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႐ႈေထြာင့္က ြဲျပြားျခင္းအြား ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း 

ေျမပု င္ဆု င္ခ င့္ႏွင့္ ရြာသီဥတု ေျပြာင္းလြဲမႈ (TGCC) အစီအစဥ္ 
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ပါ၀င္ေသြာအေၾကြာင္းအရြာမ ြားသည္ အစီရင္ခံစြာေရးသြားသူမ ြားတ င္သြာ အျပည့္အ၀တြာ၀န္ရွ ၿပီး USAID၊  အေမရ ကန္ျပညေ္ထြာင္စု 
အစ ုးရတ ု႔၏ အျမင္မ ြားအြားထင္ဟပ္ထြားျခင္းမရွ ပါ။ 
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DoALMS လယ္ယြာေျမစီမခံန႔္ခ ြဲေရးႏွင့္ စြာရငး္အင္း ဦးစီးဌြာန 

FGD ရည္ၫႊန္းအုပ္စုႏွင့္ ေဆ းေႏ းေမးျမန္းျခင္း 

LTP Land Tenure Project 

LUC ေျမယြာအသံုးခ ခ င့္ လက္မွတ္ 

MONREC သယံဇြာတႏွင့္ သဘြာဝပတ္ဝန္းက င္ ထ န္းသ မ္းေရး ဝန္ႀကီးဌြာန 

NLUP  အမ ိဳ းသြား ေျမအသံုးခ မႈ မူဝါဒ 

NTFP သစ္မဟုတ္ေသြာ အျခြားေတြာထ က္ပစၥည္းမ ြား 

USAID အေမရ ကန္ ျပည္ေထြာင္စု ႏု င္ငံတကြာ ဖံ ႕ၿဖ ိဳးတု းတက္ေရး ေအဂ င္စီ 

VFV ေျမလ တ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရု င္း  
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အေမရ ကန္ျပည္ေထြာင္စု ႏ ုင္ငံတကြာဖ ံ႔ၿဖ ိဳးတ ုးတက္ေရးေအဂ င္စီ (USAID) ၏ ျမန္မြာႏ ုင္ငံရွ  ေျမယြာပ ငု္ဆ ုင္ ခ င့္စီမံက န္း (LTP) သည္ 

ယင္း၏ေရွ႕ေျပးစီမံက န္းနယ္ေျမမ ြားအနက္  ပထမဆံုးစီမံက န္းနယ္ေျမ အျဖစ္  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊  ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုတ င္ ေျမယြာ 

အသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ပ ုင္ဆ ုင္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ ဆ ုင္ရြာရႈေထြာင့္က ြဲျပြားမႈအြား ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္က  ု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပိဳလုပ္ခြဲ့ပါသည္။  
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ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း က ြား-မ ဆ ုင္ရြာရႈေထြာင့္မ ြားက ြဲျပြားမႈ အေပၚေလ့လြာဆန္းစစ္ခ ကမ္ွ ေပၚထ က္လြာေသြာ အဓ က  

အခ က္မ ြားမွြာ ေအြာက္ပါအတ ုင္း ျဖစ္ပါသည္။- 

၁။ အမ   ိဳးသြားမ ြားသည္အဓ ကအြားျဖင့္ လယ္ယြာေျမထ န္ယက္ျခငး္ႏွင့္ ေျမယြာရွင္းလင္းျခင္း တ ု႔ကြဲ့သ ု႔ေသြာ လယ္ယြာ 

လုပ္ငန္းအခ  ိဳ႕က ုေဆြာင္ရ က္ၿပီး အမ  ိဳးသမီးမ ြားက အ မ္မႈက စၥ၊ အခ က္အျပိဳတ္ ႏွင့္ ကေလးမ ြားအြားေစြာင့္ေရွြာက္ 

ရသည့္တြာ၀န္မ ြားက ု အဓ ကေဆြာင္ရ က္ေသြ္ာလည္း အမ  ိဳးသြားေရြာ အမ  ိဳးသမီးပါ စ ုက္ပ  ိဳးေရးလုပ္ငန္းက ု အတူတစ္က  

လုပ္ေဆြာင္ၾကပါသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူ မ ြားစ ြာ တ ု႔က ဤသ ု႔ က ြား-မ လုပ္ငန္းခ ြဲေ၀လုပ္က ုင္မႈသည ္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြား 

အတ င္း ေျမယြာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က စၥရပ္မ ြား၌ အမ ဆ်ဳးသမ းမ်ားတြင္္ံုးျဖတ္ပဆုင္ခြင္ဲ့ နည္းပ းေစ သည္ဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ 

ျဖစ္သည္ဟု ညႊန္ျပၾကသည္။ 

၂။ ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွဆ ေက်းရြာေလးခုတြင္ ေနထဆုင္သအူခ ဆ်ဳ႕တဆု႔တြင္ ၎တဆု႔၏ စပ းစဆုက္လယ္ေျမ မ်ားအတြက္  

ေျမအသံုးျပဳခြင္ဲ့လက္မွတ္ (LUC ပံုစံ ၇) က  ု ရရွ ထြားၿပီးျဖစသ္ည္။ ထ ု ပံုစံ ၇ အြားလုံးနီးပါးတ ု႔သည္ အမ  ိဳးသြား 

အ မ္ေထြာင္ဦးစီးအမည္မ ြားႏွင့္ ျဖစ္သည္။ အမ  ိဳးသမီးအ မ္ေထြာင္ဦးစီးရွ သည့္ မ သြားစုမ ြားတ င္သြာ ပံုစံ ၇ မွတ္တမ္းတ င္  

အမ  ိဳးသမီးအမည္ထည့္ခ င့္ရွ သည္။ အခ  ိဳ႕ေသြာ အမ  ိဳးသမီး အ မ္ေထြာင္ဦးစီး ရွ သည့္မ သြားစုမ ြား၏ ပံုစံ  ၇ တ င္ ၎င္းတ ု႔၏ 

အမည္က ု ေဖြာ္ျပထြားသည္။ ပံုစံ ၇ တ င္  နြာမည္မပါသည့္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ မ မ ၏ခင္ပ န္းသည္ ကြာလ 

ၾကြာရွည္စ ြာရပ္ေ၀းသ ု႔ေရြာက္ရွ  ေနျခင္း၊ မသန္စ မ္းျဖစ္ျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ  ိဳးတ င္ပင္ စ ုက ပ  ုးစရ တ္ေခ းေင  အပါအဝင္  ပံုစ ံ

၇ ရရွ ထြားျခင္း၏ အက  ိဳးေက းဇူးက ု မခံစြားရပါ။ ေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေနထ ုင္ၾကသည့္အမ  ိဳးသမီမ ြား သည္  

ခင္ပ န္းေသဆုံးသ ြားပါက  ပံုစံ ၇ တ င္ မ မ အမည္ျဖင့္ ေျပြာင္းႏ ုင္ေၾကြာင္းက ု မၾကြာေသးမီကမွ သ ရွ ခြဲ့ၾကသည္။ 

၃။ စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူအသီးသီးတ ု႔သည္ အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္စုအြား အဓ ပၸါယ္ အမ  ိဳးမ  ိဳး ဖ င့္ဆု ၾကသည္။ 

အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္  အ မ္ေထြာင္စုမ ြားသည္  ေျမယြာက ု အမ  ိဳးသြားဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားကြဲ့သ ု႔ပင္ အသံုးျပိဳ 

ၾကေသြ္ာလည္း လယ္ယြာစ ုက္ပ  ိဳးခ  န္တ င္  ကြာယလုပ္သြားမ ြား၏ အကူအညီလ ုအပ္သျဖင့္ အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္  

အ မ္ေထြာင္စုမ ြားတ င္ ပ ုမ ုအခက္အခြဲရွ သည္ဟုစစ္တမ္းေျဖဆ ုသူမ ြားက သတင္းေပးၾကသည္။  ေျမယြာက စၥႏွင့္ ပတ္သက္လြာ 

လွ င္ အမ  ိဳးသြား ဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားထက္ အမ  ိဳးသမီးအ မ္ေထြာင္ဦးစီးမ ြားတ င္ ဆံုးျဖတ္ပ ုင္ခ င့္ အြာဏြာ ပ ုမ ုရွ သည္ဟု 

ဆ ုၾကသည္။ 

၄။ ဤေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္းတ င္လယ္ယြာမြဲ့ႏႈန္း ျမင့္မြားၿပီး အထူးသျဖင့္  စမ္းႀကီး၊ဘန္႔ေဘ းကုန္း ႏွင့္ ေရ းကုန္း  ေက းရ ြာမ ြားတ င္  

ရ ြာသြားအမ ြားစုသည္ စ ုက္ပ  ိဳးေျမ (သ ု႔) ေတြာင္ယြာေျမမ ြားတ င္ ၀င္ေရြာက္စ ုက္ပ  ိဳးခ င့္မရွ ပါ။ အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္  



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း v 

အ မ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ စ ုက္ပ  ိဳးရန္အလုပ္သမြား ပ ုမ ုနည္းပါးႏ ုင္ရြာ အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားသည္  အမ  ိဳးသြား 

ဦးေဆြာင္သည့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားထက္ ေျမယြာမြဲ့ႏ ုင္ဖ ယ္ရွ သည္ဟု ေျဖဆ ုသူမ ြားက ယူဆၾကသည္။  

၅။ အ မ္ေထြာင္က ြဲျခင္း၊ လင္မယြားက ြာရွင္းျပတ္စြဲျခင္း (သု ႔) စ န႔္႔ျပစ္ခံရျခင္းတ ု႔ကြဲ့သု ႔ေသြာ က စၥမ ြားတ င္ ေျမယြာက ု 

အေမ ဆက္ခံခ င့္ႏွင့္ ခ ြဲေ၀ယူျခင္း အေလ့အထမ ြားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမရွ ဘြဲ ရပ္ရ ြာအတ င္း စြာျဖင့္ေရးသြား ထြားျခင္း 

မရွ သည့္ မူမ ြားအရ ေျဖရွင္းေနၾကပံုရသည္။ ရ ြာလူႀကီးမ ြား အေနႏွင့္  တစ္ခါမွ  မၾကံိဳဖူးသည့္ အေျခအေန မ ိဳ းစံု ရွ ႏု င္ၿပီး ႏွင့္ 

တသမတ္တည္း ေျဖရွင္းမႈလြဲ မရွ သည့္အတ က္  ထ ုသ ု႔ေသြာ အမႈမ ြားက ု ေပၚေပါက္လြာသည့္ အမႈက ု လု က္၍သြာ  

ဆံုးျဖတ္ၾကပံုရသည္။ 

၆။ စု က္ပ  ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ ြားအြား အစ ုးရက ႏွစ္ရွည္အသံုးျပိဳခ င့္ေပးသည့္  ေျမပ ုင္ခ င့္မ ြားသည္  ထ ုရပ္ရ ြာအတ င္းရွ  

အမ  ိဳးသမီးေရြာ၊ အမ  ိဳးသြားမ ြားကု ပါ မတူညီေသြာနည္းလမ္းမ ြားအြားျဖင့္ ထ ခု က္သက္ေရြာက္လ က္ရွ သည္။ 

စ ုက္ပ  ိဳးလုပ္က ုင္ရန္ ေတြာင္ယြာေျမမ ြား၊  ႏ ြားေက ြာင္းရန္ စြားက က္ ေျမမ ြား ဆံုးရံႈးရျခင္းသည္ အ မ္ ေထြာင္စုဝငမ္ ြား 

အြားလံုးအေပၚ  ထ ခု က္စ ြာသက္ေရြာက္မႈ ရွ ၿပီး  သစ္ေတြာေျမမ ြားဆုံးရံႈးရျခင္းသည္ထင္းေခ ရနႏွ္င့္ သစ္ေတြာအတ င္း 

သစ္မဟုတ္သည့္ ေတြာထ က္ပစၥည္းမ ြားျဖစ္သည့္ ထင္းႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရ က္မ ြား ရွြာေဖ မႈကု  အဓ က လုပ္ကု င္သည့္  

အမ  ိဳးသမီးမ ြားအတ က္ ပု မ ုအထ နြာေစသည္။ 

၇။ အ မ္ေထြာင္စုအဆင့္တ င္  အမ  ိဳးသမီးမ ြား ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မႈမ ြား မတူညီၾကပါ။  အမ  ိဳးသြားမ ြားႏွင့္  အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ 

အတူတစ္က ဆံုးျဖတ္ခ က္ ခ လ့ရွ ၾကေသြာ္လည္း  အထူးသျဖင့္ ေျမယြာႏွင့္ စ ုက္ပ  ိဳးေရးလုပ္ငန္းတ ု႔ႏွင့္ပတ္သက္လွ င္  

ဆံုးျဖတ္ခ က္အမ ြားစုက ု အမ  ိဳးသြားမ ြားကသြာ အၿပီးသတ္  ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ၾကသည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆ သုူမ ြားက ေျပြာၾကြား 

ၾကသည္။ 

၈။ ဤေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေနထ ုင္သူမ ြားသည္ ရပ္ရြာအတ င္း အျငင္းပ ြားမႈမ ြား  ေျဖရငွ္းရြာတ င္ လည္းေကြာင္း၊  

အစ ုးရဌြာနဆ ုင္ရြာမ ြား၊ အရြာရွ မ ြားႏွင့္ ဆက္သ ယ္ေဆြာင္ရ က္ရြာတ င္ လည္းေကြာင္း မ မ တ ု႔၏ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာင္မ ြား အြား 

လ န္စ ြာအြားက ုးအြားထြားျပိဳၾကသည္။ ဤေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္းရွ  ေက းရ ြာ ေခါင္းေဆြာင္ အြားလုံးမွြာ အမ  ိဳးသြား 

မ ြားျဖစ္ၾကသည္။ အမ  ိဳးသမီးမ ြားရပ္ရ ြာအတ င္း  ဆံုုးျဖတ္ခ က္ခ ရြာတ င္ ပ ုမ ုပါ၀င္လြာျခင္းသည္  အျပိဳသေဘြာ  

ေဆြာင္သည့္တ ုးတက္မႈျဖစ္ ေၾကြာင္း  မူအြားျဖင့္  အမ ြားစုက သေဘြာတူၾကေသြာ္လည္း စစ္တမ္းေျဖဆ သုူမ ြား၏ အျမင္တ င ္

အမ  ိဳးသမီးမ ြား လက္ေတ ႕တ င္ အမွန္တကယ္ ပါ၀င္ႏ ုင္ရန္ ျဖစ္ႏ ုင္ေျခရွ -မရွ  သြဲသြဲက ြဲက ြဲမရွ ပါ။ 

၉။ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားအတ င္း ေင ေၾကးစီမခံန္႔ခ ြဲပံုလည္း မတူညီၾကပါ။ သု ႔ရြာတ င္ အမ  ိဳးသြားမ ြားကသြာ အမ ြားအြားျဖင့္  

က ုင္တ ယ္ေလ့ရွ သည္။အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ ေခ းေင ရရွ ႏ ုင္ေျခလည္း ပ ုမ ုမ ြားသည္။ ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြား၏ အခက္အခြဲမ ြားမွြာ 

စ ုက္ပ  ိဳးေရး သ င္းအြားစုမ ြား၊ သင္တန္းအမ ိဳ းမ ိဳ း၊ အြားထြားႏု င္မည့္ ေသြာက္သံုးေရ အရင္းအျမစ္၊  လမ္းပန္းဆက္သ ယ္ေရး၊ 

က န္းမြာေရး၀န္ေဆြာင္မႈမ ြားႏွင့္ Heingyu ရ ြာတ င္ဆု လွ င္ ပညြာေရး  စသည္တု ႔ ရရွ ရန္ ခက္ခြဲျခင္းျဖစ္ေၾကြာင္း 

ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြားက သတင္းပ ု႔ၾကသည္။ 





 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 1 

၁-၀ ဤေလ့လြာသံုးသပ္ခ က္၏ ရည္ရ ယ္ခ က္ 

ဤက ြားမ အခန္းက႑ ဆန္းစစ္ခ က္၏ ရည္ရ ယ္ခ က္မွြာ LTP ၏ ကနဦးစီမံက န္း နယ္ေျမ သံုးခုအနက္ ဒုတ ယေျမြာက္ 
နယ္ေျမျဖစေ္သြာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတြာင္ပု င္း၊ ေတြာင္ႀကီးခရု င္၊ ေညြာင္ေရႊ ၿမ ိဳ႕နယ္ အတ င္းရွ  လက္ေမြာင္ေက း  ေက းရ ြာအုပ္စု၏ 
ေျမယြာ အသံုးခ မႈႏွင့္ ပု င္ဆု င္မႈတ င္ က ြား၊မ အခန္းက႑ကု  ပု မု ေကြာင္းမ န္စ ြာ နြားလည္ႏု င္ေစရန ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရပ္ရ ြာ၏ အစဥ္အလြာအြားျဖင့္ ေျမယြာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ ြားအသံုးခ ပု င္ခ င့္ကု  အသ အမွတ္ျပိဳရန္ႏွင့္ ရပ္ရ ြာ အဆင့္တ င္ 
ေျမယြာအသံုးခ မႈကု  ထ ေရြာက္စ ြာ အစီအစဥ္ ခ မွတ္ႏု င္ေစရန္ အမ ိဳ းသြားေျမအသံုးခ မႈ မူဝါဒ (NLUP) မွတဆင့္ မည္သု ႔ 
လမ္းၫႊန္ေပးႏု င္သည္ကု  ကနဦး စီမံက န္းေဆြာင္ရ က္ခ က္မ ြားက ကူညီ ေဖြာ္ထုတ္ေပးရန္ ရည္ရ ယ္သည္။ ကနဦးစီမံက န္း 
ေဆြာင္ရ က္ခ က္မ ြားတ င္  ေက းရ ြာအုပ္စု နယ္န မ တ္မ ြားႏွင့္အတူ ေက းရ ြာအဆင့္တ င္ ေျမယြာအသံုးခ မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခ ြဲမႈ အဓ က 
ပံုစံမ ြားကု   ေဖြ္ာထုတ္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ ရပ္ရ ြာမ ြား၏ ေျမယြာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ ြား အသံုးခ ပု င္ခ င့္ကု  
အသ အမွတ္ျပိဳရန္ႏွင့္ ျမန္မြာႏု င္င၏ံ အျခြား ေက းလက္ေဒသမ ြားတ င္လည္း ေရရွည္ တည္တံ့ေသြာ ေျမယြာအသံုးခ မႈ 
အစီအစဥ္မ ြား ေဖြ္ာေဆြာင္ႏု င္ေရးအတ က္ သင့္ေလ ြာ္ေသြာ နည္းလမ္းမ ြားကု  ရွြာေဖ ရြာတ င္ ဤကနဦးစမီံက န္းမွ ရရွ လြာေသြာ 
သင္ခန္းစြာမ ြားကု  အသံုးခ ႏု င္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအြာက္တု ဘြာလတ င္ ဤစီမံက န္းနယ္ေျမ၌ LTP ၏ ေဆြာင္ရ က္မႈမ ြား စတင္ခ  န္တ င္ စီမံက န္းအဖ ြဲ႕သည္ ေျမယြာ 
အသံုးခ မႈႏွင့္ ပု င္ဆု င္မႈ ေလ့လြာဆန္းစစ္ခ က္ကု  ေအြာက္ပါ ရည္ရ ယ္ခ က္မ ြားျဖင့္ ေဆြာင္ရ က္ခြဲ့သည္ - 

၁။ သဘြာဝအရင္းအျမစမ္ ြား၏ အေျခအေနႏွင့္ လက္ရွ  က င့္သံုးေနေသြာ ေျမယြာ အသံုးခ မႈ အစီအစဥ္မ ြားကု  က ြား၊ 
မ အခန္းက႑ႏွင့္ လူမႈေရး အရ ပါဝင္ခ င့္ တု ႔အြား အေလးထြား၍ ေလ့လြာဆန္းစစ္ျခင္း။ 

၂။  မတူညီေသြာ ေျမအမ ိဳ းအစြား အမ ိဳ းမ ိဳ းႏွင့္ စု က္ပ ိဳ းေျမ၊ သစ္ေတြာေျမ၊ စြားက က္ေျမ၊ ေရႊ႕ေျပြာင္းေတြာင္ယြာ 
အစရွ သည့္ ေျမယြာ အမ ိဳ းအစြားခ ြဲမႈ အမ ိဳ းမ ိဳ းတု ႔တ င္ လုပ္ပု င္ခ င့္ႏွင့္ လက္ရွ ေပၚေပါက္ေနေသြာ ျပနနြာမ ြား 
(အျငင္းပ ြားမႈ ျပနနြာ ေျဖရငွ္းနည္းလမ္းမ ြားႏွင့္ အတူ) တု ႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍ (တရြားဝင္ႏွင့္ အလ တ္သေဘြာ) 
သတ္မွတ္ထြားေသြာ ၫႊန္ၾကြားခ က္ႏွင့္ စည္းမ ဥ္းမ ြားအြား ေဖြာ္ထုတ္ျခင္း။ 

၃။ လက္ရွ  က င့္သံုးေနေသြာ ေျမယြာအသံုးခ မႈႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္ အစီအစဥ္မ ြားအြား ေျပြာင္းလြဲေစႏု င္မည့္ တ န္းအြား 
အမ ိဳ းအစြားမ ြားအြား ေဖြာ္ထုတ္ျခင္း တု ႔ျဖစ္သည္။ 

ဤက ြား၊မ အခန္းက႑ ဆန္းစစ္ခ က္သည္ ေျမယြာပု င္ဆု င္လုပ္ပု င္ခ င့္ ေလ့လြာဆန္းစစ္ခ က္ကု  အေျခခံထြားသည့္အတ က္ ထု  
ဆန္းစစ္ခ က္ပါ ေတ ႕ရွ ခ က္မ ြားကု  ထပ္မံ ေဖြ္ာျပမည္ မဟုတ္ပါ။ ထု ေတ ႕ရွ ခ က္မ ြားႏွင့္ ေျမယြာအသံုးခ မႈ၊ အရင္းအျမစ္ ပု င္ဆု င္ 
အသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ေျမယြာ စီမံအုပ္ခ ိဳပ္မႈတု ႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍ ပု မု က ယ္ျပန႔္ေသြာ အခ က္အလက္မ ြား သ ရွ လု ပါက Jhaveri, N., & 
Thomas, N. (2015). Land Use and Tenure Assessment of Yway Gone Village Tract, Minhla Township. 
Washington, DC: USAID Tenure and Global Climate Change Program စြာတမ္းတ င္ ဖတ္႐ႈႏု င္ပါသည္။ 

ဤက ြား၊မ အခန္းက႑ ဆန္းစစ္ခ က္၏ ရည္ရ ယ္ခ က္မွြာ ဤေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမယြာအသံုးခ မႈႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္ 
အစီအစဥ္မ ြားတ င္ က ြား၊မ အခန္းက႑ကု  ပု မု  အနီးကပ္ ေလ့လြာရန္ျဖစ္သည္။ အမ ိဳ းသမီးမ ြားႏွင့္ အမ ိဳ းသြားမ ြား ေျမယြာ ကု  
အသံုးခ ပံု၊ ရရွ ပံု၊ ပု င္ဆု င္ပံုႏွင့္ ေျမယြာဆု င္ရြာ ဆံုးျဖတ္ခ က္မ ြားခ မွတ္ပံုတု ႔ကု  ထြဲထြဲဝင္ဝင္ သ ရွ ထြားျခင္းျဖင့္ ဤစီမံက န္းႏွင့္ 
အျခြားစီမံက န္းမ ြားအေနႏွင့္ က ြား၊ မအလု က္ ပု ၍ ထ ေရြာက္မႈရွ ေအြာင္ ျပင္ဆင္ ေဆြာငရ္ က္လုပ္ကု င္ ႏု င္ေစရန္ႏွင့္ 
အမ ိဳ းသမီးမ ြားႏွင့္ အမ ိဳ းသြားမြားအြား မတူညီေသြာ ပံုစံမ ြားျဖင့္ သက္ေရြာက္ေစမည့္ က စၥရပ္မ ြားအြား 
ဦးစြားေပးကု င္တ ယ္ႏု င္ေစရန္ အေထြာက္အကူျပိဳမည္ျဖစ္သည္။  

  



 

2  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

၂-၀ ေလလ့ြာသံုးသပ္ခ က္ ေဆြာငရ္ ကပ္ံုနည္းလမ္းမ ြား 

ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈ နည္းစနစ္တ င ္  ဤနည္းလမ္းမ ြားပါဝင္သည္ - (၁) ေက းရ ြာအုပ္စုတ င္ ကနဦး ေျမယြာအသံုးခ မႈႏွင့္ 
ပု င္ဆု င္ခ င့္ ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခစံြာအြား သံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခငး္၊ (၂) ရည္ၫႊန္းအုပ္စုမ ြားႏွင့္ ေတ ႕ဆံေဆ းေႏ းျခင္း 
(FGD)၊ (၃) ေက းရ ြာအုပ္စုမွ (သု ႔) ေက းရ ြာအုပ္စုႏွင့္ နီးစပ္ေသြာ အမ ိဳ းသြားမ ြား၊ ေက းရ ြာ ေခါင္းေဆြာင္မ ြားႏွင့္ အျခြား 
အေရးပါေသြာ အခ က္အလက္ေပးသူမ ြားႏွင့္ ေနြာက္ဆက္တ ြဲေမးျမန္းေဆ းေႏ းျခင္း တု ႔ျဖစ္သည္။ ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈ 
အဖ ြဲ႕သည္ ရည္ၫႊန္းအုပ္စုမ ြားႏွင့္ ေဆ းေႏ းပ ြဲမ ြားတ င္ တစ္စ တ္တစ္ပု င္း ျပင္ဆင္ထြားေသြာ ေမးခ န္လမ္းၫႊန္ကု  အသံုးျပိဳၿပီး  
ေနြာက္ဆက္တ ြဲ ေမးျမန္းမႈမ ြားတ င္ ေယဘူယ ေမးခ န္းမ ြားကု  အသံုးျပိဳခြဲ့သည္။ (ေနြာက္ဆက္တ ြဲ ၁) 

ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုတ င္ ေလ့လြာေရး အဖ ြဲ႕သည္ ေအြာက္ပါအတု င္း FGD ေလးႀက မ္ျပိဳလုပ္ခြဲ့ၿပီး ေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း 
ရ ြာေလးရ ြာရွ  တစ္ရ ြာခ င္းစီမွ အမ ိဳ းသမီးမ ြား ေအြာက္ပါအတု င္းပါဝင္ခြဲ့သည္ -  

 စမ္းႀကီးေက းရ ြာမွ အမ ိဳ းသမီး ၂၀ ဦးႏွင့္ ပထမ FGD  

 ဘန႔္ေဘ းကုန္းေက းရ ြာမွ အမ ိဳ းသမီး ေျခြာက္ဦးႏွင့္ ေရ းကုန္းေက းရ ြာမွ အမ ိဳ းသမီး ငါးဦးႏွင့္ ဒုတ ယ FGD  

 ဟ န္းက  းေက းရ ြာမွ အမ ိဳ းသမီး ၁၅-၂၀ ၾကြားျဖင့္ တတ ယႏွင့္ စတုတၳ FGD  

FGD မ ြားတ င္ အ မ္ေထြာင္ရွ သူ၊ လ တ္လပ္သူ၊ မုဆု းမျဖစ္သူႏွင့္ ေယြာက္ ြားႏွင့္ က ြာရွင္းထြားေသြာ (သု ႔) ခ ြဲေနေသြာ 
အမ ိဳ းသမီးမ ြား အစံုပါဝင္ၿပီး အသက္အရ ယ္အြားျဖင့္ ၁၇ ႏွစ္ မွ ၇၀ ႏွစ္အထ  ပါဝင္သည္။ အမ ိဳ းသြား ဦးေဆြာင္ေသြာ 
အ မ္ေထြာင္စုႏွင့္ အမ ိဳ းသမီး ဦးေဆြာင္ေသြာ အ မ္ေထြာင္စု ႏွစ္မ ိဳ းလံုးမွ အမ ိဳ းသမီးမ ြား ပါဝင္သည္။. FGD တစ္ခုစီသည္ 
ႏွစ္နြာရခီန႔္ၾကြာျမင့္ၿပီး စမ္းႀကီးရ ြာတ င္ က ယ္ဝန္းေသြာ ဟင္းလင္းပ င့္ အ မ္ႀကီးထြဲတ င္ ျပိဳလုပ္ခြဲ့ကြာ ဟ န္းက  းေက းရ ြာတ င္ 
ရပ္ရ ြာ ဘုရြားေက ြာင္းတ င္ ျပိဳလုပ္ခြဲ့သည္။ ေမးခ န္းေမးျမန္းရြာ တ င္ ျမန္မြာ-အဂၤလ ပ္ အလွည့္က  ဘြာသြာျပန္ျခင္းျဖင့္ 
ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ကြာ ဟ န္းက  းရ ြာတ င္မူ အခ ိဳ ႕ေသြာ တက္ေရြာက္သူမ ြားအတ က္ ကရင္ဘြာသြာသု ႔ ျပန္ဆု ေပးရသည္လည္း 
ရွ ခြဲ့သည္။ 

ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈ အဖ ြဲ႕သည္ ေအြာက္ပါအတု င္း ေက းရ ြာအုပ္စုမွ အမ ိဳ းသြားမ ြား၊ ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာင္မ ြားႏွင့္ အျခြား 
အေရးပါေသြာ အခ က္အလက္ေပးသူမ ြားႏွင့္ ေနြာက္ဆက္တ ြဲ ေမးျမန္းမႈမ ြား ျပိဳလုပ္ခြဲ့သည္။ 

 ေရ းကုန္းရ ြာႏွင့္ စမ္းႀကီးရ ြာတု ႔မွ ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာင္မ ြား အပါအဝင္ စမ္းႀကီးရ ြာ ဘန႔္ေဘ းကုန္းရ ြာႏွင့္ 
ေရ းကုန္းရ ြာမ ြားမ ွအမ ိဳ းသြား ဆယ္ဦးခန႔္၊  

 ဟ န္းက  းရ ြာမွ အမ ိဳ းသြား ရွစ္ဦးခန႔္ ႏွင့္ 

 ဦးဝင္းထ ဋ္ ဦးေဆြာင္ေသြာ ေဒသခ ံအရပ္ဖက္လူမႈအဖ ြဲ႕အစည္း Public Network မွ ရပ္ရ ြာတ င္း ဦးေဆြာင္ 
လႈပ္ရွြားသူ သံုးဦး 

အေရးပါေသြာ အခ က္အလက္ေပးသူမ ြားအြား ေမးျမန္းေဆ းေႏ းမႈ တစ္ႀက မ္စီတ င္ မ နစ္ ၃၀ မွ တစ္နြာရီၾကြား ၾကြာျမင့္သည္။ 

ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈ အဖ ြဲ႕တ င္ ပါဝင္သူမ ြားမွြာ - Elizabeth Louis (Landesa အႀကီးတန္း သုေတသန၊ ေစြာင့္ၾကည့္ 
အကြဲျဖတ္ေရး ပညြာရွင)္၊ Laura Eshbach (Landesa ေရွ႕ေနႏွင့္ ေျမယြာပု င္ဆု င္လုပ္ကု ငခ္ င့္ က ၽမ္းက င္သူ)၊ 
ေဒၚခင္ထက္ထက္ျပံိဳး (LTP အမ ိဳ းအသြားအရင္းအျမစ္ ဥပေဒ က ၽမ္းက င္သူ)၊ ေဒါက္တြာ ဥမၼြာမ ိဳ းေအြာင္ (Landesa စု က္ပ ိဳ းေရး 
စီမံအုပ္ခ ိဳပ္မႈဆု င္ရြာ အၾကံေပး)၊ ေဒၚမု းသီတြာေထ း (ဘြာသြာျပန္) ႏွင့္ ဦးဝင္းထ ဋ္ ဦးေဆြာင္ေသြာ ေဒသခ ံ
အရပ္ဖက္လူမႈအဖ ြဲ႕အစည္း Public Network မွ ရပ္ရ ြာတ င္း ဦးေဆြာင္ လႈပ္ရွြားသူ သံုးဦး 

 



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 3 

၃-၀ ေက းရ ြာအုပ္စုအေၾကြာင္း ၿခံိဳငံုသုံးသပ္ျခင္း 

ေရ းကုန္း ေက းရ ြာအုပ္စုသည္ ပြဲခူးတ ုင္းေဒသႀကီး (အေနြာက္)၊သြာယြာ၀တီခရ ုင္၊ မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္တ င္ တည္ရွ ပါသည္။  ပြဲခူး 

တ ုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မြာႏ ုင္င၏ံ အဓ ကဆန္စပါးထုတ္လုပ္သည့္ နယ္ေျမႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကၽ န္းသစ္ႏွင့္  

ေရနံအရင္းအျမစ္မ ြားေၾကြာင့္ ထင္ရွြားသည္။ ပြဲခူးတ ုင္းေဒသႀကီး (အေနြာက္) တ င္   ေျမယြာမြဲ့ႏႈန္း လ န္စ ြာျမင့္မြား သည္။ 

တစ္ႏ ုင္ငံလံုးအတ ုင္းအတြာႏွင့္ ပ မ္းမွ  ၂၃.၆ % ရွ စဥ္တ င္ ပြဲခူးတ ုင္းေဒသ ႀကီး (အေနြာက္) တ င္ ၃၉.၈% ရွ ကြာ  

ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့ျဖစ္ျခင္းသည္  မဆင္းရြဲသူမ ြားႏွင့္ ယွဥ္လွ င္ ဆင္းရြဲသြားမ ြားအၾကြားတ င္ပ ုမ ုျမင့္မြားသည္ (UNDP ၂၀၁၁)။ 

ပြဲခူးတ ုင္းေဒသႀကီး (အေနြာက္) တ င္  ဆင္းရြဲႏ မ္းပါးမႈသည္ တစ္ႏ ုင္ငံလံုးပ မ္းမွ အတ ုင္းအတြာထက္   ေင ေၾကးဆင္းရြဲမႈ 

(တစ္ႏ ုင္ငံလံုးအဆင့္ ဆင္းရြဲႏ မ္းပါးမႈအေျချပမ ဥ္းေအြာက္တ င္ရွ သည့္ ေက းလက္ေနလူဦးေရ  ၂၉% ႏွင့္ယွဥ္လွ င္ ၁၆% 

ရွ ၿပီး)ေရြာ၊ အစြားအေသြာက္ဆင္းရြဲမႈ (တစ္ဦးခ င္းအစြားအေသြာက္ဆင္းရြဲမႈညႊန္းက န္း ၅.၆ % ရွ သည့္အနက္ ၀.၃ %) 

အြားျဖင့္ပါ နည္းပါးသည္။  

ပံု ၁- ပြဲခးူတ ငုး္ေဒသႀကးီ ေျမပံု 

                     

အရင္းအျမစ:္ ျမနမ္ြာႏ ုင္ငသံတင္းအခ က္အလက္စီမခံန္႔ခ ြဲမႈယူနစ္၊ ပြဲခူးတ ုင္းေဒသႀကီးၿမ ိဳ႕နယ္ေျမပံု၊ MIMU696v၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တငဘ္ြာ ၃ 
ရက။္ 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္တ င္ လူဦးေရ ၁၂၂,၀၀၀ ဦးခန္႔ေနထ ုင္ၿပီး ၎တ ု႔အနက္ ၉၀% သည္ ေက းလက္ေဒသတ င္  
ေနထ ုင္ၾကကြာအ မ္ေထြာငစ္ုတစ္စလုွ င္ ပ မ္းမွ လူဦးေရ ၃.၉ ဦး ရွ သည္။ မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္အတ င္းရွ  အ မ္ေထြာင္စုမ ြားအနက္  
၂၁% မွြာ အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ဦးစီးၾကသည္။ ေက းလက္လူထုအနက္အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ အတ ုင္းအတြာတစ္ခုအထ   
စြာတတ္ေျမြာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မြားၿပီး အမ  ိဳးသမီး ၉၆.၂ % ႏွင့္ယွဥ္လွ င္ ၉၈.၂% ရွ သည္ ။ (လူ၀င္မႈႀကီးၾကပေ္ရးႏွင့္  
ျပည္သူ႕အင္အြား ၀န္ႀကီးဌြာန၊ ျမနမ္ြာႏ ုင္ငံေတြ္ာအစ ုးရ၊ ၂၀၁၅)  

ေရ းကုန္း ေက းရ ြာအုပ္စုတ င္ ဘန္႔ေဘ းကုန္း၊ စမ္းႀကီး၊ ေရ းကုန္းႏွင့္ ဟ န္းက  း စသည့္ ရ ြာႀကီး ေလးရ ြာရွ သည ္။ တစ္ရ ြာစီတ င္ 
လူဦးေရ ၄၅၀ မွ ၅၈၀ အတ င္းေနထ ုင္ၾကသည္ (ပံု ၃ တ င္ၾကည့္ပါ)။ ပထမ သံုး ရ ြာတ င္ ဗမြာလူမ  ိဳးမ ြားသြာ ေနထု င္ၾကၿပီး 
ဟ န္းက  း တ င္ အမ ြားအြားျဖင့္ ကရင္လူမ  ိဳးမ ြားေနထ ုင္ၾကကြာ လ န္ခြဲ့ေသြာ အႏွစ္ ၂၀ ကမွ ဗမြာလူမ  ိဳးအခ  ိဳ႕  လြာေရြာက္ 
ေနထု င္ၾကသည္။ ဟ န္းက  းရ ြာရွ   အ မ္ေထြာင္စ ု ၂၀ % ခန္႔မွြာ ဗမြာလူမ  ိဳးမ ြားျဖစ္ၿပီး က န္ ၈၀% မွြာ  ကရင္လူမ  ိဳးမ ြား 
ျဖစ္ႏ ုင္ေၾကြာင္း က ြား-မ စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူမ ြားကခန္႔မွန္းေျပြာၾကြားၾကသည္။      



 

4  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

တရြား၀င္ အမ ိဳ းအစြား သတ္မွတ္ခ က္အရ  ေရ းကုန္း  
ေက းရ ြာအုပ္စုရွ  ေျမအမ ြားစုမွြာ သစ္ေတြာေျမမ ြား ျဖစ္ ပါသည္။   
ဘန္႔ေဘ းကုန္း၊  စမ္းႀကီးႏွင့္ ေရ းကုန္း  ေက းရ ြာမ ြားသည္  
“အတန္းအစြား မသတ္မွတ္ရေသးသည့္သစ္ေတြာ” အတ င္း  
တည္ရွ ၿပီး လယ္ယြာေျမစမီံခန္႔ခ ြဲေရးႏွင့္ စြာရင္းအင္း ဦးစီးဌြာန 
(DoALMS) ၏ စီမံအုပ္ခ ိဳပ္မႈ ေအြာက္တ င္ တည္ရွ သည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေျမလ တ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္   ေျမရ ုင္းမ ြားစီမံခန္႔ခ ြဲေရး 
ဥပေဒ  အရ လူပုဂ  ိဳလ္တစ္ဦးခ င္း  ေသြာ္လည္းေကြာင္း၊ 
အဖ ြဲ႕အစည္းမ ြားသည္  လည္းေကြာင္း  “အတန္းအစြား 
မသတ္မွတ္ရေသးသည့္  သစ္ေတြာ”  မ ြားေပၚတ င္ 
စ ုက္ပ  ိဳးေရး၊ သတ ိဳတူးေဖြာ္ေရး (သ ု႔) အျခြားေသြာ 
စီမံက န္းမ ြားေဆြာင္ရ က္ရန္ ထပ္မံသက္တမ္းတ ုးႏ ုင္သည့္  
အႏွစ္ ၃၀ အသံုးျပိဳခ င့္က ု  အစ ုးရထံတ င္ 
ေလွ ြာက္ထြားႏ ုင္သည္။ လ န္ခြဲ့သည့္  
ႏွစ္အနည္းငယ္အတ င္းက ထ ုေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္းရွ   
ေျမလ တ္၊  ေျမလပ္၊ ေျမရ ုင္းအခ  ိဳ႕က ု စ ုက္ပ  ိဳးေရး  
စီမံက န္းမ ြားအတ က္  ပုဂ လ က ကုမၸဏီမ ြားအြား လုပ္ပ ုင္ခ င့္ခ ထြားခြဲ့သည္။ ဟ န္းက  းရ ြာ သည္ သဘြာ၀သယံ  ဇြာတမ ြားႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက င္ထ န္းသ မ္းေရး ၀န္ႀကီးဌြာန (MONREC) ၏ ထ န္းခ ိဳပ္မႈေအြာက္ရွ   “သစ္ေတြာႀက ိဳး၀ ုင္း” အတ င္း  
လံုးလံုးလ ြားလ ြားက ေရြာက္ေနသည္။ “သစ္ေတြာႀက ိဳး၀ ုင္း” မ ြားတ င္လည္း စ ုက္ပ  ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ ြား ေဆြာင္ရ က္ခ င့္  
ရရွ ႏ ုင္သည္။  သ ု႔ရြာတ င္ ေယဘုယ အြားျဖင့္  သစ္ေတြာအျဖစ္မွ  ပယဖ္ က္ရမည္ျဖစ္သည္ ( Woods, 2015)။ မၾကြာမီႏွစ္မ ြားက 
ထ ုေက းရ ြာ ေလး ရ ြားလံုးမွ ေျမအခ  ိဳ႕က ု စ ုက္ပ  ိဳးေျမအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ခြဲ့ၿပီး  ၂၀၁၂ ခႏွုစ္  လယ္ယြာေျမဥပေဒအရ 
ေတြာင္သူလယ္သမြားမ ြား ေျမယြာမွတ္ပံုတင္ခ င့္ရရွ ခြဲၾ့ကသည္။ 

 

   
ေက းရ ြာ အ မေ္ထြာငစ္အုေရအတ က ္

လဥူးီေရ စစုေုပါငး္ 
က ြား မ ေပါငး္ 

ေရ းကုန္း ၁၂၅ ၂၃၀ ၂၂၆ ၄၅၆ 

စမ္းႀကီး ၁၁၈ ၂၃၀ ၂၃၆ ၄၆၆ 

ဘန္႔ေဘ းကုန္း ၁၄၀ ၂၆၀ ၃၁၈ ၅၇၈ 

Heingyu ၁၁၉ ၂၄၁ ၂၆၃ ၅၀၄ 

စုစုေပါင္း ၅၀၂ ၉၆၁ ၁၀၄၃ ၂၀၀၄ 

အရင္းအျမစ္: ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုအုပ္ခ ိဳပ္ေရးမွ း၊ ဟြားဗီးယြားႏွင့္ ေသြာမတ္စ္၊ ၂၀၁၅ က  ုက ုးကြားသည္။ 

 

ပံု - ၂၊  ေရ ကုနုး္ေက းရ ြာအုပစ္အုတ ငး္ 

ရွ  ေက းရ ြာမ ြား ဖ ြဲ႔စညး္ပံုျပေျမပံု 

ပံ ု၃-ေရ းကနုး္ ေက းရ ြာအပုစ္အုတ ငး္ရွ  ေက းရ ြာ ၄ ရ ြာမ ွအ မေ္ထြာငစ္ႏွုင့္လဥူးီေရဇယြား 

အရင္းအျမစ ္-  ဟြာဗြဲရီးႏွင့္ ေသြာမတ္၊ ၂၀၁၅ 



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 5 

၄-၀ က ြား-မ ေလ့လြာသံုးသပ္ ေတ ႕ရွ ခ က ္

၄-၁  စးီပ ြားေရးေဆြာငရ္ က္ခ က္မ ြားႏွင့္ စ နေ္ခၚမႈမ ြား 
ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုတ င္ ျပည္သူမ ြားသည္ အသက္ေမ း၀မ္းေက ြာင္းအတ က္ ေျမယြာအေပၚ အမွီသဟြဲျပိဳ ေနရသည္။  
အဓ က လုပ္ငန္းမွြာ စု က္ပ  ိဳးေရးျဖစ္ၿပီး  မ သြားစုစြားသုံးရန္ႏွင့္ မ သြားစု၀င္ေင  ရရွ ေရးအတ က္ ေရြာင္းခ ရန္  စ ုက္ပ  ိဳးၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထ ုေက းရ ြာ ေလ ရ ြာတ င္ အဓ ကအြားျဖင့္ ဆန္စပါး၊ ပြဲႏွင့္ ႏွမ္းတ ု႔က ု စ ုက္ပ  ိဳးၾကသည္။ အ မ္ေထြာင္စု မ ြားသည္ ကၽ ြဲ၊ 
ႏ ြား၊ ၾကက္၊ ၀က္ စသည့္ တ ရ စြာၦန္မ ြား ပ ုင္ဆ ုင္ၾကသည္။  

မ သြားစုက ုေထြာက္ပံ့ရန္ ေျမယြာလံုေလြာက္စ ြာမရွ သည့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ ေနြာက္ထပ္စီးပ ြားေရးလုပ္ငန္းမ ြား အျဖစ ္ 
လယ္ယြာေန႔စြားအလုပ္သမြား အျဖစ္လုပ္က ုင္ျခင္း (အမ  ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္ အမ  ိဳးသြားမ ြား)၊  ၀ါးခုတ္ကြာ လက္မႈပစၥည္းမ ြား  
ျပိဳလုပ္ျခင္း( အမ  ိဳးသမီးႏွင့္အမ  ိဳးသြားမ ြား)၊ အ မ္ဆ ုင္ငယ္ေလးမ ြားဖ င့္လွစ္ေရြာင္းခ ျခင္း ( အမ ြားစုမွြာ အမ  ိဳးသမီးမ ြား)၊  
လယ္ထ န္ရန္ကၽ ြဲ၊ႏ ြား မ ြား အငွါးလ ုက္ျခင္း (အမ  ိဳးသမီးေရြာ အမ  ိဳးသြားပါ လုပ္က ုင္ၾကေသြာ္လည္း အမ ြားအြားျဖင့္  အမ  ိဳးသြား 
မ ြားသည္ ကၽ ြဲ၊ ႏ ြားမ ြားႏွင့္ လယ္ထ န္ၾကသည္)၊ ေဒသတ င္းတ င္  ဖယ္ရီ သ ု႔မဟုတ္ အငွါးယြာဥ္ေမြာင္းျခင္း  (အမ ြားအြားျဖင့္  
အမ  ိဳးသြား)၊ ေဒသတ င္း ေဆြာက္လုပ္ေရး (သု ႔) ႀကံိဳရြာက ပမ္းအလုပ္ (အမ ြားအြားျဖင့္ အမ  ိဳးသြား)  စသည္ျဖင့္ 
လုပ္ကု င္ၾကသည္။ လယ္ယြာေန႔စြားလုပ္သြားမ ြားအြား  လုပ္အြားခေပးပံုမွြာ တစ္ရ ြာႏွင့္တစ္ရ ြာ  မတူညီၾကပါ။ 
စမ္းႀကီးေက းရ ြာတ င္ အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ တစ္ရြာသီလွ င္စပါး တင္း ၄၀ ရရွ ၿပီး အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ တစ္ရက္လွ င္ က ပ္  ၃၀၀၀ 
ရရွ ၾကသည္။ ဘန္႔ေဘ းကုန္းေက းရ ြာႏွင့္  ေရ းကုန္းေက းရ ြာတ ု႔တ င္ လုပ္အြားခမွြာ အမ  ိဳးသြားမ ြားအတ က္ တစ္ေန႔လွ ငါ ၅၀၀၀ 
က ပ္ျဖစ္ၿပီး အမ  ိဳးသမီးမ ြားအတ က္ တစ္ေန႔လွ င္ ၃၀၀၀ က ပ္ျဖစ္သည္။ ဟ န္းက  း တ င္  ယခင္က အမ  ိဳးသြားႏွင့္ 
အမ  ိဳးသမီးလုပ္အြားခမ ြားမတူညီၾကေသြာ္လည္း ယခုအခါ တစ္ဦးလွ င္ ၃၅၀၀ က ပ္က ု တူညီစ ြာရရွ သည္။ 

အျခြားတ င္သ ြားေရြာက္အလုပ္လုပက္ ငု္မႈ အနည္းငယ္ရွ သည္။  အမ ြားအြားျဖင့္ လူပ  ိဳ၊ အပ  ိဳမ ြားက အျခြားတ င္ 
သ ြားေရြာက္လုပ္က ုင္ေလ့ ရွ ၾကေသြာ္လည္း စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘ းကုန္းႏွင့္  ေရ းကုန္းေက းရ ြာမ ြားတ င္  အ မ္ေထြာင္သည္  
ေယြာက္ ြားအခ  ိဳ႕သည္ မ မ တ ု႔၏ဇနီး၊ မ သြားစုမ ြားက ု ရ ြာတ င္ ခ န္ရစ္ကြာ အျခြားတ င္ သ ြားေရြာက္အလုပ္  လုပ္ကု င္ၾကသည္။  
အခ  ိဳ႕အလုပ္မ ြားသည္ ေရတ ု (လအနည္းငယ္) ျဖစ္ၿပီး အခ  ိဳ႕အလုပ္အက ုင္မွြာ ကြာလပ ုၾကြာသည္  (ဥးီတည္သည့္ အုပ္စု  
ေဆ းေႏ းပ ြဲတ င္ ေျဖဆု သူအလု က္ က ြဲျပြားၿပီး အမ ြားဆုံး ၂ ႏွစ္အထ ၾကြာႏ ုင္သည္)။ 

ထ ုေက းရ ြာမ ြားတ င္ အဓ ကရင္ဆ ငု္ရသည့္စ န္ေခၚမႈမ ြားမွြာ အလုပအ္က ုင္အခ င့္အလမ္းႏွင့္ ေင ေၾကးအရင္းအျမစ္မရွ ျခင္း၊  
ရ ြာသြားမ ြား ယခင္ကလုပ္က ုင္ခြဲ့သည့္ေျမယြာမ ြားက ု မၾကြာခင္က ဆံုး႐ံႈးသ ြားျခင္းႏွင့္  ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့မ ြားလြာျခင္း၊  ထင္း၊ လွ ပ္စစ္မီး 
ႏွင့္ ေရ (ေရအရည္အေသ းႏွင့္ ေႏ ရြာသီတ င္ ေရရွြားပါးျခင္း)  မရရွ ႏ ုင္ျခင္း တ ု႔ျဖစ္ေၾကြာင္း စစ္တမ္းေျဖဆ သုူမ ြားက ေျပြာၾကြားပါ 
သည္။ ထ ုစ န္ေခၚမႈမ ြားက ု အမ  ိဳးသမီးမ ြားက  ေျပြာျပျခင္းျဖစၿ္ပီး  အမ  ိဳးသြားမ ြားထက္ 
မ မ တ ု႔အေပၚအျခြားေသြာသက္ေရြာက္မႈမ ြားျဖစ္သည့္  အမ  ိဳးသြားမ ြား အနြားရခ  န္တ င္ အလုပ္မ ြားစ ြာ လုပ္က ုင္ရျခင္း၊ 
က န္းမြာေရးေစြာင့္ေရွြာက္မႈအခ င့္အေရး မရရွ ျခင္း ႏွင့္ ခရီးသ ြားလြာရမႈ အထူးသျဖင့္  ရ ြာျပငပ္သ ု႔  သ ြားလြာရမႈ မရွ ျခင္း 
တ ု႔က ုလည္း ေျပြာျပၾကပါသည္။ 

၄-၂ ေျမယြာအသုံးခ ခ င့္အေပၚ  က ြား-မ ရႈေထြာင့္ က ြဲျပြားမႈ 

၄-၂-၁ ေျမအသံုးခ မႈအမ  ိဳးအစြားမ ြားႏွင့္ အလပုအ္က ငုခ္ ြဲေ၀မႈ 

ေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း မွီတင္းေနထ ုင္ၾကသူမ ြား၏ အဆ  ုအရ  ေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း  အဓ က အသံုးျပိဳသည့္  ေျမအမ  ိဳးအစြား 
မ ြားမွြာ  - (၁) စ ုက္ပ  ိဳးေျမ၊ (၂) ရ ြာေျမ၊ (၃) ေတြာင္ယြာ ႏွင့္ (၄) ေက းရ ြာလူထုဘုံပု င္သစ္ေတြာ ႏွင့္  စြားက က္ေျမမ ြား 
ျဖစၾ္ကပါသည္။ တစ္မ သြားစုလံုး မ မ တ ု႔ ေျမေပၚတ င္ အတူတက  လုပ္က ုင္ေလ့ရွ ၾကၿပီး  ထ ုေက းရ ြာ ေလးခုအနက္ 
မည္သည့္ရ ြာတ င္မွ  မည္သည့္ အမ  ိဳးသမီး၊ အမ  ိဳးသြားက ုမွ  တစ္စံုတစ္ရြာ လုပ္ပ ုင္ခ င့္ မျပိဳဘြဲ  ဖယ္က ဥ္ထြားျခင္း မရွ ပါ။ 



 

6  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

သ ု႔ရြာတ င္ အမ  ိဳးသြားမ ြားက အဓ ကတြာ၀န္ယူ လုပ္က ုင္ရမည့္အလုပ္ႏွင့္ အမ  ိဳးသမီမ ြား အဓ က တြာ၀န္ယူ 
လုပ္က ုင္ရမည့္အလုပ္ဟူ၍ ခ ြဲျခြားထြားေလ့ရွ သည္။ 

စ ုက္ပ  ိဳးေျမက ု အဓ ကအြားျဖင့္ ဆန္စပါးစ ုက္ပ  ိဳးရန္ အသံုးခ ၾကၿပီး အခ ိဳ ႕က အျခြားသီးႏွံမ ြားျဖစ္သည့္  ႏွမ္း (တစ္ခါတစ္ရံ 
ဥယ ြာဥ္ေျမ ဟုေခၚသည္) စ ုက္ရန ္ အသံုးျပိဳၾကသည္။  စ ုက္ပ  ိဳးေရးအတ က္ အသံုးျပိဳသည့္ေျမက ု လယ္ယြာေျမဥပေဒအရ  
မွတ္ပံုတင္ရန ္  အခ င့္ရွ -မရွ သည္ ယင္းေျမ၏ တရြား၀င္သတ္မွတ္ထြားသည့္  အမ ိဳ းအစြားေပၚတ င္  မူတည္ပါသည္။ 
ဆန္စပါးစ ုက္ပ  ိဳးသည့္ လယ္ေျမေပၚတ င္ မ သြားစုမ ြားသည္ မ ုးရြာသီ၌ စပါးစ ုက္ပ  ိဳးၾကၿပီး ေဆြာင္းရြာသီတ င္  ပြဲစ ုက္ပ  ိဳးၾကသည္။ 
ထ ုေက းရ ြာ ေလး ရ ြာတ င္ ေနထ ုင္သူအခ  ိဳ႕တ ု႔တ င္ စ ုက္ပ  ိဳးေျမအခ  ိဳ႕ရွ ၾကေသြာ္လည္း စမ္းႀကီး၊  ဘန္႔ေဘ းကုန္းႏွင့္ 
ေရ းကုန္းေက းရ ြာမ ြားတ င္ စု က္ပ ိဳ းေျမ  ပု င္ဆု င္သူက လူနည္းစုျဖစ္ကြာ ဟ န္းက  း ေက းရ ြာတ င္မူ ၅၀% မွ  ၆၀% 
အထ စု က္ပ ိဳ းေျမ ပု င္ဆု င္ၾကသည္။ ေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း စ ုက္ပ  ိဳးေျမပ ုင္ဆ ုင္သူမ ြားအနက္ အမ ြားအြားျဖင့္ ၂ ဧကမွ ၆ ဧက 
အတ င္းရ ွၾကသည္။ အမ ြားဆံုးပ ုင္ဆ ု္င္မႈမွြာ ၁၅ ဧကအထ ျဖစ္သည္။ 

အမ  ိဳးသမီးေရြာ အမ  ိဳးသြားမ ြားပါ လယ္ေျမႏွင့္ ဥယ ြာဥ္ေျမမ ြားေပၚတ င္ လုပ္က ုင္္ၾကၿပီး  အထူးသျဖင့္ အပင္စု က္ျခင္း၊ 
အေစ့ခ ျခင္း၊ ေပါင္းသင္ျခင္း၊ ရ တ္သ မ္းျခင္းႏွင့္ ေျခ ေလွ႕ျခင္းတ ု႔က ု လုပ္က ုင္ၾကသည္။  အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ အမ ြားအြားျဖင့္ 
စ ုက္ပ  ိဳးရန္ ေျမျပင္ဆင္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကၽ ြဲ၊ႏ ြား မ ြားအသံုးျပိဳ၍ လယ္ထ န္ျခင္းက ု လုပ္က ုင္သည္။ 

ရ ြာေျမသည္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားေနထ ုင္သည့္ ေျမျဖစပ္ါသည္။ ထ ုေျမက က္မ ြားေပၚတ င္ မ သြားစုမ ြားသည္ အ မ္ေဆြာက္ လုပ္ 
ေနထု င္ျခင္း၊ တ ရ စြာၦန္ငယ္ေလးမ ြား ေမ းျမ ျခင္းႏွင့္ စြားဖ ုေဆြာင္သီးႏံွမ ြား စ ုက္ပ  ိဳးျခင္းတ ု႔က ု လုပ္ေဆြာင္ၾကပါသည္။ စမ္း ႀကီး၊ 
ဘန္႔ေဘ းကုန္းႏွင့္ ေရ းကုန္းေက းရ ြာမ ြားတ င္ မ သြားစုမ ြားသည္ ၿခံ၀င္းအတ င္း အ မ္နံေဘးတ င္  မ သြားစုစြားသုံးရန္  
အသီးအႏံွႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရ က္မ ြား စ ုက္ပ  ိဳးရန္ မီးဖ ုေခ ြာင္စ ုက္ခင္း ထြားရွ သည္။ ထ ုေျမက က္မ ြားသည္ အရ ယ္အစြား 
မတူညီၾကပါ။ ရ ြာတ င္းတ င္ရွ သကြဲ့သု ႔ ရ ြာမ ြားအၾကြားတ င္ လည္းရွ ၾကၿပီး အက ယ္အ၀န္းအြားျဖင့္ ၁ ဧကအထ  က ယ္၀န္း 
ႏ ုင္သည္။ ဟ န္းက  း ေက းရ ြာတ င္ မ သြားစုစြားသုံးရန္ ဟင္းသီးဟင္းရ က္ႏွင့္  သစ္သီး၀လံမ ြား စု က္သည္ ့  မီးဖ ုေခ ြာင ္ 
စု က္ခင္းက ု ရ ြာေျမထက္ ေတြာင္ယြာေျမတ င္ ထြားရွ သည္။ 

အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ အဓ ကအြားျဖင့္ အ မ္မႈက စၥမ ြားျဖစ္သည့္ အ မ္အလုပ္မ ြား၊ ခ က္ျပိဳတ္ျခင္း၊ လယ္ထြဲတ င္အလုပ္လုပ္  
ေနသည့္ ခင္ပ န္းထံေန႔လည္စြာပ ု႕ေဆြာင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ကေလးမ ြားအြား ေစြာင့္ေရွြာက္ျခင္းတ ု႔က ု တြာ၀န္ယူေဆြာင္ရ က္သည္။        
အမ  ိဳးသမီးမ ြား ခ က္ျပိဳတ္ေနခ  န္၊ အျခြားအလုပ္မ ြားလုပ္က ုင္ေန၍ မအြားလပ္သည့္အခ  န္မ ြားတ င္ အမ  ိဳးသြားမ ြားက ကေလး 
ထ န္းေပးၾကသည္။ အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ အဓ ကအြားျဖင့္ ခ က္ျပိဳတ္ျခင္းႏွင့္ မီးဖ ုေခ ြာင္စ ုက္ခင္းတ ု႔က ု တြာ၀န္ယူရေသြာေၾကြာင့္  
ျဖစ္ပါသည္။ အမ  ိဳးသြားမ ြားႏွင့္ ကေလးမ ြားကလည္း အြားလပ္သည့္အခ  န္မ ြားတ င္ မီးဖ ုေခ ြာင္စ ုက္ခင္း၌ ကူညီေပးၾကသည္။ 

 ေတြာင္ယြာေျမအသံုးခ မႈသည္ တစ္ရ ြာႏွင့္တစ္ရ ြာမတူညီၾကပါ။ စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘ းကုန္းႏွင့္  ေရ းကုန္းေက းရ ြာတု ႔ တ င္  
ရ ြာသြားမ ြားသည္ ေတြာင္ေစြာင္းမ ြားရွ  ေတြာင္ယြာေျမမ ြားေပၚတ င္ စ ုက္ပ  ိဳးၾကၿပီး ထ ုေတြာင္ရြာေျမရရွ ႏ ုင္ခ င့္ 
နည္းပါးလြာသည့္အခါ ထ ုအေလ့အထက ု ရပ္ထြားေလ့ရွ သည္။ ဟ န္းက  း ေက းရ ြာတ င္ ရ ြာသြားမ ြားသည္ ေတြာင္ယြာေျမ တ င္ 
ေရႊ႕ေျပြာင္းေတြာင္ယြာႏွင့္ သီးႏံွသစ္ေတြာ ေရြာေႏွြာ စု က္ပ ိဳ းျခင္းတု ႔ကုု  ပူးတ ြဲ ေဆြာင္ရ က္ၾကသည္။  စ ုက္ပ  ိဳးေျမႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍ 
အမ  ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္ အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ ေတြာင္ယြာေျမေပၚတ င္ အတူတက  လုပ္က ုင္ၾကၿပီး အလုပ္အမ ြားစုအတ က္ 
တြာ၀န္ခ ြဲေ၀ထြားၾကသည္။ အမ ိဳ းသြားမ ြားသည္ အဓ ကအြားျဖင့္ ေတြာင္ယြာရွင္းလင္းေရး ႏွင့္လယ္ထ န္ျခင္းတ ု႔က ု ေဆြာင္ရ က္ 
ၾကသည္။ မီးဖ ုေခ ြာင္စ ုက္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ အဓ ကအြားျဖင့္ ေတြာင္ယြာေျမတ င္ မီးဖ ုေခ ြာင္သံုးသီးႏွံမ ြား 
စ ုက္ပ  ိဳးေရးက ု တြာ၀န္ယူၾကသည္။  

 



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 7 

ထ ု႔နည္းတူစ ြာပင္ သစ္ေတြာေျမအသံုးျပိဳပံုမ ြားလည္း အမ   ိဳးမ  ိဳးရွ ၾကသည္။ ေက းရ ြာမ ြားအတ င္းရွ  အ မ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ 
သစ္ေတြာေျမႏွင့္ အနီး တဝု က္ရွ ေျမမ ြားက ု တ ရ စြာၦေက ြာင္းရန္အတ က္ လည္းေကြာင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရ က္မ ြား 
ရွြာရန္လည္းေကြာင္း ထင္းေခ ရန္လည္းေကြာင္း အသံုးျပိဳၾကသည္။ ယခင္က ေက းရ ြာမ ြားက 
သစ္ေတြာေျမအျဖစ္ဘံုအသံုးျပိဳခြဲ့ၾကသည့္ သစ္ေတြာေျမအမ ြားစုသည္ ကုမၸဏီမ ြားအြား ကၽ န္းစ ုက္ပ  ိဳးရန္ ခ င့္ျပိဳေပးခြဲ့သည ္
(ေအြာက္ေဖြ္ာျပပါ အပ ုင္း ၄-၅-၂ တ င္ၾကည့္ပါ)။ ရ ြာသြားမ ြား၏အျမင္တ င္ ထ ုေျမက ု “ေရြာင္းခ ခြဲ့သည္” ဟု႐ႈျမင္ထြားၾကၿပီး 
မည္သူကေရြာင္းခ ခြဲ့သည္က ုမ ူ မသ ရွ ၾကပါ။ ထ ုေျမအခ  ိဳ႕တ င္ ပ ုင္ရွင္အသစ္မ ြားက ၀င္းခတ္ထြားသျဖင့္ 
၀င္ေရြာက္လုပ္က ငု္ခ င့္မရွ ဟု အခ  ိဳ႕ရ ြာသြားမ ြားက ဆ ုၾကသည္။ က န္သူမ ြားက ၎တ ု႔ေျမသ ု႔၀င္ေရြာက္ လုပ္ကု င္ရန ္
ႀက ိဳးပမ္းပါက ဒဏ္ေင  ေဆြာင္ရမည္ (မည္သူကဒဏ္ေၾကးခ မွတ္မည္က ု ေသခ ြာစ ြာမသ ရွ ေသြ္ာလည္း) ဟုဆ ုၾကသည္။ 
အမ  ိဳးသမီးေရြာ အမ  ိဳးသြားပါ သစ္ေတြာထ က္ပစၥည္းမ ြား စုေဆြာင္းရန္ တြာ၀န္တစ္ခ  ိဳ႕ယူၾကသည္။ အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ 
သစ္ေတြာမ ြားအတ င္း အဓ ကအြားျဖင့္ ထင္းေခ ရန္၊ မ ႈရွြာရန္၊ မွ စ္ခ  ိဳးရန္၊ ခရမ္းသီး၊ ငရုတ္သီး ႏွင့္ အျခြားေသြာ 
ဟင္းသီးဟင္းရ က္မ ြား ခူးဆ တ္ရန္တြာ၀န္ယူၾကသည္။ အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ ၀ါးမ ြားက ု ပုဆ န္ႏွင့္ခုတ္ျခင္း၊ ပ ြားဖ တ္ျခင္းတ ု႔က ု 
တြာ၀န္ယူၾကသည္။ အမ  ိဳးသမီးေရြာ အမ  ိဳးသြားပါ ေရခပ္ရေသြာ္လည္း အမ  ိဳးသြားမ ြားထက္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားက 
ပ ုမ ုလုပ္ေဆြာငၾ္ကသည္။ 

ေက းရ ြာသြားမ ြား တ ရစြာၦန္မ ြားေက ြာင္းရန္ စြားက က္ေျမအခ  ိဳ႕ရွ သည္။ သ ု႔ရြာတ င္ ဧရ ယြာမွြာ လ န္စ ြာက ဥ္းေျမြာင္းၿပီး 
ေက းရ ြာသြားမ ြားက အလ န္အကၽ ံေက ြာင္းေနရသည္ ဟုဆ ုသည္။ ရ ြာသြားမ ြား ယခင္က စြားက က္ေျမ 
အျဖစ္အသံုးျပိဳခြဲ့ၾကေသြာ ေျမအမ ြားအျပြားသည္ မၾကြာေသးမီက ကုမၸဏီမ ြားအြား လုပ္ပု င္ခ င့္ေပးခြဲသ့ည္။ ထ ု႔ေၾကြာင့္ 
ကၽ ြဲ၊ႏ ြားမ ြားေက ြာင္းရန္ စြားက က္ေျမလံုေလြာက္ျခင္းမရွ သျဖင့္ ကၽ ြဲ၊ ႏ ြားမ ြားသည္ အျခြားသူမ ြား၊ ကုမၸဏီမ ြား၏ 
လယ္က င္းထြဲသ ု႔၀င္ေရြာက္ျခင္းေၾကြာင့္ ပ က္စီးမႈမ ြား ျဖစ္ေပၚလွ က္ရွ သည္။ အခ  ိဳ႕ ကၽ ြဲ၊ ႏ ြားမ ြားမွြာ ဒဏ္ရြာ မ ြား ရရွ လြာၾကၿပီး 
(ဥပမြာ ဓြားျဖင့္ ခုတ္ခံရျခင္း)၊ ကၽ ြဲ၊ ႏ ြားမ ြား၀င္ေရြာက္ျခင္းခံရသည့္ ေျမမ ြားႏွင့္ သီးႏံွမ ြား ပ က္စီးကုန္ေသြာ စု က္ခင္းမ ြားမွ 
လူမ ြားက ျပိဳလုပ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ 

ကၽ ြဲ၊ ႏ ြားမ ြားအတ က္ တြာ၀န္၀တ ရြားမ ြားသည္လည္း တစ္ရ ြာႏွင့္တစ္ရ ြာ တစ္နည္းနည္းႏွင့္ က ြာျခြားၾကသည္။ 
စမ္းႀကီးေက းရ ြာတ င္ အမ ြားအြားျဖင့္ ကေလးမ ြားက ႏ ြားေက ြာင္းၾကသည္။ ဘန္႔ေဘ းကုန္း၊ ေရ းကုန္းႏွင့္ ဟ န္းက  း  တ ု႔တ င္ 
ယင္းအလုပ္က ုမ ြားေသြာအြားျဖင့္ မ သြားစုအတ င္းမွ ဆယ္ေက ြာ္သက္ေယြာက္ ြားေလးမ ြားႏွင့္ အရ ယ္ေရြာက္ၿပီးသည့္ 
အမ  ိဳးသြားမ ြားက လုပ္ေဆြာင္ၾကသည္ဟု အမ  ိဳးသမီးမ ြားက သတင္းပ ု႔ ၾကသည္။ 

ထ ုသ ု႔အလုပ္က ု က ြား-မ ခ ြဲေ၀လုပ္က ုင္ျခင္းေၾကြာင့္ ေျမအသံုးခ မႈ ပံုစံ တစ္မ ိဳ းမ ိဳ းတ င္ ေျပြာင္းလြဲမႈ ရွ လြာသည့္အခါ (သု ႔) 
ၿခ မ္းေျခြာက္မႈမ ြား ရွ လြာသည့္အခါတ င္၊ အမ  ိဳးသြားမ ြားႏွင့္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားအေပၚ မတူညီသည့္ သက္ေရြာက္မႈမ ြား 
ျဖစ္ေပၚႏ ုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အ မ္ေထြာင္စုအတ င္း က ြား-မအလု က ္ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ပ ုင္ခ င့္အြာဏြာ ရရွ မႈတ င္လည္း  က ြား-
မ ခ ြဲေဝလုပ္ကု င္မႈသည္  အေၾကြာင္းရင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀ငႏ္ ုင္ဖ ယ္ ရွ သည္။ 

၄-၂-၂  အမ  ိဳးသမးီမ ြား ဥးီစးီသည့္အ မေ္ထြာငအ္တ က ္ေျမယြာအသံုးခ မႈ 

ထ ုေက းရ ြာမ ြားတ င္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္စု တစ္ခ  ိဳ႕ရွ သည္။ ေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း အ မ္ေထြာင္စု ၁ မွ ၁၅ 
ရြာခ ုင္ႏႈန္းအတ င္း ရွ မည္ဟု ေျဖဆ ုသူမ ြားက ခန္႔မွန္းေျပြာၾကြားၾကၿပီး ယင္းအေျဖသည္ အ မ္ေထြာင္ဦးစီးအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ 

     စမ္းႀကီးရ ြာ၊ ရ ြာေျမရွ  အေဆြာက္အဦး ပံုစံမ ြား၊ ဓြာတ္ပံု - ေလြ္ာရြာအကဘ္က/္ လန္ဒက္ဆြာ 

 



 

8  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

အမ  ိဳးသမီးအမ  ိဳးအစြားအြား ေျဖဆ ုသူတစ္ဦးခ င္းစီ၏ အဓ ပၸါယ္ဖ င့္ဆ ုခ က္အေပၚ မူတည္ေနပံုရပါသည္။ 1  အမ  ိဳးသမီးတစ္ဦး 
သည္ မုဆ ုးမျဖစ္သ ြားသည့္အခါ၊ က ြာရွင္းျပတ္စြဲသည့္အခါ၊ တစ္ႀက မ္တစ္ခါမွ လက္ထပ္ဖူးျခင္းမရွ သူ၊ ခငပ္ န္းျဖစ္သူ မသန္မစ မ္း 
သ ု႔မဟုတ္ နြာမက န္းျဖစ္သည့္အခါ သ ု႔မဟုတ္ အခ  န္ကြာလၾကြာရွည္စ ြာ အျခြားတ င္သ ြားေရြာက ္အ လုပ္လုပ္က ုင္သည့္အခါ 
ထ ုအမ  ိဳးသမီးက ု အ မ္ေထြာင္ဦးစီးဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ သ ု႔ရြာတ င္ ေက းရ ြာအတ င္း ေနထ ုင္သူအခ  ိဳ႕သည္ 
ထ ုသ ု႔ေသြာအမ  ိဳးသမီးအြားလုံးက ု အ မ္ေထြာင္ ဦးစီးမ ြားအျဖစ ္ စဥ္းစြားျခင္းမရွ သည္လည္း ျဖစ္ႏ ုင္သည္။ ဥပမြာ 
အသက္အရ ယ္ႀကီးၿပီျဖစ္သည့္ မုဆ ုးမမ ြားသည္ သူမတ ု႔၏ အရ ယ္ေရြာက္သည့္ကေလးမ ြား သ ု႔မဟုတ္ 
တ ုးခ ြဲ႕မ သြားစုႏွင့္ေနထ ုင္ ေလ့ရွ ၾကရြာ သူတ ု႔အြားရပ္ရ ြာအတ င္းရွ အျခြားသူမ ြားက အ မ္ေထြာင္ဦးစီးအျဖစ ္
မသတ္မွတ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏ ုင္သည္။ ထ ု႔အတူ ငယ္ရ ယ္သူ မုဆ ုးမမ ြားသည္လည္း ေနြာက္အ မ္ေထြာင္ျပိဳ သည့္အခါ 
၎တ ု႔၏ေနြာက္ခင္ပ န္းက အ မ္ေထြာင္ဦးစီးျဖစ္လြာသည္။ 

အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္အ မ္ေထြာင္မ ြားသည္ ေျမယြာမ ြားက ု အမ  ိဳးသြားဦးစီးသည့္အ မ္ေထြာင္မ ြားကြဲ့သ ု႔ပင ္
အသံုးျပိဳေလ့ရွ ေသြာ္လည္း အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္အ မ္ေထြာင္မ ြားသည္ ကြာယလုပ္အြားအကူအညီအခ  ိဳ႕လ ုအပ္ေသြာေၾကြာင့္ 
စ ုက္ပ  ိဳးေရးတ င္ ပ ုမ ုအခက္အခြဲ ရွ ေၾကြာင္း စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူမ ြားက ေျပြာၾကြားၾကသည္။ 
အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္အ မ္ေထြာင္မ ြားတ င္ ထ ုတြာ၀န္မ ြားက ုယူမည့္ အမ  ိဳးသြား အ မ္ေထြာင္စု၀ငရ္ွ ပါက သ ု႔မဟုတ္ 
အလုပ္သမြားငွါးရမ္းရန္ ေင ေၾကးျပည့္စံုပါက ေျပလည္ၾကပါသည္။ အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္ မ ြားသည ္
မ မ တ ု႔ပ ုင္ေျမအတ က္ က ုယ္တ ုင္ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ႏ ုင္ၿပီး ၎တ ု႔အြားအကူအညီေပးေနသည့္ အမ  ိဳးသြား ေဆ မ  ိဳးသြားခ င္းမ ြားႏွင့္ 
တ ုင္ပင္ေကြာင္းတ ုငပ္င္မညျ္ဖစေ္သြာ္လည္း မ သြားစု၀င္အတ င္းမွ အမ  ိဳးသြားမ ြားႏွင့္ တ ုင္ပင္ရနမ္လ ုေၾကြာင္းေျဖဆ ု သူမ ြားက 
ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။  

၄-၃ ေျမယြာအခ င့္အေရးမ ြားအေပၚ က ြား-မ ရႈေထြာင့္က ြဲျပြားမႈ 
၄-၃-၁ ေျမယြာအခ င့္အေရးမ ြားအြား ၿခိံဳငံုသံုးသပျ္ခငး္ 

ေျမယြာအမ ိဳ းအစြား တစ္ခုစီတ ုင္း စမီံခန္႔ခ ြဲခ င့္ႏွင့္ ပ ုင္ဆ ုင္ခ င့္တ ု႔သည္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအမ  ိဳးမ  ိဳး အေပၚတ င္ မူတည္ေနသည္။ 
ေျဖဆ ုသူမ ြား၏ အေျပြာအရ ရ ြာေျမက ု မ သြားစုအတ င္းအေမ ဆက္ခံခ င့္ရွ သည့္ အ မ္ေထြာင္စုအဆင့္အက က္မ ြားအျဖစ္ 
ပ ုင္းျခြားႏ ုင္ေသြ္ာလည္း ထ ုေျမယြာက ု ေက းရ ြာကသြာ ပ ုင္ဆ ုင္သည္ဟု ေနြာက္ဆုံးသတ္မွတ္ပါသည္။ ေနထ ုင္သူမ ြားသည ္
ရ ြာေျမအြား ပ ုင္ဆ ုင္ခ င့္ လက္မွတ္ က ုင္ေဆြာင္ထြားျခင္းမရွ သကြဲသ့ု ႔ ျပန္လည္ေရြာင္းခ ခ င့္လည္း မရွ ပါ။ ေျဖဆ ုသူမ ြားက 
ေတြာင္ယြာ၊ သစ္ေတြာေျမႏွင့္ စြားက က္ေျမမ ြားအြားလည္း ေက းရ ြာက ဘံုပ ုင္ဆ ုင္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ 

စ ုက္ပ  ိဳးေရးအျဖစ္ အသံုးျပိဳသည့္ေျမက ု အ မ္ေထြာငစ္ုမ ြားက ပ ုင္ဆ ုင္ၾကပါသည္။2 ဤေက းရ ြာအုပ္စုတ င္ 
စ ုက္ပ  ိဳးေျမအမ  ိဳးအစြား ႏွစ္မ  ိဳးရွ ပါသည္။ စ ုက္ပ  ိဳးေျမအမ ြားစုမွြာ ဆန္စပါးစ ုက္ပ  ိဳးသည့္ လယ္ေျမမ ြား ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမသည္ ေယဘူယ အြားျဖင့္ ဆန္စပါးစ ုက္ပ  ိဳးသည့္ လယ္ေျမႏွင့္ ကပ္လွ က္တည္ရွ ၿပီး ယင္းတ ု႔က ု ဆန္စပါးထက္ 
အျခြားသီးႏွံစ ုက္ပ  ိဳးရန္ အသံုးျပိဳၾကပါသည္။ စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘ းကုန္းႏွင့္ ေရ းကုန္းေက းရ ြာမ ြားမွ လယ္ေျမ 
ပ ုင္ဆ ငု္သူမ ြားအနက္ ၃ ပံု ၁ ပံုတ ု႔သည္ ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမ ပ ုင္ဆ ငု္ၾကပါသည္။ 

                                                      

1 ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အ မ္ေထြာင္စုေနထ ုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္းေပါင္းခ ိဳပ္အရ ျမန္မြာႏ ုင္ငံတ င္ ေက းလက္အ မ္ေထြာင္စုမ ြား၏ ၁၈.၇ % သည္ 
အမ  ိဳးသမီးမ ြားဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္မ ြားျဖစ္ၾကၿပီး ပြဲခူးတ ုင္းေဒသႀကီးအေနြာက္ပ ုင္းရွ  ေက းလက္ေဒသမွ အ မ္ေထြာင္စုမ ြား၏ ၁၆.၂ % သည္ 
အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ဦးစီးၾကသည္ (UNDP 2011) 

2 ေျမယြာအြားစ ုက္ပ  ိဳးေျမအျဖစ္ တရြား၀င္သတ္မွတ္ထြားပါက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယြာေျမဥပေဒေအြာက္တ င္ရွ ၿပီး ဤဥပေဒအရ ထ ုေျမက ု မ သြားစုမ ြားက 
ပ ုင္ဆ ုင္ၿပီး အ မ္ေထြာင္စုစြာရင္းက ုပူးတ ြဲတင္ျပလွ က္ အ မ္ေထြာင္ဦးစီး၏အမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ခ င့္ရွ ပါသည္။ အကယ္၍ ေျမအြား စ ုက္ပ  ိဳးေျမအတန္းအစြား 
သတ္မွတ္ထြားျခင္းမဟုတ္ဘြဲ စ ုက္ပ  ိဳးေရးတ င္ အသံုးျပိဳေနပါက ထ ုလယ္ယြာေျမဥပေဒေအြာက္တ င္မရွ ေသြာ္လည္း အ မ္ေထြာင္စုမ ြားက ပ ုင္ဆ ုင္ခ င့္ႏွင့္  
အသံုးခ ခ င့္ ရွ ေနဆြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 9 

၂၀၁၂ ခႏွုစ္ လယ္ယြာေျမဥပေဒအရ စ ုက္ပ  ိဳးေျမအျဖစ္တရြား၀င္ သတ္မွတ္ထြားသည့္ ေျမအြားလုံးသည္ မွတ္ပံုတင္ခ င့္ရွ ၿပီး 
ေျမအသံုးခ ခ င့္လက္မွတ္ (LUC သ ု႔မဟုတ္ ပံုစံ-၇) ထုတ္ယူခ င့္ရွ သည္။ သ ု႔ရြာတ င္ လက္ေတ ႕၌ က င္းေျမပံုတ င္ ပါ၀င္သည့္ 
လယ္ေျမအတ က္သြာ ေျမအသံုးခ ခ င့္လက္မွတ္ LUC က ုရရွ ၾကသည္။3 ဤစီမံက န္းအစတ င္ က င္းေျမပံုအတ င္းမပါရွ ေသးသည့္ 
စ ုက္ပ  ိဳးေျမမ ြား (အခ  ိဳ႕ေသြာလယ္က င္းမ ြားႏွင့္ ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမမ ြားအပါအ၀င္) အတ က္ ရ ြာသြားမ ြားသည္ ပံုစံ ၇ မရရွ ၾကေသးပါ။ 
ဤေျမအတ က ္ ပံုစံ ၇ အစြား အခ န္ထမ္းေျပစြာမ ြားသြာ ရွ ထြားၾကၿပီး ထု အခ န္ထမ္းေျပစြာမွြာ ေျမကု   
ပ ုင္ဆ ုင္ေၾကြာင္းအေထြာက္အထြားျဖစ္သည္ဟု ရ ြာသြားမ ြားက ယူဆထြားၾကပါသည္။4 

စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘ းကုန္းႏွင့္ ေရ းကုန္းေက းရ ြာမ ြားတ င္ ရ ြာသြားအမ ြားစုသည္ စ ုက္ပ  ိဳးေျမမရွ ၾကပါ။ ေျဖဆ ုသူမ ြားက 
ထ ုေက းရ ြာမ ြားတ င္ ေနထ ုင္သူမ ြားအနက္ ၂၅ % ထက္နည္းေသြာသူမ ြားသြာ ပံုစံ ၇ ရွ ၾကသည္ဟု ဆ ုၾကပါသည္။ ဟ န္းက  းရ ြာ 
တ င္ အ မ္ေထြာင္စု ၅၀% မွ ၆၀% ခန္႔သည္ လယ္ေျမအသံုးခ ခ င့္ ပံုစံ ၇ ရွ ၾကပါသည္။ ထ ုသူမ ြားအနက္မွ ပံုစံ ၇ အမ ြားစုသည္ 
အမ  ိဳးသြားမ ြား၏ အမည္ေပါက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယြာေျမဥပေဒအရ ပံုစံ ၇ က ု လူတစ္ဦးတည္း၏အမည္ျဖင့္သြာ 
ထုတ္ေပးပါသည္။ ထ ုသူမွြာ အ မ္ေထြာင္ဦးစီးျဖစ္ၿပီး အမ  ိဳးသြား ျဖစ္ေလ့ရွ ပါသည္။ အမ  ိဳးသမီးအမည္ျဖင့္ ထုတ္ေပးထြားသည့္ 
LUC အနည္းငယ္သည္ အမ  ိဳးသမီး ဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားအတ က္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေက းရ ြာအြားလုံးတု ႔တ င္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္က ု လုပ္ေဆြာင္ေပးသူမွြာ ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆ းေႏ းပ ြဲတ င္ ပါဝင္ေသြာ  အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာင္သည္ မ သြားစုအတ င္းမွ အမ  ိဳးသြားမ ြားထံသ ု႔ 
လြာေရြာက္ကြာ ပံုစံ ၇ အတ က္ အခ က္အလက္မ ြားက ု ေကြာက္ခံသည္ဟု ေျဖၾကြားၾကပါသည္။ ပံုစံ ၇ ရွ သည့္ 
အ မ္ေထြာင္စုမ ြားမွ အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ လ ုအပ္ ခ က္မ ြားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥၾ္ကြာခ  န္ႏွင့္ (၂ လမွ ၆ လအတ င္း 
ၾကြာေၾကြာင္း၎တ ု႔က ေျပြာၾကြားပါသည္) ပတ္သက္၍ 
ဗဟုသုတအနည္းငယ္ရွ သည့္တု င္ မ သြားစုအတ င္းရွ  
အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ ေယ ဘုယ အြားျဖင့္ ထ ုေျမယြာ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တ င္ ပါ၀င္ေလ့မရွ ပါ။ ပံုစံ ၇ မရွ သည့္ 
အ မ္ေထြာင္စုမ ြားမွ အမ  ိဳးသမီးမ ြားမွြာမူ ထ ုပံုစံအေၾကြာင္း 
ကု ေသြာ္၎၊ ထ ုပံုစံရရွ ေအြာင္မည္သ ု႔ လုပ္ေဆြာင္ရမည္က ု 
လည္းေကြာင္း သ ရွ နြားလည္မႈ နည္းပါးၾကပါသည္။ 

ပံုစ ံ ၇ ေပၚတ င္ အမည္ေျပြာင္းျခငး္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ယခင္ႏွစ္ကစကြာ ပု မု  သ ရွ နြားလည္လြာေၾကြာင္း  
အမ  ိဳးသမီးအခ  ိဳ႕က ေျဖၾကြားပါသည္။ ယခင္က အမ  ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ခင္ပ န္းေသဆုံးသ ြားပါက ပံုစံ ၇ တ င္ 
အမည္ေျပြာင္း၍ရေၾကြာင္း ၎တ ု႔မသ ရွ ခြဲ့ၾကပါ။ ယခုအခါ ပံုစံ ၇ ေပၚတ င္ အမည္ေျပြာင္းသည့္အခါ ေဆြာင္ရ က္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္က ု သ ရွ လြာေၾကြာင္း ဘန္႔ေဘ းကုန္းေက းရ ြာႏွင့္ ေရ းကုန္းေက းရ ြာတ ု႔မွ အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ေျပြာၾကြားပါသည္။ 
ေရ းကုန္းေက းရ ြာမွ အမ  ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၎၏ခင္ပ န္းဆုံးပါးသ ြားၿပီးေနြာက္ ထ ုသ ု႔ေဆြာင္ရ က္ခြဲ့သည္ဟုဆ ုပါသည္။ အဓ က 
ေမးခ န္းေျဖဆ ုသူအမ   ိဳးသြားမ ြားက အခ  ိဳ႕အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ ပံုစံ ၇ တ င္မ မ အမည္ပါျခင္း၏အေနအထြားက ု မွြားယ င္းစ ြာ 
နြားလည္ေနမႈမ ြား ျဖစ္ေၾကြာင္း၊ အခ  ိဳ႕မ သြားစုမ ြားတ င္ ပံုစံ ၇ တ င္  အမ  ိဳးသမီး၏အမည္ကု  တရြားဝင္ ပု င္ဆု င္သူအျဖစ ္
ေဖြ္ာျပထြားျခင္း မဟုတ္ဘြဲ ထပ္တ းုအမည္ (သု ႔) ထပ္ဆင့္ေထြာက္ခံခ က္ အျဖစ္သြာ ထည့္သ င္းထြားျခင္း ျဖစ္ေနႏု င္ေၾကြာင္း 

                                                      

3 က င္းေျမပုံမ ြားသည္ က က္စ တ္ေျမပုံမ ြားျဖစ္ၿပီး လယ္ယြာေျမက က္နယ္န မ တ္မ ြားက ုေဖြာ္ျပထြားသည္။ က င္းေျမပုံမ ြားက ု စ ုက္ပ  ိဳးေရး၊ ေမ းျမ ေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမြာင္းဦးစီးဌြာနက ထ န္းသ မ္း၍ ေနြာက္ဆံုးရအခ က္အလက္မ ြားေျပြာင္းလြဲထည့္သ င္း လွ က္ရွ သည္။ ပုံစံ ၇ တစ္ခုစီသည္ က င္းေျမပုံမ ြားေပၚမွ 
လယ္က က္တစ္က က္အတ က္ အက ုးအကြားျဖစ္သည္။ 

4 ေျမယြာအခ န္ေဆြာင္ေျပစြာမ ြား အြားလ ုအပ္သည့္အခ  န္တ င္ ကြာလအတ ုင္းအတြာတစ္ခုအတ က္ ေျမအသံုးခ ေၾကြာင္း သက္ေသအေထြာက္အထြားျဖစ္သည္ ( 
ပုံစံ ၇ ေလွ ြာက္ထြားရြာတ င္၎ ေျမယြာအျငင္းပ ြားမႈမ ြားေျဖရွင္းရြာတ င္၎ ထည့္သ င္းစဥ္းစြားရန္။)။ သ ု႔ရြာတ င္ ယင္းသည္ ေရရွည္အသံုးျပိဳခ င့္အတ က္ 
အခ ုင္အမြာ အေထြာက္အထြားတစ္ခုေတြာ့မဟုတ္ပါ။ 

စမ္းႀကီးေက းရ ြာရွ  စ ကု္ပ  ိဳးေျမ 
ဓြာတ္ပုံ - ေလြာ္ရြာ အက္ရ္ွဘက္ / လန္ဒက္ဆြာ 



 

10  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခငး္အြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

သတ ေပး ေျပြာၾကြားသည္။ စမ္းႀကီးေက းရ ြာမွ အမ  ိဳးသမီးမ ြားက သက္ႀကီးရ ယ္အ ုအမ  ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ 
မ မ ခငပ္ န္းေသဆုံးသည့္အခါ ပံုစံ ၇ တ င္ မ မ အမည္ျဖင့္ေျပြာင္းရမည့္အစြား အရ ယ္ေရြာက္ေနသည့္သြားျဖစ္သူ၏ 
အမည္က ုသြာေျပြာင္းလ မ့္မည္ ျဖစသ္ည္ဟု ဆ ုပါသည္။ 

ပံုစံ ၇ ေၾကြာင့္ ယခင္က မရရွ သည့္ ဘဏ္ေခ းေင က ု ရရွ ႏ ုင္သျဖင့္ အ မ္ေထြာင္စုအတ က္ အသံုး၀င္သည္ဟု အမ  ိဳးသမီးမ ြားက 
ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ေင မေခ းမီ သူတ ု႔သည္ ေျမက ု အေပါင္ ပစၥည္းအျဖစ္ထြားရွ ၿပီး ဘဏ္က ပံုစံ ၇ က ု အေၾက းေက  သည့္ 
အထ  သ မ္းဆည္းထြားပါသည္။ ယခုအခ  န္တ င္ မ သြားစု တစ္စုသည္ ေင ေၾကးလ ုအပ္သည့္အခါ အမ  ိဳးသမီးအေနႏွင့္ ပံုစံ ၇ တ င္ 
မ မ အမည္မပါရွ သျဖင့္ ေင ေခ းသည့္က စၥတ င္ ပါ၀င္မည္ မဟုတ္ပါ။ ပံုစံ ၇ တ င္ မ မ တ ု႔အမည္ပါရွ ျခငး္ျဖင့္ အ မ္ေထြာင္ဦးစီး 
အမ  ိဳးသြားအေ၀းေရြာက္ေနခ  န္၊ နြာမက န္းျဖစ္ေနသည့္အခ  န္မ ြားတ င္ ေခ းေင ရရွ ႏ ုင္ျခင္းအပါအ၀င္ မ မ တ ု႔၏ 
ေျမယြာက စၥမ ြားက ု က ုယ္တ ုင္ေဆြာင္ရ က္ခ င့္ ရရွ မည္ျဖစ္သျဖင့္ ပံုစံ ၇ တ င္ မ မ တ ု႔အမည္ ထည့္သ င္းျခင္းသည္ 
အျပိဳသေဘြာေဆြာင္သည့္ တ ုးတက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လ မ့္မည္ဟု အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ေျဖၾကြားပါသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆ သု ူ
အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ေျမယြာႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ ေရြာင္းခ ျခင္း၊ ငါွးရမ္းျခင္း သ ု႔မဟုတ္ ေပါင္ႏံွျခင္း စသည့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ က္ႀကီးမြားစ ြာခ ရမည့္ က စၥမ ြားတ င္ ၎တ ု႔၏ခင္ပ န္းမ ြားသည္ ၎တ ု႔ႏွင့္ တ ုင္ပင္လ မ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ ပံုစံ ၇ 
တ င္ ၎တ ု႔၏အမည္ထည့္သ င္းျခင္းက အ မ္ေထြာင္စုအတ င္း ၎တ ု႔၏ ေျမယြာ လုပ္က ုင္ပ ုငဆ္ ုင္ခ င့္အြာမခံခ က္ကု  
ပ ုမ ုခု င္မြာလြာေစျခင္း ရွ -မရွ  အတပမ္ေျပြာႏ ုင္ေၾကြာင္း ေျဖၾကြားပါသည္။ 

အမ  ိဳးသမီးသည္ အ မ္ေထြာင္ဦးစီးမဟုတ္ပါက (အမ  ိဳးသမီး၏အမည္ျဖင့္သြာထြားရွ ရန္ သ ု႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္းအမည္ထက္ 
ႏွစ္ဦးလံုး အမည္ျဖင့္ထြားရွ ရန္ မ သြားစုမ ြားက ေတြာင္းဆ ုသည့္တ ုင္) အစ ုးရအရြာရွ မ ြားက ပံုစံ ၇ တ င္ 
အမ  ိဳးသမီးအမည္ထည့္ရန္ ျငင္းဆန္မည္လြားဟု ေျဖဆ ုသူမ ြားအတ င္း အျမင္ေရြာေထ းေနသည္။ အမ  ိဳးသမီးတစ္ခ  ိဳ႕တ ု႔က 
၎တ ု႔ေတြာင္းဆ ုလွ င္ အစ ုးရက ခ င့္ျပိဳလ မ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကၿပီး က န္အမ  ိဳးသမီးမ ြားက အမ  ိဳးသမီးတစ္ဦး၏အမည္ 
ေပါင္းထည့္ရန္ ေတြာင္းဆ ုသည့္အခါ DoALMS အေနႏွင့္ မည္သ ု႔ေဆြာင္ရ က္မည္က ု မေသခ ြာေၾကြာင္းေျပြာဆ ုပါသည္။ 

 

၄-၃-၂ ေျမယြာအခ င့္အေရးမ ြား ရရွ ေရးလမး္ေၾကြာငး္မ ြား 

ဤေက းရ ြာအုပ္စုတ င္ အမ  ိဳးသမီးမ ြား (ေယ ဘုယ အြားျဖင့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြား) သည္ ၀ယ္ယူျခင္း၊ အေမ ဆက္ခံျခင္း၊ 
လက္ထပ္ျခင္း သ ု႔မဟုတ္ ေျမအငါွး ခ ထြားျခင္း တ ု႔ျဖင့္ ေျမယြာအခ င့္အေရးမ ြား ရရွ ႏ ုင္သည္။ အစု းရထံမွ ေျမခ ေပးျခင္း၊ 
လက္ေဆြာင္အျဖစ္ေပးျခင္း ခံရသူ တစ္ဦးတစ္ေယြာက္ကု မွ  ရ ြာသြားမ ြား မသ ရွ ၾကပါ။ ရပ္သူရ ြာသြားျဖစ္သူမ ြားသည္ 
ေတြာင္ယြာေျမ၊ ေက းရ ြာဘုံပ ုင္သစ္ေတြာစ ုက္ခင္း၊ စြားက က္ေျမမ ြား အသံုးျပိဳခ င့္က ု ရရွ ၾကၿပီး ထ ရု ြာတ င္ေမ းဖ ြားျခင္း၊ 
လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ ရ ြာသ ု႔ေျပြာင္းေရႊ႕ ေနထ ုင္ျခင္းျဖင့္ ရပ္သူရ ြာသြားျဖစခ္ င့္ ရရွ ပါသည္။ 

ေျမ၀ယ္ယူျခင္း 

၂၀၁၂ ခႏွုစ္ လယ္ယြာေျမဥပေဒအရ ပံုစံ ၇ လက္၀ယ္ရွ သူသည္ ေျမယြာအသံုးခ ခ င့္က ု ေရြာင္းခ ပ ုငခ္ င့္ရွ သည္။ ပံုစံ ၇ မ ြား 
မရရွ ခင္ကလည္း ေျမေရြာင္းခ မႈမ ြားရွ ခြဲ့ေသြ္ာလည္း တရြားဥပေဒတ င္ ရွင္းလင္းစ ြာ ေဖြာ္ျပထြားသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေရြာင္းခ ျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ ထ ုစဥ္က ေျမေရြာင္းခ ျခင္း က ု ေက းရ ြာလူႀကီးေရွ႕ေမွြာက္တ င္ အေရြာင္းအ၀ယ္စြာခ ိဳပ္ လက္မွတ္ေရးထ ုးျခင္း 
သ ု႔မဟုတ္ ႏႈတ္ဂတ ျဖင့္ ေဆြာင္ရ က္ ျခင္းျဖစ္သည္။ စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘ းကုန္း ႏွင့္ ေရ းကုန္းေက းရ ြာမ ြားတ င္ 
စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူမ ြားက ပံုစံ ၇ မ ြားစတင္ရရွ လြာသည့္ အခ  န္ကစ၍ ေျမေရြာင္းခ မႈမ ြား အႀက မ္ေရ ပ မု ု စ တ္လြာသည္ဟု 
ေျပြာၾကြားၾကသည္။ ျပင္ပမွသမူ ြားအြား ေျမမ ြားပ ုမ ုေရြာင္းခ လြာျခင္းသည္ ရပ္ရ ြာအတ င္းလက္ရွ ေျမပမြာဏထက္ 
လက္က န္နည္းသ ြားသျဖင့္ အႏႈတ္သေဘြာေဆြာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္အျဖစ ္စစ္တမ္း ေျဖဆ ုသူမ ြားက ခံယူၾကသည္။ ဟ န္းက  းရ ြာ 
တ င္ ရ ြာသြားမ ြားသည္ ပံုစံ ၇ ရွ သည့္ေျမက ု ၀ယ္ယူ၊ ေရြာင္းခ ႏ ုင္သည္က ု နြားလည္ၾကသည္။ သ ု႔ရြာတ င္ ထ ုသ ု႔ 
အေရြာင္းအ၀ယ္မရွ ေသးဟု ဆ ုပါသည္။ ေျမအသံုးခ ခ င့္မ ြား ေရြာင္းခ ေရး ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ရြာတ င္ မည္သူမ ြား ပ ုမ ု ပါ၀င္ေၾကြာင္း  
ထပ္မံသ ရွ လ ုပါက အပ ုင္း ၄-၇ တ င္ ၾကည့္ပါ။ 

ေျမယြာအြား အေမ ဆက္ခံျခင္း 



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
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လယ္ေျမႏွင့္ ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမအြားလုံးက ု အေမ ဆက္ခံခ င့္ ရွ ပါသည္။ ထု ႔နည္းတူ ရ ြာေျမအတ င္းရွ  အ မ္၀င္းမ ြားက ုလည္း 
အေမ ဆက္ခံခ င့္ရွ သည္။ လူတစ္ဦးခ င္းစီသည္ ေျမယြာမ ြားက ု မ မ တ ု႔၏ မ ဘမ ြား သ ု႔မဟုတ္ အ မ္ေထြာင္ဘက္ထံမွ 
အေမ ဆက္ခံ ၾကသည္။ 

ေျမယြာက ု သြားသမီးမ ြားအြား အေမ ေပးသည့္အခါတ င္ ရ ြာသြားမ ြားအေနႏွင့္ ေျမအြား မည္သ ု႔ခ ြဲေ၀မည့္အေပၚ အျမင္အမ  ိဳးမ   ိဳး 
ရွ ၾကသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူအမ ြားစုက ေျမက ု သြားသမီးမ ြားအြား အညီအမွ ခ ြဲေ၀ေပးမည္ဟု ေျဖဆ ုၾကၿပီး သြားသမီးအခ  ိဳ႕ 
လက္ထပ္ၿပီး အ မ္ေထြာင္ခ ြဲထ က္သ ြားျခင္း၊ ရ ြာမွ အျခြားသ ု႔ေျပြာင္းေရႊ႕သ ြားျခင္းတ ု႔ ရွ လွ င္ပင္ ထ ုသ ု႔စီစဥမ္ည္ဟု ဆ ုၾကပါသည္။ 
က န္သူမ ြားက သြားမ ြားသည္ အ မ္ေထြာင္ဦးစီးမ ြား ျဖစ္လြာမညျ္ဖစေ္သြာေၾကြာင့္ သမီးမ ြားထက္ သြားမ ြားအြား ေျမပမြာဏ 
ပ ုေပးလ ုေၾကြာင္း ေျဖဆ ၾုကပါသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူတစ္ဦးက သမူ၏သြားသည္ မ သြားစုက ု ပ ုမ ုေစြာင့္ေရွြာက္ခြဲ့သည္ဟု 
ယူဆသျဖင့္ ထ ုသြားအြား ေျမပမြာဏ ပ ုေပးလ ုသည္။ ဟ န္းက  း ေက းရ ြာတ င္ စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူအခ  ိဳ႕တ ု႔က အထူးသျဖင့္ 
မ သြားစုအတ င္း ခ ြဲေ၀ေပးရန္ ေျမလံုေလြာက္စ ြာ မရွ သည့္အခါ မ မ တ ု႔၏ သမီးမ ြားက  ုအေမ ပ ုမ ုေပးလ ုၾကသည္။ 

အေမ ေပးရန္ ေ၀ျခမ္းမႈမ ြား ျပိဳလုပ္ရြာတ င္ အခ  ိဳ႕မ သြားစုမ ြားသည္ ေျမယြာက ု ခ ြဲေ၀ေပးလ ုၾကၿပီး အခ  ိဳ႕တ ု႔က 
ေျမက ုေရြာင္းခ ကြာ ေရြာင္းရေင က ုခ ြဲေ၀လ ုသည္။ အခ  ိဳ႕က ႏွစ္မ  ိဳးလံုးေပါင္း၍ ေဆြာင္ရ က္ၾကသည္။ ဓြားမဦးခ  
လုပ္က ုင္လြာသည့္ေျမမ ြားအတ က္ ေျမက က္သည္ ေမြာင္ႏွမ တစ္ဦး (ေနြာက္ဆုံးမွ အ မ္ေထြာင္ျပိဳသူျဖစ္ေလ့ရွ သည္) ထံသ ု႔ 
ေရြာက္သ ြားႏ ုင္ၿပီး ထ ုေမြာင္ႏွမသည္ က န္ေမြာင္ႏွမမ ြားအြား ေင ျပနအ္မ္းေလ့ရွ သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေျမက က္က ု ေမြာင္ႏွမမ ြား 
စုေပါင္းအေမ ဆက္ခံၾကၿပီး ထ ုေျမက က္ထြဲ တ င္ပင္ အ မ္အသစ္ထပ္မံေဆြာက္လုပ္ ေနထ ုင္ၾကသည္။  

တ ုက္ရ ုက္ေမးျမန္းသည့္အခါတ င္ အမ ြားစုက အကယ္၍ အ မ္ေထြာင္ဘက္ေသဆုံးသ ြားပါက အသက္ရွင္က န္ရစ္သူသည္ 
ဆံုးပါးသ ြားသည့္အ မ္ေထြာင္ဘက္၏ေျမက ု အလု အေလ ြာက္ အေမ ဆက္ခံရရွ လ မ့္မည္ဟု သေဘြာတူၾကပါသည္။ သ ု႔ရြာတ င္ 
ျဖစ္ႏ ုင္ေခ ရွ သည့္ အေျခအေနက ု ေမးျမန္းသည့္အခါတ င္ အေျဖမ ြားသည္ တစ္သမတ္တည္း မရွ လွဘြဲ (ေအြာက္ေဖြာ္ျပပါ 
အပ ုင္း ၄-၄ တ င္ ေဆ းေႏ းထြားသည့္အတ ုင္း) လက္ေတ ႕တ င္ အေမ ဆက္ခံသည့္ ပံုစံသည္ တ က သည့္အေျခအေနေပၚ 
မူတည္သည္ဟု ေျပြာၾကြားပါသည္။ 

ထ မ္းျမြားလက္ထပ္ျခင္းအြားျဖင့္ ေျမအသံုးျပိဳခ င့္ 

ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြားသည္ မ မ တ ု႔ရ ြာသူရ ြာသြားအခ င္းခ င္းေသြာ္၎ ရ ြာနီးခ ိဳပ္စပ္မွ တစ္ရ ြာသြားအြားလည္းေကြာင္း 
လက္ထပ္ေကြာင္း လက္ထပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္းတ င္ ေလွ ြာင္ေနြာက္ဆံထံုးပါသည္လြား၊ 
ဆံထုံးေနြာက္ေလွ ြာင္ပါသည္လြား သတ္မွတ္ခ က္ မရွ ပါ။ ယင္းအစြား အမ ြားစုက လက္ထပ္စ ဇနီးေမြာင္ႏံွသည္ 
မ သြားစုအေျခအေနက ုလ ုက္၍ ေရႊ႕ေျပြာင္းေနထ ုင္ၾကသည္ဟု ဆ ုပါသည္။ ဥပမြာ ခင္ပ န္း၏ မ သြားစုတ င္ 
ေျမယြာေျမြာက္မ ြားစ ြာရွ ၿပီး သြားသမီးနည္းပါးကြာ ဇနီး၏မ သြားစုတ င္ ေျမယြာအနည္းငယ္သြာရွ ၿပီး သြားသမီး မ ြားပါက 
ထ ုဇနီးေမြာငႏံွ္သည္ ခင္ပ န္း၏ ရ ြာသ ု႔ေျပြာင္းေရႊ႕ႏ ုင္ေခ ရွ ပါသည္။ သ ု႔ရြာတ င္ ဇနီး၏မ သြားစုတ င္ ေျမအရင္းအျမစ ္
ပ ုမ ုုရရွ ႏ ုင္ပါက သူတ ု႔သည္ ဇနီး၏ေမ းရပ္ ရ ြာသ ု႔ ေျပြာင္းေရႊ႕ေနထု င္ဖ ယ္ ရွ ပါသည္။ 

ဇနီးေမြာင္ႏံွ ႏွစ္ဦး လက္ထပ္သည့္အခါ လင္၊မယြား ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ တစ္ဦး၏ေျမက ု တစ္ဦးက အသံုးျပိဳပ ုင္ခ င့္ရွ ၾကသည္။ 
သ ု႔ရြာတ င္ ေျမအြား ထ ုႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦး၏အမည္ႏွင့္သြာ မွတ္ပံုတင္ထြားပါက ယင္းေျမသည္ ထ ုသူ၏အမည္ႏွင့္သြာ 
ဆက္ရွ ေနမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဥပမြာအြားျဖင့္ အမ  ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ ေသဆုံးသ ြားေသြာမ ဘထံမွ လယ္ေျမတစ္က က္က ု 
အေမ ဆက္ခံရပါက ထ ုေျမ အသံုးခ ခ င့္လက္မွတ္က ု သူမအမည္ျဖင့္ေျပြာင္းလ ုက္မည္ျဖစၿ္ပီး ထ ု႔ေနြာက္မွ 
လက္ထပ္သည့္အခါတ င္ ထ ုေျမက က္သည္ သူမ၏အမည္ႏွင့္သြာ ဆက္လက္ရွ ေနမည္ျဖစ္ၿပီး သူမ၏ခင္ပ န္းသည္ 
လက္ထပ္ထြားသည့္ကြာလတစ္ေလွ ြာက္ ထ ုေျမက ု အသံုးခ ခ င့္ရွ ေနမည္ျဖစ္ကြာ ဇနီးကအရင္ေသဆုံးသ ြားပါက ထ ုေျမက ု 
အေမ ဆက္ခံႏ ုင္ရန္ အလြားအလြာရွ ပါသည္။ 

ေျမအငွါးခ ထြားျခင္း 

ထ ုေက းရ ြာ ေလးရ ြာစလံုးတ င္ ေနထ ုင္သူမ ြားသည္ ေျမငွြားရမ္းခ င့္ သ ု႔မဟုတ္ သီးစြားလုပ္က ုင္လုပ္က ုင္ခ င့္ရွ သည္။ 
အ မ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ လုပ္သြားမလံုေလြာက္သည့္အခါ သ ု႔မဟုတ္ (မ ြားေသြာအြားျဖင့္ စ ုက္ပ  ိဳးေျမအနည္းငယ္ရွ ေသြာ 
အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားတ င္ ျဖစ္ေလ့ရွ သည့္) ေျမအြားလုံးက ု က ု္ယ္တ ု္င္ထ န္ယက္စ ုက္ပ  ိဳးရန္ 



 

12  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခငး္အြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

အျခြားအရင္းအျမစ္မ ြားမရွ သည့္အခါ ေျမက ု အငွါးခ ထြားၾကသည္။ စမ္းႀကီးႏွင့္ ဟ န္းက  း ေက းရ ြာတ ု႔တ င္ 
သီးစြားခ ထြားျခင္းက ု ပ ုမ ုလုပ္ေဆြာင္ေလ့ရွ ၾကသည္။ ဘန္႔ေဘ းကုန္းႏွင့္ ေရ းကုန္းတ ု႔တ င္ သီးစြားလုပ္က ုင္သူ မ ြားအြား 
ေင ျဖင့္ေပးေခ ေလ့ရွ သည္။ ေျမအငါွးခ ထြားျခင္းက ု အခ  န္ကြာလအြားျဖင့္ ၁ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အတ င္း ျပိဳလုပ္ၾကသည္။ အခ  ိဳ႕ေသြာ 
သေဘြာတူညီခ က္မ ြားမွြာ ႏႈတ္ဂတ ျဖင့္ ေဆြာင္ရ က္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အတ င္းသ ၊ အစင္းသ  
အခ င္းခ င္းလုပ္ ေဆြာင္ၾကျခင္းျဖစက္ြာ အျခြားသူမ ြားႏွင့္မူ စြာခ ိဳပ္စြာတမ္းျဖင့္ ခ ိဳပ္ဆ ု လုပ္က ုင္ၾကသည္။ ေျဖဆ သုူမ ြား၏ 
အေျပြာအရ အမ  ိဳးသြားဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားတ င္ ေျမအငွါးခ ျခင္းက ု လုပ္ေဆြာင္ေလ့ရွ ၾကသည္။  အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္ 
အ မ္ေထြာင္စုမ ြားက ေျမအငွြားခ  ထြားသည္လည္းရွ ပါသည္။ သ ု႔ရြာတ င္ ၎တ ု႔၏ သြားႀကီးမ ြားႏွင့္ အတူတစ္က  
လုပ္ေဆြာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျဖဆ ုသူမ ြားက အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္ မ သြားစုမ ြားတ င္ ေယ ဘုယ အြားျဖင့္ 
ေျမက ုက ုယ္တ ုင္ထ န္ယက္မႈ မျပိဳႏ ုင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းက ု က ုယ္တ ုင္မဦးစီးႏ ုင္ျခင္းတ ု႔ေၾကြာင့္ ေျမက ု က ုယ္တ ုင္အသံုးျပိဳျခင္း 
မရွ ၾကေၾကြာင္း ေျပြာၾကြားၾကသည္။ 

၄-၄ ေျမပ ငုဆ္ ငုခ္ င့္အြာမခခံ က္ ႏွင့္ ထ ခ က္ုလ ယ္မႈအေပၚ က ြား-မ ရႈေထြာင့္မ ြား 
ေအြာက္ေဖြ္ာျပပါ အပ ုင္း ၄-၅-၂ တ င္ ေဖြ္ာျပထြားသည့္အတ ုင္း ေက းရ ြာတစ္ရ ြာတ ုင္းစီသည္ အစ ုးရက ညွ ႏ ႈင္းေပးသည့္ 
ေျမယြာစြာခ ိဳပ္မ ြားေၾကြာင့္ ပုဂ လ က စ ုက္ပ  ိဳးေရးလုပ္ငန္းတ င္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွသူမ ြားထံ ေျမယြာမ ြားက ု ေပးလ ုက္ရသျဖင့္ 
ေျမယြာမ ြား ဆံုးရံႈးၾကရသည္။ အမ  ိဳးသမီးမ ြားေရြာ အမ  ိဳးသြားမ ြားကပါ ေျပြာဆ ုၾကသည္မွြာ မ မ တ ု႔၏ေျမမ ြားအတ က္ 
အြာမခံခ က္မရွ သကြဲ့သု ႔ ခံစြားေနရေၾကြာင္းႏွင့္ အနြာဂတ္တ င္ ကုမၸဏီမ ြားအြား ေျမလုပ္ပ ငု္ခ င့္ေပးပါက 
ေျမမ ြားထပ္မံဆံုးရံႈးရမည္က ု ေၾကြာက္ရ ႕ံေနရေၾကြာင္း ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။ 

ျပင္ပတ န္းအြားမ ြားေၾကြာင့္ ေျမယြာအြာမခံခ က္မရွ ဟု ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြားက ခံယူေနၾကခ  န္တ င္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားအတ င္း 
ေျမပ ငု္ဆ ုင္မႈအြာမခံခ က္သည္ က ြား-မ ျဖစ္ျခင္းအေပၚမူတည္က ြဲျပြားမႈမ ြားက ု ေလ့လြာရန္ လည္း အေရးႀကီးပါသည္။5 
သုေတသန အဖ ြဲ႕က က ြား-မက ြဲျပြားမႈေၾကြာင့္ ေျမပ ုင္ဆ ုင္ခ င့္ အြာမခံခ က္အေပၚ သက္ေရြာက္မႈျဖစ္ေစမည့္ 
အေျခအေနအခ  ိဳ႕အေၾကြာင္း ေျဖဆ ုသူ မ ြားအြား ေမးျမန္းခြဲ့ၾကပါသည္။ 

လင္မယြားက ြာရွင္းျပတ္စြဲျခင္း၊ ခ ြဲေနျခင္း သ ု႔မဟုတ္ စ န္႔ပစ္ခြဲျ့ခင္း က စၥမ ြားကု  ေမးျမန္းသည့္အခါ အမ  ိဳးသမီးမ ြားတ င္ ေျမယြာႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မည္သ ု႔ျဖစ္ပ က္မည္ကု  ေျဖၾကြားရန္ အေတ ႕အႀကံိဳ အနည္းငယ္သြာရွ သည္။ လင္မယြား က ြာရွင္းျပတ္စြဲျခင္းသည္ 
ႏ ႈင္းယွဥ္လွ င္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွ ၊ ျဖစ္ခြဲ့လွ င္လည္း ေယ ဘုယ အြားျဖင့္ ရ ြာခ င္းမတူသည့္ လင္မယြားအတ င္း ျဖစ္ေလ့ရွ သည္။ 
က န္အေျခအေနမ ြားတ င္ လင္မယြားခ ြဲခ ြာေနထ ုင္သည့္အခါ က ြား-မ ဟူ၍မရွ ဘြဲ အျခြားရ ြာမွ လြာေရြာက္ေနထ ုင္သူက 
မ မ ဇြာတ ေမ းရပ္ ရ ြာသ ု႔ ျပနလ္ည္ေနထ ုင္ၾကသည္။  စစတ္မ္းေျဖဆ ုသူမ ြားက ထ ုသူသည္ မ မ ဇြာတ ရ ြာတ င ္
ေျမယြာအခ င့္အေရးက ု မည္သည့္အခါကမွ  ရ ြာမွ ထ က္ခ ါသ ြားခြဲ့ျခင္းမရွ သကြဲ့သ ု႔ ရရွ ႏ ုင္သည္ဟု ဆ ုသည္။ 

သုေတသနအဖ ြဲ႕က တစ္ရ ြားတည္းသြားဇနီးေမြာင္ႏံွျဖစပ္ါက သ ု႔မဟုတ္ ကေလးရွ ေသြာ လင္မယြားျဖစ္ပါက စသည့္ 
ပ ုမ ုရႈပေ္ထ းသည့္ အေျခအေနမ ြားအေၾကြာင္း ေမးျမန္းသည့္အခါ ေျဖဆ ုသူမ ြားက မည္သ ု႔ျဖစ္လြာမညက္ ု ေသခ ြာမသ ပါ။ 
အခ  ိဳ႕တ ု႔က ေျမက ု ၅၀/၅၀ စီခ ြဲယသူင့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ က န္သူမ ြားက ထ ုလင္မယြားမည္သည့္မ သြားစုထံမွ ထ ုေျမက ု 
ရရွ ခြဲ့သည့္အေပၚတ င္လည္းေကြာင္း၊ မည္သူ႕အမွြားေၾကြာင့္ က ြဲရသည္ဆ ုသည့္အခ က္ေပၚ လည္းေကြာင္း မူတည္သည္ဟု 
ယူဆသည္။ အျခြားသူမ ြားက ကေလးရွ သည့္အေျခအေနမ  ိဳးတ င္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားအြား ဦးစြားေပးကြာ ေျမပု မ ုေပးသင့္သည္ဟု 
ထင္ျမင္သံုးသပ္သည္။ 

                                                      

5 ေျမယြာလပု္က ငု္ပ ငု္ဆ ငု္ခ င့္ အြာမခံခ ကသ္ည ္အ မေ္ထြာင္မ သြားစုမ ြား၊ ေျမယြာေပၚတ ငလ္ုပက္ ုငေ္နသည့္ စီးပ ြားေရးလုပင္န္းမ ြား အေပၚ 
သက္ေရြာကမ္ႈရွ ၿပီး ယင္းေၾကြာင့္ေနရပစ္ န္႕ခ ြာရမည့္အလြားအလြာသညလ္ည္း က ြား-မ အေပၚမတူည္၍ သက္ေရြာကမ္ႈရွ သညက္ ု 
ထပမ္ံေလလ့ြာဆန္းစစသ္င့္ေသြ္ာလည္း ယင္းသည္ ဤေလလ့ြာဆန္းစစ္မႈတ င ္မပါ၀င္ႏ ုငသ္ည့္က စၥရပ္ျဖစသ္ည။္ 



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 13 

ဤေဒသတ င္ သတ ု႔သမီးက သတ ု႔သြားအြား တင္ေတြာင္းရသည့္ ဓေလ့မရွ သျဖင့္ အခ  ိဳ႕က စၥရပ္မ ြားတ င္ 
အ မ္ေထြာင္ဘက္တစ္ဦးက ေနြာက္တစ္ဦးအြား မဂၤလြာလက္ဖ ြဲ႕အျဖစ္ ပစၥည္းဥစၥြာတစ္ခ  ိဳ႕က ု လက္ေဆြာင္ ေပးရႏ ုင္ဖ ယ္ရွ သည္။ 
တစ္ခ  ိဳ႕တ ု႔က စံုတ ြဲတစ္တ ြဲ လက္ထပ္သည့္အခါ ခင္ပ န္းသည္သည္ သူပ ုင္ဆ ုင္သည့္ေျမ ၅၀% က ု မယြားအြား 
လက္ေဆြာင္အျဖစ္ေပးၿပီး ယင္းေနြာက္ လင္မယြားက ြာရွင္း သည့္အခါ လင္သည္ မ မ ပု င္သည့္တစ္၀က္အျပင္ 
က န္လက္ေဆြာင္ေပးထြား သည့္ေျမ က ု ၅၀/ ၅၀ စီခ ြဲေ၀ယူသည့္အခါ လင္သည္ ၇၅% ႏွင့္ မယြားသည္ ၂၅% ရရွ မည္ဟု 
ယူဆၾကသည္။ ထ ုလင္မယြားအနက္ တစ္ဦးတစ္ေယြာက္ သ ု႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးစလံုး ေနြာက္အ မ္ေထြာင္ျပိဳပါက ထ ုေျမခ ြဲေ၀မႈသည္ 

ပ ုမ ု ရႈပ္ေထ းသည္။ 

လင္မယြားက ြာရွင္းျပတ္စြဲသူ သ ု႔မဟုတ္ မုဆ ုးဖ ု၊ မုဆ ုးမ၏ 
ဒုတ ယအ မ္ေထြာင္ မည္သ ု႔ရရွ သင့္သည့္အေပၚ အျမင္မ ြားလည္း 
က ြဲျပြားၾကသည္။ ဥပမြာအြားျဖင့္ အကယ္၍ လင္မယြား 
က ြာရွင္းၿပီးေနြာက္ ခင္ပ န္းသည္ လင္မယြားပ ုင္ပစၥည္းထက္၀က္က ု 
(ပထမ မယြားမ သြားစုဘက္မ ွ ရရွ ထြားသည့္) ရယူၿပီး 
ထပ္မံအ မ္ေထြာင္ျပိဳပါက သူ၏ေျမက ု ေနြာက္ဇနီးအြား 
ေပးခ င့္မရွ ဘြဲ ပထမအ မ္ေထြာင္မွ သြားသမီးမ ြားက ု 
ေပးသင့္သည္ဟု ေျဖဆ ုသူမ ြားက ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။ 
ထ ု႔ေၾကြာင့္ အကယ္၍ ထ ုေျမသည္ထ ုလင္မယြား၏ 
တစ္က က္တည္းေသြာေျမျဖစ္ပါက ခင္ပ န္းေသဆုံးသည့္အခါ 
ဒုတ ယမယြားသည္ မည္သည့္အရြာမွ  ရရွ လ ္မ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
ထ ုေယြာက္ ြားသည္ ဒုတ ယဇနီးႏွင့္ ကေလးထပ္မံရရွ ပါက 

အေျခအေနသည္ ပ ုမ ုရႈပ္ေထ း ႏ ုင္ပါသည္။ ခင္ပ န္းတ င္ ပထမအ မ္ေထြာင္ႏွင့္ ကေလးမရရွ ပါက 
ပထမအ မ္ေထြာင္မရွရွ သည့္ေျမက ု ဒုတ ယဇနီးအြား လ တ္လပ္စ ြာ ေပးပ ုင္ခ င့္ရွ ပါသည္။ 

၄-၅  ေျမအျငငး္ပ ြားမႈမ ြားဆ ငုရ္ြာ က ြား-မ ရႈေထြာင္မ့ ြား 
၄-၅-၁ ေက းရ ြာတ ငး္ ေျမအျငငး္ပ ြားမႈမ ြား 

ထ ုေက းရ ြာမ ြားအတ င္း ေျမယြာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အျငင္းပ ြားမႈသည္ ႏ ႈင္းယွဥ္လွ င္ 
နည္းပါးသည္ဟုဆ ုၾကသည္။ အျငင္းပ ြားမႈ ျဖစပ္ ြားသည့္အခါ အ မ္နီးနြားခ င္း အခ င္းခ င္း ေျမ 
နယ္န မ တ္ အျငင္းပ ြားမႈသြာ ျဖစေ္လ့ရွ ၿပီ ထ ုအျငင္းပ ြားမႈတ င္ ပါ၀ငပ္တ္သက္သူမ ြားသည္ 
ေက းရ ြာလူႀကီးထံ အဆံုုးအျဖတ္ ခံယူေလ့ရွ သည္။ ထ ုအျငင္းပ ြားမႈ အမ  ိဳးအစြားမ ြားတ င္ 
ပါ၀င္သူမ ြားသည္ ညွ ႏ ႈင္း ၊ ျဖနေ္ျဖေပးသူအျဖစ္ ေဆြာင္ရ က္မည့္ ေက းရ ြာလူႀကီးထံမွ 
အကူအညီျဖင့္ တ ုုက္ရ ုက္ညွ ႏ ႈင္းရန္ ႀက ိဳးစြားၾကသည္။ ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြားသည္ က ြဲႏ ြားမ ြား 
ေၾကြာင့္ သ ု႔မဟုတ္ ျပင္ပမွသူမ ြား ေက းရ ြာသစ္ေတြာအတ င္း သစ္ခုတ္ရြာမွ သီးႏံွမ ြား 
ပ က္စီးျခင္းမ  ိဳးအပါအ၀င္ အျခြားေသြာ အမႈက စၥမ ြားအတ က္လည္း ေက းရ ြာလူႀကီးထံသ ု႔ 
သ ြားေရြာက္ၾကသည္။ အမ  ိဳးသမီးမ ြားလည္း ျပနနြာမ ြားႀကံိဳသည့္အခါ ေက းရ ြာလူႀကီးထံ 
သ ြားေရြာက္န ုင္သည္။ သ ု႔ရြာတ င္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားတ င္ ေျမယြာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပနနြာ 
မ ြားရွ ၾကၿပီး ၎တ ု႔သည္ မ မ ခငပ္ န္းႏွင့္ေသြ္ာလည္းေကြာင္း မ သြားစုက ုယ္စြား 
ခင္ပ န္းကေသြ္ာ လည္းေကြာင္း ေက းရ ြာလူႀကီးထံသု ႔ သ ြားၾကသည္။ မ သြားစုမ ြားအတ င္း 
ေျမယြာအျငင္းပ ြားမႈအေၾကြာင္း ေမးျမန္းသည့္အခါ အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ထ ုေက းရ ြာမ ြား 
အတ င္း ထ ုကြဲ့သု ႔ေသြာ အျငင္းပ ြားမႈမ ြား ရွ သည္ဟု မၾကြားမ ေၾကြာင္းႏွင့္ ထ ုကြဲ့သု ႔ 
ျဖစ္ပ ြားပါက ထ ုျပနနြာက ု ေက းရ ြာလူႀကီးထံတ င္ ေျဖရွင္းႏ ုင္ေၾကြာင္း ေျပြာၾကြား 
ၾကပါသည္။  

စမ္းႀကီးေက းရ ြာတ င ္ရညည္ႊန္းအုပစ္ုေဆ းေႏ းျခင္း ဓြာတပ္ံု - 
ေလြ္ာရြာအက္ရွ္ဘက ္/ လန္ဒကဆ္ြာ 

စမ္းႀကီးေက းရ ြာတ င္ ရည္ညႊန္းအုပ္စုေဆ းေႏ းျခင္း 
ဓြာတ္ပုံ - ေလြာ္ရြာအက္ရ္ွဘက္ / လန္ဒက္ဆြာ 

 



 

14  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခငး္အြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

ေျမယြာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပနနြာမ ြားက ု ေက းရ ြာလူႀကီးသည္ စ ုက္ပ  ိဳးေျမစီမံခန္႔ခ ြဲေရးႏွင့္ စြာရင္းအင္းဦးစီးဌြာန၊ 
သစ္ေတြာဦးစီးဌြာန တ ု႔မွ အရြာရွ မ ြားႏွင့္ ဆက္သ ယ္ေဆြာင္ရ က္ေပးေလ့ရွ ေသြ္ာလည္း ရ ြာသူ၊ရ ြာသြားမ ြားသည္ 
ထ ုဦးစီးဌြာနမ ြားသ ု႔ တစ္ခါတစ္ရံ တ ုက္ရ ုက္ တင္ျပႏ ုင္ေၾကြာင္း ေျဖဆ ုသူမ ြားက ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။ 

အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ မၾကြာမီႏွစ္မ ြားက  တရြားရံုးအထ  ေရြာက္ခြဲ့သည့္ အျငင္းပ ြားမႈတစခ္ု ျဖစပ္ ြားခြဲ့ေၾကြာငး္ကု သရွ ထြားၾကကြာ 
ယင္းအမႈမွြာ အေမ ဆ ုင္က စၥျဖစ္ၿပီး သမီးတစ္ဦးက က ယ္လ န္သူမ ဘမ ြား၏ေျမက ု က န္ေမြာင္ႏွမမ ြား၏ 
သေဘြာတူညီခ က္မရရွ ဘြဲ ေရြာင္းခ ရန္ ႀက ိဳးစြားခြဲ့သည့္ အမႈျဖစ္သည္။ အမႈတစ္ခုက ု 
တရြားရံုးသ ု႔သ ြားေရြာက္တ ုင္ၾကြားျခင္းသည္ ခရီးအက ြာအေ၀း (တရြားရံုးသည္ မင္းလွ ျမ ိဳ႕နယ္အတ င္းရွ ၿပီး ၁၀ 
မ ုင္ခန္႔ေ၀းပါသည္)၊ ကုန္က စရ တ္ ႏွင့္ အခ  န္ (တရြားရံုးမွတဆင့္ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ လေပါင္းမ ြားစ ြာ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ ြားစ ြာ 
ၾကြာျမင့္ႏ ုင္ပါသည္) အခက္အခြဲတု ႔ေၾကြာင့္ လုပ္ေလ့လုပ္ထ မရွ လွပါ။ 

၄-၅-၂ ေျမယြာေပၚတ င ္စးီပ ြားေရးလပုင္နး္လပုက္ ငုျ္ခငး္မ ြား 

မၾကြာခငႏွ္စ္မ ြားအတ င္း ႀကံိဳေတ ႔ခြဲ့ရသည့္ အဓ ကေျမယြာျပနနြာမ ြားမွြာ ၎တ ု႔စြားက က္ေျမ၊ ေရ ႕ေျပြာင္းေတြာင္ယြာ၊ 
သစ္ေတြာ စ ုက္ခင္း ႏွင့္ သစ္ေတြာထ က္ပစၥည္းမ ြား ရွြာေဖ ျခင္း တ ု႔အတ က္ ကြာလၾကြာရွည္စ ြာအသံုးျပိဳခြဲ့သည့္ ေျမပမြာဏ 
ႀကီးမြားစ ြာ ဆံုးရံႈးခြဲ ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကြာင္း ရ ြာသူ၊ရ ြာသြားမ ြားက အစီရင္ခံၾကပါသည္။ လ န္ခြဲ့ေသြာ ၁၀ႏွစ္ေက ြာ္အတ င္း ထ ုေက းရ ြာ 
ေလး ရ ြာတ င္ ကုမၸဏီမ ြားက ကၽ န္း၊ သရက္ ႏွင့္ သီဟ ုဋ္ပင္မ ြားစ ုက္ပ  ိဳးျခင္း ႏွင့္အျခြား ပစၥည္းမ ြား ထုတ္ယူျခင္း တ ု႔ေၾကြာင့္ 
ေျမဧက ၁၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ဆံုးရံႈးခြဲ့ၾကသည္။ ေက းရ ြာသြားအမ ြားစုသည္ ထ ုေျမက ု မည္သည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ 
လႊြဲေျပြာင္းေပးခြဲ့သည္က ု လည္းေကြာင္း၊ မည္သူမွန္း မသ သူတစ္ဦးက ေရြာင္းခ ခြဲ့ျခင္းလြား၊ အစ ုးရက ထ ုေျမက ု ေျမလ တ္၊ 
ေျမလပႏွ္င့္ ေျမရ ုင္းမ ြား စီမံခန္႔ခ ြဲေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ကုမၸဏီမ ြားထံသ ု႔ ႏွစ္ ၃၀ အသံုးျပိဳခ င့္ခ ထြားေပးျခင္းလြား ဆ ုသည္က ု 
လည္းေကြာင္း မသ ရွ ၾကပါ။ ထ ုေျမသ မ္းဆည္းမႈအတ က္ ေဆ းေႏ းတ ုင္ပင္ခြဲ့ျခင္း၊ သေဘြာတူညီခ က္ 
ေတြာင္းခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ ြားတ င ္ ၎တ ု႔မပါ၀င္ခြဲ့ေၾကြာင္းႏွင့္ ေလ ြာ္ေၾကးမ ြားလည္း မရရွ ခြဲ့ေၾကြာင္း ရ ြာသြားမ ြားက 
ေျပြာျပခြဲၾ့ကပါသည္။ 

ထ ုသ ု႔ေျမအြားစီးပ ြားေရးလုပ္ငန္းမ ြားအြား လႊြဲေျပြာင္း လုပ္ကု င္ေစျခင္း ေပၚေပါက္ပါက ရ ြာသြားမ ြားသည္ ယခင္က 
၎တ ု႔အသံုးျပိဳခြဲ့ၾကသည့္ေျမမ ြားသ ု႔ ၀င္ေရြာက္ခ င့္ မရွ ေတြာ့ပါ။ စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘ းကုန္းႏွင့္ ေရ းကုန္းေက းရ ြာမ ြားတ င္ 
ေနထ ုင္သူမ ြားအတ က္ ယခင္က ေတြာင္ယြာစ ုက္ပ  ိဳးေရး (ေရႊ႕ေျပြာင္းေတြာင္ယြာႏွင့္ သစ္ေတြာတ င္း သီးပင္စြားပင္ႏွင့္ 
ဟင္းသီးဟင္းရ က္မ ြားက ု အေသးစြားစ ုက္ပ  ိဳးသည့္ သစ္ေတြာစ ုက္ခင္းမ ြား ပါ၀င္ပါသည္) အျဖစ ္ အသံုးျပိဳခြဲ့သည့္ 
ေျမအြားလုံးနီးပါးက ု မရရွ ႏ ုင္ေတြာသ့ျဖင့္ ထ ုေက းရ ြာမ ြားတ င္ ေျမယြာမြဲ့လူဦးေရ မ ြားစ ြာ ေပၚေပါက္လြာပါသည္။ ဟ န္းက  း 
ေက းရ ြာတ င္ ေတြာင္ယြာစ ုက္ပ  ိဳးေရးအတ က္ ေျမအခ  ိဳ႕ (၆၀ မွ ၇၀ ဧကခန္႔) ရရွ ႏ ုင္ဆြဲျဖစေ္သြာ္လည္း ယင္းသည္ ႀကီးမြားစ ြာ 
က ယ္ေပ ြာက္လွ က္ ရွ ပါသည္။ ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြား ၊ အမ  ိဳးသမီးေရြာ အမ  ိဳးသြားမ ြားပါ ထ ုေျမေပၚတ င္ ေရႊ႕ေျပြာင္းေတြာင္ယြာ 
စ ုက္ပ  ိဳးခ င့္ မရရွ ေတြာ့သျဖင့္ ထ ုေျမသ မ္းမႈေၾကြာင့္ စီးပ ြားေရးဆံုးရံႈးမႈ ရင္ဆ ုင္ၾကသည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူမ ြားက 
ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။ 

ထ ု႔အျပင္ ေျမအြားစီးပ ြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္က ုင္မႈတ င္ စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘ းကုန္း ႏွင့္ ေရ းကုန္းေက းရ ြာသြားမ ြား 
စြားက က္ေျမအျဖစ္၊ ထင္းေခ ရန္ႏွင့္ NTFP မ ြားထုတ္ယူရန္ အသံုးျပိဳခြဲ့ၾကသည့္ ေျမမ ြား ပါ၀င္ခြဲ့သည္။ စြားက က္ေျမမ ြား 
ဆံုးရံႈးရသည့္အတ က္ ရ ြာသူ၊ရ ြာသြားမ ြားတ င္ မ မ တ ု႔၏ ကၽ ြဲ၊ ႏ ြား တ ရစြာၦန္မ ြားအြား ေကၽ းေမ းရန္ အစြားအစြာ လံုေလြာက္စ ြာ 
မရရွ ပါ။ အခ  ိဳ႕က စၥမ ြားတ င္ ကၽ ြဲ၊ ႏ ြားမ ြားသည္ သ မ္းဆည္းေျမ သ ု႔မဟုတ္ အျခြားရ ြာသြားမ ြား ပ ုင္ဆ ုင္သည့္ေျမမ ြားသ ု႔ 
၀င္ေရြာကမ္ သည့္အခါ ကၽ ြဲ၊ ႏ ြားမ ြား ဒဏ္ရြာရရွ ျခင္း သ ု႔မဟုတ္ ျပန္ေရ းသည့္အထ  ဖမ္းဆီးထြားျခင္းတ ု႔ ႀကံိဳေတ ႕ရပါသည္။ 

သစ္ေတြာေျမအတ င္း ၀ငေ္ရြာက္ခ င့္မရရွ ျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ထင္းေခ ရနႏွ္င့္ မ သြားစုအပ ု၀င္ေင ရရွ ရန ္NTFP မ ြား ထုတ္ယူ၊ 
ေရြာင္းခ ရန္ တြာ၀န္ရွ သည့္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားအတ က္ အခက္အခြဲျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမြာ ဘန္႔ေဘ းကုန္းေက းရ ြာမွ 
အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ ၎တ ု႔ထင္းေခ ေနၾကျဖစ္သည့္ ေက းရ ြာလူထုဘုံပ ုင္ သစ္ေတြာမ ြားသ ု႔ လံုး၀၀င္ေရြာက္ခ င့္ မရွ ေတြာ့ပါ။ 
အမ  ိဳးသမီးမ ြား ယခုသ ြားေရြာက ္ ထင္းေခ ႏ ုင္သည့္ အျခြားသစ္ေတြာ (ထ ုသစ္ေတြာက ု မည္သူကပ ုင္ဆ ုင္ေၾကြာင္း 
မေသခ ြာေသြ္ာလည္း) တစ္ခု ရွ ပါသည္။ သ ု႔ေသြာ္ ယင္းသည္ အနည္းဆံုး ၂ မ ုင္က ြာေ၀းၿပီး ေတြာဆင္ရ ငုး္မ ြားႏွင့္ အျခြားေသြာ 
ေတြာရ ုင္းတ ရစြာၦန္မ ြား ရွ သည့္အတ က္ အႏ ရြာယ္ မ ြားပါသည္။ အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ ထ ုေနရြာသ ု႔ တစ္ဦးတည္းသ ြားေရြာက္ရန ္



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 15 

အဆင္မေျပသည့္အတ က္ အုပ္စုလ ုက္သ ြားရန္ စီစဥ္ ၾကရသည္။ စမ္းႀကီးေက းရ ြာတ င္ ေျမယြာဆုံးရံႈးမႈေၾကြာင့္ 
အမ  ိဳးသမီးမ ြားအေနႏွင့္ ေႏ ရြာသီတ င္ ဟင္းသီးဟင္းရ က္ႏွင့္ ၀ါးမ ြားရွြာေဖ ကြာ မ သြားစု အပ ု၀င္ေင ရွြာေပးႏ ုင္စ မ္းက ု 
ေလ ြာ့က ေစပါသည္။ ယင္းေၾကြာင့္ မ သြားစုတ င္ ကေလးမ ြား၏ပညြာေရးအတ က္ အသံုးျပိဳရမည့္ ေင နည္းပါးသ ြားကြာ 
ေႏ ရြာသီတ င္္္္္္္္္္္္္္္္္ အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ အျခြားသ ု႔ပ ုမ ု သ ြားေရြာက္အလုပလ္ုပ္က ုင္ၾကရသည္က ုဆ ုလ ုသည္ဟု အမ  ိဳးသမီးမ ြားက 
အစီရင္ခံၾကပါသည္။ 

ေျမေပၚတ င္စီးပ ြားေရးလုပ္ငန္းလုပက္ ုင္မႈ ျဖစေ္ပၚသည့္အတ က္ ျပည္သူတ ု႔က ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာငမ္ ြားႏွင့္ ေက းရ ြာအုပ္စု 
အုပ္ခ ိဳပ္ေရးမွ းမ ြားထံ တ ုင္ၾကြားၾကေသြာ္လည္း ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာင္မ ြားအြား ဘြာလုပ္ရမည္၊ မည္သ ု႔ 
ဆက္လက္ေဆြာင္ရ က္ရမည္က ု အနည္းငယ္သြာ ညႊန္ၾကြားထြားျခင္း၊ လမ္းညႊန္ခ က္လုံး၀မရွ ျခင္းတ ု႔ေၾကြာင့္ သူတ ု႔သည္လည္း 
ေျမသ မ္းဆည္းမႈက ု ေျဖရွင္းေပးရန ္ မည္သည့္အရြာမွ  လုပ္ေဆြာင္ ေပးႏ ုင္ျခင္းမရွ ပါ။ ေက းရ ြာလူႀကီးႏွစ္ဦးက ၎တ ု႔သည္ 
ထ ုက စၥက ု တရြားရံုးသ ု႔တ ုင္ၾကြားေပးလ ုေသြာ္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မည္သ ု႔စတင္လုပ္ေဆြာင္ရမညက္ ု မသ ရွ ၾကေၾကြာင္း 
ေျပြာၾကြားပါသည္။ 

ဟ န္းက  းေက းရ ြာ ေျမေပၚတ င္စီးပ ြားေရးလုပင္န္းလုပ္က ုင္မႈတ င ္ ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြား ဆန္စပါးစ ုက္ပ  ိဳးေနသည့္ 
လယ္က င္းမ ြားႏွင့္ ေတြာင္ယြာအျဖစ္အသံုးျပိဳေနသည့္ ေတြာင္ေစြာင္းမ ြားမွ သစ္ေတြာေျမမ ြား ပါ၀င္ခြဲ့သည္။ 
ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြားသည္ ေက းရ ြာလူႀကီးမွတစ္ဆင့္ သစ္ေတြာဦးစးီဌြာနသ ု႔ စုေပါင္း တ ုင္ၾကြားခြဲရ့ြာ ခ က္ခ င္းနီးပါး 
ျပန္လည္ေပးအပခ္ြဲ့ပါသည္။ 

၄-၆ လယ္ယြာမြဲျ့ဖစျ္ခငး္ဆ ငုရ္ြာ က ြား-မ ရႈေထြာင့္6 
ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုတ င္ လယ္ယြာမြဲ့ျဖစမ္ႈအဆင့္ ျမင့္မြားပါသည္။ စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘ းကုန္း၊ ေရ းကုန္း ေက းရ ြာမ ြားတ င္ 
ေက းရ ြာ လူဦးေရ ၇၅% ႏွင့္ အထက္သည္ လယ္ယြာမြဲ့မ ြား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျဖဆ ုသူမ ြားက ခန္႔မွန္းခြဲ့ၾကသည္။ ထ ုေက းရ ြာ 
မ ြားတ င္ လယ္ယြာမြဲ့ အမ ြားစုသည္ ယခင္က စ ုက္ပ  ိဳးလုပ္က ုင္ရန္ ေတြာင္ယြာမ ြားတ င္ လုပ္ပ ုင္ခ င့္ရွ ခြဲ့ၾကေသြာ္လည္း 
လ န္ခြဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတ င္း ေျမသ မ္းဆည္းမႈမ ြားေၾကြာင့္ ၀င္ေရြာက္လုပ္က ုင္ခ င့္ ဆံုးရံႈးခြဲ့ရသည္။ အခ  ိဳ႕တ ု႔သည္ ပံုစံ ၇ 
ရရွ ၿပီးေနြာက္ အေၾက းဆပ္ရန္ ေရြာင္းခ သျဖင့္ ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့ ျဖစ္ၾကရသည္။ ဟ န္းက  း ေက းရ ြာတ င္ ရ ြာရွ အ မ္ေထြာင္စု 
အြားလုံးနီးပါးသည္ စ ုက္ပ  ိဳးလုပ္က ုင္ရန္ ေတြာင္ယြာေျမသ ု႔ ၀င္ေရြာက္လုပ္ပ ုင္ခ င့္ ရွ ၾကၿပီး ရ ြာရွ အ မ္ေထြာင္မ သြားစု ၅၀-၆၀% 
တ ု႔သည္ စပါးစ ုက္လယ္ယြာေျမ ပံုစံ ရ ရွ ၾကသည္။ ဟ န္းက  း ေက းရ ြာတ င ္စပါးစ ုက္ေျမေရြာ ေတြာင္ယြာေျမပါ မရွ ၾကသည့္ 
မ သြားစု အနည္းငယ္သြာရွ ၿပီး ထု သူမ ြားမွြာလည္း အမ ြားအြားျဖင့္ ရ ြာသု ႔ မၾကြာေသးမီကမွ လြာေရြာက္ အေျခခ ေသြာ 
အျပင္လူမ ြား ျဖစၾ္ကပါသည္။ (လ န္ခြဲ့ေသြာ ႏွစ္ ၂၀ အတ င္း ေရႊ႕ေျပြာင္းလြာၿပီး ေတြာင္ယြာရွင္းလင္းရန္ မ သြားစုအင္အြား 
မေတြာင့္တင္းေသြာ ဗမြာလူမ  ိဳးမ ြားထြဲမွ ျဖစ္သည္)။ မ သြားစုတစ္စုသည္ လယ္ယြာမြဲ့ ျဖစ္သ ြားသည့္အခါ သူတ ု႔သည္ ရ ြာထြဲတ င္ 
ဆက္လက္ ေနေလ့ရွ ၿပီး အနည္းငယ္သြာ အျခြားအရပ္သ ု႔ ေျပြာင္းေရႊ႕သ ြားၾကသည္။ 

စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူမ ြား၏ အေျပြာအရ အမ  ိဳးသမီးဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ လယ္ယြာမြဲ့မ ြား ျဖစ္သ ြားေလ့ရွ သည္ဟု 
သ ရသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားအတ က္ တစ္ရြာသီၿပီးတစ္ရြာသီ ေျမမ ြားက  ု ခုတ္ထ င္ရွင္းလင္းရန္ 
လုပ္အြားအခရင္းအျမစ္မရွ ၾကေသြာ ေၾကြာင့္ ေရႊ႕ေျပြာင္းစ ုက္ပ  ိဳးေရးအတ က္ ေတြာင္ယြာေျမရရွ ရန္ ခက္ခြဲသည္။ 

လယ္ယြာမြဲ့ အမ  ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္ အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ လယ္ယြာစ ုက္ပ  ိဳးသည့္ကြာလတ င္ အခစြားအျဖစ္ လုပ္က ုင္ၾကေၾကြာင္း 
စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူမ ြားက ေျပြာၾကြားပါသည္။ ထ ုအခစြားလုပ္က ုင္၍ ရရွ ေသြာအခေၾကးေင သည္ မ သြားစုတစ္စုအြား 
တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေကၽ းေမ းရန္ လံုေလြာက္မႈ မရွ ပါ။ အခ ိဳ ႕ လယ္ယြာမြဲ့မ သြားစုမ ြားသည္ လယ္ေျမ သ ု႔မဟုတ္ ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမ 
မ ြားအြား ငွြားရမ္း၍ေသြာ္၎ သီးစြားအျဖစ္ေသြ္ာ၎ လုပ္က ုင္ၾကသည္။ လယ္ယြာမြဲ့မ သြားစုမ ြားသည္ မ သြားစုမ ြားက ု 

                                                      

6 ဤေလ့လြာသံုးသပ္ခ က္၏ရည္ရ ယ္ခ က္အတ က္ စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူမ ြား၏အေျဖအရ “ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့ျဖစ္ျခင္း” ဆ ုသည္မွြာ စ ုက္ပ  ိဳးရန္အတ က္ စ ုက္ပ  ိဳးေျမေသြာ္၎ 
ေတြာင္ယြာေျမ၎ မရွ ျခင္း ျဖစ္သည္။  ဤေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္းရွ  အ မ္ေထြာင္စုအမ ြားစုသည္ ေက းရ ြာေျမအတ င္း ဓြားမဦးခ  လုပ္က ုင္လြာခြဲ့သည့္ေျမမ ြား 
ရွ ၾကသည္။ 



 

16  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခငး္အြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

ေထြာက္ပံ့ရန္ ၀ါးခုတ္ျခင္း၊ မီးေသ းဖုတ္ျခင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရ က္ခူျခင္းႏွင့္ အျခြားရႏ ုင္ေသြာ အခစြားအလုပ္မ ြားက ု 
လုပ္က ုင္ၾကရသည္။ 

၄-၇  ဆုံးျဖတ္ခ က္ခ ေရးတ င ္ပါ၀ငခ္ င့္ဆ ငုရ္ြာ က ြား-မ ရႈေထြာင့္မ ြား 
၄-၇-၁ အ မေ္ထြာငစ္အုတ ငး္ ဆံုးျဖတခ္ ကခ္ ျခငး္ 

ထ ုေက းရ ြာ ေလး ရ ြာစလံုးတ င္ မည့္သည့္အပင္က ု စ ုက္ပ  ိဳးမည္၊ မည္သည့္အခ  န္တ င္စ ုက္ပ  ိဳးမည္၊ ေျမက ုေရြာင္းခ မည္လြား၊ 
ငွါးရမ္းမည္လြား စသည္ျဖင့္ ေျမယြာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ က္အမ ြားစုက ု လင္၊မယြားႏွစ္ဦး အတူတစ္က  
ခ မွတ္ၾကသည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆ သုူမ ြား က ေျပြာၾကြားပါသည္။ အပင္စ ုက္ပ  ိဳးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အကယ္၍လင္၊ မယြားအၾကြား သေဘြာတူညီမႈမရွ ပါက လင္ေယြာက္ ြား၏ ေနြာက္ဆုံး 
ဆံုးျဖတ္ခ က္သည္အတည္ျဖစ္ေၾကြာင္းႏွင့္ ထ ုသ ု႔လက္ခံရျခင္းမွြာ လင္ေယြာက္ ြားသည္ ပ ုမ ု ပင္ပန္းေသြာ အလုပ္က ု 
လုပ္က ုင္ရေသြာေၾကြာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆ ုသူအမ ြားစုက ေျပြာၾကသည္။ 

ေျမေရြာင္းခ ေရး၊ အငွါးခ ထြားေရးတ ု႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ရြာတ င္ ခင္ပ န္းသည္ မ မ ဇနီးအြားတ ုင္ပင္ရမည္ဟု 
အမ  ိဳးသမီးအမ ြားစုက သေဘြာတူညီၾကသည္။ သု ႔ရြာတ င္ အခ  ိဳ႕ေသြာ က စၥရပ္မ ြားတ င္ ခငပ္ န္းသည္ လ န္စ ြာဩဇြာ 
ႀကီးမြားပါက ထ ုဆုံးျဖတ္ခ က္က ု ခင္ပ န္းက ုယ္တ ုင္သြာ ခ မွတ္ရန္လည္း ၎တ ု႔ကသေဘြာတူညီၾကသည္။ ထ ုကြဲ့သု ႔ 
တစ္ဘက္သတ္ဆံုးျဖတ္ခ က္က ု အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ခ မွတ္ရန္ မလ ယ္ကူပါ “အဘယ္ေၾကြာင့္ဆ ုေသြာ္ ထ ုကြဲ့သု ႔ 
အမ  ိဳးသမီးတစ္ဦးတည္း ဆံုးျဖတ္ပါက မည္သူကမွ  ဝယ္ယူလ မ့္မည္ မဟုတ္သည့့္အတ က္ ျဖစ္ပါသည္”။ ပံုစံ ၇ သည္ 
ခင္ပ န္း၏အမည္ျဖင့္သြာ ရွ ပါက မယြားသည္ ခင္ပ န္း၏ သေဘြာတူညခီ က္မရွ ဘြဲ ေရြာင္းခ ရန္ တရြား၀င္အြာဏြာ 
မရွ ေသြာေၾကြာင့္ ျဖစ္ေသြာေၾကြာင့္ ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္မွန္ကန္ပါသည္။  

အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္မ ြားတ င္ ေဆ မ  ိဳးသြားခ င္းမ ြားထြဲမွ အမ  ိဳးသြားမ ြား၏ သေဘြာတူညီခ က္မလ ုဘြဲ 
အမ   ိဳးသမီးမ ြားက ုယ္တ ုင္ ထ ုကြဲ့သ ု႔ဆုံးျဖတ္ခ က္ခ ခ င့္ရွ သည္ဟု ေျဖဆ ုသူမ ြားက သေဘြာတူၾကပါသည္။ သ ု႔ရြာတ င္ 
လက္ေတ ႔တ င္ အခ  ိဳ႕မ သြားစုမ ြားက ထ ုသ ု႔ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ေရးတ င္ ၀င္ေရြာက္စ က္ဖက္မႈမ ြား ရွ သည္ဟု ၎တ ု႔က 
ေျပြာၾကြားၾကသည္။ 

၄-၇-၂ ဆံုးျဖတခ္ ကခ္ ျခငး္ႏွင့္ ရပရ္ ြာေဆ းေႏ းပ ြဲတ င ္ပါ၀ငျ္ခငး္ 

ရပ္ရ ြာအေရး ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ရြာတ င္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားပါ၀င္မႈသည္ အကန္႔အသတ္ရွ ပါသည္။ အမ  ိဳးသမီးအမ ြားစုက မ မ တ ု႔သည္ 
ရပ္ေရးရ ြာေရး ေဆ းေႏ းပ ြဲမ ြားတ င္ လံုး၀ပါ၀င္ခ င့္မရသည္ေတြာ့ မဟုတ္ဘြဲ (ဖ တ္ၾကြားျခင္းမခံရလွ င္ပင္”ကၽ န္မတ ု႔ 
နြားေထြာင္ခ င့္ရွ သည္”) လမ္းခရီးတ င္လံုၿခံိဳမႈမရွ ျခင္း သ ု႔မဟုတ္ အ မ္မႈက စၥမ ြားေျမြာင္လ န္းျခင္း တ ု႔ေၾကြာင့္ အစည္းအေ၀းတ င္ 
ပါ၀င္ရန္ သ ု႔မဟုတ္ တက္ေရြာက္ရန္ ဖ တ္ၾကြားျခင္းမခံရသည္သြာ ျဖစ္ေၾကြာင္း ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။7 အစည္းအေ၀းတ င္ 
ပါ၀င္ရန္ ဖ တ္ၾကြားခံရသည့္တ ုင္ေအြာင္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ ထ ုသ ု႔လူထုေရွ႕တ င္ ေျပြာဆ ုရန္ သက္ေသြာင့္သက္သြာ 
မခံစြားရပါ။ အမ  ိဳးသမီးမ ြား ပါ၀င္မႈ နည္းပါးရျခင္း အေၾကြာင္းမ ြားအနက္ တစ္ခ  ိဳ႕မွြာ အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ “ရွက္ရ ံ႕” ၾကၿပီး 
ပညြာရည္န မ့္ပါးေသြာေၾကြာင့္ (အထူး သျဖင့္ သမ ုင္းေၾကြာင္းဆ ုင္ရြာ) လည္းေကြာင္း အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ 
အ မ္စီးပ ြားေရးအတ က္ ဦးစီးဦးေဆြာင္ျပိဳေသြာသူမ ြား ျဖစေ္သြာေၾကြာင့္လည္းေကြာင္း အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ 
ထ ုအစည္းအေ၀းမ  ိဳးတ င္ အ မ္ေထြာင္စုတစ္ခု လံုးက ုယ္စြား ေျပြာဆ ုၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆ ုသူမ ြားက ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။  

အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ ရပ္ရ ြာအတ င္း ေခါင္းေဆြာင္ေနရြာယူသည္မွြာ ရွြားပါးပါသည္။ အမ  ိဳးသမီးတစ္ဦး ေက းရ ြာလူႀကီး 
သ ု႔မဟုတ္ အုပ္ခ ိဳပ္ေရးမွ းျဖစဖ္ူးသည္ဟု မည္သူမွ  မၾကြားဘူးၾကပါ။ အမ  ိဳးသမီးတစ္ဦး ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာင္ ျဖစ္လြာပါက 

                                                      

7 အသ ြားအလြာမရွ ျခင္း၊ လံုၿခံိဳေခ ြာေမ ႕သည့္ လမ္းပန္းဆက္သ ယ္ေရးမရွ ျခင္းတ ု႕က Heingyu တ င္ အထူးသျဖင့္အတြားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ကြားလမ္းမႀကီးမွ ၁ နြာရီခန္႔ 
လမ္းေလွ ြာက္ရၿပီး မ ုးရြာတ င္ ေမြာ္ေတြာ္ဆ ုင္ကယ္မ ြား အသံုးျပိဳ၍မရပါ။ အထူးသျဖင့္ ညအခ  န္မ ြားတ င္ စစ္တမ္းေျဖဆ ုသူမ ြား၏အေျပြာအရ ရ ြာမွထ က္၍ အစည္းအေ၀းသ ြား 
ေရြာက္တက္ေရြာက္ရန္မွြာ အမ  ိဳးသမီးမ ြားအတ က္ လံုၿခံိဳမႈ မရွ ။ အဘယ္ေၾကြာင့္ဆ ုေသြာ္ ထ ုမွ ေ၀းေသြာေနရြာက ု ေမွြာင္မြဲေနသည့္အခ  န္အတ င္ အထူးသျဖင့္ အမ  ိဳးသမီးတစ္ဦး 
အနည္းငယ္ပါသည့္အုပ္စု သ ု႔မဟုတ္ ေဆ မေတြာ္မ  ိဳးမစပ္သည့္ အမ  ိဳးသြားအမ ြားအျပြားႏွင့္ အမ  ိဳးသမီးအနည္းငယ္ သြာပါ၀င္သည့္ အုပ္စုအတ င္း သ ြားလြာရန္မွြာ အမ  ိဳးသမီး 
တစ္ဦးအတ က္ အႏ ရြာယ္မ ြားပါသည္။ 



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 17 

မည္သ ု႔ျဖစ္လြာမည္ဆု သည့္အေပၚတ င္လည္း အျမင္ အမ ိဳ းအမ ိဳ းရွ ၾကသည္။ အကယ္၍ အမ  ိဳးသမီးတစ္ဦး 
ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာင္ ျဖစ္လြာပါက သူမစကြားက ု မည္သူမွ  နြားေထြာင္လ မ့္မည္မဟုတ္ဟု အခ  ိဳ႕က ယူဆပါသည္။ 
အျခြားသူမ ြားက အမ  ိဳးသြားျဖစ္ေစ၊ အမ  ိဳးသမီးျဖစ္ေစ တရြားမွ တမႈရွ ပါက အေၾကြာင္းမဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။ 

ေက းရ ြာမ ြားတ င္ ဆယ္အ မ္လွ င္က ုယ္စြားလွယ္အျဖစ္ ဆယ္အ မ္မွ းတစ္ဦးက ုေရ းခ ယ္ကြာ ေက းရ ြာအုပ္စုအုပ္ခ ိဳပ္ေရးမွ းႏွင့္ 
ရပ္ေရး၊ရ ြာေရး က စၥအ၀၀ ေဆ းေႏ းေစပါသည္။ မူအရ အမ  ိဳးသြားေရြာ အမ  ိဳးသမီးပါ ထ ုတြာ၀န္က ု ယူႏ ုင္ပါသည္။ သု ႔ရြာတ င္ 
လက္ေတ ႕တ င္ အမ ြားစုမွြာ အမ  ိဳးသြားမ ြားသြာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထ ုေက းရ ြာ ေလး ရ ြာမွစုစုေပါင္းက ုယ္စြားလွယ္ ၅၀ အနက္ 
ဘန္႔ေဘ းကုန္း ေက းရ ြာမွ က ုယ္စြားလွယ္တစ္ဦးသြာလွ င္ အမ  ိဳးသမီးျဖစ္ပါသည္။ 

က ြား-မ ဆ ုင္ရြာေလ့လြာဆန္းစစ္ခ က္တ င္ ပါ၀င္သည့္ အမ  ိဳးသြားအမ ြားစုက မူအြားျဖင့္ အဆင့္တ ုင္းအတ က္ 
ေခါင္းေဆြာင္ေနရြာတ င္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ု ပ ုမ ုျမင္ေတ ႕လ ုေၾကြာင္း ေျဖၾကြားၾကပါသည္။ သ ု႔ရြာတ င္ အမ  ိဳးသမီးမ ြား 
ေခါင္းေဆြာင္ေနရြာတ င္ပါ၀င္ခ င့္ရရွ ေရးမွြာ ေအြာက္ပါအတြားအဆီးမ ြားရွ သည္ဟု အမ ြားက ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။ - 

 အမ  ိဳးသမီးမ ြားအေနႏွင့္ ရြာထူးအြာဏြာ၀င္ယူရန္မွြာ “ထံုးစံ” မရွ သျဖင့္သူတ ု႔သည္ “ထ ုသ ု႔ေနရြာယူရန ္
အေတ းပင္မရွ ”။ 

 အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ အ မ္ေထြာင္စုအဆင့္ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ သူမ ြား ျဖစ္သျဖင့္ ၎တ ု႔သည္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားအပါအ၀င္ 
အ မ္ေထြာင္စုအြားလုံးရွ  လူအေယြာက္စီတ ုင္းက ု က ု္ယ္စြားျပိဳသည့္ ရပ္ရ ြာေခါင္းေဆြာင္မ ြားအျဖစ ္
တြာ၀န္ထမ္းေဆြာင္ႏ ုင္သည္ ဟု ေက းရ ြာထြဲမွ လူအခ  ိဳ႕တ ု႔က ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ 

 အမ  ိဳးသမီးမ ြားတ င္ ပညြာရည္န မ့္ပါးသျဖင့္ ၎တ ု႔သည္ ထ ုရြာထူးမ ြားတ င္ ထမ္းေဆြာင္ရန္ “အရည္အခ င္း 
မျပည္မပီါ”။8 

 ထ ုသ ု႔ေသြာ ရြာထူးမ ြားတ င္ ထ ေရြာက္စ ြာ တြာ၀နထ္မ္းေဆြာင္ရန္မြွာ အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ 
အမ  ိဳးသြားမ ြားႏွင့္အတူရွ သည့္အခ  န္တ င္ “အရွက္ႀကီး” ကြာ “မ မ ထင္ျမင္ခ က္က ု ေဖြာ္ျပရန္ ေၾကြာက္ရ ံ႕” ၾကသည္။ 

 အမ   ိဳးသမီးမ ြားသည္ ကြာယအြားျဖင့္ သ ြားလြာႏ ုင္စ မ္းအကန္႔အသတ္ရွ ပါသည္။ လမ္းမ ြားဆ ုးသျဖင့္ ရ ြာမွ 
အျခြားေနရြာသ ု႔ သ ြားေရြာက္၍ အစည္းအေ၀းမ ြားတက္ေရြာက္ရန္မွြာ အမ  ိဳးသမီးမ ြားအတ က္ ခက္ခြဲပါသည္။ 

 အမ   ိဳးသြားအုပ္စုတစ္စုအတ င္း အမ  ိဳးသမီး တစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦး တည္းသြာ အခ  န္ၾကြာၾကြာ လြာေရြာက္ပူးေပါင္း 
ေဆြာင္ရ က္ရျခင္းမွြာ ”သင့္ေတြာ္မႈ” ရွ မည္မဟုတ္ပါ။ 

အခ  ိဳ႕ေျဖဆ ုသူမ ြားက ဤသု ႔အမ  ိဳးသမီးမ ြား ေခါင္းေဆြာင္ရြာထူးမယူသည့္ ဓေလ့သည္ အခ  န္ႏွင့္အမွ  ေျပြာင္းလြဲသ ြားႏ ုင္ၿပီး 
ၿမ ိဳ႕ႀကီးမ ြားတ င္ ေျပြာင္းလြဲၿပီးျဖစ္ႏ ုင္ေသြ္ာလည္း ေက းလက္ေဒသမ ြားတ င္ ယင္းသ ု႔ေျပြာင္းလြဲရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟူ 
ယူဆၾကပါသည္။ 

၄-၈ ၀နေ္ဆြာငမ္ႈမ ြား ရရွ ေရးတ င ္က ြား-မအလ က္ု ရႈေထြာင့္မ ြား 
ေရ းကုန္း ေက းရ ြာအုပ္စုတ င္ ေနထ ုင္သူမ ြားသည္ ေဒသအတ င္း လယ္ယြာထ က္ကုန္ပစၥည္းမ ြား ထုတ္လုပ္ေရးအတ က္ 
အေထြာက္အကူျဖစ္မည့္ ၀န္ေဆြာင္မႈမ ြားရရွ မႈ အလ န္နည္းပါးသည္။ 

၄-၈-၁ ေင ေၾကး၀နေ္ဆြာငမ္ႈ ရရွ ျခငး္ 

ေယဘုယ အြားျဖင့္ ေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္းရွ  အမ  ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္ အမ  ိဳးသြားမ ြားတ င္ ဘဏ္ေင စြာရင္း မရွ ၾကပါ။ ထု ႔အတူ၎တ ု႔ 
ေခ းေင  ရရွ ခ င့္လည္း အလ န္နည္းပါးသည္။ အေသးစြားေင ေခ းေပးသည့္ အဖ ြဲ႕အစည္းမ ြား၊ ေင စု-ေင ေခ းအုပ္စုမ ြား 
ႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြားတ င္ အေတ ႕အႀကံိဳအမ  ိဳးအမ  ိဳးရွ ၾကသည္။ စမ္းႀကီးႏွင့္ ေရ းကုန္းေက းရ ြာမ ြားတ င္ 

                                                      

8 ယင္းသည္ အသက္အရ ယ္ရွ သည့္အမ  ိဳးသမီးမ ြားအတ က္ ျဖစ္ႏ ုင္သည္။ သ ု႔ေသြာ္အခ  ိဳ႕က အလွ င္အျမန္ပင္ေထြာက္ျပၾကသည္မွြာ ရ ြာရွ  မ န္းကေလးမ ြားသည္ 
ေယြာက္ ြားေလးမ ြားထက္ ေက ြာင္းတ င္ေနထ ုင္သည္မွြာ ပ ုမ ုၾကြာျမင့္သည့္ ဆ ုသည့္အခ က္ ျဖစ္ပါသည္။ 



 

18  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခငး္အြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

အေသးစြားေင ေခ းေပးသည့္အဖ ြဲ႕အစည္းမ ြား၊ ေင စု-ေင ေခ းအုပ္စုမ ြား မရွ ၾကပါ။ ဘန္႔ေဘ းကုန္းတ င္ တစ္ခုရွ ခြဲ့ေသြ္ာလည္း 
အုပ္စုက ုဦးေဆြာင္သည့္ အမ  ိဳးသမီးက ေင ကု ယူ၍ ထ က္ေျပးသ ြားခြဲ့သည္။ ဟ န္းက  း ေက းရ ြာတ င္ ေက းရ ြာ 
ခရစ္ယြာန္ဘုရြားေက ြာင္းမွတစ္ဆင့္ ေင စုေင ေခ းအုပ္စုရွ ၿပီး အမ  ိဳးသမီးေရြာ အမ  ိဳးသြားပါ ေင ေခ းခ င့္ရွ သည္။ ရ ြာသြားမ ြားသည္ 
ေင လ ုအပ္ပါက ရ ြာတ င္းရွ  ပ ုမ ုခ မ္းသြာၾက ယ္၀ေသြာ အ မ္ေထြာင္စုမ ြား သ ု႔မဟုတ္ ေင တ ုးေခ းစြားသူမ ြားထံမွ 
ေခ းယူေလ့ရွ သည္။ ယင္းေခ းေင သည္ အတ  ုးႏႈန္း ျမင့္မြားေလ့ရွ သည္။ 

ပံုစံ ၇ ရွ သူမ ြားသည္ ဘဏ္ေခ းေင  အခ  ိဳ႕ရရွ ႏ ုင္သည္။ ရ ြာသြားမ ြားသည္ က ုယ္တ ုင္ဘဏ္မ ြားႏွင့္ ဆက္သ ယ္ေင ေခ းျခင္း မရွ ဘြဲ 
ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာင္က အ မ္ေထြာင္စမု ြားထံမွ အခ က္အလက္မ ြားေကြာက္ယူကြာ ေခ းေင ရရွ ေရးအတ က္ 
စီစဥ္ေဆြာင္ရ က္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခ ြဲျခင္း ျပိဳလုပ္ၾကသည္။ အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ထ ုေခ းေင က ု မည္သည့္ဘဏ္မွ ရရွ ေၾကြာင္း မသ ၾကပါ။ 
ရ ြာသြားမ ြားသည္ ဘဏ္ေခ းေင က ု ၆ လ အတ င္း ျပန္ဆပ္ရသည္။ သ ု႔ေသြာ္ မၾကြာမီ ဆပ္ရမည့္သက္တမ္းတ ုး ေပးလ မ့္္မည္ဟု 
ေမွ ြာ္လင့္ရပါသည္။ ေခ းေင က ု တစ္ဧကလွ င္ ၇၅၀၀၀ က ပ္မွ ၁၅၀၀၀၀ က ပ္အတ င္း (ေင ပမြာဏ တစ္ရ ြာႏွင့္တစ္ရ ြာ 
က ြာျခြားပါသည္) ေခ းယူခ င့္ရရွ ေၾကြာင္း အမ  ိဳးသြားမ ြားက သတင္းေပးၾကသည္။ ေင ေခ းယူသည္သည္ ထ ုေခ းေင ျဖင့္ 
စ ုက္ပ  ိဳးေရး သ င္းအြားစုမ ြား ၀ယ္ယူျခင္း၊ စ ုက္ပ  ိဳးရြာသီ အတ င္း ေန႔စဥအ္သံုးစရ တ္အတ က္ ေပးျခင္းတ ု႔ျဖင့္ အသံုးျပိဳၾကသည္။ 
အမ  ိဳးသြားေရြာ အမ   ိဳးသမီးမ ြားပါ ေခ းေင ရရွ ႏ ုင္သည္၊ သ ု႔ရြာတ င္ ပံုစံ ၇ တ င္ ၎တ ု႔၏အမည္ေပါက္ရန္ လ ုအပ္သည္။ 
အမ  ိဳးသမီးအနည္းငယ္တ င္သြာ ပံုစံ ၇ တ င္၎တ ု႔အမည္ပါရွ သျဖင့္ အမ  ိဳးသမီးအနည္းငယ္သြာ ေခ းေင  ရရွ ႏ ုင္သည္။ 

ေက းရ ြာအတ င္း မ သြားစုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေင က ု မည္သူကက ုင္တ ယ္၊ထ န္းသ မ္းၾကသည္မွြာ မတူညီၾကပါ။ ေယဘုယ အြားျဖင့္ 
လယ္ယြာထ က္ကုန္မ ြားက ု ေဈးသ ု႔တင္ပ ု႔ေရြာင္းခ သည္မွြာ အမ  ိဳးသြားမ ြား ျဖစ္ၾကသည္။ ေက းရ ြာအခ  ိဳ႕တ ု႕တ င္ အမ  ိဳးသြား 
မ ြားက ေင က ု ထ န္းသ မ္း၊ က ုင္တ ယ္ၾကသည္က ပ ုမ ြားသည္။ အျခြားရ ြာမ ြားတ င္ အမ  ိဳးသြားမ ြား ေဈးမွ ျပန္လည္ေရြာက္ရွ လြာ 
သည့္အခါ မ မ ခင္ပ န္းထံမွ ေင က ု ယူ၍သ မ္းဆည္းက ုင္တ ယ္သည္က ပ ုမ ြားသည္။ အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ ”ေင ေၾကးႏွင့္ 
ပတ္သက္လွ င္၎တ ု႔၏ ခင္ပ နး္မ ြားက ု အယံုအၾကည္မရွ ” ၊ အ မ္အသံုးစရ တ္က ု ပ ု၍ထ န္းသ မ္းၾကသည္ 
ဟုရယ္ရယ္ေမြာေမြာႏွင့္ ေျဖဆ ုၾကသည္။  

၄-၈-၂ စ ကုပ္  ိဳးေရးသငတ္နး္မ ြားႏွင့့္ သ ငး္အြားစမု ြား ရရွ ႏ ုငခ္ င့္ 

ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုတ င္းရွ  မည္သည့္ေက းရ ြာမဆ ု အမ   ိဳးသမီး၊ အမ  ိဳးသြားမ ြားသည္ သင္တန္းတက္ေရြာက္ရန္ အခ င့္ 
အေရး အလ န္နည္းပါးသည္။ မည္သည့္ရ ြာတ င္မွ ၊ စု က္ပ ိဳ းေရးကု  အဓ ကထြား ပု ႔ခ သည့္ သင္တန္း မရရွ ဖူးပါ။ 

အ မ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ ၎တ ု႔၏ စ ုက္ပ  ိဳးေရးသ င္းအြားစုမ ြားကု  တစ္အ မ္ေထြာင္ခ င္း မင္းလွၿမ ိဳ႕တ င္ တု က္ရ ုက္ တက္၀ယ္ 
ၾကသည္။ စ ုက္ပ  ိဳးေရး သ င္းအြားစုမ ြားေထြာက္ပံ့ရန္ အစ ုးရ၏အစီအစဥ္ေသြ္ာလည္းေကြာင္း၊ သမ၀ါယမ အဖ ြဲ႕ေသြာ္ 
လည္းေကြာင္း မရွ ပါ။ သ င္းအြားစုမ ြား ၀ယ္ယူရန္ ရံပံုေင မရရွ သူမ ြားသည္ စ ုက္ပ  ိဳးလုပ္ကု င္ႏ ုင္ျခင္း မရွ ပါ။ 

၄-၈-၃ အျခြား၀နေ္ဆြာငမ္ႈမ ြား ရရွ ႏ ုငခ္ င့္ 

ထ ု႔နည္းတူစ ြာပင္ ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုတ င္ေနထ ုငၾ္ကသူမ ြားသည္ ပညြာေရး၊ က န္းမြာေရးႏွင့္ စ တ္ခ ရေသြာ ေသြာက္ေရ တ ု႔ 
အပါအ၀င္ အျခြားေသြာ၀န္ေဆြာငမ္ႈမ ြား ရရွ ရန္ အခက္အခြဲရွ ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဟ န္းက  း ေက းရ ြာသည္ ေခါင္ၿပီး 
လမ္းမႀကီးမွ တစ္နြာရခီန္႔ လမ္းေလွ ြာက္ရသည္။ ထ ုေက းရ ြာမွ အမ  ိဳးသမီးမ ြားက ၎တ ု႔သည္ က န္းမြာေရး၀န္ေဆြာငမ္ႈ 
အနည္းငယ္သြာ ရရွ ၾကသည္ဟု ဆ ုပါသည္။ ထ ု႔နည္းတူ ရ ြာတ င္ မူလတန္းေက ြာင္း တစ္ေက ြာင္းရွ ၿပီး ပံုမွန္ဆရြာတစ္ဥးီ 
အြားက ုးေလြာက္ဖ ယ္ရြာ ရရွ ေရးမွြာ ခက္ခြဲသည္။ 
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၅-၀  အႀကံျပိဳခ က္မ ြား 

ဤက ြား-မ ေလ့လြာသံုးသတ္ခ က္က ု အေျခခံ၍ ေရွ႕ေျပးစီမံက န္းလုပက္ က္မ ြားတ င္ အသံုးျပိဳရန္ နည္းပညြာအရ ခ ဥ္းကပ္ပံု 
နည္းလမ္းမ ြားအတ က္ေရြာ အနြာဂတ္တ င္ ေဆြာင္ရ က္ရန္ မူ၀ါဒႏွင့္ တရြားဥပေဒေရးရြာ ျပိဳျပငေ္ျပြာင္းလြဲမႈမ ြားအတ က္ပါ 
အႀကံဥြာဏ္ အခ  ိဳ႕ေပးလ ုပါသည္။ ထ ုအႀကံဥြာဏ္မ ြားအေသးစ တ္မွြာ ေအြာက္ပါအတ ုင္းျဖစ္ပါသည္။- 

၅-၁ ေရ႕ွေျပးစမီကံ နး္လုပက္ က္မ ြားအတ က္ နည္းပညြာအရ ခ ဥး္ကပပ္ံု 
နည္းလမး္မ ြား 

၁။  ေရွ႕ေျပးခ ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ ြားအြား ပ ုမ ုေကြာင္းမ နေ္သြာပံုစံျဖစေ္စရန္ႏွင့္ အမ  ိဳးသမီးမ ြား၏ ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ 
ပ ုင္ဆ ု္င္ခ င့္က ု ထည့္သ င္းစဥ္းစြားသည့္နည္းလမ္းျဖင့္အေကြာင္အထည္ေဖြာ္ ႏု င္ေရးအတ က္ စတင္၀င္ေရြာက္ 
ေဆြာင္ရ က္စဥ္ကပင ္  အေထ ေထ ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပ ုင္ဆ ုင္ခ င့္ ေလ့လြာသံုးသပ္မႈႏွင့္ တစ္ၿပ ိဳင္တည္း က ြား၊မ 
ေလ့လြာသံုးသပ္မႈကု  လုပ္ေဆြာင္သင့္ပါသည္။ 

၂။ ေက းရ ြာနယ္န မ တ္မ ြားကု  တု င္းတြာသတ္မွတ္ရြာတ င္ အၿမြဲတမ္းလု လု ပင္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား၏ ေျမအသံုးျပိဳမႈကု  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမရွ သလု  အမ ိဳ းသမီးမ ြား၏ ေျမအသံုးျပိဳမႈမွြာ ထင္သြာျမင္သြာ မရွ သည့္အတ က္ ေရွ႕ေျပးေျမျပင္က င္း ဆင္း 
ေဆြာင္ရ က္သည့္အဖ ြဲ႕သည္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား အသံုးခ ေနေသြာ ေျမကု  အထူး ဂရုျပိဳ ေလ့လြာသံုးသပ္သင့္သည္။ ထု ကြဲ့သု ႔ေသြာ 
ေျမမ ြားတ င္ ရ ြာေျမ၊ သစ္ေတြာေျမ (အမ ိဳ းသမီးမ ြား ထင္းႏွင့္ NTFP မ ြား ထုတ္ယူသည့္ေျမ)ႏွင့္  ေတြာင္ယြာေျမ (အမ ိဳ းသမီးမ ြား 
မီးဖ ုေခ ြာင္ သီးႏွံစု က္ခင္း ထြားရွ ႏု င္သည့္ ေနရြာ) မ ြားပါဝင္ႏု င္ပါသည္။ အကယ္၍ ထု ေျမ သည ္
နယ္န မ တ္တု င္းတြာသတ္မွတ္ရြာတ င္ ထု ေျမမ ြားကု  ရ ြာ၏ တစ္စ တ္တစ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မရွ ပါက ထု ေျမ မ ြားအေပၚ 
အြားထြား၍ အမ ိဳ းသမီးမ ြား ေဆြာင္ရ က္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ ြားကု  ထ ခု က္ေစႏု င္ပါသည္။ အမ ိဳ းသမီးေျမ အသံုးခ မႈကု  
မွတ္တမ္းတင္ႏု င္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွြာ ရပ္ရ ြာမ ြား၏ အရင္းအျမစ္အသံုးခ ပံုမ ြားကု  မွတ္တမ္းတင္သည့္အခါ 
အမ ိဳ းသြား/အမ ိဳ းသမီး၊ လူႀကီး/လူငယ္ႏွင့္ လူလ တ္/အ မ္ေထြာင္သည္ စသည္တု ႔အလု က္ အသံုးျပိဳသူမ ြားကု  အုပ္စုခ ြဲျခြား၍ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ အသံုးျပိဳသူအမ ိဳ းအစြားအျပည့္အစံုကု  အျပည့္အဝ ပံုေဖြ္ာသ ရွ ႏု င္မည္ျဖစ္သည္။ 

၃။ အမ ိဳ းသမီးမ ြားအြား ေက းရ ြာ ေျမပံုထုတ္ေရး ေကြာ္မတီတ င္ ပါဝင္ေစျခင္းသည္ စီမံက န္းေဖြ္ာေဆြာင္ရြာတ င္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား 
အသံမ ြားကု  ထည့္သ င္းစဥ္းစြားႏု င္ေစရန္ ေျခလွမ္းေကြာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္တု င္ အမ ိဳ းသမီးမ ြားမွြာ ထု သု ႔ 
ပါဝင္ေဆြာင္ရ က္မႈႏွင့္ ရင္းႏီွးက ၽမ္းဝင္ျခင္း မရွ သျဖင့္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား အဓ ပၸါယ္ရွ စ ြာ ပါဝင္ေဆြာငရ္ က္ႏု င္ေစရန္ ပု မု အြားစု က္ 
လုပ္ေဆြာင္ရန္ လု အပ္ေပလ မ့္မည္။ အစည္းအေဝးအြားလုံးတ င္ အမ ိဳ းသြားတစ္ဖ ြဲ႕၊ အမ ိဳ းသမီး တစ္ဖ ြဲ႕ ခ ြဲ၍ ျပိဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
အမ ိဳ းသမီးမ ြား မ မ တု ႔၏ အျမင္မ ြားကု  ထုတ္ေဖြာ္ေျပြာခ င့္ ရရွ လ မ့္မည္ဟု ရည္ၫႊန္းအုပ္စုမ ြားမွ အမ ိဳ းသမီး အခ ိဳ ႕က 
အၾကံျပိဳသည္။ ထု ေကြာ္မတီမ ြားတ င္ မတူညီေသြာ အမ ိဳ းသမီး အုပ္စု အမ ိဳ းမ ိဳ း (အသက္အရ ယ္အလု က္၊ အ မ္ေထြာင္ရွ -မရွ ၊ 
အမ ိဳ းသမီး အ မ္ေထြာင္ဦးစီးႏွင့္ အမ ိဳ းသြား အ မ္ေထြာင္ဦးစီးမွ မ သြားစုဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ စု က္ပ ိဳ းေျမရွ ေသြာ အမ ိဳ းသမီးႏွင့္ 
လယ္ယြာမြဲ့ မ သြားစုဝင္ အမ ိဳ းသမီး စသျဖင့္) တု ႔ကု  ကု ယ္စြားျပိဳသူမ ြား ပါဝင္ေစရန္ ေဆြာင္ရ က္ေစျခင္းျဖင့္ ရည္ရ ယ္ခ က္ ပု မု  
အထေျမြာက္ႏု င္မည္ျဖစ္သည္။ 

၄။ ေက းရ ြာေျမအသံုးခ မႈ အစီအစဥ္မ ြား ခ မွတ္ရြာတ င္ ေရွ႕ေျပးအဖ ြဲ႕အေနႏွင့္ အမ ိဳ းသမီးမ ြားပါဝင္ေစရန္ ဂရျုပိဳ၍ 
အြားလုံးပါဝင္ေသြာ လုပ္ငန္းစဥ္မ ိဳ း ေဆြာင္ရ က္ရန္ မျဖစမ္ေန အေရးႀကီးပါသည္။ 

၅။ အမ  ိဳးသမီးသီးသန္႔ အစည္းအေ၀း သ ု႔မဟုတ္ အုပ္စုမ ြားဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အမ  ိဳးသမီးမ ြားေျမအသံုးခ ခ င့္  ရရွ ေရးႏွင့္ 
ေျမအသံုးခ မႈတ ု႔ႏွင့္  စပ္လ ဥ္း ၍၎တ ု႔၏အခက္အခြဲမ ြားက ု ဖ င့္ဟေျပြာဆ ု၊ ေဖြ္ာျပခ င့္ ရရွ ႏ ုင္မည္  ျဖစ္ပါသည္။  

၆။ ေက းရ ြာမ ြားတ င္ အထူးသျဖင့့္ အမ  ိဳးသမီးထုအတ င္း ေျမယြာႏွင့္သက္ဆ ုင္သည့္ဥပေဒမ ြားအေၾကြာင္း ဗဟုသုတ 
နည္းေနဆြဲပငျ္ဖစပ္ါသည္။ ေရွ႕ေျပးၾကြား၀င္ေဆြာငရ္ က္ျခင္းႏွင့္ ယင္းအေပၚသက္ေရြာက္မႈအလြားအလြာက ု ရ ြာသူ၊ 



 

20  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခငး္အြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

ရ ြာသြားမ ြား နြားလည္ေစရန္အတ က္ ပညြာေပးအစီအစဥ္မ ြားႏွင့္ စ မ္းရည္ျမႈင့္တင္ေပးျခင္းမ ြား ျပိဳလုပ္ေပးရန္ မျဖစမ္ေန 
လ ုအပ္ပါသည္။ တရြားဥပေဒေရးရြာ ပညြာေပး အစီအစဥ္မ ြားတ င္ အမ ိဳ းသမီးေျမယြာအခ င့္အေရးကု လည္း ထည့္သ င္း 
ပညြာေပးသင့္ၿပီး သင္တန္းမ ြားကု  အမ ိဳ းသြားမ ြားႏွင့္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား အြားလုံးအတ က္ စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။ 

၇။ အထူးသျဖင့္ လယ္ယြာေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္း ေဆြာင္ရ က္ဆြဲျဖစ္သည့္ နယ္ေျမမ ြားတ င္ (သ ု႔မဟုတ္ ေျမက ု 
လယ္ယြာေျမအျဖစ္ ေျပြာင္းလြဲသည့္အခါ မၾကြာမီအနြာဂတ္တ င္ ရ ြာသူ၊ရ ြာသြားမ ြားအေပၚ သက္ေရြာက္မႈ ရွ ႏ ုင္သည္) 
ေရ းကုန္းေက းရ ြာတ င္ ေက းရ ြာနယ္န မ တ္အေသးစ တ္ေရးဆ ြဲသည့္ ေရွ႕ေျပး စီမံက န္းသည္ လယ္ယြာေျမမွတပ္ံုတင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အြား မည္ကြဲ့သ ု႔ ထ ခ ုက္မႈ ရွ ႏ ုင္၊ မရွ ႏ ုင္က ု ေက းရ ြာသူ၊ ေက းရ ြာသြားမ ြားႏွင့္ ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာင္မ ြားအြား 
ရွင္းျပရြာတ င္ ဂရုတစု က္ ေဆြာင္ရ က္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရပါသည္။ 

၈။ ေက းရ ြာတ င္း အျငင္းပ ြားမႈက ု လက္ဦးေျဖရငွ္းေပရသူ၊ ရ ြာသူ၊ရ ြာသြားမ ြားအတ က္ အစ ုးရဌြာနမ ြားႏွင့္ဆက္သ ယ္ရ သည့္ 
လမ္းေၾကြာင္းျဖစ္သည့္ ေက းရ ြာ ေခါင္းေဆြာင္မ ြားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီအမ  ိဳးသမီးမ ြား အတ က္ေျမယြာ အခ င့္အေရးမ ြား 
ေျမယြာျငင္းပ ြားမႈေျဖရွင္းရန္ အေကြာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ ြား တ ု႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ ြား ေပးသင့္သည္။ 

၉။ ဤစီမံက န္းတ င္ ေရွ႕ေျပးစီမံက န္းေဆြာင္ရ က္စဥ္ကြာလအတ င္း ေဖြာ္ထုတ္ေတ ႕ရွ ရသည့္  ရပ္ရ ြာအတ င္းရင္ဆ ုင္ 
ေနရသည့္ က ြား-မ ဆ ုင္ရြာစ န္ေခၚမႈမ ြားက ုမွတ္တမ္းတင္ၿပီး ထ ုေတ ႕ရွ ခ က္မ ြားက ု စ န္ေခၚမႈမ ြားေျဖရငွ္းေပးရန္ 
တြာ၀န္ရွ သည့္ အျခြားအုပ္စုမ ြား ( ထ ုေဒသအတ င္း ဆက္ႏ ယ္ေနသည့္ျပနနြာမ ြားက ု ေျဖရွင္းေဆြာင္ရ က္ေနၿပီး 
ျဖစ္ႏ ုင္သည့္ အစ ုးရေအဂ င္စီမ ြား သ ု႔မဟုတ္ ေဒသ အရပ္ဖက္လူမႈအဖ ြဲ႕အစည္းမ ြားကြဲ့သ ု႔ေသြာ) သ ု႔ဆက္သ ယ္ ေပးပ ု႔ေရး 
နည္းလမ္းရွြာရန္ စဥ္းစြားသင့္သည္။ ဥပမြာအြားျဖင့္ Heingyu ေက းရ ြာသ ု႔သ ြားသည့္လမ္းသည္ ၾကမ္းတမ္းသျဖင့္ 
အမ  ိဳးသမီးမ ြား ရ ြာမွထ က္၍ အစည္းအေ၀းသ ြားတက္ရန္ အတြားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု ရ ြာသြား အမ ြားစုက 
ေျပြာၾကြားၾကသည္။ ထ ုနယ္ေျမအတ င္း အမ  ိဳးသမီးမ ြားေဒသအစ ုးရအဖ ြဲ႕တ င္း ပါ၀င္ေရး အြားေပးသည့္ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖ ြဲ႕အစည္းမ ြားရွ ပါက ဤေတ ႕ရွ ခ က္မ ြားသည္ ၎တ ု႔၏လုပ္ငန္းအတ က္ အက   ိဳးရွ ေစႏ ုင္ၿပီး 
ဤအတြားအဆီးက ု မည္သ ု႔ေျဖရွင္းရမည္က ု နည္းလမ္းသတ္မွတ္၍ ရေစႏ ုင္ပါလ မ့္မည္။ 

၁၀။ ေရွ႕ေျပးနည္းလမ္းက ု ေစြာင့္ၾကည့္၊ အကြဲျဖတ္စဥ္အတ င္း အမ  ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္ အမ  ိဳးသြားမ ြားအတ က္ ရလဒ္မ ြား သည္ 
သြာတူညီမွ  ရွ -မရွ  အကြဲျဖတ္ရြာတ င္ အေထြာက္အကူျဖစ္သည့္ အခ က္အလက္မ ြားအြားစုေဆြာင္း၊ အသံုးခ ေရး 
အဖ ြဲ႕အေနႏွင့္ေဆြာင္ရ က္သင့္သည္။ 

၅-၂။  အျခြားမဝူါဒႏွင့္ ဥပေဒျပိဳျပငေ္ျပြာငး္လြဲေရး အတ က္ အၾကံျပိဳခ က္မ ြား  
၁။ ေျမယြာဆု င္ရြာ ဥပေဒမ ြားအြားလုံးတ င္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား ေျမယြာအခ င့္အေရး တန္းတူရရွ ရန္ ျပဌြာန္းခ က္မ ြား ရွင္းလင္းစ ြာ 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေျမအသံုးခ မႈ မူဝါဒတ င္ ထု ကြဲ့သု ႔ျပဌြာန္းခ က္မ ြားပါဝင္ေသြာ္လည္း ၂၀၁၂ခႏုွစ္ လယ္ေျမဥပေဒ 
အပါအဝင္ ယခင္က ျပဌြာန္းခြဲ့ေသြာ ဥပေဒမ ြားတ င္မူ ထု ကြဲ့သု ႔ ျပဌြာန္းခ က္မ ြား ပါဝင္ျခင္း မရွ ပါ။ ထု ႔ေၾကြာင့္ ေျမယြာကု  
စီမံအုပ္ခ ိဳပ္သူ တြာဝန္ခံ (DoALMS မွ အရြာရွ မ ြားႏွင့္ ေက းရ ြာလူႀကီးမ ြား အပါအဝင္) အၾကြား နြားလည္မႈ ရွပ္ေထ းျခင္းမ ြား 
ျဖစ္ေစၿပီး က ြား၊မ တန္းတူညီမွ မႈ အေျခခံဥပေဒသမ ြားကု လည္း ေကြာင္းစ ြာေဖြ္ာေဆြာင္ႏု င္ျခင္း မရွ ပါ။ 

၂။ စု က္ပ ိဳ းေျမကု  ပူးတ ြဲမွတ္ပံုတင္ခ င့္အြား ခ င့္ျပိဳရန္ ၂၀၁၂ခႏွုစ္ လယ္ယြာေျမ ဥပေဒအြား ေျပြာင္းလြဲသင့္ၿပီး ဥပေဒအတု င္း 
ေဖြ္ာေဆြာင္ႏု င္ျခင္း ရွ မရွ  ထ ေရြာက္စ ြာ ေစြာင့္ၾကည့္သည့္ စနစ္ေပၚေပါက္ရန္လည္း တု က္တ န္း ႏႈ းေဆြာ္သင့္ ပါသည္။ 

၃။ အမ ိဳ းသမီးမ ြား၏ ေျမယြာဆု င္ရြာအခ င့္အေရးကု  ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပးထြားသည္ႏွင့္ လက္ေတ ႕တ င္ ရရွ ခံစြားခ င့္ 
အေနအထြားကု  ျပည့္စံုစ ြာ အခ က္အလက္ေကြာက္ယူသင့္ပါသည္။ ထု အခ က္အလက္မ ြားကု  အသံုးခ ၍ အမ ိဳ းသမီး 
အ မ္ေထြာင္ဦးစီးမ ြာ၏ ေျမယြာရရွ ပု င္ခ င့္ႏွင့္ ေျမယြာအသံုးခ မႈဆု င္ရြာ ထ ခု က္နစ္နြာမႈမ ြားကု  ေဖြာ္ထုတ္ကြာ အမ ိဳ းသမီးမ ြား ကု  
ပံ့ပု းေပးမည့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ ဥ္းမ ြား သတ္မွတ္ရန္ အၾကံျပိဳသင့္ပါသည္။ 

၄။ ဥပေဒမ ြားကု  ျပင္ဆင္ေျပြာင္းလြဲ၍ အမ ိဳ းသြား ေျမအသံုးခ မႈ မူဝါဒ (အထူးသျဖင့္ အပု ဒ္ ၇၅) တ င္ေဖြ္ာျပထြားသည့္အတု င္း 
အမ ိဳ းသမီးမ ြား၏ ေျမယြာပု င္ဆု င္ခ င့္ႏွင့္ စီမံခန႔္ခ ြဲပု င္ခ င့္မ ြားကု  ေဖြ္ာေဆြာင္ေပးႏု င္ရန္  ေျမယြာစီမံအုပခ္ ိဳပ္မႈႏွင့္ 
စီမံခန႔္ခ ြဲမႈဆု င္ရြာ ရွင္းလင္း၍ ရပ္ရ ြာလူထု လက္လွမ္းမီေသြာ နည္းစနစ္မ ြားကု  ဖန္တီးသင့္ ပါသည္။ 



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
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၅။ အ မ္ေထြာင္စုအတ င္း လင္ေယြာက္ ြား/အမ ိဳ းသြား မ သြားစုဝင္မ ြား ေရႊ႕ေျပြာင္းထ က္ခ ြာသ ြားျခင္း၊ လင္မယြားက ြာရွင္းျခင္း ႏွင့္ 
ခ ြဲ၍ေနျခင္း စသည့္အေျခအေနမ ြားေၾကြာင့္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား၏ ထ ခု က္နစ္နြာမႈမ ြားကု  အထူးထည့္သ င္းစဥ္းစြား၍ ေျမယြာ 
အေမ ဆက္ခံျခင္း၊ ငွြားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရြာင္းခ ျခင္းဆု င္ရြာ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္း၊ လမ္းၫႊန္မႈမ ြားကု  ရွင္းလင္းစ ြာ 
ခ မွတ္သင့္ပါသည္။ 

၆။ ေျမယြာဆု င္ရြာ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ေရး အဖ ြဲ႕မ ြားအပါအဝင္ ေျမယြာဆု င္ရြာ ဥပေဒမ ြား၊ မူဝါဒမ ြား၊ အစီအစဥ္မ ြား၊ ဥပေဒ 
ေရးရြာ အကူအညီမ ြား၊ မွတ္ပံုတင္ေဆြာင္ရ က္ေပးမႈမ ြား စသည္တု ႔အြားလုံးတ င္ ေက းလက္ေဒသေန အမ ိဳ းသမီးမ ြား 
ပါဝင္ေဆြာင္ရ က္ခ င့္ ရွ ေစသင့္ပါသည္။ နည္းလမ္းတစ္ခုမွြာ ေက းရ ြာအဆင့္ႏွင့္ အထက္အဆင့္မ ြားတ င္ ဖ ြဲ႕စည္းသည့္ 
ေကြာ္မတီမ ြား အြားလုံးတ င္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား မျဖစ္မေနပါဝင္ရမည့္ အေရအတ က္ တစ္ခု သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထု သု ႔ ပါဝင္ 
ေစျခင္းျဖင့္ ရပ္ရ ြာအတ င္းမွ အမ ိဳ းသြားမ ြား၏ ေထြာက္ခံမႈကု လည္း ရရွ လြာႏု င္ပါသည္။ 
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 ေနြာက္ဆက္တ ြဲ ၁ - ေျမအသုံးခ ခ င့္ႏွင္ ့ပ ုင္ဆ ုင္ခ င့္ဆ ုင္ရြာ 
က ြား-မ ရႈေထြာင့္မ ြား အြား ရပ္ရ ြာအဆင့္ ေလ့လြာသုံးသပ္ျခင္း 
- က င္းဆင္းေမးျမန္းသူမ ြားအတ က္ လမ္းညႊန္ေမးခ န္းမ ြား 

အမ   ိဳးသမးီမ ြားႏွင့္ ရညည္ႊနး္အပုစ္လု ကု ္ေဆ းေႏ းျခငး္ 

ေခါငး္စဥ ္ ျဖစႏု္ ငသ္ည့္ ေမးခ နး္မ ြား 

ေျမႏွင့္ 
ေျမအသံုးခ မႈအမ ိဳ းအစြားမ 
ြား 

ေက းရ ြာအတ င္း မည္သည့္ လႈပ္ရွြားမႈမ ြားတ င္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား ပါဝင္သလြဲ?   

ဤေက းရ ြာအတ င္း မည္သည့္ ေျမအမ ိဳ းအစြားမ ြား ရွ ပါသလြဲ?  

ထု ေျမအမ ိဳ းအစြား တစ္ခုစီကု  မည္သု ႔ အသံုးျပိဳပါသနည္း/ ေျမအမ ိဳ းအစြား တစ္ခုစီကု   
ဘယ္အတ က္အသံုးျပိဳပါသလြဲ?  

အမ ိဳ းသမီးမ ြား ပါဝင္ခ င့္မရွ သည့္ လႈပ္ရွြားမႈမ ြား/ေျမမ ြား ရွ ပါသလြား? ရွ ပါက ဘြာေၾကြာင့္  ထု ကြဲ့သု ႔ 
ျဖစ္ရသလြဲ? ထု လႈပ္ရွြားမႈမ ြားတ င္ ပါဝင္ခ င့္မရရန္ (သု ႔) ထု ေျမကု  အသံုးခ ခ င့္  မရရန္ 
မည္သည့္အရြာက  အတြားအဆီး ျဖစ္ေနပါသလြဲ?  

အမ ိဳ းသမီးမ ြား အတူတက  လုပ္ေဆြာင္ၾကသည့္ (သု ႔) အျပန္အလွန္  ေဆြာင္ရ က္ေပးသည့္  
လႈပ္ရွြားမႈမ ြား  ရွ ပါသလြား? အမ ိဳ းသမီးမ ြား  အုပ္စုလု က္  စု က္ပ ိဳ းလုပ္ကု င္ၾကပါသလြား ? သု ႔မဟုတ္ 
အမ ိဳ းသမီးမ ြား ေတြာထ က္ပစၥည္းမ ြား အတူတက   ထုတ္ယူၾကပါသလြား? သု ႔မဟုတ္ 
အမ ိဳ းသမီးမ ြား  အျပန္အလွန္ အေပးအယူသေဘြာျဖင့္ တစ္ဦးလယ္တ င္ တစ္ဦး  
ကူညီလုပ္ကု င္ျခင္း ရွ ပါသလြား? 

အမ ိဳ းသမးီ ဦးေဆြာငသ္ည့္ 
အ မေ္ထြာငစ္မု ြား 

ဤရ ြာတ င္ အမ ိဳ းသမီး ဦးစီးသည့္ အ မ္ေထြာင္စုအမ ြားအျပြား ရွ ပါသလြား?  

မည္မွ  ရွ ပါသလြဲ? 

ရွ ပါက ထု အမ ိဳ းသမီးမ ြား မည္ကြဲ့သု ႔ အ မ္ေထြာင္ဦးစီးမ ြား ျဖစ္လြာပါသလြဲ? (ဆု လု သည္မွြာ 
၎တု ႔သည္ အ မ္ေထြာင္မရွ သူ အပ ိဳ မ ြာြားလြား၊ ခင္ပ န္းက အေဝးတ င္ 

သ ြားေရြာက္ အလုပ္လုပ္ကု င္ေနျခငး္မ ြား၊ ခင္ပ န္းက စ န႔္ပစ္သ ြားျခင္းလြား၊ ခင္ပ န္း  ေသဆုံး  
သ ြာျခင္းလြား) 

ေျမယြာလကဝ္ယရ္ွ ျခငး္ႏွင့္ 
အေထြာကအ္ထြား 
စြာရ ကစ္ြာတမး္ 

ဤရ ြာရွ  လူမ ြားစုသည္ ေျမပု င္ဆု င္ၾကပါသလြား? မ သြားစုအနည္းငယ္လြား၊ မ သြားစု အခ ိဳ ႕လြား၊  
မ သြားစု အမ ြားအျပြားလြား? 

အမ ိဳ းသမီးမ ြား ေျမပု င္ဆု င္ၾကပါသလြား? ပု င္ဆု င္ပါက ပု င္ဆု င္သူအေရအတ က္မ ြားသလြား ? 
မမ ြားပါက ဘြာေၾကြာင့္လြဲ? 

ပု င္ဆု င္မႈ အေထြာက္အထြား စြာရ က္စြာတမ္းမ ြားကု  မည္သူ႔အမည္ျဖင့္ ရရွ ထြားပါသလြဲ? 
အ မ္ေထြာင္ဦးစီး၊ ခင္ပ န္း၊ အရ ယ္ေရြာက္ၿပီးသူတစ္ဦးဦး၊ ခင္ပ န္းႏွင့္ ဇနီး၊အသက္အႀကီးဆံုးသူ ၊ 
စသျဖင့္ 
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ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

အေထြာက္အထြားစြာရ က္တ င္ မ မ နြာမည္ေပါက္ေသြာ အမ ိဳ းသမီး (သု  ႔) အမ ိဳ းသြားႏွင့္  ပူးတ ြဲ  
အမည္ေပါက္ေသြာ အမ ိဳ းသမီးမ ြားကု  သ ပါသလြား? မည္မွ ေလြာက္ ရွ သလြဲ စံုစမ္းပါ                   
(အနည္းငယ္၊ အခ ိဳ ႕၊ အမ ြားအျပြား၊ ေျမြာက္မ ြားစ ြာ၊ အမ ြားဆုံး ၊ အမ ိဳ းသမီး အ မ္ေထြာင္ဦးစီးမ ြား  
အမ ြားစုလြား (သု ႔) မည္သု ႔ေသြာ အမ ိဳ းသမီးမ ိဳ းလြဲ) 

LUC အေၾကြာင္း ျမင္ဖူး၊ ၾကြားဖူးပါသလြား? 

LUC အေၾကြာင္းသ သည္ ဆု ပါက, 

 LUC ဆု တြာဘြာလြဲ? ဤရ ြာတ င္ LUC ရွ သည့္ အ မ္ေထြာင္စု တစ္စုစု ရွ  ပါသလြား? 
ဘယ္အခ  န္တုန္းက ရရွ ခြဲ့ပါသလြဲ? မည္သု ႔ ရရွ ခြဲ့ၾကပါသလြဲ? ေျမယြာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း  
က စၥရပ္အေပၚ သူတု ႔မည္မွ  နြားလည္ေၾကြာင္း သ ရွ ေအြာင္ လုပ္ပါ။ 

 LUC မ ြားသည္ အေရးႀကီး/အကူအညီရသည္ဟု ထင္ပါသလြား? LUC ရွ ျခင္း“ 
အက ိဳ းေက းဇူးက ဘြာပါလြဲ?  

 အမ ိဳ းသမီး တစ္ဦး၏ အမည္ေပါက္သည့္ LUC ကု  ျမင္ဖူး၊ ၾကြားဖူးပါသလြား?  
မည္မွ ေလြာက္ ရွ သလြဲ စံုစမ္းပါ (အနည္းငယ္၊ အခ ိဳ ႕၊ အမ ြားအျပြား၊ ေျမြာက္ျမြားစ ြာ၊ 
အမ ြားဆုံး၊ အမ ိဳ းသမီး  အ မ္ေထြာငဦ္းစီးမ ြား အမ ြားစုလြား (သု ႔) မည္သု ႔ေသြာ အမ ိဳ းသမီး 
မ ိဳ းလြဲ) 

 LUC တ င္အမ ိဳ းသမီး အမည္ ေပါက္ျခင္းေၾကြာင့္ အမ ိဳ းသမီးမ ြားအ တ က္ ထူူးျခြားမႈ  
ရွ ပါသလြား? 

ကု ယ္ပု င္အမည္ေပါက္ျခင္း ေၾကြာင့္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား ေျမယြာႏွင့္ စပ္လ ဥ္းသည့္  ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ေရး၊ 
အသံုး  ျပိဳႏု င္စ မ္း၊ ငွြားရမ္းႏု င္စ မ္း၊ ေပါင္ႏွံႏု င္စ မ္း (သု ႔) ေရြာင္းခ ႏု င္စ မး္ အေပၚ သက္ေရြာက္မႈ ရွ -မရွ  
က ၽႏ္ုပ္တု ႔ စူးစမ္းေလ့လြာေနပါသည္။ 

အမ ိဳ းသမးီမ ြား 
ေျမရရွ ႏု ငမ္ည့္ 
နညး္လမး္မ ြား 

ေျမယြာပု င္ဆု င္သည့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ ပံုမွန္အြားျဖင့္ ေျမကု မည္သု ႔ ရရွ ခြဲ့ပါသလြဲ? 

မ သြားစုခ င္း အေမ ဆက္ခံျခင္း၊ အစု းရ ခ င့္ျပိဳျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း စသည့္နည္းျဖင့္  

အမ ိဳ းသမီးမ ြား မည္ကြဲ့သု ႔ ေျမပု င္ရွင္ ျဖစ္လြာသလြဲ? 

မ မ ေမ းဖ ြားခြဲ့သည့္မ သြားစုမွ အေမ ဆက္ခံရရွ ျခင္း- 

 အမ ိဳ းသမီးမ ြားသည္ ေမ းဖ ြားႀကီးျပင္းခြဲ့ သည့္ မ သြားစု  ထံမွေျမအေမ ဆက္ခံႏု င္သလြား? 
မည္မွ မ ြားျပြားပါသလြဲ? ျဖစ္စဥ္ကု  ေျပြာျပပါ။ 

 အမ ိဳ းသမီး မ ြားသည္ အကု မ ြား၊ ေမြာင္မ ြားႏွင့္ ေျမပမြာဏ တန္းတူရရွ ပါသလြား? 
 အမ ိဳ းသမီးမ ြား အ မ္ေထြာင္ရွ ျခင္း-မရွ ျခင္းႏွင့္ သက္ဆု င္ပါသလြား?  
 လုပ္က က္ငယ္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြား အေနျဖင့္ သြားသမီးမ ြားပါက ေျမကု  မည္သု ႔ 

ေဝျခမ္းပါသလြဲ? ဥပမြာ အ မ္ေထြာငစ္ုတ င္ ေျမက က္အငယ္ေလးသြာ ရွ ၿပီး သြားသမီး 
ေလးေယြာက္ရွ ပါက မည္သူ႔ကု  ဦးစြားေပးမလြဲ? 

 ဤရ ြာတ င္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား မည္သည့္အသက္အရ ယ္တ င္  အ မ္ေထြာင္က ေလ့ရွ ပါသလြဲ? 
သတု ႔သမီးမ သြားစုက  သတု းသြားမ သြားစုအြား တင္ေတြာင္းရျခင္း (သု ႔) သတု ႔သြား 
မ သြားစု ထံမွ တစ္စံုတစ္ရြာ  ရရွ ျခငး္ ရွ ပါသလြား? ထု သု ႔ အလြဲအထပ္ျပိဳလုပ္ ရြာတ င္ 
ေျမယြာပါပါသလြား? 

 ရ ြာတ င္ေျမပု င္ရွ သသည့္ အမ ိဳ းသမီးသည္ လက္ထပ္ၿပီးရ ြာမွ ထ က္ခ ြာ သ ြားလွ င္ 
က န္ခြဲ့ေသြာေျမသည္ မည္သု ႔ ျဖစ္မလြဲ? 

ခင္ပ န္းထံမွ အေမ ရရွ ျခင္း 



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 25 

 အမ ိဳ းသမီးမ ြားသည္ မ မ တု ႔၏ ခင္ပ န္းထံမွ ေျမယြာအေမ  ဆက္ခံခ င့္ ရွ ပါသလြား? 
မည္မွ ျဖစေ္လ့ျဖစ္ထရွ ပါသလြဲ?  

 တရြားဝင္လက္ထပ္ထြားရန္ အေရးႀကီးပါသလြား? 
 ခင္ပ န္းတ င္ ဇနီးတစဦ္းထက္ပု ရွ ပါက ျပနနြာရွ ပါသလြား? 

အစု းရ ခ င့္ျပိဳျခင္းေၾကြာင့္ ေျမရရွ ျခင္း 

 အမ ိဳ းသမီးမ ြားသည္ အစု းရထံမွ တု က္ရု က္ခ င့္ျပိဳခ က္ျဖင့္ ေျမရရွ ႏု င္ပါသလြား? 
မည္မွ ျဖစေ္လ့ျဖစ္ထ ရွ ပါသလြဲ? အစု းရထံမွခ င့္ျပိဳခ က္ကု  ပု မု ရရွ ႏု င္သည့္ အမ ိဳ းသမီး 
ပံုစံမ ိဳ း ရွ ပါသလြား? အစု းရ၏ ခ င့္ျပိဳခ က္မရႏု င္သည့္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား ရွ ပါသလြား? 

ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ေျမရရွ ျခင္း 

 အမ ိဳ းသမီးမ ြား ေျမဝယ္ခ င့္ရွ ပါသလြား? ထု သု ႔ ဝယ္ယူမႈ မည္မွ  ေပါမ ြားပါသလြဲ? 
ေျမယြာ ရယအူသံုးျပိဳခ င့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြား ေျမငွြားရမ္းခ င့္ ရွ ပါသလြား? သီးစြားလုပ္ကု င္ခ င့္ ရွ ပါသလြား? ေျမငွြား လုပ္ကု င္ခ င့္ 

ရွ ပါသလြား? 

အမ ိဳ းသမီးမ ြား ေျမငွြားရမ္းခ င့္ရွ ပါသလြား? သီးစြားလုပ္ကု င္ခ င့္ရွ ပါသလြား? ေျမငွြား လုပ္ကု င္ခ င့္ 
ရွ ပါသလြား? 

ေျမငြွားရမ္းခ င့္ ရွ သည္ဆု ပါက 

 ငွြားရမ္းမႈ မည္မွ  ေပါမ ြားပါသလြဲ? ေယဘူယ အြားျဖင့္ႏွင့္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား ငွြားရမ္းျခင္း 
 ငွြားရမ္းသည့္ေျမတ င္ မည္သု ႔ လုပ္ကု င္ေလ့ရွ ပါသလြဲ? 
 ေျမအငွြားခ ထြားမႈသည္ ရြာသီအလု က္လြား၊ ႏွစ္အလု က္လြား၊ ေရရွည္လြား? 
 ထံုးစံအြားျဖင့္ စြာခ ိဳပ္စြာတမ္းျဖင့္ ငွြားရမ္းျခင္းလြား၊ ႏႈတ္ကတ ျဖင့္ ငွြားရမ္းျခင္းလြား? 
 ေျမအငွြားခ ထြားမႈႏွင့္ ဆက္ႏ ယ္၍ အျငင္းပ ြားမႈျဖစ္ပ ြားပါက မည္သု ႔ ျဖစ္ႏု င္ပါသလြဲ? 

ျဖစ္ေလျ့ဖစ္ထရွ ပါသလြား? ပံုမွန္အြားျဖင့္ အျငင္းပ ြားမႈမ ြားကု  မည္သု ႔ ေျဖရွင္းပါသလြဲ? 
 ေျမငြွားရမ္းရြာတ င္ အမ ိဳ းသမီးမ ြားတ င္ေရြာ တန္းတူ ေရ းခ ယ္စရြာ/အခ င့္ အေရးမ ြား 

ရွ ပါသလြား? 
သီးစြားလုပ္ကု င္ခ င့္ ရွ သည္ဆု ပါက 

 သီးစြားလုပ္ကု င္မႈ မည္မွ ေပါမ ြားပါသလြဲ? ေယဘူယ အြားျဖင့္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား 
လုပ္ကု င္ျခင္း 

 ငွြားရမ္းသည့္ေျမတ င္ မည္သု ႔ လုပ္ကု င္ေလ့ရွ ပါသလြဲ? 
 ပံုမွန္အြားျဖင့္ သီးစြားခ ထြားရြာတ င္ မည္သည့္ သေဘြာတူညီခ က္မ ြား ပါဝင္ပါသလြဲ?  
 မည္သူက မည္သည့္အရြာကု  ျဖည့္ဆည္းသည္၊ မည္သု ႔ မွ ေဝရန္ ေမွ ြာ္မွန္းသည္၊ သီးႏံွ 

မေအြာင္ျမင္ပါက မည္သု ႔ေဆြာင္ရ က္သည္ စသည္တု ႔ကု  ရွင္းျပေပးပါ။ 
 သီးစြားခ ထြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပ ြားမႈ ျဖစ္ပ ြားပါက မည္သု ႔ေဆြာင္ ရ က္ပါသလြဲ? 

မည္မွ  ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွ ပါသလြဲ? အျငင္းပ ြားမႈ မ ြားကု  ပံုမွန္အြားျဖင့္ မည္သု ႔ 
ေျဖရငွ္းပါသလြဲ? 

 အမ ိဳ းသမီးမ ြားတ င္ေရြာ တန္းတူ ေရ းခ ယ္စရြာ/အခ င့္ အေရးမ ြား ရွ ပါသလြား 
ေျမပု ငဆ္ု ငခ္ င့္ အြာမခခံ က ္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား လယ္မြားက ြာရွင္းျပတ္စြဲသည့္ အခါ၊ ခ ြဲေနသည့္အခါ (သု ႔) စ န႔္ပစ္ခရံသည့္အခါတ င္ 

သူမ၏ ေျမယြာ အသံုးခ ခ င့္ ျဖစ္သ ြားမည္လြဲ? သူမ၏ သြားသမီးမ ြားအတ က္ မည္သု ႔ ျဖစ္မည္လြဲ? 

ဥပမြာျဖစစ္ဥ္ ၁။ ဦး (က) သည္သူ႔ဇနီးအြား စ န႔္ပစ္လု က္ပါသည္။ ဇနီးသည္၏ ေျမယြာအသံုးခ ခ င့္ 
မည္သု ႔ ျဖစ္သ ြားမည္လြဲ? သြားသမီးမ ြားအတ က္ မည္သု ႔ျဖစ္သ ြားမည္လြဲ? 



 

26  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခငး္အြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

အမ ိဳ းသမီးတစ္ဦး၏ ခင္ပ န္းသည္ ေနြာက္အ မ္ေထြာငျ္ပိဳလု က္သည့္ အခါ သူမ၏ ေျမအသံုးခ ခ င့္ 
မည္သု ႔ ျဖစ္သ ြားမည္လြဲ? သူမ၏ သြားသမီးမ ြားအတ က္ မည္သု ႔ ျဖစ္သ ြားမည္လြဲ? 

ဥပမြာျဖစစ္ဥ္ ၂။ ဦး (က) တ င္ဇနီး တစ္ဦး ရွ ၿပီး ေနြာက္ထပ္ မ န္းမတစဦ္း ထပ္ယူ လု က္သည္။ သူ၏ 
ဇနီး နံပါတ္ ၁ ႏွင့္ ဇနီး နံပါတ္ ၂ တု ႔၏ ေျမအသံုးခ ခ င့္အေပၚ မည္သု ႔ သက္ေရြာက္မည္လြဲ? ဇနီး 
နံပါတ္ ၂ ၏ သြားသမီးမ ြားသည္လည္း ေျမယြာ ဆက္ခံခ င့္ တန္းတူရရွ မည္လြား? ရွင္းျပပါ။ 

အမ ိဳ းသမီး၏ ခင္ပ န္းသည္ အေဝးသု ႔ေရြာက္ေနသည့္အခါ သူမ၏ ေျမအသံုးခ  ခ င့္ မည္သု ႔ 
ျဖစ္သ ြားမည္နည္း။ 

ဥပမြာ ျဖစ္စဥ္ ၃။ ဦး (က) သည္အေဝးတ င္ သ ြားေရြာက္ အလုပ္လုပ္ကု င္ေနသည္။ ေျမကု  
မည္သူက ထ န္းခ ိဳပ္ကု င္တ ယ္ မည္နည္း? ရွင္းျပပါ။ 

အမ ိဳ းသမီးတစ္ဦးသည္ မည္သည့္ အေျခအေနတ င္ သူမ၏ အ မ္ေထြာင္စုပု င္ ေျမကု  အသံုးခ ခ င့္ 
ဆံုး႐ံႈးရႏု င္ပါသလြဲ? ဤရ ြာမွ အမ ိဳ းသမီးမ ြားအတ က္ ဤအခ က္မွြာ စု းရ မ္စရြာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသလြား? 

မ သြားစု တစ္စုလံုး လက္ရွ အသံုးျပိဳေနသည့္ ေျမကု  ဆံုး႐ံႈးရသည့္  အေျခအေနမ ိဳ းရွ ပါသလြား? 
ရွင္းျပေပးပါ။ ဤအေျခအေနေၾကြာင့္ ထ ခု က္ခံစြားရႏု င္ေျခ အမ ြားဆုံးရွ သည့္ အ မ္ေထြာင္စုမ ြားကု  
ေဖြ္ာျပပါ။? ဤရ ြာရွ  အ မ္ေထြာငစ္ုမ ြား ယင္းအတ က္ စု းရ မ္ေနရပါသလြား? 

ဆံုးျဖတခ္ ကခ္ ရြာတ င ္
ပါဝငျ္ခငး္  

ဤရ ြာတ င္ အမ ိဳ းသြားတစ္ဦးက ေျမကု  ေရြာင္းခ ၊ ေပါင္ႏံွလု ၿပီး သူ၏ ဇနီးက သေဘြာမတူပါက 
မည္သု ႔ ျဖစ္မည္လြဲ? ဇနီး၏ ခ င့္ျပိဳခ က္မပါဘြဲ  ေရြာင္းခ  ၊ ေပါင္ႏံွႏု င္ပါသလြား? 

အကယ္၍ အမ ိဳ းသမီးက ေျမကု  ေရြာင္းခ ၊ ေပါင္ႏွံလု ၿပီး ခင္ပ န္းက သေဘြာမတူလွ င္ မည္သု ႔ 
ျဖစ္မည္လြဲ? ခင္ပ န္းရြဲ႕ ခ င့္ျပိဳခ က္မပါဘြဲ သူမအေနႏွင့္ ေပါင္ႏွံ၊  ေရြာင္းခ ခ င့္ ရွ ပါသလြား? 

အကယ္၍ အမ ိဳ းသြား တစ္ဦးသည္ အျခြားအရပ္တ င္ သံုးလခန႔္ သ ြားေရြာက္ အလုပ္ လုပ္ကု င္ေနစဥ္ 
သူ၏ ဇနီးတ င္ အေရးတႀကီး ေင လု အပ္ပါက မည္သု ႔ ျဖစ္မည္လြဲ? ေျမကု  ေပါင္ႏံွ၊ ေရြာင္းခ ရန္ 
သူမတ င္ ဆံုးျဖတ္ပု င္ခ င့္ ရွ ပါသလြား? ခင္ပ န္းအြား  ဦးစ ြာေမးရန္ လု ပါသလြား? အျခြား 
အမ ိဳ းသြားေဆ မ ိဳ း (ေယြာကၡမ၊ ဖခင္၊ အစ္ကု  စသျဖင့္) အြားေမးရန္လု ပါသလြား ? အမ ိဳ းသမီးသည္ 
ခင္ပ န္းအြား မတု င္ပင္ဘြဲ ေျမကု  ေပါင္ႏွံလု က္မည္ဆု လွ င္ မည္သု ႔ ျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသလြဲ? 

အကယ္၍ ဇနီးသည္က အေဝးတ င္ အလုပ္လုပ္ကု င္ေနစဥ္ (သု ႔) ေဆ မ ိဳ းမ ြားထံ သ ြားေရြာက္ 
လည္ပတ္ေနခ  တ္ င္ ခင္ပ န္းက ေင လု ၍ ဇနီးသည္၏ သေဘြာတူညီမႈ မပါဘြဲ ေျမကု  ေပါင္ႏွံ၊ 
ငွြားရမ္းႏု င္ပါသလြား? အကယ္၍  ေျမကု  ေရြာင္းခ မည္ဆု လွ င္ေရြာ မည္သု ႔ ျဖစ္မည္လြဲ? 

အမ ိဳ းသြားမ ြားသည္ ယင္းတု ႔၏ ဇနီးမ ြားႏွင့္ ေျမက စၥ တု င္ပင္ေလ့ ရွ ပါသ လြား?- ဥပမြာ ဘြာပင္စု က္ 
မည္၊ ေျမၾသဇြာ မည္မွ ထည့္မည္၊ မည္သည့္ အခ  န္စု က္မည္၊ အလုပ္ သမြား မည္မွ ငွြားမည္ စသျဖင့္ 

ေျမ စမီခံန႔္ခ ြဲျခငး္ ဤရ ြာတ င္ ေျမယြာက စၥႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍ မည္သူက တြာဝန္ရွ  ပုဂ  ိဳလ္၊ အႀကီးအကြဲ ျဖစ္ပါသလြဲ? 
မည္သူလြဲ? ဘယ္မွြာေနသလြဲ? မည္သည့္ တြာဝန္ယူထြားသလြဲ? ရွငး္ပါေပးပါ။ 

အမ ိဳ းသမီးမ ြားသည္ ထု သူမ ြားႏွင့္ ဆက္သ ယ္ေဆြာင္ရ က္မႈ ရွ ပါသလြား? မရွ ပါက 
အဘယ္ေၾကြာင့္လြဲ? 

အမ ိဳ းသမီး တစ္ဦးအြား ေက းရ ြာေခါင္းေဆြာင္ (သု ႔) အစု းရ အရြာရွ အျဖစ္  သင္ျမင္ဖူးပါသလြား? 
အမ ိဳ းသမီးမ ြား ေခါင္းေဆြာင္ေနရြာတ င္ ပု မု ပါဝင္လြာမည့္ အေရးကု  သင္မည္သု ႔ 
ထင္ျမင္ယူဆပါသလြဲ? အမ ိဳ းသမီးတစ္ဦး ေခါင္းေဆြာင္အျဖစ္ ေနရြာယူျခင္း ကု  သင္မည္သု ႔ 
ျမင္ပါသလြဲ? 



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
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ေက းရ ြာမွြာ ေခါင္းေဆြာင္ ရွ ပါသလြား (ေက းရ ြာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရးမ း)? သူ/သူမ မည္သူပါလြဲ? 

ေက းရ ြာအုပ္စု ဖံ ႕ၿဖ ိဳးတု းတက္ေရး အေထြာက္အကူျပိဳေကြာ္မတီတ င္ မည္သူ  ပါဝင္သည္ကု  
သင္သ ပါသလြား? သူတု ႔ မည္သည့္ တြာဝန္ ယူထြားသလြဲ? 

ေက းရ ြာအုပ္စု လယ္ယြာေျမ စီမံခန႔္ခ ေျရး ေကြ္ာမတီတ င္ မည္သူ  ပါဝင္သည္ကု  သင္သ ပါသလြား? 
သူတု ႔ မည္သည့္ တြာဝန္ ယူထြားသလြဲ? 

ေက းရ ြာအုပ္စုလယ္ယြာေျမ စီမံခန႔္ခ ြဲေရး ေကြ္ာမတီတ င္ အမ ိဳ းသမီး မ ြား  ပါဝင္ပါသလြား? ပါဝင္ပါက 
ဘယ္ႏွစ္ဦးရွ ပါသလြဲ? 

အမ ိဳ းသမီးမ ြား ပါဝင္ပါက ထု ေကြာ္မတီတ င္ မည္သည့္ တြာဝန္ထမ္းေဆြာင္ပါသလြဲ? 

ပါဝင္ျခင္းမရွ ပါက အမ ိဳ းသမီးမ ြား ထု ေကြာ္မတီတ င္ ပါဝင္ခ င့္ မရေအြာင္ မည္သည့္ အရြာမ ြားက 
အဓ က တြားဆီးထြားပါသလြဲ?  ေျမယြာေကြာ္မတီမ ြားတ င္ အမ ိဳ းသမီးမ ြား ပု မု  ပါဝင္သင့္ပါသလြား? 
ဘြာေၾကြာင့္လြဲ?  

ေျမယြာအျငငး္ပ ြားမႈမ ြား ဤရ ြာတ င္ ေျမယြာႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သု ႔ေသြာ အျငင္းပ ြားမႈမ ြား ျဖစတ္တ္ပါသလြဲ? 

ေျမယြာအျငင္းပ ြားမႈ ျဖစ္ပ ြားပါက ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြား မည္သု႔ထံတ င္ ျပနနြာ ေျဖရွင္း ေပးရန္ 
တု င္ၾကြားႏု င္ပါသလြဲ? တု င္ၾကြားရမည့္ လူပုဂ  ိဳလ္ (သု ႔) ေကြာ္မတီ တစ္ရပ္ရွ ပါက ေက းဇူးျပိဳ၍ 
ေဖြ္ာျပပါ။ သူတု ႔ကု  မည္သု ႔ ေခၚပါသလြဲ? အျငင္းပ ြားမႈ ေျဖရွင္းပံုကု  ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြား ယံုၾကည္ 
လက္ခံပါသလြား? 

ေျဖရငွ္းပံုကု  ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြား ေက နပ္မႈ မရွ ပါက တရြားရံုးသု ႔ တင္ျပခ င့္ရွ ပါသလြား ? မရွ ပါက 
အဘယ္ေၾကြာင့္လြဲ? ကုန္က စရ တ္၊ ၾကြာျမင့္ခ  န္ စသျဖင့္ ေမးျမန္းပါ။ 

ရပ္ရ ြာ အျငင္းပ ြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အဖ ြဲ႕မွြာ အမ ိဳ းသမီးမ ြား ပါဝင္ပါသလြား? 

အမ ိဳ းသမီးမ ြား အေပၚ သက္ေရြာက္မႈရွ ႏု င္မည့္ ေျမအျငင္းပ ြားမႈေတ က ဘယ္လု မ ိဳ းလြဲ? 

အမ ိဳ းသမီးမ ြားသည္ အျငင္းပ ြားမႈတစ္ခုတ င္ ပါဝင္ပါက ရပ္ရ ြာတြာဝနရ္ွ ပုဂ  ိဳလ္/ေကြ္ာမတီထံ 
ကု ယ္တု င္ သ ြားေရြာက္ တု င္ၾကြားပါသလြား ? မသ ြားေရြာက္ပါက ဘြာေၾကြာင့္? အမ ိဳ းသမီးမ ြား 
တရြားရံုးမ ြားသု ႔ေရြာ တက္ေရြာက္ တု င္ၾကြားႏု င္ပါသလြား? 

လင္မယြားၾကြား (သု ႔) ညီအစ္ကု ၊ ေမြာင္ႏွမၾကြား မ သြားစုတ င္း အျငင္းပ ြားမႈမ ြားကု  မည္သု ႔ 
ေျဖရငွ္းၾက ပါ သလြဲ? (ဥပမြာ - ခင္ပ န္းက ဇနီးအြား ပစ္သ ြားျခင္း၊ ဇနီးအြား ေျမယြာ အသံုးခ ခ င့္ 
မျပိဳျခင္း၊ အျခြား ဥပမြာမ ြား) 

အမ ိဳ းသမီး ဦးေဆြာင္သည့္ မ သြားစုတ င္ ေျမက စၥ ျပနနြာ ျဖစ္ပ ြားလွ င ္(သု ႔) ေျမပု င္ ဆု င္မႈ 
စြာရ က္စြာတမ္းမ ြားအတ က္ အကူအညီ လု အပ္လွ င္ မည္သည့္ ေနရြာမွ အကူအညီ ရယူမည္လြဲ? 
သူမအေနႏွင့္ တြာဝန္ရွ သူ ထံ တု က္ရု က္ သ ြားမည္လြား? မဟုတ္ပါက သူမကု ယ္စြား မည္သူက 
ၾကြားခံ  ေဆြာင္ရ က္ေပးမည္လြဲ? အမ ိဳ းသြား ေဆ မ ိဳ းမ ြားလြား? အျခြားသူမ ြား လြား? 

အမ ိဳ းသမးီမ ြား ဝနေ္ဆြာငမ္ႈ 
ရႏု ငျ္ခငး္ 

 

ရ ြာသူရ ြာသြားမ ြား ေင ေခ းရန္ လု အပ္ပါက မည္သု ႔ လုပ္ၾကပါသလြဲ? မည္သူ႔ထံက  
ေင ေခ းႏု င္ပါသလြဲ? ဘဏ္ (သု ႔) အေသးစြား ေင ေခ းအဖ ြဲ႕အစည္းမ ြား ရွ ပါသလြား? 
ကု ယ့္အြားကု ယ္ကု း အဖ ြဲ႕မ ြား ကြဲ့သု ႔ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အကူအညီေပးရန္ အဖ ြဲ႕လု က္ အစီအစဥ္မ ြား 
ရွ ပါသလြား? သု ႔မဟုတ္ မ တ္ေဆ မ ြားႏွင့္  ေဆ မ ိဳ းမ ြားထံမွ ေင ေခ းယူပါသလြား? 



 

28  မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ္၊ ေရ းကုန္းေက းရ ြာအုပ္စုအတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခငး္အြား 
ေလလ့ြာသံုးသပ္ျခင္း 

ထု ေခ းေင မ ြားသည္ အေရးေပၚ  အေျခအေနအတ က္လြား (သု ႔) အ မ္ေဆြာက္ရန္၊ လုပ္ငန္းမ ြား 
ခ ြဲ႕ထ င္ရန္အတ က္ေရြာ ေခ းငွြားႏု င္ပါသလြား? 

အမ ိဳ းသမီးမ ြားေရြာ တန္းတူ ေင ေခ းယူႏု င္ပါလြား? ဆု လု သည္မွြာ ဘဏ္မ ြား (သု  ႔) အေသးစြား 
ေင ေခ းလုပ္ငန္းမ ြား ရွ ပါက အမ ိဳ းသမီးမ ြား ေခ းယူႏု င္ပါသလြား? အမ ိဳ းသမီးမ ြား 
ကု ယ့္အြားကု ယ္ကု း အဖ ြဲ႕မ ြားအေပၚ မွီခု ၾကပါသလြား?  

အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္ မည္သ ု႔မည္ပံု ေင ေၾကးစေုဆြာင္းၾကပါသလြဲ? 

စ ုက္ပ  ိဳးေရးတ ုးခ ြဲ႕ပညြာေပးျခင္း ရွ ပါသလြား ? အစ ုးရ သ ု႔မဟုတ္ အစ ုးရမဟုတ္သည့္ အဖ ြဲ႕အစည္း 
NGO မ ြားက သင္တန္းမ ြား ေပးပါသလြား? မည္သ ု႔ ေသြာ သင္တန္းအမ  ိဳးအစြားမ ြားပါလြဲ? 
မည္သူ႔အတ က္ပါလြဲ? 

၎တ ု႔သည္ ေျမၾသဇြာ၊ မ  ိဳးေစ့၊ ပ  ိဳးပင္၊ တ ရစြာၦန္သြားေပါက္ စသည္တ ု႔ ေထြာက္ပံ့ေပး ပါသလြား? 
မည္သည့္အရြာမ ြား ေထြာက္ပံ့ပါသလြဲ? မည္သူမ ြားအြား ေထြာက္ပ့ံေပးပါ သလြဲ? 

အမ  ိဳးသမီးမ ြားေရြာ သင္တန္းတက္ေရြာက္ခ င့္ ရပါသလြား? ထ ုသင္တန္းမ ြားသည္ 
အမ  ိဳးသြားမ ြားႏွင့္ မတူက ြဲျပြားပါသလြား? အမ  ိဳးသမီးမ ြားအြား မည္သည့္အရြာမ ြား 
သင္ၾကြားပ ု႔ခ ေပးပါသလြဲ? 

အမ  ိဳးသမီးမ ြားသည္လည္း ဓြာတ္ေျမၾသဇြာမ ြား၊ မ  ိဳးေစ့၊ ပ  ိဳးပင္၊ တ ရစြာၦန္သြားေပါက္ 
စသည္တ ု႔ ့ရရွ ပါသလြား? ၎တ ု႔ရရွ ေသြာအရြာမ ြားသည္ အမ  ိဳးသြားမ ြားႏွင့္ က ြဲျပြားပါ သလြား? 
ေက းဇူးျပိဳ၍ ရွင္းျပပါ။ 

ထ ခ ုက္အလ ယ္ဆုံးေသြာ သူမ ြားအြား အစ ုးရသည္ မည္သည့္အကူအညီမ  ိဳးေပးပါသနည္း။ 
ေက းဇူးျပိဳ၍ ရွင္းျပပါ။ ဥပမြာ အစြားအစြာ၊ အလုပ္အက ုင္၊ ေင သြား၊ 
အစု းရေင ျဖင့္စ ုက္၀ယ္ထြားသည့္အစြားအစြာ၊ မုဆ ုးမႏွင့္မသန္စ မ္းသူမ ြားအတ က္ ပင္စင္၊ 
အြားနည္းခ က္ရွ ေသြာကေလးမ ြားအတ က္ ေက ြာင္း၊ အမ  ိဳးသမီးမ ြားအတ က္ က န္းမြာေရး 
၀န္ေဆြာငမ္ႈ။ 

LUC ျဖင့္ေလွ ြာက္ထြားရန္လ ုအပ္သည့္ ၀န္ေဆြာင္မႈမ ြား ရွ ပါသလြား။  ဥပမြာ 
တ ုးခ ြဲ႕ပညြာေပး၀န္ေဆြာင္မႈမ ြား၊ ေခ းေင ၊ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ သ ု႔မဟုတ္ 
ေနရပ္လ ပစ္ြာအေထြာက္အထြား စသည္တ ု႔ရရွ ရန္၊ ကေလးမ ြားေက ြာင္းအပ္ရန္ စသည္ျဖင့္- 

ေျမယြာမြဲျ့ဖစမ္ႈ 

 

မည္သည့္ေျမမွ  ပု င္ဆ ုင္ျခင္းမရွ ေသြာအ မ္ေထြာင္စုမ ြား ရွ ပါသလြား? ထ ု ေျမမြဲ့ယြာမြဲျ့ဖစ္မႈသည္ 
သီးျခြားအုပ္စုတစ္စုတ င္သြာ ျဖစ္ေလ့ရွ ေသြာ  ျပနနြာတစရ္ပ္ျဖစ္ပါသလြား? 

ထ ုသူတ ု႔ မည္ကြဲ့သ ု႔ ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့မ ြား ျဖစ္လြာၾကပါသလြဲ? မည္သ ု႔ျဖစပ္ က္ခြဲ့ပါသလြဲ? 

ထ ုေျမမြဲ့ယြာမြဲမ့ ြားမွြာ တစ္စံုတစ္ရြာ ပေရြာဂ ေၾကြာင့္ ေျမဆံုး႐ံႈးသ ြားျခင္းလြား? (ဥပမြာ ဤရ ြာတ င္ 
ထ ုသူတ ု႔ပ ုင္ဆ ုင္ေသြာေျမက ု သ မ္းဆည္းခံရျခင္း) 

 မည္သ ု႔ျဖစ္ပ က္ခြဲ့သည္က ု ရွင္းျပပါ။ ( ေျမမြဲ့ျဖစ္ေစသည့္ 
သေဘြာသဘြာ၀က ုသ ေအြာင္လုပ္ပါ- ပဋ ပကၡေၾကြာင့္လြား ၊ ေျမသ မ္းခံရမႈေၾကြာင့္လြား၊ 
သဘြာ၀ေ ဘးဒဏ္ေၾကြာင့္လြား၊ ေၾက းႏွင့္ အသ မ္းခံရျခင္းလြား၊ အေပါင္ဆံုးျခင္း လြား၊ 
မ သြားစု အျငင္းပ ြားမႈေၾကြာင့္လြား ၊ သီးႏွံမေအြာင္ျမင္မႈေၾကြာင့္လြား) 

 ထ ုေျမယြာမ ြားအတ က္ ေလ ြာ္ေၾကးတစ္စံုတစ္ရြာ ရရွ ခြဲ့ပါသလြား? 
 ထ ုေျမယြာမ ြား ျပန္လည္ရရွ ရန္ သတူ ု႔ ႀက ိဳးပမ္းေနၾကပါသလြား? ထ ုေျမယြာမ ြား 

ျပန္လည္ရရွ ရန္မည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ ြား လုပ္ရမည္နည္း? 



 

မင္းလွၿမ ိဳ႕နယ၊္ ေရ းကနု္းေက းရ ြာအုပ္စအုတ င္း ေျမအသံုးခ ခ င့္ႏွင့္ ပု င္ဆု င္ခ င့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ က ြဲျပြားျခင္းအြား 
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အကယ္၍ ထ ုေျမမြဲ့ယြာမြဲ့မ ြားသည္ ဤရ ြာမွ မဟုတ္ပါက - 

 သူတု ႔ ေနရပ္မွ အတင္းအၾကပ္ ႏွင္ထုတ္ခံရ၍  ဤရ ြာသ ု႔ေရြာက္ရွ လြာ ၾကျခင္းလြား? 
ထ ုသ ု႔ျဖစ္ခြဲ့ပါက မည္သည့္အခ  န္က၊ မည္သည့္ေနရြာတ င္  ျဖစ္ပ က္ခြဲ့ပါသလြဲ?   ထ ုသူတ ု႔ 
မည္ကြဲ့သ ု႔ ေျမယြာမ ြား စ န္႔လႊတ္ခြဲ့ရပါသလြဲ? 

စ နေ္ခၚမႈမ ြား ဤရ ြာရွ သူမ ြား ရင္ဆ ုင္ေနရသည့္ အႀကီးမြားဆုံး စ န္ေခၚမႈမ ြားက ဘြာပါလြဲ။ 

ဤရ ြာရွ  အမ  ိဳးသမီးမ ြား ရင္ဆ ုင္ေနရသည့္ အႀကီးမြားဆုံး စ န္ေခၚမႈမ ြားက ဘြာပါလြဲ။ 

 

အမ  ိဳးသြားမ ြား၊ အျခြားေသြာ အဓ ကသတငး္ေပးသမူ ြား ႏွင့္ ေနြာကဆ္ကတ္ ြဲ ေဆ းေႏ းမႈမ ြား  - 

ေမးခ န္းမ ြား 

ထ ုေဒသတ င္ စီးပ ြားေရးအရ စ န္ေခၚမႈမ ြားက အဘယ္နည္း။ 

ေက းရ ြာတ င္းမည္သည့္ ေျမအမ  ိဳးအစြားမ ြားရွ သနည္း။ ဥပမြာ- စ ုက္ပ  ိဳးေျမ၊ ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမ၊ သစ္ေတြာ (ထင္းေတြာ၊ ေတြာင္ယြာ၊ 
စ ုက္ပ  ိဳးေျမ)၊ ေက းရ ြာဘုံပ ုင္သစ္ေတြာ၊ လုပ္ငန္းေျမ၊ စ ုက္ခင္း (ေရြ္ာဘြာ) 

မည္သူက မည့္သည့္ေျမက ု ပ ုင္ဆ ုငပ္ါသနည္း။ ထ ုသူပ ုင္ဆ ုင္ေၾကြာင္းက ု အမ ြားက မည္သ ု႔နြားလည္ထြားပါသနည္း။ 

ယင္းက ုမည္သည့္အတ ုင္းအတြာအထ  မွတ္တမ္းတင္ထြားပါသနည္း။ မည္သည့္ အေထြာက္အထြားမ  ိဳးျဖစ္ပါသနည္း။ 

လုပ္က က္ငယ္၊ လုပ္က က္အလတ္ႏွင့္ လုပ္က က္ႀကီးမ ြားက ု ထ ုသူတ ု႔ 
မည္သ ု႔ပ ုင္းျခြားၾကသနည္း။
  

ရ ြာသြားမ ြားသည္ ေျမယြာႏွင့္ သက္ဆ ုင္သည့္ အခ န္မ ြားက ု ေပးေဆြာင္ၾကပါသလြား (သ ု႔မဟုတ္ စ ုက္ပ  ိဳးေရးအခ န္မ ြား)။ 

ထ ုသူတ ု႔ မည္သည့္အပင္စ ုက္ရမည္ကု  မည္သူက ဆံုးျဖတ္ေပးပါသနည္း။ ယင္းအြာဏြာ မည္သ ု႔သက္၀င္ပါသနည္း။ 

ေရႊ႕ေျပြာင္းသ ြားလြာမႈေၾကြာင့္ ထ ုေဒသက ု ထ ခ ုက္နစ္နြာမႈ ရွ ပါသလြား။ ေနရပ္စ န္႔ခ ါရျခင္းေၾကြာင့္လြား။ 

ဤေဒသတ င္ အမ  ိဳးသြားေျမအသံုးခ မႈ မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ ြားက ု မည္သ ု႔ရွင္းျပထြားပါသနည္း။ ထ ုလုပ္ငန္းစဥ္မ ြားက ု အမ ြားက 
မည္သည့္အတ ုင္းအတြာအထ  ပါ၀င္ေဆြာင္ရ က္ၾကပါသနည္း။ 

တ ရစြာၦန္ေမ းျမ ေရး၊ သီးႏွံစ ုက္ပ  ိဳးေရး စသည္ျဖင့္ အလုပ္မ ြားက ု က ြား-မ တြာ၀န္ခ ြဲျခြားထြားပါသလြား။ ေက းဇူးျပိဳ၍ ရွင္းျပပါ။ 

ဤေက းရ ြာရွ  အ မ္ေထြာင္စုမ ြား၏ အဓ က စီးပ ြားေရးေဆြာင္ရ က္ခ က္မ ြားကြား အဘယ္နည္း။ က ုယ္ပ ုင္စ ုက္ပ  ိဳးေရး၊ 
လယ္ယြာလုပ္သြား၊ အျခြားလက္ခစြားလုပ္သြား (အမ   ိဳးအစြားမ ြား)၊ တ ၇စြာၦန္ေမ းျမ ေရး၊ ရြာသီလ ုက္ စ ုက္ပ  ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတ က္ 
ေရႊ႕ေျပြာင္းသ ြားလြားျခင္း၊ အျခြားလုပ္ငန္းမ ြားအတ က္ ေရႊ႕ေျပြာင္းသ ြားလြာျခင္း၊ ၀ါးလက္မႈထည္မ ြား၊ အျခြားမည္သည့္ 
ရု းရြာအလုပ္အက ုင္မဆ ု၊ အေသးစြား လုပ္ငန္းမ ြား စသည္ျဖင့္။  

အမ  ိဳးသြားမ ြား လုပ္က ုင္လ ုေသြာအရြာမ ြားႏွင့္ အမ  ိဳးသမီးမ ြား လုပ္က ုင္လ ုသည့္အရြာမ ြား မည္သ ု႔က ြာျခြားပါသနည္း။ 

မည္သည့္ေျမမွ  ပ ုင္ဆ ုငျ္ခင္းမရွ ေသြာအ မ္ေထြာင္စုမ ြား ရွ ပါသလြား။ ထ ု ေျမမြဲ့ယြာမြဲျ့ဖစ္မႈသည္ သီးျခြားအုပ္စုတစ္စုအေပၚ 
ထ ခ ုက္နစ္နြာမႈရွ ေစသည့္ ျပနနြာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသလြား။ 

ထ ုသူမ ြား မည့္ကြဲ့သု ႔ ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့မ ြားျဖစ္လြာၾကသနည္း။ မည္သည့္က စၥျဖစ္ပ ြားခြဲ့သနည္း။ 
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