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၂၀၁၆ ခုႏွစ္တ င္ ျမန္မာႏု င္ငံရွ  အေမရ ကန္ ျပည္ေထာင္စ ု ႏု င္ငံတကာ ဖံ ႕ၿဖ ိဳြးတု ြးတက္ေရြး ေအဂ င္စီ (USAID) ၏ ေျမယာ ပု င္ဆု င္ခ င့္ 
စီမံက န္ြး (LTP) မွေန၍ ေရ႕ွေျပြးစမီံက န္ြး နယ္ေျမ သံုြးခုအနက္ ဒုတ ယေျမာက္နယ္ေျမ ျဖစ္ေသာ ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ ္
လက္ေမာင္ေက ာ္ေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ ေျမယာအသံုြးခ မႈႏွင့္ လုပ္ကု င္မႈအပု င္ြး၌ က ာြး၊မ ပါဝင္မႈ အေျခအေနမ ာြးကု   ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ 
ျပိဳလုပ္ခြဲ့ပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈသည္ ဤစီမံက န္ြးေနရာတ ငပ္င္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပိဳလုပ္ခြဲ့သည့္ က႑စံု ေျမယာအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ 
ပု င္ဆု င္ခ င့္ ေလ့လာဆန္ြးစစ္ခ က္၏ တ ြဲဖက ္ စာတမ္ြးတစ္ေစာင္လည္ြးျဖစ္ကာ စီမံက န္ြး ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတ င္ 
ထည့္သ င္ြးစဥ္ြးစာြးရမည့္ အခ က္အလက္မ ာြး အၾကံျပိဳေပြးရန ္ရည္ရ ယ္ပါသည္။ 

လက္ေမာင္ေက ာ္ ေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ က ာြး-မ ဆု င္ရာ ႐ႈေထာင့္မ ာြး က ြဲျပာြးမႈ အေပၚ ေလ့လာသံုြးသပ္ခ က္အရ ထ က္ေပၚလာေသာ 
အဓ က အခ က္မ ာြးမွာ ေအာက္ပါ အတု င္ြးျဖစ္သည္ - 

၁။ လက္ေမာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမယာမ ာြးအာြးလုံြးကု  ရပ္ရ ာက ဘံပုု င္ဆု င္ျခင္ြးျဖစ္ၿပီြး  ေျမယာအသံုြးခ ပု င္ခ င့္မွာ 
ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ ရယူပု င္ဆု င္ၾကျခင္ြးျဖစ္သည္။ ရ ာသာြးမ ာြးအေနျဖင့္ ရ ာေျမႏွင့္ ေက ြးရ ာဘုံပု င္သစ္ေတာ မ ာြးကု  
တရာြးဝင္ပု င္ဆု င္ လုပ္ကု င္ခ င့္ရွ သည္ဟ ုယူဆရေသာ္လည္ြး ေတာင္ယာစု က္ပ ိဳ ြးရာေျမ၊ စာြးက က္ေျမႏွင့္ ၎တု ႔၏ တရာြးဝင ္
ေက ြးရ ာဘုံပု င္သစ္ေတာမ ာ ျပငပ္တ င္ ထင္ြးႏွင့္ အျခာြးေတာထ က္မ ာြး ရွာေဖ ျခင္ြးတု ႔အတ က္ တရာြးဝင္ အသ အမွတ္ျပိဳ 
လုပ္ပု င္ခ င့္ မရွ ထာြးပါ။ ရပ္ရ ာလူထုအေနျဖင့္ တရာြးဝင္အသ အမွတ္ျပိဳမႈမရွ ဘြဲ ဤေျမမ ာြးကု  ဆက္လက္ ရယူ၊ 
လုပ္ကု င္ေနပါက အျခာြးသူမ ာြးက ဤေျမမ ာြးကု  အျခာြးရည္ရ ယ္ခ က္မ ာြးျဖင့္ ရယူရန ္ ႀက ိဳြးစာြးလာခ  န္တ င္ ဤေျမမ ာြးကု  
လက္လ တ္ဆုံြး႐ံႈြးရႏု င္သည့္ အႏၲရာယ္ရွ ေနပါသည္။ 

၂။ ေျမအမ ိဳ ြးအစာြး တစ္ခုခ င္ြးစတီ င္ မတူညီေသာ ရယူ၊ အသံုြးခ ျခင္ြး ဆု င္ရာ စည္ြးမ ဥ္ြးမ ာြး ရွ ပါသည္။ ရ ာေျမႏွင့္ 
ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု  အသံုြးခ ပု င္ခ င့္ကု  အဓ ကအာြးျဖင့္ အေမ ဆက္ခံျခင္ြးႏွင့္ လက္ထပ္ျခင္ြးတု ႔ျဖင့္ ရရွ ၾကသည္။ 
သစ္ေတာမ ာြးႏွင့္ စာြးက က္ေျမမ ာြးအာြး အသံုြးခ ပု င္ခ င့္ကု  ရ ာတ င္ ေနထု င္သူမ ာြးက ရရွ ၾကသည္။ 

၃။ အ မ္ေထာင္စုအနည္ြးငယ္သည္ ေက ြးရ ာအုပ္စု ျပင္ပ၊ အင္ြးေလြးကန္ အနီြးရွ  လယ္ေျမအခ ိဳ ႕ကု  တစ္ဦြးတည္ြး 
အမည္ေပါက္ျဖင့္ ပု င္ဆု င္ၾကသည္။ ဤအ မ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ ထု ေျမမ ာြးကု လ န္ခြဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ ္ အနည္ြးငယ္က 
ဝယ္ယူခြဲ့ၾကျခင္ြး ျဖစ္သည္။ 

၄။ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ရ ာျပင္ပရွ  ေတာင္ယာေျမႏွင့္ လယ္ေျမတု ႔တ င္ တန္ြးတူ လုပ္ပု င္ခ င့္ ရွ သည္ဟု 
ထင္ရေသာ္လည္ြး လက္ေတ ႕တ င္ ထု သု ႔ မဟုတ္ပါ။ ဆံထုံြးေနာက္ေလွ ာင္ပါျခင္ြး/ေလွ ာင္ေနာက္ဆံထံုြးပါျခင္ြး အေလ့အထ 
အလု က္ ထု ေျမမ ာြးအာြး အသံုြးခ ပု င္ခ င့္ ရွ ၊ မရွ  ေျပာင္ြးလြဲသ ာြးျခင္ြးမ ာြး ရွ ေနသည္။ ရ ာေျမမ ာြးကု  မ သာြးစုအတ င္ြး အငယ္ဆုံြး 
သာြးသမီြး (သု ႔) မ သာြးစုႏွင့္ အတူေန၍ မ ဘမ ာြးကု  ျပိဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ သာြး၊ သမီြးက အေမ ဆက္ခံရရွ ေလ့ရွ သည္။ 

၅။ အလုပ္လုပ္ရာတ င ္ က ာြး၊မ အလု က္ အလုပ္ခ ြဲေဝ လုပ္ကု င္မႈမ ာြး ရွ ၿပီြး အမ ိဳ ြးသာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ေျမယာကု  
မတူညီေသာ နည္ြးလမ္ြးမ ာြးျဖင့္ အသံုြးခ ေနၾကသည္။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ စု က္ပ ိဳ ြးျခင္ြး၊ ေပါင္ြးႏုတ္ျခင္ြးႏွင့္ ရ တ္သ မ္ြးျခင္ြး 
စသည့္စု က္ပ ိဳ ြးေရြး အလုပ္မ ာြး၊ ထင္ြးရွာျခင္ြး၊ သစ္ေတာအတ င္ြးတ င္ မႈ ႏွင့္ ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရ က္မ ာြး ရွာေဖ ျခင္ြးႏွင့္ 
အ မ္အလုပ္မ ာြးျဖစ္ေသာ ခ က္ျပိဳတ္ျခင္ြး၊ သန႔္ရွင္ြးေရြး၊ ျခံဝင္ြးစု က္ခင္ြးကု  ထ န္ြးသ မ္ြးျခင္ြးႏွင့္ ကေလြးမ ာြးကု  
ျပိဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္ြးတု ႔ကု  ေဆာင္ရ က္ၾကသည္။ အမ ိဳ ြးသာြး မ ာြးသည္ ေျမယာထ န္ယက္ ျပင္ဆငျ္ခင္ြးႏွင့္ သစ္၊ဝါြးမ ာြး ခုတ္လွြဲ၊ 
သယ္ပု ႔ျခင္ြးမ ာြးကု  ေဆာင္ရ က္ၾကသည္။ က ၽြဲ၊ ႏ ာြးမ ာြးစသည့္ တ ရစ ာနႀ္ကီြးမ ာြးကု  စာြးက က္ေျမတ င္ ေက ာင္ြးျခင္ြးႏွင့္ 
ေက ၽြးေမ ြးထ န္ြးသ မ္ြးျခင္ြးတု ႔ကု  အမ ိဳ ြးသာြး၊ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ ကေလြးမ ာြးအာြးလုံြးတု ႔က ေဆာင္ရ က္ၾကသည္။ စု က္ပ ိဳ ြးေရြး 
ေန႔စာြးအလုပ္ လုပ္ကု င္ရာတ င ္အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးက အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးထက္ အခေၾကြးေင  ပု ၍ ရရွ သည္။ 



v 
ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 

၆။ အ မ္ေထာင္ ဦြးစီြးမ ာြး ျဖစ္ေသာ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးသည္ ေျမယာမ ာြးအာြးလုံြးႏွင့္ ထ က္ကုန္မ ာြး ေရာင္ြးခ ျခင္ြး တု ႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္ြး၍ 
အဓ က ဆံုြးျဖတ္ခ က ္ခ မွတ္သူမ ာြးျဖစ္သည္။ အ မ္ေထာင္စ ုအဆင့္တ င္ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ရာတ င္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္မႈမွာ 
တစ္စုႏွင့္တစ္စ ုမတူညီၾကပါ။ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြး ကု  အတူတက ခ မွတ္ၾကေလ့ရွ သည္ဟု 
စစ္တမ္ြးေျဖဆု သူမ ာြးက ဆု ေသာ္လည္ြး ဆံုြးျဖတ္ခ က္အမ ာြးအျပာြးႏွင့္ အထူြးသျဖင့္ ေျမယာႏွင့္စု က္ပ ိဳ ြးေရြး ဆု င္ရာ 
ဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြးကု  အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးက အၿပီြးသတ္ ဆံုြးျဖတ္ၾကသည္ ဟုလည္ြး ဆု ပါသည္။ အ မ္ေထာင္စုအတ င္ြး ေင ကု  
ထ န္ြးခ ိဳပ္စီမံမႈမွာမ ူတစ္စုႏွင့္ တစ္စု မတူၾကေသာ္လည္ြး အမ ာြးအာြးျဖင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးကသာ ထ န္ြးခ ိဳပ္စီမံၾကသည္။ 

၇။ ေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ ေယဘုယ အာြးျဖင့္ ေျမယာမြဲ့ျဖစ္မႈ နည္ြးပါြးသည္။ ရ ာသာြးမ ာြး သတ္မွတ္ထာြးသည့္  ေျမယာမြဲ့ 
မ သာြးစုမ ာြးမွာ ေတာင္ယာ (သု ႔) လယ္ေျမ မရွ သည့္ မ သာြးစုမ ာြး ျဖစ္သည္။ ေျမယာမြဲ ့အ မ္ေထာင္စုမ ာြးမွာ ဤနယ္ေျမတ င ္
ေနာက္မ ွ အေျခခ လာသူမ ာြးျဖစ္၍ ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ ေတာင္ယာေျမ လုပ္ပု င္ခ င့္ မရွ သူမ ာြး ေသာ္လည္ြးေကာင္ြး၊ 
(စည္ြးမ ဥ္ြးစည္ြးကမ္ြးမ ာြးအရ ဤသု ႔ ေရာင္ြးခ ျခင္ြး မျပိဳႏု င္ေသာ္လည္ြး) ေတာင္ယာေျမ လုပ္ပု င္ခ င့္ကု  ေရာင္ြးခ ခြဲ့သူမ ာြး 
ေသာ္လည္ြးေကာင္ြး ျဖစ္သည္ဟု ဆု ပါသည္။ 

၈။ ေျမယာမြဲ ့ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ လုပ္သာြးႏွင့္ အရင္ြးအျမစ္မ ာြးရွ ပါက ေတာင္ယာေျမကု  ငွာြးရမြ္းလုပ္ကု င္ႏု င္သည္။ 
တစ္ရ ာတည္ြးတ င္ ေနထု င္သူမ ာြးအတ က္ ငွာြးရမ္ြးခပု ၍ သက္သာသည္။ ေက ာင္ြးနာြးရ ာတ င္ ရ ာတ င္ြးမွ ေျမကု  အျပင္လူ 
ဆယ္ဦြးမွ ငွာြးရမ္ြးထာြးသည္။ 

၉။ အမ ိဳ ြးသမီြး ဦြးေဆာင္ေသာ ေျမယာမြဲ ့ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးမွာ ေျမကု ကု ယ္တု င္ မထ န္ရက္ႏု င္ဘြဲ ေျမရငွ္ြးလင္ြးျခင္ြး ႏွင့္ 
ထ န္ရက္ျခင္ြးကြဲ့သု ႔ ကာယအာြး ပု မု လု အပ္၍ ပင္ပန္ြးေသာ အလုပ္မ ာြးကု  လုပ္ရန္ ေယာက္ ာြးသာြး ေဆ မ ိဳ ြးမ ာြး (သု ႔) 
အငွာြးအလုပ္သမာြးမ ာြး လု အပ္သည္ဟု ယူဆထာြးျခင္ြးေၾကာင့္ ေျမယာတ င္ လုပ္ကု င္ႏု င္ခ င့္ ပု မု  နည္ြးပါြးသည္။ 

၁၀။ ဤေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ ေနထု င္သူမ ာြးသည္ အစု ြးရႏွင့္ ဆက္သ ယ္ည ္ႏႈ င္ြးရန္ႏွင့္ ရပ္ရ ာအတ င္ြး အျငင္ြးပ ာြးမႈ မ ာြးကု  
ေျဖရငွ္ြးရန္အတ က္ ေက ြးရ ာေခါင္ြးေဆာင္မ ာြးကု  အထူြးအာြးကု ြးၾကသည္။ ဤေက ြးရ ာအုပ္စုအတ င္ြးမွ  
ေက ြးရ ာေခါင္ြးေဆာင္မ ာြးအာြးလုံြးမွာ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြး ျဖစ္သည္။ 

၁၁။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ အမ ာြးအာြးျဖင့္ ေျမႏွင့္ဆု င္ေသာ စီြးပ ာြးေရြးက စၥရပ္မ ာြး မေဆာင္ရ က္ၾကဘြဲ ေက ြးရ ာ  
ေခါင္ြးေဆာင္မ ာြး၊ ေက ြးရ ာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမ ြးမ ာြးႏွင့္ အစု ြးရ အရာရွ မ ာြးႏွင့္ တု က္ရု က ္ ဆက္ဆံျခင္ြးမ ိဳ ြး မရွ  သေလာက္ 
နည္ြးပါြးသည္။ 

၁၂။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ရပရ္ ာစည္ြးေဝြးပ ြဲမ ာြးတ င္ ပါဝင္ျခင္ြးမရွ ဘြဲ ရပ္ရ ာတ င္ြးႏွင့္ အစု ြးရဆု င္ရာ တရာြးဝင္ 
ရာထူြးေနရာမ ာြးတ င ္ ကု ယ္စာြးျပိဳခန႔္အပ္ခံရျခင္ြး မရွ ပါ။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ေဆ ြးေႏ ြးည ္ႏႈ င္ြးမႈမ ာြးတ င္ ပု မု  ပါဝင္လု ၿပီြး 
တရာြးဝင ္အမ ိဳ ြးသမီြး ကု ယ္စာြးလွယ္၊ အရာရွ မ ာြးကု လည္ြး ေပၚေပါက္ေစလု သည္။ 

၁၃။ လင္မယာြး က ြဲျခင္ြး၊ က ာရွင္ြးျပတ္စြဲျခင္ြး (သု ႔) စ န႔္ပစ္သ ာြးျခင္ြး စသည့္ အေျခအေနမ ိဳ ြးတ င္ ေျမယာကု  အေမ ဆက္ခံမႈႏွင့္ 
ခ ြဲေဝေပြးမႈ ဆု င္ရာ အေလ့အထမ ာြးမွာ ရွင္ြးလင္ြးမႈမရွ ဘြဲ သက္ဆု င္ရာ ရပ္ရ ာ၏ မ သာြးစု ဓေလ့ထုံြးတမ္ြး အစဥ္အလာအတု င္ြး 
ကု င္တ ယ္ၾကသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္ြး က စၥတစ္ခုခ င္ြးစီအလု က္ အဆင္ေျပသလု  ေျဖရွင္ြးေနၾကသည္။ 

၁၄။ ဆက္သ ယ္ေရြးႏွင့္ ေစ ြးက က္ခ  တ္ဆက္မႈ အာြးနည္ြးျခင္ြးႏွင့္ ေရရွာြးပါြးမႈမ ာြးမွာ ေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ြးမွ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးႏွင့္ 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ႏွစ္စုလံုြးမ ွအမ ာြးဆံုြးတင္ျပေသာ အခက္အခြဲ၊ ျပႆနာမ ာြးျဖစ္သည္။  ေရရွာြးပါြးမႈက အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအေပၚ 
ပု မု ၍ ဝန္ပ ေစလ က္ရွ သည္။ 

၁၅။ အေျခခံအေဆာက္အဦြး အာြးနည္ြးျခင္ြး (လမ္ြးမေကာင္ြးျခင္ြး) ကလည္ြး အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ သ ာြးလာႏု င္မႈႏွင့္ ရ ာျပငပ္မွ 
ရပ္ရ ာစေုဝြးဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြးတ င္ ကု ယ္စာြးျပိဳ ပါဝင္ႏု င္ခ င့္တု ႔ကု  ခက္ခြဲေစေသာၾကာင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအေပၚ ထ ခု က္စ ာ 
သက္ေရာက္လ က္ရွ သည္။





1 
ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

၁-၀ ဤေလ့လာသံုြးသပ္ခ က၏္ ရည္ရ ယ္ခ က ္

ဤက ာြးမ အခန္ြးက႑ ဆန္ြးစစ္ခ က္၏ ရည္ရ ယ္ခ က္မွာ LTP ၏ ကနဦြးစီမံက န္ြး နယ္ေျမ သံုြးခုအနက ္ဒုတ ယေျမာက္ နယ္ေျမျဖစ္ေသာ 
ရွမ္ြးျပည္နယ္ ေတာင္ပု င္ြး၊ ေတာင္ႀကီြးခရု င္၊ ေညာင္ေရႊ ၿမ ိဳ႕နယ ္အတ င္ြးရွ  လက္ေမာင္ေက ြး  ေက ြးရ ာအုပ္စု၏ ေျမယာ အသံုြးခ မႈႏွင့္ 
ပု င္ဆု င္မႈတ င ္က ာြး၊မ အခန္ြးက႑ကု  ပု မု ေကာင္ြးမ န္စ ာ နာြးလည္ႏု င္ေစရန ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရပ္ရ ာ၏ အစဥ္အလာအာြးျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ အရင္ြးအျမစ္မ ာြးအသံုြးခ ပု င္ခ င့္ကု  အသ အမွတ္ျပိဳရန္ႏွင့္ ရပ္ရ ာ အဆင့္တ င္ 
ေျမယာအသံုြးခ မႈကု  ထ ေရာက္စ ာ အစီအစဥ္ ခ မွတ္ႏု င္ေစရန ္ အမ ိဳ ြးသာြးေျမအသံုြးခ မႈ မူဝါဒ (NLUP) မွတဆင့္ မည္သု ႔ 
လမ္ြးၫႊန္ေပြးႏု င္သည္ကု  ကနဦြး စီမံက န္ြးေဆာင္ရ က္ခ က္မ ာြးက ကူညီ ေဖာ္ထုတ္ေပြးရန္ ရည္ရ ယ္သည္။ ကနဦြးစီမံက န္ြး 
ေဆာင္ရ က္ခ က္မ ာြးတ င္  ေက ြးရ ာအုပ္စု နယ္န မ တ္မ ာြးႏွင့္အတူ ေက ြးရ ာအဆင့္တ င္ ေျမယာအသံုြးခ မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခ ြဲမႈ အဓ က ပံုစံမ ာြးကု   
ေဖာ္ထုတ္ျခင္ြးလည္ြး ပါဝင္သည္။ ရပ္ရ ာမ ာြး၏ ေျမယာႏွင့္ အရင္ြးအျမစမ္ ာြး အသံုြးခ ပု င္ခ င့္ကု  အသ အမွတ္ျပိဳရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏု င္ငံ၏ အျခာြး 
ေက ြးလက္ေဒသမ ာြးတ င္လည္ြး ေရရွည ္တည္တံ့ေသာ ေျမယာအသံုြးခ မႈ အစီအစဥ္မ ာြး ေဖာ္ေဆာငႏ္ု င္ေရြးအတ က္ သင့္ေလ ာ္ေသာ 
နည္ြးလမ္ြးမ ာြးကု  ရွာေဖ ရာတ င ္ဤကနဦြးစီမံက န္ြးမ ွရရွ လာေသာ သင္ခန္ြးစာမ ာြးကု  အသံုြးခ ႏု င္မည္ ျဖစသ္ည္။ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတ င ္ဤစီမကံ န္ြးနယ္ေျမ၌ LTP ၏ ေဆာင္ရ က္မႈမ ာြး စတင္ခ  န္တ င ္စီမံက န္ြးအဖ ြဲ႕သည္ ေျမယာ အသံုြးခ မႈႏွင့္ 
ပု င္ဆု င္မႈ ေလ့လာဆန္ြးစစခ္ က္ကု  ေအာက္ပါ ရည္ရ ယ္ခ က္မ ာြးျဖင့္ ေဆာင္ရ က္ခြဲ့သည္ - 

၁။ သဘာဝအရင္ြးအျမစ္မ ာြး၏ အေျခအေနႏွင့္ လက္ရွ  က င့္သံုြးေနေသာ ေျမယာ အသံုြးခ မႈ အစအီစဥ္မ ာြးကု  က ာြး၊ မ 
အခန္ြးက႑ႏွင့္ လူမႈေရြး အရ ပါဝင္ခ င့္ တု ႔အာြး အေလြးထာြး၍ ေလ့လာဆန္ြးစစ္ျခင္ြး။ 

၂။  မတူညီေသာ ေျမအမ ိဳ ြးအစာြး အမ ိဳ ြးမ ိဳ ြးႏွင့္ စု က္ပ ိဳ ြးေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ စာြးက က္ေျမ၊ ေရႊ႕ေျပာင္ြးေတာင္ယာ အစရွ သည့္ 
ေျမယာ အမ ိဳ ြးအစာြးခ ြဲမႈ အမ ိဳ ြးမ ိဳ ြးတု ႔တ င္ လုပ္ပု င္ခ င့္ႏွင့္ လက္ရွ ေပၚေပါက္ေနေသာ ျပႆနာမ ာြး (အျငင္ြးပ ာြးမႈ ျပႆနာ 
ေျဖရငွ္ြးနည္ြးလမ္ြးမ ာြးႏွင့္ အတူ) တု ႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္ြး၍ (တရာြးဝင္ႏွင့္ အလ တ္သေဘာ) သတ္မွတ္ထာြးေသာ ၫႊန္ၾကာြးခ က္ႏွင့္ 
စည္ြးမ ဥ္ြးမ ာြးအာြး ေဖာ္ထုတ္ျခင္ြး။ 

၃။ လက္ရွ  က င့္သံုြးေနေသာ ေျမယာအသံုြးခ မႈႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္ အစီအစဥ္မ ာြးအာြး ေျပာင္ြးလြဲေစႏု င္မည့္ တ န္ြးအာြး 
အမ ိဳ ြးအစာြးမ ာြးအာြး ေဖာ္ထုတ္ျခင္ြး တု ႔ျဖစ္သည္။ 

ဤက ာြး၊မ အခန္ြးက႑ ဆန္ြးစစ္ခ က္သည္ ေျမယာပု င္ဆု င္လုပ္ပု င္ခ င့္ ေလ့လာဆန္ြးစစ္ခ က္ကု  အေျခခံထာြးသည့္အတ က္ ထု  
ဆန္ြးစစ္ခ က္ပါ ေတ ႕ရွ ခ က္မ ာြးကု  ထပ္မံ ေဖာ္ျပမည ္ မဟုတ္ပါ။ ထု ေတ ႕ရွ ခ က္မ ာြးႏွင့္ ေျမယာအသံုြးခ မႈ၊ အရင္ြးအျမစ ္ ပု င္ဆု င ္
အသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ ိဳပမ္ႈတု ႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္ြး၍ ပု မု က ယ္ျပန႔္ေသာ အခ က္အလက္မ ာြး သ ရွ လု ပါက 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 စာတမ္ြးတ င ္ဖတ္႐ႈႏု င္သည္။ 

ဤက ာြး၊မ အခန္ြးက႑ ဆန္ြးစစ္ခ က္၏ ရည္ရ ယ္ခ က္မွာ ဤေက ြးရ ာအုပ္စုအတ င္ြး ေျမယာအသံုြးခ မႈႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္ အစီအစဥ္မ ာြးတ င္ 
က ာြး၊မ အခန္ြးက႑ကု  ပု မု  အနီြးကပ္ ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြး ေျမယာ ကု  အသံုြးခ ပံု၊ ရရွ ပံု၊ ပု င္ဆု င္ပံုႏွင့္ 
ေျမယာဆု င္ရာ ဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြးခ မွတ္ပံုတု ႔ကု  ထြဲထြဲဝင္ဝင ္ သ ရွ ထာြးျခင္ြးျဖင့္ ဤစီမံက န္ြးႏွင့္ အျခာြးစီမံက န္ြးမ ာြးအေနႏွင့္ က ာြး၊ 
မအလု က္ ပု ၍ ထ ေရာက္မႈရွ ေအာင္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရ က္လုပ္ကု င္ ႏု င္ေစရန္ႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမာြးအာြး မတူညီေသာ 
ပံုစံမ ာြးျဖင့္ သက္ေရာက္ေစမည့္ က စၥရပ္မ ာြးအာြး ဦြးစာြးေပြးကု င္တ ယ္ႏု င္ေစရန ္အေထာက္အကူျပိဳမည္ျဖစ္သည္။  
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

၂-၀ ေလလ့ာသံုြးသပ္ခ က္ ေဆာငရ္ ကပ္ံု နည္ြးလမ္ြးမ ာြး 

ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ နည္ြးစနစ္တ င ္  ဤနည္ြးလမ္ြးမ ာြးပါဝင္သည္ - (၁) ေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ ကနဦြး ေျမယာအသံုြးခ မႈႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္ 
ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ အစီရင္ခံစာအာြး သံုြးသပ္ဆန္ြးစစ္ျခင္ြး၊ (၂) ရည္ၫႊန္ြးအုပ္စုမ ာြးႏွင့္ ေတ ႕ဆံေဆ ြးေႏ ြးျခင္ြး (FGD)၊ (၃) ေက ြးရ ာအုပ္စုမွ 
(သု ႔) ေက ြးရ ာအုပ္စုႏွင့္ နီြးစပ္ေသာ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြး၊ ေက ြးရ ာ ေခါင္ြးေဆာင္မ ာြးႏွင့္ အျခာြး အေရြးပါေသာ အခ က္အလက္ေပြးသူမ ာြးႏွင့္ 
ေနာက္ဆက္တ ြဲေမြးျမန္ြးေဆ ြးေႏ ြးျခင္ြး တု ႔ျဖစ္သည္။ ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ အဖ ြဲ႕သည္ ရည္ၫႊန္ြးအုပ္စုမ ာြးႏွင့္ ေဆ ြးေႏ ြးပ ြဲမ ာြးတ င္ 
တစ္စ တ္တစ္ပု င္ြး ျပင္ဆင္ထာြးေသာ ေမြးခ န္လမ္ြးၫႊန္ကု  အသံုြးျပိဳၿပီြး  ေနာက္ဆက္တ ြဲ ေမြးျမန္ြးမႈမ ာြးတ င္ ေယဘူယ ေမြးခ န္ြးမ ာြးကု  
အသံုြးျပိဳခြဲ့သည္။ (ေနာက္ဆက္တ ြဲ ၁) 

လက္ေမာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ ေလ့လာေရြး အဖ ြဲ႕သည ္ ေအာက္ပါအတု င္ြး FGD သံုြးႀက မ္ျပိဳလုပ္ခြဲၿ့ပီြး ေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ြး 
ရ ာရွစ္ရ ာရွ သည့္ အနက ္ငါြးရ ာမ ွအမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ခြဲ့သည္။  

 အန္ဖတ္ရ ာမ ွအမ ိဳ ြးသမီြး ရွစ္ဦြးႏွင့္ FGD 
 ေက ာင္ြးနာြးရ ာမ ွအမ ိဳ ြးသမီြး ေျခာက္ဦြးႏွင့္ FGD ႏွင့္ 
 ေက ြးရ ာအုပ္စု ေတာင္ပု င္ြးမွ ေက ြးရ ာသုံြးရ ာျဖစ္ေသာေက ာက္နာြးကတ္၊ ေရခ မ္ြးကုန္ြးႏွင့္ ဝါြးႀကီြးေမာင္ တု ႔မွ အမ ိဳ ြးသမီြး 

ဆယ္ဦြးႏွင့္ FGD 

FGD မ ာြးတ င္ အ မ္ေထာင္ရွ သူ၊ လ တ္လပ္သူ၊ မုဆု ြးမျဖစ္သူႏွင့္ ေယာက္ ာြးႏွင့္ က ာရွင္ြးထာြးေသာ (သု ႔) ခ ြဲေနေသာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး 
အစံုပါဝင္ၿပီြး အသက္အရ ယ္အာြးျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္ မ ွ ၇၀ ႏွစ္အထ  ပါဝငသ္ည္။ အမ ိဳ ြးသာြး ဦြးေဆာင္ေသာ အ မ္ေထာင္စုႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြး 
ဦြးေဆာင္ေသာ အ မ္ေထာင္စ ု ႏွစ္မ ိဳ ြးလံုြးမွ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပါဝငသ္ည္။ ေမြးခ န္ြးေမြးျမန္ြးရာ တ င္ ျမန္မာ-အဂၤလ ပ္ အလွည့္က  
ဘာသာျပန္ျခင္ြးျဖင့္ ေမြးျမန္ြးျခင္ြးျဖစ္ကာ တစ္ခါတစ္ရံ ေတာင္ည ိဳဘာသာစကာြးသု ႔ ျပန္ဆု ေပြး ရျခင္ြးမ ိဳ ြး ရွ သည္။ 

ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ အဖ ြဲ႕သည ္ေအာက္ပါအတု င္ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုမွ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြး၊ ေက ြးရ ာေခါင္ြးေဆာင္မ ာြးႏွင့္ အျခာြး အေရြးပါေသာ 
အခ က္အလက္ေပြးသူမ ာြးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တ ြဲ ေမြးျမန္ြးမႈမ ာြး ျပိဳလုပ္ခြဲသ့ည္။ 

 ေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ လႈပ္ရွာြးေဆာငရ္ က္ေသာေဒသခ ံအရပ္ဖက္လူမႈအဖ ြဲ႕အစည္ြး (CSO) အဖ ြဲ႕ဝင္မ ာြးႏွင့္ ေမြးျမန္ြး ေဆ ြးေႏ ြးမႈ 
ႏွစ္ႀက မ္။ 

 အမ္ဖတ္ရ ာမ ွေက ြးရ ာအုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမ ြးႏွင့္ ေမြးျမန္ြးေဆ ြးေႏ ြးမႈ တစ္ႀက မ္။ 
 ေက ာက္နာြးကတ္ရ ာတ င္ ေနထု င္ေသာ ေက ြးရ ာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမ ြးႏွင့္ ေမြးျမန္ြးေဆ ြးေႏ ြးမႈ တစ္ႀက မ္။ 

အေရြးပါေသာ အခ က္အလက္ေပြးသူမ ာြးအာြး ေမြးျမန္ြးေဆ ြးေႏ ြးမႈ တစ္ႀက မ္စီတ င ္မ နစ ္၃၀ မွ တစ္နာရီၾကာြး ၾကာျမင့္သည္။ 

ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ အဖ ြဲ႕တ င ္ ပါဝင္သူမ ာြးမွာ - Elizabeth Louis (Landesa အႀကီြးတန္ြး သုေတသန၊ ေစာင့္ၾကည့္ အကြဲျဖတ္ေရြး 
ပညာရွင)္၊ Laura Eshbach (Landesa ေရွ႕ေနႏွင့္ ေျမယာပု ငဆ္ု င္လုပ္ကု င္ခ င့္ က ၽမ္ြးက င္သူ)၊ ေဒၚခင္ထက္ထက္ျပံိဳြး (LTP 
အမ ိဳ ြးအသာြးအရင္ြးအျမစ္ ဥပေဒ က ၽမ္ြးက င္သူ)၊ ဦြးထ န္လင္ြး (ဘာသာျပန)္ ႏွင့္ မငယ္ငယ္၊ ဦြးထ န္ြးထ န္ြးျမင့္ႏွင့္ ကု ထ န္ြးဝင္ြးတု ႔အပါအဝင္ 
ေဒသခံ CSO ျင မ္ြးခ မ္ြးေရြးႏွင့္ တရာြးမွ တမႈက န္ရက္ (Peace and Justice Network) အဖ ြဲ႕ဝင္မ ာြး ျဖစ္သည္။ 
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

၃-၀ ေက ြးရ ာအပု္စု အေၾကာင္ြး ျခံိဳငံုသံုြးသပ္ျခငြ္း 

လက္ေမာင္ေက ြးေက ြးရ ာအုပ္စုသည္ ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ္တ င ္တည္ရွ ၿပီြး ရွမ္ြးျပည္နယ္ေတာငပ္ု င္ြး၊ ေတာင္ႀကီြးခရု င္၏ အေနာက္ပု င္ြးတ င္ 
တည္ရွ သည္။ အင္ြးေလြးကန္၏ ေျမာက္ပု င္ြးႏွင့္ အေနာက္ပု င္ြး ေရေဝေရလြဲေဒသမ ာြးတ င္ တည္ရွ သည္။ ရွမ္ြးျပည္နယ္တ င ္သစ္ေတာမ ာြး 
ပ ံ႕ႏံွ႔ဖံုြးလႊမ္ြးေနေသာ္လည္ြး ၿပီြးခြဲသ့ည့္ ႏွစ္မ ာြးစ ာအတ င္ြး သစ္ေတာျပိဳန္ြးတီြးမႈမ ာြးစ ာ ၾကံိဳေတ ႕ခြဲ့ရသည္(Wang & Myint 2016)။ 
ရွမ္ြးျပည္နယေ္တာင္ပု င္ြးတ င္  ေျမယာမြဲ့မႈႏႈန္ြးမွာ (၇.၇%) ရွ သည့္အတ က္ တစ္ႏု င္ငံလံုြးပ မ္ြးမွ  (၂၃%) ႏွင့္ ယွဥ္လွ င္ နည္ြးပါြးသည္။ 
ရွမ္ြးျပည္နယေ္တာင္ပု င္ြး ေက ြးလက္ေဒသ၏ ဆင္ြးရြဲႏ မ္ြးပါြးမႈႏႈနြ္းမွာ အၫႊန္ြးက န္ြးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ေင ေၾကြးပု င္ြး ဆင္ြးရြဲႏ မ္ြးပါြးမႈ 
(ဆင္ြးရြဲမွတ္မ ဥ္ြးေအာက္ေရာက္ေနသူ ဦြးေရမွာ ၃၁% ရွ ၍ တစ္ႏု င္ငလံံုြး ပ မ္ြးမွ မွာ ၂၉% ျဖစ္သည္) ႏွင့္ အစာြးအစာ ဆင္ြးရြဲႏ မ္ြးပါြးမႈ 
(အစာြးအစာ ဆင္ြးရြဲႏ မ္ြးပါြးသူ ဦြးေရစာရင္ြးအရ ၉.၈% ရွ ၍ တစ္ႏု င္ငံလံုြးပ မ္ြးမွ မွာ ၅.၆ % ျဖစ္သည္) ႏွစ္ခုလံုြးတ င္ တစ္ႏု င္ငံလံုြး 
ပ မ္ြးမွ ထက္မ ာြးေနသည္။ 

ပံု (၁) - ရမွြ္းျပညန္ယ ္ေတာငပ္ု ငြ္း ေျမပံု 

ကု ြးကာြး - Myanmar Information Management Unit၊ ရွမ္ြးျပညန္ယ္ ေျမပံု၊ စကတ္ငဘ္ာ ၂၀၁၆ 

ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ္တ င ္ခန႔္မွန္ြးေခ  လူဦြးေရ ၁၈၉,၄၀၀ ရွ ၿပီြး ၉၁ % ခန႔္မွာ ေက ြးလက္ေဒတ င္ ေနထု င္ကာ အ မ္ေထာင္စ ုတစ္ခုလွ င္ ပ မ္ြးမွ  
၄.၂ ဦြးရွ သည္။ ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ္မ ွအ မ္ေထာင္စ ု၂၀ % ခန႔္မွာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ဦြးေဆာင္ေသာ အ မ္ေထာင္စုမ ာြး ျဖစ္သည္။ ဤၿမ ိဳ႕နယ္၏ 
ေက ြးလက္ေနျပည္သူမ ာြးအနက္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြး၏ သက္ႀကီြးပု င္ြး စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္ြးမွာ ၉၄ % ရွ ၍ အမ ိဳ ြးသမီြး သက္ႀကီြးပု င္ြး 
စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္ြး ၈၄ % ထက္ပု မ ာြးသည္။ (ျမန္မာႏု င္ငံေတာ္အစု ြးရ၊ လူဝင္မႈႀကီြးၾကပ္ေရြးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အာြး ဝန္ႀကီြးဌာန၊ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္) 

လက္ေမာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ေက ြးရ ာရွစ္ရ ာပါဝင္ၿပီြး ယင္ြးတု ႔မွာ ေက ြးရ ာအုပ္စုေတာင္ပု င္ြးမွ ေက ာက္နာြးကတ္ရ ာ၊ 
ဝါႀကီြးေမာင္ရ ာႏွင့္ ေရခ မ္ြးကုန္ြးရ ာတု ႔ႏွင့္ ေက ြးရ ာအုပ္စု ေျမာက္ပု င္ြးမွ ေက ာင္ြးေတာင္ရ ာ၊ ေက ာင္ြးနာြးရ ာ၊ အမ္ဖတ္ရ ာ၊ ပန္ြးတင္ရ ာႏွင့္ 
သရက္ပင္ရ ာတု ႔ ျဖစ္သည္။ ေက ြးရ ာအုပ္စ ု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမ ြး၏ အဆု အရ ေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ စုစုေပါင္ြး လူဦြးေရ ၂,၆၀၀ခန႔္ ရွ ေၾကာင္ြး 
သ ရသည္။ ေက ြးရ ာအုပ္စု ေျမာက္ပု င္ြးမွ ေက ြးရ ာမ ာြးမွာ ေတာင္ကုန္ြးမ ာြးထူထပ္ကာ လူဦြးေရသ ပ္သည္ြးမႈ ေလ ာ့နည္ြးၿပီြး ေျမယာပု မု  



4 
ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

ေပါမ ာြးသည္။ ေတာင္ပု င္ြးမွ ေက ြးရ ာမ ာြးမွာမူ ေျမပု ၍ညီကာ လူေနပု မု  ထူထပ္ၿပီြး ေျမယာပု မု  နည္ြးပါြးကာ ျပႆနာျဖစႏု္ င္ေခ  
ပု မု ျမင့္မာြးသည္။ 

ပံု (၂) - လကေ္မာငေ္က ြးေက ြးရ ာအုပစ္မု ွေက ြးရ ာမ ာြး၏ အေျခခေံျမပံု 

ေက ြးရ ာမ ာြးအာြးလုံြးသည္ ႀက ိဳြးျပင္ကာက ယ္ေတာဟု တရာြးဝင ္
သတ္မွတ္ထာြးေသာ ေျမမ ာြးထြဲတ င္ လံုြးလံုြးလ ာြးလ ာြး တည္ရွ ၿပီြး ထု ေျမမ ာြးကု  
အဓ ကအာြးျဖင့္ ၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္ ၁၉၉၄ 
ေတာရု င္ြးတ ရစ ာန ္ ကာက ယ္ေရြးႏွင့္ သဘာဝ ဧရ ယာမ ာြး ထ န္ြးသ မ္ြးေရြး 
ဥပေဒပါ ျပဌာန္ြးခ က္မ ာြးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ ိဳပ္သည္။ 

ပတ္ဝန္ြးက င္ထ န္ြးသ မ္ြးေရြး ရည္ရ ယ္ခ က္မ ာြးျဖင့္ သတ္မွတ္ထာြး 
သည့္အတ က္ ဤေျမမ ာြးမွာ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္ြးက င ္
ထ န္ြးသ မ္ြးေရြး ဝန္ႀကီြးဌာန (MONREC) ၏ ထ န္ြးခ ိဳပ္မႈေအာက္တ င္ ရွ သည္။ 
MONREC သည္ (ေျမ၏ တရာြးဝင ္အမ ိဳ ြးအစာြး သတ္မွတ္ခ က္ကု  ျပင္ဆင္၍ 
ျဖစ္ေစ၊ မျပင္ဆင္ဘြဲ ျဖစ္ေစ) ထု ေျမမ ာြးကု  စု က္ပ ိဳ ြးေရြး ကုန္ပစၥည္ြး 
ထုတ္လုပ္မႈ အတ က ္ စီြးပ ာြးေရြးလုပ္ငန္ြးမ ာြးထံ ခ ြဲေဝေပြးႏု င္ၿပီြး၊ 
ခ ြဲေဝေပြးခြဲ့ျခင္ြးမ ာြးလည္ြး ရွ ၿပီြးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏု င္ငံတ င္ 
ႀက ိဳြးဝု င္ြးျပင္ပကာက ယ္ေတာအတ င္ြးရွ  ေျမမ ာြးကု  အသံုြးျပိဳေနေသာ ေဒသခံ 
ရပ္ရ ာလူထုမ ာြးမွာ ေျမယာပု င္ဆု င္လုပ္ပု င္ခ င့္ လံုျခံိဳမႈ မရွ ပါ။ ဤေျမကု  
“ေဒသခံအစုအဖ ြဲ႕ပု င္ သစ္ေတာ” အျဖစ္ ေျပာင္ြးလြဲႏု င္ေသာ္လည္ြး 
ရပ္ရ ာလူထုမ ာြးမွာ ပံုမွန္အာြးျဖင့္ ထု ေျမမ ာြးကု  ရယူအသံုြးခ ရန္ 

တရာြးဝင္အသ အမွတ္ျပိဳထာြးည့္ လုပ္ပု င္ခ င့္မ ာြး မရရွ ထာြးဘြဲ အလ တ္သေဘာ ခ င့္ျပိဳခ က္မ ာြးျဖင့္သာ အသံုြးျပိဳေနၾကျခင္ြး ျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒအရ အသ အမွတ္ျပိဳထာြးေသာ လုပ္ပု င္ခ င့္မ ာြးမရွ ျခင္ြးေၾကာင့္ ဤလူထုမ ာြးသည္ အာဏာပု င္မ ာြး (သု ႔) အေျခအေနမ ာြး 
ေျပာင္ြးလြဲသ ာြးလွ င္ ထု ေျမမ ာြးကု  ဆံုြး႐ံႈြးရႏု င္ေခ ရွ ေနသည္။ မၾကာေသြးမႏွီစ္မ ာြးအတ င္ြး MONREC သည္ အခ ိဳ ႕ေသာ 
သစ္ေတာေျမမ ာြးကု  သင့္ေတာ္ေသာ အခ ိဳ ႕ေက ြးရ ာမ ာြးထံ အၿမြဲတမ္ြး စု က္ပ ိဳ ြးေရြး လုပ္ကု င္ခ င့္ တရာြးဝင ္ခ င့္ျပိဳခ က္မ ာြး ခ ေပြးခြဲ့သည္။ 
သု ႔ရာတ င္ ေရႊ႕ေျပာင္ြးေတာင္ယာႏွင့္ အလွည့္က  ေတာင္ယာ စု က္ပ ိဳ ြးသူမ ာြးအတ က္ အလာြးတူ တရာြးဝင္ အသ အမွတ္ျပိဳျခင္ြးမ ိဳ ြး မရွ ပါ 
(Woods, 2015)။ အမ ိဳ ြးသာြး ေျမအသံုြးခ မႈ မူဝါဒ (NLUP) ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ ေျမယာ အသံုြးခ မႈ စန္မ ာြးကု  ႏု င္ငံေတာ္ 
ဥပေဒမ ာြးတ င ္ထည့္သ င္ြးအသ အမွတ္ျပိဳရမည္ဟု ေဖာ္ျပထာြးေသာ္လည္ြး ထု ကြဲ့သု ႔ ဥပေဒမ ိဳ ြး ျပဌာန္ြး၊ အတည္ျပိဳျခင္ြး မရွ ေသြးပါ။ 

ဤေက ြးရ ာအုပ္စုတ င ္ ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ ေရတု  အလွည့္က  စု က္ပ ိဳ ြးျခင္ြးကု  ပံုမွန္ေဆာင္ရ က္လုပ္ကု င္လ က္ရွ သည္။ 
ဤေက ြးရ ာအုပ္စု၏ အဓ က စု က္ပ ိဳ ြးေျမကု  ေတာင္ယာေျမဟု ေခၚၾကၿပီြး ေက ြးရ ာက ပု င္ဆု င္ကာ တု ြးခ ြဲ႕မ သာြးစ ု (သု ႔) အ မ္ေထာင္စ ု
တစ္ခုစီအာြး ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ လုပ္ကု င္ခ င့္ျပိဳထာြးသည္ဟု ရ ာသူရ ာသာြးမ ာြးက လက္ခံထာြးၾကသည္။ ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု  
ဆည္ေျမာင္ြးျဖင့္ ေရသ င္ြးထာြးျခင္ြးမရွ ဘြဲ (အမ ာြးအာြးျဖင့္ ဂ င္ြးႏွင့္ ေရမသ င္ြး စပါြး) သီြးႏံွမ ာြးကု  ကာလတု  အလွည့္က  စု က္ပ ိဳ ြးသည္။ 
အခ ိဳ ႕ေသာ ေက ြးရ ာမ ာြးမွာ MONREC ႏွင့္ သေဘာတူညီခ က္အရ  ေက ြးရ ာေျမမ ာြး၊ အစုအဖ ြဲ႕ပု င္သစ္ေတာမ ာြးႏွင့္ ေက ြးရ ာပု င္ 
ထင္ြးစု က္ခင္ြးမ ာြးကု  တရာြးဝင ္ ပု င္ဆု င္ခ င့္ရရွ ထာြးေသာ္လည္ြး  ေတာင္ယာေျမမ ာြးႏွင့္ ေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ ေနထု င္သူမ ာြး 
အသက္ေမ ြးဝမ္ြးေက ာင္ြးအတ က္ (စု က္ပ ိဳ ြးေရြး၊ စာြးက က္ေျမႏွင့္ ထင္ြး၊ ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရ က္ ရွာေဖ ရန)္ အသံုြးျပိဳေသာ အျခာြး 
ျပည္သူပု င္သစ္ေတာေျမမ ာြးအတ က္မူ ဥပေဒအရ တရာြးဝင ္အသ အမွတ္ျပိဳ ပု င္ဆု င္ခ င့္ ေပြးထာြးျခင္ြးမရွ ေသာေၾကာင့္ ပု င္ဆု င္လုပ္ပု င္ခ င့္ 
အာမခံခ က္ မရွ ဘြဲျဖစ္ေနသည္။ 

လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခ ြဲေရြးႏွင့္ စာရင္ြးအင္ြးဦြးစီြးဌာန (DoALMS) သည္  ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပု င္ြးတ င္ ေက ြးရ ာေျမ စာရင္ြးမွ ေျမမ ာြးကု  
ပယ္ဖ က္သည္ ့ လုပ္ငန္ြးစဥ္ကု  စတင္ လာခြဲ့ၿပီြး ေက ြးရ ာေျမမ ာြးကု   အမ ိဳ ြးအစာြးေျပာင္ြးလြဲ၍ စု က္ပ ိဳ ြးေရြး၊ ေမ ြးျမဴေရြးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္ြးဝန္ႀကီြးဌာန (MOALI) ေအာက္သု ႔ ထည့္သ င္ြးလာခြဲ့ကာ အေထ ေထ  အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးဦြးစီြးဌာန (GAD) ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ ာြး 
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ရရွ ႏု င္သည့္ ေျမမ ာြးအျဖစ္ ေျပာငြ္းလြဲ လာေၾကာင္ြး ေျမယာပု င္ဆု င္ခ င့္ ေလ့လာဆန္ြးစစ္မႈ ျပိဳလုပ္ခြဲ့သည့္အဖ ြဲ႕က တင္ျပထာြးသည္။ 
ေက ြးရ ာမ ာြး၏ လူေနထု င္ရန္သတ္မွတ္ထာြးေသာ ရ ာေျမမ ာြးကု သာ စာရင္ြးမပွယ္ဖ က္ျခင္ြး ျဖစ္ကာ အျခာြးေျမမ ာြးမွာမ ူ MOALI ၏ 
စီမံခန႔္ခ ြဲမႈေအာက္တ င ္ ဆက္ရွ မည္ျဖစ္သည္။ ဤသု ႔စီစဥေ္ဆာင္ရ က္ရတ င္ အေသြးစ တ္အခ က္မ ာြးကု မူ မသ ရေသြးပါ။ သု ႔ေသာ္ 
သတ ျပိဳရမည့္ အခ က္မွာ လယ္ယာေျမဥပေဒတ င ္ ရပ္ရ ာအလု က္ ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာ ေျမယာ ပု င္ဆု င္လုပ္ပု င္ခ င့္ကု  တရာြးဝင္ 
အသ အမွတ္မျပိဳသည့္အတ က္ ေက ြးရ ာအုပ္စုအတ င္ြး အခ ိဳ ႕ေျမမ ာြးကု  အစဥ္အလာအရ ပု င္ဆု င္လုပ္ကု င္ေနၾကသည္ ့ အခ က္ႏွင့္ 
ဆန႔္က င္က ြဲလ ြဲ ေနသည္။ ေက ြးရ ာေျမမ ာြးအာြး ေျပာင္ြးလြဲသတ္မွတ္ျခင္ြးႏွင့္အတ ူ ေနာက္ဆက္တ ြဲအေနျဖင့္ အစဥ္အလာရ 
ပု င္ဆု င္လုပ္ကု င္ေနသည့္ ေျမမ ာြးအာြး လယ္ယာေျမဥပေဒအရ အ မ္ေထာင္စ ုတစ္ခုစီအလု က္ အမည္ေပါက္ ပု င္ဆု င္ခ င့္မ ာြး မွတ္ပံုတင္၍ 
ထုတ္ေပြးလာမည္ဆု လွ င္ ရပ္ရ ာလူထုအတ င္ြး အျငင္ြးပ ာြးမႈမ ာြး ေပၚေပါက္လာႏု င္သည္။ ထု သု ႔ ပု င္ဆု င္ခ င့္မ ာြး ထုတ္ေပြးျခင္ြးျဖင့္ 
ဤေျမမ ာြးကု  ေရာင္ြးခ ရန ္ခ င့္ျပိဳေပြးျခင္ြးလည္ြး ျဖစ္ကာ ရပ္ရ ာအတ င္ြးသု ႔ အျပင္လူမ ာြး ပု မု  ဝင္ေရာက္လာဖ ယ္ရွ သည္။ 

ပံု (၃) - လကေ္မာငေ္က ြး ေက ြးရ ာအုပစ္ဝုင ္ေက ြးရ ာမ ာြး၏ အ မေ္ထာငစ္အုေရအတ ကႏွ္င့္ လဦူြးေရ 

ေက ြးရ ာ အ မေ္ထာငစ္ ုအေရအတ က ္
စစုေုပါငြ္း လဦူြးေရ 

က ာြး မ စုစုေပါင္ြး 
ပန္ြးတင ္ ၃၆ ၇၂ ၈၅ ၁၅၇ 
ေက ာင္ြးနာြး ၃၅ ၆၄ ၆၉ ၁၃၃ 
ေက ာင္ြးေတာင္ ၈၀ ၁၆၀ ၁၉၁ ၃၅၁ 
အမ္ဖတ ္ ၅၅ ၁၁၃ ၁၁၁ ၂၂၄ 
သရက္ပင ္ ၃၉ ၇၃ ၈၉ ၁၆၂ 
ဝါြးႀကီြးေမာင ္ ၆၅ ၁၅၈ ၁၄၃ ၃၀၁ 
ေရခ မ္ြးကုန္ြး ၁၁၉ ၂၈၆ ၁၈၇ ၄၇၃ 
ေက ာက္နာြးကတ္ ၁၈၅ ၃၉၆ ၄၂၈ ၈၂၄ 
စုစုေပါင္ြး ၆၁၄ ၁,၃၂၅ ၁,၃၀၀ ၂,၆၂၅ 

ကု ြးကာြး - လက္ေမာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမ ြး၊ Jhaveri & Thomas, 2016 တ င္ေဖာ္ျပထာြးသည့္အတု င္ြး 

 

၄-၀ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္က ြဲျပာြးမႈအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ခ က ္

၄-၁ စီြးပ ာြးေရြး ေဆာင္ရ က္ခ က္မ ာြးႏွင့္ စ န္ေခၚမႈမ ာြး 
လက္ေမာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  အ မ္ေထာင္စုမ ာြး၏ အဓ က စီြးပ ာြးေရြး လုပ္ငန္ြးမ ာြးမွာ စု က္ပ ိဳ ြးေရြးႏွင့္ လက္မႈပစၥည္ြး  ျပိဳလုပ္ျခင္ြးတု ႔ 
ျဖစ္သည္။ အ မ္ေထာင္စမု ာြးသည္ ၎တု ႔၏ လယ္က င္ြးမ ာြးတ င္ ထ န္ရက္စု က္ပ ိဳ ြးျခင္ြး၊ စု က္ပ ိဳ ြးေရြး ေန႔စာြး အလုပ္သမာြးအျဖစ္ 
လုပ္ကု င္ျခင္ြး၊ ဟြဲဟု ြးကြဲ့သု ႔ အနီြးအနာြး ၿမ ိဳ႕မ ာြးရွ  ေဆာက္လုပ္ေရြး လုပ္ငန္ြးခ ငမ္ ာြး စသည့္ စု က္ပ ိဳ ြးေရြး ျပင္ပလုပ္ငန္ြးမ ာြးတ င္ ေန႔စာြး 
လုပ္ကု င္ျခင္ြး၊ တ ရစ ာန္ ေမ ြးျမဴေရြး၊ ဝါြးပစၥည္ြးမ ာြး ျပိဳလုပ္ျခင္ြး၊ သစ္ေတာအတ င္ြး ထင္ြးႏွင့္ အျခာြးရ ကၡာမ ာြးရွာေဖ ျခင္ြး၊ စီြးပ ာြးေရြးအရ 
လု အပ္သည့္ အခ  န္တ င္ စပါြးစု က္ပ ိဳ ြးရာ ေဒသမ ာြးသု ႔ရာသီအလု က္ ေရႊ႕ေျပာင္ြး၍ စု က္ပ ိဳ ြးေရြးအလုပ္လုပ္ကု င္ျခင္ြးႏွင့္ အျခာြးေဒသမ ာြးသု ႔ 
ကာလရွည္ၾကာ  ေရႊ႕ေျပာင္ြး၍ စု က္ပ ိဳ ြးေရြးျပင္ပ အလုပ္မ ာြး လုပ္ကု င္ျခင္ြး စသည့္ အလုပ္မ ာြး လုပ္ကု င္ၾကသည္။ 

စု က္ပ ိဳ ြးေရြးအလုပ္ပါြးေသာ ေျခာက္ေသ ႕ရာသီတ င ္ အမ ိဳ ြးသာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ အင္ြးေလြးကန္အနီြးရွ  စပါြးခင္ြးမ ာြးတ င္ 
ေန႔စာြးလုပ္ကု င္ျခင္ြး၊ မ မ တု ႔ကု ယ္ပု င္ေျမမ ာြးကု  ေနာက္ရာသီအတ က္ ရွင္ြးလင္ြးျပင္ဆင္ျခင္ြး၊ ဝါြးပစၥည္ြးမ ာြး ျပိဳလုပ္ျခင္ြး၊ က ၽြဲႏ ာြးမ ာြးအာြး 
လႊတ္ေက ာင္ြးျခင္ြး၊ စသည္တု ႔ကု  လုပ္ကု င္ၾကသည္။ ရ ာမွေန၍ အျပင္သု ႔ ေရႊ႕ေျပာင္ြး လုပ္ကု င္မႈအလ န္နည္ြးပါြးေသာ္လည္ြး အခ ိဳ ႕ 
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အ မ္ေထာင္မက ေသြးသည့္ အမ ိဳ ြးသာြး လူငယ္မ ာြးသည္ ထု င္ြးႏု င္ငံသု ႔ သ ာြးေရာက ္ အလုပ္လုပ္ကု င္ၿပီြး တစ္ႏွစ္တစ္ႀက မ ္
ျပန္လာၾကသည္။ 

အ မ္ေထာင္စုမ ာြးအတ က္ အဓ က အခက္အခြဲမ ာြးမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦြး န မ့္က ျခင္ြး၊ သယ္ယူပု ႔ေဆာင္ေရြးႏွင့္ ဆက္သ ယ္ေရြးမ ာြး 
မေကာင္ြးျခင္ြးတု ႔ျဖစ္ကာ ယင္ြးအတ က္ေၾကာင့္ ေစ ြးက က္မ ာြးကု  ခ  တ္ဆက္ေရာင္ြးခ ႏု င္ျခငြ္းလည္ြး အာြးနည္ြးသည္။ 
ေျခာက္ေသ ႕ရာသီတ င ္အလ န္အမင္ြးေရရွာြးပါြးျခင္ြးဒဏ္ကု လည္ြး ခံရသည္။ မၾကာေသြးမကီ ကုလသမဂၢ ဖံ ႕ၿဖ ိဳြးေရြး အစီအစဥ္ (UNDP) 
စီမံက န္ြးႏွင့္ Myanmar Institute for Integrated Development (MIID) စီမံက န္ြးတု ႔မွ တဆင့္ အ မ္ေထာင္စုသံုြး ေရကန္မ ာြး 
ေဆာက္လုပ္ေပြးထာြးျခင္ြးေၾကာင့္  ဤျပႆနာမွာ အနည္ြးငယ္ ေျဖရွငြ္းေပြး လာႏု င္သည္။ 

၄-၂ ေျမယာအသံုြးခ ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ ႐ႈေထာင့္က ြဲျပာြးမႈမ ာြး 
၄-၂-၁ ေျမအသံုြးခ မႈအမ  ိဳြးအစာြးမ ာြးႏွင့္ အလပုအ္က ငုခ္ ြဲေ၀မႈ 

ေျဖဆု သူမ ာြး၏ ေျပာၾကာြးခ က္အရ အ မ္ေထာင္စမု ာြးသည္ ေအာက္ပါ အဓ က ပံုစံ ငါြးမ ိဳ ြးျဖင့္ ေျမယာကု  အသံုြးျပိဳၾကသည္ - (၁) 
ေက ြးရ ာေျမတ င္ ေနထု င္ျခင္ြး၊ (၂) ေတာင္ယာေျမ၊ (၃) သစ္ေတာ၊ (၄) အၿမြဲတမ္ြး စပါြးစု က္ပ ိဳ ြးေျမ ႏွင့္ (၅) စာြးက က္ေျမ တု ႔ျဖစ္သည္။ 
အမ ိဳ ြးသာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပံုမွန္အာြးျဖင့္ လုပ္ကု င္ ေဆာင္ရ က္ပံုအလု က္ ေျမအသံုြးခ ပံု က ြဲျပာြးသ ာြးသည္။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ အဓ က 
အလုပ္မ ာြးတ င္ ခ က္ျပိဳတ္ျခင္ြး၊ သာြးသမီြးမ ာြးအာြး ထ န္ြးသ မ္ြးေစာင့္ေရွာက္ျခင္ြး၊ အျခာြး အ မ္မႈက စၥ မ ာြး ေဆာင္ရ က္ျခင္ြး၊ 
လယ္က င္ြးအတ င္ြးဆင္ြး၍ အလုပ္လုပ္ျခင္ြး၊ ဝါြးပစၥည္ြးမ ာြး ျပိဳလုပ္ျခင္ြး၊ က ၽြဲႏ ာြးမ ာြး ေက ာင္ြးျခင္ြးႏွင့္ တ ရစ ာန္မ ာြးအာြး (အဓ ကအာြးျဖင့္ 
က ၽြဲမ ာြး) ေက ၽြးေမ ြးေစာင့္ေရွာက္ျခင္ြး၊ ထင္ြးႏွင့္ အျခာြး ေတာထ က္ပစၥည္ြးမ ာြး ရွာေဖ ျခင္ြး ႏွင့္ ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရ က္ျခံစု က္ခင္ြးအာြး ဂရုစု က္ျခင္ြး 
စသည္တု ႔ ပါဝင္သည္။ 

ေက ြးရ ာနယ္န မ တ္အတ င္ြး အ မ္ႏွင့္ ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရ က္ျခံစု က္ခင္ြးမ ာြး ပါဝင္ေသာ ေျမက က္မ ာြးမွာ ရ ာေျမမ ာြး ျဖစ္သည္။ ေျမက က္ႏွင့္ 
ျခံစု က္ခင္ြး နယ္န မ တ္မ ာြးတ င္ ျခံစည္ြးရု ြးအျဖစ္ အပင္မ ာြးျဖင့္ ကာရံထာြးသည္။ ရ ာေျမ နယ္န မ တ္ကု  ေက ြးရ ာက ပု င္သည္။ 
ေျမက က္တစ္ခခု င္ြးစီကု  အေမ ဆက္ခံလႊြဲယူႏု င္ၿပီြး မ သာြးစုဝငမ္ ာြးသည္ မ မ တု ႔၏ ေျမက က္ေပၚတ င္ ေနထု င္ရန ္ အေဆာက္အဦြးမ ာြး 
ထပ္မံေဆာက္လုပ္ႏု င္သည္။ ေျမက က္မ ာြးကု  ေရာင္ြးခ ႏု င္ျခင္ြး မရွ ပါ။ အ မ္ေထာင္စုတစ္စု ေျပာင္ြးေရႊ႕မည္ဆု လွ င္ သူတု ႔၏ ေျမက က္တ င္ 
ေနထု င္ခ င့္ကု  စ န႔္လႊတ္ရသည္။ ပံုမွန္အာြးျဖင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ သူတု ႔၏ အ မ္မ ာြးႏွင့္ အ မ္ေထာင္စုေျမက က္ကု  
ထ န္ြးသ မ္ြးေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္။ အ မ္မ ာြး၏ ေအာက္ထပ္တ င္ က ၽြဲႏ ာြးမ ာြးကု  ထာြးသည္။ ေျမက က္မ ာြးတ င ္ မီြးဖု ေခ ာင္ကု  
သပ္သပ္အေဆာင္တစ္ေဆာင ္ ခ ြဲထုတ္ထာြးကာ၊ ေရသု ေလွာင္ကန္ႏွင့္ ျခံစု က္ခင္ြးမ ာြးလည္ြး ရွ သည္။ အမ္ဖတ္ရ ာတ င္ 
အ မ္ေထာင္စုေျမက က္မ ာြးမွာ က ယ္ဝန္ြးၿပီြး ျခံစု က္ခင္ြးမွာလည္ြး ႀကီြးမာြးသည္။ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ ေဂၚဖီ၊ ဂ င္ြး၊ ဗူြးသီြး၊ ပြဲ၊ ေျပာင္ြးဖူြး 
စသျဖင့္ စု က္ပ ိဳ ြး ၾကသည္။ ေက ာင္ြးနာြးရ ာတ င္မူ ျခစံု က္ခင္ြးမ ာြးမွာ ပု ၍ ေသြးငယ္သည္။ ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရ က္မ ာြးကု  အမ ာြးအာြးျဖင့္ ဝမ္ြးစာ 
အတ က္သာ စု က္ပ ိဳ ြးၾကၿပီြး ပု လွ ံပါကေရာင္ြးခ သည္။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ျခံစု က္ခင္ြးမ ာြးကု  အဓ က စု က္ပ ိဳ ြးထ န္ြးသ မ္ြးသူ မ ာြးျဖစ္ၿပီြး 
တစ္ခါတစ္ရံ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးက ကူညီသည္။ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ ဝါြးရံုမ ာြးလည္ြး စု က္ပ ိဳ ြးၿပီြး ရလာသည့္ ဝါြးျဖင့္ လက္မႈပစၥည္ြးမ ာြး 
ျပိဳလုပ္ျခင္ြးမွာလည္ြး အဓ က အသက္ေမ ြးဝမ္ြးေက ာင္ြး တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
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ေတာင္ယာေျမမ ာြးမွာ ရ ာေျမ၏ ျပင္ပတ င္ ျဖစ္ေသာ္လည္ြး ေက ြးရ ာနယ္န မ တ္အတ င္ြးတ င္ပင ္ ရွ သည္ဟ ု ရ ာသာြးမ ာြးက 
ယူဆထာြးၾကသည္။ ေတာင္ယာေျမမ ာြးတ င္ အဓ ကအာြးျဖင့္ ဂ င္ြးႏွင့္ ေျခာကေ္သ ႕ေဒသ စပါြး အဓ က စု က္ပ ိဳ ြးၿပီြး ေဆာင္ြးရာသီဂ ံိဳ၊ 
ေျပာင္ြးႏွင့္ ပြဲအမ ိဳ ြးမ ိဳ ြးကု လည္ြး အနည္ြးငယ္ စု က္ပ ိဳ ြးသည္။ ဂ င္ြးသည္ အဓ က ေရာင္ြးခ သည့္ သီြးႏံွ ျဖစ္သည္။ စပါြး၊ ပြဲ၊ ေျပာင္ြး၊ ဂ ံိဳႏွင့္ 

ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရ က္မ ာြးကု  အမ ာြး 
အာြးျဖင့္ ဝမ္ြးစာအျဖစ ္စာြးသုံြး ရနသ္ာ 
စု က္ပ ိဳ ြးသည္။ အမ္ဖတ္ ကြဲ့သု ႔ 
ရ ာမ ာြးတ င္ အ မ္ေထာင္စ ု မ ာြးမွာ 
စာြးနပ္ရ ကၡာ ကု ယ္တု င္ 
စု က္ပ ိဳ ြးဖူလံုၿပီြး ျပင္ပမ ွ ဆီႏွင့္ 
အသာြးကု သာ ဝယ္ယူသည္။ 
လုပ္အာြးအတ က္ အ မ္ေထာင္စုမ ာြး 
၏ မ သာြးစုဝငမ္ ာြးက အမ ာြးဆံုြး 
ျဖည့္ဆည္ြးေပြးေလ့ ရွ ေသာ္လည္ြး 
အ မ္ေထာင္စုမ ာြးအၾကာြး လုပ္သာြး 
မ ာြး အလြဲအလွယ္လုပ္၍ အသံုြး 
ခ ျခင္ြး မ ာြးရွ ၿပီြး တစ္ခါတစ္ရ ံ
ရ ာတ င္ြးမ ွ (သု ႔) ျပငပ္မွ 

အလုပ္သမာြးမ ာြး ငွာြးရမ္ြးၾကသည္။ စု က္ပ ိဳ ြးေရြး အလုပ္မ ာြးအတ က္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးက အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးထက္ပု ၍ အခေၾကြးေင  ရရွ သည္။ 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ခ ိဳပ္လုပ္ျခင္ြး၊ 
ေပါင္ြးသင္ျခင္ြး၊ ရ တ္သ မ္ြးျခင္ြးႏွင့္ 
ေႁခ လွည့္ျခင္ြး တု ႔ကု  လုပ္ကု င ္ ၾကသည္။ 
အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးက ေျမကု  ရွင္ြးလင္ြးျခင္ြး၊ 
ထ န္ရက္ျခင္ြးႏွင့္ ေျမယာျပိဳျပင္ျခင္ြး 
အလုပ္မ ာြးကု  လုပ္ၾကသည္။ 

ေတာင္ယာကု  အသံုြးခ ပု င္ခ င့္ကု  ထံုြးတမ္ြး 
အစဥ္အလာအရ သတ္မွတ္ ထာြးသည္။1 
ေတာင္ယာေျမ အသံုြးခ  ပု င္ခ င့္ကု  
ႏု င္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ ာြးတ င္ 
အသ အမွတ္မျပိဳထာြးေသာ္လည္ြး 
ရပ္ရ ာလူထ ု တစ္ရပ္လံုြးက ၎တု ႔ 
ပု င္ဆု င္သည္ဟု ယူဆထာြးၿပီြး ေျမကု  
ရွင္ြးလင္ြး၊ ထ န္ရက္စု က္ပ ိဳ ြးေသာ 
အ မ္ေထာင္စ ု (သု ႔) တု ြးခ ြဲ႕မ သာြးစုက 
သက္ဆု င္ရာေျမမ ာြးကု  သီြးသန႔္ 
အသံုြးခ ပု င္ခ င့္ရွ သည္ဟု လက္ခံထာြးၾကသည္။ ေတာင္ယာေျမကု  အေမ ဆက္ခံ လႊြဲေျပာင္ြးေပြးႏု င္ၿပီြး အျခာြးသူအာြး ငွာြးရမ္ြးႏု င္သည္။ 
ေတာင္ယာလုပ္ပု င္ခ င့္အာြး ေရာင္ြးခ မႈ အခ ိဳ ႕ရွ ေၾကာင္ြး တင္ျပထာြးသည္မ ာြး ရွ ေသာ္လည္ြး ေက ြးရ ာ အုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမ ြးကမ ူ

                                                           
1 ျမန္မာႏု င္င ံတဝန္ြးတ င္ ေတာင္ယာေျမကု  “ဓေလ ့ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာ လုပပ္ု င္ခ င့္” ျဖင့္ အသံုြးျပိဳေသာ ရပရ္ ာ အသု က္အဝန္ြး မ ာြးစ ာရွ ေသာ္လည္ြး 
ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ ေတာငယ္ာကု  အသံုြးခ ပု င္ခ င့္ႏွင့္ ထ န္ရက္စု ကပ္ ိဳ ြးပံု အေလအ့ထမ ာြးမွာမ ူရပ္ရ ာ အသု ကအ္ဝန္ြး အလု က ္
က ြဲျပာြးမႈရွ ႏု င္ပါသည။္ 

ေက ြးရ ာအုပ္စ ုေျမာက္ပု င္ြးမွ ေတာငက္နု္ြးမ ာြးေပါသည့္ အမ္ဖတ္ေက ြးရ ာ ပတလ္ည္မွ ေတာငယ္ာေျမမ ာြး 

ဓာတပ္ံု -LAURA ESHBACH/LANDESA 

ေက ြးရ ာအုပ္စု ေတာင္ပု င္ြး ေက ာက္နာြးကတ္ရ ာပတ္ဝန္ြးက င္မွ ေျမမွာ ပု ၍ ညီညာျပန႔္ျပဴြးၿပီြး ေျမၾသဇာပု ၍ ေကာင္ြးသည္။ 

ဓာတ္ပုံ - LAURA ESHBACH/LANDESA 
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ထု သု ႔ေရာင္ြးခ မႈမ ာြးအေၾကာင္ြး သ ထာြးျခင္ြး မရွ ဟ ုဆု ပါသည္။ CSO အဖ ြဲ႕ဝင္မ ာြးႏွင့္ ေမြးျမန္ြးေဆ ြးေႏ ြးမႈအရ တု ြးခ ြဲ႕မ သာြးစု တစ္စုလွ င္ 
ေတာင္ယာေျမ အတု င္ြးအတာတစ္ခုကု  လုပ္ကု င္ေၾကာင္ြးႏွင့္ ထု အတု င္ြးအတာအတ င္ြးမွ အက က္ငယ္ေလြးမ ာြးကု  
ထု တု ြးခ ြဲ႕မ သာြးစုတ င္ြးရွ  အ မ္ေထာင္စုအခ ြဲမ ာြးက ရယူလုပ္ကု င္ေၾကာင္ြး သ ရသည္။ ေျမကု  အသံုြးခ ပံုႏွင့္ မည့္သည့္အက က္ကု  
အသံုြးခ မည္ဆု သည္တု ႔မွာ သက္ဆု င္ရာ တု ြးခ ြဲ႕မ သာြးစုအတ င္ြး ည ္ႏႈ င္ြးမႈအရေဆာင္ရ က္ျခင္ြး ျဖစ္ႏု င္သည္။ 

အ မ္ေထာင္စုမ ာြး၏ အရင္ြးအျမစ္ႏွင့္ လုပ္သာြးအင္အာြး ရွ မႈေပၚ မူတည္၍ လယ္က င္ြးမ ာြးကု  စု က္ပ ိဳ ြးပံု ႏွစ္မ ိဳ ြးရွ သည္။ အရင္ြးအျမစ္ႏွင့္ 
လုပ္သာြးအင္အာြး ပု ရွ ေသာ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ က ယ္ျပန႔္ေသာ ေျမယာကု  အသံုြးခ ၍ လယ္က က ္ သံုြးက က္မွ ေလြးက က္အထ  
အလွည့္က စု က္ပ ိဳ ြးၿပီြး လယ္တစ္က က္အာြး တစ္ရာသီစု က္ပ ိဳ ြးၿပီြးလွ င္ အလ တ္ထာြးလု က္သည္။ အရင္ြးအျမစ္ႏွင့္ လုပ္သာြးအင္အာြး 
နည္ြးပါြးေသာ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးမွာမူ လယ္က က္ႏွစ္က က္ကု  အသံုြးျပိဳၿပီြး ေျမက က္အာြး အလ တ္ထာြးျခင္ြး မရွ ဘြဲ ဂ င္ြးႏွင့္ စပါြး 
တစ္လွည့္စီစု က္ပ ိဳ ြးသည္။ ေတာင္ယာေျမမ ာြး၏  ေျမၾသဇာႏွင့္ ေျမဆီလႊာ အရည္အေသ ြးတု ႔မွာ မတူညီၾကပါ။ အမ္ဖတ္ရ ာတ င္ 
အ မ္ေထာင္စုမ ာြးအာြးလုံြး  ေျမၾသဇာေကာင္ြးေသာေျမႏွင့္ သ ပ္မေကာင္ြးေသာေျမႏွစ္မ ိဳ ြးလံုြးကု  ရရွ လုပ္ကု င္ေနေၾကာင္ြး 
ေက ြးရ ာေခါင္ြးေဆာင္က ဆု သည္။ 

ေက ြးရ ာအုပ္စုအတ င္ြးမွ ေက ြးရ ာ တစ္ရ ာခ င္ြးစီတ င ္“ထင္ြးသစ္ေတာ” (သု ႔) “ေက ြးရ ာပု င ္ထင္ြးစု က္ခင္ြး” ေခၚဆု ၾကေသာ သစ္ေတာ ဧက 
(၂၀) မ ွ(၄၀) ထ ရွ ၾကသည္။ အခ ိဳ ႕ရ ာမ ာြးတ င္ “ေက ြးရ ာဘုံပု င္ သစ္ေတာ” မ ာြးလည္ြး ရွ သည္။ ေက ြးရ ာအာြးလုံြး၏ ရ ာနယ္န မ တ္အတ င္ြး 
(သု ႔) အနီြးတ င္ ျပည္သူပု င္သစေ္တာမ ာြးလည္ြး ရွ သည္။ လက္ရွ တ င္ ထင္ြးစု က္ခင္ြးႏွင့္ ေက ြးရ ာဘုံပု င္ သစ္ေတာမ ာြးတ င္ 
သစ္ပင္အေကာင္ြးမ ာြးကု  မခုတလ္ွြဲရန္ တာြးျမစ္ထာြးၿပီြး အမ္ဖတ္ရ ာ ကြဲ့သု ႔ အခ ိဳ ႕ေသာ ရ ာမ ာြးတ င္ ဒဏ္ေင သတ္မွတ္၍ 
တာြးျမစ္ထာြးသည္။ ဤတာြးျမစခ္ က္မွ ျပင္ပမ ွ အက ိဳ ြးသက္ဆု င္သူမ ာြးက လာေရာက္စည္ြးမ ဥ္ြး ၾကပ္မတျ္ခင္ြးမဟုတ္ဘြဲ 
ေက ြးရ ာမ ာြးကု ယ္တု င္က ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေရကု  ထ န္ြးသ မ္ြး၍ ေျမဆီလႊာ ပ က္စီြး တု က္စာြးခံရျခင္ြးကု  ကာက ယ္ရန္ 
ေဆာင္ရ က္ထာြးျခင္ြးျဖစေ္ၾကာင္ြး အမ ိဳ ြးသမီြး ေျဖၾကာြးသူမ ာြးက ဆု သည္။ ေက ြးရ ာလူထုသည္ ထု သစ္ေတာမ ာြးကု  သစ္ကု င္ြးေျခာက္၊ 
သစ္ကု င္ြးက ိဳ ြးမ ာြးကု  ရယူရန ္(ပံုမွန္အာြးျဖင့္ ထု ထင္ြးမ ာြးကု  ေက ြးရ ာအတ င္ြး သက္ႀကီြးပု င္ြးမ ာြးအတ က္ ဖယ္ထာြးေလ့ရွ သည္။) သု ႔မဟုတ္ 
ေက ြးရ ာအတ င္ြး အခ ိဳ ႕ေသာ သစ္လု အပ္ခ က္မ ာြး (အေဆာက္အဦြးသစ္မ ာြးအတ က္ သစ္တု င္ (သု ႔) ေက ြးရ ာအခမ္ြးအနာြး (သု ႔) ပရဟ တ၊ 
အလ အတန္ြး မ ာြးအတ က္ ထင္ြးလု အပ္လွ င္ စသည့္အေျခအေနတ င ္သစ္မခုတ္ရ တာြးျမစ္ခ က္ကု  လု က္နာရန ္မလု ဘြဲ ႁခ င္ြးခ က္အျဖစ ္
ခုတ္ယူႏု င္သည္။) ထု ႔ေၾကာင့္ အ မ္ေထာင္စမု ာြးသည္ရ ာမွ ပံုမွန္အာြးျဖင့္ တစ္နာရ ီ (သု ႔) မ နစ ္ (၉၀) ၾကာလမ္ြးေလွ ာက္ရေသာ 
အျခာြးသစ္ေတာမ ာြးမ ွ ထင္ြးခုတ္ယူၾကသည္။ ထု သစ္ေတာမ ာြးမွာ အစု ြးရပု င္ သစ္ေတာမ ာြးျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆု သူမ ာြးက 
ယံုၾကည္လက္ခံထာြးသည္။ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ ရ ာေျမႏွင့္ ေတာင္ယာေျမမ ာြးတ င္ ျခံစည္ြးရု ြးအျဖစ္ စု က္ပ ိဳ ြးထာြးေသာ အပင္မ ာြးမွ 
သစ္ကု င္ြးေျခာက္မ ာြးကု  ထင္ြးအျဖစ္ ရယူအသံုြးျပိဳၾကသည္။ 

အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အ မ္ေထာင္စမု ာြးအတ က္ သစ္ေတာမ ာြးမွာ အသက္ေမ ြးဝမ္ြးေက ာင္ြးအတ က္ အေရြးပါေသာ အေထာက္အပံ့မ ာြး 
ျဖည့္ဆည္ြးေပြးသည္။ သစ္ေတာမ ာြးကု  အသံုြးခ ရာတ င္လည္ြး က ာြး၊ မအလု က္ က ြဲျပာြးမႈ ရွ ၿပီြး သစ္ေတာမ ွ အက ိဳ ြးအျမတ္မ ာြး 
ရရွ ပံုမွာလည္ြး က ာြး၊ မအလု က္ က ြဲျပာြးမႈရွ သည္။ သစ္ေတာမ ာြးတ င္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ထင္ြး၊ မႈ ၊ မွ စ္၊ ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရ က္ႏွင့္ 
သစ္ဥသစ္ဖုမ ာြးႏွင့္ အျခာြး သစ္မဟုတ္ေသာ ပစၥည္ြးမ ာြး (NTFP) ကု  ရွာေဖ ထုတ္ယူၾကသည္။ သစ္ေတာမ ာြးမ ွ ရရွ ေသာ 
ဟင္ြးသီြးဟင္ြးရ က္မ ာြးမွာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအတ က္ အေရြးပါေသာ ဝင္ေင  အရင္ြးအျမစ္တစခ္ုျဖစ္သည္။ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးမွာ ဝါြးမ ာြးကု  ခုတ္လွြဲ 
သယ္ပု ႔ၾကၿပီြး ရ ာေျမအတ င္ြးမ ွ ဝါြးရံုမ ာြးမွလည္ြး ခုတ္ယူၾကသည္။ ဝါြးျဖင့္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္ြးမ ာြးမွာ ဤေဒသအတ က ္
အဓ ကအသက္ေမ ြးဝမ္ြးေက ာင္ြး လုပ္ငန္ြးတစ္ခုျဖစ္ၿပီြး စု က္ပ ိဳ ြးေရြးအလုပ္ပါြးေသာေျခာက္ေသ ႕ရာသီမ ာြးတ င္ ဤအလုပ္ကု  
အ မ္ေထာင္စုမ ာြးက လုပ္ကု င္ၾက သည္။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးမွာ ေသြးငယ္ေသာ ဝါြးလက္မႈပစၥည္ြးမ ာြးကု  လုပ္ကု င္ၾကၿပီြး အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးမွာ 
ပု ၍ႀကီြးမာြး၊ ေလြးလံေသာ ဝါြးထ က္ပစၥည္ြးမ ာြးကု  ျပိဳလုပ္ၾကသည္။ 

စပါြးစု က္ လယ္က င္ြးမ ာြးမွာ ေက ြးရ ာအုပ္စု နယ္န မ တ္အတ င္ြးတ င္ မရွ ဘြဲ အင္ြးေလြးကန္အနီြးတ င္ တည္ရွ သည္။ ေက ာင္ြးနာြး 
ေက ြးရ ာတ င္ အ မ္ေထာင္စ ုငါြးခုသည္ ေက ြးရ ာႏွင့္ တစ္နာရီခန႔္လမ္ြးေလွ ာက္ရသည့္ အက ာအေဝြးတ င္ ရွ ေသာ စပါြးစု က္လယ္ေျမမ ာြးကု  
ဝယ္ယူထာြးၾကသည္။ ဤလယ္ေျမမ ာြးမွာ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးက တစ္ဦြးခ င္ြး အမည္ေပါက္ျဖင့္ ပု င္ဆု င္ထာြးျခင္ြးျဖစ္ကာ 
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ လုပ္ပု ငခ္ င့္မ ာြးႏွင့္ သက္ဆု င္ျခင္ြး မရွ ပါ။ ဤေျမမ ာြးကု  ေရာင္ြး၊ ဝယ္ႏု င္ၿပီြး၊ ေခ ြးေင ရရန ္အသံုြးျပိဳႏု င္သည္။2 
ဤအ မ္ေထာင္စုမ ာြးမ ွ အမ ိဳ ြးသာြးေရာ၊ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးပါ စပါြးစု က္လယ္ေျမမ ာြးေပၚတ င ္ လုပ္ကု င္ၾကၿပီြး ေတာင္ယာေျမတ င ္
စု က္ပ ိဳ ြးသည္ႏွင့္ အလာြးတူပင္ စု က္ပ ိဳ ြးေရြး လုပ္ငန္ြးမ ာြးကု  ခ ြဲေဝတာဝန္ယူၾကသည္။ 

စာြးက က္ေျမမ ာြးမွာ ရ ာေျမျပငပ္တ င္ ျဖစၿ္ပီြး ေတာင္ယာေျမမ ာြးႏွင့္ သစ္ေတာမ ာြးအနီြးတ င္ တည္ရွ သည္။ စာြးက က္ေျမအျဖစေ္ဒသခံမ ာြး 
အသံုြးျပိဳေနေသာ ေျမ၏ တရာြးဝင္ ေျမအမ ိဳ ြးအစာြးသတ္မွတ္ခ က္ကု  ေျဖဆု သူမ ာြးက တ တ က က  မသ ရွ ၾကပါ။ MONREC ၏ 
စီမံအုပ္ခ ိဳပ္မႈေအာက္ရွ  ႀက ိဳြးျပင္ကာက ယ္ေတာ ေျမမ ာြးျဖစ္ႏု င္ေခ ရွ သည္။ စာြးက က္ေျမမ ာြးကု  အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးေရာ၊ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးပါ 
အသံုြးခ ၾကၿပီြး က ၽြဲႏ ာြးမ ာြးစသည္ ့ေမ ြးျမဴေရြး တ ရစ ာနမ္ ာြးကု  ထ န္ြးသ မ္ြးျခင္ြးမွာ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြး (သု ႔) အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ သီြးသန႔္ တာဝန္ဟ ု
သတ္မွတ္ထာြးျခင္ြး ေျဖဆု သူ မ ာြးက ေျပာၾကာြးသည္။ 

၄-၃ ေျမယာအခ င့္အေရြးမ ာြးအေပၚ က ာြး-မ ရႈေထာင့္က ြဲျပာြးမႈ 
ေျမယာ ပု င္ဆု င္လုပ္ပု င္ခ င့္မွာ အဓ ကအာြးျဖင့္ ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာရ ျဖစ္ၿပီ  ေျမယာအမ ိဳ ြးအစာြးတစ္ခုစီအလု က္ မတူညီေသာ 
လုပ္ပု င္ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္ စည္ြးမ ဥ္ြးမ ာြး ရွ သည္။ ေက ြးရ ာမ ာြးအတ င္ြးတ င္ ေျမယာ လုပ္ပု င္ခ င့္မ ာြးကု  အေမ  ဆက္ခံျခင္ြးႏွင့္ 
လက္ထပ္ထ မ္ြးျမာြးျခင္ြးတု ႔ျဖင့္ အဓ က ရရွ ၾကသည္။ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးတ င္ ေျမယာ အာြးလုံြးအတ က္ 
တန္ြးတူအခ င့္အေရြးမ ာြးရွ သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္ြး လက္ေတ ႕တ င္ အၿမြဲတမ္ြးထု သု ႔ မဟုတ္ပါ။ ဇနီြးမယာြးေနာက ္ လု က္ေနျခင္ြး/ 
လင္ေယာက္ ာြးေနာက ္လု က္ေနျခငြ္း အေလ့အထမ ာြး အေပၚ မူတည္၍ ေျမယာ လုပ္ပု င္ခ င့္ ရရွ လာျခင္ြး (သု ႔) ဆံုြး႐ံႈြးသ ာြးျခင္ြးမ ာြး ရွ သည္။ 

ဤေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ ေတာင္ယာေျမကု  မ သာြးစုမ ာြးက အသံုြးခ ရန္အတ က္သာ အခ င့္အေရြးရရွ ထာြးျခင္ြးျဖစ္ၿပီြး အမ ာြးအာြးျဖင့္ 
တု ြးခ ြဲ႕မ သာြးစုႀကီြး၏ သာြးသမီြးမ ာြး ႀကီြးျပင္ြး၍ အု ြးအ မ္သစ္ေထာင္ၾကလွ င္ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးၾကာြး  ေျမမ ာြးကု  ခ ြဲျခမ္ြးလုပ္ကု င္ခ င့္ 
ေပြးၾကသည္။ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးေရာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးပါ ေတာင္ယာေျမကု  သူတု ႔ “ပု င္ဆု င္ျခင္ြး” မရွ မွန္ြး ရွင္ြးရွင္ြးလင္ြးလင္ြး 
နာြးလည္ထာြးၾကသည္။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးသည္ အေမ ဆက္ခံျခင္ြး (သု ႔) လက္ထပ္ ထ မ္ြးျမာြးျခင္ြးမွတဆင့္ ေတာင္ယာေျမ 
လုပ္ပု င္ခ င့္မ ာြး ရရွ ၾကသည္။ ဤလုပ္ပု င္ခ င့္ကု  ေရာင္ြးဝယ္ခ င့္ မရွ ပါ။ သာြးသမီြးမ ာြးအာြးလံုြးလည္ြး ေတာင္ယာေျမအတ က္ လုပ္ပု င္ခ င့္ 
တန္ြးတူရရွ ၾကသည္။ 

လက္ထပ္ျခင္ြး၊ မ သာြးစုႏွင့္ အေမ ဆက္ခံျခင္ြးတု ႔ႏွင့္ ဆု င္ေသာ အစဥ္အလာမ ာြးမွာ ဆံထုံြးေနာက္  ေလွ ာင္ပါျခင္ြးလာြး/ ေလွ ာင္ေနာက ္
ဆံထုံြးပါျခင္ြးလာြး ဆု သညႏ္ွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးအဆင့္ဆင့္ ဆက္ခံျခင္ြးလာြး/ အမ ိဳ ြးသာြးအဆင့္ဆင့္ ဆက္ခံျခင္ြးလာြး ဆု သည္ကု  တ တ က က  
သံုြးသပ္ႏု င္ျခင္ြး မရွ ပါ။ ဥပမာအာြးျဖင့္ လက္ထပ္ၿပီြးလွ င္ အ မ္ေထာင္ဖက္၏ ရ ာသု ႔ လု က္ေန၊ မေန ဆံုြးျဖတ္ျခင္ြးမွာ ေအာက္ပါ 
အခ က္တစ္ခ က္ခ က္ (သု ႔) အာြးလံုြးအေပၚတ င္ မူတည္ သည္ - ၁။ လင္မယာြးႏွစ္ဦြးအနက္ မည္သူက ေတာင္ယာေျမပု မု လုပ္ပု င္ခ င့္ 
ရွ သည္ဆု သည့္အခ က္၊ ၂။ အ မ္ေထာင္ဖက္ သည္ တစ္ဦြးတည္ြးေသာ သာြးသမီြးျဖစ္ကာ မ ဘကု  ျပိဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနသူျဖစ္ျခင္ြး၊ ႏွင့္ ၃။ 
အ မ္ေထာင္ဖက္သည္ အငယ္ဆုံြး သာြးသမီြးျဖစ္ကာ ေနထု င္ရာအ မ္ဝင္ြးကု  အေမ ဆက္ခံရရွ မည့္သူ ျဖစျ္ခင္ြး စသည္တု ႔ျဖစ္သည္။ 
လက္ထပ္ထ မ္ြးျမာြးရာတ င ္ တစ္ရ ာတည္ြးသာြးအခ င္ြးခ င္ြး လက္ထပ္ၾကသလု  အျခာြးရ ာမွလူမ ာြးႏွင့္လည္ြး လက္ထပ္ၾက သည္။ 
လင္မယာြး က ာရွင္ြးျခင္ြး (သု ႔) ခ ြဲေနျခင္ြးတု ႔ ျဖစ္လွ င ္လင္မယာြး ႏွစ္ဦြးသည္ မ မ တု ႔၏ ဇာတ ရ ာသု ႔ အသီြးသီြး ျပန္၍ ေနၾကကာ မ မ တု ႔ရ ာရွ  
မူလ လုပ္ကု င္ခြဲ့သည္ ့ ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု  လုပ္ကု င္ခ င့္ ျပန္လည္ရရွ ၾကသည္။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးသည္ 
အျခာြးတစ္ေနရာသု ႔ ေရႊ႕ေျပာင္ြးသ ာြးသည့္တု င္ မ မ တု ႔၏ မူလ လုပ္ကု င္ခြဲ့သည့္ ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု  လုပ္ပု င္ခ င့္အာြး ဆံုြး႐ံႈြးျခင္ြး မရွ ပါ။ 

                                                           
2 စု က္ပ ိဳ ြးေျမ အျဖစ္သတ္မတွထ္ာြးသည့္ ေျမမ ာြးမွာ ၂၀၁၂ လယယ္ာေျမ ဥပေဒေအာကႏွ္င့္ အက ံိဳြးဝင္ၿပီြး MOALI ၏ စီမံအုပ္ခ ိဳပ္မႈေအာကတ္ င ္ရွ သည။္ 
ထု ေျမမ ာြးကု  တရာြးဝင ္မွတပ္ံုတင္ႏု င္ၿပီြး ေျမအသံုြးခ ခ င့္လကမ္ွတ ္ (ပံုစ ံ၇) ေလွ ာကထ္ာြးႏု င္ကာ ပံုစံ ၇ ျဖင့္ ထု လယ္ေျမအာြး တရာြးဝင္ ေရာင္ြးဝယ ္
လႊြဲေျပာင္ြးခ င့္၊ ေရရညွ္အသံုြးခ ခ င့္မ ာြး ရရွ ႏု င္သည။္ ပံုစ ံ၇ ရွ လွ င ္ ျမန္မာစ့ု ကပ္ ိဳ ြးေရြး တု ြးတကမ္ႈဘဏ္မွ ေခ ြးေင  (ကာလတု  စု က္ပ ိဳ ြးေရြး ေခ ြးေင )လည္ြး 
ရယႏုူ င္သည္။ ေက ာင္ြးနာြးရ ာမွ ေျဖဆု သူမ ာြး၏ ေျပာၾကာြးခ က္အရ ၎တု ႔ မ သာြးစုမ ာြး၏ စပါြးစု က္လယ္ေျမမ ာြးမာွ လ န္ခြဲသ့ည့္ ႏွစ္ေပါင္ြးမ ာြးစ ာက 
ဝယယ္ထူာြးျခင္ြးျဖစက္ာ ပံုစံ ၇ ေလွ ာကထ္ာြးျခင္ြးမရွ ဘြဲ လယေ္ျမပု ငဆ္ု င္ေၾကာင္ြး အျခာြး စာရ က္စာတမ္ြးအေထာက္အထာြးမ ာြး (အေရာင္ြးအဝယ ္စာခ ိဳပ္၊ 
အခ န္ရငွ္ြးတမ္ြးမ ာြး) ရွ ေၾကာင္ြး  သ ရသည္။ ၎တု ႔အေနျဖင့္ ထု ေျမကု  အသံုြးခ ၍ တရာြးဝင္ ေခ ြးေင မ ာြး  ေလွ ာကထ္ာြးခြဲ့ျခင္ြး ရွ မရွ ကု  ရွင္ြးလင္ြးစ ာ 
မသ ခြဲ့ရပါ။ ဤေျမမွာ ေက ြးရ ာနယန္ မ တ္ျပငပ္တ င္ျဖစ္ၿပီြး ေက ြးရ ာအုပစ္ုမ ွလအူနည္ြးငယ္ႏွင့္သာ ပတသ္ကသ္ည့္ အတ က္ ေလလ့ာသံုြးသပ္ေရြးအဖ ြဲ႕၏ 
FGD ႏွင့္ အျခာြးေတ ႕ဆံုေမြးျမန္ြးမႈမ ာြးတ င ္ဤလယ္ေျမမ ာြးႏွင့္ စပလ္ ဥ္ြး၍ ေမြးျမန္္ြးျခင္ြး အနည္ြးငယသ္ာ ရွ ခြဲသ့ည္။ 



10 
ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

၎တု ႔မရွ ခ  န္တ င ္ထု ေတာင္ယာမ ာြးကု  တု ြးခ ြဲ႕မ သာြးစုအတ င္ြး ခ ြဲေဝ အသံုြးျပိဳေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္ြး ၎တု ႔ ျပန္လာလွ င္ လုပ္ပု င္ခ င့္ 
ျပန္လည္ေပြးအပၾ္ကသည္။ 

မ ဘမ ာြး ခ ြဲေနၾကလွ င ္ သာြးသမီြးက မ ဘမ ာြး၏ ေျမကု  မည္သု ႔ ရယူအသံုြးခ သည္ဆု သည္ႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးတစ္ဦြးမွာ ဒုတ ယေျမာက ္
ဇနီြးျဖစ္သည္ဆု လွ င္ သူမႏွင့္ သူမ၏ သာြးသမီြးမ ာြး၏ ေျမယာအခ င့္အေရြး မည္သု ႔ ရွ မည ္ဆု သည္တု ႔ကု  ေမြးျမန္ြးရာတ င ္အေျဖ မရရွ ခြဲ့ပါ။ 
ဓေလ့ထုံြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရဆု လွ င္ သာြးသမီြးမ ာြးသည္ မ ခင္ႏွင့္ အတူေနထု င္ကာ မ ခင္၏ ေျမယာကု  
ရယူလုပ္ကု င္ၾကေလ့ရွ ေသာ္လည္ြး ဖခင္၏ ေျမမွာလည္ြး တစ္ရ ာတည္ြးတ င္ ဆု လွ င္ ရယူအသံုြးခ ႏု င္သည္။ ဖခင္၏ ေျမမွာ 
အျခာြးရ ာတ င္ဆု လွ င္မူ သာြးသမီြးမ ာြးမွာ ထု ရ ာတ င္မေနလွ င ္ ထု ေျမအာြး ရပု င္ခ င့္ကု  စ န႔္လႊတ္ရသည္။ သု ႔ရာတ င ္ ထု ရ ာတ င္ 
ေနာင္တစခ္  န္၌ သ ာြးေရာက္ေနထု င္ပါက ထု ေျမမ ာြးကု  ရယူလုပ္ကု င္ခ င့္  ေတာင္ြးဆု ႏု င္သည္။ 

အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးသည္ ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု  အခေၾကြးေင ေပြး၍ ငွာြးရမ္ြးလုပ္ကု င္ႏု င္သည္။ သု ႔ရာတ င္ အမ ာြးအာြးျဖင့္ 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ မ မ တု ႔ဘာသာ ေျမယာ ငွာြးရမ္ြး၊ လုပ္ကု င္ျခင္ြး ျပိဳေလ့မရွ ပါ။ ေက ာက္နာြးကတ္ရ ာတ င္ FGD 
တ င္ပါဝင္ေျဖၾကာြးသူမ ာြး၏ အဆု အရ “အျပင္လူ” ဆယ္ဦြး ေျမငွာြးရမ္ြးထာြးေၾကာင္ြး သ ရသည္။ ေျမတစ္ဧကကု  တစ္ႏွစ္ ငွာြးရမ္ြးခမွာ 
၅,၀၀၀ က ပ္ ခန႔္ျဖစၿ္ပီြး ေဒသခမံ ာြးဆု လွ င္ ေစ ြးေလွ ာ့ေပြးကာ အျပင္လူမ ာြးက ပု ၍ ေပြးရသည္။ ႏႈတ္ကတ ျဖင့္သာ ငွာြးရမ္ြးရန ္
သေဘာတူၾကၿပီြး အေထာက္အထာြး လက္မွတ္၊ စာရ က္စာတမ္ြးမ ာြး ျပိဳလုပ္ျခင္ြး မရွ ပါ။ အမ္ဖတ္မ ွ FGD ႏွင့္ 
အေရြးပါေသာအခ က္အလက္ေပြးသူမ ာြးႏွင့္ ေတ ႕ဆံုရာတ င ္ မည္သု ႔မွ  ထုတ္မေျပာၾကေသာ္လည္ြး CSO ဝန္ထမ္ြးမ ာြး၏ အဆု အရ 
အမ္ဖတ္ရ ာ တ င္လည္ြး ေျမယာငာွြးရမ္ြးမႈမ ာြး ရွ ေၾကာင္ြး သ ရသည္။ တု ြးခ ြဲ႕မ သာြးစုမ ာြးတ င္ အ မ္ေထာင္စ ု အနည္ြးငယ္သာ ရွ ၾကၿပီြး 
အသံုြးခ ႏု င္သည္ထက္ ပု ၍ ေျမယာမ ာြးရွ ေနလွ င္ ငွာြးရမ္ြးမႈအမ ာြးဆုံြး ျဖစ္ေၾကာင္ြး ေတ ႕ရွ ရသည္။ 

ေတာင္ယာေျမမ ာြးကု  မည္သည္ ့ေပြးေခ မႈမွ  မျပိဳလုပ္ဘြဲ ငွာြးရမ္ြးျခင္ြးလည္ြး ျပိဳလုပ္ႏု င္သည္။ အမ ာြးအာြးျဖင့္ ေဆ မ ိဳ ြးမ ာြး အၾကာြးတ င္ 
ဤသု ႔ ျပိဳလုပ္ၾကသည္။ ေျမငွာြးယူရန္ (သု ႔) ငွာြးေပြးရန ္ မ သာြးစုအတ င္ြးတ င္ တု င္ပင္ေဆ ြးေႏ ြး၍ ဆံုြးျဖတ္ၾကသည္။ သု ႔ရာတ င္ 
က စၥရပ္အာြးလုံြးကု  အမ ိဳ ြးသာြးက ဆံုြးျဖတ ္ ေလ့ရွ သည္ ့အ မ္ေထာင္စတု င္မူ အမ ိဳ ြးသာြး၏ ဆံုြးျဖတ္ခ က္သာ အတည္ျဖစ္သည္။ ထု ႔ျပင ္
အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးမွာ အ မ္ေထာင္စု၏ ေင ေၾကြးကု လည္ြး စီမံခန႔္ခ ြဲသည့္ အတ က္ ေျမငွာြးရမ္ြးရာမ ွ ရသည့္ ဝင္ေင ကု  အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးက 
စီမံခန႔္ခ ြဲသည္။ 

ေတာင္ယာေျမအတ က္ တရာြးဝငအ္ေထာက္အထာြးမ ာြး ရရွ ေရြး ဆု သည့္အေပၚတ င္မ ူ သေဘာထာြးမ ာြး က ြဲလ ြဲေနၾကသည္။ ေျမယာ 
လံုေလာက္ၿပီြး အ မ္ေထာင္စုမ ာြးအေနျဖင့္ သီြးႏံွမ ာြးကု  လယ္က င္ြးမ ာြးတ င္ အလွည့္က  စု က္ပ ိဳ ြးႏု င္သည့္ အမ္ဖတ္ရ ာတ င္ 
တရာြးဝင္စာရ က္စာတမ္ြးမ ာြးက သူတု ႔၏ ရယူလုပ္ပု င္ခ င့္ကု  ကန႔္သတ္လာႏု င္ေၾကာင္ြး ရ ာသူ ရ ာသာြးမ ာြးက ဆု သည္။ ေက ာင္ြးနာြးႏွင့္ 
အျခာြးေတာင္ပု င္ြးရွ  ရ ာမ ာြးတ င္မူ ေျမယာ ရွာြးပါြးကာ ေျမမွာပု ျပန႔္၍ တန္ဖု ြး ပု ရွ ေသာေၾကာင့္ မ မ တု ႔၏ ေျမမ ာြးကု  ကာက ယ္ရန္အတ က္၊ 
အထူြးသျဖင့္ အျပင္လူမ ာြးရန္မ ွ ကာက ယ္ရန္အတ က္၊ အေထာက္အထာြးမ ာြး ရလု ေၾကာင္ြး အခ ိဳ ႕အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကာြးသည္။ 

ေနထု င္ရာ ရ ာေျမမ ာြးအတ က္မူ အငယ္ဆုံြး သာြး၊ သမီြး (သု ႔) မ ဘမ ာြးႏွင့္ အတူေန၍ ျပိဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ သာြးသမီြးက အ မ္ႏွင့္ 
ေျမက က္ကု  အေမ ဆက္ခံရရွ သည္။ သု ႔ေသာ ္ ေနရာရွ လွ င္မ ူ အျခာြးသာြးသမီြးမ ာြးလည္ြး ေျမက က္အတ င္ြးတ င္ အ မ္အသစ္မ ာြး 
ေဆာက္လုပ္ေနထု င္ႏု င္သည္။ ဤပံုစံအာြးျဖင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြး ႏွစ္ဖက္လုံြး အ မ္ဝင္ြးေျမက က္ကု  တန္ြးတူ ရပု င္ခ င့္ရွ သည္။ 
လက္ေတ ႕တ င္ က ာြး၊ မ တစ္ဖက္ဖက္အာြး ပု ၍ အသာေပြးထာြးျခင္ြး ရွ မရွ ီသြဲက ြဲစ ာ မသ ရပါ။ ရ ာေျမမ ာြးကု  ဝယ္ယူ၊ ေရာင္ြးခ ျခင္ြး၊ ငွာြးရမ္ြး၊ 
ေပါင္ႏွံျခင္ြး (သု ႔) အေပါင္ထာြး၍ ေင ေခ ြးျခင္ြး ျပိဳလုပ္ခ င့္ မရွ ပါ။ 

ေက ာင္ြးနာြးရ ာတ င ္ ရ ာနယ္န မ တ္ျပင္ပတ င ္ စပါြးစု က္လယ္က င္ြး ပု ငဆ္ု င္ေသာ အ မ္ေထာင္စု ငါြးစု ခန႔္ရွ ေၾကာင္ြး အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးက 
ခန႔္မွန္ြးထာြးသည့္ အတ က္ ဤရ ာတ င္သာ စပါြးစု က္ လယ္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမြးျမန္ြးႏု င္သည္။ ေက ာင္ြးနာြး ရ ာတ င္ ျပိဳလုပ္ေသာ FGD 
တ င္ စပါြးစု က္လယ္ေျမ ပု င္ဆု င္ေသာ အ မ္ေထာင္စ ု မ ာြးမွ အမ ိဳ ြးသမီြး ႏွစ္ဦြး ပါဝင္ကာ သူတု ႔ သ သေလာက္ သူတု ႔မ သာြးစုမ ာြး၏ 
စပါြးစု က္လယ္ေျမမ ာြးကု  လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ထာြးျခင္ြး မရွ ဟ ုဆု သည္။ စပါြးစု က္ လယ္ေျမမ ာြးမွာ ေရာင္ြးဝယ္ျခင္ြး၊ 
အေမ ဆက္ခံျခင္ြး၊ ငွာြးရမ္ြးျခင္ြးႏွင့္ ေခ ြးေင အတ က္ အေပါင္ထာြးျခငြ္းမ ာြး လုပ္ပု င္ခ င့္ရွ ေၾကာင္ြး FGDတ င္ပါဝင္ေသာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး 
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

နာြးလည ္ထာြးၾကသည္။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ မ သာြးစုဝင ္အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးႏွင့္ တန္ြးတူ ေျမယာ ဆက္ခံပု င္ခ င့္ရွ သည္ဟု ယံုၾကည္ထာြး 
ၾကသည္။ FGD တ င္ပါဝင္ေသာ စပါြးစု က္လယ္ေျမပု င္ဆု င္သည့္ မ သာြးစုမ ာြးမွ အမ ိဳ ြးသမီြးႏွစ္ဦြးလံုြးက သူတု ႔၏ မ ခင္မ ာြးသည္ 
ထု လယ္ေျမမ ာြးကု  မ ဘမ ာြးထံမွ အေမ ဆက္ခံရရွ ကာ ပု င္ဆု င္ခြဲ့ေၾကာင္ြး ေျဖၾကာြးသည္။ 

 

၄-၄ ေျမပ ုင္ဆ ုင္ခ င့္အာမခံခ က္ ႏွင့္ ထ ခ ုက္လ ယ္မႈအေပၚ က ာြး-မ ရႈေထာင့္မ ာြး 
ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ မ္ေထာင္စုတ င္ြးတ င ္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ ထ ခု က္ႏု င္ေခ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကာြးမႈ (သု ႔) 
နာြးလည္သေဘာေပါက္မႈ နည္ြးပါြးသည္။ CSO အဖ ြဲ႕ဝင္မ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးအေရြး လႈပ္ရွာြးသူမ ာြးႏွင့္ ေဆ ြးေႏ ြးခ  န္တ င္ ပင ္
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ လူမႈ အသု င္ြးအဝု င္ြးႏွင့္ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ျခင္ြးအပု င္ြးမ ာြးတ င္ ပါဝင္လႈပရ္ွာြးျခင္ြးမရွ ဘြဲ သူတု ႔ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရ က္လာေအာင ္ ႀက ိဳြးစာြးရျခင္ြးမွာ အလ န္ခက္ခြဲေၾကာင္ြးသာ ေျပာဆု ပါသည္။ ထု ႔ေၾကာင့္ ရပ္ရ ာ၏ ေျမယာ ပု င္ဆု င္လုပ္ပု င္ခ င့္ 
အာမခံခ က္ အေပၚ ၿခ မ္ြးေျခာက္မႈႏွင့္ ထ ခု က္ႏု င္ေခ မ ာြးကု  အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးနည္ြးတူ ရင္ဆု င္ၾကရၿပီြး ေျမယာဆု င္ရာ 
ရပ္ရ ာ၏ စည္ြးေဝြးဆံုြးျဖတ္ရာတ ငလ္ည္ြး ပါဝင္ျခင္ြးမရွ သည့္ တစ္ဆင့္ပု ၍ ထ ခု က္လ ယ္သည့္ အေျခအေနတ င္ ရွ ေနသည္။ 

ဤရပ္ရ ာလူထုမ ာြးမွာ ထူြးထူြးျခာြးျခာြး ေျမရွာြးပါြးျခင္ြး (သု ႔) စု က္ပ ိဳ ြးေရြးလုပ္ငန္ြးႀကီြးႏွင့္ အျခာြးသူမ ာြးက ေျမသ မ္ြးဆည္ြးျခင္ြး မ ာြး 
မၾကံိဳဖူြးေသြးသည့္အတ က္ ထု အေျခအေနမ ိဳ ြးတ င္ ဘာျဖစ္မည္ကု  ေျဖဆု သူမ ာြးက ေသခ ာမသ ၾကပါ။ လက္ရွ တ င္ သစ္ေတာေျမမ ာြးကု  
သစ္ေတာေျမအျဖစမ္ ွ ပယ္ဖ က္ကာ လယ္ယာေျမ (သု ႔) ျပင္ပအဖ ြဲ႕အစည္ြး၊ လုပ္ငန္ြးမ ာြးအာြး ေရာင္ြးခ  ႏု င္ေသာ ေျမမ ာြးအျဖစ ္
ေျပာင္ြးလြဲမႈရွ ေနေသာေၾကာင့္ ထု ေျမမ ာြးအာြး ပု င္ဆု င္လုပ္ပု င္ခ င့္ အာမခံခ က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမြးခ န္ြးထုတ္စရာရွ လာသည္။ 
ဆု လု သည္မွာ အ မ္ေထာင္စုတစခ္လုံုြးအတ က္ ထု ေျမမ ာြးတ င္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကု င္ခ င့္ ဆံုြး႐ံႈြးႏု င္ေခ ရွ ကာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးမွာ ေတာထြဲတ င္ 
သစ္ႏွင့္ အျခာြး ရ ကၡာမ ာြး ရွာေဖ ျခင္ြးကု  ပု မု ျပိဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအတ က္ သက္ေရာက္မႈ ပု ၍ ႀကီြးမာြးႏု င္သည္။ 

အ မ္ေထာင္စုမ ာြးအတ င္ြးတ င္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအတ က္ ေျမယာပု င္ဆု င္လုပ္ကု င္ခ င့္ ခု င္မာမႈ အာြးနည္ြးေစသည့္ အျခာြး အေၾကာင္ြးရင္ြး 
အနည္ြးငယ္လည္ြး ရွ ေနသည္။ အမ ိဳ ြးသမီြးတစ္ဦြးသည္ လက္ထပ္ထ မ္ြးျမာြးမႈမွတဆင့္ ေျမယာ ရယူလုပ္ပု င ္ ခ င့္ ရရွ လာသည့္ 
အေျခအေနတ င ္ သူမ၏ အမ ိဳ ြးသာြးႏွင့္ ေပါင္ြးသင္ြးေနသည့္ကာလတ င္သာ ထု ေျမကု  လုပ္ကု င္ခ င့္ ရွ သည္။ သူတု ႔ က ာရွင္ြး (သု ႔) 
ခ ြဲေနၾကလွ င္ ေျမယာ လုပ္ပု င္ခ င့္မွာ သူမ၏ အလု ဆႏၵမပါဘြဲ ရတု္သ မ္ြးခံရႏု င္သည္။ အ မ္ေထာငတ္စ္ခု က ာရွင္ြးရန ္ မည္သူက 
ဆံုြးျဖတ္သည္ကု  ေသခ ာမသ ေသာ္လည္ြး အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးက ဆံုြးျဖတ္ခ က္ အမ ာြးစုကု  ခ မွတ္သည့္အတ က္ က ာရွင္ြး၊ ျပတ္စြဲရန္လည္ြး 
အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးကသာ ခ မွတ္မညဟ္ု ယူဆႏု င္ပါသည္။ 

၄-၅  ေျမအျငင္ြးပ ာြးမႈမ ာြးဆ ုင္ရာ က ာြး-မ ရႈေထာင့္မ ာြး 
ေဒသတ င္ြး ေျမယာအျငင္ြးပ ာြးမႈမ ာြးမွာ ေတာင္ယာေျမႏွင့္ သစ္ေတာေျမတု ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပၚေပါက္ျခင္ြးျဖစေ္ၾကာင္ြးႏွင့္  
ေက ြးရ ာအုပ္စု၏ ေတာင္ဘက္ပု င္ြးတ င္ အျဖစ္မ ာြးေၾကာင္ြး ေျဖဆု သူမ ာြးက ေျပာၾကာြးသည္။ 

အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ေျမယာအျငင္ြးပ ာြးမႈမ ာြးကု  ေျဖရငွ္ြးရန္ ေက ြးရ ာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမ ြး (VTA) ၏ လုပ္ပု င္ခ င့္အာဏာကု  
အသ အမွတ္ျပိဳၿပီြး ျပႆနာ ေပၚေပါက္လွ င္ အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမ ြးထံသာ တင္ျပအဆံုြးအျဖတ္ ခံယူေလ ့ ရွ ေၾကာင္ြး ေျပာၾကာြးသည္။ 
(ေက ြးရ ာလူႀကီြးအျဖစ္မွေန၍ ေက ြးရ ာအုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမ ြးျဖစ္လာသူ ၎၏ အေတ ႕အၾကံိဳမ ာြးအရ) အျဖစ ္ အမ ာြးဆုံြး ျပႆနာ မွာ 
ပလပ္ထာြးေသာ ေျမတ င ္ က ဴြးေက ာ္ျခင္ြး ျဖစ္ေၾကာင္ြး VTA ကဆု သည္။ ၿပီြးခြဲ့သည့္ ေျခာက္လအတ င္ြး ထု ကြဲ့သု ႔အျငင္ြးပ ာြးမႈ 
တစ္ႀက မ္ေပၚခြဲ့သည္ဟု သူက ဆု သည္။ VTA အေနႏွင့္ သူသည္ သက္ဆု င္ရာ ေျမ၏ ပု င္ဆု င္မႈ သမု င္ြးေၾကာင္ြးကု  
အျခာြးရ ာသူရ ာသာြးမ ာြးအာြး ေမြးျမန္ြး၍ သံုြးသပ္ကာ ႏွစ္ဖက္အဖ ြဲ႕မ ာြးႏွင့္ ည ္ႏႈ င္ြးေဆ ြးေႏ ြး၍ အျငင္ြးပ ာြးမႈ ကု  ေျဖရွင္ြးရန ္ ႀက ိဳြးစာြးသည္။ 
ေျဖရငွ္ြးေပြးရာတ င ္ အျငင္ြးပ ာြးေသာ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးတ င ္ မညသ္ည့္ အ မ္ေထာင္စုက ေျမမညမ္ွ ရွ ၍ မည္သည့္အ မ္ေထာင္စုက 
ေျမလု အပ္သည္ စသည့္အခ က္ အပါအဝင္ အ မ္ေထာင္စ ုတစ္ခုစ၏ီ လု အပ္ခ က္မ ာြးကု  ထည့္သ င္ြးစဥ္ြးစာြးေၾကာင္ြး သူက ေျပာသည္။ 
ေယဘုယ အာြးျဖင့္ မ သာြးစ ုတစ္ခုထက္မက ပါဝင္ေသာ တု ြးခ ြဲ႕မ သာြးစုမ ာြးတ င္ အျငင္ြးပ ာြးမႈမ ာြး ေပၚေပါက္ေလ့ရွ ၿပီြး တစ္ခါတစ္ရံတ င္ 
သူတု ႔၏ ေျမယာေပၚတ င ္ လာေရာက္ က ဴြးေက ာ္ေသာ “အျပငလ္ူ” မ ာြးႏွင့္ အျငင္ြးပ ာြးမႈ ျဖစေ္ၾကာင္ြး VTA ကဆု သည္။ 
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

အ မ္ေထာင္စုမ ာြးအေနျဖင့္ သူ၏ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ကု  မေက နပ္လွ င္ မည္သု ႔ ေဆာင္ရ က္ႏု င္ေၾကာင္ြး ေမြးျမန္ြးသည့္အခါ သူက 
ရ ာသူရ ာသာြးမ ာြးသည္ ယခုအထ  သူ၏ ဆံုြးျဖတ္ခ က္အတု င္ြး လု က္နာေဆာင္ရ က္လာခြဲၾ့ကေၾကာင္ြး၊ သု ႔ေသာ ္ မေက နပ္၍ 
အယူခံဝင္လု ပါကလည္ြး ၿမ ိဳ႕နယ္ အဆင့္ အစု ြးရအရာရွ မ ာြးထံ ရက ္ (၃၀) အတ င္ြး ဆက္သ ယ္ေဆာင္ရ က္ႏု င္ေၾကာင္ြးႏွင့္ 
သူဆုံြးျဖတ္ခ က္ခ ခ  န္တ င္ ထု သု ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရ က္ႏု င္ေၾကာင္ြး ႏွစ္ဖက္အဖ ြဲ႕မ ာြးအာြး ရွင္ြးျပေၾကာငြ္း ျပန္လည္ ေျဖၾကာြးသည္။ 

ေက ြးရ ာအုပ္စု ေတာင္ပု င္ြးမွ ေရခ မြ္းကုန္ြးရ ာရွ  အမ ိဳ ြးသမီြးတစ္ဦြးက သူမတု ႔မ သာြးစု၏ ေတာင္ယာေျမကု  အျခာြး အ မ္ေထာင္စ ုတစ္ခုက 
ခ င့္ျပိဳခ က္မရဘြဲ ဝင္ေရာက္အသံုြးခ ေၾကာင္ြး တင္ျပသည္။ သူမ၏ ဖခင္က ေက ြးရ ာလူႀကီြးထံ သ ာြးေရာက္တု င္ၾကာြးရာ 
ရ ာလူႀကီြးကသူမတု ႔ မ သာြးစု၏ ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာအရ လုပ္ပု င္ခ င့္က ု သ သျဖင့္ သူမတု ႔အာြး အႏု င္ေပြး၍ အျငင္ြးပ ာြးမႈကု  
ေျဖရငွ္ြးခြဲ့သည္။ ေက ြးရ ာအုပ္စု ေတာင္ပု င္ြးတ င္ ေျမယာရရွ မႈ ပု ၍ နည္ြးျခင္ြးေၾကာင့္ အျငင္ြးပ ာြးမႈမ ာြး ေပၚေပါက္ေစရန္ 
အေၾကာင္ြးျဖစ္ေၾကာင္ြး VTA က အတည္ျပိဳသည္။ ဥပမာအာြးျဖင့္ အမ္ဖတ္ရ ာတ င ္အ မ္ေထာင္စ ု(၅၀) ခန႔္သာရွ ၍ ေျမယာ လံုေလာက္စ ာ 
ရွ ၿပီြး ေတာင္ပု င္ြးမွ ေက ာက္နာြးကတ္ရ ာတ င္မ ူ အစဥ္အလာအရ ပု င္ဆု င္သည့္ ေျမကု  မွ ေဝ သံုြးစ ြဲေနသည့္ အ မ္ေထာင္စု (၁၈၀) 
ေက ာ္ရွ သည္။ 

ေက ာက္နာြးကတ္ရ ာသည္ အျခာြး ၿမ ိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကေလာၿမ ိဳ႕နယ္၏ နယ္န မ တ္အနီြးတ င္ ရွ ေသာေၾကာင့္ ၿမ ိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုအၾကာြး 
နယ္န မ တ္ဆု င္ရာ ျပႆနာမ ာြးကု လည္ြး ရင္ဆု င္ရေၾကာင္ြး VTA ကဆု သည္။ နယ္န မ တျ္ပႆနာ၏ အဓ က အေၾကာင္ြးရင္ြးမွာ 
ၿမ ိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု၏ နယ္န မ တ္မ ဥ္ြးေပၚရွ  သဘာဝေရကန္ႀကီြး တစ္ခုမွာ ေရခမ္ြးသ ာြးကာ ေျမည ီ (စု က္ပ ိဳ ြး၍ ရေကာင္ြးရႏု င္သည္) အျဖစ ္
ထ က္ေပၚလာျခင္ြး ျဖစ္သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ထု ျပႆနာမ ာြးကု  မေျဖရွင္ြးႏု င္ေသာေၾကာင့္ ခရု င္ ဥကၠဌကြဲ့သု ႔ အထက္အရာရွ မ ာြးထံ 
တင္ျပထာြးေၾကာင္ြး VTA ကဆု သည္။ 

အမ ိဳ ြးသမီြး ေျဖဆု သူမ ာြး၏ ေျပာၾကာြးခ က္အရ  ေက ြးရ ာပတ္ဝန္ြးက င္ႏွင့္ ေက ြးရ ာအုပ္စု ေတာင္ဘက္ပု င္ြးရွ   ေက ြးရ ာမ ာြး အနီြးမွ 
ထင္ြးသစ္ေတာမ ာြးအတ င္ြး တရာြးမဝင္သစ္ခုတ္ယူမႈမ ာြးရွ ေၾကာင္ြး သ ရသည္။ က ဴြးေက ာ္သူမ ာြးက မီြးေသ ြးဖုတ္ရန ္
သစ္ပင္မ ာြးလာေရာက္ခုတ္ယူၾကျခင္ြး ျဖစ္သည္။ ရပ္ရ ာလူထုက သတ ေပြးဆု င္ြးဘုတ္မ ာြး စု က္ထူ၍ က ဴြးေက ာ္ သစ္ခုတ္ယူမႈမ ာြးကု  
တာြးဆီြးရန္ ႀက ိဳြးစာြးထာြးသည္။ 

အျငင္ြးပ ာြးမႈမ ာြးႏွင့္ အထူြးသျဖင့္ တစ္ရ ာတည္ြးအတ င္ြး ေျမယာအျငင္ြးပ ာြးမႈမ ာြးအတ က္ မ မ ထ ံ လာေရာက္ တု င္ၾကာြးသူမ ာြးမွာ 
အမ ာြးအာြးျဖင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးသာျဖစ္ေၾကာင္ြး VTA ကဆု သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးက လာေရာက္ တု င္ၾကာြးေသာ္လည္ြး 
အမ ိဳ ြးသမီြးအမ ာြးစုမွာ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြး (သူတု ႔၏ ေယာက္ ာြး သု ႔မဟုတ္ ဖခင)္ က အ မ္ေထာင္စုကု ယ္စာြး ေရွ႕ထ က္ေဆာင္ရ က္ရန ္
အာြးကု ြးေၾကာင္ြး တင္ျပထာြးသည္။ လက္ရွ အခ  န္ထ  VTA သည္ အမ ိဳ ြးသမီြး ဦြးေဆာင္ေသာ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးအတ က္ 
ေျမယာအျငင္ြးပ ာြးမႈ ေျဖရွင္ြးေပြးခြဲ့ရျခင္ြး မရွ ေသြးပါ။ 

အ မ္ေထာင္စုတ င္ြး ျပႆနာမ ာြးကု  ေျဖရွင္ြးရန္အတ က္မူ အမ ိဳ ြးသာြးေရာ၊ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးပါ မ မ အာြး လာေရာက္ခ ဥ္ြးကပ္ 
တု င္ၾကာြးၾကေၾကာင္ြး VTA ကဆု သည္။ အမ ာြးအာြးျဖင့္ က ာရွင္ြးျခင္ြး (သု ႔) အ မ္တ င္ြးအၾကမ္ြးဖက္မႈ ျပႆနာမ ာြးျဖစ္သည္။ သူ႔အေနႏွင့္ 
ျပႆနာမ ာြးကု  ေက ြးရ ာ ထံုြးတမ္ြးအစဥ္အလာမ ာြးႏွင့္ အည ီ ေျဖရငွ္ြးေလ့ရွ ၿပီြး ထူြးျခာြးသည္ ့ က စၥရပမ္ ာြးကု မူ က စၥတစ္ခုစီအလု က္ 
အေျခအေနေပၚမူတည္ ေျဖရွင္ြးသည္။ လင္မယာြး က ာြးရွင္ြးရာတ င ္ အမ ာြးအာြးျဖင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးက အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးကု  ေင ေၾကြး 
ေပြးေၾကာင္ြး သူကဆု သည္။ သာြးသမီြးရွ လွ င္ အမ ိဳ ြးသမီြးအေနႏွင့္ အမ ာြးအာြးျဖင့္ အမ ိဳ ြးသာြး၏ ေျမကု  ရယူလုပ္ပု င္ခ င့္ရွ သည္။ 
အျငင္ြးပ ာြးမႈ၊ ျပႆနာမ ာြးမွာ လက္ရွ အခ  န္ထ  ေက ြးရ ာအတ င္ြးတ င္သာ ျဖစ္ပ ာြးခြဲ့သည္။ မတူညီေသာ ေက ြးရ ာမ ာြးမွ 
လာေရာက္ေပါင္ြးသင္ြးေနထု င္ေသာ လင္မယာြးမ ာြးအၾကာြး က ာရွင္ြးျခင္ြးႏွင့္ ေျမယာအျငင္ြး  ပ ာြးမႈ ျဖစ္ျခင္ြးအာြး ေျဖရွင္ြးေပြးရျခင္ြး 
မရွ ေသြးေၾကာင္ြး သ ရသည္။ အမ္ဖတ္ႏွင့္ ေက ာင္ြးနာြး ရ ာမ ာြးတ င္ ေလ့လာသုံြးသပ္  ေရြးအဖ ြဲ႕ သ ရွ ခြဲ့ရသည္မွာ က ာရွင္ြးျပတစ္ြဲၾကရာတ င္ 
အ မ္ေထာင္ဖက္မွာ အျခာြးရ ာမျွဖစ္ပါက သူတု ႔၏ ဇာတ ရ ာသု ႔ ျပန္၍ မူရင္ြး အ မ္ေထာင္စ၏ု ေျမယာမ ာြးကု  လုပ္ပု င္ခ င့္ 
ျပန္လည္ရရွ ၾကေၾကာင္ြး သ ရွ ရသည္။ 

ဤကနဦြး စီမံက န္ြး နယ္ေျမတ င္ ေဆာင္ရ က္ခြဲ့သည့္ ေျမယာ ပု င္ဆု င္လုပ္ကု င္ခ င့္ ေလ့လာသံုြးသပ္မႈတ င္ ေဖာ္ျပထာြးၿပီြးျဖစ္ကာ CSO 
ဝန္ထမ္ြးမ ာြးကလည္ြး ထပ္မံရွင္ြးျပသကြဲ့သု ႔ပင္ ဤေက ြးရ ာအုပ္စုမွ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ေျမယာဥပေဒမ ာြးအေပၚ သ နာြးလည္မႈ 
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

မရွ သေလာက္ျဖစ္ကာ ဤအခ က္မွာ မ မ တု ႔၏ အခ င့္အေရြးမ ာြးကု  ေတာင္ြးဆု ႏု င္ျခင္ြး မရွ ေအာင ္ တာြးဆီြး ပ တ္ပင္ေနသည့္ အခ က္ 
တစ္ခ က ္ျဖစ္သည္။ ဤအခက္အခြဲကု  ေက ာ္လႊာြးရန္ ေဒသတ င္ြးမွ CSO အခ ိဳ ႕သည္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပါဝငေ္ဆာင္ရ က္ေရြး၊ တရာြးဥပေဒ 
စု ြးမု ြးေရြးႏွင့္ ေျမယာဥပေဒမ ာြးဆု င္ရာ ေက ြးရ ာအဆင့္ သင္တန္ြးမ ာြး စတင္ က င္ြးပေပြးလာကာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးကု  
ဖ တ္ေခၚ၍ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ေဆာင္ရ က္မႈရွ ျခင္ြး၏ အေရြးပါမႈအေၾကာင္ြးကု  ဝင္ေရာက္ ေဆ ြးေႏ ြးေစလ က္ရွ သည္။ 

၄-၆ လယ္ယာမြဲ ့ျဖစ္ျခင္ြး3 ဆု င္ရာ က ာြး၊ မ ႐ႈေထာင့္ 
ဤေက ြးရ ာအုပ္စုအတ င္ြးတ င္ လယ္ယာမြဲ့ ျဖစ္မႈမွာ နည္ြးပါြးသည့္အတ က ္ဤေဒသတ င္ လယ္ယာမြဲ့ျခငြ္း ဆု င္ရာ က ာြး၊ မ အခန္ြးက႑ကု  
ျခံိဳငံုသံုြးသပ္ရန္ခက္ခြဲသည္။ လယ္ယာမြဲ့ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးမွာ အျခာြးအ မ္ေထာင္စုမ ာြးထက္ ဆင္ြးရြဲသည္ဟု ယူဆထာြးၾကၿပီြး လယ္ယာမြဲ ့
အ မ္ေထာင္စုအမ ာစုမွာ စု က္ပ ိဳ ြးေရြး ေန႔စာြးအလုပ္သမာြးအလုပ္ႏွင့္ ဝါြးထ က္ပစၥည္ြးမ ာြး ျပိဳလုပ္ေရာင္ြးခ ျခင္ြးတု ႔ကု  လုပ္ကု င္ၾကသည္။ 
လယ္ယာမြဲ ့အ မ္ေထာင္စုမ ာြးအေနျဖင့္ ေတာင္ယာေျမကု  ငွာြးရမ္ြးလုပ္ကု င္ႏု င္ေသာ္လည္ြး အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးမွာမ ူပံုမွန္အာြးျဖင့္ ေျမယာကုု  
မ မ တု ႔ ဘာသာ ရယူလုပ္ကု င္ျခင္ြး မရွ သည့္ အတ က ္ေျမယာငွာြးရမ္ြးရာတ င ္အခက္အခြဲရွ ေနသည္။ FGD မ ာြးတ င္ တက္ေရာက္ေသာ 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ ေျဖၾကာြးခ က္အရ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအေနျဖင့္ စု က္ပ ိဳ ြးေရြး ကုန္က စရ တ္မ ာြး ႀကီြးမ ာြးျခင္ြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးမပါဘြဲ ေျမယာ 
ငွာြးရမ္ြးရန ္ည ္ႏႈ င္ြး၍ ရခ င္မ ွရႏု င္ျခင္ြး စသည့္အေၾကာင္ြးမ ာြးေၾကာင့္ မ မ တု ႔ဘာသာ ေျမကု  ထ န္ရက္စု က္ပ ိဳ ြးျခင္ြးထက္ ေန႔စာြး အလုပ္သာ 
လုပ္လု ေၾကာင္ြး သ ရသည္။ 

ေျမာက္ပု င္ြးရွ  အမ္ဖတ္ေက ြးရ ာတ င္ လယ္ယာမြဲ ့ အ မ္ေထာင္စ ု မရွ ေသာ္လည္ြးေတာင္ပု င္ြးရွ  ေက ာက္နာြးကတ္ႏွင့္  
ေရခ မ္ြးကုန္ြးရ ာမ ာြးတ င ္ အနည္ြးငယ္ (ေက ာက္နာြးကတ္တ င္ အ မ္ေထာင္စ ု ဆယ္စုႏွင့္ ေရခ မ္ြးကုန္ြးတ င္ တစ္စု၊ ႏွစ္စ)ု ရွ ၾကသည္။ 
ေျမယာမြဲရ့ျခင္ြး အေၾကာင္ြးရင္ြးမွာ ႏွစ္ခု ျဖစႏု္ င္ေၾကာင္ြး အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အျခာြးအဓ က ေျဖဆု သူမ ာြးက ဆု သည္။ VTA ၏ အဆု အရ 
လယ္ယာမြဲ ့ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးမွာ ေက ာက္နာြးကတ္ရ ာတ င္ လ န္ခြဲသ့ည့္ မ ိဳ ြးဆက္အနည္ြးငယ္ ခန႔္ကမွ လာေရာက ္ အေျခခ သျဖင့္ 
ဓေလ့ထုံြးတမ္ြးအရေျမယာ လုပ္ပု င္ခ င့္ မရွ ျခင္ြး ျဖစေ္ၾကာင္ြး သ ရသည္။ FGD မ ာြးတ င္ ပါဝင္ေသာ အမ ိဳ ြးသမီြးတစ္ဦြး၏ 
ေျပာၾကာြးခ က္အရ ေရခ မ္ြးကုန္ြးရ ာမ ွ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးမွာ သူတု ႔၏ ေတာင္ယာလုပ္ပု င္ခ င့္ကု  မၾကာေသြးမီက 
ေရာင္ြးခ လု က္သည့္အတ က္ လယ္ယာမြဲ့ျဖစ္လာရသည္ဟု သ ရသည္။ ဥပမာတစ္ခုမွာ မ သာြးစုဝင္တစ္ဦြး ေနမေကာင္ြးျဖစ္၍ 
ေင လု အပ္သည့္ အေျခအေနမ ိဳ ြး ျဖစ္သည္။ 

တု ြးခ ြဲ႕မ သာြးစုမ ာြးအတ င္ြးတ င္ မ သာြးစုဝင္အနည္ြးငယ္သာရွ ၍ ရရွ ထာြးသည့္ ေျမယာအာြးလုံြးကု  မထ န္ရက္ႏု င္ေသာ 
အ မ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ မ မ တု ႔၏ ေျမယာကု  အျခာြးအ မ္ေထာင္စမု ာြးအာြး ေရာင္ြးခ တတ္ၾကသည္။ သု ႔ေသာ္ လက္ရွ  အခ  န္တ င္မ ူ
အ မ္ေထာင္စုမ ာြးအေနျဖင့္ မ မ တု ႔၏ ေျမယာလုပ္ပု င္ခ င့္ကု ေရာင္ြးခ ေနျခင္ြး မရွ ေၾကာင္ြး အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ VTA တု ႔က ေျဖဆု ၾကသည္။ 

၄-၇  ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ ေရြးတ င္ ပါ၀င္ခ င့္ဆ ုင္ရာ က ာြး-မ ရႈေထာင့္မ ာြး 
အ မ္ေထာင္စုတ င္ြးႏွင့္ ျပင္ပတ ငပ္ါ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ျခင္ြး က႑သည္ အမ ိဳ ြးသမီြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးအၾကာြး က ြဲျပာြးမႈ အရွ ဆံုြး 
က႑ျဖစ္သည္။ ဆံုြးျဖတ္ခ က ္ ခ မွတ္ရာတ င္ ေယဘူယ အာြးျဖင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးသည္ အ မ္ေထာင္စုတစ္ခု၏ “အ မ္ေထာင္ဦြးစီြး” 
ျဖစ္ေၾကာင္ြး အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးက လက္ခံထာြးကာ အေရြးႀကီြးြးေသာဆုံြးျဖတ္ခ က္မ ာြးအာြးလုံြးကု  ခ မွတ ္သည္။ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ရာတ င္ 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးကု လည္ြး တု င္ပင္ေလ့ရွ ေၾကာင္ြး ေျဖဆု သူမ ာြးက ဆု ပါသည္။ အမ ိဳ ြးသာြး မ ာြးသည္ ေစ ြးက က္ႏွင့္ ခ  တ္ဆက္လုပ္ကု င္ကာ 
ေင ကု လည္ြး ကု င္တ ယ္သည္။ ေင ကု  မည္သု ႔ အသံုြးျပိဳမည္ဆု သည္ ကု လည္ြး အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးကပင္ ဆံုြးျဖတ္သည္။ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးသည္ 
ေစ ြးသု ႔သ ာြး၍ သီြးႏံွမ ာြး (အဓ ကအာြးျဖင့္ ဂ င္ြး) ကု  ေရာင္ြးခ ကာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးမွာ စီြးပ ာြးေရြး အေရာင္ြးအဝယ္မ ာြးတ င္ ပါဝင္ျခင္ြး မရွ ပါ။ 

ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြးခ ရာတ င္ ဘာကု စု က္ပ ိဳ ြးမည္၊ ဘယ္အခ  န္တ င္ စု က္မည္၊ ေျမကု  ငွာြးရမ္ြးရန ္ သင့္မသင့္ 
စသည္တု ႔အပါအဝင္ ေျမယာဆု င္ရာ ဆံုြးျဖတ္ခ က္အမ ာြးစုကု  အ မ္ေထာင္စုအတ င္ြးတ င္ ေဆ ြးေႏ ြးတု င္ပင္ၾကၿပီြး အထူြးသျဖင့္ တူညီေသာ 

                                                           
3 ဤေလလ့ာသံုြးသပ္မႈ အစီရင္ခစံာတ င္ ေျဖဆု သူမ ာြး ေျပာဆု သည့္ “လယ္ယာမြဲ့ျဖစ္ျခင္ြး” ဆု သညမ္ွာ စု က္ပ ိဳ ြးေျမ မရွ ျခင္ြး (သု ႔) ေတာငယ္ာေျမအာြး 
ရယသူံုြးစ ြဲခ င့္ မရွ ျခင္ြးကု  ဆု လု သည။္ ေက ြးရ ာအုပ္စုအတ င္ြးမ ွအ မ္ေထာင္စ ုအာြးလံုြးနီြးပါြးတ င ္ရ ာေျမအတ င္ြး၌ အ မ္ဝငြ္း ေျမက က ္အနည္ြးငယ္စ ီ
ရွ ထာြးၾကသည။္ 
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

ေျမအေပၚတ င ္လုပ္ကု င္ေနၾကေသာ လင္မယာြးအၾကာြး၊ မ ဘႏွင့္ အရ ယ္ေရာက္ၿပီြး သာြးသမီြးမ ာြး အၾကာြး ေဆ ြးေႏ ြးတု င္ပင္ၾကသည္။ 
သု ႔ရာတ င္ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ မ္ေထာင္စုအတ င္ြး သေဘာထာြးက ြဲလ ြဲမႈမ ာြး ရွ ပါက အ မ္ေထာင္ဦြးစီြး၏ 
ဆံုြးျဖတ္ခ က္သာအတည္ျဖစ္ၿပီြး အမ ာြးအာြးျဖင့္ အ မ္ေထာင္ဦြးစီြးမွာ အမ ိဳ ြးသာြးျဖစ္သည္။ အမ ိဳ ြးသမီြး အ မ္ေထာင္ဦြးစီြးမ ာြးမွာ 
အမ ိဳ ြးသာြးအ မ္ေထာင္ဦစီြးမ ာြးေလာက္ ဆံုြးျဖတ္ႏု င္သည့္ ၾသဇာ အၿမြဲတမ္ြးမရရွ ပါ။ ေက ာင္ြးနာြးရ ာတ င္ မုဆု ြးမတစ္ဦြးသည္ 
အ မ္ေထာင္စု၏ တရာြးဝင ္ အ မ္ေထာင္ဦြးစီြးျဖစ္ေသာ္လည္ြး သူမ၏ ေျမယာကု  ထ န္ရက္ရန ္ သူမ၏ သာြးမ ာြး၏ လုပ္အာြးကု  
အာြးကု ြးေနရသည့္အတ က္ ေျမယာဆု င္ရာ ဆံုြးျဖတ္ခ က္မ ာြး ခ မတွ္ရာတ င္လည္ြး အရ ယ္ေရာက္ၿပီြးသာြးမ ာြးကု  အာြးကု ြးရေၾကာင္ြး 
တင္ျပလာပါသည္။ 

ေက ြးရ ာအုပ္စုမွ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ေကာ္မတီမ ာြး (သု ႔) အစု ြးရဌာနမ ာြးတ င္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကု င္ျခင္ြး မရွ သေလာက္ပင္ ျဖစေ္ၾကာင္ြး 
လူမႈအေျချပိဳအဖ ြဲ႕ဝင္မ ာြးက ဆု သည္။ ေက ြးရ ာအစည္ြးအေဝြးမ ာြးမွာလည္ြး အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး အလုပ္မအာြးသည့္ ညေနပု င္ြးအခ  န္တ င္ 
ျပိဳလုပ္ေလ့ရွ သျဖင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ခ င့္မရေၾကာင္ြး သ ရသည္။ 

၄-၈ ၀န္ေဆာင္မႈမ ာြး ရရွ ေရြးတ င္ က ာြး-မအလ ုက္ ရႈေထာင့္မ ာြး 
ရပ္ရ ာအတ က္ စု က္ပ ိဳ ြးေရြး ကူညီပံ့ပု ြးမႈ အခ ိဳ ႕ေဆာင္ရ က္ထာြးသည္မ ာြး ရွ ေသာ္လည္ြး တစု က္မတ္မတ ္ ေဆာင္ရ က္ေပြးျခင္ြး မရွ သလု  
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအတ က္ ဦြးတည္ေဆာင္ရ က္ေပြးျခင္ြးလည္ြး မရွ ေသြးပါ။ MONREC သည္ ႏု င္ငတံကာ အဖ ြဲ႕အစည္ြး မ ာြးႏွင့္ 
လူမႈအေျချပိဳအဖ ြဲ႕အစည္ြးမ ာြးႏွင့္ ပူြးေပါင္ြးကာ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ ာြးကု  အဓ ကျဖည့္ဆည္ြးေပြးေနျခင္ြး ျဖစသ္ည္။ 

ကုလသမဂၢဖံ ႕ၿဖ ိဳြးေရြး အစီအစဥ္ (UNDP)၊ အစု ြးရႏွင့္ ရပ္ရ ာဘုန္ြးႀကီြးေက ာင္ြးမ ာြး၏ ပံ့ပု ြးမႈျဖင့္ ရပ္ရ ာလူထုသည္ ေရသု ေလွာင္ကန္ႏွင့္ 
မု ြးေရခံစနစ္မ ာြးကု  တည္ေဆာက္ထာြးကာ ေႏ ရာသီတ င္ ေရရွာြးပါြးမႈ ျပႆနာကု  အနည္ြးငယ္ေလွ ာ့ခ  လာႏု င္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 
ဤပံ့ပု ြးမႈေၾကာင့္ ေရသု ေလွာင္ျခင္ြး၊ အ မ္မႈက စၥေဆာင္ရ က္ျခင္ြးႏွင့္ တ ရစ ာနမ္ ာြးကု  ထ န္ြးသ မ္ြးေစာင့္ေရွာက္ျခင္ြး တာဝန္မ ာြး 
ယူထာြးရသည္ ့အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအတ က္ တု က္ရု က ္အက ိဳ ြးသက္ေရာက္မႈ ရွ ပါသည္။ 

အခ ိဳ ႕ေသာ ေက ြးရ ာမ ာြးတ င္ စီမက န္ြးအလု က္ ဝင္ေရာက္ကူညီပံ့ပု ြးေရြးလုပ္ငန္ြးမ ာြးမွတဆင့္ သစ္ေတာ စီမံခန႔္ခ ြဲျခင္ြးႏွင့္ 
စု က္ပ ိဳ ြးေရြးဆု င္ရာ သင္တန္ြးမ ာြး၊ စု က္ပ ိဳ ြးေရြး သ င္ြးအာြးစုအခ ိဳ ႕ေထာက္ပံ့ျခင္ြးတု ႔ ရရွ ထာြးၾကသည္။ သင္တန္ြးမ ာြးတ င္ အမ ိဳ ြးသာြးႏွင့္ 
အမ ိဳ ြးသမီြး ႏွစ္မ ိဳ ြးလံုြးကု  ဖ တ္ၾကာြးေသာ္လည္ြး အမ ာြးအာြးျဖင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးသာ တက္ေရာက္ၾကသည္။ 

ဥပမာအာြးျဖင့္ ေျမာက္ပု င္ြးေက ြးရ ာမ ာြးတ င္ MIID၊ MONREC၊ International Centre for Integrated Mountain Development ႏွင့္ 
ဥေရာပသမဂၢတု ႔၏ ပံ့ပု ြးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရ က္ေသာ စီမံက န္ြးမွတဆင့္ ေက ြးရ ာအေျခစု က္ သင္တန္ြးေက ာင္ြးမ ာြး၊ မ ိဳ ြးေစ့ဘဏ္မ ာြးႏွင့္ 
ေရေလွာင္ကနမ္ ာြး ေဆာက္လုပ္ေပြးခြဲ့ကာေျမဆီလႊာႏွင့္ ေရေဝေရလြဲ ေဒသ ထ န္ြးသ မ္ြးစီမံေရြး သင္တန္ြးမ ာြးလြဲ ေပြးခြဲ့သည္။ 
အမ္ဖတ္ရ ာတ င္ MOREC ေအာက္ရွ  သစ္ေတာဦြးစီြးဌာနမွေန၍ ေက ြးရ ာ သင္တန္ြးေက ာင္ြးကု  အသံုြးျပိဳ၍ ဝါြးစု က္ပ ိဳ ြးေရြး 
သင္တန္ြးမ ာြးေပြးခြဲ့ၿပီြး အ မ္ေထာင္စု တစ္စုစီအာြး ပ ိဳ ြးပင္ဆယ္ပင္စီ ေပြးအပ္ ခြဲ့သည္။ ရ ာသူရ ာသာြး ၁၅ ဦြး - အမ ိဳ ြးသာြး ဆယ္ဦြးႏွင့္ 
အမ ိဳ ြးသမီြး ငါြးဦြး - ထု သင္တန္ြးကု  တက္ေရာက္ခြဲ့ေၾကာင္ြး FGD တ င္ ပါဝင္သူ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးက ေျဖဆု သည္။ ေဒသတ င္ြး 
အေသြးစာြးေင ေခ ြးလုပ္ငန္ြး စီမံက န္ြးမွတဆင့္ အမ္ဖတ္ရ ာမ ွ အ မ္ေထာင္စုတစ္စုစီအတ က ္ က ၽြဲမ ာြးလည္ြး ရရွ ခြဲ့သည္။ သစ္ေတာ 
တကၠသု လ္ႏွင့္ Center for People and Forests တု ႔ပူြးတ ြဲ၍ ေက ြးရ ာအုပ္စုေတာငပ္ု င္ြးမွ ရ ာသုံြးရ ာအနက္မွ ႏွစ္ရ ာတ င ္လ န္ခြဲ့သည့္ 
သံုြးႏွစ္က သစ္ေတာထ န္ြးသ မ္ြးေရြး သင္တန္ြးမ ာြး ေပြးခြဲ့သည္။ သင္တန္ြးသု ႔ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးေရာ၊ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးပါ တက္ေရာက္ရန ္
ဖ တ္ၾကာြးေသာ္လည္ြး အမ ိဳ ြးသာြးအမ ာြးစုသာ တက္ေရာက္ခြဲ့ၾကသည္။ 

သင္တန္ြးမ ာြး၊ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ာြးအာြးလုံြးသည္ အ မ္ေထာင္စုအဆင့္ ခ ဥ္ြးကပ္မႈမ ာြး ျပိဳလုပ္ခြဲ့သည့္တု င္ ထု ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ာြးမ ွ တဆင့္ 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအာြး အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးႏွင့္ မတူဘြဲျခာြးနာြးစ ာ မည္သု ႔သက္ေရာက္ႏု င္သည္ကု  ေလ့လာသံုြးသပ္မႈအဖ ြဲ႕က ရွင္ြးလင္ြးစ ာ 
အကြဲျဖတ္ႏု င္ျခင္ြး မရွ ပါ။ ေယဘူယ အာြးျဖင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးကု လည္ြး သင္တန္ြးမ ာြးသု ႔ ဖ တ္ၾကာြးၿပီြး ပ ိဳ ြးပင္မ ာြးႏွင့္ က ၽြဲမ ာြး 
ရရွ သည့္အတ က ္ အ မ္ေထာင္စုႏွင့္အတူ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး အက ိဳ ြးအျမတ္ရရွ ခြဲ့သည့္တု င္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သင္တန္ြးမ ာြး 
ျဖည့္ဆည္ြးေပြးရာတ င္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ အဓ က လု အပ္ခ က္မ ာြးႏွင့္ သီြးသန႔္သက္ဆု င္မႈမ ာြးကု  ထည့္သ င္ြးစဥ္ြးစာြးခြဲ့ျခင္ြးမရွ ဟု 
ယူဆရသည္။ သင္တန္ြးမ ာြးတ င္ အမ ိဳ ြးသမီြး မ ာြး တက္ေရာက္မႈ နည္ြးပါြးရျခင္ြးအေၾကာင္ြးရင္ြးကု  ေမြးျမန္ြးသည့္အခါ ေျဖဆု သူမ ာြးက (၁) 
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

သင္တန္ြးတ င္ ပု ႔ခ သည့္ အေၾကာင္ြးအရာမွာ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးႏွင့္ ပု ၍ သက္ဆု င္ျခင္ြး၊ (၂) သင္တန္ြးမ ာြး က င္ြးပခ  န္မွာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး 
အျခာြးအလုပ္မ ာြး (ကေလြးထ န္ြးျခင္ြးႏွင့္ ထမင္ြးဟင္ြးခ က္ျပိဳတ္ျခင္ြး စသျဖင့္) ကု  လုပ္ခ  န္ႏွင့္ တု က္ေနျခင္ြး၊ (၃) အမ ိဳ ြးသမီြး မ ာြးကု  
တကူြးတက ဖ တ္ၾကာြးေသာ္လည္ြး သူတု ႔ တက္ေရာက္ခ င့္ရွ ၊ မရွ  မေသခ ာျခင္ြး တု ႔ေၾကာင့္ဟ ုေျဖဆု ၾကသည္။ ထု ႔ျပင္ ေက ြးရ ာမ ာြးတ င္ 
အေသြးစာြး ေင ေခ ြးလုပ္ငန္ြးမ ာြး၊ အသက္ေမ ြးဝမ္ြးေက ာင္ြး အစီအစဥ္မ ာြးစသည့္ အျခာြး ဝန္ေဆာင္မႈမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအာြး 
သီြးသန႔္ဦြးတည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ာြး မရွ ေသြးပါ။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးည္ အေသြးစာြး ေင ေခ ြးလုပ္ငန္ြးမ ာြးအေၾကာင္ြး ၾကာြးဖူြးျခင္ြး မရွ ဘြဲ 
ဘဏ္သု ႔လည္ြး သ ာြးေရာက္ျခင္ြး မရွ ပါ။ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးသည္ ေင လု အပ္လာပါက အမ ာြးအာြးျဖင့္ က ၽြဲႏ ာြးစသည့္ ပု င္ဆု င္မႈမ ာြးကု  
ေရာင္ြးခ ေလ့ရွ သည္။ 
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

၅-၀ အၾကံျပိဳခ က္မ ာြး 

ဤက ာြး၊မ က႑ ေလ့လာသံုြးသပ္ခ က္က ု အေျခခံ၍ ေရွ႕ေျပြး စီမံက န္ြးလုပ္က က္တ င္ အသံုြးျပိဳႏု င္သည့္ နည္ြးပညာပု င္ြး 
ခ ဥ္ြးကပ္ပံုမ ာြးႏွင့္တက  အနာဂါတ္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပိဳျပင္ေျပာင္ြးလြဲေရြး လုပ္ငန္ြးမ ာြးအတ က္ပါ အၾကံျပိဳခ က္မ ာြး ထ က္ေပၚ လာပါသည္။ 
ထု အၾကံျပိဳခ က္မ ာြးကု  ေအာက္တ င္ အေသြးစ တ္ေဖာ္ျပထာြးပါသည္ - 

၅-၁ ေရွ႕ေျပြးစီမံက န္ြး လုပ္က က္အတ က္ နည္ြးပညာအရ ခ ဥ္ြးကပ္ပံုနည္ြးလမ္ြးမ ာြး 
၁။ ေရွ႕ေျပြးစီမံက န္ြး ခ ဥ္ြးကပ္ေဆာင္ရ က္ရာတ င ္ ပု မု ေကာင္ြးမ နေ္သာ ပံုစံျဖစေ္စရန္ႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ 
ပု င္ဆု င္ခ င့္ကု  ထည့္သ င္ြးစဥ္ြးစာြးသည့္ နည္ြးလမ္ြးျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏု င္ေရြးအတ က္ စတင္ဝင္ေရာက ္  ေဆာင္ရ က္စဥ္ကပင ္
အေထ ေထ ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု ငဆ္ု င္ခ င့္ ေလ့လာသံုြးသပ္မႈႏွင့္ တစ္ၿပ ိဳင္တည္ြး က ာြး၊ မ ေလ့လာသံုြးသပ္မႈကု  လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

၂။ ေက ြးရ ာနယ္န မ တ္မ ာြးကု  တု င္ြးတာသတ္မွတ္ရာတ င္ အၿမြဲတမ္ြးလု လု ပင ္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ ေျမအသံုြးျပိဳမႈကု  
မွတ္တမ္ြးတင္ျခင္ြးမရွ သလု  အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ ေျမအသံုြးျပိဳမႈမွာ ထင္သာျမင္သာ မရွ သည့္အတ က္ ေရွ႕ေျပြးေျမျပင္က င္ြး ဆင္ြး 
ေဆာင္ရ က္သည့္အဖ ြဲ႕သည္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး အသံုြးခ ေနေသာ ေျမကု  အထူြး ဂရုျပိဳ ေလ့လာသံုြးသပ္သင့္သည္။ ထု ကြဲ့သု ႔ေသာ 
ေျမမ ာြးတ င ္ ရ ာေျမ၊ သစ္ေတာေျမ (အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ထင္ြးႏွင့္ NTFP မ ာြး ထုတ္ယူသည့္ေျမ)ႏွင့္  ေတာင္ယာေျမ (အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး 
မီြးဖ ုေခ ာင ္သီြးႏံွစု က္ခင္ြး ထာြးရွ ႏု င္သည့္ ေနရာ) မ ာြးပါဝင္ႏု င္ပါသည္။ အကယ္၍ ထု ေျမ သည္ နယ္န မ တ္တု င္ြးတာသတ္မွတ္ရာတ င္ 
ထု ေျမမ ာြးကု  ရ ာ၏ တစ္စ တ္တစ္ေဒသအျဖစ ္သတ္မွတ္ျခင္ြး မရွ ပါက ထု ေျမ မ ာြးအေပၚ အာြးထာြး၍ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ေဆာင္ရ က္ေနသည့္ 
လုပ္ငန္ြးမ ာြးကု  ထ ခု က္ေစႏု င္ပါသည္။ အမ ိဳ ြးသမီြးေျမ အသံုြးခ မႈကု  မွတ္တမ္ြးတင္ႏု င္ရန ္ နည္ြးလမ္ြးတစ္ခုမွာ ရပ္ရ ာမ ာြး၏ 
အရင္ြးအျမစ္အသံုြးခ ပံုမ ာြးကု  မတွ္တမ္ြးတင္သည့္အခါ အမ ိဳ ြးသာြး/အမ ိဳ ြးသမီြး၊ လူႀကီြး/လူငယႏွ္င့္ လူလ တ္/အ မ္ေထာင္သည္ 
စသည္တု ႔အလု က္ အသံုြးျပိဳသူမ ာြးကု  အုပ္စုခ ြဲျခာြး၍ မွတ္တမ္ြးတင္ျခင္ြးျဖင့္ အသံုြးျပိဳသူအမ ိဳ ြးအစာြးအျပည့္အစံုကု  အျပည့္အဝ 
ပံုေဖာ္သ ရွ ႏု င္မည္ျဖစ္သည္။ 

၃။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအာြး ေက ြးရ ာ ေျမပံုထုတ္ေရြး ေကာ္မတီတ င္ ပါဝင္ေစျခင္ြးသည္ စီမံက န္ြးေဖာ္ေဆာင္ရာတ င ္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး 
အသံမ ာြးကု  ထည့္သ င္ြးစဥ္ြးစာြးႏု င္ေစရန္ ေျခလွမ္ြးေကာင္ြးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္တု င ္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးမွာ ထု သု ႔ ပါဝင္ေဆာငရ္ က္မႈႏွင့္ 
ရင္ြးႏီွြးက ၽမ္ြးဝင္ျခင္ြး မရွ သျဖင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး အဓ ပၸါယ္ရွ စ ာ ပါဝင္ေဆာင္ရ က္ႏု င္ေစရန္ ပု မု အာြးစု က္ လုပ္ေဆာင္ရန ္လု အပ္ေပလ မ့္မည္။ 
အစည္ြးအေဝြးအာြးလုံြးတ င္ အမ ိဳ ြးသာြးတစ္ဖ ြဲ႕၊ အမ ိဳ ြးသမီြး တစ္ဖ ြဲ႕ ခ ြဲ၍ ျပိဳလုပ္ျခင္ြးျဖင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး မ မ တု ႔၏ အျမငမ္ ာြးကု  
ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ င့္ ရရွ လ မ့္မည္ဟု ရည္ၫႊန္ြးအုပ္စုမ ာြးမွ အမ ိဳ ြးသမီြး အခ ိဳ ႕က အၾကံျပိဳသည္။ ထု ေကာ္မတီမ ာြးတ င္ မတူညီေသာ 
အမ ိဳ ြးသမီြး အုပ္စု အမ ိဳ ြးမ ိဳ ြး (အသက္အရ ယ္အလု က္၊ အ မ္ေထာင္ရွ -မရွ ၊ အမ ိဳ ြးသမီြး အ မ္ေထာင္ဦြးစီြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြး အ မ္ေထာင္ဦြးစီြးမ ွ
မ သာြးစုဝင္ျဖစျ္ခင္ြး၊ စု က္ပ ိဳ ြးေျမရွ ေသာ အမ ိဳ ြးသမီြးႏွင့္ လယ္ယာမြဲ ့မ သာြးစုဝင ္အမ ိဳ ြးသမီြး စသျဖင့္) တု ႔ကု  ကု ယ္စာြးျပိဳသူမ ာြး ပါဝင္ေစရန ္
ေဆာင္ရ က္ေစျခင္ြးျဖင့္ ရည္ရ ယ္ခ က္ ပု မု  အထေျမာက္ႏု င္မည္ျဖစ္သည္။ 

၄။ ေက ြးရ ာေျမအသံုြးခ မႈ အစီအစဥ္မ ာြး ခ မွတ္ရာတ င္ ေရွ႕ေျပြးအဖ ြဲ႕အေနႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးပါဝင္ေစရန္ ဂရုျပိဳ၍ အာြးလုံြးပါဝင္ေသာ 
လုပ္ငန္ြးစဥမ္ ိဳ ြး ေဆာင္ရ က္ရန္ မျဖစ္မေန အေရြးႀကီြးပါသည္။ 

၅။ လက္ေမာင္ေက ြးေက ြးရ ာအုပ္စုတ င္ ေဒသခံ လူမႈအေျချပိဳအဖ ြဲ႕အစည္ြးမ ာြးသည္ လူမႈေရြး လႈပ္ရွာြးမႈမ ာြးတ င္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပု မု  
ပါဝင္လာေစေရြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးအာြးလုံြး ေျမယာဥပေဒမ ာြးအေၾကာင္ြး နာြးလည္သေဘာေပါက္လာေရြးအတ က္ 
ရပ္ရ ာလူထု ေဆ ြးေႏ ြးပ ြဲႏွင့္ သငတ္န္ြးမ ာြး  ျပိဳလုပ္လ က္ရွ သည္။  ေရွ႕ေျပြး အဖ ြဲ႕မ ာြးအေနျဖင့္ ထု  NGO မ ာြးႏွင့္ ခ  တ္ဆက္၍ 
ေရွ႕ေျပြးစီမံက န္ြး ခ ဥ္ြးကပ္ေဆာင္ရ က္ရာတ င ္ အမ ိဳ ြးသမီြး ပါဝင္မႈ ျမ္င့္တင္လာေစရန ္ ပူြးေပါင္ြးေဆာင္ရ က္ႏု င ္ မည့္ 
နည္ြးလမ္ြးရွာေဖ သင့္ပါသည္။ 
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

၆။ အမ ိဳ ြးသမီြး သီြးသန႔္ အစည္ြးအေဝြး (သု ႔) အုပ္စုမ ာြး ဖန္တီြးေပြးျခငြ္းျဖင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ေျမအသံုြးခ ခ င့္ ရရွ ေရြးႏွင့္ ေျမအသံုြးခ မႈတု ႔ႏွင့္ 
စပ္လ ဥ္ြး၍ ၎တု ႔၏ အခက္အခြဲမ ာြးကု  ဖ င့္ဟေျပာဆု  ေဖာ္ျပခ င့္ ရရွ ႏု င္မည္ျဖစ္သည္။ 

၇။ ေက ြးရ ာမ ာြးတ င္ အထူြးသျဖင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးထုအတ င္ြး ေျမယာႏွင့္ သက္ဆု င္သည္ ့ ဥပေဒမ ာြးအေၾကာင္ြး ဗဟုသုတ 
နည္ြးေနဆြဲပငျ္ဖစပ္ါသည္။ ေရွ႕ေျပြးၾကာြးဝင္ေဆာင္ရ က္ျခင္ြးႏွင့္ ယင္ြးမွထ က္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈ အလာြးအလာမ ာြး ကု  ရ ာသူ၊ 
ရ ာသာြးမ ာြး နည္ြးလည္ေစရန္အတ က္ ပညာေပြးအစီအစဥမ္ ာြးႏွင့္ စ မ္ြးရည္ျမ္င့္တင္ေပြးျခင္ြးမ ာြး ျပိဳလုပ္ေပြးရန္ မျဖစ္မေန လု အပ္ပါသည္။ 
တရာြးဥပေဒေရြးရာ ပညာေပြး အစီအစဥ္မ ာြးတ င္ အမ ိဳ ြးသမီြးေျမယာအခ င့္အေရြးကု လည္ြး ထည့္သ င္ြး ပညာေပြးသင့္ၿပီြး သင္တန္ြးမ ာြးကု  
အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး အာြးလုံြးအတ က္ စီစဥ္ေပြးသင့္ပါသည္။ လက္ေမာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စု (ႏွင့္ ဤကြဲ့သု ႔ 
ပညာေပြးသင္တန္ြးမ ာြးကု  ေဒသခံအဖ ြဲ႕မ ာြး စီစဥ္ေဆာငရ္ က္ေပြးေနသည့္ မည္သည္ ့ စီမံက န္ြးေနရာတ ငမ္ဆု ) တ င္ 
ေရွ႕ေျပြးအဖ ြဲ႕အေနျဖင့္ ေဒသခံ လူမႈအေျချပိဳအဖ ြဲ႕မ ာြးႏွင့္ ည ္ႏႈ င္ြးေဆာင္ရ က္သင့္ ပါသည္။ 

၈။ ေက ြးရ ာတ င္ြး အျငင္ြးပ ာြးမႈကု  လက္ဦြးေျဖရွင္ြးေပြးရသူ၊ ရ ာသူ ရ ာသာြးမ ာြးအတ က္ အစု ြးရ ဌာနမ ာြးႏွင့္ ခ  တ္ဆက္ေပြး သည့္ 
လမ္ြးေၾကာင္ြး ျဖစေ္သာ ေက ြးရ ာေခါင္ြးေဆာင္မ ာြးသည္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အမ ိဳ ြးသမီမ ာြးအတ က္ ေျမယာအခ င့္အေရြး မ ာြးဆု င္ရာႏွင့္ 
ေျမယာအျငင္ြးပ ာြးမႈ ေျဖရွင္ြးရန ္အေကာင္ြးဆုံြးနည္ြးလမ္ြးမ ာြး ဆု င္ရာ သင္တန္ြးမ ာြး ရရွ ထာြးသင့္သည္။ 

၉။ အင္ြးေလြးကန္အနီြးတ င္ ခရီြးသ ာြးလုပ္ငန္ြးႏွင့္ အျခာြးရင္ြးႏီွြးျမ္ိဳပ္ႏံွမႈမ ာြး တု ြးတက္မ ာြးျပာြးလာျခင္ြးႏွင့္ အျခာြး ေျမယာ အမ ိဳ ြးအစာြး 
ေျပာင္ြးလြဲသတ္မွတ္ျခင္ြး စသည္တု ႔ေၾကာင့္ ေျမယာဆု င္ရာ ဖ အာြးမ ာြး တု ြးျမင့္လာလ က္ရွ သည့္အ တ က္ ေျမေစ ြးႏႈန္ြးမ ာြး ျမင့္လာျခင္ြး၊ 
အျငင္ြးပ ာြးမႈပဋ ပကၡမ ာြးႏွင့္ ဖ အာြးမ ာြးေၾကာင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးႏွင့္ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးအေပၚ မည္သည့္ အက ိဳ ြးဆက္မ ာြး 
ျဖစ္ေပၚသက္ေရာက္မည္ဆု သည္ကု  ပု မု အသ ပညာျဖန႔္ေဝရန ္လု အပ္ ပါသည္။ ဤအေျခအေနအတ က္ ဓေလ့ထုံြးတမ္ြးစနစ္မ ာြးအတ င္ြး 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ အခ င့္အေရြးကု  ရွင္ြးလင္ြးစ ာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆု ျခင္ြးႏွင့္ မွတ္တမ္ြးတင္ျခင္ြးတု ႔ လု အပ္ပါသည္။ 

၁၀။ စီမံက န္ြးအေနႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအတ က္ ေင ေၾကြးဝန္ေဆာငမ္ႈႏွင့္ အသက္ေမ ြးဝမ္ြးေက ာင္ြး သင္တန္ြးမ ာြး ျဖည့္ဆည္ြးေပြးႏု င္ရန္ 
ကု ယ့္အာြးကု ယ္ကု ြး အဖ ြဲ႕မ ာြး (သု ႔) အလာြးတူ အဖ ြဲ႕မ ာြး ဖ ြဲ႕စည္ြးေပြးရန္ စဥ္ြးစာြးသုံြးသပ္သင့္ပါသည္။ 

၁၁။ ေရွ႕ေျပြးခ ဥ္ြးကပ္ေဆာငရ္ က္ရာတ င္ ေစာင့္ၾကည့္အကြဲျဖတ္မႈ အပု င္ြး၌ စီမံက န္ြး ရလာဒ္မ ာြးမွာ အမ ိဳ ြးသမီြးႏွင့္ အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးအတ က္ 
တန္ြးတူ သက္ေရာက္မႈ ရွ မရွ ကု ပါ ထည့္သ င္ြး၍ အခ က္အလက္ေကာက္ယူကာ ေလ့လာရန္ လု အပ္ပါသည္။ 

၅-၂ အျခာြးမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပိဳျပင္ေျပာင္ြးလြဲေရြးအတ က္ အၾကံျပိဳခ က္မ ာြး 
၁။ ေျမယာဆု င္ရာ ဥပေဒမ ာြးအာြးလုံြးတ င္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ေျမယာအခ င့္အေရြး တန္ြးတူရရွ ရန ္ ျပဌာန္ြးခ က္မ ာြး ရွင္ြးလင္ြးစ ာ 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေျမအသံုြးခ မႈ မူဝါဒတ င္ ထု ကြဲ့သု ႔ျပဌာနြ္းခ က္မ ာြးပါဝင္ေသာ္လည္ြး ၂၀၁၂ခႏုွစ ္လယ္ေျမဥပေဒ အပါအဝင္ 
ယခင္က ျပဌာန္ြးခြဲ့ေသာ ဥပေဒမ ာြးတ င္မူ ထု ကြဲ့သု ႔ ျပဌာန္ြးခ က္မ ာြး ပါဝင္ျခင္ြး မရွ ပါ။ ထု ႔ေၾကာင့္ ေျမယာကု  စီမံအုပ္ခ ိဳပ္သူ တာဝန္ခ ံ
(DoALMS မွ အရာရွ မ ာြးႏွင့္ ေက ြးရ ာလူႀကီြးမ ာြး အပါအဝင္) အၾကာြး နာြးလည္မႈ ရွပ္ေထ ြးျခင္ြးမ ာြး ျဖစေ္စၿပီြး က ာြး၊မ တန္ြးတူညီမွ မႈ 
အေျခခံဥပေဒသမ ာြးကု လည္ြး ေကာင္ြးစ ာေဖာ္ေဆာင္ႏု င္ျခင္ြး မရွ ပါ။ 

၂။ စု က္ပ ိဳ ြးေျမကု  ပူြးတ ြဲမွတ္ပံုတင္ခ င့္အာြး ခ င့္ျပိဳရန ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအာြး ေျပာင္ြးလြဲသင့္ၿပီြး ဥပေဒအတု င္ြး 
ေဖာ္ေဆာင္ႏု င္ျခင္ြး ရွ မရွ  ထ ေရာက္စ ာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ စနစ္ေပၚေပါက္ရန္လည္ြး တု က္တ န္ြး ႏႈ ြးေဆာ္သင့္ ပါသည္။ 

၃။ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ ေျမယာဆု င္ရာအခ င့္အေရြးကု  ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပြးထာြးသည္ႏွင့္ လက္ေတ ႕တ င္ ရရွ ခံစာြးခ င့္ အေနအထာြးကု  
ျပည့္စံုစ ာ အခ က္အလက္ေကာက္ယူသင့္ပါသည္။ ထု အခ က္အလက္မ ာြးကု  အသံုြးခ ၍ အမ ိဳ ြးသမီြး အ မ္ေထာင္ဦြးစီြးမ ာ၏ 
ေျမယာရရွ ပု င္ခ င့္ႏွင့္ ေျမယာအသံုြးခ မႈဆု င္ရာ ထ ခု က္နစ္နာမႈမ ာြးကု  ေဖာ္ထုတ္ကာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ကု  ပံ့ပု ြးေပြးမည့္ ဥပေဒႏွင့္ 
စည္ြးမ ဥ္ြးမ ာြး သတ္မွတ္ရန ္အၾကံျပိဳသင့္ပါသည္။ 
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၄။ ဥပေဒမ ာြးကု  ျပင္ဆင္ေျပာင္ြးလြဲ၍ အမ ိဳ ြးသာြး ေျမအသံုြးခ မႈ မူဝါဒ (အထူြးသျဖင့္ အပု ဒ္ ၇၅) တ င္ေဖာ္ျပထာြးသည့္အတု င္ြး 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ ေျမယာပု င္ဆု င္ခ င့္ႏွင့္ စီမံခန႔္ခ ြဲပု င္ခ င့္မ ာြးကု  ေဖာ္ေဆာင္ေပြးႏု င္ရန ္  ေျမယာစီမအုံပ္ခ ိဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခ ြဲမႈဆု င္ရာ 
ရွင္ြးလင္ြး၍ ရပ္ရ ာလူထ ုလက္လွမ္ြးမီေသာ နည္ြးစနစ္မ ာြးကု  ဖန္တီြးသင့္ ပါသည္။ 

၅။ အ မ္ေထာင္စုအတ င္ြး လင္ေယာက္ ာြး/အမ ိဳ ြးသာြး မ သာြးစုဝင္မ ာြး ေရႊ႕ေျပာင္ြးထ က္ခ ာသ ာြးျခင္ြး၊ လင္မယာြးက ာရွင္ြးျခင္ြး ႏွင့္ ခ ြဲ၍ေနျခင္ြး 
စသည့္အေျခအေနမ ာြးေၾကာင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး၏ ထ ခု က္နစ္နာမႈမ ာြးကု  အထူြးထည့္သ င္ြးစဥ္ြးစာြး၍ ေျမယာ အေမ ဆက္ခံျခင္ြး၊ 
ငွာြးရမ္ြးျခင္ြးႏွင့္ ေရာင္ြးခ ျခင္ြးဆု င္ရာ စည္ြးမ ဥ္ြးစည္ြးကမ္ြး၊ လမ္ြးၫႊန္မႈမ ာြးကု  ရွင္ြးလင္ြးစ ာ ခ မွတ္သင့္ပါသည္။ 

၆။ ေျမယာဆု င္ရာ ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ေရြး အဖ ြဲ႕မ ာြးအပါအဝင္ ေျမယာဆု င္ရာ ဥပေဒမ ာြး၊ မူဝါဒမ ာြး၊ အစီအစဥ္မ ာြး၊ ဥပေဒ ေရြးရာ 
အကူအညီမ ာြး၊ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရ က္ေပြးမႈမ ာြး စသည္တု ႔အာြးလုံြးတ င္ ေက ြးလက္ေဒသေန အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ေဆာင္ရ က္ခ င့္ 
ရွ ေစသင့္ပါသည္။ နည္ြးလမ္ြးတစ္ခုမွာ ေက ြးရ ာအဆင့္ႏွင့္ အထက္အဆင့္မ ာြးတ င္ ဖ ြဲ႕စည္ြးသည့္ ေကာ္မတီမ ာြး အာြးလုံြးတ င္ 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး မျဖစမ္ေနပါဝင္ရမည့္ အေရအတ က္ တစ္ခ ုသတ္မွတ္ျခင္ြးျဖစ္ၿပီြး ထု သု ႔ ပါဝင္ ေစျခင္ြးျဖင့္ ရပ္ရ ာအတ င္ြးမ ွအမ ိဳ ြးသာြးမ ာြး၏ 
ေထာက္ခံမႈကု လည္ြး ရရွ လာႏု င္ပါသည္။ 
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ေနာက္ဆကတ္ ြဲ ၁ - ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပ ုငဆ္ ငု္ခ င့္ဆ ုင္ရာ 
က ာြး-မ ရႈေထာင့္မ ာြး အာြး ရပရ္ ာအဆင့္ 
ေလလ့ာသံုြးသပ္ျခင္ြး - က င္ြးဆင္ြးေမြးျမန္ြးသူမ ာြးအတ က္ 
လမ္ြးညႊန္ေမြးခ န္ြးမ ာြး 

အမ   ိဳြးသမြီးမ ာြးႏွင့္ ရညည္ႊနြ္းအပုစ္လု ကု ္ေဆ ြးေႏ ြးျခငြ္း 

ေခါငြ္းစဥ ္ ျဖစႏု္ ငသ္ည့္ ေမြးခ နြ္းမ ာြး 
ေျမႏွင့္ 
ေျမအသံုြးခ မႈအမ ိဳ ြးအစာြး 
မ ာြး 

ေက ြးရ ာအတ င္ြး မည္သည္ ့လႈပ္ရွာြးမႈမ ာြးတ င္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္သလြဲ?   
ဤေက ြးရ ာအတ င္ြး မည္သည္ ့ေျမအမ ိဳ ြးအစာြးမ ာြး ရွ ပါသလြဲ?  
ထု ေျမအမ ိဳ ြးအစာြး တစ္ခုစီကု  မည္သု ႔ အသံုြးျပိဳပါသနည္ြး/ ေျမအမ ိဳ ြးအစာြး တစ္ခုစီကု   
ဘယ္အတ က္အသံုြးျပိဳပါသလြဲ?  
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ခ င့္မရွ သည့္ လႈပ္ရွာြးမႈမ ာြး/ေျမမ ာြး ရွ ပါသလာြး? ရွ ပါက ဘာေၾကာင့္  ထု ကြဲ့သု ႔ 
ျဖစ္ရသလြဲ? ထု လႈပ္ရွာြးမႈမ ာြးတ င္ ပါဝင္ခ င့္မရရန ္(သု ႔) ထု ေျမကု  အသံုြးခ ခ င့္  မရရန ္
မည္သည့္အရာက  အတာြးအဆီြး ျဖစ္ေနပါသလြဲ?  
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး အတူတက  လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ (သု ႔) အျပန္အလွန္  ေဆာင္ရ က္ေပြးသည့္  
လႈပ္ရွာြးမႈမ ာြး  ရွ ပါသလာြး? အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး  အုပ္စုလု က္  စု က္ပ ိဳ ြးလုပ္ကု င္ၾကပါသလာြး ? သု ႔မဟုတ္ 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ေတာထ က္ပစၥည္ြးမ ာြး အတူတက   ထုတ္ယူၾကပါသလာြး? သု ႔မဟုတ္ 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး  အျပန္အလွန္ အေပြးအယူသေဘာျဖင့္ တစ္ဦြးလယ္တ င္ တစ္ဦြး  
ကူညီလုပ္ကု င္ျခင္ြး ရွ ပါသလာြး? 

အမ ိဳ ြးသမြီး ဦြးေဆာငသ္ည့္ 
အ မေ္ထာငစ္မု ာြး 

ဤရ ာတ င ္အမ ိဳ ြးသမီြး ဦြးစီြးသည့္ အ မ္ေထာင္စုအမ ာြးအျပာြး ရွ ပါသလာြး?  
မည္မွ  ရွ ပါသလြဲ? 
ရွ ပါက ထု အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး မည္ကြဲ့သု ႔ အ မ္ေထာင္ဦြးစီြးမ ာြး ျဖစ္လာပါသလြဲ? (ဆု လု သည္မွာ 
၎တု ႔သည္ အ မ္ေထာင္မရွ သ ူအပ ိဳ မ ာာြးလာြး၊ ခင္ပ န္ြးက အေဝြးတ င ္
သ ာြးေရာက္ အလုပ္လုပ္ကု င္ေနျခငြ္းမ ာြး၊ ခင္ပ န္ြးက စ န႔္ပစ္သ ာြးျခင္ြးလာြး၊ ခင္ပ န္ြး  ေသဆုံြး  
သ ာျခင္ြးလာြး) 

ေျမယာလကဝ္ယရ္ွ ျခငြ္းႏွင့္ 
အေထာကအ္ထာြး 
စာရ ကစ္ာတမြ္း 

ဤရ ာရွ  လူမ ာြးစုသည ္ေျမပု င္ဆု င္ၾကပါသလာြး? မ သာြးစုအနည္ြးငယ္လာြး၊ မ သာြးစု အခ ိဳ ႕လာြး၊  
မ သာြးစု အမ ာြးအျပာြးလာြး? 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ေျမပု င္ဆု င္ၾကပါသလာြး? ပု င္ဆု င္ပါက ပု င္ဆု င္သူအေရအတ က္မ ာြးသလာြး ? 
မမ ာြးပါက ဘာေၾကာင့္လြဲ? 
ပု င္ဆု င္မႈ အေထာက္အထာြး စာရ က္စာတမ္ြးမ ာြးကု  မည္သူ႔အမည္ျဖင့္ ရရွ ထာြးပါသလြဲ? 
အ မ္ေထာင္ဦြးစီြး၊ ခင္ပ န္ြး၊ အရ ယ္ေရာက္ၿပီြးသူတစ္ဦြးဦြး၊ ခင္ပ န္ြးႏွင့္ ဇနီြး၊အသက္အႀကီြးဆံုြးသူ ၊ 
စသျဖင့္ 
အေထာက္အထာြးစာရ က္တ င္ မ မ နာမည္ေပါက္ေသာ အမ ိဳ ြးသမီြး (သု  ႔) အမ ိဳ ြးသာြးႏွင့္  ပူြးတ ြဲ  
အမည္ေပါက္ေသာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးကု  သ ပါသလာြး? မည္မွ ေလာက္ ရွ သလြဲ စံုစမ္ြးပါ                   
(အနည္ြးငယ္၊ အခ ိဳ ႕၊ အမ ာြးအျပာြး၊ ေျမာက္မ ာြးစ ာ၊ အမ ာြးဆုံြး ၊ အမ ိဳ ြးသမီြး အ မ္ေထာင္ဦြးစီြးမ ာြး  
အမ ာြးစုလာြး (သု ႔) မည္သု ႔ေသာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ိဳ ြးလြဲ) 
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LUC အေၾကာင္ြး ျမင္ဖူြး၊ ၾကာြးဖူြးပါသလာြး? 
LUC အေၾကာင္ြးသ သည္ ဆု ပါက, 

 LUC ဆု တာဘာလြဲ? ဤရ ာတ င ္LUC ရွ သည့္ အ မ္ေထာင္စ ုတစ္စုစု ရွ  ပါသလာြး? 
ဘယ္အခ  န္တုန္ြးက ရရွ ခြဲ့ပါသလြဲ? မည္သု ႔ ရရွ ခြဲ့ၾကပါသလြဲ? ေျမယာ မွတ္ပံုတင္ျခင္ြး  
က စၥရပ္အေပၚ သူတု ႔မည္မွ  နာြးလည္ေၾကာင္ြး သ ရွ ေအာင ္လုပ္ပါ။ 

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

 အမ ိဳ ြးသမီြး တစ္ဦြး၏ အမည္ေပါက္သည့္ LUC ကု  ျမင္ဖူြး၊ ၾကာြးဖူြးပါသလာြး?  
မည္မွ ေလာက္ ရွ သလြဲ စံုစမ္ြးပါ (အနည္ြးငယ္၊ အခ ိဳ ႕၊ အမ ာြးအျပာြး၊ ေျမာက္ျမာြးစ ာ၊ 
အမ ာြးဆုံြး၊ အမ ိဳ ြးသမီြး  အ မ္ေထာငဦ္ြးစီြးမ ာြး အမ ာြးစုလာြး (သု ႔) မညသ္ု ႔ေသာ အမ ိဳ ြးသမီြး 
မ ိဳ ြးလြဲ) 

 LUC တ င္အမ ိဳ ြးသမီြး အမည္ ေပါက္ျခင္ြးေၾကာင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအ တ က္ ထူူြးျခာြးမႈ  
ရွ ပါသလာြး? 

ကု ယ္ပု င္အမည္ေပါက္ျခင္ြး ေၾကာင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ေျမယာႏွင့္ စပ္လ ဥ္ြးသည့္  ဆံုြးျဖတ္ခ က္ခ ေရြး၊ 
အသံုြး  ျပိဳႏု င္စ မ္ြး၊ ငွာြးရမ္ြးႏု င္စ မ္ြး၊ ေပါင္ႏွံႏု င္စ မ္ြး (သု ႔) ေရာင္ြးခ ႏု င္စ မြ္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွ -မရွ  
က ၽႏ္ုပ္တု ႔ စူြးစမ္ြးေလ့လာေနပါသည္။ 

အမ ိဳ ြးသမြီးမ ာြး 
ေျမရရွ ႏု ငမ္ည့္ 
နညြ္းလမြ္းမ ာြး 

ေျမယာပု င္ဆု င္သည့္ အ မ္ေထာင္စမု ာြးသည္ ပံုမွန္အာြးျဖင့္ ေျမကု မည္သု ႔ ရရွ ခြဲပ့ါသလြဲ? 
မ သာြးစုခ င္ြး အေမ ဆက္ခံျခင္ြး၊ အစု ြးရ ခ င့္ျပိဳျခင္ြး၊ ဝယ္ယူျခင္ြး စသည့္နည္ြးျဖင့္  
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး မည္ကြဲ့သု ႔ ေျမပု င္ရွင္ ျဖစ္လာသလြဲ? 
မ မ ေမ ြးဖ ာြးခြဲ့သည့္မ သာြးစုမ ွအေမ ဆက္ခံရရွ ျခင္ြး- 

 အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ေမ ြးဖ ာြးႀကီြးျပင္ြးခြဲ့ သည့္ မ သာြးစ ု ထံမွေျမအေမ ဆက္ခံႏု င္သလာြး? 
မည္မွ မ ာြးျပာြးပါသလြဲ? ျဖစ္စဥ္ကု  ေျပာျပပါ။ 

 အမ ိဳ ြးသမီြး မ ာြးသည ္အကု မ ာြး၊ ေမာင္မ ာြးႏွင့္ ေျမပမာဏ တန္ြးတူရရွ ပါသလာြး? 
 အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး အ မ္ေထာင္ရွ ျခင္ြး-မရွ ျခင္ြးႏွင့္ သက္ဆု င္ပါသလာြး?  
 လုပ္က က္ငယ ္အ မ္ေထာင္စမု ာြး အေနျဖင့္ သာြးသမီြးမ ာြးပါက ေျမကု  မည္သု ႔ 

ေဝျခမ္ြးပါသလြဲ? ဥပမာ အ မ္ေထာင္စုတ င္ ေျမက က္အငယ္ေလြးသာ ရွ ၿပီြး သာြးသမီြး 
ေလြးေယာက္ရွ ပါက မည္သူ႔ကု  ဦြးစာြးေပြးမလြဲ? 

 ဤရ ာတ င ္အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး မည္သည့္အသက္အရ ယ္တ င္  အ မ္ေထာင္က ေလ့ရွ ပါသလြဲ? 
သတု ႔သမီြးမ သာြးစုက  သတု ြးသာြးမ သာြးစုအာြး တင္ေတာင္ြးရျခင္ြး (သု ႔) သတု ႔သာြး 
မ သာြးစု ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာ  ရရွ ျခငြ္း ရွ ပါသလာြး? ထု သု ႔ အလြဲအထပ္ျပိဳလုပ္ ရာတ င္ 
ေျမယာပါပါသလာြး? 

 ရ ာတ င္ေျမပု င္ရွ သသည့္ အမ ိဳ ြးသမီြးသည္ လက္ထပ္ၿပီြးရ ာမ ွထ က္ခ ာ သ ာြးလွ င္ 
က န္ခြဲ့ေသာေျမသည္ မည္သု ႔ ျဖစ္မလြဲ? 

ခင္ပ န္ြးထံမ ွအေမ ရရွ ျခင္ြး 
 အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ မ မ တု ႔၏ ခင္ပ န္ြးထံမွ ေျမယာအေမ  ဆက္ခံခ င့္ ရွ ပါသလာြး? 

မည္မွ ျဖစေ္လ့ျဖစ္ထရွ ပါသလြဲ?  
 တရာြးဝင္လက္ထပ္ထာြးရန ္အေရြးႀကီြးပါသလာြး? 
 ခင္ပ န္ြးတ င ္ဇနီြးတစ္ဦြးထက္ပု ရွ ပါက ျပႆနာရွ ပါသလာြး? 

အစု ြးရ ခ င့္ျပိဳျခင္ြးေၾကာင့္ ေျမရရွ ျခင္ြး 
 အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ အစု ြးရထံမွ တု က္ရု က္ခ င့္ျပိဳခ က္ျဖင့္ ေျမရရွ ႏု င္ပါသလာြး? 

မည္မွ ျဖစေ္လ့ျဖစ္ထ ရွ ပါသလြဲ? အစု ြးရထံမွခ င့္ျပိဳခ က္ကု  ပု မု ရရွ ႏု င္သည့္ အမ ိဳ ြးသမီြး 
ပံုစံမ ိဳ ြး ရွ ပါသလာြး? အစု ြးရ၏ ခ င့္ျပိဳခ က္မရႏု င္သည့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ရွ ပါသလာြး? 

ဝယ္ယူျခင္ြးျဖင့္ ေျမရရွ ျခင္ြး 
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

 အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ေျမဝယ္ခ င့္ရွ ပါသလာြး? ထု သု ႔ ဝယ္ယူမႈ မည္မွ  ေပါမ ာြးပါသလြဲ? 
ေျမယာ ရယအူသံုြးျပိဳခ င့္ အ မ္ေထာင္စုမ ာြး ေျမငွာြးရမ္ြးခ င့္ ရွ ပါသလာြး? သီြးစာြးလုပ္ကု င္ခ င့္ ရွ ပါသလာြး? ေျမငွာြး လုပ္ကု င္ခ င့္ 

ရွ ပါသလာြး? 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ေျမငွာြးရမ္ြးခ င့္ရွ ပါသလာြး? သီြးစာြးလုပ္ကု င္ခ င့္ရွ ပါသလာြး? ေျမငွာြး လုပ္ကု င္ခ င့္ 
ရွ ပါသလာြး? 
ေျမငာွြးရမ္ြးခ င့္ ရွ သည္ဆု ပါက 

 ငွာြးရမ္ြးမႈ မည္မွ  ေပါမ ာြးပါသလြဲ? ေယဘူယ အာြးျဖင့္ႏွင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ငွာြးရမ္ြးျခင္ြး 
 ငွာြးရမ္ြးသည့္ေျမတ င ္မည္သု ႔ လုပ္ကု င္ေလ့ရွ ပါသလြဲ? 
 ေျမအငွာြးခ ထာြးမႈသည္ ရာသီအလု က္လာြး၊ ႏွစ္အလု က္လာြး၊ ေရရွည္လာြး? 
 ထံုြးစံအာြးျဖင့္ စာခ ိဳပ္စာတမ္ြးျဖင့္ ငာွြးရမ္ြးျခင္ြးလာြး၊ ႏႈတ္ကတ ျဖင့္ ငွာြးရမ္ြးျခင္ြးလာြး? 
 ေျမအငွာြးခ ထာြးမႈႏွင့္ ဆက္ႏ ယ္၍ အျငင္ြးပ ာြးမႈျဖစ္ပ ာြးပါက မည္သု ႔ ျဖစ္ႏု င္ပါသလြဲ? 

ျဖစ္ေလျ့ဖစ္ထရွ ပါသလာြး? ပံုမွန္အာြးျဖင့္ အျငင္ြးပ ာြးမႈမ ာြးကု  မည္သု ႔ ေျဖရွင္ြးပါသလြဲ? 
 ေျမငာွြးရမ္ြးရာတ င ္အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးတ င္ေရာ တန္ြးတူ ေရ ြးခ ယ္စရာ/အခ င့္ အေရြးမ ာြး 

ရွ ပါသလာြး? 
သီြးစာြးလုပ္ကု င္ခ င့္ ရွ သည္ဆု ပါက 

 သီြးစာြးလုပ္ကု င္မႈ မည္မွ ေပါမ ာြးပါသလြဲ? ေယဘူယ အာြးျဖင့္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး 
လုပ္ကု င္ျခင္ြး 

 ငွာြးရမ္ြးသည့္ေျမတ င ္မည္သု ႔ လုပ္ကု င္ေလ့ရွ ပါသလြဲ? 
 ပံုမွန္အာြးျဖင့္ သီြးစာြးခ ထာြးရာတ င္ မည္သည္ ့သေဘာတူညီခ က္မ ာြး ပါဝင္ပါသလြဲ?  
 မည္သူက မည္သည့္အရာကု  ျဖည့္ဆည္ြးသည္၊ မည္သု ႔ မွ ေဝရန္ ေမွ ာ္မွန္ြးသည္၊ သီြးႏံွ 

မေအာင္ျမင္ပါက မည္သု ႔ေဆာင္ရ က္သည္ စသည္တု ႔ကု  ရွင္ြးျပေပြးပါ။ 
 သီြးစာြးခ ထာြးျခင္ြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္ြးပ ာြးမႈ ျဖစ္ပ ာြးပါက မည္သု ႔ေဆာင္ ရ က္ပါသလြဲ? 

မည္မွ  ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွ ပါသလြဲ? အျငင္ြးပ ာြးမႈ မ ာြးကု  ပံုမွန္အာြးျဖင့္ မည္သု ႔ 
ေျဖရငွ္ြးပါသလြဲ? 

 အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးတ င္ေရာ တန္ြးတူ ေရ ြးခ ယ္စရာ/အခ င့္ အေရြးမ ာြး ရွ ပါသလာြး 
ေျမပု ငဆ္ု ငခ္ င့္ အာမခခံ က ္ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး လယ္မာြးက ာရွင္ြးျပတ္စြဲသည့္ အခါ၊ ခ ြဲေနသည့္အခါ (သု ႔) စ န႔္ပစ္ခရံသည့္အခါတ င္ 

သူမ၏ ေျမယာ အသံုြးခ ခ င့္ ျဖစ္သ ာြးမည္လြဲ? သူမ၏ သာြးသမီြးမ ာြးအတ က ္မည္သု ႔ ျဖစ္မည္လြဲ? 
ဥပမာျဖစစ္ဥ ္၁။ ဦြး (က) သည္သူ႔ဇနီြးအာြး စ န႔္ပစ္လု က္ပါသည္။ ဇနီြးသည္၏ ေျမယာအသံုြးခ ခ င့္ 
မည္သု ႔ ျဖစ္သ ာြးမည္လြဲ? သာြးသမီြးမ ာြးအတ က္ မည္သု ႔ျဖစ္သ ာြးမညလ္ြဲ? 
အမ ိဳ ြးသမီြးတစ္ဦြး၏ ခင္ပ န္ြးသည္ ေနာက္အ မ္ေထာငျ္ပိဳလု က္သည့္ အခါ သူမ၏ ေျမအသံုြးခ ခ င့္ 
မည္သု ႔ ျဖစ္သ ာြးမည္လြဲ? သူမ၏ သာြးသမီြးမ ာြးအတ က္ မည္သု ႔ ျဖစသ္ ာြးမည္လြဲ? 
ဥပမာျဖစစ္ဥ ္၂။ ဦြး (က) တ င္ဇနီြး တစ္ဦြး ရွ ၿပီြး ေနာက္ထပ ္မ န္ြးမတစ္ဦြး ထပ္ယူ လု က္သည္။ သူ၏ 
ဇနီြး နံပါတ္ ၁ ႏွင့္ ဇနီြး နံပါတ ္၂ တု ႔၏ ေျမအသံုြးခ ခ င့္အေပၚ မည္သု ႔ သက္ေရာက္မည္လြဲ? ဇနီြး 
နံပါတ္ ၂ ၏ သာြးသမီြးမ ာြးသည္လည္ြး ေျမယာ ဆက္ခံခ င့္ တန္ြးတူရရွ မည္လာြး? ရွင္ြးျပပါ။ 
အမ ိဳ ြးသမီြး၏ ခင္ပ န္ြးသည ္အေဝြးသု ႔ေရာက္ေနသည့္အခါ သူမ၏ ေျမအသံုြးခ  ခ င့္ မည္သု ႔ 
ျဖစ္သ ာြးမည္နည္ြး။ 
ဥပမာ ျဖစ္စဥ ္၃။ ဦြး (က) သည္အေဝြးတ င ္သ ာြးေရာက ္အလုပ္လုပ္ကု င္ေနသည္။ ေျမကု  
မည္သူက ထ န္ြးခ ိဳပ္ကု င္တ ယ ္မညန္ည္ြး? ရွင္ြးျပပါ။ 
အမ ိဳ ြးသမီြးတစ္ဦြးသည္ မည္သည္ ့အေျခအေနတ င ္သူမ၏ အ မ္ေထာင္စုပု င္ ေျမကု  အသံုြးခ ခ င့္ 
ဆံုြး႐ံႈြးရႏု င္ပါသလြဲ? ဤရ ာမ ွအမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးအတ က္ ဤအခ က္မွာ စု ြးရ မ္စရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသလာြး? 
မ သာြးစု တစ္စုလံုြး လက္ရွ အသံုြးျပိဳေနသည့္ ေျမကု  ဆံုြး႐ံႈြးရသည္ ့ အေျခအေနမ ိဳ ြးရွ ပါသလာြး? 
ရွင္ြးျပေပြးပါ။ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ ထ ခု က္ခံစာြးရႏု င္ေျခ အမ ာြးဆုံြးရွ သည့္ အ မ္ေထာင္စုမ ာြးကု  
ေဖာ္ျပပါ။? ဤရ ာရွ  အ မ္ေထာင္စုမ ာြး ယင္ြးအတ က ္စု ြးရ မ္ေနရပါသလာြး? 
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ဆံုြးျဖတခ္ ကခ္ ရာတ င ္
ပါဝငျ္ခငြ္း  

ဤရ ာတ င ္အမ ိဳ ြးသာြးတစ္ဦြးက ေျမကု  ေရာင္ြးခ ၊ ေပါင္ႏံွလု ၿပီြး သူ၏ ဇနီြးက သေဘာမတူပါက 
မည္သု ႔ ျဖစ္မည္လြဲ? ဇနီြး၏ ခ င့္ျပိဳခ က္မပါဘြဲ  ေရာင္ြးခ  ၊ ေပါင္ႏံွႏု င္ပါသလာြး? 
အကယ္၍ အမ ိဳ ြးသမီြးက ေျမကု  ေရာင္ြးခ ၊ ေပါင္ႏွံလု ၿပီြး ခင္ပ န္ြးက သေဘာမတူလွ င္ မည္သု ႔ 
ျဖစ္မည္လြဲ? ခင္ပ န္ြးရြဲ႕ ခ င့္ျပိဳခ က္မပါဘြဲ သူမအေနႏွင့္ ေပါင္ႏွံ၊  ေရာင္ြးခ ခ င့္ ရွ ပါသလာြး? 
အကယ္၍ အမ ိဳ ြးသာြး တစ္ဦြးသည္ အျခာြးအရပ္တ င ္သံုြးလခန႔္ သ ာြးေရာက ္အလုပ္ လုပ္ကု င္ေနစဥ ္
သူ၏ ဇနီြးတ င ္အေရြးတႀကီြး ေင လု အပ္ပါက မည္သု ႔ ျဖစ္မည္လြဲ? ေျမကု  ေပါင္ႏံွ၊ ေရာင္ြးခ ရန ္
သူမတ င္ ဆံုြးျဖတ္ပု င္ခ င့္ ရွ ပါသလာြး? ခင္ပ န္ြးအာြး  ဦြးစ ာေမြးရန ္လု ပါသလာြး? အျခာြး 
အမ ိဳ ြးသာြးေဆ မ ိဳ ြး (ေယာကၡမ၊ ဖခင္၊ အစ္ကု  စသျဖင့္) အာြးေမြးရန္လု ပါသလာြး ? အမ ိဳ ြးသမီြးသည္ 
ခင္ပ န္ြးအာြး မတု င္ပင္ဘြဲ ေျမကု  ေပါင္ႏွံလု က္မည္ဆု လွ င္ မည္သု ႔ ျဖစမ္ည္ဟု ထင္ပါသလြဲ? 
အကယ္၍ ဇနီြးသည္က အေဝြးတ င္ အလုပ္လုပ္ကု င္ေနစဥ ္(သု ႔) ေဆ မ ိဳ ြးမ ာြးထံ သ ာြးေရာက္ 
လည္ပတ္ေနခ  တ္ င္ ခင္ပ န္ြးက ေင လု ၍ ဇနီြးသည္၏ သေဘာတူညီမႈ မပါဘြဲ ေျမကု  ေပါင္ႏွံ၊ 
ငွာြးရမ္ြးႏု င္ပါသလာြး? အကယ္၍  ေျမကု  ေရာင္ြးခ မည္ဆု လွ င္ေရာ မည္သု ႔ ျဖစ္မည္လြဲ? 
အမ ိဳ ြးသာြးမ ာြးသည္ ယင္ြးတု ႔၏ ဇနီြးမ ာြးႏွင့္ ေျမက စၥ တု င္ပင္ေလ့ ရွ ပါသ လာြး?- ဥပမာ ဘာပင္စု က ္
မည္၊ ေျမၾသဇာ မည္မွ ထည့္မည္၊ မည္သည့္ အခ  န္စု က္မည္၊ အလုပ္ သမာြး မည္မွ ငွာြးမည္ စသျဖင့္ 

ေျမ စမီခံန႔္ခ ြဲျခငြ္း ဤရ ာတ င္ ေျမယာက စၥႏွင့္ စပ္လ ဥ္ြး၍ မည္သူက တာဝန္ရွ  ပုဂၢ ိဳလ္၊ အႀကီြးအကြဲ ျဖစ္ပါသလြဲ? 
မည္သူလြဲ? ဘယ္မွာေနသလြဲ? မည္သည့္ တာဝန္ယူထာြးသလြဲ? ရွငြ္းပါေပြးပါ။ 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ ထု သူမ ာြးႏွင့္ ဆက္သ ယ္ေဆာင္ရ က္မႈ ရွ ပါသလာြး? မရွ ပါက 
အဘယ္ေၾကာင့္လြဲ? 
အမ ိဳ ြးသမီြး တစ္ဦြးအာြး ေက ြးရ ာေခါင္ြးေဆာင ္(သု ႔) အစု ြးရ အရာရွ အျဖစ္  သင္ျမင္ဖူြးပါသလာြး? 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ေခါင္ြးေဆာင္ေနရာတ င္ ပု မု ပါဝင္လာမည့္ အေရြးကု  သင္မည္သု ႔ 
ထင္ျမင္ယူဆပါသလြဲ? အမ ိဳ ြးသမီြးတစ္ဦြး ေခါင္ြးေဆာင္အျဖစ္ ေနရာယူျခင္ြး ကု  သင္မည္သု ႔ 
ျမင္ပါသလြဲ? 
ေက ြးရ ာမွာ ေခါင္ြးေဆာင ္ရွ ပါသလာြး (ေက ြးရ ာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရြးမ ြး)? သူ/သူမ မည္သူပါလြဲ? 
ေက ြးရ ာအုပ္စု ဖံ ႕ၿဖ ိဳြးတု ြးတက္ေရြး အေထာက္အကူျပိဳေကာ္မတီတ င္ မည္သူ  ပါဝင္သည္ကု  
သင္သ ပါသလာြး? သူတု ႔ မည္သည့္ တာဝန္ ယူထာြးသလြဲ? 
ေက ြးရ ာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခ ေျရြး ေကာ္မတီတ င္ မည္သူ  ပါဝင္သည္ကု  သင္သ ပါသလာြး? 
သူတု ႔ မည္သည္ ့တာဝန္ ယူထာြးသလြဲ? 
ေက ြးရ ာအုပ္စုလယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခ ြဲေရြး ေကာ္မတီတ င္ အမ ိဳ ြးသမီြး မ ာြး  ပါဝင္ပါသလာြး? ပါဝင္ပါက 
ဘယ္ႏွစ္ဦြးရွ ပါသလြဲ? 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ပါက ထု ေကာမ္တီတ င္ မည္သည္ ့တာဝန္ထမ္ြးေဆာင္ပါသလြဲ? 
ပါဝင္ျခင္ြးမရွ ပါက အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ထု ေကာ္မတီတ င္ ပါဝင္ခ င့္ မရေအာင္ မည္သည္ ့ အရာမ ာြးက 
အဓ က တာြးဆီြးထာြးပါသလြဲ?  ေျမယာေကာ္မတီမ ာြးတ င ္အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပု မု  ပါဝင္သင့္ပါသလာြး? 
ဘာေၾကာင့္လြဲ?  

ေျမယာအျငငြ္းပ ာြးမႈမ ာြး ဤရ ာတ င္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သု ႔ေသာ အျငင္ြးပ ာြးမႈမ ာြး ျဖစတ္တ္ပါသလြဲ? 
ေျမယာအျငင္ြးပ ာြးမႈ ျဖစ္ပ ာြးပါက ရ ာသူရ ာသာြးမ ာြး မည္သု႔ထံတ င္ ျပႆနာ ေျဖရွင္ြး ေပြးရန ္
တု င္ၾကာြးႏု င္ပါသလြဲ? တု င္ၾကာြးရမည့္ လူပုဂၢ ိဳလ ္(သု ႔) ေကာ္မတ ီတစ္ရပ္ရွ ပါက ေက ြးဇူြးျပိဳ၍ 
ေဖာ္ျပပါ။ သူတု ႔ကု  မည္သု ႔ ေခၚပါသလြဲ? အျငင္ြးပ ာြးမႈ ေျဖရွင္ြးပံုကု  ရ ာသူရ ာသာြးမ ာြး ယံုၾကည ္
လက္ခံပါသလာြး? 
ေျဖရငွ္ြးပံုကု  ရ ာသူရ ာသာြးမ ာြး ေက နပ္မႈ မရွ ပါက တရာြးရံုြးသု ႔ တင္ျပခ င့္ရွ ပါသလာြး ? မရွ ပါက 
အဘယ္ေၾကာင့္လြဲ? ကုန္က စရ တ္၊ ၾကာျမင့္ခ  န္ စသျဖင့္ ေမြးျမန္ြးပါ။ 
ရပ္ရ ာ အျငင္ြးပ ာြးမႈ ေျဖရွင္ြးေရြး အဖ ြဲ႕မွာ အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ပါဝင္ပါသလာြး? 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွ ႏု င္မည့္ ေျမအျငင္ြးပ ာြးမႈေတ က ဘယ္လု မ ိဳ ြးလြဲ? 
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အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးသည္ အျငင္ြးပ ာြးမႈတစ္ခုတ င ္ပါဝင္ပါက ရပ္ရ ာတာဝနရ္ွ ပုဂၢ ိဳလ္/ေကာ္မတီထံ 
ကု ယ္တု င္ သ ာြးေရာက ္တု င္ၾကာြးပါသလာြး ? မသ ာြးေရာက္ပါက ဘာေၾကာင့္? အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး 
တရာြးရံုြးမ ာြးသု ႔ေရာ တက္ေရာက္ တု င္ၾကာြးႏု င္ပါသလာြး? 
လင္မယာြးၾကာြး (သု ႔) ညီအစ္ကု ၊ ေမာင္ႏွမၾကာြး မ သာြးစုတ င္ြး အျငင္ြးပ ာြးမႈမ ာြးကု  မည္သု ႔ 
ေျဖရငွ္ြးၾက ပါ သလြဲ? (ဥပမာ - ခင္ပ န္ြးက ဇနီြးအာြး ပစ္သ ာြးျခင္ြး၊ ဇနီြးအာြး ေျမယာ အသံုြးခ ခ င့္ 
မျပိဳျခင္ြး၊ အျခာြး ဥပမာမ ာြး) 
အမ ိဳ ြးသမီြး ဦြးေဆာင္သည့္ မ သာြးစတု င္ ေျမက စၥ ျပႆနာ ျဖစ္ပ ာြးလွ င ္(သု ႔) ေျမပု င္ ဆု င္မႈ 
စာရ က္စာတမ္ြးမ ာြးအတ က္ အကူအညီ လု အပ္လွ င္ မည္သည္ ့ေနရာမွ အကူအညီ ရယူမည္လြဲ? 
သူမအေနႏွင့္ တာဝန္ရွ သ ူထံ တု က္ရု က္ သ ာြးမည္လာြး? မဟုတ္ပါက သူမကု ယ္စာြး မည္သူက 
ၾကာြးခံ  ေဆာင္ရ က္ေပြးမည္လြဲ? အမ ိဳ ြးသာြး ေဆ မ ိဳ ြးမ ာြးလာြး? အျခာြးသူမ ာြး လာြး? 

အမ ိဳ ြးသမြီးမ ာြး ဝနေ္ဆာငမ္ႈ 
ရႏု ငျ္ခငြ္း 
 

ရ ာသူရ ာသာြးမ ာြး ေင ေခ ြးရန ္လု အပ္ပါက မည္သု ႔ လုပ္ၾကပါသလြဲ? မည္သူ႔ထံက  
ေင ေခ ြးႏု င္ပါသလြဲ? ဘဏ ္(သု ႔) အေသြးစာြး ေင ေခ ြးအဖ ြဲ႕အစည္ြးမ ာြး ရွ ပါသလာြး? 
ကု ယ့္အာြးကု ယ္ကု ြး အဖ ြဲ႕မ ာြး ကြဲ့သု ႔ တစ္ဦြးႏွင့္ တစ္ဦြး အကူအညီေပြးရန ္အဖ ြဲ႕လု က္ အစီအစဥ္မ ာြး 
ရွ ပါသလာြး? သု ႔မဟုတ္ မ တ္ေဆ မ ာြးႏွင့္  ေဆ မ ိဳ ြးမ ာြးထံမွ ေင ေခ ြးယူပါသလာြး? 
ထု ေခ ြးေင မ ာြးသည္ အေရြးေပၚ  အေျခအေနအတ က္လာြး (သု ႔) အ မ္ေဆာက္ရန္၊ လုပ္ငန္ြးမ ာြး 
ခ ြဲ႕ထ င္ရန္အတ က္ေရာ ေခ ြးငွာြးႏု င္ပါသလာြး? 
အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြးေရာ တန္ြးတူ ေင ေခ ြးယူႏု င္ပါလာြး? ဆု လု သည္မွာ ဘဏ္မ ာြး (သု  ႔) အေသြးစာြး 
ေင ေခ ြးလုပ္ငန္ြးမ ာြး ရွ ပါက အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး ေခ ြးယူႏု င္ပါသလာြး? အမ ိဳ ြးသမီြးမ ာြး 
ကု ယ့္အာြးကု ယ္ကု ြး အဖ ြဲ႕မ ာြးအေပၚ မွီခု ၾကပါသလာြး?  
အမ  ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္ မည္သ ု႔မည္ပံု ေင ေၾကြးစေုဆာင္ြးၾကပါသလြဲ? 
စ ုက္ပ  ိဳြးေရြးတ ုြးခ ြဲ႕ပညာေပြးျခင္ြး ရွ ပါသလာြး ? အစ ုြးရ သ ု႔မဟုတ္ အစ ုြးရမဟုတ္သည့္ အဖ ြဲ႕အစည္ြး 
NGO မ ာြးက သင္တန္ြးမ ာြး ေပြးပါသလာြး? မည္သ ု႔ ေသာ သင္တန္ြးအမ  ိဳြးအစာြးမ ာြးပါလြဲ? 
မည္သူ႔အတ က္ပါလြဲ? 
၎တ ု႔သည္ ေျမၾသဇာ၊ မ  ိဳြးေစ့၊ ပ  ိဳြးပင္၊ တ ရစာၦန္သာြးေပါက္ စသည္တ ု႔ ေထာက္ပံ့ေပြး ပါသလာြး? 
မည္သည့္အရာမ ာြး ေထာက္ပံ့ပါသလြဲ? မည္သူမ ာြးအာြး ေထာက္ပ့ံေပြးပါ သလြဲ? 
အမ  ိဳြးသမီြးမ ာြးေရာ သင္တန္ြးတက္ေရာက္ခ င့္ ရပါသလာြး? ထ ုသင္တန္ြးမ ာြးသည္ 
အမ  ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္ မတူက ြဲျပာြးပါသလာြး? အမ  ိဳြးသမီြးမ ာြးအာြး မည္သည့္အရာမ ာြး 
သင္ၾကာြးပ ု႔ခ ေပြးပါသလြဲ? 
အမ  ိဳြးသမီြးမ ာြးသည္လည္ြး ဓာတ္ေျမၾသဇာမ ာြး၊ မ  ိဳြးေစ့၊ ပ  ိဳြးပင္၊ တ ရစာၦန္သာြးေပါက္ 
စသည္တ ု႔ ့ရရွ ပါသလာြး? ၎တ ု႔ရရွ ေသာအရာမ ာြးသည္ အမ  ိဳြးသာြးမ ာြးႏွင့္ က ြဲျပာြးပါ သလာြး? 
ေက ြးဇူြးျပိဳ၍ ရွင္ြးျပပါ။ 
ထ ခ ုက္အလ ယ္ဆုံြးေသာ သူမ ာြးအာြး အစ ုြးရသည္ မည္သည့္အကူအညီမ  ိဳြးေပြးပါသနည္ြး။ 
ေက ြးဇူြးျပိဳ၍ ရွင္ြးျပပါ။ ဥပမာ အစာြးအစာ၊ အလုပ္အက ုင္၊ ေင သာြး၊ 
အစု ြးရေင ျဖင့္စ ုက္၀ယ္ထာြးသည့္အစာြးအစာ၊ မုဆ ုြးမႏွင့္မသန္စ မ္ြးသူမ ာြးအတ က္ ပင္စင္၊ 
အာြးနည္ြးခ က္ရွ ေသာကေလြးမ ာြးအတ က္ ေက ာင္ြး၊ အမ  ိဳြးသမီြးမ ာြးအတ က္ က န္ြးမာေရြး 
၀န္ေဆာငမ္ႈ။ 
LUC ျဖင့္ေလွ ာက္ထာြးရန္လ ုအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ာြး ရွ ပါသလာြး။  ဥပမာ 
တ ုြးခ ြဲ႕ပညာေပြး၀န္ေဆာင္မႈမ ာြး၊ ေခ ြးေင ၊ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ သ ု႔မဟုတ္ 
ေနရပ္လ ပစ္ာအေထာက္အထာြး စသည္တ ု႔ရရွ ရန္၊ ကေလြးမ ာြးေက ာင္ြးအပ္ရန္ စသည္ျဖင့္- 

လယယ္ာမြဲျ့ဖစမ္ႈ 
 

မည္သည့္ေျမမွ  ပု င္ဆ ုင္ျခင္ြးမရွ ေသာအ မ္ေထာင္စုမ ာြး ရွ ပါသလာြး? ထ  ုေျမမြဲ့ယာမြဲျ့ဖစ္မႈသည္ 
သီြးျခာြးအုပ္စုတစ္စုတ င္သာ ျဖစ္ေလ့ရွ ေသာ  ျပႆနာတစရ္ပ္ျဖစ္ပါသလာြး? 
ထ ုသူတ ု႔ မည္ကြဲ့သ ု႔ ေျမမြဲ့ယာမြဲ့မ ာြး ျဖစ္လာၾကပါသလြဲ? မည္သ ု႔ျဖစပ္ က္ခြဲ့ပါသလြဲ? 
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ေညာင္ေရႊၿမ ိဳ႕နယ၊္ လကေ္မာင္ေက ြး ေက ြးရ ာအုပ္စုရွ  ေျမအသံုြးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ာြး-မ႐ႈေထာင့္ က ြဲျပာြးျခငြ္းအာြး ေလ့လာသံုြးသပ္ျခင္ြး 
 

ထ ုေျမမြဲ့ယာမြဲမ့ ာြးမွာ တစ္စံုတစ္ရာ ပေရာဂ ေၾကာင့္ ေျမဆံုြး႐ံႈြးသ ာြးျခင္ြးလာြး? (ဥပမာ ဤရ ာတ င ္
ထ ုသူတ ု႔ပ ုင္ဆ ုင္ေသာေျမက ု သ မ္ြးဆည္ြးခံရျခင္ြး) 

 မည္သ ု႔ျဖစ္ပ က္ခြဲ့သည္က  ုရွင္ြးျပပါ။ ( ေျမမြဲ့ျဖစ္ေစသည့္ 
သေဘာသဘာ၀က ုသ ေအာင္လုပ္ပါ- ပဋ ပကၡေၾကာင့္လာြး ၊ ေျမသ မ္ြးခံရမႈေၾကာင့္လာြး၊ 
သဘာ၀ေ ဘြးဒဏ္ေၾကာင့္လာြး၊ ေၾက ြးႏွင့္ အသ မ္ြးခံရျခင္ြးလာြး၊ အေပါင္ဆံုြးျခင္ြး လာြး၊ 
မ သာြးစု အျငင္ြးပ ာြးမႈေၾကာင့္လာြး ၊ သီြးႏွံမေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္လာြး) 

 ထ ုေျမယာမ ာြးအတ က ္ေလ ာ္ေၾကြးတစ္စံုတစ္ရာ ရရွ ခြဲ့ပါသလာြး? 
 ထ ုေျမယာမ ာြး ျပန္လည္ရရွ ရန ္သူတ ု႔ ႀက ိဳြးပမ္ြးေနၾကပါသလာြး? ထ ုေျမယာမ ာြး 

ျပန္လည္ရရွ ရန္မည္သည့္ လုပ္ငန္ြးစဥ္မ ာြး လုပ္ရမည္နည္ြး? 
အကယ္၍ ထ ုေျမမြဲ့ယာမြဲမ့ ာြးသည္ ဤရ ာမ ွမဟုတ္ပါက - 

 သူတု ႔ ေနရပ္မ ွအတင္ြးအၾကပ္ ႏွင္ထုတ္ခံရ၍  ဤရ ာသ ု႔ေရာက္ရွ လာ ၾကျခင္ြးလာြး? 
ထ ုသ ု႔ျဖစ္ခြဲ့ပါက မည္သည့္အခ  န္က၊ မည္သည့္ေနရာတ င္  ျဖစ္ပ က္ခြဲ့ပါသလြဲ?   ထ ုသူတ ု႔ 
မည္ကြဲ့သ ု႔ ေျမယာမ ာြး စ န္႔လႊတ္ခြဲ့ရပါသလြဲ? 

စ နေ္ခၚမႈမ ာြး ဤရ ာရွ သူမ ာြး ရင္ဆ ုင္ေနရသည့္ အႀကီြးမာြးဆုံြး စ န္ေခၚမႈမ ာြးက ဘာပါလြဲ။ 
ဤရ ာရွ  အမ  ိဳြးသမီြးမ ာြး ရင္ဆ ုင္ေနရသည့္ အႀကီြးမာြးဆုံြး စ န္ေခၚမႈမ ာြးက ဘာပါလြဲ။ 

 

အမ  ိဳြးသာြးမ ာြး၊ အျခာြးေသာ အဓ ကသတငြ္းေပြးသမူ ာြး ႏွင့္ ေနာကဆ္ကတ္ ြဲ ေဆ ြးေႏ ြးမႈမ ာြး - 

ေမြးခ န္ြးမ ာြး 

ထ ုေဒသတ င္ စီြးပ ာြးေရြးအရ စ န္ေခၚမႈမ ာြးက အဘယ္နည္ြး။ 
ေက ြးရ ာတ င္ြးမည္သည့္ ေျမအမ  ိဳြးအစာြးမ ာြးရွ သနည္ြး။ ဥပမာ- စ ုက္ပ  ိဳြးေျမ၊ ဥယ ာဥ္ၿခံေျမ၊ သစ္ေတာ (ထင္ြးေတာ၊ ေတာင္ယာ၊ 
စ ုက္ပ  ိဳြးေျမ)၊ ေက ြးရ ာဘုံပ ုင္သစ္ေတာ၊ လုပ္ငန္ြးေျမ၊ စ ုက္ခင္ြး (ေရာ္ဘာ) 
မည္သူက မည့္သည့္ေျမက ု ပ ုင္ဆ ုငပ္ါသနည္ြး။ ထ ုသူပ ုင္ဆ ုင္ေၾကာင္ြးက ု အမ ာြးက မည္သ ု႔နာြးလည္ထာြးပါသနည္ြး။ 
ယင္ြးက ုမည္သည့္အတ ုင္ြးအတာအထ  မွတ္တမ္ြးတင္ထာြးပါသနည္ြး။ မည္သည္ ့အေထာက္အထာြးမ  ိဳြးျဖစ္ပါသနည္ြး။ 
လုပ္က က္ငယ္၊ လုပ္က က္အလတ္ႏွင့္ လုပ္က က္ႀကီြးမ ာြးက ု ထ ုသူတ ု႔ 
မည္သ ု႔ပ ုင္ြးျခာြးၾကသနည္ြး။
  
ရ ာသာြးမ ာြးသည ္ေျမယာႏွင့္ သက္ဆ ုင္သည့္ အခ န္မ ာြးက ု ေပြးေဆာငၾ္ကပါသလာြး (သ ု႔မဟုတ္ စ ုက္ပ  ိဳြးေရြးအခ န္မ ာြး)။ 
ထ ုသူတ ု႔ မည္သည့္အပင္စ ုက္ရမညက္ု  မည္သူက ဆံုြးျဖတ္ေပြးပါသနည္ြး။ ယင္ြးအာဏာ မည္သ ု႔သက္၀ငပ္ါသနည္ြး။ 
ေရႊ႕ေျပာင္ြးသ ာြးလာမႈေၾကာင့္ ထ ုေဒသက ု ထ ခ ုက္နစ္နာမႈ ရွ ပါသလာြး။ ေနရပ္စ န္႔ခ ါရျခင္ြးေၾကာင့္လာြး။ 
ဤေဒသတ င ္အမ  ိဳြးသာြးေျမအသံုြးခ မႈ မူ၀ါဒ လုပ္ငန္ြးစဥ္မ ာြးက ု မည္သ ု႔ရွင္ြးျပထာြးပါသနည္ြး။ ထ ုလုပ္ငန္ြးစဥ္မ ာြးက ု အမ ာြးက 
မည္သည့္အတ ုင္ြးအတာအထ  ပါ၀င္ေဆာင္ရ က္ၾကပါသနည္ြး။ 
တ ရစာၦန္ေမ ြးျမဴေရြး၊ သီြးႏွံစ ုက္ပ  ိဳြးေရြး စသည္ျဖင့္ အလုပ္မ ာြးက ု က ာြး-မ တာ၀န္ခ ြဲျခာြးထာြးပါသလာြး။ ေက ြးဇူြးျပိဳ၍ ရွင္ြးျပပါ။ 
ဤေက ြးရ ာရွ  အ မ္ေထာင္စုမ ာြး၏ အဓ က စီြးပ ာြးေရြးေဆာင္ရ က္ခ က္မ ာြးကာြး အဘယ္နည္ြး။ က ုယ္ပ ုင္စ ုက္ပ  ိဳြးေရြး၊ 
လယ္ယာလုပ္သာြး၊ အျခာြးလက္ခစာြးလုပ္သာြး (အမ   ိဳြးအစာြးမ ာြး)၊ တ ၇စာၦန္ေမ ြးျမဴေရြး၊ ရာသီလ ုက ္စ ုက္ပ  ိဳြးေရြးလုပ္ငန္ြးအတ က္ 
ေရႊ႕ေျပာင္ြးသ ာြးလာြးျခင္ြး၊ အျခာြးလုပ္ငန္ြးမ ာြးအတ က္ ေရႊ႕ေျပာင္ြးသ ာြးလာျခင္ြး၊ ၀ါြးလက္မႈထည္မ ာြး၊ အျခာြးမည္သည့္ 
ရု ြးရာအလုပ္အက ုင္မဆ ု၊ အေသြးစာြး လုပ္ငန္ြးမ ာြး စသည္ျဖင့္။  
အမ  ိဳြးသာြးမ ာြး လုပ္က ုင္လ ုေသာအရာမ ာြးႏွင့္ အမ  ိဳြးသမီြးမ ာြး လုပ္က ုငလ္ ုသည့္အရာမ ာြး မည္သ ု႔က ာျခာြးပါသနည္ြး။ 
မည္သည့္ေျမမွ  ပ ုင္ဆ ုငျ္ခင္ြးမရွ ေသာအ မ္ေထာင္စုမ ာြး ရွ ပါသလာြး။ ထ  ုေျမမြဲ့ယာမြဲျ့ဖစ္မႈသည္ သီြးျခာြးအုပ္စုတစ္စုအေပၚ 
ထ ခ ုက္နစ္နာမႈရွ ေစသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသလာြး။ 
ထ သုူမ ာြး မည့္ကြဲ့သု ႔ ေျမမြဲ့ယာမြဲ့မ ာြးျဖစ္လာၾကသနည္ြး။ မည္သည့္က စၥျဖစ္ပ ာြးခြဲ့သနည္ြး။ 
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