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ေက ်းဇ်းတင္ႊာလ
ျ ပင္ဇူေေ်းႏွတငးတငတ့္ႏေေ်ေႊာ ူခြတငူေေ်း ႊာ်ူးြကင းကင ြဲတငူ ငစ (CPRCG) ူဖြြ႔၊ ဥ ေဒ္ဇးႈဲနငထးင်
ဥ်းတငျးတငငဲတင် းႏွတင ဤူစေတငခ့္ႏစႊာူးြကင ူခ ကငူ္ကငးႏွတင ူေးြ႔ူၾက ့္ႏး ႊာ်က းႏွ ေဲ ့္ႏ႔ ်ေ ်ၾက ၾေ္ႊာ
ဥ ေဒေေ်ေႊာ္ဇးႈဲနငထးင်း ႊာ်ူေ ပၚ

ကဇပေဆႊာတငေြကင္ဇူႊာ့်္္ႏ်ူႊာ်

ူဖြြ႔ၾက်း႔းႏွ ူထဇ်ေက ်းဇ်းတငေႏွ ၾ္ပင္။
းြတင ၾဲတင

ကဇပေဆႊာတငေြကငေ ် ၾေ္ႊာ

နးႊားူဖြြ႔ၾက်းႏွတင

္တငဒကငဆႊာ

ထ႔ူးဇ ဤူစေတငခ့္ႏစႊာ ျဖစငေျးႊာကငေေ်းႏွတင ကြတင်္ ငတနင်း ႊာ်
ေြေတင႔

းႏွတင

ခတငထကငေဲ

း႔ူႊာ်္ပင်ေကႊာတင်၊

ျးနငးႊာာႊာ္ႊာ

ျ နငဆေ ် ၾေ္ႊာ ဥ်ေစႊာ္ႏွ တငူႊာ်္ပင်ေကႊာတင်၊ စႊားးင်ျ စ္ဇး ႊာ်းႏွ ေက ်းဇ်းတငေႏွ ၾ္ပင္။ ဤူစေတငခ့္ႏစႊာ
ထြကငေ ပၚ္ႊားတငေနငူးြကင ေထႊာကင ့္ႏ႔းႈေ ်ခြ႔ ၾေ္ႊာ (Omidyar Network) က္ပင်၊ ကြ းင ငး႔ ူႊာ့်္္ႏ်းႏွ
္ႏွ ကင္ႏွြစြႊာေက ်းဇ် းတငေႏွ ၾေၾကႊာတင် ေဖပၚျ ူ င ၾ္ပင္။
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၁။ လုပ္ကက
ြ ္ငယ္ေတမင္သစ
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ဲ ၀ခ ထမးေရး ………………… ၆
(က) လုပက
္ ြကင
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္ ေရးမ မး ………………………………………………………………………. ၂၄
၃။ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမရပုိင္ခင
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(ခ) အသုံးမျပဳသည္ွ်ာ့ေျမ ျပန္ေပးျခင္း ………………………………………………………………………. ၃၈
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(က) ပဋိပကၡကမလ ာႏင္ွ်ာ့ ပဋိပကၡလြနက
္ မလ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္မႈ ……………… ၄၈
(ခ) ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒ ……………………………………………………………………………………………၅၀.
(ဂ) လုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့အ
္ မဏမ ခြဲေ၀သုံးစြျဲ ခင္း …………………………………………………………………… ၅၁
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တင္ျပခ က္ အက ဥ္းခ ဳပ္ာႏင္ွ်ာ့ အဓိကေထမက္ခအ
ံ ၾကံျပဳခ က္မ မး
ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္ ပဓါနက သည္ွ်ာ့ အကူးအေျပမင္းကမလာႏင္ွ်ာ့ ၾကဳံေနရျပီျဖစ္ပါသည္။ ဆယ္စာႏ
ု စ္ကမလ
မ မးအတြငး္ ပထမအၾကိမအ
္ ေနျဖင္ွ်ာ့ ထူးျခမးသည္႔ေျပမင္းလဲမအ
ႈ တြက္ က႑တစ္ခု ဖြင္ွ်ာ့လစ္လိက
ု ္ျပီျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မမာႏုိင္ငံက႔သ
ဲ ိ႔ေ
ု သမ စုိကပ
္ ဳိးေရးအေျချပဳာႏုိင္ငံတစ္ာႏုိင္ငံအဖုိ႔ ေက းလက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးာႏင္ွ်ာ့ လုပက
္ က
ြ ္
ငယ္ ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးအတြက္ ခုိင္မမလုံျခဳံသည္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့မ မးရေ
ိ စရန္မမ အေရးပါလ က္ရိ
ေပသည္။ တုိင္းျပည္၏ ၇၀% မ ျဖစ္ေသမ ေက းလက္ေနျပည္သူ သန္းေပါင္းမ မးစြမမမ၊ အသက္ရင္ေနထုိင္ေရး
အတြက္ လယ္ယမစုိက္ပ ဳိးေရးကုိသမ အဓိကအမီျပဳ အမးထမးေနၾကရေပသည္။ ၂၀၁၂ခုာႏစ္၊ လယ္ယမေျမ
ဥပေဒ၊ ာႏင္ွ်ာ့ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ာႏင္ွ်ာ့ေျမရုိင္းမ မးဥပေဒ ကဲ႔သိ႔ေ
ု သမ၊ ဥပေဒမူေဘမင္ ေဖၚေဆမင္ေရးတြင္

ျပဳျပင္

ေျပမင္းလဲမႈမ မးရိခ႔ေ
ဲ သမ္လည္း၊ သန္းေပါင္းမ မးစြမေသမ ျမန္မမွ်ာ့ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မး၏ ေျမယမ လုပက
္ ိင
ု ္
ပုိင္ဆိင
ု ္မႈအေျခအေနမမ ရႈပ္ေထြး၍၊ ပြငွ်ာ့လ
္ င္းမႈမရေ
ိ သမ ေျမယမဥပေဒအခ ဳိ႕ေၾကမင္ွ်ာ့ မလုံမျခဳံ ရိေနဆဲပင္
ျဖစ္ေလသည္။ ေျမာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္သည္ွ်ာ့ အတိတက
္ မလက နစ္နမခဲ႔ရမႈမ မး၊ တျဖည္းျဖည္းၾကီး ထြမးလမေနသည္ွ်ာ့
ေျမယမမဲ႔မႈမ မးကုိလည္း ေျဖရင္းရန္ က န္ရိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
နမမတိ ာႏင္ွ်ာ့ လင္ဒက္ဆမ အဖြ႔ၾဲ ကီးတုိ႔၏ ဘုံရည္မန္းခ က္မမ၊ ဆင္းရဲမေ
ႈ လ မွ်ာ့ခ ေရးေရးရႈ အကမ
ကြယ္ျပဳသည္ွ်ာ့ ဥပေဒမူေဘမင္ေဖၚေဆမင္ေရးအတြက္ အေထမက္အပံ႔ျပဳရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒမူေဘမင္
ကမး၊ေတမင္သူလယ္သမမးမ မးကုိ ဥပေဒအသုံးျပဳလုိက္နမေစရန္၊ ထုိသတ
ူ ိ႔၏
ု ေျမယမအေပၚ ဆုံးျဖတ္လုပက
္ ိင
ု ္
ျခင္းမ မးအေပၚ ပြငွ်ာ့လ
္ င္းစြမအသိေပးမႈရေ
ိ စရန္၊ ထုိသူတိ႔အ
ု တြက္ လုံျခဳံခိင
ု ္မမသည္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့မ မး
တည္တ႔ံခုိင္ျမဲေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းရန္ာႏင္ွ်ာ့

ေက းလက္ေန အမ ဳိးသမီး၊ အမ ဳိးသမးမ မးအပါအ၀င္၊ ဆင္းရဲသူ

ဆင္းရဲသမးမ မး၏ ဆင္းရဲမႈပေပ မက္ေရးကုိ အေျခခံထမးေဆမင္ရက
ြ ္ေရးပင္ျဖစ္ေလသည္။
နမမတိ အဖြ႔ၾဲ ကီးကမး၊ ကမၻမလုံးဆုိင္ရမ အဖြ႔အ
ဲ စည္းျဖစ္၍ ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ တနည္းအမးျဖင္ွ်ာ့ ျပည္သူ႔
လက္သိ႔ု အမဏမအပ္ာႏင္းေရးအတြက္ မဆုတ္မနစ္ေဆမင္ရက
ြ ္ေနသည္ွ်ာ့ အဖြ႔အ
ဲ စည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငတ
ံ ြင္
စတင္ေဆမင္ရြကခ
္ ႔သ
ဲ ည္ွ်ာ့

၂၀၁၃ခုာႏစ္၊

အစီအစဥ္မအစျပဳ၍၊

ေဒသဆုိင္ရမမိတဘ
္ က္အဖြ႔အ
ဲ စည္းျဖစ္သည္ွ်ာ့

“ျပည္သူျပည္သမးမ မးာႏင္ွ်ာ့ ာႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအခြငအ
ွ်ာ့္ ေရးအတြက္ လဳံ႔ေဆမ္တိက
ု ္ပြဲ၀င္ေရး” အဖြ႔တ
ဲ ိ႔အ
ု ေနျဖင္ွ်ာ့၊ ျမန္မမွ်ာ့
ဥပေဒသက္ေရမက္မႈေအမက္တြင္၊ ေတမင္သူလယ္သမမးမ မးအတြက္ လုံျခဳံခိင
ု ္မမသည္ွ်ာ့ ေျမယမလုပပ
္ ိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့
ရရိေရးကူညီေဆမင္ရက
ြ ္ရန္၊ ျပည္နယ္/တုိင္း(၇)ခုတြင၊္ လူမအ
ႈ သုိကအ
္ ၀န္း အေျချပဳဖြ႔စ
ဲ ည္းထမးသည္ွ်ာ့ ဥပေဒ
ေရးရမလူမႈ၀န္ထမ္း (၃၀)ကုိ ျဖန္႔က က္ခ ထမးျပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မးက၊ လူမအ
ႈ ဖြ႔ဲ
အစည္းမ မးသုိ႔

ဥပေဒပညမေပးလုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရက
ြ ္ျခင္း

၊ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးအမးေလ မက္လမႊ ပုစ
ံ ံ

ျဖည္ွ်ာ့သြငး္ ျခင္း၊ အယူခလ
ံ ႊမတင္သြင္းျခင္း၊ ရုံးျပင္ကာႏၷမးမ မးသုိ႔ ၀င္ထြကသ
္ ြမးလမရမတြင္ ကူညေ
ီ ဆမင္ ရြက္ျခင္း၊
ာႏင္ွ်ာ့

ေနမက္ဆက္တက
ြဲ စ
ိ ၥရပ္မ မးကုိ

လုိအပ္သလုိကူညီေဆမင္ရက
ြ ္ေပးျဖင္းတုိ႔ျဖင္ွ်ာ့

ကူညီေဆမင္ရက
ြ ္

လွ်က္ရိေလသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မး၏ အကူအညီျဖင္ွ်ာ့၊ ျမန္မမေတမင္သလ
ူ ယ္သမမး ရမေပါင္း
မ မးစြမမမ၊ လယ္ယမေျမအသုံးျပဳခြငွ်ာ့လ
္ က္မတ္မ မး ရရိၾကျခင္း၊ ေျမလပ္မ မးကုိ လယ္ယမေျမအျဖစ္ေျပမင္းလဲ
ာႏုိင္ၾက၍ လုပပ
္ ိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့ ခုိင္မမလမျခင္း၊ အတိတ္ကမလက အမဏမရသ
ိ တ
ူ ိ႔၏
ု အက ဳိးစီးပြမးအတြက္၊ သိမ္းဆည္းခံခ႔ဲ
ရသည္ွ်ာ့အေျခအေနမ လုံျခဳံစမြ ျပန္လည္ရရိမတ
ႈ ိ႔က
ု ိပ
ု င္ ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ လြန္ခ႔သ
ဲ ည္ွ်ာ့ (၂) ာႏစ္ေက မ္ခန္႔မစ၍၊ အဆုိပါ
ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မးသည္ ေတမင္သူမသ
ိ မးစုမ မး၊ ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးာႏင္ွ်ာ့ တြဘ
ဲ က္၍
ေျမယမျပသနမေပါင္း (၂၅၀၀) ေက မ္ကုိ ေျဖရင္းေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ခ႔ျဲ ပီ ျဖစ္သည္။

နမမတိာႏင္႔ မိတ္ဘက္အဖြ႔ဲ (CPRCG) တုိ႔၏ ဥပေဒလူမ၀
ႈ န္ထမ္းမ မးသည္၊ အမႈတတ
ြဲ စ္ခုခ င္းစီအတြက္
ေျမယမာႏင္ွ်ာ့ဆက္စပ္ပတ္သက္သမ ဥပေဒမ မး၊ အုပ္ခ ဳပ္ေရးစနစ္မ မးာႏင္ွ်ာ့ ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးတုိ႔၏ အေတြ႔
အၾကဳံမ မးအၾကမး အျပန္အလန္အက ဳိးသက္ေရမက္မအ
ႈ ေပၚ နမးလည္မႈရရန္ တည္ေဆမက္လ က္ ခေရေစ႔
တြင္းက

ေျခရမေကမက္ေဆမင္ရက
ြ ္ေလ႔ရိသည္။ ဗဟုိလြင္ျပင္ေဒသမ တုိင္းရင္းသမးလူမ ဳိးစုတိ႔ေ
ု န ထုိင္ရမ

ျပည္နယ္မ မးအထိ၊ ျမန္မမျပည္တစ္လႊမး ျဖန္႔က က္ခ ထမးသည္ွ်ာ့ ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မး၏ အကူ အညီျဖင္ွ်ာ့
ပထ၀ီ၀င္အေနအထမးမ ဳိးစုံ အက ယ္အျပန္႔ေဆမင္ရက
ြ သ
္ ည္ွ်ာ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ေလရမ၊ ေဒသအလုိက္ခ မတ္
ဆမင္ရက
ြ သ
္ ည္ွ်ာ့

အစုိးရ၏

ဆုးံ ျဖတ္လပ
ု ္ကိင
ု ္ပုံမ မး၊

အေကမင္အထည္ေဖၚေဆမင္ရက
ြ ္မႈမ မးကုိ

ေ

အဓိပၸါယ္

ျပည္ွ်ာ့၀စြမ ာႏႈိင္းယဥ္ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္ေလသည္။
လင္ဒက္ဆမအဖြ႔အ
ဲ စည္းၾကီးသည္ကမး၊ အေမရိကန္အေျခစုိက္ အျမတ္အစြနး္ မရယူသည္ွ်ာ့ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
ျဖစ္ျပီး၊ေျမယမမဲ႔မိသမးစုမ မးအပါအ၀င္၊ ေက းလက္ေဒသေန အမ ဳိးသမီး/အမ ဳိးသမးမ မးအပါအ၀င္၊ ဆင္းရဲသူ/
ဆင္းရဲသမးမ မးအတြက္၊ လုံျခဳံခိင
ု ္မမသည္ွ်ာ့ ေျမယမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မးရရေ
ိ စရန္ လုပက
္ ိင
ု ္ေဆမင္ရက
ြ ္ေနသည္ွ်ာ့
အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၇ခုာႏစ္မစ၍ လုပင
္ န္းေဆမင္ရက
ြ ္ခ႔ရ
ဲ မ အမရာႏုိင္ငေ
ံ ပါင္း တစ္ဒါဇင္ခန္႔တြင္
ာႏႈိင္းယဥ္ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္ရန္
ာႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ပါင္း

ကြင္းဆင္းေဆမင္ရက
ြ ္ျခင္းာႏင္ွ်ာ့

(၅၀)ေက မ္တြင္

မူ၀ါဒမ မးအေပၚ

လုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြကာႏ
္ ုိင္ခ႔ပ
ဲ ါသည္။

ရႈျမင္သုံးသပ္ျခင္းမ မးအပါအ၀င္

အမရာႏုိင္ငံမ မး၏အေတြ႔အၾကဳံမ မးတြင္၊

အဓိကက သည္ွ်ာ့ ေျမယမလုပပ
္ ုိင္ခင
ြ ွ်ာ့္ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္မက
ႈ ို ေအမင္ျမင္စမြ ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္ခ႔သ
ဲ ည္ွ်ာ့ ဂ ပန္၊
တုိင္၀မ္၊ ေတမင္ကိရ
ု ီးယမး၊ တရုတ္ ာႏင္ွ်ာ့ ဗီယက္နမ္ာႏုိင္ငံတိ႔၏
ု
အေတြ႔အၾကဳံမ မးလဲ ပါ၀င္သည္။ ဤမ
က ယ္ျပန္႔ေသမ ေဒသဆုိင္ရမအေတြ႔အၾကဳံမ မးအျပင္၊ လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီးအေနျဖင္ွ်ာ့၊ ျမန္မမွ်ာ့ေက းလက္ေဒသ
အမ ဳိးမ ဳိးတြင္ ကြင္းဆင္းလုပင
္ န္းမ မး ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္ခ႔ျဲ ပီး ျဖစ္ေလသည္။
ေအမက္ေဖၚျပပါ ေဆြးောႏြးခ က္မ မးာႏင္ွ်ာ့ အၾကံျပဳေထမက္ခခ
ံ က္မ မးမမ၊ လင္ဒက္ဆမအဖြဲ႔ၾကီးာႏင္ွ်ာ့ နမမတိ
အဖြ႔ၾဲ ကီးတုိ႔၏ ျမန္မမာႏုိင္ငံအေပၚ ခ းီ မြမ္းသည္ွ်ာ့ရႈေဒါင္ွ်ာ့အျမင္မ မး၊ အေတြ႔အၾကဳံမ မးပင္ျဖစ္သည္။ ာႏုိင္ငတ
ံ ကမ တြင္
ေျမယမျပဳျပင္

ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္မႈ

နမူနမမ မးာႏင္ွ်ာ့

ာႏႈိင္းယဥ္ေဖၚျပခ က္မ မး၊

အေလ႔အက င္ွ်ာ့ေကမင္းမ မး၊

ျမန္မမေတမင္သူမ မး၏အေတြ႔အၾကဳံမ မးမ အေျခခံအခ က္အလက္မ မး၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္းာႏစ္ခုလုံး၏ ာႏုိင္ငံအ၀မ္း
ကြင္းဆင္း ေဆမင္ရြကခ
္ က္မ မးတုိ႔လည္းပါ၀င္သည္။ ျမန္မမအစုိးရအေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္
ရန္ အက ယ္အျပန္႔စတင္ ေဆမင္ရက
ြ ္ေနျပီျဖစ္ရမ၊ ကြ ာႏု္ပ္တိ႔အ
ု ေနျဖင္ွ်ာ့ အေရးၾကီးလုိအပ္ခ က္မ မးကုိ မီးေမမင္း
ထုိးျပထမးသလုိ၊

ေျဖရင္းေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္မႈ

အလမးအလမကုိလည္း

ေဖၚျပထမးေလသည္။

နမမတိ

ာႏင္ွ်ာ့

လင္ဒက္ဆမ အဖြ႔ၾဲ ကီးတုိ႔သည္ ေအမက္ေဖၚျပပါအတုိင္း အဓိကေသမွ်ာ့ခ က္ျဖစ္သည္ွ်ာ့ အၾကံျပဳေထမက္ခံခ က္မ မး
ကုိ အစီရင္ခစ
ံ မပါ ေခါင္းစဥ္မ မးအတုိင္း စိစစ္တင္ျပထမးပါသည္

စက္မအ
ႈ ေျချပဳစုိက္ပ ဳိးေရးထက္၊ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူစိက
ု ္ပ ဳိးေရးကုိ ဦးစမးေပးသည္ွ်ာ့ အေနျဖင္ွ်ာ့၊
ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့မသ
ိ မးစုမ မးကုိ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးေပးကမ လယ္ယမစုိက္ပ ဳိးေရးထြက္ကန
ု ္ တုိးျမင္ွ်ာ့ေစမည္ွ်ာ့၊
ဆင္းရဲမႈေလ မွ်ာ့ပါးေရးေရးရႈသည္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒကုိ ေဖၚေဆမင္ရန္ ာႏင္ွ်ာ့ ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မး အမး
စုိက္ပ ဳိးေရးတုိးခ ဲ႕အစီအစဥ္မ မး၊ ေခ းေငြအစီအစဥ္မ မးျဖင္ွ်ာ့အေထမက္အပံ႔ျပဳရန္။



သစ္ေတမေျမမ မးအတြင္း လက္ရိေျမအသုံးခ ေနမႈမ မးအေပၚ ရပုိင္ခင
ြ ွ်ာ့အ
္ ခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မးကုိ ရင္းလင္းစြမ
ေဖၚျပသတ္မတ္ေပးျခင္းအပါအ၀င္၊ လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မး၏

ဓေလ႔ထုံးအစဥ္အလမ၊ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့

အေရးမ မးကုိ တရမး၀င္ျဖစ္ေစ၍ အသိအမတ္ျပဳေရးေဆမင္ရက
ြ ္ရန္ ာႏင္ွ်ာ့ လူမ ဳိးစုနယ္ေျမ ၀န္းက င္၊

ျပင္ပနယ္နိမတ
ိ ္သတ္မတ္ေဖၚေဆမင္ရမတြင္၊

လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္း၏

သတ္မတ္ပိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့ကို

ရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံမႈျပဳသည္ွ်ာ့

စိစစ္သတ္မတ္ေပးရန္။

ဦးေဆမင္ပိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့ာႏ
္ င္ွ်ာ့

အတည္ျပဳ

စီမက
ံ ိန္းၾကီးမ မး

ေဆမင္ရက
ြ ္

ေနစဥ္ကမလအတြင္း၊ လြတလ
္ ပ္ေသမ၊ တင္ၾကဳိေဆမင္ရက
ြ ္ေသမ၊ သေဘမတူေၾကမင္းျပန္ၾကမးခ က္
တုိ႔အေပၚ၊စဥ္ဆက္မျပတ္ေစမင္ွ်ာ့ၾကပ္ၾကည္ွ်ာ့ရႈရန္ာႏင္ွ်ာ့ လုိအပ္ခ က္တစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မတ္ရန္။ ဓေလ႔ထးုံ
ဆုိင္ရမ ေျမယမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မးအပါအ၀င္၊ လက္ရိျဖစ္ပမြ းေနသည္ွ်ာ့ ေျမယမအျငင္းပြမးမႈ မ မး အနက္၊
ၾကီးမမးခက္ခသ
ဲ ည္ွ်ာ့ေျမယမအျငင္းပြမးမႈမ မးကုိ ဦးစမးေပးေျဖရင္းရန္။


ဆုံးျဖတ္ခ က္ခ မတ္သည္ွ်ာ့ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးာႏင္ွ်ာ့အလြယတ
္ ကူဆက္သယ
ြ ္ာႏုိင္ခင
ြ ္ွ်ာ့ ာႏင္ွ်ာ့ အဆုိပါအဖြ႔မ
ဲ မး
ေရ႕ေမမက္တက္ေရမက္ပိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့အပါအ၀င္၊ အဆုိပါအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးတြင္ အမ ဳိးသမီးမ မးပါ၀င္ေစျခင္း
ျဖင္ွ်ာ့

ေျမပုိင္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ိသူမ မးကဲ႔သိ႔ု အမ ဳိးသမီးမ မး၏တန္းတူေနရမရရိေရး အမးေကမင္းလမေစရန္။ ေျမ

အသုးံ ခ မႈလက္မတ္တင
ြ ္ ပူးတြအ
ဲ မည္ေပါက္ပိင
ု ္ဆိင
ု ္ခင
ြ ႔က
္ ႔သ
ဲ ိ႔ေ
ု သမ၊ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမအခြင္႔
အေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကမင္းအရ အကမအကြယေ
္ ပးမႈ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္။ ဥပေဒ အကူအညီ
ေပးေရးာႏင္ွ်ာ့ ဥပေဒေၾကမင္းအရကူညီရန္ ရည္စူးမႈ ာႏင္ွ်ာ့ ၀န္ေဆမင္မႈ -၂ ရပ္လုံးအတြက္ ကုိယ္စမးလယ္
အျဖစ္ ကနဦးမတ္ပတ
ုံ င္လုပင
္ န္းတုိ႔တြင္ အမ ဳိးသမီးမ မး စဥ္ဆက္မျပတ္ပါ၀င္ေစေရး။


မျဖစ္မေနေျမကုသ
ိ မ
ိ း္ ယူ၍ ေလ မ္ေၾကးေပးသည္ွ်ာ့အခါ၊ လုပက
္ ြကဥ
္ ီးပုိင္က ယ္ပါက

ေငြျဖင္႔ေပးေလ မ္

ေစျပီး၊ လုပက
္ က
ြ ္ဦးပုိင္ေသးငယ္ပါက ေျမအစမးေပးျခင္းနည္းလမ္းကုိသမ အသုံးျပဳေစသည္ွ်ာ့ ခ ဥ္းကပ္
ေဆမင္ရက
ြ ္ပုံ ေျပမင္းလဲက င္ွ်ာ့သုံးေစရန္၊ ဥပေဒမ မးကုိျပင္ဆင္ေရး။ သိမး္ ဆည္းထမးသည္ွ်ာ့ ေျမယမမ မး
ကုိ အသုံးမျပဳျဖစ္ပါက ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး ဦးစမးေပးေဆမင္ရက
ြ ္ရန္ ာႏင္ွ်ာ့ အတိတက
္ မလနစ္နမမႈမ မး
အေပၚ ခြဲေ၀ပုိင္ဆိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့္ (ကမလရည္ခံစမးခြငွ်ာ့္ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရး)၊ ေငြျဖင္ွ်ာ့ေပးေခ ျခင္း၊ အစု ရယ္ယမ ေ၀စု
စသည္တိ႔အ
ု ပါအ၀င္ ေလ မ္ေၾကးကုိ နည္းလမ္းစုံျဖင္ွ်ာ့ေပးေခ ျခင္း ခ ဥ္းကပ္မမ
ႈ ဳိးျဖင္ွ်ာ့ ေျဖရင္း ရမည္။


ေျမယမဆုိင္ရမအေထမက္အထမး

စမရြက္စမတမ္းမ မးအလြယတ
္ ကူရရိာႏုိင္ခင
ြ ွ်ာ့ာႏ
္ င္ွ်ာ့

ေက းလက္ေဒသ

လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးာႏင္ွ်ာ့ တစ္ဦးခ င္းစီအတြက္၊ မူ၀ါဒဆုိင္ရမ သတင္းအခ က္အလက္မ မး ရယူပိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့ ကုိ
ျမင္ွ်ာ့တင္ေစရန္ာႏင္ွ်ာ့

ေျမပုံေရးဆြေ
ဲ ရးအစီအစဥ္မ မးသည္

ကုနက
္ စရိတသ
္ က္သမရမည္၊

ပြငွ်ာ့လ
္ င္း

ျမင္သမမႈရိရမည္၊ အလြယတ
္ ကူ ရယူာႏုိင္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ိရမည္ျဖစ္သည္။ လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးပါ၀င္မရ
ႈ ိရမည္။
ေျမယမမဲ႔မိသမးစုမ မးာႏင္ွ်ာ့ အစုိးရကခ ထမးပုိင္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ိသည္ွ်ာ့ေျမတုိ႔ကို စမရင္းေကမက္ယူရမည္။


လက္ရိေျမအတန္းအစမးမ မး၏

ရႈပ္ေထြးမႈမ မးကုိ

ေလ မွ်ာ့ခ ရန္၊

လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးပါ၀င္ေစသည္ွ်ာ့

ေျမအတန္း အစမး ခြဲျခမးျခင္းစနစ္တစ္ခုေဖၚေဆမင္ရမည္။ ေျမအတန္းအစမးအသစ္၏ ဆီေလ မ္မႈာႏင္ွ်ာ့
တိက မႈကို ျဖစ္ေစရန္ လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးအမး လုေ
ံ လမက္သည္ွ်ာ့ပညမေပးမႈာႏင္ွ်ာ့ အစုိးရ အရမထမ္း
မ မးဘက္ကလည္း စည္းမ ဥ္း စည္းကမ္းမ မးကုိ နမးလည္တတ္ကြ မ္း၍ ေျမအတန္းအစမး ျပန္လည္
ခြဲျခမးမႈအေပၚ အမဏမသက္ေရမက္ေစရန္ ယုံၾကည္ကိးု စမးထုိကသ
္ ူမ မးျဖစ္ရမည္။


ေျမယမပဋိပကၡကင္းရင္းသည္႔ (သုိ႔မဟုတ္) ပဋိပကၡေျဖရင္းျပီးသည္ွ်ာ့ ေနရမတုိင္းတြင္ ေျမယမျပဳျပင္
ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္မႈမ မးကုိ

ျဖစ္ာႏုိင္သမ ေဆမင္ရက
ြ ္ရမည္။

သုိ႔မသမ၊

ပဋိပကၡျဖစ္ဆဲေဒသ

မ မးအတြကလ
္ ည္း၊ အနမဂတ္တြင္ ေအမင္ျမင္ခ႔ေ
ဲ သမ အနီးပတ္၀န္းက င္ေဒသမ မးတြင္ ေဆမင္ရြက္
မႈပစ
ံု အ
ံ တုင
ိ း္ အေျချပဳေဖၚေဆမင္ာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡေျဖရင္းျပီးသည္ွ်ာ့ေဒသရိ လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ မးအတြက္၊ ေျမယမအခြင႔အ
္ ေရးမ မးာႏင္ွ်ာ့ ပတ္သက္၍ ျပည္သတ
ူ ိ႔အ
ု သိရေ
ိ စရန္ာႏင္ွ်ာ့ အျငင္းပြမးမႈမ မးကုိ
ေျဖရင္းရန္အတြက္ ကြ မ္းက င္သည္ွ်ာ့ ျဖန္ေျဖေရးသမမးမ မးက ျဖန္ေျဖေရးလုပ္ငန္း၊ ပညမေပးေရး
လုပ္ငန္းမ မး

ေဆမင္ရက
ြ ္ေပးျခင္းျဖင္ွ်ာ့

ေျဖရင္းေဆမင္ရြကသ
္ ည္ွ်ာ့

ေထမက္ပ႔ေ
ံ ပးရမည္။

ထုိ႔အျပင္

ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးေရးအစီအစဥ္မ မးတြင္

ေျမမဲ႔ယမမဲ႔မ မးအတြက္
ေနရမေရႊ႔ေျပမင္းရသူမ မး၊

ျပန္လည္အေျခခ ေနထုိင္သမ
ူ မးကုိ ဦးစမးေပးပါ၀င္ေစရမည္။


ေျမကုိ အုပ္ခ ဳပ္ေရးအမဏမာႏင္ွ်ာ့ ရပုိင္ခင
ြ ွ်ာ့တ
္ ိ႔က
ု ုိ ဗဟုိမ လက္ေအမက္အဖြ႔မ
ဲ မးသုိ႔ ခြဲေ၀သုံးစြရ
ဲ န္အတြက္
စမ္းသပ္ရမေနရမအျဖစ္အသုးံ ျပဳၾကျမဲျဖစ္ရမ
တုိင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အလုိက္

လုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့

အျခမးအမဆီယံာႏုိင္ငံမ မးတြင္
အမဏမခြဲေ၀သုံးစြပ
ဲ ုံ

ေျမယမအုပ္ခ ဳပ္မႈကို

နမူနမမ မးအေပၚ

ဆင္ျခင္

သုံးသပ္ရန္၊


ေဒသဆုိင္ရမ ေျမယမစီမအ
ံ ပ
ု ္ခ ဳပ္ပုံ၊ ေဒသဆုိင္ရမ လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မး၏ ေျမာႏင္ွ်ာ့ဆိင
ု ္ရမ ေျမပုံာႏင္ွ်ာ့
အေထမက္အထမးမ မး အလြယ္တကူရယူပိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့၊္ ထိေရမက္အက ဳိးရိသည္ွ်ာ့ အျငင္းပြမးမႈ ေျဖရင္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေျမယမပုိင္ဆိင
ု မ
္ ႈာႏင္ွ်ာ့ ေျမအတန္းအစမးခြျဲ ခမးျခင္းတုိ႔ာႏင္ွ်ာ့ ပတ္သက္၍ ေဒသဆုိင္ရမ ဗဟု
သုတ အေပၚေကမင္းစြမအေျခခံမႈ ာႏင္ွ်ာ့ ျပည္သသ
ူ ိ႔အ
ု သိေပးမႈ၊ ပြငွ်ာ့လ
္ င္းျမင္သမမႈာႏင္ွ်ာ့ တမ၀န္ယူမ၊ႈ
တမ၀န္ခမ
ံ ႈတိ႔ာႏ
ု င္ွ်ာ့ပတ္သက္သည္ွ်ာ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ မး တုိးတက္ခိင
ု ္မမေစရမည္။

၁။

လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္ေတမင္သစ
ူ က
ို ပ
္ ဳိ းေရး၊ ေျမမဲ႔ယမမဲျွ်ာ့ ဖစ္မာႏ
ႈ င္ွ်ာ့ မ တေသမ ေျမယမခြေ
ဲ ၀ခ ထမးမဳ

အႀကံျပဳေထမက္ခခ
ံ က္။ စက္မအ
ႈ ေျချပဳစုိက္ပ ဳိးေရးထက္၊ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူစိက
ု ္ပ ဳိးေရးကုိ ဦးစမးေပး
သည္ွ်ာ့ အေနျဖင္ွ်ာ့၊ ေျမမဲ႔ယမမဲမ
ွ်ာ့ ိသမးစုမ မးကုိ ေျမယမခြေ
ဲ ၀ခ ထမးေပးကမ လယ္ယမစုိက္ပ ဳိးေရးထြကက
္ ုန္ တုိးျမင္ွ်ာ့
ေစမည္ွ်ာ့၊ ဆင္းရဲမေ
ႈ လ မွ်ာ့ပါးေရးေရးရႈသည္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒကုိ ေဖၚေဆမင္ရန္ ာႏင္ွ်ာ့ ေတမင္သလ
ူ ယ္ သမမးမ မးအမး
စုိက္ပ ဳိးေရးတုိးခ ဲ႕အစီအစဥ္မ မး၊ ေခ းေငြအစီအစဥ္မ မးျဖင္ွ်ာ့အေထမက္အပံ႔ျပဳရန္။
ေျမယမမဲွ်ာ့ျပသနမမ မး၊ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သစ
ူ ိက
ု ္ပ ဳိးေရး ာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးမဳတိ႕ု သည္ ခြဲျခမး
မရာႏိုင္ေသမ အခ တ
ိ အ
္ ဆက္မ မးျဖစ္ၾကသည္။ လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္စက
ို ္ပ ိဳးေရးကို ေအမင္ျမင္စမြ အမးေပး ျမင္ွ်ာ့တင္ာႏုိင္
ရန္မမ၊ ာႏိုင္ငံတစ္ာႏိုင္ငံတြင္ ေျမလယ္၀ယ္ရသ
ိ ည္ွ်ာ့ ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးထု ရိရန္လိအ
ု ပ္ျပီး ေျမအေပၚတြင္ ရင္းာႏီး
ျမဳပ္ာႏံမႈျပဳရန္အတြက္ ေျမယမလုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့္ လုံျခဳံခိင
ု ္မမမႈရိေၾကမင္း ယုၾံ ကည္မႈ ရိေစရမည္ ျဖစ္သည္။
ထို႕နည္းတူစြမပင္ စိက
ု ္ပ ိဳးေရးအေျချပဳ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္ ေျမယမမဲွ်ာ့စက
ို ္ပ ိဳးေရး အလုပသ
္ မမးမ မး လဲ
ရိေနသည္ျဖစ္ရမ

ဆင္းရဲမဳေလ မွ်ာ့ခ ရန္

ရည္ရယ
ြ သ
္ ည္ွ်ာ့

ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးေပးေရးသည္

ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့မ မး

ေလ မွ်ာ့ခ ေရးအတြက္ လိုအပ္လ က္ရိေပသည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငံအေနျဖင္ွ်ာ့ မူ၀ါဒာႏင္ွ်ာ့ တရမး၀င္မူေဘမင္မ မး ခ မတ္ေရးတိ႕ု အတြက္ အသင္ွ်ာ့ ျဖစ္ေနသည္ွ်ာ့
စကမးရပ္သုးံ ခုမမ - ျမန္မမာႏိုင္ငံသမးမ မး၏ၾကြယ၀
္ မဳတစ္ရပ္အျဖစ္ သင္ွ်ာ့တင္ွ်ာ့မ တၿပီး ႀကီးထြမးရင္သန္ေနသည္ွ်ာ့
စိုက္ပ ဳိ းေရးဆိုငရ
္ မ အေျခခံအုတ္ျမစ္အမး အတူတကြလမ္းခ ီ တည္ေဆမက္ ရန္အတြက္ “ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့မ မး
ေလ မွ်ာ့ခ ျခင္း” ကုိျဖစ္ေစရန္၊ “မ တေသမ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးမဳာႏင္ွ်ာ့ အေထမက္အပံွ်ာ့ ၀န္ေဆမင္မဳမ မး” မတဆင္ွ်ာ့
“လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူ စိက
ု ္ပ ိဳးေရး” ကိုေရးရႈ ေဖၚေဆမင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အမ ဳိ းသမးေျမအသံုးခ မဳမူ၀ါဒ(မူၾကမ္း)ပါ လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္ ေတမင္သူ မ မးအမး ကမကြယရ
္ န္ာႏင္ွ်ာ့ ျမင္ွ်ာ့တင္ေပးရန္၊
ဆဌမအႀကိမ္မူၾကမ္း၏ အပိင
ု ္း (၁)၊ အခန္း-၂ အေျခခံမူမ မး အပိုဒ္ (၇) တြင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတမင္သူမ မး၏ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးကို အကမ
အကြယ္ေပးရန္ ရင္းလင္းစြမခ မတ္ေရး ဆြထ
ဲ မးသည္မမေဒသဆိုင္ရမလူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းအေနာႏင္ွ်ာ့ လက္ခံထမးေသမ လူထု၏ တရမး၀င္ေျမယမပိုငဆ
္ ိုင္မဳ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရး၊ အထူးသျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမ
လက္မဲွ်ာ့ ျဖစ္ရန္အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မးေသမ လုပ္ကြက္ငယ္ေတမင္သူမ မး၏ အခြင္ွ်ာ့အေရးကို သိရိ အကမအကြယ္ေပးရန္- ဟုျဖစ္ပါသည္။
ဤအခ က္သည္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတမင္သူမ မးသည္ ေက းလက္ေဒသ ဆင္းရဲမဳပေပ မက္ေရး တရမး၀င္မူေဘမင္မ မးာႏင္ွ်ာ့ စိုက္ပ ိဳးေရး
မူ၀ါဒအမး အေထမက္အကူျပဳေနေၾကမင္း မီးေမမင္းထိုးျပသည္ွ်ာ့အျပင္ ျမန္မမာႏိုင္ငံအမး အမရ၏ ေအမင္ျမင္ခဲွ်ာ့သည္႔ သမဓက (၅) ာႏုိင္ငံ
ျဖစ္သည္ွ်ာ့

ဂ ပန္၊

ေအမင္ျမင္ေသမ

ထိုင္၀မ္၊

ေတမင္ကိုရီးယမး၊

သမိုင္းေၾကမင္းသစ္

တရုတ္(ျပည္မ)ာႏင္ွ်ာ့

ေရးဆြဲပူးေပါင္းရမတြင္

ဗီယက္နမ္တို႕ကဲွ်ာ့သို႕

ပါ၀င္ရန္

အေျခခံေကမင္းမ မး

အထူးေဖမ္ျပလ က္ရိသည္။

တည္ေဆမက္ၿပီး

ထိုာႏိုင္ငံမ မး၏

စိက
ု ္ပ ိဳးေရး

ထုတ္လုပ္မဳာႏင္ွ်ာ့ စီးပြါးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမဳအလံုးစံုသည္ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတမင္သူမ မးအမးျမင္ွ်ာ့တင္ေပးျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ယင္းတိုွ်ာ့၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ ရေသမ
ေျမယမပိုင္ဆိုင္မဳ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးတို႕အေပၚ အေျခခံလ က္ရိသည္။ အပိုင္း (၂) အခန္း-၃ ၏ ေျမယမသတင္းအခ က္ အလက္စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ဳ
တြင္လည္း လုပ္ကြက္ငယ္ေတမင္သူမ မး အပိုဒ္- ၁၆(က) ဟူ၍ အေလးထမး ေဖမ္ျပထမးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသျဖင္ွ်ာ့ ဤအခန္း က႑၏
လုိအပ္ခ က္အေပၚ ေလွ်ာ့လမေဆမင္ရြက္ရန္ာႏင္ွ်ာ့ တိုးတက္မဳမ မးကို မတ္တမ္း တင္ထမးရိရန္ ပိုမိုေသခ မလ က္ရိသည္။

(က)

လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္ေတမင္သစ
ူ က
ို ပ
္ ဳိ းေရးကိအ
ု ေျချပဳခ ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ အမ တဆံုး၊ လက္ေတြ႕အက ဆံုးာႏင္ွ်ာ့

ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ တ
ႈ ိးု ျမင္ွ်ာ့ာႏုိငဆ
္ ုးံ ျဖစ္သည္။
အမရတစ္ခင
ြ ္

ဆယ္စုာႏစ္မ မးစြမ

သမဓကမ မးအရ

ေျမမဲယ
ွ်ာ့ မမဲွ်ာ့ျဖစ္ခွ်ာ့ၿဲ ပီး

ေျမကြကင
္ ယ္ေလးမ မးကို

လုပက
္ ိုငသ
္ ူမ မးအပါအ၀င္၊ လုပက
္ ြကင
္ ယ္မ မးအမး ဦးစမးေပး၍ ေျမယမလုပ္ပိင
ု ခ
္ င
ြ ွ်ာ့္ လုျံ ခဳံခိင
ု မ
္ မမဳကို ကမကြယ္ ေ
ပးသည္ွ်ာ့

ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ေရးသည္ လုပက
္ ြကက
္ ယ္ စီးပြမးျဖစ္စက
ို ္ပ ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ မးကို

ဦးစမးေပးေဆမင္ရက
ြ သ
္ ည္ထက္

စိက
ု ္ပ ိဳးေရးထုတလ
္ ုပ္မဳာႏင္ွ်ာ့

စီးပြမးေရးတုိးတက္မဳကို

ရရေ
ိ ရးတုိ႔တင
ြ ္

ပိုမိုအက ိဳးသက္ေရမက္ေၾကမင္း ျပသခဲၾွ်ာ့ ကသည္။ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္မ မးကို အေျခခံခ ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ အဆင္းရဲ
ဆံုးသူမ မး၏ လူမဳဘ၀ကိက
ု မကြယရ
္ န္ အေကမင္းဆံုးျဖစ္သလို အမးလံုးေျမယမပိုင္ဆိုင္ေရး ကုိေရးရႈသည္ွ်ာ့
မန္ကန္သည္ွ်ာ့လမ္းေၾကမင္းျဖစ္ၿပီး စိက
ု ္ပ ဳိ းေရးထုတက
္ ုန္ ပိုမတ
ို ိုးတက္ေရးသို႕ တသမတ္တည္း ဦးတည္ာႏုင
ိ ္
မည္ျဖစ္သည္။ အမရတစ္လမႊ း စီးပြမးေရးအရ ေအမင္ျမင္မဳ အရဆ
ိ ုးံ ာႏင္ွ်ာ့ အတည္ၿငိမဆ
္ ုးံ ာႏိင
ု င
္ မ
ံ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့ ဂ ပန္၊
ထိုင္၀မ္၊

ေတမင္ကိုရီးယမး၊

ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ရမတြင္

ဗီယက္နမ္ာႏင္ွ်ာ့
လုပက
္ က
ြ ္က ယ္

တရုတ္

(ျပည္မ)ာႏိုင္ငံတို႕

စိုကပ
္ ိဳးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ မး

အမးလံုးသည္

ေျမယမျပဳျပင္

(သိ႕ု မဟုတ္)

စက္မဳအေျချပဳ

စိုက္ပ ဳိ းေရးလုပင
္ န္းမ မးထက္ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္မ မးကိသ
ု သ
ိ သ
ိ မသမ ခ ဥ္းကပ္ခွ်ာ့ဲ ၾကသည္။ ထိာႏ
ု ိုင္ငံအမးလံုးတြင္
လုပ္ငန္းဦးပိုငႀ္ ကီးမ မး

(ပုဂၢလက
ိ ျဖစ္ေစ၊

စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ)ထက္၊

လုပက
္ က
ြ ္ငယ္

ေတမင္သူမ မးက

ထိထိေရမက္ေရမက္ ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏိုင္၍ စိုကပ
္ ိဳးေရးထုတလ
္ ုပ္မဳတြင္ ႀကီးမမးေသမ ရလမဒ္မ မး ရရိခေ
ွ်ာ့ဲ ၾကမင္း
သိသမထင္ရမး ခဲွ်ာ့သည္။
လူဦးေရ၏ ၇၀ ရမာႏဳန္းခန္႔သည္ အဓိကအမးျဖင္ွ်ာ့ လယ္ယမစိက
ု ္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို မခ
ီ ိုေနရသည္ွ်ာ့
ေက းလက္ေနျပည္သမ
ူ မးရရ
ိ မ ျမန္မမာႏိုင္ငံအေနျဖင္ွ်ာ့ အမရ၏ ဒုတယ
ိ ကမၻမစစ္လန
ြ က
္ မလ ေအမင္ျမင္ခသ
ွ်ာ့ဲ ည္ွ်ာ့
လုပက
္ ြကင
္ ယ္ ေတမင္သူစိက
ု ္ပ ဳိးေရးကို အစျပဳအေျခခံၿပီး ဘက္စုဖ
ံ ြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသမ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းအမး
ေအမင္ျမင္စမြ ထူေထမင္ာႏိုင္ခွ်ာ့ေ
ဲ သမ အမရ (၅) ာႏိုင္ငံ ၏ သမိင
ု ္းေၾကမင္းကိဆ
ု က္ခရ
ံ န္ အလမးအလမ အေျခ
အေနေကမင္းမ မးရိေနေပသည္။
နမမတိ အဖြ႔ၾဲ ကီး၏ လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးမတဆင္ွ်ာ့ ဥပေဒေရးရမလူမႈ၀န္ထမ္းအစီအစဥ္ျဖင္ွ်ာ့ ျမန္မမာႏိုင္ငံ
အတြင္း

ေဆမင္ရက
ြ ္ခ႔သ
ဲ ည္ွ်ာ့

ကြင္းလုပ္ငန္းမ မးအရ

ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးအမ မးစုသည္

လယ္ယမေျမ

မတ္ပုတ
ံ င္ျခင္းျဖင္ွ်ာ့ မိမတ
ိ ိ႔၏
ု လုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့တ
္ ည္ျငိမ္ခိင
ု ္မမမႈကို ငံ႔လင္ွ်ာ့ေနၾကရမ၊ အမ မးစုမမ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္

ေ

တမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မး ျဖစ္ၾကသည္။ နမမတိအဖြ႔ၾဲ ကီး၏ ၂၀၁၅ ခုာႏစ္၊ ောႏြရမသီအတြင္း ေတြ႕ရိခ က္မ မး အရ၊
တိုင္းာႏင္ွ်ာ့ျပည္နယ္ (၇) ခုမ လယ္ယမေျမမတ္ပတ
ုံ င္လိသ
ု ည္ွ်ာ့ အမႈသည္ေပါင္း

(၁၅၀၀)ဦး၊ နီးပါးခန္႕တြင္

အမ မးစုျဖစ္ေသမမိသမးစု (၁၀၅၀) စု၊ (သုိ႔မဟုတ္) (၇၀ ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္း) သည္၊ စိုကပ
္ ိဳးေျမ (၅)ဧက
ကုိင္လ က္ရိၿပီး (ပံု - ၁တြငၾ္ ကည္ွ်ာ့ပါ။)
လုပက
္ ိုင္ေနၾကသူမ မး

(၂၀) ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းမမ၊

ျဖစ္ေၾကမင္းေတြ႕ရိရပါသည္။

ေအမက္လပ
ု ္

စိက
ု ္ပ ိဳးေျမ (၅) ဧကမ (၁၀) ဧက အတြငး္

နမမတိအဖြ႔ၾဲ ကီး၏

ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မးေထမက္ပံွ်ာ့

ကူညီမဳျဖင္ွ်ာ့ ျမန္မမာႏိုင္ငံအတြင္း လယ္ယမေျမ မတ္ပုတ
ံ င္ခွ်ာ့ေ
ဲ သမ ေတမင္သမ
ူ မး၏ ပ မ္းမ လယ္ယမ

ေျမ

အက ယ္အ၀န္းမမ (၅.၅၃) ဧကျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးအမး အေျခခံျခ င္း သည္
အမရ၏ေအမင္ျမင္မဳအရဆ
ိ ုးံ ာႏိုင္ငံ (၅) ာႏိုင္ငံ၏ စီးပြမးေရးေအမင္ျမင္မႈ သမိုင္းေၾကမင္းကို သမမက ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏
ေျမယမလုပက
္ ိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့္ မလံုၿခံဳမဳကို ခံစမးေနရေသမ မိသမးစုမ မး၏ လိအ
ု ပ္ခ က္မ မးကိပ
ု ါ ထင္ဟပ္လ က္ရိ ပါသည္။
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လယ္ယမေျမမတ္ပုတ
ံ င္ခသ
ဲွ်ာ့ ည္ွ်ာ့အမဳတြအ
ဲ လိက
ု ္ ဧက

ပံု - (၁) ျမန္မမာႏိုငင
္ ၏
ံ လယ္ယမေျမမတ္ပုတ
ံ င္ေဆမင္ရက
ြ ခ
္ သ
ဲွ်ာ့ ည္ွ်ာ့အမဳတြအ
ဲ လိက
ု ဧ
္ ကမ မး
(နမမတိ ၂၀၁၅)

ဆယ္စုာႏစ္တစ္ခုစမ လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾြဲ ကီး၏ အိာႏၵိယာႏိုင္ငံအတြင္း ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳခ က္မ မးအရ
ေျမမဲ႔ယမမဲ႔တုိ႔အမး ေျမကြကင
္ ယ္မ မးခြေ
ဲ ၀ခ ထမးေပးမႈအပါအ၀င္၊
လုပက
္ ိင
ု ္ပိုင္ဆိုင္မဳ၊

လံုၿခံဳခိုင္မမေရးအတြက္

လုပ္ကက
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးအမး ေျမယမ

ေထမက္ပ႔ေ
ံ ဆမင္ရက
ြ ္ျခင္းသည္

လုပက
္ က
ြ ္ဦးပိင
ု ္ႀကီးမ မးကို

ခ ဥ္းကပ္ေဆမင္ရက
ြ ္ျခင္းထက္ ပိုမထ
ို ိေရမက္ေၾကမင္း ေတြ႕ရိခရ
ွ်ာ့ဲ သည္။ ေျမယမ တစ္ယူနစ္ျခင္းစီ၏ ထုတလ
္ ုပ္
မႈအရ ထုတလ
္ ုပမ
္ ႈအျမင္႔ဆုံးကုိ ေဖၚေဆမင္သည္ွ်ာ့ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္မ မးတြင္ တစ္ဧက၏ ဆယ္ပုတ
ံ စ္ပုံ ခန္႔သမရိ
ေသမ စိက
ု ္ပ ိဳးေျမမ မးလည္း ပါ၀င္သည္။ လုပက
္ ြကင
္ ယ္ေတမင္သူမ မး၏ ထုတလ
္ ုပ္မႈ ပုိမုိတိးု တက္ေစရန္၊
ကမလလတ္၊

ကမလရည္

ရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံမဳမ မးအျဖစ္

ဆည္တမတမံ

ေျမျပင္အနိမွ်ာ့အ
္ ျမင္ွ်ာ့ညိျခင္း၊ ေျမဆီလႊမကို ထိေရမက္စြမျပဳျပင္ျခင္း၊

တည္ေဆမက္ျခင္း၊

ေတမင္ကုန္း ေတမင္ေစာင္ီး မ မးတြင္

ေလကမးထစ္လယ္ယမ ေဖၚေဆမင္ျခင္း၊ ဖန္လုအ
ံ ိမ္စိက
ု ္ပ ဳိးေရး ာႏင္ွ်ာ့ စိက
ု ္ပ ိဳးစမးရိတ္ေခ းေငြလုပ္ငန္းမ မးပါ
ေဖၚေဆမင္ရန္လိသ
ု ည္။ တရုတ္ာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၆၂ ခုာႏစ္မ ၁၉၇၈ ခုာႏစ္ကမလ၊ အေတြ႔အၾကဳံာႏင္ွ်ာ့ သမဓကမ မးအရ၊
(အစိုးရ၏ဦးေဆမင္မႈျဖင္ွ်ာ့ စိုက္ပ ိဳးေျမမ မးအမး စုစည္း ၍

စုေပါင္းလယ္ယမေဖမ္ေဆမင္ခ ိန္) တြငလ
္ ည္း

လုပက
္ ြကင
္ ယ္မ မးကို ပံွ်ာ့ပးို မႈ ရိခ႔ရ
ဲ မ၊ စိက
ု ္ပ ိဳးာႏိုင္ေသမ ေျမ၏ ၅ ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းသမရသ
ိ ည၊္ွ်ာ့ အလြန္ေသးငယ္သည္ွ်ာ့

ပုဂၢလက
ိ
စိက
ု ္ပ ိဳးေျမမ မးသည္ ာႏိင
ု င
္ ၏
ံ
စုစု လယ္ယမထြက္ကုနထ
္ တ
ု လ
္ ုပ္မတ
ႈ န္ဘိးု ၏ ၁၅ ရမခိင
ု ္ာႏဳန္းမ ၂၀
ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းအထိ ထုတလ
္ ုပ္ေပးာႏိုင္ေၾကမင္း ေတြ႕ရိခရ
ဲွ်ာ့ သည္။ အလမးတူပင္၊ ရုရာႏိုင္ငံတြငလ
္ ည္း၊ အစိုးရထိန္းခ ဳပ္
မႈျဖင္ွ်ာ့ ပုဂၢလက
ိ လုပ္ကက
ြ ္မ မးကို စုစည္း၍၊ စုေပါင္းလယ္ယမအျဖစ္ေဖမ္ေဆမင္ခ႔ရ
ဲ မတြင္၊ စုစုစက
ို ္ပ ိဳးာႏိုင္ေသမ
ေျမ၏

၃ ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းမ ေသမ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္မ မးသည္၊

စုစလ
ု ယ္ယမထြကက
္ ုနတ
္ န္ဘိးု (ဟင္းသီးဟင္းရြက၊္

သစ္သီး၀လံာႏင္ွ်ာ့ အသမး ာႏင္ွ်ာ့ ာႏို႕ထြက္ပစၥည္းအမ မးစုအျပင္၊ အမလူးထုတလ
္ ုပ္မဳအမ မးစု အပါအ၀င္) ၏ ၂၀
ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းမ

၃၀

လယ္ပိင
ု ္ေရး”

ရမခိုင္ာႏဳန္း

ဟူ၍

အထိ

အေစမပုိင္း

ထုတလ
္ ုပာႏ
္ ိုင္ခွ်ာ့ၾဲ ကသည္။

ေဖၚေဆမင္စဥ္က၊

ေတမင္ဗယ
ီ က္နမ္၏

ထုတလ
္ ုပ္မဳာႏင္ွ်ာ့

“လယ္လုပသ
္ သ
ူ မ

တည္ၿငိမ္မဳတြင္

သိသသ
ိ မသမတိုး

တက္ခဲွ်ာ့သည္။ ဆန္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္မဳတြင္ (၃၀) ရမခိုင္ာႏဳန္း တိုးတက္ခဲွ်ာ့ရမ ကြန္ျမဴနစ္ ဗီယက္ေကမင္းတို႕၏ တပ္သမး
စုေဆမင္းမႈကို (၈၀) ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္း ေလ မွ်ာ့က ေစခဲသ
ွ်ာ့ ည္။
ထုတ္လုပမ
္ ဳာႏင္ွ်ာ့

တည္ၿငိမမ
္ ဳတိ႕ု ာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍

ျဖည္ွ်ာ့စြက္ရလ င္

ဆင္းရဲမဳေလ မ႔ခ ေရး၏

အေျဖ

တစ္ရပ္အျဖစ္၊ ေျမယမမဲွ်ာ့မဳမ မးအတြက္ အစိးု ရပိုင္ေျမမျဖစ္ေစ၊ ပုဂလ
ၢ က
ိ ပိုင္ေျမမ မးကို ၀ယ္ယူ၍ျဖစ္ေစ၊ေျမကြက္
ငယ္မ မးကုိခြဲေ၀ခ ထမးေပးမည္ဆလ
ို င္၊ စံမီစက
ို ္ပ ိဳးေျမကြက္မ မးကို ျဖန္႔ေ၀ေပးသည္ထက္၊ အစိးု ရ အေနျဖင္ွ်ာ့
ပုိမုိတတ္ာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကမင္ွ်ာ့ဆိုေသမ္

လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီး

အေနျဖင္ွ်ာ့

တရုတ္ျပည္မာႏင္ွ်ာ့

အိာႏၵိယာႏုိင္ငတ
ံ ို႕တြင္ အစိးု ရာႏင္ွ်ာ့ပူးေပါင္း၍ ေျမယမမဲွ်ာ့မ မးအတြက္ ရည္ရယ
ြ က
္ မ လုပက
္ က
ြ ္ ငယ္စက
ို ္ပ ိဳးေျမေရး
ဥပေဒမူေဘမင္ေဖၚေဆမင္ရမတြင္ ေအမင္ျမင္မဳရခဲေ
ွ်ာ့ သမ ေၾကမင္ွ်ာ့ပင္ျဖစ္သည္။ ထိသ
ု ို႕လုပ္ ေဆမင္ရမတြင္
အစိုးရအေနျဖင္ွ်ာ့ ျပည္သပ
ူ ိုငေ
္ ျမ မလံုေလမက္ပါက ပုဂလ
ၢ က
ိ ပိုင္ေျမမ မးကို ၀ယ္ယူျခင္းသည္ အေကမင္းဆံုး
ခ ဥ္းကပ္ေဆမင္ရက
ြ ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိာႏၵိယာႏိုင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ ေျမသိမ္းျခင္း၊ ပုဂလ
ၢ က
ိ ပိုင္ေျမအမး
ေပါက္ေစ းထက္ာႏိမ္၍ ၀ယ္ယူျခင္းတိ႕ု သည္ အလုပ္မျဖစ္ေၾကမင္း ေတြ႕ခဲွ်ာ့ရပါသည္။ ထိသ
ု ို႕ လုပ္ေဆမင္ခွ်ာ့ရ
ဲ မ၊
ကီရမလမာႏင္ွ်ာ့ အေနမက္ဘဂၤလမးျပည္နယ္မလြ၍
ဲ က န္ျပည္နယ္ မ မးတြင္ ေျမပိုင္ရင္မ မး၏ ေအမင္ျမင္စမြ တံု႕ျပန္
တြန္းလန္မဳကို

ခံခွ်ာ့ရ
ဲ ေလသည္။

ေပါက္ေစ းအတိုင္း

လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီး၏အေတြ႕အႀကံဳအရ

၀ယ္ယမ
ူ ဳသည္

အလြန္အက ိဳးရိေၾကမင္းေတြ႕ရိ
ၾသဒိသ ျပည္နယ္တ႕ို တြင္

အထူးသျဖင္ွ်ာ့

ရပါသည္။

ေျမကြက္ငယ္ကေလးမ မး

အိာႏၵိယ၏

ယင္းသို႕လုပ္ေဆမင္ရမ

အစိုးရအေနျဖင္ွ်ာ့
ခြေ
ဲ ၀ခ ထမး

ကမနတကၠျပည္နယ္၊

ေစ းကြက္
ေပးေရးတြင္

အေနမက္ဘဂၤလမးာႏင္ွ်ာ့

ေအမင္ျမင္မဳမ မးရရိခဲွ်ာ့ေၾကမင္း

သမဓက

ေကမင္းမ မး

ခုာႏစ္မစ၍

ဆယ္စုာႏစ္

ရိခွ်ာ့ပ
ဲ ါသည္။
ပိုမိုအက ယ္ခဲ ႕ဆိုရမည္ဆလ
ို င္
(၇)စုစမအတြင္း

အမရာႏိုင္ငံမ မး၏

အကယ္၍

ျမန္မမာႏိုင္ငံသည္

လယ္ယမက႑တြင္

ေအမင္ျမင္မဳာႏင္ွ်ာ့

၁၉၄၅

ရံဳးနိမွ်ာ့မ
္ ဳ

အေတြ႕အႀကံဳမ မးကို

အေမ မ္အျမင္ႀကီးစြမ အသံုးခ မည္ဆပ
ို ါက ာႏိုင္ငံ၏ ကိယ
ု ္ပိုင္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးတိးု တက္ေအမင္ျမင္မဳသည္ အိပ္မက္ဆန္
စြမအေကမင္အထည္ေပၚလမမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အမရ (၅) ာႏိုင္ငံ၏ ထုတလ
္ ုပ္မဳတြင္ အၾကီးအက ယ္ ေအမင္ျမင္မႈရရိေစသည္ွ်ာ့ အခ က္မမ၊ လုပ္ငန္း
ဦးပိုင္ႀကီးမ မး(ပုဂလ
ၢ က
ိ ျဖစ္ေစ အစိုးရမဦးေဆမင္ေသမ စုေပါင္းလယ္ယမပင္ျဖစ္ေစ)ထက္၊

လုပက
္ က
ြ ္ငယ္

ေတမင္သူမ မး၏ စိက
ု ္ပ ိဳးမဳအတြက္ဥးီ တည္ေသမ ေျမယမလုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့လ
္ ုံျခဳံခိင
ု ္မမမဳ ေၾကမင္ွ်ာ့သမ ျဖစ္ေလသည္။
ေအမက္ပါအခ က္ (၅) ခ က္အေပၚ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၾကည္႔ပါေလ

ဂ ပန္ာႏိုင္ငံသည္

ေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့လ
္ ုၿံ ခံဳစိတ္ခ ျခင္းမရိေသမ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့လ
္ ံုၿခံဳစိတ္ခ ရသည္ွ်ာ့

သီးစမးစုိက္ပ ဳိးေရးစနစ္မ၊

ကိယ
ု ္ပိုငလ
္ ုပက
္ ြကင
္ ယ္စက
ို ္ပ ိဳးေရးအျဖစ္

၁၉၅၅

ခုာႏစ္မ

ေျမယမ
၁၉၇၀

ခုာႏစ္ကမလအတြင္း ေျပမင္းလဲခဲရ
ွ်ာ့ မ စိက
ု ္ပ ိဳးထုတလ
္ ုပ္မဳသည္ ာႏစ္စဥ္ (၃) ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းတိုးတက္ခသ
ဲွ်ာ့ ည္။



ထို႕နည္းတူစြမ

ထိုင္၀မ္ာႏိုင္ငံသည္လည္း

ေျမယမပိုငဆ
္ ိုင္မဳလံုၿခံဳစိတ္ခ ျခင္းမရိေသမ

သီးစမးစနစ္မ

ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့္ လံုၿခံဳစိတခ
္ ရသည္ွ်ာ့ ကိယ
ု ္ပိုငလ
္ ုပက
္ က
ြ င
္ ယ္စက
ို ္ပ ိဳးေရး အျဖစ္ေျပမင္းလဲခရ
ဲွ်ာ့ မ၊ ၁၉၅၂
ခုာႏစ္မ ၁၉၆၂ ခုာႏစ္၊ ဆယ္စုာႏစ္တစ္ခုအတြငး္ စိက
ု ္ပ ဳိ းထုတ္လုပမ
္ ဳ (၆၀) ရမခိုင္ာႏဳန္းတုိးတက္လမၿပီး
ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မး၏၀င္ေငြ

(၁၅၀)

ရမခိုင္ာႏဳန္းအထိ

တိုးတက္ခသ
ဲွ်ာ့ ည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မဳ

အမးလံုး၏ သက္ေရမက္မႈအျဖစ္၊ လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီး၏ သကၠရမဇ္ ၂၀၀၀ ျပည္ွ်ာ့ာႏစ္တြင္ ကြငး္ ဆင္း
ေမးျမန္းခ က္မ မးအရ လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္ေတမင္သမ
ူ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့၊ တုိင၀
္ မ္မသ
ိ မးစုမ မး၏ (ပ မ္းမ လုပက
္ ိင
ု မ
္ ဳ ေ
ျမယမ (၃) ဧကေက မ္ခန္႔) ၏ လူေနမဳအဆင္ွ်ာ့အတန္းကို ေအမက္ေဖမ္ျပပါ ဇယမးအတိုင္း ေတြ႕ရမည္
ျဖစ္ပါသည္ (အသံုးအေဆမင္ အမ မးစုသည္ ျပည္တင
ြ ္းထုတက
္ ုန္မ မးျဖစ္ၾကပါသည္။)

မ က္ျမင္အရ ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမး
အိမ္ေထမင္စုမ မးတြင္ ပိုင္ဆင
ို ္ထမးေသမ

အိမ္ေထမင္စအ
ု မ မးစုတြင္ပိုငဆ
္ ိုင္ေသမ



တိက
ု ္အိမ္



ေရမင္စုရ
ံ ုပ္ျမင္သၾံ ကမး



ဗြီစီဒီ (သို႕မဟုတ္) ဒီဗြီဒီျပစက္



စတီရယ
ီ အ
ို သံထက
ြ ္စနစ္



လက္ကိုငဖ
္ ုန္းမ မး



အ၀တ္ေလ မ္စက္



ေရခဲေသတမ



ကြန္ပ ဴတမ



ပုဂၢလက
ိ အသက္အမမခံစနစ္



ထိုင္၀မ္စေတမွ်ာ့ေစ းကြက္မ

(သို႕မဟုတ္) ပိုငဆ
္ ိုင္ခေ
ွ်ာ့ဲ သမ

စေတမွ်ာ့ရယ္ယမ


ာႏိင
ု င
္ ရ
ံ ပ္ျခမးအပန္းေျဖခရီး (သို႕မဟုတ္)
အလည္ခရီး



ထို႕အတူ

ေတမင္ကိုရီးယမးာႏိုင္ငံတင
ြ ္လည္း၊

ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့

လံုၿခံဳခိုင္မမမဳမရိသည္ွ်ာ့

သီးစမးစနစ္မ ကိုယ္ပိုင္စိုက္ပ ိဳးေရးအျဖစ္ေျပမင္းလဲခဲွ်ာ့ၿပီးေနမက္ ၁၉၅၀ာႏစ္မ မး၏ အလယ္ခန္႕ မ
၁၉၇၀၊ ာႏစ္မ မး၏ အလယ္ခန္႕အတြင္း၊ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးကမလအလြန္တင
ြ ္၊

ဆန္စပါး

ထုတ္လုပ္မဳာႏဳန္းသည္ (၇၀) ရမခိုင္ာႏဳန္းအထက္ အထိ ျမင္ွ်ာ့တက္ လမခဲသ
ွ်ာ့ ည္။ (၁.၂၅ ဧက၏
တစ္၀က္ ေအမက္ရိ အလြန္ေသးငယ္သည္ွ်ာ့ စိုက္ပ ိဳးေျမမ မးမ)


တရုတ္ျပည္မတြင္လည္း ကနဦးအေနျဖင္ွ်ာ့ သီးစမးစနစ္မ လုပ္ကြက္ငယ္ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ ကို
ေျပမင္းလဲခဲွ်ာ့ရမ ၁၉၄၉ ခုာႏစ္မ ၁၉၅၆ ခုာႏစ္အတြင္း ာႏံစမးသီးာႏံ ထုတ္လုပ္မဳသည္
ရမခိုင္ာႏဳန္းအထိ ျမင္ွ်ာ့တက္လမခဲွ်ာ့သည္။ ကံဆုိးမုိးေမမင္က ေစသည္ွ်ာ့

(၇၀)

စုေပါင္းလယ္ယမစနစ္ကို

ကူးေျပမင္းခဲွ်ာ့ၿပီးေနမက္ အငတ္ေဘးဆိုက္ခွ်ာ့သ
ဲ ျဖင္ွ်ာ့ လူဦးေရ သန္း (၃၀) အထိ ေသဆံုး ခဲွ်ာ့ရသည္။

ထို႕ေနမက္

စုေပါင္းလယ္ယမစနစ္ကိုဖ က္သိမ္းၿပီး

လုပ္ကြက္ငယ္စိုက္ပ ိဳးေရးသို႕

ျပန္လည္ကူးေျပမင္းခဲွ်ာ့ၿပီးရမ၊ ၁၉၇၈ ခုာႏစ္မ ၁၉၈၄ ခုာႏစ္အထိ စိုက္ပ ိဳးေရးထုတ္ကုန္သည္ (၃၂)
ရမခိုင္ာႏဳန္းအထိ ျပန္လည္ျမင္ွ်ာ့တက္လမခဲွ်ာ့သည္။


ဗီယက္နမ္ာႏိုင္ငံသည္

ာႏိုင္ငံေတမင္ပိုင္းတြင္

သီးစမးစနစ္အစမး

လုပ္ကက
ြ ္ငယ္စိုက္ပ ိဳးေရး

ပံုစံသို႕ ကူးေျပမင္းၿပီးေနမက္ ၁၉၇၀ - ၇၃ ခုာႏစ္အတြင္း ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မဳာႏဳန္းသည္ (၃၀)
ရမခိုင္ာႏဳန္းအထိ

တိုးတက္လမခဲွ်ာ့သည္။

ထိုအခိ န္တြင္

ာႏိုင္ငံေျမမက္ပိုင္းတြင္

အစိုးရထိန္း

ခ ဳပ္ေသမ စုေပါင္းလယ္ယမစနစ္ကိုေဖမ္ေဆမင္ေနခဲွ်ာ့ၿပီးေနမက္ အထြက္ာႏဳန္း အလြန္အမင္း
က ဆင္းလမသည္ာႏင္ွ်ာ့အခါ၊

စုေပါင္းလယ္ယမစနစ္ကိုဖ က္သိမ္းၿပီး

ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လုံၿခံဳ

စိတ္ခ ရသည္ွ်ာ့ လုပ္ကြက္ငယ္စိုက္ပ ိဳးေရးစနစ္သို႕ ေျပမင္းလဲခဲေ
ွ်ာ့ လသည္။
တရုတ္ာႏိုင္ငံာႏင္ွ်ာ့ အိာႏၵိယာႏိုင္ငံတို႕၏ ေအမင္ျမင္ခဲွ်ာ့ေသမအေတြ႕အႀကံဳမ မးအရ၊ တစ္ဧက၏ ၂၀ ပုံ
တစ္ပုံ (၀.၀၅) ဧကမ၊ တစ္ဧက၏ ၁၀ ပုံ တစ္ပုံ (၀.၁)ဧကမ ငယ္ေသမ လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳစိတ္ခ ရသည္ွ်ာ့
အကြက္ငယ္ေလးမ မးသည္

မိသမးစု

အသက္ေမြးမႈ၏အေထမက္အပံ႔

သုိ႔မဟုတ္

အသက္ေမြးမႈ

အတြက္ အေထမက္အကူျပဳာႏိုင္ေၾကမင္း ေတြ႕ရိခဲရ
႔ သည္။ တရုတ္ာႏိုင္ငံတြင္ စုေပါင္းလယ္ယမကို
မဖ က္သိမ္းမီ (၁၉၆၂ ခုာႏစ္မ ၁၉၇၉ ခုာႏစ္ကမလ အတြင္း) ကမလက လယ္ယမေျမစုစုေပါင္း၏ (၅)
ရမခိုင္ာႏဳန္းအမး

မိသမးစုတစ္ာႏိုင္တစ္ပိုင္

အကြက္ငယ္ေလးမ မးအျဖစ္စိုက္ပ ိဳးခဲွ်ာ့ၿပီး

စိုက္ပ ိဳးေရး

ထုတ္ကုန္စုစုေပါင္း၏ (၁၅) ရမခိုင္ာႏဳန္းမ (၂၀) ရမခိုင္ာႏဳန္းအထိ ထုတ္လုပ္ာႏိုင္ခဲွ်ာ့သည္။ အိာႏၵိယာႏိုင္ငံ၏
ျပည္နယ္သံုးခုတင
ြ ္၊ အတိတ္ကမလက ေျမမဲ႔ယမမဲ႔မိသမးစုမ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့၊ ရမေပါင္းမ မးစြမေသမ မိသမး
စုမ မးအမး၊ ေျမကြက္ငယ္ေလးမ မးကို ခြေ
ဲ ၀ခ ထမးေပးခဲ႔ရမ၊ အစမအဟမရ တုိးတက္ရရရိမကုိ ျဖစ္ထန
ြ ္း
ေစ၍၊ ၀င္ေငြာႏင္ွ်ာ့ လူမဳအဆင္ွ်ာ့အတန္းတို႕ကို တိုးျမင္ွ်ာ့ေပးာႏိုင္ခဲွ်ာ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုတင
ြ ္
အမ ိဳးမ ိဳးကြဲျပမးေသမ မီးဖိေ
ု ခ မင္စိုက္ခင္းမ မးသည္ ေျပမင္းစိုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ မး၏ ေျမတစ္ယူ
နစ္အျမတ္အစြန္းရရိမႈာႏဳန္းထက္ အဆေပါင္း (၂၀) ပို၍ အက ိဳးအျမတ္ရရိခဲွ်ာ့ေလသည္။
ယင္းသို႕ထုတ္ကုန္တိုးတက္လမျခင္း၏ အေျခခံအေၾကမင္းတရမးမမ လုပ္ကြက္ငယ္မ မး (သို႕
မဟုတ)္ ပိုမိုေသးငယ္ေသမေျမကြက္ငယ္ေလးမ မး (သို႕မဟုတ္) အိမ္ျခံဥယ မဥ္ေျမမ မးတြင္ ေျမယမ
လုပ္ပင
ို ္ခြင္ွ်ာ့လုံၿခံဳစိတ္ခ မဳရိေစျခင္းျဖင္ွ်ာ့၊ စိုက္ပ ိဳးလုပ္ကိုင္ေသမ အိမ္ေထမင္စုအဖို႔ လုပ္အမး အတြက္
ျဖစ္ေစ၊

ေငြေၾကးစုေဆမင္းျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊

ရင္းာႏီးျမပ္ာႏံာႏိုင္၍

ျဖစ္သည္။

ထို႕အျပင္

အဓိကသြင္းအမးစုမ မးအတြက္ျဖစ္ေစ

ေျမယမေရရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မဳအတြက္

စိတ္ခ စြမ

ဆည္တမံမ မး၊

ေျမမင္းမ မး၊ ေျမျပင္ညိျခင္း၊ ေလခါးထစ္ေျမညိျခင္း၊ ေျမဆီလႊမျပဳျပင္ျခင္း၊ ဖန္လံုအိမ္တည္ ေဆမက္
ျခင္း၊ သစ္ပင္ႀကီးမ မးစိုက္ပ ိဳးျခင္း၊ စင္ထိုးျခင္း၊ ငါးေမြးျခင္းာႏင္ွ်ာ့ တိရိစမၦ န္ေမြးျခင္းစသည္ တို႕ကို ျပဳလုပ္
ာႏိုင္ခဲွ်ာ့၍ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးျမင္ွ်ာ့သီးာႏံမ မးစိုက္ပ ိဳးျခင္းသည္လည္း အေျခခံစမးသံုးသီးာႏံမ မး စိုက္ပ ိဳးျခင္း
ထက္ပို၍ တိုးတက္လမခဲွ်ာ့ပါသည္။ ထိုင္၀မ္ာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ၁၉၅၂ ခုာႏစ္မ ၁၉၇၉ ခုာႏစ္အတြင္း ေျမယမ
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳစိတ္ခ ရေသမ

စိုက္ပ ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းငယ္မ မးမ

တန္ဖိုးျမင္ွ်ာ့သီးာႏံ၊

ဟင္းသီး

ဟင္းရြက္ ာႏင္ွ်ာ့ ေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္ မ မးထုတ္လုပ္မဳသည္ စိုက္ပ ိဳးေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္ အမးလံုး၏
(၂၁) ရမခိုင္ာႏဳန္းမ (၆၀) ရမခိုင္ာႏဳန္း အထိတိုးတက္လမခဲွ်ာ့သည္။
ာႏႈိင္းယဥ္မႈမ မးအရ၊
အသုံးခ ာႏုိင္မႈာႏင္ွ်ာ့

ဧရိယမအက ယ္အျပန္႔

ထုတ္လုပ္ာႏုိင္စြမ္းမမ၊

စိုက္ခင္းၾကီးမ မး၏

ေျမယမကို

ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳစိတ္ခ ရေသမ

အက ဳိးရိစမြ
လုပ္ကြက္ငယ္

ေတမင္သူစိုက္ပ ိဳးေရးထက္ ေလ မွ်ာ့နည္းေၾကမင္း တသမတ္တည္းေတြ႕ရိရေပသည္။ ဤအခ က္သည္
အေျခခံစမးေသမက္ကုန္ သီးာႏံမ မးအတြက္သမမက တန္ဖိုးျမင္ွ်ာ့သီးာႏံမ မးာႏင္ွ်ာ့ ပို႕ကုန္သီးာႏံမ မးအတြက္ပါ
မန္ကန္သည္။

ဤသုိ႔ေသမအေျခအေနတူညီေသမ္လည္း၊

ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳစိတ္ခ ရမႈ

မရရိ

ေသမ လုပ္ကြက္ငယ္ေတမင္သူ စိုက္ပ ိဳးေရးအတြက္မူ မန္ကန္မႈ မရိေပ။ ဘဂၤလမးေဒွ်ာ့ရ္၊ အိာႏၵိယာႏင္ွ်ာ့
ပါကစၥတန္ာႏိုင္ငံမ မးတြင္

ဦးပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ မးသည္

ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳခိုင္မမမႈ

မရိေသမ

လုပ္ကြက္ငယ္မ မးသို႕ သီးစမးစနစ္ာႏင္ွ်ာ့လုပ္ကိုင္ေစရမ ေတမင္ကိုရီးယမး၊ တရုတ္၊ ထိုင္၀မ္၊ ဗီယက္နမ္
ာႏင္ွ်ာ့ ဂ ပန္ာႏိုင္ငံမ မးမ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳစိတ္ခ ရေသမ လုပ္ကြက္ငယ္စိုက္ပ ိဳးသူမ မး၏ ဆန္စပါး
ထုတ္လပ
ု ္မဳာႏဳန္းာႏင္ွ်ာ့ယဥ္ေသမ္၊

အၾကမ္းအမးျဖင္ွ်ာ့

အနည္းဆံုး

မက္ထရစ္တန္ာႏင္ွ်ာ့တက
ြ ္ပါက

သံုးပံု

ာႏစ္ပံုသမ ထုတ္လုပ္ာႏိုင္ခဲွ်ာ့သည္။ ထိုင္၀မ္ာႏိုင္ငံ၏ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လုံၿခံဳစိတ္ခ ရေသမ လုပ္ကြက္ငယ္
ေတမင္သစ
ူ ိုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ မးမ ငက္ေပ မသီးာႏင္ွ်ာ့ ႀကံထုတ္လုပ္မဳာႏဳန္းသည္ အမရတိုက္ရိ အျခမး
ာႏိုင္ငံမ မး၏ထုတ္လုပ္မဳာႏဳန္းမ မးထက္ ပိုမိုျမင္ွ်ာ့မမးလ က္ရိသည္။ တစ္ခ ိန္တည္းတြင္၊ မေလးရမး၊ အင္ဒို
နီးရမး၊ အိာႏၵိယာႏင္ွ်ာ့ ထိုင္းာႏိုင္ငံတို႕ရိ လုပ္ကြက္ငယ္ေတမင္သူ စိုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ မး၏ ရမဘမ
အထြက္ာႏဳန္းသည္ ယင္းာႏိုင္ငံမ မးရိ လုပ္ငန္းႀကီးမ မး၏ အထြက္ာႏဳန္းထက္ (၈၀) ရမခိုင္ာႏဳန္းပိုမို
ျမင္ွ်ာ့မမးလ က္ရိသည္။

(ခ) လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္ေတမင္သစ
ူ က
ို ပ
္ ဳိ းေရးသည္၊ ေျမယမမဲမ
ွ်ာ့ ဳေျဖရင္းရန္ အေကမင္းဆံုးျဖစ္သည္။
အထက္ပါတင္ျပခ က္မ မးအရ ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ လံုၿခံဳခိုင္မမမဳရိေသမ ေျမယမလုပပ
္ ိုင္ခင
ြ ွ်ာ့္ အတြက္
စီစဥ္ေဆမင္ရက
ြ ္မည္ဆိုပါက မည္သည္ွ်ာ့အုပ္စသ
ု ည္ အက ိဳးအျမတ္အရဆ
ိ ုးံ ျဖစ္မည္နည္း။ အမရ၏ အေတြ႕
အႀကံဳမ မးအရ မည္သည္ွ်ာ့နည္းလမ္းသည္ အျဖစ္ာႏိုင္ဆုးံ ျဖစ္မည္နည္း၊ မည္သည္ွ်ာ့နည္းလမ္းသည္ အက ဳိ းအျမတ္
အရဆ
ိ ုးံ ျဖစ္မည္နည္းာႏင္ွ်ာ့ မည္သည္ကိုေရမင္လဲရ
ႊ မည္နည္း။ အစရသ
ိ ည္ွ်ာ့ ေမးခြန္းမ မးသည္ ဆင္းရဲမဳပေပ မက္
ေရးအတြက္

ေျမယမမူ၀ါဒာႏင္ွ်ာ့

စဥ္းစမးျခင္းျဖင္ွ်ာ့

ေျမယမဥပေဒမ မးခ မတ္ရမတြင္

ဗဟိျု ပဳာႏိုင္ပါမည္။

အစျပဳမည္ဆိုပါက

ေျမမဲယ
႔ မမဲွ်ာ့ျဖစ္မက
ႈ ိဖ
ု ယ္ရမးရန္

ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့ျဖစ္ေပၚရသည္ွ်ာ့

ထည္ွ်ာ့သြင္း

အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို

တိက ေသခ မစြမ နမးလည္ထမးရမည္ျဖစ္သည္။ လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီး၏ အေရ႕ေတမင္အမရအတြင္း ၁၉၆၀
ႏစ္မွ်ာီးမစတင္၍ ေျမယမမဲလ
ွ်ာ့ ူဦးေရာႏင္ွ်ာ့ ပတ္သက္၍ ေဆမင္ရက
ြ ္ခဲွ်ာ့မဳမ မး၏ အေတြ႕အႀကံဳမ မးအရ၊ ေျမယမ
အခြငွ်ာ့အ
္ ေရး လုံေလမက္စြမ မရရိသူမ မးမမ၊ က႑ၾကီး(၈)ခုအတြင္း၊ တစ္ခမ
ု ဟုတတ
္ စ္ခုထက္ပိေ
ု သမက႑တြင္
အမ ိဳးမ ိဳးေသမ အခ ိဳးျဖင္ွ်ာ့ ပါ၀င္လ က္ရိေလသည္။ (အခ ဳိ ႕က႑မ မးတြင္ အေၾကမင္းအရမအခ ိဳ႕မမ ထပ္ေနာႏိုင္
ပါသည္)


လံုး၀ေျမယမမဲွ်ာ့ျဖစ္၍၊ ေျမယမမပိုင္ဆိုငေ
္ သမ္လည္း စိက
ု ္ပ ဳိ းေရးက႑တြင္ လုပက
္ ိုငလ
္ က္ ရသ
ိ ူမ မး
(ေယဘူယ အမးျဖင္ွ်ာ့ စိုကပ
္ ိဳးေရးလုပ္သမးမ မးျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင္ွ်ာ့ ေန႕စမး အလုပသ
္ မမးမ မး)



သီးစမးလုပ္ကင
ို ္သူေတမင္သမ
ူ မး (အစုစပ္လုပက
္ ိုငသ
္ ူမ မးအပါအ၀င္)



ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့လ
္ ုၿံ ခံဳမဳမရေ
ိ သမ က ဴးေက မ္လုပက
္ ိုငသ
္ မ
ူ မး အစိုးရေျမ (သို႕မဟုတ္)
အမ မးပိုင္ေျမမ မးတြင္ က ဴးေက မ္စိုက္ပ ဳိ းေနသူမ မး၊



ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းအရ (သိ႕ု မဟုတ္) အျခမးရိုးရမအစဥ္အဆက္ေျမမ မးတြငလ
္ ုပက
္ ိုငသ
္ ူမ မး
ထိုေျမမ မး၏ပိင
ု ္ဆင
ို ္မဳကို ဥပေဒအရတရမး၀င္အသိအမတ္ျပဳျခင္းမခံရသူမ မး၊



ျပည္တြငး္ ေနအတည္တက ေနထိုင္မဳမရသ
ိ ူမ မးာႏင္ွ်ာ့ ဒုကၡသည္မ မး ထိသ
ု တ
ူ ို႕၏
မူလရိုးရမအသက္ေမြးမဳအရ စိုက္ပ ဳိ းေရးလုပင
္ န္းလုပက
္ ိုငသ
္ ူမ မး၊



ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးေၾကမင္ွ်ာ့ ေျမလုပ္ပိုငခ
္ ြငွ်ာ့ရ
္ ထမးသူမ မးာႏင္ွ်ာ့ အျခမးလုပက
္ ြကင
္ ယ္ စိုကပ
္ ိဳးသူ
မ မး ထိသ
ု တ
ူ ို႕၏ေျမယမမ မးကို ဥပေဒာႏင္ွ်ာ့အညီေဆမင္ရြကထ
္ မးမႈ မရိေသးျခင္း ာႏင္ွ်ာ့ လုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့
လုံျခဳံခိင
ု ္မမမဳမရိေသးျခင္း၊



ေမြးျမဴေရးသမမးမ မး ထိသ
ု တ
ူ ို႕သည္ ေျမယမကို စမးက က္အျဖစ္၊ ယမယီအသံုးျပဳေနေသမ္လည္း
ဥပေဒအရအသိအမတ္ျပဳျခင္းမခံရသူမ မး၊



အမ ိဳးသမီးမ မး အိမ္ေထမင္၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသမ္လည္း မိသမးစု၏လံုၿခံဳခိုင္မမေသမ ေျမယမပိုင္
ဆိုင္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ို မ ေ၀ျခင္းမခံရသူမ မး၊

ေျမယမခြေ
ဲ ၀ခ ထမးမဳသည္ ေျမယမမဲမ
ွ်ာ့ မးကိဥ
ု းီ တည္ရန္လအ
ို ပ္ေၾကမင္း အမ ဳိ းသမးေျမအသံုးခ မဳမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း)တြင္ ပါ၀င္မဳ
ျမန္မမာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အမ ိဳးသမးေျမအသံုးခ မဳမူ၀ါဒ၏ (၆) ႀကိမ္ေျမမက္မူၾကမ္းတြင္ ေျမယမမဲွ်ာ့မ မးကိုဦးတည္သည္ွ်ာ့
ေသမွ်ာ့ခ က္(၃)ခုမမ- ပထမအေနျဖင္ွ်ာ့ အေျခခံမမ
ူ မးတြင္ ယင္းကိစၥပါ၀င္မဳကိုျမင္ွ်ာ့တင္ရန္၊ ဒုတယ
ိ အေနျဖင္ွ်ာ့ မူၾကမ္းတြင္
လိုအပ္ေသမ ေျမယမမဲွ်ာ့မိသမးစုမ မး၏ အခ က္အလက္မ မးကို အမ ိဳးသမးအဆင္ွ်ာ့ စစ္တမ္းေကမက္ယူ၍ မတ္တမ္းထမး
ရိရန္၊ တတိယအေနျဖင္ွ်ာ့ မူ၀ါဒတြင္ ေျမယမမဲွ်ာ့မိသမးစုမ မးကို ေျမယမခြေ
ဲ ၀ခ ထမးေရးအတြက္ အခြငွ်ာ့အ
္ မဏမ ေပးအပ္ရန္
တို႕ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင္ွ်ာ့ မူၾကမ္း၏ အေျခခံမူမ မးတြင္ ေျမယမမဲွ်ာ့မ မးကိုဦးတည္ရန္ ထင္ရမးစြမျပဆိုထမးသည္မမ အပိုဒ္
(၇(ဍ))တြင္ “အိမ္ယမမဲ႔မ မးာႏင္ွ်ာ့ ေျမမဲ႔ယမမဲ႔ျပည္သူမ မးအမး အိမ္ရမာႏင္ွ်ာ့ေျမယမခြေ
ဲ ၀အသုံးျပဳခြငွ်ာ့္ ေပးာႏုိင္ေရးအတြက္၊
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ မး ေရးဆြအ
ဲ သုံးျပဳရန္” ဟု အစိုးရအေနျဖင္ွ်ာ့လုပ္ေဆမင္ရန္လိုအပ္မဳကို ေဖမ္ျပထမးသည္။ ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့
ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့မ မးာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမလံုၿခံဳစိတ္ခ မဳ မရိသူမ မးအမး လုပ္ကြက္ငယ္စိုက္ပ ိဳးေရးအျဖစ္ ပ ိဳးေထမင္ေပးရန္ လိုအပ္
သည္မမ ေသခ မလ က္ရိပါသည္။ အသစ္ထုတ္ျပန္ေသမ “ေျမာႏင္ွ်ာ့သက္ဆုိင္သည္ွ်ာ့ သတင္းအခ က္အလက္စီမံခန္႔ခြျဲ ခင္း”
အခန္းတြင္
အပိုဒ္(၁၅(ဆ))

ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့မ မးကိုစစ္တမ္းေကမက္ရန္ာႏင္ွ်ာ့
အျဖစ္

ထည္ွ်ာ့သြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

စစ္တမ္းေကမက္ယူရမတြင္

ေဒသခံမ မးပါ၀င္ရန္ကို

အခ ဳပ္အမးျဖင္ွ်ာ့

စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္းာႏင္ွ်ာ့

အပိုင္း(၃)၊

ေျမအသံုးခ မဳေျပမင္းလဲျခင္း အခန္း၊ အပိုဒ္ (၁၉ (စ ))တြင္ “ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့ျပည္သူမ မးအမး ေျမယမခြေ
ဲ ၀ခ ထမးာႏိုင္ရန္
အရန္ေျမေနရမ

သတ္မတ္

ေဆမင္

အစီအမံခ မတ္၍ အေကမင္အထည္
လုပ္ပိုင္ခြငွ်ာ့ျ္ ပဳျခင္းာႏင္ွ်ာ့ငမးရမ္းျခင္းအခန္း၊
စီစဥ္ေဆမင္ရြက္ရမည္”

ဟု

ရြက္ေပးျခင္း”

ဟု

အစိုးရအခြင္ွ်ာ့အမဏမျဖင္ွ်ာ့

ခရိုင္အဆင္ွ်ာ့ေျမအသံုးခ မဳ

ေဖမ္ရန္ ေဖမ္ျပထမးၿပီး အပိုင္း(၄) အစိုးရက စီမံခန္႕ခြပ
ဲ ိုင္ခြငွ်ာ့ရ
္ ိေသမေျမမ မးကို
အပိုဒ္

(၃၀(စ))တြင္ “ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့မ မးကို

အေရးပါေသမ

ပံပ
ွ်ာ့ ိုးမဳကိုေဖမ္ျပထမးသျဖင္ွ်ာ့

ေျမယမခြေ
ဲ ၀ခ ထမး

ေပးာႏိုင္ရန္

ေျမယမမဲွ်ာ့မိသမးစုမ မးအမး

ေျမယမခြေ
ဲ ၀ခ ထမးေပးရန္သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကမင္း သိသမ ေစပါသည္။

လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီး၏ ကြငး္ ဆင္းေလွ်ာ့လမခ က္ာႏင္ွ်ာ့ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ က္မ မးအရ ႀကိဳတင္၍ ေကမက္
ခ က္ခ ရလ င္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ေျမယမမဲွ်ာ့မ မးသည္ ပထမာႏင္ွ်ာ့ ဒုတယ
ိ
က႑ာႏစ္ခုျဖစ္ေသမ လံုး၀ေျမယမမဲွ်ာ့
လယ္ယမလုပသ
္ မးမ မးာႏင္ွ်ာ့ သီးစမးလုပ္ကင
ို ္သူေတမင္သမ
ူ မး အမ မးအျပမးပါ၀င္ပါသည္။ ထပ္မံျဖည္ွ်ာ့စြက္ရလ င္
ေဒသအလိုက္ ရပ္ရမြ ဓေလွ်ာ့အရ သဘမ၀ရင္းျမစ္ာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမမ မးကို စီမခ
ံ န္႕ခြေ
ဲ လွ်ာ့ရရ
ိ မ ေတမင္သအ
ူ မ မးအျပမး
သည္ ေျမလြတမ
္ မး၊ သစ္ေတမေျမမ မး ဟု တရမး၀င္ သတ္မတ္ထမးေသမ ေျမမ မးတြင္ စိက
ု ္ပ ိဳးလုပက
္ ိုင္
လ က္ရိေသမေၾကမင္ွ်ာ့ ထိသ
ု ူမ မးသည္ ေျမမဲယ
ွ်ာ့ မမဲွ်ာ့ စမရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိက
ု သ
ဲွ်ာ့ ို႕ေျမမ မးသည္
တည္ဆဲ ဥပေဒမ မးအရ လယ္ယမေျမအျဖစ္ မတ္ပုတ
ံ င္ခြငွ်ာ့မ
္ ရိရမ ထိုေတမင္သူ မ မးသည္ ေျမမဲယ
ွ်ာ့ မမဲ၊ွ်ာ့
ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့လ
္ ုၿံ ခံဳမဳ မရိေသမ က ဴးေက မ္လုပက
္ ိုငသ
္ ူမ မး၊ ‘ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းအရ’ (သိ႕ု မဟုတ္) ‘အျခမးရိုးရမ
အစဥ္အလမ’ ေျမမ မးတြင္ လုပက
္ ိုငသ
္ ူမ မးက႑တြင္ ပါ၀င္လမျခင္းျဖစ္သည္။ သမဓကျပရလ င္ ဥပေဒအရ
သစ္ေတမေျမအျဖစ္ သတ္မတ္ထမးေသမေျမအတြင္း ကနဦးစိက
ု ္ပ ိဳးခဲွ်ာ့သူ ေတမင္သူမ မးာႏင္ွ်ာ့ အဆုိပါေျမအတြင္း
ာႏစ္ေပါင္းမ မးစြမ စုိက္ပ ဳိးလုပ္ကိင
ု ္လမသူမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ရိေရးအတြက္ နမမတိအဖြ႔ၾဲ ကီး၏
ဥပေဒေရးရမလူမႈ၀န္ထမ္းမ မးထံ အကူအညီ ေတမင္းခဲွ်ာ့ၾကသည္။ ယင္းေတမင္သူမ မးအနက္မ (၈၃) ရမခိင
ု ္
ာႏဳန္းမမ အျခမးစိုကပ
္ ိဳးရန္ ေျမမရေ
ိ ၾကမင္း ေတြ႕ရိခဲွ်ာ့ရသည္။ ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ ယင္းျပႆနမရပ္မ မးကို ဦးတည္
ေျဖရင္းျခင္းျဖင္ွ်ာ့လည္း ေျမယမမဲွ်ာ့မဳအမး ေလ မွ်ာ့ခ ာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေျမယမမဲ႔လယ္ယမလုပသ
္ မးမ မး (သိ႔မ
ု ဟုတ္) သီးစမးစိက
ု ပ
္ ိဳးသူ ေျမယမမဲွ်ာ့ေတမင္သူ မိသမးစုမ မး သည္၊
ေရးယခင္က

လံုၿခံဳခိုင္မမေသမေျမယမ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ိခဘ
ွ်ာ့ဲ ူးသူမ မး

ျဖစ္ခ႔ၾဲ ကေသမ္လည္း၊

မ တမႈမရေ
ိ သမ

ေျမယမေလ မ္ေၾကးျဖင္ွ်ာ့ ေျမသိမ္းယူျခင္းကိုခံခွ်ာ့ရ
ဲ သူမ မး (သို႕မဟုတ္) မိသမးစု၀င္မ မးက ၿမိဳ႕ျပေဒသသို႕ အလုပ္
ရမေဖြရန္ထက
ြ ္ခြမသြမးသျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမကိုစန
ြ ္႕လႊတ္ခဲွ်ာ့ရသူမ မး (သို႕မဟုတ္) ေဒသတြင္းပဋိပကၡေၾကမင္ွ်ာ့ ေသမ္
လည္းေကမင္း၊ နမဂစ္မန
ု တ
္ င
ုိ း္ ကဲသ
ွ်ာ့ ႕ုိ ေသမ သဘမ၀ပတ္၀န္းက င္ျပႆနမမ မးေၾကမင္ွ်ာ့ (သုိ႔မဟုတ္) ရမသီဥတု
ေျပမင္းလဲျခင္းဒဏ္ေၾကမင္ွ်ာ့ ေျပမင္းေရႊ႕လမခဲ႔ရသည္ွ်ာ့ အေျခခ သူမ မး ျဖစ္ၾကသည္။ နမမတိ အဖြ႔ၾဲ ကီး၏ ဥပေဒ
လူမႈ၀န္ထမ္းမ မး၏ အစီရင္ခံခ က္အရ၊ အဆုိပါေျမသိမး္ ခံရမဳမ မးကို ပံုစံမ ဳိးစုံျဖင္ွ်ာ့ေတြ႕ရိခရ
ွ်ာ့ဲ သည္ဟဆ
ု ိသ
ု ည္။
အမ မးအမးျဖင္ွ်ာ့ အစိုးရအရမရိမ မး ာႏင္ွ်ာ့ ေျမရင္ႀကီးမ မး၏ ဖိအမးေပးမဳမ မးေၾကမင္၊ွ်ာ့ လုပက
္ ြက္ငယ္ေတမင္သူ
မ မးမမ ေျမယမမဲွ်ာ့ လယ္ယမလုပသ
္ မးဘ၀ ာႏင္ွ်ာ့ သီးစမးေတမင္သူမ မးဘ၀သိ႔ု ေျပမင္းလဲခဲွ်ာ့ရသည္။ သမဓကအမး
ျဖင္ွ်ာ့ ဧရမ၀တီ တိုင္းတြင၊္ ၁၉၉၀ ာႏစ္မ မးအတြင္းက အခြနအ
္ ခမ မးအေျပအေၾကမေပးာႏိုင္ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ္)
တမ၀န္ေက သီးာႏံ ခြဲတမ္းအျပည္ွ်ာ့အ၀မသြငး္ ာႏိုင္ျခင္းတိ႕ု ေၾကမင္ွ်ာ့ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ရထ
ိ မးေသမေျမမ ထြက္ခြမခဲွ်ာ့ရ သည္ွ်ာ့
အေၾကမင္းရင္းအေပၚအေျခခံသည္ွ်ာ့၊

ေတမင္သူမ မး၏ ေျမယမအျငင္းပြမးမဳမ မးကုိ ေတြ႕ခဲရ
႔ သည္။

အမဏမပိုငမ
္ မးက၊ အဆုိပါေျမကို အျခမးလုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးသုိ႔

ေဒသ

အစိုးရ၏ သီးစမးအျဖစ္ ခ ထမးေပး

ခဲွ်ာ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ မးသည္ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ခသ
ဲွ်ာ့ ည္ွ်ာ့အမးေလ မ္စြမ ာႏစ္ေပါင္းမ မးစြမၾကမၿပီးေနမက္ ေျမကြက္
တစ္ခထ
ု အ
ဲ မး ပိုငဆ
္ ိုငလ
္ သ
ို ျဖင္ွ်ာ့ ေတမင္သူငါးဦး၊ ေျခမက္ဦးမ ရပုိင္ခင
ြ ္ွ်ာ့ေတမင္းဆုိမႈမ မး ရလ
ိ မသည္။ ေဒသ
ဆုိင္ရမ ေျမယမအျငင္းပြမးမႈမ မးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ွ်ာ့ ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မးက ကူညီေဆမင္ရက
ြ ္ေပး
ေနရသူမ မးအနက္ သုးံ ပုံ၊ ာႏစ္ပခ
ံု န္တ
႔ ြင္ ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့ာႏ
္ င္ွ်ာ့ ပတ္သက္၍ အေထမက္အထမးမ မးရၾိ ကရမ၊
အျငင္းပြမးမႈေျဖရင္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္တြင္၊ အေရးဆိသ
ု အ
ူ မးလံုးအမး ေျမယမရရိေရး ေသခ မေစရန္ ေဆမင္ရက
ြ ္
သင္ွ်ာ့သည္။ အထူးသျဖင္ွ်ာ့ အတိတ္ကမလက အစိုးရ၏အမးနည္းေသမမူ၀ါဒမ မးေၾကမင္ွ်ာ့သမ ေျမယမအျငင္းပြမးမဳ
မ မးျဖစ္ေစရန္

အေၾကမင္းခံခွ်ာ့ပ
ဲ ါသည္။

ဆင္းရဲမဳပေပ မက္ေရးအတြက္

ေျမယမခြေ
ဲ ၀ေပးမႈ

အစီအစဥ္တြင္

လုပက
္ ြက္ ငယ္ေတမင္သထ
ူ ံမ ေျမကုိသိမ္းယူ၍ အျခမးေတမင္သထ
ူ ံခေ
ြဲ ၀ေပးျခင္းမ ဳိး ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေခ ။
အသံုးမျပဳရေသးေသမ

အစိုးရေျမမ မးရမေဖြျခင္း

သို႕မဟုတ္

ပုဂလ
ၢ ိကပိုင္ေျမမ မးကို

ကမလေပါက္ေစ း

ေပး၍၀ယ္ယူျခင္းနည္းကုိသမ ေဆမင္ရက
ြ ္မည္ျဖစ္သည္။
လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီးအေနျဖင္ွ်ာ့ အထက္ျမန္မမျပည္၊ ေအမက္ျမန္မမျပည္တစ္လႊမး၊

တိုင္းေဒသ ႀကီး၊

ျပည္နယ္ (၇)ခုမ ရပ္ရမြ ေခါင္းေဆမင္မ မးာႏင္ွ်ာ့ ေဆြးောႏြးခ က္မ မးကို မတ္ခ က္ျပဳရမည္ဆလ
ို င္ တုိင္းေဒသႀကီး၊
ျပည္နယ္ကယ
ို ္စမးျပဳၿမိဳ႕နယ္မ မးမ
အထက္သည္

စိက
ု ္ပ ဳိ းေရးာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္သည္ွ်ာ့အိမ္ေထမင္စုမ မး၏

ေျမယမမဲွ်ာ့စက
ို ္ပ ိဳးေရးလုပသ
္ မးမ မးျဖစ္ၿပီး

(၃၀)ရမခိုငာႏ
္ ဳန္းခန္႔သည္

(၆၀)

ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းာႏင္ွ်ာ့

ယခုအခါ

လယ္ယမေျမ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့္ လက္မတ္ရရိၿပီးေသမ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးျဖစ္ကမ ရမခိုင္ာႏဳန္း အနည္းငယ္သည္ သီးစမး
ေတမင္သူမ မးျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုာႏစ္ ောႏြရမသီတင
ြ ္ လင္ဒက္ဆမ အဖြ႔ၾဲ ကီးာႏင္ွ်ာ့ နမမတိ အဖြ႔ၾဲ ကီးတုိ႔၏
ရမ္းျပည္နယ္အေရ႕ပိုင္းအတြင္း ေျမပိင
ု ္ရင္မ မးအမး ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳေမးျမန္းခ က္မ မးအရ ယင္းေဒသ
အတြင္း စိက
ု ္ပ ိဳးေရးအလုပသ
္ မမးမ မး မ မးျပမး လ က္ရေ
ိ ၾကမင္း၊ အကယ္၍ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးသည္
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ထမးေသမ

ေျမယမအမး

ေရမင္းခ မည္ဆိုပါက

အျခမးေဒသတြငအ
္ လုပ္ရမာႏိုင္သူမ မးမအပ

စိုက္ပ ဳိ းေရး အလုပ္သမမးမ မးအျဖစ္ လုပက
္ ိုင္ျခင္းအျဖစ္မ ေရမင္လဲမ
ႊ ရာႏိုင္ေၾကမင္း ေတြ႕ရခ
ိ ဲွ်ာ့ရသည္။ ဤကဲသ
ွ်ာ့ ို႔
ေသမ

ေျမယမမလံုၿခံဳမဳသည္

အမရတိက
ု ္၏

ၾကီးက ယ္ေသမ

ေအမင္ျမင္မဳသမိုင္းေၾကမင္း

(၅)ခုာႏင္ွ်ာ့

ဆန္႔က င္ေနေပသည္။ အဆုိပါ ေအမင္ျမင္မႈရရိခ႔သ
ဲ ည္ွ်ာ့ ေဒသမ မးတြငလ
္ ည္း၊ ေျမယမလုံျခဳံစတ
ိ ္ခ ရမႈအေပၚ
ဖြင္ွ်ာ့ဆိထ
ု မးသည္႔

“ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးသည္ ေျမယမအေပၚတြင္ လုံျခဳံခိင
ု ္မမမႈရရိပါမ၊ ကမလလတ္၊

ကမလရည္ရင္းာႏီး ျမဳပ္ာႏံမႈမ မး ျပဳလုိေပမည္။ လုံျခဳံခိင
ု ္မမမႈအတြက္ ယံုၾကည္စတ
ိ ္ခ ရျခင္း မရိပါက ထိုေတမင္
သူလယ္ သမမးသည္ ေျမယမအေပၚ လံုၿခံဳစိတ္ခ ရမဳ မရေ
ိ လရမ ေျမယမမဲပ
ွ်ာ့ မမျဖစ္ေလသည္္” ဟု လင္ဒက္ဆမ
၏ ဖြငွ်ာ့ဆ
္ ိခ
ု က္ာႏင္ွ်ာ့ ထပ္တူျဖစ္ေလသည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ ေက းလက္လူ႕အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္း အုပစ
္ ုႀကီး (၅)- ခုရၿိ ပီး အစိုးရအေနျဖင္ွ်ာ့ လက္ရိ
အေျခအေနျဖစ္ေသမ ‘လံုၿခံဳစိတ္ခ မဳမရသ
ိ ည္ွ်ာ့ ရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံသူမဟုတ္ေသမ’ (မိသမးစုလုပအ
္ မး၊ စုေဆမင္းေငြ၊
ေခ းေငြာႏင္ွ်ာ့ အျခမးအရင္းအျမစ္မ မးအတြက္ အရင္းအာႏီးမရိျခင္း) အေျခအေန မ တိုင္းျပည္တြငအ
္ ဖိုးတန္
စိုက္ပ ဳိ းေျမအေျခခံမ မးရိသည္ွ်ာ့အေလ မက္ ‘လံုၿခံဳစိတခ
္ ရၿပီးရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံရန္အသင္ွ်ာ့ရေ
ိ သမ’ အေျခအေနသိ႔ု ကူညီ ေ
ျပမင္းလဲေပးာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ျမန္မမွ်ာ့ေက းလက္လူ႕အဖြ႔အ
ဲ စည္းကို

ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ာႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္

ဦး

တည္၍ ကူညရ
ီ မည္ွ်ာ့သူမ မးမမ၊ ထိုေျမယမဆိုင္ရမလံုၿခံဳစိတ္ခ ရမဳမရသ
ိ ည္ွ်ာ့ ထိအ
ု ုပ္စုႀကီး (၅)ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။
“စက္မဳတိုးတက္ေရးကိဆ
ု ာႏၵရိပါက စိက
ု ္ပ ဳိ းေရးကိဖ
ု ြံ႕ၿဖိဳးရန္ျပင္ဆင္ပါ”
Joe Studwell ၏
အမရဘယ္လလ
ို ုပသ
္ လဲ၊ ၂၀၁၄ စမအုပတ
္ ြင္
Michael Lipton ၏
လူေတြဘမေၾကမင္ွ်ာ့ဆင္းရဲေနလဲ(၁၉၆၇) မေကမက္ာႏဳတ္ခ က္

အုပ္စုႀကီး (၅) ခုမမ(၁) အမ မးပိုငေ
္ ျမယမကိအ
ု သံုးျပဳေနရ၍ အေၾကမင္းအမ ဳိးမ ဳိးေၾကမင္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပိုငခ
္ ြင္ွ်ာ့ လံုၿခံဳခိင
ု မ
္ မမဳ
မရိၾကသူမ မးပါ၀င္ေသမအုပစ
္ ုျဖစ္သည္။(တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င
ြ ္ ယင္းေျမကိုေဆြစဥ္မ ိဳးဆက္ လုပက
္ ိုင္ခၾွ်ာ့ဲ က
သည္။) ဤအုပ္စုရိ ေတမင္သူမ မးတြင္ ေျမယမလုပပ
္ ိုင္ခင
ြ ္ွ်ာ့ာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍ စမရြက္စမတမ္း အေထမက္
အထမးမ မး ျပည္ွ်ာ့စံုမမ
ႈ ရိျခင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တိက မဳမရိျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ သက္တမ္းလြန္ေနျခင္းမ မးေၾကမင္ွ်ာ့
လည္းေကမင္း၊ စမရြက္စမတမ္းအေထမက္အထမးမ မးရိေသမ္လည္း အလမးတူ အေထမက္အထမး
ရိသူမ မးမမ

သူတိ႔ေ
ု ျမေပၚမ ဖယ္ရမးခံရျပီးျဖစ္ေနျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခမက္ခံေနရျခင္းာႏင္ွ်ာ့

ျပင္းထန္ေသမပဋိ

ပကၡျဖစ္ပမြ းေနျခင္းမ မးေၾကမင္ွ်ာ့ စုိးရိ္မ္ေနရလ က္ရေ
ိ နၾကရသည္။ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ိုအသိအမတ္ျပဳ
မခံရပဲ က ဴးေက မ္အျဖစ္ယဆ
ူ ခံေနၾကရသည္။ ထိအ
ု ခ က္မ မးေၾကမင္ွ်ာ့ ဦးေရမည္မ ရိေၾကမင္း ဆန္းစစ္
သည္ွ်ာ့

အခ က္အလက္မ မး ရမေဖြသည္ွ်ာ့လုပ္ငန္း ေဆမင္ရြက္ရန္ လိအ
ု ပ္ေလသည္။ (ေအမက္ပါ အခန္း

- ၆၊ ေျမအမ ိဳးအစမးခြဲျခမးျခင္းကိုၾကည္ွ်ာ့ပါ)
ကုစမးျခင္း။

အေထမက္အထမးမဲ႔ေနသူမ မးအတြက္ ေကမင္းမြနသ
္ ည္ွ်ာ့ အေထမက္အထမး

စမရြက္စမတမ္းမ မး ထုတ္ေပးာႏုိင္ေရး၊ ေဆမင္ရက
ြ ္ျခင္းသည္ အလြယက
္ ူဆးုံ နည္းလမ္းျဖစ္
သည္။ (ေျမအသုးံ ခ ခြငွ်ာ့လ
္ က္မတ္မ မး ထုတ္ေပးေနျခင္းတြင္ ခ ဳိ႕ယြင္းခ က္မ မးရိေနရမ၊ ေဒသ
အဆင္ွ်ာ့ သုေတသနမ မး ေဆမင္ရက
ြ ္ရန္လိအ
ု ပ္သည္။ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပန္လည္ ထုတ္ေပး
ျခင္းမ ဳိး ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္ေကမင္း ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္မည္။) ေျမယမမူ၀ါဒာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမဥပေဒမ မး

ျပန္လည္ေရးဆြေ
ဲ နစဥ္ကမလအတြင္း

လုပက
္ ြကင
္ ယ္ေတမင္သူမ မးကုိ

ဖယ္ရမးမႈမ မးအမး

ရပ္ဆိင
ု ္းထမးသင္ွ်ာ့သည္။
(၂) ရုိးရမအစဥ္အလမ၊ တုိင္းရင္းသမးလူမ ဳိးစု၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခမးဓေလွ်ာ့ထုံးစံဆိင
ု ္ရမ ေျမမ မးေပၚတြင္
လုပက
္ ိင
ု ္ ေနရေသမ္လည္း၊ တရမး၀င္အသိအမတ္ျပဳမခံရသူမ မးပါ၀င္သည္ွ်ာ့ အုပ္စုျဖစ္သည္။
ကုစမးျခင္း။ လက္ရိ ဥပေဒမ မးကုိယ္ာႏႈိက္က လုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့တည္ျငိမ္လုံျခဳံမက
ႈ ို မေဖၚေဆမင္ာႏုိင္
(ဥပမမ-

ေတမင္ယမေျမ)

ျဖစ္ေနရမ၊

ဥပေဒအသစ္၊

မူ၀ါဒအသစ္တိ႔ျု ဖင္ွ်ာ့

အစမးထုိးရန္

လုိအပ္သည္။ တုိင္းရင္းသမး လူမ ဳိးစုတိ႔အ
ု တြက္ တရမး၀င္ေျမယမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မးကုိ ဥပေဒျပဳ
ေဖၚေဆမင္ေပးရန္လိအ
ု ပ္သကဲသ
ွ်ာ့ ိ႔၊ု

လူသိရင္ၾကမးအသိေပးရန္ာႏင္ွ်ာ့

အမဏမသက္

ေရမက္ေစေရး ေဆမင္ရက
ြ ္ေပးရန္လိသ
ု ည္။
(၃) လယ္ယမလုပ္ငန္းျဖင္ွ်ာ့အစဥ္အလမ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကမင္းျပဳခဲ႔သူမ မးျဖစ္ေသမ္လည္း ေျမေပၚမ
ဖယ္ရမး ခံရသူမ မး၊ ျပည္တင
ြ ္းတိမး္ ေရမင္ေနရသူမ မး၊ ဆင္းရဲခ ဳိ႕တဲ႔စြမ ျပန္လည္၀င္ေရမက္လမသူမ မး
ပါ၀င္သည္ွ်ာ့ အုပ္စု ျဖစ္သည္။
ကုစမးျခင္း။

ေက းလက္ေနဆင္းရဲသူမ မး၏ အမန္တကယ္ လုပက
္ ိင
ု ္အသုံးျပဳမႈမမ ရပ္ဆိင
ု ္း

သြမးခဲ႔ျပီျဖစ္ရမ၊
အပ္ရန္၊

ထုိသတ
ူ ိ႔၏
ု ဆုံးရႈံးလက္လတ
ႊ ္ခ႔ရ
ဲ ေသမ

သုိ႔မဟုတ္

ေျမယမမ မးအတြက္

လုေ
ံ လမက္ေသမေလ မ္ေၾကးေပးအပ္ရန္

လုိအပ္သည္။

ျပန္လည္ေပး
အခ ဳိ႕ေသမ

လုပ္ေဆမင္ခ က္မ မးသည္ ပုိမုိလယ
ြ ္ကမ
ူ ႈရသ
ိ ည္။ ဥပမမ- ေျမအေျမမက္အမ မး ရယူထမးသူမ မး
စမရင္းတြင္ ျပဌမန္းသတ္မတ္ကမလအတြင္း ေျမအသုးံ မခ ာႏုိင္မႈကို ရင္းလင္းစြမ ေဖၚျပထမး
ျခင္းျဖင္႔ လက္ရိဥပေဒအရ၊ အသုံးမျပဳေသမေျမကုိ မူလ ပုိင္ရင္သိ႔ု ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္သမ
ျဖစ္ေလသည္။ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္မႈကို လက္ေတြ႔တြင္ မေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္သည္ွ်ာ့အခါ၊ ေျမရယူ
ထမးသည္ွ်ာ့

လုပ္ငန္းရင္မ မးအေနျဖင္ွ်ာ့

အက ဳိးအျမတ္ခေ
ြဲ ၀ရမတြင္

အျဖစ္ပါ၀င္ခင
ြ ွ်ာ့ျ္ ပဳေစျခင္းနည္းလမ္းကုိလည္း

ညီညတ
ြ ္မ တေသမေ၀စု

ေရြးခ ယ္ာႏုိင္သည္။(တုိင္၀မ္ာႏင္ွ်ာ့ေတမင္ကိရ
ု ီးယမး

ဥပမမ)
(၄) ေျမမဲ႔ယမမဲ႔ ျဖစ္ျပီး၊ ေန႔စမးအခေၾကးေငြျဖင္ွ်ာ့ လုပက
္ ိင
ု ္ေနရသည္ွ်ာ့ လယ္ယမလုပသ
္ မးမ မးပါ၀င္သည္ွ်ာ့
အုပ္စု ျဖစ္သည္။ ပဏမမေလွ်ာ့လမခ က္မ မးအရ အလြန္ၾကီးမမးသည္ွ်ာ့အုပ္စုျဖစ္ေလရမ၊ တစ္ဧကမ
ငါးဧကအထိဟသ
ူ ည္ွ်ာ့

ပီျပင္ေသမ

လုပ္ကက
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးအျဖစ္၊

အဆုိပါေျမမဲ႔ယမမဲ႔အမးလုံး

(သုိ႔မဟုတ္) အမ မးစုအတြက္ ေျမယမခ ထမးေပးာႏုိင္ရန္ ေျမအလုအ
ံ ေလမက္ရရိေရးမမ ျဖစ္ာႏုိင္ဘြယ္
မရိေခ ။

(အစုိးရပုိင္

ေျမမ မးမမလည္း

၀င္ေရမက္လုပက
္ ိင
ု ္ေနၾကျပီးျဖစ္သလုိ၊

အျခမးရာႏုိင္သည္ွ်ာ့

ေျမမ မးမမလည္း အလြန္ေစ းၾကီးမည္ျဖစ္သည္။)
ကုစမးျခင္း။ ေျမရရိာႏုိင္မည္ွ်ာ့အေျခအေနေပၚမူတည္လ က္၊ အထူးသျဖင္ွ်ာ့ အစုိးရပုိင္ေျမမ မးကုိ
(စမရင္းျပဳစုထမးသင္ွ်ာ့သည္။) ေျမမဲယ
ွ်ာ့ မမဲလ
ွ်ာ့ ယ္ယမအလုပ္သမမးမ မးအမး
အထက္ကို

ခြဲေ၀ေပးာႏုိင္သည္။

ဤသုိ႔ခြဲေ၀မေပးာႏုိင္ခ႔ေ
ဲ သမ္၊

ယခင္က

ေျမ ၁ဧက

ာႏင္ွ်ာ့

တရုတ္ျပည္တြင္

ေဆမင္ရက
ြ ္ခ႔သ
ဲ ကဲသ
ွ်ာ့ ိ႔၊ု သုိ႔မဟုတ္ အိာႏၵိယ၏ျပည္နယ္ အမ မးစုတင
ြ ္ ေဆမင္ရက
ြ ္ခသ
ဲွ်ာ့ ကဲ႔သုိ႔
တစ္ဧက၏ဆယ္ပတ
ုံ စ္ပုံ အိမ္ျခံဥယ မဥ္ကက
ြ ္မ မးအျဖစ္ ခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ အေကမင္းဆုးံ

ေျဖရင္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေဆမင္ရက
ြ ္ျခင္းမ ရရလ
ိ မမည္ွ်ာ့ အက ဳိးသက္ေရမက္မအ
ႈ ေပၚ
တုိးခ ဲ႕အစီအစဥ္မ မးေဆမင္ရက
ြ ္ေပးျခင္းာႏင္ွ်ာ့အတူ ေခ းေငြရရိေရးကုိပါ ေဆမင္ရက
ြ ေ
္ ပးျခင္းျဖင္ွ်ာ့၊
ရရိမည္ွ်ာ့အက ဳိး သက္ေရမက္မႈကို ခ ဲ႕ထြင္ာႏုိင္ေပသည္။ ေျမယမခ ထမးျခင္းာႏင္ွ်ာ့အတူ ကုိယ္ပိင
ု ္
အသုးံ ျပဳခြငွ်ာ့္ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မး အေနျဖင္ွ်ာ့ မိမသ
ိ ေဘမအေလ မက္ လြတလ
္ ပ္ေသမ ေစ းကြက္
ကုိပါ

ဆက္သယ
ြ ္ာႏုိင္ခင
ြ ွ်ာ့္

ရရိေစသင္ွ်ာ့သည္။

အက ဳိးခံစမးခြငွ်ာ့ရ
္ ရိမည္ွ်ာ့သူ

တစ္ဦးခ င္းစီ၏

မိသမးစုအတြက္ ေသးငယ္ေသမအရြယ္အစမးျဖင္ွ်ာ့ တတ္ာႏုိင္သမ ေ၀ငေပးမႈမ ဳိးလဲ ျဖစ္သင္ွ်ာ့
သည္။(ေျမေစ းာႏႈန္းမ မး မတန္တဆျမင္ွ်ာ့တင္ထမးျခင္းမ ဳိးကို တရမးမ၀င္ေၾကမင္း ျပဌမန္းထမး
သည္ွ်ာ့ ဥပေဒမ မးရိရန္လိအ
ု ပ္သကဲွ်ာ့သိ႔ု အဆုိပါဥပေဒကုိ အသုးံ ခ ရန္လည္း လုိအပ္ေပသည္။)
(၅)

အိမေ
္ ထမင္စုမ မးတြင္

အမ ဳိးသမးမ မး၏ေျမယမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မး

လုျံ ခဳံခိင
ု ္မမမႈရိေနေစကမမူ၊

အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးအတြက္ ရင္းလင္းစြမ အမရုံစးူ စုိက္ ေဆမင္ရက
ြ ္ရန္ လုိအပ္
လ က္ရိေနသည္။ ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မးက ကူညီေဆမင္ရက
ြ ္ေနသည္ွ်ာ့ လယ္ယမေျမမတ္ပုံတင္ရန္
ကိစၥရပ္မ မးတြင္ အမ မးစုမမ (၈၄% ခန္)႔ အမ ဳိးသမးမ မးသမ ျဖစ္ေလရမ၊ လယ္ယမေျမ အသုံးျပဳ
ခြင္ွ်ာ့လက္မတ္အေပၚတြင၊္

အမည္တစ္ခသ
ု မ

အသုံးျပဳရမည္ဟု

ကန္႔သတ္ထမးပါက၊

အမ ဳိးသမီး

မ မးအတြက္ နစ္နမမႈရာႏ
ိ ုိင္ေပမည္။
ကုစမးျခင္း။

ဥပေဒမ မးတြင္ လုိအပ္ေသမေနရမမ မး၌ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမပုိင္ဆိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့

အေပၚ တန္းတူအခြငွ်ာ့အ
္ ေရး ရရေ
ိ စရန္ အတိအလင္း အသိအမတ္ျပဳ ျပဌမန္းသတ္မတ္ေပး
သင္ွ်ာ့သည္။ (ဥပမမ- ေျမကြကသ
္ စ္မ မး၊ သုိ႔မဟုတ္ ေျမကြက္ငယ္မ မး ခ ထမးေပးသည္ွ်ာ့အခါ
ဇနီးသည္၏အမည္ကို

ပူးတြပ
ဲ ိင
ု ္ဆိင
ု ္သူ

အျဖစ္ေဖၚျပာႏုိင္ရန္

မ ဥ္း(၂)ေၾကမင္းစမ

ေနရမ

ခ န္ထမးျခင္း။ ခင္ပန
ြ ္းျဖစ္သက
ူ
ေျမကြကက
္ ို ေရမင္းခ သည္ွ်ာ့အခါ၊ ခင္ပန
ြ ္းျဖစ္သူက အဆုိပါ
ေျမကြကက
္ ို သူပိင
ု ္ပါသည္ဟု အတိအလင္းမေဖၚျပာႏုိငလ
္ င္၊ အမည္ေပါက္ စမရြက္ စမတမ္း
မ မးေပၚတြင္

ဇနီးသည္၏ သေဘမတူညီခ က္လိအ
ု ပ္ေစျခင္း။ ေျမယမမႈခင္းမ မးအေပၚ ရုိးရမ

အစဥ္အလမ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးက စစ္ေဆးဆုးံ ျဖတ္သည္ွ်ာ့အခါ၊ အဆုိပါအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးတြင္
အမ ဳိးသမီးမ မးအမး အျပည္ွ်ာ့အ၀ ကုိယ္စမးျပဳပါ၀င္ေစျခင္း၊ စသည္တိ႔ျု ဖစ္သည္။)

(ဂ) အမရတြင္ ေအမင္ျမင္သည္ွ်ာ့ လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္ေတမင္သစ
ူ က
ို ပ
္ ဳိ းေရးအတြက္ အေျခခံအတ
ု ျ္ မစ္ (၃)ခု။

လုပက
္ ြကက
္ ယ္စက
ို ္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ မး ၊ စက္မအ
ႈ ေေျချပဳစုိက္ပ ဳိးေရးမ မးကုိ အေျပမင္းအလဲအျဖစ္၊
လုိအပ္မည္ွ်ာ့၊ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူစက
ို ္ပ ိဳးေရးကို အေျခခံရန္စဥ္းစမးသည္ွ်ာ့အခါ ေပၚထြက္လမသည္ွ်ာ့ သဘမ၀
က သည္ွ်ာ့

ေမးခြန္းမ မးမမ-

အမရငါးာႏိုင္ငံ၏ေအမင္ျမင္မဳသမိုင္းမ မးတြင္

မည္ကသ
ဲ ို႕ေဆမင္ရက
ြ ္ခသ
ဲွ်ာ့ နည္း။

ၾကြယ္၀ေသမ စီးပြမးေရးအင္အမးကိုဖန္တီးာႏုိင္ရန္ဦးတည္သည္ွ်ာ့ စက္မႈအေျချပဳစိက
ု ္ပ ိဳးေရးထက္ ထုတလ
္ ုပမ
္ ႈ
ပုိမုိအမးေကမင္းေသမ ဆင္းရဲသူမ မးအေျချပဳ လယ္ယမစုိက္ပ ဳိးေရးက႑ကုိထူေထမင္ရန္၊ ေျမယမလံုၿခံဳ စိတ္ခ
ရမဳမရသ
ိ ည္ွ်ာ့ သီးစမးလယ္သမမးမ မးျဖင္ွ်ာ့ စုစည္းထမးသည္ွ်ာ့

ာႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ာႏင
ို င
္ အ
ံ မး၊ မည္သည္ေ
ွ်ာ့ ဖၚျမဴလမျဖင္ွ်ာ့

ေဖၚေဆမင္ာႏိုင္ေလမည္နည္း။ အေျဖမမ ေအမက္ပါေသမွ်ာ့ခ က္ (၃) ခုပင္ ျဖစ္သည္။
(၁) မ တေသမေျမယမခြဲေ၀မဳ၊
(၂) လုပ္ကက
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးအမး စိက
ု ္ပ ိဳးေရးအတြက္တိးု ခ ဲ႕လုပ္ငန္းမ မးာႏင္ွ်ာ့ အျခမးေက းလက္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ေဆမင္မႈမ မး ေပးအပ္ျခင္း၊
(၃) လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးကို ေငြေခ းာႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးမဳ
(၁)မ တေသမေျမယမခြေ
ဲ ၀ခ ထမးေပးမဳ
ျမန္မမာႏိုင္ငံာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္လ င္ ေျမမဲယ
႔ မမဲွ်ာ့မ မးအထူးေပါမ မးသည္ကို ရင္းလင္းစြမသိၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဆိုရယ္လစ္ အစြန္းေရမက္စနစ္ (သမ၀ါယမလယ္ယမ)ာႏင္ွ်ာ့ အရင္းရင္အစြန္းေရမက္စနစ္ (ေျမရင္သီးစမးစနစ္
သို႕မဟုတ္ စိုကပ
္ ိဳးေရးလုပင
္ န္းႀကီးမ မး) ာႏစ္ခုလုးံ အနက္၊ မည္သည္႔စနစ္မ

ထုတလ
္ ုပ္မဳတည္ၿငိမေ
္ စသည္ွ်ာ့

အက ဳိးသက္ ေရမက္မႈာႏင္ွ်ာ့ ၾကြယ္၀သည္ွ်ာ့လယ္ယမစိက
ု ္ပ ဳိ းေရးက႑ကို ေဖၚေဆမင္ာႏုိငမ
္ ႈ မရိေၾကမင္း သမုိင္းက
သက္ေသျပခဲ႔ျပီးျဖစ္သည္။ အမရငါးာႏိုင္ငံ၏ေအမင္ျမင္မဳမ မးအရ ပထမဆံုးလမ္းရမည္ွ်ာ့ေျခလမ္းသည္ ေျမယမ
အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မး

လံုၿခံဳစိတ္ခ ရမဳမရိေသမ သီးစမးေတမင္သူမ မးအမး မ တစြမေျမယမခြေ
ဲ ၀ခ ထမးေပးျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယမခြဲေ၀ရမတြင္ အစိးု ရမစီမခ
ံ န္႕ခြာႏ
ဲ ုိငေ
္ သမေျမမ မးအျပင္ လုပက
္ ြကက
္ ယ္ ေျမရင္ႀကီး မ မးထံ မ
ေျမမ မးကို ေလ မ္ေၾကးေပးျပီး ခြဲျခမ္းရယူ၍ ခြေ
ဲ ၀ေပးရပါမည္။ (အမရတိက
ု ္ရိ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲ
ေဆမင္ရက
ြ ္ ခဲသ
ွ်ာ့ ည္ွ်ာ့ာႏိုင္ငံမ မးအနက္ အခ ိဳ႕ာႏိုင္ငံမ မးသည္ ဤအခ က္ကိုေဆမင္ရက
ြ ္ျခင္းမရသ
ိ ျဖင္ွ်ာ့

ေရး
ျပဳျပင္

ေျပမင္းလဲေရးလုပင
္ န္းမမ ေအမင္ျမင္မမ
ႈ ရရိခဲွ်ာ့ေပ (ဥပမမ ဖိလစ္ပိုင္ာႏုိင္င)ံ ။ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ေရးကို
ေရးရႈေသမ အမ ိဳးသမးေျမအသံုးခ ေရးမူ၀ါဒ (ဆဌမအႀကိမ္ေျမမက္မၾူ ကမ္း)တြင္ ထိသ
ု ို႕ေသမ ေျမယမခြဲေ၀ခ
ထမးသည္ွ်ာ့ အစီအစဥ္မ ိဳးလိအ
ု ပ္ပါသည္။ အပိင
ု ္း(၃) စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း ာႏင္ွ်ာ့ ေျမအသုးံ ခ မႈေျပမင္းလဲျခင္း၊
အပိုဒ္(၁၉(စ ))တြငလ
္ ည္း ‘ေျမမဲ႔ယမမဲ႔ျပည္သူမ မးအမး၊ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးာႏုိင္ရန္ အရန္ေျမေနရမသတ္မတ္
ေပးရန္ေဆမင္ရက
ြ ္ေပးျခင္း’

ဟူ၍

ပါရိၿပီး

အစိးု ရတြင္

ခရိင
ု ္အဆင္ွ်ာ့ေျမအသံုးခ မဳစီမံခ က္မ မးေရးဆြဲ

အေကမင္အထည္ေဖၚရန္ တမ၀န္ာႏင္ွ်ာ့ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ မးရပ
ိ ါသည္။ အပိုင္း (၄)၊ ‘အစိုးရက စီမံခန္႕ခြပ
ဲ ိုင္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ိေသမ
ေျမမ မးကို လုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့ျ္ ပဳျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ငမးရမ္းျခင္း’၊ အပိုဒ္ (၃၀(စ)) တြင္ ‘ေျမမဲယ
ွ်ာ့ မမဲွ်ာ့မ မးကို ေျမယမခြဲ ေ၀ခ ထမ
ေပးာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆမင္ရက
ြ ရ
္ မည’္ ဟု အေရးပါလသည္ွ်ာ့ ပံွ်ာ့ပိုးမဳကိထ
ု ည္ွ်ာ့သြင္းထမးေၾကမင္း

ေတြ႕ရရ
ိ သည္။

ဤလုပ္ငန္းအေျခ တည္ခ ိနတ
္ ြင္ ပထမအဆင္ွ်ာ့အေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမမဲွ်ာ့မ မးအမး မ တေသမ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးမဳ
သို႕ဦးတည္မည္ ျဖစ္ၿပီး လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သစ
ူ ိက
ု ္ပ ဳိးေရးအမး တုိးျမင္ွ်ာ့ေဖၚေဆမင္ရ မည္ျဖစ္သည္။
မ တေသမေျမယမခြဲေ၀မဳကို လက္ေတြ႕ အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္ လည္းေကမင္း၊ ေျမယမပုိင္ဆိင
ု ္
လုပက
္ ိင
ု ္မႈ စိတ္ခ ရေစမည္ွ်ာ့ အျခမးေဆမင္ရက
ြ ္ခ က္မ မးအရလည္းေကမင္း၊ အမရ၏ေအမင္ျမင္မဳ သမဓက (၃)

ခုမမ

ဂ ပန္၊ ေတမင္ကရ
ို ီးယမးာႏင္ွ်ာ့ ဗီယက္နမ္ာႏိုင္ငတ
ံ ို႕၏ ‘လယ္လုပသ
္ သ
ူ မ၊ လယ္ပုိင္ခင
ြ ွ်ာ့’္ ဟူသည္ွ်ာ့ ေျမယမျပဳ

ျပင္ေျပမင္းလဲေရးအစီအစဥ္မ မးပင္ ျဖစ္သည္။
ဂ ပန္ာႏုိငင
္ ံ
၁၉ရမစုောႏမင္းပိင
ု ္းေမဂ ီျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး၏ေနမက္ဆက္တအ
ြဲ ျဖစ္ ဂ ပန္ေျမယမျပဳျပင္ ေျပမင္လဲ ေရး
ဒုတယ
ိ လိဳင္းမမ၊ ဒုတယ
ိ ကမၻမစစ္လန
ြ ္ကမလတြင္ ေပၚထြက္လမသည္ွ်ာ့ ၁၉၄၆ ခုာႏစ္ လယ္ယမေျမ ဥပေဒ
ပင္ျဖစ္သည္။

ဤဥပေဒတြင္

ေျမယမပိင
ု ္ဆင
ို ္မဳအတြက္

အမ မးဆံုးပမမဏကို

ကန္႕သတ္ထမးေလရမ၊

ကိယ
ု ္ပိုင္စက
ို ္ပ ိဳးေရးအတြက္ (၃) ဟက္တမ၊ သီးစမးခ ထမးၿပီး အေျခခ ေနထိုင္သူ ေျမပိုင္ရင္မ မး အတြက္ (၁)
ဟက္တမျဖစ္ၿပီး၊ အေ၀းေရမက္ေျမပိင
ု ္ရင္မ မးကို ေျမယမပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ လုံး၀ကန္႕သတ္ထမးသည္။ ဥပေဒတြင္
ဧကမ မးစြမ ပိုငဆ
္ ိုင္ေသမ ေျမပိုင္ရင္ႀကီးမ မးအတြက္ ေလ မ္ေၾကးကို အာႏစ္သုးံ ဆယ္ စမခ ဳပ္ျဖင္ွ်ာ့ ေပးေလ မ္ၿပီး
ေပးေလ မ္သည္ွ်ာ့ပမမဏမမမူ

ေျမတန္ဖိုးာႏင္ွ်ာ့ာႏိဳင္းယဥ္လ င္

အလြန္နည္းပါးသည္။

လယ္ယမစိုကပ
္ ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌမနမ ဦးေဆမင္ၿပီး၊ ေဒသဆိုင္ရမ ေျမယမေကမ္မတီမ မးမ

ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးကို
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး

ကမလအတြငး္ ၊ ေျမပိုင္ရင္မ မး၏ လက္ဦးမဳရယူသည္ွ်ာ့ မူမမန္ေသမေျမယမလႊဲေျပမင္းျခင္းအပါအ၀င္ အျခမး
အခက္အခဲမ ိဳးစံုကို သံုးသပ္၍ အေကမင္အထည္ေဖၚခဲွ်ာ့ရသည္။ ျပန္လည္ေ၀ငျခင္းမျပဳမီ လေပါင္းမ မးစြမအတြင္း
ေျမယမမတရမး သိမ္းယူရန္ ၾကဳိးစမးမဳေပါင္း (၂၅၀,၀၀၀) မ ရ ိခ႔သ
ဲ ည္ဟု၊ ေျမယမေကမ္မီတီမ မး၏ ေဖၚထုတ္
ခွ်ကအ
္ ရ သိရသည္။

ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး၏ ပထမာႏစ္ကုန္ၿပီးေနမက္ ေျမယမအၾကမ္းဖက္မႈ ေပါင္း (၁၁၀)

မဳသမရခ
ိ ဲွ်ာ့ကမ၊ ေသဆံုးမဳတစ္စံုတစ္ရမ မရိခွ်ာ့ေ
ဲ ပ။ ဆယ္ာႏစ္ခန္႔အတြငး္ ၊

ဂ ပန္ာႏိုင္ငံ၏ေျမယမစုစုေပါင္း၏ (၉၀)

ရမာႏဳန္းသည္ လုပ္ကက
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးပုိင္ဆိင
ု ္လုပက
္ ိင
ု ္ခ႔က
ဲ မ၊ ေနမင္ဆယ္စုာႏစ္အတြင္း စိက
ု ္ပ ိဳး ထုတလ
္ ုပ္မဳ
တစ္ာႏစ္ၿပီးတစ္ာႏစ္ ျမင္ွ်ာ့တက္လမခဲသ
ွ်ာ့ ည္။
ေတမင္ကရ
ို းီ ယမးာႏုိငင
္ ံ
၁၉၄၉ ခုာႏစ္၊ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ေရးအက္ဥပေဒ(၁၉၄၉) သည္ ေတမင္ကိုရီးယမး၏
မ တေသမေျမယမခြဲေ၀မဳာႏင္ွ်ာ့ လုပက
္ ြကင
္ ယ္ေတမင္သစ
ူ ိက
ု ္ပ ိဳး ထုတလ
္ ုပ္မဳအတြက္ အေရြ႕ တစ္ချု ဖစ္ခ႔သ
ဲ ည္။
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး မေဖၚေဆမင္မက
ီ ၊ ေျမယမပုိင္ဆိင
ု ္မႈအေျခအေနမမ၊ အလြန္မမ မတျဖစ္ခဲွ်ာ့ၿပီး ေတမင္ကိုရးီ
ယမး အိမ္ေထမင္စု စုစုေပါင္း၏ (၄) ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းသည္၊ စိက
ု ပ
္ ိဳးေျမ၏ (၅၅) ရမခိုငာႏ
္ ဳန္းကို ပိုင္ဆိုငထ
္ မး ခဲၾွ်ာ့ ကသည္။
ဂ ပန္ာႏိုင္ငမ
ံ မကဲသ
ွ်ာ့ ႔ပ
ို င္ ေျမယမပိုငဆ
္ ိုင္မဳအတြက္ အမ မးဆံုးပမမဏကို (၃) ဟက္တမအျဖစ္ ကန္႔ သတ္ခဲွ်ာ့ၿပီး
ေျမပိင
ု ရ
္ င္မ မးကိလ
ု ည္း၊ အလမးတူ နည္းပါးေသမ ေလ မ္ေၾကးေငြကိုသမ ေပးေလ မ္ခဲွ်ာ့သည္။
လဲမဳအရ

ေတမင္သူလယ္သမမးမ မး၏

(၅၀)

ရမခိင
ု ္ာႏဳန္းသည္

(၀.၅)ဟက္တမေအမက္

ျပဳျပင္ေျပမင္း
ပိင
ု ္ဆင
ို ္ခွ်ာ့ၿဲ ပီး

ေတမင္သူမသ
ိ မးစု၊ စုစုေပါင္း၏ (၁၀) ရမခိင
ု ္ာႏဳန္းသမ ေျမယမပိုငဆ
္ ိုငခ
္ ဲွ်ာ့ရမမ (၇၀) ရမခိုင္ာႏဳန္းအထိ တိုးတက္
ပုိင္ဆိင
ု ္လမခဲၾွ်ာ့ ကသည္။ ဤလယ္ယမစိုကပ
္ ိဳးေရးက႑တြင္ အမ မးစုေသမ ေတမင္သူမသ
ိ မးစုမ မးမမ ေျမယမ
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့လ
္ ုံၿခံဳစိက
ု ္ခ ရသည္ွ်ာ့၊

က ဥ္းေျမမင္းေသမ

ေျမကြက္ငယ္မ မးကို

ပိုငဆ
္ ိုင္ခွ်ာ့ဲၾကၿပီး၊

ယခင္က

သီးစမးလုပ္ကင
ို ္သူ ေတမင္သူမ မးစုိက္ပ ဳိးလုပက
္ ိင
ု ္ေပးရသည္ွ်ာ့ စုိက္ခင္းက ယ္ၾကီးမ မးထက္ ဆန္စပါး ထုတလ
္ ုပ္
မႈကို သိသမစြမတုိးျမင္ွ်ာ့ထုတလ
္ ုပ္ာႏုိင္ခ႔ၾဲ ကရမ၊ ေတမင္ကိုရးီ ယမး၏ အံ႔မခန္း စီးပြမးေရး၏ အေျခခံအတ
ု ္ျမစ္အျဖစ္
ပုေ
ံ ဖၚ ာႏုိင္ခသ
ွ်ာ့ဲ ည္။
ဗီယက္နမ္ာႏုိငင
္ ံ

ယခုအခါ လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီး မ USAID အကူအညီျဖင္ွ်ာ့ ပံုစံတူေဆမင္ရက
ြ ္ရန္ရည္မန္းထမးသည္ွ်ာ့
ဗီယက္နမ္၏ ‘လယ္လုပ္သသ
ူ မ လယ္ပိင
ု ္ေရး’ အစီအစဥ္သည္၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္စဥ္က ျပည္တြင္းစစ္၏
အလယ္ကမလတြင္ျဖစ္သည္။

ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးျခင္းကို

အဆင္ွ်ာ့သံုးဆင္ွ်ာ့ျဖင္ွ်ာ့ေဆမင္ရက
ြ ္ခသ
ဲွ်ာ့ ည္။

၁၉၆၈

ခုာႏစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးကုိ စတင္ေဖၚေဆမင္ခ႔ေ
ဲ သမ္လည္း၊ ျမန္မမာႏိုင္ငံတြငက
္ သ
ဲွ်ာ့ ို႕ ေျမပိုင္ရင္ႀကီးမ မးာႏင္ွ်ာ့
တပ္မေတမ္မ ေျမယမသိမ္းယူျခင္း၊ ေျမေပၚမာႏင္ထုတျ္ ခင္း၊ ဥပေဒာႏင္ွ်ာ့မေလ မ္စြမ ငမးရမ္းခမ မးေကမက္ခံျခင္း
စသည္တို႕ကဲသ
ွ်ာ့ ႔ေ
ို သမ “အာႏႈတလ
္ ကၡဏမေဆမင္သည္ွ်ာ့ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး” ျဖင္ွ်ာ့ အဆုံးသတ္ခ႔ရ
ဲ သည္။
ေနမက္ထပ္တစ္ာႏစ္ျဖစ္ေသမ

၁၉၆၉

ခုာႏစ္တြင္

အစိးု ရပိုင္ေျမမ မးကို

လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္ေတမင္သူမ မးထံသ႕ို

ေ၀ငခဲွ်ာ့ပါသည္။ ထို႕ေနမက္ ၁၉၇၀ တြင္ ပုဂၢလက
ိ ပိုငေ
္ ျမ မ မးကို သင္ွ်ာ့ေလ မ္ေသမေပါက္ေစ းအတိုင္းေပးေလ မ္၍
ေ၀ငခဲ႔ျပန္သည္။

ရလမဒ္အျဖစ္

ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးသည္

တစ္ဧကမ

သံုးဧကအထိရိေသမ

ေျမကြက္ငယ္မ မးကို ရရိခွ်ာ့ၿဲ ပီး သီးစမးေတမင္သူေပါင္းတစ္သန္းသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ ရေသမ ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့္
အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးကိုရရခ
ိ ဲွ်ာ့ၾကသည္။ ေလ မ္ေၾကးာႏႈန္းထမးကိလ
ု ည္း ာႏစ္စဥ္စပါးအထြကာႏ
္ ဳန္း၏ ၂ ၁/၂ ဆ သတ္မတ္ၿပီး
ေငြေၾကးေလ မ္ေၾကးအတြက္ (၂၀) ရမခိင
ု ္ာႏဳန္းကို လက္ငင္းေပးေခ ကမ (၈၀) ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းအတြက္ တစ္ာႏစ္လ င္
အတိးု (၁၀) ရမခိုငာႏ
္ ဳန္းျဖင္ွ်ာ့ (၈)ာႏစ္ စမခ ဳပ္ျဖင္ွ်ာ့ေပးေလ မ္ ခဲွ်ာ့သည္။ သံုးာႏစ္လြနေ
္ သမအခါ ဆန္စပါးထုတ္လပ
ု ္မဳ
(၃၀) ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းတိးု တက္လမခဲၿ႔ ပီး၊ ဗီယက္ေကမင္းတပ္သမးစုေဆမင္းမဳသည္ (၈၀) ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္း အထိ က ဆင္း
လမခဲွ်ာ့ေလသည္။

(၂)

စိက
ု ပ
္ ဳိ းေရးတုိးခ ႕ဲ လုပင
္ န္းမ မးာႏင္ွ်ာ့ အျခမးေက းလက္ဖ႕ြံ ၿဖိဳးေရးဆုိငရ
္ မ ၀န္ေဆမင္မမ
ႈ မး
အမရ

(၅)

ာႏိုင္ငံေအမင္ျမင္မဳမ မး၏

ဒုတိယအေရးပါေသမအခ က္သည္

ေျမယမလံုၿခံဳစိတ္ခ

မဳရရလ
ိ မေသမ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူအသစ္မ မးအမး စိက
ု ္ပ ိဳးေရးအတြကတ
္ ိုးခ ဲ႕ပွ်ာ့ံပိုး၀န္ေဆမင္မဳမ မး ျဖစ္ပါ
သည္။ ယံုၾကည္မဳရိၿပီး၊ စြမး္ ေဆမင္ာႏုိင္သည္ွ်ာ့ ေတမင္သမ
ူ ိသမးစုမ မးအျဖစ္ တည္ေဆမက္ရမတြင္ စိက
ု ္ပ ိဳးေရး
တုိးခ ဲ႔၀န္ေဆမင္မဳမ မးသည္
သည္။

ဥပမမအမးျဖင္ွ်ာ့၊

မရိမျဖစ္လိအ
ု ပ္လ က္ရိျပီး၊ ေတမင္သူမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ပုံမန္ရယူာႏုိင္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ိရမည္ျဖစ္ပါ

၁၉၄၀ခုာႏစ္မ မးက၊

ဂ ပန္ာႏုိင္ငံတြင္၊

စုိက္ပ ဳိးေရးတုိးခ ဲ႕၀န္ေဆမင္မႈမ မးမမ

မည္မ

ျပန္႔ာႏံ႔သနည္းဆုိေသမ္၊ အစိးု ရအေနျဖင္ွ်ာ့ တစ္ရမြ လ င္ စိုက္ပ ဳိ းေရး ကၽြမ္းက င္သူ သို႕မဟုတ္ ပညမေပးသူ
တစ္ေယမက္စီ ထမးရာႏ
ိ ိုင္ခ႔ဲသည္။ ာႏိုင္ငဖ
ံ ြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မဳအတြက္၊ အေရးႀကီးေသမ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမမ
ဤကဲသ
ွ်ာ့ ႕ို ေသမ စိုကပ
္ ိဳးျခင္း၊ ထြနယ
္ က္ျခင္း၊ မ ဳိ းေစွ်ာ့၊ ေရသြင္းေရထုတ၊္ ေျမဆီလႊမ၊ တိရစ
ိ ၦမန္ေမြးျမဴေရးာႏင္ွ်ာ့
မ မးစြမေသမ ဘမသမရပ္မ မးအတြက္ နည္းပညမဆိုငရ
္ မ အႀကံေပးမဳပင္ျဖစ္သည္။
စိုက္ပ ဳိ းေရးတုိးခ ႔၀
ဲ န္္ေဆမင္မဳလုပ္ငန္းမ မး မပါရပ
ိ ဲ ေျမယမခြဲေ၀ေပးျခင္းတစ္ခတ
ု ည္းဆိုပါက ေတမင္သူ
လယ္သမမးမ မးသည္

ေျမယမေစ းကြက၏
္

ဖိအမးတြင္

ပိတ္မသ
ိ ြမးမည္ျဖစ္ပါသည္။

သမဓကအေနျဖင္ွ်ာ့

အိာႏၵိယာႏိုင္ငံတြင္ ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ ရေသမေျမယမပိုငဆ
္ ိုငခ
္ ြင္ွ်ာ့ရိေသမ္လည္း ယင္း
လယ္ယမ

ေျမကိုေရရည္ထိမ္းသိမ္းာႏိုင္စမ
ြ ္းမရသ
ိ ျဖင္ွ်ာ့

မၾကမမၾကမပင္

လယ္သမမးမ မး

သတ္ေသသည္ကို

ကပ္ဆိုးတစ္ခက
ု သ
ဲွ်ာ့ ို႕ ႀကံဳေတြ႕ေနရသျဖင္ွ်ာ့ အိာႏၵိယာႏိုင္ငံအတြက္ စိက
ု ္ပ ဳိ းေရးဆိင
ု ္ရမ တုိးခ ဲ႔၀န္ေဆမင္မႈ လုပ္ငန္ီး
မ မးသည္

ေသေရးရင္ေရးတမ

အေရးပါေသမကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။

ယေန႔

အိာႏၵိယႏုိင္ငတ
ံ င
ြ ္၊

လုပက
္ ြကင
္ ယ္ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မး ရင္ဆိင
ု ္ေနရသည္ွ်ာ့ဖိအမးမမ၊ စိက
ု ္ပ ိဳးေရးဆိုင္ရမ တုိးခ ႔၀
ဲ န္ေဆမင္မႈ
လုပ္ငန္းသည္

လုပက
္ ြကင
္ ယ္ေတမင္သူမ မးအတြက္ အေျခခံအက ဆုံးေသမ

လုိအပ္ခ က္ၾကီးတစ္ရပ္ပင္

ျဖစ္ေလသည္။ သီးာႏံစိုက္ပ ဳိ းမဳ ပညမရင္မ မး၏ အဆိအ
ု ရ ယင္းကဲွ်ာ့သ႕ို အႀကံေပးျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ပံွ်ာ့ပိုးျခင္းတိ႕ု မရိပါက
ေတမင္သူငယ္ မ မးသည္ ေျမေစ းကြက္၏ ဖိအမး၀င္ေရမက္လည္ွ်ာ့လည္ ထိုးာႏက္ျခင္း၏ သမးေကမင္ အျဖစ္သ႕ို
က ေရမက္သြမးာႏုိင္သည္။

အစိုးရ၏

ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးသည္

ေကမင္းမြန္ေသမစိုက္ပ ဳိ းေရးဆိုငရ
္ မ

အႀကံဉမဏ္ေပးမဳမရိျခင္းေၾကမင္ွ်ာ့

ႀကီးက ယ္ေသမစိက
ု ္ပ ိဳးေရးအေျခခံလပ
ု ္ငန္းႀကီးမ မး၏

အက ဳိးအျမတ္ကို

ကိယ
ု ္စမးျပဳေသမ ရပ္ရမြ တြငး္ ရိေစ းသည္မ မး၏ ေမတမရိပ္ကိုခလ
ို ဳံရေတမွ်ာ့သည္ ဟုဆိေ
ု လသည္။ (Ravindran,
2015)။

မဟမရသ တရျပည္နယ္၊

အမရ၀တီခရိုငေ
္ န

ေတမင္သူတစ္ေယမက္မလည္း

“ေတမင္သူေတြ

အတင္းအၾကပ္ ာႏင္ထတ
ု ္ခရ
ံ ျခင္းအေၾကမင္းက ေျမဆီလႊမ၊ ဦးပိုငအ
္ က ယ္အ၀န္း၊ ဆည္ေရရရိမဳာႏင္ွ်ာ့ အျခမး
လိုအပ္ခ က္မ မး အေပၚအေျခခံထမးသည္ွ်ာ့၊ ‘အနံၾကီးကြင္းက ယ္’၊ စက္မအ
ႈ ေျချပဳ စီမက
ံ ိန္းအစီအစဥ္မ မး ေၾကမင္႔
ျဖစ္ရသည္။
ေျမၾသဇမေတြ

၀ါဂြမ္းကဲ႔သိ႔ေ
ု သမ ေငြေပၚသီးာႏံမ မးအတြက္၊ အထြကတ
္ ိုးမ ိဳးေစွ်ာ့မ မး၊ ေစ းႀကီးသည္ွ်ာ့ ပိုးသတ္ေဆး၊
အမးလံုးကို

အေၾကြးစနစ္ျဖင္ွ်ာ့

၀ယ္ၾကရသည္။

သီးာႏံပ က္စီးဆံုးရံဳးသည္ွ်ာ့အခါ၊

အမးလံုး

ေထမင္ေခ မက္ထပ
ဲ ိတမ
္ ိကန
ု ္ၾကတမပဲ”ဟု၊ နည္းပညမပံပ
ွ်ာ့ ိုးမဳမရိျခင္း၏ စိက
ု ္ပ ိဳးေရးလုပင
္ န္းအေပၚ အက ဳိ းသက္ ေ
ရမက္မဳကို ရင္းျပခဲွ်ာ့သည္။
အိာႏၵိယာႏိုင္ငံရိ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈမရိေသမ၊ ထိုျပႆနမာႏင္ွ်ာ့ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ွ်ာ့ လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္ ေတမင္သူ
မ မးအမးရည္ရယ
ြ က
္ မ အခ ိဳ႕ျပည္နယ္မ မးတြင္ အစုိးရမဟုတ္ေသမအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးမ စိက
ု ္ပ ိဳးေရးဆိုင္ရမ တုိးခ ဲ႔
လုပ္ငန္းမ မးကို တိုးျမင္ွ်ာ့လ က္ရိၿပီး၊ ထိလ
ု ုပင
္ န္းမ မးာႏင္ွ်ာ့ အစိုးရ၏ေျမယမခ ထမးမဳာႏင္ွ်ာ့ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့္ မတ္ပံုတင္ျခင္း
အစီအစဥ္မ မးကို

ခတ
ိ ဆ
္ က္လုပ္ကင
ို ္လ က္ရိသည္။

သမဓကအျဖစ္ျပရလ င္

ၾသဒိသ

ျပည္နယ္တင
ြ ္

‘လူမ ဳိးစုအုပ္စမ
ု မး၏ အသက္ေမြးမႈာႏင္ွ်ာ့ လုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့တ
္ ုိးျမင္ွ်ာ့ေစသည္႔’ အစီအစဥ္ျဖင္ွ်ာ့၊ တိုင္းရင္းသမး မ မး အတြငး္ မ
ေျမယမမဲွ်ာ့မ မး ာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမလံုၿခံဳစိတ္ခ မဳမရသ
ိ ူမ မးအမး၊ လုပက
္ ြကင
္ ယ္ေတမင္သမ
ူ မးာႏင္ွ်ာ့ အိမ္ၿခံဥယ မဥ္စိုက္ပ ိဳး
သူမ မးအထြက္တးို ေစရန္ရည္ရြယ၍
္ စိက
ု ္ပ ဳိ းေရးဆိင
ု ္ရမတုိးခ ႔၀
ဲ န္ေဆမင္မမ
ႈ မး ပံပးုိ ျခင္းျဖင္ွ်ာ့

ကူညီေဆမင္ရက
ြ ္

ခဲွ်ာ့သည္။ အေနမက္ဘဂၤလမးျပည္နယ္ာႏင္ွ်ာ့ ၾသဒိသ ျပည္နယ္တိ႔တ
ု ြင္ အစိးု ရသည္ လင္ဒက္ဆမ ကဲွ်ာ့သ႕ို ေသမ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ မးာႏင္ွ်ာ့

ပူးေပါင္းကမ၊

စိက
ု ္ပ ိဳးေရးဆိုင္ရမ

ပံပ
ွ်ာ့ ိုးမဳလုပ္ငန္းမ မးာႏင္ွ်ာ့

ေျမယမအမည္

ေပါက္ေဆမင္ရက
ြ ္ျခင္း လုပင
္ န္းမ မးအျပင္ေရရရိေရး၊ တိရိစမၦ န္ေမြးျမဴေရးအစရိေသမ အျခမး ေထမက္ပမ
ံွ်ာ့ ဳမ မး
ကိုပါပံပ
ွ်ာ့ ိုး

ေဆမင္ရက
ြ ္ခသ
ဲွ်ာ့ ည္။

ာႏိင
ု င
္ ေ
ံ တမ္အဆင္အ
ွ်ာ့ ေနျဖင္မ
ွ်ာ့ ူ
ကိုေရးဆြၿဲ ပီး

အိာႏၵိယအမ ဳိ းသမးေက းလက္အမ
ိ ္ျခံဥယ မဥ္ေျမ

ေထမက္ပံွ်ာ့ျခင္း

အက္ဥပေဒ(၂၀၁၄)

လုပ္ကက
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မး

အက ိဳးအတြက္

အစိုးရ

၀န္ေဆမင္မဳ

(၁၄) ခုပါ၀င္ေဆမင္ရြကေ
္ စကမ ဆင္းရဲသမးအိမ္ေထမင္စမ
ု မးကို ပံွ်ာ့ပးို ကူညီရန္ တမ၀န္ရသ
ိ ည္ွ်ာ့

ျပည္နယ္၊ ခရိင
ု ္မ ရပ္ကက
ြ အ
္ ဆင္ွ်ာ့အထိ ဌမနဆိုင္ရမမ မး၏ ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္မဳ မ မးလိအ
ု ပ္လ က္ရိပါသည္။
တရုတ္ာႏိုင္ငံတြင္ အစိးု ရအေနျဖင္ွ်ာ့ စိုက္ပ ဳိ းေရးဆိင
ု ္ရမတုိးခ ဲ႕ေရးလုပင
္ န္းမ မး ဥပေဒသစ္ကို လုပက
္ က
ြ ္
ငယ္ေတမင္သူမ မး၏ နည္းပညမဗဟုသတ
ု လိအ
ု ပ္ခ က္ကျို ဖည္ွ်ာ့ဆည္းရန္အတြက္ ရည္စူး၍ ထုတ္ျပန္ခပ
ွ်ာ့ဲ ါသည္။
လယ္ယမစိုကပ
္ ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌမနမ

အေကမင္အထည္ေဖမ္ေသမ၊

၂၀၁၃ခုာႏစ္

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတာႏိုင္ငံ

စိုက္ပ ဳိ းေရးနည္းပညမတုိးခ ႔ေ
ဲ ရးဥပေဒတြင္ ေဒသဆိုင္ရမအစိုးရသည္ ေတမင္သတ
ူ စ္ဥးီ ခ င္းာႏင္ွ်ာ့ အဖြ႕ဲ အစည္းမ မး
မ မးအတြက္၊ မ ိဳးေစွ်ာ့၊ ေျမၾသဇမ၊ ပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳမဳ၊ စိုက္ပ ိဳးျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ထြနယ
္ က္ပ ိဳးေထမင္ျခင္းနည္းပညမ
မ မး၊ ေရသြင္းေရထုတ္၊ ေျမဆီလႊမ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေျမဆီလႊမအရည္အေသြးျမင္ွ်ာ့တင္ျခင္း၊ စိုကပ
္ ိဳးေရးထုတ္ကုန္
အရည္အေသြးာႏင္ွ်ာ့ တိရိစမၦ န္ေမြးျမဴျခင္းာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္ေသမ နည္းပညမဆိင
ု ္ရမကူညီပံွ်ာ့ပးို မဳအပါအ၀င္ စိက
ု ္ပ ဳိ းေရး
ဆိုင္ရမပံပ
ွ်ာ့ ိုးေရးလုပ္ငန္းမ မးကို အခမဲွ်ာ့ပံွ်ာ့ပးို ေပးရန္လိုအပ္သည္ဟု ပါ၀င္ပါသည္။

ျမန္မမာႏိုင္ငံအေျခအေနတြင္

ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးအသိင
ု ္းအ၀ိုင္းမ

ကိယ
ု စ
္ မးလယ္မ မးသည္

စိုက္ပ ဳိ းေရးအတြက္ အလြနအ
္ ေရးပါေသမ ေျမဆီလႊမ၊ ေရသြင္းေရထုတ၊္ စိုကပ
္ ိဳးျခင္း၊ ထြနယ
္ က္ပ ိဳးေထမင္ျခင္း
ဆိုင္ရမကိစၥရပ္မ မးကဲသ
ွ်ာ့ ႔ေ
ို သမ နယ္ပယ္မ မးအတြက္ သတင္းအခ က္ အလက္ာႏင္ွ်ာ့ နည္းပညမရရိေရး လိုအပ္မဳ
မ မးရိေၾကမင္း အေလးထမးတင္ျပခဲၾွ်ာ့ ကပါသည္။ အမ ိဳးသမးေျမအသံုးခ မဳမူ၀ါဒ၏ (၆) ႀကိမေ
္ ျမမက္မူၾကမ္းတြင္
အပိုင္း-၁၂၊ သုေတသနျပဳျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊ အပိဒ
ု ္-၇၇(ဆ)တြင္ “ေျမအမ ိဳးမ ိဳးကို စဥ္ဆက္မျပတ္
အသံုးခ ေရးအတြက္ စီမေ
ံ ဆမင္ရက
ြ ္ရန္ အေကမင္းဆံုးနည္းလမ္းမ မး” ဟူ၍လည္းေကမင္း၊ အပိုဒ္ -၇၇(ဋ)တြင္
“ေျမဆီလႊမေပၚမူတည္၍ သင္ွ်ာ့ေလ မ္ေသမ ေျမအသံုးခ ာႏိုင္သည္ွ်ာ့ နညး္းလမ္းမ မးကို ေရြးခ ယ္က င္ွ်ာ့သုးံ ျခင္း” ဟူ၍
အထူးျပဳေဖမ္ျပထမးပါသည္။ မည္သ႔ပ
ို င္ဆိုေစ မူၾကမ္းတြင္ စိက
ု ္ပ ဳိ းေရးဆိုငရ
္ မတုိးခဲ ႔ေရး လုပ္ငန္းမ မးအတြက္
ပိုမိုက ယ္ျပန္႔စြမ ေဖၚျပထမးျခင္းမရိေခ ။ ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ ျမန္မမာႏိုင္ငံအေနျဖင္၊ွ်ာ့ ေပၚထြက္လမမည္ွ်ာ့ အမ ိဳးသမး
ေျမအသံုးခ မဳဥပေဒ၏ ေအမက္တြင္ ထိလ
ု ုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရက
ြ ္ရန္အတြက္

သတ္သတ္မတ္မတ္ ထည္ွ်ာ့သြင္း

ျပဌမန္းသင္ွ်ာ့ေပသည္။
(၃) ေခ းေငြရယူာႏိုငမ
္ ဳ
အမရစီးပြမးေရးအင္အမးမ မး တည္ေဆမက္ျခင္းအတြက္ ညႊန္းဆုိရမတြင၊္ တတိယေျမမက္ အေရးပါ
သည္ွ်ာ့အခ က္မမ၊ လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ေခ းေငြရယူာႏိုငမ
္ ဳပင္ ျဖစ္သည္။ ‘အမရ
ဘယ္လလ
ို ုပသ
္ လဲ’ စမအုပေ
္ ရးသူ

Joe Studwell

က၊

ထုိာႏိုင္ငံမ မး၏

စီးပြမးေရးေအမင္ျမင္မဳမ မးကို

ေလွ်ာ့လမခ က္တစ္ရပ္တြင္ ယခုျမန္မမာႏိုင္ငံ ရင္ဆိင
ု ္ေနရသည္ွ်ာ့၊ အကူးအေျပမင္းကမလတြင္ အဓိကက ေသမ
ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးေဖၚေဆမင္ရက
ြ ္ရမ၌

ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးအတြက္

အတိုးနည္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အတိးု မဲွ်ာ့ေခ းေငြသည္ အထူးပင္ အေရးပါလေၾကမင္း ေဖမ္ျပထမးခဲသ
႔ ည္။ လယ္ယမလုပသ
္ မးမ မး သိ႔မ
ု ဟုတ္
သီးစမးလယ္သမမးမ မးာႏင္ွ်ာ့မတူပဲ၊ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့လ
္ ုံၿခံဳခိုင္မမေသမ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မး၏ ေအမင္
ျမင္မရ
ႈ ရိချွ်ာ့ဲ ခင္းမမ၊

ယင္းတိ႔၏
ု ေျမအေပၚတြင္

ေရတို၊ေရရည္ရင္းာႏီးျမပ္ာႏံမဳမ မးအတြက္

ယံုၾကည္စတ
ိ ္ခ ရ၍

ျဖစ္ေလသည္။ ယံုၾကည္ခ က္တစ္ခတ
ု ည္းဆိလ
ု င္ကမး မလံုေလမက္ေသးပါ။ ေအမင္ျမင္မဳျဖစ္စဥ္ကို ခုန္ေက မ္
၀င္ေရမက္ာႏုိင္ေရးအတြက္ ထိသ
ု ႔ရ
ို င္းာႏီးျမပ္ာႏံမဳမ မး ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္ရန္ အရင္းအာႏီးေထမက္ပံွ်ာ့

ေပးရန္လို

အပ္ေလသည္။ဂ ပန္ာႏိုင္ငံတင
ြ ္ အျခမးရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံမႈမ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့၊ လယ္ယမကုနထ
္ တ
ု လ
္ မ္းမ မး ေဖါက္လပ
ု ္ေပး
ျခင္းာႏင္ွ်ာ့အတူ၊

ေခ းေငြအစီအစဥ္လည္း

ကပ္လ က္ပါရိခ႔ေ
ဲ လသည္။

ဤအခ က္သည္

ဗဟိုခ ဳပ္ကိုငသ
္ ည္ွ်ာ့

စစ္တပ္ႀကီးစိုးေသမအစိုးရအုပ္ခ ဳပ္ၿပီး၊ စိုကပ
္ ိဳးေရးက႑တြင္ ေျမရင္ႀကီးမ မး ႀကီးစိးု ေနေသမ အေျခ အေနမ၊
လုပက
္ ိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့လုံျခဳံခိင
ု ္မမသည္ွ်ာ့

လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးက

ေထမက္ပ႔ထ
ံ မးသည္ွ်ာ့

လြတလ
္ ပ္သည္ွ်ာ့

ဒီမိက
ု ရက္တစ္ေစ းကြက္စီးပြမးေရးာႏိုင္ငံအျဖစ္ေျပမင္းလဲခသ
ဲွ်ာ့ ည္ွ်ာ့ အေျဖ၏ အေရးႀကီးေသမ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု
ျဖစ္ေလသည္။ ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမိသမးစုမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့၊ သိသမထင္ရမးေသမ အကူးအေျပမင္းကမလကုိ
ယုံၾကည္စြမလမ္းျပေဖၚေဆမင္နုိင္ရန္ာႏင္ွ်ာ့ သူတိ႔၏
ု ေျမယမမ မးအေပၚ ရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံာႏုိင္ေစမည္ွ်ာ့ နည္းလမ္းမ မးကုိ
လုိအပ္လ က္ရေ
ိ လသည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငံအတြင္း ရမ္းျပည္နယ္၊ တမခ လ
ီ ိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နမမတိ ာႏင္ွ်ာ့ လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီးတို႕၏
ကြင္းဆင္းေဆမင္ရက
ြ ္စဥ္အတြင္း၊ ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခ းေငြအစီအစဥ္ကို၊ တရုတ္ာႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း
ေဆမင္ရက
ြ ္ေရး၀န္ႀကီးဌမနမ၏ ေထမက္ပံွ်ာ့မဳျဖင္ွ်ာ့ ေဆမင္ရက
ြ ္ေနသည္ကို သိရိခွ်ာ့ရ
ဲ ပါသည္။ ထိအ
ု စီအစဥ္ကို
ျမစိမ္းေရမင္စမ
ီ ံခ က္ဟုေခၚၿပီး တလံုးတခဲေခ းေငြ (၃) သိန္းက ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလမ ၃၀၀ခန္)႔ ကို အလြန္နည္း
ပါးေသမအတိုးာႏဳန္း (တစ္ာႏစ္လ င္ ၁ ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္း) ျဖင္ွ်ာ့ စိုက္ပ ိဳးေရးလုပင
္ န္းာႏင္ွ်ာ့ သက္ဆိုငေ
္ သမလုပင
္ န္းမ မး

လုပက
္ ိုငသ
္ ည္ွ်ာ့ ရြမသမးမ မးသိ႔ု ေခ းေငြေထမက္ပလ
ံွ်ာ့ က္ရသ
ိ ည္။ ေခ းေငြပမမဏ သည္ အမ ိဳးမ ိဳးေျပမင္းလဲာႏိုင္ၿပီး
အဖြ႕ဲ ငယ္ကေလးမ မးဖြ႕ဲ စည္း၍ ျပန္ဆပ္ရန္အတြက္ ၀ိင
ု ္းၾကီးခ ဳပ္စနစ္ ျဖင္အ
ွ်ာ့ မမခံကမ ေခ းေငြကိုမ ေ၀ခြယ
ဲ ူသည္ွ်ာ့
အစုအဖြဲ႕အလိက
ု ္ အေသးစမးေငြေခ းျခင္းပံုစံာႏင္ွ်ာ့ ေဆမင္ရက
ြ လ
္ က္ရိ ပါသည္။ ျမစိမ္းေရမင္စမ
ီ ံခ က္၏ အခက္
အခဲတစ္ခုမမ

စီမံခ က္မန္ေနဂ မမ မးသည္

အိမ္ေထမင္စုမ မးကို

အက ဳိ းခံစမးသူျဖစ္သည္ွ်ာ့

ေခ းေငြထတ
ု ္မည္ွ်ာ့

ခက္ခဲစြမအခ ိန္ေပးရမေဖြရျခင္းာႏင္ွ်ာ့

ဆင္းရဲေသမ

ယင္းမိသမးစုမ မးသည္

ေျမယမအေပၚလံုၿခံဳခိုင္မမမဳမရိသျဖင္ွ်ာ့ ေခ းေငြကိုျပန္မဆပ္ာႏင
ို မ
္ ည္ွ်ာ့အေရးကိလ
ု ဲ စုိးရြံ႕ေနၾကသူမ မး ျဖစ္ပါသည္။
ျမစိမ္းေရမင္စမ
ီ ံခ က္သည္

စိုက္ပ ဳိ းေရး

ာႏင္ွ်ာ့သက္ဆင
ို ္ေသမလုပ္ငန္းအျဖစ္

ယူဆကမ

ေငြေၾကးခ မ္းသမသူ

ရြမသမးမ မးမ ေခ းေငြကို ရယူျပီး၊ ထိုရမြ သမး မ မးမ ယင္းေခ းေငြျဖင္႔ပင္ ေျမယမမ မး၀ယ္ယူျခင္း ရလမဒ္ျဖင္ွ်ာ့သမ
အဆံုးသတ္သြမးခဲ႔သည္။

တမခ လ
ီ တ
ိ ္ၿမိဳ႕နယ္မ

ရရလ
ိ ိက
ု ္သည္႔

သင္ခန္းစမမမ

ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးျခင္း၊

တုိးခ ဲ႔ေရးလုပ္ငန္းမ မးာႏင္ွ်ာ့ ေခ းေငြထတ
ု ္ေခ းျခင္းဟူသည္ွ်ာ့ အခ က္ (၃) ခ က္မမ၊ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ ေတမင္သူမ မး
ေအမင္ျမင္မႈ ရေစရန္၊ အတူတကြ ေနရမ ယူ ေဆမင္ရက
ြ ရ
္ မည္ဟုပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၂။ ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းစဥ္လမဆိင
ု ရ
္ မေျမယမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရး
အႀကံျပဳေထမက္ခခ
ံ က္မ မး


လက္ရိတင
ြ ္ သစ္ေတမေျမအတြင္း စိက
ု ္ပ ဳိ းအသံုးျပဳမဳအပါအ၀င္္ လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ မး၏ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့
အေရးကို

အသိအမတ္ျပဳ၍

တရမး၀င္

သတ္မတ္ေပးရမည္။

လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းမ မးာႏင္ွ်ာ့ညိာႏိဳင္းကမ

တိုင္းရင္းသမးတုိ႕ေနထိင
ု ္ရမဧရိယမ၀န္းက င္၊ ျပင္ပနယ္နမ
ိ ိတသ
္ တ္မတ္အတည္ျပဳရမည္။


ရင္းာႏီးျမပ္ာႏံမဳစီမံကိနး္ မ မးတြင္ ကနဦးႀကိဳတင္၍ လြတလ
္ ပ္စမြ အသိေပးသေဘမတူညာႏ
ိ ဳိင္းရန္ လိအ
ု ပ္ၿပီး
စဥ္ဆက္မျပတ္ေလွ်ာ့လမသံုးသပ္ရမည္။



ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းစဥ္လမ ေျမယမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မး ပါ၀င္ေနသည္ွ်ာ့ ထူးျခမးထင္ရမးေသမ ေျမယမအျငင္း
ပြမးမဳမ မးအမး ဦးစမးေပးေျဖရင္းရမည္။
ေဒသခံ တိင
ု ္းရင္းသမးလူမ ိဳးမ မးာႏင္မ
ွ်ာ့ ဳိးာႏြယ္စုမ မး၊ အျခမးေသမ ဓေလွ်ာ့တုးံ တမ္းစဥ္လမ ေျမယမ အေလွ်ာ့

အထမ မးကို က င္ွ်ာ့သုးံ သူမ မး၏ လိုအပ္ခ က္မ မးအတြက္ ေျမယမမဲွ်ာ့မဳာႏင္ွ်ာ့ သမိုင္းေၾကမင္းအရ နစ္နမမဳမ မး
အေပၚက င္ွ်ာ့သံုးရန္အေျခခံမူမ မးကို (ေျမယမမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း)၏ အပိုငး္ -၁၊ ‘လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူစက
ို ္ပ ိဳးေရး၊
ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့ျဖစ္မဳာႏင္ွ်ာ့ မ တေသမေျမယမခြေ
ဲ ၀ခ ထမးမဳ’ ာႏင္ွ်ာ့ အပိင
ု ္း-၄၊

‘ေျမသိမ္းျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမအျငင္းပြမးမဳ

အတြကဆ
္ ုးံ ျဖတ္ခ က္’ တို႕တြင္ ရင္းလင္းေဖမ္ျပထမးသကဲွ်ာ့သ႔)ို က င္ွ်ာ့သုးံ သင္ွ်ာ့ပါသည္။ ထပ္မ၍
ံ အျခမးေသမ
နည္းလမ္းမ မးကို ျဖည္ွ်ာ့စြက္ရမည္ဆလ
ို င္


ပထမဦးစြမ ာႏိုင္ငံေတမ္အေနာႏင္ွ်ာ့ ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းစဥ္လမအရ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ို အသိ အမတ္ျပဳ၍
တရမး၀င္ျဖစ္ေစရန္ေဆမင္ရက
ြ ္ရမည္။ ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းစဥ္လမအရ ေျမာႏင္ွ်ာ့ သဘမ၀ရင္းျမစ္မ မးအတြက္
အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးကို ဖိလစ္ပိုင္ာႏင္ွ်ာ့ အိာႏၵိယကဲသ
ွ်ာ့ ႔ေ
ို သမ အမရာႏိုင္ငံမ မးစြမတြင္အသိအမတ္ျပဳထမး ပါသည္။
(ေအမက္တင
ြ ္ေဖမ္ျပထမးပါသည္)



ဒုတယ
ိ အေနာႏင္ွ်ာ့

မၾကမခဏ

မမ တစြမေျမယမသိမ္းယူခံရေသမ

တိုင္းရင္းသမးလူမ ိဳးစုမ မးာႏင္ွ်ာ့ ေဒသခံတို႕၏ေျမမ မးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ွ်ာ့

သမးေကမင္မ မး

ျဖစ္ေနသည္ွ်ာ့

ရင္းာႏီးျမပ္ာႏံမဳစီမက
ံ ိန္းမ မးတြင္

ေဆြးောႏြးစဥ္ကမလာႏင္ွ်ာ့ စမခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆိုစဥ္ ကမလအမးလံုးတြင္ ကနဦးႀကိဳတင္၍ လြတလ
္ ပ္စမြ အသိေပး
သေဘမတူညိာႏဳိင္းရန္ လိအ
ု ပ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလွ်ာ့လမသံုးသပ္ရမည္။ ထိုအခါ ယင္းလူမဳအသိုင္း
အ၀ိုင္းတြင္ ရင္းာႏီးျမပ္ာႏံမဳစီမက
ံ ိန္းေဆမင္ရြကခ
္ ြငွ်ာ့က
္ ို ျငင္းပယ္ရန္ေရြးခ ယ္ခြငွ်ာ့ရ
္ ိၿပီး အက ိဳးသက္ေရမက္
မည္ွ်ာ့ လူမဳအသိင
ု ္းအ၀ိုင္း၏ ေလးပံုသုးံ ပံုာႏင္ွ်ာ့ေဆြးောႏြးကမ ခြငွ်ာ့ျ္ ပဳခ က္ရယူရမည္ျဖစ္သျဖင္ွ်ာ့ ကနဦးႀကိဳ
တင္၍ လြတ္လပ္စြမ အသိေပးသေဘမတူညိာႏိဳင္းရန္လအ
ို ပ္ျခင္းျဖစ္သည္။


တတိယအေနျဖင္ွ်ာ့ ာႏိင
ု င
္ ေ
ံ တမ္သည္ ရပ္ရြမအဖြဲ႕အစည္းမ မးဦးေဆမင္၍ အာႏရမယ္ျဖစ္ာႏိုင္သည္ွ်ာ့ အုပ္စု
မ မးကို အကမအကြယ္ေပးရန္အတြက္ ရပ္ရြမပိုင္ေျမမ မး၏ ျပင္ပနယ္နိမတ
ိ ္ သတ္မတ္ သည္ွ်ာ့လုပင
္ န္း
စဥ္မ မးေဆမင္ရြကရ
္ မတြင္ လိုအပ္ခ က္မ မးျဖည္ွ်ာ့ဆည္းေပးရန္ာႏင္ွ်ာ့ ရလမဒ္မ မးကို မတ္တမ္းတင္ေပးရန္
စဥ္းစမးေဆမင္ရက
ြ ရ
္ မည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြမအဖြဲ႕အစည္း မ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ယင္းနယ္နမ
ိ ိတအ
္ တြင္းရေ
ိ ျမမ မးာႏင္ွ်ာ့
သဘမ၀ရင္းျမစ္မ မးကို စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ည္ွ်ာ့ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ မးကို ခ မတ္ရန္အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးေပးရမည္။



စတုတၳအခ က္အေနျဖင္ွ်ာ့ ာႏိင
ု င
္ ေ
ံ တမ္သည္ ရပ္ရမြ အဖြဲ႕အစည္းမ မး၏ ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းအရ ေျမယမလုပ္ပိုင္
ခြင္ွ်ာ့ ာႏင္ွ်ာ့ အသံုးျပဳခြငွ်ာ့မ
္ မးကို ကမကြယသ
္ င္ွ်ာ့ၿပီး ဆင္းရဲာႏြမ္းပါးမဳ၊ ေျမယမမဲွ်ာ့မဳာႏင္ွ်ာ့ သဘမ၀ရင္းျမစ္မ မး
စီမခ
ံ န္႕ခြမ
ဲ ဳတိ႕ု ကိရ
ု ည္ရယ
ြ ၍
္
မစဥ္းစမးခဲ႔ပါက

စီမံကန
ိ ္းမ မးျဖင္ွ်ာ့

အဆုိပါစီမံကိန္းမ မးသည္

အေကမင္အထည္ေဖမ္
လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မး၏

တိးု တက္ေစရမည္။

ဤသုိ႔

ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးအေပၚ

အာႏႈတ္လကၡဏမေဆမင္သည္ွ်ာ့ အက ဳိးသက္ေရမက္မက
ႈ ို ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမမအမးျဖင္ွ်ာ့ အင္ဒိုနီး
ရမးာႏိုင္ငံ၏ ေဒသေရႊ႕ေျပမင္းမဳအစီအစဥ္သည္ ဆင္းရဲာႏြမ္းပါးမဳာႏင္ွ်ာ့ သဘမ၀ရင္းျမစ္စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ဳ ကိစၥ
ရပ္မ မးကို ဦးတည္ၿပီး လူဦးေရ ထူထပ္ေသမ ဂ မးဗမးကၽြန္းကဲွ်ာ့သ႔ေ
ို နရမမ မးမ ပါပူ၀ါ၊ ဆူမမးၾတမး
ကဲသ
ွ်ာ့ ႔ေ
ို သမ လူဥးီ ေရ သိပသ
္ ည္းမဳနည္းပါးသည္ွ်ာ့ေဒသမ မးသိ႔ေ
ု ရႊ႕ေျပမင္းေစခဲသ
ွ်ာ့ ည္။ ထုိသို႔ေရႊ႕ေျပမင္း
ရမတြင္

သစ္ေတမေျမမေျပမင္းလဲထမးေသမ

ေျမမ မးတြင္

ေနရမခ ထမးေပးခဲွ်ာ့ပါသည္

သိ႔ေ
ု သမ္

မၾကမခနဆိသ
ု လို အဆုိပါခ ထမးေသမ ေျမယမသည္ ေဒသခံလူဥးီ ေရမ မးမ အၿပိဳင္အဆိင
ု ္ ေတမင္းဆို
ေနသည္ွ်ာ့ ေျမသမ ျဖစ္ခွ်ာ့ေ
ဲ လသည္။


ပဥၥမအခ က္အေနျဖင္ွ်ာ့ အၾကမ္းဖက္မဳမ မးကို ေရမင္ရမးရန္ာႏင္ွ်ာ့ ေရရည္ပဋိပကၡမ မးကို ေျဖရင္းရန္အ
တြက္

ာႏိုင္ငံေတမ္သည္

ထူးျခမးထင္ရမးသည္ွ်ာ့

ေျမယမအျငင္းပြမးမဳမ မးကုိ

ေဆမင္ရက
ြ သ
္ င္ွ်ာ့သည္။

ထုိသိ႔ေ
ု ဆမင္ရက
ြ ္ရမတြင္

တရမး၀င္နည္းလမ္းျဖင္ွ်ာ့

အျငင္းပြမးမဳမ မးေျပလည္ေစရန္

ေျဖရင္းရန္ဥးီ စမးေပး

ေဒသခံမ မးအမးတရမး၀င္အသိေပးလဳံ႕ေဆမ္မဳ၊
ဥပေဒအကူအညီမ မးပံပိုးမဳ၊

တရမး၀င္

အုပ္ခ ဳပ္စီမံမဳ ယာႏယမးလက္လမ္းမမသ
ီ ည္ွ်ာ့ေနရမမ မးတြင္ အျငင္းပြမးမဳမ မးကိလ
ု မ
ူ ဳေရးအရ ေျပလည္
ေစရန္ ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းစဥ္လမအတိုငး္ ဆံုးျဖတ္ေျဖရင္းေစသည္ွ်ာ့ ယာႏယမး ကုိ တရမး၀င္ အသိ
အမတ္ျပဳေပးျခင္းတိ႕ု ျဖင္ွ်ာ့ ျပႆနမေျဖရင္းရန္နည္းလမ္းမ မးလည္း ပါ၀င္သည္။ သီရလ
ိ ကၤမာႏိုင္ငံတြင္ ၂၅
ာႏစ္ၾကမ

ျပည္တြငး္ စစ္၏

အျမင္ွ်ာ့ဆုးံ အခ ိန၌
္ ၊

ဂ က္ဖနမရိ၊

တမီလလ
္ ူနည္းစုသည္၊

ေျမယမအခြငွ်ာ့္

အေရးမ မးာႏင္ွ်ာ့ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေရးရမပညမေပးျခင္း၊ ေျမယမာႏင္ွ်ာ့သက္ဆင
ို ္ေသမ စမရြက္စမတမ္း
အေထမက္အထမးမ မးရရေ
ိ စရန္၊ ဥပေဒေရးရမလူမႈ၀န္ထမ္းမ မး၏ အကူအညီေပးျခင္းတိ႔၏
ု အက ဳိးကုိ
ေကမင္းစြမခံစမးခဲ႔ၾကရသည္။ ယင္းမမ ဆယ္စုာႏစ္ၾကမ၊ ပဋိပကၡဆုိင္ရမ ေနရမေရႊ႔ေျပမင္းရမႈမ မးကုိ
ကူညီေျဖရင္း ရန္ ဦးတည္ေဆမင္ရက
ြ ္ခ႔မ
ဲ ႈ၏ အက ဳိးရလမဒ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုငာႏ
္ ိုင္ငံသည္

လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းမ မး၏

ေျမယမလုပ္ပိုငခ
္ ြငွ်ာ့က
္ ို

တရမး၀င္အသိအမတ္ျပဳရန္

အတြက္ ‘၁၉၉၇ ခုာႏစ္၊ တုိင္းရင္းသမးလူမ ဳိးမ မး၏အခြင္ွ်ာ့အေရးအက္ဥပေဒ’ ကိထ
ု တ
ု ္ျပန္ျခင္းျဖင္ွ်ာ့ လူမအ
ႈ ဖြ႔ဲ
အစည္းမ မး၏ အမည္ေပါက္ပုိင္ဆိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့္ ခ ဥ္းကပ္နည္းကုိ အသုံးျပဳခဲ႔သည္။ ထုိဥပေဒအရ အမ ိဳးသမး ေကမ္မရင္
တစ္ရပ္ဖ႕ဲြ စည္းၿပီး

လက္ရာႏ
ိ င္ွ်ာ့ သမိုငး္ တစ္ေလ မက္ ေျမယမအသံုးျပဳမဳ၊ ပိုငဆ
္ ိုင္မဳတို႕ကို တုိင္းရင္းသမး ယဥ္

ေက းမဳအဖြဲ႕အစည္းမ မး၊ ေဒသခံျပည္သမ
ူ မး၏ ပံွ်ာ့ပးို မဳျဖင္ွ်ာ့ စုေဆမင္းေစခဲွ်ာ့ၿပီး၊ ခြဲျခမးထုတ္ေဖၚပုိင္ခင
ြ ္ွ်ာ့၊ ပုိင္းျခမး
ပုိင္ခင
ြ ွ်ာ့၊္

ေ၀ငပုိင္ခင
ြ ႔္

ာႏင္ွ်ာ့

မ ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ပိုငဆ
္ ိုင္ေသမ

ေျမယမမ မးအတြက္

အမည္ေပါက္လက္မတ္

ထုတ္ေပးပုိင္ခင
ြ ွ်ာ့္ အမဏမအပ္ာႏင္းေပးခဲွ်ာ့သည္။ အဆုိပါ ေျမာႏင္ွ်ာ့ အရင္းအျမစ္မ မးသည္ လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းမ မး၏
ဓနဥစၥမျဖစ္ၿပီး၊

တုိင္းရင္းသမးအုပ္စုမ မး၏

မ ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ပိုငဆ
္ ိုင္ပစၥည္းမ မးျဖစ္၍၊

ျပန္လည္ေရမင္းခ ျခင္း၊

ေနရမခ ျခင္းသိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖ က္ဆီးျခင္းျပဳလုပ္ခင
ြ ႔မ
္ ရိေပ။ ေကမ္မရင္သည္ ရပ္ရမြ အဖြ႕ဲ အစည္း ၂၅၀ ေက မ္၏
အမည္ေပါက္ပင
ို ္ဆင
ို ္မဳမ မးကို ထုတ္ေပးခဲၿွ်ာ့ ပီး ေျမအက ယ္အ၀န္း ဟက္တမ (၁.၆) သန္းေက မ္ က ယ္၀န္း
ခဲွ်ာ့သည္။ ထုိဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသမးလူမ ဳိးအုပ္စုမ မးအမး ယင္းတို႕ကိယ
ု ္တိင
ု ္အသိအမတ္ျပဳေသမ အျငင္းပြမး
မဳေျဖရင္းသည္ွ်ာ့ ယာႏယမး၏ဆံုးျဖတ္ခ က္အတိုင္း ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းဥပေဒအရ အျငင္းပြမးမဳမ မးအမး ေျဖရင္းေစရန္
အမးေပးခဲသ
ွ်ာ့ ည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ေျမယမသိမး္ ယူမႈမ မးအတြက္ လြတ္လပ္စမြ ၊ တင္ၾကဳိအသိေပးျပီး၊ သေဘမတူ
ညီခ က္အတြက္

သတင္းေပးသည္ွ်ာ့

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္

လုိအပ္မက
ႈ ိလ
ု ည္း

ထည္ွ်ာ့သြင္းထမးသည္႔အျပင္

တုိင္းရင္းသမးလူမ ဳိးစုမ မးအတြက္ ဥပေဒေရးရမ အကူအညီကိပ
ု ါ ေပးအပ္ထမးသည္။ ဤကဲသ
ွ်ာ့ ႔ို တရမး၀င္
အသိအမတ္ျပဳခဲွ်ာ့သည္ွ်ာ့အတြက္

စိက
ု ္ပ ဳိ းေျမမ မးကို

သတၳဳတူးေဖမ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ဆုးံ ရံဳးျခင္းကဲသ
ွ်ာ့ ႔ေ
ို သမ

ဥပေဒာႏင္ွ်ာ့ မေလ မ္ေသမကိစၥမ မးမ ကမကြယ္ေပးာႏိုင္ခွ်ာ့ၿဲ ပီး၊ လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ မးအမး သစ္ေတမာႏင္ွ်ာ့ ေတမရိုငး္
တိရိစၦမန္ကမကြယေ
္ ရးအတြက္ အေရးပါေသမအခန္းက႑မ ပါ၀င္ေစခဲသ
ွ်ာ့ ည္။ ထိသ
ု ႔ို လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းအေျချပဳ
သစ္ေတမစီမခ
ံ န္႕ခြမ
ဲ ဳအမး ဗီယက္နမ္ာႏိုင္ငံမ စံျပအျဖစ္ အတုယူခသ
ဲွ်ာ့ ည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငံအေနျဖင္ွ်ာ့၊ လက္ရိလူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းအေျချပဳ သစ္ေတမထိန္းသိမ္းေရးလုပင
္ န္း စတင္

ေ

ဆမင္ရက
ြ ္ေနမႈကို ဗီယက္နမ္ာႏင္ွ်ာ့ အိာႏၵိယတိ႔၏
ု
တူညေ
ီ သမ အေတြ႔အၾကဳံမ မးကဲ႔သိ႔ု တည္ေဆမက္ာႏုိင္ရန္
စဥ္းစမးာႏုိင္သည္။ သုိ႔မသမ၊ သစ္ေတမေျမအတြင္းရိ၊ ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းဆိုင္ရမ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ို ေကမင္းမြန္စမြ
ကမကြယာႏ
္ ုိင္ေပမည္။ ထို႕အတူ၊ သစ္ေတမေျမမဟုတ္ေသမေနရမမ မးတြင္ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း အေလ႔အထအေပၚ
အလမးတူအသိအမတ္ျပဳျခင္းအတြကလ
္ ည္း နမူနမျပ ျဖစ္ေလသည္။ ဗီယက္နမ္ာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ ဓေလွ်ာ့ထုးံ
တမ္းဆိုင္ရမေျမယမလုပ္ပိုငခ
္ ြင္ွ်ာ့ကို ရင္းရင္းလင္းလင္း အသိအမတ္ျပဳမထမးေပ။ သိ႔ေ
ု သမ္ ၂၀၀၄ ခုာႏစ္တြင္
သစ္ေတမကမကြယျ္ ခင္းာႏင္ွ်ာ့ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ဳဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ၿပီး ယင္းဥပေဒတြင္ ေဒသခံအဖြ႕ဲ အစည္းမ မး၏
လက္ရိအသံုးျပဳေနေသမ သစ္ေတမေျမကို ရိုးရမအစဥ္အလမအရ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့အ
္ မး အသိအမတ္ ျပဳထမးၿပီး
ယင္းတိ႔၏
ု သစ္ေတမေျမမ မးအမး စီမခ
ံ န္႕ခြရ
ဲ မတြင္မူ မ မးစြမေသမ တမ၀န္ယူမဳမ မး သတ္မတ္ေပးထမးသည္။
ဗီယက္နမ္၏

ဥပေဒအရ

ေက းရြမ၀န္းက င္ဧရိယမရိ

သစ္ေတမေျမအတြင္းေနထိုငသ
္ ူမ မးသည္
သဘမ၀အရင္းအျမစ္မ မးကို

ရိုးရမဓေလွ်ာ့အရ

ေရရည္တည္တေ
ံွ်ာ့ စရန္

ေျမကိလ
ု ုပက
္ ိုင္ၿပီး

စီမခ
ံ န္႕ခြမ
ဲ ဳစီမခ
ံ က္ရပ
ိ ါက

ေရရည္ေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့္ လက္မတ္မ မးရရိာႏိုင္ပါသည္။ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္မမ ဆင္းရဲေသမလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ မး၏
လူေနမႈဘ၀တုိးတက္ျမင္ွ်ာ့မမးရန္၊ လံုၿခံဳခိုင္မမေသမ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့္ ာႏင္ွ်ာ့ အျခမးတစ္ဖက္တြင္ သစ္ေတမ
သယံဇမတမ မးကို ေရရည္ရရိာႏိုင္ရန္အျပင္ သဘမ၀ပတ္၀န္းက င္ကထ
ို ိနး္ သိမး္ ရန္ဟူသည္ွ်ာ့ အစြန္း ာႏစ္ဘက္
အၾကမး၊ ခ ိန္ခင
ြ ္လ မ ညီမ ေစရန္ပင္ျဖစ္သည္။
အိာႏၵိယာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၆ ခုာႏစ္ ဇယမး၀င္ တိုငး္ ရင္းသမးမ မးာႏင္ွ်ာ့ အျခမးရိးု ရမဓေလွ်ာ့အရ သစ္ေတမတြင္း
အေျခခ ေနထုိင္သူမ မး (သစ္ေတမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မးအသိအမတ္ျပဳျခင္း) အက္ဥပေဒ (FRA) အရ၊ သစ္ေတမ

အတြင္း အနည္းဆံုး (၇၅)ာႏစ္ေနထုိင္သည္ွ်ာ့၊ ဇယမး၀င္လန
ူ ည္းစုတိုင္းရင္းသမးမ မး၏ ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းအရ ေျမယမ
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ မးကုိ

အသိအမတ္ျပဳကမကြယ္ေပးခဲွ်ာ့သည္။

လက္ရိေျမယမအသံုးျပဳေနသူမ မးအမး

တရမး၀င္

အသိအမတ္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းခ က္တစ္ခအ
ု ေနာႏင္ွ်ာ့ FRA သည္ ရိးု ရမဓေလွ်ာ့အရ သစ္ေတမတြင္း ေနထိုင္ေသမ
တိုင္းရင္းသမးမ မးကို၊ တစ္ဥးီ ခ င္းျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြ႕ဲ လိက
ု ျ္ ဖစ္ေစ ေျမယမကိုပိုငဆ
္ ိုင္၊ အသံုးျပဳ၊ ထိနး္ သိမ္းရန္
သစ္ေတမေျမ- ငါးဧကအထိလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့္ ေလ မက္ထမးခြငွ်ာ့ျ္ ပဳခဲွ်ာ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုာႏစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ အစိုးရသည္
တစ္ဦးခ င္းစီာႏင္ွ်ာ့ အစုအဖြ႕ဲ အလိက
ု ္ ေလ မက္ထမးမဳ (၄)သန္းနီးပါး လက္ခံရရိခၿွ်ာ့ဲ ပီး၊ FRA ၏ စီမံမဳျဖင္ွ်ာ့
ေျမယမပိုင္ဆင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့၊္ စုစုေပါင္း (၁.၅) သန္းေက မ္ ခ ထမးေပးာႏိုင္ခွ်ာ့သ
ဲ ည္။ အက္ဥပေဒသည္ ဆင္းရဲသမ
ူ မးအမး
လူေနမဳျမင္ွ်ာ့တင္ရန္ာႏင္ွ်ာ့

သစ္ေတမထိန္းသိမး္ ေရးအတြက္

ရည္ရြယသ
္ ည္ွ်ာ့အေလ မက္

သဘမ၀

ပတ္၀န္းက င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးသမမးမ မးာႏင္ွ်ာ့ သစ္ေတမတြင္းေနထိုငသ
္ ူမ မး အေျခခ ခြင္ွ်ာ့အတြက္ တက္ၾကြလဳပ္ရမး
သူမ မး၏ ရႈေဒါင္ွ်ာ့အမ ဳိ းမ ိဳမ ေ၀ဖန္မဳမ မးကို ခံခွ်ာ့ရ
ဲ သညွ်ာ့္အခ က္မ မးမမ - (၁) ရည္ရြယ္ခ က္သ႔ေ
ို ရမက္ရန္
အလမ္းေ၀းေၾကမင္း (၂) အေကမင္အထည္ေဖမ္မဳအမးနည္းေၾကမင္း (၃) အမ ဳိ းသမီးေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ို
အကမကြယ္ေပးမဳ မလံုေလမက္ေၾကမင္း တို႕ျဖစ္သည္။ အက ိဳးသက္ေရမက္မဳကိသ
ု ုးံ သပ္ေနစဥ္ကမလအတြင္း
ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ သူမ မး၏ လုပ္ကိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့္ လံုၿခံဳခိုင္မမမဳတိုးတက္လမသည္ွ်ာ့အေလ မက္ ရင္းာႏီးျမပ္ာႏံမဳလည္း
တိုးတက္လမေၾကမင္း ာႏင္ွ်ာ့ ေရရည္ေျမယမအသံုးခ မဳကို ထိန္းထမးာႏိုင္ေၾကမင္း အမ မးကယူဆၾကသည္။
၃။. အမ ဳိ းသမီးမ မး၏ေျမယမအခြင႔အ
္ ေရး
အႀကံျပဳခ က္ေထမက္ခခ
ံ က္မ မး


ဆုံးျဖတ္ခ က္ခ မတ္သည္ွ်ာ့အဖြဲ႔အစည္းမ မးာႏင္ွ်ာ့အလြယ္တကူဆက္သယ
ြ ္ာႏုိင္ခင
ြ ွ်ာ့္

ာႏင္ွ်ာ့

အဆုိပါအဖြ႔မ
ဲ မး

ေရ႕ေမမက္တက္ေရမက္ပိင
ု ခ
္ င
ြ ွ်ာ့အ
္ ပါအ၀င္၊ အဆုိပါအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးတြင္ အမ ဳိးသမီးမ မးပါ၀င္ေစျခင္း ျဖင္ွ်ာ့ ေ
ျမပုိင္ခြငွ်ာ့ရ
္ ိသူမ မးကဲ႔သုိ႔ အမ ဳိးသမီးမ မး၏တန္းတူေနရမရရေ
ိ ရး အမးေကမင္းလမေစရန္။


ေျမအသုံးခ မႈလက္မတ္တြင္

ပူးတြအ
ဲ မည္ေပါက္ပိင
ု ္ဆိင
ု ္ခင
ြ ္႔က႔သ
ဲ ိ႔ေ
ု သမ၊

အမ ဳိးသမီးမ မး၏

ေျမယမ

အခြင႔အ
္ ေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကမင္းအရ အကမအကြယေ
္ ပးမႈ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္။


ဥပေဒ အကူအညီေပးေရးာႏင္ွ်ာ့ ဥပေဒေၾကမင္းအရကူညီရန္ရည္စူးမႈ ာႏင္ွ်ာ့ ၀န္ေဆမင္မႈ -၂ ရပ္လုံး အတြက္
ကုိယ္စမးလယ္ အျဖစ္ ကနဦးမတ္ပတ
ုံ င္လုပ္ငန္းတုိ႔တြင္ အမ ဳိးသမီးမ မး စဥ္ဆက္မျပတ္ ပါ၀င္ေစရန္။
ကမၻမွ်ာ့လူဦးေရ၏တစ္၀က္နီးပါးသည္ ေက းလက္တြင္ေနထိုငလ
္ က္ရိၿပီး လယ္ယမ စိက
ု ္ပ ဳိးေရးလုပ္ငန္း

အမ မးစုတင
ြ ္ပါ၀င္ေနရေသမ္လည္း၊ ေရရည္ခိုင္ျမဲသည္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့အ
္ ေပၚ မခ
ီ ိုေနရသည္ွ်ာ့ အမ ိဳးသမီး
ဦးေရမမမူ

ေသးငယ္ေသမအစိတ္အပိင
ု ္းမ သမ

ျဖစ္ေလသည္။

အမ ိဳးသမီးမ မး၏

ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ို

လံုၿခံဳခိုင္မမေစရန္ေဆမင္ရက
ြ ္ျခင္းသည္ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္မ မးျဖစ္ေသမ ၀င္ေငြတးို တက္ျခင္း၊ ကေလးငယ္မ မး
အဟမရပိုမိုစမးသံုးာႏိုင္ျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ပညမေရးတိုးတက္ျခင္း၊ မိသမးစုအတြင္း အမ ိဳးသမီးမ မး၏ ေျပမေရးဆိခ
ု ြငွ်ာ့္
ပိမ
ု ခ
ုိ င
ုိ မ
္ မလမျခင္းာႏင္ွ်ာ့ လူမဳအသိင
ု ္းအ၀ိုင္းအတြင္း ပိုမအ
ို ေရးပါအရမေရမက္လမေစျခင္း စသည္တ႔က
ို ိုလည္း
ေပါက္ေျမမက္ေစပါသည္။ အမ ိဳးသမီးမ မး၏ ပိုငဆ
္ ိုင္ခင
ြ ွ်ာ့၊္ အမ ဳိ းသမီးမ မးေျမယမလံုၿခံဳခိုင္မမမဳကို ပိုမဥ
ို ီးစမးေပး
ျခင္းျဖင္ွ်ာ့ အျခမးအကိ ဳးအျမတ္မ မးပါ မ မးစြမရရလ
ိ မာႏိုင္ေၾကမင္း ခိုင္မမသည္ွ်ာ့ သက္ေသမ မးရိပါသည္။
လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီး၏ အိာႏယ
ၵိ ၊ တရုတ္ာႏင္ွ်ာ့ အမဖရိကတိ႕ု တြင္ ာႏစ္ေပါင္းမ မးစြမ အေတြ႕အႀကံဳမ မးအရ
ညီမ ၍၊ ထုတလ
္ ုပ္မပ
ႈ ိမ
ု ုိေစမည္ွ်ာ့ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးကုိ ေဖၚေဆမင္ရန္အတြက္၊ အမ ိဳးသမီးမ မး၏
ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့္ ခိုင္မမလံုၿခံဳေစေရး အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္၊

ခိုင္မမသည္ွ်ာ့ အဆင္ွ်ာ့ေပါင္း (၂၀)

ေက မ္ကို ေဖမ္ထတ
ု တ
္ ည္ေဆမက္ခဲွ်ာ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ က္မ မး၏ စမရင္းအျပည္ွ်ာ့အစံုကို ကိလ
ု န္ဘယ
ီ မ
တကၠသလ
ို ္ ာႏိုင္ငံတကမေရးရမဂ မနယ္တြင္ (Posterman, 2013) ေဖၚျပခဲ႔သည္။ ယင္းအခ က္မ မးမ အခ ဳိ႕မမဆုံးျဖတ္ခ က္ခ မတ္သည္ွ်ာ့ အဖြဲ႔အစည္းမ မးာႏင္ွ်ာ့အလြယ္တကူဆက္သယ
ြ ္ာႏုိင္ခင
ြ ွ်ာ့ာႏ
္ င္ွ်ာ့ အဆုိပါအဖြ႔မ
ဲ မး ေရ႕ေမမက္
တက္ေရမက္ပိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့္
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့ာႏ
္ င္ွ်ာ့

အပါအ၀င္၊

အဆုိပါအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးတြင္

အေမြဆက္ခံခင
ြ ွ်ာ့က
္ ဲွ်ာ့သ႔ေ
ို သမ

အမ ဳိးသမီးမ မးပါ၀င္ေစျခင္း၊

အမ ိဳးသမီးေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ို

ယာႏယမးမ မးကို ပိုမအ
ို မးေကမင္းေစျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ဥပေဒ အကူအညီ ေပးေရးာႏင္ွ်ာ့

ကမကြယ္သည္ွ်ာ့

တြဖ
ဲ က္
တရမး၀င္

ဥပေဒ ေၾကမင္း အရကူညရ
ီ န္

ရည္စူးမႈ ာႏင္ွ်ာ့ ၀န္ေဆမင္မႈ -၂ ရပ္လုံး အတြက္ ကုိယ္စမးလယ္ အျဖစ္ ကနဦးမတ္ပတ
ုံ င္လုပ္ငန္းတုိ႔တြင္
အမ ဳိးသမီးမ မး စဥ္ဆက္မျပတ္ ပါ၀င္ေစရန္တိ႔ျု ဖစ္သည္။

ပံု (၂) ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယမမတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္ေပးခဲွ်ာ့သူမ မးအမး
လိင္အလိုက္ခဲြျခမးမဳ (နမမတိ ၂၀၁၅)
ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္

အမ ိဳးသမးာႏင္ွ်ာ့

အမ ိဳးသမီးသည္

စိက
ု ္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္

တန္းတူ

ပါ၀င္လ က္

ရၾိ ကသည္။ သိ႔ေ
ု သမ္ လက္ရိေျမယမမတ္ပုတ
ံ င္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆမင္ရက
ြ ္ေနမဳတြင္ အမည္ျဖည္ွ်ာ့ သြငး္ ရန္
ေနရမတစ္ေနရမသမပါ၀င္ၿပီး

အမ မးအမးျဖင္ွ်ာ့

အမ ိဳးသမးမ မးျဖစ္ေလွ်ာ့ရိပါသည္။

1

အိမေ
္ ထမင္ဥးီ စီးကို

နမမတိအဖြ႔၏
ဲ

ျဖည္ွ်ာ့သြင္းၾကေလရမ၊

ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မး

ကူညီေဆမင္

အမ မးစုမမ

ရြက္ေပးခဲ႔သည္ွ်ာ့

ေျမယမမတ္ပုတ
ံ င္ရန္ ေလ မက္ထမးမဳ ရမေပါင္းမ မးစြမတြင္ လယ္ယမေျမမတ္ပံ တင္ လက္မတ္စုစုေပါင္း၏

1

မတ္သမးရန္မမ အဌမအႀကိမ္ အမ ိဳးသမးေျမယမအသံုးခ မဳမူ၀ါဒ မူၾကမ္းတြင္

စမရပ္စမတမ္းမ မး၌

အမည္တစ္ခသ
ု မပါ၀င္ျခင္းကို

အပိင
ု ္း(၉)

ျပင္ဆင္ရန္အခ က္အေနျဖင္ွ်ာ့

အမ ိဳးသမီးာႏင္ွ်ာ့အမ ိဳးသမး

လယ္ယမေျမ မတ္ပုတ
ံ င္လပ
ု ္ငန္းတြင္

တန္းတူ

အခြငွ်ာ့္

အေရးမ မးတြင္

အမိ ဳးသမီးမ မးာႏင္ွ်ာ့အမ ိဳးသမးမ မးတြင္ “တစ္ဦးတည္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပူးတြေ
ဲ ျမယမ ပိုငဆ
္ ိုင္မဳအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မး” တူမ စြမရိရန္ (အပိုဒ္ ၇၃) ဟု စတင္ရမည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဤမူ၀ါဒကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမ၌ အမ ိဳးသမီးမ မး၏ ေျမယမ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးကို အမန္တကယ္ကမကြယ္ရန္ လက္ရိဥပေဒမ မးကို
ေျပမင္းလဲရန္လအ
ို ပ္ပါမည္။

(၈၄%) ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းသည၊္ အမ ိဳးသမးအမည္သမျဖစ္ေလသည္။ (ပံ-ု ၂)။ နမမတိအဖြ႔-ဲ ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မး၏
တုိင္းေဒသႀကီးာႏင္ွ်ာ့ ျပည္နယ္ (၇) ခုအတြငး္ ေဆမင္ရက
ြ ္ခ က္ မ မးအရ၊ ဤကဲသ
ွ်ာ့ ႔ို အမ ိဳးသမီးပါ၀င္ာႏဳန္း
နည္းပါးျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသမး လူမ ဳိးစုကျြဲ ပမးမႈကို ေက မ္လြန၍
္
လိင္ခဲြျခမးဆက္ဆံမဳာႏင္ွ်ာ့ ဆက္စပ္ဖယ
ြ ္
ရိေၾကမင္း သံုးသပ္ရသည္။
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ပံု (၃) ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ တိုငး္ ေဒသႀကီး ျပည္နယ္အလိုက္ ေျမယမမတ္ပုတ
ံ င္လုပင
္ န္း
ေဆမင္ရက
ြ ္ေပးခဲသ
ွ်ာ့ ူမ မးအမးလိငအ
္ လိက
ု ္ခြဲျခမးမဳ (နမမတိ ၂၀၁၅)
နမမတိအဖြ႔ာႏ
ဲ င္ွ်ာ့ လင္ဒက္ဆမအဖြ႔တ
ဲ ို႕၏ သီးျခမးစီေသမ္လည္းေကမင္း၊ ပူးေပါင္း၍ေသမ္လည္းေကမင္း
ကြင္းဆင္းေဆမင္ရက
ြ ္ခ က္မ မးအရ ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ အမ ိဳးသမီးမ မးကို တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံျခင္းေၾကမင္ွ်ာ့၊
အမ ိဳးသမီးမ မးေျမယမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးအတြက၊္ အထူးစုိးရိမ္ဘယ
ြ ္ မရိေခ ။ သုိ႔အတြက္ ေျမယမမတ္ပတ
ုံ င္ရမတြင္၊
ပူးတြအ
ဲ မည္ေပါက္ပိင
ု ္ဆိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့
လက္မ မးအရ

ရရိေစရန္ေတမင္းဆုိမႈမမလည္း

ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မးက

ေျမယမမတ္ပံု

အထူးဖိအမးတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။

တင္ရန္

အခ က္အ

ကူညေ
ီ ဆမင္ရက
ြ ္ရသူမ မး၏

ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းမမ၊ အမ ဳိ းသမီးမ မးျဖစ္ေလရမ၊ အမ ိဳးသမီးမ မး၏ စီးပြမးေရးလံုၿခံဳမဳမမ

(၁၆%)

အာႏရမယ္ရိာႏိုငေ
္ ၾကမင္း

ျပဆုိေနေပသည္။ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ္ွ်ာ့ မတ္ပုတ
ံ င္ရမတြင္ အမ ိဳးသမီး၏ အမည္ထည္ွ်ာ့သြင္းရန္ ကိစၥာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍
အိမ္ေထမင္သည္ အမ ဳိ းသမီးမ မးသည္ ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ို ကိုငတ
္ ြယထ
္ မးသူျဖစ္သည္ွ်ာ့ ခင္ပန
ြ း္ သည္၏
အေထမက္အပံက
ွ်ာ့ ို ရရသ
ိ ျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့ဆ
္ ုးံ ရံဳးရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စီးပြမးေရးအမးလံုး၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ
ရမဳဆံုးရံဳးရန္အတြက္ စုိးရြံ႕မဳမရိေၾကမင္း ေယဘူယ ယူဆရပါသည္။ ပကတိအေျခအေနတြင္ အိမ္ေထမင္သည္
အမ ိဳးသမီး မ မးသမမက တကိုယတ
္ ည္းအမ ဳိ းသမီးမ မးာႏင္ွ်ာ့ အိမ္ေထမင္ဥးီ စီးအမ ိဳးသမီးမ မးသည္ မိသမးစု
အတြင္း

ေျမယမအသံုးခ မဳ၊

ေျပမေရးဆိုခြငွ်ာ့္

သူမအပါအ၀င္

နည္းပါးျခင္းအမးျဖင္ွ်ာ့

သမးသမီးမ မးအမး

ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့္

အေမြဆက္ခံေစမဳတိ႕ု ာႏင္ွ်ာ့

မလံုၿခံဳမဳကို

ပတ္သက္၍

ေတြ႕ႀကံဳၾကရသည္။

နမမတိ

အဖြ႔၏
ဲ အခ က္အလက္မ မးအရ သံုးပံုတစ္ပုံေသမ အမ ိဳးသမီးမ မးသည္ တစ္ကိုယရ
္ ည္မ မး ျဖစ္ကမ ေျမယမ
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့လ
္ ံုၿခံဳခိုင္မမမဳအတြက္ အကူအညီရမေနၾကၿပီး ယင္းအနက္ (၁၃%) ရမခိုင္ာႏဳန္းမမ လက္မထပ္သူ
မ မးျဖစ္၍၊ (၂၂%) ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းမမ မုဆိုးမမ မးျဖစ္ၾကကမ၊ (၁%-၂%) ရမခိုင္ာႏဳန္းမမ ကြမရင္းထမးသူမ မး
ျဖစ္ၾကသည္။ (လယ္ယမေျမလုပ္ပိုငခ
္ ြငွ်ာ့္ မတ္ပုတ
ံ င္ရန္ ေလ မက္ထမးသူ အမ ိဳးသမးမ မးတြင္မူ (၂.၅%)
ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းမမ

မုဆိုးဖို၊

တစ္ခုလပ္၊

ကြမရင္းထမးသူမ မးျဖစ္ၾကၿပီး

(၅%)

ရမခိုငာႏ
္ ဳန္းမမ

လက္မထပ္သူ

မ မးျဖစ္ၾက၍ (၉၃%) ရမခိုငာႏ
္ ဳန္းမမ အိမေ
္ ထမင္ရသ
ိ ူမ မး ျဖစ္ၾကသည္။)
လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းမ မး၏ ဥပေဒေရးရမ လူမႈ၀န္ထမ္းမ မး၏ ထုတ္ေဖၚခ က္အရ၊ အထက္ပါ လူဦးေရ
ဆိုင္ရမ အခ က္အလက္မ မး ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈတြင္၊
အထမးျဖစ္ေၾကမင္း၊
သုေတသန

အမ ိဳးသမီးမ မးပါ၀င္မႈအခ ဳိးသည္

အာႏရမယ္ရာႏ
ိ ိုင္သည္ွ်ာ့ အေန

လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီး၏ အျခမးအမရာႏိုင္ငံမ မးအတြင္း လုပင
္ န္း ေဆမင္ရြကခ
္ က္မ မး၊

ျပဳခ က္မ မးအရ

တသမတ္တည္း

ျပဆုိေနသည္။

သမဓကအေနျဖင္ွ်ာ့

အိာႏၵိယာႏိုင္ငံ၊

ၾသဒိသ ျပည္နယ္တြင္ လင္ဒက္ဆမအဖြ႔သ
ဲ ည္ တစ္ကယ
ို ရ
္ ည္အမ ိဳးသမီးမ မးအမး ယင္းတုိ႕၏ေျမယမလုပ္ပိုငခ
္ ြငွ်ာ့္
လံုၿခံဳခိုင္မမရန
ရင္ဆိုင္ခရ
ွ်ာ့ဲ သည္။
အမ ိဳးသမီးမ မး၊

ေဆမင္ရက
ြ ရ
္ မတြင္
မုဆးို မမ မး၊
ကိယ
ု အ
္ ဂၤါ

အဆင္းရဲဆုးံ ျဖစ္ၾကၿပီး

အေၾကမင္းအရမေပါင္းစံုအတြက္

တစ္ခလ
ု ပ္မ မး၊

စြန္႕ပစ္ခံရသူ

မျပည္ွ်ာ့စံုသအ
ူ မ ိဳးသမီးမ မးသည္

ေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ တ္ပုတ
ံ င္ျခင္း

ထင္ရမးေသမ

အမိ ဳးသမီးမ မး၊

အမ မးအမးျဖင္ွ်ာ့

လုပ္ငန္းက

လိအ
ု ပ္ခ က္မ မးာႏင္ွ်ာ့
အိမ္ေထမင္မရိဖူးသူ

ဆင္းရဲသမးမ မးၾကမးတြင္

ထုိသတ
ူ ိ႔က
ု ို

မ က္ကယ
ြ ္ျပဳထမးခံ

ေနရသည္။ လင္ဒက္ဆမအဖြဲ႔၏ ၾသဒိသ ျပည္နယ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲွ်ာ့ေသမ အျဖစ္တစ္ခတ
ု ြင္ တစ္ကယ
ို ္ရည္
အမ ိဳးသမီးတစ္ဦးအမး အိမေ
္ ထမင္မရိသျဖင္ွ်ာ့ မိသမးစုမာႏိမ္ခ ၿပီး ာႏြမးတင္းကုတတ
္ ြငေ
္ နေစသည္ကို

ေတြ႕ခဲ႔

ရသည္။ အစိုးရ၏ ေျမယမခြဲေ၀မဳ အစီအစဥ္အရ လင္ဒက္ဆမအဖြ႔၏
ဲ
အကူအညီျဖင္ွ်ာ့ ထိုအမ ိဳး သမီးအမး
အသိအမတ္ျပဳ၍ အိမ္ၿခံ ဥယ မဥ္ေျမကြက္တစ္ကက
ြ ္ ခ ထမးေပးခဲသ
ွ်ာ့ ည္။
အမ မးအမးျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးနည္းပါးျခင္းသည္ အမ ိဳးသမီးမ မးအမး မိသမးစုဘ၀ာႏင္ွ်ာ့ လူမဳဘ၀၏
အၾကမး အေရးမပါအရမမေရမက္မက
ႈ ိျု ဖစ္ေစၿပီး၊ ထိအ
ု မ ိဳးသမီးမ မးအမး ေျမယမ ေထမက္ ပံေ
ွ်ာ့ ပးျခင္းျဖင္ွ်ာ့
ယင္းတို႕၏စီးပြမးေရးအခြငွ်ာ့အ
္ လမ္းအတြက္ အဓိကေသမွ်ာ့ခ က္ကို ပံ႔ပုိးသည္ာႏင္ွ်ာ့ တူေလ သည္။ ယခုအခါ
ေျမအသုံးခ မႈ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးအတြက္၊ ေျမယမမတ္ပုတ
ံ င္ျခင္းတြင္ ပူးတြပ
ဲ ိင
ု ္ဆိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့္ အတြက္ တမးဆီးျခင္းမ မးကို
ျမင္ေတြ႕ခဲွ်ာ့ရရမ၊

ေျမယမမဲအ
ွ်ာ့ မ ဳိးသမီးမ မးကုိ အထူးရည္ရြယ၍
္ ၊ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးမဳ အစီအစဥ္မ မးအမးျဖင္ွ်ာ့

ကုစမးေပးသင္ွ်ာ့သည္။
ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ အမ ိဳးသမးမ မးသည္ လက္နက္ကိုငအ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ မးတြင္ တမ၀န္ ထမ္းျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခမးတစ္ေနရမသိ႔ု အလုပ္လပ
ု ္ကင
ို ္ရန္ ထြက္ခြမသြမးျခင္းတို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ တစ္ကိုယရ
္ ည္အမ ိဳးသမီး
ရမခိင
ု ာႏ
္ ဳန္းသည္ ျမင္ွ်ာ့တက္လမာႏိုင္သည္။ သီရလ
ိ ကၤမာႏိုင္ငံေျမမက္ဖက္ရိ ဂ က္ဖနမခရိုင္တင
ြ ္ (၂၅)ာႏစ္ၾကမ
ျပည္တြငး္ စစ္ေၾကမင္ွ်ာ့ ေျမမက္ဖက္တမီလမ
္ မးေနထိင
ု ္ရမ နယ္ေျမမ မး သည္ပတ
ိ ္ဆ႕ို ခံထမးရၿပီး၊ ေတမင္ဘက္ရိ
လူမ မးစုျဖစ္ေသမ ဆင္ဟမလီနယ္ေျမာႏင္ွ်ာ့ သီးျခမးျဖစ္ခဲွ်ာ့ရသည္ွ်ာ့အတြက္ အမ ိဳးသမီးဦးေဆမင္ေသမအိမ္ေထမင္စု
မ မး မ မးျပမးခဲရ
ွ်ာ့ သည္။

လင္ေယမက မ္းမ မး၊ အစ္ကို ေမမင္မ မးာႏင္ွ်ာ့ ဖခင္မ မးသည္ စစ္မႈမထမ္းမေနရ

အစီအစဥ္ေၾကမင္ွ်ာ့ စစ္သမးအျဖစ္ စုေဆမင္းခံခဲွ်ာ့ရၿပီး စစ္ပတ
ဲြ ြငက
္ ဆံုးခဲွ်ာ့သလုိ၊ စစ္ျပန္ေယမက္ွ်ားမ မးသည္ လည္း
ေျမမက္ဘက္ရိ

အိာႏၵိယာႏင္ွ်ာ့

ေတမင္ဘက္ရိ

သီရလ
ိ ကၤမသိ႔ု

အလုပ္ရမရန္ထက
ြ ္ခြမခဲွ်ာ့ၾကသည္။

ရလမဒ္အျဖစ္ေထမင္ေပါင္း မ မးစြမေသမ အမ ိဳးသမီးမ မးသမ က န္ရစ္ခဲွ်ာ့ရမ၊ အမ ိဳးသမီးမ မးသည္ အိမ္ေထမင္ဥးီ
စီးအျဖစ္ မိသမးစုတမ၀န္ ကို ယူခဲွ်ာ့ရေသမ္လည္း၊ ယင္းတုိ႔တြင္ ေျမယမလုပပ
္ ိုင္ခင
ြ ္ွ်ာ့သည္ တရမး၀င္အခြငွ်ာ့္

အေရးအျဖစ္ မရရိၾကေပ။ ဂ က္ဖနမအေျခစိုက္ အမ ိဳးသမီးမ မးေဆမင္ရြက္ေသမ တရမး၀င္ကည
ူ ီေထမက္ပံွ်ာ့ေရး
ဌမနသည္

ထိအ
ု မ ိဳးသမီးမ မးအတြက္

ယင္းတို႕၏ေျမအမး

တရမး၀င္အမည္ေေပါက္္

ရရေ
ိ ရးအတြက္

ေျမယမမတ္ပုတ
ံ င္ေရးအစီအစဥ္ျဖင္ွ်ာ့ ကူညေ
ီ ျဖရင္းေပးခဲွ်ာ့ရသည္။
အမ ိဳးသမီးမ မးသည္ယင္းတိ႕ု လုပက
္ ိုင္ေသမေျမယမအတြက္
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ရိေရး၊

အျခမးေသမ

ခြင္ွ်ာ့တို႕ာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍
ာႏိင
ု င
္ တ
ံ ကမမ

အမ ဳိ းသမီး၊အမ ဳိ းသမး

အမ ိဳးသမးမ မးာႏင္ွ်ာ့ထပ္တူ

ပူးတြလ
ဲ ုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့္

အေျခခံအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးတိ႔သ
ု ည္ က ယ္ျပန္႔ေလသည္။

မ မးစြမေသမအေတြ႕အႀကံဳမ မးကို

အေျခခံ၍

နမမတိ

မ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေျမယမ

တြဖ
ဲ က္လုပပ
္ ိုင္

၂၀၁၄ ခုာႏစ္ ဒီဇင္ဘမလ ၌
ျမန္မမာႏိုင္ငံေျမယမ

အသံုးခ မဳ

မူ၀ါဒ(မူၾကမ္း)တြင္ လယ္ယမေျမမတ္ပုတ
ံ င္လုပင
္ န္းအတြင္း အမ ိဳးသမီးအမ ဳိ းသမး အခြင္ွ်ာ့ အေရးညီမ ေအမင္ ေ
ဆမင္ရက
ြ ္ျခင္းသည္

အမ ိဳးသမီးမ မး၏

ေျမယမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးကို

တိုးတက္ေအမင္

လုပ္ေဆမင္ရုသ
ံ မမက

က န္းမမေရး၊ လူမဳေရး၊ စီးပြမးေရးာႏင္ွ်ာ့ အျခမးေသမ က႑မ မးစြမတြင္ အက ိဳးအျမတ္မ မးရရိေစေၾကမင္း
ေဖမ္ျပခဲသ
ွ်ာ့ ည္။ ေဖၚျပခ က္တြင္၊ သမးဆက္ျခမးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ က န္းမမေရးတုိးတက္ေကမင္းမြနေ
္ စျခင္း၊
မိသမးစုအတြင္း

ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးအေပၚ

ရေစျခင္းတုလ
႔ိ ဲ ပါ၀င္သည္။

ၾသဇမသက္ေရမက္ေစျခင္းအပါအ၀င္၊

အခြငွ်ာ့အ
္ မဏမပုိမုိ

အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးအေပၚ အိာႏၵိယျပည္မ ေလ႔လမေတြ႔ရခ
ိ က္
၂၀၁၂ခုာႏစ္၊ ေအမက္တုိဘမ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္၊ စည္းရုံးလဳပ္ရမးသူမ မးာႏင္ွ်ာ့ ျပည္ေထမင္စအ
ု စုိးရတုိ႔ အဂၢရမသေဘမတူ
ညီခ က္ကုိ လက္မတ္ေရးထုိးလုိက္သည္ာႏင္ွ်ာ့ ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့မ မးအမးကုိယ္စမးျပဳသည္ွ်ာ့ ဂာႏၵီေနမက္လုိက္မ မး၏ ‘ေဒလီသုိ႔
ျငိမ္းခ မ္းစြမခ ီတက္ေရး’ အစီအစဥ္သည္လည္း ရပ္နမးသြမးခဲ႔သည္။

ဤသေဘမတူညီခ က္က ေျမယမလုပ္ကုိင္

ခ ထမးမႈအတြက္ အၾကီးစမးျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈ ေဆမင္ရြက္ရန္ အခ ိန္ဇယမးကုိသတ္မတ္ေပးခဲ႔သည္။ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲ
ေဖၚေဆမင္ရမတြင္ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမပုိင္ဆုိင္ခြင႔အ
္ ခြင္ွ်ာ့အေရးကုိအသိအမတ္ျပဳေရး၊ တစ္ဧက၏ ၁၀ပုံတစ္ပုံ
ေသမေျမကုိ အိမ္ျခံဥယ ဥ္ေျမအျဖစ္ ေ၀ျခမ္းေပးေရး၊ ေက းလက္ေနဆင္းရဲသမးျပည္သူမ မးအတြက္ က မး-မခြျဲ ခမးမႈ
မရိေစဘဲ အိမ္ရမေျမကြက္ ခြေ
ဲ ၀ခ ထမးေပးေရးတုိ႔ ပါ၀င္သည္။
သေဘမတူညီခ က္တြင္

ပါ၀င္သည္ွ်ာ့

အေကမင္အထည္ေဖၚရန္

အိာႏၵိယေက းလက္ဖြံ႔ျဖဳိးေရး၀န္ၾကီးဌမန၏

လမ္းညႊန္မႈျဖင္ွ်ာ့

အခ က္တစ္ခ က္ကုိ

ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ရန္အတြက္၊

လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီးသည္

အိာႏၵိယလူမူေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္း

မ မးာႏင္႔ဆက္သြယ္၍ ‘တစ္မ ဳိးသမးလုံးအိမ္ျခံေျမရပုိင္ခြငွ်ာ့္’ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိေဖၚေဆမင္ရမတြင္ ပါ၀င္ေဆမင္ရြက္ခ႔သ
ဲ ည္။
အဆုိပါ မူၾကမ္းသည္ ယခုအခါ အစုိးရအဖြ႔၏
ဲ အတည္ျပဳခ က္ရရန္ာႏင္ွ်ာ့ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ တင္သြင္းာႏုိင္ရန္ ေစမင္ွ်ာ့
ဆုိင္းသည္ွ်ာ့အဆင္ွ်ာ့သုိ႔ ေရမက္ရိေနေပျပီ။ အဆုိပါဥပေဒမူၾကမ္းကုိေရးဆြရ
ဲ မတြင္ လြန္ခဲ႔သည္ွ်ာ့(၁၀)ာႏစ္ေက မ္ ကမလ
အတြင္း ရရိခဲ႔သည္ွ်ာ့ ာႏုိင္ငံေတမ္အဆင္ွ်ာ့ အိမ္ျခံေျမခ ထမးေရးအစီအစဥ္မ မးေဆမင္ရြက္ခ႔ရ
ဲ မမ ရရိခ႔သ
ဲ ည္ွ်ာ့ က ယ္ျပန္႔ေသမ
အေတြ႔အၾကဳံမ မးကုိအေျခခံ၍ ေဆမင္ရြက္ခ႔ျဲ ခင္းျဖစ္ေပသည္။ အဆုိပါအေတြ႔အၾကဳံမ မးထြင္ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမ
ပုိင္ဆုိင္ခြငွ်ာ့္ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မးမမ သိသမစြမပါ၀င္လ က္ရေ
ိ နခဲ႔ရမ၊ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ေဖၚျပပါ အေၾကမင္းအရမအမ မးစု ကုိ
ထည္ွ်ာ့သြင္းျဖစ္ခဲ႔ရေလသည္။
ဒသမ တစ္ဆယ္ဧက၊ အိမ္ျခံေျမဥယ မဥ္ ခြေ
ဲ ၀ေပးရမတြင္ အမ ဳိးသမီးမ မးလည္း အက ဳံး၀င္ေၾကမင္း ေဖၚျပသည္ွ်ာ့
အေနျဖင္ွ်ာ့ မူၾကမ္း၏-အပုိင္း-၂ “မိသမးစု” ဟုေဖၚျပရမ၌ “မုဆုိးမမ မး၊ အိမ္ေထမင္ကြမ
ဲ မး၊ မိသမးစု၏စြန္႔ပစ္ခံမ မး (လင္
ေယမက ္မးမ မး၏စြန္႔ပစ္ခံမ မး) ကုိလည္း သီးျခမးအိမ္ေထမင္စဟ
ု ုမတ္ယူရမည္ဟု ပါရိခ႔သ
ဲ လုိ၊ “တကုိယ္တည္း အမ ဳိး
သမီး” ကုိအဓိပၸါယ္ဖြင္ွ်ာ့ဆုိရမတြင္လည္း “မုဆုိးမမ မး၊ အိမ္ေထမင္ကြမ
ဲ မး၊ သီးျခမးေနထုိင္သူအမ ဳိးသမီးမ မး၊ လင္
ေယမက ္မးေပ မက္ဆုံး ေနသူမ မး၊ အသက္-၃၀ ာႏင္ွ်ာ့အထက္အိမ္ေထမင္မျပဳရေသးသူမ မး” ဟူ၍ပါရိခ႔ေ
ဲ လသည္။
အထူးတလည္ေဖၚျပ ျပဌမန္းခဲ႔ခ က္ အေနျဖင္ွ်ာ့ “ထုိက္သင္ွ်ာ့ေသမအိမ္ေထမင္စုတစ္ခုတြငရ
္ ိသည္ွ်ာ့ အရြယ္ေရမက္ျပီးျဖစ္သူ
အမ ဳိးသမီးရိခ႔လ
ဲ င္၊ အိမ္ေထမင္စု၀င္အမ ဳိးသမီး၏ အမည္ျဖင္ွ်ာ့ အိမ္ျခံေျမအမည္ေပါက္သတ္မတ္ေပးရမည္” ဟုပင္
ေဖၚျပာႏုိင္ခ႔သ
ဲ ည္။ (လက္ရိ ာႏုိင္ငံေတမ္၏ အိမ္ျခံေျမခ ထမးေရးအစီအစဥ္တြင္ ကမနမတမကမျပည္နယ္၌ ဇနီးသည္
တစ္ဦးတည္းအမည္ျဖင္ွ်ာ့ခ ထမးေပးသလုိ၊ အေနမက္ဘဂၤလမးျပည္နယ္တြင္ ဇနီးသည္ာႏင္ွ်ာ့ ခင္ပြန္းအမည္ ပူးတြခ
ဲ ထမး
ေပးခဲ႔သည္။)
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အပုိင္း-၈၊ တြင္ ‘အိမျ္ ခံေျမခ ထမးေပးရမတြင္ ဦးစမးေပးရမည္ွ်ာ့ စမရင္း’ ကုိေဖၚျပရမ၌၊ အမ ဳိးသမီး အိမ္
ေထမင္ဦးစီး ာႏင္ွ်ာ့ တကုိယ္တည္းေနအမ ဳိးသမီးတုိ႔ကုိစမရင္း၏အစပုိင္း၌ ေဖၚျပထမးသည္။
ေအမက္ပါအေရးယူေဆမင္ရြက္ခ က္မ မးမမ ဦးစမးေပးအျဖစ္ခယ
ံ ူထုိက္သည္ွ်ာ့ ဆင္းရဲသူအမ ဳိးသမီးမ မးအတြက္ အထူး
ျပဳထမးသည္ွ်ာ့ အေရးၾကီးေဆမင္ရြက္ခ က္မ မးျဖစ္ေပသည္ဆင္းရဲသည္ွ်ာ့မိသမးစုမ မး၏ အိမ္ျခံေျမခ ထမးမႈ ရရိခံစမးထုိက္သူမ မး စိစစ္သတ္မတ္ရန္နည္းလမ္းမ မး ေခါင္းစဥ္ပါ အစီ
အစဥ္-၁ ၏ အိမ္ျခံေျမရရိပိင
ု ္ခြင္ွ်ာ့အတြက္ ေဖၚေဆမင္ရမတြင္ အနိမွ်ာ့ဆ
္ ုံးသတ္မတ္ခ က္မ မးအတြက္ ေဖၚျပထမးသည္ွ်ာ့၊
အပုိဒ္ခြဲ-၁(က)တြင္၊ အမန္စင္စစ္၊ ရသင္ွ်ာ့ရထုိက္သည္ွ်ာ့ ဆင္းရဲသူေျမမဲ႔ယမမဲ႔၊ အိမ္ရမေျမမရေ
ိ သးသည္ွ်ာ့ မိသမးစုမ မး
မက န္ခ႔ေ
ဲ စေရးမမ လုိအပ္ခ က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကမင္း၊ အပုိဒ္-၁(ဂ)တြင္ အိမ္ရမေျမခ ထမးရမတြင္ ကုန္က စရိတ္ မရိေစရ
ဟူ၍လည္းေကမင္း၊ ျပဌမန္းထမးသည္။
အဆုိပါျပဌမန္းခ က္မ မးသည္၊ အလြန္တရမဆင္းရဲ၍ ေနစရမ၊စမးစရမမရိသူ အေျခအေနမဲ႔အမ မးစုကုိ ကူညီေပးမည္ွ်ာ့
ျပဌမန္းခ က္မ မး ျဖစ္ေပသည္။

အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးအေပၚ တရုတျ္ ပည္မ ေလ႔လမေတြ႔ရခ
ိ က္
တရုတ္ျပည္သည္ စုေပါင္းလယ္ယမစနစ္ကုိ ၁၉၇၉ခုာႏစ္ ာႏင္ွ်ာ့ ၁၉၈၄ခုာႏစ္ကမလအတြင္း ပယ္ဖ က္ခ႔ျဲ ပီး အသင္း၀င္
မ မးကုိ လယ္ယမေျမအညီအမ ခြေ
ဲ ၀ေပးခဲ႔သည္။ ဤသုိ႔ လယ္ယမလုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈကုိ အိမ္ေထမင္စုတစ္ခခ
ု င္း
စီအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြငွ်ာ့ခ
္ ေ
ြဲ ၀ေပးခဲ႔ျခင္းျဖင္ွ်ာ့ ကမလတုိဖြံ႔ျဖဳိးမႈလုပ္ငန္းမ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့ (လယ္ယမလုပ္ငန္းမ မးကုိ အခ ိန္ကုိက္
ေဆမင္ရြက္ေစာႏုိင္ျခင္း၊ စိတ္ၾကဳိက္မ ဳိးကုိေရြးခ ယ္စိက
ု ္ပ ဳိးာႏုိင္ျခင္း၊ ဓါတ္ေျမၾသဇမအသုံးျပဳမႈကုိ သတိျဖင္ွ်ာ့ ေဆမင္ရြက္
ေစာႏုိင္ျခင္း၊ ေပါင္းျမက္ကုိာႏုိင္နင္းစြမာႏိမ္နင္းာႏုိင္ျခင္း)စသည္တုိ႔ကုိ ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ေစျခင္းတုိ႔ေၾကမင္ွ်ာ့ ထုတ္လုပ္မႈကုိ
ကနဦးအစကပင္ အၾကီးအက ယ္တုိးျမင္ွ်ာ့ေစခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္းတစ္ဦးခ င္းစီ၏ ေ၀စုကုိ ေျမေပၚတြင္ ျပသာႏုိင္ျခင္း
မရိသျဖင္ွ်ာ့ေျမာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍ဆုိင္ရမဆုိင္ခြငွ်ာ့္

အေထမက္အထမးမ မးေပၚတြင္အိမ္ေထမင္ဦးစီး၏အမည္၊

အထူးသျဖင္ွ်ာ့

ေယမက ္မးအမည္မ မးသမ ေဖၚျပာႏုိင္ၾကသည္။ အိမ္ေထမင္စုပိင
ု ္ေျမာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍ စီမံဆုံးျဖတ္ရမတြင္လည္း ထုိသူက
သမ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ေလ႔ရိသည္။
သုိ႔ေသမ္၊ ေက းရြမအမ မးအျပမးတြင္ ေျမယမခြေ
ဲ ၀မႈ ညီတူမ တူျဖစ္ေစေရး ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္ေပးရသည္ွ်ာ့ ‘ျပန္လည္
ညိာႏႈိင္းေရး’ဟုေခၚသည္ွ်ာ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကရိေနျပန္သည္။ အိမ္ေထမင္စုမ မးတြင္ အိမ္ေထမင္က ၍ ေခြ းမ အျဖစ္
ေရမက္ရိလမသူမ မး၊ အျခမးအိမ္ေထမင္စုမ အမ ဳိးသမးာႏင္ွ်ာ့လက္ထပ္ျပီးအျခမးအိမ္ေထမင္စု၏ ေခြ းမအျဖစ္ မိမိ အိမ္
ေထမင္စုမ ထြက္ခြမသြမးသူမ မး၊ အသစ္ေမြးဖြမးလမသူမ မး၊ ကြယ္လြန္သူမ မးစသည္ျဖင္ွ်ာ့ လူဦးေရအေျပမင္းအလဲ အျမဲ
ျဖစ္ေပၚေနေလရမ၊

လူဦးေရေျပမင္းလဲလမမႈာႏင္ွ်ာ့အညီ

ေျမယမခ ထမးမႈကုိျပဳာႏုိင္ရန္

အခါအမးေလ မ္စြမ၊

ေက းရြမ

ေကဒါမ မးက ဦးေဆမင္၍ မူလခ ထမးေျမကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူျပီး၊ လုိက္ေလ မညီေထြသည္ွ်ာ့ ေျမယမခ ထမးမႈမ မး ကုိ
ေဆမင္ ရြက္ ေပးရသည္။ ဤသုိ႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းသည္

ေက းရြမအတြင္းရိလူတစ္ဦးခ င္းစီအလုိက္ ေျမယမေ၀စုကုိ

အညီအမ ျဖစ္ေစေသမ္လည္း မေမ မ္မန္းာႏုိင္သည္ွ်ာ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးကုိ ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ ေျမတစ္ရပ္အတြက္ ကမလလတ္၊
ကမလရည္ ရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံမႈမ ဳိးကုိ မည္သူမ

လုက္ကုိင္ေဆမင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကေတမွ်ာ့ေခ ။ တစ္ရမသီစမ သုိ႔မဟုတ္

တစ္ာႏစ္စမအတြက္သမ လုပ္ေဆမင္ၾကေတမွ်ာ့သည္။ အေၾကမင္းကမး၊ အဆုိပါေျမကုိမည္သည္ွ်ာ့အခ ိန္၊

ေက းရြမေကဒါ

မ မးက ‘ျပန္လည္ညိာႏိင
ႈ ္းေရး’ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေျမကုိျပန္လည္သိမ္းယူမည္ ဆုိသည္ကုိမည္သူမ မသိာႏုိင္

ေ

သမေၾကမင္ွ်ာ့ျဖစ္ ေလသည္။
ေျမယမအေပၚရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံၾကေစရန္အမးေပးေသမအမးျဖင္ွ်ာ့၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတာႏုိင္ငံေတမ္၏ ၁၉၉၈ခုာႏစ္၊ ေျမယမ
စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးဥပေဒအရ၊ ေတမင္သူလယ္သမမးမ မးကုိမိမိလုပ္ကုိင္ခြငွ်ာ့ရ
္ ေျမေပၚတြင္ ာႏစ္ေပါင္း(၃၀)လုပ္ကုိင္အသုံးျပဳခြငွ်ာ့္
ျပဳလုိက္သည္ွ်ာ့အတြက္၊ အဆုိပါေျမကုိသိမ္းယူ၍ ျပန္လည္ညိာႏႈိင္းရန္မမမ မးစြမ ခက္ခဲသမြ းေစခဲ႔သည္။ ေနမက္ဆက္တြဲ
အေနျဖင္ွ်ာ့၊ ၂၀၀၂ခုာႏစ္တြင္ ျပဌမန္းခဲ႔သည္႔ ေက းလက္ေဒသ၊ ေျမယမမ မးကုိ ကန္ထရုိက္ခ ဳပ္ဆုိမႈဆုိင္ရမ ဥပေဒ ထြက္
ေပၚလမျပီးေနမက္ ‘ျပန္လည္ညာႏ
ိ ႈိင္းေရး’ လုပ္ငန္းစဥ္မမလက္ေတြ႔တြင္ မရိသေလမက္ပင္ ျဖစ္သြမးခဲ႔သည္။ ယင္းသုိ႔
ျဖစ္လမသည္ာႏင္ွ်ာ့ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမပုိင္ဆုိင္ခြငွ်ာ့အ
္ ခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မးအတြက္ အထူးျပဌမန္းခ က္မ မး ထြက္ေပၚလမခဲ႔
သည္။ ယင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ-၆တြင္ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမရပုိင္ခြင္ွ်ာ့တန္းတူ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးအတြက္ အခုိင္အမမ ရပ္
တည္ေဖၚျပထမးသည္။ သုိ႔ေသမ္ ပုဒ္မ-၂၁(၁)တြင္မူ ာႏစ္(၃၀) ကန္ထရုိက္စမခ ဳပ္အတြက္ ခ ဳပ္ဆုိသည္ွ်ာ့ အိမ္ေထမင္စု၏
ကုိယ္စမးလယ္ျဖစ္ရမည္ဟုဆုိျပန္သည္။
စမခ ဳပ္၏

(၁၇%)တြင္လည္းေကမင္း၊

ေနမက္ဆက္တသ
ြဲ ုေတသနျပဳခ က္မ မးအရ
ဒုတိယအေထမက္အထမးအျဖစ္

ခ ဳပ္ဆိျု ပီးသည္႔

ထုတ္ေပးသည္ွ်ာ့

ကန္ထရုိက္

သက္ေသခံလက္မတ္၏

(၃၈%) တြင္လည္းေကမင္း ဇနီးျဖစ္သူ၏အမည္ပါရခ
ိ ႔ေ
ဲ လသည္။
ပုဒ္မ (၃၀)တြင္ ျပဌမန္းခ က္မမပုိ၍အေရးပါသည္။ အမ ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ အျခမးရြမသုိ႔လုိက္ပါ အိမ္ေထမင္ျပဳခဲ႔ရေသမ္
ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ေက းရြမတြင္ သူမအတြက္ ေျမယမေ၀စုမရရသ
ိ ၍ သူမ၏ မူလေျမေ၀စုထမ
ိ ္းသိမ္းထမးရန္ျဖစ္သလုိ၊
ခင္ပြန္းေသဆုံး (သုိ႔မဟုတ္) ကြက
ဲ ြမခဲ႔လ င္လည္း သူမ၏ေ၀စုကုိ ထိန္းသိမ္းထမးေစရန္ ျပဌမန္းထမးသည္။ ‘ျပန္လည္
ညိာႏႈိင္းေရး’ ကုိဥပေဒကလက္မခံသည္ွ်ာ့အတြက္ သူမအေနျဖင္ွ်ာ့ ခင္ပြန္းရိရမ ရြမတြင္ သူမအတြက္ ေျမေ၀စုရာႏုိင္ရန္
အေၾကမင္းမရိေတမွ်ာ့ေခ ။ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳခ က္မ မးအရ ေတြ႔ၾကဳံရသည္ွ်ာ့ အခက္အခဲမ မးမမ အမ ဳိးသမီး အနည္း

ငယ္သမလ င္၊ လက္ထပ္ျပီးေနမက္ သူတုိ႔ခံစမးပုိင္ခြငွ်ာ့ရ
္ ိသည္ွ်ာ့ေျမေ၀စုကို ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ာႏုိင္ရန္ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးကုိ
အသုံးခ ၾကသည္။

အေၾကမင္းရင္းတစ္ခုမမ

၊

မိမိရပ္ရြမကုိစြန္႔၍

လက္ထပ္သြမးၾကသူမ မးမမ

ေျမရိရမအရပ္သိ႔ု

အၾကိမ္ၾကိမ္ အသြမးအျပန္ မလုပ္ာႏုိင္ၾက၍ျဖစ္သည္။ မိသမးစုပိင
ု ္ေျမယမအေပၚတြင္ ေ၀စုေတမင္းခံသည္႔ အေလ႔
အက င္ွ်ာ့မမမိန္းမသမး အမ မးစုအတြက္ ရက္စရမဟု ခံယူထမးၾကသည္မ မးလည္းရိသည္။ အျခမးတစ္ဖက္တြင္မူ သမီး
ျဖစ္သူ၏ ေျမယမေပၚတြင္ပိင
ု ္ဆုိင္မႈ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးကုိ ထိန္းသိ္မ္းထမးၾကျခင္းမမ မိမိ၏သမီးျဖစ္သူ အိမ္ေထမင္ကြခ
ဲ ႔လ
ဲ င္၊
သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ခံခ႔ရ
ဲ လ င္ အိမက
္ ုိျပန္လမ၍ သူမ၏မူလရပုိင္ခင
ြ ္ွ်ာ့အတုိင္း ရရိခံစမးေစာႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။
ျပသနမကုိ ေျဖရင္းရန္အတြက္ မူေဟမင္းျဖစ္သည္ွ်ာ့ ‘ျပန္လည္ညိာႏႈိင္းေရး’လုပ္ငန္းစဥ္နည္းျဖင္ွ်ာ့ ေျဖရင္း၍မရာႏုိင္ေပ။
ဤသုိ႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင္ွ်ာ့ တရုတ္ေတမင္သူမ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့၊ ေယမက ္မး၊မိန္းမအမးလုံးအတြက္ လုပ္ကုိင္ခြငွ်ာ့က
္ ုိ မတည္
မျငိမ္

ျဖစ္ေစလ က္၊

ေယဘူယ အမးျဖင္ွ်ာ့

ေျမယမအေပၚတြင္

ရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံၾကမည္မဟုတ္ေပ။

အမ မးေထမက္ခံမႈ

ရရိေစာႏုိင္သည္ွ်ာ့ ျဖစ္ာႏုိင္ေျခတစ္ခုမမ အိမ္ေထမင္စုအလုိက္ ဦးပုိင္ဧရိယမမ မးကုိလက္ရိအက ယ္အ၀န္းအတုိင္းထမးျပီး၊
အိမ္ေထမင္စု

လူဦးေရေျပမင္းလဲလမမႈအေျခအေနအရ၊

အနဲဆုံးသမီးတစ္ေယမက္

တစ္ရြမသမးာႏင္ွ်ာ့လက္ထပ္သြမး

လ င္ေသမ္လည္းေကမင္း၊ မိသမးစု၀င္ျဖစ္လမမည္ွ်ာ့ ေခြ းမေရမက္ရိလမလ င္ ေသမ္လည္းေကမင္း ေ၀စုကုိ ျပန္လည္ခြေ
ဲ ၀
သတ္မတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထမင္စု၀င္တစ္ဦးခ င္း၏ေ၀စုကုိ

ေျမေပၚတြငခ
္ ျြဲ ခမးသတ္မတ္ျခင္းမဟုတ္မူဘဲ၊

ေ၀စုအခ ဳိးအဆကုိသမသတ္မတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကမင္းမတ္ယူသင္ွ်ာ့သည္။ ဥပမမ… အိမ္ေထမင္စတ
ု စ္ခုသည္ (၅)မူသုိ႔မဟုတ္
တစ္ဟက္တမ၏ သုံးပုံတစ္ပုံကုိကန္ထရုိက္ခ ဳပ္ဆိထ
ု မးသည္ဆုိပါစုိ႔။ ဤအိမ္ေထမင္စုတြင္ လူ(၄)ဦးရိခ႔ေ
ဲ သမ္၊ အိမ္
ေထမင္စု၀င္တစ္ဦးစီမမ အဆုိပါဦးပုိင္ဧရိယမ၏ ေလးပုံတစ္ပုံစီကုိ ပုိင္ဆုိင္ခြငွ်ာ့ရ
္ ရိေပမည္။ သုိ႔ေသမ္ ေျမေပၚတြင္
မည္သည္ွ်ာ့အပုိင္းျဖစ္သည္ဟု ပုိင္းျခမးသတ္မတ္ထမးမႈ မရိေပ။ သုိ႔ေသမ္ ဥပေဒတြင္ ေ၀စုပိင
ု ္ဆုိင္သူ အေနျဖင္ွ်ာ့ ေ၀စု အရ
ပုိင္ဆုိင္မႈကို

အေျခအေနအရ

ေတမင္းဆုိလမလ င္

သီးျခမးလုပ္ကုိင္ထြန္ယက္ာႏုိင္ေစရန္၊

ငမးရန္၊

ေရမင္းရန္၊

လႊဲအပ္ာႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမေပၚတြင္ပုိင္းျခမးသတ္မတ္ေပးရန္ကုိ ေတမင္းဆုိပုိင္ခြင္ွ်ာ့ရိေၾကမင္း၊ ရင္းလင္းစြမ ျပဌမန္း
ာႏုိင္ခြငွ်ာ့ရ
္ ိသည္။

၄။ ေျမယမသိမး္ ယူျခင္းမ မးာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမအျငင္းပြမးမႈ ျဖန္ေျဖေရး
အႀကံျပဳေထမက္ခခ
ံ က္မ မး


မျဖစ္မေနေျမကုိ သိမ္းယူ၍ ေလ မ္ေၾကးေပးသည္ွ်ာ့အခါ၊ လုပက
္ ြကဥ
္ ီးပုိင္က ယ္ပါက

ေငြျဖင္႔ေပးေလ မ္

ေစျပီး၊ လုပက
္ က
ြ ္ဦးပုိင္ေသးငယ္ပါက ေျမအစမးေပးျခင္းနည္းလမ္းကုိသမ အသုံးျပဳေစသည္ွ်ာ့ ခ ဥ္းကပ္
ေဆမင္ရက
ြ ္ပုံ ေျပမင္းလဲက င္ွ်ာ့သုံးေစရန္အတြက္ ဥပေဒမ မးကုိ ျပင္ဆင္ရန္၊


သိမ္းဆည္းထမးသည္ွ်ာ့

ေျမယမမ မးကုိ

အသုံးမျပဳျဖစ္ပါက

ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး

ဦးစမးေပး

ေဆမင္ရက
ြ ္ရန္၊


အတိတက
္ မလနစ္နမမႈမ မးအေပၚ ခြေ
ဲ ၀ပုိင္ဆိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့္ (ကမလရည္ခံစမးခြငွ်ာ့္ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရး)၊
ေပးေခ ျခင္း၊

အစုရယ္ယမေ၀စု

စသည္တိ႔အ
ု ပါအ၀င္

ေလ မ္ေၾကးကုိ

ေငြျဖင္ွ်ာ့

နည္းလမ္းစုံျဖင္ွ်ာ့ေပးေခ ျခင္း

ခ ဥ္းကပ္မႈမ ဳိးျဖင္ွ်ာ့ ေျဖရင္းရန္၊
ေျမသိမး္ ဆည္းျခင္းအတြက္ ေလ မ္ေၾကးေပးရန္ နည္းအမ ဳိးမ ဳိးရိရမ၊ ေအမက္ပါတုိ႔ပါ၀င္သည္(က) ေျမသိမး္ ယူစဥ္ကမလ၏ သင္ွ်ာ့ေလ မ္ေသမ ေလ မ္ေၾကးကုိ တပါတည္းေပးျခင္း၊
(ခ) ာႏုိင္ငံေတမ္မ သိမး္ ယူသည္ွ်ာ့ေျမမ မးအတြက္၊ အသုံးမျပဳျဖစ္ပါက ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊
(ဂ) အတိတ္က သိမ္းယူသည္ျဖစ္ေစ၊ လတ္တေလမသိမ္းယူသည္ျဖစ္ေစ၊ မ တမႈမရေ
ိ သမေလ မ္ေၾကးအတြက္
အစမးထုိးျပန္ေပးျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
(က) သိမး္ ယူစဥ္ကမလ၏ သင္ွ်ာ့ေလ မ္ေသမေလ မ္ေၾကးေပးျခင္း
ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ေျမယမလံုၿခံဳခိုင္မမမဳမရျိ ခင္းတြင္ မေရတြက္ာႏိုင္ေသမေျမသိမ္းမဳမ မးသည္ က ယ္ျပန္႔စြမ
ပါ၀င္ေနသည္။

ထုိေျမသိမး္ မဳမ မးစြမသည္

အတြင္းျဖစ္ပြမးခဲသ
ွ်ာ့ ည္။

ေျမယမမ မးကို

ပံုမန္မဟုတ္ပဲ

စစ္အစိုးရအုပ္ခ ဳပ္ခသ
ဲွ်ာ့ ည္ွ်ာ့

စစ္တပ္ကယ
ို တ
္ ိုင္ျဖစ္ေစ

ယင္း၏

ဆယ္စုာႏစ္

မ မးစြမ

ကိယ
ု ္စမးလယ္မ မးကျဖစ္ေစ

ေက နပ္ေလမက္ေသမအေၾကမင္းျခင္းရမ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရင္းလင္းခ က္မရပ
ိ ဲ မၾကမခဏသိမ္းယူၿပီး ထိုသမ
ိ ္းယူမဳ
မ မး၏

ဆိုးက ဳိ းမ မးကို

ယေန႔တိင
ု ္

ခံစမးေနရလ က္ရသ
ိ ည္။

၁၉၈၀

ာႏစ္မ မးမ

၁၉၉၀

ာႏစ္မ မးအတြင္း

ေျမယမဆံုးရံဳးခဲသ
ွ်ာ့ ည္ွ်ာ့ မ မးစြမေသမေတမင္သူမ မးသည္ ယခုအခါ ပထမဆံုးအႀကိမအ
္ ျဖစ္ ယင္းတို႕၏ေျမယမကို
ျပန္လည္ရရိရန္ ရဲရဲတင္းတင္း ေတမင္းဆိလ
ု က္ ရိၾကသည္။ (ပံ-ု ၄)။ လတ္တေလမာႏစ္မ မးအတြင္း အခ ိဳ႕ေသမ
ေျမယမသိမး္ မဳမ မးတြင္ ပြငွ်ာ့လ
္ င္း ျမင္သမမဳ အနည္းငယ္ာႏင္ွ်ာ့ ေလ မ္ေၾကးေပးရန္ညႊန္ၾကမးမဳ အနည္းငယ္တို႕ျဖင္ွ်ာ့
ပိမ
ု ၍
ုိ ပံုစံမန္လမၿပီး တရမး၀င္ လမ္းေၾကမင္းမ မး အရေဆမင္ရက
ြ လ
္ မသည္ကို ေတြ႕ရခ ိနတ
္ ြင္ လက္တေလမ
အေနျဖင္ွ်ာ့ အစိးု ရ၏ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမဳမ မး ေဆမင္ရက
ြ သ
္ ည္ာႏင္ွ်ာ့အညီ အဖြ႕ဲ အစည္း အမးလံုးၿခံဳငံုကမ ပံုစံမန္
ျမယမသိမ္းမဳ မ မးာႏင္ွ်ာ့ ပံုစံမမန္ေသမေျမသိမ္းမဳမ မးကို တင္ျပလမၾကသည္။

ေ
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1970 ESpfrsm;

1980 ESpfrsm;

1990 ESpfrsm;

2000 ESpfrsm;

2011 rSpí

ပံု (၄) ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ာႏစ္အလိက
ု ္ေျမယမသိမ္းမဳမ မး (Namati, 2015)

ေျမယမသိမး္ ယူျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ေပးေလ မ္ျခင္းတို႕အတြက္ ဥပေဒာႏစ္ခုမ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ မး ခ မတ္ထမး
ပါသည္။ (၁) ေရးက ေသမ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒာႏင္ွ်ာ့ (၂) အစိးု ရအေနျဖင္ွ်ာ့ အစိုးရပိုင္ေျမမ မးကို
ေပးအပ္ရန္ အရိန္ျမင္ွ်ာ့တင္ေပးေသမ လတ္တေလမဥပေဒျပဳမဳျဖစ္သည္ွ်ာ့ ၂၀၁၂ ခုာႏစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ာႏင္ွ်ာ့
ေျမရိင
ု း္ မ မးစီမခ
ံ န္႕ခြေ
ဲ ရးဥပေဒ တိ႔ျု ဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ဥပေဒတြင္ ေျမယမေလ မ္ေၾကးေပးအပ္ရမ၌ သင္ွ်ာ့ေတမ္
မ တေစရန္ျပဌမန္းထမးရမ - တစ္ဧကပ မ္းမ အထြကာႏ
္ ဳန္း၏ သံုးဆေသမပမမဏကို ေပးေလ မ္ရန္၊ ေျမယမကို
တိုးတက္ေအမင္ေဆမင္ရက
ြ ထ
္ မးမဳမ မးအတြက္ တန္ဖးို ၏ (၂) ဆေသမပမမဏကို ေပးေလ မ္ရန္၊ ေျမယမ
အတြက္ လက္ရေ
ိ ပါက္ေစ း ပမမဏအတိုင္း ေပးေလ မ္ရန္- ယင္းေပးေလ မ္ရမည္ွ်ာ့ပမမဏမ မးကို တြက္ခ က္ရ မည္ွ်ာ့
နည္းလမ္း၊

ေျမသိမ္းယူျခင္းာႏင္ွ်ာ့

ေပးေလ မ္ျခင္းတိ႕ု ကိုေဆမင္ရက
ြ ္မည္ွ်ာ့နည္းလမ္းမ မးာႏင္ွ်ာ့

ပတ္သက္၍မူ

ျပင္းထန္စမြ ေ၀ဖန္ခရ
ံ လ က္ရသ
ိ ည္။ ထိ႕ု နည္းတူ ၁၈၉၄ ခုာႏစ္ ေျမသိမး္ အက္ဥပေဒတြင္ အစိုးရအေနာႏင္ွ်ာ့
ေျမယမကိအ
ု မ မးျပည္သူ အက ိဳးအတြက္ျဖစ္ေစ စီးပြမးေရးအတြက္ျဖစ္ေစ သိမး္ ယူရမတြင္ လိက
ု ္နမရမည္ွ်ာ့
နည္းလမ္းကို ခ မတ္ထမးရမ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ေလ မ္ေၾကးေပးေလ မ္ျခင္းဆိုင္ရမ နည္းလမ္းမ မးကို
ခ မတ္ထမးေသမ္လည္း တသမတ္တည္း လုိက္နမမ မရိၾကေျခ။
ေျမယမသိမး္ ယူျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေျမယမကိုမျဖစ္မေန ရယူျခင္းတိ႔သ
ု ည္ ာႏိုင္ငံတစ္ခက
ု ို အုပ္ခ ဳပ္ရမတြင္
ပါ၀င္ေသမ သမမန္အစိတအ
္ ပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒာႏင္ွ်ာ့ ဥပေဒအမ မးစုသည္ “အမ မးျပည္သူ
အတြက္” “အမ မးျပည္သူ အသံုးျပဳရန္” ာႏင္/ွ်ာ့ သိ႔မ
ု ဟုတ္ “အမ မးျပည္သအ
ူ က ိဳးစီးပြမးအတြက္” မျဖစ္မေန
ေျမယမရယူျခင္းကိုခြငွ်ာ့ျ္ ပဳထမးၿပီး မ မးစြမေသမရည္ရြယခ
္ က္မ မးာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမရယူျခင္းမ မးရိရမ လမ္းပန္းဆက္
သြယ္ေရး(လမ္းမ မး၊ တူးေျမမင္းမ မး၊ အျမန္လမ္းမမ မး၊ ေလဆိပမ
္ မး၊ မီးရထမးလမ္းမ မး)၊ အမ မးျပည္သူ
အေဆမက္အဦ (ေက မင္းမ မး၊ စမၾကည္ွ်ာ့တက
ို ္မ မး၊ ေဆးရံုမ မး၊ ျပည္သူ႕အိမယ
္ မမ မး)၊ အမ မးျပည္သူ အတြက္
အသံုးခ မဳမ မး (ေရ၊ ေရဆိုးေျမမင္း၊ လ ပ္စစ္၊ ဓါတ္ေငြ႕၊ ဆက္သယ
ြ ္ေရးဆိင
ု ္ရမမ မး၊ ဆည္မ မး၊ ေရေလမင္ကန္
မ မး)၊ အမ မးျပည္သူ အပန္းေျဖရမေနရမ (ကစမးကြင္းမ မး၊ ဥယ မဥ္မ မး၊ အမးကစမးျပဳလုပ္ရန္ေနရမမ မး၊ သဘမ၀

အတိင
ု ္းထိန္းသိမ္းသည္ွ်ာ့ေနရမမ မး) ာႏင္ွ်ာ့ ကမကြယ္ေရးဆိုင္ရမရည္ရြယခ
္ က္မ မး (စစ္အေျခစိုက္ စခန္းမ မး)
တို႕ျဖစ္သည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံသည္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ က္ရိရမ ယင္းေျမယမသိမ္းယူသညွ်ာ့္ ကိစၥမ မးသည္
ဆက္လက္တိုးတက္လမာႏိုင္ဖယ
ြ ္ရိပါသည္။
မ တေစရန္အတြက္၊

ာႏိုင္ငံတကမဥပေဒ၊

ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့

သိမး္ ယူသည္ွ်ာ့

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

လုပထ
္ ုးံ လုပ္နည္းမ မးအတိုင္း

ာႏစ္ဦးာႏစ္

ဘက္

မသိမ္းမျဖစ္ေျမသိမ္းျခင္းဆိုင္ရမ

လုပ္ငန္းစဥ္၏အဆင္ွ်ာ့မ မးစြမကို ေကမင္းမြန္စမြ ပံုစံခ စီစဥ္ထမးသည္ွ်ာ့ ဆိုင္ရမဥပေဒမ မးတြင္ ရင္းလင္းစြမ ျပဌမန္း
ထမးသည္ွ်ာ့အတုိင္း လြတ္လပ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္အသိ ေပးျခင္း၊ သေဘမတူညီခ က္မ မးအမး ခ ျပအသိ ေပးျခင္းာႏင္ွ်ာ့
သင္ွ်ာ့ေလ မ္ေသမေလ မ္ေၾကးေပးေလ မ္ျခင္း တို႕ပါ၀င္ေသမ နည္းလမ္းကို လိက
ု ္နမသင္ွ်ာ့ပါသည္။ (ပံု - ၅ )

ပံု (၅) ာႏိုင္ငံတကမမ အသိအမတ္ျပဳထမးေသမ ေကမင္းစြမေရးဆြထ
ဲ မးသည္ွ်ာ့ မသိမ္းမျဖစ္ေေျမသိမ္းယူမဳ
လုပ္ငန္းစဥ္ (Landesa, 2015)
ေျမယမရယူမဳမ မးာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍ ရင္းလင္းစြမျပဌမန္းထမးသည္ွ်ာ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ အျပင္၊ ယခုအခါ
ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့ာႏဳန္းမ မးျမငွ်ာ့္တက္လ က္ရိၿပီး

လုပ္ကက
ြ ္ငယ္

ေတမင္သူစက
ို ္ပ ိဳးေရးကုိ

ျမင္ွ်ာ့တင္ေပးရန္အလုိ႔ငမ

လံုၿခံဳခိုင္မမေသမ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ို ပံွ်ာ့ပးို ေပးရန္လိုအပ္သည္ွ်ာ့အေလ မက္ ေျမမဲယ
ွ်ာ့ မမဲွ်ာ့ မ မးအတြက္ ေျမယမ
ခြဲေ၀ခ ထမးေပးမဳျဖင္ွ်ာ့

ပံွ်ာ့ပိုးေပးရမည္

ျဖစ္သည္။

ျမန္မမာႏိုင္ငံအေနာႏင္ွ်ာ့

ေျမယမသိမ္းယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

တစ္ရပ္လုးံ အတြက္ ျပန္လည္တက
ြ ္ခ က္ သံုးသပ္သင္ွ်ာ့ပါသည္။ မျဖစ္မေန ေျမယမသိမ္းယူျခင္းာႏင္ွ်ာ့ေလ မ္ေၾကး
ေပီးေလ မ္ျခင္း၏ အေျခခံလပ
ု ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္လုးံ ကို လုပ္ကက
ြ ္က ယ္ ဦးပိင
ု ္ႀကီးမ မးထံမ သိမ္းယူပါက ေငြျဖင္ွ်ာ့
ေပးေလ မ္၍၊ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးထံမ သိမ္းယူပါက ေျမအစမးထုိးေပးေလ မ္ေစျခင္းမ လြ၍
ဲ အျခမးနည္း
လမ္းျဖင္ွ်ာ့ ရယူရန္ မျဖစ္ာႏိုင္ေသမ အေျခအေနသိ႔ု ေျပမင္းလဲသင္ွ်ာ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုာႏစ္၊ ကမၻမွ်ာ့ဘဏ္၏
ေျမယမာႏင္ွ်ာ့ဆင္းရဲာႏြမ္းပါးမဳကြန္ဖရင္ွ်ာ့သို႔ တင္သြင္းခဲ႔သည္ွ်ာ့ လတ္တေလမတအစီရင္ခစ
ံ မတြငလ
္ ည္း တူညီေသမ
သံုးသပ္ခ က္ကိုေတြ႕ရရ
ိ သည္။ ထိတ
ု င္ျပခ က္တင
ြ ္ ျမန္မမ၏ ေျမယမဥပေဒာႏင္ွ်ာ့ မူ၀ါဒတြင္ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္
ေတမင္သူမ မးဘက္မ အထူးအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးေပးရပ္တည္ရန္ ေျပမင္းလဲသင္႔ေၾကမင္း
“ေျမယမေစ းကြကတ
္ စ္ခသ
ု ႔ို

အကူးအေျပမင္းကမလတြင္၊

ျငင္းခုံေဆြးောႏြးခဲ႔သည္။

ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးကို

ကမကြယ္သည္ွ်ာ့

ယာႏယမးမ မးမမ အမးေကမင္းသန္မမေစရမည္။ အေရးအႀကီးဆံုးမမ ထိအ
ု ခ က္ကပ
ို ံွ်ာ့ပိုးသည္ွ်ာ့အေနျဖင္ွ်ာ့ ၂၁၁၂
ခုာႏစ္၊ ေျမယမဥပေဒမ မးတြင္ အခ ဳိ ႕ေသမဥပေဒဆိုင္ရမအခ က္မ မးကို ေျပမင္းလဲရမည္မမ ျပင္ပရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံ

သူတစ္ဦးာႏင္ွ်ာ့ လယ္ယမေျမကိုခ ႕ဲ ထြငစ
္ ိုကပ
္ ိဳးာႏိုင္သည္ကျို ပသာႏိုင္ေသမ ေတမင္သတ
ူ စ္ဦးတိ႕ု ေျမယမပဋိပကၡ
ျဖစ္လ င္ ယင္းေတမင္သူအမး ဦးစမးေပးရမည္ဟု ရင္းလင္းစြမ ျပဌမန္းထမးရပါမည္။ ထိသ
ု ႔က
ို မကြယ္ေပးမဳ
နည္းပါးျခင္းသည္

ာႏိုင္ငံတစ္၀မ္း

ေျမယမသိမ္းယူျခင္ီးမ မးကိုႀကီးစြမအေထမက္အကူျပဳေလသည္။”

(Mark

2015)။ ထုိခ ဥ္းကပ္ေလွ်ာ့လမမဳ နည္းလမ္းာႏင္ွ်ာ့ ယထမဘူတက ေသမ ေကမက္ခ က္မ မးအရ၊ အထူးစီးပြမးေရး
ဇံုမ မးရိ

စက္မဳလုပ္ငန္းမ မး၊

စိက
ု ္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ မးကဲသ
ွ်ာ့ ႔၊ို

ခ မ္းသမသူမဆင္းရဲသသ
ူ ႔ို

ဦးတည္ေသမ

စီးပြမးေရးထက၊္ လက္ရိရင္သန္ေနေသမ လုပ္ကက
ြ ္ငယ္ေတမင္သူစက
ို ္ပ ိဳးေရးကို အသမးေပးသင္ွ်ာ့ ေၾကမင္း
မတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ က္ကို ဆင္းရဲာႏြမ္းပါးမဳေလ မွ်ာ့ခ ရန္ ဦးတည္သည္ွ်ာ့ စိုကပ
္ ိဳးေရးလုပင
္ န္းမ တဆင္ွ်ာ့
စက္မဳာႏိုင္ငံေတမ္သ႔ို ေျပမင္းလဲ၍ ျမန္မမာႏိုင္ငံဖံ႕ြ ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ထိေရမက္ေသမ

လက္နက္အျဖစ္အသံုး

ခ ရမည္ျဖစ္သည္။

(ခ)။ ာႏုိငင
္ ေ
ံ တမ္မ သိမး္ ယူသည္ွ်ာ့ေျမမ မးအတြက၊္ အသုးံ မျပဳျဖစ္ပါက ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊
ဤနည္းလမ္းကို အေရ႕ေတမင္အမရတြင္ လြန္ခသ
ဲွ်ာ့ ည္ွ်ာ့ာႏစ္မ မးအတြင္း၌ ေအမင္ျမင္စမြ အသံုးခ ာႏိုင္
ခဲွ်ာ့သည္။ ဤနည္းလမ္းတြင္ လူထု၊ အစိးု ရ၊ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ မးသည္ ေျမယမသိမ္းယူမဳ မ မးအတြက္
ပိုမိုအကဲဆတ္လမၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံရိ မေျပလည္ေသးေသမ အတိတသ
္ မိုင္းရိ ေျမယမသိမး္ ယူမဳ
မ မးတြင္ အမ မးစုမမ သံုးစြမ
ဲ ဳမရိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရိ ျမန္မမာႏိုင္ငံရိဥပေဒမ မးတြင္ ယင္းအသံုး မျပဳသည္ွ်ာ့
ေျမယမမ မးကို ျပန္ေပးအပ္ရန္ ျပဌမန္းထမးသည္မ မးမမ ေအမက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။


လယ္ယမေျမဥပေဒ

ပုဒ္မ

(၃၂)

တြင္

စီမက
ံ န
ိ ္းတစ္ခုသည္

လိအ
ု ပ္သည္ထက္ပိုမိုေသမ

ေျမကိသ
ု ိမ္းယူပါက အသံုးမျပဳပဲက န္ရိေသမေျမအမး မူလေျမပိုင္ရင္ထံေပးအပ္ရမည္ ာႏင္ွ်ာ့


ေျမလြတ္ေျမလပ္ာႏင္ွ်ာ့ေျမရိုင္းမ မးစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၆ (ခ))တြင္ ေျမကို ေလးာႏစ္ အတြင္း
အသံုးမျပဳပါက ာႏိုင္ငံေတမ္သ႔ျို ပန္လည္အပ္ာႏံရမည္။
ဗီယက္နမ္ာႏိုင္ငံတင
ြ ္ စက္မဳလုပ္ငန္းႀကီးမ မးတည္ေဆမက္ရန္ရည္ရြယ၍
္
သိမး္ ယူၿပီး အသံုးမျပဳသည္ွ်ာ့

ေျမမ မးာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍ ကုစမးရမတြင္ လက္ရိျမန္မမာႏိုင္ငတ
ံ ြင္ က င္ွ်ာ့သုးံ ေနေသမ ဥပေဒ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ီးမ မးာႏင္ွ်ာ့
ဆင္တူသည္ွ်ာ့နည္းလမ္းကို

အသံုးျပဳခဲေ
ွ်ာ့ ၾကမင္း

လတ္တေလမ

သမဓကမ မးရိပါသည္။

၂၀၁၃

ခုာႏစ္တြင္

ဗီယက္နမ္ေတမင္ပိုင္းရိ ေတနင္ျပည္နယ္ာႏင္ွ်ာ့ လံုအန္ျပည္နယ္တို႕၌ ေဒသအမဏမပိုင္မ မးသည္ ဟက္တမ
ငါးေထမင္ပမမဏရိေျမအမး စပါးစိုက္ လယ္သမမးမ မးထံသ႔ို ျပန္လည္ေပးအပ္ခသ
ဲွ်ာ့ ည္။ ထိေ
ု ျမသည္ စက္မဳ
ဥယ မဥ္ာႏင္ွ်ာ့ ေဂါက္ကင
ြ ္းမ မး တည္ေဆမက္ရန္ စီမက
ံ ိန္းအမ ိဳးမ ိဳးေရးဆြထ
ဲ မးသည္ွ်ာ့အတြင္းမ အစိတ္အပိင
ု ္းျဖစ္ၿပီး
ယင္းျပည္နယ္ ာႏစ္ခုသည္ ပထမဆံုး အသံုးမျပဳသည္ွ်ာ့ေျမမ မးကို ျပန္ေပးသည္ွ်ာ့ ျပည္နယ္မ မးအျဖစ္ မတ္တိုင္
စိုကထ
္ ူာႏိုင္ခွ်ာ့သ
ဲ ည္။ အစိုးရ၏တမ၀န္ရေ
ိ သမဌမနမမ စီမက
ံ ိန္းဦးစီးဌမနျဖစ္ၿပီး ဌမနေပါင္းစံု ေကမ္မတီတစ္ရပ္ဖ႕ဲြ
စည္းကမ ယင္းစက္မဳလုပင
္ န္းမ မးသည္ ထုတလ
္ ုပ္ာႏိုင္စမ
ြ ္းရိမရိကို ဥပေဒအတိုင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲသ
ွ်ာ့ ည္။ ထိအ
ု ခါ
ဧကေထမင္ာႏင္ွ်ာ့ခ ီ၍
အမဏမပိုငမ
္ မးသည္

အသံုးမျပဳပဲထမးသည္ကို
ယင္းဆံုးျဖတ္ခ က္ကို

ေတြ႕ရရ
ိ ၿပီး
ျပည္သအ
ူ မး

ျပန္လည္ရယူၿပီး စိက
ု ္ပ ိဳးရန္ အမးေပးလဳံ ႕ေဆမ္ခဲွ်ာ့သည္။

လယ္သမမးမ မးထံသ႔ျို ပန္လည္အပ္ာႏံခဲွ်ာ့ပါသည္။
အသိေပးၿပီး

ယခင္စက
ို ္ပ ိဳးသူမ မးကို

ေျမယမ

ကေမၻမဒီယမးာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြမးေရးေဆမင္ရြက္ရန္ အေၾကမင္းျပခ က္ျဖင္ွ်ာ့ ရယူထမးၿပီး အသံုးမျပဳသည္ွ်ာ့
ေျမယမမ မးကို ၂၀၀၁ ခုာႏစ္၌ ျပန္လည္ေပးအပ္ခရ
ဲွ်ာ့ မ၊ လုပန
္ ည္းလုပ္ဟန္ တမူကျြဲ ပမးျခမးနမးသည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ာႏင္ွ်ာ့ ေျမရိင
ု း္ မ မးစီမခ
ံ န္႕ခြဲေရးဥပေဒတြင္ (၅၀) ဧကမ ဧကေထမင္ေပါင္းမ မးစြမ အထိ
က ယ္ျပန္႔စြမရယူာႏိုင္သကဲသ
ွ်ာ့ ႔၊ို စီးပြမးေရးအလ င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္ျဖင္ွ်ာ့ ကေမၻမဒီးယမး၏ ၂၀၀၁
ခုာႏစ္၊

ေျမယမဥပေဒသည္၊

စိက
ု ္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ မးာႏင္ွ်ာ့

စက္မဳလုပ္ငန္းအသံုးျပဳရန္အတြက္

ဟက္တမတစ္သန္းအမး၊ လက္ရိေဖမ္ေဆမင္ေနေသမ ခ မ္းသမသူမ

ဆင္းရဲသသ
ူ ႔ဥ
ို ီးတည္ေသမ

ေျမယမ
စီးပြမးေရး

တည္ေဆမက္ရန္ အလိ႕ု ငမ ခြဲေ၀ေနရမခ ထမးေပးခဲွ်ာ့သည္။ ထိုမျဖစ္မေန ေျမယမသိမး္ ယူျခင္း၏ ဂယက္ေနမက္
တြင္ အသံုးမျပဳပဲ က န္ေသမေျမမ မးစြမ က န္ရိေနသျဖင္ွ်ာ့၊ အစိုးရသည္ ထိအ
ု သံုးမျပဳေသမ ေျမမ မးအတြက္
အခြန္ေကမက္ရန္ လုပထ
္ ုးံ လုပ္နည္းမ မးကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငမလိက
ု ္သည္။ ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ ေျမရယူထမးသူမ မး သည္
ရယူထမးေသမေျမမ အက ိဳးအျမတ္ထက္ အခြနထ
္ မ္းေဆမင္ရျခင္းက ပိုမိုမ မးျပမးလမသျဖင္ွ်ာ့ ယင္းအရံဳး ေၾကမင္ွ်ာ့
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ မးကို

ရပ္စလ
ဲ ိက
ု ္ၾကသည္ွ်ာ့

အက ိဳးထူးမ မးရရခ
ိ ဲွ်ာ့သည္။

ယင္းနည္းလမ္းာႏင္ွ်ာ့

ပတ္သက္၍

အခ က္အလက္မ မး မရရိေသးေသမ္လည္း၊ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၌ ေျမယမမဲွ်ာ့ ေတမင္သူမ မးအမး
ေျမယမခြဲေ၀ေပး၍

လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သစ
ူ ိုကပ
္ ိဳးေရးကိအ
ု မးေပးရန္

မ မးစြမေသမ

နည္းလမ္းမ မးထဲမ

တစ္ခအ
ု ျဖစ္ မတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ကေမၻမဒီးယမး၏ ဒုတယ
ိ နည္းလမ္းမမ မမ မတေသမ ေလ မ္ေၾကးျဖင္ွ်ာ့
သိမ္းယူထမးေသမေျမမ မးအမး ျပန္ေပးသည္ွ်ာ့အခါက က င္ွ်ာ့သုးံ ခဲွ်ာ့သည္။ ထုတ္ျပန္ထမးသည္ွ်ာ့ သမဓက တစ္ခုမမ
အပန္းေျဖဇိမ္ခံစမ
ီ ံကန
ိ ္း တစ္ခုတြင္ မမ တေသမ ေလ မ္ေၾကးျဖင္ွ်ာ့ လူ (၉၀၀)ကိုာႏင္ခွ်ာ့ရ
ဲ မ အစိုးရမဟုတ္ေသမ
အဖြ႕ဲ မ မးာႏင္ွ်ာ့ ကမၻမွ်ာ့ဘဏ္ (ကေမၻမဒီးယမးသိ႔ု ေခ းေငြရပ္ဆိုင္းျခင္းျဖင္ွ်ာ့)၏ တြနး္ အမးေၾကမင္ွ်ာ့ ေျမယမရယူမဳမ မး
ရပ္ဆိုငး္ ကမ ေျမယမမ မးအမး ျပန္လည္ အပ္ာႏံခဲွ်ာ့ရသည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငတ
ံ ြင္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ မးသည္ သိမး္ ယူထမးေသမေျမယမမ မးအမး ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္
အတြက္ ဖိအမးေပးသည္ွ်ာ့နည္းလမ္းအမ ိဳးမ ိဳးကို လုပ္ေဆမင္လ က္ရသ
ိ ည္။ အသံုးျပဳေသမ နည္းလမ္း တစ္ခမ
ု မ
တရမးစြဲဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး၊

ယင္းနည္းအတြက္

အလဴရင္ေထမက္ပသ
ံွ်ာ့ ည္ွ်ာ့

တရမးစရိတ္

ဥပေဒ၀န္ေဆမင္မဳမ မး

ျမင္ွ်ာ့မမးျခင္းသည္

လိအ
ု ပ္ပါသည္။

အဟန္႕အတမးျဖစ္လ က္ရရ
ိ မ

ထိုအမဳမ မးတြင္

ေျမယမျပန္လည္ေပး

အပ္ျခင္းသည္ရမးပါးၿပီး ေအမင္ျမင္သည္ွ်ာ့ အမဳမ မးမမလည္း ေလ မ္ေၾကးတိုးျမင္ွ်ာ့ေပးအပ္ျခင္းသိ႔သ
ု မ ဦးတည္
ခဲွ်ာ့သည္။ သမဓကအမးျဖင္ွ်ာ့ မၾကမမီကထုတ္ျပန္ေသမ အစီရင္ခံစမ တစ္ေစမင္တြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း
ဆည္ေဆမက္လပ
ု ္သျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမဆံုးရံဳးခဲသ
ွ်ာ့ ူရြမသမးမ မးပါ၀င္သည္ွ်ာ့ အမဳအတြက္ တရမးရံုးစမးရိတမ
္ မ (၁၈)
သိန္း(အေမရိကန္ေဒၚလမ

၁၈၀၀ခန္႔)

(Mark

2015)

လိုအပ္ခွ်ာ့သ
ဲ ည္ဟဆ
ု ိသ
ု ည္။

ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္

ပိုမိုထိေရမက္ေသမ နည္းလမ္းမမ ျပည္သ႕ူ လႊတ္ေတမ္လယ္ယမေျမသိမ္းဆည္းမဳစံုစမ္းေရး ေကမ္မရင္ျဖစ္ၿပီး
ယင္းနည္းလမ္းတြင္

ေအမင္ျမင္သည္ွ်ာ့

အမဳအေရအတြက္ပိုမ မးျပမးၿပီး

တရမးရံုးစမးရိတက
္ ုနက
္ ျခင္းမရိေပ။

ထိုနည္းလမ္းအရ ေျမယမအမန္တကယ္ ျပန္ရသည္မ မးလည္းရိၿပီး ေကမ္မရင္အေထြေထြ အတြင္းေရးမဴး၏
၂၀၁၅ ခုာႏစ္ ဇြနလ
္ တြင္

ေျပမဆိုခ က္အရ ေကမ္မရင္သ႔ို တိင
ု ္စမစုစေ
ု ပါင္း (၃၀၀၀၀) ေရမက္ရိခွ်ာ့ၿဲ ပီး (၂၀၀၀၀)

ကိုစုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးလ က္ရိပါသည္။

အနည္းငယ္ေသမပမမဏျဖစ္သည္ွ်ာ့

(၈၈၂)မဳကို

ေလ မ္ေၾကးေပးအပ္

ရန္ဆုးံ ျဖတ္ခဲွ်ာ့ပါသည္။ ယင္းအမဳအမ မး အျပမးမမ၊ စုေပါင္းအမႈတမ
ြဲ မးျဖစ္ျပီး၊ ေကမ္မရင္၏အဆိအ
ု ရ (၃၃၆၈၀)
မိသမးစုမ မးအမး၊ (၃၃၅၀၀၀) ဧက ခန္႕ရိေသမ လယ္ယမေျမ (၁၈၀၀၀၀) ဧကာႏင္ွ်ာ့ ျမဳိ႔ေျမ (၁၅၀၀၀၀) ဧက)
အမး၊ ျပန္လည္ ေပးအပ္ာႏုိင္ခွ်ာ့ဲသျဖင္ွ်ာ့ အက ိဳးေက းဇူးမ မးခံစမးလ က္ရပ
ိ ါသည္။

ထိုအခ က္အလက္မ မးသည္
လင္ဒက္ဆမအဖြ႔တ
ဲ ိ႔ု

ပူးေပါင္း၍

ေကမင္းမြန္ေသမလုပ္ငန္းအစဟုထင္ရေသမ္လည္း

ရမ္းျပည္နယ္အေရ႕ပိင
ု ္းတြင္

နမမတိအဖြ႔ာႏ
ဲ င္ွ်ာ့

ကြင္းဆင္းေဆမင္ရက
ြ ္ခ က္အရ

ေတမင္သူ

လယ္သမမးအဖြ႕ဲ မ မးသည္ ယခင္ကမမ တေသမ ေျမယမသိမ္းယူမဳမ မး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အနည္းငယ္မ ေသမ ေလ မ္
ေၾကးျဖင္ွ်ာ့ လတ္တေလမသိမ္းယူမဳမ မးအေပၚ ဆုံးရႈံးခံရသည္ွ်ာ့အေသးစိတ္အခ က္အလက္မ မးာႏင္ွ်ာ့တကြ ပုံမန္
အယူခံတင္ျပလ က္ရိၾကသည္။ တိုငး္ ေဒသႀကီးာႏင္ွ်ာ့ ျပည္နယ္ ငါးခုအတြင္း လင္ဒက္ဆမအဖြ႔၏
ဲ ၀န္ထမ္းမ မးမ
ကြင္းဆင္းေဆမင္ရက
ြ ္ခ က္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ာႏင္ွ်ာ့ ျပည္နယ္ခုာႏစ္ခုအတြင္း နမမတိအဖြဲ႔၏ လူထုအေျချပဳ ဥပေဒ
လူမႈ၀န္ထမ္းမ မး၏လုပ္ငန္းေဆမင္ရက
ြ ္ခ က္၊ ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမး အသင္းအဖြ႕ဲ မ မး၊ တက္ၾကြလဳပ္ရမး သူမ မး၊
ဥပေဒအက ိဳးေဆမင္ေရ႕ေနမ မးာႏင္ွ်ာ့
ကုိးကမးတြက္ခ က္မအ
ႈ ရ၊

ာႏိုင္ငံတကမအဖြဲ႕အစည္းမ မး၏

အစီရင္ခံတင္ျပခ က္မ မးအေပၚ

ေျဖရင္းၿပီးသည္တ
ွ်ာ့ င
ုိ ၾ္ ကမးစမ အေရအတြက္ အေနျဖင္ွ်ာ့ (၈၈၂) ေစမင္ထက္မ မးစြမ

ပိုမိုသင္ွ်ာ့ၿပီး ထပ္မတ
ံ ိုးခ ႕ဲ ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏိုင္ေသးေၾကမင္းေတြ႕ရသည္။ ထပ္မ၍
ံ ေဒသဆိုငရ
္ မအဆင္ွ်ာ့သ႔ို ေျမယမမ မး
ကိုျပန္လည္ ေပးအပ္သည္ွ်ာ့အခါ တင္ျပတိုငၾ္ ကမးမဳမ မး ထပ္ေနရမ၊ ေျမယမျပန္လည္ခ ထမးျခင္းအေပၚ တြင္
ေျမယမအျငင္းပြမးမဳမ မး ျပန္လည္ေပၚေပါက္လမပါသည္။ အစိးု ရအေနာႏင္ွ်ာ့ လက္ရအ
ိ ေျခအေနတြင္ တိုင္ၾကမးမဳ
မ မးအေပၚ

ပြငွ်ာ့လ
္ င္းျမင္သမမဳရိၿပီး

ျပည္သပ
ူ ါ၀င္ေသမနည္းလမ္းျဖင္ွ်ာ့

ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္

မူခ မတ္ထမးမဳ

နည္းပါးေနေသးသည္။ ရလမဒ္အေနျဖင္ွ်ာ့ ျပန္လည္ေပးအပ္ေသမ ေျမယမမ မးအတြက္ လယ္ယမေျမမတ္ပုတ
ံ င္
လက္မတ္ထတ
ု ္ေပးရန္မမ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထမးမဳမရပ
ိ ဲ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ယင္းေျမသည္ မူလေတမင္သမ
ူ ိသမးစုမ
ျပန္ရၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရတ
ံ ြင္ သိမ္းယူထမးေသမစစ္တပ္ထမ
ံ သီးစမးအျဖစ္ ျပန္လည္ငမးရမ္းလုပက
္ ိုငသ
္ ူေတမင္သူ
မ မးမ လုပ္ပိုငခ
္ ြငွ်ာ့ရ
္ ေလွ်ာ့ရက
ိ မ တစ္ခါတစ္ရံတင
ြ ္မူ လက္ရိအသံုးျပဳေနသူေတမင္သမ
ူ မးမ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့္ ရတတ္
ေလသည္။ လမဘ္ေပးလမဘ္ယူမဳမ မးာႏင္ွ်ာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက ိဳးအျမတ္မ မးေၾကမင္ွ်ာ့ တရမး၀င္တင္ျပ တိုင္ၾကမးျခင္း
မရိသူမ မးထံသ႔ို ေျမကိုေပးအပ္ေလွ်ာ့လဲ ရိေလသည္။
ထိုအခ က္မ မးအရ ထိခက
ို ္နစ္နမပ က္စီးမဳမ မးာႏင္ွ်ာ့ မတရမးရယူမဳမ မးအတြက္ တရမးရံုး ာႏင္ွ်ာ့ ာႏိုင္ငံ
ေတမ္အဆင္ွ်ာ့ လႊတ္ေတမ္ေကမ္မရင္တ႕ို သည္လည္း ေလ မ္ေၾကးေပးရံုသမတတ္ာႏိုင္ၿပီး အမးကိုးဖြယ္ သူရဲေကမင္း
အျဖစ္သ႔ို နီးစပ္လမမဳမရေ
ိ ပ။ အကယ္၍ ေနမက္ဆုးံ ေသမပန္းတိုငသ
္ ည္ ေျမမဲယ
ွ်ာ့ မမဲွ်ာ့မ မး ကိုေလ မွ်ာ့ခ ရန္ာႏင္ွ်ာ့
လုပက
္ ြကင
္ ယ္ေတမင္သမ
ူ မးကိုပံွ်ာ့ပိုး၍ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလမေစရန္ဆိပ
ု ါက အေကမင္းဆံုးေသမ နည္းလမ္းသည္ အမရတြင္
ႀကီးက ယ္စြမ ေအမင္ျမင္ခဲွ်ာ့ေသမ ငါးာႏိုင္ငံ၏အေတြ႕အႀကံဳမ မးကိုအေျခခံ၍ တစ္ာႏိုင္ငံ လံုးပါ၀င္သည္ွ်ာ့ ေျမယမခြဲေ၀
ခ ထမးမဳ အစီအစဥ္ကို အလ င္အျမန္ာႏင္ွ်ာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကိဳးစမး အေကမင္ထည္ေဖၚရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
(အပိုင္း ၁၊ လုပက
္ က
ြ ္ငယ္စက
ို ္ပ ိဳးေရး၊ ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့ာႏင္ွ်ာ့ မ တေသမ ေျမယမခြဲေ၀မဳတြင္ ေဖမ္ျပထမးသည္)
(ဂ) လတ္တေလမာႏင္ွ်ာ့ အတိတက
္ မလ မမ တေသမေပးေလ မ္ျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ေျမသိမး္ မဳမ မးအမး ေျဖရင္းျခင္း
အတိတက
္ မလနစ္နမမႈမ မးကုိ ေျဖရင္းရမတြင္ ာႏုိင္သအ
ူ ကုန္ယ၊ူ ရႈံးသူအကုန္ေပး ဟူသည္ွ်ာ့ သုည
ေပါင္းလဒ္ေျဖရင္းနည္း၊တနည္းအမးျဖင္ွ်ာ့
သူမ မးက

ေျမယမလက္မေ
ဲွ်ာ့ စသည္ွ်ာ့

အက ိဳးထိခက
ို န
္ စ္နမေစခဲသ
ွ်ာ့ ူမ မးက ေျမကိရ
ု ယူၿပီး တင္ျပေတမင္းဆုိ
နည္းျဖင္ွ်ာ့

စတင္ေျဖရင္းရန္မသင္ွ်ာ့ေခ ။

ေျဖရင္းသည္အ
ွ်ာ့ စီအစဥ္တြင္

အျခမးပိုမိုအက ိဳးရသ
ိ ည္ွ်ာ့ ေျဖရင္းရန္ နည္းလမ္းမ မးအနက္ - အျငင္းပြမးေျမ ကိုခြဲျခမ္း၍ တစ္ဖက္မ အျခမး
တစ္ဖက္ကိုပံွ်ာ့ပိုးေစျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အစိးု ရမေလ မ္ေၾကးအျဖစ္ ေငြေၾကး၊ ေျမအစမးေပးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖြံၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အစုရယ္ယမပါ၀င္ခြငွ်ာ့တ
္ ိ႔ု ပါ၀င္သည္။

တရုတ္ျပည္မႀကီး၊ ထိုင၀
္ မ္ာႏင္ွ်ာ့ ေတမင္ကိုရီး

ယမးာႏိုင္ငံမ မးတြင္ လင္ဒက္ဆမအဖြ႔မ
ဲ ေတြ႕ရိခသ
ွ်ာ့ဲ ည္မမ စိုက္ပ ိဳးေရးမဟုတ္ေသမ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း

မ မးအတြက္ ေျမယမ သိမး္ ယူရမတြင္ ရယ္ယမအညီအမ ပါ၀င္ေစျခင္းသည္ ထိေရမက္ေသမ ေလ မ္ေၾကး
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေတမင္အမဖရိကတြင္မူ

ေလ မ္ေၾကးေပးျခင္းသည္

အတိတက
္ မလကေျမယမမာႏင္ထတ
ု ခ
္ ံခွ်ာ့ရ
ဲ သူမ မးကို

ေအမင္ျမင္ေသမေပးေလ မ္မဳ

ျဖစ္သည္ဟု

ေတြ႕ရိရသည္။

ေငြေၾကး

(ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္မူ

လူမဳဘ၀မ မးကို ျပန္လည္ထေ
ူ ထမင္ာႏိုင္ရန္ ေျမအစမးေပးေလ မ္ျခင္းသမ ျဖစ္ရပါမည္။) နစ္နမမႈမ မး ထပ္ခါ ထပ္ခါ
မရေ
ိ စေရးအတြက္၊

ကမကြယ္မဳမ မးျပဳလုပ္ရန္သည္လည္း

အေရးပါေပသည္။

သမဓက

အေနျဖင္ွ်ာ့

အိာႏၵိယာႏိုင္ငံတြင္ ဇယမး၀င္ တိုင္းရင္းသမးအုပ္စုမ မးကဲသ
ွ်ာ့ ႔ေ
ို သမ ေျမယမျပန္လည္ရရိသူ အုပစ
္ ုမ မးကို ေျမယမကို
လႊဲေျပမင္းျခင္းမ အစိုးရက တမးျမစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆိုင္းငွ်ာ့ံထမးသည္။
တရမး၀င္အပ
ု ္ခ ဳပ္မဳယာႏယမးမ မးအတြငး္

သင္ွ်ာ့ေလ မ္စြမကိယ
ု ္စမးျပဳေစမဳ၊

ဥပေဒျပဳဘမသမစကမး၊

မူၾကမ္းေရးဆြသ
ဲ ူမ မးာႏင္ွ်ာ့ အေကမင္အထည္ေဖမ္သူမ မးပါ၀င္မဳ၊ ေဒသခံမ မး၏ ဆံုးျဖတ္ာႏိုင္ခင
ြ ွ်ာ့၊္ ဆက္လက္
ထုတ္ျပန္မည္ွ်ာ့ေၾကျငမခ က္မ မးာႏင္ွ်ာ့
သမရိမဳ(ထို႕အတူ

အမ မးျပည္သူ

ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္

အတြက္ေဆြးောႏြးပညမေပးေရး

ယခင္ကျပႆနမတစ္ရပ္အျဖစ္ရဳျမင္ရေသမ

တိ႔တ
ု ြင္ပြငွ်ာ့လ
္ င္း

ျမင္

ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြငွ်ာ့အ
္ တြက္

အမန္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္မည္ွ်ာ့အခ ိန္ျပဌမန္းမဳ) ပါ၀င္သည္ွ်ာ့ မ တေသမေျမယမခြဲေ၀မဳသည္ အတိတက
္ မလ၏
ေျမယမဆိုင္ရမတင္ျပ တိုင္ၾကမးမဳမ မးအတြက္ အျခမးေသမယုတိက သည္ွ်ာ့အေျဖတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစမးထုိး
ေပးေလ မ္ျခင္းမ ိဳးသည္ လူေနမဳဘ၀ျပန္လည္ထူေထမင္ေရးအတြက္ အေကမင္းဆံုးျဖစ္ေသမ္လည္း နစ္နမမဳ
မ မးကို

ရင္းလင္းစြမသိရိျခင္းသည္လည္း

ဤလုပင
္ န္းစဥ္အတြက္

အေရးႀကီးေသမ

အစိတအ
္ ပိုငး္

တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ေျမာႏင္ွ်ာ့ဆိုင္ေသမ အမန္တရမးာႏင္ွ်ာ့ ျဖန္ေျဖေရးေကမ္မရင္မ မး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ယင္းာႏင္ွ်ာ့တူေသမ
ဖြဲ႕စည္းမဳမ မးသည္လည္း

ေတမင္အမဖရိကာႏိုင္ငံ၏

အေတြ႔အႀကံဳအရ

ထိေရမက္သည္ွ်ာ့

အခ က္မ မးျဖစ္၍

ထည္ွ်ာ့သြင္းစဥ္းစမးသင္ွ်ာ့ပါသည္။
(ဃ) အျငင္းပြမးမဳမ မးေျဖရင္းရန္ မတ္စအ
ု က ဥ္း
ေျမယမစီမံကန
ိ ္းအစီအစဥ္မ မးာႏင္ွ်ာ့

ယင္းတို႕ကိအ
ု ေထမက္အပံွ်ာ့ျပဳမည္ွ်ာ့

ဥပေဒအကူအညီလပ
ု ္ငန္းမ မး

သည္ အျငင္းပြမးမဳေျဖရင္းေပးမည္ွ်ာ့အဖြ႕ဲ အစည္းမ မး၊ အစီအစဥ္စမ
ီ ံခန္႕ခြသ
ဲ ူမ မးာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒအရ အက ိဳးရရိ
မည္ွ်ာ့သူမ မးကို ေျမယမမူ၀ါဒ၊ ေျမယမဥပေဒာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမမတ္ပုတ
ံ င္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ မ မးအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရမ
ပညမေပးလုပ္ငန္း ေဆမင္ရက
ြ သ
္ င္သ
ွ်ာ့ ည္။ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မတ္သူမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ဥပေဒဆိုင္ရမ လုပ္ငန္းစဥ္မ မး၊
လုပထ
္ ုးံ လုပ္နည္းမ မးကို အျပည္ွ်ာ့အ၀နမးမလည္ေသးသ၍ လုပ္ပိုငခ
္ ြငွ်ာ့မ
္ မး ခ ထမးေပးမဳမျပဳသင္ွ်ာ့ပါ။ အိာႏၵိယ၊
သီရလ
ိ ကၤမာႏင္ွ်ာ့ ကေမၻမဒီးယမးာႏိုင္ငံတို႕၏ တရမးစီရင္ေရးက႑မ အေရးပါသူမ မးာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမဌမနမအရမရိမ မး
အတြက္ ပညမေပးေရးကို ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့ေ
္ ပးေရးအစီအစဥ္မ မးာႏင္ွ်ာ့ တကြေဆမင္ရြက္ခဲွ်ာ့ၿပီး ရလမဒ္ေကမင္း
အခ ိဳ႕ ရရိခသ
ွ်ာ့ဲ ည္။ ေျမယမျပႆနမမ မးအတြက္ ရည္ရယ
ြ ္ဖြဲ႕စည္းေသမ ေျမယမအျငင္းပြမးမဳ ေျဖရင္းသည္ွ်ာ့
အမဏမပိုငအ
္ ဖြ႕ဲ မ မးအတြက္ မ မးစြမေသမစံျပမ မးတြင္ ၾသစေတးလ ာႏင္ွ်ာ့ ေဟမင္ေကမင္ရိ ေျမယမခံုရုးံ မ မး၊
နယူးဇီလန္ရိ

မမအိုရတ
ီ ိုငး္ ရင္းသမးမ မးအတြက္

၀န္ေဆမင္လ က္ရိေသမ

ေျမယမအထူးျပဳတရမးရံုးမ မးာႏင္ွ်ာ့

အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စု၊ မန္ဆမခ ဴးဆက္ျပည္နယ္ရိ ေျမယမတရမးရံုးမ မး ပါ၀င္ပါသည္။ ေတမင္အမဖရိက
ာႏိင
ု င
္ တ
ံ ြင္ ေျမယမအျငင္းပြမးမဳေျဖရင္းရန္ အမန္တရမးာႏင္ွ်ာ့ျပန္လည္ထူေထမင္ေရး ေကမ္မရင္မ မးကို စံျပအျဖစ္
မတ္ယူ ေဆမင္ရက
ြ သ
္ ည္။
(၅) သတင္းအခ က္အလက္ စီမခ
ံ န္႕ခြမ
ဲ ဳ

အႀကံျပဳေထမက္ခခ
ံ က္မ မး


ေက းလက္လူထအ
ု ဖြ႕ဲ အစည္းမ မးာႏင္ွ်ာ့ တစ္သးီ ပုဂလ
ၢ မ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္ေသမ စမရြက္
စမတမ္းမ မးာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒဆိုင္ရမသတင္းအခ က္အလက္မ မးကိရ
ု ရိမဳ ပိုမလ
ို ြယက
္ ူေစရန္၊



လက္ခံာႏိုင္ဖယ
ြ ္ေျမပံုထုတလ
္ ပ
ု ္ေရးအစီအစဥ္မ မး၊

ပြင္းလင္းျမင္သမမဳရိရန္ာႏင္ွ်ာ့

ရယူာႏိုင္ရန္အတြက္

ေသခ မေအမင္ေဆမင္ရက
ြ ္ရန္၊ လူထုပါ၀င္မဳရိေစရန္၊ ေျမယမမဲွ်ာ့မသ
ိ မးစုမ မး၏ စမရင္းေကမက္ယူရန္ာႏင္ွ်ာ့
အစိုးရပိင
ု ္ေျမရာႏိုင္မဳကိသ
ု ိရထ
ိ မးရန္၊
ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးသည္
အတြက္

ပိုငဆ
္ ိုင္ေသမေျမမ မး၏

ယင္းေျမာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္သည္ွ်ာ့

လုပပ
္ ိုင္ခင
ြ ွ်ာ့လ
္ ုၿံ ခံဳခိုင္မမမဳကို

သတင္းအခ က္အလက္မ မးကို

ကမကြယ္ရန္

ရရိာႏိုင္ရမည္

ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ က္အလက္ရရိာႏိုင္ေရးသည္ ေကမင္းမြနေ
္ သမအုပ္ခ ဳပ္မဳ၏ ေသမွ်ာ့ခ က္တစ္ခလ
ု ည္း ျဖစ္ပါသည္။
တိက ေသခ မေသမ၊
အမးျဖင္ွ်ာ့

ပြငွ်ာ့လ
္ င္းျမင္သမေသမ၊

ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးသည္

အလြယတ
္ ကူရာႏိုင္ေသမ
ယင္းတိ႔ပ
ု ိုင္ဆိုင္ေသမ

သတင္းအခ က္အလက္

ေျမ၏

စီမံခန္႔ခြဲမဳ

တရမး၀င္အခြငွ်ာ့အ
္ ေရး

မ မးကို

သက္ေသျပာႏိုင္ၿပီး၊ ယင္းလုပပ
္ ိုင္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ မးာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္သည္ွ်ာ့ အသိေပး ေၾကျငမခ က္မ မးကို လည္းေပးာႏုိင္သျဖင္ွ်ာ့၊
အစိုးရအေနျဖင္ွ်ာ့

လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္ေတမင္သူမ မး၏

အေျခအေနာႏင္ွ်ာ့

ယင္းတိ႔၏
ု

လူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္း

မ မး၏

အေျခအေနကို ပိုမ၍
ို
မ က္ခ ည္မျပတ္ ေစမင္ွ်ာ့ၾကည္ွ်ာ့ာႏိုငေ
္ ပသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ပံွ်ာ့ပးို မဳမ မးာႏင္ွ်ာ့ အမေတမ္ေၾကး
သိ႔မ
ု ဟုတ္ တိးု ခ ဲ႕၀န္ေဆမင္မဳ မ မးကဲသ
ွ်ာ့ ႔ေ
ို သမ အျခမးအစိုးရ၀န္ေဆမင္ မဳမ မးကို ပိုမိုထိေရမက္ေစရန္ ာႏင္ွ်ာ့
ပိမ
ု ရ
ုိ ရာႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
တမင္သူမ မး၏

အက ိဳးစီးပြမးကိက
ု မကြယ္ရန္

ထိသ
ု တင္းအခ က္ အလက္စနစ္အေနျဖင္ွ်ာ့ လုပက
္ ြက္ငယ္
မျဖစ္မေန

လိုအပ္ၿပီး

အဓိက

ေသမွ်ာ့ခ က္မ မးမမ

ေ
(၁)

ကုနက
္ စရိတ္နဲပါးျခင္း (၂) ပြင္ွ်ာ့လင္းျမင္သမမႈရိျခင္း (၃) ရယူလြယ္ျခင္း (အခ က္အလက္မ မးကို သက္ဆိုင္ေသမ
လူထုေနထိုင္ရမ အနီးအနမးအထိ ေရမက္ရိ ာႏိုင္ျခင္းအပါအ၀င္) (၄) မ တမႈရိျခင္း (၅) ထံုးတမ္းစဥ္လမစနစ္ာႏင္ွ်ာ့
ဆြယ္ပြမးေသမ

ေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့္

ထပ္ေနေသမေျမယမလုပ္ပိုငခ
္ ြင္ွ်ာ့မ မးကိလ
ု ည္း

မ မးအပါအ၀င္
လႊမး္ ၿခံဳမိျခင္း

ရဳပ္ေထြး၍

တစ္ခုာႏင္ွ်ာ့တစ္ခု

(၆)ေရးသမးျပဳစုထမးေသမ

စမရြက္စမတမ္း

မ မးကိုအေျချပဳသည္ထက္ လက္ရိလမ
ူ ဳစနစ္ကို ပိုမအ
ို ေျခခံ၍တည္ေဆမက္ထမးျခင္း၊ (၇) အမ ိဳးသမီးမ မး
အပါအ၀င္ ျပႆနမရာႏ
ိ ိုင္ေျခရိေသမ အုပ္စမ
ု မး ကိက
ု မကြယ္မဳအတြက္ စစ္ေဆးခ န
ိ ္ညိျခင္းျခင္းတိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။
အခ ိဳ႕ကိစၥမ မးတြင္ သတင္းအခ က္ အလက္မ မးသည္ အင္တမနက္မရရိာႏိုင္ေသမ္လည္း အမန္အေျခအေနအရ
ကြန္ျပဴတမာႏင္ွ်ာ့အင္တမနက္ရရိာႏိုင္မဳ
အသြင္ျဖင္ွ်ာ့

ေရမက္ရိာႏိုင္ေသမ

ခ ိဳ႕တဲတ
ွ်ာ့ တ္သျဖင္ွ်ာ့

ေနရမမ မးသိ႔ျု ဖန္႔ျဖဴးျခင္းသည္

ေျမယမမတ္တမ္းအေျမမက္အမ မးကို
ေတမင္သူမ မးအေနာႏင္ွ်ာ့

သတင္းအခ က္အလက္မ မးကို

ၿမိဳ႕နယ္အဆင္ွ်ာ့တြင္

စမရြက္စမတမ္း

ပိုမိုအဆင္ေျပသည္။

ထိန္းသိမ္းထမးၿပီး

ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္

သမမန္ေက းလက္ေန

ထိအ
ု ခ က္အလက္မ မးကိရ
ု ရိရန္အတြက္ ခရီးအကြမအေ၀းာႏင္ွ်ာ့ လုပ္ငန္းစဥ္တ႔သ
ို ည္

အခက္အခဲအဟန္႔အတမးျဖစ္ေနပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင္ွ်ာ့ ျမန္မမာႏိုင္ငံအေနာႏင္ွ်ာ့ ေက းရြမ၊ ေက းရြမ အုပ္စအ
ု ဆင္ွ်ာ့တြင္
သတင္းအခ က္အလက္ထမးရိျခင္းကဲွ်ာ့သ႔ေ
ို သမ

လက္လမ္းမရ
ီ န္အတြက္

အျခမးေရြးခ ယ္ရန္

နည္းလမ္း

အေျမမက္အမ မးကို စဥ္းစမးရမည္ျဖစ္သည္။
ထုိသ႔လ
ို ူထအ
ု ေနာႏင္ွ်ာ့ရရိာႏိုင္မည္ွ်ာ့
အတန္းအစမး၊

မတ္တမ္းမ မးတြင္

တရမး၀င္တက
ိ ေသမေျမပံုာႏင္ွ်ာ့

ေျမယမာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္သည္ွ်ာ့္

ေျမတိင
ု ္းမတ္တမ္းမ မး၊

တရမး၀င္

ေျမယမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့္

ေျမမ ိဳး

ရိသူမ မးစမရင္း

(မူလေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ရိသူမ မး၊ သီးစမးမ မး၊ လူမအ
ႈ ဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ေျမကိအ
ု သံုးျပဳရန္ာႏင္ွ်ာ့ ေျမရိ ေရ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ သစ္ပင္စေသမ အရင္းအျမစ္မ မးကိအ
ု သံုးျပဳခြငွ်ာ့ရ
္ ိေသမ ဆင္ွ်ာ့ပြမးလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ရိသူ၊ အေပါင္ခသ
ံ ူ
သိ႔မ
ု ဟုတ္

အေပါင္ထမးသူမ မး၊

ကင္းလြတ္ခြငွ်ာ့ရ
္ သူမ မးာႏင္ွ်ာ့

အစိုးရလုပပ
္ င
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ေျမတိ႔အ
ု ပါအ၀င္)ာႏင္ွ်ာ့

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ိုလဲေ
ႊ ျပမင္းမဳမ မးအမးလံုး စသည္ွ်ာ့အခ က္မ မး ပါ၀င္ရေပမည္။
အိာႏၵိယာႏိုင္ငံ
မတ္တမ္းမ မးကို

အန္ဟရမပရမဒက္ရ္တြင္
ထိန္းသိမ္းထမးရိၿပီး

ထည္ွ်ာ့သြင္းမတ္သမးသည္။

ေက းရြမအဆင္ွ်ာ့

အုပ္ခ ဳပ္သူအမဏမပိင
ု ္မ မးမ

ေျမပိင
ု ရ
္ င္ကစ
ုိ စ
ိ စ္သတ္မတ္၍

ထိုမတ္တမ္းမ မးတြင္

ေျမယမ

လုပ္ပိုငခ
္ ြင္ွ်ာ့မတ္တမ္း

မ မးတြင္

ေျမယမာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍အေျခခံအခ က္မ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့

ပိင
္ု ရ
္ င္အမည္ာႏင္ွ်ာ့ ဧရိယမ၊ ေျမမ ိဳးတန္ဖိုးာႏင္ွ်ာ့ ေျမခြန္ေကမက္ခံမဳတိ႔က
ု သ
ဲွ်ာ့ ႔ို အေျခခံ အခ က္အလက္မ မး ပါ၀င္သည္။
တိုင္းတမမတ္သမးမဳမ မး

ျပဳလုပၿ္ ပီးသည္ွ်ာ့

နယ္ေျမမ မးတြင္

ေျမယမမတ္တမ္းမ မး၌

ေရ၀င္ာႏဳန္း၊

ေျမဆီလႊမအမ ိဳးအစမး၊ ပိုငဆ
္ ိုင္မဳသဘမ၀၊ ပိုမအ
ို ေသးစိတ္ေသမ အျခမးသတင္း အခ က္ အလက္မ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့
တမ၀န္ရမ
ိ ဳမ မး၊

သီးစမးခ မဳာႏင္ွ်ာ့

မတ္သမးထမးသည္။
ရိေနသည္ွ်ာ့အတြက္

စိက
ု ္ပ ိဳးသည္ွ်ာ့သီးာႏံတို႕ကဲသ႔ို

ေျမယမမတ္တမ္းမ မးသည္
ရြမသူရြမသမးမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့

အေသးစိတအ
္ ခ က္အလက္မ မး

ေက းရြမအဆင္ွ်ာ့
မတ္တမ္းမ မးကို

ထည္ွ်ာ့သြငး္

ေျမယမအုပ္ခ ဳပ္ေရး
စစ္ေဆးရန္လမ

ရံုးခန္းတြင္

ေရမက္ာႏိုင္ေပသည္။

မတ္တမ္းမ မးကိုေျပမင္းလဲမဳျပဳရန္လိုအပ္ေသမအခါ ေဒသ အမဏမပိုငမ
္ မးသည္ ေကမင္းစြမခ မတ္ထမးေသမ
လုပ္ငန္းစဥ္အတိင
ု ္း လိက
ု ္နမေဆမင္ရြကရ
္ သည္။ ထိလ
ု ပ
ု ္ငန္းစဥ္တြင္ ာႏိုင္ငံေတမ္အဆင္ွ်ာ့ ေျမစမရင္း ဌမနသိ႔ု
ေျပမင္းလဲျခင္းမ မးကို ေပးပိ႔ရ
ု န္လည္း ပါ၀င္သည္။ အေမြဆက္ခံျခင္းအတြက္ အေမြဆက္ခသ
ံ ူ မ မးသည္
ေလ မက္လႊမပံုစံတစ္ေစမင္ကို

ေဒသအမဏမပိုင္မ မးထံေပးပိ႔၍
ု

အမဏမပိုင္မ မးမ

အမ မးျပည္သူ

သိရိရန္

ေၾကညမခ က္ ထုတ္ျပန္ ပါသည္။ ကန္႔သတ္ထမးသည္ွ်ာ့ အခ ိနအ
္ ေတမအတြငး္ ကန္႔ကက
ြ ္ခ က္မ မး တင္ျပာႏိုင္ၿပီး
ကန္႔ကြကမ
္ ဳရိ လမပါက အျငင္းပြမးမဳမ မးကို ေျဖရင္းေပးပါသည္။ ကမလေစွ်ာ့ေရမက္၍ အျငင္းပြမးမဳမရိသည္ွ်ာ့အခါ
ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ တ္တမ္းအမး အမဏမပိုင္မ မးမ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းအတိုငး္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ 2
ေျမယမမူ၀ါဒ၏

အေျခခံက ေသမနယ္ပယ္တစ္ခုမမ

သတင္းအခ က္အလက္စမ
ီ ံခန္႔ခြဲေရး

ျဖစ္ၿပီး

အထူးသျဖင္ွ်ာ့ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး၏ အေစမပိုင္းကမလျဖစ္ေသမ ေျမယမမဲွ်ာ့မသ
ိ မးစုမ မးအမး စမရင္းေကမက္ယူ
ခ ိန္တင
ြ ္

အေရးႀကီးပါသည္။3

ေျမပံုထတ
ု ္လုပျ္ ခင္းသည္လည္း

ေျပမင္းလဲေဖမ္ေဆမင္ေရးလုပ္ေဆမင္ရမတြင္
ဆဌမအႀကိမ္မူၾကမ္းတြင္

အေရးပါၿပီး

ဆင္းရဲာႏြမ္းပါးမဳေလ မွ်ာ့ခ ရန္

ျမန္မမာႏိုင္ငံ

ထည္ွ်ာ့သြင္းေရးသမးထမးပါသည္။

ေျမယမျပဳျပင္

အမ ိဳးသမး

ေျမယမအသံုးခ မဳမူ၀ါဒ

အသစ္ျပဌမန္းေသမ

ေျမယမသတင္းအခ က္

အလက္စမ
ီ ံခန္႔ခြဲမဳအခန္းတြင္ ေဒသခံမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမမဲသ
ွ်ာ့ ူမ မ အတြက္ အခ က္အလက္ေကမက္ခံရမတြင္
ပါ၀င္ေဆမင္ရက
ြ ္ရန္အခ က္ကို

ထည္ွ်ာ့သြင္းရန္

လိုအပ္ပါသည္။

(အပိုဒ္-၁၅

(ဆ))

ယင္းအခ က္သည္

ေျမယမအသံုးခ မဳစီမံခ က္မ၀
ူ ါဒခ မတ္ျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ပြငွ်ာ့လ
္ င္းျမင္သမမဳတိ႔အ
ု တြက္ အင္အမးေကမင္းေသမ အစပ ိဳး
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အိာႏၵိယာႏိုငင
္ ံ၊

ၾသဒိသ

ျပည္နယ္တြငလ
္ ည္း

အစိုးရ၏

အခြန္ာႏင္ွ်ာ့သဘမ၀ေဘးအာႏရမယ္

စီမံခန္႔ခြဲေရးဌမနအေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမခြေ
ဲ ၀ခ ထမးမဳာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမမဲလ
ွ်ာ့ ူဦးေရအမး အုပ္ခ ဳပ္စီမံရၿပီး ၂၀၁၅ ခုာႏစ္တြင္
တစ္လအတြငး္ ေျမယမမဲွ်ာ့မသ
ိ မးစုအမးလံုးကို စမရင္းေကမက္ယရ
ူ န္ အမိန႔တ
္ စ္ရပ္ထတ
ု ္ျပန္ခသ
ွ်ာ့ဲ ည္။ ေဒသ
2

မတ္သမးရန္မမ

အန္ဒရမပရမဒက္ရ္ျပည္နယ္ရိ

အခြန္ဦးစီးဌမနသည္

ေျမစမရင္းမ မးကို

ပိုမလ
ို က္လမ္းမီာႏိုင္ရန္

ႀကိဳးစမးလ က္ရိပါသည္။

၂၀၁၅

ခုာႏစ္ဇြနလ
္ အတြင္း အင္တမနက္အသံုးျပဳသည္ွ်ာ့ မီးဘိမ
ု ီ စနစ္ကို အင္တမနက္တြင္ လႊငွ်ာ့တ
္ င္ခဲွ်ာ့ၿပီး လုပပ
္ ိုင္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ရိထမးသူမ မးသည္ ကိယ
ု တ
္ ိုငလ
္ တ
ြ ္လပ္စြမ
ၾကည္ွ်ာ့ရဳာႏိုင္သည္။ ေဒသအမဏမပိုင္မ မးထံ တြငလ
္ ည္း ေျမစမရင္းမ မးကိသ
ု ြမးေရမက္ၾကည္ွ်ာ့ရဳာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထမးၿမဲျဖစ္သည္။
3

ေျမယမမဲဟ
ွ်ာ့ ူေသမစကမးရပ္၏ အဓိပၸါယ္ဖြငွ်ာ့ဆ
္ ိုခ က္ကေ
ို ဆြးောႏြးရန္ အပိုင္း(၁-ခ) လုပက
္ က
ြ ္ငယ္စက
ို ္ပ ိဳးေရးသည္ ေျမယမမဲွ်ာ့မဳအတြက္

အေကမင္းဆံုးအေျဖျဖစ္ာႏိုင္သည္တြင္ ရဳ

ဆိုင္ရမအခြန္ဥးီ စီးဌမနမအမဏမပိုင္မ မးသည္ စမရင္းေကမက္ယမ
ူ ဳလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆမင္ခသ
ွ်ာ့ဲ ည္။ အစိုးရ၏
ကတိက၀တ္အရ

ေျမယမမဲွ်ာ့စမရင္းကိုေကမက္ယူၿပီးေနမက္

ေျမယမမဲွ်ာ့မသ
ိ မးစုမ မးကို

အမန္တကယ္

ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးျခင္းလုပင
္ န္းလိက
ု ္ပါေဆမင္ရက
ြ ္ခဲွ်ာ့ပါသည္။ ထိုလပ
ု ္ငန္းစဥ္မ မးသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ အတြက္
အသံုး၀င္ေသမ

စံနမူနမမ မးျဖစ္ပါသည္။

မည္သ႔ပ
ို င္ျဖစ္ေစ

ၾသဒိသ ျပည္နယ္သည္

လုပင
္ န္းစဥ္အတြက္

အခ ိနက
္ မလ တစ္လသမခြင္ွ်ာ့ျပဳေသမ္လည္း ထိအ
ု ေရးႀကီး၍ ရဳပ္ေထြးေသမ လုပ္ငန္းကို ထိထိေရမက္ေရမက္
အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရက
ြ ္ရန္ အနည္းဆံုးလမ မးစြမ အခ ိနယ
္ ူရန္လိုအပ္ပါမည္။
အမဆီယံာႏိုင္ငံမ မးတြင္ ေျမယမသတင္းအခ က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမဳဖြံ႕ၿဖိဳးတိးု တက္ေရး အတြက္ ျဖစ္ာႏိုင္
ေခ ရိေသမ

ထင္ရမးသည္ွ်ာ့ေဆမင္ရက
ြ ္ခ က္မမ

လတ္တေလမာႏစ္မ မးအတြင္း

စတင္ခသ
ွ်ာ့ဲ ည္ွ်ာ့

တစ္ခတ
ု ည္း

ေသမေျမပံု (One Map) ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစနစ္တင
ြ ္ ေျမယမဆိုင္ရမ ေျမပံုာႏင္ွ်ာ့ အခ က္အလက္စုစည္းမဳ
(database) မ မးပါ၀င္ၿပီး အစိုးရမအေျခခံ၍ မ ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ေၾကမင္း အစိးု ရမ မးမ သေဘမတူထမးၾကပါသည္။
ထိုစနစ္သည္

အမဆီယံာႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္

အမ ိဳးမ ိဳးေသမ

အတိုင္းအတမ

အမးျဖင္ွ်ာ့လႊမး္ ၿခံဳထမးပါသည္။

စကၤမပူာႏိုင္ငတ
ံ ြင္ အရင္းအျမစ္ကို ပိုမိုက ယ္ျပန္႔စြမ အသံုးျပဳေသမ္လည္း အင္ဒိုနးီ ရမးာႏင္ွ်ာ့ မေလးရမးတိ႔တ
ု ြင္မူ
ေလ မွ်ာ့နည္း၍

အသံုးျပဳသည္။

လတ္တေလမတြင္မူ

အင္ဒိုနးီ ရမး

သုေတသီမ မးမ

ယင္းစနစ္သည္

ေဒသခံတိုငး္ ရင္းသမးမ မး၏ ဓေလွ်ာ့ထုးံ တမ္းအရ ေျမယမလုပ္ပိုငမ
္ ဳ၊ သဘမ၀ပတ္၀န္းက င္ ေရးရမကိစၥမ မးာႏင္ွ်ာ့
လုပက
္ ြကင
္ ယ္ေတမင္သမ
ူ မးာႏင္ွ်ာ့ ပတ္သက္ေသမကိစၥမ မးတြင္ အေထမက္အကူရာႏိုင္ေၾကမင္း ယံုၾကည္လ က္
ရိပါသည္။

ယင္းနည္းလမ္းသည္

ေမ မ္လင္ွ်ာ့ရပါသည္။

ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏

မေျဖရင္းရေသးေသမ

ေျမယမပဋိပကၡ

ေျမယမအျငင္းပြမး

မ မးတြင္လည္း

မဳမ မးအတြက္မူ

အသံုး၀င္ာႏိုင္မည္ဟု

တရမး၀င္ေျမပံုထုတ္ျပန္

လိက
ု ္ျခင္းအမးျဖငွ်ာ့္ ပိတ္မသ
ိ ြမးာႏိုင္သည္ွ်ာ့ စြန္႔စမးမဳ တစ္ရပ္လည္း ရိေပသည္။

(၆)ေျမအတန္းအစမးခြျဲ ခမးျခင္း
အႀကံျပဳေထမက္ခခ
ံ က္မ မး
လက္ရိေျမအတန္းအစမးမ မး၏ရဳပ္ေထြးမႈမ မးကုိေလ မွ်ာ့ခ ရန္အတြကလ
္ ူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးပါ၀င္ေစသည္ွ်ာ့
ေျမအတန္း အစမးခြျဲ ခမးျခင္းစနစ္တစ္ခု ေဖၚေဆမင္ရမည္။ ေျမအတန္းအစမးအသစ္၏ ဆီေလ မ္မႈာႏင္ွ်ာ့ တိက မႈ
ကုိျဖစ္ေစရန္လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးအမး

လုေ
ံ လမက္သည္ွ်ာ့ပညမေပးမႈာႏင္ွ်ာ့

အစုိးရအရမထမ္းမ မးဘက္ကလည္း

စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ မးကုိ နမးလည္တတ္ကြ မ္း၍ ေျမအတန္းအစမးျပန္လည္ခြဲျခမးမႈအေပၚ အမဏမသက္

ေ

ရမက္ေစရန္ ယုံၾကည္ကိးု စမးထုိက္သူမ မးျဖစ္ေစရမည္။
ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင၊္

လုပက
္ ြကင
္ ယ္ေတမင္သူမ မး၏

ေျမအမ ဳိးအစမးအလုိက္တင္းၾကပ္စမြ သတ္မတ္ထမးသည္ွ်ာ့
အေပၚာႏုိင္ နင္းစြမအသုံး မခ ာႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထပ္ျပန္တလဲလဲျဖစ္ေပၚခံစမးေနရသည္ွ်ာ့စုိးရိမ္မႈမမ၊
အတန္းအစမးမ မးာႏင္ွ်ာ့

ရႈပ္ေထြးစြမဖြ႔စ
ဲ ည္းထမးမႈ

ေတမင္သူမသ
ိ မးစုမ မးပင္ျဖစ္ေစ၊ ဘုံေျမမ မးတြင္ဓေလ႔

ထုံးအစဥ္အလမအရ ရပုိင္ခင
ြ ္ွ်ာ့အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးမ မးကုိ ရမေဖြေနသည္ွ်ာ့

ေတမင္သူျဖစ္ေစ၊

ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမး

အမ မးအျပမးမမလက္ရိေျမ အတန္းအစမးခြျဲ ခမးပုံစနစ္ေၾကမင္ွ်ာ့ သူတိ႔၏
ု ေျမယမလုပက
္ ိင
ု ္ပုိင္ဆိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့္ ရရိာႏုိင္ရန္
ထင္ရမးသည္ွ်ာ့အတမးအဆီးမ မး ျဖင္ွ်ာ့ရင္ဆိင
ု ္ေနၾကရသည္။ဥပမမအမးျဖင္ွ်ာ့၊ အစုိးရကေျမလြတ္ ၊ေျမလပ္ ၊ေျမရုိင္း
ဟုသတ္မတ္ထမးသည္ွ်ာ့ေျမကုိ အသုးံ ျပဳေနသည္ွ်ာ့ လယ္သမမးမ မးမမ၊ ထုိေျမအမ ဳိးအစမးကုိ လယ္ယမေျမ
အျဖစ္သိ႔တ
ု ရမး၀င္မေျပမင္းလဲေပးသေရြ႕ထုိေျမကုိမတ္ပတ
ုံ င္ာႏုိင္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ ရိေပ။ လယ္ယမစုိက္ပ ဳိးမႈကို ဆယ္စုာႏစ္မ

ကစုိက္ပ ဳိးလုပ္ကိင
ု ္လ က္ရသ
ိ ည္ွ်ာ့ ေျမမ မးပင္လ င္ ဤအခက္အခဲမ ဳိးရိေနာႏုိင္သည္။ ေျမကုိအမ ဳိးအစမီး
ပန္လည္ချြဲ ခမး သတ္မတ္ရန္အတြက၊္ မ မးလစြမေသမအုပ္ခ ဳပ္ေရး ဆုိင္ရမလုပ္ငန္းစဥ္မ မးကုိ

ျ

ျပီးေျမမက္ေစ

ရသည္။ ေျမအသုံးျပဳခြငွ်ာ့ရ
္ ရန္ ေလ မက္ထမးရသည္။ ေျမအမ ဳိးအစမးခြျဲ ခမးေပးရန္ ေတမင္းဆုိရသည္။ ထုိ႔ေနမက္
ေၾကးတုိင္ာႏင္ွ်ာ့ေျမစမရင္းဦးစီးဌမနတြင္

အသစ္သတ္မတ္လိက
ု ္ေသမ

လက္မတ္၊(ပုစ
ံ ံ-၇) ထုတ္ေပးရန္ ေလ မက္ထမးရသည္။

4

လယ္ယမေျမအတြက္ေျမ

အသုံးခ ခြင႔္

(တစ္ခါတစ္ရတ
ံ ြငေ
္ ၾကးတုိင္ ာႏင္ွ်ာ့ ေျမစမရင္းဦးစီး

ဌမနသည္ ကမလရည္ၾကမစြမစပါးစုိက္ပ ဳိးလမသည္ွ်ာ့ လယ္ေျမျဖစ္ေၾကမင္းအေထမက္အထမးရိမအ
ႈ ေပၚအေျခခံ၍
လယ္ယမေျမဥပေဒအရ၊ ေျမအသုံးျပဳခြငွ်ာ့လ
္ က္မတ္ ထုတ္ေပးရန္ ေတမင္သူလယ္သမမး၏ တုိက္ရိက
ု ္ေလ မက္
ထာီးမႈကို လက္ခံခင
ြ ွ်ာ့ျ္ ပဳသည္။ သုိ႔ေသမ္ ဤအေလ႔အက င္ွ်ာ့မမ တသမတ္တည္းမရိေခ ။)
ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ကိစၥရပ္အမ မးအျပမးတြင၊္ ေျမအမ ဳိးအစမးျပန္လည္ချြဲ ခမးသတ္မတ္ရန္အတြက္ လုိအပ္
သည္ွ်ာ့အဆင္ွ်ာ့မ မးအတုိင္း လုိက္နမာႏုိင္ေစရန္ၾကဳိးစမးရမတြင္၊ အမ ဳိးမ ဳိးေသမအတမးအဆီးမ မးေၾကမင္ွ်ာ့ ထုိအဆင္ွ်ာ့
မ မးအတုိင္းလုိက္နမမႈမရိၾကေခ ။ ၄င္းအတမးအဆီးမ မးမမ (၁) ေတမင္သူေသမ္လည္းေကမင္း၊ ေၾကး/ေျမ
၀န္ထမ္းေသမ္လည္းေကမင္း၊

ာႏစ္ဦးစလုံးကေသမ္လည္းေကမင္း၊

စည္းမ ဥ္းဥပေဒမ မးကုိနမးလည္မႈမရိျခင္း၊

(၂)စည္းမ ဥ္းဥပေဒမ မးကုိအျပည္ွ်ာ့အ၀နမးလည္ာႏုိင္ရန္မမ၀န္ထုပ္၀န္ပိးု ပမမျဖစ္ေနျခင္း၊ (၃) ေၾကး/ေျမအရမထမ္း
မ မးအေနျဖင္ွ်ာ့
ရိသည္ဟု

ေျမအမ ဳိးအစမးျပန္လည္ချြဲ ခမးမႈကို

ျပီးေျမမက္ာႏုိင္ေစေသမ

သင္ွ်ာ့ေလ မ္သည္ွ်ာ့

အခြငွ်ာ့အ
္ မဏမ

ယုံၾကည္မႈမရိၾကျခင္းပင္ျဖစ္၏။အက ဳိးဆက္အေနျဖင္ွ်ာ့၊ေျမလြတ္ေျမလပ္အမးလုံးနီးပါးကုိနမမတိာႏင္ွ်ာ့

CPRCG ၏ ဥပေဒေရးရမလူမႈ၀န္ထမ္းမ မးက ျပန္လည္အမ ဳိးအစမးခြျဲ ခမးျခင္းကုိ
ဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္ခ႔ေ
ဲ လရမ၊
ာႏင္ွ်ာ့ညိာႏိင
ႈ ္းျခင္း’

ျပီးေျမမက္ေအမင္

ဥပေဒေရးရမလူမႈ၀န္ထမ္းတစ္ဥးီ ၏ေဖၚျပခ က္အရဆုိရေသမ္၊

ေရ႔တိးု

‘ေဆြးောႏြးျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ဟဆ
ု ိေ
ု လသည္။ အထက္ေဖၚျပပါအတမးအဆီး (၃) မ ဳိးအျပင္၊

သမ္လည္းေကမင္း၊ အရမထမ္းေသမ္လည္းေကမင္း၊ ာႏစ္ဦးစလုံးကေသမ္လည္းေကမင္း၊

ေတမင္သူ

‘ေဆြးောႏြီးျခင္းာႏင္ွ်ာ့

ညိာႏႈိင္းျခင္း’လုပ္ငန္းစဥ္အရ၊ ေျမအမ ဳိးအစမးျပန္လည္ချြဲ ခမးသတ္မတ္ျခင္းအတြက္ ေျဖရင္းေဆမင္ရြကရ
္ မတြင၊္
ေငြေၾကးသုိ႔မဟုတ္

အက ဳိးစီးပြမးတစ္စုံတစ္ရမရိေနသည္ဟု

တရမးမ၀င္အခေၾကးေငြရယူျခင္း၊
လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

ယုံၾကည္ာႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။

(တံစိးု လက္ေဆမင္ေပးကမ္းျခင္း)

၂၀၁၁ခုာႏစ္တြင၊္

အိာႏၵိယာႏုိင္ငံ၊

တုိ႔ကိလ
ု ည္း

ၾသရိသျပည္နယ္၌

တေျပီးညီေျမအတန္းအစမးခြျဲ ခမးျခင္းလုပင
္ န္းကုိစတင္ေဖၚေဆမင္ခ႔ၾဲ ကသည္။

ထုိ႔ျပင္

ျဖစ္ေပၚေစာႏုိင္သည္႔

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ မးသည္

ဤလုပ္ငန္းစဥ္မမ

ျမန္မမျပည္

အတြက္ နမူနမအျဖစ္သတ္မတ္ာႏုိင္သည္။ အတိတ္ကမလကေျမအတန္းအစမးေပါင္း (၃၂) မ ဳိးထိ ရေ
ိ လရမ
ေျမပုိင္ရင္မ မးနည္းတူ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ မးအတြက္လည္း ရႈပ္ေထြးလြနး္ သည္ဟု

အရမထမ္းမ မးက

ေကမက္

ခွ်က္ခ သည္။ တေျပးညီစနစ္ကိက
ု င္ွ်ာ့သုံးရမတြင္ ေခတ္မီေျမပုံမ မးအတြက္ ျဂဳိလတ
္ ုဓါတ္ပုံမ မး၊ ေက းရြမသူရြမ
သမးမ မး၏အမန္ေျမအသုံးခ မႈကိစ
ု ိစစ္အတည္ျပဳေပးမည္ွ်ာ့အျပင္၊လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးပါ၀င္မႈျဖင္ွ်ာ့
မတ္တမ္းတင္ာႏုိင္ေရး
သည္ွ်ာ့စနစ္သစ္အေပၚ

ကူညီေဆမင္ရြက္ရန္
ဆုိင္ရမအရမထမ္းမ မး

ပုမ
ံ န္စခန္းရုံးမ မးဖြငွ်ာ့လ
္ စ္ျခင္းာႏင္ွ်ာ့

အမန္အတုိင္း

ေျမအတန္းအစမး

ေကမင္းစြမနမးလည္သေဘမေပါက္ေစရန္၊

ေျမခြန္ေတမ္

စစ္ေဆးေရးသင္တန္းေက မင္းမပုိ႔ခ မည္ွ်ာ့သင္ရိးု မမတိကမလည္းထပ္ေဆမင္းပါရသ
ိ ည္။

4

လယ္ယမေျမဥပေဒ (၂၀၁၂)အရ ေလ မက္ထမးျခင္းာႏင္ွ်ာ့ အတည္ျပဳျခင္းလုပင
္ န္းစဥ္ကိုလိက
ု န
္ မရၿပီး ပံုစံ (၇) သည္ ေျမကြက္တစ္ကက
ြ ္၏

ပိုငဆ
္ ိုင္မဳအခြငွ်ာ့အ
္ ေရးကိသ
ု က္ေသခံပါသည္။ ပံုစံ (၇) ကုိ လယ္ယမေျမဟု ေျမအမ ိဳးအစမး ခြဲျခမးထမးေသမေျမအတြကသ
္ မထုတေ
္ ပးပါသည္။
သမၼတရံုး၏ထုတ္ျပန္ခ က္ အမတ္ ၆၂/၂၀၁၃-ဓ-၂၃(က) ကိရ
ု ဳ

ခြျဲ ခမး

ျမန္မမျပည္၏ေျမအသုးံ ခ မႈအေျခအေနကြျဲ ပမးျခမးနမးမႈက
အဆင္႔တစ္ခုရိနိင
ု ္သည္မမ

မလြဧ
ဲ ကန္ျဖစ္၍

ေျမအတန္းအစမးခြဲျခမးမႈတြင္

အေၾကမင္းခုိင္လုံမႈလည္း

ခြဲျခမးရမတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္ွ်ာ့ေျပမင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုမမ၊

ရိေလသည္။

၂၀၁၅ခုာႏစ္ဇန
ြ လ
္ အတြင္း

ရႈပေ
္ ထြးမႈ

ေျမအတန္းအစမး

တင္သြင္းခဲ႔သည္ွ်ာ့

(၆)

ၾကိမ္ေျမမက္ အမ ဳိးသမးေျမအသုးံ ခ မႈမ၀
ူ ါဒ(မူၾကမ္း)တြင္ ေျမအတန္းအစမး (၁၀)ခုမ၊ လြယက
္ ူရင္းလင္းေသမ
အတန္းအစမး(၃)ခု

(စုိက္ပ ဳိးေျမ၊သစ္ေတမေျမာႏင္ွ်ာ့အျခမးေျမ-

အခန္း-၂၊ပုဒ္မ-၁၂)သုိ႔ေလ မွ်ာ့ခ ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

မူ၀ါဒမူၾကမ္းက သက္ဆိင
ု ္ရမဌမန၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးအမး ၊ျပန္လန္သုံးသပ္၍ ေျမအမ ဳိးအစမးျပင္ဆင္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ို
ပြင္ွ်ာ့လင္းျမင္သမစြမ ေဆမင္ရြက္ၾကရန္ လုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့ေ
္ ပးထမးသည္။ အဆုိပါအခ က္က ေျမယမမူ၀ါဒ၏
ျပမင္းလဲမႈအာႏစ္သမရပင္ျဖစ္ရမ၊ ေတမင္သူမ မးေတြ႔ၾကဳံေနရသည္ွ်ာ့၊ ေျမအသုးံ ခ ခြငွ်ာ့္

ေ

ခုင
ိ မ
္ မလုျံ ခဳံမမ
ႈ ရေ
ိ စသည္ွ်ာ့

အတမးအဆီးအခ ဳိ႔ကုိလည္း ေလ မွ်ာ့ခ ာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ (အခန္း၁၃)။ ေျမအတန္းအစမးခြျဲ ခမးျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ပတ္သက္၍
မူ၀ါဒမူၾကမ္းကခရုိင္ေျမအသုးံ ခ မႈေကမ္မီတီအေနျဖင္ွ်ာ့ဇုန္

(၇)ခု

သတ္မတ္ေဖၚေဆမင္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ုိ

ဆက္လက္ေပးအပ္ထမးသည္။ (ျမဳိ႔ျပာႏင္ွ်ာ့ေက းလက္ဖ႔ျြဲ ဖဳိးေရးဇုန၊္ စုိက္ပ ဳိးေရးဇုန္၊ ေမြးျမဴေရးာႏင္ွ်ာ့ေရလုပ္ငန္းဇုန္၊
ကမကြယထ
္ မးေသမနယ္ေျမဇုန္ (သုိ႔မဟုတ္) အမ ဳိးသမးကမကြယေ
္ ရးနယ္ေျမဇုန္၊ ‘ကူးသန္းေရမင္း၀ယ္ေရးဇုန၊္
စက္မလ
ႈ က္မႈဇုန္

သုိ႔မဟုတ္

သတၳဳတြငး္ ေျမဇုန၊္ ’

စမးက က္ေျမဇုန္၊သစ္ေတမဇုန၊္ -

အခန္း-၂၊ပုဒ္မ-

၂၂)။အဆုိပါဇုန္မ မးေဖၚေဆမင္ေရးအတြက္၊ ျပည္သူမ မးပါ၀င္မႈာႏင္ွ်ာ့ ျပည္သသ
ူ ိ႔ခ
ု ျပညာႏ
ိ ႈိင္းရယူရန္ လုိအပ္ပုံကို
လုပထ
္ ုံးလုပ္နည္းအေသးစိတ္ျဖင္ွ်ာ့

ညြန္ၾကမးထမးရသ
ိ ည္။

(ပုဒ္မ၊၂၃-၂၅)။

မည္သိ႔ဆ
ု ိေ
ု စ၊

ေက းလက္လူမႈ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးက ေဒသအဆင္ွ်ာ့တြင္ ညီညတ
ြ ္မ တသည္ွ်ာ့ ေျမာႏင္ွ်ာ့သယံဇမတဖြ႔ံျဖဳိးမႈကို ဦးစြမေဖၚေဆမင္ခ႔ေ
ဲ သမ္၊
ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးာႏင္ွ်ာ့ လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မး၏ လက္ရိေျမအသုံးခ မႈအေပၚ အေကမင္းဆုးံ ကမကြယ္မႈ ေ
ပးာႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနမက္ ခရုိင္အဆင္ွ်ာ့ အစုိးရက အဆုိပါစီမက
ံ ိန္းမ မးကုိ စုေပါင္း၍ ခရုိင္အဆင္ွ်ာ့
ဇုန္ေဖၚေဆမင္ျခင္းအစီအစဥ္ကို
ခြဲျခမးျခင္းသည္လည္း၊

ေရးဆြရ
ဲ မည္။5

ျခဳံ၍ဆုိရေသမ္၊

လုပ္ကက
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးာႏင္ွ်ာ့

ဤကဲ႔သုိ႔ဇုန္ာႏင္ွ်ာ့

အစုိးရ၀န္ထမ္းမ မးကုိပါ

ေျမအတန္းအစမးမ မး
နမးလည္ရန္ခက္ခသ
ဲ ည္ွ်ာ့

အတမးအဆီးမ မးကုိ ဖန္တီးမည္ွ်ာ့ အမ ဳိးမ ဳိးကြျဲ ပမးေနသည္ွ်ာ့ က႑မ မးကုိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစျမဲသမျဖစ္သည္။
အစုိးရဌမနအသီးသီးကလည္း၊
ဖန္တီးာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ခြင္႔ျပဳထမးေလရမ၊

ပီျပင္မႈမရသ
ိ ည္ွ်ာ့

သုိ႔ေသမ္

အတန္းအစမး

မူ၀ါဒမူၾကမ္းက

ခြျဲ ခမးစနစ္မ မးျဖင္ွ်ာ့ပိမ
ု ုိရႈပ္ေထြးေအမင္

ေျမအတန္းအစမး

ျပန္လည္သတ္မတ္ာႏုိင္ခင
ြ ္ွ်ာ့ကို

ပုိမုိတင္းၾကပ္ေသမဇုန္သတ္မတ္ခြင္ွ်ာ့ျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ေတမင္သူမ မးကုိယ္တိင
ု ္

မိမိလယ္ယမေျမကုိ တရမး၀င္လုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ႔ရ
္ မည္ျဖစ္သလုိ၊ အဆုိပါေတမင္သူမ မးကပင္ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြက္
ေျမပုေ
ံ ရးဆြျဲ ခင္း၊

ဇုနသ
္ တ္မတ္ျခင္းတုိ႔တြင္

လက္ရိာႏင္ွ်ာ့

အနမဂတ္ကမလ

သယံဇမတ

အသုံးခ မႈတိ႔ု

အတြကသ
္ တင္းအခ က္အလက္ေပးရန္ကိယ
ု တ
္ ိင
ု ္ပါ၀င္ခြင္ွ်ာ့ရိေနၾကျပီျဖစ္သည္။
အစုိးရ၏

အတိတက
္ မလစုိက္ပ ဳိးေရးမူ၀ါဒမ မးအရ၊

ခ ထမးေပးခဲ႔သည္ွ်ာ့ေျမလြတ္ေျမလပ္မ မးမမ၊

လုပ္ပိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့တ
္ ည္ျငိမ္ခိင
ု ္မမမႈာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍အမးနည္းမႈမ မးရိခ႔သ
ဲ ည္။လယ္ယမေျမမတ္ပတ
ုံ င္ျခင္းာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍
၊

5

ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မးကူညီေဆမင္ရြက္ခ႔သ
ဲ ည္ွ်ာ့ကိစၥရပ္ေပါင္း

ထိသ
ု ႔ေ
ို သမ

လူထုအမးတိုငပ
္ င္ေဆြးောႏြးျခင္းာႏင္ွ်ာ့

စမးနပ္ရက
ိ ၡမာႏင္ွ်ာ့စက
ို ္ပ ိဳးေရးအဖြဲ႕မ
သစ္ေတမလုပ္ငန္းတိ႔အ
ု တြက္
ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းာႏင္ွ်ာ့
လူထုပါ၀င္ေသမ

ထုတ္ေ၀သည္ွ်ာ့

ထည္ွ်ာ့သြင္းမဳမ မးအတြက္

ေလ မ္ညသ
ီ င္ွ်ာ့ပါသည္။

လမ္းညႊန္ခ က္

ာႏိုင္ငတ
ံ ကမဖြ႔ၿံ ဖိဳးမဳရန္ပုေ
ံ ငြမလည္း

ဳစီမံကန
ိ ္းဆိုင္ရမ

တြင္၊၈၆%

(၂၀၁၂)s,3B6
ာႏိုင္ငံတကမ၏

လမ္းညႊန္ခ က္ာႏင္ွ်ာ့လက္စစ
ြဲ မအုပ္

မမ၊

ေျမခြန္ေျပစမ

လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းညႊန္ၾကမးခ က္မ မးသည္

အမ ိဳးသမးအဆင္ွ်ာ့စမးနပ္ရက
ိ ၡမဖူလုေ
ံ ရးဆိင
ု ္ရမ

တမ၀န္ယူအပ
ု ္ခ ဳပ္ျခင္းဆိင
ု ္ရမ

ေျမယမအသံုးျပဳမ

(၂၀၀၀)

ပါ

ေျမယမလုပပ
္ ိုငခ
္ ြငွ်ာ့၊္

ကုလသမဂၢ
ေရလုပင
္ န္းာႏင္ွ်ာ့

တုိင္ပင္ေဆြးောႏြးျခင္းဆိုငရ
္ မအေျခခံမူမ မးာႏင္ွ်ာ့
အေလွ်ာ့အက င္ွ်ာ့ေကမင္းမ မးကိထ
ု င္ဟပ္ေစေသမ

ကိထ
ု ုတေ
္ ၀ထမးၿပီး

ယင္းစမအုပသ
္ ည္

လူထပ
ု ါ၀င္ေသမ

ေျမအသံုးခ မဳ ဇုန္ခြျဲ ခင္းအတြက္ လုပ္ထုးံ လုပန
္ ည္းညႊန္ၾကမးခ က္မ မးအၾကမ္းေရးဆြရ
ဲ မာႏင္ွ်ာ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ မး ေရးဆြရ
ဲ မတြင္ အသံုး၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ကဲ႔သိ႔ေ
ု သမ

အေထမက္အထမးမ မးသမရသ
ိ ည္။

ဤအေထမက္အထမးမ မးကလည္း

မတ္ပတ
ုံ င္ခင
ြ ွ်ာ့ရ
္ ရန္

အသုးံ ၀င္ခ႔သ
ဲ ည္။ ၆၈%ေသမ အေထမက္အထမးရိသည္ွ်ာ့ အမႈတမ
ြဲ မးကုိ ၊ဥပေဒလူမ၀
ႈ န္ထမ္းမ မး အကူအညီျဖင္ွ်ာ့
မတ္ပတ
ုံ င္ျခင္းေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္ခ႔သ
ဲ ည္။
က င္လုပက
္ ိင
ု ္သူမ မး၏

အေထမက္အထမးကင္းမဲ႔သူမ မး၏

ေထမက္ခံခ က္အပါအ၀င္

၃၅%

ကုိလည္း၊

အျခမးနည္းအေထမက္အထမးမ မးျဖင္႔

ပတ္၀န္း

မတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ

ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏုိင္ခ႔သ
ဲ ည္။
ေျမလြတ္ေျမလပ္ကို လယ္ယမေျမအျဖစ္မတ္ပုံတင္ရန္ ၾကဳိးစမးသည္ွ်ာ့အခါ၊ ၆၇%ေသမ
သူမ မးတြင္

ေျမလြတ္ေျမလပ္မလယ္ယမေျမအျဖစ္သိ႔ု

ပုိင္ဆိင
ု ္မႈကိသ
ု က္ေသျပာႏုိင္သည္ွ်ာ့
ကုိင္ေဆမင္ထမးသည္ွ်ာ့

ေျပမင္းလဲသည္ွ်ာ့အဆင္႔မ မးစြမကုိ

အေထမက္အထမးရၾိ ကသည္။

အေထမက္အထမးမ မးမမ

၊အစုိးရ၏

သုိ႔ေသမ္

ေလ မက္ထမး
ေက မ္လႊမးရန္

ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးအမ မးစု

တရမး၀င္မတ္တမ္းမ မးာႏင္ွ်ာ့

အၾကဳံးမ၀င္

သည္ွ်ာ့အတြက္၊ ေတမင္သူမ မး၏ အခြငွ်ာ့အ
္ ေရးအတြက္ ေတမင္းဆုိရမတြင္ ပုိ၍အျငင္းပြမးစရမ ျဖစ္လမရသည္။
ေျမအမ ဳိးအစမးကြျဲ ပမးမႈ

၊ေျမအသုံးခ မႈအစဥ္အလမာႏင္ွ်ာ့

သီးာႏံအလည္ွ်ာ့အေျပမင္းကမလအတြငး္

ေျမလပ္ထမးမႈတိ႔ာႏ
ု င္ွ်ာ့အတူ လူမ ဳိးစုတိင
ု ္းရင္းသမးမ မးကုိ အကမအကြယ္ေပးမႈတိ႔ာႏ
ု င္ွ်ာ့လည္း ခ ိတဆ
္ က္ေနေလရမ
၊ေျမမ က္ာႏမျပင္အေနအထမးသည္
တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
အေရးမ မးအေပၚ

ေျမအတန္းအစမးခြျဲ ခမးျခင္း၊

အျပီးသတ္ေျမယမမူ၀ါဒာႏင္ွ်ာ့၊

အထူးအေလးထမးဖြငွ်ာ့ဆ
္ ိရ
ု န္

ေျမမ ဳိးေျပမင္းလဲျခင္းတုိ႔အတြက္

ဥပေဒမူေဘမင္သည္
လုိအပ္သည္။

၂၀

ဤလုပ္ကိင
ု ္ပုိင္ဆိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့္
ရမစု

(က) ပဋိပကၡကမလာႏင္ွ်ာ့ပဋိပကၡကမလလြနေ
္ ျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖမ္ေဆမင္မဳမ မး

အခြငွ်ာ့္

အလယ္ပိင
ု ္းေလမက္မစ၍

ေဖၚေဆမင္လမခဲ႔သည္ွ်ာ့ ရင္းလင္းပီျပင္ရန္ လုိအပ္သည္ွ်ာ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

(၇)ေျမယမာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍အျခမးအေရးၾကီးစိနေ
္ ခၚမႈမ မး

စိန္ေခၚမႈ

အႀကံျပဳခ က္မ မး။


ေျမယမပဋိပကၡကင္းရင္းသည္႔ (သုိ႔မဟုတ္) ပဋိပကၡေျဖရင္းျပီးသည္ွ်ာ့ ေနရမတုိင္းတြင္ ေျမယမျပဳျပင္ ေ
ျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္မႈမ မးကုိ

ျဖစ္ာႏုိင္သမ ေဆမင္ရက
ြ ္ရမည္။

သုိ႔မသမ၊

ပဋိပကၡျဖစ္ဆဲ

အတြကလ
္ ည္း၊ အနမဂတ္တြင္ေအမင္ျမင္ခ႔ေ
ဲ သမ အနီးပတ္၀န္းက င္ ေဒသမ မးတြင္

ေဒသမ မး

ေဆမင္ရက
ြ ္မႈ

ပုံစံအတုိင္း အေျချပဳေဖၚေဆမင္ာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။


ပဋိပကၡေျဖရင္းျပီးသည္ွ်ာ့ ေဒသရလ
ိ ူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးအတြက္ ၊ေျမယမအခြင႔အ
္ ေရးမ မးာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍
ျပည္သတ
ူ ိ႔အ
ု သိရေ
ိ စရန္ာႏင္ွ်ာ့ အျငင္းပြမးမႈမ မးကုိေျဖရင္းရန္အတြက္ ကြ မ္းက င္သည္ွ်ာ့ ျဖန္ေျဖ ေရးသမမး
မ မးက ျဖန္ေျဖေရးလုပင
္ န္း၊ ပညမေပးေရးလုပ္ငန္းမ မး ေဆမင္ရက
ြ ္ေပးျခင္းျဖင္ွ်ာ့ ေထမက္ပံွ်ာ့ ေပးရမည္။



ေျမမဲ႔ယမမဲ႔မ မးအတြက္ ေျဖရင္းေဆမင္ရက
ြ သ
္ ည္ွ်ာ့ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးေရးအစီအစဥ္မ မးတြင္ ေနရမ
ေရႊေ
႔ ျပမင္းရသူမ မး ၊ ျပန္လည္အေျခခ ေနထုိင္သူမ မးကုိ ဦးစမးေပးပါ၀င္ေစရမည္။
ပဋိပကၡအေနအထမးတြင္ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးေဖၚေဆမင္ရန္ မည္သိ႔ေ
ု ဆမင္ရက
ြ ္ မည္ဆိသ
ု ည္

ကုိ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္႔ေဒသမ မးမမ၊ လက္နက္ကိင
ု ္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပမြ းေနသည္ွ်ာ့ ေဒသမ မးာႏင္ွ်ာ့
ငိမ္းခ မ္းေရးရယူထမးေသမ္လည္း

ဆန္႔က င္ဘက္ပါတီမ မးက

သီးျခမးအစုိးရပုံစံ

ေဒသမ မးပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရိေနထုိင္လုပက
္ ိင
ု ္သူမ မးာႏင္ွ်ာ့ ျပန္လည္
အၾကမး၊

ေတမင္းဆုိသည္ွ်ာ့

ေျမယမတထပ္တည္းျဖစ္ာႏုိင္သလုိ၊

ျ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထမးသည္ွ်ာ့

ေရမက္ရလ
ိ မသည္ွ်ာ့ ဒုကၡ သည္မ မး

အနမဂတ္ေျမယမ

ခြဲေ၀ခ ထမးမႈအစီ

အစဥ္ာႏင္ွ်ာ့ဆန္႔က င္ဘက္အစုိးရ၏ေျမယမမတ္ပတ
ုံ င္ျခင္းတုိ႔သည္လည္း ေျမယမခ ထမးမႈ ထပ္ေနာႏုိင္သည္။
ဤသုိ႔ေသမအေျခအေန၀န္းက င္တြင္ လုပ္ငန္းေဆမင္ရက
ြ ္ရမတြင္ အာႏရမယ္ရိပုံမမ ပဋိပကၡျဖစ္ပမြ းဆဲာႏင္ွ်ာ့
ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ မး၏
ျဖစ္သည္။

ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ရမတြင္

ဤသုိ႔ေသမစိနေ
္ ခၚမႈမ မး

ရေ
ိ နေသမ္လည္း၊

ေတြ႔ၾကဳံရသည္ွ်ာ့စိန္ေခၚမႈအခ ဳိ႕သမ

ပဋိပကၡေဒသအတြငး္

ေနထုိင္ရသည္ွ်ာ့

တမင္သူမ မးမမ၊ ၾကီးစြမေသမလုိအပ္ခ က္အခ ဳိ႕ာႏင္ွ်ာ့ ရင္ဆိင
ု ္ေနၾကရသည္။ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲ

ေ
ေ

ဖၚေဆမင္မႈမ မးသည္၊ ဤသုိ႔အကူအညီလိအ
ု ပ္ေနသူမ မးကုိ ဦးတည္ ေဆမင္ရက
ြ ္ရန္ စီမံရမည္ျဖစ္သည္။
မည္သိ႔ဆ
ု ိေ
ု စ

ေျမယမဟူေသမ

ပဋိပကၡအေနအထမးတြင္

စကမးလုံးကုိယ္ာႏႈိကက
္ ၊ပဋိပကၡ၏

ေျမယမျပသနမမ မးကုိေျဖရင္းရန္

ပင္ရင္းျဖစ္သည္ကိခ
ု ံယူထမးရမည္။

ေဆမင္ရက
ြ ျ္ ခင္းသည္၊

ခက္ခဲမည္ျဖစ္

ေသမ္လည္း၊ ပဋိပကၡကိေ
ု ျဖရင္းရန္ၾကဳိးစမးအမးထုတ္မႈ၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေလသည္။
ပဋိပကၡအေနအထမးတြင္ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ရန္ ၾကဳိးစမးအမးထုတမ
္ ႈသည္ အနမဂတ္
ကမလအတြက္

မုိဒယ္တစ္ခု

ပုံသင
ြ ္းေဖၚေဆမင္ျခင္းျဖစ္သကဲ႔သုိ႔

အနိမ႔ဆ
္ ုံးေမ မ္မန္း

ျပင္ဆင္

ေ

ဆမင္ရက
ြ သ
္ င္ွ်ာ့သည္။ ေတမင္ဗီယက္နမ္ာႏုိင္ငံ၏ “လယ္လုပသ
္ ူသမလယ္ပိင
ု ္ခင
ြ ွ်ာ့”္ ဟူေသမ အစီအစဥ္က႔သ
ဲ ိ႔ု
ေဆမင္ရက
ြ ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
တစ္သန္းအထိ၊

အဆုိပါ

အစီအစဥ္ျဖင္ွ်ာ့၊

လုပပ
္ ုိင္ခင
ြ ွ်ာ့ခ
္ ုိင္မမသည္ွ်ာ့

၁၉၇၀-၇၃

လယ္ယမကုိ

ာႏစ္မ မးအတြင္း

မိသမးစုေပါင္း

ေအမင္ျမင္စြမအပ္ာႏင္းာႏုိင္ခ႔သ
ဲ ည္။

ာႏစ္ေပါင္းမ မးစြမၾကမျပီးေသမအခါ၊ ေတမင္ဗယ
ီ က္နမ္သည္ ေျမမက္ဗယ
ီ က္နမ္၏သိမး္ သြငး္ မႈကို ခံလိက
ု ္ရျပီး၊
ေတမင္ပိင
ု ္းမ

လယ္ယမေျမမ မး၏

ထုတလ
္ ုပမ
္ သ
ႈ ည္၊

ဗီယက္နမ္အစုိးရအုပ္ခ ဳပ္လပ
ု ္ကိင
ု ္သည္ွ်ာ့

စုေပါင္းလယ္ယမေအမက္တင
ြ ္ ေတြ႔ၾကဳံေနရေသမ၊ ထုတလ
္ ုပ္မႈျပသနမမ မးကုိ ေျဖရင္းရန္ မုိဒယ္တစ္ခုျဖစ္
လမေလသည္။

အဆုးံ တြင္

ဗီယက္နမ္အစုိးရသည္၊

ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးအမး

ာႏစ္(၂၀)ထိ

လုပက
္ ိင
ု ္ခင
ြ ္ွ်ာ့ေပးရန္ ရည္ရယ
ြ ္၍၊ စုေပါင္းလယ္ယမမ မးကုိ ျဖဳိဖ က္ခ႔ရ
ဲ သည္။ ၂၀၁၄ ခုာႏစ္တြင္၊ ာႏစ္ေပါင္း

(၅၀)အထိ

လုပက
္ ိင
ု ္ခင
ြ ္႔ျပဳျခင္းကုိ

တုိးခ ဲ႔ေပးခဲ႔သည္။

၁၉၆၀

ာႏင္ွ်ာ့

၁၉၇၀

ခုာႏစ္မ မးအတြငး္ ၊

လင္ဒက္ဆမအဖြ႔ၾဲ ကီး၏ ဗီယက္နမ္ာႏုိင္ငံအတြင္း ခ ဥ္းကပ္ေဆမင္ရက
ြ ္ခ႔သ
ဲ ည္ွ်ာ့နည္းလမ္းသည္၊ ျမန္မမာႏုိင္ငံ
အတြကလ
္ ည္း အသုးံ ၀င္လမ
ိ ္႔မည္ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကမင္ွ်ာ့ဆိေ
ု သမ္၊ ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အခ ဳိ႕၌
ပဋိပကၡမ မးရိေနျပီး၊

အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအစီအစဥ္မ မးေၾကမင္ွ်ာ့

ျဖစ္ပမြ းေနဆဲ မ မးလည္းရိေန၍ျဖစ္သည္။

အခ ဳိ႕ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲ

ေခတရပ္ဆိင
ု ္းေနျခင္း

သုိ႔မဟုတ္

ေဖၚေဆမင္မမ
ႈ မးရိေန၍

ဆက္လက္

ေဆမင္ရက
ြ ္ရန္ က န္ရိေနစဥ္ကမလအတြငး္ ၊ အခ ဳိ႕ေသမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈမ မးမမ အနမဂတ္ကမလအတြက္
မုိဒယ္မ မး

အျဖစ္အသုံး၀င္ာႏုိင္ျခင္း

(သုိ႔မဟုတ္)

ဆက္လက္ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ရန္အတြက္

အေျခခံအျဖစ္ရိေနာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။
နီေပါာႏိုင္ငံတြင္ ေမမ္၀ါဒီသူပန
ု ္မ မးာႏင္ွ်ာ့ ဆယ္စုာႏစ္ၾကမျပည္တြင္းစစ္ပဲြ၏ အေၾကမင္းရင္းျမစ္မ မးအနက္
ေျမယမလုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့သ
္ ည္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး
ကမလတြင္

ကမလရည္ၾကမေတမင္းဆိုခေ
ဲွ်ာ့ သမ

ၿငိမ္းခ မ္းေရးတည္ေဆမက္ေနခ ိန္

ာႏင္ွ်ာ့

ပဋိပကၡလြန္

ေျမယမအျငင္းပြမးမဳမ မးာႏင္ွ်ာ့အသစ္ျဖစ္ေသမ

ေျမယမ

အျငင္းပြမးမဳမ မးကို ေျဖရင္းရန္အတြက္ မတ္သမးဖြယ္ေဆမင္ရက
ြ ္ခဲွ်ာ့ပါသည္။ ထိုေျမယမ ပဋိပကၡမ မး၏
အေၾကမင္းရင္းမ မးတြင္

လူဦးေရေျပမင္းလဲလမျခင္း၊

ေျမယမတန္ဖိုးျမင္ွ်ာ့တက္လမျခင္း၊

ေဒသခံမ မး၏

ေျမယမဥပေဒာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍ အသိပညမနည္းပါးျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ာႏိုင္ငံသမးအခြငွ်ာ့အ
္ ေရး၊ ေျမယမလုပ္ငန္းမ မးတြင္
မရိုးမသမးျပဳလုပသ
္ ူမ မးတိ႔ပ
ု ါ၀င္ၿပီး အေမြဆက္ခံျခင္း၊ ပိင
ု ္ဆိုင္မဳာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမ ပိုငး္ ျခမးမဳတိ႔ာႏ
ု င္ွ်ာ့ပတ္သက္၍
အျငင္းပြမးျခင္းသိ႔ု

ဦးတည္လမၾကသည္။

ေလွ်ာ့က င္ွ်ာ့သင္ၾကမးထမးေသမ

ထိုျပႆနမမ မးအတြက္

ဖ န္ေျဖေရးသမမးမ မးမ

တရမးရံုးမ မးသည္

ဖ န္ေျဖျခင္းနည္းလမ္းကို

ေကမင္းစြမ
အသံုးျပဳခဲွ်ာ့ၿပီး

ပိုမိုထိေရမက္ေသမရလမဒ္မ မးထြက္ေပၚလမသည္ာႏင္ွ်ာ့အတူ လူထု၏ ေျမယမလုပ္ပိုငခ
္ ြင္ွ်ာ့ာႏင္ွ်ာ့ ပတ္သက္ေသမ
သတိျပဳမဳကိလ
ု ည္း တိးု တက္ေစခဲွ်ာ့သည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငံအတြက္

အေရ႕တိေမမာႏိုင္ငံသည္လည္း

အသံုး၀င္သည္ွ်ာ့ေမမ္ဒယ္တစ္ခုအျဖစ္

အတုယူဖယ
ြ ္မ မးရိေနပါသည္။ အေရ႕တိေမမာႏိုင္ငံသည္ ကိလ
ု ိုနီမ မးာႏင္ွ်ာ့ တိုငး္ ရင္းသမးမ မး၏ ခက္ခလ
ဲ ြန္းၿပီး
အလႊမမ မးစြမပါေသမ ပဋိပကၡမ မးကို ရင္ဆိုငခ
္ ဲွ်ာ့ရသည္။ ပထမဦးစြမ ဥေရမပတိက
ု သ
္ မးမ မးမ ကၽြန္းကို
ကိလ
ု ိုနီျပဳခဲွ်ာ့ၿပီး ဒုတယ
ိ ကမၻမစစ္တြင္ ဂ ပန္မသိမ္းယူခသ
ဲွ်ာ့ ည္။ ေနမက္ဆုးံ တြင္ အင္ဒန
ို ီးရမးာႏိုင္ငံက ၁၉၇၀
ာႏစ္မ မးမ ၁၉၉၀ ာႏစ္မ မးအတြင္း တိက
ု ္ခက
ို သ
္ ိမ္းပိက
ု ္ခဲွ်ာ့ပါသည္။ အေျခအေနသည္ ေဒသခံလူဦးေရမ မးသည္
သိသမစြမေျပမင္းေရႊ႕သြမးျခင္းေၾကမင္ွ်ာ့ ရဳပ္ေထြးလမၿပီး မူရင္းေျမသိ႔ု ျပန္လမၾကေသမအခါ ျပႆနမမ မးာႏင္ွ်ာ့
ရင္ဆိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အေရ႕တိေမမ၏ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖမ္ေဆမင္ေရးလုပင
္ န္းစဥ္သည္ အေစမ
ပိုင္းအဆင္ွ်ာ့မ မးတြင္ရိေနေသးၿပီး ကနဦးေဆမင္ရက
ြ ္ခ က္မ မးသည္ ေဒသအတြင္း ေျမယမျပႆနမမ မး၏
ရဳပ္ေထြးမဳာႏင္ွ်ာ့

ေျဖရင္းရန္ရည္ၾကမေသမအခ န
ိ ယ
္ ရ
ူ ျခင္းတိေ
႔ု ၾကမင္ွ်ာ့

ထင္သေလမက္

မေပါက္ခေ
ဲွ်ာ့ ပ။

ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖမ္ေဆမင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေျမယမစီမခ
ံ န္႔ခြဲမဳရံုးမ မး ဖြင္ွ်ာ့လစ္ခၿွ်ာ့ဲ ပီး ေျမယမမဲွ်ာ့
မ မးအတြက္

ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးရန္အစီအစဥ္မ မး၊

ကၽြန္းအတြင္းရိ

အျခမးေဒသမ မးာႏင္ွ်ာ့

ရပ္ျခမးမျပန္လမသည္ွ်ာ့ သိနး္ ာႏင္ွ်ာ့ခ ီေသမ တိေမမလူမ ဳိ းမ မးအမး ျပန္လည္ေနရမခ ထမးျခင္းာႏင္ွ်ာ့
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့ျ္ ပႆနမႀကံဳေနေသမ
တိေမမာႏိုင္ငံ၏

မိသမးစုမ မးအမး

ဥပေဒဆိုင္ရမပညမေပးျခင္း

ပဋိပကၡလန
ြ ္ေျမယမျပႆနမမ မးကိုေျဖရင္းရန္

ျမန္မမာႏိုင္ငံအတြက္ ေလွ်ာ့လမအတုယူဖယ
ြ ္ ျဖစ္ာႏိုင္ပါသည္။
(ခ ) ဖက္ဒရယ္စနစ္

ရည္ရြယသ
္ ည္ွ်ာ့

ပင္လယ္
ေျမယမ

တိ႔ပ
ု ါ၀င္ခဲွ်ာ့ပါသည္။
မူ၀ါဒမ မးသည္လည္း

အႀကံျပဳခ က္
အျခမးေသမ အမရာႏိုင္ငံမ မးရိ ေျမယမစီမံခန္႔ခြဲမဳာႏငွ်ာ့္ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ တိ႔၏
ု
ကိယ
ု ္စမးျပဳပံုမ မးကို နမူနမအျဖစ္ထည္ွ်ာ့သြင္းစဥ္းစမးရန္၊ အုပ္ခ ဳပ္မဳာႏင္ွ်ာ့ လုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ မးာႏင္ွ်ာ့ ပတ္သက္၍ အမဏမ
ခြဲေ၀ရမတြင္ ေျမယမကို စမ္းသပ္ကြင္းအျဖစ္အသံုးျပဳရန္
ျမန္မမာႏိုင္ငသ
ံ ည္ အုပခ
္ ဳပ္မဳပံုစံကို ေျပမင္းလဲေနၿပီး ာႏိုင္ငံေတမ္အဆင္ွ်ာ့အပစ္အခတ္ရပ္စရ
ဲ န္ သေဘမ
တူညီခ က္အတြက္ လိက
ု ္ေလ မႀကိဳးပမ္းမဳမ မး ေဆမင္ရက
ြ ္ေနသည္ာႏင္ွ်ာ့အညီ လမမည္ွ်ာ့အနမဂတ္တြင္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထမင္စုာႏိုင္ငံပုစ
ံ ံတစ္မ ိဳးမ ိဳးသိ႔ု ဦးတည္လမမည္ျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု တူ ဖက္ဒရယ္၀ါဒ၏ ပုစၦမတစ္ခအ
ု ေနျဖင္ွ်ာ့
ေျမယမမူ၀ါဒကို သိသမထင္ရမးေသမတစ္ေထမင္ွ်ာ့ တစ္ေနရမမ ေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေမးပုစမၦ ငယ္
မ မး အေနျဖင္ွ်ာ့ေတြ႔ႀကံဳရမည္မမ အမ ိဳးသမးလႊတ္ေတမ္/ျပည္သ႔လ
ူ ႊတေ
္ တမ္ကသ
ဲွ်ာ့ ႔ပ
ို င္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္
အဆင္ွ်ာ့လႊတ္ေတမ္မ မးမ ေျမယမသိမ္းယူမဳေကမ္မတီမ မး ဖြ႕ဲ ာႏိုင္မည္ေလမ၊ ဧရမ၀တီတိုင္းကဲသ
ွ်ာ့ ို႕ အခ ိဳ႕ေသမ
တိုင္းေဒသႀကီး၊

ျပည္နယ္မ မးတြင္

ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖမ္ေဆမင္ေရးာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍

အဘယ္ွ်ာ့ေၾကမင္ွ်ာ့

ပိုမိုတက္ၾကြသကဲသ
ွ်ာ့ ႔ို ရိေနပါသနည္း၊ ကခ င္ျပည္နယ္တင
ြ ္ ေကအိုငအ
္ ို၊ တနသၤမရီတိင
ု ္းတြင္ ကရင္အမ ိဳးသမး
အစည္းအရံုးတိ႔က
ု သ
ဲွ်ာ့ ႔ို လက္နက္ကိုငတ
္ ိုင္းရင္းသမးမ မး ထိန္းခ ဳပ္ထမးေသမ ေနရမေဒသမ မး တြင္ ေျမယမ
မူ၀ါဒမ မးာႏင္ွ်ာ့

ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖမ္ေဆမင္ေရးတို႕သည္

မည္ကသ
ဲွ်ာ့ ႔ျို ဖစ္လမမည္နည္း

စသည္တ႔ို

ျဖစ္ပါသည္။ အမရာႏိုင္ငံအေတမ္မ မးမ မးတြင္ အစိုးရမ မးသည္ ဖက္ဒရယ္၀ါဒာႏင္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒတိ႔၏
ု
အဆိုပါ
အေမးပုစၦမမ မးကို ေတြ႔ႀကံဳခဲရ
ွ်ာ့ ၿပီး ေအမင္ျမင္မဳအဆင္ွ်ာ့မ မးမမ မတူညီခဲွ်ာ့ေပ။ သမဓက အေနျဖင္ွ်ာ့ အိာႏၵိယာႏိုင္ငတ
ံ ြင္
ေျမႏင္႔ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အဆင့္အစုိီးရမွ်ာီးက ကုိင္တယ
ြ သ
္ ည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗဟုိအစုိီးရ၏ လႊမီး္ မုိီးမႈမွ်ာီးလည္ီး
အခွ် ႔ေ
ိ နရာတြင္

ရိျပန္သည္။

ဥပမာ-

အကာအကြယ္ေပီးမႈမွ်ာီးမာ
အမွ် ိီးသမီးမွ်ာီး၏

အမွ် ိီးသမီးမွ်ာီး၏

ေျမယာအခြင့အ
္ ေရီးအတြက္

ပူီးတြအ
ြဲ မည္ေပါက္ပိင
ု ဆ
္ ိင
ု ္ခင
ြ ့္ျဖစ္ျပီး၊

လုပပ
္ ုိင္ခင
ြ ့အ
္ ပ္ႏင္ီးေရီး

မူ၀ါဒတြင္

အေရီးၾကီးသည့္

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မူ၀ါဒ

အရင္ီးခံသည္။

ျဖစ္သည့္

ေျမယာမြဲ႔မွ်ာီးအတြက္

ေျမယာခြြဲေ၀ခွ်ထာီးျခင္ီး ကြဲ႔သိ႔ေ
ု သာ အေျခခံမူ၀ါဒမွ်ာီးမာမူ အစုိီးရ၏ ကိစၥသာျဖစ္သည္။
အိာႏၵိယာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒသည္ တရမးစီရင္ေရးနယ္ပယ္ (၃)ခုအျဖစ္ ဥပေဒျပဳခြငွ်ာ့အ
္ မဏမကို
ပိုင္းျခမးေပးအပ္ထမးသည္မမ

(၁)

အုပ္ခ ဳပ္ရန္ထမးရိေသမနယ္ပယ္
ဥပေဒျပဳာႏိုင္ေသမနယ္ပယ္
ရပ္မွ်ာီးသာျဖစ္၍

ျပည္ေထမင္စအ
ု စိုးရမအုပ္ခ ဳပ္ေသမနယ္ပယ္
(၃)

ျပည္ေထမင္စုအစိုးရာႏင္ွ်ာ့

ဟူ၍ျဖစ္သည္။

(၂)

ျပည္နယ္အစိုးရမ မး

ျပည္နယ္အစိုးရမ မး

ေျမယမမူ၀ါဒမွ်ာီးသည္

အေျခခံဥပေဒအရ

တစ္ၿပိဳင္တည္း
ျပည္နယ္ကစ
ိ ၥ

ျပည္နယ္အဆင္ွ်ာ့ အစိုးရမ မးသည္ ေျမယမဆိုင္ရမဥပေဒကို ခြင္ွ်ာ့ျပဳရန္ အမဏမရသ
ိ ည္။

ျပည္ေထမင္စလ
ု ႊတေ
္ တမ္သည္

ာႏိုင္ငံေတမ္အဆင္ွ်ာ့အက ိဳးစီးပြမးအတြက္

ဥပေဒျပဌမန္းသည္ွ်ာ့

အခ ဳိ ႔ေသမ

အေျခအေနမ မးတြငသ
္ မ လႊတ္ေတမ္၏ သံုးပံု ာႏစ္ပုံ ေထမက္ခံမဳျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမဥပေဒမ မးကို ခြငွ်ာ့ျ္ ပဳာႏိုင္သည္။
အင္ဒိုနးီ ရမးာႏိုင္ငတ
ံ ြငလ
္ ည္း တိုင္းရင္းသမးျပည္နယ္မ မးတြင္ မတူညီေသမ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံမ မးရၿိ ပီး
ေျမယမမူ၀ါဒာႏင္ွ်ာ့ပတ္သက္၍ မတူညီေသမပံုစံမ မးာႏင္ွ်ာ့ ကြျဲ ပမးေသမနည္းလမ္းမ မး

အသံုးျပဳရမ နမူနမျပဳဖြယ္

သမဓကသံုးခုရိသည္။ ၁၉၉၀ ာႏစ္မ မးတြင္ ဆူဟမတိုအပ
ု ္ခ ဳပ္ေနရမမ အုပခ
္ ဳပ္မဳပံုစံေျပမင္းလဲကမ ထင္ရမးေသမ
ဖက္ဒရယ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းမဳမ မးကို တည္ေဆမက္ခဲွ်ာ့ၿပီး အေရ႕တိေမမ၊ အမးခ ယ္ာႏင္ွ်ာ့ ပါပူ၀ါ ျပည္နယ္မ မးသိ႔ု ေျမယမာႏင္ွ်ာ့
အရင္းအျမစ္မ မးထိန္းခ ဳပ္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ို
ေျပမင္းလဲရမတြင္

ခြဲေ၀ေပးခဲသ
ွ်ာ့ ည္။

တီေမမလူမ ိဳးမ မး

ဆူဟမတိ၏
ု

အမးခ ယ္လူမ ိဳးမ မးာႏင္ွ်ာ့

အမဏမရင္ဆန္ေသမအုပ္ခ ဳပ္ေရးစနစ္မ
ပါပူ၀ါတိ႔၏
ု

အမ ိဳးမ ိဳးေသမဖိအမးမ မးာႏင္ွ်ာ့

လြတ္လပ္ေရးကို ေတမင္းဆိခ
ု ဲွ်ာ့သည္။ ဗဟိုအစိးု ရသည္ ကနဦးအေနာႏင္ွ်ာ့ ယင္းေတမင္းဆိုမဳမ မးကိုေျဖရင္းရန္ာႏင္ွ်ာ့
အျခမးေသမ

တိုငး္ ရင္းသမးမ မးအတြက္ပါ

ကမ္းလမ္းခဲွ်ာ့သည္။

ေယဘူယ ရဳေမ မ္ၿပီး

သိ႔ေ
ု သမ္ထိုတင
ို ္းရင္းသမးသံုးမ ိဳးသည္

ဖက္ဒရယ္စနစ္သ႔သ
ို ြမးရန္

ကိယ
ု ္ပင
ို ္လတ
ြ လ
္ ပ္ခြင္ွ်ာ့အတြက္

နည္းလမ္းကို
ပိမ
ု ဖ
ုိ အ
ိ မးေပး

လမသျဖင္ ွ်ာ့ အစိးု ရသည္ျပည္နယ္အသီးသီးအတြက္ သီးျခာီး မူ၀ါဒမ မးကို ခ မတ္ခဲွ်ာ့ရသည္။


အေရ႕တိေမမကို

လူထဆ
ု ာႏၵခံယူၿပီး

အင္ဒိုနီးရမးာႏိုင္ငံမလံုး၀ခြျဲ ခမးေပးခဲွ်ာ့ၿပီး

ကိယ
ု ္ပိုင္အပ
ု ္

ခ ဳပ္ခြငွ်ာ့ရ
္ ာႏိုင္ငံျဖစ္လမကမ အမဏမပိုင္မ မးမ ကိယ
ု ္ပိုင္ေျမယမမူ၀ါဒမ မးာႏင္ွ်ာ့ ဥပေဒမ မးခ မတ္သည္။


အမးခ ယ္ျပည္နယ္သည္

အထူးကိယ
ု ္ပင
ို ္အုပ္ခ ဳပ္ခင
ြ ွ်ာ့က
္ ို

အမးခ ယ္လတ
ြ ္ေျမမက္ေရးလဳပ္ရမးမဳာႏင္ွ်ာ့

၂၀၀၁

ခုာႏစ္ကရရခ
ိ ဲွ်ာ့ေသမ္လည္း

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ မး

အျပည္ွ်ာ့အ၀လြတလ
္ ပ္ေရးအတြက္

ဆက္လက္ဖအ
ိ မးေပးခဲွ်ာ့သည္။

ဆူနမမီလိဳင္းရိက
ု ္ခတ္မဳကိုခခ
ံ ဲွ်ာ့ရၿပီး

ကိယ
ု ္ပင
ို ္အုပခ
္ ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္

ဆက္လက္ျဖစ္ပမြ းကမ

ထိ႔ေ
ု နမက္

၂၀၀၄

ခုာႏစ္

ရပ္တန္႔ခဲွ်ာ့သည္။

တြင္
၂၀၀၆

ခုာႏစ္တြင္ ၂၀၀၁ ခုာႏစ္ အထူးကိယ
ု ္ပိုငအ
္ ုပ္ခ ဳပ္ခြငွ်ာ့္ ဥပေဒကိုအစမးထုိးေသမ ‘အမးခ ယ္အပ
ု ္ခ ဳပ္မဳ ဥပေဒ’
ကို

ျပဌမန္းခဲွ်ာ့ၿပီး

လုပပ
္ ိုင္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ မးကို

ထပ္မတ
ံ ိုးျမင္ွ်ာ့ေပးခဲက
ွ်ာ့ ာ

အမ ိဳးသမးေျမယမေအဂ င္စီ၏

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့အ
္ မဏမကို ျပည္နယ္ာႏင္ွ်ာ့ ခရိင
ု မ
္ မးသိခ
႔ု ြေ
ဲ ၀က င္သ
ွ်ာ့ ုးံ ေစရန္ မူေဘမင္တစ္ရပ္ခ မတ္ခဲွ်ာ့သည္။
အမးခ ယ္ကသ
ဲွ်ာ့ ႔ပ
ို င္ ပါပူ၀ါျပည္နယ္တြငလ
္ ည္း ၂၀၀၁ ခုာႏစ္ အထူးကိုယပ
္ ိုင္အပ
ု ္ခ ဳပ္ခင
ြ ွ်ာ့္ ဥပေဒအရ
ေျမယမဆိုင္ရမလုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ မးအပါအ၀င္ လုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ွ်ာ့မ
္ မးခြေ
ဲ ၀ရရိခသ
ွ်ာ့ဲ ည္။ ပါပူ၀ါ၏ အထူးကိယ
ု ္ပိုင္ အုပ္ခ ဳပ္ခြင္ွ်ာ့
အရ အင္ဒိုနီးရမးအစုိးရသည္ ျပည္ွ်ာ့စံုေသမ လြတလ
္ ပ္စြမအုပ္ခ ဳပ္ခြငွ်ာ့္ ေပးထမးၿပီး ယခင္က တိုငး္ ရင္းသမး
လူမ ိဳးမ မးာႏင္ွ်ာ့ ေပါင္းစပ္ရန္ ႀကိဳးစမးသည္ွ်ာ့အေျခအေနမ လိ္က
ု ္ေလ မသည္ွ်ာ့နည္းလမ္းသိ႔ု ေျပမင္းလဲ လမသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။

၂၀၀၁

ခုာႏစ္

ဥပေဒအရ

လြတ္လပ္စြမအုပ္ခ ဳပ္ခြငွ်ာ့အ
္ ပါအ၀င္

အဓိက

ပါပူ၀ါသည္

သဘမ၀အရင္းအျမစ္မ မးာႏင္ွ်ာ့

က ေသမကိစၥမ မးတြင္

ေျမယမတိ႔က
ု ို

အလြန္ျပည္ွ်ာ့စုေ
ံ သမ

ပိမ
ု ုိ

ေဒသအုပ္ခ ဳပ္ခြင္ွ်ာ့

အမဏမကိုရရိခသ
ွ်ာ့ဲ ည္။
(ဂ) လုပပ
္ ိင
ု ခ
္ င
ြ ွ်ာ့အ
္ မဏမ ခြေ
ဲ ၀သုးံ စြျဲ ခင္း
အႀကံျပဳခ က္


ေဒသရေ
ိ ျမယမအုပ္ခ ဳပ္ခြငွ်ာ့ယ
္ ာႏယမးမ မးကို အမးျဖည္ွ်ာ့ရန္ာႏင္ွ်ာ့ ေဒသခံလူထအ
ု မး ေျမယမဆိုင္ရမ
စမရြက္စမတမ္းမ မး၊ ေျမပံုမ မးရရိေစၿပီး ေျမယမအျငင္းပြမးမဳေျဖရင္းသည္ွ်ာ့ လုပင
္ န္းစဥ္မ မးအမး
ပိုမိုထိေရမက္ေအမင္ေဆမင္ရြက္ရန္၊
ျခင္းဆိုင္ရမအသိအေပၚ အေျချပ ရန္၊

ေဒသခံမ မး၏

ပိင
ု ္ဆိုင္မဳာႏင္ွ်ာ့

ေျမအတန္းအစမး

ခြဲျခမး

တာ၀န္ယတ
ူ ာ၀န္ခံမႈ၊ ပြင့လ
္ င္ီးျမင္သာမႈႏင့္ ျပည္သသ
ူ ိ႔ု

အသိပညမေပီးမႈတိ႔က
ု ို ပိုမိုေကမင္းမြန္ေစရန္။
ေျမယမစီမံခန္႕ခြဲေရးာႏင္ွ်ာ့ နည္းလမ္းမ မးခ မတ္ျခင္းဆိုငရ
္ မ လုပင
္ န္းအခ ိဳ႕ကို ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မဳမ ေဒသ
အစိုးရသိ႔ျု ဖစ္ေစ ဗဟိအ
ု စိုးရ၏ဌမနခြဲမ မးသိ႔ျု ဖစ္ေစ ေလ မွ်ာ့ခ ေပးျခင္းသည္၊ ေျမယမစီမခ
ံ န္႔ခဲြမဳစနစ္၏ စြမး္ ရည္ာႏင္ွ်ာ့
ထိေရမက္မဳကို

တိးု တက္ေစၿပီး

လုပက
္ က
ြ ္ငယ္ေတမင္သူမ မးာႏင္ွ်ာ့

လုပင
္ န္းမ မးကို

ပိမ
ု ိုနီးကပ္လမေစကမ

ေျမယမစီမံခန္႔ခြဲမဳစနစ္အမး သမမန္လတ
ူ စ္ေယမက္အေနာႏင္ွ်ာ့ ပိုမထ
ို ိစပ္လယ
ြ ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္
ေၾကးတုိင္ာႏင္ွ်ာ့ေျမစမရင္းအရမရိမ မးအေနာႏင္ွ်ာ့ သမမန္လယ္ယမေျမမတ္ပုတ
ံ င္ျခင္းအတြက္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ွ်ာ့အ
္ မဏမာႏင္ွ်ာ့
ကိယ
ု ္ပိုငဆ
္ ုးံ ျဖတ္ခြငွ်ာ့ရ
္ ိေသမ္လည္း

ေျမလြတ္ေျမရုိင္းအမးေျပမင္းလဲျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သစ္ေတမေျမအမး

ေျပမင္းလဲျခင္း
အတြက္မူ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေျမသိမ္းျခင္းကိစၥတစ္ရပ္အမးကန္႔ကက
ြ ္ျခင္းကဲသ
ွ်ာ့ ႔ို

ေဒသအမဏမပိုင္မ မးသည္

ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မဳပိုရိေသမ

ပိမ
ု ရ
ုိ ဳပ္ေထြးေသမ

ကိစၥမ မး

အထက္သ႔ရ
ို ည္ညႊန္းၾကပါသည္။

ထိသ
ု ႔ရ
ို ဳပ္ေထြးေသမကိစၥမ မးသည္ လယ္ယမေျမမတ္ပုံ တင္ျခင္းာႏင္ွ်ာ့ယဥ္လ င္ မ မးေသမအမးျဖင္ွ်ာ့ တိုင္းေဒသ ႀကီး/
ျပည္နယ္အဆင္ွ်ာ့ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဗဟိအ
ု ဆင္ွ်ာ့ အမဏမပိင
ု ္မ မးာႏင္ွ်ာ့ ဆက္စပ္ေဆမင္ရက
ြ ္ရန္ လိအ
ု ပ္ေလွ်ာ့ ရိပါသည္။
နမမတိအဖြ႔ဲ ာႏင္ွ်ာ့ CPRCG ၏ ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မး၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ ယခင္ကတည္းက လယ္ယမေျမအျဖစ္
အမ ိဳးအစမးခြထ
ဲ မးၿပီးေသမ
ဆံုးျဖတ္ပါသည္။
အမဳကိစၥမ မးအတြက္

ေျမမ မးအတြက္

မည္သ႔ဆ
ို ိုေစ၊

လယ္ယမေျမမတ္ပုတ
ံ င္ျခင္းျပဳလုပလ
္ င္

သစ္ေတမေျမတြင္

တုိင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ာႏင္ွ်ာ့

ပါ၀င္ျခင္းကဲ႔သိ႔ေ
ု သမ

ဗဟုိသိ႔ု

ရည္ညႊန္းမႈမ မးရိရမ၊

ေဒသ

ဆိင
ု ္ရမမ

မ မးစြမေသမအျခမး
ေျဖရင္းေပးရန္

အမန္

ေတမင္းဆိလ
ု သ
ို ူ ေတမင္သလ
ူ ယ္သမမးမ မးအေနာႏင္ွ်ာ့မူ ပိမ
ု ိုခက္ခဲ ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (ပံု (၆) ကိုၾကည္ွ်ာ့ပါ)

ပံု (၆) အဆင္ွ်ာ့ျမင္ွ်ာ့အမဏမပိုငမ
္ မးမ ေျဖရင္းေပးရန္လအ
ုိ ပ္ေသမ အမဳမ မးရမခိုင္ာႏဳန္း
(နမမတိအဖြ႔ဲ ၂၀၁၅)
ကိစၥရပ္မ မးစြမအတြက္ အဆင္ွ်ာ့ျမင္ွ်ာ့အမဏမပိုင္မ မးကို ရိုေသေလးစမး ဂါရ၀ထမးရန္မမ ေသခ မလသည္။
(ဆိုလသ
ို ည္မမေအမက္ေျခအဆင္ွ်ာ့၏ဆံုးျဖတ္ခ က္အတြက္

အယူခသ
ံ ည့္အခါ၊

မူ၀ါဒမ မးာႏင္ွ်ာ့

လုပထ
္ ုးံ

လုပ္နည္းမ မးသည္ ေအမက္ေျခအဆင္ွ်ာ့တြင္ အမဏမပိုငမ
္ မးအေနာႏင္ွ်ာ့ စည္းျခမးထမးေသမအုပ္စုမ မးကို

ခြဲျခမး

ဆက္ဆံမဳမျဖစ္ေစရန္ ကမကြယ္ေပးထမးသည္အေနအထာီးျဖစ္သည္)။ အမဳတစ္ခက
ု ို အထက္အမဏမပိုငသ
္ ႔ို
လႊဲအပ္သည္ွ်ာ့အခါတိုင္းတြင္ ပို၍ပြငွ်ာ့လ
္ င္းျမင္သမမဳနည္းလမျခင္း၊ ေတြ႕ထိရန္ပမ
ို ိုခက္ခလ
ဲ မျခင္းာႏင္ွ်ာ့ ေအမက္ေျခ
ေဒသအေျခအေနကို နမးလည္ာႏိုင္မဳ ပိုမန
ို ည္းလမျခင္းတိ႔က
ု ိုႀကံဳရသည္။ သမဓကအေနျဖင္ွ်ာ့ အိာႏယ
ၵိ
ႏိုင္ငံတြင္
ေက းရြမဘံုေျမမ မးကို ရြမသမးမ မးမအသံုးျပဳၾကေသမ္လည္း အစိုးရ၏ေျမစမရင္းမတ္တမ္းမ မးတြင္မူ

“ေျမရုိင္း”

အျဖစ္မတ္သမးထမးမဳကို မၾကမခဏႀကံဳေတြ႔ရသည္။ အျငင္းပြမးမဳျဖစ္ပြမးေသမအခါ ေဒသအမဏမ ပိုင္မ မးသည္
အခ င္းျဖစ္ေက းရြမကိမ
ု ျမင္ဖးူ ေသမ

အဆင္ွ်ာ့ျမင္ွ်ာ့အရမရိႀကီး

မ မးထက္ပ၍
ို

သူမ မးကိသ
ု တ္မတ္ေပးရန္ ပိ၍
ု ေကမင္းမြန္ေသမအေျခအေန တြင္ရသ
ိ ည္။

လက္ရလ
ိ ုပက
္ ိုင္ေန

အစိုးရအေနာႏင္ွ်ာ့ အခ ိဳ႕ေသမလုပ္ငန္းတမ၀န္မ မးကို ေဒသအဆင္ွ်ာ့အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ မးသိ႔ု ဗဟိထ
ု ိန္းခ ဳပ္မဳ
ေလ မွ်ာ့ခ ၿပီး အပ္ာႏင္းေသမ္လည္း ဘက္မလိက
ု ္ပဲ ဆံုးျဖတ္မဳ၊ ပြငွ်ာ့လ
္ င္းျမင္သမမဳ၊ ပံွ်ာ့ပိုးမဳာႏင္ွ်ာ့ ေဒသအဆင္ွ်ာ့
ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မတ္သမ
ူ မးအေပၚတမ၀န္ယူမဳကိထ
ု ိန္းသိမး္ ထမးျခင္း

ကဲသ
ွ်ာ့ ႔ေ
ို သမ

တသမတ္တည္းေသမ

လုပ္ငန္းစဥ္ မ မးကို ဖန္တးီ ျခင္းျဖင္ွ်ာ့ ဗဟိအ
ု စိုးရ၏ အဆင္ွ်ာ့သည္ ယုတက
ိ က က န္ေနေသးသည္။ သမဓက
အေနာႏင္ွ်ာ့ အိာႏၵိယာႏိုင္ငံ၊ အေနမက္ဘဂၤလမးျပည္နယ္တြင္ ေဒသအမဏမပိုင္မ မးသည္ ဗဟိထ
ု ိနး္ ခ ဳပ္မဳေလ မွ်ာ့ခ
ထမးေသမ

ေျမယမခြဲေ၀မဳအစီအစဥ္၌

လက္မထပ္ထမးေသမအမ ိဳးသမီးမ မးအမး

အက ိဳးခံစမးခြငွ်ာ့ရ
္ ရိာႏိုင္

မည္ွ်ာ့စမရင္းမ ဖယ္ထုတထ
္ မးၿပီး လိင္ခဲြျခမးဘက္လက
ို ္ခဲွ်ာ့ရမ ာႏိုင္ငံေတမ္အဆင္ွ်ာ့အမဏမပိုင္မ မးသည္ ထိအ
ု မမးကို
ျပင္ဆင္ရန္ ေဆမင္ရြကခ
္ ဲွ်ာ့ရသည္။
တရုတ္ာႏိုင္ငံတြင္
သိ႔ေ
ု သမ္လည္း

ေျမယမအေပၚထမးရသ
ိ ည္ွ်ာ့

ျပည္နယ္ဆိုင္ရမအစိုးရမ မးသည္

မူ၀ါဒမ မးကို

ဗဟိမ
ု ျမင္ွ်ာ့မမးစြမထိန္းခ ဳပ္ထမးသည္။

ေျမသိမ္းယူရန္ခင
ြ ွ်ာ့ျ္ ပဳျခင္း၊

ပဋိပကၡျဖင္ွ်ာ့

မဟုတ္ပဲ

ဗဟို

ဥပေဒမ မးအရ ေျမယမသိမ္းယူျခင္းတြင္ ေျမယမေလ မ္ေၾကးအတြက္ တိက ေသမစံာႏဳန္းမ မး သတ္မတ္ ေပးျခင္း
ာႏင္ွ်ာ့

ဗဟိုဥပေဒမ မးအရ

ျဖစ္ပမြ းေသမဆူပူမဳမ မးကို

ေစမင္ွ်ာ့ၾကည္ွ်ာ့ျခင္းာႏင္ွ်ာ့

တည္ွ်ာ့မတ္ေပးျခင္းတိ႔က
ု သ
ဲွ်ာ့ ႔ေ
ို သမ

ေျမယမစီမံခန္႔ခြဲမဳကိစၥမ မးကို ခ ဳပ္ကိုင္ ထမးသည္။ သမဓကအေနျဖင္ွ်ာ့ ဗဟိုဥပေဒတြင္ ေျမအစိတအ
္ ပိုင္းတစ္ခ၏
ု
ာႏစ္စဥ္စက
ုိ ပ
္ ဳိ းေရး ထုတ္လပ
ု ္မဳ၏ အဆ (၃၀) ထက္မပိုေသမ ေျမယမေလ မ္ေၾကးေပးရမည္ဟု ျပဌမန္း
ထမးသည္။

ထိအ
ု ခ က္အရ

ေျမယမေလ မ္ေၾကးအတြက္

ျပည္နယ္မ မးသည္
ေဒသဆိုင္ရမမ

ေပးေလ မ္ရမည္ွ်ာ့

အဆာႏဳန္းကို

တမ၀န္ရိမည္ျဖစ္ေသမ္လည္း

ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္ရမ

တိုင္းျပည္အတြင္း

ေျမယမ
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