၊ ေျမအမ်ဳိးးအစား၊ ေျမတည္ေနရာ မွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ စိစစ္ရန္

(၂) စြန္႔လြတ္အပ္ႏွံေျမဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ အတည္ျပဳခ်က္ ပါ/မပါ စိစစ္ရန္

 - စြန႔္လြတ္ေျမ တည္ရွိိရာ ၿမိဳ႕ /ေျမမွဴး

 - စြန္႔လြတ္ဌာန/အဖြဲ႕အစည္း၏ တာ၀န္ခံအရာရွိ

(၃) ျပန္လည္မေပးအပ္မွီ   ေျမယာမႈခင္း ရွိ/မရွိ စိစစ္ရန္

(၄) အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း ရွိ/မရွိ

(၅) စြန္႔လႊတ္ဌာန/အဖြဲ႕အစည္းက   စြန္႔လႊတ္ခ်ိန္မွစ၍   ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ 

              အပ္ႏွံထားမႈ ရွိ/မရွိ စိစစ္ရန္

(၆) မူလေတာင္သူမ်ားလက္၀ယ္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း ရွိ/မရွိ စိစစ္ရန္

လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္
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စြန္႔လြတ္ေျမမ်ား သက္ဆိုင္သူလက္၀ယ္ အျမန္ေရာက္ရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၉) ရပ္

(၁) အျမန္ယာယီေျပာင္းလဲရန ္  သက္ေသခံအေထာက္အထား ခုိင္လံုစြာ တင္ျပႏုိင္သူ

 - အသံုးခ်ပိငုခ္ြင့/္အမည္ေပါက ္ရရွိေရး   တညဆ္ဥဲပေဒ လပုထုံ္းလပုန္ည္းႏငွ္အ့ည ီ  

 အျမန္ဆံုး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

(၂) အျမန္ ယာယီလႊဲေျပာင္းေပးရန ္  အမ်ားၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ား၏ 

        ေထာက္ခံထြက္ဆိုခ်က္ရရွိသူ

 - ပိုင္ဆိုင္မႈ မွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ   စိစစ္

 - ကာလအပိုင္းအျခား သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ၊

 - မမွန္ပါက ျပန္သိမး္ရန္

 - မွန္ကန္ပါက   အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္/အမည္ေပါက္ ရရိွေရး   ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

(၃) မစြန္႔လႊတ္ေျမ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး ေပးအပ္ၿပီးစီးမႈ   စိစစ္၊ မွတ္တမ္းထားရွိရန္

 - ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္

(၄) မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားျဖစ္ေစရန္   သက္ဆိုင္ရာကာယကံရွင္မ်ား မနစ္နာေစရန္ႏွင့္

         အျငင္းပြားႏုိင္သည့္ႏႈန္းထား မျဖစ္ေစရန္၊

 - သက္ဆို္ငရာအစိုးရက ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ေပးရန္၊

(၅) ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ကာလ   တစ္ရာသီအမ်ားဆံုး   တစ္ႏွစ္ထက္မလိုရန္၊

(၆) တစ္လတစ္ႀကိမ္ သတင္းထုတ္ျပန္ရန္   ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

 - အမ်ားျပည္သူ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာသိရွိရန္၊

(၇) ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္   ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေျမ

 - အမွန္တကယ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္

 - ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္

(၈) အက်ဳိးမဲ့ေျမ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ပါက   ေျမစစ္ဗဟိုေကာ္မတီသို႔

 - ႏွစ္လအတြင္း အၿပီးျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရန္၊

 - ပိငုရ္ငွအ္စစအ္မနွမ္်ားသို႔   ဥပေဒ၊ လပုထ္ံုး၊ လုပန္ည္းႏငွ္အ့ည ီစနစတ္က်လႊဲေျပာင္းေပးရန္

(၉) က်ဴးရွိပါက  (၁) ေျမစြန္႔လႊတ္မည့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန/အဖြဲ႕အစည္းက ဥပေဒႏွင့္အညီ 

     အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္

    (၂) လက္ေရာကအ္ပ္ႏွၿံပီးေနာက ္က်ဴးျဖစ္ေပၚပါက  လက္ခံရရိွသည့္ 

     သက္ဆိုင္ရာဌာန/အဖြဲ႕အစည္း/ပုဂၢဳိလ္က  ဥပေဒႏွင့္အညီ 

         အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္
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အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ - ၁၅ ခ်က္

၁။ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းရန္  - အပတ္စဥ္ / လစဥ္

၂။ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းရန္  - ေကာ္မတီ႐ံုးမ်ား အျပန္အလွန္/တိုက္႐ိုက္

   ေျမစစ္ဗဟိုသို႔လည္း တင္ျပရန္

၃။ ၀န္ထမ္းအင္အားစနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းရန္  - သီးျခားတာ၀န္ေပး

  - လံုေလာက္သည့္အင္အား

၄။ ကြင္းဆင္းေျဖရွင္းရန္  - ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္

၅။ စနစ္တက်ခြဲေ၀ေပးရန္  - ေျမကိစၥရပ္မ်ား

၆။ မစြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား  - ခိုင္မာသည့္အေထာက္အထား ျပည့္စံုစြာရွိရန္

၇။ မစြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား  - နစ္နာေၾကး/ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္

  - သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံ

ခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္

  - ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ထည့္သြင္းတင္ျပရန္

၈။ အသံုးစရိတ္လ်ာထားသံုးစြဲ  - သင္တန္း၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္

၉။ ေျဖရွင္းျခင္းပံုစံခို္င္မာရန္  (၁) အေၾကာင္းအရင္း ခိုင္မာ၍ မစြန္႔လႊတ္ျခင္း

  (၂) ညႇိႏိႈင္းေျပလည္၍ မစြန္႔လႊတ္ျခင္း၊

  (၃) တစ္စိတ္တစ္ေဒသစြန္႔လႊတ္ျခင္း၊

  (၄) အားလံုး စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊

  (၅) တုိင္စာတူ၊

  (၆) ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းရန္၊

  (၇) မွားယြင္းတိုင္ၾကားျခင္းမ်ား

၁၀။ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္

၁၁။ ေျမတည္ေနရာ/ေျမႀကီးေျမပုံ/ေျမမ်ဳိး - ေသခ်ာစြာစိစစ္ၿပီးမွ - စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံရန္

၁၂။ စြန္႔လႊတ္ၿပီးေျမမ်ား - သက္ဆိုင္ရာလက္၀ယ္သို႔

  - ျမန္ျမန္ေရာက္ရွိေစရန္

၁၃။ ယာယီပံုစံႏွင့္ ပံုစံ(၇)မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ - ေျမစစ္ေကာမ္တီအိဆင္ဆ့င္မ့ ွကြင္းဆင္းေဆာငရ္ြကရ္န္

၁၄။ က်န္ေျမ - လႊဲေျပာင္းၿပီးက်န္ရွိေျမ

  - ႏုိ္င္ငံေတာ္အရံေျမစာရင္းသြင္း၊ ထိန္းသိမ္း

  - လစဥ္လဆန္း ၁၀ ရက္ေန႔ ေျမစစ္ဗဟိုတင္ျပရန္

၁၅။ အထူးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ - အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေျမဧရိယာျပႆနာ

  - ေျမစစ္ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ 

သည့္ အထူးအဖြဲ႕ဖြဲ႕

  - ကြင္းဆင္းစိစစ္ရန္

  - အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္

  - တိုင္း/ျပည္နယ္ ေျမစစ္မွ ဗဟိုေျမစစ္သို႔ 

    ဆက္လက္တင္ျပရန ္








