ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စု
အတင္ြး ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္အေပၚ က ာြး-မ
႐ႈေထာင့္ကြဲျပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး
ေျမပုင္ဆုင္ခင့္ႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္ြးလြဲမႈ (TGCC) အစီအစဥ္

ဤအစီရင္ခစ
ံ ာကု ေျမပင
ု ္ဆုင္ခင့္ႏွင့္ ကမာၻ႔ရာသီဥတုေျပာင္ြးလြဲမႈစမ
ီ က
ံ န္ြး၊ စာခ ိဳပ္အမွတ္- AID-OAA-TO-13-00016 အရ နည္ြးပညာ ၄
ရပ္အာြးျဖင့္ အေမရကန္ႏုင္ငံတကာဖံ႔ၿဖိဳြးေရြးေအဂ င္စီက ျပန္လည္သံုြးသပ္မႈ ျပိဳလုပ္ႏုင္ရန္ ေရြးသာြးထုတ္ေ၀ျခင္ြးျဖစ္ပါသည္။

မ က္ႏွာဖံုြးဓာတ္ပုံ -

အမ္ဖတ္ေက ြးရာရွ အမ္ဝင္ြးႏွင့္ ဟင္ြးရက္စက္
ု ခင္ြး

အစီရင္ခံစာ ေရြးသာြးသူမ ာြး- ေလာ္ရာ အက္ရွ္ဘက္ ႏွင့္ အြဲလဇဘက္ လူြး၀စ္

အကုြးအကာြး -

အက္ရွ္ဘက္၊ အယ္လ္၊ ႏွင့္ လူြး၀စ္၊ စ(၂၀၁၆)။ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြးေက ြးရာ အုပ္စုရွ
ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင
ု ္ခင့္ဆုငရ
္ ာ က ာြး-မ ရႈေထာင့္မ ာြးကျြဲ ပာြးမႈအေပၚ ေလ့လာသံုြးသပ္ခ က္၊
၀ါရွင္တန္ဒီစ-ီ ယူအက္စ္ေအအုင္ဒီ ေျမယာ ပုင္ဆုင္ခင့္ႏွင့္ ကမာၻ႔ရာသီဥတု ေျပာင္ြးလြဲေရြးအစီအစဥ္။

ျပင္ဆင္ျခင္ြး-

တက္ထရာ တက္ခ္ အတက္ လန္ဒက္ဆာ

အဓက ဆက္သယ္ရန္:

မတ္ စမ္ြးမာြးေဗြးလ္၊ အဖ႕ြဲ အႀကီြးအကြဲ
Matt.Sommerville@tetratech.com
ခရစၥတီြးနာြး အယ္ဗာရက္ဇ္၊ စီမံကန္ြး မန္ေနဂ ာ
Cristina.Alvarez@tetratech.com
မီဂန္ ဟတ္သ္၊ ဒုတယ စီမံကန္ြး မန္ေနဂ ာ
Megan.Huth@tetratech.com

ii
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ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပစ
္ ု
အတင္ြး ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ပင
ု ဆ
္ င
ု ခ
္ င့္ အေပၚ က ာြး-မ
ရႈေထာင့္မ ာြးကြဲျပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး
ေျမပုင္ဆုင္ခင့္ႏွင့္ ကမာၻ႔ရာသီဥတုေျပာင္ြးလြဲမႈ (TGCC) အစီအစဥ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ

ျငင္ြးဆခု က္
ဤအစီရင္ခစ
ံ ာအာြး အေမရကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏုင္ငံတကာဖ႔ၿံ ဖိဳြးတုြးတက္ေရြးေအဂ င္စီ (USAID) မွတစ္ဆင့္ အေမရကန္ ျပည္သူမ ာြး၏
ေစတနာထက္သန္စာအေထာက္အပံ့ေပြးမႈတ႔ေ
ု ၾကာင့္

ေရြးသာြးတင္ျပႏုင္ခြဲ့ျခင္ြး

ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတင္

ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္ြးအရာမ ာြးသည္ အစီရင္ခံစာေရြးသာြးသူမ ာြးတင္သာ အျပည့္အ၀တာ၀န္ရွၿပီြး USAID၊

အေမရကန္ျပည္ေထာင္စု

အစုြးရတု႔၏ အျမင္မ ာြးအာြးထင္ဟပ္ထာြးျခင္ြးမရွပါ။
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အတုေကာက္ စာလံုြးမ ာြး

CSO

အရပ္ဖက္လူမႈ အဖ႕ြဲ အစည္ြး

DoALMS

လယ္ယာေျမစီမခ
ံ န႔္ခေ
ြဲ ရြးႏွင့္ စာရင္ြးအင္ြး ဦြးစီြးဌာန

FGD

ရည္ၫႊန္ြးအုပ္စုႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမြးျမန္ြးျခင္ြး

GAD

အေထေထအုပ္ခ ိဳပ္ေရြး ဦြးစီြးဌာန

LTP

ေျမယာပုင္ဆုင္ခင့္ စီမံကန္ြး

LUC

ေျမယာအသံုြးခ ခင့္ လက္မွတ္

MFI

အေသြးစာြးေငေခ ြးလုပ္ငန္ြး

MIID

ျမန္မာႏုင္ငံ ဘက္စံုဖံ႕ၿဖိဳြးတုြးတက္ေရြး အဖ႕ြဲ

MOALI

စုက္ပ ိဳြးေရြး၊ ေမြးျမဴေရြးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္ြး ဝန္ႀကီြးဌာန

MONREC

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္ြးက င္ ထန္ြးသမ္ြးေရြး ဝန္ႀကီြးဌာန

NLUP

အမ ိဳြးသာြး ေျမအသံုြးခ မႈ မူဝါဒ

NTFP

သစ္မဟုတ္ေသာ အျခာြးေတာထက္ပစၥည္ြးမ ာြး

UNDP

ကုလသမဂၢဖံ႕ၿဖိဳြးတုြးတက္ေရြး အစီအစဥ္

USAID

အေမရကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏုင္ငံတကာ ဖံ႕ၿဖိဳြးတုြးတက္ေရြး ေအဂ င္စီ

VTA

ေက ြးရာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမြး
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အႏွစ္ခ ိဳပ္ တင္ျပခ က္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တင္ ျမန္မာႏုင္ငံရွ အေမရကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏုင္ငံတကာ ဖံ႕ၿဖိဳြးတုြးတက္ေရြး ေအဂ င္စီ (USAID) ၏ ေျမယာ ပုင္ဆုင္ခင့္
စီမံကန္ြး

(LTP)

မွေန၍

ေရွ႕ေျပြးစီမံကန္ြး

နယ္ေျမ

သံုြးခုအနက္

ဒုတယေျမာက္နယ္ေျမ

ျဖစ္ေသာ

ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္

လက္ေမာင္ေက ာ္ေက ြးရာအုပ္စုတင္ ေျမယာအသံုြးခ မႈႏွင့္ လုပ္ကုင္မအ
ႈ ပုင္ြး၌ က ာြး၊မ ပါဝင္မႈ အေျခအေနမ ာြးကု

ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ

ျပိဳလုပ္ခြဲ့ပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈသည္ ဤစီမံကန္ြးေနရာတင္ပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပိဳလုပ္ခြဲ့သည့္ က႑စံု ေျမယာအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္
ပုင္ဆုင္ခင့္

ေလ့လာဆန္ြးစစ္ခ က္၏

တြဲဖက္

စာတမ္ြးတစ္ေစာင္လည္ြးျဖစ္ကာ

စီမံကန္ြး

ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတင္

ထည့္သင္ြးစဥ္ြးစာြးရမည့္ အခ က္အလက္မ ာြး အၾကံျပိဳေပြးရန္ ရည္ရယ္ပါသည္။
လက္ေမာင္ေက ာ္ ေက ြးရာအုပ္စုတင္ က ာြး-မ ဆုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ ာြး ကြဲျပာြးမႈ အေပၚ ေလ့လာသံုြးသပ္ခ က္အရ ထက္ေပၚလာေသာ
အဓက အခ က္မ ာြးမွာ ေအာက္ပါ အတုင္ြးျဖစ္သည္ ၁။ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမယာမ ာြးအာြးလံုြးကု ရပ္ရာက ဘံပ
ု ုင္ဆုင္ျခင္ြးျဖစ္ၿပီြး

ေျမယာအသံုြးခ ပုင္ခင့္မွာ

ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ ရယူပင္
ု ဆုင္ၾကျခင္ြးျဖစ္သည္။ ရာသာြးမ ာြးအေနျဖင့္ ရာေျမႏွင့္ ေက ြးရာဘံုပုင္သစ္ေတာ မ ာြးကု
တရာြးဝင္ပင္
ု ဆုင္ လုပ္ကုင္ခင့္ရွသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္ြး ေတာင္ယာစုက္ပ ိဳြးရာေျမ၊ စာြးက က္ေျမႏွင့္ ၎တု႔၏ တရာြးဝင္
ေက ြးရာဘံုပုင္သစ္ေတာမ ာ ျပင္ပတင္ ထင္ြးႏွင့္ အျခာြးေတာထက္မ ာြး ရွာေဖျခင္ြးတု႔အတက္ တရာြးဝင္ အသအမွတ္ျပိဳ
လုပ္ပုင္ခင့္

မရွထာြးပါ။

ရပ္ရာလူထုအေနျဖင့္

တရာြးဝင္အသအမွတ္ျပိဳမႈမရွဘြဲ

ဤေျမမ ာြးကု

ဆက္လက္

ရယူ၊

လုပ္ကုင္ေနပါက အျခာြးသူမ ာြးက ဤေျမမ ာြးကု အျခာြးရည္ရယ္ခ က္မ ာြးျဖင့္ ရယူရန္ ႀကိဳြးစာြးလာခ န္တင္ ဤေျမမ ာြးကု
လက္လတ္ဆံုြး႐ံႈြးရႏုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွေနပါသည္။
၂။ ေျမအမ ိဳြးအစာြး တစ္ခုခ င္ြးစီတင္ မတူညီေသာ ရယူ၊ အသံုြးခ ျခင္ြး ဆုင္ရာ စည္ြးမ ဥ္ြးမ ာြး ရွပါသည္။ ရာေျမႏွင့္
ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု

အသံုြးခ ပုင္ခင့္ကု

အဓကအာြးျဖင့္

အေမဆက္ခံျခင္ြးႏွင့္

လက္ထပ္ျခင္ြးတု႔ျဖင့္

ရရွၾကသည္။

သစ္ေတာမ ာြးႏွင့္ စာြးက က္ေျမမ ာြးအာြး အသံုြးခ ပုင္ခင့္ကု ရာတင္ ေနထုင္သူမ ာြးက ရရွၾကသည္။
၃။

အမ္ေထာင္စုအနည္ြးငယ္သည္

အမည္ေပါက္ျဖင့္

ေက ြးရာအုပ္စု

ပုင္ဆုင္ၾကသည္။

ျပင္ပ၊

အင္ြးေလြးကန္

ဤအမ္ေထာင္စုမ ာြးသည္

အနီြးရွ

လယ္ေျမအခ ိဳ႕ကု

ထုေျမမ ာြးကုလန္ခြဲ့သည့္

ဆယ္စုႏွစ္

တစ္ဦြးတည္ြး
အနည္ြးငယ္က

ဝယ္ယူခြဲ့ၾကျခင္ြး ျဖစ္သည္။
၄။ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ ရာျပင္ပရွ ေတာင္ယာေျမႏွင့္ လယ္ေျမတု႔တင္ တန္ြးတူ လုပ္ပင္
ု ခင့္ ရွသည္ဟု
ထင္ရေသာ္လည္ြး လက္ေတ႕တင္ ထုသု႔ မဟုတ္ပါ။ ဆံထံုြးေနာက္ေလွ ာင္ပါျခင္ြး/ေလွ ာင္ေနာက္ဆံထံုြးပါျခင္ြး အေလ့အထ
အလုက္ ထုေျမမ ာြးအာြး အသံုြးခ ပုင္ခင့္ ရွ၊ မရွ ေျပာင္ြးလြဲသာြးျခင္ြးမ ာြး ရွေနသည္။ ရာေျမမ ာြးကု မသာြးစုအတင္ြး အငယ္ဆံုြး
သာြးသမီြး (သု)႔ မသာြးစုႏွင့္ အတူေန၍ မဘမ ာြးကု ျပိဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ သာြး၊ သမီြးက အေမဆက္ခံရရွေလ့ရွသည္။
၅။ အလုပ္လုပ္ရာတင္ က ာြး၊မ အလုက္ အလုပ္ခေ
ြဲ ဝ လုပ္ကုင္မႈမ ာြး ရွၿပီြး အမ ိဳြးသာြးႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ ေျမယာကု
မတူညီေသာ နည္ြးလမ္ြးမ ာြးျဖင့္ အသံုြးခ ေနၾကသည္။ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ စုက္ပ ိဳြးျခင္ြး၊ ေပါင္ြးႏုတ္ျခင္ြးႏွင့္ ရတ္သမ္ြးျခင္ြး
စသည့္စုက္ပ ိဳြးေရြး

အလုပ္မ ာြး၊

အမ္အလုပ္မ ာြးျဖစ္ေသာ

ထင္ြးရွာျခင္ြး၊

ခ က္ျပိဳတ္ျခင္ြး၊

သစ္ေတာအတင္ြးတင္

သန႔္ရွင္ြးေရြး၊

မႈႏွင့္

ျခံဝင္ြးစုက္ခင္ြးကု

ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရက္မ ာြး

ရွာေဖျခင္ြးႏွင့္

ထန္ြးသမ္ြးျခင္ြးႏွင့္

ကေလြးမ ာြးကု

ျပိဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္ြးတု႔ကု ေဆာင္ရက္ၾကသည္။ အမ ိဳြးသာြး မ ာြးသည္ ေျမယာထန္ယက္ ျပင္ဆင္ျခင္ြးႏွင့္ သစ္၊ဝါြးမ ာြး ခုတ္လွြဲ၊
သယ္ပု႔ျခင္ြးမ ာြးကု ေဆာင္ရက္ၾကသည္။ ကၽြဲ၊ ႏာြးမ ာြးစသည့္ တရစာန္ႀကီြးမ ာြးကု စာြးက က္ေျမတင္ ေက ာင္ြးျခင္ြးႏွင့္
ေကၽြးေမြးထန္ြးသမ္ြးျခင္ြးတု႔ကု အမ ိဳြးသာြး၊ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ ကေလြးမ ာြးအာြးလံုြးတု႔က ေဆာင္ရက္ၾကသည္။ စုက္ပ ိဳြးေရြး
ေန႔စာြးအလုပ္ လုပ္ကုင္ရာတင္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးက အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးထက္ အခေၾကြးေင ပု၍ ရရွသည္။

iv
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

၆။ အမ္ေထာင္ ဦြးစီြးမ ာြး ျဖစ္ေသာ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးသည္ ေျမယာမ ာြးအာြးလံုြးႏွင့္ ထက္ကုန္မ ာြး ေရာင္ြးခ ျခင္ြး တု႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္ြး၍
အဓက ဆံုြးျဖတ္ခ က္ ခ မွတ္သူမ ာြးျဖစ္သည္။ အမ္ေထာင္စု အဆင့္တင္ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ရာတင္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္မႈမွာ
တစ္စုႏွင့္တစ္စု မတူညီၾကပါ။ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ ဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြး ကု အတူတကခ မွတ္ၾကေလ့ရွသည္ဟု
စစ္တမ္ြးေျဖဆုသူမ ာြးက

ဆုေသာ္လည္ြး

ဆံုြးျဖတ္ခ က္အမ ာြးအျပာြးႏွင့္

အထူြးသျဖင့္

ေျမယာႏွင့စ
္ ုက္ပ ိဳြးေရြး

ဆုင္ရာ

ဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြးကု အမ ိဳြးသာြးမ ာြးက အၿပီြးသတ္ ဆံုြးျဖတ္ၾကသည္ ဟုလည္ြး ဆုပါသည္။ အမ္ေထာင္စုအတင္ြး ေငကု
ထန္ြးခ ိဳပ္စီမံမႈမွာမူ တစ္စုႏွင့္ တစ္စု မတူၾကေသာ္လည္ြး အမ ာြးအာြးျဖင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးကသာ ထန္ြးခ ိဳပ္စီမံၾကသည္။
၇။ ေက ြးရာအုပ္စုတင္ ေယဘုယ အာြးျဖင့္ ေျမယာမြဲ့ျဖစ္မႈ နည္ြးပါြးသည္။ ရာသာြးမ ာြး သတ္မွတ္ထာြးသည့္

ေျမယာမြဲ့

မသာြးစုမ ာြးမွာ ေတာင္ယာ (သု႔) လယ္ေျမ မရွသည့္ မသာြးစုမ ာြး ျဖစ္သည္။ ေျမယာမြဲ့ အမ္ေထာင္စုမ ာြးမွာ ဤနယ္ေျမတင္
ေနာက္မွ အေျခခ လာသူမ ာြးျဖစ္၍ ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ ေတာင္ယာေျမ လုပ္ပုင္ခင့္ မရွသူမ ာြး ေသာ္လည္ြးေကာင္ြး၊
(စည္ြးမ ဥ္ြးစည္ြးကမ္ြးမ ာြးအရ ဤသု႔ ေရာင္ြးခ ျခင္ြး မျပိဳႏုင္ေသာ္လည္ြး) ေတာင္ယာေျမ လုပ္ပင္
ု ခင့္ကု ေရာင္ြးခ ခြဲ့သူမ ာြး
ေသာ္လည္ြးေကာင္ြး ျဖစ္သည္ဟု ဆုပါသည္။
၈။ ေျမယာမြဲ့ အမ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ လုပ္သာြးႏွင့္ အရင္ြးအျမစ္မ ာြးရွပါက ေတာင္ယာေျမကု ငွာြးရမ္ြးလုပ္ကုင္ႏုင္သည္။
တစ္ရာတည္ြးတင္ ေနထုင္သူမ ာြးအတက္ ငွာြးရမ္ြးခပု၍ သက္သာသည္။ ေက ာင္ြးနာြးရာတင္ ရာတင္ြးမွ ေျမကု အျပင္လူ
ဆယ္ဦြးမွ ငွာြးရမ္ြးထာြးသည္။
၉။ အမ ိဳြးသမီြး ဦြးေဆာင္ေသာ ေျမယာမြဲ့ အမ္ေထာင္စုမ ာြးမွာ ေျမကုကုယ္တုင္ မထန္ရက္ႏုင္ဘြဲ ေျမရွင္ြးလင္ြးျခင္ြး ႏွင့္
ထန္ရက္ျခင္ြးကြဲ့သ႔ု ကာယအာြး ပုမုလုအပ္၍ ပင္ပန္ြးေသာ အလုပ္မ ာြးကု လုပ္ရန္ ေယာက္ ာြးသာြး ေဆမ ိဳြးမ ာြး (သု႔)
အငွာြးအလုပ္သမာြးမ ာြး လုအပ္သည္ဟု ယူဆထာြးျခင္ြးေၾကာင့္ ေျမယာတင္ လုပ္ကုင္ႏုင္ခင့္ ပုမု နည္ြးပါြးသည္။
၁၀။ ဤေက ြးရာအုပ္စုတင္ ေနထုင္သူမ ာြးသည္ အစုြးရႏွင့္ ဆက္သယ္ည္ႏႈင္ြးရန္ႏွင့္ ရပ္ရာအတင္ြး အျငင္ြးပာြးမႈ မ ာြးကု
ေျဖရွင္ြးရန္အတက္

ေက ြးရာေခါင္ြးေဆာင္မ ာြးကု

အထူြးအာြးကုြးၾကသည္။

ဤေက ြးရာအုပ္စုအတင္ြးမွ

ေက ြးရာေခါင္ြးေဆာင္မ ာြးအာြးလံုြးမွာ အမ ိဳြးသာြးမ ာြး ျဖစ္သည္။
၁၁။

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္

အမ ာြးအာြးျဖင့္

ေျမႏွင့္ဆုင္ေသာ

စီြးပာြးေရြးကစၥရပ္မ ာြး

မေဆာင္ရက္ၾကဘြဲ

ေက ြးရာ

ေခါင္ြးေဆာင္မ ာြး၊ ေက ြးရာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမြးမ ာြးႏွင့္ အစုြးရ အရာရွမ ာြးႏွင့္ တုက္ရုက္ ဆက္ဆံျခင္ြးမ ိဳြး မရွ သေလာက္
နည္ြးပါြးသည္။
၁၂။

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္

ရပ္ရာစည္ြးေဝြးပမ
ြဲ ာြးတင္

ပါဝင္ျခင္ြးမရွဘြဲ

ရပ္ရာတင္ြးႏွင့္

အစုြးရဆုင္ရာ

တရာြးဝင္

ရာထူြးေနရာမ ာြးတင္ ကုယ္စာြးျပိဳခန႔္အပ္ခံရျခင္ြး မရွပါ။ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ ေဆြးေႏြးည္ႏႈင္ြးမႈမ ာြးတင္ ပုမု ပါဝင္လၿပီ
ု ြး
တရာြးဝင္ အမ ိဳြးသမီြး ကုယ္စာြးလွယ္၊ အရာရွမ ာြးကုလည္ြး ေပၚေပါက္ေစလုသည္။
၁၃။ လင္မယာြး ကြဲျခင္ြး၊ ကာရွင္ြးျပတ္စြဲျခင္ြး (သု)႔ စန႔္ပစ္သာြးျခင္ြး စသည့္ အေျခအေနမ ိဳြးတင္ ေျမယာကု အေမဆက္ခံမႈႏွင့္
ခေ
ြဲ ဝေပြးမႈ ဆုင္ရာ အေလ့အထမ ာြးမွာ ရွင္ြးလင္ြးမႈမရွဘြဲ သက္ဆုင္ရာ ရပ္ရာ၏ မသာြးစု ဓေလ့ထုြးံ တမ္ြး အစဥ္အလာအတုင္ြး
ကုင္တယ္ၾကသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္ြး ကစၥတစ္ခုခ င္ြးစီအလုက္ အဆင္ေျပသလု ေျဖရွင္ြးေနၾကသည္။
၁၄။ ဆက္သယ္ေရြးႏွင့္ ေစ ြးကက္ခ တ္ဆက္မႈ အာြးနည္ြးျခင္ြးႏွင့္ ေရရွာြးပါြးမႈမ ာြးမွာ ေက ြးရာအုပ္စုတင္ြးမွ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ႏွစ္စုလံုြးမွ အမ ာြးဆံုြးတင္ျပေသာ အခက္အခြဲ၊ ျပႆနာမ ာြးျဖစ္သည္။ ေရရွာြးပါြးမႈက အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအေပၚ
ပုမု၍ ဝန္ပေစလ က္ရွသည္။
၁၅။ အေျခခံအေဆာက္အဦြး အာြးနည္ြးျခင္ြး (လမ္ြးမေကာင္ြးျခင္ြး) ကလည္ြး အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏ သာြးလာႏုင္မႈႏွင့္ ရာျပင္ပမွ
ရပ္ရာစုေဝြးဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြးတင္ ကုယ္စာြးျပိဳ ပါဝင္ႏုင္ခင့္တု႔ကု ခက္ခြဲေစေသာၾကာင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအေပၚ ထခုက္စာ
သက္ေရာက္လ က္ရွသည္။

v
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

၁-၀ ဤေလ့လာသံုြးသပ္ခ က္၏ ရည္ရယ္ခ က္
ဤက ာြးမ အခန္ြးက႑ ဆန္ြးစစ္ခ က္၏ ရည္ရယ္ခ က္မွာ LTP ၏ ကနဦြးစီမံကန္ြး နယ္ေျမ သံုြးခုအနက္ ဒုတယေျမာက္ နယ္ေျမျဖစ္ေသာ
ရွမ္ြးျပည္နယ္ ေတာင္ပင္
ု ြး၊ ေတာင္ႀကီြးခရုင္၊ ေညာင္ေရႊ ၿမိဳ႕နယ္ အတင္ြးရွ လက္ေမာင္ေကြး

ေက ြးရာအုပ္စု၏ ေျမယာ အသံုြးခ မႈႏွင့္

ပုင္ဆုင္မႈတင္ က ာြး၊မ အခန္ြးက႑ကု ပုမုေကာင္ြးမန္စာ နာြးလည္ႏုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ရပ္ရာ၏

အစဥ္အလာအာြးျဖင့္

ေျမယာအသံုြးခ မႈကု

ထေရာက္စာ

လမ္ြးၫႊန္ေပြးႏုင္သည္ကု

ကနဦြး

ေျမယာႏွင့္
အစီအစဥ္

အရင္ြးအျမစ္မ ာြးအသံုြးခ ပုင္ခင့္ကု
ခ မွတ္ႏုင္ေစရန္

စီမံကန္ြးေဆာင္ရက္ခ က္မ ာြးက

အသအမွတ္ျပိဳရန္ႏွင့္

အမ ိဳြးသာြးေျမအသံုြးခ မႈ
ကူညီ

မူဝါဒ

ေဖာ္ထုတ္ေပြးရန္

(NLUP)

ရပ္ရာ

အဆင့္တင္

မွတဆင့္

ရည္ရယ္သည္။

မည္သု႔

ကနဦြးစီမံကန္ြး

ေဆာင္ရက္ခ က္မ ာြးတင္ ေက ြးရာအုပ္စု နယ္နမတ္မ ာြးႏွင့္အတူ ေက ြးရာအဆင့္တင္ ေျမယာအသံုြးခ မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခမ
ြဲ ႈ အဓက ပံုစံမ ာြးကု
ေဖာ္ထုတ္ျခင္ြးလည္ြး ပါဝင္သည္။ ရပ္ရာမ ာြး၏ ေျမယာႏွင့္ အရင္ြးအျမစ္မ ာြး အသံုြးခ ပုင္ခင့္ကု အသအမွတ္ျပိဳရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုင္ငံ၏ အျခာြး
ေက ြးလက္ေဒသမ ာြးတင္လည္ြး ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ေျမယာအသံုြးခ မႈ အစီအစဥ္မ ာြး ေဖာ္ေဆာင္ႏုင္ေရြးအတက္ သင့္ေလ ာ္ေသာ
နည္ြးလမ္ြးမ ာြးကု ရွာေဖရာတင္ ဤကနဦြးစီမံကန္ြးမွ ရရွလာေသာ သင္ခန္ြးစာမ ာြးကု အသံုြးခ ႏုင္မည္ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတင္ ဤစီမက
ံ န္ြးနယ္ေျမ၌ LTP ၏ ေဆာင္ရက္မႈမ ာြး စတင္ခ န္တင္ စီမံကန္ြးအဖ႕ြဲ သည္ ေျမယာ အသံုြးခ မႈႏွင့္
ပုင္ဆုင္မႈ ေလ့လာဆန္ြးစစ္ခ က္ကု ေအာက္ပါ ရည္ရယ္ခ က္မ ာြးျဖင့္ ေဆာင္ရက္ခြဲ့သည္ ၁။ သဘာဝအရင္ြးအျမစ္မ ာြး၏ အေျခအေနႏွင့္ လက္ရွ က င့္သံုြးေနေသာ ေျမယာ အသံုြးခ မႈ အစီအစဥ္မ ာြးကု က ာြး၊ မ
အခန္ြးက႑ႏွင့္ လူမႈေရြး အရ ပါဝင္ခင့္ တုအ
႔ ာြး အေလြးထာြး၍ ေလ့လာဆန္ြးစစ္ျခင္ြး။
၂။ မတူညီေသာ ေျမအမ ိဳြးအစာြး အမ ိဳြးမ ိဳြးႏွင့္ စုက္ပ ိဳြးေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ စာြးက က္ေျမ၊ ေရႊ႕ေျပာင္ြးေတာင္ယာ အစရွသည့္
ေျမယာ အမ ိဳြးအစာြးခမ
ြဲ ႈ အမ ိဳြးမ ိဳြးတု႔တင္ လုပ္ပုင္ခင့္ႏွင့္ လက္ရွေပၚေပါက္ေနေသာ ျပႆနာမ ာြး (အျငင္ြးပာြးမႈ ျပႆနာ
ေျဖရွင္ြးနည္ြးလမ္ြးမ ာြးႏွင့္ အတူ) တု႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္ြး၍ (တရာြးဝင္ႏွင့္ အလတ္သေဘာ) သတ္မွတ္ထာြးေသာ ၫႊန္ၾကာြးခ က္ႏွင့္
စည္ြးမ ဥ္ြးမ ာြးအာြး ေဖာ္ထုတ္ျခင္ြး။
၃။ လက္ရွ

က င့္သံုြးေနေသာ ေျမယာအသံုြးခ မႈႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္ အစီအစဥ္မ ာြးအာြး ေျပာင္ြးလြဲေစႏုင္မည့္ တန္ြးအာြး

အမ ိဳြးအစာြးမ ာြးအာြး ေဖာ္ထုတ္ျခင္ြး တု႔ျဖစ္သည္။
ဤက ာြး၊မ အခန္ြးက႑ ဆန္ြးစစ္ခ က္သည္ ေျမယာပုင္ဆုင္လုပ္ပင္
ု ခင့္ ေလ့လာဆန္ြးစစ္ခ က္ကု အေျခခံထာြးသည့္အတက္ ထု
ဆန္ြးစစ္ခ က္ပါ ေတ႕ရွခ က္မ ာြးကု ထပ္မံ ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။ ထုေတ႕ရွခ က္မ ာြးႏွင့္ ေျမယာအသံုြးခ မႈ၊ အရင္ြးအျမစ္ ပုင္ဆုင္
အသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ ိဳပမ
္ ႈတု႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္ြး၍ ပုမုက ယ္ျပန႔္ေသာ အခ က္အလက္မ ာြး သရွလုပါက Jhaveri, N., & Thomas,
N. (2016). Land Use and Tenure Assessment of Let Maung Kway, Nyaung Shwe Township. Washington, DC: USAID
Tenure and Global Climate Change Program စာတမ္ြးတင္ ဖတ္႐ႈႏုင္သည္။
ဤက ာြး၊မ အခန္ြးက႑ ဆန္ြးစစ္ခ က္၏ ရည္ရယ္ခ က္မွာ ဤေက ြးရာအုပ္စုအတင္ြး ေျမယာအသံုြးခ မႈႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္ အစီအစဥ္မ ာြးတင္
က ာြး၊မ အခန္ြးက႑ကု ပုမု အနီြးကပ္ ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြး ေျမယာ ကု အသံုြးခ ပံု၊ ရရွပံု၊ ပုင္ဆုင္ပံုႏွင့္
ေျမယာဆုင္ရာ ဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြးခ မွတ္ပံုတု႔ကု ထြဲထဝ
ြဲ င္ဝင္ သရွထာြးျခင္ြးျဖင့္ ဤစီမံကန္ြးႏွင့္ အျခာြးစီမံကန္ြးမ ာြးအေနႏွင့္ က ာြး၊
မအလုက္ ပု၍ ထေရာက္မႈရွေအာင္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရက္လုပ္ကင္
ု ႏုင္ေစရန္ႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳြးသာြးမာြးအာြး မတူညီေသာ
ပံုစံမ ာြးျဖင့္ သက္ေရာက္ေစမည့္ ကစၥရပ္မ ာြးအာြး ဦြးစာြးေပြးကုင္တယ္ႏုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပိဳမည္ျဖစ္သည္။

1
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

၂-၀ ေလ့လာသံုြးသပ္ခ က္ ေဆာင္ရက္ပုံ နည္ြးလမ္ြးမ ာြး
ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ နည္ြးစနစ္တင္

ဤနည္ြးလမ္ြးမ ာြးပါဝင္သည္ - (၁) ေက ြးရာအုပ္စုတင္ ကနဦြး ေျမယာအသံုြးခ မႈႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္

ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ အစီရင္ခံစာအာြး သံုြးသပ္ဆန္ြးစစ္ျခင္ြး၊ (၂) ရည္ၫႊန္ြးအုပ္စုမ ာြးႏွင့္ ေတ႕ဆံေဆြးေႏြးျခင္ြး (FGD)၊ (၃) ေက ြးရာအုပ္စုမွ
(သု)႔ ေက ြးရာအုပ္စုႏွင့္ နီြးစပ္ေသာ အမ ိဳြးသာြးမ ာြး၊ ေက ြးရာ ေခါင္ြးေဆာင္မ ာြးႏွင့္ အျခာြး အေရြးပါေသာ အခ က္အလက္ေပြးသူမ ာြးႏွင့္
ေနာက္ဆက္တေ
ြဲ မြးျမန္ြးေဆြးေႏြးျခင္ြး

တု႔ျဖစ္သည္။

ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ

တစ္စတ္တစ္ပင္
ု ြး ျပင္ဆင္ထာြးေသာ ေမြးခန္လမ္ြးၫႊန္ကု အသံုြးျပိဳၿပီြး

အဖ႕ြဲ သည္

ရည္ၫႊန္ြးအုပ္စုမ ာြးႏွင့္

ေဆြးေႏြးပမ
ြဲ ာြးတင္

ေနာက္ဆက္တြဲ ေမြးျမန္ြးမႈမ ာြးတင္ ေယဘူယ ေမြးခန္ြးမ ာြးကု

အသံုြးျပိဳခြဲ့သည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁)
လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုတင္ ေလ့လာေရြး အဖ႕ြဲ သည္ ေအာက္ပါအတုင္ြး FGD သံုြးႀကမ္ျပိဳလုပ္ခၿြဲ့ ပီြး ေက ြးရာအုပ္စုတင္ြး
ရာရွစ္ရာရွသည့္ အနက္ ငါြးရာမွ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ခြဲ့သည္။


အန္ဖတ္ရာမွ အမ ိဳြးသမီြး ရွစ္ဦြးႏွင့္ FGD



ေက ာင္ြးနာြးရာမွ အမ ိဳြးသမီြး ေျခာက္ဦြးႏွင့္ FGD ႏွင့္



ေက ြးရာအုပ္စု ေတာင္ပင္
ု ြးမွ ေက ြးရာသံုြးရာျဖစ္ေသာေက ာက္နာြးကတ္၊ ေရခ မ္ြးကုန္ြးႏွင့္ ဝါြးႀကီြးေမာင္ တု႔မွ အမ ိဳြးသမီြး
ဆယ္ဦြးႏွင့္ FGD

FGD မ ာြးတင္ အမ္ေထာင္ရွသူ၊ လတ္လပ္သူ၊ မုဆုြးမျဖစ္သူႏွင့္ ေယာက္ ာြးႏွင့္ ကာရွင္ြးထာြးေသာ (သု)႔ ခေ
ြဲ နေသာ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး
အစံုပါဝင္ၿပီြး အသက္အရယ္အာြးျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္ မွ ၇၀ ႏွစ္အထ ပါဝင္သည္။ အမ ိဳြးသာြး ဦြးေဆာင္ေသာ အမ္ေထာင္စုႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြး
ဦြးေဆာင္ေသာ အမ္ေထာင္စု ႏွစ္မ ိဳြးလံုြးမွ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္သည္။ ေမြးခန္ြးေမြးျမန္ြးရာ တင္ ျမန္မာ-အဂၤလပ္ အလွည့္က
ဘာသာျပန္ျခင္ြးျဖင့္ ေမြးျမန္ြးျခင္ြးျဖစ္ကာ တစ္ခါတစ္ရံ ေတာင္ညိဳဘာသာစကာြးသု႔ ျပန္ဆုေပြး ရျခင္ြးမ ိဳြး ရွသည္။
ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ အဖ႕ြဲ သည္ ေအာက္ပါအတုင္ြး ေက ြးရာအုပ္စုမွ အမ ိဳြးသာြးမ ာြး၊ ေက ြးရာေခါင္ြးေဆာင္မ ာြးႏွင့္ အျခာြး အေရြးပါေသာ
အခ က္အလက္ေပြးသူမ ာြးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမြးျမန္ြးမႈမ ာြး ျပိဳလုပ္ခသ
ြဲ့ ည္။


ေက ြးရာအုပ္စုတင္ လႈပ္ရွာြးေဆာင္ရက္ေသာေဒသခံ အရပ္ဖက္လူမအ
ႈ ဖ႕ြဲ အစည္ြး (CSO) အဖ႕ြဲ ဝင္မ ာြးႏွင့္ ေမြးျမန္ြး ေဆြးေႏြးမႈ
ႏွစ္ႀကမ္။



အမ္ဖတ္ရာမွ ေက ြးရာအုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမြးႏွင့္ ေမြးျမန္ြးေဆြးေႏြးမႈ တစ္ႀကမ္။



ေက ာက္နာြးကတ္ရာတင္ ေနထုင္ေသာ ေက ြးရာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမြးႏွင့္ ေမြးျမန္ြးေဆြးေႏြးမႈ တစ္ႀကမ္။

အေရြးပါေသာ အခ က္အလက္ေပြးသူမ ာြးအာြး ေမြးျမန္ြးေဆြးေႏြးမႈ တစ္ႀကမ္စီတင္ မနစ္ ၃၀ မွ တစ္နာရီၾကာြး ၾကာျမင့္သည္။
ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ အဖ႕ြဲ တင္ ပါဝင္သူမ ာြးမွာ - Elizabeth Louis (Landesa အႀကီြးတန္ြး သုေတသန၊ ေစာင့္ၾကည့္ အကြဲျဖတ္ေရြး
ပညာရွင)္ ၊ Laura Eshbach (Landesa ေရွ႕ေနႏွင့္ ေျမယာပုင္ဆုင္လုပ္ကုင္ခင့္ ကၽမ္ြးက င္သူ)၊ ေဒၚခင္ထက္ထက္ျပံိဳြး (LTP
အမ ိဳြးအသာြးအရင္ြးအျမစ္ ဥပေဒ ကၽမ္ြးက င္သူ)၊ ဦြးထန္လင္ြး (ဘာသာျပန္) ႏွင့္ မငယ္ငယ္၊ ဦြးထန္ြးထန္ြးျမင့္ႏွင့္ ကုထန္ြးဝင္ြးတု႔အပါအဝင္
ေဒသခံ CSO ျငမ္ြးခ မ္ြးေရြးႏွင့္ တရာြးမွ တမႈကန္ရက္ (Peace and Justice Network) အဖ႕ြဲ ဝင္မ ာြး ျဖစ္သည္။

2
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

၃-၀ ေက ြးရာအုပ္စု အေၾကာင္ြး ျခံိဳငံုသုြးံ သပ္ျခင္ြး
လက္ေမာင္ေကြးေက ြးရာအုပ္စုသည္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္တင္ တည္ရွၿပီြး ရွမ္ြးျပည္နယ္ေတာင္ပင္
ု ြး၊ ေတာင္ႀကီြးခရုင္၏ အေနာက္ပုင္ြးတင္
တည္ရွသည္။ အင္ြးေလြးကန္၏ ေျမာက္ပုင္ြးႏွင့္ အေနာက္ပင္
ု ြး ေရေဝေရလြဲေဒသမ ာြးတင္ တည္ရွသည္။ ရွမ္ြးျပည္နယ္တင္ သစ္ေတာမ ာြး
ပ ံ႕ႏံွ႔ဖုြးံ လႊမ္ြးေနေသာ္လည္ြး ၿပီြးခြဲသ
့ ည့္ ႏွစ္မ ာြးစာအတင္ြး သစ္ေတာျပိဳန္ြးတီြးမႈမ ာြးစာ ၾကံိဳေတ႕ခြဲ့ရသည္(Wang & Myint 2016)။
ရွမ္ြးျပည္နယ္ေတာင္ပင္
ု ြးတင္
ရွမ္ြးျပည္နယ္ေတာင္ပင္
ု ြး

ေျမယာမြဲ့မႈႏႈန္ြးမွာ (၇.၇%) ရွသည့္အတက္ တစ္ႏုင္ငံလံုြးပ မ္ြးမွ (၂၃%) ႏွင့္ ယွဥ္လွ င္ နည္ြးပါြးသည္။

ေက ြးလက္ေဒသ၏

ဆင္ြးရြဲႏမ္ြးပါြးမႈႏႈနြး္ မွာ

အၫႊန္ြးကန္ြးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ

ေငေၾကြးပုင္ြး

ဆင္ြးရြဲႏမ္ြးပါြးမႈ

(ဆင္ြးရြဲမွတ္မ ဥ္ြးေအာက္ေရာက္ေနသူ ဦြးေရမွာ ၃၁% ရွ၍ တစ္ႏုင္ငလ
ံ ံုြး ပ မ္ြးမွ မွာ ၂၉% ျဖစ္သည္) ႏွင့္ အစာြးအစာ ဆင္ြးရြဲႏမ္ြးပါြးမႈ
(အစာြးအစာ ဆင္ြးရြဲႏမ္ြးပါြးသူ ဦြးေရစာရင္ြးအရ ၉.၈% ရွ၍ တစ္ႏုင္ငံလံုြးပ မ္ြးမွ မွာ ၅.၆ % ျဖစ္သည္) ႏွစ္ခုလံုြးတင္ တစ္ႏုင္ငံလံုြး
ပ မ္ြးမွ ထက္မ ာြးေနသည္။

ပံု (၁) - ရွမြး္ ျပည္နယ္ ေတာင္ပင္
ု ြး ေျမပံု

ကုြးကာြး - Myanmar Information Management Unit၊ ရွမ္ြးျပည္နယ္ ေျမပံု၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆

ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္တင္ ခန႔္မွန္ြးေခ လူဦြးေရ ၁၈၉,၄၀၀ ရွၿပီြး ၉၁ % ခန႔္မွာ ေက ြးလက္ေဒတင္ ေနထုင္ကာ အမ္ေထာင္စု တစ္ခုလွ င္ ပ မ္ြးမွ
၄.၂ ဦြးရွသည္။ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္မွ အမ္ေထာင္စု ၂၀ % ခန႔္မွာ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ဦြးေဆာင္ေသာ အမ္ေထာင္စုမ ာြး ျဖစ္သည္။ ဤၿမိဳ႕နယ္၏
ေက ြးလက္ေနျပည္သူမ ာြးအနက္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြး၏ သက္ႀကီြးပုင္ြး စာတတ္ေျမာက္မႈႏန
ႈ ္ြးမွာ ၉၄ % ရွ၍ အမ ိဳြးသမီြး သက္ႀကီြးပုင္ြး
စာတတ္ေျမာက္မႏ
ႈ ႈန္ြး ၈၄ % ထက္ပုမ ာြးသည္။ (ျမန္မာႏုင္ငံေတာ္အစုြးရ၊ လူဝင္မႈႀကီြးၾကပ္ေရြးႏွင့္ ျပည္သ႔အ
ူ င္အာြး ဝန္ႀကီြးဌာန၊
၂၀၁၅ခုႏွစ္)
လက္ေမာင္ေကြး

ေက ြးရာအုပ္စုတင္ေက ြးရာရွစ္ရာပါဝင္ၿပီြး

ယင္ြးတု႔မွာ

ေက ြးရာအုပ္စုေတာင္ပင္
ု ြးမွ

ေက ာက္နာြးကတ္ရာ၊

ဝါႀကီြးေမာင္ရာႏွင့္ ေရခ မ္ြးကုန္ြးရာတု႔ႏွင့္ ေက ြးရာအုပ္စု ေျမာက္ပင္
ု ြးမွ ေက ာင္ြးေတာင္ရာ၊ ေက ာင္ြးနာြးရာ၊ အမ္ဖတ္ရာ၊ ပန္ြးတင္ရာႏွင့္
သရက္ပင္ရာတု႔ ျဖစ္သည္။ ေက ြးရာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမြး၏ အဆုအရ ေက ြးရာအုပ္စုတင္ စုစုေပါင္ြး လူဦြးေရ ၂,၆၀၀ခန႔္ ရွေၾကာင္ြး
သရသည္။ ေက ြးရာအုပ္စု ေျမာက္ပုင္ြးမွ ေက ြးရာမ ာြးမွာ ေတာင္ကုန္ြးမ ာြးထူထပ္ကာ လူဦြးေရသပ္သည္ြးမႈ ေလ ာ့နည္ြးၿပီြး ေျမယာပုမု
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

ေပါမ ာြးသည္။ ေတာင္ပုင္ြးမွ ေက ြးရာမ ာြးမွာမူ ေျမပု၍ညီကာ လူေနပုမု ထူထပ္ၿပီြး ေျမယာပုမု နည္ြးပါြးကာ ျပႆနာျဖစ္ႏုင္ေခ
ပုမုျမင့္မာြးသည္။
ပံု (၂) - လက္ေမာင္ေကြးေက ြးရာအုပစ
္ မ
ု ွ ေက ြးရာမ ာြး၏ အေျခခံေျမပံု
ေက ြးရာမ ာြးအာြးလံုြးသည္

ႀကိဳြးျပင္ကာကယ္ေတာဟု

တရာြးဝင္

သတ္မွတ္ထာြးေသာ ေျမမ ာြးထြဲတင္ လံုြးလံုြးလ ာြးလ ာြး တည္ရွၿပီြး ထုေျမမ ာြးကု
အဓကအာြးျဖင့္ ၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္ ၁၉၉၄
ေတာရုင္ြးတရစာန္ ကာကယ္ေရြးႏွင့္ သဘာဝ ဧရယာမ ာြး ထန္ြးသမ္ြးေရြး
ဥပေဒပါ ျပဌာန္ြးခ က္မ ာြးႏွင့္ စီမံအပ
ု ္ခ ိဳပ္သည္။
ပတ္ဝန္ြးက င္ထန္ြးသမ္ြးေရြး

ရည္ရယ္ခ က္မ ာြးျဖင့္

သည့္အတက္

သယံဇာတႏွင့္

ဤေျမမ ာြးမွာ

သတ္မွတ္ထာြး

သဘာဝ

ပတ္ဝန္ြးက င္

ထန္ြးသမ္ြးေရြး ဝန္ႀကီြးဌာန (MONREC) ၏ ထန္ြးခ ိဳပ္မႈေအာက္တင္ ရွသည္။
MONREC သည္ (ေျမ၏ တရာြးဝင္ အမ ိဳြးအစာြး သတ္မွတ္ခ က္ကု ျပင္ဆင္၍
ျဖစ္ေစ၊

မျပင္ဆင္ဘြဲ

ထုတ္လုပ္မႈ

ျဖစ္ေစ)

အတက္

ထုေျမမ ာြးကု

စုက္ပ ိဳြးေရြး

စီြးပာြးေရြးလုပ္ငန္ြးမ ာြးထံ

ခေ
ြဲ ဝေပြးခြဲ့ျခင္ြးမ ာြးလည္ြး

ကုန္ပစၥည္ြး

ခေ
ြဲ ဝေပြးႏုင္ၿပီြး၊

ရွၿပီြးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုင္ငံတင္

ႀကိဳြးဝုင္ြးျပင္ပကာကယ္ေတာအတင္ြးရွ ေျမမ ာြးကု အသံုြးျပိဳေနေသာ ေဒသခံ
ရပ္ရာလူထုမ ာြးမွာ

ေျမယာပုင္ဆင္
ု လုပ္ပင္
ု ခင့္

“ေဒသခံအစုအဖ႕ြဲ ပုင္
ရပ္ရာလူထုမ ာြးမွာ

သစ္ေတာ”

လံုျခံိဳမႈ

အျဖစ္

ပံုမွန္အာြးျဖင့္

မရွပါ။

ဤေျမကု

ေျပာင္ြးလြဲႏုင္ေသာ္လည္ြး

ထုေျမမ ာြးကု

ရယူအသံုြးခ ရန္

တရာြးဝင္အသအမွတ္ျပိဳထာြးည့္ လုပ္ပုင္ခင့္မ ာြး မရရွထာြးဘြဲ အလတ္သေဘာ ခင့္ျပိဳခ က္မ ာြးျဖင့္သာ အသံုြးျပိဳေနၾကျခင္ြး ျဖစ္သည္။
ဥပေဒအရ အသအမွတ္ျပိဳထာြးေသာ
ေျပာင္ြးလြဲသာြးလွ င္

ထုေျမမ ာြးကု

လုပ္ပင္
ု ခင့္မ ာြးမရွျခင္ြးေၾကာင့္
ဆံုြး႐ံႈြးရႏုင္ေခ ရွေနသည္။

ဤလူထုမ ာြးသည္

အာဏာပုင္မ ာြး (သု႔) အေျခအေနမ ာြး

မၾကာေသြးမီႏွစ္မ ာြးအတင္ြး

MONREC

သည္

အခ ိဳ႕ေသာ

သစ္ေတာေျမမ ာြးကု သင့္ေတာ္ေသာ အခ ိဳ႕ေက ြးရာမ ာြးထံ အၿမြဲတမ္ြး စုက္ပ ိဳြးေရြး လုပ္ကုင္ခင့္ တရာြးဝင္ ခင့္ျပိဳခ က္မ ာြး ခ ေပြးခြဲ့သည္။
သု႔ရာတင္ ေရႊ႕ေျပာင္ြးေတာင္ယာႏွင့္ အလွည့္က ေတာင္ယာ စုက္ပ ိဳြးသူမ ာြးအတက္ အလာြးတူ တရာြးဝင္ အသအမွတ္ျပိဳျခင္ြးမ ိဳြး မရွပါ
(Woods, 2015)။ အမ ိဳြးသာြး ေျမအသံုြးခ မႈ မူဝါဒ (NLUP) ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ ေျမယာ အသံုြးခ မႈ စန္မ ာြးကု ႏုင္ငံေတာ္
ဥပေဒမ ာြးတင္ ထည့္သင္ြးအသအမွတ္ျပိဳရမည္ဟု ေဖာ္ျပထာြးေသာ္လည္ြး ထုကြဲ့သု႔ ဥပေဒမ ိဳြး ျပဌာန္ြး၊ အတည္ျပိဳျခင္ြး မရွေသြးပါ။
ဤေက ြးရာအုပ္စုတင္

ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ

ေရတု

အလွည့္က

စုက္ပ ိဳြးျခင္ြးကု

ပံုမွန္ေဆာင္ရက္လုပ္ကုင္လ က္ရွသည္။

ဤေက ြးရာအုပ္စု၏ အဓက စုက္ပ ိဳြးေျမကု ေတာင္ယာေျမဟု ေခၚၾကၿပီြး ေက ြးရာက ပုင္ဆုင္ကာ တုြးခ ြဲ႕မသာြးစု (သု)႔ အမ္ေထာင္စု
တစ္ခုစီအာြး ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ လုပ္ကုင္ခင့္ျပိဳထာြးသည္ဟု ရာသူရာသာြးမ ာြးက လက္ခံထာြးၾကသည္။ ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု
ဆည္ေျမာင္ြးျဖင့္ ေရသင္ြးထာြးျခင္ြးမရွဘြဲ (အမ ာြးအာြးျဖင့္ ဂ င္ြးႏွင့္ ေရမသင္ြး စပါြး) သီြးႏံွမ ာြးကု ကာလတု အလွည့္က စုက္ပ ိဳြးသည္။
အခ ိဳ႕ေသာ ေက ြးရာမ ာြးမွာ MONREC ႏွင့္ သေဘာတူညီခ က္အရ

ေက ြးရာေျမမ ာြး၊ အစုအဖြဲ႕ပုင္သစ္ေတာမ ာြးႏွင့္ ေက ြးရာပုင္

ထင္ြးစုက္ခင္ြးမ ာြးကု

ေတာင္ယာေျမမ ာြးႏွင့္

တရာြးဝင္

အသက္ေမြးဝမ္ြးေက ာင္ြးအတက္

ပုင္ဆင္
ု ခင့္ရရွထာြးေသာ္လည္ြး
(စုက္ပ ိဳြးေရြး၊

စာြးက က္ေျမႏွင့္

ထင္ြး၊

ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရက္

ေက ြးရာအုပ္စုတင္
ရွာေဖရန္)

ေနထုင္သူမ ာြး

အသံုြးျပိဳေသာ

အျခာြး

ျပည္သူပင္
ု သစ္ေတာေျမမ ာြးအတက္မူ ဥပေဒအရ တရာြးဝင္ အသအမွတ္ျပိဳ ပုင္ဆင္
ု ခင့္ ေပြးထာြးျခင္ြးမရွေသာေၾကာင့္ ပုင္ဆုင္လုပ္ပင္
ု ခင့္
အာမခံခ က္ မရွဘြဲျဖစ္ေနသည္။
လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခေ
ြဲ ရြးႏွင့္ စာရင္ြးအင္ြးဦြးစီြးဌာန (DoALMS) သည္
ပယ္ဖ က္သည့္

လုပ္ငန္ြးစဥ္ကု

စတင္

လာခြဲ့ၿပီြး

ေက ြးရာေျမမ ာြးကု

၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပုင္ြးတင္ ေက ြးရာေျမ စာရင္ြးမွ ေျမမ ာြးကု
အမ ိဳြးအစာြးေျပာင္ြးလြဲ၍

စုက္ပ ိဳြးေရြး၊

ေမြးျမဴေရြးႏွင့္

ဆည္ေျမာင္ြးဝန္ႀကီြးဌာန (MOALI) ေအာက္သု႔ ထည့္သင္ြးလာခြဲ့ကာ အေထေထ အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးဦြးစီြးဌာန (GAD) ၏ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ာြး
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

ရရွႏုင္သည့္ ေျမမ ာြးအျဖစ္ ေျပာင္ြးလြဲ လာေၾကာင္ြး ေျမယာပုင္ဆုင္ခင့္ ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ ျပိဳလုပ္ခြဲ့သည့္အဖ႕ြဲ က တင္ျပထာြးသည္။
ေက ြးရာမ ာြး၏ လူေနထုင္ရန္သတ္မွတ္ထာြးေသာ ရာေျမမ ာြးကုသာ စာရင္ြးမွပယ္ဖ က္ျခင္ြး ျဖစ္ကာ အျခာြးေျမမ ာြးမွာမူ MOALI ၏
စီမံခန႔္ခမ
ြဲ ႈေအာက္တင္ ဆက္ရွမည္ျဖစ္သည္။ ဤသု႔စီစဥ္ေဆာင္ရက္ရတင္ အေသြးစတ္အခ က္မ ာြးကုမူ မသရေသြးပါ။ သု႔ေသာ္
သတျပိဳရမည့္ အခ က္မွာ လယ္ယာေျမဥပေဒတင္ ရပ္ရာအလုက္ ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာ ေျမယာ ပုင္ဆုင္လုပ္ပင္
ု ခင့္ကု တရာြးဝင္
အသအမွတ္မျပိဳသည့္အတက္ ေက ြးရာအုပ္စုအတင္ြး အခ ိဳ႕ေျမမ ာြးကု အစဥ္အလာအရ ပုင္ဆုင္လုပ္ကုင္ေနၾကသည့္ အခ က္ႏွင့္
ဆန႔္က င္ကြဲလြဲ

ေနသည္။

ေက ြးရာေျမမ ာြးအာြး

ေျပာင္ြးလြဲသတ္မွတ္ျခင္ြးႏွင့္အတူ

ေနာက္ဆက္တအ
ြဲ ေနျဖင့္

အစဥ္အလာရ

ပုင္ဆုင္လုပ္ကင္
ု ေနသည့္ ေျမမ ာြးအာြး လယ္ယာေျမဥပေဒအရ အမ္ေထာင္စု တစ္ခုစီအလုက္ အမည္ေပါက္ ပုင္ဆုင္ခင့္မ ာြး မွတ္ပံုတင္၍
ထုတ္ေပြးလာမည္ဆုလွ င္ ရပ္ရာလူထုအတင္ြး အျငင္ြးပာြးမႈမ ာြး ေပၚေပါက္လာႏုင္သည္။ ထုသု႔ ပုင္ဆုင္ခင့္မ ာြး ထုတ္ေပြးျခင္ြးျဖင့္
ဤေျမမ ာြးကု ေရာင္ြးခ ရန္ ခင့္ျပိဳေပြးျခင္ြးလည္ြး ျဖစ္ကာ ရပ္ရာအတင္ြးသု႔ အျပင္လူမ ာြး ပုမု ဝင္ေရာက္လာဖယ္ရွသည္။
ပံု (၃) - လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပစ
္ ဝ
ု င္ ေက ြးရာမ ာြး၏ အမ္ေထာင္စအ
ု ေရအတက္ႏွင့္ လူဦြးေရ
ေက ြးရာ

အမ္ေထာင္စု အေရအတက္

စုစေ
ု ပါင္ြး လူဦြးေရ
က ာြး

မ

စုစုေပါင္ြး

ပန္ြးတင္

၃၆

၇၂

၈၅

၁၅၇

ေက ာင္ြးနာြး

၃၅

၆၄

၆၉

၁၃၃

ေက ာင္ြးေတာင္

၈၀

၁၆၀

၁၉၁

၃၅၁

အမ္ဖတ္

၅၅

၁၁၃

၁၁၁

၂၂၄

သရက္ပင္

၃၉

၇၃

၈၉

၁၆၂

ဝါြးႀကီြးေမာင္

၆၅

၁၅၈

၁၄၃

၃၀၁

ေရခ မ္ြးကုန္ြး

၁၁၉

၂၈၆

၁၈၇

၄၇၃

ေက ာက္နာြးကတ္

၁၈၅

၃၉၆

၄၂၈

၈၂၄

စုစုေပါင္ြး

၆၁၄

၁,၃၂၅

၁,၃၀၀

၂,၆၂၅

ကုြးကာြး - လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမြး၊ Jhaveri & Thomas, 2016 တင္ေဖာ္ျပထာြးသည့္အတုင္ြး

၄-၀ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ကျြဲ ပာြးမႈအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ခ က္
၄-၁ စီြးပာြးေရြး ေဆာင္ရက္ခ က္မ ာြးႏွင့္ စန္ေခၚမႈမ ာြး
လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ အမ္ေထာင္စုမ ာြး၏ အဓက စီြးပာြးေရြး လုပ္ငန္ြးမ ာြးမွာ စုက္ပ ိဳြးေရြးႏွင့္ လက္မႈပစၥည္ြး ျပိဳလုပ္ျခင္ြးတု႔
ျဖစ္သည္။ အမ္ေထာင္စမ
ု ာြးသည္ ၎တု႔၏ လယ္ကင္ြးမ ာြးတင္ ထန္ရက္စက္
ု ပ ိဳြးျခင္ြး၊ စုက္ပ ိဳြးေရြး ေန႔စာြး အလုပ္သမာြးအျဖစ္
လုပ္ကုင္ျခင္ြး၊ ဟြဲဟုြးကြဲ့သု႔ အနီြးအနာြး ၿမိဳ႕မ ာြးရွ ေဆာက္လုပ္ေရြး လုပ္ငန္ြးခင္မ ာြး စသည့္ စုက္ပ ိဳြးေရြး ျပင္ပလုပ္ငန္ြးမ ာြးတင္ ေန႔စာြး
လုပ္ကုင္ျခင္ြး၊ တရစာန္ ေမြးျမဴေရြး၊ ဝါြးပစၥည္ြးမ ာြး ျပိဳလုပ္ျခင္ြး၊ သစ္ေတာအတင္ြး ထင္ြးႏွင့္ အျခာြးရကၡာမ ာြးရွာေဖျခင္ြး၊ စီြးပာြးေရြးအရ
လုအပ္သည့္ အခ န္တင္ စပါြးစုက္ပ ိဳြးရာ ေဒသမ ာြးသု႔ရာသီအလုက္ ေရႊ႕ေျပာင္ြး၍ စုက္ပ ိဳြးေရြးအလုပ္လုပ္ကုင္ျခင္ြးႏွင့္ အျခာြးေဒသမ ာြးသု႔
ကာလရွည္ၾကာ ေရႊ႕ေျပာင္ြး၍ စုက္ပ ိဳြးေရြးျပင္ပ အလုပ္မ ာြး လုပ္ကုင္ျခင္ြး စသည့္ အလုပ္မ ာြး လုပ္ကင္
ု ၾကသည္။
စုက္ပ ိဳြးေရြးအလုပ္ပါြးေသာ

ေျခာက္ေသ႕ရာသီတင္

အမ ိဳြးသာြးႏွင့္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္

အင္ြးေလြးကန္အနီြးရွ

စပါြးခင္ြးမ ာြးတင္

ေန႔စာြးလုပ္ကုင္ျခင္ြး၊ မမတု႔ကုယ္ပုင္ေျမမ ာြးကု ေနာက္ရာသီအတက္ ရွင္ြးလင္ြးျပင္ဆင္ျခင္ြး၊ ဝါြးပစၥည္ြးမ ာြး ျပိဳလုပ္ျခင္ြး၊ ကၽြဲႏာြးမ ာြးအာြး
လႊတ္ေက ာင္ြးျခင္ြး၊ စသည္တု႔ကု လုပ္ကုင္ၾကသည္။ ရာမွေန၍ အျပင္သု႔ ေရႊ႕ေျပာင္ြး လုပ္ကုင္မႈအလန္နည္ြးပါြးေသာ္လည္ြး အခ ိဳ႕
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

အမ္ေထာင္မက ေသြးသည့္

အမ ိဳြးသာြး

လူငယ္မ ာြးသည္

ထုင္ြးႏုင္ငံသ႔ု

သာြးေရာက္

အလုပ္လုပ္ကုင္ၿပီြး

တစ္ႏွစ္တစ္ႀကမ္

ျပန္လာၾကသည္။
အမ္ေထာင္စုမ ာြးအတက္ အဓက အခက္အခြဲမ ာြးမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦြး နမ့္က ျခင္ြး၊ သယ္ယူပု႔ေဆာင္ေရြးႏွင့္ ဆက္သယ္ေရြးမ ာြး
မေကာင္ြးျခင္ြးတု႔ျဖစ္ကာ

ယင္ြးအတက္ေၾကာင့္

ေစ ြးကက္မ ာြးကု

ခ တ္ဆက္ေရာင္ြးခ ႏုင္ျခင္ြးလည္ြး

အာြးနည္ြးသည္။

ေျခာက္ေသ႕ရာသီတင္ အလန္အမင္ြးေရရွာြးပါြးျခင္ြးဒဏ္ကလည္
ု
ြး ခံရသည္။ မၾကာေသြးမီက ကုလသမဂၢ ဖံ႕ၿဖိဳြးေရြး အစီအစဥ္ (UNDP)
စီမံကန္ြးႏွင့္ Myanmar Institute for Integrated Development (MIID) စီမံကန္ြးတု႔မွ တဆင့္ အမ္ေထာင္စုသုြးံ ေရကန္မ ာြး
ေဆာက္လုပ္ေပြးထာြးျခင္ြးေၾကာင့္ ဤျပႆနာမွာ အနည္ြးငယ္ ေျဖရွငြး္ ေပြး လာႏုင္သည္။

၄-၂ ေျမယာအသံုြးခ ခင့္အေပၚ က ာြး-မ ႐ႈေထာင့္ကျြဲ ပာြးမႈမ ာြး
၄-၂-၁ ေျမအသံုြးခ မႈအမ ိဳြးအစာြးမ ာြးႏွင့္ အလုပအ
္ ကင
ု ခ
္ ေ
ြဲ ၀မႈ
ေျဖဆုသူမ ာြး၏ ေျပာၾကာြးခ က္အရ အမ္ေထာင္စမ
ု ာြးသည္ ေအာက္ပါ အဓက ပံုစံ ငါြးမ ိဳြးျဖင့္ ေျမယာကု အသံုြးျပိဳၾကသည္ - (၁)
ေက ြးရာေျမတင္ ေနထုင္ျခင္ြး၊ (၂) ေတာင္ယာေျမ၊ (၃) သစ္ေတာ၊ (၄) အၿမြဲတမ္ြး စပါြးစုက္ပ ိဳြးေျမ ႏွင့္ (၅) စာြးက က္ေျမ တု႔ျဖစ္သည္။
အမ ိဳြးသာြးႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပံုမွန္အာြးျဖင့္ လုပ္ကုင္ ေဆာင္ရက္ပုအ
ံ လုက္ ေျမအသံုြးခ ပံု ကြဲျပာြးသာြးသည္။ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏ အဓက
အလုပ္မ ာြးတင္

ခ က္ျပိဳတ္ျခင္ြး၊

သာြးသမီြးမ ာြးအာြး

ထန္ြးသမ္ြးေစာင့္ေရွာက္ျခင္ြး၊

အျခာြး

အမ္မႈကစၥ

မ ာြး

ေဆာင္ရက္ျခင္ြး၊

လယ္ကင္ြးအတင္ြးဆင္ြး၍ အလုပ္လုပ္ျခင္ြး၊ ဝါြးပစၥည္ြးမ ာြး ျပိဳလုပ္ျခင္ြး၊ ကၽြဲႏာြးမ ာြး ေက ာင္ြးျခင္ြးႏွင့္ တရစာန္မ ာြးအာြး (အဓကအာြးျဖင့္
ကၽြဲမ ာြး) ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ျခင္ြး၊ ထင္ြးႏွင့္ အျခာြး ေတာထက္ပစၥည္ြးမ ာြး ရွာေဖျခင္ြး ႏွင့္ ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရက္ျခံစက္
ု ခင္ြးအာြး ဂရုစက္
ု ျခင္ြး
စသည္တု႔ ပါဝင္သည္။
ေက ြးရာနယ္နမတ္အတင္ြး အမ္ႏွင့္ ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရက္ျခံစက္
ု ခင္ြးမ ာြး ပါဝင္ေသာ ေျမကက္မ ာြးမွာ ရာေျမမ ာြး ျဖစ္သည္။ ေျမကက္ႏွင့္
ျခံစက္
ု ခင္ြး နယ္နမတ္မ ာြးတင္ ျခံစည္ြးရုြးအျဖစ္ အပင္မ ာြးျဖင့္ ကာရံထာြးသည္။ ရာေျမ နယ္နမတ္ကု ေက ြးရာက ပုင္သည္။
ေျမကက္တစ္ခခ
ု င္ြးစီကု အေမဆက္ခံလယ
ႊြဲ ူႏုင္ၿပီြး မသာြးစုဝင္မ ာြးသည္ မမတု႔၏ ေျမကက္ေပၚတင္ ေနထုင္ရန္ အေဆာက္အဦြးမ ာြး
ထပ္မံေဆာက္လုပ္ႏုင္သည္။ ေျမကက္မ ာြးကု ေရာင္ြးခ ႏုင္ျခင္ြး မရွပါ။ အမ္ေထာင္စုတစ္စု ေျပာင္ြးေရႊ႕မည္ဆုလွ င္ သူတု႔၏ ေျမကက္တင္
ေနထုင္ခင့္ကု

စန႔္လႊတ္ရသည္။

ထန္ြးသမ္ြးေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္။
သပ္သပ္အေဆာင္တစ္ေဆာင္

ပံုမွန္အာြးျဖင့္
အမ္မ ာြး၏

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္

ေအာက္ထပ္တင္

ခထ
ြဲ ုတ္ထာြးကာ၊

သူတု႔၏

ကၽြဲႏာြးမ ာြးကု

ေရသုေလွာင္ကန္ႏွင့္

အမ္မ ာြးႏွင့္

ထာြးသည္။

အမ္ေထာင္စုေျမကက္ကု

ေျမကက္မ ာြးတင္

ျခံစက္
ု ခင္ြးမ ာြးလည္ြး

ရွသည္။

မီြးဖုေခ ာင္ကု
အမ္ဖတ္ရာတင္

အမ္ေထာင္စုေျမကက္မ ာြးမွာ က ယ္ဝန္ြးၿပီြး ျခံစက္
ု ခင္ြးမွာလည္ြး ႀကီြးမာြးသည္။ အမ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ ေဂၚဖီ၊ ဂ င္ြး၊ ဗူြးသီြး၊ ပြဲ၊ ေျပာင္ြးဖူြး
စသျဖင့္ စုက္ပ ိဳြး ၾကသည္။ ေက ာင္ြးနာြးရာတင္မူ ျခံစက္
ု ခင္ြးမ ာြးမွာ ပု၍ ေသြးငယ္သည္။ ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရက္မ ာြးကု အမ ာြးအာြးျဖင့္ ဝမ္ြးစာ
အတက္သာ စုက္ပ ိဳြးၾကၿပီြး ပုလွ ံပါကေရာင္ြးခ သည္။ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ ျခံစုက္ခင္ြးမ ာြးကု အဓက စုက္ပ ိဳြးထန္ြးသမ္ြးသူ မ ာြးျဖစ္ၿပီြး
တစ္ခါတစ္ရံ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးက ကူညီသည္။ အမ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ ဝါြးရံုမ ာြးလည္ြး စုက္ပ ိဳြးၿပီြး ရလာသည့္ ဝါြးျဖင့္ လက္မႈပစၥည္ြးမ ာြး
ျပိဳလုပ္ျခင္ြးမွာလည္ြး အဓက အသက္ေမြးဝမ္ြးေက ာင္ြး တစ္ခုျဖစ္သည္။

6
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

ေတာင္ယာေျမမ ာြးမွာ

ရာေျမ၏

ျပင္ပတင္

ျဖစ္ေသာ္လည္ြး

ေက ြးရာနယ္နမတ္အတင္ြးတင္ပင္

ရွသည္ဟု

ရာသာြးမ ာြးက

ယူဆထာြးၾကသည္။ ေတာင္ယာေျမမ ာြးတင္ အဓကအာြးျဖင့္ ဂ င္ြးႏွင့္ ေျခာက္ေသ႕ေဒသ စပါြး အဓက စုက္ပ ိဳြးၿပီြး ေဆာင္ြးရာသီဂ ံိဳ၊
ေျပာင္ြးႏွင့္ ပြဲအမ ိဳြးမ ိဳြးကုလည္ြး အနည္ြးငယ္ စုက္ပ ိဳြးသည္။ ဂ င္ြးသည္ အဓက ေရာင္ြးခ သည့္ သီြးႏံွ ျဖစ္သည္။ စပါြး၊ ပြဲ၊ ေျပာင္ြး၊ ဂ ံိဳႏွင့္
ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရက္မ ာြးကု

အမ ာြး

အာြးျဖင့္ ဝမ္ြးစာအျဖစ္ စာြးသံုြး ရန္သာ
စုက္ပ ိဳြးသည္။
ရာမ ာြးတင္

အမ္ဖတ္

ကြဲ့သု႔

အမ္ေထာင္စု

မ ာြးမွာ

စာြးနပ္ရကၡာ

ကုယ္တုင္

စုက္ပ ိဳြးဖူလံုၿပီြး

ျပင္ပမွ

အသာြးကုသာ

ဝယ္ယူသည္။

လုပ္အာြးအတက္
၏

ဆီႏွင့္

အမ္ေထာင္စုမ ာြး

မသာြးစုဝင္မ ာြးက

ျဖည့္ဆည္ြးေပြးေလ့

အမ ာြးဆံုြး
ရွေသာ္လည္ြး

အမ္ေထာင္စုမ ာြးအၾကာြး
ေက ြးရာအုပ္စု ေတာင္ပုင္ြး ေက ာက္နာြးကတ္ရာပတ္ဝန္ြးက င္မွ ေျမမွာ ပု၍ ညီညာျပန႔္ျပဴြးၿပီြး ေျမၾသဇာပု၍ ေကာင္ြးသည္။
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မ ာြး

လုပ္သာြး

အလြဲအလွယ္လုပ္၍

ခ ျခင္ြး
ရာတင္ြးမွ

မ ာြးရွၿပီြး

အသံုြး

တစ္ခါတစ္ရံ

(သု)႔

ျပင္ပမွ

အလုပ္သမာြးမ ာြး ငွာြးရမ္ြးၾကသည္။ စုက္ပ ိဳြးေရြး အလုပ္မ ာြးအတက္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးက အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးထက္ပု၍ အခေၾကြးေင ရရွသည္။
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္
ေပါင္ြးသင္ျခင္ြး၊

ခ ိဳပ္လုပ္ျခင္ြး၊
ရတ္သမ္ြးျခင္ြးႏွင့္

ေႁခလွည့ျ္ ခင္ြး တု႔ကု လုပ္ကုင္ ၾကသည္။
အမ ိဳြးသာြးမ ာြးက ေျမကု ရွင္ြးလင္ြးျခင္ြး၊
ထန္ရက္ျခင္ြးႏွင့္

ေျမယာျပိဳျပင္ျခင္ြး

အလုပ္မ ာြးကု လုပ္ၾကသည္။
ေတာင္ယာကု အသံုြးခ ပုင္ခင့္ကု ထံုြးတမ္ြး
အစဥ္အလာအရ သတ္မွတ္ ထာြးသည္။1
ေတာင္ယာေျမ

အသံုြးခ

ႏုင္ငံေတာ္၏

ပုင္ခင့္ကု

ဥပေဒမ ာြးတင္

အသအမွတ္မျပိဳထာြးေသာ္လည္ြး
ရပ္ရာလူထု

တစ္ရပ္လံုြးက

၎တု႔

ပုင္ဆုင္သည္ဟု

ယူဆထာြးၿပီြး

ရွင္ြးလင္ြး၊

ထန္ရက္စုက္ပ ိဳြးေသာ

အမ္ေထာင္စု

(သု)႔

သက္ဆုင္ရာေျမမ ာြးကု

ေျမကု

တုြးခ ြဲ႕မသာြးစုက
သီြးသန႔္

ေက ြးရာအုပ္စု ေျမာက္ပင္
ု ြးမွ ေတာင္ကန
ု ္ြးမ ာြးေပါသည့္ အမ္ဖတ္ေက ြးရာ ပတ္လည္မွ ေတာင္ယာေျမမ ာြး
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အသံုြးခ ပုင္ခင့္ရွသည္ဟု လက္ခံထာြးၾကသည္။ ေတာင္ယာေျမကု အေမဆက္ခံ လႊေ
ြဲ ျပာင္ြးေပြးႏုင္ၿပီြး အျခာြးသူအာြး ငွာြးရမ္ြးႏုင္သည္။
ေတာင္ယာလုပ္ပင္
ု ခင့္အာြး ေရာင္ြးခ မႈ အခ ိဳ႕ရွေၾကာင္ြး တင္ျပထာြးသည္မ ာြး ရွေသာ္လည္ြး ေက ြးရာ အုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမြးကမူ

1

ျမန္မာႏုင္ငံ တဝန္ြးတင္ ေတာင္ယာေျမကု “ဓေလ့ ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာ လုပပ
္ င္
ု ခင့္” ျဖင့္ အသံုြးျပိဳေသာ ရပ္ရာ အသုက္အဝန္ြး မ ာြးစာရွေသာ္လည္ြး

ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ ေတာင္ယာကု အသံုြးခ ပုင္ခင့္ႏွင့္ ထန္ရက္စက္
ု ပ ိဳြးပံု အေလ့အထမ ာြးမွာမူ ရပ္ရာ အသုက္အဝန္ြး အလုက္
ကျြဲ ပာြးမႈရွႏုင္ပါသည္။

7
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

ထုသု႔ေရာင္ြးခ မႈမ ာြးအေၾကာင္ြး သထာြးျခင္ြး မရွဟု ဆုပါသည္။ CSO အဖ႕ြဲ ဝင္မ ာြးႏွင့္ ေမြးျမန္ြးေဆြးေႏြးမႈအရ တုြးခ ြဲ႕မသာြးစု တစ္စုလွ င္
ေတာင္ယာေျမ

အတုင္ြးအတာတစ္ခုကု

လုပ္ကုင္ေၾကာင္ြးႏွင့္

ထုအတုင္ြးအတာအတင္ြးမွ

အကက္ငယ္ေလြးမ ာြးကု

ထုတုြးခ ြဲ႕မသာြးစုတင္ြးရွ အမ္ေထာင္စုအခမ
ြဲ ာြးက ရယူလုပ္ကုင္ေၾကာင္ြး သရသည္။ ေျမကု အသံုြးခ ပံုႏွင့္ မည့္သည့္အကက္ကု
အသံုြးခ မည္ဆုသည္တု႔မွာ သက္ဆုင္ရာ တုြးခ ြဲ႕မသာြးစုအတင္ြး ည္ႏႈင္ြးမႈအရေဆာင္ရက္ျခင္ြး ျဖစ္ႏုင္သည္။
အမ္ေထာင္စုမ ာြး၏ အရင္ြးအျမစ္ႏွင့္ လုပ္သာြးအင္အာြး ရွမႈေပၚ မူတည္၍ လယ္ကင္ြးမ ာြးကု စုက္ပ ိဳြးပံု ႏွစ္မ ိဳြးရွသည္။ အရင္ြးအျမစ္ႏွင့္
လုပ္သာြးအင္အာြး ပုရွေသာ အမ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ က ယ္ျပန႔္ေသာ ေျမယာကု အသံုြးခ ၍ လယ္ကက္ သံုြးကက္မွ ေလြးကက္အထ
အလွည့္က စုက္ပ ိဳြးၿပီြး လယ္တစ္ကက္အာြး တစ္ရာသီစုက္ပ ိဳြးၿပီြးလွ င္ အလတ္ထာြးလုက္သည္။ အရင္ြးအျမစ္ႏွင့္ လုပ္သာြးအင္အာြး
နည္ြးပါြးေသာ အမ္ေထာင္စုမ ာြးမွာမူ လယ္ကက္ႏွစ္ကက္ကု အသံုြးျပိဳၿပီြး ေျမကက္အာြး အလတ္ထာြးျခင္ြး မရွဘြဲ ဂ င္ြးႏွင့္ စပါြး
တစ္လွည့္စီစက္
ု ပ ိဳြးသည္။ ေတာင္ယာေျမမ ာြး၏
အမ္ေထာင္စုမ ာြးအာြးလံုြး

ေျမၾသဇာႏွင့္ ေျမဆီလႊာ အရည္အေသြးတု႔မွာ မတူညီၾကပါ။ အမ္ဖတ္ရာတင္

ေျမၾသဇာေကာင္ြးေသာေျမႏွင့္

သပ္မေကာင္ြးေသာေျမႏွစ္မ ိဳြးလံုြးကု

ရရွလုပ္ကင္
ု ေနေၾကာင္ြး

ေက ြးရာေခါင္ြးေဆာင္က ဆုသည္။
ေက ြးရာအုပ္စုအတင္ြးမွ ေက ြးရာ တစ္ရာခ င္ြးစီတင္ “ထင္ြးသစ္ေတာ” (သု)႔ “ေက ြးရာပုင္ ထင္ြးစုက္ခင္ြး” ေခၚဆုၾကေသာ သစ္ေတာ ဧက
(၂၀) မွ (၄၀) ထရွၾကသည္။ အခ ိဳ႕ရာမ ာြးတင္ “ေက ြးရာဘံုပုင္ သစ္ေတာ” မ ာြးလည္ြး ရွသည္။ ေက ြးရာအာြးလံုြး၏ ရာနယ္နမတ္အတင္ြး
(သု)႔

အနီြးတင္

ျပည္သူပုင္သစ္ေတာမ ာြးလည္ြး

သစ္ပင္အေကာင္ြးမ ာြးကု
တာြးျမစ္ထာြးသည္။

မခုတလ
္ ရ
ွြဲ န္

တာြးျမစ္ထာြးၿပီြး

ဤတာြးျမစ္ခ က္မွ

ေက ြးရာမ ာြးကုယ္တုင္က

ရွသည္။

ေျမဆီလႊာႏွင့္

ျပင္ပမွ
ေရကု

လက္ရွတင္
အမ္ဖတ္ရာ

ထင္ြးစုက္ခင္ြးႏွင့္
ကြဲ့သု႔

အခ ိဳ႕ေသာ

ေက ြးရာဘံုပုင္

သစ္ေတာမ ာြးတင္

ရာမ ာြးတင္

ဒဏ္ေငသတ္မွတ္၍

အက ိဳြးသက္ဆုင္သူမ ာြးက

လာေရာက္စည္ြးမ ဥ္ြး

ထန္ြးသမ္ြး၍

ပ က္စီြး

ေျမဆီလႊာ

ၾကပ္မတ္ျခင္ြးမဟုတဘ
္ ြဲ

တုက္စာြးခံရျခင္ြးကု

ကာကယ္ရန္

ေဆာင္ရက္ထာြးျခင္ြးျဖစ္ေၾကာင္ြး အမ ိဳြးသမီြး ေျဖၾကာြးသူမ ာြးက ဆုသည္။ ေက ြးရာလူထုသည္ ထုသစ္ေတာမ ာြးကု သစ္ကုင္ြးေျခာက္၊
သစ္ကုင္ြးက ိဳြးမ ာြးကု ရယူရန္ (ပံုမွန္အာြးျဖင့္ ထုထင္ြးမ ာြးကု ေက ြးရာအတင္ြး သက္ႀကီြးပုင္ြးမ ာြးအတက္ ဖယ္ထာြးေလ့ရွသည္။) သု႔မဟုတ္
ေက ြးရာအတင္ြး အခ ိဳ႕ေသာ သစ္လုအပ္ခ က္မ ာြး (အေဆာက္အဦြးသစ္မ ာြးအတက္ သစ္တုင္ (သု)႔ ေက ြးရာအခမ္ြးအနာြး (သု)႔ ပရဟတ၊
အလအတန္ြး မ ာြးအတက္ ထင္ြးလုအပ္လွ င္ စသည့္အေျခအေနတင္ သစ္မခုတ္ရ တာြးျမစ္ခ က္ကု လုက္နာရန္ မလုဘြဲ ႁခင္ြးခ က္အျဖစ္
ခုတ္ယူႏုင္သည္။) ထု႔ေၾကာင့္ အမ္ေထာင္စမ
ု ာြးသည္ရာမွ ပံုမွန္အာြးျဖင့္ တစ္နာရီ (သု)႔ မနစ္ (၉၀) ၾကာလမ္ြးေလွ ာက္ရေသာ
အျခာြးသစ္ေတာမ ာြးမွ

ထင္ြးခုတ္ယူၾကသည္။

ထုသစ္ေတာမ ာြးမွာ

အစုြးရပုင္

သစ္ေတာမ ာြးျဖစ္သည္ဟု

ေျဖဆုသူမ ာြးက

ယံုၾကည္လက္ခံထာြးသည္။ အမ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ ရာေျမႏွင့္ ေတာင္ယာေျမမ ာြးတင္ ျခံစည္ြးရုြးအျဖစ္ စုက္ပ ိဳြးထာြးေသာ အပင္မ ာြးမွ
သစ္ကုင္ြးေျခာက္မ ာြးကု ထင္ြးအျဖစ္ ရယူအသံုြးျပိဳၾကသည္။
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ္ေထာင္စမ
ု ာြးအတက္ သစ္ေတာမ ာြးမွာ အသက္ေမြးဝမ္ြးေက ာင္ြးအတက္ အေရြးပါေသာ အေထာက္အပံ့မ ာြး
ျဖည့္ဆည္ြးေပြးသည္။ သစ္ေတာမ ာြးကု အသံုြးခ ရာတင္လည္ြး က ာြး၊ မအလုက္ ကြဲျပာြးမႈ ရွၿပီြး သစ္ေတာမွ အက ိဳြးအျမတ္မ ာြး
ရရွပံုမွာလည္ြး က ာြး၊ မအလုက္ ကြဲျပာြးမႈရွသည္။ သစ္ေတာမ ာြးတင္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ ထင္ြး၊ မႈ၊ မွ စ္၊ ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရက္ႏွင့္
သစ္ဥသစ္ဖုမ ာြးႏွင့္

အျခာြး

သစ္မဟုတ္ေသာ

ပစၥည္ြးမ ာြး

(NTFP)

ကု

ရွာေဖထုတ္ယူၾကသည္။

သစ္ေတာမ ာြးမွ

ရရွေသာ

ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရက္မ ာြးမွာ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအတက္ အေရြးပါေသာ ဝင္ေင အရင္ြးအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးမွာ ဝါြးမ ာြးကု ခုတ္လွြဲ
သယ္ပု႔ၾကၿပီြး

ရာေျမအတင္ြးမွ

အဓကအသက္ေမြးဝမ္ြးေက ာင္ြး

ဝါြးရံုမ ာြးမွလည္ြး

ခုတ္ယူၾကသည္။

လုပ္ငန္ြးတစ္ခုျဖစ္ၿပီြး

ဝါြးျဖင့္လုပ္သည့္

ကုန္ပစၥည္ြးမ ာြးမွာ

စုက္ပ ိဳြးေရြးအလုပ္ပါြးေသာေျခာက္ေသ႕ရာသီမ ာြးတင္

ဤေဒသအတက္
ဤအလုပ္ကု

အမ္ေထာင္စုမ ာြးက လုပ္ကုင္ၾက သည္။ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးမွာ ေသြးငယ္ေသာ ဝါြးလက္မႈပစၥည္ြးမ ာြးကု လုပ္ကုင္ၾကၿပီြး အမ ိဳြးသာြးမ ာြးမွာ
ပု၍ႀကီြးမာြး၊ ေလြးလံေသာ ဝါြးထက္ပစၥည္ြးမ ာြးကု ျပိဳလုပ္ၾကသည္။
စပါြးစုက္ လယ္ကင္ြးမ ာြးမွာ ေက ြးရာအုပ္စု နယ္နမတ္အတင္ြးတင္ မရွဘြဲ အင္ြးေလြးကန္အနီြးတင္ တည္ရွသည္။ ေက ာင္ြးနာြး
ေက ြးရာတင္ အမ္ေထာင္စု ငါြးခုသည္ ေက ြးရာႏွင့္ တစ္နာရီခန႔္လမ္ြးေလွ ာက္ရသည့္ အကာအေဝြးတင္ ရွေသာ စပါြးစုက္လယ္ေျမမ ာြးကု
ဝယ္ယူထာြးၾကသည္။

ဤလယ္ေျမမ ာြးမွာ

အမ္ေထာင္စုမ ာြးက

တစ္ဦြးခ င္ြး

အမည္ေပါက္ျဖင့္

ပုင္ဆုင္ထာြးျခင္ြးျဖစ္ကာ

8
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ လုပ္ပုင္ခင့္မ ာြးႏွင့္ သက္ဆုင္ျခင္ြး မရွပါ။ ဤေျမမ ာြးကု ေရာင္ြး၊ ဝယ္ႏုင္ၿပီြး၊ ေခ ြးေငရရန္ အသံုြးျပိဳႏုင္သည္။2
ဤအမ္ေထာင္စုမ ာြးမွ

အမ ိဳြးသာြးေရာ၊

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးပါ

စပါြးစုက္လယ္ေျမမ ာြးေပၚတင္

လုပ္ကုင္ၾကၿပီြး

ေတာင္ယာေျမတင္

စုက္ပ ိဳြးသည္ႏွင့္ အလာြးတူပင္ စုက္ပ ိဳြးေရြး လုပ္ငန္ြးမ ာြးကု ခေ
ြဲ ဝတာဝန္ယူၾကသည္။
စာြးက က္ေျမမ ာြးမွာ ရာေျမျပင္ပတင္ ျဖစ္ၿပီြး ေတာင္ယာေျမမ ာြးႏွင့္ သစ္ေတာမ ာြးအနီြးတင္ တည္ရွသည္။ စာြးက က္ေျမအျဖစ္ေဒသခံမ ာြး
အသံုြးျပိဳေနေသာ ေျမ၏ တရာြးဝင္ ေျမအမ ိဳြးအစာြးသတ္မွတ္ခ က္ကု ေျဖဆုသူမ ာြးက တတက က မသရွၾကပါ။ MONREC ၏
စီမံအုပ္ခ ိဳပ္မႈေအာက္ရွ ႀကိဳြးျပင္ကာကယ္ေတာ ေျမမ ာြးျဖစ္ႏုင္ေခ ရွသည္။ စာြးက က္ေျမမ ာြးကု အမ ိဳြးသာြးမ ာြးေရာ၊ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးပါ
အသံုြးခ ၾကၿပီြး ကၽြဲႏာြးမ ာြးစသည့္ ေမြးျမဴေရြး တရစာန္မ ာြးကု ထန္ြးသမ္ြးျခင္ြးမွာ အမ ိဳြးသာြးမ ာြး (သု)႔ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏ သီြးသန႔္ တာဝန္ဟု
သတ္မွတ္ထာြးျခင္ြး ေျဖဆုသူ မ ာြးက ေျပာၾကာြးသည္။

၄-၃

ေျမယာအခင့္အေရြးမ ာြးအေပၚ က ာြး-မ ရႈေထာင့္ကျြဲ ပာြးမႈ

ေျမယာ ပုင္ဆင္
ု လုပ္ပုင္ခင့္မွာ အဓကအာြးျဖင့္ ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာရ ျဖစ္ၿပီ

ေျမယာအမ ိဳြးအစာြးတစ္ခုစီအလုက္ မတူညီေသာ

လုပ္ပုင္ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္ စည္ြးမ ဥ္ြးမ ာြး ရွသည္။ ေက ြးရာမ ာြးအတင္ြးတင္ ေျမယာ လုပ္ပုင္ခင့္မ ာြးကု အေမ ဆက္ခံျခင္ြးႏွင့္
လက္ထပ္ထမ္ြးျမာြးျခင္ြးတု႔ျဖင့္

အဓက

ရရွၾကသည္။

အမ ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးတင္

ေျမယာ

အာြးလံုြးအတက္

တန္ြးတူအခင့္အေရြးမ ာြးရွသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္ြး လက္ေတ႕တင္ အၿမြဲတမ္ြးထုသု႔ မဟုတ္ပါ။ ဇနီြးမယာြးေနာက္ လုက္ေနျခင္ြး/
လင္ေယာက္ ာြးေနာက္ လုက္ေနျခင္ြး အေလ့အထမ ာြး အေပၚ မူတည္၍ ေျမယာ လုပ္ပုင္ခင့္ ရရွလာျခင္ြး (သု)႔ ဆံုြး႐ံႈြးသာြးျခင္ြးမ ာြး ရွသည္။
ဤေက ြးရာအုပ္စုတင္ ေတာင္ယာေျမကု မသာြးစုမ ာြးက အသံုြးခ ရန္အတက္သာ အခင့္အေရြးရရွထာြးျခင္ြးျဖစ္ၿပီြး အမ ာြးအာြးျဖင့္
တုြးခ ြဲ႕မသာြးစုႀကီြး၏ သာြးသမီြးမ ာြး ႀကီြးျပင္ြး၍ အုြးအမ္သစ္ေထာင္ၾကလွ င္ အမ္ေထာင္စုမ ာြးၾကာြး
ေပြးၾကသည္။

အမ ိဳြးသာြးမ ာြးေရာ

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးပါ

ေတာင္ယာေျမကု

သူတု႔

“ပုင္ဆုင္ျခင္ြး”

ေျမမ ာြးကု ချြဲ ခမ္ြးလုပ္ကုင္ခင့္
မရွမွန္ြး

ရွင္ြးရွင္ြးလင္ြးလင္ြး

နာြးလည္ထာြးၾကသည္။ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးသည္ အေမဆက္ခံျခင္ြး (သု)႔ လက္ထပ္ ထမ္ြးျမာြးျခင္ြးမွတဆင့္ ေတာင္ယာေျမ
လုပ္ပုင္ခင့္မ ာြး ရရွၾကသည္။ ဤလုပ္ပုင္ခင့္ကု ေရာင္ြးဝယ္ခင့္ မရွပါ။ သာြးသမီြးမ ာြးအာြးလံုြးလည္ြး ေတာင္ယာေျမအတက္ လုပ္ပင္
ု ခင့္
တန္ြးတူရရွၾကသည္။
လက္ထပ္ျခင္ြး၊ မသာြးစုႏွင့္ အေမဆက္ခံျခင္ြးတု႔ႏွင့္ ဆုင္ေသာ အစဥ္အလာမ ာြးမွာ ဆံထံုြးေနာက္ ေလွ ာင္ပါျခင္ြးလာြး/ ေလွ ာင္ေနာက္
ဆံထံုြးပါျခင္ြးလာြး ဆုသည္ႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးအဆင့္ဆင့္ ဆက္ခံျခင္ြးလာြး/ အမ ိဳြးသာြးအဆင့္ဆင့္ ဆက္ခံျခင္ြးလာြး ဆုသည္ကု တတက က
သံုြးသပ္ႏုင္ျခင္ြး မရွပါ။ ဥပမာအာြးျဖင့္ လက္ထပ္ၿပီြးလွ င္ အမ္ေထာင္ဖက္၏ ရာသု႔ လုက္ေန၊ မေန ဆံုြးျဖတ္ျခင္ြးမွာ ေအာက္ပါ
အခ က္တစ္ခ က္ခ က္ (သု)႔ အာြးလံုြးအေပၚတင္ မူတည္ သည္ - ၁။ လင္မယာြးႏွစ္ဦြးအနက္ မည္သူက ေတာင္ယာေျမပုမုလုပ္ပင္
ု ခင့္
ရွသည္ဆုသည့္အခ က္၊ ၂။ အမ္ေထာင္ဖက္ သည္ တစ္ဦြးတည္ြးေသာ သာြးသမီြးျဖစ္ကာ မဘကု ျပိဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနသူျဖစ္ျခင္ြး၊ ႏွင့္ ၃။
အမ္ေထာင္ဖက္သည္ အငယ္ဆံုြး သာြးသမီြးျဖစ္ကာ ေနထုင္ရာအမ္ဝင္ြးကု အေမဆက္ခံရရွမည့္သူ ျဖစ္ျခင္ြး စသည္တု႔ျဖစ္သည္။
လက္ထပ္ထမ္ြးျမာြးရာတင္

တစ္ရာတည္ြးသာြးအခ င္ြးခ င္ြး

လက္ထပ္ၾကသလု

အျခာြးရာမွလူမ ာြးႏွင့္လည္ြး

လက္ထပ္ၾက

သည္။

လင္မယာြး ကာရွင္ြးျခင္ြး (သု)႔ ခေ
ြဲ နျခင္ြးတု႔ ျဖစ္လွ င္ လင္မယာြး ႏွစ္ဦြးသည္ မမတု႔၏ ဇာတရာသု႔ အသီြးသီြး ျပန္၍ ေနၾကကာ မမတု႔ရာရွ
မူလ

လုပ္ကုင္ခြဲ့သည့္

ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု

လုပ္ကုင္ခင့္

ျပန္လည္ရရွၾကသည္။

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္

အမ ိဳြးသာြးမ ာြးသည္

အျခာြးတစ္ေနရာသု႔ ေရႊ႕ေျပာင္ြးသာြးသည့္တုင္ မမတု႔၏ မူလ လုပ္ကုင္ခြဲ့သည့္ ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု လုပ္ပင္
ု ခင့္အာြး ဆံုြး႐ံႈြးျခင္ြး မရွပါ။
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စုက္ပ ိဳြးေျမ အျဖစ္သတ္မတ
ွ ထ
္ ာြးသည့္ ေျမမ ာြးမွာ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒေအာက္ႏွင့္ အက ံိဳြးဝင္ၿပီြး MOALI ၏ စီမံအုပ္ခ ိဳပ္မေ
ႈ အာက္တင္ ရွသည္။

ထုေျမမ ာြးကု တရာြးဝင္ မွတပ
္ ုတ
ံ င္ႏုင္ၿပီြး ေျမအသံုြးခ ခင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ ၇) ေလွ ာက္ထာြးႏုင္ကာ ပံုစံ ၇ ျဖင့္ ထုလယ္ေျမအာြး တရာြးဝင္ ေရာင္ြးဝယ္
လႊြဲေျပာင္ြးခင့္၊ ေရရွည္အသံုြးခ ခင့္မ ာြး ရရွႏုင္သည္။ ပံုစံ ၇ ရွလွ င္ ျမန္မာ့စက္
ု ပ ိဳြးေရြး တုြးတက္မႈဘဏ္မွ ေခ ြးေင (ကာလတု စုက္ပ ိဳြးေရြး ေခ ြးေင)လည္ြး
ရယူႏုင္သည္။ ေက ာင္ြးနာြးရာမွ ေျဖဆုသူမ ာြး၏ ေျပာၾကာြးခ က္အရ ၎တု႔ မသာြးစုမ ာြး၏ စပါြးစုက္လယ္ေျမမ ာြးမွာ လန္ခသ
ြဲ့ ည့္ ႏွစ္ေပါင္ြးမ ာြးစာက
ဝယ္ယထ
ူ ာြးျခင္ြးျဖစ္ကာ ပံုစံ ၇ ေလွ ာက္ထာြးျခင္ြးမရွဘြဲ လယ္ေျမပုင္ဆင္
ု ေၾကာင္ြး အျခာြး စာရက္စာတမ္ြးအေထာက္အထာြးမ ာြး (အေရာင္ြးအဝယ္ စာခ ိဳပ္၊
အခန္ရင
ွ ္ြးတမ္ြးမ ာြး) ရွေၾကာင္ြး

သရသည္။ ၎တု႔အေနျဖင့္ ထုေျမကု အသံုြးခ ၍ တရာြးဝင္ ေခ ြးေငမ ာြး

ေလွ ာက္ထာြးခြဲ့ျခင္ြး ရွမရွကု ရွင္ြးလင္ြးစာ

မသခြဲ့ရပါ။ ဤေျမမွာ ေက ြးရာနယ္နမတ္ျပင္ပတင္ျဖစ္ၿပီြး ေက ြးရာအုပစ
္ ုမွ လူအနည္ြးငယ္ႏွင့္သာ ပတ္သက္သည့္ အတက္ ေလ့လာသံုြးသပ္ေရြးအဖ႕ြဲ ၏
FGD ႏွင့္ အျခာြးေတ႕ဆံုေမြးျမန္ြးမႈမ ာြးတင္ ဤလယ္ေျမမ ာြးႏွင့္ စပ္လ ဥ္ြး၍ ေမြးျမန္္ြးျခင္ြး အနည္ြးငယ္သာ ရွခြဲသ
့ ည္။
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

၎တု႔မရွခ န္တင္ ထုေတာင္ယာမ ာြးကု တုြးခ ြဲ႕မသာြးစုအတင္ြး ခေ
ြဲ ဝ အသံုြးျပိဳေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္ြး ၎တု႔ ျပန္လာလွ င္ လုပ္ပင္
ု ခင့္
ျပန္လည္ေပြးအပ္ၾကသည္။
မဘမ ာြး ခေ
ြဲ နၾကလွ င္ သာြးသမီြးက မဘမ ာြး၏ ေျမကု မည္သု႔ ရယူအသံုြးခ သည္ဆုသည္ႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးတစ္ဦြးမွာ ဒုတယေျမာက္
ဇနီြးျဖစ္သည္ဆုလွ င္ သူမႏွင့္ သူမ၏ သာြးသမီြးမ ာြး၏ ေျမယာအခင့္အေရြး မည္သု႔ ရွမည္ ဆုသည္တု႔ကု ေမြးျမန္ြးရာတင္ အေျဖ မရရွခြဲ့ပါ။
ဓေလ့ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရဆုလွ င္
ရယူလုပ္ကုင္ၾကေလ့ရွေသာ္လည္ြး

သာြးသမီြးမ ာြးသည္

ဖခင္၏

ေျမမွာလည္ြး

မခင္ႏွင့္

တစ္ရာတည္ြးတင္

အတူေနထုင္ကာ
ဆုလွ င္

မခင္၏

ရယူအသံုြးခ ႏုင္သည္။

ေျမယာကု
ဖခင္၏

ေျမမွာ

အျခာြးရာတင္ဆလွ
ု င္မူ သာြးသမီြးမ ာြးမွာ ထုရာတင္မေနလွ င္ ထုေျမအာြး ရပုင္ခင့္ကု စန႔္လႊတ္ရသည္။ သု႔ရာတင္ ထုရာတင္
ေနာင္တစ္ခ န္၌ သာြးေရာက္ေနထုင္ပါက ထုေျမမ ာြးကု ရယူလုပ္ကုင္ခင့္ ေတာင္ြးဆုႏုင္သည္။
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးသည္ ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု အခေၾကြးေငေပြး၍ ငွာြးရမ္ြးလုပ္ကင္
ု ႏုင္သည္။ သု႔ရာတင္ အမ ာြးအာြးျဖင့္
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္

မမတု႔ဘာသာ

ေျမယာ

ငွာြးရမ္ြး၊

လုပ္ကုင္ျခင္ြး

ျပိဳေလ့မရွပါ။

ေက ာက္နာြးကတ္ရာတင္

FGD

တင္ပါဝင္ေျဖၾကာြးသူမ ာြး၏ အဆုအရ “အျပင္လူ” ဆယ္ဦြး ေျမငွာြးရမ္ြးထာြးေၾကာင္ြး သရသည္။ ေျမတစ္ဧကကု တစ္ႏွစ္ ငွာြးရမ္ြးခမွာ
၅,၀၀၀ က ပ္ ခန႔္ျဖစ္ၿပီြး ေဒသခံမ ာြးဆုလွ င္ ေစ ြးေလွ ာ့ေပြးကာ အျပင္လူမ ာြးက ပု၍ ေပြးရသည္။ ႏႈတ္ကတျဖင့္သာ ငွာြးရမ္ြးရန္
သေဘာတူၾကၿပီြး

အေထာက္အထာြး

လက္မွတ္၊

စာရက္စာတမ္ြးမ ာြး

ျပိဳလုပ္ျခင္ြး

မရွပါ။

အမ္ဖတ္မွ

FGD

ႏွင့္

အေရြးပါေသာအခ က္အလက္ေပြးသူမ ာြးႏွင့္ ေတ႕ဆံုရာတင္ မည္သု႔မွ ထုတ္မေျပာၾကေသာ္လည္ြး CSO ဝန္ထမ္ြးမ ာြး၏ အဆုအရ
အမ္ဖတ္ရာ တင္လည္ြး ေျမယာငွာြးရမ္ြးမႈမ ာြး ရွေၾကာင္ြး သရသည္။ တုြးခ ြဲ႕မသာြးစုမ ာြးတင္ အမ္ေထာင္စု အနည္ြးငယ္သာ ရွၾကၿပီြး
အသံုြးခ ႏုင္သည္ထက္ ပု၍ ေျမယာမ ာြးရွေနလွ င္ ငွာြးရမ္ြးမႈအမ ာြးဆံုြး ျဖစ္ေၾကာင္ြး ေတ႕ရွရသည္။
ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု မည္သည့္ ေပြးေခ မႈမွ မျပိဳလုပ္ဘြဲ ငွာြးရမ္ြးျခင္ြးလည္ြး ျပိဳလုပ္ႏုင္သည္။ အမ ာြးအာြးျဖင့္ ေဆမ ိဳြးမ ာြး အၾကာြးတင္
ဤသု႔ ျပိဳလုပ္ၾကသည္။ ေျမငွာြးယူရန္ (သု)႔ ငွာြးေပြးရန္ မသာြးစုအတင္ြးတင္ တုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ဆံုြးျဖတ္ၾကသည္။ သု႔ရာတင္
ကစၥရပ္အာြးလံုြးကု အမ ိဳြးသာြးက ဆံုြးျဖတ္ ေလ့ရွသည့္ အမ္ေထာင္စတ
ု င္မူ အမ ိဳြးသာြး၏ ဆံုြးျဖတ္ခ က္သာ အတည္ျဖစ္သည္။ ထု႔ျပင္
အမ ိဳြးသာြးမ ာြးမွာ အမ္ေထာင္စု၏ ေငေၾကြးကုလည္ြး စီမံခန႔္ခသ
ြဲ ည့္ အတက္ ေျမငွာြးရမ္ြးရာမွ ရသည့္ ဝင္ေငကု အမ ိဳြးသာြးမ ာြးက
စီမံခန႔္ခသ
ြဲ ည္။
ေတာင္ယာေျမအတက္ တရာြးဝင္အေထာက္အထာြးမ ာြး ရရွေရြး ဆုသည့္အေပၚတင္မူ သေဘာထာြးမ ာြး ကြဲလေ
ြဲ နၾကသည္။ ေျမယာ
လံုေလာက္ၿပီြး

အမ္ေထာင္စုမ ာြးအေနျဖင့္

သီြးႏံွမ ာြးကု

လယ္ကင္ြးမ ာြးတင္

အလွည့္က

စုက္ပ ိဳြးႏုင္သည့္

အမ္ဖတ္ရာတင္

တရာြးဝင္စာရက္စာတမ္ြးမ ာြးက သူတု႔၏ ရယူလုပ္ပင္
ု ခင့္ကု ကန႔္သတ္လာႏုင္ေၾကာင္ြး ရာသူ ရာသာြးမ ာြးက ဆုသည္။ ေက ာင္ြးနာြးႏွင့္
အျခာြးေတာင္ပင္
ု ြးရွ ရာမ ာြးတင္မူ ေျမယာ ရွာြးပါြးကာ ေျမမွာပုျပန႔္၍ တန္ဖြးု ပုရွေသာေၾကာင့္ မမတု႔၏ ေျမမ ာြးကု ကာကယ္ရန္အတက္၊
အထူြးသျဖင့္

အျပင္လူမ ာြးရန္မွ

ကာကယ္ရန္အတက္၊

အေထာက္အထာြးမ ာြး

ရလုေၾကာင္ြး

အခ ိဳ႕အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးက

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကာြးသည္။
ေနထုင္ရာ ရာေျမမ ာြးအတက္မူ အငယ္ဆံုြး သာြး၊ သမီြး (သု)႔ မဘမ ာြးႏွင့္ အတူေန၍ ျပိဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ သာြးသမီြးက အမ္ႏွင့္
ေျမကက္ကု အေမဆက္ခံရရွသည္။ သု႔ေသာ္ ေနရာရွလွ င္မူ အျခာြးသာြးသမီြးမ ာြးလည္ြး ေျမကက္အတင္ြးတင္ အမ္အသစ္မ ာြး
ေဆာက္လုပ္ေနထုင္ႏုင္သည္။ ဤပံုစံအာြးျဖင့္ အမ ိဳြးသမီြးႏွင့္ အမ ိဳြးသာြး ႏွစ္ဖက္လုြးံ အမ္ဝင္ြးေျမကက္ကု တန္ြးတူ ရပုင္ခင့္ရွသည္။
လက္ေတ႕တင္ က ာြး၊ မ တစ္ဖက္ဖက္အာြး ပု၍ အသာေပြးထာြးျခင္ြး ရွမရွီ သြဲကြဲစာ မသရပါ။ ရာေျမမ ာြးကု ဝယ္ယူ၊ ေရာင္ြးခ ျခင္ြး၊ ငွာြးရမ္ြး၊
ေပါင္ႏံွျခင္ြး (သု႔) အေပါင္ထာြး၍ ေငေခ ြးျခင္ြး ျပိဳလုပ္ခင့္ မရွပါ။
ေက ာင္ြးနာြးရာတင္ ရာနယ္နမတ္ျပင္ပတင္ စပါြးစုက္လယ္ကင္ြး ပုင္ဆုင္ေသာ အမ္ေထာင္စု ငါြးစု ခန႔္ရွေၾကာင္ြး အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးက
ခန႔္မွန္ြးထာြးသည့္ အတက္ ဤရာတင္သာ စပါြးစုက္ လယ္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမြးျမန္ြးႏုင္သည္။ ေက ာင္ြးနာြး ရာတင္ ျပိဳလုပ္ေသာ FGD
တင္ စပါြးစုက္လယ္ေျမ ပုင္ဆုင္ေသာ အမ္ေထာင္စု မ ာြးမွ အမ ိဳြးသမီြး ႏွစ္ဦြး ပါဝင္ကာ သူတု႔ သသေလာက္ သူတု႔မသာြးစုမ ာြး၏
စပါြးစုက္လယ္ေျမမ ာြးကု လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ထာြးျခင္ြး မရွဟု ဆုသည္။ စပါြးစုက္ လယ္ေျမမ ာြးမွာ ေရာင္ြးဝယ္ျခင္ြး၊
အေမဆက္ခံျခင္ြး၊ ငွာြးရမ္ြးျခင္ြးႏွင့္ ေခ ြးေငအတက္ အေပါင္ထာြးျခင္ြးမ ာြး လုပ္ပုင္ခင့္ရွေၾကာင္ြး FGDတင္ပါဝင္ေသာ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

နာြးလည္ ထာြးၾကသည္။ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ မသာြးစုဝင္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္ တန္ြးတူ ေျမယာ ဆက္ခံပုင္ခင့္ရွသည္ဟု ယံုၾကည္ထာြး
ၾကသည္။ FGD တင္ပါဝင္ေသာ စပါြးစုက္လယ္ေျမပုင္ဆုင္သည့္ မသာြးစုမ ာြးမွ အမ ိဳြးသမီြးႏွစ္ဦြးလံုြးက သူတု႔၏ မခင္မ ာြးသည္
ထုလယ္ေျမမ ာြးကု မဘမ ာြးထံမွ အေမဆက္ခံရရွကာ ပုင္ဆုင္ခြဲ့ေၾကာင္ြး ေျဖၾကာြးသည္။

၄-၄

ေျမပုင္ဆုင္ခင့္အာမခံခ က္ ႏွင့္ ထခုက္လယ္မႈအေပၚ က ာြး-မ ရႈေထာင့္မ ာြး

ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ္ေထာင္စုတင္ြးတင္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏ ထခုက္ႏုင္ေခ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကာြးမႈ (သု႔)
နာြးလည္သေဘာေပါက္မႈ
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္

နည္ြးပါြးသည္။

လူမႈ

CSO

အသုင္ြးအဝုင္ြးႏွင့္

အဖ႕ြဲ ဝင္မ ာြးႏွင့္

အမ ိဳြးသမီြးအေရြး

လႈပ္ရွာြးသူမ ာြးႏွင့္

ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ျခင္ြးအပုင္ြးမ ာြးတင္

ေဆြးေႏြးခ န္တင္

ပါဝင္လႈပရ
္ ွာြးျခင္ြးမရွဘြဲ

သူတု႔

ပင္
ပါဝင္

ေဆာင္ရက္လာေအာင္ ႀကိဳြးစာြးရျခင္ြးမွာ အလန္ခက္ခြဲေၾကာင္ြးသာ ေျပာဆုပါသည္။ ထု႔ေၾကာင့္ ရပ္ရာ၏ ေျမယာ ပုင္ဆင္
ု လုပ္ပုင္ခင့္
အာမခံခ က္ အေပၚ ၿခမ္ြးေျခာက္မႏ
ႈ ွင့္ ထခုက္ႏုင္ေခ မ ာြးကု အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးနည္ြးတူ ရင္ဆုင္ၾကရၿပီြး ေျမယာဆုင္ရာ
ရပ္ရာ၏ စည္ြးေဝြးဆံုြးျဖတ္ရာတင္လည္ြး ပါဝင္ျခင္ြးမရွသည့္ တစ္ဆင့္ပု၍ ထခုက္လယ္သည့္ အေျခအေနတင္ ရွေနသည္။
ဤရပ္ရာလူထုမ ာြးမွာ ထူြးထူြးျခာြးျခာြး ေျမရွာြးပါြးျခင္ြး (သု႔) စုက္ပ ိဳြးေရြးလုပ္ငန္ြးႀကီြးႏွင့္ အျခာြးသူမ ာြးက ေျမသမ္ြးဆည္ြးျခင္ြး မ ာြး
မၾကံိဳဖူြးေသြးသည့္အတက္ ထုအေျခအေနမ ိဳြးတင္ ဘာျဖစ္မည္ကု ေျဖဆုသူမ ာြးက ေသခ ာမသၾကပါ။ လက္ရွတင္ သစ္ေတာေျမမ ာြးကု
သစ္ေတာေျမအျဖစ္မွ ပယ္ဖ က္ကာ လယ္ယာေျမ (သု)႔ ျပင္ပအဖ႕ြဲ အစည္ြး၊ လုပ္ငန္ြးမ ာြးအာြး ေရာင္ြးခ ႏုင္ေသာ ေျမမ ာြးအျဖစ္
ေျပာင္ြးလြဲမႈရွေနေသာေၾကာင့္

ထုေျမမ ာြးအာြး

ပုင္ဆင္
ု လုပ္ပုင္ခင့္

အာမခံခ က္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေမြးခန္ြးထုတ္စရာရွလာသည္။

ဆုလုသည္မွာ အမ္ေထာင္စုတစ္ခလ
ု ံုြးအတက္ ထုေျမမ ာြးတင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုင္ခင့္ ဆံုြး႐ံႈြးႏုင္ေခ ရွကာ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးမွာ ေတာထြဲတင္
သစ္ႏွင့္ အျခာြး ရကၡာမ ာြး ရွာေဖျခင္ြးကု ပုမုျပိဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအတက္ သက္ေရာက္မႈ ပု၍ ႀကီြးမာြးႏုင္သည္။
အမ္ေထာင္စုမ ာြးအတင္ြးတင္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအတက္ ေျမယာပုင္ဆုင္လုပ္ကုင္ခင့္ ခုင္မာမႈ အာြးနည္ြးေစသည့္ အျခာြး အေၾကာင္ြးရင္ြး
အနည္ြးငယ္လည္ြး ရွေနသည္။ အမ ိဳြးသမီြးတစ္ဦြးသည္ လက္ထပ္ထမ္ြးျမာြးမႈမွတဆင့္ ေျမယာ ရယူလုပ္ပုင္ ခင့္ ရရွလာသည့္
အေျခအေနတင္ သူမ၏ အမ ိဳြးသာြးႏွင့္ ေပါင္ြးသင္ြးေနသည့္ကာလတင္သာ ထုေျမကု လုပ္ကုင္ခင့္ ရွသည္။ သူတု႔ ကာရွင္ြး (သု)႔
ခေ
ြဲ နၾကလွ င္ ေျမယာ လုပ္ပုင္ခင့္မွာ သူမ၏ အလုဆႏၵမပါဘြဲ ရုတ္သမ္ြးခံရႏုင္သည္။ အမ္ေထာင္တစ္ခု ကာရွင္ြးရန္ မည္သူက
ဆံုြးျဖတ္သည္ကု ေသခ ာမသေသာ္လည္ြး အမ ိဳြးသာြးမ ာြးက ဆံုြးျဖတ္ခ က္ အမ ာြးစုကု ခ မွတ္သည့္အတက္ ကာရွင္ြး၊ ျပတ္စြဲရန္လည္ြး
အမ ိဳြးသာြးမ ာြးကသာ ခ မွတ္မည္ဟု ယူဆႏုင္ပါသည္။

၄-၅

ေျမအျငင္ြးပာြးမႈမ ာြးဆုင္ရာ က ာြး-မ ရႈေထာင့္မ ာြး

ေဒသတင္ြး

ေျမယာအျငင္ြးပာြးမႈမ ာြးမွာ

ေတာင္ယာေျမႏွင့္

သစ္ေတာေျမတု႔ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေပၚေပါက္ျခင္ြးျဖစ္ေၾကာင္ြးႏွင့္

ေက ြးရာအုပ္စု၏ ေတာင္ဘက္ပုင္ြးတင္ အျဖစ္မ ာြးေၾကာင္ြး ေျဖဆုသူမ ာြးက ေျပာၾကာြးသည္။
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္

ေျမယာအျငင္ြးပာြးမႈမ ာြးကု

ေျဖရွင္ြးရန္

ေက ြးရာအုပ္စု

အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမြး

(VTA)

၏

လုပ္ပုင္ခင့္အာဏာကု

အသအမွတ္ျပိဳၿပီြး ျပႆနာ ေပၚေပါက္လွ င္ အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမြးထံသာ တင္ျပအဆံုြးအျဖတ္ ခံယူေလ့ ရွေၾကာင္ြး ေျပာၾကာြးသည္။
(ေက ြးရာလူႀကီြးအျဖစ္မွေန၍ ေက ြးရာအုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမြးျဖစ္လာသူ ၎၏ အေတ႕အၾကံိဳမ ာြးအရ) အျဖစ္ အမ ာြးဆံုြး ျပႆနာ မွာ
ပလပ္ထာြးေသာ ေျမတင္ က ဴြးေက ာ္ျခင္ြး ျဖစ္ေၾကာင္ြး VTA ကဆုသည္။ ၿပီြးခြဲ့သည့္ ေျခာက္လအတင္ြး ထုကြဲ့သု႔အျငင္ြးပာြးမႈ
တစ္ႀကမ္ေပၚခြဲ့သည္ဟု

သူက

ဆုသည္။

VTA

အေနႏွင့္

သူသည္

သက္ဆုင္ရာ

ေျမ၏

ပုင္ဆုင္မႈ

သမုင္ြးေၾကာင္ြးကု

အျခာြးရာသူရာသာြးမ ာြးအာြး ေမြးျမန္ြး၍ သံုြးသပ္ကာ ႏွစ္ဖက္အဖ႕ြဲ မ ာြးႏွင့္ ည္ႏႈင္ြးေဆြးေႏြး၍ အျငင္ြးပာြးမႈ ကု ေျဖရွင္ြးရန္ ႀကိဳြးစာြးသည္။
ေျဖရွင္ြးေပြးရာတင္ အျငင္ြးပာြးေသာ အမ္ေထာင္စုမ ာြးတင္ မည္သည့္ အမ္ေထာင္စုက ေျမမည္မွ ရွ၍ မည္သည့္အမ္ေထာင္စုက
ေျမလုအပ္သည္ စသည့္အခ က္ အပါအဝင္ အမ္ေထာင္စု တစ္ခုစ၏
ီ လုအပ္ခ က္မ ာြးကု ထည့္သင္ြးစဥ္ြးစာြးေၾကာင္ြး သူက ေျပာသည္။
ေယဘုယ အာြးျဖင့္ မသာြးစု တစ္ခုထက္မက ပါဝင္ေသာ တုြးခ ြဲ႕မသာြးစုမ ာြးတင္ အျငင္ြးပာြးမႈမ ာြး ေပၚေပါက္ေလ့ရွၿပီြး တစ္ခါတစ္ရံတင္
သူတု႔၏

ေျမယာေပၚတင္

လာေရာက္

က ဴြးေက ာ္ေသာ

“အျပင္လူ”

မ ာြးႏွင့္

အျငင္ြးပာြးမႈ

ျဖစ္ေၾကာင္ြး

VTA

ကဆုသည္။

11
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

အမ္ေထာင္စုမ ာြးအေနျဖင့္

သူ၏

ဆံုြးျဖတ္ခ က္ကု

မေက နပ္လွ င္

မည္သု႔

ေဆာင္ရက္ႏုင္ေၾကာင္ြး

ေမြးျမန္ြးသည့္အခါ

ရာသူရာသာြးမ ာြးသည္

ယခုအထ

သူ၏

ဆံုြးျဖတ္ခ က္အတုင္ြး

လုက္နာေဆာင္ရက္လာခြဲၾ့ ကေၾကာင္ြး၊

အယူခံဝင္လုပါကလည္ြး

ၿမိဳ႕နယ္

အဆင့္

အစုြးရအရာရွမ ာြးထံ

ရက္

(၃၀)

အတင္ြး

သု႔ေသာ္

သူက

မေက နပ္၍

ဆက္သယ္ေဆာင္ရက္ႏုင္ေၾကာင္ြးႏွင့္

သူဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ ခ န္တင္ ထုသု႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရက္ႏုင္ေၾကာင္ြး ႏွစ္ဖက္အဖ႕ြဲ မ ာြးအာြး ရွင္ြးျပေၾကာင္ြး ျပန္လည္ ေျဖၾကာြးသည္။
ေက ြးရာအုပ္စု ေတာင္ပင္
ု ြးမွ ေရခ မ္ြးကုန္ြးရာရွ အမ ိဳြးသမီြးတစ္ဦြးက သူမတု႔မသာြးစု၏ ေတာင္ယာေျမကု အျခာြး အမ္ေထာင္စု တစ္ခုက
ခင့္ျပိဳခ က္မရဘြဲ

ဝင္ေရာက္အသံုြးခ ေၾကာင္ြး

ရာလူႀကီြးကသူမတု႔
ေျဖရွင္ြးခြဲ့သည္။

မသာြးစု၏

တင္ျပသည္။

ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ

ေက ြးရာအုပ္စု

ေတာင္ပင္
ု ြးတင္

သူမ၏

လုပ္ပင္
ု ခင့္ကု

ေျမယာရရွမႈ

ပု၍

ဖခင္က

ေက ြးရာလူႀကီြးထံ

သသျဖင့္

သူမတု႔အာြး

နည္ြးျခင္ြးေၾကာင့္

သာြးေရာက္တုင္ၾကာြးရာ

အႏုင္ေပြး၍

အျငင္ြးပာြးမႈမ ာြး

အျငင္ြးပာြးမႈကု
ေပၚေပါက္ေစရန္

အေၾကာင္ြးျဖစ္ေၾကာင္ြး VTA က အတည္ျပိဳသည္။ ဥပမာအာြးျဖင့္ အမ္ဖတ္ရာတင္ အမ္ေထာင္စု (၅၀) ခန႔္သာရွ၍ ေျမယာ လံုေလာက္စာ
ရွၿပီြး ေတာင္ပင္
ု ြးမွ ေက ာက္နာြးကတ္ရာတင္မူ အစဥ္အလာအရ ပုင္ဆုင္သည့္ ေျမကု မွ ေဝ သံုြးစေ
ြဲ နသည့္ အမ္ေထာင္စု (၁၈၀)
ေက ာ္ရွသည္။
ေက ာက္နာြးကတ္ရာသည္ အျခာြး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၏ နယ္နမတ္အနီြးတင္ ရွေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုအၾကာြး
နယ္နမတ္ဆုင္ရာ ျပႆနာမ ာြးကုလည္ြး ရင္ဆုင္ရေၾကာင္ြး VTA ကဆုသည္။ နယ္နမတ္ျပႆနာ၏ အဓက အေၾကာင္ြးရင္ြးမွာ
ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု၏ နယ္နမတ္မ ဥ္ြးေပၚရွ သဘာဝေရကန္ႀကီြး တစ္ခုမွာ ေရခမ္ြးသာြးကာ ေျမညီ (စုက္ပ ိဳြး၍ ရေကာင္ြးရႏုင္သည္) အျဖစ္
ထက္ေပၚလာျခင္ြး ျဖစ္သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ထုျပႆနာမ ာြးကု မေျဖရွင္ြးႏုင္ေသာေၾကာင့္ ခရုင္ ဥကၠဌကြဲ့သု႔ အထက္အရာရွမ ာြးထံ
တင္ျပထာြးေၾကာင္ြး VTA ကဆုသည္။
အမ ိဳြးသမီြး ေျဖဆုသူမ ာြး၏ ေျပာၾကာြးခ က္အရ
ထင္ြးသစ္ေတာမ ာြးအတင္ြး

ေက ြးရာပတ္ဝန္ြးက င္ႏွင့္ ေက ြးရာအုပ္စု ေတာင္ဘက္ပုင္ြးရွ

တရာြးမဝင္သစ္ခုတ္ယူမမ
ႈ ာြးရွေၾကာင္ြး

သရသည္။

ေက ြးရာမ ာြး အနီြးမွ

က ဴြးေက ာ္သူမ ာြးက

မီြးေသြးဖုတ္ရန္

သစ္ပင္မ ာြးလာေရာက္ခုတ္ယူၾကျခင္ြး ျဖစ္သည္။ ရပ္ရာလူထုက သတေပြးဆုင္ြးဘုတ္မ ာြး စုက္ထူ၍ က ဴြးေက ာ္ သစ္ခုတ္ယူမႈမ ာြးကု
တာြးဆီြးရန္ ႀကိဳြးစာြးထာြးသည္။
အျငင္ြးပာြးမႈမ ာြးႏွင့္ အထူြးသျဖင့္ တစ္ရာတည္ြးအတင္ြး ေျမယာအျငင္ြးပာြးမႈမ ာြးအတက္ မမထံ လာေရာက္ တုင္ၾကာြးသူမ ာြးမွာ
အမ ာြးအာြးျဖင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးသာျဖစ္ေၾကာင္ြး VTA ကဆုသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးက လာေရာက္ တုင္ၾကာြးေသာ္လည္ြး
အမ ိဳြးသမီြးအမ ာြးစုမွာ အမ ိဳြးသာြးမ ာြး (သူတု႔၏ ေယာက္ ာြး သု႔မဟုတ္ ဖခင္) က အမ္ေထာင္စုကယ္
ု စာြး ေရွ႕ထက္ေဆာင္ရက္ရန္
အာြးကုြးေၾကာင္ြး

တင္ျပထာြးသည္။

လက္ရွအခ န္ထ

VTA

သည္

အမ ိဳြးသမီြး

ဦြးေဆာင္ေသာ

အမ္ေထာင္စုမ ာြးအတက္

ေျမယာအျငင္ြးပာြးမႈ ေျဖရွင္ြးေပြးခြဲ့ရျခင္ြး မရွေသြးပါ။
အမ္ေထာင္စုတင္ြး

ျပႆနာမ ာြးကု

ေျဖရွင္ြးရန္အတက္မူ

အမ ိဳြးသာြးေရာ၊

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးပါ

မမအာြး

လာေရာက္ခ ဥ္ြးကပ္

တုင္ၾကာြးၾကေၾကာင္ြး VTA ကဆုသည္။ အမ ာြးအာြးျဖင့္ ကာရွင္ြးျခင္ြး (သု)႔ အမ္တင္ြးအၾကမ္ြးဖက္မႈ ျပႆနာမ ာြးျဖစ္သည္။ သူ႔အေနႏွင့္
ျပႆနာမ ာြးကု ေက ြးရာ ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာမ ာြးႏွင့္ အညီ ေျဖရွင္ြးေလ့ရွၿပီြး ထူြးျခာြးသည့္ ကစၥရပ္မ ာြးကုမူ ကစၥတစ္ခုစီအလုက္
အေျခအေနေပၚမူတည္ ေျဖရွင္ြးသည္။ လင္မယာြး ကာြးရွင္ြးရာတင္ အမ ာြးအာြးျဖင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးက အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးကု ေငေၾကြး
ေပြးေၾကာင္ြး သူကဆုသည္။ သာြးသမီြးရွလွ င္ အမ ိဳြးသမီြးအေနႏွင့္ အမ ာြးအာြးျဖင့္ အမ ိဳြးသာြး၏ ေျမကု ရယူလုပ္ပုင္ခင့္ရွသည္။
အျငင္ြးပာြးမႈ၊

ျပႆနာမ ာြးမွာ

လက္ရွအခ န္ထ

ေက ြးရာအတင္ြးတင္သာ

ျဖစ္ပာြးခြဲ့သည္။

လာေရာက္ေပါင္ြးသင္ြးေနထုင္ေသာ လင္မယာြးမ ာြးအၾကာြး ကာရွင္ြးျခင္ြးႏွင့္ ေျမယာအျငင္ြး

မတူညီေသာ

ေက ြးရာမ ာြးမွ

ပာြးမႈ ျဖစ္ျခင္ြးအာြး ေျဖရွင္ြးေပြးရျခင္ြး

မရွေသြးေၾကာင္ြး သရသည္။ အမ္ဖတ္ႏွင့္ ေက ာင္ြးနာြး ရာမ ာြးတင္ ေလ့လာသံုြးသပ္ ေရြးအဖ႕ြဲ သရွခြဲ့ရသည္မွာ ကာရွင္ြးျပတ္စြဲၾကရာတင္
အမ္ေထာင္ဖက္မွာ

အျခာြးရာမွျဖစ္ပါက

သူတု႔၏

ဇာတရာသု႔

ျပန္၍

မူရင္ြး

အမ္ေထာင္စ၏
ု

ေျမယာမ ာြးကု

လုပ္ပင္
ု ခင့္

ျပန္လည္ရရွၾကေၾကာင္ြး သရွရသည္။
ဤကနဦြး စီမံကန္ြး နယ္ေျမတင္ ေဆာင္ရက္ခြဲ့သည့္ ေျမယာ ပုင္ဆင္
ု လုပ္ကုင္ခင့္ ေလ့လာသံုြးသပ္မႈတင္ ေဖာ္ျပထာြးၿပီြးျဖစ္ကာ CSO
ဝန္ထမ္ြးမ ာြးကလည္ြး

ထပ္မံရွင္ြးျပသကြဲ့သု႔ပင္

ဤေက ြးရာအုပ္စုမွ

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္

ေျမယာဥပေဒမ ာြးအေပၚ

သနာြးလည္မႈ

12
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

မရွသေလာက္ျဖစ္ကာ ဤအခ က္မွာ မမတု႔၏ အခင့္အေရြးမ ာြးကု ေတာင္ြးဆုႏုင္ျခင္ြး မရွေအာင္ တာြးဆီြး ပတ္ပင္ေနသည့္ အခ က္
တစ္ခ က္ ျဖစ္သည္။ ဤအခက္အခြဲကု ေက ာ္လႊာြးရန္ ေဒသတင္ြးမွ CSO အခ ိဳ႕သည္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ေဆာင္ရက္ေရြး၊ တရာြးဥပေဒ
စုြးမုြးေရြးႏွင့္ ေျမယာဥပေဒမ ာြးဆုင္ရာ ေက ြးရာအဆင့္ သင္တန္ြးမ ာြး စတင္ က င္ြးပေပြးလာကာ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးကု
ဖတ္ေခၚ၍ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ေဆာင္ရက္မႈရွျခင္ြး၏ အေရြးပါမႈအေၾကာင္ြးကု ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေစလ က္ရွသည္။

၄-၆ လယ္ယာမြဲ့ ျဖစ္ျခင္ြး3 ဆုင္ရာ က ာြး၊ မ ႐ႈေထာင့္
ဤေက ြးရာအုပ္စုအတင္ြးတင္ လယ္ယာမြဲ့ ျဖစ္မႈမွာ နည္ြးပါြးသည့္အတက္ ဤေဒသတင္ လယ္ယာမြဲ့ျခင္ြး ဆုင္ရာ က ာြး၊ မ အခန္ြးက႑ကု
ျခံိဳငုသ
ံ ံုြးသပ္ရန္ခက္ခြဲသည္။ လယ္ယာမြဲ့ အမ္ေထာင္စုမ ာြးမွာ အျခာြးအမ္ေထာင္စုမ ာြးထက္ ဆင္ြးရြဲသည္ဟု ယူဆထာြးၾကၿပီြး လယ္ယာမြဲ့
အမ္ေထာင္စုအမ ာစုမွာ စုက္ပ ိဳြးေရြး ေန႔စာြးအလုပ္သမာြးအလုပ္ႏွင့္ ဝါြးထက္ပစၥည္ြးမ ာြး ျပိဳလုပ္ေရာင္ြးခ ျခင္ြးတု႔ကု လုပ္ကုင္ၾကသည္။
လယ္ယာမြဲ့ အမ္ေထာင္စုမ ာြးအေနျဖင့္ ေတာင္ယာေျမကု ငွာြးရမ္ြးလုပ္ကုင္ႏုင္ေသာ္လည္ြး အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးမွာမူ ပံုမွန္အာြးျဖင့္ ေျမယာကုု
မမတု႔ ဘာသာ ရယူလုပ္ကင္
ု ျခင္ြး မရွသည့္ အတက္ ေျမယာငွာြးရမ္ြးရာတင္ အခက္အခြဲရွေနသည္။ FGD မ ာြးတင္ တက္ေရာက္ေသာ
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏ ေျဖၾကာြးခ က္အရ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအေနျဖင့္ စုက္ပ ိဳြးေရြး ကုန္က စရတ္မ ာြး ႀကီြးမ ာြးျခင္ြးႏွင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးမပါဘြဲ ေျမယာ
ငွာြးရမ္ြးရန္ ည္ႏင္
ႈ ြး၍ ရခ င္မွ ရႏုင္ျခင္ြး စသည့္အေၾကာင္ြးမ ာြးေၾကာင့္ မမတု႔ဘာသာ ေျမကု ထန္ရက္စက္
ု ပ ိဳြးျခင္ြးထက္ ေန႔စာြး အလုပ္သာ
လုပ္လုေၾကာင္ြး သရသည္။
ေျမာက္ပင္
ု ြးရွ

အမ္ဖတ္ေက ြးရာတင္

လယ္ယာမြဲ့

အမ္ေထာင္စု

မရွေသာ္လည္ြးေတာင္ပင္
ု ြးရွ

ေက ာက္နာြးကတ္ႏွင့္

ေရခ မ္ြးကုန္ြးရာမ ာြးတင္ အနည္ြးငယ္ (ေက ာက္နာြးကတ္တင္ အမ္ေထာင္စု ဆယ္စုႏွင့္ ေရခ မ္ြးကုန္ြးတင္ တစ္စု၊ ႏွစ္စ)ု ရွၾကသည္။
ေျမယာမြဲရ
့ ျခင္ြး အေၾကာင္ြးရင္ြးမွာ ႏွစ္ခု ျဖစ္ႏုင္ေၾကာင္ြး အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အျခာြးအဓက ေျဖဆုသူမ ာြးက ဆုသည္။ VTA ၏ အဆုအရ
လယ္ယာမြဲ့ အမ္ေထာင္စုမ ာြးမွာ ေက ာက္နာြးကတ္ရာတင္ လန္ခသ
ြဲ့ ည့္ မ ိဳြးဆက္အနည္ြးငယ္ ခန႔္ကမွ လာေရာက္ အေျခခ သျဖင့္
ဓေလ့ထံုြးတမ္ြးအရေျမယာ
ေျပာၾကာြးခ က္အရ

လုပ္ပင္
ု ခင့္

ေရခ မ္ြးကုန္ြးရာမွ

ေရာင္ြးခ လုက္သည့္အတက္

မရွျခင္ြး

ျဖစ္ေၾကာင္ြး

အမ္ေထာင္စုမ ာြးမွာ

လယ္ယာမြဲ့ျဖစ္လာရသည္ဟု

သရသည္။

FGD

သူတု႔၏

သရသည္။

မ ာြးတင္

ပါဝင္ေသာ

ေတာင္ယာလုပ္ပင္
ု ခင့္ကု

ဥပမာတစ္ခုမွာ

မသာြးစုဝင္တစ္ဦြး

အမ ိဳြးသမီြးတစ္ဦြး၏
မၾကာေသြးမီက
ေနမေကာင္ြးျဖစ္၍

ေငလုအပ္သည့္ အေျခအေနမ ိဳြး ျဖစ္သည္။
တုြးခ ြဲ႕မသာြးစုမ ာြးအတင္ြးတင္

မသာြးစုဝင္အနည္ြးငယ္သာရွ၍

ရရွထာြးသည့္

ေျမယာအာြးလံုြးကု

မထန္ရက္ႏုင္ေသာ

အမ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ မမတု႔၏ ေျမယာကု အျခာြးအမ္ေထာင္စမ
ု ာြးအာြး ေရာင္ြးခ တတ္ၾကသည္။ သု႔ေသာ္ လက္ရွ အခ န္တင္မူ
အမ္ေထာင္စုမ ာြးအေနျဖင့္ မမတု႔၏ ေျမယာလုပ္ပင္
ု ခင့္ကုေရာင္ြးခ ေနျခင္ြး မရွေၾကာင္ြး အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ VTA တု႔က ေျဖဆုၾကသည္။

၄-၇

ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ ေရြးတင္ ပါ၀င္ခင့္ဆုင္ရာ က ာြး-မ ရႈေထာင့္မ ာြး

အမ္ေထာင္စုတင္ြးႏွင့္ ျပင္ပတင္ပါ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ျခင္ြး က႑သည္ အမ ိဳြးသမီြးႏွင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးအၾကာြး ကြဲျပာြးမႈ အရွဆံုြး
က႑ျဖစ္သည္။ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ ခ မွတ္ရာတင္ ေယဘူယ အာြးျဖင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးသည္ အမ္ေထာင္စုတစ္ခု၏ “အမ္ေထာင္ဦြးစီြး”
ျဖစ္ေၾကာင္ြး အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးက လက္ခံထာြးကာ အေရြးႀကီြးြးေသာဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြးအာြးလံုြးကု ခ မွတ္ သည္။ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ရာတင္
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးကုလည္ြး တုင္ပင္ေလ့ရွေၾကာင္ြး ေျဖဆုသူမ ာြးက ဆုပါသည္။ အမ ိဳြးသာြး မ ာြးသည္ ေစ ြးကက္ႏွင့္ ခ တ္ဆက္လုပ္ကုင္ကာ
ေငကုလည္ြး ကုင္တယ္သည္။ ေငကု မည္သု႔ အသံုြးျပိဳမည္ဆုသည္ ကုလည္ြး အမ ိဳြးသာြးမ ာြးကပင္ ဆံုြးျဖတ္သည္။ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးသည္
ေစ ြးသု႔သာြး၍ သီြးႏံွမ ာြး (အဓကအာြးျဖင့္ ဂ င္ြး) ကု ေရာင္ြးခ ကာ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးမွာ စီြးပာြးေရြး အေရာင္ြးအဝယ္မ ာြးတင္ ပါဝင္ျခင္ြး မရွပါ။
ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြးခ ရာတင္ ဘာကုစုက္ပ ိဳြးမည္၊ ဘယ္အခ န္တင္ စုက္မည္၊ ေျမကု ငွာြးရမ္ြးရန္ သင့္မသင့္
စသည္တု႔အပါအဝင္ ေျမယာဆုင္ရာ ဆံုြးျဖတ္ခ က္အမ ာြးစုကု အမ္ေထာင္စုအတင္ြးတင္ ေဆြးေႏြးတုင္ပင္ၾကၿပီြး အထူြးသျဖင့္ တူညီေသာ

3

ဤေလ့လာသံုြးသပ္မႈ အစီရင္ခစ
ံ ာတင္ ေျဖဆုသူမ ာြး ေျပာဆုသည့္ “လယ္ယာမြဲ့ျဖစ္ျခင္ြး” ဆုသည္မွာ စုက္ပ ိဳြးေျမ မရွျခင္ြး (သု႔) ေတာင္ယာေျမအာြး

ရယူသုြးံ စခ
ြဲ င့္ မရွျခင္ြးကု ဆုလုသည္။ ေက ြးရာအုပ္စုအတင္ြးမွ အမ္ေထာင္စု အာြးလံုြးနီြးပါြးတင္ ရာေျမအတင္ြး၌ အမ္ဝင္ြး ေျမကက္ အနည္ြးငယ္စီ
ရွထာြးၾကသည္။

13
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

ေျမအေပၚတင္ လုပ္ကုင္ေနၾကေသာ လင္မယာြးအၾကာြး၊ မဘႏွင့္ အရယ္ေရာက္ၿပီြး သာြးသမီြးမ ာြး အၾကာြး ေဆြးေႏြးတုင္ပင္ၾကသည္။
သု႔ရာတင္

ေျမယာႏွင့္

ပတ္သက္၍

ဆံုြးျဖတ္ခ က္သာအတည္ျဖစ္ၿပီြး

အမ္ေထာင္စုအတင္ြး

အမ ာြးအာြးျဖင့္

အမ ိဳြးသာြးအမ္ေထာင္ဦစီြးမ ာြးေလာက္

သေဘာထာြးကလ
ြဲ ြဲမႈမ ာြး

အမ္ေထာင္ဦြးစီြးမွာ

ဆံုြးျဖတ္ႏုင္သည့္

ၾသဇာ

အမ ိဳြးသာြးျဖစ္သည္။
အၿမြဲတမ္ြးမရရွပါ။

ရွပါက

အမ ိဳြးသမီြး

အမ္ေထာင္ဦြးစီြး၏
အမ္ေထာင္ဦြးစီြးမ ာြးမွာ

ေက ာင္ြးနာြးရာတင္

မုဆုြးမတစ္ဦြးသည္

အမ္ေထာင္စု၏ တရာြးဝင္ အမ္ေထာင္ဦြးစီြးျဖစ္ေသာ္လည္ြး သူမ၏ ေျမယာကု ထန္ရက္ရန္ သူမ၏ သာြးမ ာြး၏ လုပ္အာြးကု
အာြးကုြးေနရသည့္အတက္ ေျမယာဆုင္ရာ ဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြး ခ မွတ္ရာတင္လည္ြး အရယ္ေရာက္ၿပီြးသာြးမ ာြးကု အာြးကုြးရေၾကာင္ြး
တင္ျပလာပါသည္။
ေက ြးရာအုပ္စုမွ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ ေကာ္မတီမ ာြး (သု)႔ အစုြးရဌာနမ ာြးတင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုင္ျခင္ြး မရွသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္ြး
လူမႈအေျချပိဳအဖ႕ြဲ ဝင္မ ာြးက ဆုသည္။ ေက ြးရာအစည္ြးအေဝြးမ ာြးမွာလည္ြး အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး အလုပ္မအာြးသည့္ ညေနပုင္ြးအခ န္တင္
ျပိဳလုပ္ေလ့ရွသျဖင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ခင့္မရေၾကာင္ြး သရသည္။

၄-၈ ၀န္ေဆာင္မႈမ ာြး ရရွေရြးတင္ က ာြး-မအလုက္ ရႈေထာင့္မ ာြး
ရပ္ရာအတက္ စုက္ပ ိဳြးေရြး ကူညီပံ့ပုြးမႈ အခ ိဳ႕ေဆာင္ရက္ထာြးသည္မ ာြး ရွေသာ္လည္ြး တစုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရက္ေပြးျခင္ြး မရွသလု
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအတက္

ဦြးတည္ေဆာင္ရက္ေပြးျခင္ြးလည္ြး

မရွေသြးပါ။

MONREC

သည္

ႏုင္ငတ
ံ ကာ

အဖ႕ြဲ အစည္ြး

မ ာြးႏွင့္

လူမႈအေျချပိဳအဖ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးႏွင့္ ပူြးေပါင္ြးကာ ဤဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ာြးကု အဓကျဖည့္ဆည္ြးေပြးေနျခင္ြး ျဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢဖံ႕ၿဖိဳြးေရြး အစီအစဥ္ (UNDP)၊ အစုြးရႏွင့္ ရပ္ရာဘုန္ြးႀကီြးေက ာင္ြးမ ာြး၏ ပံ့ပြးမႈ
ု ျဖင့္ ရပ္ရာလူထုသည္ ေရသုေလွာင္ကန္ႏွင့္
မုြးေရခံစနစ္မ ာြးကု
ဤပံ့ပြးမႈ
ု ေၾကာင့္

တည္ေဆာက္ထာြးကာ
ေရသုေလွာင္ျခင္ြး၊

ေႏရာသီတင္

ေရရွာြးပါြးမႈ

အမ္မႈကစၥေဆာင္ရက္ျခင္ြးႏွင့္

ျပႆနာကု
တရစာန္မ ာြးကု

အနည္ြးငယ္ေလွ ာ့ခ

လာႏုင္ၿပီ

ထန္ြးသမ္ြးေစာင့္ေရွာက္ျခင္ြး

ျဖစ္သည္။
တာဝန္မ ာြး

ယူထာြးရသည့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအတက္ တုက္ရုက္ အက ိဳြးသက္ေရာက္မႈ ရွပါသည္။
အခ ိဳ႕ေသာ

ေက ြးရာမ ာြးတင္

စီမကန္ြးအလုက္

ဝင္ေရာက္ကူညီပံ့ပုြးေရြးလုပ္ငန္ြးမ ာြးမွတဆင့္

သစ္ေတာ

စီမံခန႔္ချြဲ ခင္ြးႏွင့္

စုက္ပ ိဳြးေရြးဆုင္ရာ သင္တန္ြးမ ာြး၊ စုက္ပ ိဳြးေရြး သင္ြးအာြးစုအခ ိဳ႕ေထာက္ပံ့ျခင္ြးတု႔ ရရွထာြးၾကသည္။ သင္တန္ြးမ ာြးတင္ အမ ိဳြးသာြးႏွင့္
အမ ိဳြးသမီြး ႏွစ္မ ိဳြးလံုြးကု ဖတ္ၾကာြးေသာ္လည္ြး အမ ာြးအာြးျဖင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးသာ တက္ေရာက္ၾကသည္။
ဥပမာအာြးျဖင့္ ေျမာက္ပင္
ု ြးေက ြးရာမ ာြးတင္ MIID၊ MONREC၊ International Centre for Integrated Mountain Development ႏွင့္
ဥေရာပသမဂၢတ႔၏
ု
ပံ့ပြးမႈ
ု ျဖင့္ ေဆာင္ရက္ေသာ စီမံကန္ြးမွတဆင့္ ေက ြးရာအေျခစုက္ သင္တန္ြးေက ာင္ြးမ ာြး၊ မ ိဳြးေစ့ဘဏ္မ ာြးႏွင့္
ေရေလွာင္ကန္မ ာြး
အမ္ဖတ္ရာတင္

ေဆာက္လုပ္ေပြးခြဲ့ကာေျမဆီလႊာႏွင့္
MOREC

ေအာက္ရွ

ေရေဝေရလြဲ

သစ္ေတာဦြးစီြးဌာနမွေန၍

ေဒသ

ေက ြးရာ

ထန္ြးသမ္ြးစီမံေရြး

သင္တန္ြးမ ာြးလြဲ

သင္တန္ြးေက ာင္ြးကု

အသံုြးျပိဳ၍

ေပြးခြဲ့သည္။
ဝါြးစုက္ပ ိဳြးေရြး

သင္တန္ြးမ ာြးေပြးခြဲ့ၿပီြး အမ္ေထာင္စု တစ္စုစီအာြး ပ ိဳြးပင္ဆယ္ပင္စီ ေပြးအပ္ ခြဲ့သည္။ ရာသူရာသာြး ၁၅ ဦြး - အမ ိဳြးသာြး ဆယ္ဦြးႏွင့္
အမ ိဳြးသမီြး ငါြးဦြး - ထုသင္တန္ြးကု တက္ေရာက္ခြဲ့ေၾကာင္ြး FGD တင္ ပါဝင္သူ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးက ေျဖဆုသည္။ ေဒသတင္ြး
အေသြးစာြးေငေခ ြးလုပ္ငန္ြး စီမံကန္ြးမွတဆင့္ အမ္ဖတ္ရာမွ အမ္ေထာင္စုတစ္စုစီအတက္ ကၽြဲမ ာြးလည္ြး ရရွခြဲ့သည္။ သစ္ေတာ
တကၠသုလ္ႏွင့္ Center for People and Forests တု႔ပူြးတ၍
ြဲ ေက ြးရာအုပ္စုေတာင္ပင္
ု ြးမွ ရာသံုြးရာအနက္မွ ႏွစ္ရာတင္ လန္ခြဲ့သည့္
သံုြးႏွစ္က သစ္ေတာထန္ြးသမ္ြးေရြး သင္တန္ြးမ ာြး ေပြးခြဲ့သည္။ သင္တန္ြးသု႔ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးေရာ၊ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးပါ တက္ေရာက္ရန္
ဖတ္ၾကာြးေသာ္လည္ြး အမ ိဳြးသာြးအမ ာြးစုသာ တက္ေရာက္ခြဲ့ၾကသည္။
သင္တန္ြးမ ာြး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ ာြးအာြးလံုြးသည္ အမ္ေထာင္စုအဆင့္ ခ ဥ္ြးကပ္မႈမ ာြး ျပိဳလုပ္ခြဲ့သည့္တုင္ ထုဝန္ေဆာင္မႈမ ာြးမွ တဆင့္
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအာြး အမ ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္ မတူဘြဲျခာြးနာြးစာ မည္သု႔သက္ေရာက္ႏုင္သည္ကု ေလ့လာသံုြးသပ္မႈအဖ႕ြဲ က ရွင္ြးလင္ြးစာ
အကြဲျဖတ္ႏုင္ျခင္ြး
ရရွသည့္အတက္

မရွပါ။

ေယဘူယ အာြးျဖင့္

အမ္ေထာင္စုႏွင့အ
္ တူ

ျဖည့္ဆည္ြးေပြးရာတင္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးကုလည္ြး
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး

အဓက

သင္တန္ြးမ ာြးသု႔

ဖတ္ၾကာြးၿပီြး

အက ိဳြးအျမတ္ရရွခြဲ့သည့္တုင္

လုအပ္ခ က္မ ာြးႏွင့္

ပ ိဳြးပင္မ ာြးႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႏ
ႈ ွင့္

သီြးသန႔္သက္ဆုင္မႈမ ာြးကု

ကၽြဲမ ာြး

သင္တန္ြးမ ာြး

ထည့္သင္ြးစဥ္ြးစာြးခြဲ့ျခင္ြးမရွဟု

ယူဆရသည္။ သင္တန္ြးမ ာြးတင္ အမ ိဳြးသမီြး မ ာြး တက္ေရာက္မႈ နည္ြးပါြးရျခင္ြးအေၾကာင္ြးရင္ြးကု ေမြးျမန္ြးသည့္အခါ ေျဖဆုသူမ ာြးက (၁)
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

သင္တန္ြးတင္ ပု႔ခ သည့္ အေၾကာင္ြးအရာမွာ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္ ပု၍ သက္ဆုင္ျခင္ြး၊ (၂) သင္တန္ြးမ ာြး က င္ြးပခ န္မွာ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး
အျခာြးအလုပ္မ ာြး (ကေလြးထန္ြးျခင္ြးႏွင့္ ထမင္ြးဟင္ြးခ က္ျပိဳတ္ျခင္ြး စသျဖင့္) ကု လုပ္ခ န္ႏွင့္ တုက္ေနျခင္ြး၊ (၃) အမ ိဳြးသမီြး မ ာြးကု
တကူြးတက ဖတ္ၾကာြးေသာ္လည္ြး သူတု႔ တက္ေရာက္ခင့္ရွ၊ မရွ မေသခ ာျခင္ြး တု႔ေၾကာင့္ဟု ေျဖဆုၾကသည္။ ထု႔ျပင္ ေက ြးရာမ ာြးတင္
အေသြးစာြး ေငေခ ြးလုပ္ငန္ြးမ ာြး၊ အသက္ေမြးဝမ္ြးေက ာင္ြး အစီအစဥ္မ ာြးစသည့္ အျခာြး ဝန္ေဆာင္မႈမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအာြး
သီြးသန႔္ဦြးတည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ာြး မရွေသြးပါ။ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးည္ အေသြးစာြး ေငေခ ြးလုပ္ငန္ြးမ ာြးအေၾကာင္ြး ၾကာြးဖူြးျခင္ြး မရွဘြဲ
ဘဏ္သု႔လည္ြး သာြးေရာက္ျခင္ြး မရွပါ။ အမ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ ေငလုအပ္လာပါက အမ ာြးအာြးျဖင့္ ကၽြဲႏာြးစသည့္ ပုင္ဆုင္မႈမ ာြးကု
ေရာင္ြးခ ေလ့ရွသည္။
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

၅-၀ အၾကံျပိဳခ က္မ ာြး
ဤက ာြး၊မ

က႑

ေလ့လာသံုြးသပ္ခ က္ကု

အေျခခံ၍

ေရွ႕ေျပြး

စီမံကန္ြးလုပ္ကက္တင္

အသံုြးျပိဳႏုင္သည့္

နည္ြးပညာပုင္ြး

ခ ဥ္ြးကပ္ပံုမ ာြးႏွင့္တက အနာဂါတ္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပိဳျပင္ေျပာင္ြးလြဲေရြး လုပ္ငန္ြးမ ာြးအတက္ပါ အၾကံျပိဳခ က္မ ာြး ထက္ေပၚ လာပါသည္။
ထုအၾကံျပိဳခ က္မ ာြးကု ေအာက္တင္ အေသြးစတ္ေဖာ္ျပထာြးပါသည္ -

၅-၁ ေရွ႕ေျပြးစီမံကန္ြး လုပ္ကက္အတက္ နည္ြးပညာအရ ခ ဥ္ြးကပ္ပံုနည္ြးလမ္ြးမ ာြး
၁။

ေရွ႕ေျပြးစီမံကန္ြး

ခ ဥ္ြးကပ္ေဆာင္ရက္ရာတင္

ပုမုေကာင္ြးမန္ေသာ

ပံုစံျဖစ္ေစရန္ႏွင့္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏

ပုင္ဆုင္ခင့္ကု ထည့္သင္ြးစဥ္ြးစာြးသည့္ နည္ြးလမ္ြးျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုင္ေရြးအတက္ စတင္ဝင္ေရာက္

ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္
ေဆာင္ရက္စဥ္ကပင္

အေထေထေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္ ေလ့လာသံုြးသပ္မႈႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္ြး က ာြး၊ မ ေလ့လာသံုြးသပ္မႈကု လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
၂။

ေက ြးရာနယ္နမတ္မ ာြးကု

မွတ္တမ္ြးတင္ျခင္ြးမရွသလု

တုင္ြးတာသတ္မွတ္ရာတင္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏

ေျမအသံုြးျပိဳမႈမွာ

အၿမြဲတမ္ြးလုလုပင္
ထင္သာျမင္သာ

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏

မရွသည့္အတက္

ေျမအသံုြးျပိဳမႈကု

ေရွ႕ေျပြးေျမျပင္ကင္ြး

ဆင္ြး

ေဆာင္ရက္သည့္အဖ႕ြဲ သည္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး အသံုြးခ ေနေသာ ေျမကု အထူြး ဂရုျပိဳ ေလ့လာသံုြးသပ္သင့္သည္။ ထုကြဲ့သု႔ေသာ
ေျမမ ာြးတင္ ရာေျမ၊ သစ္ေတာေျမ (အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ထင္ြးႏွင့္ NTFP မ ာြး ထုတ္ယူသည့္ေျမ)ႏွင့္

ေတာင္ယာေျမ (အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး

မီြးဖုေခ ာင္ သီြးႏံွစုက္ခင္ြး ထာြးရွႏုင္သည့္ ေနရာ) မ ာြးပါဝင္ႏုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ထုေျမ သည္ နယ္နမတ္တုင္ြးတာသတ္မွတ္ရာတင္
ထုေျမမ ာြးကု ရာ၏ တစ္စတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္ြး မရွပါက ထုေျမ မ ာြးအေပၚ အာြးထာြး၍ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ေဆာင္ရက္ေနသည့္
လုပ္ငန္ြးမ ာြးကု

ထခုက္ေစႏုင္ပါသည္။

အရင္ြးအျမစ္အသံုြးခ ပံုမ ာြးကု
စသည္တု႔အလုက္

အမ ိဳြးသမီြးေျမ

အသံုြးခ မႈကု

မွတ္တမ္ြးတင္သည့္အခါ

အသံုြးျပိဳသူမ ာြးကု

အုပ္စုချြဲ ခာြး၍

မွတ္တမ္ြးတင္ႏုင္ရန္

အမ ိဳြးသာြး/အမ ိဳြးသမီြး၊
မွတ္တမ္ြးတင္ျခင္ြးျဖင့္

နည္ြးလမ္ြးတစ္ခုမွာ

လူႀကီြး/လူငယ္ႏွင့္

ရပ္ရာမ ာြး၏

လူလတ္/အမ္ေထာင္သည္

အသံုြးျပိဳသူအမ ိဳြးအစာြးအျပည့္အစံုကု

အျပည့္အဝ

ပံုေဖာ္သရွႏုင္မည္ျဖစ္သည္။
၃။ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအာြး ေက ြးရာ ေျမပံုထုတ္ေရြး ေကာ္မတီတင္ ပါဝင္ေစျခင္ြးသည္ စီမံကန္ြးေဖာ္ေဆာင္ရာတင္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး
အသံမ ာြးကု

ထည့္သင္ြးစဥ္ြးစာြးႏုင္ေစရန္

ေျခလွမ္ြးေကာင္ြးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္တုင္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးမွာ

ထုသု႔

ပါဝင္ေဆာင္ရက္မႈႏွင့္

ရင္ြးႏွီြးကၽမ္ြးဝင္ျခင္ြး မရွသျဖင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး အဓပၸါယ္ရွစာ ပါဝင္ေဆာင္ရက္ႏုင္ေစရန္ ပုမုအာြးစုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုအပ္ေပလမ့္မည္။
အစည္ြးအေဝြးအာြးလံုြးတင္ အမ ိဳြးသာြးတစ္ဖ႕ြဲ ၊ အမ ိဳြးသမီြး တစ္ဖ႕ြဲ ခ၍
ြဲ
ျပိဳလုပ္ျခင္ြးျဖင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး မမတု႔၏ အျမင္မ ာြးကု
ထုတ္ေဖာ္ေျပာခင့္ ရရွလမ့္မည္ဟု ရည္ၫႊန္ြးအုပ္စုမ ာြးမွ အမ ိဳြးသမီြး အခ ိဳ႕က အၾကံျပိဳသည္။ ထုေကာ္မတီမ ာြးတင္ မတူညီေသာ
အမ ိဳြးသမီြး အုပ္စု အမ ိဳြးမ ိဳြး (အသက္အရယ္အလုက္၊ အမ္ေထာင္ရ-မရွ
ွ
၊ အမ ိဳြးသမီြး အမ္ေထာင္ဦြးစီြးႏွင့္ အမ ိဳြးသာြး အမ္ေထာင္ဦြးစီြးမွ
မသာြးစုဝင္ျဖစ္ျခင္ြး၊ စုက္ပ ိဳြးေျမရွေသာ အမ ိဳြးသမီြးႏွင့္ လယ္ယာမြဲ့ မသာြးစုဝင္ အမ ိဳြးသမီြး စသျဖင့္) တု႔ကု ကုယ္စာြးျပိဳသူမ ာြး ပါဝင္ေစရန္
ေဆာင္ရက္ေစျခင္ြးျဖင့္ ရည္ရယ္ခ က္ ပုမု အထေျမာက္ႏုင္မည္ျဖစ္သည္။
၄။ ေက ြးရာေျမအသံုြးခ မႈ အစီအစဥ္မ ာြး ခ မွတ္ရာတင္ ေရွ႕ေျပြးအဖ႕ြဲ အေနႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးပါဝင္ေစရန္ ဂရုျပိဳ၍ အာြးလံုြးပါဝင္ေသာ
လုပ္ငန္ြးစဥ္မ ိဳြး ေဆာင္ရက္ရန္ မျဖစ္မေန အေရြးႀကီြးပါသည္။
၅။ လက္ေမာင္ေကြးေက ြးရာအုပ္စုတင္ ေဒသခံ လူမႈအေျချပိဳအဖ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြးသည္ လူမႈေရြး လႈပ္ရွာြးမႈမ ာြးတင္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပုမု
ပါဝင္လာေစေရြးႏွင့္

အမ ိဳြးသမီြးႏွင့္

အမ ိဳြးသာြးမ ာြးအာြးလံုြး

ရပ္ရာလူထု ေဆြးေႏြးပႏ
ြဲ ွင့္ သင္တန္ြးမ ာြး
ေရွ႕ေျပြးစီမံကန္ြး

ေျမယာဥပေဒမ ာြးအေၾကာင္ြး

ျပိဳလုပ္လ က္ရွသည္။

ခ ဥ္ြးကပ္ေဆာင္ရက္ရာတင္

အမ ိဳြးသမီြး

နာြးလည္သေဘာေပါက္လာေရြးအတက္

ေရွ႕ေျပြး အဖ႕ြဲ မ ာြးအေနျဖင့္ ထု NGO မ ာြးႏွင့္ ခ တ္ဆက္၍
ပါဝင္မႈ

ျမ္င့တ
္ င္လာေစရန္

ပူြးေပါင္ြးေဆာင္ရက္ႏုင္

နည္ြးလမ္ြးရွာေဖသင့္ပါသည္။
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

မည့္

၆။ အမ ိဳြးသမီြး သီြးသန႔္ အစည္ြးအေဝြး (သု)႔ အုပ္စုမ ာြး ဖန္တီြးေပြးျခင္ြးျဖင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ေျမအသံုြးခ ခင့္ ရရွေရြးႏွင့္ ေျမအသံုြးခ မႈတု႔ႏွင့္
စပ္လ ဥ္ြး၍ ၎တု႔၏ အခက္အခြဲမ ာြးကု ဖင့္ဟေျပာဆု ေဖာ္ျပခင့္ ရရွႏုင္မည္ျဖစ္သည္။
၇။

ေက ြးရာမ ာြးတင္

အထူြးသျဖင့္

အမ ိဳြးသမီြးထုအတင္ြး

ေျမယာႏွင့္

သက္ဆုင္သည့္

ဥပေဒမ ာြးအေၾကာင္ြး

ဗဟုသုတ

နည္ြးေနဆြဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေျပြးၾကာြးဝင္ေဆာင္ရက္ျခင္ြးႏွင့္ ယင္ြးမွထက္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈ အလာြးအလာမ ာြး ကု ရာသူ၊
ရာသာြးမ ာြး နည္ြးလည္ေစရန္အတက္ ပညာေပြးအစီအစဥ္မ ာြးႏွင့္ စမ္ြးရည္ျမ္င့တ
္ င္ေပြးျခင္ြးမ ာြး ျပိဳလုပ္ေပြးရန္ မျဖစ္မေန လုအပ္ပါသည္။
တရာြးဥပေဒေရြးရာ ပညာေပြး အစီအစဥ္မ ာြးတင္ အမ ိဳြးသမီြးေျမယာအခင့္အေရြးကုလည္ြး ထည့္သင္ြး ပညာေပြးသင့္ၿပီြး သင္တန္ြးမ ာြးကု
အမ ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး

ပညာေပြးသင္တန္ြးမ ာြးကု

အာြးလံုြးအတက္

ေဒသခံအဖ႕ြဲ မ ာြး

စီစဥ္ေပြးသင့္ပါသည္။

လက္ေမာင္ေကြး

စီစဥ္ေဆာင္ရက္ေပြးေနသည့္

ေက ြးရာအုပ္စု

မည္သည့္

(ႏွင့္

ဤကြဲ့သု႔

စီမံကန္ြးေနရာတင္မဆု)

တင္

ေရွ႕ေျပြးအဖ႕ြဲ အေနျဖင့္ ေဒသခံ လူမႈအေျချပိဳအဖ႕ြဲ မ ာြးႏွင့္ ည္ႏင္
ႈ ြးေဆာင္ရက္သင့္ ပါသည္။
၈။ ေက ြးရာတင္ြး အျငင္ြးပာြးမႈကု လက္ဦြးေျဖရွင္ြးေပြးရသူ၊ ရာသူ ရာသာြးမ ာြးအတက္ အစုြးရ ဌာနမ ာြးႏွင့္ ခ တ္ဆက္ေပြး သည့္
လမ္ြးေၾကာင္ြး ျဖစ္ေသာ ေက ြးရာေခါင္ြးေဆာင္မ ာြးသည္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အမ ိဳြးသမီမ ာြးအတက္ ေျမယာအခင့္အေရြး မ ာြးဆုင္ရာႏွင့္
ေျမယာအျငင္ြးပာြးမႈ ေျဖရွင္ြးရန္ အေကာင္ြးဆံုြးနည္ြးလမ္ြးမ ာြး ဆုင္ရာ သင္တန္ြးမ ာြး ရရွထာြးသင့္သည္။
၉။ အင္ြးေလြးကန္အနီြးတင္ ခရီြးသာြးလုပ္ငန္ြးႏွင့္ အျခာြးရင္ြးႏွီြးျမ္ိဳပ္ႏံွမႈမ ာြး တုြးတက္မ ာြးျပာြးလာျခင္ြးႏွင့္ အျခာြး ေျမယာ အမ ိဳြးအစာြး
ေျပာင္ြးလြဲသတ္မွတ္ျခင္ြး စသည္တု႔ေၾကာင့္ ေျမယာဆုင္ရာ ဖအာြးမ ာြး တုြးျမင့္လာလ က္ရွသည့္အ တက္ ေျမေစ ြးႏႈန္ြးမ ာြး ျမင့္လာျခင္ြး၊
အျငင္ြးပာြးမႈပဋပကၡမ ာြးႏွင့္

ဖအာြးမ ာြးေၾကာင့္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္

အမ္ေထာင္စုမ ာြးအေပၚ

မည္သည့္

အက ိဳြးဆက္မ ာြး

ျဖစ္ေပၚသက္ေရာက္မည္ဆသည္
ု
ကု ပုမုအသပညာျဖန႔္ေဝရန္ လုအပ္ ပါသည္။ ဤအေျခအေနအတက္ ဓေလ့ထံုြးတမ္ြးစနစ္မ ာြးအတင္ြး
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏ အခင့္အေရြးကု ရွင္ြးလင္ြးစာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုျခင္ြးႏွင့္ မွတ္တမ္ြးတင္ျခင္ြးတု႔ လုအပ္ပါသည္။
၁၀။ စီမံကန္ြးအေနႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအတက္ ေငေၾကြးဝန္ေဆာင္မႏ
ႈ ွင့္ အသက္ေမြးဝမ္ြးေက ာင္ြး သင္တန္ြးမ ာြး ျဖည့္ဆည္ြးေပြးႏုင္ရန္
ကုယ့္အာြးကုယ္ကုြး အဖ႕ြဲ မ ာြး (သု႔) အလာြးတူ အဖ႕ြဲ မ ာြး ဖ႕ြဲ စည္ြးေပြးရန္ စဥ္ြးစာြးသံုြးသပ္သင့္ပါသည္။
၁၁။ ေရွ႕ေျပြးခ ဥ္ြးကပ္ေဆာင္ရက္ရာတင္ ေစာင့္ၾကည့္အကြဲျဖတ္မႈ အပုင္ြး၌ စီမံကန္ြး ရလာဒ္မ ာြးမွာ အမ ိဳြးသမီြးႏွင့္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးအတက္
တန္ြးတူ သက္ေရာက္မႈ ရွမရွကုပါ ထည့္သင္ြး၍ အခ က္အလက္ေကာက္ယူကာ ေလ့လာရန္ လုအပ္ပါသည္။

၅-၂ အျခာြးမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပိဳျပင္ေျပာင္ြးလြဲေရြးအတက္ အၾကံျပိဳခ က္မ ာြး
၁။

ေျမယာဆုင္ရာ

ဥပေဒမ ာြးအာြးလံုြးတင္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး

ေျမယာအခင့္အေရြး

တန္ြးတူရရွရန္

ျပဌာန္ြးခ က္မ ာြး

ရွင္ြးလင္ြးစာ

ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေျမအသံုြးခ မႈ မူဝါဒတင္ ထုကြဲ့သု႔ျပဌာန္ြးခ က္မ ာြးပါဝင္ေသာ္လည္ြး ၂၀၁၂ခုႏွစ္ လယ္ေျမဥပေဒ အပါအဝင္
ယခင္က ျပဌာန္ြးခြဲ့ေသာ ဥပေဒမ ာြးတင္မူ ထုကြဲ့သု႔ ျပဌာန္ြးခ က္မ ာြး ပါဝင္ျခင္ြး မရွပါ။ ထု႔ေၾကာင့္ ေျမယာကု စီမံအုပ္ခ ိဳပ္သူ တာဝန္ခံ
(DoALMS မွ အရာရွမ ာြးႏွင့္ ေက ြးရာလူႀကီြးမ ာြး အပါအဝင္) အၾကာြး နာြးလည္မႈ ရွပ္ေထြးျခင္ြးမ ာြး ျဖစ္ေစၿပီြး က ာြး၊မ တန္ြးတူညီမွ မႈ
အေျခခံဥပေဒသမ ာြးကုလည္ြး ေကာင္ြးစာေဖာ္ေဆာင္ႏုင္ျခင္ြး မရွပါ။
၂။

စုက္ပ ိဳြးေျမကု

ပူြးတြဲမွတ္ပုတ
ံ င္ခင့္အာြး

ခင့္ျပိဳရန္

၂၀၁၂ခုႏွစ္

လယ္ယာေျမ

ဥပေဒအာြး

ေျပာင္ြးလြဲသင့္ၿပီြး

ဥပေဒအတုင္ြး

ေဖာ္ေဆာင္ႏုင္ျခင္ြး ရွမရွ ထေရာက္စာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ စနစ္ေပၚေပါက္ရန္လည္ြး တုက္တန္ြး ႏႈြးေဆာ္သင့္ ပါသည္။
၃။ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏ ေျမယာဆုင္ရာအခင့္အေရြးကု ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပြးထာြးသည္ႏွင့္ လက္ေတ႕တင္ ရရွခံစာြးခင့္ အေနအထာြးကု
ျပည့္စံုစာ

အခ က္အလက္ေကာက္ယူသင့္ပါသည္။

ထုအခ က္အလက္မ ာြးကု

အသံုြးခ ၍

အမ ိဳြးသမီြး

အမ္ေထာင္ဦြးစီြးမ ာ၏

ေျမယာရရွပုင္ခင့္ႏွင့္ ေျမယာအသံုြးခ မႈဆုင္ရာ ထခုက္နစ္နာမႈမ ာြးကု ေဖာ္ထုတ္ကာ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ကု ပံ့ပြးေပြးမည္
ု
့ ဥပေဒႏွင့္
စည္ြးမ ဥ္ြးမ ာြး သတ္မွတ္ရန္ အၾကံျပိဳသင့္ပါသည္။
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

၄။ ဥပေဒမ ာြးကု ျပင္ဆင္ေျပာင္ြးလြဲ၍ အမ ိဳြးသာြး ေျမအသံုြးခ မႈ မူဝါဒ (အထူြးသျဖင့္ အပုဒ္ ၇၅) တင္ေဖာ္ျပထာြးသည့္အတုင္ြး
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏ ေျမယာပုင္ဆင္
ု ခင့္ႏွင့္ စီမံခန႔္ခပ
ြဲ င္
ု ခင့္မ ာြးကု ေဖာ္ေဆာင္ေပြးႏုင္ရန္

ေျမယာစီမအ
ံ ုပ္ခ ိဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခမ
ြဲ ႈဆုင္ရာ

ရွင္ြးလင္ြး၍ ရပ္ရာလူထု လက္လွမ္ြးမီေသာ နည္ြးစနစ္မ ာြးကု ဖန္တီြးသင့္ ပါသည္။
၅။ အမ္ေထာင္စုအတင္ြး လင္ေယာက္ ာြး/အမ ိဳြးသာြး မသာြးစုဝင္မ ာြး ေရႊ႕ေျပာင္ြးထက္ခာသာြးျခင္ြး၊ လင္မယာြးကာရွင္ြးျခင္ြး ႏွင့္ ခ၍
ြဲ ေနျခင္ြး
စသည့္အေျခအေနမ ာြးေၾကာင့္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး၏

ထခုက္နစ္နာမႈမ ာြးကု

အထူြးထည့္သင္ြးစဥ္ြးစာြး၍

ေျမယာ

အေမဆက္ခံျခင္ြး၊

ငွာြးရမ္ြးျခင္ြးႏွင့္ ေရာင္ြးခ ျခင္ြးဆုင္ရာ စည္ြးမ ဥ္ြးစည္ြးကမ္ြး၊ လမ္ြးၫႊန္မႈမ ာြးကု ရွင္ြးလင္ြးစာ ခ မွတ္သင့္ပါသည္။
၆။ ေျမယာဆုင္ရာ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ေရြး အဖ႕ြဲ မ ာြးအပါအဝင္ ေျမယာဆုင္ရာ ဥပေဒမ ာြး၊ မူဝါဒမ ာြး၊ အစီအစဥ္မ ာြး၊ ဥပေဒ ေရြးရာ
အကူအညီမ ာြး၊ မွတ္ပုတ
ံ င္ေဆာင္ရက္ေပြးမႈမ ာြး စသည္တု႔အာြးလံုြးတင္ ေက ြးလက္ေဒသေန အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ေဆာင္ရက္ခင့္
ရွေစသင့္ပါသည္။

နည္ြးလမ္ြးတစ္ခုမွာ

ေက ြးရာအဆင့္ႏွင့္

အထက္အဆင့္မ ာြးတင္

ဖ႕ြဲ စည္ြးသည့္

ေကာ္မတီမ ာြး

အာြးလံုြးတင္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး မျဖစ္မေနပါဝင္ရမည့္ အေရအတက္ တစ္ခု သတ္မွတ္ျခင္ြးျဖစ္ၿပီြး ထုသု႔ ပါဝင္ ေစျခင္ြးျဖင့္ ရပ္ရာအတင္ြးမွ အမ ိဳြးသာြးမ ာြး၏
ေထာက္ခံမႈကလည္
ု
ြး ရရွလာႏုင္ပါသည္။

18
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုငဆ
္ င
ု ္ခင့္ဆုင္ရာ
က ာြး-မ ရႈေထာင့္မ ာြး အာြး ရပ္ရာအဆင့္
ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး - ကင္ြးဆင္ြးေမြးျမန္ြးသူမ ာြးအတက္
လမ္ြးညႊန္ေမြးခန္ြးမ ာြး
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ ရည္ညန
ႊ ြး္ အုပစ
္ လ
ု က
ု ္ ေဆြးေႏြးျခင္ြး
ေခါင္ြးစဥ္

ျဖစ္ႏုင္သည့္ ေမြးခန္ြးမ ာြး

ေျမႏွင့္

ေက ြးရာအတင္ြး မည္သည့္ လႈပ္ရွာြးမႈမ ာြးတင္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္သလြဲ?

ေျမအသံုြးခ မႈအမ ိဳြးအစာြး

ဤေက ြးရာအတင္ြး မည္သည့္ ေျမအမ ိဳြးအစာြးမ ာြး ရွပါသလြဲ?

မ ာြး

ထုေျမအမ ိဳြးအစာြး တစ္ခုစီကု မည္သု႔ အသံုြးျပိဳပါသနည္ြး/ ေျမအမ ိဳြးအစာြး တစ္ခုစီကု
ဘယ္အတက္အသံုြးျပိဳပါသလြဲ?
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ခင့္မရွသည့္ လႈပ္ရွာြးမႈမ ာြး/ေျမမ ာြး ရွပါသလာြး? ရွပါက ဘာေၾကာင့္ ထုကြဲ့သု႔
ျဖစ္ရသလြဲ? ထုလႈပ္ရွာြးမႈမ ာြးတင္ ပါဝင္ခင့္မရရန္ (သု)႔ ထုေျမကု အသံုြးခ ခင့္ မရရန္
မည္သည့္အရာက အတာြးအဆီြး ျဖစ္ေနပါသလြဲ?
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး အတူတက လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ (သု)႔ အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရက္ေပြးသည့္
လႈပ္ရွာြးမႈမ ာြး ရွပါသလာြး? အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး အုပ္စုလုက္ စုက္ပ ိဳြးလုပ္ကုင္ၾကပါသလာြး ? သု႔မဟုတ္
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ေတာထက္ပစၥည္ြးမ ာြး အတူတက ထုတ္ယူၾကပါသလာြး? သု႔မဟုတ္
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး အျပန္အလွန္ အေပြးအယူသေဘာျဖင့္ တစ္ဦြးလယ္တင္ တစ္ဦြး
ကူညီလုပ္ကုင္ျခင္ြး ရွပါသလာြး?

အမ ိဳြးသမီြး ဦြးေဆာင္သည့္

ဤရာတင္ အမ ိဳြးသမီြး ဦြးစီြးသည့္ အမ္ေထာင္စုအမ ာြးအျပာြး ရွပါသလာြး?

အမ္ေထာင္စမ
ု ာြး

မည္မွ ရွပါသလြဲ?
ရွပါက ထုအမ ိဳြးသမီြးမ ာြး မည္ကြဲ့သု႔ အမ္ေထာင္ဦြးစီြးမ ာြး ျဖစ္လာပါသလြဲ? (ဆုလုသည္မွာ

၎တု႔သည္ အမ္ေထာင္မရွသူ အပ ိဳမ ာာြးလာြး၊ ခင္ပန္ြးက အေဝြးတင္
သာြးေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုင္ေနျခင္ြးမ ာြး၊ ခင္ပန္ြးက စန႔္ပစ္သာြးျခင္ြးလာြး၊ ခင္ပန္ြး ေသဆံုြး
သာျခင္ြးလာြး)
ေျမယာလက္ဝယ္ရျခင္
ွ ြးႏွင့္

ဤရာရွ လူမ ာြးစုသည္ ေျမပုင္ဆုင္ၾကပါသလာြး? မသာြးစုအနည္ြးငယ္လာြး၊ မသာြးစု အခ ိဳ႕လာြး၊

အေထာက္အထာြး

မသာြးစု အမ ာြးအျပာြးလာြး?

စာရက္စာတမ္ြး

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ေျမပုင္ဆင္
ု ၾကပါသလာြး? ပုင္ဆုင္ပါက ပုင္ဆုင္သူအေရအတက္မ ာြးသလာြး ?
မမ ာြးပါက ဘာေၾကာင့္လ?ြဲ
ပုင္ဆုင္မႈ အေထာက္အထာြး စာရက္စာတမ္ြးမ ာြးကု မည္သူ႔အမည္ျဖင့္ ရရွထာြးပါသလြဲ?

အမ္ေထာင္ဦြးစီြး၊ ခင္ပန္ြး၊ အရယ္ေရာက္ၿပီြးသူတစ္ဦြးဦြး၊ ခင္ပန္ြးႏွင့္ ဇနီြး၊အသက္အႀကီြးဆံုြးသူ ၊
စသျဖင့္
အေထာက္အထာြးစာရက္တင္ မမနာမည္ေပါက္ေသာ အမ ိဳြးသမီြး (သု ႔) အမ ိဳြးသာြးႏွင့္ ပူြးတြဲ
အမည္ေပါက္ေသာ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးကု သပါသလာြး? မည္မွ ေလာက္ ရွသလြဲ စံုစမ္ြးပါ

(အနည္ြးငယ္၊ အခ ိဳ႕၊ အမ ာြးအျပာြး၊ ေျမာက္မ ာြးစာ၊ အမ ာြးဆံုြး ၊ အမ ိဳြးသမီြး အမ္ေထာင္ဦြးစီြးမ ာြး
အမ ာြးစုလာြး (သု)႔ မည္သု႔ေသာ အမ ိဳြးသမီြးမ ိဳြးလြဲ)

20
ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

LUC အေၾကာင္ြး ျမင္ဖူြး၊ ၾကာြးဖူြးပါသလာြး?
LUC အေၾကာင္ြးသသည္ ဆုပါက,


LUC ဆုတာဘာလြဲ? ဤရာတင္ LUC ရွသည့္ အမ္ေထာင္စု တစ္စုစု ရွ ပါသလာြး?
ဘယ္အခ န္တုန္ြးက ရရွခြဲ့ပါသလြဲ? မည္သု႔ ရရွခြဲ့ၾကပါသလြဲ? ေျမယာ မွတ္ပံုတင္ျခင္ြး

ကစၥရပ္အေပၚ သူတု႔မည္မွ နာြးလည္ေၾကာင္ြး သရွေအာင္ လုပ္ပါ။


LUC မ ာြးသည္ အေရြးႀကီြး/အကူအညီရသည္ဟု ထင္ပါသလာြး? LUC ရွျခင္ြး“
အက ိဳြးေက ြးဇူြးက ဘာပါလြဲ?



အမ ိဳြးသမီြး တစ္ဦြး၏ အမည္ေပါက္သည့္ LUC ကု ျမင္ဖူြး၊ ၾကာြးဖူြးပါသလာြး?

မည္မွ ေလာက္ ရွသလြဲ စံုစမ္ြးပါ (အနည္ြးငယ္၊ အခ ိဳ႕၊ အမ ာြးအျပာြး၊ ေျမာက္ျမာြးစာ၊
အမ ာြးဆံုြး၊ အမ ိဳြးသမီြး အမ္ေထာင္ဦြးစီြးမ ာြး အမ ာြးစုလာြး (သု)႔ မည္သု႔ေသာ အမ ိဳြးသမီြး
မ ိဳြးလြဲ)


LUC တင္အမ ိဳြးသမီြး အမည္ ေပါက္ျခင္ြးေၾကာင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအ တက္ ထူူြးျခာြးမႈ
ရွပါသလာြး?

ကုယ္ပုင္အမည္ေပါက္ျခင္ြး ေၾကာင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ေျမယာႏွင့္ စပ္လ ဥ္ြးသည့္ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ ေရြး၊
အသံုြး ျပိဳႏုင္စမ္ြး၊ ငွာြးရမ္ြးႏုင္စမ္ြး၊ ေပါင္ႏံွႏုင္စမ္ြး (သု)႔ ေရာင္ြးခ ႏုင္စမ္ြး အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွ-မရွ
ကၽႏ္ုပ္တု႔ စူြးစမ္ြးေလ့လာေနပါသည္။
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး

ေျမယာပုင္ဆုင္သည့္ အမ္ေထာင္စမ
ု ာြးသည္ ပံုမွန္အာြးျဖင့္ ေျမကုမည္သု႔ ရရွခြဲပ
့ ါသလြဲ?

ေျမရရွႏုင္မည့္

မသာြးစုခ င္ြး အေမဆက္ခံျခင္ြး၊ အစုြးရ ခင့္ျပိဳျခင္ြး၊ ဝယ္ယူျခင္ြး စသည့္နည္ြးျဖင့္

နည္ြးလမ္ြးမ ာြး

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး မည္ကြဲ့သု႔ ေျမပုင္ရွင္ ျဖစ္လာသလြဲ?
မမေမြးဖာြးခြဲ့သည့္မသာြးစုမွ အေမဆက္ခံရရွျခင္ြး

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ ေမြးဖာြးႀကီြးျပင္ြးခြဲ့ သည့္ မသာြးစု ထံမွေျမအေမဆက္ခံႏုင္သလာြး?
မည္မွ မ ာြးျပာြးပါသလြဲ? ျဖစ္စဥ္ကု ေျပာျပပါ။



အမ ိဳြးသမီြး မ ာြးသည္ အကုမ ာြး၊ ေမာင္မ ာြးႏွင့္ ေျမပမာဏ တန္ြးတူရရွပါသလာြး?



အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး အမ္ေထာင္ရွျခင္ြး-မရွျခင္ြးႏွင့္ သက္ဆုင္ပါသလာြး?



လုပ္ကက္ငယ္ အမ္ေထာင္စမ
ု ာြး အေနျဖင့္ သာြးသမီြးမ ာြးပါက ေျမကု မည္သု႔
ေဝျခမ္ြးပါသလြဲ? ဥပမာ အမ္ေထာင္စုတင္ ေျမကက္အငယ္ေလြးသာ ရွၿပီြး သာြးသမီြး
ေလြးေယာက္ရွပါက မည္သူ႔ကု ဦြးစာြးေပြးမလြဲ?



ဤရာတင္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး မည္သည့္အသက္အရယ္တင္ အမ္ေထာင္က ေလ့ရွပါသလြဲ?
သတု႔သမီြးမသာြးစုက သတုြးသာြးမသာြးစုအာြး တင္ေတာင္ြးရျခင္ြး (သု)႔ သတု႔သာြး
မသာြးစု ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာ ရရွျခင္ြး ရွပါသလာြး? ထုသု႔ အလြဲအထပ္ျပိဳလုပ္ ရာတင္
ေျမယာပါပါသလာြး?



ရာတင္ေျမပုင္ရွသသည့္ အမ ိဳြးသမီြးသည္ လက္ထပ္ၿပီြးရာမွ ထက္ခာ သာြးလွ င္
က န္ခြဲ့ေသာေျမသည္ မည္သု႔ ျဖစ္မလြဲ?

ခင္ပန္ြးထံမွ အေမရရွျခင္ြး


အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ မမတု႔၏ ခင္ပန္ြးထံမွ ေျမယာအေမ ဆက္ခံခင့္ ရွပါသလာြး?
မည္မွ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွပါသလြဲ?



တရာြးဝင္လက္ထပ္ထာြးရန္ အေရြးႀကီြးပါသလာြး?



ခင္ပန္ြးတင္ ဇနီြးတစ္ဦြးထက္ပုရွပါက ျပႆနာရွပါသလာြး?

အစုြးရ ခင့္ျပိဳျခင္ြးေၾကာင့္ ေျမရရွျခင္ြး


အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ အစုြးရထံမွ တုက္ရုက္ခင့္ျပိဳခ က္ျဖင့္ ေျမရရွႏုင္ပါသလာြး?
မည္မွ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွပါသလြဲ? အစုြးရထံမွခင့္ျပိဳခ က္ကု ပုမုရရွႏုင္သည့္ အမ ိဳြးသမီြး
ပံုစံမ ိဳြး ရွပါသလာြး? အစုြးရ၏ ခင့္ျပိဳခ က္မရႏုင္သည့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ရွပါသလာြး?

ဝယ္ယူျခင္ြးျဖင့္ ေျမရရွျခင္ြး
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး


ေျမယာ ရယူအသံုြးျပိဳခင့္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ေျမဝယ္ခင့္ရွပါသလာြး? ထုသု႔ ဝယ္ယူမႈ မည္မွ ေပါမ ာြးပါသလြဲ?

အမ္ေထာင္စုမ ာြး ေျမငွာြးရမ္ြးခင့္ ရွပါသလာြး? သီြးစာြးလုပ္ကုင္ခင့္ ရွပါသလာြး? ေျမငွာြး လုပ္ကုင္ခင့္
ရွပါသလာြး?
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ေျမငွာြးရမ္ြးခင့္ရွပါသလာြး? သီြးစာြးလုပ္ကုင္ခင့္ရွပါသလာြး? ေျမငွာြး လုပ္ကုင္ခင့္
ရွပါသလာြး?
ေျမငွာြးရမ္ြးခင့္ ရွသည္ဆုပါက


ငွာြးရမ္ြးမႈ မည္မွ ေပါမ ာြးပါသလြဲ? ေယဘူယ အာြးျဖင့္ႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ငွာြးရမ္ြးျခင္ြး



ငွာြးရမ္ြးသည့္ေျမတင္ မည္သု႔ လုပ္ကုင္ေလ့ရွပါသလြဲ?



ေျမအငွာြးခ ထာြးမႈသည္ ရာသီအလုက္လာြး၊ ႏွစ္အလုက္လာြး၊ ေရရွည္လာြး?



ထံုြးစံအာြးျဖင့္ စာခ ိဳပ္စာတမ္ြးျဖင့္ ငွာြးရမ္ြးျခင္ြးလာြး၊ ႏႈတ္ကတျဖင့္ ငွာြးရမ္ြးျခင္ြးလာြး?



ေျမအငွာြးခ ထာြးမႈႏွင့္ ဆက္ႏယ္၍ အျငင္ြးပာြးမႈျဖစ္ပာြးပါက မည္သု႔ ျဖစ္ႏုင္ပါသလြဲ?
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွပါသလာြး? ပံုမွန္အာြးျဖင့္ အျငင္ြးပာြးမႈမ ာြးကု မည္သု႔ ေျဖရွင္ြးပါသလြဲ?



ေျမငွာြးရမ္ြးရာတင္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးတင္ေရာ တန္ြးတူ ေရြးခ ယ္စရာ/အခင့္ အေရြးမ ာြး
ရွပါသလာြး?

သီြးစာြးလုပ္ကုင္ခင့္ ရွသည္ဆုပါက


သီြးစာြးလုပ္ကုင္မႈ မည္မွ ေပါမ ာြးပါသလြဲ? ေယဘူယ အာြးျဖင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး
လုပ္ကုင္ျခင္ြး



ငွာြးရမ္ြးသည့္ေျမတင္ မည္သု႔ လုပ္ကုင္ေလ့ရွပါသလြဲ?



ပံုမွန္အာြးျဖင့္ သီြးစာြးခ ထာြးရာတင္ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ က္မ ာြး ပါဝင္ပါသလြဲ?



မည္သူက မည္သည့္အရာကု ျဖည့္ဆည္ြးသည္၊ မည္သ႔ု မွ ေဝရန္ ေမွ ာ္မွန္ြးသည္၊ သီြးႏံွ
မေအာင္ျမင္ပါက မည္သု႔ေဆာင္ရက္သည္ စသည္တု႔ကု ရွင္ြးျပေပြးပါ။



သီြးစာြးခ ထာြးျခင္ြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္ြးပာြးမႈ ျဖစ္ပာြးပါက မည္သု႔ေဆာင္ ရက္ပါသလြဲ?
မည္မွ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွပါသလြဲ? အျငင္ြးပာြးမႈ မ ာြးကု ပံုမွန္အာြးျဖင့္ မည္သု႔
ေျဖရွင္ြးပါသလြဲ?


ေျမပုင္ဆင္
ု ခင့္ အာမခံခ က္

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးတင္ေရာ တန္ြးတူ ေရြးခ ယ္စရာ/အခင့္ အေရြးမ ာြး ရွပါသလာြး

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး လယ္မာြးကာရွင္ြးျပတ္စြဲသည့္ အခါ၊ ခေ
ြဲ နသည့္အခါ (သု)႔ စန႔္ပစ္ခရ
ံ သည့္အခါတင္
သူမ၏ ေျမယာ အသံုြးခ ခင့္ ျဖစ္သာြးမည္လြဲ? သူမ၏ သာြးသမီြးမ ာြးအတက္ မည္သု႔ ျဖစ္မည္လ?ြဲ
ဥပမာျဖစ္စဥ္ ၁။ ဦြး (က) သည္သူ႔ဇနီြးအာြး စန႔္ပစ္လုက္ပါသည္။ ဇနီြးသည္၏ ေျမယာအသံုြးခ ခင့္
မည္သု႔ ျဖစ္သာြးမည္လြဲ? သာြးသမီြးမ ာြးအတက္ မည္သု႔ျဖစ္သာြးမည္လြဲ?
အမ ိဳြးသမီြးတစ္ဦြး၏ ခင္ပန္ြးသည္ ေနာက္အမ္ေထာင္ျပိဳလုက္သည့္ အခါ သူမ၏ ေျမအသံုြးခ ခင့္
မည္သု႔ ျဖစ္သာြးမည္လြဲ? သူမ၏ သာြးသမီြးမ ာြးအတက္ မည္သု႔ ျဖစ္သာြးမည္လြဲ?
ဥပမာျဖစ္စဥ္ ၂။ ဦြး (က) တင္ဇနီြး တစ္ဦြး ရွၿပီြး ေနာက္ထပ္ မန္ြးမတစ္ဦြး ထပ္ယူ လုက္သည္။ သူ၏
ဇနီြး နံပါတ္ ၁ ႏွင့္ ဇနီြး နံပါတ္ ၂ တု႔၏ ေျမအသံုြးခ ခင့္အေပၚ မည္သု႔ သက္ေရာက္မည္လြဲ? ဇနီြး
နံပါတ္ ၂ ၏ သာြးသမီြးမ ာြးသည္လည္ြး ေျမယာ ဆက္ခံခင့္ တန္ြးတူရရွမည္လာြး? ရွင္ြးျပပါ။
အမ ိဳြးသမီြး၏ ခင္ပန္ြးသည္ အေဝြးသု႔ေရာက္ေနသည့္အခါ သူမ၏ ေျမအသံုြးခ ခင့္ မည္သု႔
ျဖစ္သာြးမည္နည္ြး။
ဥပမာ ျဖစ္စဥ္ ၃။ ဦြး (က) သည္အေဝြးတင္ သာြးေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုင္ေနသည္။ ေျမကု
မည္သူက ထန္ြးခ ိဳပ္ကင္
ု တယ္ မည္နည္ြး? ရွင္ြးျပပါ။
အမ ိဳြးသမီြးတစ္ဦြးသည္ မည္သည့္ အေျခအေနတင္ သူမ၏ အမ္ေထာင္စုပင္
ု ေျမကု အသံုြးခ ခင့္
ဆံုြး႐ံႈြးရႏုင္ပါသလြဲ? ဤရာမွ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအတက္ ဤအခ က္မွာ စုြးရမ္စရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသလာြး?
မသာြးစု တစ္စုလံုြး လက္ရွအသံုြးျပိဳေနသည့္ ေျမကု ဆံုြး႐ံႈြးရသည့္ အေျခအေနမ ိဳြးရွပါသလာြး?
ရွင္ြးျပေပြးပါ။ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ ထခုက္ခံစာြးရႏုင္ေျခ အမ ာြးဆံုြးရွသည့္ အမ္ေထာင္စုမ ာြးကု
ေဖာ္ျပပါ။? ဤရာရွ အမ္ေထာင္စုမ ာြး ယင္ြးအတက္ စုြးရမ္ေနရပါသလာြး?
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ ရာတင္

ဤရာတင္ အမ ိဳြးသာြးတစ္ဦြးက ေျမကု ေရာင္ြးခ ၊ ေပါင္ႏံွလုၿပီြး သူ၏ ဇနီြးက သေဘာမတူပါက

ပါဝင္ျခင္ြး

မည္သု႔ ျဖစ္မည္လ?ြဲ ဇနီြး၏ ခင့္ျပိဳခ က္မပါဘြဲ ေရာင္ြးခ ၊ ေပါင္ႏံွႏုင္ပါသလာြး?
အကယ္၍ အမ ိဳြးသမီြးက ေျမကု ေရာင္ြးခ ၊ ေပါင္ႏံွလုၿပီြး ခင္ပန္ြးက သေဘာမတူလွ င္ မည္သု႔
ျဖစ္မည္လ?ြဲ ခင္ပန္ြးရြဲ႕ ခင့္ျပိဳခ က္မပါဘြဲ သူမအေနႏွင့္ ေပါင္ႏံွ၊ ေရာင္ြးခ ခင့္ ရွပါသလာြး?
အကယ္၍ အမ ိဳြးသာြး တစ္ဦြးသည္ အျခာြးအရပ္တင္ သံုြးလခန႔္ သာြးေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကုင္ေနစဥ္
သူ၏ ဇနီြးတင္ အေရြးတႀကီြး ေငလုအပ္ပါက မည္သု႔ ျဖစ္မည္လြဲ? ေျမကု ေပါင္ႏံွ၊ ေရာင္ြးခ ရန္
သူမတင္ ဆံုြးျဖတ္ပုင္ခင့္ ရွပါသလာြး? ခင္ပန္ြးအာြး ဦြးစာေမြးရန္ လုပါသလာြး? အျခာြး
အမ ိဳြးသာြးေဆမ ိဳြး (ေယာကၡမ၊ ဖခင္၊ အစ္ကု စသျဖင့္) အာြးေမြးရန္လုပါသလာြး ? အမ ိဳြးသမီြးသည္
ခင္ပန္ြးအာြး မတုင္ပင္ဘြဲ ေျမကု ေပါင္ႏံွလုက္မည္ဆုလွ င္ မည္သု႔ ျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသလြဲ?
အကယ္၍ ဇနီြးသည္က အေဝြးတင္ အလုပ္လုပ္ကုင္ေနစဥ္ (သု)႔ ေဆမ ိဳြးမ ာြးထံ သာြးေရာက္
လည္ပတ္ေနခ တ္င္ ခင္ပန္ြးက ေငလု၍ ဇနီြးသည္၏ သေဘာတူညီမႈ မပါဘြဲ ေျမကု ေပါင္ႏံွ၊
ငွာြးရမ္ြးႏုင္ပါသလာြး? အကယ္၍ ေျမကု ေရာင္ြးခ မည္ဆုလွ င္ေရာ မည္သု႔ ျဖစ္မည္လြဲ?
အမ ိဳြးသာြးမ ာြးသည္ ယင္ြးတု႔၏ ဇနီြးမ ာြးႏွင့္ ေျမကစၥ တုင္ပင္ေလ့ ရွပါသ လာြး?- ဥပမာ ဘာပင္စုက္
မည္၊ ေျမၾသဇာ မည္မွ ထည့္မည္၊ မည္သည့္ အခ န္စုက္မည္၊ အလုပ္ သမာြး မည္မွ ငွာြးမည္ စသျဖင့္

ေျမ စီမခ
ံ န႔္ချြဲ ခင္ြး

ဤရာတင္ ေျမယာကစၥႏွင့္ စပ္လ ဥ္ြး၍ မည္သူက တာဝန္ရွ ပုဂၢိဳလ္၊ အႀကီြးအကြဲ ျဖစ္ပါသလြဲ?

မည္သူလြဲ? ဘယ္မွာေနသလြဲ? မည္သည့္ တာဝန္ယူထာြးသလြဲ? ရွငြး္ ပါေပြးပါ။
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ ထုသူမ ာြးႏွင့္ ဆက္သယ္ေဆာင္ရက္မႈ ရွပါသလာြး? မရွပါက
အဘယ္ေၾကာင့္လြဲ?
အမ ိဳြးသမီြး တစ္ဦြးအာြး ေက ြးရာေခါင္ြးေဆာင္ (သု႔) အစုြးရ အရာရွအျဖစ္ သင္ျမင္ဖူြးပါသလာြး?
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ေခါင္ြးေဆာင္ေနရာတင္ ပုမုပါဝင္လာမည့္ အေရြးကု သင္မည္သု႔
ထင္ျမင္ယူဆပါသလြဲ? အမ ိဳြးသမီြးတစ္ဦြး ေခါင္ြးေဆာင္အျဖစ္ ေနရာယူျခင္ြး ကု သင္မည္သု႔
ျမင္ပါသလြဲ?
ေက ြးရာမွာ ေခါင္ြးေဆာင္ ရွပါသလာြး (ေက ြးရာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမြး)? သူ/သူမ မည္သူပါလြဲ?
ေက ြးရာအုပ္စု ဖံ႕ၿဖိဳြးတုြးတက္ေရြး အေထာက္အကူျပိဳေကာ္မတီတင္ မည္သူ ပါဝင္သည္ကု
သင္သပါသလာြး? သူတု႔ မည္သည့္ တာဝန္ ယူထာြးသလြဲ?
ေက ြးရာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခေျရြး ေကာ္မတီတင္ မည္သူ ပါဝင္သည္ကု သင္သပါသလာြး?
သူတု႔ မည္သည့္ တာဝန္ ယူထာြးသလြဲ?
ေက ြးရာအုပ္စုလယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခေ
ြဲ ရြး ေကာ္မတီတင္ အမ ိဳြးသမီြး မ ာြး ပါဝင္ပါသလာြး? ပါဝင္ပါက
ဘယ္ႏွစ္ဦြးရွပါသလြဲ?
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ပါက ထုေကာ္မတီတင္ မည္သည့္ တာဝန္ထမ္ြးေဆာင္ပါသလြဲ?
ပါဝင္ျခင္ြးမရွပါက အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ထုေကာ္မတီတင္ ပါဝင္ခင့္ မရေအာင္ မည္သည့္ အရာမ ာြးက
အဓက တာြးဆီြးထာြးပါသလြဲ? ေျမယာေကာ္မတီမ ာြးတင္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပုမု ပါဝင္သင့္ပါသလာြး?
ဘာေၾကာင့္လြဲ?
ေျမယာအျငင္ြးပာြးမႈမ ာြး

ဤရာတင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သု႔ေသာ အျငင္ြးပာြးမႈမ ာြး ျဖစ္တတ္ပါသလြဲ?
ေျမယာအျငင္ြးပာြးမႈ ျဖစ္ပာြးပါက ရာသူရာသာြးမ ာြး မည္သု႔ထံတင္ ျပႆနာ ေျဖရွင္ြး ေပြးရန္
တုင္ၾကာြးႏုင္ပါသလြဲ? တုင္ၾကာြးရမည့္ လူပုဂၢိဳလ္ (သု)႔ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ရွပါက ေက ြးဇူြးျပိဳ၍

ေဖာ္ျပပါ။ သူတု႔ကု မည္သု႔ ေခၚပါသလြဲ? အျငင္ြးပာြးမႈ ေျဖရွင္ြးပံုကု ရာသူရာသာြးမ ာြး ယံုၾကည္
လက္ခံပါသလာြး?
ေျဖရွင္ြးပံုကု ရာသူရာသာြးမ ာြး ေက နပ္မႈ မရွပါက တရာြးရံုြးသု႔ တင္ျပခင့္ရွပါသလာြး ? မရွပါက
အဘယ္ေၾကာင့္လြဲ? ကုန္က စရတ္၊ ၾကာျမင့္ခ န္ စသျဖင့္ ေမြးျမန္ြးပါ။
ရပ္ရာ အျငင္ြးပာြးမႈ ေျဖရွင္ြးေရြး အဖ႕ြဲ မွာ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ပါသလာြး?
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွႏုင္မည့္ ေျမအျငင္ြးပာြးမႈေတက ဘယ္လုမ ိဳြးလြဲ?
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ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေမာင္ေကြး ေက ြးရာအုပ္စုရွ ေျမအသံုြးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ ကျြဲ ပာြးျခင္ြးအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး

အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ အျငင္ြးပာြးမႈတစ္ခုတင္ ပါဝင္ပါက ရပ္ရာတာဝန္ရွပုဂၢိဳလ္/ေကာ္မတီထံ
ကုယ္တုင္ သာြးေရာက္ တုင္ၾကာြးပါသလာြး ? မသာြးေရာက္ပါက ဘာေၾကာင့္? အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး
တရာြးရံုြးမ ာြးသု႔ေရာ တက္ေရာက္ တုင္ၾကာြးႏုင္ပါသလာြး?
လင္မယာြးၾကာြး (သု)႔ ညီအစ္ကု၊ ေမာင္ႏွမၾကာြး မသာြးစုတင္ြး အျငင္ြးပာြးမႈမ ာြးကု မည္သု႔
ေျဖရွင္ြးၾက ပါ သလြဲ? (ဥပမာ - ခင္ပန္ြးက ဇနီြးအာြး ပစ္သာြးျခင္ြး၊ ဇနီြးအာြး ေျမယာ အသံုြးခ ခင့္
မျပိဳျခင္ြး၊ အျခာြး ဥပမာမ ာြး)
အမ ိဳြးသမီြး ဦြးေဆာင္သည့္ မသာြးစုတင္ ေျမကစၥ ျပႆနာ ျဖစ္ပာြးလွ င္ (သု႔) ေျမပုင္ ဆုင္မႈ
စာရက္စာတမ္ြးမ ာြးအတက္ အကူအညီ လုအပ္လွ င္ မည္သည့္ ေနရာမွ အကူအညီ ရယူမည္လ?ြဲ
သူမအေနႏွင့္ တာဝန္ရွသူ ထံ တုက္ရုက္ သာြးမည္လာြး? မဟုတ္ပါက သူမကုယ္စာြး မည္သူက
ၾကာြးခံ ေဆာင္ရက္ေပြးမည္လ?ြဲ အမ ိဳြးသာြး ေဆမ ိဳြးမ ာြးလာြး? အျခာြးသူမ ာြး လာြး?
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ဝန္ေဆာင္မႈ

ရာသူရာသာြးမ ာြး ေငေခ ြးရန္ လုအပ္ပါက မည္သု႔ လုပ္ၾကပါသလြဲ? မည္သူ႔ထံက

ရႏုင္ျခင္ြး

ေငေခ ြးႏုင္ပါသလြဲ? ဘဏ္ (သု႔) အေသြးစာြး ေငေခ ြးအဖ႕ြဲ အစည္ြးမ ာြး ရွပါသလာြး?

ကုယ့္အာြးကုယ္ကုြး အဖ႕ြဲ မ ာြး ကြဲ့သု႔ တစ္ဦြးႏွင့္ တစ္ဦြး အကူအညီေပြးရန္ အဖ႕ြဲ လုက္ အစီအစဥ္မ ာြး
ရွပါသလာြး? သု႔မဟုတ္ မတ္ေဆမ ာြးႏွင့္ ေဆမ ိဳြးမ ာြးထံမွ ေငေခ ြးယူပါသလာြး?
ထုေခ ြးေငမ ာြးသည္ အေရြးေပၚ အေျခအေနအတက္လာြး (သု)႔ အမ္ေဆာက္ရန္၊ လုပ္ငန္ြးမ ာြး
ခ ြဲ႕ထင္ရန္အတက္ေရာ ေခ ြးငွာြးႏုင္ပါသလာြး?
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးေရာ တန္ြးတူ ေငေခ ြးယူႏုင္ပါလာြး? ဆုလုသည္မွာ ဘဏ္မ ာြး (သု ႔) အေသြးစာြး

ေငေခ ြးလုပ္ငန္ြးမ ာြး ရွပါက အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ေခ ြးယူႏုင္ပါသလာြး? အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး
ကုယ့္အာြးကုယ္ကုြး အဖ႕ြဲ မ ာြးအေပၚ မွီခုၾကပါသလာြး?
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ မည္သု႔မည္ပံု ေငေၾကြးစုေဆာင္ြးၾကပါသလြဲ?
စုက္ပ ိဳြးေရြးတုြးခ ြဲ႕ပညာေပြးျခင္ြး ရွပါသလာြး ? အစုြးရ သု႔မဟုတ္ အစုြးရမဟုတ္သည့္ အဖ႕ြဲ အစည္ြး
NGO မ ာြးက သင္တန္ြးမ ာြး ေပြးပါသလာြး? မည္သု႔ ေသာ သင္တန္ြးအမ ိဳြးအစာြးမ ာြးပါလြဲ?

မည္သူ႔အတက္ပါလြဲ?
၎တု႔သည္ ေျမၾသဇာ၊ မ ိဳြးေစ့၊ ပ ိဳြးပင္၊ တရစာၦန္သာြးေပါက္ စသည္တ႔ု ေထာက္ပံ့ေပြး ပါသလာြး?

မည္သည့္အရာမ ာြး ေထာက္ပံ့ပါသလြဲ? မည္သူမ ာြးအာြး ေထာက္ပ့ံေပြးပါ သလြဲ?
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးေရာ သင္တန္ြးတက္ေရာက္ခင့္ ရပါသလာြး? ထုသင္တန္ြးမ ာြးသည္

အမ ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္ မတူကျြဲ ပာြးပါသလာြး? အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအာြး မည္သည့္အရာမ ာြး
သင္ၾကာြးပ႔ခ
ု ေပြးပါသလြဲ?
အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္လည္ြး ဓာတ္ေျမၾသဇာမ ာြး၊ မ ိဳြးေစ့၊ ပ ိဳြးပင္၊ တရစာၦန္သာြးေပါက္
စသည္တု႔ ့ရရွပါသလာြး? ၎တု႔ရရွေသာအရာမ ာြးသည္ အမ ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္ ကြဲျပာြးပါ သလာြး?

ေက ြးဇူြးျပိဳ၍ ရွင္ြးျပပါ။
ထခုက္အလယ္ဆံုြးေသာ သူမ ာြးအာြး အစုြးရသည္ မည္သည့္အကူအညီမ ိဳြးေပြးပါသနည္ြး။
ေက ြးဇူြးျပိဳ၍ ရွင္ြးျပပါ။ ဥပမာ အစာြးအစာ၊ အလုပ္အကုင္၊ ေငသာြး၊

အစုြးရေငျဖင့္စုက္၀ယ္ထာြးသည့္အစာြးအစာ၊ မုဆုြးမႏွင့္မသန္စမ္ြးသူမ ာြးအတက္ ပင္စင္၊
အာြးနည္ြးခ က္ရွေသာကေလြးမ ာြးအတက္ ေက ာင္ြး၊ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြးအတက္ က န္ြးမာေရြး
၀န္ေဆာင္မႈ။
LUC ျဖင့္ေလွ ာက္ထာြးရန္လုအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ာြး ရွပါသလာြး။ ဥပမာ

တုြးခ ြဲ႕ပညာေပြး၀န္ေဆာင္မႈမ ာြး၊ ေခ ြးေင၊ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ သု႔မဟုတ္
ေနရပ္လပ္စာအေထာက္အထာြး စသည္တု႔ရရွရန္၊ ကေလြးမ ာြးေက ာင္ြးအပ္ရန္ စသည္ျဖင့္လယ္ယာမြဲျ့ ဖစ္မႈ

မည္သည့္ေျမမွ ပုင္ဆုင္ျခင္ြးမရွေသာအမ္ေထာင္စုမ ာြး ရွပါသလာြး? ထု ေျမမြဲ့ယာမြဲျ့ ဖစ္မႈသည္
သီြးျခာြးအုပ္စုတစ္စုတင္သာ ျဖစ္ေလ့ရွေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသလာြး?
ထုသူတု႔ မည္ကြဲ့သု႔ ေျမမြဲ့ယာမြဲ့မ ာြး ျဖစ္လာၾကပါသလြဲ? မည္သု႔ျဖစ္ပ က္ခြဲ့ပါသလြဲ?
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ထုေျမမြဲ့ယာမြဲမ
့ ာြးမွာ တစ္စုတ
ံ စ္ရာ ပေရာဂ ေၾကာင့္ ေျမဆံုြး႐ံႈြးသာြးျခင္ြးလာြး? (ဥပမာ ဤရာတင္
ထုသူတု႔ပုင္ဆုင္ေသာေျမကု သမ္ြးဆည္ြးခံရျခင္ြး)


မည္သု႔ျဖစ္ပ က္ခြဲ့သည္ကု ရွင္ြးျပပါ။ ( ေျမမြဲ့ျဖစ္ေစသည့္
သေဘာသဘာ၀ကုသေအာင္လုပ္ပါ- ပဋပကၡေၾကာင့္လာြး ၊ ေျမသမ္ြးခံရမႈေၾကာင့္လာြး၊
သဘာ၀ေ ဘြးဒဏ္ေၾကာင့္လာြး၊ ေၾကြးႏွင့္ အသမ္ြးခံရျခင္ြးလာြး၊ အေပါင္ဆံုြးျခင္ြး လာြး၊
မသာြးစု အျငင္ြးပာြးမႈေၾကာင့္လာြး ၊ သီြးႏွံမေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္လာြး)



ထုေျမယာမ ာြးအတက္ ေလ ာ္ေၾကြးတစ္စံုတစ္ရာ ရရွခြဲ့ပါသလာြး?



ထုေျမယာမ ာြး ျပန္လည္ရရွရန္ သူတု႔ ႀကိဳြးပမ္ြးေနၾကပါသလာြး? ထုေျမယာမ ာြး
ျပန္လည္ရရွရန္မည္သည့္ လုပ္ငန္ြးစဥ္မ ာြး လုပ္ရမည္နည္ြး?

အကယ္၍ ထုေျမမြဲ့ယာမြဲမ
့ ာြးသည္ ဤရာမွ မဟုတ္ပါက 

သူတု႔ ေနရပ္မွ အတင္ြးအၾကပ္ ႏွင္ထုတ္ခံရ၍ ဤရာသ႔ေ
ု ရာက္ရွလာ ၾကျခင္ြးလာြး?
ထုသု႔ျဖစ္ခြဲ့ပါက မည္သည့္အခ န္က၊ မည္သည့္ေနရာတင္ ျဖစ္ပ က္ခြဲ့ပါသလြဲ? ထုသူတု႔
မည္ကြဲ့သု႔ ေျမယာမ ာြး စန္႔လႊတ္ခြဲ့ရပါသလြဲ?

စန္ေခၚမႈမ ာြး

ဤရာရွသူမ ာြး ရင္ဆုင္ေနရသည့္ အႀကီြးမာြးဆံုြး စန္ေခၚမႈမ ာြးက ဘာပါလြဲ။
ဤရာရွ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး ရင္ဆုင္ေနရသည့္ အႀကီြးမာြးဆံုြး စန္ေခၚမႈမ ာြးက ဘာပါလြဲ။

အမ ိဳြးသာြးမ ာြး၊ အျခာြးေသာ အဓကသတင္ြးေပြးသူမ ာြး ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးမႈမ ာြး ေမြးခန္ြးမ ာြး
ထုေဒသတင္ စီြးပာြးေရြးအရ စန္ေခၚမႈမ ာြးက အဘယ္နည္ြး။
ေက ြးရာတင္ြးမည္သည့္ ေျမအမ ိဳြးအစာြးမ ာြးရွသနည္ြး။ ဥပမာ- စုက္ပ ိဳြးေျမ၊ ဥယ ာဥ္ၿခံေျမ၊ သစ္ေတာ (ထင္ြးေတာ၊ ေတာင္ယာ၊
စုက္ပ ိဳြးေျမ)၊ ေက ြးရာဘံုပုင္သစ္ေတာ၊ လုပ္ငန္ြးေျမ၊ စုက္ခင္ြး (ေရာ္ဘာ)
မည္သူက မည့္သည့္ေျမကု ပုင္ဆုငပ
္ ါသနည္ြး။ ထုသူပုင္ဆုင္ေၾကာင္ြးကု အမ ာြးက မည္သု႔နာြးလည္ထာြးပါသနည္ြး။
ယင္ြးကုမည္သည့္အတုင္ြးအတာအထ မွတ္တမ္ြးတင္ထာြးပါသနည္ြး။ မည္သည့္ အေထာက္အထာြးမ ိဳြးျဖစ္ပါသနည္ြး။
လုပ္ကက္ငယ္၊ လုပ္ကက္အလတ္ႏွင့္ လုပ္ကက္ႀကီြးမ ာြးကု ထုသူတု႔
မည္သု႔ပုင္ြးျခာြးၾကသနည္ြး။
ရာသာြးမ ာြးသည္ ေျမယာႏွင့္ သက္ဆုင္သည့္ အခန္မ ာြးကု ေပြးေဆာင္ၾကပါသလာြး (သု႔မဟုတ္ စုက္ပ ိဳြးေရြးအခန္မ ာြး)။
ထုသူတု႔ မည္သည့္အပင္စုက္ရမည္ကု မည္သူက ဆံုြးျဖတ္ေပြးပါသနည္ြး။ ယင္ြးအာဏာ မည္သု႔သက္၀င္ပါသနည္ြး။
ေရႊ႕ေျပာင္ြးသာြးလာမႈေၾကာင့္ ထုေဒသကု ထခုက္နစ္နာမႈ ရွပါသလာြး။ ေနရပ္စန္႔ခါရျခင္ြးေၾကာင့္လာြး။
ဤေဒသတင္ အမ ိဳြးသာြးေျမအသံုြးခ မႈ မူ၀ါဒ လုပ္ငန္ြးစဥ္မ ာြးကု မည္သု႔ရွင္ြးျပထာြးပါသနည္ြး။ ထုလုပ္ငန္ြးစဥ္မ ာြးကု အမ ာြးက
မည္သည့္အတုင္ြးအတာအထ ပါ၀င္ေဆာင္ရက္ၾကပါသနည္ြး။
တရစာၦန္ေမြးျမဴေရြး၊ သီြးႏွံစုက္ပ ိဳြးေရြး စသည္ျဖင့္ အလုပ္မ ာြးကု က ာြး-မ တာ၀န္ချြဲ ခာြးထာြးပါသလာြး။ ေက ြးဇူြးျပိဳ၍ ရွင္ြးျပပါ။
ဤေက ြးရာရွ အမ္ေထာင္စုမ ာြး၏ အဓက စီြးပာြးေရြးေဆာင္ရက္ခ က္မ ာြးကာြး အဘယ္နည္ြး။ ကုယ္ပုင္စုက္ပ ိဳြးေရြး၊

လယ္ယာလုပ္သာြး၊ အျခာြးလက္ခစာြးလုပ္သာြး (အမ ိဳြးအစာြးမ ာြး)၊ တ၇စာၦန္ေမြးျမဴေရြး၊ ရာသီလုက္ စုက္ပ ိဳြးေရြးလုပ္ငန္ြးအတက္
ေရႊ႕ေျပာင္ြးသာြးလာြးျခင္ြး၊ အျခာြးလုပ္ငန္ြးမ ာြးအတက္ ေရႊ႕ေျပာင္ြးသာြးလာျခင္ြး၊ ၀ါြးလက္မႈထည္မ ာြး၊ အျခာြးမည္သည့္
ရုြးရာအလုပ္အကုင္မဆု၊ အေသြးစာြး လုပ္ငန္ြးမ ာြး စသည္ျဖင့္။
အမ ိဳြးသာြးမ ာြး လုပ္ကုင္လုေသာအရာမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳြးသမီြးမ ာြး လုပ္ကုငလ
္ ုသည့္အရာမ ာြး မည္သု႔ကာျခာြးပါသနည္ြး။
မည္သည့္ေျမမွ ပုင္ဆုငျ္ ခင္ြးမရွေသာအမ္ေထာင္စုမ ာြး ရွပါသလာြး။ ထု ေျမမြဲ့ယာမြဲျ့ ဖစ္မႈသည္ သီြးျခာြးအုပ္စုတစ္စုအေပၚ
ထခုက္နစ္နာမႈရွေစသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသလာြး။
ထသ
ု ူမ ာြး မည့္ကြဲ့သု႔ ေျမမြဲ့ယာမြဲ့မ ာြးျဖစ္လာၾကသနည္ြး။ မည္သည့္ကစၥျဖစ္ပာြးခြဲ့သနည္ြး။
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အေမရကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုငင
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