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ေျမပုင္ဆုင္ခင့္ႏွင့္ ရြာသီဥတု ေျပြာင္းလြဲမႈ (TGCC) အစီအစဥ္

ဤအစီရင္ခစ
ံ ြာကု ေျမပင
ု ္ဆုင္ခင့္ႏွင့္ ကမြာၻ႔ရြာသီဥတုေျပြာင္းလြဲမႈစမ
ီ က
ံ န္း၊ စြာခ ိဳပ္အမွတ္- AID-OAA-TO-13-00016 အရ နည္းပညြာ ၄
ရပ္အြားျဖင့္ အေမရကန္ႏုင္ငံတကြာဖံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ င္စီက ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပိဳလုပ္ႏုင္ရန္ ေရးသြားထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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စမ္းႀကီးေက းရြာတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြား ေက းရြာမွ လယ္ကင္းသု႔ဆင္းၾကစဥ္

အစီရင္ခံစြာ ေရးသြားသူမ ြား- ေလြာ္ရြာ အက္ရွ္ဘက္ ႏွင့္ အြဲလဇဘက္ လူး၀စ္

အကုးအကြား -

အက္ရွ္ဘက္၊ အယ္လ္၊ ႏွင့္ လူး၀စ္၊ စ(၂၀၁၆)။ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုရွ
ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္ဆုငရ
္ ြာ က ြား-မ ရႈေထြာင့္မ ြားကျြဲ ပြားမႈအေပၚ ေလ့လြာသံုးသပ္ခ က္၊
၀ါရွင္တန္ဒီစ-ီ ယူအက္စ္ေအအုင္ဒီ ပုင္ဆုင္ခင့္ႏွင့္ ကမြာၻ႔ရြာသီဥတု ေျပြာင္းလြဲေရးအစီအစဥ္။

ျပင္ဆင္ျခင္း-

တက္ထရြာ တက္ခ္ အတက္ လန္ဒက္ဆြာ

အဓက ဆက္သယ္ရန္:

မတ္ စမ္းမြားေဗးလ္၊ အဖ႕ြဲ အႀကီးအကြဲ
Matt.Sommerville@tetratech.com
ခရစၥတီးနြား အယ္ဗြာရက္ဇ္၊ စီမံကန္း မန္ေနဂ ြာ
Cristina.Alvarez@tetratech.com
မီဂန္ ဟတ္သ္၊ ဒုတယ စီမံကန္း မန္ေနဂ ြာ
Megan.Huth@tetratech.com

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုနး္ ေက းရြာအုပစ
္ ု အတင္း
ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ပင
ု ဆ
္ င
ု ခ
္ င့္ အေပၚ က ြား-မ
ရႈေထြာင္မ
့ ြားကြဲျပြားျခင္းအြား ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း
ေျမပုင္ဆုင္ခင့္ႏွင့္ ကမြာၻ႔ရြာသီဥတုေျပြာင္းလြဲမႈ (TGCC) အစီအစဥ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘြာလ

ျငင္းဆခ
ု က္
ဤအစီရင္ခစ
ံ ြာအြား အေမရကန္ျပည္ေထြာင္စု၏ ႏုင္ငံတကြာဖ႔ၿံ ဖိဳးတုးတက္ေရးေအဂ င္စီ (USAID) မွတစ္ဆင့္ အေမရကန္ ျပည္သူမ ြား၏
ေစတနြာထက္သန္စြာအေထြာက္အပံ့ေပးမႈတ႔ေ
ု ၾကြာင့္

ေရးသြားတင္ျပႏုင္ခြဲ့ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစြာတင္

ပါ၀င္ေသြာအေၾကြာင္းအရြာမ ြားသည္ အစီရင္ခံစြာေရးသြားသူမ ြားတင္သြာ အျပည့္အ၀တြာ၀န္ရွၿပီး USAID၊

အေမရကန္ျပည္ေထြာင္စု

အစုးရတု႔၏ အျမင္မ ြားအြားထင္ဟပ္ထြားျခင္းမရွပါ။
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DoALMS

လယ္ယြာေျမစီမခ
ံ န႔္ခေ
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USAID

အေမရကန္ ျပည္ေထြာင္စု ႏုင္ငံတကြာ ဖံ႕ၿဖိဳးတုးတက္ေရး ေအဂ င္စီ

VFV

ေျမလတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုင္း
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iii

အႏွစ္ခ ိဳပ္ တင္ျပခ က္
အေမရကန္ျပည္ေထြာင္စု ႏုင္ငံတကြာဖံ႔ၿဖိဳးတုးတက္ေရးေအဂ င္စီ (USAID) ၏ ျမန္မြာႏုင္ငံရွ ေျမယြာပင
ု ္ဆုင္ ခင့္စီမံကန္း (LTP) သည္
ယင္း၏ေရွ႕ေျပးစီမံကန္းနယ္ေျမမ ြားအနက္

ပထမဆံုးစီမံကန္းနယ္ေျမ အျဖစ္

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊

ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုတင္ ေျမယြာ

အသံုးခ ခင့္ႏွင့္ပုင္ဆုင္ခင့္အေပၚ က ြား-မ ဆုင္ရြာရႈေထြာင့္ကြဲျပြားမႈအြား ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္ကု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပိဳလုပ္ခြဲ့ပါသည္။
ဤေလ့လြာဆန္းစစ္မႈသည္ ထုစီမက
ံ န္းနယ္ေျမ၌ပင္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ကျပဳလုပ္ခခဲ့သည္ဲ့ က႑စံုေျမယာအသံုးခ်ခြင္ဲ့ုႏွင္ဲ့
္န္းစစ္ခ်က္၏

တြဲဖက္

စြာတမ္းတစ္ေစြာင္လည္းျဖစ္ကြာ

စီမက
ံ န္း

ဆက္လက္ေဖြာ္ေဆြာင္ရြာတင္

ပဆုင္္ဆုင္ခြငဲ့ေ
္ လဲ့လာ

ထည့္သင္းစဥ္းစြားရမည့္

အခ က္အလက္မ ြား အၾကံျပိဳေပးရန္ ရည္ရယ္ပါသည္။
ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း က ြား-မ ဆုင္ရြာရႈေထြာင့္မ ြားကျြဲ ပြားမႈ အေပၚေလ့လြာဆန္းစစ္ခ က္မွ ေပၚထက္လြာေသြာ အဓက
အခ က္မ ြားမွြာ ေအြာက္ပါအတုင္း ျဖစ္ပါသည္။၁။

အမ ိဳးသြားမ ြားသည္အဓကအြားျဖင့္
လုပ္ငန္းအခ ိဳ႕ကုေဆြာင္ရက္ၿပီး

လယ္ယြာေျမထန္ယက္ျခင္းႏွင့္

အမ ိဳးသမီးမ ြားက

အမ္မႈကစၥ၊

ေျမယြာရွင္းလင္းျခင္း

အခ က္အျပိဳတ္

ႏွင့္

တု႔ကြဲ့သု႔ေသြာ

လယ္ယြာ

ကေလးမ ြားအြားေစြာင့္ေရွြာက္

ရသည့္တြာ၀န္မ ြားကု အဓကေဆြာင္ရက္ေသြာ္လည္း အမ ိဳးသြားေရြာ အမ ိဳးသမီးပါ စုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းကု အတူတစ္က
လုပ္ေဆြာင္ၾကပါသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆုသူ မ ြားစြာ တု႔က ဤသု႔ က ြား-မ လုပ္ငန္းခေ
ြဲ ၀လုပ္ကုင္မႈသည္ အမ္ေထြာင္စုမ ြား
အတင္း ေျမယြာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကစၥရပ္မ ြား၌ အမ်ဆဳးသမးမ်ားတြင္္ံုးျဖတ္ပဆုင္ခင
ြ ဲ့္ နည္းပ းေစ သည္ဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္
ျဖစ္သည္ဟု ညႊန္ျပၾကသည္။
၂။

ဤေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွဆ

ေက်းရြာေလးခုတင
ြ ္

ေနထဆုင္သအ
ူ ခ်ဆဳ႕တဆု႔တြင္

၎တဆု႔၏

စပ းစဆုက္လယ္ေျမ

မ်ားအတြက္

ေျမအသံုးျပဳခြင္ဲ့လက္မွတ္ (LUC ပံုစံ ၇) ကု ရရွထြားၿပီးျဖစ္သည္။ ထု ပံုစံ ၇ အြားလံုးနီးပါးတု႔သည္ အမ ိဳးသြား
အမ္ေထြာင္ဦးစီးအမည္မ ြားႏွင့္ ျဖစ္သည္။ အမ ိဳးသမီးအမ္ေထြာင္ဦးစီးရွသည့္ မသြားစုမ ြားတင္သြာ ပံုစံ ၇ မွတ္တမ္းတင္
အမ ိဳးသမီးအမည္ထည့္ခင့္ရွသည္။ အခ ိဳ႕ေသြာ အမ ိဳးသမီး အမ္ေထြာင္ဦးစီး ရွသည့္မသြားစု မ ြား၏ ပံုစံ ၇ တင္ ၎င္းတု႔၏
အမည္ကု

ေဖြာ္ျပထြားသည္။

ပံုစံ

၇

တင္

နြာမည္မပါသည့္

အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္

မမ၏ခင္ပန္းသည္

ကြာလ

ၾကြာရွည္စြာရပ္ေ၀းသ႔ေ
ု ရြာက္ရွ ေနျခင္း၊ မသန္စမ္းျဖစ္ျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ ိဳးတင္ပင္ စုကပ ုးစရတ္ေခ းေင အပါအဝင္ ပံုစံ
၇

ရရွထြားျခင္း၏

အက ိဳးေက းဇူးကု

မခံစြားရပါ။

ေက းရြာအုပ္စုအတင္း

ေနထုင္ၾကသည့္အမ ိဳးသမီမ ြား

သည္

ခင္ပန္းေသဆံုးသြားပါက ပံုစံ ၇ တင္ မမအမည္ျဖင့္ ေျပြာင္းႏုင္ေၾကြာင္းကု မၾကြာေသးမီကမွ သရွခြဲ့ၾကသည္။
၃။

စစ္တမ္းေျဖဆုသူအသီးသီးတု႔သည္
အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္
ၾကေသြာ္လည္း

အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္

အမ္ေထြာင္စုမ ြားသည္

လယ္ယြာစုက္ပ ိဳးခ န္တင္

အမ္ေထြာင္စုအြား

အဓပၸါယ္

အမ ိဳးမ ိဳး

ဖင့္ဆုၾကသည္။

ေျမယြာကု အမ ိဳးသြားဦးစီးသည့္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားကြဲ့သု႔ပင္ အသံုးျပိဳ
ကြာယလုပ္သြားမ ြား၏

အကူအညီလုအပ္သျဖင့္

အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္

အမ္ေထြာင္စုမ ြားတင္ ပုမုအခက္အခြဲရွသည္ဟုစစ္တမ္းေျဖဆုသူမ ြားက သတင္းေပးၾကသည္။ ေျမယြာကစၥႏွင့္ ပတ္သက္လြာ
လွ င္ အမ ိဳးသြား ဦးစီးသည့္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားထက္ အမ ိဳးသမီးအမ္ေထြာင္ဦးစီးမ ြားတင္ ဆံုးျဖတ္ပုင္ခင့္ အြာဏြာ ပုမုရွသည္ဟု
ဆုၾကသည္။
၄။ ဤေက းရြာအုပ္စုအတင္းတင္လယ္ယြာမြဲ့ႏႈန္း ျမင့္မြားၿပီး အထူးသျဖင့္ စမ္းႀကီး၊ဘန္႔ေဘးကုန္း ႏွင့္ ေရးကုန္း ေက းရြာမ ြားတင္
ရြာသြားအမ ြားစုသည္

iv

စုက္ပ ိဳးေျမ

(သ)ု႔

ေတြာင္ယြာေျမမ ြားတင္

၀င္ေရြာက္စုက္ပ ိဳးခင့္မရွပါ။

အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

အမ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ စုက္ပ ိဳးရန္အလုပ္သမြား ပုမုနည္းပါးႏုင္ရြာ အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ အမ ိဳးသြား
ဦးေဆြာင္သည့္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားထက္ ေျမယြာမြဲ့ႏုင္ဖယ္ရွသည္ဟု ေျဖဆုသူမ ြားက ယူဆၾကသည္။
၅။

အမ္ေထြာင္ကြဲျခင္း၊

လင္မယြားကြာရွင္းျပတ္စြဲျခင္း

(သု႔)

စန႔္႔ျပစ္ခံရျခင္းတု႔ကြဲ့သု႔ေသြာ

ကစၥမ ြားတင္

ေျမယြာကု

အေမဆက္ခံခင့္ႏွင့္ ခေ
ြဲ ၀ယူျခင္း အေလ့အထမ ြားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမရွဘြဲ ရပ္ရြာအတင္း စြာျဖင့္ေရးသြား ထြားျခင္း
မရွသည့္ မူမ ြားအရ ေျဖရွင္းေနၾကပံုရသည္။ ရြာလူႀကီးမ ြား အေနႏွင့္ တစ္ခါမွ မၾကံိဳဖူးသည့္ အေျခအေန မ ိဳးစံု ရွႏုင္ၿပီး ႏွင့္
တသမတ္တည္း ေျဖရွင္းမႈလြဲ မရွသည့္အတက္

ထုသု႔ေသြာ အမႈမ ြားကု ေပၚေပါက္လြာသည့္ အမႈကု လုက္၍သြာ

ဆံုးျဖတ္ၾကပံုရသည္။
၆။ စုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ ြားအြား အစုးရက ႏွစ္ရွည္အသံုးျပိဳခင့္ေပးသည့္
အမ ိဳးသမီးေရြာ၊

အမ ိဳးသြားမ ြားကုပါ

စုက္ပ ိဳးလုပ္ကုင္ရန္ ေတြာင္ယြာေျမမ ြား၊
အြားလံုးအေပၚ

ေျမပုင္ခင့္မ ြားသည္

မတူညီေသြာနည္းလမ္းမ ြားအြားျဖင့္

ထုရပ္ရြာအတင္းရွ

ထခုက္သက္ေရြာက္လ က္ရွသည္။

ႏြားေက ြာင္းရန္ စြားက က္ ေျမမ ြား ဆံုးရံႈးရျခင္းသည္ အမ္ ေထြာင္စုဝင္မ ြား

ထခုက္စြာသက္ေရြာက္မႈ ရွၿပီး

သစ္ေတြာေျမမ ြားဆံုးရံႈးရျခင္းသည္ထင္းေခရန္ႏွင့္ သစ္ေတြာအတင္း

သစ္မဟုတ္သည့္ ေတြာထက္ပစၥည္းမ ြားျဖစ္သည့္ ထင္းႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရက္မ ြား ရွြာေဖမႈကု အဓက လုပ္ကုင္သည့္
အမ ိဳးသမီးမ ြားအတက္ ပုမုအထနြာေစသည္။
၇။ အမ္ေထြာင္စုအဆင့္တင္ အမ ိဳးသမီးမ ြား ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မႈမ ြား မတူညီၾကပါ။ အမ ိဳးသြားမ ြားႏွင့္ အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္
အတူတစ္ကဆံုးျဖတ္ခ က္

ခ လ့ရွၾကေသြာ္လည္း

အထူးသျဖင့္

ဆံုးျဖတ္ခ က္အမ ြားစုကု အမ ိဳးသြားမ ြားကသြာ အၿပီးသတ္

ေျမယြာႏွင့္

စုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းတု႔ႏွင့္ပတ္သက္လွ င္

ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ၾကသည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆသ
ု ူမ ြားက ေျပြာၾကြား

ၾကသည္။
၈။

ဤေက းရြာအုပ္စုအတင္း

ေနထုင္သူမ ြားသည္

ရပ္ရြာအတင္း

အျငင္းပြားမႈမ ြား

ေျဖရွင္းရြာတင္

လည္းေကြာင္း၊

အစုးရဌြာနဆုင္ရြာမ ြား၊ အရြာရွမ ြားႏွင့္ ဆက္သယ္ေဆြာင္ရက္ရြာတင္ လည္းေကြာင္း မမတု႔၏ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္မ ြား အြား
လန္စြာအြားကုးအြားထြားျပိဳၾကသည္။
မ ြားျဖစ္ၾကသည္။

ဤေက းရြာအုပ္စုအတင္းရွ

အမ ိဳးသမီးမ ြားရပ္ရြာအတင္း

ေက းရြာ

ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ရြာတင္

ေခါင္းေဆြာင္

အြားလံုးမွြာ

ပုမုပါ၀င္လြာျခင္းသည္

အမ ိဳးသြား
အျပိဳသေဘြာ

ေဆြာင္သည့္တုးတက္မႈျဖစ္ ေၾကြာင္း မူအြားျဖင့္ အမ ြားစုက သေဘြာတူၾကေသြာ္လည္း စစ္တမ္းေျဖဆသ
ု ူမ ြား၏ အျမင္တင္
အမ ိဳးသမီးမ ြား လက္ေတ႕တင္ အမွန္တကယ္ ပါ၀င္ႏုင္ရန္ ျဖစ္ႏုင္ေျခရွ -မရွ သြဲသက
ြဲ ြဲကမ
ြဲ ရွပါ။
၉။

အမ္ေထြာင္စုမ ြားအတင္း

ေငေၾကးစီမခ
ံ န္႔ခပ
ြဲ ုလ
ံ ည္း

မတူညီၾကပါ။

သု႔ရြာတင္

အမ ိဳးသြားမ ြားကသြာ

အမ ြားအြားျဖင့္

ကုင္တယ္ေလ့ရွသည္။အမ ိဳးသြားမ ြားသည္ ေခ းေငရရွႏုင္ေျခလည္း ပုမုမ ြားသည္။ ရြာသူရြာသြားမ ြား၏ အခက္အခြဲမ ြားမွြာ
စုက္ပ ိဳးေရး သင္းအြားစုမ ြား၊ သင္တန္းအမ ိဳးမ ိဳး၊ အြားထြားႏုင္မည့္ ေသြာက္သံုးေရ အရင္းအျမစ္၊
က န္းမြာေရး၀န္ေဆြာင္မႈမ ြားႏွင့္

Heingyu

ရြာတင္ဆလွ
ု င္

ပညြာေရး

စသည္တု႔

ရရွရန္
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ခက္ခြဲျခင္းျဖစ္ေၾကြာင္း

ရြာသူရြာသြားမ ြားက သတင္းပု႔ၾကသည္။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

v

၁-၀ ဤေလ့လြာသံုးသပ္ခ က္၏ ရည္ရယ္ခ က္
ဤက ြားမ အခန္းက႑ ဆန္းစစ္ခ က္၏ ရည္ရယ္ခ က္မွြာ LTP ၏ ကနဦးစီမံကန္း နယ္ေျမ သံုးခုအနက္ ဒုတယေျမြာက္
နယ္ေျမျဖစ္ေသြာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတြာင္ပင္
ု း၊ ေတြာင္ႀကီးခရုင္၊ ေညြာင္ေရႊ ၿမိဳ႕နယ္ အတင္းရွ လက္ေမြာင္ေကး ေက းရြာအုပ္စု၏
ေျမယြာ အသံုးခ မႈႏွင့္ ပုင္ဆုင္မႈတင္ က ြား၊မ အခန္းက႑ကု ပုမုေကြာင္းမန္စြာ နြားလည္ႏုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ရပ္ရြာ၏ အစဥ္အလြာအြားျဖင့္ ေျမယြာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ ြားအသံုးခ ပုင္ခင့္ကု အသအမွတ္ျပိဳရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာ အဆင့္တင္
ေျမယြာအသံုးခ မႈကု ထေရြာက္စြာ အစီအစဥ္ ခ မွတ္ႏုင္ေစရန္ အမ ိဳးသြားေျမအသံုးခ မႈ မူဝါဒ (NLUP) မွတဆင့္ မည္သု႔
လမ္းၫႊန္ေပးႏုင္သည္ကု ကနဦး စီမံကန္းေဆြာင္ရက္ခ က္မ ြားက ကူညီ ေဖြာ္ထုတ္ေပးရန္ ရည္ရယ္သည္။ ကနဦးစီမံကန္း
ေဆြာင္ရက္ခ က္မ ြားတင္ ေက းရြာအုပ္စု နယ္နမတ္မ ြားႏွင့္အတူ ေက းရြာအဆင့္တင္ ေျမယြာအသံုးခ မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခမ
ြဲ ႈ အဓက
ပံုစံမ ြားကု

ေဖြာ္ထုတ္ျခင္းလည္း

ပါဝင္သည္။

ရပ္ရြာမ ြား၏

ေျမယြာႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ ြား

အသံုးခ ပုင္ခင့္ကု

အသအမွတ္ျပိဳရန္ႏွင့္ ျမန္မြာႏုင္င၏
ံ
အျခြား ေက းလက္ေဒသမ ြားတင္လည္း ေရရွည္ တည္တံ့ေသြာ ေျမယြာအသံုးခ မႈ
အစီအစဥ္မ ြား ေဖြာ္ေဆြာင္ႏုင္ေရးအတက္ သင့္ေလ ြာ္ေသြာ နည္းလမ္းမ ြားကု ရွြာေဖရြာတင္ ဤကနဦးစီမံကန္းမွ ရရွလြာေသြာ
သင္ခန္းစြာမ ြားကု အသံုးခ ႏုင္မည္ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအြာက္တုဘြာလတင္ ဤစီမံကန္းနယ္ေျမ၌ LTP ၏ ေဆြာင္ရက္မႈမ ြား စတင္ခ န္တင္ စီမံကန္းအဖ႕ြဲ သည္ ေျမယြာ
အသံုးခ မႈႏွင့္ ပုင္ဆုင္မႈ ေလ့လြာဆန္းစစ္ခ က္ကု ေအြာက္ပါ ရည္ရယ္ခ က္မ ြားျဖင့္ ေဆြာင္ရက္ခြဲ့သည္ ၁။ သဘြာဝအရင္းအျမစ္မ ြား၏ အေျခအေနႏွင့္ လက္ရွ က င့္သံုးေနေသြာ ေျမယြာ အသံုးခ မႈ အစီအစဥ္မ ြားကု က ြား၊
မ အခန္းက႑ႏွင့္ လူမႈေရး အရ ပါဝင္ခင့္ တုအ
႔ ြား အေလးထြား၍ ေလ့လြာဆန္းစစ္ျခင္း။
၂။

မတူညီေသြာ ေျမအမ ိဳးအစြား အမ ိဳးမ ိဳးႏွင့္ စုက္ပ ိဳးေျမ၊ သစ္ေတြာေျမ၊ စြားက က္ေျမ၊ ေရႊ႕ေျပြာင္းေတြာင္ယြာ

အစရွသည့္ ေျမယြာ အမ ိဳးအစြားခမ
ြဲ ႈ အမ ိဳးမ ိဳးတု႔တင္ လုပ္ပုင္ခင့္ႏွင့္ လက္ရွေပၚေပါက္ေနေသြာ ျပနနြာမ ြား
(အျငင္းပြားမႈ ျပနနြာ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ ြားႏွင့္ အတူ) တု႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍ (တရြားဝင္ႏွင့္ အလတ္သေဘြာ)
သတ္မွတ္ထြားေသြာ ၫႊန္ၾကြားခ က္ႏွင့္ စည္းမ ဥ္းမ ြားအြား ေဖြာ္ထုတ္ျခင္း။
၃။ လက္ရွ က င့္သံုးေနေသြာ ေျမယြာအသံုးခ မႈႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္ အစီအစဥ္မ ြားအြား ေျပြာင္းလြဲေစႏုင္မည့္ တန္းအြား
အမ ိဳးအစြားမ ြားအြား ေဖြာ္ထုတ္ျခင္း တု႔ျဖစ္သည္။
ဤက ြား၊မ အခန္းက႑ ဆန္းစစ္ခ က္သည္ ေျမယြာပုင္ဆုင္လုပ္ပင္
ု ခင့္ ေလ့လြာဆန္းစစ္ခ က္ကု အေျခခံထြားသည့္အတက္ ထု
ဆန္းစစ္ခ က္ပါ ေတ႕ရွခ က္မ ြားကု ထပ္မံ ေဖြာ္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။ ထုေတ႕ရွခ က္မ ြားႏွင့္ ေျမယြာအသံုးခ မႈ၊ အရင္းအျမစ္ ပုင္ဆုင္
အသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ေျမယြာ စီမံအုပ္ခ ိဳပ္မႈတု႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍ ပုမုက ယ္ျပန႔္ေသြာ အခ က္အလက္မ ြား သရွလုပါက 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 စြာတမ္းတင္ ဖတ္႐ႈႏုင္ပါသည္။
ဤက ြား၊မ အခန္းက႑ ဆန္းစစ္ခ က္၏ ရည္ရယ္ခ က္မွြာ ဤေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမယြာအသံုးခ မႈႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္
အစီအစဥ္မ ြားတင္ က ြား၊မ အခန္းက႑ကု ပုမု အနီးကပ္ ေလ့လြာရန္ျဖစ္သည္။ အမ ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္ အမ ိဳးသြားမ ြား ေျမယြာ ကု
အသံုးခ ပံု၊ ရရွပံု၊ ပုင္ဆုင္ပုႏ
ံ ွင့္ ေျမယြာဆုင္ရြာ ဆံုးျဖတ္ခ က္မ ြားခ မွတ္ပံုတု႔ကု ထြဲထဝ
ြဲ င္ဝင္ သရွထြားျခင္းျဖင့္ ဤစီမံကန္းႏွင့္
အျခြားစီမံကန္းမ ြားအေနႏွင့္ က ြား၊ မအလုက္ ပု၍ ထေရြာက္မႈရွေအြာင္ ျပင္ဆင္ ေဆြာင္ရက္လုပ္ကုင္ ႏုင္ေစရန္ႏွင့္
အမ ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္

အမ ိဳးသြားမြားအြား

မတူညီေသြာ

ပံုစံမ ြားျဖင့္

သက္ေရြာက္ေစမည့္

ကစၥရပ္မ ြားအြား

ဦးစြားေပးကုင္တယ္ႏုင္ေစရန္ အေထြာက္အကူျပိဳမည္ျဖစ္သည္။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း 1

၂-၀ ေလ့လြာသံုးသပ္ခ က္ ေဆြာင္ရက္ပုန
ံ ည္းလမ္းမ ြား
ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈ နည္းစနစ္တင္

ဤနည္းလမ္းမ ြားပါဝင္သည္ - (၁) ေက းရြာအုပ္စုတင္ ကနဦး ေျမယြာအသံုးခ မႈႏွင့္

ပုင္ဆုင္ခင့္ ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခစ
ံ ြာအြား သံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ (၂) ရည္ၫႊန္းအုပ္စုမ ြားႏွင့္ ေတ႕ဆံေဆးေႏးျခင္း
(FGD)၊ (၃) ေက းရြာအုပ္စုမွ (သု႔) ေက းရြာအုပ္စုႏွင့္ နီးစပ္ေသြာ အမ ိဳးသြားမ ြား၊ ေက းရြာ ေခါင္းေဆြာင္မ ြားႏွင့္ အျခြား
အေရးပါေသြာ

အခ က္အလက္ေပးသူမ ြားႏွင့္

ေနြာက္ဆက္တေ
ြဲ မးျမန္းေဆးေႏးျခင္း

တု႔ျဖစ္သည္။

ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈ

အဖ႕ြဲ သည္ ရည္ၫႊန္းအုပ္စုမ ြားႏွင့္ ေဆးေႏးပမ
ြဲ ြားတင္ တစ္စတ္တစ္ပုင္း ျပင္ဆင္ထြားေသြာ ေမးခန္လ မ္းၫႊန္ကု အသံုးျပိဳၿပီး
ေနြာက္ဆက္တြဲ ေမးျမန္းမႈမ ြားတင္ ေယဘူယ ေမးခန္းမ ြားကု အသံုးျပိဳခြဲ့သည္။ (ေနြာက္ဆက္တြဲ ၁)
ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုတင္ ေလ့လြာေရး အဖ႕ြဲ သည္ ေအြာက္ပါအတုင္း FGD ေလးႀကမ္ျပိဳလုပ္ခြဲ့ၿပီး ေက းရြာအုပ္စုအတင္း
ရြာေလးရြာရွ တစ္ရြာခ င္းစီမွ အမ ိဳးသမီးမ ြား ေအြာက္ပါအတုင္းပါဝင္ခြဲ့သည္ 

စမ္းႀကီးေက းရြာမွ အမ ိဳးသမီး ၂၀ ဦးႏွင့္ ပထမ FGD



ဘန႔္ေဘးကုန္းေက းရြာမွ အမ ိဳးသမီး ေျခြာက္ဦးႏွင့္ ေရးကုန္းေက းရြာမွ အမ ိဳးသမီး ငါးဦးႏွင့္ ဒုတယ FGD



ဟန္းက းေက းရြာမွ အမ ိဳးသမီး ၁၅-၂၀ ၾကြားျဖင့္ တတယႏွင့္ စတုတၳ FGD

FGD မ ြားတင္ အမ္ေထြာင္ရွသူ၊ လတ္လပ္သူ၊ မုဆုးမျဖစ္သူႏွင့္ ေယြာက္ ြားႏွင့္ ကြာရွင္းထြားေသြာ (သု႔) ခေ
ြဲ နေသြာ
အမ ိဳးသမီးမ ြား အစံုပါဝင္ၿပီး အသက္အရယ္အြားျဖင့္ ၁၇ ႏွစ္ မွ ၇၀ ႏွစ္အထ ပါဝင္သည္။ အမ ိဳးသြား ဦးေဆြာင္ေသြာ
အမ္ေထြာင္စုႏွင့္ အမ ိဳးသမီး ဦးေဆြာင္ေသြာ အမ္ေထြာင္စု ႏွစ္မ ိဳးလံုးမွ အမ ိဳးသမီးမ ြား ပါဝင္သည္။ . FGD တစ္ခုစီသည္
ႏွစ္နြာရီခန႔္ၾကြာျမင့္ၿပီး စမ္းႀကီးရြာတင္ က ယ္ဝန္းေသြာ ဟင္းလင္းပင့္ အမ္ႀကီးထြဲတင္ ျပိဳလုပ္ခြဲ့ကြာ ဟန္းက းေက းရြာတင္
ရပ္ရြာ ဘုရြားေက ြာင္းတင္ ျပိဳလုပ္ခြဲ့သည္။ ေမးခန္းေမးျမန္းရြာ တင္ ျမန္မြာ-အဂၤလပ္ အလွည့္က ဘြာသြာျပန္ျခင္းျဖင့္
ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ကြာ ဟန္းက းရြာတင္မူ အခ ိဳ႕ေသြာ တက္ေရြာက္သူမ ြားအတက္ ကရင္ဘြာသြာသု႔ ျပန္ဆုေပးရသည္လည္း
ရွခြဲ့သည္။
ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈ အဖ႕ြဲ သည္ ေအြာက္ပါအတုင္း ေက းရြာအုပ္စုမွ အမ ိဳးသြားမ ြား၊ ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္မ ြားႏွင့္ အျခြား
အေရးပါေသြာ အခ က္အလက္ေပးသူမ ြားႏွင့္ ေနြာက္ဆက္တြဲ ေမးျမန္းမႈမ ြား ျပိဳလုပ္ခြဲ့သည္။


ေရးကုန္းရြာႏွင့္ စမ္းႀကီးရြာတု႔မွ ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္မ ြား အပါအဝင္ စမ္းႀကီးရြာ ဘန႔္ေဘးကုန္းရြာႏွင့္
ေရးကုန္းရြာမ ြားမွ အမ ိဳးသြား ဆယ္ဦးခန႔္၊



ဟန္းက းရြာမွ အမ ိဳးသြား ရွစ္ဦးခန႔္ ႏွင့္



ဦးဝင္းထဋ္ ဦးေဆြာင္ေသြာ ေဒသခံ အရပ္ဖက္လူမႈအဖ႕ြဲ အစည္း Public Network မွ ရပ္ရြာတင္း ဦးေဆြာင္
လႈပ္ရွြားသူ သံုးဦး

အေရးပါေသြာ အခ က္အလက္ေပးသူမ ြားအြား ေမးျမန္းေဆးေႏးမႈ တစ္ႀကမ္စီတင္ မနစ္ ၃၀ မွ တစ္နြာရီၾကြား ၾကြာျမင့္သည္။
ေလ့လြာဆန္းစစ္မႈ အဖ႕ြဲ တင္ ပါဝင္သူမ ြားမွြာ - Elizabeth Louis (Landesa အႀကီးတန္း သုေတသန၊ ေစြာင့္ၾကည့္
အကြဲျဖတ္ေရး

ပညြာရွင)္ ၊

Laura

Eshbach

(Landesa

ေရွ႕ေနႏွင့္

ေျမယြာပုင္ဆုင္လုပ္ကုင္ခင့္

ကၽမ္းက င္သူ)၊

ေဒၚခင္ထက္ထက္ျပံိဳး (LTP အမ ိဳးအသြားအရင္းအျမစ္ ဥပေဒ ကၽမ္းက င္သူ)၊ ေဒါက္တြာ ဥမၼြာမ ိဳးေအြာင္ (Landesa စုက္ပ ိဳးေရး
စီမံအုပ္ခ ိဳပ္မႈဆုင္ရြာ

အၾကံေပး)၊

ေဒၚမုးသီတြာေထး

(ဘြာသြာျပန္)

ႏွင့္

ဦးဝင္းထဋ္

ဦးေဆြာင္ေသြာ

အရပ္ဖက္လူမႈအဖ႕ြဲ အစည္း Public Network မွ ရပ္ရြာတင္း ဦးေဆြာင္ လႈပ္ရွြားသူ သံုးဦး

2 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

ေဒသခံ

၃-၀ ေက းရြာအုပ္စုအေၾကြာင္း ၿခံိဳငံုသံုးသပ္ျခင္း
ေရးကုန္း ေက းရြာအုပ္စုသည္ ပြဲခူးတုင္းေဒသႀကီး (အေနြာက္)၊သြာယြာ၀တီခရုင္၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တင္ တည္ရွပါသည္။
တုင္းေဒသႀကီးသည္

ျမန္မြာႏုင္င၏
ံ

အဓကဆန္စပါးထုတ္လုပ္သည့္

နယ္ေျမႏွစ္ခုအနက္

ေရနံအရင္းအျမစ္မ ြားေၾကြာင့္ ထင္ရွြားသည္။ ပြဲခူးတုင္းေဒသႀကီး (အေနြာက္) တင္

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး

ပြဲခူး

ကၽန္းသစ္ႏွင့္

ေျမယြာမြဲ့ႏႈန္း လန္စြာျမင့္မြား သည္။

တစ္ႏုင္ငံလုးံ အတုင္းအတြာႏွင့္ ပ မ္းမွ ၂၃.၆ % ရွစဥ္တင္ ပြဲခူးတုင္းေဒသ ႀကီး (အေနြာက္) တင္ ၃၉.၈% ရွကြာ
ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့ျဖစ္ျခင္းသည္

မဆင္းရြဲသူမ ြားႏွင့္ ယွဥ္လွ င္ ဆင္းရြဲသြားမ ြားအၾကြားတင္ပုမုျမင့္မြားသည္ (UNDP ၂၀၁၁)။

ပြဲခူးတုင္းေဒသႀကီး (အေနြာက္) တင္

ဆင္းရြဲႏမ္းပါးမႈသည္ တစ္ႏုင္ငံလုးံ ပ မ္းမွ အတုင္းအတြာထက္

(တစ္ႏုင္ငံလံုးအဆင့္ ဆင္းရြဲႏမ္းပါးမႈအေျချပမ ဥ္းေအြာက္တင္ရွသည့္ ေက းလက္ေနလူဦးေရ

ေငေၾကးဆင္းရြဲမႈ

၂၉% ႏွင့ယ
္ ွဥ္လွ င္ ၁၆%

ရွၿပီး)ေရြာ၊ အစြားအေသြာက္ဆင္းရြဲမႈ (တစ္ဦးခ င္းအစြားအေသြာက္ဆင္းရြဲမႈညႊန္းကန္း ၅.၆ % ရွသည့္အနက္ ၀.၃ %)
အြားျဖင့္ပါ နည္းပါးသည္။
ပံု ၁- ပြဲခးူ တင
ု း္ ေဒသႀကီး ေျမပံု

အရင္းအျမစ္: ျမန္မြာႏုင္ငသ
ံ တင္းအခ က္အလက္စီမခ
ံ န္႔ခြဲမယ
ႈ ူနစ္၊ ပြဲခူးတုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေျမပံု၊ MIMU696v၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘြာ ၃
ရက္။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တင္

လူဦးေရ

၁၂၂,၀၀၀

ဦးခန္႔ေနထုင္ၿပီး

၎တု႔အနက္

၉၀%

သည္

ေက းလက္ေဒသတင္

ေနထုင္ၾကကြာအမ္ေထြာင္စုတစ္စလ
ု ွ င္ ပ မ္းမွ လူဦးေရ ၃.၉ ဦး ရွသည္။ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္အတင္းရွ အမ္ေထြာင္စုမ ြားအနက္
၂၁%

မွြာ

အမ ိဳးသမီးမ ြားက

ဦးစီးၾကသည္။

ေက းလက္လူထုအနက္အမ ိဳးသြားမ ြားသည္

အတုင္းအတြာတစ္ခုအထ

စြာတတ္ေျမြာက္မႏ
ႈ ႈန္း ျမင့္မြားၿပီး အမ ိဳးသမီး ၉၆.၂ % ႏွင့္ယွဥ္လွ င္ ၉၈.၂% ရွသည္ ။ (လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
ျပည္သူ႕အင္အြား ၀န္ႀကီးဌြာန၊ ျမန္မြာႏုင္ငံေတြာ္အစုးရ၊ ၂၀၁၅)
ေရးကုန္း ေက းရြာအုပ္စုတင္ ဘန္႔ေဘးကုန္း၊ စမ္းႀကီး၊ ေရးကုန္းႏွင့္ ဟန္းက း စသည့္ ရြာႀကီး ေလးရြာရွသည္ ။ တစ္ရြာစီတင္
လူဦးေရ ၄၅၀ မွ ၅၈၀ အတင္းေနထုင္ၾကသည္ (ပံု ၃ တင္ၾကည့္ပါ)။ ပထမ သံုး ရြာတင္ ဗမြာလူမ ိဳးမ ြားသြာ ေနထုင္ၾကၿပီး
ဟန္းက း တင္ အမ ြားအြားျဖင့္ ကရင္လူမ ိဳးမ ြားေနထုင္ၾကကြာ လန္ခြဲ့ေသြာ အႏွစ္ ၂၀ ကမွ ဗမြာလူမ ိဳးအခ ိဳ႕
ေနထုင္ၾကသည္။ ဟန္းက းရြာရွ

အမ္ေထြာင္စု ၂၀ % ခန္႔မွြာ ဗမြာလူမ ိဳးမ ြားျဖစ္ၿပီး က န္ ၈၀% မွြာ

လြာေရြာက္

ကရင္လူမ ိဳးမ ြား

ျဖစ္ႏုင္ေၾကြာင္း က ြား-မ စစ္တမ္းေျဖဆုသူမ ြားကခန္႔မွန္းေျပြာၾကြားၾကသည္။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း 3

တရြား၀င္

အမ ိဳးအစြား

သတ္မွတ္ခ က္အရ

ေရးကုန္း

ပံု - ၂၊ ေရကုန
ု း္ ေက းရြာအုပစ
္ အ
ု တင္း

ေက းရြာအုပ္စုရွ ေျမအမ ြားစုမွြာ သစ္ေတြာေျမမ ြား ျဖစ္ ပါသည္။
ဘန္႔ေဘးကုန္း၊

စမ္းႀကီးႏွင့္ ေရးကုန္း

ေက းရြာမ ြားသည္

ရွ ေက းရြာမ ြား ဖ႔စ
ြဲ ည္းပံုျပေျမပံု

“အတန္းအစြား မသတ္မွတ္ရေသးသည့္သစ္ေတြာ” အတင္း
တည္ရွၿပီး လယ္ယြာေျမစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးႏွင့္ စြာရင္းအင္း ဦးစီးဌြာန
(DoALMS) ၏ စီမံအုပ္ခ ိဳပ္မႈ ေအြာက္တင္ တည္ရွသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေျမလတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ဥပေဒ

ေျမရုင္းမ ြားစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး

အရ လူပုဂိဳလ္တစ္ဦးခ င္း

အဖ႕ြဲ အစည္းမ ြားသည္

လည္းေကြာင္း

“အတန္းအစြား

သစ္ေတြာ”

မ ြားေပၚတင္

မသတ္မွတ္ရေသးသည့္
စုက္ပ ိဳးေရး၊

သတိဳတူးေဖြာ္ေရး

စီမံကန္းမ ြားေဆြာင္ရက္ရန္
အႏွစ္

၃၀

ေသြာ္လည္းေကြာင္း၊

(သု႔)

အျခြားေသြာ

ထပ္မံသက္တမ္းတုးႏုင္သည့္

အသံုးျပိဳခင့္ကု

အစုးရထံတင္

ေလွ ြာက္ထြားႏုင္သည္။
ႏွစ္အနည္းငယ္အတင္းက
ေျမလတ္၊

ေျမလပ္၊

လန္ခြဲ့သည့္
ထုေက းရြာအုပ္စုအတင္းရွ
ေျမရုင္းအခ ိဳ႕ကု

အရင္းအျမစ္ - ဟြာဗြဲရီးႏွင့္ ေသြာမတ္၊ ၂၀၁၅

စုက္ပ ိဳးေရး

စီမံကန္းမ ြားအတက္ ပုဂလက ကုမၸဏီမ ြားအြား လုပ္ပုင္ခင့္ခ ထြားခြဲ့သည္။ ဟန္းက းရြာ သည္ သဘြာ၀သယံ ဇြာတမ ြားႏွင့္
ပတ္၀န္းက င္ထန္းသမ္းေရး

၀န္ႀကီးဌြာန

လံုးလံုးလ ြားလ ြားက ေရြာက္ေနသည္။

(MONREC)

၏

“သစ္ေတြာႀကိဳး၀ုင္း”

ထန္းခ ိဳပ္မႈေအြာက္ရွ
မ ြားတင္လည္း

“သစ္ေတြာႀကိဳး၀ုင္း”

စုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ ြား

အတင္း

ေဆြာင္ရက္ခင့္

ရရွႏုင္သည္။ သု႔ရြာတင္ ေယဘုယ အြားျဖင့္ သစ္ေတြာအျဖစ္မွ ပယ္ဖ က္ရမည္ျဖစ္သည္ ( Woods, 2015)။ မၾကြာမီႏွစ္မ ြားက
ထုေက းရြာ ေလး ရြားလံုးမွ ေျမအခ ိဳ႕ကု စုက္ပ ိဳးေျမအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ခြဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယြာေျမဥပေဒအရ
ေတြာင္သူလယ္သမြားမ ြား ေျမယြာမွတ္ပံုတင္ခင့္ရရွခြဲၾ့ ကသည္။

ပံု ၃-ေရးကုနး္ ေက းရြာအုပစ
္ အ
ု တင္းရွ ေက းရြာ ၄ ရြာမွ အမ္ေထြာင္စႏ
ု ွင့လ
္ ဥ
ူ းီ ေရဇယြား

ေက းရြာ

အမ္ေထြာင္စအ
ု ေရအတက္

လူဥးီ ေရ စုစေ
ု ပါင္း
က ြား

မ

ေပါင္း

ေရးကုန္း

၁၂၅

၂၃၀

၂၂၆

၄၅၆

စမ္းႀကီး

၁၁၈

၂၃၀

၂၃၆

၄၆၆

ဘန္႔ေဘးကုန္း

၁၄၀

၂၆၀

၃၁၈

၅၇၈

Heingyu

၁၁၉

၂၄၁

၂၆၃

၅၀၄

စုစုေပါင္း

၅၀၂

၉၆၁

၁၀၄၃

၂၀၀၄

အရင္းအျမစ္: ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအုပ္ခ ိဳပ္ေရးမွ း၊ ဟြားဗီးယြားႏွင့္ ေသြာမတ္စ္၊ ၂၀၁၅ ကု ကုးကြားသည္။

4 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

၄-၀

က ြား-မ ေလ့လြာသံုးသပ္ ေတ႕ရွခ က္

၄-၁ စီးပြားေရးေဆြာင္ရက္ခ က္မ ြားႏွင့္ စန္ေခၚမႈမ ြား
ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုတင္ ျပည္သူမ ြားသည္ အသက္ေမး၀မ္းေက ြာင္းအတက္ ေျမယြာအေပၚ အမွီသဟြဲျပိဳ ေနရသည္။
အဓက လုပ္ငန္းမွြာ စုက္ပ ိဳးေရးျဖစ္ၿပီး မသြားစုစြားသံုးရန္ႏွင့္ မသြားစု၀င္ေင ရရွေရးအတက္ ေရြာင္းခ ရန္

စုက္ပ ိဳးၾကျခင္း

ျဖစ္သည္။ ထုေက းရြာ ေလ ရြာတင္ အဓကအြားျဖင့္ ဆန္စပါး၊ ပြဲႏွင့္ ႏွမ္းတု႔ကု စုက္ပ ိဳးၾကသည္။ အမ္ေထြာင္စု မ ြားသည္ ကၽြဲ၊
ႏြား၊ ၾကက္၊ ၀က္ စသည့္ တရစြာၦန္မ ြား ပုင္ဆုင္ၾကသည္။
မသြားစုကုေထြာက္ပံ့ရန္ ေျမယြာလံုေလြာက္စြာမရွသည့္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ ေနြာက္ထပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ြား အျဖစ္
လယ္ယြာေန႔စြားအလုပ္သမြား အျဖစ္လုပ္ကုင္ျခင္း (အမ ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္ အမ ိဳးသြားမ ြား)၊

၀ါးခုတ္ကြာ လက္မႈပစၥည္းမ ြား

ျပိဳလုပ္ျခင္း( အမ ိဳးသမီးႏွင့္အမ ိဳးသြားမ ြား)၊ အမ္ဆုင္ငယ္ေလးမ ြားဖင့္လွစ္ေရြာင္းခ ျခင္း ( အမ ြားစုမွြာ အမ ိဳးသမီးမ ြား)၊
လယ္ထန္ရန္ကၽ၊ြဲ ႏြား မ ြား အငွါးလုက္ျခင္း (အမ ိဳးသမီးေရြာ အမ ိဳးသြားပါ လုပ္ကု င္ၾကေသြာ္လည္း အမ ြားအြားျဖင့္ အမ ိဳးသြား
မ ြားသည္ ကၽ၊ြဲ ႏြားမ ြားႏွင့္ လယ္ထန္ၾကသည္)၊ ေဒသတင္းတင္ ဖယ္ရီ သု႔မဟုတ္ အငွါးယြာဥ္ေမြာင္းျခင္း (အမ ြားအြားျဖင့္
အမ ိဳးသြား)၊

ေဒသတင္း

လုပ္ကုင္ၾကသည္။

ေဆြာက္လုပ္ေရး

(သု႔)

ႀကံိဳရြာက ပမ္းအလုပ္

လယ္ယြာေန႔စြားလုပ္သြားမ ြားအြား

(အမ ြားအြားျဖင့္

လုပ္အြားခေပးပံုမွြာ

အမ ိဳးသြား)

စသည္ျဖင့္

တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ

မတူညီၾကပါ။

စမ္းႀကီးေက းရြာတင္ အမ ိဳးသြားမ ြားသည္ တစ္ရြာသီလွ င္စပါး တင္း ၄၀ ရရွၿပီး အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ တစ္ရက္လွ င္ က ပ္ ၃၀၀၀
ရရွၾကသည္။ ဘန္႔ေဘးကုန္းေက းရြာႏွင့္ ေရးကုန္းေက းရြာတု႔တင္ လုပ္အြားခမွြာ အမ ိဳးသြားမ ြားအတက္ တစ္ေန႔လွ ငါ ၅၀၀၀
က ပ္ျဖစ္ၿပီး အမ ိဳးသမီးမ ြားအတက္ တစ္ေန႔လွ င္ ၃၀၀၀ က ပ္ျဖစ္သည္။ ဟန္းက း တင္

ယခင္က အမ ိဳးသြားႏွင့္

အမ ိဳးသမီးလုပ္အြားခမ ြားမတူညီၾကေသြာ္လည္း ယခုအခါ တစ္ဦးလွ င္ ၃၅၀၀ က ပ္ကု တူညီစြာရရွသည္။
အျခြားတင္သြားေရြာက္အလုပ္လုပက
္ င
ု ္မႈ

အနည္းငယ္ရွသည္။

အမ ြားအြားျဖင့္

သြားေရြာက္လုပ္ကုင္ေလ့ ရွၾကေသြာ္လည္း စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘးကုန္းႏွင့္

လူပ ိဳ၊

အပ ိဳမ ြားက

ေရးကုန္းေက းရြာမ ြားတင္

အျခြားတ င္

အမ္ေထြာင္သည္

ေယြာက္ ြားအခ ိဳ႕သည္ မမတု႔၏ဇနီး၊ မသြားစုမ ြားကု ရြာတင္ ခ န္ရစ္ကြာ အျခြားတင္ သြားေရြာက္အလုပ္ လုပ္ကုင္ၾကသည္။
အခ ိဳ႕အလုပ္မ ြားသည္ ေရတု (လအနည္းငယ္) ျဖစ္ၿပီး အခ ိဳ႕အလုပ္အကုင္မွြာ ကြာလပုၾကြာသည္

(ဦးတည္သည့္ အုပ္စု

ေဆးေႏးပတ
ြဲ င္ ေျဖဆုသူအလုက္ ကြဲျပြားၿပီး အမ ြားဆံုး ၂ ႏွစ္အထၾကြာႏုင္သည္)။
ထုေက းရြာမ ြားတင္

အဓကရင္ဆင
ု ္ရသည့္စန္ေခၚမႈမ ြားမွြာ

အလုပအ
္ ကုင္အခင့္အလမ္းႏွင့္

ေငေၾကးအရင္းအျမစ္မရွျခင္း၊

ရြာသြားမ ြား ယခင္ကလုပ္ကုင္ခြဲ့သည့္ေျမယြာမ ြားကု မၾကြာခင္က ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္းႏွင့္ ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့မ ြားလြာျခင္း၊ ထင္း၊ လွ ပ္စစ္မီး
ႏွင့္ ေရ (ေရအရည္အေသးႏွင့္ ေႏရြာသီတင္ ေရရွြားပါးျခင္း) မရရွႏုင္ျခင္း တု႔ျဖစ္ေၾကြာင္း စစ္တမ္းေျဖဆသ
ု ူမ ြားက ေျပြာၾကြားပါ
သည္။

ထုစန္ေခၚမႈမ ြားကု

အမ ိဳးသမီးမ ြားက

မမတု႔အေပၚအျခြားေသြာသက္ေရြာက္မႈမ ြားျဖစ္သည့္

ေျပြာျပျခင္းျဖစ္ၿပီး
အမ ိဳးသြားမ ြား

အနြားရခ န္တင္

က န္းမြာေရးေစြာင့္ေရွြာက္မႈအခင့္အေရး မရရွျခင္း ႏွင့္ ခရီးသြားလြာရမႈ အထူးသျဖင့္

အမ ိဳးသြားမ ြားထက္
အလုပ္မ ြားစြာ

ရြာျပင္ပသု႔

လုပ္ကုင္ရျခင္း၊

သြားလြာရမႈ မရွျခင္း

တု႔ကုလည္း ေျပြာျပၾကပါသည္။

၄-၂ ေျမယြာအသံုးခ ခင့္အေပၚ က ြား-မ ရႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားမႈ
၄-၂-၁ ေျမအသံုးခ မႈအမ ိဳးအစြားမ ြားႏွင့္ အလုပအ
္ ကင
ု ခ
္ ေ
ြဲ ၀မႈ
ေက းရြာအုပ္စုအတင္း မွီတင္းေနထုင္ၾကသူမ ြား၏ အဆုအရ ေက းရြာအုပ္စုအတင္း အဓက အသံုးျပိဳသည့္ ေျမအမ ိဳးအစြား
မ ြားမွြာ

- (၁) စုက္ပ ိဳးေျမ၊ (၂) ရြာေျမ၊ (၃) ေတြာင္ယြာ ႏွင့္ (၄) ေက းရြာလူထုဘံုပုင္သစ္ေတြာ ႏွင့္

ျဖစ္ၾကပါသည္။ တစ္မသြားစုလံုး မမတု႔ ေျမေပၚတင္ အတူတက လုပ္ကုင္ေလ့ရွၾကၿပီး
မည္သည့္ရြာတင္မွ မည္သည့္ အမ ိဳးသမီး၊ အမ ိဳးသြားကုမွ တစ္စံုတစ္ရြာ လုပ္ပုင္ခင့္ မျပိဳဘြဲ

စြားက က္ေျမမ ြား

ထုေက းရြာ ေလးခုအနက္
ဖယ္က ဥ္ထြားျခင္း မရွပါ။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း 5

သု႔ရြာတင္

အမ ိဳးသြားမ ြားက

အဓကတြာ၀န္ယူ

လုပ္ကုင္ရမည့္အလုပ္ႏွင့္

အမ ိဳးသမီမ ြား

အဓက

တြာ၀န္ယူ

လုပ္ကုင္ရမည့္အလုပ္ဟူ၍ ချြဲ ခြားထြားေလ့ရွသည္။
စုက္ပ ိဳးေျမကု အဓကအြားျဖင့္ ဆန္စပါးစုက္ပ ိဳးရန္ အသံုးခ ၾကၿပီး အခ ိဳ႕က အျခြားသီးႏွံမ ြားျဖစ္သည့္
ဥယ ြာဥ္ေျမ ဟုေခၚသည္) စုက္ရန္ အသံုးျပိဳၾကသည္။
မွတ္ပံုတင္ရန္

ႏွမ္း (တစ္ခါတစ္ရံ

စုက္ပ ိဳးေရးအတက္ အသံုးျပိဳသည့္ေျမကု လယ္ယြာေျမဥပေဒအရ

အခင့္ရွ-မရွသည္ ယင္းေျမ၏ တရြား၀င္သတ္မွတ္ထြားသည့္

အမ ိဳးအစြားေပၚတင္

မူတည္ပါသည္။

ဆန္စပါးစုက္ပ ိဳးသည့္ လယ္ေျမေပၚတင္ မသြားစုမ ြားသည္ မုးရြာသီ၌ စပါးစုက္ပ ိဳးၾကၿပီး ေဆြာင္းရြာသီတင္ ပြဲစုက္ပ ိဳးၾကသည္။
ထုေက းရြာ

ေလး

ရြာတင္

ေနထုင္သူအခ ိဳ႕တု႔တင္

ေရးကုန္းေက းရြာမ ြားတင္ စုက္ပ ိဳးေျမ

စုက္ပ ိဳးေျမအခ ိဳ႕ရွၾကေသြာ္လည္း

စမ္းႀကီး၊

ဘန္႔ေဘးကုန္းႏွင့္

ပုင္ဆုင္သူက လူနည္းစုျဖစ္ကြာ ဟန္းက း ေက းရြာတင္မူ ၅၀% မွ

၆၀%

အထစုက္ပ ိဳးေျမ ပုင္ဆုင္ၾကသည္။ ေက းရြာအုပ္စုအတင္း စုက္ပ ိဳးေျမပုင္ဆုင္သူမ ြားအနက္ အမ ြားအြားျဖင့္ ၂ ဧကမွ ၆ ဧက
အတင္းရွၾကသည္။ အမ ြားဆံုးပုင္ဆု္င္မႈမွြာ ၁၅ ဧကအထျဖစ္သည္။
အမ ိဳးသမီးေရြာ အမ ိဳးသြားမ ြားပါ လယ္ေျမႏွင့္ ဥယ ြာဥ္ေျမမ ြားေပၚတင္ လုပ္ကုင္ၾကၿပီး

အထူးသျဖင့္ အပင္စုက္ျခင္း၊

အေစ့ခ ျခင္း၊ ေပါင္းသင္ျခင္း၊ ရတ္သမ္းျခင္းႏွင့္ ေျခေလွ႕ျခင္းတု႔ကု လုပ္ကုင္ၾကသည္။ အမ ိဳးသြားမ ြားသည္ အမ ြားအြားျဖင့္
စုက္ပ ိဳးရန္ ေျမျပင္ဆင္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကၽ၊ြဲ ႏြား မ ြားအသံုးျပိဳ၍ လယ္ထန္ျခင္းကု လုပ္ကုင္သည္။
ရြာေျမသည္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားေနထုင္သည့္ ေျမျဖစ္ပါသည္။ ထုေျမကက္မ ြားေပၚတင္ မသြားစုမ ြားသည္ အမ္ေဆြာက္ လုပ္
ေနထုင္ျခင္း၊ တရစြာၦန္ငယ္ေလးမ ြား ေမးျမ ျခင္းႏွင့္ စြားဖုေဆြာင္သီးႏွံမ ြား စုက္ပ ိဳးျခင္းတု႔ကု လုပ္ေဆြာင္ၾကပါသည္။ စမ္း ႀကီး၊
ဘန္႔ေဘးကုန္းႏွင့္

ေရးကုန္းေက းရြာမ ြားတင္

မသြားစုမ ြားသည္

ၿခံ၀င္းအတင္း

အမ္နံေဘးတင္

မသြားစုစြားသံုးရန္

အသီးအႏံွႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရက္မ ြား စုက္ပ ိဳးရန္ မီးဖုေခ ြာင္စုက္ခင္း ထြားရွသည္။ ထုေျမကက္မ ြားသည္ အရယ္အစြား
မတူညီၾကပါ။ ရြာတင္းတင္ရွသကြဲ့သု႔ ရြာမ ြားအၾကြားတင္ လည္းရွၾကၿပီး အက ယ္အ၀န္းအြားျဖင့္ ၁ ဧကအထ က ယ္၀န္း
ႏုင္သည္။ ဟန္းက း ေက းရြာတင္ မသြားစုစြားသံုးရန္ ဟင္းသီးဟင္းရက္ႏွင့္

သစ္သီး၀လံမ ြား စုက္သည့္

မီးဖုေခ ြာင္

စုက္ခင္းကု ရြာေျမထက္ ေတြာင္ယြာေျမတင္ ထြားရွသည္။
အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ အဓကအြားျဖင့္ အမ္မႈကစၥမ ြားျဖစ္သည့္ အမ္အလုပ္မ ြား၊ ခ က္ျပိဳတ္ျခင္း ၊ လယ္ထတ
ြဲ င္အလုပ္လုပ္
ေနသည့္ ခင္ပန္းထံေန႔လည္စြာပု႕ေဆြာင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ကေလးမ ြားအြား ေစြာင့္ေရွြာက္ျခင္းတ႔က
ု ု တြာ၀န္ယူေဆြာင္ရက္သည္။
အမ ိဳးသမီးမ ြား ခ က္ျပိဳတ္ေနခ န္၊ အျခြားအလုပ္မ ြားလုပ္ကုင္ေန၍ မအြားလပ္သည့္အခ န္မ ြားတင္ အမ ိဳးသြားမ ြားက ကေလး
ထန္းေပးၾကသည္။ အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ အဓကအြားျဖင့္ ခ က္ျပိဳတ္ျခင္းႏွင့္ မီးဖုေခ ြာင္စုက္ခင္းတု႔ကု တြာ၀န္ယူရေသြာေၾကြာင့္
ျဖစ္ပါသည္။ အမ ိဳးသြားမ ြားႏွင့္ ကေလးမ ြားကလည္း အြားလပ္သည့္အခ န္မ ြားတင္ မီးဖုေခ ြာင္စုက္ခင္း၌ ကူညီေပးၾကသည္။
ေတြာင္ယြာေျမအသံုးခ မႈသည္ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာမတူညီၾကပါ။ စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘးကုန္းႏွင့္
ရြာသြားမ ြားသည္

ေတြာင္ေစြာင္းမ ြားရွ

ေတြာင္ယြာေျမမ ြားေပၚတင္

ေရးကုန္းေက းရြာတု႔ တင္

စုက္ပ ိဳးၾကၿပီး

ထုေတြာင္ရြာေျမရရွႏုင္ခင့္

နည္းပါးလြာသည့္အခါ ထုအေလ့အထကု ရပ္ထြားေလ့ရွသည္။ ဟန္းက း ေက းရြာတင္ ရြာသြားမ ြားသည္ ေတြာင္ယြာေျမ တင္
ေရႊ႕ေျပြာင္းေတြာင္ယြာႏွင့္ သီးႏံွသစ္ေတြာ ေရြာေႏွြာ စုက္ပ ိဳးျခင္းတု႔ကု ပူးတြဲ ေဆြာင္ရက္ၾကသည္။ စုက္ပ ိဳးေျမႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍
အမ ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္

အမ ိဳးသြားမ ြားသည္

ေတြာင္ယြာေျမေပၚတင္

အတူတက

လုပ္ကုင္ၾကၿပီး

အလုပ္အမ ြားစုအတက္

တြာ၀န္ခေ
ြဲ ၀ထြားၾကသည္။ အမ ိဳးသြားမ ြားသည္ အဓကအြားျဖင့္ ေတြာင္ယြာရွင္းလင္းေရး ႏွင့လ
္ ယ္ထန္ျခင္းတ႔က
ု ု ေဆြာင္ရက္
ၾကသည္။ မီးဖုေခ ြာင္စုက္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ အဓကအြားျဖင့္ ေတြာင္ယြာေျမတင္ မီးဖုေခ ြာင္သုးံ သီးႏွံမ ြား
စုက္ပ ိဳးေရးကု တြာ၀န္ယူၾကသည္။

6 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

စမ္းႀကီးရြာ၊ ရြာေျမရွ အေဆြာက္အဦး ပံုစံမ ြား၊ ဓြာတ္ပုံ - ေလြာ္ရြာအက္ဘက္/ လန္ဒက္ဆြာ

ထု႔နည္းတူစြာပင္ သစ္ေတြာေျမအသံုးျပိဳပံုမ ြားလည္း အမ ိဳးမ ိဳးရွၾကသည္။ ေက းရြာမ ြားအတင္းရွ အမ္ေထြာင္စုမ ြားသည္
သစ္ေတြာေျမႏွင့္

အနီး

တဝုက္ရွေျမမ ြားကု

ရွြာရန္လည္းေကြာင္း

တရစြာၦေက ြာင္းရန္အတက္

ထင္းေခရန္လည္းေကြာင္း

လည္းေကြာင္း၊

အသံုးျပိဳၾကသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရက္မ ြား

ယခင္က

ေက းရြာမ ြားက

သစ္ေတြာေျမအျဖစ္ဘုအ
ံ သံုးျပိဳခြဲ့ၾကသည့္ သစ္ေတြာေျမအမ ြားစုသည္ ကုမၸဏီမ ြားအြား ကၽန္းစုက္ပ ိဳးရန္ ခင့္ျပိဳေပးခြဲ့သည္
(ေအြာက္ေဖြာ္ျပပါ အပုင္း ၄-၅-၂ တင္ၾကည့္ပါ)။ ရြာသြားမ ြား၏အျမင္တင္ ထုေျမကု “ေရြာင္းခ ခြဲ့သည္” ဟု႐ႈျမင္ထြားၾကၿပီး
မည္သူကေရြာင္းခ ခြဲ့သည္ကုမူ
၀င္ေရြာက္လုပ္ကင
ု ္ခင့္မရွဟု

မသရွၾကပါ။
အခ ိဳ႕ရြာသြားမ ြားက

ထုေျမအခ ိဳ႕တင္
ဆုၾကသည္။

ပုင္ရွင္အသစ္မ ြားက

က န္သူမ ြားက

၀င္းခတ္ထြားသျဖင့္

၎တု႔ေျမသု႔၀င္ေရြာက္

လုပ္ကုင္ရန္

ႀကိဳးပမ္းပါက ဒဏ္ေင ေဆြာင္ရမည္ (မည္သူကဒဏ္ေၾကးခ မွတ္မည္ကု ေသခ ြာစြာမသရွေသြာ္လည္း) ဟုဆုၾကသည္။
အမ ိဳးသမီးေရြာ အမ ိဳးသြားပါ သစ္ေတြာထက္ပစၥည္းမ ြား စုေဆြာင္းရန္ တြာ၀န္တစ္ခ ိဳ႕ယူၾကသည္။ အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္
သစ္ေတြာမ ြားအတင္း

အဓကအြားျဖင့္

ထင္းေခရန္၊

မရ
ႈ ွြာရန္၊

မွ စ္ခ ိဳးရန္၊

ခရမ္းသီး၊

ငရုတ္သီး

ႏွင့္

အျခြားေသြာ

ဟင္းသီးဟင္းရက္မ ြား ခူးဆတ္ရန္တြာ၀န္ယူၾကသည္။ အမ ိဳးသြားမ ြားသည္ ၀ါးမ ြားကု ပုဆန္ႏွင့္ခုတ္ျခင္း၊ ပ ြားဖတ္ျခင္းတု႔ကု
တြာ၀န္ယူၾကသည္။

အမ ိဳးသမီးေရြာ

အမ ိဳးသြားပါ

ေရခပ္ရေသြာ္လည္း

အမ ိဳးသြားမ ြားထက္

အမ ိဳးသမီးမ ြားက

ပုမုလုပ္ေဆြာင္ၾကသည္။
ေက းရြာသြားမ ြား

တရစြာၦန္မ ြားေက ြာင္းရန္

ေက းရြာသြားမ ြားက

စြားက က္ေျမအခ ိဳ႕ရွသည္။

အလန္အကၽံေက ြာင္းေနရသည္

သု႔ရြာတင္

ဟုဆုသည္။

ဧရယြာမွြာ

ရြာသြားမ ြား

လန္စြာက ဥ္းေျမြာင္းၿပီး

ယခင္က

စြားက က္ေျမ

အျဖစ္အသံုးျပိဳခြဲ့ၾကေသြာ ေျမအမ ြားအျပြားသည္ မၾကြာေသးမီက ကုမၸဏီမ ြားအြား လုပ္ပုင္ခင့္ေပးခြဲသ
့ ည္။ ထု႔ေၾကြာင့္
ကၽ၊ြဲ ႏြားမ ြားေက ြာင္းရန္

စြားက က္ေျမလံုေလြာက္ျခင္းမရွသျဖင့္

ကၽ၊ြဲ

ႏြားမ ြားသည္

အျခြားသူမ ြား၊

ကုမၸဏီမ ြား၏

လယ္ကင္းထြဲသု႔၀င္ေရြာက္ျခင္းေၾကြာင့္ ပ က္စီးမႈမ ြား ျဖစ္ေပၚလွ က္ရသည္
ွ
။ အခ ိဳ႕ ကၽြဲ၊ ႏြားမ ြားမွြာ ဒဏ္ရြာ မ ြား ရရွလြာၾကၿပီး
(ဥပမြာ ဓြားျဖင့္ ခုတ္ခံရျခင္း)၊ ကၽြဲ၊ ႏြားမ ြား၀င္ေရြာက္ျခင္းခံရသည့္ ေျမမ ြားႏွင့္ သီးႏံွမ ြား ပ က္စီးကုန္ေသြာ စုက္ခင္းမ ြားမွ
လူမ ြားက ျပိဳလုပ္သည္ဟု ယူဆရသည္။
ကၽ၊ြဲ

ႏြားမ ြားအတက္

တြာ၀န္၀တရြားမ ြားသည္လည္း

တစ္ရြာႏွင့တ
္ စ္ရြာ

တစ္နည္းနည္းႏွင့္

ကြာျခြားၾကသည္။

စမ္းႀကီးေက းရြာတင္ အမ ြားအြားျဖင့္ ကေလးမ ြားက ႏြားေက ြာင္းၾကသည္။ ဘန္႔ေဘးကုန္း၊ ေရးကုန္းႏွင့္ ဟန္းက း တု႔တင္
ယင္းအလုပ္ကုမ ြားေသြာအြားျဖင့္

မသြားစုအတင္းမွ

ဆယ္ေက ြာ္သက္ေယြာက္ ြားေလးမ ြားႏွင့္

အရယ္ေရြာက္ၿပီးသည့္

အမ ိဳးသြားမ ြားက လုပ္ေဆြာင္ၾကသည္ဟု အမ ိဳးသမီးမ ြားက သတင္းပု႔ ၾကသည္။
ထုသု႔အလုပ္ကု က ြား-မ ခေ
ြဲ ၀လုပ္ကုင္ျခင္းေၾကြာင့္ ေျမအသံုးခ မႈ ပံုစံ တစ္မ ိဳးမ ိဳးတင္ ေျပြာင္းလြဲမႈ ရွလြာသည့္အခါ (သု႔)
ၿခမ္းေျခြာက္မမ
ႈ ြား

ရွလြာသည့္အခါတင္၊

အမ ိဳးသြားမ ြားႏွင့္

အမ ိဳးသမီးမ ြားအေပၚ

မတူညီသည့္

သက္ေရြာက္မႈမ ြား

ျဖစ္ေပၚႏုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ္ေထြာင္စုအတင္း က ြား-မအလုက္ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ပုင္ခင့္အြာဏြာ ရရွမႈတင္လည္း က ြားမ ခေ
ြဲ ဝလုပ္ကင္
ု မႈသည္ အေၾကြာင္းရင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္ႏုင္ဖယ္ ရွသည္။
၄-၂-၂

အမ ိဳးသမီးမ ြား ဦးစီးသည့္အမ္ေထြာင္အတက္ ေျမယြာအသံုးခ မႈ

ထုေက းရြာမ ြားတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြားက ဦးစီးသည့္ အမ္ေထြာင္စု တစ္ခ ိဳ႕ရွသည္။ ေက းရြာအုပ္စုအတင္း အမ္ေထြာင္စု ၁ မွ ၁၅
ရြာခုင္ႏႈန္းအတင္း ရွမည္ဟု ေျဖဆုသူမ ြားက ခန္႔မွန္းေျပြာၾကြားၾကၿပီး ယင္းအေျဖသည္ အမ္ေထြာင္ဦးစီးအျဖစ္ သတ္မွ တ္သည့္
မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း 7

အမ ိဳးသမီးအမ ိဳးအစြားအြား ေျဖဆုသူတစ္ဦးခ င္းစီ၏ အဓပၸါယ္ဖင့္ဆုခ က္အေပၚ မူတည္ေနပံုရပါသည္။

1

အမ ိဳးသမီးတစ္ဦး

သည္ မုဆုးမျဖစ္သြားသည့္အခါ၊ ကြာရွင္းျပတ္စြဲသည့္အခါ၊ တစ္ႀကမ္တစ္ခါမွ လက္ထပ္ဖူးျခင္းမရွသူ၊ ခင္ပန္းျဖစ္သူ မသန္မစမ္း
သု႔မဟုတ္ နြာမက န္းျဖစ္သည့္အခါ သု႔မဟုတ္ အခ န္ကြာလၾကြာရွည္စြာ အျခြားတင္သြားေရြာက္ အ လုပ္လုပ္ကုင္သည့္အခါ
ထုအမ ိဳးသမီးကု

အမ္ေထြာင္ဦးစီးဟု

သတ္မွတ္ၾကသည္။

ထုသု႔ေသြာအမ ိဳးသမီးအြားလံုးကု

အမ္ေထြာင္

အသက္အရယ္ႀကီးၿပီျဖစ္သည့္

မုဆုးမမ ြားသည္

တုးခ ြဲ႕မသြားစုႏွင့ေ
္ နထုင္
မသတ္မွတ္ျခင္းလည္း

ေလ့ရွၾကရြာ

ျဖစ္ႏုင္သည္။

သု႔ရြာတင္

ဦးစီးမ ြားအျဖစ္

ေက းရြာအတင္း

စဥ္းစြားျခင္းမရွသည္လည္း

သူမတု႔၏

ငယ္ရယ္သူ

ျဖစ္ႏုင္သည္။

အရယ္ေရြာက္သည့္ကေလးမ ြား

သူတု႔အြားရပ္ရြာအတင္းရွအျခြားသူမ ြားက

ထု႔အတူ

ေနထုင္သူအခ ိဳ႕သည္

မုဆုးမမ ြားသည္လည္း

ဥပမြာ

သု႔မဟုတ္

အမ္ေထြာင္ဦးစီးအျဖစ္

ေနြာက္အမ္ေထြာင္ျပိဳ

သည့္အခါ

၎တု႔၏ေနြာက္ခင္ပန္းက အမ္ေထြာင္ဦးစီးျဖစ္လြာသည္။
အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္အမ္ေထြာင္မ ြားသည္

ေျမယြာမ ြားကု

အမ ိဳးသြားဦးစီးသည့္အမ္ေထြာင္မ ြားကြဲ့သု႔ပင္

အသံုးျပိဳေလ့ရွေသြာ္လည္း အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္အမ္ေထြာင္မ ြားသည္ ကြာယလုပ္အြားအကူအညီအခ ိဳ႕လုအပ္ေသြာေၾကြာင့္
စုက္ပ ိဳးေရးတင္

ပုမုအခက္အခြဲ

အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္အမ္ေထြာင္မ ြားတင္
အလုပ္သမြားငွါးရမ္းရန္

ရွေၾကြာင္း

စစ္တမ္းေျဖဆုသူမ ြားက

ထုတြာ၀န္မ ြားကုယူမည့္

ေငေၾကးျပည့္စုပ
ံ ါက

အမ ိဳးသြား

ေျပလည္ၾကပါသည္။

ေျပြာၾကြားၾကသည္။

အမ္ေထြာင္စု၀င္ရွပါက

အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္

သု႔မဟုတ္

အမ္ေထြာင္

မ ြားသည္

မမတု႔ပုင္ေျမအတက္ ကုယ္တုင္ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ႏုင္ၿပီး ၎တု႔အြားအကူအညီေပးေနသည့္ အမ ိဳးသြား ေဆမ ိဳးသြားခ င္းမ ြားႏွင့္
တုင္ပင္ေကြာင္းတုငပ
္ င္မည္ျဖစ္ေသြာ္လည္း မသြားစု၀င္အတင္းမွ အမ ိဳးသြားမ ြားႏွင့္ တုင္ပင္ရန္မလုေၾကြာင္းေျဖဆု သူမ ြားက
ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။

၄-၃ ေျမယြာအခင့္အေရးမ ြားအေပၚ က ြား-မ ရႈေထြာင့္ကျြဲ ပြားမႈ
၄-၃-၁

ေျမယြာအခင့္အေရးမ ြားအြား ၿခံိဳငုသ
ံ ုးံ သပ္ျခင္း

ေျမယြာအမ ိဳးအစြား တစ္ခုစီတုင္း စီမံခန္႔ခခ
ြဲ င့္ႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္တု႔သည္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအမ ိဳးမ ိဳး အေပၚတင္ မူတည္ေနသည္။
ေျဖဆုသူမ ြား၏

အေျပြာအရ

ရြာေျမကု

မသြားစုအတင္းအေမဆက္ခံခင့္ရွသည့္

အမ္ေထြာင္စုအဆင့္အကက္မ ြားအျဖစ္

ပုင္းျခြားႏုင္ေသြာ္လည္း ထုေျမယြာကု ေက းရြာကသြာ ပုင္ဆုင္သည္ဟု ေနြာက္ဆံုးသတ္မွတ္ပါသည္။ ေနထုင္သူမ ြားသည္
ရြာေျမအြား ပုင္ဆုင္ခင့္ လက္မွတ္ ကုင္ေဆြာင္ထြားျခင္းမရွသကြဲသ
့ ု႔ ျပန္လည္ေရြာင္းခ ခင့္လည္း မရွပါ။ ေျဖဆုသူမ ြားက
ေတြာင္ယြာ၊ သစ္ေတြာေျမႏွင့္ စြားက က္ေျမမ ြားအြားလည္း ေက းရြာက ဘံုပုင္ဆုင္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။
စုက္ပ ိဳးေရးအျဖစ္
စုက္ပ ိဳးေျမအမ ိဳးအစြား

အသံုးျပိဳသည့္ေျမကု
ႏွစ္မ ိဳးရွပါသည္။

ပုင္ဆုင္ၾကပါသည္။2

အမ္ေထြာင္စုမ ြားက
စုက္ပ ိဳးေျမအမ ြားစုမွြာ

ဆန္စ ပါးစုက္ပ ိဳးသည့္

ဤေက းရြာအုပ္စုတင္

လယ္ေျမမ ြား

ျဖစ္ပါသည္။

ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမသည္ ေယဘူယ အြားျဖင့္ ဆန္စပါးစုက္ပ ိဳးသည့္ လယ္ေျမႏွင့္ ကပ္လွ က္တည္ရွၿပီး ယင္းတု႔ကု ဆန္စပါးထက္
အျခြားသီးႏွံစုက္ပ ိဳးရန္

အသံုးျပိဳၾကပါသည္။

စမ္းႀကီး၊

ဘန္႔ေဘးကုန္းႏွင့္

ေရးကုန္းေက းရြာမ ြားမွ

လယ္ေျမ

ပုင္ဆင
ု ္သူမ ြားအနက္ ၃ ပံု ၁ ပံုတု႔သည္ ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမ ပုင္ဆင
ု ္ၾကပါသည္။

1

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အမ္ေထြာင္စုေနထုင္မႈအေျခအေနစစ္တမ္းေပါင္းခ ိဳပ္အရ ျမန္မြာႏုင္ငံတင္ ေက းလက္အမ္ေထြာင္စုမ ြား၏ ၁၈.၇ % သည္
အမ ိဳးသမီးမ ြားဦးစီးသည့္ အမ္ေထြာင္မ ြားျဖစ္ၾကၿပီး ပြဲခူးတုင္းေဒသႀကီးအေနြာက္ပုင္းရွ ေက းလက္ေဒသမွ အမ္ေထြာင္စုမ ြား၏ ၁၆.၂ % သည္
အမ ိဳးသမီးမ ြားက ဦးစီးၾကသည္ (UNDP 2011)

2

ေျမယြာအြားစုက္ပ ိဳးေျမအျဖစ္ တရြား၀င္သတ္မွတ္ထြားပါက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယြာေျမဥပေဒေအြာက္တင္ရွ ၿပီး ဤဥပေဒအရ ထုေျမကု မသြားစုမ ြားက
ပုင္ဆုင္ၿပီး အမ္ေထြာင္စုစြာရင္းကုပူးတတ
ြဲ င္ျပလွ က္ အမ္ေထြာင္ဦးစီး၏အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခင့္ရွပါသည္။ အကယ္၍ ေျမအြား စုက္ပ ိဳး ေျမအတန္းအစြား
သတ္မွတ္ထြားျခင္းမဟုတ္ဘြဲ စုက္ပ ိဳးေရးတင္ အသံုးျပိဳေနပါက ထုလယ္ယြာေျမဥပေဒေအြာက္တင္မ ရွေသြာ္လည္း အမ္ေထြာင္စုမ ြားက ပုင္ဆုင္ခင့္ႏွင့္
အသံုးခ ခင့္ ရွေနဆြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

8 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယြာေျမဥပေဒအရ စုက္ပ ိဳးေျမအျဖစ္တရြား၀င္ သတ္မွတ္ထြားသည့္ ေျမအြားလံုးသည္ မွတ္ပံုတင္ခင့္ရွၿပီး
ေျမအသံုးခ ခင့္လက္မွတ္ (LUC သု႔မဟုတ္ ပံုစံ-၇) ထုတ္ယူခင့္ရွသည္။ သု႔ရြာတင္ လက္ေတ႕၌ ကင္းေျမပံုတင္ ပါ၀င္သည့္
လယ္ေျမအတက္သြာ ေျမအသံုးခ ခင့္လက္မွတ္ LUC ကုရရွၾကသည္။3 ဤစီမံကန္းအစတင္ ကင္းေျမပံုအတင္းမပါရွေသးသည့္
စုက္ပ ိဳးေျမမ ြား (အခ ိဳ႕ေသြာလယ္ကင္းမ ြားႏွင့္ ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမမ ြားအပါအ၀င္) အတက္ ရြာသြားမ ြားသည္ ပံုစံ ၇ မရရွၾကေသးပါ။
ဤေျမအတက္

ပံုစံ

၇

အစြား

အခန္ထမ္းေျပစြာမ ြားသြာ

ရွထြားၾကၿပီး

ပုင္ဆုင္ေၾကြာင္းအေထြာက္အထြားျဖစ္သည္ဟု ရြာသြားမ ြားက ယူဆထြားၾကပါသည္။
စမ္းႀကီး၊

ဘန္႔ေဘးကုန္းႏွင့္

ေရးကုန္းေက းရြာမ ြားတင္

ထုအခန္ထမ္းေျပစြာမွြာ

ေျမကု

4

ရြာသြားအမ ြားစုသည္

စုက္ပ ိဳးေျမမရွၾကပါ။

ေျဖဆုသူမ ြားက

ထုေက းရြာမ ြားတင္ ေနထုင္သူမ ြားအနက္ ၂၅ % ထက္နည္းေသြာသူမ ြားသြာ ပံုစံ ၇ ရွၾကသည္ဟု ဆုၾကပါသည္။ ဟန္းက းရြာ
တင္ အမ္ေထြာင္စု ၅၀% မွ ၆၀% ခန္႔သည္ လယ္ေျမအသံုးခ ခင့္ ပံုစံ ၇ ရွၾကပါသည္။ ထုသူမ ြားအနက္မွ ပံုစံ ၇ အမ ြားစုသည္
အမ ိဳးသြားမ ြား၏ အမည္ေပါက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယြာေျမဥပေဒအရ ပံုစံ ၇ ကု လူတစ္ဦးတည္း၏အမည္ျဖင့္သြာ
ထုတ္ေပးပါသည္။ ထုသူမွြာ အမ္ေထြာင္ဦးစီးျဖစ္ၿပီး အမ ိဳးသြား ျဖစ္ေလ့ရွပါသည္။ အမ ိဳးသမီးအမည္ျဖင့္ ထုတ္ေပးထြားသည့္
LUC အနည္းငယ္သည္ အမ ိဳးသမီး ဦးစီးသည့္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားအတက္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက းရြာအြားလံုးတု႔တင္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္ကု လုပ္ေဆြာင္ေပးသူမွြာ ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စု
ေဆးေႏးပတ
ြဲ င္

ပါဝင္ေသြာ

လြာေရြာက္ကြာ

ပံုစံ ၇

အမ္ေထြာင္စုမ ြားမွ

အမ ိဳးသမီးမ ြားက

မသြားစုအတင္းမွ

အမ ိဳးသြားမ ြားထံသု႔
ပံုစံ

၇

ရွသည့္

အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ လုအပ္ ခ က္မ ြားႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္ၾကြာခ န္ႏွင့္

(၂

ၾကြာေၾကြာင္း၎တ႔က
ု

ေျပြာၾကြားပါသည္)

လမွ

၆

ဗဟုသုတအနည္းငယ္ရွသည့္တုင္
အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္

ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္သည္

အတက္ အခ က္အလက္မ ြားကု ေကြာက္ခံသည္ဟု ေျဖၾကြားၾကပါသည္။
လအတင္း
ပတ္သက္၍
မသြားစုအတင္းရွ

ေယ ဘုယ အြားျဖင့္

ထုေျမယြာ

မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တင္ ပါ၀င္ေလ့မရွပါ။ ပံုစံ ၇ မရွသည့္
အမ္ေထြာင္စုမ ြားမွ
ကုေသြာ္၎၊

အမ ိဳးသမီးမ ြားမွြာမူ

ထုပံုစံရရွေအြာင္မည္သု႔

ထုပံုစံအေၾကြာင္း
လုပ္ေဆြာင္ရမည္ကု

လည္းေကြာင္း သရွနြားလည္မႈ နည္းပါးၾကပါသည္။
ပံုစံ ၇ ေပၚတင္ အမည္ေျပြာင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ယခင္ႏွစ္ကစကြာ
အမ ိဳးသမီးအခ ိဳ႕က

ပုမု

သရွနြားလည္လြာေၾကြာင္း

ေျဖၾကြားပါသည္။

ယခင္က

စမ္းႀကီးေက းရြာရွ စက
ု ္ပ ိဳးေျမ
ဓြာတ္ပံု - ေလြာ္ရြာ အက္ရွ္ဘက္ / လန္ဒက္ဆြာ

အမ ိဳးသမီးတစ္ဦး၏

ခင္ပန္းေသဆံုးသြားပါက

ပံုစံ

၇

တင္

အမည္ေျပြာင္း၍ရေၾကြာင္း ၎တ႔မ
ု သရွခြဲ့ၾကပါ။ ယခုအခါ ပံုစံ ၇ ေပၚတင္ အမည္ေျပြာင္းသည့္အခါ ေဆြာင္ရက္ရမည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ကု သရွလြာေၾကြာင္း ဘန္႔ေဘးကုန္းေက းရြာႏွင့္ ေရးကုန္းေက းရြာတု႔မွ အမ ိဳးသမီးမ ြားက ေျပြာၾကြားပါသည္။
ေရးကုန္းေက းရြာမွ အမ ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၎၏ခင္ပန္းဆံုးပါးသြားၿပီးေနြာက္ ထုသု႔ေဆြာင္ရက္ခြဲ့သည္ဟုဆုပါသည္။ အဓက
ေမးခန္းေျဖဆုသူအမ ိဳးသြားမ ြားက အခ ိဳ႕အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ ပံုစံ ၇ တင္မမ အမည္ပါျခင္း၏အေနအထြားကု မွြားယင္းစြာ
နြားလည္ေနမႈမ ြား ျဖစ္ေၾကြာင္း၊ အခ ိဳ႕မသြားစုမ ြားတင္ ပံုစံ ၇ တင္

အမ ိဳးသမီး၏အမည္ကု တရြားဝင္ ပုင္ဆုင္သူအျဖစ္

ေဖြာ္ျပထြားျခင္း မဟုတ္ဘြဲ ထပ္တးု အမည္ (သု႔) ထပ္ဆင့္ေထြာက္ခံခ က္ အျဖစ္သြာ ထည့္သင္းထြားျခင္း ျဖစ္ေနႏုင္ေၾကြာင္း

3

ကင္းေျမပံုမ ြားသည္ ကက္စတ္ေျမပံုမ ြားျဖစ္ၿပီး လယ္ယြာေျမကက္နယ္နမတ္မ ြားကုေဖြာ္ျပထြားသည္။ ကင္းေျမပံုမ ြားကု စုက္ပ ိဳးေရး၊ ေမးျမ ေရးႏွင့္
ဆည္ေျမြာင္းဦးစီးဌြာနက ထန္းသမ္း၍ ေနြာက္ဆံုးရအခ က္အလက္မ ြားေျပြာင္းလြဲထည့္သင္း လွ က္ရွသည္။ ပံုစံ ၇ တစ္ခုစီသည္ ကင္းေျမပံုမ ြားေပၚမွ
လယ္ကက္တစ္ကက္အတက္ အကုးအကြားျဖစ္သည္။

4

ေျမယြာအခန္ေဆြာင္ေျပစြာမ ြား အြားလုအပ္သည့္အခ န္တင္ ကြာလအတုင္းအတြာတစ္ခုအတက္ ေျမအသံုးခ ေၾကြာင္း သက္ေသအေထြာက္အထြားျဖစ္သည္ (
ပံုစံ ၇ ေလွ ြာက္ထြားရြာတင္၎ ေျမယြာအျငင္းပြားမႈမ ြားေျဖရွင္းရြာတင္၎ ထည့္သင္းစဥ္းစြားရန္။)။ သု႔ရြာတင္ ယင္းသည္ ေရရွည္အသံုးျပိဳခင့္အတက္
အခုင္အမြာ အေထြာက္အထြားတစ္ခုေတြာ့မဟုတ္ပါ။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း 9

သတေပး

ေျပြာၾကြားသည္။

မမခင္ပန္းေသဆံုးသည့္အခါ

ပံုစံ

စမ္းႀကီးေက းရြာမွ
၇

တင္

အမ ိဳးသမီးမ ြားက

သက္ႀကီးရယ္အုအမ ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္

မမအမည္ျဖင့္ေျပြာင္းရမည့္အစြား

အရယ္ေရြာက္ေနသည့္သြားျဖစ္သူ၏

အမည္ကုသြာေျပြာင္းလမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုပါသည္။
ပံုစံ ၇ ေၾကြာင့္ ယခင္က မရရွသည့္ ဘဏ္ေခ းေငကု ရရွႏ ုင္သျဖင့္ အမ္ေထြာင္စုအတက္ အသံုး၀င္သည္ဟု အမ ိဳးသမီးမ ြားက
ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ေငမေခ းမီ သူတု႔သည္ ေျမကု အေပါင္ ပစၥည္းအျဖစ္ထြားရွၿပီး ဘဏ္က ပံုစံ ၇ ကု အေၾကးေက သည့္
အထ သမ္းဆည္းထြားပါသည္။ ယခုအခ န္တင္ မသြားစု တစ္စုသည္ ေငေၾကးလုအပ္သည့္အခါ အမ ိဳးသမီးအေနႏွင့္ ပံုစံ ၇ တင္
မမအမည္မပါရွသျဖင့္ ေငေခ းသည့္ကစၥတင္ ပါ၀င္မည္ မဟုတ္ပါ။ ပံုစံ ၇ တင္ မမတု႔အမည္ပါရွျခင္းျဖင့္ အမ္ေထြာင္ဦးစီး
အမ ိဳးသြားအေ၀းေရြာက္ေနခ န္၊
ေျမယြာကစၥမ ြားကု

ကုယ္တုင္ေဆြာင္ရက္ခင့္

အျပိဳသေဘြာေဆြာင္သည့္
အမ ိဳးသမီးမ ြားက

နြာမက န္းျဖစ္ေနသည့္အခ န္မ ြားတင္

တုးတက္မႈတစ္ရပ္

ေျမယြာႏွင့စ
္ ပ္လ ဥ္း၍

ရရွမည္ျဖစ္သျဖင့္
ျဖစ္လမ့္မည္ဟု
ေရြာင္းခ ျခင္း၊

ပံုစံ

ေခ းေငရရွႏုင္ျခင္းအပါအ၀င္
၇

တင္

မမတု႔အမည္

အမ ိဳးသမီးမ ြားက
ငွါးရမ္းျခင္း

ထည့္သင္းျခင္းသည္

ေျဖၾကြားပါသည္။
သု႔မဟုတ္

မမတု႔၏

စစ္တမ္းေျဖဆသ
ု ူ

ေပါင္ႏွံျ ခင္း

စသည့္

ဆံုးျဖတ္ခ က္ႀကီးမြားစြာခ ရမည့္ ကစၥမ ြားတင္ ၎တု႔၏ခင္ပန္းမ ြားသည္ ၎တု႔ႏွင့္ တုင္ပင္လမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ ပံုစံ ၇
တင္

၎တု႔၏အမည္ထည့္သင္းျခင္းက

အမ္ေထြာင္စုအတင္း

၎တု႔၏

ေျမယြာ

လုပ္ကုင္ပုငဆ
္ ုင္ခင့္အြာမခံခ က္ကု

ပုမုခင္
ု မြာလြာေစျခင္း ရွ-မရွ အတပ္မေျပြာႏုင္ေၾကြာင္း ေျဖၾကြားပါသည္။
အမ ိဳးသမီးသည္ အမ္ေထြာင္ဦးစီးမဟုတ္ပါက (အမ ိဳးသမီး၏အမည္ျဖင့္သြာထြားရွရန္ သု႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္းအမည္ထက္
ႏွစ္ဦးလံုး

အမည္ျဖင့္ထြားရွရန္

မသြားစုမ ြားက

ေတြာင္းဆုသည့္တုင္)

အစုးရအရြာရွမ ြားက

ပံုစံ

၇

တင္

အမ ိဳးသမီးအမည္ထည့္ရန္ ျငင္းဆန္မည္လြားဟု ေျဖဆုသူမ ြားအတင္း အျမင္ေရြာေထးေနသည္။ အမ ိဳးသမီးတစ္ခ ိဳ႕တု႔က
၎တု႔ေတြာင္းဆုလွ င္ အစုးရက ခင့္ျပိဳလမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကၿပီး က န္အမ ိဳးသမီးမ ြားက အမ ိဳးသမီးတစ္ဦး၏အမည္
ေပါင္းထည့္ရန္ ေတြာင္းဆုသည့္အခါ DoALMS အေနႏွင့္ မည္သု႔ေဆြာင္ရက္မည္ကု မေသခ ြာေၾကြာင္းေျပြာဆုပါသည္။

၄-၃-၂

ေျမယြာအခင့္အေရးမ ြား ရရွေရးလမ္းေၾကြာင္းမ ြား

ဤေက းရြာအုပ္စုတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြား (ေယ ဘုယ အြားျဖင့္ အမ္ေထြာင္စုမ ြား) သည္ ၀ယ္ယူျခင္း၊ အေမဆက္ခံျခင္း၊
လက္ထပ္ျခင္း သု႔မဟုတ္ ေျမအငွါး ခ ထြားျခင္း တု႔ျဖင့္ ေျမယြာအခင့္အေရးမ ြား ရရွႏုင္သည္။ အစုးရထံမွ ေျမခ ေပးျခင္း၊
လက္ေဆြာင္အျဖစ္ေပးျခင္း
ေတြာင္ယြာေျမ၊

ခံရသူ

တစ္ဦးတစ္ေယြာက္ကုမွ

ေက းရြာဘံုပုင္သစ္ေတြာစုက္ခင္း၊

ရြာသြားမ ြား

စြားက က္ေျမမ ြား

မသရွၾကပါ။

အသံုးျပိဳခင့္ကု

ရပ္သူရြာသြားျဖစ္သူမ ြားသည္

ရရွၾကၿပီး

ထရ
ု ြာတင္ေမးဖြားျခင္း၊

လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ ရြာသု႔ေျပြာင္းေရႊ႕ ေနထုင္ျခင္းျဖင့္ ရပ္သူရြာသြားျဖစ္ခင့္ ရရွပါသည္။

ေျမ၀ယ္ယျူ ခင္း
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယြာေျမဥပေဒအရ ပံုစံ ၇ လက္၀ယ္ရွသူသည္ ေျမယြာအသံုးခ ခင့္ကု ေရြာင္းခ ပုငခ
္ င့္ရွသည္။ ပံုစံ ၇ မ ြား
မရရွခင္ကလည္း ေျမေရြာင္းခ မႈမ ြားရွခြဲ့ေသြာ္လည္း တရြားဥပေဒတင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖြာ္ျပထြားသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေရြာင္းခ ျခင္း
မဟုတ္ပါ။ ထုစဥ္က ေျမေရြာင္းခ ျခင္း ကု ေက းရြာလူႀကီးေရွ႕ေမွြာက္တင္ အေရြာင္းအ၀ယ္စြာခ ိဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုးျခင္း
သု႔မဟုတ္

ႏႈတ္ဂတျဖင့္

ေဆြာင္ရက္

ျခင္းျဖစ္သည္။

စမ္းႀကီး၊

ဘန္႔ေဘးကုန္း

ႏွင့္

ေရးကုန္းေက းရြာမ ြားတင္

စစ္တမ္းေျဖဆုသူမ ြားက ပံုစံ ၇ မ ြားစတင္ရရွလြာသည့္ အခ န္ကစ၍ ေျမေရြာင္းခ မႈမ ြား အႀကမ္ေရ ပမ
ု ု စတ္လြာသည္ဟု
ေျပြာၾကြားၾကသည္။

ျပင္ပမွသမ
ူ ြားအြား

ေျမမ ြားပုမုေရြာင္းခ လြာျခင္းသည္

ရပ္ရြာအတင္းလက္ရွေျမပမြာဏထက္

လက္က န္နည္းသြားသျဖင့္ အႏႈတ္သေဘြာေဆြာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ စစ္တမ္း ေျဖဆုသူမ ြားက ခံယူၾကသည္။ ဟန္းက းရြာ
တင္ ရြာသြားမ ြားသည္ ပံုစံ ၇ ရွသည့္ေျမကု ၀ယ္ယူ၊ ေရြာင္းခ ႏုင္သည္ကု နြားလည္ၾကသည္။ သု႔ရြာတင္ ထုသု႔
အေရြာင္းအ၀ယ္မရွေသးဟု ဆုပါသည္။ ေျမအသံုးခ ခင့္မ ြား ေရြာင္းခ ေရး ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ရြာတင္ မည္သူမ ြား ပုမု ပါ၀င္ေၾကြာင္း
ထပ္မံသရွလုပါက အပုင္း ၄-၇ တင္ ၾကည့္ပါ။

ေျမယြာအြား အေမဆက္ခံျခင္း

10 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

လယ္ေျမႏွင့္ ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမအြားလံုးကု အေမဆက္ခံခင့္ ရွပါသည္။ ထု႔နည္းတူ ရြာေျမအတင္းရွ အမ္၀င္းမ ြားကုလည္း
အေမဆက္ခံခင့္ရွသည္။

လူတစ္ဦးခ င္းစီသည္

ေျမယြာမ ြားကု

မမတု႔၏

မဘမ ြား

သု႔မဟုတ္

အမ္ေထြာင္ဘက္ထံမွ

အေမဆက္ခံ ၾကသည္။
ေျမယြာကု သြားသမီးမ ြားအြား အေမေပးသည့္အခါတင္ ရြာသြားမ ြားအေနႏွင့္ ေျမအြား မည္သု႔ခေ
ြဲ ၀မည့္အေပၚ အျမင္အမ ိဳးမ ိဳး
ရွၾကသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆုသူအမ ြားစုက ေျမကု သြားသမီးမ ြားအြား အညီအမွ ခေ
ြဲ ၀ေပးမည္ဟု ေျဖဆုၾကၿပီး သြားသမီးအခ ိဳ႕
လက္ထပ္ၿပီး အမ္ေထြာင္ခထ
ြဲ က္သြားျခင္း၊ ရြာမွ အျခြားသ႔ေ
ု ျပြာင္းေရႊ႕သြားျခင္းတု႔ ရွလွ င္ပင္ ထုသု႔စီစဥ္မည္ဟု ဆုၾကပါသည္။
က န္သူမ ြားက သြားမ ြားသည္ အမ္ေထြာင္ဦးစီးမ ြား ျဖစ္လြာမည္ျဖစ္ေသြာေၾကြာင့္ သမီးမ ြားထက္ သြားမ ြားအြား ေျမပမြာဏ
ပုေပးလုေၾကြာင္း ေျဖဆၾု ကပါသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆုသူတစ္ဦးက သူမ၏သြားသည္ မသြားစုကု ပုမုေစြာင့္ေရွြာက္ခြဲ့သည္ဟု
ယူဆသျဖင့္ ထုသြားအြား ေျမပမြာဏ ပုေပးလုသည္။ ဟန္းက း ေက းရြာတင္ စစ္တမ္းေျဖဆုသူအခ ိဳ႕တု႔က အထူးသျဖင့္
မသြားစုအတင္း ခေ
ြဲ ၀ေပးရန္ ေျမလံုေလြာက္စြာ မရွသည့္အခါ မမတု႔၏ သမီးမ ြားကု အေမပုမုေပးလုၾကသည္။
အေမေပးရန္

ေ၀ျခမ္းမႈမ ြား

ေျမကုေရြာင္းခ ကြာ

ျပိဳလုပ္ရြာတင္

အခ ိဳ႕မသြားစုမ ြားသည္

ေရြာင္းရေငကုခေ
ြဲ ၀လုသည္။

အခ ိဳ႕က

ေျမယြာကု

ခေ
ြဲ ၀ေပးလုၾကၿပီး

ႏွစ္မ ိဳးလံုးေပါင္း၍

ေဆြာင္ရက္ၾကသည္။

အခ ိဳ႕တု႔က
ဓြားမဦးခ

လုပ္ကုင္လြာသည့္ေျမမ ြားအတက္ ေျမကက္သည္ ေမြာင္ႏွမ တစ္ဦး (ေနြာက္ဆံုးမွ အမ္ေထြာင္ျပိဳသူျဖစ္ေလ့ရွသည္) ထံသု႔
ေရြာက္သြားႏုင္ၿပီး ထုေမြာင္ႏွမသည္ က န္ေမြာင္ႏွမမ ြားအြား ေငျပန္အမ္းေလ့ရွသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေျမကက္ကု ေမြာင္ႏွမမ ြား
စုေပါင္းအေမဆက္ခံၾကၿပီး ထုေျမကက္ထြဲ တင္ပင္ အမ္အသစ္ထပ္မံေဆြာက္လုပ္ ေနထုင္ၾကသည္။
တုက္ရုက္ေမးျမန္းသည့္အခါတင္ အမ ြားစုက အကယ္၍ အမ္ေထြာင္ဘက္ေသဆံုးသြားပါက အသက္ရွင္က န္ရစ္သူသည္
ဆံုးပါးသြားသည့္အမ္ေထြာင္ဘက္၏ေျမကု အလုအေလ ြာက္ အေမဆက္ခံရရွလမ့္မည္ဟု သေဘြာတူၾကပါသည္။ သု႔ရြာတင္
ျဖစ္ႏုင္ေခ ရွသည့္ အေျခအေနကု ေမးျမန္းသည့္အခါတင္ အေျဖမ ြားသည္ တစ္သမတ္တည္း မရွလွဘြဲ (ေအြာက္ေဖြာ္ျပပါ
အပုင္း ၄-၄ တင္ ေဆးေႏးထြားသည့္အတုင္း) လက္ေတ႕တင္ အေမဆက္ခံသည့္ ပံုစံသည္ တက သည့္အေျခအေနေပၚ
မူတည္သည္ဟု ေျပြာၾကြားပါသည္။

ထမ္းျမြားလက္ထပ္ျခင္းအြားျဖင့္ ေျမအသံုးျပိဳခင့္
ရြာသူရြာသြားမ ြားသည္
လက္ထပ္ေကြာင္း

မမတု႔ရြာသူရြာသြားအခ င္းခ င္းေသြာ္၎
လက္ထပ္မည္

ဆံထံုးေနြာက္ေလွ ြာင္ပါသည္လြား
မသြားစုအေျခအေနကုလုက္၍

ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ခ က္

ရြာနီးခ ိဳပ္စပ္မွ

တစ္ရြာသြားအြားလည္းေကြာင္း

ဤေက းရြာအုပ္စုအတင္းတင္
မရွပါ။

ယင္းအစြား

ေရႊ႕ေျပြာင္းေနထုင္ၾကသည္ဟု

ေလွ ြာင္ေနြာက္ဆံထံုးပါသည္လြား၊

အမ ြားစုက

ဆုပါသည္။

လက္ထပ္စ

ဥပမြာ

ဇနီးေမြာင္ႏွံသည္

ခင္ပန္း၏

မသြားစုတင္

ေျမယြာေျမြာက္မ ြားစြာရွၿပီး သြားသမီးနည္းပါးကြာ ဇနီး၏မသြားစုတင္ ေျမယြာအနည္းငယ္သြာရွၿပီး သြားသမီး မ ြားပါက
ထုဇနီးေမြာင္ႏွံသည္

ခင္ပန္း၏

ရြာသု႔ေျပြာင္းေရႊ႕ႏုင္ေခ ရွပါသည္။

သု႔ရြာတင္

ဇနီး၏မသြားစုတင္

ေျမအရင္းအျမစ္

ပုမုရရွႏုင္ပါက သူတု႔သည္ ဇနီး၏ေမးရပ္ ရြာသ႔ု ေျပြာင္းေရႊ႕ေနထုင္ဖယ္ ရွပါသည္။
ဇနီးေမြာင္ႏွံ ႏွစ္ဦး လက္ထပ္သည့္အခါ လင္၊မယြား ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ တစ္ဦး၏ေျမကု တစ္ဦးက အသံုးျပိဳပုင္ခင့္ရွၾကသည္။
သု႔ရြာတင္ ေျမအြား ထုႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦး၏အမည္ႏွင့္သြာ မွတ္ပံုတင္ထြားပါက ယင္းေျမသည္ ထုသူ၏အမည္ႏွင့္သြာ
ဆက္ရွေနမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဥပမြာအြားျဖင့္ အမ ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ ေသဆံုးသြားေသြာမဘထံမွ လယ္ေျမတစ္ကက္ကု
အေမဆက္ခံရပါက
လက္ထပ္သည့္အခါတင္

ထုေျမ

အသံုးခ ခင့္လက္မွတ္ကု

ထုေျမကက္သည္

သူမအမည္ျဖင့္ေျပြာင္းလုကမ
္ ည္ျဖစ္ၿပီး

သူမ၏အမည္ႏွင့္သြာ

ဆက္လက္ရွေနမည္ျဖစ္ၿပီး

ထု႔ေနြာက္မွ

သူမ၏ခင္ပန္းသည္

လက္ထပ္ထြားသည့္ကြာလတစ္ေလွ ြာက္ ထုေျမကု အသံုးခ ခင့္ရွေနမည္ျဖစ္ကြာ ဇနီးကအရင္ေသဆံုးသြားပါက ထုေျမကု
အေမဆက္ခံႏုင္ရန္ အလြားအလြာရွပါသည္။

ေျမအငွါးခ ထြားျခင္း
ထုေက းရြာ

ေလးရြာစလံုးတင္

အမ္ေထြာင္စုမ ြားသည္
အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္

ေနထုင္သူမ ြားသည္

လုပ္သြားမလံုေလြာက္သည့္အခါ
အမ္ေထြာင္စုမ ြားတင္

ေျမငွြားရမ္းခင့္
သု႔မဟုတ္

ျဖစ္ေလ့ရွသည့္)

သု႔မဟုတ္

သီးစြားလုပ္ကုင္လုပ္ကုင္ခင့္ရွသည္။

(မ ြားေသြာအြားျဖင့္
ေျမအြားလံုးကု

စုက္ပ ိဳးေျမအနည္းငယ္ရေသြာ
ွ
ကု္ယ္တု္င္ထန္ယက္စုက္ပ ိဳးရန္

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း
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အျခြားအရင္းအျမစ္မ ြားမရွသည့္အခါ

ေျမကု

အငွါးခ ထြားၾကသည္။

စမ္းႀကီးႏွင့္

ဟန္းက း

ေက းရြာတု႔တင္

သီးစြားခ ထြားျခင္းကု ပုမုလုပ္ေဆြာင္ေလ့ရွၾကသည္။ ဘန္႔ေဘးကုန္းႏွင့္ ေရးကုန္းတ႔တ
ု င္ သီးစြားလုပ္ကုင္သူ မ ြားအြား
ေငျဖင့္ေပးေခ ေလ့ရွသည္။ ေျမအငွါးခ ထြားျခင္းကု အခ န္ကြာလအြားျဖင့္ ၁ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အတင္း ျပိဳလုပ္ၾကသည္။ အခ ိဳ႕ေသြာ
သေဘြာတူညီခ က္မ ြားမွြာ ႏႈတ္ဂတျဖင့္ ေဆြာင္ရက္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အတင္းသ၊ အစင္းသ
အခ င္းခ င္းလုပ္ ေဆြာင္ၾကျခင္းျဖစ္ကြာ အျခြားသူမ ြားႏွင့္မူ စြာခ ိဳပ္စြာတမ္းျဖင့္ ခ ိဳပ္ဆု လုပ္ကုင္ၾကသည္။ ေျဖဆသ
ု ူမ ြား၏
အေျပြာအရ အမ ိဳးသြားဦးစီးသည့္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားတင္ ေျမအငွါးခ ျခင္းကု လုပ္ေဆြာင္ေလ့ရွၾကသည္။ အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္
အမ္ေထြာင္စုမ ြားက

ေျမအငွြားခ

လုပ္ေဆြာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထြားသည္လည္းရွပါသည္။

ေျဖဆုသူမ ြားက

သု႔ရြာတင္

အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္

၎တု႔၏

သြားႀကီးမ ြားႏွင့္

မသြားစုမ ြားတင္

အတူတစ္က

ေယ ဘုယ အြားျဖင့္

ေျမကုကုယ္တုင္ထန္ယက္မႈ မျပိဳႏုင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကု ကုယ္တုင္မဦးစီးႏုင္ျခင္းတ႔ေ
ု ၾကြာင့္ ေျမကု ကုယ္တုင္အသံုးျပိဳျခင္း
မရွၾကေၾကြာင္း ေျပြာၾကြားၾကသည္။

၄-၄ ေျမပင
ု ဆ
္ င
ု ခ
္ င့္အြာမခံခ က္ ႏွင့္ ထခက
ု လ
္ ယ္မအ
ႈ ေပၚ က ြား-မ ရႈေထြာင့္မ ြား
ေအြာက္ေဖြာ္ျပပါ အပုင္း ၄-၅-၂ တင္ ေဖြာ္ျပထြားသည့္အတုင္း ေက းရြာတစ္ရြာတုင္းစီသည္ အစုးရက ညွႏႈင္းေပးသည့္
ေျမယြာစြာခ ိဳပ္မ ြားေၾကြာင့္
ေျမယြာမ ြား

ပုဂလက

ဆံုးရံႈးၾကရသည္။

အြာမခံခ က္မရွသကြဲ့သု႔

စုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းတင္

အမ ိဳးသမီးမ ြားေရြာ

ခံစြားေနရေၾကြာင္းႏွင့္

ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ ြားထံ

အမ ိဳးသြားမ ြားကပါ
အနြာဂတ္တင္

ေျမယြာမ ြားကု

ေျပြာဆုၾကသည္မွြာ
ကုမၸဏီမ ြားအြား

ေပးလုက္ရသျဖင့္

မမတု႔၏ေျမမ ြားအတက္
ေျမလုပ္ပင
ု ္ခင့္ေပးပါက

ေျမမ ြားထပ္မံဆုးံ ရံႈးရမည္ကု ေၾကြာက္ရ႕ံေနရေၾကြာင္း ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။
ျပင္ပတန္းအြားမ ြားေၾကြာင့္ ေျမယြာအြာမခံခ က္မရွဟု ရြာသူရြာသြားမ ြားက ခံယူေနၾကခ န္တင္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားအတင္း
ေျမပင
ု ္ဆုင္မႈအြာမခံခ က္သည္ က ြား-မ ျဖစ္ျခင္းအေပၚမူတည္ကြဲျပြားမႈမ ြားကု ေလ့လြာရန္ လည္း အေရးႀကီးပါသည္။5
သုေတသန

အဖ႕ြဲ က

က ြား-မကြဲျပြားမႈေၾကြာင့္

ေျမပုင္ဆုင္ခင့္

အြာမခံခ က္အေပၚ

သက္ေရြာက္မႈျဖစ္ေစမည့္

အေျခအေနအခ ိဳ႕အေၾကြာင္း ေျဖဆုသူ မ ြားအြား ေမးျမန္းခြဲ့ၾကပါသည္။
လင္မယြားကြာရွင္းျပတ္စျြဲ ခင္း၊ ခေ
ြဲ နျခင္း သ႔မ
ု ဟုတ္ စန္႔ပစ္ချြဲ့ ခင္း ကစၥမ ြားကု ေမးျမန္းသည့္အခါ အမ ိဳးသမီးမ ြားတင္ ေျမယြာႏွင့္
ပတ္သက္၍ မည္သု႔ျဖစ္ပ က္မည္ကု ေျဖၾကြားရန္ အေတ႕အႀကံိဳ အနည္းငယ္သြာရွသည္။ လင္မယြား ကြာရွင္းျပတ္စျြဲ ခင္းသည္
ႏႈင္းယွဥ္လွ င္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွ၊ ျဖစ္ခြဲ့လွ င္လည္း ေယ ဘုယ အြားျဖင့္ ရြာခ င္းမတူသည့္ လင္မယြားအတင္း ျဖစ္ေလ့ရွသည္။
က န္အေျခအေနမ ြားတင္
မမဇြာတေမးရပ္

ရြာသ႔ု

လင္မယြားခခ
ြဲ ြာေနထုင္သည့္အခါ က ြား-မ
ျပန္လည္ေနထုင္ၾကသည္။

ဟူ၍မရွဘြဲ အျခြားရြာမွ လြာေရြာက္ေနထုင္သူက

စစ္တမ္းေျဖဆုသူမ ြားက

ထုသူသည္

မမဇြာတရြာတင္

ေျမယြာအခင့္အေရးကု မည္သည့္အခါကမွ ရြာမွ ထက္ခါသြားခြဲ့ျခင္းမရွသကြဲ့သု႔ ရရွႏုင္သည္ဟု ဆုသည္။
သုေတသနအဖ႕ြဲ က

တစ္ရြားတည္းသြားဇနီးေမြာင္ႏွံျဖစ္ပါက

သု႔မဟုတ္

ကေလးရွေသြာ

လင္မ ယြားျဖစ္ပါက

စသည့္

ပုမုရႈပေ
္ ထးသည့္ အေျခအေနမ ြားအေၾကြာင္း ေမးျမန္းသည့္အခါ ေျဖဆု သူမ ြားက မည္သု႔ျဖစ္လြာမည္ကု ေသခ ြာမသပါ။
အခ ိဳ႕တု႔က ေျမကု ၅၀/၅၀ စီခယ
ြဲ သ
ူ င့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ က န္သူမ ြားက ထုလင္မယြားမည္သည့္မသြားစုထံမွ ထုေျမကု
ရရွခြဲ့သည့္အေပၚတင္လည္းေကြာင္း၊ မည္သူ႕အမွြားေၾကြာင့္ ကြဲရသည္ဆုသည့္အခ က္ေပၚ လည္းေကြာင္း မူတည္သည္ဟု
ယူဆသည္။ အျခြားသူမ ြားက ကေလးရွသည့္အေျခအေနမ ိဳးတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြားအြား ဦးစြားေပးကြာ ေျမပုမုေပးသင့္သည္ဟု
ထင္ျမင္သုးံ သပ္သည္။

5

ေျမယြာလုပ္ကင
ု ္ပင
ု ္ဆင
ု ္ခင့္ အြာမခံခ က္သည္ အမ္ေထြာင္မသြားစုမ ြား၊ ေျမယြာေပၚတင္လုပက
္ ုငေ
္ နသည့္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ ြား အေပၚ
သက္ေရြာက္မႈရွၿပီး ယင္းေၾကြာင့္ေနရပ္စန္႕ခြာရမည့္အလြားအလြာသည္လည္း က ြား-မ အေပၚမူတည္၍ သက္ေရြာက္မရ
ႈ ွသည္ကု
ထပ္မံေလ့လြာဆန္းစစ္သင့္ေသြာ္လည္း ယင္းသည္ ဤေလ့လြာဆန္းစစ္မတ
ႈ င္ မပါ၀င္ႏုငသ
္ ည့္ကစၥရပ္ျဖစ္သည္။

12 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

ဤေဒသတင္

သတု႔သမီးက

သတု႔သြားအြား

တင္ေတြာင္းရသည့္

ဓေလ့မရွသျဖင့္

အခ ိဳ႕ကစၥရပ္မ ြားတင္

အမ္ေထြာင္ဘက္တစ္ဦးက ေနြာက္တစ္ဦးအြား မဂၤလြာလက္ဖ႕ြဲ အျဖစ္ ပစၥည္းဥစၥြာတစ္ခ ိဳ႕ကု လက္ေဆြာင္ ေပးရႏုင္ဖယ္ရွသည္။
တစ္ခ ိဳ႕တု႔က

စံုတြဲတစ္တြဲ

လက္ေဆြာင္အျဖစ္ေပးၿပီး

လက္ထပ္သည့္အခါ
ယင္းေနြာက္

ခင္ပန္းသည္သည္

လင္မယြားကြာရွင္း

သူပုင္ဆုင္သည့္ေျမ

သည့္အခါ

၅၀%

လင္သည္

ကု

မယြားအြား

မမပု င္သည့္တစ္၀က္အျပင္

က န္လက္ေဆြာင္ေပးထြား သည့္ေျမ ကု ၅၀/ ၅၀ စီခေ
ြဲ ၀ယူသည့္အခါ လင္သည္ ၇၅% ႏွင့္ မယြားသည္ ၂၅% ရရွမည္ဟု
ယူဆၾကသည္။ ထုလင္မယြားအနက္ တစ္ဦးတစ္ေယြာက္ သု႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးစလံုး ေနြာက္အမ္ေထြာင္ျပိဳပါက ထုေျမခေ
ြဲ ၀မႈသည္
ပုမု ရႈပ္ေထးသည္။
လင္မယြားကြာရွင္းျပတ္စြဲသူ

သု႔မဟုတ္

မုဆုးဖု၊

မုဆုးမ၏

ဒုတယအမ္ေထြာင္ မည္သု႔ရရွသင့္သည့္အေပၚ အျမင္မ ြားလည္း
ကြဲျပြားၾကသည္။

ဥပမြာအြားျဖင့္

အကယ္၍

လင္မယြား

ကြာရွင္းၿပီးေနြာက္ ခင္ပန္းသည္ လင္မယြားပုင္ပစၥည္းထက္၀က္ကု
(ပထမ

မယြားမသြားစုဘက္မွ

ထပ္မံအမ္ေထြာင္ျပိဳပါက
ေပးခင့္မရွဘြဲ

ေလြာ္ရြာအက္ရ္ဘ
ွ က္ / လန္ဒက္ဆြာ

အေျခအေနသည္

အကယ္၍

ႏုင္ပါသည္။

ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။

ထုေျမသည္ထုလင္မယြား၏

တစ္ကက္တည္းေသြာေျမျဖစ္ပါက

ခင္ပန္းေသဆံုးသည့္အခါ

ဒုတယမယြားသည္ မည္သည့္အရြာမွ

ရရွလ္မ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ထုေယြာက္ ြားသည္

ပုမုရပ
ႈ ္ေထး

သြားသမီးမ ြားကု

ေျဖဆုသူမ ြားက

ထု႔ေၾကြာင့္

ရယူၿပီး

ေနြာက္ဇနီးအြား

ပထမအမ္ေထြာင္မွ

ေပးသင့္သည္ဟု

စမ္းႀကီးေက းရြာတင္ ရည္ညန
ႊ ္းအုပစ
္ ုေဆးေႏးျခင္း ဓြာတ္ပုံ -

ရရွထြားသည့္)

သူ၏ေျမကု

ခင္ပန္းတင္

ဒုတယဇနီးႏွင့္

ကေလးထပ္မံရရွပါက

ပထမအမ္ေထြာင္ႏွင့္

ကေလးမရရွပါက

ပထမအမ္ေထြာင္မရ
ွ ရွသည့္ေျမကု ဒုတယဇနီးအြား လတ္လပ္စြာ ေပးပုင္ခင့္ရွပါသည္။

၄-၅ ေျမအျငင္းပြားမႈမ ြားဆင
ု ရ
္ ြာ က ြား-မ ရႈေထြာင္မ
့ ြား
၄-၅-၁

ေက းရြာတင္း ေျမအျငင္းပြားမႈမ ြား

ထုေက းရြာမ ြားအတင္း

ေျမယြာႏွင့္

ပတ္သက္သည့္အျငင္းပြားမႈသည္

ႏႈင္းယွဥ္လွ င္

နည္းပါးသည္ဟုဆုၾကသည္။ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားသည့္အခါ အမ္နီးနြားခ င္း အခ င္းခ င္း ေျမ
နယ္နမတ္ အျငင္းပြားမႈသြာ ျဖစ္ေလ့ရွၿပီ ထုအျငင္းပြားမႈတင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ ြားသည္
ေက းရြာလူႀကီးထံ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူေလ့ရွသည္။ ထုအျငင္းပြားမႈ အမ ိဳးအစြားမ ြားတင္
ပါ၀င္သူမ ြားသည္ ညွႏႈင္း ၊ ျဖန္ေျဖေပးသူအျဖစ္ ေဆြာင္ရက္မည့္ ေက းရြာလူႀကီးထံမွ
အကူအညီျဖင့္ တုက္ရုက္ညွႏႈင္းရန္ ႀကိဳးစြားၾကသည္။ ရြာသူရြာသြားမ ြားသည္ ကြဲႏြားမ ြား
ေၾကြာင့္ သု႔မဟုတ္ ျပင္ပမွသူမ ြား ေက းရြာသစ္ေတြာအတင္း သစ္ခုတ္ရြာမွ သီးႏွံမ ြား
ပ က္စီးျခင္းမ ိဳးအပါအ၀င္ အျခြားေသြာ အမႈကစၥမ ြားအတက္လည္း ေက းရြာလူႀကီးထံသု႔
သြားေရြာက္ၾကသည္။ အမ ိဳးသမီးမ ြားလည္း ျပနနြာမ ြားႀကံိဳသည့္အခါ ေက းရြာလူႀကီးထံ
သြားေရြာက္နုင္သည္။ သု႔ရြာတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြားတင္ ေျမယြာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပနနြာ
မ ြားရွၾကၿပီး

၎တု႔သည္

မမခင္ပန္းႏွင့္ေသြာ္လည္းေကြာင္း

မသြားစုကုယ္စြား

ခင္ပန္းကေသြာ္ လည္းေကြာင္း ေက းရြာလူႀကီးထံသု႔ သြားၾကသည္။ မသြားစုမ ြားအတင္း
ေျမယြာအျငင္းပြားမႈအေၾကြာင္း
အတင္း

ထုကြဲ့သု႔ေသြာ

ျဖစ္ပြားပါက

ေမးျမန္းသည့္အခါ

အျငင္းပြားမႈမ ြား

ထုျပနနြာကု

ၾကပါသည္။

အမ ိဳးသမီးမ ြားက

ရွသည္ဟု

ေက းရြာလူႀကီးထံတင္

ထုေက းရြာမ ြား

မၾကြားမေၾကြာင္းႏွင့္
ေျဖရွင္းႏုင္ေၾကြာင္း

ထုကြဲ့သု႔
ေျပြာၾကြား
စမ္းႀကီးေက းရြာတင္ ရည္ညႊန္းအုပ္စုေဆးေႏးျခင္း
ဓြာတ္ပံု - ေလြာ္ရြာအက္ရွ္ဘက္ / လန္ဒက္ဆြာ

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း
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ေျမယြာႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္
သစ္ေတြာဦးစီးဌြာန

ျပနနြာမ ြားကု

တု႔မွ

ေက းရြာလူႀကီးသည္

အရြာရွမ ြားႏွင့္

စုက္ပ ိဳးေျမစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးႏွင့္

စြာရင္းအင္းဦးစီးဌြာန၊

ဆက္သယ္ေဆြာင္ရက္ေပးေလ့ရေသြာ္
ွ
လည္း

ရြာသူ၊ရြာသြားမ ြားသည္

ထုဦးစီးဌြာနမ ြားသု႔ တစ္ခါတစ္ရံ တုက္ရုက္ တင္ျပႏုင္ေၾကြာင္း ေျဖဆုသူမ ြားက ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။
အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ မၾကြာမီႏွစ္မ ြားက တရြားရံုးအထ ေရြာက္ခြဲ့သည့္ အျငင္းပြားမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခြဲ့ေၾကြာင္းကု သရွထြားၾကကြာ
ယင္းအမႈမွြာ

အေမဆုင္ကစၥျဖစ္ၿပီး

သေဘြာတူညီခ က္မရရွဘြဲ

သမီးတစ္ဦးက

ေရြာင္းခ ရန္

တရြားရံုးသု႔သြားေရြာက္တုင္ၾကြားျခင္းသည္

ကယ္လန္သူမဘမ ြား၏ေျမကု

ႀကိဳးစြားခြဲ့သည့္

ခရီးအကြာအေ၀း

က န္ေမြာင္ႏွမမ ြား၏

အမႈျဖစ္သည္။

(တရြားရံုးသည္

မင္းလွ

အမႈတစ္ခုကု

ျမိဳ႕နယ္အတင္းရွၿပီး

၁၀

မုင္ခန္႔ေ၀းပါသည္)၊ ကုန္က စရတ္ ႏွင့္ အခ န္ (တရြားရံုးမွတဆင့္ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ လေပါင္းမ ြားစြာ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ ြားစြာ
ၾကြာျမင့္ႏုင္ပါသည္) အခက္အခြဲတု႔ေၾကြာင့္ လုပ္ေလ့လုပ္ထ မရွလွပါ။
၄-၅-၂ ေျမယြာေပၚတင္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းလုပက
္ င
ု ျ္ ခင္းမ ြား
မၾကြာခင္ႏွစ္မ ြားအတင္း

ႀကံိဳေတ႔ခြဲ့ရသည့္

အဓကေျမယြာျပနနြာမ ြားမွြာ

၎တု႔စြားက က္ေျမ၊

ေရ႕ေျပြာင္းေတြာင္ယြာ၊

သစ္ေတြာ စုက္ခင္း ႏွင့္ သစ္ေတြာထက္ပစၥည္းမ ြား ရွြာေဖျခင္း တု႔အတက္ ကြာလၾကြာရွည္စြာအသံုးျပိဳခြဲ့သည့္ ေျမပမြာဏ
ႀကီးမြားစြာ ဆံုးရံႈးခြဲ့ ရျခင္းျဖစ္ေၾကြာင္း ရြာသူ၊ရြာသြားမ ြားက အစီရင္ခံၾကပါသည္။ လန္ခြဲ့ေသြာ ၁၀ႏွစ္ေက ြာ္အတင္း ထုေက းရြာ
ေလး ရြာတင္ ကုမၸဏီမ ြားက ကၽန္း၊ သရက္ ႏွင့္ သီဟုဋ္ပင္မ ြားစုက္ပ ိဳးျခင္း ႏွင့္အျခြား ပစၥည္းမ ြား ထုတ္ယူျခင္း တု႔ေၾကြာင့္
ေျမဧက ၁၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ဆံုးရံႈးခြဲ့ၾကသည္။ ေက းရြာသြားအမ ြားစုသည္ ထုေျမကု မည္သည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္
လႊေ
ြဲ ျပြာင္းေပးခြဲ့သည္ကု လည္းေကြာင္း၊ မည္သူမွန္း မသသူတစ္ဦးက ေရြာင္းခ ခြဲ့ျခင္းလြား၊ အစုးရက ထုေျမကု ေျမလတ္၊
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုင္းမ ြား စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ကုမၸဏီမ ြားထံသု႔ ႏွစ္ ၃၀ အသံုးျပိဳခင့္ခ ထြားေပးျခင္းလြား ဆုသည္ကု
လည္းေကြာင္း

မသရွၾကပါ။

ထုေျမသမ္းဆည္းမႈအတက္

ေတြာင္းခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ ြားတင္

၎တု႔မပါ၀င္ခြဲ့ေၾကြာင္းႏွင့္

ေဆးေႏးတုင္ပင္ခြဲ့ျခင္း၊

ေလ ြာ္ေၾကးမ ြားလည္း

သေဘြာတူညီခ က္

မရရွခြဲ့ေၾကြာင္း

ရြာသြားမ ြားက

ေျပြာျပခြဲၾ့ ကပါသည္။
ထုသု႔ေျမအြားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ြားအြား

လႊေ
ြဲ ျပြာင္း

လုပ္ကုင္ေစျခင္း

ေပၚေပါက္ပါက

ရြာသြားမ ြားသည္

ယခင္က

၎တု႔အသံုးျပိဳခြဲ့ၾကသည့္ေျမမ ြားသု႔ ၀င္ေရြာက္ခင့္ မရွေတြာ့ပါ။ စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘးကုန္းႏွင့္ ေရးကုန္းေက းရြာမ ြားတင္
ေနထုင္သူမ ြားအတက္ ယခင္က ေတြာင္ယြာစုက္ပ ိဳးေရး (ေရႊ႕ေျပြာင္းေတြာင္ယြာႏွင့္ သစ္ေတြာတင္း သီးပင္စြားပင္ႏွင့္
ဟင္းသီးဟင္းရက္မ ြားကု

အေသးစြားစုက္ပ ိဳးသည့္

သစ္ေတြာစုက္ခင္းမ ြား

ပါ၀င္ပါသည္)

အျဖစ္

အသံုးျပိဳခြဲ့သည့္

ေျမအြားလံုးနီးပါးကု မရရွႏုင္ေတြာ့သျဖင့္ ထုေက းရြာမ ြားတင္ ေျမယြာမြဲ့လူဦးေရ မ ြားစြာ ေပၚေပါက္လြာပါသည္။ ဟန္းက း
ေက းရြာတင္ ေတြာင္ယြာစုက္ပ ိဳးေရးအတက္ ေျမအခ ိဳ႕ (၆၀ မွ ၇၀ ဧကခန္႔) ရရွႏုင္ဆျြဲ ဖစ္ေသြာ္လည္း ယင္းသည္ ႀကီးမြားစြာ
ကယ္ေပ ြာက္လွ က္ ရွပါသည္။ ရြာသူရြာသြားမ ြား ၊ အမ ိဳးသမီးေရြာ အမ ိဳးသြားမ ြားပါ ထုေျမေပၚတင္ ေရႊ ႕ေျပြာင္းေတြာင္ယြာ
စုက္ပ ိဳးခင့္

မရရွေတြာ့သျဖင့္

ထုေျမသမ္းမႈေၾကြာင့္

စီးပြားေရးဆံုးရံႈးမႈ

ရင္ဆုင္ၾကသည္ဟု

စစ္တမ္းေျဖဆုသူမ ြားက

ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။
ထု႔အျပင္

ေျမအြားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုင္မႈတင္

စမ္းႀကီး၊

ဘန္႔ေဘးကုန္း

ႏွင့္

ေရးကုန္းေက းရြာသြားမ ြား

စြားက က္ေျမအျဖစ္၊ ထင္းေခရန္ႏွင့္ NTFP မ ြားထုတ္ယူရန္ အသံုးျပိဳခြဲ့ၾကသည့္ ေျမမ ြား ပါ၀င္ခြဲ့သည္။ စြားက က္ေျမမ ြား
ဆံုးရံႈးရသည့္အတက္ ရြာသူ၊ရြာသြားမ ြားတင္ မမတု႔၏ ကၽြဲ၊ ႏြား တရစြာၦန္မ ြားအြား ေကၽးေမးရန္ အစြားအစြာ လံုေလြာက္စြာ
မရရွပါ။ အခ ိဳ႕ကစၥမ ြားတင္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ ြားသည္ သမ္းဆည္းေျမ သု႔မဟုတ္ အျခြားရြာသြားမ ြား ပုင္ဆုင္သည့္ေျမမ ြားသု႔
၀င္ေရြာက္မသည့္အခါ ကၽြဲ၊ ႏြားမ ြား ဒဏ္ရြာရရွျခင္း သု႔မဟုတ္ ျပန္ေရးသည့္အထ ဖမ္းဆီးထြားျခင္းတု႔ ႀကံိဳေတ႕ရပါသည္။
သစ္ေတြာေျမအတင္း ၀င္ေရြာက္ခင့္မရရွျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ထင္းေခရန္ႏွင့္ မသြားစုအပု ၀င္ေငရရွရန္ NTFP မ ြား ထုတ္ယူ၊
ေရြာင္းခ ရန္

တြာ၀န္ရွသည့္

အမ ိဳးသမီးမ ြားအတက္

အခက္အခြဲျဖစ္ေစပါသည္။

ဥပမြာ

ဘန္႔ေဘးကုန္းေက းရြာမွ

အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ ၎တု႔ထင္းေခေနၾကျဖစ္သည့္ ေက းရြာလူထုဘံုပုင္ သစ္ေတြာမ ြားသု႔ လံုး၀၀င္ေရြာက္ခင့္ မရွေတြာ့ပါ။
အမ ိဳးသမီးမ ြား

ယခုသြားေရြာက္

ထင္းေခႏုင္သည့္

အျခြားသစ္ေတြာ

(ထုသစ္ေတြာကု

မည္သူကပုင္ဆုင္ေၾကြာင္း

မေသခ ြာေသြာ္လည္း) တစ္ခု ရွပါသည္။ သု႔ေသြာ္ ယင္းသည္ အနည္းဆံုး ၂ မုင္ကြာေ၀းၿပီး ေတြာဆင္ရင
ု း္ မ ြားႏွင့္ အျခြားေသြာ
ေတြာရုင္းတရစြာၦန္မ ြား ရွသည့္အတက္ အႏရြာယ္ မ ြားပါသည္။ အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ ထုေနရြာသု႔ တစ္ဦးတည္းသြားေရြာက္ရန္
14 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

အဆင္မေျပသည့္အတက္
အမ ိဳးသမီးမ ြားအေနႏွင့္
ေလ ြာ့က ေစပါသည္။

အုပ္စုလုက္သြားရန္
ေႏရြာသီတင္

ယင္းေၾကြာင့္

စီစဥ္

ၾကရသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရက္ႏွင့္

စမ္းႀကီးေက းရြာတင္

၀ါးမ ြားရွြာေဖကြာ

မသြားစု

ေျမယြာဆံုးရံႈးမႈေၾကြာင့္

အပု၀င္ေငရွြာေပးႏုင္စမ္းကု

မသြားစုတင္ ကေလးမ ြား၏ပညြာေရးအတက္ အသံုးျပိဳရမည့္

ေငနည္းပါးသြားကြာ

ေႏရြာသီတင္္ အမ ိဳးသြားမ ြားသည္ အျခြားသု႔ပုမု သြားေရြာက္အလုပလ
္ ုပ္ကုင္ၾကရသည္ကုဆုလုသည္ဟု အမ ိဳးသမီးမ ြားက
အစီရင္ခံၾကပါသည္။
ေျမေပၚတင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပက
္ ုင္မႈ ျဖစ္ေပၚသည့္အတက္ ျပည္သူတု႔က ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္မ ြားႏွင့္ ေက းရြာအုပ္စု
အုပ္ခ ိဳပ္ေရးမွ းမ ြားထံ

တုင္ၾကြားၾကေသြာ္လည္း

ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္မ ြားအြား

ဘြာလုပ္ရမည္၊

မည္သ႔ု

ဆက္လက္ေဆြာင္ရက္ရမည္ကု အနည္းငယ္သြာ ညႊန္ၾကြားထြားျခင္း၊ လမ္းညႊန္ခ က္လံုး၀မရွျခင္းတု႔ေၾကြာင့္ သူတု႔သည္လည္း
ေျမသမ္းဆည္းမႈကု ေျဖရွင္းေပးရန္ မည္သည့္အရြာမွ လုပ္ေဆြာင္ ေပးႏုင္ျခင္းမရွပါ။ ေက းရြာလူႀကီးႏွစ္ဦးက ၎တု႔သည္
ထုကစၥကု တရြားရံုးသု႔တုင္ၾကြားေပးလုေသြာ္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မည္သု႔စတင္လုပ္ေဆြာင္ရမည္ကု မသရွၾကေၾကြာင္း
ေျပြာၾကြားပါသည္။
ဟန္းက းေက းရြာ
လယ္ကင္းမ ြားႏွင့္

ေျမေပၚတင္စီးပြားေရးလုပင
္ န္းလုပ္ကုင္မႈတင္
ေတြာင္ယြာအျဖစ္အသံုးျပိဳေနသည့္

ရြာသူရြာသြားမ ြားသည္

ေက းရြာလူႀကီးမွတစ္ဆင့္

ရြာသူရြာသြားမ ြား

ေတြာင္ေစြာင္းမ ြားမွ

သစ္ေတြာဦးစီးဌြာနသု႔

ဆန္စပါးစုက္ပ ိဳးေနသည့္

သစ္ေတြာေျမမ ြား

စုေပါင္း

ပါ၀င္ခြဲ့သည္။

တုင္ၾကြားခြဲရ
့ ြာ

ခ က္ခ င္းနီးပါး

ျပန္လည္ေပးအပ္ခြဲ့ပါသည္။

၄-၆ လယ္ယြာမြဲျ့ ဖစ္ျခင္းဆင
ု ရ
္ ြာ က ြား-မ ရႈေထြာင့္6
ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုတင္ လယ္ယြာမြဲ့ျဖစ္မႈအဆင့္ ျမင့္မြားပါသည္။ စမ္းႀကီး၊ ဘန္႔ေဘးကုန္း၊ ေရးကုန္း ေက းရြာမ ြားတင္
ေက းရြာ လူဦးေရ ၇၅% ႏွင့္ အထက္သည္ လယ္ယြာမြဲ့မ ြား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျဖဆုသူမ ြားက ခန္႔မွန္းခြဲ့ၾကသည္။ ထုေက းရြာ
မ ြားတင္ လယ္ယြာမြဲ့ အမ ြားစုသည္ ယခင္က စုက္ပ ိဳးလုပ္ကုင္ရန္ ေတြာင္ယြာမ ြားတင္ လုပ္ပုင္ခင့္ရွခြဲ့ၾကေသြာ္လည္း
လန္ခြဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတင္း ေျမသမ္းဆည္းမႈမ ြားေၾကြာင့္ ၀င္ေရြာက္လုပ္ကုင္ခင့္ ဆံုးရံႈးခြဲ့ရသည္။ အခ ိဳ႕တု႔သည္ ပံုစံ ၇
ရရွၿပီးေနြာက္ အေၾကးဆပ္ရန္ ေရြာင္းခ သျဖင့္ ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့ ျဖစ္ၾကရသည္။ ဟန္းက း ေက းရြာတင္ ရြာရွအမ္ေထြာင္စု
အြားလံုးနီးပါးသည္ စုက္ပ ိဳးလုပ္ကုင္ရန္ ေတြာင္ယြာေျမသ႔ု ၀င္ေရြာက္လုပ္ပုင္ခင့္ ရွၾကၿပီး ရြာရွအမ္ေထြာင္မသြားစု ၅၀-၆၀%
တု႔သည္ စပါးစုက္လယ္ယြာေျမ ပံုစံ ရ ရွၾကသည္။ ဟန္းက း ေက းရြာတင္ စပါးစုက္ေျမေရြာ ေတြာင္ယြာေျမပါ မရွၾကသည့္
မသြားစု အနည္းငယ္သြာရွၿပီး ထုသူမ ြားမွြာလည္း အမ ြားအြားျဖင့္ ရြာသု႔ မၾကြာေသးမီကမွ လြာေရြာက္ အေျခခ ေသြာ
အျပင္လူမ ြား ျဖစ္ၾကပါသည္။ (လန္ခြဲ့ေသြာ ႏွစ္ ၂၀ အတင္း ေရႊ႕ေျပြာင္းလြာၿပီး ေတြာင္ယြာရွင္းလင္းရန္ မသြားစုအင္အြား
မေတြာင့္တင္းေသြာ ဗမြာလူမ ိဳးမ ြားထြဲမွ ျဖစ္သည္)။ မသြားစုတစ္စုသည္ လယ္ယြာမြဲ့ ျဖစ္သြားသည့္အခါ သူတု႔သည္ ရြာထြဲတင္
ဆက္လက္ ေနေလ့ရွၿပီး အနည္းငယ္သြာ အျခြားအရပ္သု႔ ေျပြာင္းေရႊ႕သြားၾကသည္။
စစ္တမ္းေျဖဆုသူမ ြား၏ အေျပြာအရ အမ ိဳးသမီးဦးစီးသည့္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ လယ္ယြာမြဲ့မ ြား ျဖစ္သြားေလ့ရွသည္ဟု
သရသည္။

အထူးသျဖင့္

အမ ိဳးသမီးမ ြားအတက္

တစ္ရြာသီၿပီးတစ္ရြာသီ

ေျမမ ြားကု

ခုတ္ထင္ရွင္းလင္းရန္

လုပ္အြားအခရင္းအျမစ္မရွၾကေသြာ ေၾကြာင့္ ေရႊ႕ေျပြာင္းစုက္ပ ိဳးေရးအတက္ ေတြာင္ယြာေျမရရွရန္ ခက္ခသ
ြဲ ည္။
လယ္ယြာမြဲ့ အမ ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္ အမ ိဳးသြားမ ြားသည္ လယ္ယြာစုက္ပ ိဳးသည့္ကြာလတင္ အခစြားအျဖစ္ လုပ္ကုင္ၾကေၾကြာင္း
စစ္တမ္းေျဖဆုသူမ ြားက

ေျပြာၾကြားပါသည္။

ထုအခစြားလုပ္ကုင္၍

ရရွေသြာအခေၾကးေငသည္

မသြားစုတစ္စုအြား

တစ္ႏွစ္ပတ္လုးံ ေကၽးေမးရန္ လံုေလြာက္မႈ မရွပါ။ အခ ိဳ႕ လယ္ယြာမြဲ့မသြားစုမ ြားသည္ လယ္ေျမ သု႔မဟုတ္ ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမ
မ ြားအြား

6

ငွြားရမ္း၍ေသြာ္၎

သီးစြားအျဖစ္ေသြာ္၎

လုပ္ကုင္ၾကသည္။

လယ္ယြာမြဲ့မသြားစုမ ြားသည္

မသြားစုမ ြားကု

ဤေလ့လြာသံုးသပ္ခ က္၏ရည္ရယ္ခ က္အတက္ စစ္တမ္းေျဖဆုသူမ ြား၏အေျဖအရ “ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့ျဖစ္ျခင္း” ဆုသည္မွြာ စုက္ပ ိဳးရန္အတက္ စုက္ပ ိဳးေျမေသြာ္၎
ေတြာင္ယြာေျမ၎ မရွျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေက းရြာအုပ္စုအတင္းရွ အမ္ေထြာင္စုအမ ြားစုသည္ ေက းရြာေျမအတင္း ဓြားမဦးခ လုပ္ကုင္လြာခြဲ့သည့္ေျမမ ြား
ရွၾကသည္။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

15

ေထြာက္ပံ့ရန္

၀ါးခုတ္ျခင္း၊

မီးေသးဖုတ္ျခင္း၊

ဟင္းသီးဟင္းရက္ခူျခင္းႏွင့္

အျခြားရႏုင္ေသြာ

အခစြားအလုပ္မ ြားကု

လုပ္ကုင္ၾကရသည္။

၄-၇ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ေရးတင္ ပါ၀င္ခင့္ဆင
ု ရ
္ ြာ က ြား-မ ရႈေထြာင့္မ ြား
၄-၇-၁

အမ္ေထြာင္စအ
ု တင္း ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ျခင္း

ထုေက းရြာ ေလး ရြာစလံုးတင္ မည့္သည့္အပင္ကု စုက္ပ ိဳးမည္၊ မည္သည့္အခ န္တင္စုက္ပ ိဳးမည္၊ ေျမကုေရြာင္းခ မည္လြား၊
ငွါးရမ္းမည္လြား

စသည္ျဖင့္

ေျမယြာႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ က္အမ ြားစုကု

လင္၊မယြားႏွစ္ဦး

အတူတစ္က

ခ မွတ္ၾကသည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆသ
ု ူမ ြား က ေျပြာၾကြားပါသည္။ အပင္စုက္ပ ိဳးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
အကယ္၍လင္၊

မယြားအၾကြား

သေဘြာတူညီမႈမရွပါက

ဆံုးျဖတ္ခ က္သည္အတည္ျဖစ္ေၾကြာင္းႏွင့္

ထုသု႔လက္ခံရျခင္းမွြာ

လင္ေယြာက္ ြား၏

လင္ေယြာက္ ြားသည္

ပုမု

ေနြာက္ဆံုး

ပင္ပန္းေသြာ

အလုပ္ကု

လုပ္ကုင္ရေသြာေၾကြာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆုသူအမ ြားစုက ေျပြာၾကသည္။
ေျမေရြာင္းခ ေရး၊ အငွါးခ ထြားေရးတု႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍
အမ ိဳးသမီးအမ ြားစုက
ႀကီးမြားပါက

သေဘြာတူညီၾကသည္။

ထုဆံုးျဖတ္ခ က္ကု

တစ္ဘက္သတ္ဆံုးျဖတ္ခ က္ကု

ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ရြာတင္ ခင္ပန္းသည္ မမဇနီးအြားတုင္ပင္ရမည္ဟု

သု႔ရြာတင္

ခင္ပန္းကုယ္တုင္သြာ
အမ ိဳးသမီးမ ြားက

အခ ိဳ႕ေသြာ
ခ မွတ္ရန္လည္း

ခ မွတ္ရန္

ကစၥရပ္မ ြားတင္

ခင္ပန္းသည္

လန္စြာဩဇြာ

၎တု႔ကသေဘြာတူညီၾကသည္။

မလယ္ကူပါ

ထုကြဲ့သု႔

“အဘယ္ေၾကြာင့္ဆုေသြာ္

ထုကြဲ့သု႔

အမ ိဳးသမီးတစ္ဦးတည္း ဆံုးျဖတ္ပါက မည္သူကမွ ဝယ္ယူလမ့္မည္ မဟုတ္သည့္အတက္ ျဖစ္ပါသည္”။ ပံုစံ ၇ သည္
ခင္ပန္း၏အမည္ျဖင့္သြာ

ရွပါက

မယြားသည္

ခင္ပန္း၏

သေဘြာတူညခ
ီ က္မရွဘြဲ

ေရြာင္းခ ရန္

တရြား၀င္အြာဏြာ

မရွေသြာေၾကြာင့္ ျဖစ္ေသြာေၾကြာင့္ ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္မွန္ကန္ပါသည္။
အမ ိဳးသမီးမ ြားက ဦးစီးသည့္ အမ္ေထြာင္မ ြားတင္ ေဆမ ိဳးသြားခ င္းမ ြားထြဲမွ အမ ိဳးသြားမ ြား၏ သေဘြာတူညီခ က္မလုဘြဲ
အမ ိဳးသမီးမ ြားကုယ္တုင္
လက္ေတ႔တင္

ထုက့ြဲသု႔ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ခင့္ရွသည္ဟု

အခ ိဳ႕မသြားစုမ ြားက

ေျဖဆုသူမ ြားက

ထုသု႔ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ေရးတင္

သေဘြာတူၾကပါသည္။

၀င္ေရြာက္စက္ဖက္မႈမ ြား

သု႔ရြာတင္

ရွသည္ဟု

၎တု႔က

ေျပြာၾကြားၾကသည္။
၄-၇-၂

ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာေဆးေႏးပတ
ြဲ င္ ပါ၀င္ျခင္း

ရပ္ရြာအေရး ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ရြာတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြားပါ၀င္မႈသည္ အကန္႔အသတ္ရွပါသည္။ အမ ိဳးသမီးအမ ြားစုက မမတု႔သည္
ရပ္ေရးရြာေရး

ေဆးေႏးပမ
ြဲ ြားတင္

လံုး၀ပါ၀င္ခင့္မရသည္ေတြာ့

မဟုတ္ဘြဲ

(ဖတ္ၾကြားျခင္းမခံရလွ င္ပင္”ကၽန္မတု႔

နြားေထြာင္ခင့္ရွသည္”) လမ္းခရီးတင္လံုၿခံိဳမႈမရွျခင္း သု႔မဟုတ္ အမ္မႈကစၥမ ြားေျမြာင္လန္းျခင္း တု႔ေၾကြာင့္ အစည္းအေ၀းတင္
ပါ၀င္ရန္ သ႔မ
ု ဟုတ္ တက္ေရြာက္ရန္ ဖတ္ၾကြားျခင္းမခံရသည္သြာ ျဖစ္ေၾကြာင္း ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။ 7 အစည္းအေ၀းတင္
ပါ၀င္ရန္

ဖတ္ၾကြားခံရသည့္တုင္ေအြာင္

အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္

ထုသု႔လူထုေရွ႕တင္

ေျပြာဆုရန္

သက္ေသြာင့္သက္သြာ

မခံစြားရပါ။ အမ ိဳးသမီးမ ြား ပါ၀င္မႈ နည္းပါးရျခင္း အေၾကြာင္းမ ြားအနက္ တစ္ခ ိဳ႕မွြာ အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ “ရွက္ရံ႕” ၾကၿပီး
ပညြာရည္နမ့္ပါးေသြာေၾကြာင့္
အမ္စီးပြားေရးအတက္

(အထူး

သျဖင့္

သမုင္းေၾကြာင္းဆုင္ရြာ)

ဦးစီးဦးေဆြာင္ျပိဳေသြာသူမ ြား

လည္းေကြာင္း

ျဖစ္ေသြာေၾကြာင့္လည္းေကြာင္း

အမ ိဳးသြားမ ြားသည္
အမ ိဳးသြားမ ြားသည္

ထုအစည္းအေ၀းမ ိဳးတင္ အမ္ေထြာင္စုတစ္ခု လံုးကုယ္စြား ေျပြာဆုၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆုသူမ ြားက ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။
အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္

ရပ္ရြာအတင္း

ေခါင္းေဆြာင္ေနရြာယူသည္မွြာ

ရွြားပါးပါသည္။

အမ ိဳးသမီးတစ္ဦး

ေက းရြာလူႀကီး

သမ
ု႔ ဟုတ္ အုပ္ခ ိဳပ္ေရးမွ းျဖစ္ဖူးသည္ဟု မည္သူမွ မၾကြားဘူးၾကပါ။ အမ ိဳးသမီးတစ္ဦး ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္ ျဖစ္လြာပါက
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အသြားအလြာမရွျခင္း၊ လံုၿခံိဳေခ ြာေမ႕သည့္ လမ္းပန္းဆက္သယ္ေရးမရွျခင္းတု႕က Heingyu တင္ အထူးသျဖင့္အတြားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ကြားလမ္းမႀကီးမွ ၁ နြာရီခန္႔
လမ္းေလွ ြာက္ရၿပီး မုးရြာတင္ ေမြာ္ေတြာ္ဆုင္ကယ္မ ြား အသံုးျပိဳ၍မရပါ။ အထူးသျဖင့္ ညအခ န္မ ြားတင္ စစ္တမ္းေျဖဆုသူမ ြား၏အေျပြာအရ ရြာမွ ထက္၍ အစည္းအေ၀းသြား
ေရြာက္တက္ေရြာက္ရန္မွြာ အမ ိဳးသမီးမ ြားအတက္ လံုၿခံိဳမႈ မရွ။ အဘယ္ေၾကြာင့္ဆုေသြာ္ ထုမွ ေ၀းေသြာေနရြာကု ေမွြာင္မြဲေနသည့္အခ န္အတင္ အထူးသျဖင့္ အမ ိဳးသမီးတစ္ဦး
အနည္းငယ္ပါသည့္အုပ္စု သု႔မဟုတ္ ေဆမေတြာ္မ ိဳးမစပ္သည့္ အမ ိဳးသြားအမ ြားအျပြားႏွင့္ အမ ိဳးသမီးအနည္းငယ္ သြာပါ၀င္သည့္ အုပ္စုအတင္း သြားလြာရန္မွြာ အမ ိဳးသမီး
တစ္ဦးအတက္ အႏရြာယ္မ ြားပါသည္။

16 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

မည္သု႔ျဖစ္လြာမည္ဆသည္
ု
့အေပၚတင္လည္း
ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္

ျဖစ္လြာပါက

အျမင္

သူမစကြားကု

အမ ိဳးအမ ိဳးရွၾကသည္။

မည္သူမွ

အကယ္၍

နြားေထြာင္လမ့္မည္မဟုတ္ဟု

အမ ိဳးသမီးတစ္ဦး

အခ ိဳ႕က

ယူဆပါသည္။

အျခြားသူမ ြားက အမ ိဳးသြားျဖစ္ေစ၊ အမ ိဳးသမီးျဖစ္ေစ တရြားမွ တမႈရွပါက အေၾကြာင္းမဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။
ေက းရြာမ ြားတင္ ဆယ္အမ္လွ င္ကုယ္စြားလွယ္အျဖစ္ ဆယ္အမ္မွ းတစ္ဦးကုေရးခ ယ္ကြာ ေက းရြာအုပ္စုအုပ္ခ ိဳပ္ေရးမွ းႏွင့္
ရပ္ေရး၊ရြာေရး ကစၥအ၀၀ ေဆးေႏးေစပါသည္။ မူအရ အမ ိဳးသြားေရြာ အမ ိဳးသမီးပါ ထုတြာ၀န္ကု ယူႏုင္ပါသည္။ သု႔ရြာတင္
လက္ေတ႕တင္ အမ ြားစုမွြာ အမ ိဳးသြားမ ြားသြာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုေက းရြာ ေလး ရြာမွစုစုေပါင္းကုယ္စြားလွယ္ ၅၀ အနက္
ဘန္႔ေဘးကုန္း ေက းရြာမွ ကုယ္စြားလွယ္တစ္ဦးသြာလွ င္ အမ ိဳးသမီးျဖစ္ပါသည္။
က ြား-မ

ဆုင္ရြာေလ့လြာဆန္းစစ္ခ က္တင္

ေခါင္းေဆြာင္ေနရြာတင္

အမ ိဳးသမီးမ ြားကု

ပါ၀င္သည့္

အမ ိဳးသြားအမ ြားစုက

ပုမုျမင္ေတ႕လုေၾကြာင္း

မူအြားျဖင့္

ေျဖၾကြားၾကပါသည္။

အဆင့္တုင္းအတက္

သု႔ရြာတင္

အမ ိဳးသမီးမ ြား

ေခါင္းေဆြာင္ေနရြာတင္ပါ၀င္ခင့္ရရွေရးမွြာ ေအြာက္ပါအတြားအဆီးမ ြားရွသည္ဟု အမ ြားက ေျပြာၾကြားၾကပါသည္။ 

အမ ိဳးသမီးမ ြားအေနႏွင့္

ရြာထူးအြာဏြာ၀င္ယူရန္မွြာ

“ထံုးစံ”

မရွသျဖင့္သူတု႔သည္

“ထုသု႔ေနရြာယူရန္

အေတးပင္မရွ”။


အမ ိဳးသြားမ ြားသည္ အမ္ေထြာင္စုအဆင့္ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ သူမ ြား ျဖစ္သျဖင့္ ၎တု႔သည္ အမ ိဳးသမီးမ ြားအပါအ၀င္
အမ္ေထြာင္စုအြားလံုးရွ

လူအေယြာက္စီတုင္းကု

ကု္ယ္စြားျပိဳသည့္

ရပ္ရြာေခါင္းေဆြာင္မ ြားအျဖစ္

တြာ၀န္ထမ္းေဆြာင္ႏုင္သည္ ဟု ေက းရြာထြဲမွ လူအခ ိဳ႕တု႔က ယံုၾကည္ၾကပါသည္။


အမ ိဳးသမီးမ ြားတင္

ပညြာရည္နမ့္ပါးသျဖင့္ ၎တု႔သည္

ထုရြာထူးမ ြားတင္

ထမ္းေဆြာင္ရန္

“အရည္အခ င္း
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မျပည္မပ
ီ ါ”။


ထုသု႔ေသြာ

ရြာထူးမ ြားတင္

ထေရြာက္စြာ

တြာ၀န္ထမ္းေဆြာင္ရန္မြာွ

အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္

အမ ိဳးသြားမ ြားႏွင့္အတူရွသည့္အခ န္တင္ “အရွက္ႀကီး” ကြာ “မမထင္ျမင္ခ က္ကု ေဖြာ္ျပရန္ ေၾကြာက္ရံ႕” ၾကသည္။


အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္

ကြာယအြားျဖင့္

သြားလြာႏုင္စမ္းအကန္႔အသတ္ရွပါသည္။

လမ္းမ ြားဆုးသျဖင့္

ရြာမွ

အျခြားေနရြာသ႔ု သြားေရြာက္၍ အစည္းအေ၀းမ ြားတက္ေရြာက္ရန္မွြာ အမ ိဳးသမီးမ ြားအတက္ ခက္ခြဲပါသည္။


အမ ိဳးသြားအုပ္စုတစ္စုအတင္း

အမ ိဳးသမီး

တစ္ဦး၊

ႏွစ္ဦး

တည္းသြာ

အခ န္ၾကြာၾကြာ

လြာေရြာက္ပူးေပါင္း

ေဆြာင္ရက္ရျခင္းမွြာ ”သင့္ေတြာ္မႈ” ရွမည္မဟုတ္ပါ။
အခ ိဳ႕ေျဖဆုသူမ ြားက ဤသု႔အမ ိဳးသမီးမ ြား ေခါင္းေဆြာင္ရြာထူးမယူသည့္ ဓေလ့သည္ အခ န္ႏွင့္အမွ ေျပြာင္းလြဲသြားႏုင္ၿပီး
ၿမိဳ႕ႀကီးမ ြားတင္ ေျပြာင္းလြဲၿပီးျဖစ္ႏုင္ေသြာ္လည္း ေက းလက္ေဒသမ ြားတင္ ယင္းသု႔ေျပြာင္းလြဲရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟူ
ယူဆၾကပါသည္။

၄-၈ ၀န္ေဆြာင္မမ
ႈ ြား ရရွေရးတင္ က ြား-မအလက
ု ္ ရႈေထြာင့္မ ြား
ေရးကုန္း ေက းရြာအုပ္စုတင္ ေနထုင္သူမ ြားသည္ ေဒသအတင္း လယ္ယြာထက္ကုန္ပစၥည္းမ ြား ထုတ္လုပ္ေရးအတက္
အေထြာက္အကူျဖစ္မည့္ ၀န္ေဆြာင္မႈမ ြားရရွမႈ အလန္နည္းပါးသည္။
၄-၈-၁

ေငေၾကး၀န္ေဆြာင္မႈ ရရွျခင္း

ေယဘုယ အြားျဖင့္ ေက းရြာအုပ္စုအတင္းရွ အမ ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္ အမ ိဳးသြားမ ြားတင္ ဘဏ္ေငစြာရင္း မရွၾကပါ။ ထု႔အတူ၎တု႔
ေခ းေင

ရရွခင့္လည္း

ႏွင့စ
္ ပ္လ ဥ္း၍

8

အလန္နည္းပါးသည္။

ရြာသူရြာသြားမ ြားတင္

အေသးစြားေငေခ းေပးသည့္

အေတ႕အႀကံိဳအမ ိဳးအမ ိဳးရွၾကသည္။

အဖ႕ြဲ အစည္းမ ြား၊
စမ္းႀကီးႏွင့္

ေငစု-ေငေခ းအုပ္စုမ ြား
ေရးကုန္းေက းရြာမ ြားတင္

ယင္းသည္ အသက္အရယ္ရွသည့္အမ ိဳးသမီးမ ြားအတက္ ျဖစ္ႏုင္သည္။ သု႔ေသြာ္အခ ိဳ႕က အလွ င္အျမန္ပင္ေထြာက္ျပၾကသည္မွြာ ရြာရွ မန္းကေလးမ ြားသည္
ေယြာက္ ြားေလးမ ြားထက္ ေက ြာင္းတင္ေနထုင္သည္မွြာ ပုမုၾကြာျမင့္သည့္ ဆုသည့္အခ က္ ျဖစ္ပါသည္။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

17

အေသးစြားေငေခ းေပးသည့္အဖ႕ြဲ အစည္းမ ြား၊ ေငစု-ေငေခ းအုပ္စုမ ြား မရွၾကပါ။ ဘန္႔ေဘးကုန္းတင္ တစ္ခုရွခြဲ့ေသြာ္လည္း
အုပ္စုကုဦးေဆြာင္သည့္

အမ ိဳးသမီးက

ေငကုယူ၍

ထက္ေျပးသြားခြဲ့သည္။

ဟန္းက း

ေက းရြာတင္

ေက းရြာ

ခရစ္ယြာန္ဘုရြားေက ြာင္းမွတစ္ဆင့္ ေငစုေငေခ းအုပ္စုရၿပီ
ွ း အမ ိဳးသမီးေရြာ အမ ိဳးသြားပါ ေငေခ းခင့္ရွသည္။ ရြာသြားမ ြားသည္
ေငလုအပ္ပါက

ရြာတင္းရွ

ပုမုခ မ္းသြာၾကယ္၀ေသြာ

အမ္ေထြာင္စုမ ြား

သု႔မဟုတ္

ေငတုးေခ းစြားသူမ ြားထံမွ

ေခ းယူေလ့ရွသည္။ ယင္းေခ းေငသည္ အတုးႏႈန္း ျမင့္မြားေလ့ရွသည္။
ပံုစံ ၇ ရွသူမ ြားသည္ ဘဏ္ေခ းေင အခ ိဳ႕ရရွႏုင္သည္။ ရြာသြားမ ြားသည္ ကုယ္တုင္ဘဏ္မ ြားႏွင့္ ဆက္သယ္ေငေခ းျခင္း မရွဘြဲ
ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္က

အမ္ေထြာင္စမ
ု ြားထံမွ

အခ က္အလက္မ ြားေကြာက္ယူကြာ

ေခ းေငရရွေရးအတက္

စီစဥ္ေဆြာင္ရက္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း ျပိဳလုပ္ၾကသည္။ အမ ိဳးသမီးမ ြားက ထုေခ းေငကု မည္သည့္ဘဏ္မွ ရရွေၾကြာင္း မသၾကပါ။
ရြာသြားမ ြားသည္ ဘဏ္ေခ းေငကု ၆ လ အတင္း ျပန္ဆပ္ရသည္။ သု႔ေသြာ္ မၾကြာမီ ဆပ္ရမည့္သက္တမ္းတုး ေပးလမ့္္မည္ဟု
ေမွ ြာ္လင့္ရပါသည္။ ေခ းေငကု တစ္ဧကလွ င္ ၇၅၀၀၀ က ပ္မွ ၁၅၀၀၀၀ က ပ္အတင္း (ေငပမြာဏ တစ္ရြာႏွင့တ
္ စ္ရြာ
ကြာျခြားပါသည္) ေခ းယူခင့္ရရွေၾကြာင္း အမ ိဳးသြားမ ြားက သတင္းေပးၾကသည္။ ေငေခ းယူသည္သည္

ထုေခ းေငျဖင့္

စုက္ပ ိဳးေရး သင္းအြားစုမ ြား ၀ယ္ယူျခင္း၊ စုက္ပ ိဳးရြာသီ အတင္း ေန႔စဥ္အသံုးစရတ္အတက္ ေပးျခင္းတု႔ျဖင့္ အသံုးျပိဳၾကသည္။
အမ ိဳးသြားေရြာ အမ ိဳးသမီးမ ြားပါ ေခ းေငရရွႏုင္သည္၊ သု႔ရြာတင္ ပံုစံ ၇ တင္ ၎တု႔၏အမည္ေပါက္ရန္ လုအပ္သည္။
အမ ိဳးသမီးအနည္းငယ္တင္သြာ ပံုစံ ၇ တင္၎တု႔အမည္ပါရွသျဖင့္ အမ ိဳးသမီးအနည္းငယ္သြာ ေခ းေင ရရွႏုင္သည္။
ေက းရြာအတင္း မသြားစုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေငကု မည္သူကကုင္တယ္၊ထန္းသမ္းၾကသည္မွြာ မတူညီၾကပါ။ ေယဘုယ အြားျဖင့္
လယ္ယြာထက္ကုန္မ ြားကု ေဈးသု႔တင္ပု႔ေရြာင္းခ သည္မွြာ အမ ိဳးသြားမ ြား ျဖစ္ၾကသည္။ ေက းရြာအခ ိဳ႕တု႕တင္ အမ ိဳးသြား
မ ြားက ေငကု ထန္းသမ္း၊ ကုင္တယ္ၾကသည္က ပုမ ြားသည္။ အျခြားရြာမ ြားတင္ အမ ိဳးသြားမ ြား ေဈးမွ ျပန္လည္ေရြာက္ရွလြာ
သည့္အခါ မမခင္ပန္းထံမွ ေငကု ယူ၍သမ္းဆည္းကုင္တယ္သည္က ပုမ ြားသည္။ အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ ”ေငေၾကးႏွင့္
ပတ္သက္လွ င္၎တု႔၏

ခင္ပန္းမ ြားကု

အယံုအၾကည္မရွ ”

၊

အမ္အသံုးစရတ္ကု

ပု၍ထန္းသမ္းၾကသည္

ဟုရယ္ရယ္ေမြာေမြာႏွင့္ ေျဖဆုၾကသည္။
၄-၈-၂

စက
ု ပ
္ ိဳးေရးသင္တန္းမ ြားႏွင့္ သင္းအြားစုမ ြား ရရွႏုငခ
္ င့္

ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုတင္းရွ မည္သည့္ေက းရြာမဆု အမ ိဳးသမီး၊ အမ ိဳးသြားမ ြားသည္ သင္တန္းတက္ေရြာက္ရန္ အခင့္
အေရး အလန္နည္းပါးသည္။ မည္သည့္ရြာတင္မွ ၊ စုက္ပ ိဳးေရးကု အဓကထြား ပု႔ခ သည့္ သင္တန္း မရရွဖူးပါ။
အမ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ ၎တု႔၏ စုက္ပ ိဳးေရးသင္းအြားစုမ ြားကု တစ္အမ္ေထြာင္ခ င္း မင္းလွၿမိဳ႕တင္ တုက္ရုက္ တက္၀ယ္
ၾကသည္။

စုက္ပ ိဳးေရး

သင္းအြားစုမ ြားေထြာက္ပံ့ရန္

အစုးရ၏အစီအစဥ္ေသြာ္လည္းေကြာင္း၊

သမ၀ါယမ

အဖ႕ြဲ ေသြာ္

လည္းေကြာင္း မရွပါ။ သင္းအြားစုမ ြား ၀ယ္ယူရန္ ရံပံုေငမရရွသူမ ြားသည္ စုက္ပ ိဳးလုပ္ကုင္ႏုင္ျခင္း မရွပါ။
၄-၈-၃

အျခြား၀န္ေဆြာင္မမ
ႈ ြား ရရွႏုငခ
္ င့္

ထု႔နည္းတူစြာပင္ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုတင္ေနထုငၾ္ ကသူမ ြားသည္ ပညြာေရး၊ က န္းမြာေရးႏွင့္ စတ္ခ ရေသြာ ေသြာက္ေရ တု႔
အပါအ၀င္ အျခြားေသြာ၀န္ေဆြာင္မႈမ ြား ရရွရန္ အခက္အခြဲရွၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဟန္းက း ေက းရြာသည္ ေခါင္ၿပီး
လမ္းမႀကီးမွ တစ္နြာရီခန္႔ လမ္းေလွ ြာက္ရသည္။ ထုေက းရြာမွ အမ ိဳးသမီးမ ြားက ၎တု႔သည္ က န္းမြာေရး၀န္ေဆြာင္မႈ
အနည္းငယ္သြာ ရရွၾကသည္ဟု ဆုပါသည္။ ထု႔နည္းတူ ရြာတင္ မူလတန္းေက ြာင္း တစ္ေက ြာင္းရွၿပီး ပံုမွန္ဆရြာတစ္ဥးီ
အြားကုးေလြာက္ဖယ္ရြာ ရရွေရးမွြာ ခက္ခြဲသည္။

18 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

၅-၀

အႀကံျပိဳခ က္မ ြား

ဤက ြား-မ ေလ့လြာသံုးသတ္ခ က္ကု အေျခခံ၍ ေရွ႕ေျပးစီမံကန္းလုပက
္ က္မ ြားတင္ အသံုးျပိဳရန္ နည္းပညြာအရ ခ ဥ္းကပ္ပံု
နည္းလမ္းမ ြားအတက္ေရြာ အနြာဂတ္တင္ ေဆြာင္ရက္ရန္ မူ၀ါဒႏွင့္ တရြားဥပေဒေရးရြာ ျပိဳျပင္ေျပြာင္းလြဲမမ
ႈ ြားအတက္ပါ
အႀကံဥြာဏ္ အခ ိဳ႕ေပးလုပါသည္။ ထုအႀကံဥြာဏ္မ ြားအေသးစတ္မွြာ ေအြာက္ပါအတုင္းျဖစ္ပါသည္။-

၅-၁ ေရွ႕ေျပးစီမက
ံ န္းလုပက
္ က္မ ြားအတက္ နည္းပညြာအရ ခ ဥ္းကပ္ပုံ
နည္းလမ္းမ ြား
၁။

ေရွ႕ေျပးခ ဥ္းကပ္ပုန
ံ ည္းလမ္းမ ြားအြား
ပုင္ဆု္င္ခင့္ကု

ပုမုေကြာင္းမန္ေသြာပံုစံျဖစ္ေစရန္ႏွင့္

အမ ိဳးသမီးမ ြား၏

ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္

ႏုင္ေရးအတက္

စတင္၀င္ေရြာက္

ထည့္သင္းစဥ္းစြားသည့္နည္းလမ္းျဖင့္အေကြာင္အထည္ေဖြာ္

ေဆြာင္ရက္စဥ္ကပင္

အေထေထေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္ ေလ့လြာသံုးသပ္မႈႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း

က ြား၊မ

ေလ့လြာသံုးသပ္မႈကု လုပ္ေဆြာင္သင့္ပါသည္။
၂။

ေက းရြာနယ္နမတ္မ ြားကု

တုင္းတြာသတ္မွတ္ရြာတင္

အၿမြဲတမ္းလုလုပင္

အမ ိဳးသမီးမ ြား၏

ေျမအသံုးျပိဳမႈကု

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမရွသလု အမ ိဳးသမီးမ ြား၏ ေျမအသံုးျပိဳမႈမွြာ ထင္သြာျမင္သြာ မရွသည့္အတက္ ေရွ႕ေျပးေျမျပင္ကင္း ဆင္း
ေဆြာင္ရက္သည့္အဖ႕ြဲ သည္ အမ ိဳးသမီးမ ြား အသံုးခ ေနေသြာ ေျမကု အထူး ဂရုျပိဳ ေလ့လြာသံုးသပ္သင့္သည္။ ထုကြဲ့သု႔ေသြာ
ေျမမ ြားတင္ ရြာေျမ၊ သစ္ေတြာေျမ (အမ ိဳးသမီးမ ြား ထင္းႏွင့္ NTFP မ ြား ထုတ္ယူသည့္ေျမ)ႏွင့္ ေတြာင္ယြာေျမ (အမ ိဳးသမီးမ ြား
မီးဖုေခ ြာင္

သီးႏံွစုက္ခင္း

ထြားရွႏုင္သည့္

ေနရြာ)

မ ြားပါဝင္ႏုင္ပါသည္။

အကယ္၍

ထုေျမ

သည္

နယ္နမတ္တုင္းတြာသတ္မွတ္ရြာတင္ ထုေျမမ ြားကု ရြာ၏ တစ္စတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မရွပါက ထုေျမ မ ြားအေပၚ
အြားထြား၍ အမ ိဳးသမီးမ ြား ေဆြာင္ရက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ ြားကု ထခုက္ေစႏုင္ပါသည္။ အမ ိဳးသမီးေျမ အသံုးခ မႈကု
မွတ္တမ္းတင္ႏုင္ရန္

နည္းလမ္းတစ္ခုမွြာ

ရပ္ရြာမ ြား၏

အရင္းအျမစ္အသံုးခ ပံုမ ြားကု

မွတ္တမ္းတင္သည့္အခါ

အမ ိဳးသြား/အမ ိဳးသမီး၊ လူႀကီး/လူငယ္ႏွင့္ လူလတ္/အမ္ေထြာင္သည္ စသည္တု႔အလုက္ အသံုးျပိဳသူမ ြားကု အုပ္စုချြဲ ခြား၍
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ အသံုးျပိဳသူအမ ိဳးအစြားအျပည့္အစံုကု အျပည့္အဝ ပံုေဖြာ္သရွႏုင္မည္ျဖစ္သည္။
၃။ အမ ိဳးသမီးမ ြားအြား ေက းရြာ ေျမပံုထုတ္ေရး ေကြာ္မတီတင္ ပါဝင္ေစျခင္းသည္ စီမံကန္းေဖြာ္ေဆြာင္ရြာတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြား
အသံမ ြားကု

ထည့္သင္းစဥ္းစြားႏုင္ေစရန္

ေျခလွမ္းေကြာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္တုင္

အမ ိဳးသမီးမ ြားမွြာ

ထုသု႔

ပါဝင္ေဆြာင္ရက္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽမ္းဝင္ျခင္း မရွသျဖင့္ အမ ိဳးသမီးမ ြား အဓပၸါယ္ရွစြာ ပါဝင္ေဆြာင္ရက္ႏုင္ေစရန္ ပုမုအြားစုက္
လုပ္ေဆြာင္ရန္ လုအပ္ေပလမ့္မည္။ အစည္းအေဝးအြားလံုးတင္ အမ ိဳးသြားတစ္ဖ႕ြဲ ၊ အမ ိဳးသမီး တစ္ဖ႕ြဲ ခ၍
ြဲ ျပိဳလုပ္ျခင္းျဖင့္
အမ ိဳးသမီးမ ြား မမတု႔၏ အျမင္မ ြားကု ထုတ္ေဖြာ္ေျပြာခင့္ ရရွလမ့္မည္ဟု ရည္ၫႊန္းအုပ္စုမ ြားမွ အမ ိဳးသမီး အခ ိဳ႕က
အၾကံျပိဳသည္။ ထုေကြာ္မတီမ ြားတင္ မတူညီေသြာ အမ ိဳးသမီး အုပ္စု အမ ိဳးမ ိဳး (အသက္အရယ္အလုက္၊ အမ္ေထြာင္ရွ-မရွ၊
အမ ိဳးသမီး အမ္ေထြာင္ဦးစီးႏွင့္ အမ ိဳးသြား အမ္ေထြာင္ဦးစီးမွ မသြားစုဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ စုက္ပ ိဳးေျမရွေသြာ အမ ိဳးသမီးႏွင့္
လယ္ယြာမြဲ့ မသြားစုဝင္ အမ ိဳးသမီး စသျဖင့္) တု႔ကု ကုယ္စြားျပိဳသူမ ြား ပါဝင္ေစရန္ ေဆြာင္ရက္ေစျခင္းျဖင့္ ရည္ရယ္ခ က္ ပုမု
အထေျမြာက္ႏုင္မည္ျဖစ္သည္။
၄။

ေက းရြာေျမအသံုးခ မႈ

အစီအစဥ္မ ြား

ခ မွတ္ရြာတင္

ေရွ႕ေျပးအဖ႕ြဲ အေနႏွင့္

အမ ိဳးသမီးမ ြားပါဝင္ေစရန္

ဂရုျပိဳ၍

အြားလံုးပါဝင္ေသြာ လုပ္ငန္းစဥ္မ ိဳး ေဆြာင္ရက္ရန္ မျဖစ္မေန အေရးႀကီးပါသည္။
၅။

အမ ိဳးသမီးသီးသန္႔ အစည္းအေ၀း သု႔မဟုတ္ အုပ္စုမ ြားဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အမ ိဳးသမီးမ ြားေျမအသံုးခ ခင့္

ရရွေရးႏွင့္

ေျမအသံုးခ မႈတု႔ႏွင့္ စပ္လ ဥ္း ၍၎တု႔၏အခက္အခြဲမ ြားကု ဖင့္ဟေျပြာဆု၊ ေဖြာ္ျပခင့္ ရရွႏုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၆။

ေက းရြာမ ြားတင္

အထူးသျဖင့့္

နည္းေနဆြဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

အမ ိဳးသမီးထုအတင္း

ေျမယြာႏွင့သ
္ က္ဆုင္သည့္ဥပေဒမ ြားအေၾကြာင္း

ေရွ႕ေျပးၾကြား၀င္ေဆြာင္ရက္ျခင္းႏွင့္

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

ဗဟုသုတ

ယင္းအေပၚသက္ေရြာက္မႈအလြားအလြာကု
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ရြာသူ၊

ရြာသြားမ ြား နြားလည္ေစရန္အတက္ ပညြာေပးအစီအစဥ္မ ြားႏွင့္ စမ္းရည္ျမႈင့တ
္ င္ေပးျခင္းမ ြား ျပိဳလုပ္ေပးရန္ မျဖစ္မေန
လုအပ္ပါသည္။ တရြားဥပေဒေရးရြာ ပညြာေပး အစီအစဥ္မ ြားတင္ အမ ိဳးသမီးေျမယြာအခင့္အေရးကုလည္း ထည့္သင္း
ပညြာေပးသင့္ၿပီး သင္တန္းမ ြားကု အမ ိဳးသြားမ ြားႏွင့္ အမ ိဳးသမီးမ ြား အြားလံုးအတက္ စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။
၇။

အထူးသျဖင့္

လယ္ယြာေျမမွတ္ပံုတင္ျခင္း

ေဆြာင္ရက္ဆြဲျဖစ္သည့္

နယ္ေျမမ ြားတင္

(သု႔မဟုတ္

ေျမကု

လယ္ယြာေျမအျဖစ္ ေျပြာင္းလြဲသည့္အခါ မၾကြာမီအနြာဂတ္တင္ ရြာသူ၊ရြာသြားမ ြားအေပၚ သက္ေရြာက္မႈ ရွႏုင္သည္)
ေရးကုန္းေက းရြာတင္ ေက းရြာနယ္နမတ္အေသးစတ္ေရးဆြဲသည့္ ေရွ႕ေျပး စီမံကန္းသည္ လယ္ယြာေျမမွတပ
္ ုတ
ံ င္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အြား မည္ကြဲ့သု႔ ထခုက္မႈ ရွႏုင္၊ မရွႏုင္ကု ေက းရြာသူ၊ ေက းရြာသြားမ ြားႏွင့္ ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္မ ြားအြား
ရွင္းျပရြာတင္ ဂရုတစုက္ ေဆြာင္ရက္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရပါသည္။
၈။

ေက းရြာတင္း အျငင္းပြားမႈကု လက္ဦးေျဖရွင္းေပရသူ၊ ရြာသူ၊ရြာသြားမ ြားအတက္ အစုးရဌြာနမ ြားႏွင့ဆ
္ က္သယ္ရ သည့္
လမ္းေၾကြာင္းျဖစ္သည့္ ေက းရြာ ေခါင္းေဆြာင္မ ြားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီအမ ိဳးသမီးမ ြား အတက္ေျမယြာ အခင့္အေရးမ ြား
ေျမယြာျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းရန္ အေကြာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ ြား တု႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ ြား ေပးသင့္သည္။

၉။

ဤစီမံကန္းတင္
ေနရသည့္

ေရွ႕ေျပးစီမံကန္းေဆြာင္ရက္စဥ္ကြာလအတင္း

က ြား-မ

ေဖြာ္ထုတ္ေတ႕ရွရသည့္

ဆုင္ရြာစန္ေခၚမႈမ ြားကုမွတ္တမ္းတင္ၿပီး

ထုေတ႕ရွခ က္မ ြားကု

ရပ္ရြာအတင္းရင္ဆုင္
စန္ေခၚမႈမ ြားေျဖရွင္းေပးရန္

တြာ၀န္ရွသည့္ အျခြားအုပ္စုမ ြား ( ထုေဒသအတင္း ဆက္ႏယ္ေနသည့္ျပနနြာမ ြားကု ေျဖရွင္းေဆြာင္ရက္ေနၿပီး
ျဖစ္ႏုင္သည့္ အစုးရေအဂ င္စီမ ြား သု႔မဟုတ္ ေဒသ အရပ္ဖက္လူမႈအဖ႕ြဲ အစည္းမ ြားကြဲ့သု႔ေသြာ) သု႔ဆက္သယ္ ေပးပု႔ေရး
နည္းလမ္းရွြာရန္ စဥ္းစြားသင့္သည္။ ဥပမြာအြားျဖင့္ Heingyu ေက းရြာသု႔သြားသည့္လမ္းသည္ ၾကမ္းတမ္းသျဖင့္
အမ ိဳးသမီးမ ြား

ရြာမွထက္၍

ေျပြာၾကြားၾကသည္။

အစည္းအေ၀းသြားတက္ရန္

ထုနယ္ေျမအတင္း

အရပ္ဖက္လူမႈအဖ႕ြဲ အစည္းမ ြားရွပါက

အတြားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု

အမ ိဳးသမီးမ ြားေဒသအစုးရအဖ႕ြဲ တင္း

ဤေတ႕ရွခ က္မ ြားသည္

ရြာသြား

ပါ၀င္ေရး

၎တု႔၏လုပ္ငန္းအတက္

အမ ြားစုက
အြားေပးသည့္

အက ိဳးရွေစႏုင္ၿပီး

ဤအတြားအဆီးကု မည္သု႔ေျဖရွင္းရမည္ကု နည္းလမ္းသတ္မွတ္၍ ရေစႏုင္ပါလမ့္မည္။
၁၀။ ေရွ႕ေျပးနည္းလမ္းကု ေစြာင့္ၾကည့္၊ အကြဲျဖတ္စဥ္အတင္း အမ ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္ အမ ိဳးသြားမ ြားအတက္ ရလဒ္မ ြား သည္
သြာတူညီမွ

ရွ-မရွ အကြဲျဖတ္ရြာတင္ အေထြာက္အကူျဖစ္သည့္ အခ က္အလက္မ ြားအြားစုေဆြာင္း၊ အသံုးခ ေရး

အဖ႕ြဲ အေနႏွင့္ေဆြာင္ရက္သင့္သည္။

၅-၂။ အျခြားမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပိဳျပင္ေျပြာင္းလြဲေရး အတက္ အၾကံျပိဳခ က္မ ြား
၁။ ေျမယြာဆုင္ရြာ ဥပေဒမ ြားအြားလံုးတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြား ေျမယြာအခင့္အေရး တန္းတူရရွရန္ ျပဌြာန္းခ က္မ ြား ရွ င္းလင္းစြာ
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေျမအသံုးခ မႈ မူဝါဒတင္ ထုကြဲ့သု႔ျပဌြာန္းခ က္မ ြားပါဝင္ေသြာ္လည္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္ လယ္ေျမဥပေဒ
အပါအဝင္ ယခင္က ျပဌြာန္းခြဲ့ေသြာ ဥပေဒမ ြားတင္မူ ထုကြဲ့သု႔ ျပဌြာန္းခ က္မ ြား ပါဝင္ျခင္း မရွပါ။ ထု႔ေၾကြာင့္ ေျမယြာကု
စီမံအုပ္ခ ိဳပ္သူ တြာဝန္ခံ (DoALMS မွ အရြာရွမ ြားႏွင့္ ေက းရြာလူႀကီးမ ြား အပါအဝင္) အၾကြား နြားလည္မႈ ရွပ္ေထးျခင္းမ ြား
ျဖစ္ေစၿပီး က ြား၊မ တန္းတူညီမွ မႈ အေျခခံဥပေဒသမ ြားကုလည္း ေကြာင္းစြာေဖြာ္ေဆြာင္ႏုင္ျခင္း မရွပါ။
၂။ စုက္ပ ိဳးေျမကု ပူးတြဲမွတ္ပုတ
ံ င္ခင့္အြား ခင့္ျပိဳရန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ လယ္ယြာေျမ ဥပေဒအြား ေျပြာင္းလြဲသင့္ၿပီး ဥပေဒအတုင္း
ေဖြာ္ေဆြာင္ႏုင္ျခင္း ရွမရွ ထေရြာက္စြာ ေစြာင့္ၾကည့္သည့္ စနစ္ေပၚေပါက္ရန္လည္း တုက္တန္း ႏႈးေဆြာ္သင့္ ပါသည္။
၃။ အမ ိဳးသမီးမ ြား၏ ေျမယြာဆုင္ရြာအခင့္အေရးကု ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပးထြားသည္ႏွင့္ လက္ေတ႕တင္ ရရွခံစြားခင့္
အေနအထြားကု

ျပည့္စံုစြာ

အခ က္အလက္ေကြာက္ယူသင့္ပါသည္။

ထုအခ က္အလက္မ ြားကု

အသံုးခ ၍

အမ ိဳးသမီး

အမ္ေထြာင္ဦးစီးမ ြာ၏ ေျမယြာရရွပုင္ခင့္ႏွင့္ ေျမယြာအသံုးခ မႈဆုင္ရြာ ထခုက္နစ္နြာမႈမ ြားကု ေဖြာ္ထုတ္ကြာ အမ ိဳးသမီးမ ြား ကု
ပံ့ပးေပးမည္
ု
့ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ ဥ္းမ ြား သတ္မွတ္ရန္ အၾကံျပိဳသင့္ပါသည္။
၄။ ဥပေဒမ ြားကု ျပင္ဆင္ေျပြာင္းလြဲ၍ အမ ိဳးသြား ေျမအသံုးခ မႈ မူဝါဒ (အထူးသျဖင့္ အပုဒ္ ၇၅) တင္ေဖြာ္ျပထြားသည့္အတုင္း
အမ ိဳးသမီးမ ြား၏

ေျမယြာပုင္ဆုင္ခင့္ႏွင့္

စီမံခန႔္ခပ
ြဲ င္
ု ခင့္မ ြားကု

ေဖြာ္ေဆြာင္ေပးႏုင္ရန္

ေျမယြာစီမံအုပခ
္ ိဳပ္မႈႏွင့္

စီမံခန႔္ခမ
ြဲ ႈဆင္
ု ရြာ ရွင္းလင္း၍ ရပ္ရြာလူထု လက္လွမ္းမီေသြာ နည္းစနစ္မ ြားကု ဖန္တီးသင့္ ပါသည္။
20 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

၅။ အမ္ေထြာင္စုအတင္း လင္ေယြာက္ ြား/အမ ိဳးသြား မသြားစုဝင္မ ြား ေရႊ႕ေျပြာင္းထက္ခြာသြားျခင္း၊ လင္မယြားကြာရွင္းျခင္း ႏွင့္
ခ၍
ြဲ ေနျခင္း စသည့္အေျခအေနမ ြားေၾကြာင့္ အမ ိဳးသမီးမ ြား၏ ထခုက္နစ္နြာမႈမ ြားကု အထူးထည့္သင္းစဥ္းစြား၍ ေျမယြာ
အေမဆက္ခံျခင္း၊

ငွြားရမ္းျခင္းႏွင့္

ေရြာင္းခ ျခင္းဆုင္ရြာ

စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္း၊

လမ္းၫႊန္မႈမ ြားကု

ရွင္းလင္းစြာ

ခ မွတ္သင့္ပါသည္။
၆။ ေျမယြာဆုင္ရြာ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ေရး အဖ႕ြဲ မ ြားအပါအဝင္ ေျမယြာဆုင္ရြာ ဥပေဒမ ြား၊ မူဝါဒမ ြား၊ အစီအစဥ္မ ြား၊ ဥပေဒ
ေရးရြာ

အကူအညီမ ြား၊

ပါဝင္ေဆြာင္ရက္ခင့္

မွတ္ပံုတင္ေဆြာင္ရက္ေပးမႈမ ြား

ရွေစသင့္ပါသည္။

နည္းလမ္းတစ္ခုမွြာ

စသည္တု႔အြားလံုးတင္

ေက းလက္ေဒသေန

ေက းရြာအဆင့္ႏွင့္

အထက္အဆင့္မ ြားတင္

အမ ိဳးသမီးမ ြား
ဖ႕ြဲ စည္းသည့္

ေကြာ္မတီမ ြား အြားလံုးတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြား မျဖစ္မေနပါဝင္ရမည့္ အေရအတက္ တစ္ခု သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုသု႔ ပါဝင္
ေစျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာအတင္းမွ အမ ိဳးသြားမ ြား၏ ေထြာက္ခံမႈကုလည္း ရရွလြာႏုင္ပါသည္။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း
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က မ္းကုးစြာရင္း
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22 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

ေနြာက္ဆက္တြဲ ၁ - ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆုင္ခင့္ဆုင္ရြာ
က ြား-မ ရႈေထြာင့္မ ြား အြား ရပ္ရြာအဆင့္ ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း
- ကင္းဆင္းေမးျမန္းသူမ ြားအတက္ လမ္းညႊန္ေမးခန္းမ ြား
အမ ိဳးသမီးမ ြားႏွင့္ ရည္ညန
ႊ း္ အုပစ
္ လ
ု က
ု ္ ေဆးေႏးျခင္း
ေခါင္းစဥ္

ျဖစ္ႏုင္သည့္ ေမးခန္းမ ြား

ေျမႏွင့္

ေက းရြာအတင္း မည္သည့္ လႈပ္ရွြားမႈမ ြားတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြား ပါဝင္သလြဲ?

ေျမအသံုးခ မႈအမ ိဳးအစြားမ
ြား

ဤေက းရြာအတင္း မည္သည့္ ေျမအမ ိဳးအစြားမ ြား ရွပါသလြဲ?
ထုေျမအမ ိဳးအစြား တစ္ခုစီကု မည္သု႔ အသံုးျပိဳပါသနည္း/ ေျမအမ ိဳးအစြား တစ္ခုစီကု
ဘယ္အတက္အသံုးျပိဳပါသလြဲ?
အမ ိဳးသမီးမ ြား ပါဝင္ခင့္မရွသည့္ လႈပ္ရွြားမႈမ ြား/ေျမမ ြား ရွပါသလြား? ရွပါက ဘြာေၾကြာင့္ ထုကြဲ့သု႔
ျဖစ္ရသလြဲ? ထုလႈပ္ရွြားမႈမ ြားတင္ ပါဝင္ခင့္မရရန္ (သု႔) ထုေျမကု အသံုးခ ခင့္ မရရန္
မည္သည့္အရြာက အတြားအဆီး ျဖစ္ေနပါသလြဲ?
အမ ိဳးသမီးမ ြား အတူတက လုပ္ေဆြာင္ၾကသည့္ (သု႔) အျပန္အလွန္ ေဆြာင္ရက္ေပးသည့္
လႈပ္ရွြားမႈမ ြား ရွပါသလြား? အမ ိဳးသမီးမ ြား အုပ္စုလုက္ စုက္ပ ိဳးလုပ္ကုင္ၾကပါသလြား ? သု႔မဟုတ္
အမ ိဳးသမီးမ ြား ေတြာထက္ပစၥည္းမ ြား အတူတက ထုတ္ယူၾကပါသလြား? သု႔မဟုတ္
အမ ိဳးသမီးမ ြား အျပန္အလွန္ အေပးအယူသေဘြာျဖင့္ တစ္ဦးလယ္တင္ တစ္ဦး
ကူညီလုပ္ကုင္ျခင္း ရွပါသလြား?

အမ ိဳးသမီး ဦးေဆြာင္သည့္
အမ္ေထြာင္စမ
ု ြား

ဤရြာတင္ အမ ိဳးသမီး ဦးစီးသည့္ အမ္ေထြာင္စုအမ ြားအျပြား ရွပါသလြား?
မည္မွ ရွပါသလြဲ?
ရွပါက ထုအမ ိဳးသမီးမ ြား မည္ကြဲ့သု႔ အမ္ေထြာင္ဦးစီးမ ြား ျဖစ္လြာပါသလြဲ? (ဆုလုသည္မွြာ

၎တု႔သည္ အမ္ေထြာင္မရွသူ အပ ိဳမ ြာြားလြား၊ ခင္ပန္းက အေဝးတင္
သြားေရြာက္ အလုပ္လုပ္ကုင္ေနျခင္းမ ြား၊ ခင္ပန္းက စန႔္ပစ္သြားျခင္းလြား၊ ခင္ပန္း ေသဆံုး
သြာျခင္းလြား)
ေျမယြာလက္ဝယ္ရျခင္
ွ းႏွင့္

ဤရြာရွ လူမ ြားစုသည္ ေျမပုင္ဆုင္ၾကပါသလြား? မသြားစုအနည္းငယ္လြား၊ မသြားစု အခ ိဳ႕လြား၊

အေထြာက္အထြား

မသြားစု အမ ြားအျပြားလြား?

စြာရက္စြာတမ္း

အမ ိဳးသမီးမ ြား ေျမပုင္ဆင္
ု ၾကပါသလြား? ပုင္ဆုင္ပါက ပုင္ဆုင္သူအေရအတက္မ ြားသလြား ?
မမ ြားပါက ဘြာေၾကြာင့္လ?ြဲ
ပုင္ဆုင္မႈ အေထြာက္အထြား စြာရက္စြာတမ္းမ ြားကု မည္သူ႔အမည္ျဖင့္ ရရွထြားပါသလြဲ?

အမ္ေထြာင္ဦးစီး၊ ခင္ပန္း၊ အရယ္ေရြာက္ၿပီးသူတစ္ဦးဦး၊ ခင္ပန္းႏွင့္ ဇနီး၊အသက္အႀကီးဆံုးသူ ၊
စသျဖင့္

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း
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အေထြာက္အထြားစြာရက္တင္ မမနြာမည္ေပါက္ေသြာ အမ ိဳးသမီး (သု ႔) အမ ိဳးသြားႏွင့္ ပူးတြဲ
အမည္ေပါက္ေသြာ အမ ိဳးသမီးမ ြားကု သပါသလြား? မည္မွ ေလြာက္ ရွသလြဲ စံုစမ္းပါ

(အနည္းငယ္၊ အခ ိဳ႕၊ အမ ြားအျပြား၊ ေျမြာက္မ ြားစြာ၊ အမ ြားဆံုး ၊ အမ ိဳးသမီး အမ္ေထြာင္ဦးစီးမ ြား
အမ ြားစုလြား (သု႔) မည္သု႔ေသြာ အမ ိဳးသမီးမ ိဳးလြဲ)
LUC အေၾကြာင္း ျမင္ဖူး၊ ၾကြားဖူးပါသလြား?
LUC အေၾကြာင္းသသည္ ဆုပါက,


LUC ဆုတြာဘြာလြဲ? ဤရြာတင္ LUC ရွသည့္ အမ္ေထြာင္စု တစ္စုစု ရွ ပါသလြား?
ဘယ္အခ န္တုန္းက ရရွခြဲ့ပါသလြဲ? မည္သု႔ ရရွခြဲ့ၾကပါသလြဲ? ေျမယြာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ကစၥရပ္အေပၚ သူတု႔မည္မွ နြားလည္ေၾကြာင္း သရွေအြာင္ လုပ္ပါ။


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



အမ ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ အမည္ေပါက္သည့္ LUC ကု ျမင္ဖူး၊ ၾကြားဖူးပါသလြား?

မည္မွ ေလြာက္ ရွသလြဲ စံုစမ္းပါ (အနည္းငယ္၊ အခ ိဳ႕၊ အမ ြားအျပြား၊ ေျမြာက္ျမြားစြာ၊
အမ ြားဆံုး၊ အမ ိဳးသမီး အမ္ေထြာင္ဦးစီးမ ြား အမ ြားစုလြား (သု႔) မည္သု႔ေသြာ အမ ိဳးသမီး
မ ိဳးလြဲ)


LUC တင္အမ ိဳးသမီး အမည္ ေပါက္ျခင္းေၾကြာင့္ အမ ိဳးသမီးမ ြားအ တက္ ထူူးျခြားမႈ
ရွပါသလြား?

ကုယ္ပုင္အမည္ေပါက္ျခင္း ေၾကြာင့္ အမ ိဳးသမီးမ ြား ေျမယြာႏွင့္ စပ္လ ဥ္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ေရး၊
အသံုး ျပိဳႏုင္စမ္း၊ ငွြားရမ္းႏုင္စမ္း၊ ေပါင္ႏံွႏုင္စမ္း (သု႔) ေရြာင္းခ ႏုင္စမ္း အေပၚ သက္ေရြာက္မႈ ရွ-မရွ
ကၽႏ္ုပ္တု႔ စူးစမ္းေလ့လြာေနပါသည္။
အမ ိဳးသမီးမ ြား
ေျမရရွႏုင္မည့္
နည္းလမ္းမ ြား

ေျမယြာပုင္ဆုင္သည့္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားသည္ ပံုမွန္အြားျဖင့္ ေျမကုမည္သု႔ ရရွခြဲ့ပါသလြဲ?

မသြားစုခ င္း အေမဆက္ခံျခင္း၊ အစုးရ ခင့္ျပိဳျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း စသည့္နည္းျဖင့္
အမ ိဳးသမီးမ ြား မည္ကြဲ့သု႔ ေျမပုင္ရွင္ ျဖစ္လြာသလြဲ?
မမေမးဖြားခြဲ့သည့္မသြားစုမွ အေမဆက္ခံရရွျခင္း

အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ ေမးဖြားႀကီးျပင္းခြဲ့ သည့္ မသြားစု ထံမွေျမအေမဆက္ခံႏုင္သလြား?
မည္မွ မ ြားျပြားပါသလြဲ? ျဖစ္စဥ္ကု ေျပြာျပပါ။



အမ ိဳးသမီး မ ြားသည္ အကုမ ြား၊ ေမြာင္မ ြားႏွင့္ ေျမပမြာဏ တန္းတူရရွပါသလြား?



အမ ိဳးသမီးမ ြား အမ္ေထြာင္ရွျခင္း-မရွျခင္းႏွင့္ သက္ဆုင္ပါသလြား?



လုပ္ကက္ငယ္ အမ္ေထြာင္စုမ ြား အေနျဖင့္ သြားသမီးမ ြားပါက ေျမကု မည္သု႔
ေဝျခမ္းပါသလြဲ? ဥပမြာ အမ္ေထြာင္စုတင္ ေျမကက္အငယ္ေလးသြာ ရွၿပီး သြားသမီး
ေလးေယြာက္ရွပါက မည္သူ႔ကု ဦးစြားေပးမလြဲ?



ဤရြာတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြား မည္သည့္အသက္အရယ္တင္ အမ္ေထြာင္က ေလ့ရွပါသလြဲ?
သတု႔သမီးမသြားစုက သတုးသြားမသြားစုအြား တင္ေတြာင္းရျခင္း (သု႔) သတု႔သြား
မသြားစု ထံမွ တစ္စံုတစ္ရြာ ရရွျခင္း ရွပါသလြား? ထုသု႔ အလြဲအထပ္ျပိဳလုပ္ ရြာတင္
ေျမယြာပါပါသလြား?



ရြာတင္ေျမပုင္ရွသသည့္ အမ ိဳးသမီးသည္ လက္ထပ္ၿပီးရြာမွ ထက္ခြာ သြားလွ င္
က န္ခြဲ့ေသြာေျမသည္ မည္သ႔ု ျဖစ္မလြဲ?

ခင္ပန္းထံမွ အေမရရွျခင္း

24 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း



အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ မမတု႔၏ ခင္ပန္းထံမွ ေျမယြာအေမ ဆက္ခံခင့္ ရွပါသလြား?
မည္မွ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွပါသလြဲ?



တရြားဝင္လက္ထပ္ထြားရန္ အေရးႀကီးပါသလြား?



ခင္ပန္းတင္ ဇနီးတစ္ဦးထက္ပုရွပါက ျပနနြာရွပါသလြား?

အစုးရ ခင့္ျပိဳျခင္းေၾကြာင့္ ေျမရရွျခင္း


အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ အစုးရထံမွ တုက္ရုက္ခင့္ျပိဳခ က္ျဖင့္ ေျမရရွႏုင္ပါသလြား?
မည္မွ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွပါသလြဲ? အစုးရထံမွခင့္ျပိဳခ က္ကု ပုမုရရွႏုင္သည့္ အမ ိဳးသမီး
ပံုစံမ ိဳး ရွပါသလြား? အစုးရ၏ ခင့္ျပိဳခ က္မရႏုင္သည့္ အမ ိဳးသမီးမ ြား ရွပါသလြား?

ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ေျမရရွျခင္း

ေျမယြာ ရယူအသံုးျပိဳခင့္

အမ ိဳးသမီးမ ြား ေျမဝယ္ခင့္ရွပါသလြား? ထုသု႔ ဝယ္ယူမႈ မည္မွ ေပါမ ြားပါသလြဲ?

အမ္ေထြာင္စုမ ြား ေျမငွြားရမ္းခင့္ ရွပါသလြား? သီးစြားလုပ္ကုင္ခင့္ ရွပါသလြား? ေျမငွြား လုပ္ကုင္ခင့္
ရွပါသလြား?
အမ ိဳးသမီးမ ြား ေျမငွြားရမ္းခင့္ရွပါသလြား? သီးစြားလုပ္ကုင္ခင့္ရွပါသလြား? ေျမငွြား လုပ္ကင္
ု ခင့္
ရွပါသလြား?
ေျမငွြားရမ္းခင့္ ရွသည္ဆုပါက


ငွြားရမ္းမႈ မည္မွ ေပါမ ြားပါသလြဲ? ေယဘူယ အြားျဖင့္ႏွင့္ အမ ိဳးသမီးမ ြား ငွြားရမ္းျခင္း



ငွြားရမ္းသည့္ေျမတင္ မည္သု႔ လုပ္ကုင္ေလ့ရွပါသလြဲ?



ေျမအငွြားခ ထြားမႈသည္ ရြာသီအလုက္လြား၊ ႏွစ္အလုက္လြား၊ ေရရွည္လြား?



ထံုးစံအြားျဖင့္ စြာခ ိဳပ္စြာတမ္းျဖင့္ ငွြားရမ္းျခင္းလြား၊ ႏႈတ္ကတျဖင့္ ငွြားရမ္းျခင္းလြား?



ေျမအငွြားခ ထြားမႈႏွင့္ ဆက္ႏယ္၍ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားပါက မည္သု႔ ျဖစ္ႏုင္ပါသလြဲ?
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွပါသလြား? ပံုမွန္အြားျဖင့္ အျငင္းပြားမႈမ ြားကု မည္သု႔ ေျဖရွင္းပါသလြဲ?



ေျမငွြားရမ္းရြာတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြားတင္ေရြာ တန္းတူ ေရးခ ယ္စရြာ/အခင့္ အေရးမ ြား
ရွပါသလြား?

သီးစြားလုပ္ကုင္ခင့္ ရွသည္ဆုပါက


သီးစြားလုပ္ကုင္မႈ မည္မွ ေပါမ ြားပါသလြဲ? ေယဘူယ အြားျဖင့္ အမ ိဳးသမီးမ ြား
လုပ္ကုင္ျခင္း



ငွြားရမ္းသည့္ေျမတင္ မည္သု႔ လုပ္ကုင္ေလ့ရွပါသလြဲ?



ပံုမွန္အြားျဖင့္ သီးစြားခ ထြားရြာတင္ မည္သည့္ သေဘြာတူညီခ က္မ ြား ပါဝင္ပါသလြဲ?



မည္သူက မည္သည့္အရြာကု ျဖည့္ဆည္းသည္၊ မည္သု႔ မွ ေဝရန္ ေမွ ြာ္မွန္းသည္၊ သီးႏံွ
မေအြာင္ျမင္ပါက မည္သု႔ေဆြာင္ရက္သည္ စသည္တု႔ကု ရွင္းျပေပးပါ။



သီးစြားခ ထြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားပါက မည္သု႔ေဆြာင္ ရက္ပါသလြဲ ?
မည္မွ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွပါသလြဲ? အျငင္းပြားမႈ မ ြားကု ပံုမွန္အြားျဖင့္ မည္သု႔
ေျဖရွင္းပါသလြဲ?


ေျမပုင္ဆင္
ု ခင့္ အြာမခံခ က္

အမ ိဳးသမီးမ ြားတင္ေရြာ တန္းတူ ေရးခ ယ္စရြာ/အခင့္ အေရးမ ြား ရွပါသလြား

အမ ိဳးသမီးမ ြား လယ္မြားကြာရွင္းျပတ္စြဲသည့္ အခါ၊ ခေ
ြဲ နသည့္အခါ (သု႔) စန႔္ပစ္ခရ
ံ သည့္အခါတင္
သူမ၏ ေျမယြာ အသံုးခ ခင့္ ျဖစ္သြားမည္လ?ြဲ သူမ၏ သြားသမီးမ ြားအတက္ မည္သု႔ ျဖစ္မည္လြဲ?
ဥပမြာျဖစ္စဥ္ ၁။ ဦး (က) သည္သူ႔ဇနီးအြား စန႔္ပစ္လုက္ပါသည္။ ဇနီးသည္၏ ေျမယြာအသံုးခ ခင့္
မည္သု႔ ျဖစ္သြားမည္လ?ြဲ သြားသမီးမ ြားအတက္ မည္သု႔ျဖစ္သြားမည္လ?ြဲ

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း
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အမ ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ခင္ပန္းသည္ ေနြာက္အမ္ေထြာင္ျပိဳလုက္သည့္ အခါ သူမ၏ ေျမအသံုးခ ခင့္
မည္သု႔ ျဖစ္သြားမည္လ?ြဲ သူမ၏ သြားသမီးမ ြားအတက္ မည္သု႔ ျဖစ္သြားမည္လ?ြဲ
ဥပမြာျဖစ္စဥ္ ၂။ ဦး (က) တင္ဇနီး တစ္ဦး ရွၿပီး ေနြာက္ထပ္ မန္းမတစ္ဦး ထပ္ယူ လုက္သည္။ သူ၏
ဇနီး နံပါတ္ ၁ ႏွင့္ ဇနီး နံပါတ္ ၂ တု႔၏ ေျမအသံုးခ ခင့္အေပၚ မည္သု႔ သက္ေရြာက္မည္လ?ြဲ ဇနီး
နံပါတ္ ၂ ၏ သြားသမီးမ ြားသည္လည္း ေျမယြာ ဆက္ခံခင့္ တန္းတူရရွမည္လြား? ရွင္းျပပါ။
အမ ိဳးသမီး၏ ခင္ပန္းသည္ အေဝးသု႔ေရြာက္ေနသည့္အခါ သူမ၏ ေျမအသံုးခ ခင့္ မည္သု႔
ျဖစ္သြားမည္နည္း။
ဥပမြာ ျဖစ္စဥ္ ၃။ ဦး (က) သည္အေဝးတင္ သြားေရြာက္ အလုပ္လုပ္ကုင္ေနသည္။ ေျမကု
မည္သူက ထန္းခ ိဳပ္ကုင္တယ္ မည္နည္း? ရွင္းျပပါ။
အမ ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မည္သည့္ အေျခအေနတင္ သူမ၏ အမ္ေထြာင္စုပင္
ု ေျမကု အသံုးခ ခင့္
ဆံုး႐ံႈးရႏုင္ပါသလြဲ? ဤရြာမွ အမ ိဳးသမီးမ ြားအတက္ ဤအခ က္မွြာ စုးရမ္စရြာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသလြား?
မသြားစု တစ္စုလံုး လက္ရွအသံုးျပိဳေနသည့္ ေျမကု ဆံုး႐ံႈးရသည့္ အေျခအေနမ ိဳးရွပါသလြား?
ရွင္းျပေပးပါ။ ဤအေျခအေနေၾကြာင့္ ထခုက္ခံစြားရႏုင္ေျခ အမ ြားဆံုးရွသည့္ အမ္ေထြာင္စုမ ြားကု
ေဖြာ္ျပပါ။? ဤရြာရွ အမ္ေထြာင္စုမ ြား ယင္းအတက္ စုးရမ္ေနရပါသလြား?
ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ရြာတင္

ဤရြာတင္ အမ ိဳးသြားတစ္ဦးက ေျမကု ေရြာင္းခ ၊ ေပါင္ႏံွလုၿပီး သူ၏ ဇနီးက သေဘြာမတူပါက

ပါဝင္ျခင္း

မည္သု႔ ျဖစ္မည္လြဲ? ဇနီး၏ ခင့္ျပိဳခ က္မပါဘြဲ ေရြာင္းခ ၊ ေပါင္ႏံွႏုင္ပါသလြား?
အကယ္၍ အမ ိဳးသမီးက ေျမကု ေရြာင္းခ ၊ ေပါင္ႏံွလုၿပီး ခင္ပန္းက သေဘြာမတူလွ င္ မည္သု႔
ျဖစ္မည္လ?ြဲ ခင္ပန္းရြဲ႕ ခင့္ျပိဳခ က္မပါဘြဲ သူမအေနႏွင့္ ေပါင္ႏံွ၊ ေရြာင္းခ ခင့္ ရွပါသလြား?
အကယ္၍ အမ ိဳးသြား တစ္ဦးသည္ အျခြားအရပ္တင္ သံုးလခန႔္ သြားေရြာက္ အလုပ္ လုပ္ကုင္ေနစဥ္
သူ၏ ဇနီးတင္ အေရးတႀကီး ေငလုအပ္ပါက မည္သု႔ ျဖစ္မည္လြဲ? ေျမကု ေပါင္ႏံွ၊ ေရြာင္းခ ရန္
သူမတင္ ဆံုးျဖတ္ပုင္ခင့္ ရွပါသလြား? ခင္ပန္းအြား ဦးစြာေမးရန္ လုပါသလြား? အျခြား
အမ ိဳးသြားေဆမ ိဳး (ေယြာကၡမ၊ ဖခင္၊ အစ္ကု စသျဖင့္) အြားေမးရန္လုပါသလြား ? အမ ိဳးသမီးသည္
ခင္ပန္းအြား မတုင္ပင္ဘြဲ ေျမကု ေပါင္ႏံွလုက္မည္ဆုလွ င္ မည္သု႔ ျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသလြဲ?
အကယ္၍ ဇနီးသည္က အေဝးတင္ အလုပ္လုပ္ကုင္ေနစဥ္ (သု႔) ေဆမ ိဳးမ ြားထံ သြားေရြာက္
လည္ပတ္ေနခ တ္င္ ခင္ပန္းက ေငလု၍ ဇနီးသည္၏ သေဘြာတူညီမႈ မပါဘြဲ ေျမကု ေပါင္ႏံွ၊
ငွြားရမ္းႏုင္ပါသလြား? အကယ္၍ ေျမကု ေရြာင္းခ မည္ဆုလွ င္ေရြာ မည္သု႔ ျဖစ္မည္လြဲ?
အမ ိဳးသြားမ ြားသည္ ယင္းတု႔၏ ဇနီးမ ြားႏွင့္ ေျမကစၥ တုင္ပင္ေလ့ ရွပါသ လြား?- ဥပမြာ ဘြာပင္စုက္
မည္၊ ေျမၾသဇြာ မည္မွ ထည့္မည္၊ မည္သည့္ အခ န္စုက္မည္၊ အလုပ္ သမြား မည္မွ ငွြားမည္ စသျဖင့္

ေျမ စီမခ
ံ န႔္ချြဲ ခင္း

ဤရြာတင္ ေျမယြာကစၥႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍ မည္သူက တြာဝန္ရွ ပုဂိဳလ္၊ အႀကီးအကြဲ ျဖစ္ပါသလြဲ ?

မည္သူလ?ြဲ ဘယ္မွြာေနသလြဲ? မည္သည့္ တြာဝန္ယူထြားသလြဲ? ရွငး္ ပါေပးပါ။
အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ ထုသူမ ြားႏွင့္ ဆက္သယ္ေဆြာင္ရက္မႈ ရွပါသလြား? မရွပါက
အဘယ္ေၾကြာင့္လြဲ?
အမ ိဳးသမီး တစ္ဦးအြား ေက းရြာေခါင္းေဆြာင္ (သု႔) အစုးရ အရြာရွအျဖစ္ သင္ျမင္ဖူးပါသလြား?
အမ ိဳးသမီးမ ြား ေခါင္းေဆြာင္ေနရြာတင္ ပုမုပါဝင္လြာမည့္ အေရးကု သင္မည္သု႔
ထင္ျမင္ယူဆပါသလြဲ? အမ ိဳးသမီးတစ္ဦး ေခါင္းေဆြာင္အျဖစ္ ေနရြာယူျခင္း ကု သင္မ ည္သု႔
ျမင္ပါသလြဲ?
26 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

ေက းရြာမွြာ ေခါင္းေဆြာင္ ရွပါသလြား (ေက းရြာအုပ္စု အုပ္ခ ိဳပ္ေရးမး)? သူ/သူမ မည္သူပါလြဲ?
ေက းရြာအုပ္စု ဖံ႕ၿဖိဳးတုးတက္ေရး အေထြာက္အကူျပိဳေကြာ္မတီတင္ မည္သူ ပါဝင္သည္ကု
သင္သပါသလြား? သူတု႔ မည္သည့္ တြာဝန္ ယူထြားသလြဲ?
ေက းရြာအုပ္စု လယ္ယြာေျမ စီမံခန႔္ခေျရး ေကြာ္မတီတင္ မည္သူ ပါဝင္သည္ကု သင္သပါသလြား?
သူတု႔ မည္သည့္ တြာဝန္ ယူထြားသလြဲ?
ေက းရြာအုပ္စုလယ္ယြာေျမ စီမံခန႔္ခေ
ြဲ ရး ေကြာ္မတီတင္ အမ ိဳးသမီး မ ြား ပါဝင္ပါသလြား? ပါဝင္ပါက
ဘယ္ႏွစ္ဦးရွပါသလြဲ?
အမ ိဳးသမီးမ ြား ပါဝင္ပါက ထုေကြာ္မတီတင္ မည္သည့္ တြာဝန္ထမ္းေဆြာင္ပါသလြဲ?
ပါဝင္ျခင္းမရွပါက အမ ိဳးသမီးမ ြား ထုေကြာ္မတီတင္ ပါဝင္ခင့္ မရေအြာင္ မည္သည့္ အရြာမ ြားက
အဓက တြားဆီးထြားပါသလြဲ? ေျမယြာေကြာ္မတီမ ြားတင္ အမ ိဳးသမီးမ ြား ပုမု ပါဝင္သင့္ပါသလြား?
ဘြာေၾကြာင့္လ?ြဲ
ေျမယြာအျငင္းပြားမႈမ ြား

ဤရြာတင္ ေျမယြာႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သု႔ေသြာ အျငင္းပြားမႈမ ြား ျဖစ္တတ္ပါသလြဲ?
ေျမယြာအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားပါက ရြာသူရြာသြားမ ြား မည္သု႔ထံတင္ ျပနနြာ ေျဖရွင္း ေပးရန္
တုင္ၾကြားႏုင္ပါသလြဲ? တုင္ၾကြားရမည့္ လူပုဂိဳလ္ (သု႔) ေကြာ္မတီ တစ္ရပ္ရွပါက ေက းဇူးျပိဳ၍

ေဖြာ္ျပပါ။ သူတု႔ကု မည္သု႔ ေခၚပါသလြဲ? အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းပံုကု ရြာသူရြာသြားမ ြား ယံုၾကည္
လက္ခံပါသလြား?
ေျဖရွင္းပံုကု ရြာသူရြာသြားမ ြား ေက နပ္မႈ မရွပါက တရြားရံုးသု႔ တင္ျပခင့္ရွပါသလြား ? မရွပါက
အဘယ္ေၾကြာင့္လ?ြဲ ကုန္က စရတ္၊ ၾကြာျမင့္ခ န္ စသျဖင့္ ေမးျမန္းပါ။
ရပ္ရြာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အဖ႕ြဲ မွြာ အမ ိဳးသမီးမ ြား ပါဝင္ပါသလြား?
အမ ိဳးသမီးမ ြား အေပၚ သက္ေရြာက္မႈရွႏုင္မည့္ ေျမအျငင္းပြားမႈေတက ဘယ္လုမ ိဳးလြဲ?
အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုတင္ ပါဝင္ပါက ရပ္ရြာတြာဝန္ရွပုဂိဳလ္/ေကြာ္မတီထံ
ကုယ္တုင္ သြားေရြာက္ တုင္ၾကြားပါသလြား ? မသြားေရြာက္ပါက ဘြာေၾကြာင့္? အမ ိဳးသမီးမ ြား
တရြားရံုးမ ြားသု႔ေရြာ တက္ေရြာက္ တုင္ၾကြားႏုင္ပါသလြား?
လင္မယြားၾကြား (သု႔) ညီအစ္ကု၊ ေမြာင္ႏွမၾကြား မသြားစုတင္း အျငင္းပြားမႈမ ြားကု မည္သု႔
ေျဖရွင္းၾက ပါ သလြဲ? (ဥပမြာ - ခင္ပန္းက ဇနီးအြား ပစ္သြားျခင္း၊ ဇနီးအြား ေျမယြာ အသံုးခ ခင့္
မျပိဳျခင္း၊ အျခြား ဥပမြာမ ြား)
အမ ိဳးသမီး ဦးေဆြာင္သည့္ မသြားစုတင္ ေျမကစၥ ျပနနြာ ျဖစ္ပြားလွ င္ (သု႔) ေျမပုင္ ဆုင္မႈ
စြာရက္စြာတမ္းမ ြားအတက္ အကူအညီ လုအပ္လွ င္ မည္သည့္ ေနရြာမွ အကူအညီ ရယူမည္လ?ြဲ
သူမအေနႏွင့္ တြာဝန္ရွသူ ထံ တုက္ရုက္ သြားမည္လြား? မဟုတ္ပါက သူမကုယ္စြား မည္သူက
ၾကြားခံ ေဆြာင္ရက္ေပးမည္လြဲ? အမ ိဳးသြား ေဆမ ိဳးမ ြားလြား? အျခြားသူမ ြား လြား?
အမ ိဳးသမီးမ ြား ဝန္ေဆြာင္မႈ

ရြာသူရြာသြားမ ြား ေငေခ းရန္ လုအပ္ပါက မည္သု႔ လုပ္ၾကပါသလြဲ? မည္သူ႔ထံက

ရႏုင္ျခင္း

ေငေခ းႏုင္ပါသလြဲ? ဘဏ္ (သု႔) အေသးစြား ေငေခ းအဖ႕ြဲ အစည္းမ ြား ရွပါသလြား?

ကုယ့္အြားကုယ္ကုး အဖ႕ြဲ မ ြား ကြဲ့သု႔ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အကူအညီေပးရန္ အဖ႕ြဲ လုက္ အစီအစဥ္မ ြား
ရွပါသလြား? သု႔မဟုတ္ မတ္ေဆမ ြားႏွင့္ ေဆမ ိဳးမ ြားထံမွ ေငေခ းယူပါသလြား?

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စအ
ု တင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း
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ထုေခ းေငမ ြားသည္ အေရးေပၚ အေျခအေနအတက္လြား (သု႔) အမ္ေဆြာက္ရန္၊ လုပ္ငန္းမ ြား
ခ ြဲ႕ထင္ရန္အတက္ေရြာ ေခ းငွြားႏုင္ပါသလြား?
အမ ိဳးသမီးမ ြားေရြာ တန္းတူ ေငေခ းယူႏုင္ပါလြား? ဆုလုသည္မွြာ ဘဏ္မ ြား (သု ႔) အေသးစြား

ေငေခ းလုပ္ငန္းမ ြား ရွပါက အမ ိဳးသမီးမ ြား ေခ းယူႏုင္ပါသလြား? အမ ိဳးသမီးမ ြား
ကုယ့္အြားကုယ္ကုး အဖ႕ြဲ မ ြားအေပၚ မွီခုၾကပါသလြား?
အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္ မည္သု႔မည္ပံု ေငေၾကးစုေဆြာင္းၾကပါသလြဲ?
စုက္ပ ိဳးေရးတုးခ ြဲ႕ပညြာေပးျခင္း ရွပါသလြား ? အစုးရ သု႔မဟုတ္ အစုးရမဟုတ္သည့္ အဖ႕ြဲ အစည္း
NGO မ ြားက သင္တန္းမ ြား ေပးပါသလြား? မည္သု႔ ေသြာ သင္တန္းအမ ိဳးအစြားမ ြားပါလြဲ?

မည္သူ႔အတက္ပါလြဲ?
၎တု႔သည္ ေျမၾသဇြာ၊ မ ိဳးေစ့၊ ပ ိဳးပင္၊ တရစြာၦန္သြားေပါက္ စသည္တု႔ ေထြာက္ပံ့ေပး ပါသလြား?

မည္သည့္အရြာမ ြား ေထြာက္ပံ့ပါသလြဲ? မည္သူမ ြားအြား ေထြာက္ပ့ံေပးပါ သလြဲ?
အမ ိဳးသမီးမ ြားေရြာ သင္တန္းတက္ေရြာက္ခင့္ ရပါသလြား? ထုသင္တန္းမ ြားသည္

အမ ိဳးသြားမ ြားႏွင့္ မတူကျြဲ ပြားပါသလြား? အမ ိဳးသမီးမ ြားအြား မည္သည့္အရြာမ ြား
သင္ၾကြားပ႔ခ
ု ေပးပါသလြဲ?
အမ ိဳးသမီးမ ြားသည္လည္း ဓြာတ္ေျမၾသဇြာမ ြား၊ မ ိဳးေစ့၊ ပ ိဳးပင္၊ တရစြာၦန္သြားေပါက္
စသည္တု႔ ့ရရွပါသလြား? ၎တု႔ရရွေသြာအရြာမ ြားသည္ အမ ိဳးသြားမ ြားႏွင့္ ကြဲျပြားပါ သလြား?

ေက းဇူးျပိဳ၍ ရွင္းျပပါ။
ထခုက္အလယ္ဆံုးေသြာ သူမ ြားအြား အစုးရသည္ မည္သည့္အကူအညီမ ိဳးေပးပါသနည္း။
ေက းဇူးျပိဳ၍ ရွင္းျပပါ။ ဥပမြာ အစြားအစြာ၊ အလုပ္အကုင္၊ ေငသြား၊

အစုးရေငျဖင့္စုက္၀ယ္ထြားသည့္အစြားအစြာ၊ မုဆုးမႏွင့္မသန္စမ္းသူမ ြားအတက္ ပင္စင္၊
အြားနည္းခ က္ရွေသြာကေလးမ ြားအတက္ ေက ြာင္း၊ အမ ိဳးသမီးမ ြားအတက္ က န္းမြာေရး
၀န္ေဆြာင္မ။ႈ
LUC ျဖင့္ေလွ ြာက္ထြားရန္လုအပ္သည့္ ၀န္ေဆြာင္မႈမ ြား ရွပါသလြား။ ဥပမြာ

တုးခ ြဲ႕ပညြာေပး၀န္ေဆြာင္မႈမ ြား၊ ေခ းေင၊ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ သု႔မဟုတ္
ေနရပ္လပ္စြာအေထြာက္အထြား စသည္တု႔ရရွရန္၊ ကေလးမ ြားေက ြာင္းအပ္ရန္ စသည္ျဖင့္ေျမယြာမြဲျ့ ဖစ္မႈ

မည္သည့္ေျမမွ ပုင္ဆုင္ျခင္းမရွေသြာအမ္ေထြာင္စုမ ြား ရွပါသလြား? ထု ေျမမြဲ့ယြာမြဲျ့ ဖစ္မႈသည္
သီးျခြားအုပ္စုတစ္စုတင္သြာ ျဖစ္ေလ့ရွေသြာ ျပနနြာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသလြား?
ထုသူတု႔ မည္ကြဲ့သု႔ ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့မ ြား ျဖစ္လြာၾကပါသလြဲ? မည္သု႔ျဖစ္ပ က္ခြဲ့ပါသလြဲ?
ထုေျမမြဲ့ယြာမြဲမ
့ ြားမွြာ တစ္စုတ
ံ စ္ရြာ ပေရြာဂ ေၾကြာင့္ ေျမဆံုး႐ံႈးသြားျခင္းလြား? (ဥပမြာ ဤရြာတင္
ထုသူတု႔ပုင္ဆုင္ေသြာေျမကု သမ္းဆည္းခံရျခင္း)


မည္သု႔ျဖစ္ပ က္ခြဲ့သည္ကု ရွင္းျပပါ။ ( ေျမမြဲ့ျဖစ္ေစသည့္
သေဘြာသဘြာ၀ကုသေအြာင္လုပ္ပါ- ပဋပကၡေၾကြာင့္လြား ၊ ေျမသမ္းခံရမႈေၾကြာင့္လြား၊
သဘြာ၀ေ ဘးဒဏ္ေၾကြာင့္လြား၊ ေၾကးႏွင့္ အသမ္းခံရျခင္းလြား၊ အေပါင္ဆံုးျခင္း လြား၊
မသြားစု အျငင္းပြားမႈေၾကြာင့္လြား ၊ သီးႏွံမေအြာင္ျမင္မႈေၾကြာင့္လြား)



ထုေျမယြာမ ြားအတက္ ေလ ြာ္ေၾကးတစ္စံုတစ္ရြာ ရရွခြဲ့ပါသလြား?



ထုေျမယြာမ ြား ျပန္လည္ရရွရန္ သူတု႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါသလြား? ထုေျမယြာမ ြား
ျပန္လည္ရရွရန္မည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ ြား လုပ္ရမည္နည္း?

28 မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးကုန္းေက းရြာအုပ္စုအတင္း ေျမအသံုးခ ခင့္ႏွင့္ ပုင္ဆင္
ု ခင့္အေပၚ က ြား-မ႐ႈေထြာင့္ ကျြဲ ပြားျခင္းအြား
ေလ့လြာသံုးသပ္ျခင္း

အကယ္၍ ထုေျမမြဲ့ယြာမြဲ့မ ြားသည္ ဤရြာမွ မဟုတ္ပါက 

သူတု႔ ေနရပ္မွ အတင္းအၾကပ္ ႏွင္ထုတ္ခံရ၍ ဤရြာသု႔ေရြာက္ရွလြာ ၾကျခင္းလြား?
ထုသု႔ျဖစ္ခြဲ့ပါက မည္သည့္အခ န္က၊ မည္သည့္ေနရြာတင္ ျဖစ္ပ က္ခြဲ့ပါသလြဲ? ထုသူတု႔
မည္ကြဲ့သု႔ ေျမယြာမ ြား စန္႔လႊတ္ခြဲ့ရပါသလြဲ?

စန္ေခၚမႈမ ြား

ဤရြာရွသူမ ြား ရင္ဆုင္ေနရသည့္ အႀကီးမြားဆံုး စန္ေခၚမႈမ ြားက ဘြာပါလြဲ။
ဤရြာရွ အမ ိဳးသမီးမ ြား ရင္ဆုင္ေနရသည့္ အႀကီးမြားဆံုး စန္ေခၚမႈမ ြားက ဘြာပါလြဲ။

အမ ိဳးသြားမ ြား၊ အျခြားေသြာ အဓကသတင္းေပးသူမ ြား ႏွင့္ ေနြာက္ဆက္တြဲ ေဆးေႏးမႈမ ြား ေမးခန္းမ ြား
ထုေဒသတင္ စီးပြားေရးအရ စန္ေခၚမႈမ ြားက အဘယ္နည္း။
ေက းရြာတင္းမည္သည့္ ေျမအမ ိဳးအစြားမ ြားရွသနည္း။ ဥပမြာ- စုက္ပ ိဳးေျမ၊ ဥယ ြာဥ္ၿခံေျမ၊ သစ္ေတြာ (ထင္းေတြာ၊ ေတြာင္ယြာ၊
စုက္ပ ိဳးေျမ)၊ ေက းရြာဘံုပုင္သစ္ေတြာ၊ လုပ္ငန္းေျမ၊ စုက္ခင္း (ေရြာ္ဘြာ)
မည္သူက မည့္သည့္ေျမကု ပုင္ဆုငပ
္ ါသနည္း။ ထုသူပုင္ဆုင္ေၾကြာင္းကု အမ ြားက မည္သု႔နြားလည္ထြားပါသနည္း။
ယင္းကုမည္သည့္အတုင္းအတြာအထ မွတ္တမ္းတင္ထြားပါသနည္း။ မည္သည့္ အေထြာက္အထြားမ ိဳးျဖစ္ပါသနည္း။
လုပ္ကက္ငယ္၊ လုပ္ကက္အလတ္ႏွင့္ လုပ္ကက္ႀကီးမ ြားကု ထုသူတု႔
မည္သု႔ပုင္းျခြားၾကသနည္း။

ရြာသြားမ ြားသည္ ေျမယြာႏွင့္ သက္ဆုင္သည့္ အခန္မ ြားကု ေပးေဆြာင္ၾကပါသလြား (သု႔မဟုတ္ စုက္ပ ိဳးေရးအခန္မ ြား)။
ထုသူတု႔ မည္သည့္အပင္စုက္ရမည္ကု မည္သူက ဆံုးျဖတ္ေပးပါသနည္း။ ယင္းအြာဏြာ မည္သု႔သက္၀င္ပါသနည္း။
ေရႊ႕ေျပြာင္းသြားလြာမႈေၾကြာင့္ ထုေဒသကု ထခုက္နစ္နြာမႈ ရွပါသလြား။ ေနရပ္စန္႔ခါရျခင္းေၾကြာင့္လြား။
ဤေဒသတင္ အမ ိဳးသြားေျမအသံုးခ မႈ မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ ြားကု မည္သု႔ရွင္းျပထြားပါသနည္း။ ထု လုပ္ငန္းစဥ္မ ြားကု အမ ြားက
မည္သည့္အတုင္းအတြာအထ ပါ၀င္ေဆြာင္ရက္ၾကပါသနည္း။
တရစြာၦန္ေမးျမ ေရး၊ သီးႏွံစုက္ပ ိဳးေရး စသည္ျဖင့္ အလုပ္မ ြားကု က ြား-မ တြာ၀န္ချြဲ ခြားထြားပါသလြား။ ေက းဇူးျပိဳ၍ ရွင္းျပပါ။
ဤေက းရြာရွ အမ္ေထြာင္စုမ ြား၏ အဓက စီးပြားေရးေဆြာင္ရက္ခ က္မ ြားကြား အဘယ္နည္း။ ကုယ္ပုင္စုက္ပ ိဳးေရး၊

လယ္ယြာလုပ္သြား၊ အျခြားလက္ခစြားလုပ္သြား (အမ ိဳးအစြားမ ြား)၊ တ၇စြာၦန္ေမးျမ ေရး၊ ရြာသီလုက္ စုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတက္
ေရႊ႕ေျပြာင္းသြားလြားျခင္း၊ အျခြားလုပ္ငန္းမ ြားအတက္ ေရႊ႕ေျပြာင္းသြားလြာျခင္း၊ ၀ါးလက္မႈထည္မ ြား၊ အျခြားမည္သည့္
ရုးရြာအလုပ္အကုင္မဆု၊ အေသးစြား လုပ္ငန္းမ ြား စသည္ျဖင့္။
အမ ိဳးသြားမ ြား လုပ္ကုင္လုေသြာအရြာမ ြားႏွင့္ အမ ိဳးသမီးမ ြား လုပ္ကုင္လုသည့္အရြာမ ြား မည္သု႔ကြာျခြားပါသနည္း။
မည္သည့္ေျမမွ ပုင္ဆုငျ္ ခင္းမရွေသြာအမ္ေထြာင္စုမ ြား ရွပါသလြား။ ထု ေျမမြဲ့ယြာမြဲျ့ ဖစ္မႈသည္ သီးျခြားအုပ္စုတစ္စုအေပၚ
ထခုက္နစ္နြာမႈရွေစသည့္ ျပနနြာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသလြား။
ထုသူမ ြား မည့္ကြဲ့သု႔ ေျမမြဲ့ယြာမြဲ့မ ြားျဖစ္လြာၾကသနည္း။ မည္သည့္ကစၥျဖစ္ပြားခြဲ့သနည္း။
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