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ေက ်းဇ် းတင္ လႊာ 
 

ျ ပင္ဇူေေ်းႏွတငငး  တငတ့္ႏေေ်ေႊာ ူခြတငငူေေ်း ႊာ်ူးြကင း  ကင ြြဲတငူ  ငစ  (CPRCG) ူဖြြ႔၊ ဥ ေဒ္ဇးႈဲနငထးင် 
ဥ ်းတငျးတငငဲတင် းႏွတငင ဤူစ ေတငခ့္ႏစႊာူးြကင ူခ ကငူ္ကငးႏွတငင ူေးြ႔ူၾက ့္ႏး ႊာ်က   းႏွ ေဲ ့္ႏ႔   ်ေ ်ၾက ၾေ္ႊာ 
ဥ ေဒေေ်ေႊာ္ဇးႈဲနငထးင်း ႊာ်ူေ ပၚ ကဇပ ေဆႊာတငေြကင္ဇူႊာ်္ ့္ႏ်ူႊာ် နးႊား ူဖြြ႔ၾက ်းႏွတငင ္တငဒကငဆႊာ 
ူဖြြ႔ၾက ်း  ႔းႏွ ူထဇ်ေက ်းဇ်းတငေႏွ  ၾ္ပင္။  ထ  ႔ူးဇ ဤူစ ေတငခ့္ႏစႊာ ျဖစငေျးႊာကငေေ်းႏွတငင ကြတင်္  ငတနင်း ႊာ် 
းြတင ၾဲတင ကဇပ ေဆႊာတငေြကငေ ် ၾေ္ႊာ ေြေတင႔ းႏွတငင ခတငထကငေဲ း  ႔ူႊာ်္ပင်ေကႊာတင်၊ ျးနငးႊာာႊာ္ႊာ 
ျ နငဆ  ေ ် ၾေ္ႊာ ဥ ်ေစႊာ္ႏွ  တငူႊာ်္ပင်ေကႊာတင်၊ စႊားးင်ျ  စ ္ဇး ႊာ်းႏွ ေက ်းဇ်းတငေႏွ  ၾ္ပင္။ ဤူစ ေတငခ့္ႏစႊာ 
ထြကငေ ပၚ္ႊား  တငေနငူးြကင ေထႊာကင ့္ႏ႔းႈေ ်ခြ႔ ၾေ္ႊာ (Omidyar Network) က  ္ပင်၊ ကြ း င ငး  ႔ ူႊာ်္ ့္ႏ်းႏွ 
္ႏွ  ကင္ႏွြစြႊာေက ်းဇ် းတငေႏွ  ၾေၾကႊာတင် ေဖပၚျ ူ င ၾ္ပင္။ 
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ျမန္မမာိုႏင္ငံသည ္ ပဓါနက သည္ွ်ာ့ အကူးအေျပမငး္ကမလာႏ င္ွ်ာ့ ၾကဳံေနရျပီျဖစ္ပါသည။္ ဆယ္စာုႏ စ္ကမလ 
မ မးအတြင္း ပထမအၾကိမအ္ေနျဖင္ွ်ာ့ ထူးျခမးသည္႔ေျပမင္းလဲမႈအတြက ္က႑တစခ္ု ဖြင္ွ်ာ့လ စလ္ုိက္ျပီျဖစပ္ါသည္။ 
ျမန္မမာိုႏင္ငံကဲ႔သုိ႔ေသမ စုိကပ္ ဳိးေရးအေျချပဳာိုႏင္ငံတစ္ာိုႏင္ငံအဖုိ႔ ေက းလကလ္ူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့ လုပက္ြက္ 
ငယ္ ေတမငသ္လူယသ္မမးမ မးအတြက္ ခုိင္မမလုံျခဳသံည္ွ်ာ့ ေျမယမလပု္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့မ မးရ ေိစရန္မ မ အေရးပါလ  က္ရ  ိ
ေပသည္။ တုိင္းျပည္၏ ၇၀% မ  ျဖစ္ေသမ ေက းလကေ္နျပည္သ ူသန္းေပါင္းမ မးစြမမ မ၊ အသက္ရ င္ေနထုိင္ေရး 
အတြက ္ လယယ္မစုိက္ပ ဳးိေရးကုိသမ အဓကိအမ ီျပဳ အမးထမးေနၾကရေပသည္။ ၂၀၁၂ခုာႏ စ္၊ လယယ္မေျမ 
ဥပေဒ၊ ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ာႏ င္ွ်ာ့ေျမရုိင္းမ မးဥပေဒ ကဲ႔သုိ႔ေသမ၊ ဥပေဒမူေဘမင ္ ေဖၚေဆမင္ေရးတြင္  ျပဳျပင္ 
ေျပမင္းလဲမႈမ မးရ ိခဲ႔ေသမ္လည္း၊ သန္းေပါင္းမ မးစြမေသမ ျမန္မမွ်ာ့ေတမငသ္လူယ္သမမးမ မး၏ ေျမယမ လုပက္ုိင္ 
ပုိင္ဆုိင္မႈအေျခအေနမ မ ရႈပ္ေထြး၍၊ ပြင္ွ်ာ့လင္းမႈမရ ေိသမ ေျမယမဥပေဒအခ ဳ႕ိေၾကမင္ွ်ာ့ မလုံမျခဳံ ရ ိေနဆဲပင ္
ျဖစ္ေလသည္။ ေျမာႏ င္ွ်ာ့ပတ္သက္သည္ွ်ာ့ အတတိက္မလက နစန္မခဲ႔ရမႈမ မး၊ တျဖည္းျဖည္းၾကးီ ထြမးလမေနသည္ွ်ာ့ 
ေျမယမမဲ႔မႈမ မးကုိလည္း ေျဖရ င္းရန္ က န္ရ ိေနဆဲပင္ျဖစသ္ည္။ 

နမမတိ ာႏ င္ွ်ာ့ လင္ဒကဆ္မ အဖြဲ႔ၾကီးတုိ႔၏ ဘုံရည္မ နး္ခ က္မ မ၊ ဆင္းရဲမႈေလ  မွ်ာ့ခ ေရးေရ းရႈ အကမ 
ကြယ္ျပဳသည္ွ်ာ့ ဥပေဒမူေဘမင္ေဖၚေဆမင္ေရးအတြက ္ အေထမကအ္ပံ႔ျပဳရန္ပငျ္ဖစသ္ည္။ ထုိဥပေဒမူေဘမင ္
ကမး၊ေတမငသ္ူလယသ္မမးမ မးကုိ ဥပေဒအသုံးျပဳလုိက္နမေစရန္၊ ထုိသတူုိ႔၏ ေျမယမအေပၚ ဆုံးျဖတလ္ုပက္ုိင္ 
ျခင္းမ မးအေပၚ ပြင္ွ်ာ့လင္းစြမအသေိပးမႈရ ေိစရန္၊ ထုိသူတုိ႔အတြက္ လုံျခဳခံုိင္မမသည္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့မ မး 
တညတ္႔ံခုိင္ျမေဲရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းရန္ာႏ င္ွ်ာ့  ေက းလက္ေန အမ ဳိးသမီး၊ အမ ဳိးသမးမ မးအပါအ၀င၊္ ဆင္းရသဲ ူ
ဆင္းရသဲမးမ မး၏ ဆင္းရမဲႈပေပ မကေ္ရးကုိ အေျခခထံမးေဆမင္ရြက္ေရးပင္ျဖစ္ေလသည္။ 

နမမတ ိ အဖြဲ႔ၾကီးကမး၊ ကမၻမလုံးဆုိင္ရမ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ၍္ ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ တနည္းအမးျဖင္ွ်ာ့ ျပည္သူ႔ 
လက္သုိ႔ အမဏမအပ္ာႏ င္းေရးအတြက္ မဆတု္မနစ္ေဆမင္ရြက္ေနသည္ွ်ာ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငတံြင္ 
စတင္ေဆမငရ္ြကခ္ဲ႔သည္ွ်ာ့ ၂၀၁၃ခုာႏ စ္၊ အစအီစဥမ္ အစျပဳ၍၊ ေဒသဆုိင္ရမမိတဘ္က္အဖြဲ႔အစညး္ျဖစသ္ည္ွ်ာ့ 
“ျပည္သူျပည္သမးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ာိုႏင္ငံေရးအခြင္ွ်ာ့အေရးအတြက္ လ ဳံ႔ေဆမ္တုိက္ပြဲ၀င္ေရး” အဖြဲ႔တုိ႔အေနျဖင္ွ်ာ့၊ ျမန္မမွ်ာ့ 
ဥပေဒသကေ္ရမက္မႈေအမကတ္ြင္၊ ေတမငသ္ူလယသ္မမးမ မးအတြက ္ လုံျခဳံခုိင္မမသည္ွ်ာ့ ေျမယမလုပပ္ုိင္ခြင္ွ်ာ့ 
ရရ ိေရးကူညီေဆမင္ရြက္ရန၊္ ျပည္နယ္/တုိင္း(၇)ခုတြင္၊ လူမႈအသုိကအ္၀န္း အေျချပဳဖြဲ႔စည္းထမးသည္ွ်ာ့ ဥပေဒ  
ေရးရမလူမႈ၀နထ္မး္ (၃၀)ကုိ ျဖန္႔က က္ခ ထမးျပးီျဖစပ္ါသည္။ အဆုိပါဥပေဒလမူႈ၀န္ထမး္မ မးက၊ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ မးသုိ႔ ဥပေဒပညမေပးလပု္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္ျခင္း ၊ေတမငသ္လူယသ္မမးမ မးအမးေလ  မကလ္ႊမပံုစံ    
ျဖည္ွ်ာ့သြငး္ျခင္း၊ အယူခလံႊမတငသ္ြင္းျခင္း၊ ရုံးျပငက္ာႏၷမးမ မးသုိ႔ ၀ငထ္ြကသ္ြမးလမရမတြင္ ကူညေီဆမင္    ရြက္ျခင္း၊ 
ာႏ င္ွ်ာ့ ေနမကဆ္ကတ္ြကဲစိၥရပ္မ မးကုိ လုိအပသ္လုိကူညီေဆမင္ရြက္ေပးျဖင္းတုိ႔ျဖင္ွ်ာ့ ကူညီေဆမင္ရြက္   
လ ွ်က္ရ ိေလသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒလူမႈ၀နထ္မ္းမ မး၏ အကအူညီျဖင္ွ်ာ့၊ ျမန္မမေတမင္သလူယသ္မမး ရမေပါငး္ 
မ မးစြမမ မ၊ လယယ္မေျမအသုံးျပဳခြင္ွ်ာ့လကမ္ တမ္ မး ရရ ိၾကျခငး္၊ ေျမလပ္မ မးကုိ လယယ္မေျမအျဖစ္ေျပမင္းလ ဲ
ာႏုိင္ၾက၍ လုပပ္ုိင္ခြင္ွ်ာ့ ခုိင္မမလမျခငး္၊ အတတိ္ကမလက အမဏမရ သိတူုိ႔၏ အက ဳးိစီးပြမးအတြက္၊ သမိ္းဆည္းခံခဲ႔ 
ရသည္ွ်ာ့အေျခအေနမ  လုံျခဳံစြမျပန္လညရ္ရ ိမႈတုိ႔ကုိပင္ ျဖစေ္စခဲ႔သည္။ လြန္ခဲ႔သည္ွ်ာ့ (၂) ာႏ စ္ေက မ္ခန္႔မ စ၍၊ အဆုိပါ 
ဥပေဒလူမႈ၀နထ္မ္းမ မးသည ္ ေတမငသ္ူမသိမးစုမ မး၊ ေတမငသ္လူယသ္မမး အဖြဲ႔အစည္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့ တြဘဲက၍္ 
ေျမယမျပသနမေပါငး္ (၂၅၀၀) ေက မ္ကုိ ေျဖရ င္းေဆမငရ္ြက္ာိုႏင္ခဲ႔ျပီ ျဖစ္သည။္ 



 
 

နမမတိာႏ င္႔ မိတ္ဘကအ္ဖြဲ႔ (CPRCG) တုိ႔၏ ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မးသည္၊ အမႈတြတဲစ္ခုခ င္းစအီတြက္ 
ေျမယမာႏ င္ွ်ာ့ဆက္စပ္ပတ္သကသ္မ  ဥပေဒမ မး၊ အုပ္ခ ဳပေ္ရးစနစ္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေတမငသ္လူယ္သမမးတုိ႔၏ အေတြ႔ 
အၾကဳံမ မးအၾကမး အျပန္အလ နအ္က ဳိးသက္ေရမက္မႈအေပၚ နမးလည္မႈရရန ္ တည္ေဆမကလ္  က္ ခေရေစ႔   
တြင္းက  ေျခရမေကမက္ေဆမင္ရြက္ေလ႔ရ ိသည္။ ဗဟုိလြင္ျပင္ေဒသမ  တုိင္းရငး္သမးလူမ ဳိးစတုုိ႔ေန ထုိင္ရမ 
ျပည္နယမ္ မးအထိ၊ ျမန္မမျပည္တစလ္ႊမး ျဖန္႔က က္ခ ထမးသည္ွ်ာ့ ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မး၏ အက ူ အညီျဖင္ွ်ာ့ 
ပထ၀ီ၀ငအ္ေနအထမးမ ဳိးစု ံ အက ယအ္ျပန္႔ေဆမင္ရြကသ္ည္ွ်ာ့ အစအီစဥ္ျဖစ္ေလရမ၊ ေဒသအလုိက္ခ မ တ ္  ေ
ဆမင္ရြကသ္ည္ွ်ာ့ အစုိးရ၏ ဆုးံျဖတ္လပု္ကုိင္ပုံမ မး၊ အေကမငအ္ထည္ေဖၚေဆမင္ရြက္မႈမ မးကုိ အဓိပၸါယ္ 
ျပည္ွ်ာ့၀စြမ ာႏႈိင္းယ ဥ္ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ေလသည္။ 

လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔အစည္းၾကီးသညက္မး၊ အေမရကိနအ္ေျခစုိက ္အျမတအ္စြနး္မရယသူည္ွ်ာ့ အဖြဲ႔အစည္း 
ျဖစ္ျပီး၊ေျမယမမဲ႔မိသမးစမု မးအပါအ၀င္၊ ေက းလက္ေဒသေန အမ ဳိးသမီး/အမ ဳးိသမးမ မးအပါအ၀င္၊ ဆင္းရသဲူ/ 
ဆင္းရသဲမးမ မးအတြက္၊ လုံျခဳံခုိင္မမသည္ွ်ာ့ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးရရ ေိစရန ္ လုပက္ုိင္ေဆမင္ရြက္ေနသည္ွ်ာ့ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည။္ ၁၉၆၇ခုာႏ စ္မ စ၍ လုပင္န္းေဆမင္ရြက္ခဲ႔ရမ အမရ ာိုႏင္ငေံပါင္း တစဒ္ါဇငခ္န္႔တြင္ 
ာႏႈိင္းယ ဥ္ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ရန္ ကြင္းဆင္းေဆမင္ရြက္ျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ မူ၀ါဒမ မးအေပၚ ရႈျမငသ္ုံးသပ္ျခငး္မ မးအပါအ၀င္ 
ာိုႏင္ငံေပါင္း (၅၀)ေက မ္တြင္ လပု္ငန္းမ မးေဆမငရ္ြကာ္ႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။ အမရ ာိုႏင္ငံမ မး၏အေတြ႔အၾကဳံမ မးတြင္၊ 
အဓကိက သည္ွ်ာ့ ေျမယမလုပပ္ုိင္ခြင္ွ်ာ့ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္မႈကုိ ေအမင္ျမင္စြမေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ခဲ႔သည္ွ်ာ့  ဂ ပန၊္ 
တုိင္၀မ္၊ ေတမငက္ုိရီးယမး၊ တရတု္ ာႏ င္ွ်ာ့ ဗီယက္နမာ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အေတြ႔အၾကဳံမ မးလ ဲ ပါ၀ငသ္ည္။ ဤမ   
က ယ္ျပန္႔ေသမ ေဒသဆုိင္ရမအေတြ႔အၾကဳမံ မးအျပင၊္ လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔ၾကီးအေနျဖင္ွ်ာ့၊ ျမနမ္မွ်ာ့ေက းလက္ေဒသ 
အမ ဳိးမ ဳိးတြင္ ကြင္းဆင္းလုပင္န္းမ မး ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ခဲ႔ျပီး ျဖစ္ေလသည္။ 

ေအမက္ေဖၚျပပါ ေဆြးောႏြးခ က္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ အၾကျံပဳေထမက္ခခံ က္မ မးမ မ၊ လင္ဒက္ဆမအဖြဲ႔ၾကီးာႏ င္ွ်ာ့ နမမတ ိ
အဖြဲ႔ၾကီးတုိ႔၏  ျမန္မမာိုႏင္ငံအေပၚ ခ းီမြမ္းသည္ွ်ာ့ရႈေဒါင္ွ်ာ့အျမင္မ မး၊ အေတြ႔အၾကဳံမ မးပင္ျဖစ္သည္။ ာိုႏင္ငတံကမ တြင္ 
ေျမယမျပဳျပင္ ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္မႈ နမနူမမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ာႏႈိင္းယ ဥေ္ဖၚျပခ က္မ မး၊ အေလ႔အက င္ွ်ာ့ေကမင္းမ မး၊ 
ျမန္မမေတမငသ္ူမ မး၏အေတြ႔အၾကဳမံ မးမ  အေျခခံအခ ကအ္လက္မ မး၊ အဖြဲ႔အစည္းာႏ စ္ခုလုံး၏ ာိုႏင္ငံအ၀ မ္း 
ကြင္းဆင္း ေဆမငရ္ြကခ္ ကမ္ မးတုိ႔လည္းပါ၀ငသ္ည။္ ျမန္မမအစုိးရအေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ 
ရန္ အက ယအ္ျပန္႔စတင ္ ေဆမင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ရမ၊ ကြ ာ္ုႏပ္တုိ႔အေနျဖင္ွ်ာ့ အေရးၾကီးလုိအပ္ခ က္မ မးကုိ မီးေမမင္း 
ထုိးျပထမးသလုိ၊ ေျဖရ င္းေဆမင္ရြက္ာိုႏင္မႈ အလမးအလမကုိလည္း ေဖၚျပထမးေလသည္။ နမမတိ ာႏ င္ွ်ာ့ 
လင္ဒကဆ္မ အဖြဲ႔ၾကီးတုိ႔သည္ ေအမက္ေဖၚျပပါအတုိင္း အဓကိေသမွ်ာ့ခ က္ျဖစသ္ည္ွ်ာ့ အၾကျံပဳေထမက္ခံခ က္မ မး 
ကုိ အစီရင္ခစံမပါ ေခါငး္စဥ္မ မးအတုိင္း စိစစတ္င္ျပထမးပါသည္- 

 
 စက္မႈအေျချပဳစုိက္ပ ဳးိေရးထက္၊ လုပက္ြက္ငယ္ေတမငသ္ူစုိက္ပ ဳးိေရးကုိ ဦးစမးေပးသည္ွ်ာ့ အေနျဖင္ွ်ာ့၊ 

ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့မသိမးစုမ မးကုိ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးေပးကမ လယယ္မစုိက္ပ ဳိးေရးထြက္ကနု ္တုိးျမင္ွ်ာ့ေစမည္ွ်ာ့၊ 
ဆင္းရမဲႈေလ  မွ်ာ့ပါးေရးေရ းရႈသည္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒကုိ ေဖၚေဆမင္ရန ္ာႏ င္ွ်ာ့ ေတမင္သလူယသ္မမးမ မး အမး 
စုိက္ပ ဳိးေရးတုိးခ ဲ႕အစအီစဥမ္ မး၊ ေခ းေငြအစီအစဥမ္ မးျဖင္ွ်ာ့အေထမက္အပံ႔ျပဳရန။္ 

 
 သစ္ေတမေျမမ မးအတြင္း လက္ရ ိေျမအသုံးခ ေနမႈမ မးအေပၚ ရပုိင္ခြင္ွ်ာ့အခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးကုိ ရ င္းလငး္စြမ 

ေဖၚျပသတ္မ တ္ေပးျခင္းအပါအ၀င္၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ မး၏ ဓေလ႔ထုံးအစဥ္အလမ၊ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့ 
အေရးမ မးကုိ တရမး၀င္ျဖစေ္စ၍ အသိအမ တ္ျပဳေရးေဆမင္ရြက္ရန ္ ာႏ င္ွ်ာ့ လူမ ဳိးစုနယ္ေျမ ၀န္းက င၊္ 



 
 

ျပင္ပနယ္နိမတိ္သတ္မ တ္ေဖၚေဆမင္ရမတြင္၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ဥးီေဆမင္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့ာႏ င္ွ်ာ့ အတည္ျပဳ 
သတ္မ တပ္ုိင္ခြင္ွ်ာ့ကုိ စိစစသ္တ္မ တေ္ပးရန။္ ရင္းာႏ ီးျမ ဳ ပ္ာႏ ံမႈျပဳသည္ွ်ာ့ စီမကံိန္းၾကးီမ မး ေဆမင္ရြက္ 
ေနစဥ္ကမလအတြင္း၊ လြတလ္ပ္ေသမ၊ တင္ၾကဳိေဆမင္ရြက္ေသမ၊ သေဘမတူေၾကမင္းျပန္ၾကမးခ က ္
တုိ႔အေပၚ၊စဥဆ္က္မျပတ္ေစမင္ွ်ာ့ၾကပ္ၾကည္ွ်ာ့ရႈရန္ာႏ င္ွ်ာ့ လုိအပ္ခ ကတ္စ္ရပ္အျဖစ္သတ္မ တ္ရန္။ ဓေလ႔ထုးံ 
ဆုိင္ရမ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးအပါအ၀င္၊ လကရ္ ိျဖစ္ပြမးေနသည္ွ်ာ့ ေျမယမအျငင္းပြမးမႈ မ မး အနက၊္ 
ၾကီးမမးခက္ခသဲည္ွ်ာ့ေျမယမအျငင္းပြမးမႈမ မးကုိ ဦးစမးေပးေျဖရ င္းရန္။ 

 
 ဆုံးျဖတ္ခ က္ခ မ တ္သည္ွ်ာ့ အဖြဲ႔အစည္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့အလြယတ္ကူဆကသ္ြယ္ာိုႏင္ခြင္ွ်ာ့ ာႏ င္ွ်ာ့ အဆုိပါအဖြဲ႔မ မး  

ေရ ႕ေမ မကတ္က္ေရမက္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့အပါအ၀င၊္ အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းမ မးတြင္ အမ ဳိးသမးီမ မးပါ၀င္ေစျခင္း 
ျဖင္ွ်ာ့  ေျမပုိင္ခြင္ွ်ာ့ရ ိသူမ မးကဲ႔သုိ႔ အမ ဳိးသမီးမ မး၏တန္းတူေနရမရရ ိေရး အမးေကမင္းလမေစရန္။ ေျမ 
အသုးံခ မႈလက္မ တ္တြင္ ပးူတြအဲမည္ေပါက္ပုိင္ဆုိင္ခြင္႔ကဲ႔သုိ႔ေသမ၊ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမအခြင္႔ 
အေရးအတြက ္ဥပေဒေၾကမင္းအရ အကမအကြယေ္ပးမႈ တုိးတက္ျဖစထ္ြန္းေစရန္။ ဥပေဒ အကူအညီ 
ေပးေရးာႏ င္ွ်ာ့  ဥပေဒေၾကမင္းအရကူညီရန ္ရည္စူးမႈ ာႏ င္ွ်ာ့ ၀န္ေဆမငမ္ႈ -၂ ရပလ္ုံးအတြက္ ကုိယ္စမးလ ယ ္
အျဖစ္ ကနဦးမ တ္ပုတံငလ္ုပင္န္းတုိ႔တြင္ အမ ဳိးသမီးမ မး စဥ္ဆက္မျပတ္ပါ၀င္ေစေရး။ 

 
 မျဖစ္မေနေျမကုသိမ္ိးယ၍ူ ေလ  မ္ေၾကးေပးသည္ွ်ာ့အခါ၊ လုပက္ြကဥ္ီးပုိင္က ယ္ပါက  ေငြျဖင္႔ေပးေလ  မ္  

ေစျပီး၊ လုပက္ြက္ဦးပုိင္ေသးငယ္ပါက ေျမအစမးေပးျခင္းနည္းလမ္းကုိသမ အသုံးျပဳေစသည္ွ်ာ့ ခ ဥ္းကပ္  
ေဆမင္ရြက္ပု ံေျပမင္းလကဲ င္ွ်ာ့သုံးေစရန္၊ ဥပေဒမ မးကုိျပငဆ္င္ေရး။ သိမး္ဆည္းထမးသည္ွ်ာ့ ေျမယမမ မး 
ကုိ အသုံးမျပဳျဖစပ္ါက ျပနလ္ည္ေပးအပေ္ရး ဦးစမးေပးေဆမင္ရြက္ရန္ ာႏ င္ွ်ာ့ အတတိက္မလနစ္နမမႈမ မး 
အေပၚ ခြဲေ၀ပုိင္ဆုိင္ခြင္ွ်ာ့ (ကမလရ ည္ခံစမးခြင္ွ်ာ့ အခြင္ွ်ာ့အေရး)၊  ေငြျဖင္ွ်ာ့ေပးေခ ျခင္း၊   အစ ုရ ယယ္မ ေ၀စု 
စသညတ္ုိ႔အပါအ၀င္ ေလ  မ္ေၾကးကုိ နည္းလမ္းစုံျဖင္ွ်ာ့ေပးေခ ျခင္း ခ ဥ္းကပ္မႈမ ဳိးျဖင္ွ်ာ့ ေျဖရ င္း ရမည္။ 

 
 ေျမယမဆုိင္ရမအေထမကအ္ထမး စမရြက္စမတမ္းမ မးအလြယတ္ကူရရ ိာိုႏင္ခြင္ွ်ာ့ာႏ င္ွ်ာ့ ေက းလကေ္ဒသ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့ တစဥ္ီးခ င္းစီအတြက္၊ မူ၀ါဒဆုိင္ရမ သတငး္အခ ကအ္လက္မ မး ရယူပုိင္ခြင္ွ်ာ့ ကုိ 
ျမ င္ွ်ာ့တငေ္စရန္ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမပုံေရးဆြေဲရးအစီအစဥ္မ မးသည ္ ကုနက္ စရိတသ္ကသ္မရမည္၊ ပြင္ွ်ာ့လငး္ 
ျမင္သမမႈရ ိရမည္၊ အလြယတ္ကူ ရယူာိုႏင္ခြင္ွ်ာ့ရ ိရမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ မးပါ၀င္မႈရ ိရမည္။ 
ေျမယမမဲ႔မိသမးစုမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အစုိးရကခ ထမးပုိင္ခြင္ွ်ာ့ရ ိသည္ွ်ာ့ေျမတုိ႔ကုိ စမရင္းေကမကယ္ူရမည္။ 

 
 လက္ရ ိေျမအတန္းအစမးမ မး၏ ရႈပ္ေထြးမႈမ မးကုိ ေလ  မွ်ာ့ခ ရန္၊ လမူႈအဖြဲ႔အစညး္မ မးပါ၀င္ေစသည္ွ်ာ့ 

ေျမအတန္း အစမး ခြဲျခမးျခငး္စနစတ္စ္ခုေဖၚေဆမင္ရမည္။ ေျမအတန္းအစမးအသစ္၏ ဆေီလ  မ္မႈာႏ င္ွ်ာ့ 
တကိ မႈကုိ ျဖစ္ေစရန္ လမူႈအဖြဲ႔အစည္းမ မးအမး လုေံလမက္သည္ွ်ာ့ပညမေပးမႈာႏ င္ွ်ာ့ အစုိးရ အရမထမ္း 
မ မးဘကက္လည္း စည္းမ ဥး္ စည္းကမး္မ မးကုိ နမးလည္တတ္ကြ မ္း၍ ေျမအတနး္အစမး ျပနလ္ည ္
ခြဲျခမးမႈအေပၚ အမဏမသကေ္ရမက္ေစရန္ ယုံၾကညက္ုိးစမးထုိကသ္ူမ မးျဖစ္ရမည။္ 
 

 ေျမယမပဋိပကၡကင္းရ င္းသည္႔ (သုိ႔မဟတု္) ပဋိပကၡေျဖရ င္းျပီးသည္ွ်ာ့ ေနရမတုိင္းတြင္ ေျမယမျပဳျပင္  
ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္မႈမ မးကုိ ျဖစ္ာိုႏင္သမ  ေဆမင္ရြက္ရမည္။ သုိ႔မ သမ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ဆဲေဒသ 



 
 

မ မးအတြကလ္ည္း၊ အနမဂတတ္ြင္ ေအမင္ျမင္ခဲ႔ေသမ အနီးပတ္၀နး္က င္ေဒသမ မးတြင္ ေဆမငရ္ြက္ 
မႈပံုစံအတုင္ိး အေျချပဳေဖၚေဆမင္ာိုႏင္မည္ျဖစသ္ည္။ ပဋပိကၡေျဖရ င္းျပးီသည္ွ်ာ့ေဒသရ  ိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မ မးအတြက္၊ ေျမယမအခြင္႔အေရးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ပတသ္က္၍ ျပည္သတူုိ႔အသိရ ေိစရန္ာႏ င္ွ်ာ့ အျငင္းပြမးမႈမ မးကုိ 
ေျဖရ င္းရန္အတြက္ ကြ မ္းက ငသ္ည္ွ်ာ့ ျဖန္ေျဖေရးသမမးမ မးက ျဖန္ေျဖေရးလုပ္ငန္း၊ ပညမေပးေရး 
လုပ္ငနး္မ မး ေဆမင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင္ွ်ာ့ ေထမက္ပံ႔ေပးရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမမဲ႔ယမမဲ႔မ မးအတြက္ 
ေျဖရ င္းေဆမင္ရြက္သည္ွ်ာ့ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးေရးအစီအစဥ္မ မးတြင္ ေနရမေရႊ႔ေျပမငး္ရသူမ မး၊ 
ျပန္လညအ္ေျခခ ေနထုိင္သမူ မးကုိ ဦးစမးေပးပါ၀ငေ္စရမည္။ 

 
 ေျမကုိ အပု္ခ ဳပေ္ရးအမဏမာႏ င္ွ်ာ့ ရပုိင္ခြင္ွ်ာ့တုိ႔ကုိ ဗဟုိမ  လက္ေအမကအ္ဖြဲ႔မ မးသုိ႔ ခြဲေ၀သုံးစြရဲန္အတြက္ 

စမ္းသပ္ရမေနရမအျဖစ္အသုးံျပဳၾကျမျဲဖစရ္မ အျခမးအမဆယီံာိုႏင္ငံမ မးတြင္ ေျမယမအုပ္ခ ဳပမ္ႈကုိ 
တုိင္းေဒသၾကးီ/ျပည္နယအ္လုိက္ လုပ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့ အမဏမခြဲေ၀သုံးစြပဲုံ နမူနမမ မးအေပၚ ဆင္ျခင္ 
သုံးသပ္ရန၊္  

 
 ေဒသဆုိင္ရမ ေျမယမစီမအံပု္ခ ဳပ္ပုံ၊ ေဒသဆုိင္ရမ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ မး၏ ေျမာႏ င္ွ်ာ့ဆုိင္ရမ ေျမပုံာႏ င္ွ်ာ့ 

အေထမကအ္ထမးမ မး အလြယ္တကူရယူပုိင္ခြင္ွ်ာ့၊  ထေိရမကအ္က ဳိးရ ိသည္ွ်ာ့ အျငငး္ပြမးမႈ ေျဖရ င္းေရး 
လုပ္ငနး္စဥ္၊ ေျမယမပုိင္ဆုိငမ္ႈာႏ င္ွ်ာ့ ေျမအတန္းအစမးခြျဲခမးျခင္းတုိ႔ာႏ င္ွ်ာ့ ပတသ္က၍္ ေဒသဆုိင္ရမ ဗဟု 
သတု အေပၚေကမင္းစြမအေျခခံမႈ ာႏ င္ွ်ာ့ ျပညသ္သူုိ႔အသိေပးမႈ၊ ပြင္ွ်ာ့လင္းျမငသ္မမႈာႏ င္ွ်ာ့ တမ၀နယ္ူမႈ၊ 
တမ၀န္ခမံႈတုိ႔ာႏ င္ွ်ာ့ပတ္သကသ္ည္ွ်ာ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ မး တုိးတက္ခုိင္မမေစရမည္။ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 

၁။ လပုက္ြကင္ယေ္တမငသ္စူိကုပ္ ိဳ းေရး၊ ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့ျဖစမ္ႈာႏ င္ွ်ာ့ မ  တေသမ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးမ ဳ  
 
အႀကျံပဳေထမကခ္ခံ က။္ စက္မႈအေျချပဳစုိက္ပ ဳိးေရးထက္၊ လုပက္ြက္ငယ္ေတမငသ္ူစုိက္ပ ဳးိေရးကုိ ဦးစမးေပး 
သည္ွ်ာ့ အေနျဖင္ွ်ာ့၊ ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့မိသမးစုမ မးကုိ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးေပးကမ လယယ္မစုိက္ပ ဳးိေရးထြကက္ုန္ တုိးျမင္ွ်ာ့ 
ေစမည္ွ်ာ့၊ ဆင္းရဲမႈေလ  မွ်ာ့ပါးေရးေရ းရႈသည္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒကုိ ေဖၚေဆမင္ရန္ ာႏ င္ွ်ာ့ ေတမင္သလူယ္ သမမးမ မးအမး 
စုိက္ပ ဳိးေရးတုိးခ ဲ႕အစအီစဥမ္ မး၊ ေခ းေငြအစီအစဥမ္ မးျဖင္ွ်ာ့အေထမက္အပံ႔ျပဳရန။္ 
 
 ေျမယမမဲွ်ာ့ျပသနမမ မး၊ လုပက္ြက္ငယေ္တမင္သစူုိက္ပ ဳိးေရး ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးမ ဳတိ႕ုသည္ ခြဲျခမး 
မရာုိႏင္ေသမ အခ တိအ္ဆကမ္ မးျဖစ္ၾကသည္။ လုပက္ြကင္ယ္စိကု္ပ ိဳးေရးကို ေအမင္ျမင္စြမအမးေပး ျမ င္ွ်ာ့တင္ာိုႏင ္
ရန္မ မ၊  ာုိႏင္ငံတစ္ာုိႏင္ငံတြင္ ေျမလယ္၀ယ္ရ သိည္ွ်ာ့ ေတမငသ္လူယသ္မမးထ ုရ ိရနလ္ုိအပ္ျပီး  ေျမအေပၚတြင္ ရင္းာႏ ီး 
ျမ ဳပ္ာႏ ံမႈျပဳရနအ္တြက္ ေျမယမလုပ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့ လုံျခဳခံုိင္မမမႈရ ိေၾကမင္း ယုၾံကညမ္ႈ ရ ိေစရမည္ ျဖစသ္ည္။ 
 ထို႕နညး္တစူြမပင ္စိကု္ပ ိဳးေရးအေျချပဳ လမူႈအဖြဲ႔အစညး္တြင္ ေျမယမမဲွ်ာ့စိကု္ပ ိဳးေရး အလုပသ္မမးမ မး လဲ 
ရ ိေနသညျ္ဖစ္ရမ ဆင္းရဲမ ဳေလ  မွ်ာ့ခ ရန ္ ရည္ရြယသ္ည္ွ်ာ့ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးေပးေရးသည ္ ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့မ မး  
ေလ  မွ်ာ့ခ ေရးအတြက ္လိုအပလ္ က္ရ ိေပသည္။ 
 ျမန္မမာုိႏင္ငံအေနျဖင္ွ်ာ့ မူ၀ါဒာႏ င္ွ်ာ့ တရမး၀င္မူေဘမင္မ မး ခ မ တ္ေရးတိ႕ုအတြက ္ အသင္ွ်ာ့ ျဖစ္ေနသည္ွ်ာ့ 
စကမးရပ္သံုးခုမ မ - ျမန္မမာႏိုင္ငံသမးမ မး၏ၾကြယ၀္မ ဳတစ္ရပ္အျဖစ္ သင္ွ်ာ့တင္ွ်ာ့မ  တၿပးီ ႀကးီထြမးရ ငသ္န္ေနသည္ွ်ာ့ 
စိုက္ပ ိဳ းေရးဆိုငရ္မ အေျခခအံုတ္ျမစ္အမး အတတူကြလ မ္းခ ီ တည္ေဆမက္ ရနအ္တြက ္ “ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့မ မး  
ေလ  မွ်ာ့ခ ျခင္း” ကုိျဖစ္ေစရန္၊  “မ  တေသမ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးမ ဳာႏ င္ွ်ာ့ အေထမကအ္ပံွ်ာ့ ၀န္ေဆမငမ္ ဳမ မး” မ တဆင္ွ်ာ့ 
“လုပက္ြက္ငယ္ေတမငသ္ူ စိကု္ပ ိဳးေရး” ကိုေရ းရႈ ေဖၚေဆမင္ျခင္းပင ္ျဖစ္ေပသည။္ 
 

 
အမ ိဳ းသမးေျမအသံုးခ မ ဳမ၀ူါဒ(မၾူကမး္)ပါ လပုက္ြကင္ယ ္ေတမငသ္ ူမ မးအမး ကမကြယရ္နာ္ႏ င္ွ်ာ့ ျမ င္ွ်ာ့တငေ္ပးရန၊္ 
 
ဆဌမအႀကိမ္မူၾကမ္း၏  အပိငု္း (၁)၊ အခန္း-၂ အေျခခံမူမ မး အပိုဒ္ (၇) တြင္ လုပ္ကြက္ငယေ္တမင္သူမ မး၏ အခြင္ွ်ာ့အေရးကို အကမ 
အကြယ္ေပးရန္ ရ င္းလင္းစြမခ မ တ္ေရး ဆြထဲမးသည္မ မ- 
ေဒသဆိုင္ရမလူ႕အဖြ႕ဲအစည္းအေနာႏ င္ွ်ာ့ လက္ခံထမးေသမ လူထု၏ တရမး၀င္ေျမယမပိုငဆ္ိုင္မ ဳ အခြင္ွ်ာ့အေရး၊ အထူးသျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမ 
လက္မဲွ်ာ့ ျဖစ္ရန္အခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးေသမ လုပ္ကြက္ငယ္ေတမင္သူမ မး၏ အခြင္ွ်ာ့အေရးကို သိရ ိ အကမအကြယ္ေပးရန္- ဟုျဖစ္ပါသည္။   
ဤအခ က္သည္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတမင္သူမ မးသည္ ေက းလက္ေဒသ ဆင္းရဲမ ဳပေပ မကေ္ရး တရမး၀င္မူေဘမင္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ စိုက္ပ ိဳးေရး 
မူ၀ါဒအမး အေထမက္အကူျပဳေနေၾကမင္း မီးေမမင္းထိုးျပသည္ွ်ာ့အျပင္ ျမန္မမာုိႏင္ငံအမး အမရ ၏ ေအမင္ျမင္ခဲွ်ာ့သည္႔ သမဓက (၅) ာိုႏင္င ံ
ျဖစ္သည္ွ်ာ့ ဂ ပန္၊ ထိုင္၀မ္၊ ေတမင္ကိုရီးယမး၊ တရုတ္(ျပည္မ)ာႏ င္ွ်ာ့ ဗီယက္နမ္တို႕ကဲွ်ာ့သို႕ အေျခခေံကမင္းမ မး တည္ေဆမက္ၿပီး  
ေအမင္ျမင္ေသမ သမိုင္းေၾကမင္းသစ္ ေရးဆြဲပူးေပါင္းရမတြင ္ ပါ၀ငရ္န္ အထူးေဖမ္ျပလ က္ရ ိသည္။ ထိုာႏိုင္ငံမ မး၏ စိကု္ပ ိဳးေရး 
ထုတ္လုပ္မ ဳာႏ င္ွ်ာ့ စီးပြါးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမ ဳအလံုးစံုသည္ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတမင္သူမ မးအမးျမ င္ွ်ာ့တင္ေပးျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ယင္းတိုွ်ာ့၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ ရေသမ 
ေျမယမပိုင္ဆိုင္မ ဳ  အခြင္ွ်ာ့အေရးတို႕အေပၚ အေျခခံလ က္ရ ိသည္။ အပိုင္း (၂) အခန္း-၃ ၏ ေျမယမသတင္းအခ က္ အလက္စီမံခန္႕ခြမဲ ဳ  
တြင္လည္း လုပ္ကြက္ငယ္ေတမင္သူမ မး အပိုဒ္- ၁၆(က) ဟူ၍ အေလးထမး  ေဖမ္ျပထမးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသျဖင္ွ်ာ့ ဤအခန္း က႑၏ 
လုိအပ္ခ က္အေပၚ ေလွ်ာ့လမေဆမင္ရြက္ရန္ာႏ င္ွ်ာ့ တိုးတက္မ ဳမ မးကို မ တ္တမ္း တင္ထမးရ ိရန္ ပိုမိုေသခ မလ က္ရ ိသည္။ 

 
 



 
 

(က) လပုက္ြကင္ယေ္တမငသ္စူိကုပ္ ိဳ းေရးကိအုေျချပဳခ ဥး္ကပျ္ခငး္သည ္ အမ  တဆံုး၊ လကေ္တြ႕အက ဆံုးာႏ င္ွ်ာ့    
ထတုလ္ပုမ္ႈတုိးျမ င္ွ်ာ့ာိုႏငဆ္ံုးျဖစသ္ည။္ 
 
 အမရ တစ္ခြင္ ဆယ္စုာႏ စ္မ မးစြမ သမဓကမ မးအရ ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့ျဖစ္ခဲွ်ာ့ၿပးီ ေျမကြကင္ယ္ေလးမ မးကို 
လုပက္ိုငသ္ူမ မးအပါအ၀င၊္ လုပက္ြကင္ယမ္ မးအမး  ဥးီစမးေပး၍ ေျမယမလပု္ပုိငခ္ြင္ွ်ာ့ လုျံခဳခံုိငမ္မမ ဳကိ ုကမကြယ ္ ေ
ပးသည္ွ်ာ့  ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမငေ္ရးသည္ လုပက္ြကက္ ယ္ စးီပြမးျဖစ္စိကု္ပ ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ မးကိ ု
ဦးစမးေပးေဆမင္ရြကသ္ညထ္က္ စိကု္ပ ိဳးေရးထတုလ္ုပ္မ ဳာႏ င္ွ်ာ့ စီးပြမးေရးတုိးတက္မ ဳကို ရရ ေိရးတုိ႔တြင္ 
ပိုမိုအက ိဳးသက္ေရမက္ေၾကမင္း ျပသခဲွ်ာ့ၾကသည္။ လုပက္ြက္ငယ္မ မးကိ ု အေျခခံခ ဥ္းကပ္ျခငး္သည္ အဆင္းရ ဲ
ဆံုးသူမ မး၏ လူမ ဳဘ၀ကိကုမကြယရ္န္ အေကမင္းဆံုးျဖစသ္လိ ု အမးလံုးေျမယမပိုင္ဆိုင္ေရး ကုိေရ းရႈသည္ွ်ာ့ 
မ န္ကနသ္ည္ွ်ာ့လမ္းေၾကမင္းျဖစ္ၿပီး စိကု္ပ ိဳ းေရးထတုက္ုန ္ ပိုမိတုိုးတကေ္ရးသို႕ တသမတ္တည္း ဥးီတည္ာုိႏင ္
မည္ျဖစ္သည္။ အမရ တစ္လႊမး စီးပြမးေရးအရ ေအမင္ျမငမ္ ဳ အရ ဆိံုးာႏ င္ွ်ာ့ အတည္ၿငိမ္ဆံုး ာုိႏင္ငံမ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့ ဂ ပန္၊ 
ထိုင္၀မ၊္ ေတမငက္ိုရီးယမး၊ ဗီယက္နမာ္ႏ င္ွ်ာ့ တရတု ္ (ျပည္မ)ာုိႏင္ငံတို႕ အမးလံုးသည္ ေျမယမျပဳျပင ္ 
ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ရမတြင္ လုပက္ြက္က ယ္ စိုကပ္ ိဳးေရးလုပ္ငနး္ႀကးီမ မး (သိ႕ုမဟတု္) စက္မ ဳအေျချပဳ 
စိုက္ပ ိဳ းေရးလုပင္န္းမ မးထက္ လုပက္ြက္ငယ္မ မးကိသုသိသိမသမ ခ ဥ္းကပ္ခဲွ်ာ့ ၾကသည္။ ထိာုိုႏင္ငံအမးလံုးတြင္ 
လုပ္ငနး္ဦးပိုငႀ္ကးီမ မး (ပဂုၢလကိျဖစ္ေစ၊ စုေပါငး္၍ျဖစ္ေစ)ထက္၊ လုပက္ြက္ငယ္  ေတမငသ္ူမ မးက 
ထထိိေရမက္ေရမက္ ေဆမင္ရြက္ာုိႏင္၍ စိုကပ္ ိဳးေရးထတုလ္ုပ္မ ဳတြင္ ႀကးီမမးေသမ ရလမဒ္မ မး ရရ ိခဲွ်ာ့ေၾကမင္း 
သသိမထင္ရ မး ခဲွ်ာ့သည္။ 
 လူဦးေရ၏ ၇၀ ရမာႏ ဳန္းခန္႔သည ္ အဓကိအမးျဖင္ွ်ာ့ လယယ္မစိကု္ပ ိဳးေရးလုပ္ငနး္ကို မ ခီိုေနရသည္ွ်ာ့  
ေက းလက္ေနျပည္သမူ မးရ ရိမ ျမနမ္မာုိႏင္ငံအေနျဖင္ွ်ာ့ အမရ ၏ ဒုတယိကမၻမစစ္လြနက္မလ ေအမင္ျမင္ခဲွ်ာ့သည္ွ်ာ့ 
လုပက္ြကင္ယ ္ ေတမငသ္ူစုိက္ပ ဳးိေရးကို အစျပဳအေျခခံၿပီး ဘကစ္ံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသမ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းအမး  
ေအမင္ျမင္စြမ ထူေထမင္ာုိႏင္ခဲွ်ာ့ေသမ အမရ  (၅) ာုိႏင္င ံ ၏ သမိငု္းေၾကမငး္ကိဆုက္ခရံန္ အလမးအလမ အေျခ 
အေနေကမငး္မ မးရ ိေနေပသည္။ 

နမမတိ အဖြဲ႔ၾကီး၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ မးမ တဆင္ွ်ာ့ ဥပေဒေရးရမလူမႈ၀နထ္မး္အစအီစဥ္ျဖင္ွ်ာ့  ျမန္မမာႏိုင္င ံ
အတြင္း ေဆမင္ရြက္ခဲ႔သည္ွ်ာ့ ကြင္းလုပ္ငန္းမ မးအရ ေတမငသ္လူယ္သမမးအမ မးစသုည္ လယယ္မေျမ 
မ တ္ပံုတင္ျခင္းျဖင္ွ်ာ့ မိမတိုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့တည္ျငိမ္ခုိင္မမမႈကုိ ငံ႔လင္ွ်ာ့ေနၾကရမ၊  အမ မးစုမ မ လုပက္ြက္ငယ္   ေ
တမငသ္လူယသ္မမးမ မး ျဖစၾ္ကသည္။ နမမတိအဖြဲ႔ၾကီး၏ ၂၀၁၅ ခုာႏ စ၊္ ောႏြရမသအီတြင္း  ေတြ႕ရ ိခ က္မ မး အရ၊ 
တိုင္းာႏ င္ွ်ာ့ျပည္နယ္ (၇) ခမု  လယ္ယမေျမမ တ္ပုတံငလ္ုိသည္ွ်ာ့ အမႈသည္ေပါငး္  (၁၅၀၀)ဦး၊ နီးပါးခန္႕တြင္ 
အမ မးစုျဖစ္ေသမမသိမးစု (၁၀၅၀) စု၊ (သုိ႔မဟုတ္) (၇၀ ရမခုိင္ာႏ ဳ န္း) သည္၊ စိုကပ္ ိဳးေျမ (၅)ဧက   ေအမက္လပ္ု 
ကုိင္လ က္ရ ိၿပီး (ပံ ု - ၁တြင္ၾကည္ွ်ာ့ပါ။)  (၂၀) ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းမ မ၊  စိကု္ပ ိဳးေျမ (၅) ဧကမ  (၁၀) ဧက အတြင္း 
လုပက္ိုင္ေနၾကသူမ မး ျဖစေ္ၾကမငး္ေတြ႕ရ ိရပါသည။္ နမမတအိဖြဲ႔ၾကီး၏ ဥပေဒလူမႈ၀နထ္မး္မ မးေထမက္ပံွ်ာ့ 
ကူညီမ ဳျဖင္ွ်ာ့ ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြင္း လယယ္မေျမ မ တ္ပံုတင္ခဲွ်ာ့ေသမ ေတမင္သမူ မး၏ ပ မ္းမ   လယယ္မ  ေျမ   
အက ယအ္၀နး္မ မ (၅.၅၃) ဧကျဖစပ္ါသည္။ ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ လုပက္ြက္ငယ္ေတမငသ္ူမ မးအမး အေျခခံျခ င္း သည ္
အမရ ၏ေအမင္ျမင္မ ဳအရ ဆိံုး ာုိႏင္င ံ(၅) ာုိႏင္ငံ၏ စးီပြမးေရးေအမင္ျမင္မႈ သမိုင္းေၾကမင္းကို သမမက ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ 
ေျမယမလုပက္ုိင္ခြင္ွ်ာ့ မလံုၿခံဳမ ဳကို ခံစမးေနရေသမ မိသမးစမု မး၏ လိအုပ္ခ က္မ မးကိပုါ ထငဟ္ပလ္ က္ရ ိ ပါသည္။ 



 
 

 
 

 
 
 
 ဆယ္စုာႏ စ္တစ္ခုစမ လငဒ္ကဆ္မအဖြြဲ႔ၾက ီး၏ အိာႏၵိယာုိႏင္ငံအတြင္း ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳခ က္မ မးအရ 
ေျမမဲ႔ယမမဲ႔တုိ႔အမး ေျမကြကင္ယ္မ မးခြေဲ၀ခ ထမးေပးမႈအပါအ၀င၊္  လုပ္ကြက္ငယ္ေတမငသ္ူမ မးအမး ေျမယမ 
လုပက္ုိင္ပိုင္ဆိုင္မ ဳ ၊ လံုၿခံဳခိုင္မမေရးအတြက ္ ေထမက္ပံ႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းသည ္ လုပက္ြက္ဦးပိငု္ႀကီးမ မးကို 
ခ ဥ္းကပ္ေဆမင္ရြက္ျခငး္ထက္ ပိုမိထုိေရမက္ေၾကမင္း ေတြ႕ရ ိခဲွ်ာ့ရသည္။ ေျမယမ တစ္ယူနစ္ျခင္းစီ၏ ထတုလ္ုပ္ 
မႈအရ ထုတလ္ုပမ္ႈအျမင္႔ဆုံးကုိ ေဖၚေဆမငသ္ည္ွ်ာ့ လုပက္ြက္ငယမ္ မးတြင္  တစ္ဧက၏ ဆယပ္ံုတစ္ပံု ခန္႔သမရ ိ 
ေသမ စိကု္ပ ိဳးေျမမ မးလည္း ပါ၀ငသ္ည္။ လုပက္ြကင္ယ္ေတမငသ္ူမ မး၏ ထတုလ္ုပ္မႈ ပုိမုိတုိးတက္ေစရန၊္ 
ကမလလတ၊္ ကမလရ ည္ ရင္းာႏ ီးျမ ဳပ္ာႏ ံမ ဳမ မးအျဖစ္ ဆညတ္မတမ ံ တည္ေဆမက္ျခင္း၊  
ေျမျပငအ္နိမ္ွ်ာ့အျမင္ွ်ာ့ည ိျခင္း၊ ေျမဆလီႊမကို ထိေရမက္စြမျပဳျပင္ျခငး္၊  ေတမငက္ုန္း ေတမင္ေစာင္ီး မ မးတြင္  
ေလ ကမးထစလ္ယ္ယမ ေဖၚေဆမင္ျခငး္၊ ဖနလ္ံုအိမ္စုိက္ပ ဳးိေရး ာႏ င္ွ်ာ့ စိကု္ပ ိဳးစမးရိတ္ေခ းေငြလုပ္ငနး္မ မးပါ 
ေဖၚေဆမင္ရန္လုိသည္။ တရုတ္ာုိႏင္ငံ၏ ၁၉၆၂ ခုာႏ စ္မ  ၁၉၇၈ ခုာႏ စ္ကမလ၊ အေတြ႔အၾကဳံာႏ င္ွ်ာ့ သမဓကမ မးအရ၊  
(အစိုးရ၏ဦးေဆမင္မႈျဖင္ွ်ာ့ စိုက္ပ ိဳးေျမမ မးအမး စုစည္း ၍  စုေပါင္းလယယ္မေဖမ္ေဆမင္ခ ိန္) တြင္လည္း 
လုပက္ြကင္ယမ္ မးကို ပံွ်ာ့ပိးုမႈ ရ ိခဲ႔ရမ၊ စိကု္ပ ိဳးာုိႏင္ေသမ ေျမ၏ ၅ ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းသမရ သိည၊္ွ်ာ့ အလြန္ေသးငယသ္ည္ွ်ာ့ 

ပံု - (၁) ျမနမ္မာုိႏငင္၏ံ လယယ္မေျမမ တပ္ံုတငေ္ဆမငရ္ြကခ္ဲွ်ာ့သည္ွ်ာ့အမ ဳတြအဲလိကုဧ္ကမ မး 

(နမမတ ိ၂၀၁၅) 
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ပုဂၢလကိ စိကု္ပ ိဳးေျမမ မးသည္ ာုိႏင္ငံ၏ စုစု လယ္ယမထြက္ကုနထ္တုလ္ုပ္မႈတနဘ္ုိး၏ ၁၅ ရမခိငု္ာႏ ဳန္းမ  ၂၀ 
ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းအထိ ထတုလ္ုပ္ေပးာုိႏင္ေၾကမင္း ေတြ႕ရ ိခဲွ်ာ့ရသည္။ အလမးတူပင္၊ ရရု ာုိႏင္ငံတြင္လည္း၊ အစိုးရထိန္းခ ဳပ္ 
မႈျဖင္ွ်ာ့ ပုဂၢလကိလပု္ကြက္မ မးကို စုစည္း၍၊ စုေပါင္းလယယ္မအျဖစ္ေဖမ္ေဆမင္ခဲ႔ရမတြင္၊ စုစုစိကု္ပ ိဳးာုိႏင္ေသမ 
ေျမ၏ ၃ ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းမ  ေသမ လုပက္ြက္ငယ္မ မးသည္၊ စုစလုယ္ယမထြကက္ုနတ္နဘ္ုိး(ဟင္းသီးဟင္းရြက၊္ 
သစသ္ီး၀လံာႏ င္ွ်ာ့ အသမး ာႏ င္ွ်ာ့ ာုိႏ႕ထြက္ပစၥည္းအမ မးစအုျပင္၊ အမလူးထတုလ္ုပ္မ ဳအမ မးစ ု အပါအ၀င္) ၏ ၂၀ 
ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းမ  ၃၀ ရမခိုင္ာႏ ဳန္း အထိ ထုတလ္ုပာုိ္ႏင္ခဲွ်ာ့ၾကသည္။ ေတမင္ဗယီက္နမ္၏ “လယလ္ုပသ္သူမ 
လယ္ပုိင္ေရး” ဟ၍ူ အေစမပုိင္း ေဖၚေဆမင္စဥက္၊ ထတုလ္ုပ္မ ဳာႏ င္ွ်ာ့ တည္ၿငမိ္မ ဳတြင္ သိသသိမသမတိုး 
တက္ခဲွ်ာ့သည္။ ဆနထ္တုလ္ပု္မ ဳတြင္ (၃၀) ရမခိုင္ာႏ ဳန္း တိုးတက္ခဲွ်ာ့ရမ ကြန္ျမဴနစ ္ဗယီက္ေကမင္းတို႕၏ တပသ္မး 
စုေဆမငး္မႈကုိ (၈၀) ရမခုိင္ာႏ ဳ န္း ေလ  မွ်ာ့က  ေစခဲွ်ာ့သည္။ 
 ထတု္လုပမ္ ဳာႏ င္ွ်ာ့ တည္ၿငိမ္မ ဳတိ႕ုာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က၍္ ျဖည္ွ်ာ့စြက္ရလ  င္ ဆင္းရဲမ ဳ ေလ  မ႔ခ ေရး၏ အေျဖ 
တစ္ရပအ္ျဖစ္၊ ေျမယမမဲွ်ာ့မ ဳ မ မးအတြက္ အစိးုရပိုင္ေျမမ ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလကိပိုင္ေျမမ မးကိ ု၀ယယ္ူ၍ျဖစ္ေစ၊ေျမကြက ္ 
ငယ္မ မးကုိခြဲေ၀ခ ထမးေပးမည္ဆိလု  င္၊ စံမီစိကု္ပ ိဳးေျမကြက္မ မးကိ ု ျဖန္႔ေ၀ေပးသည္ထက္၊ အစိးုရ အေနျဖင္ွ်ာ့ 
ပုိမုိတတ္ာိုႏင္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယေ္ၾကမင္ွ်ာ့ဆိုေသမ္ လငဒ္ကဆ္မအဖြဲ႔ၾကီး အေနျဖင္ွ်ာ့ တရုတ္ျပည္မာႏ င္ွ်ာ့ 
အိာႏၵိယာိုႏင္ငတံို႕တြင္ အစိးုရာႏ င္ွ်ာ့ပူးေပါင္း၍ ေျမယမမဲွ်ာ့မ မးအတြက ္ ရည္ရြယက္မ လုပက္ြက္ ငယ္စိကု္ပ ိဳးေျမေရး 
ဥပေဒမူေဘမငေ္ဖၚေဆမင္ရမတြင္ ေအမင္ျမင္မ ဳရခဲွ်ာ့ေသမ ေၾကမင္ွ်ာ့ပင္ျဖစ္သည္။ ထိသုို႕လုပ္ ေဆမငရ္မတြင္ 
အစိုးရအေနျဖင္ွ်ာ့ ျပည္သပူိုငေ္ျမ မလံုေလမက္ပါက ပဂုၢလကိပိုင္ေျမမ မးကို ၀ယယ္ူျခင္းသည္ အေကမင္းဆံုး 
ခ ဥ္းကပ္ေဆမင္ရြက္ျခငး္ ျဖစ္ပါသည။္ အိာႏၵိယာုိႏင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ ေျမသိမ္းျခင္း၊ ပုဂၢလကိပိုင္ေျမအမး  
ေပါကေ္စ းထက္ာႏ ိမ္၍ ၀ယယ္ူျခငး္တိ႕ုသည္ အလပု္မျဖစ္ေၾကမင္း ေတြ႕ခဲွ်ာ့ရပါသည္။ ထိသုို႕ လုပ္ေဆမင္ခဲွ်ာ့ရမ၊ 
ကီရမလမာႏ င္ွ်ာ့ အေနမကဘ္ဂၤလမးျပည္နယ္မ လြ၍ဲ က နျ္ပည္နယ္ မ မးတြင္ ေျမပိုင္ရ င္မ မး၏ ေအမင္ျမင္စြမတံု႕ျပန္ 
တြန္းလ န္မ ဳကိ ု ခံခဲွ်ာ့ရေလသည္။ လငဒ္က္ဆမအဖြဲ႔ၾကီး၏အေတြ႕အႀကံဳအရ အစိုးရအေနျဖင္ွ်ာ့ ေစ းကြက္  
ေပါကေ္စ းအတိုင္း ၀ယ္ယမူ ဳသည ္ အထးူသျဖင္ွ်ာ့ ေျမကြက္ငယ္ကေလးမ မး ခြဲေ၀ခ ထမး ေပးေရးတြင္ 
အလြန္အက ိဳးရ ိေၾကမင္းေတြ႕ရ ိ ရပါသည။္ အိာႏၵိယ၏ ကမနတကၠျပည္နယ္၊ အေနမကဘ္ဂၤလမးာႏ င္ွ်ာ့ 
ၾသဒသိ  ျပည္နယ္တိ႕ုတြင္ ယင္းသို႕လုပ္ေဆမင္ရမ ေအမင္ျမငမ္ ဳမ မးရရ ိခဲွ်ာ့ေၾကမငး္ သမဓက ေကမင္းမ မး 
ရ ိခဲွ်ာ့ပါသည္။ 
 ပိုမိုအက ယ္ခ ဲ႕ဆိုရမည္ဆိလု  င္ အကယ္၍ ျမန္မမာုိႏင္ငံသည ္ ၁၉၄၅ ခာုႏ စ္မ စ၍ ဆယစ္ုာႏ စ္ 
(၇)စုစမအတြင္း အမရ ာုိႏင္ငံမ မး၏ လယယ္မက႑တြင္ ေအမင္ျမင္မ ဳာႏ င္ွ်ာ့ ရ ံဳးနိမ္ွ်ာ့မ ဳ အေတြ႕အႀကံဳမ မးကိ ု
အေမ  မ္အျမငႀ္ကးီစြမ အသံုးခ မည္ဆိပုါက ာုိႏင္ငံ၏ ကိယု္ပိုင္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိးုတက္ေအမင္ျမင္မ ဳသည္ အိပ္မကဆ္န ္
စြမအေကမငအ္ထည္ေပၚလမမည္ ျဖစ္ပါသည။္ 

အမရ  (၅) ာုိႏင္ငံ၏ ထတုလ္ုပ္မ ဳတြင္ အၾကီးအက ယ ္ ေအမင္ျမငမ္ႈရရ ိေစသည္ွ်ာ့ အခ က္မ မ၊ လုပ္ငန္း 
ဦးပိုင္ႀကီးမ မး(ပုဂၢလကိျဖစ္ေစ အစိုးရမ ဥးီေဆမင္ေသမ စုေပါငး္လယယ္မပင္ျဖစ္ေစ)ထက္၊  လုပက္ြက္ငယ ္ 
ေတမငသ္ူမ မး၏ စိကု္ပ ိဳးမ ဳအတြက္ဥးီတညေ္သမ ေျမယမလုပ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့လုံျခဳံခုိင္မမမ ဳ ေၾကမင္ွ်ာ့သမ ျဖစေ္လသည္။  
ေအမက္ပါအခ က ္(၅) ခ ကအ္ေပၚ ဆင္ျခငသ္ုံးသပ္ၾကည္႔ပါေလ- 
 

 ဂ ပန္ာုိႏင္ငံသည ္ ေျမယမလပု္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳစိတ္ခ ျခင္းမရ ိေသမ သးီစမးစုိက္ပ ဳိးေရးစနစ္မ ၊  ေျမယမ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳစတိ္ခ ရသည္ွ်ာ့ ကိယု္ပိုငလ္ုပက္ြကင္ယ္စိကု္ပ ိဳးေရးအျဖစ္ ၁၉၅၅ ခုာႏ စ္မ  ၁၉၇၀ 
ခုာႏ စ္ကမလအတြင္း ေျပမင္းလဲခဲွ်ာ့ရမ စိကု္ပ ိဳးထတုလ္ုပ္မ ဳသည္ ာႏ စ္စဥ ္(၃) ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းတိုးတက္ခဲွ်ာ့သည္။ 



 
 

 
 ထို႕နညး္တစူြမ ထိုင္၀မာုိ္ႏင္ငံသညလ္ည္း ေျမယမပိုငဆ္ိုင္မ ဳလံုၿခံဳစတိ္ခ ျခငး္မရ ိေသမ သီးစမးစနစမ္  

ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ လံုၿခံဳစိတခ္ ရသည္ွ်ာ့ ကိယု္ပိုငလ္ုပက္ြကင္ယ္စိကု္ပ ိဳးေရး အျဖစေ္ျပမင္းလဲခဲွ်ာ့ရမ၊ ၁၉၅၂ 
ခုာႏ စ္မ  ၁၉၆၂ ခုာႏ စ္၊ ဆယစ္ုာႏ စ္တစခ္ုအတြင္း စိကု္ပ ိဳ းထတု္လုပမ္ ဳ (၆၀) ရမခိုင္ာႏ ဳန္းတုိးတကလ္မၿပးီ  
ေတမငသ္လူယ္သမမးမ မး၏၀င္ေငြ (၁၅၀) ရမခိုင္ာႏ ဳနး္အထိ တိုးတက္ခဲွ်ာ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္မ ဳ 
အမးလံုး၏ သက္ေရမကမ္ႈအျဖစ္၊  လငဒ္ကဆ္မအဖြဲ႔ၾကီး၏ သကၠရမဇ္ ၂၀၀၀ ျပည္ွ်ာ့ာႏ စ္တြင္ ကြင္းဆင္း  
ေမးျမန္းခ က္မ မးအရ လပုက္ြကင္ယေ္တမငသ္မူ မးျဖစသ္ည္ွ်ာ့၊ တုိင၀္မမ္သိမးစမု မး၏ (ပ မး္မ  လပုက္ုိငမ္ ဳ    ေ
ျမယမ (၃) ဧကေက မ္ခန္႔) ၏ လူေနမ ဳအဆင္ွ်ာ့အတန္းကိ ုေအမက္ေဖမ္ျပပါ ဇယမးအတိုင္း ေတြ႕ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည ္(အသံုးအေဆမင ္အမ မးစသုည ္ျပည္တြင္းထတုက္ုန္မ မးျဖစ္ၾကပါသည္။) 
 

မ က္ျမင္အရ ေတမငသ္လူယသ္မမး 
အိမ္ေထမင္စုမ မးတြင္ ပိုင္ဆိငု္ထမးေသမ 

 တိကု္အိမ္ 
 ေရမင္စံုရုပ္ျမင္သၾံကမး 
 ဗြီစီဒီ (သို႕မဟတု္) ဒဗီြီဒီျပစက ္
 စတီရယီိအုသထံြက္စနစ ္
 လက္ကိုငဖ္ုန္းမ မး 
 အ၀တ္ေလ  မ္စက ္
 ေရခေဲသတ မ 

အိမ္ေထမင္စအုမ မးစတုြင္ပိုငဆ္ိုင္ေသမ 
(သို႕မဟတု္) ပိုငဆ္ိုင္ခဲွ်ာ့ေသမ 

 ကြန္ပ ဴတမ 
 ပုဂၢလကိအသကအ္မမခံစနစ ္
 ထိုင္၀မ္စေတမွ်ာ့ေစ းကြက္မ  

စေတမွ်ာ့ရ ယယ္မ 
 ာုိႏင္ငံရပ္ျခမးအပန္းေျဖခရီး (သို႕မဟတု္) 

အလညခ္ရီး 
 

 ထို႕အတ ူ ေတမင္ကိုရီးယမးာႏိုင္ငံတြင္လည္း၊  ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ လံုၿခံဳခိုင္မမမ ဳမရ ိသည္ွ်ာ့ 
သီးစမးစနစ္မ  ကိုယ္ပိုင္စိုက္ပ ိဳးေရးအျဖစ္ေျပမင္းလခဲဲွ်ာ့ၿပီးေနမက ္၁၉၅၀ာႏ စ္မ မး၏ အလယ္ခန္႕ မ  
၁၉၇၀၊ ာႏ စ္မ မး၏ အလယ္ခန္႕အတြင္း၊ ျပဳျပင္ေျပမင္းလေဲရးကမလအလြန္တြင္၊  ဆန္စပါး 
ထုတ္လုပ္မ ဳာႏ ဳန္းသည္ (၇၀) ရမခိုင္ာႏ ဳန္းအထက္ အထ ိ ျမင္ွ်ာ့တက္ လမခဲွ်ာ့သည္။ (၁.၂၅ ဧက၏ 
တစ္၀က္ ေအမက္ရ ိ အလြန္ေသးငယ္သည္ွ်ာ့ စိုက္ပ ိဳးေျမမ မးမ ) 

 
 တရုတ္ျပည္မတြင္လည္း ကနဦးအေနျဖင္ွ်ာ့ သီးစမးစနစ္မ  လုပ္ကြက္ငယ္ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ ကို 

ေျပမင္းလခဲဲွ်ာ့ရမ ၁၉၄၉ ခုာႏ စ္မ  ၁၉၅၆ ခုာႏ စ္အတြင္း ာႏ ံစမးသီးာႏ  ံ ထုတ္လုပ္မ ဳသည္   (၇၀) 
ရမခိုင္ာႏ ဳန္းအထိ ျမင္ွ်ာ့တက္လမခဲွ်ာ့သည္။ ကံဆိုးမုိးေမ မင္က ေစသည္ွ်ာ့  စုေပါင္းလယ္ယမစနစ္ကို 
ကူးေျပမင္းခဲွ်ာ့ၿပီးေနမက္ အငတ္ေဘးဆုိက္ခဲွ်ာ့သျဖင္ွ်ာ့ လူဦးေရ သန္း (၃၀) အထိ ေသဆုံး ခဲွ်ာ့ရသည္။  



 
 

ထို႕ေနမက ္ စုေပါင္းလယ္ယမစနစ္ကိုဖ က္သိမ္းၿပီး လုပ္ကြက္ငယ္စိုက္ပ ိဳးေရးသို႕ 
ျပန္လည္ကူးေျပမင္းခဲွ်ာ့ၿပီးရမ၊ ၁၉၇၈ ခုာႏ စ္မ  ၁၉၈၄ ခုာႏ စ္အထ ိစိုက္ပ ိဳးေရးထုတ္ကုန္သည္ (၃၂) 
ရမခိုင္ာႏ ဳန္းအထိ ျပန္လည္ျမင္ွ်ာ့တက္လမခဲွ်ာ့သည္။ 
 

 ဗီယက္နမ္ာႏိုင္ငံသည္ ာႏိုင္ငံေတမင္ပိုင္းတြင္ သီးစမးစနစ္အစမး လုပ္ကြက္ငယ္စိုက္ပ ိဳးေရး 
ပံုစံသို႕ ကူးေျပမင္းၿပီးေနမက္ ၁၉၇၀ - ၇၃ ခုာႏ စ္အတြင္း ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မ ဳာႏ ဳန္းသည္ (၃၀) 
ရမခိုင္ာႏ ဳန္းအထိ တိုးတက္လမခဲွ်ာ့သည္။ ထိုအခိ န္တြင ္ ာႏိုင္ငံေျမမက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရထိန္း 
ခ ဳပ္ေသမ စုေပါင္းလယ္ယမစနစ္ကိုေဖမ္ေဆမင္ေနခဲွ်ာ့ၿပီးေနမက္ အထြက္ာႏ ဳန္း အလြန္အမင္း 
က ဆင္းလမသည္ာႏ င္ွ်ာ့အခါ၊ စုေပါင္းလယ္ယမစနစ္ကိုဖ က္သိမ္းၿပီး ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳ 
စိတ္ခ ရသည္ွ်ာ့ လုပ္ကြက္ငယ္စိုက္ပ ိဳးေရးစနစ္သို႕ ေျပမင္းလခဲဲွ်ာ့ေလသည္။ 
 
တရုတ္ာႏိုင္ငံာႏ င္ွ်ာ့ အိာႏၵိယာႏိုင္ငံတို႕၏ ေအမင္ျမင္ခဲွ်ာ့ေသမအေတြ႕အႀကံဳမ မးအရ၊ တစ္ဧက၏ ၂၀ ပုံ 

တစ္ပု ံ(၀.၀၅) ဧကမ ၊ တစ္ဧက၏ ၁၀ ပုံ တစ္ပု ံ(၀.၁)ဧကမ   ငယ္ေသမ လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳစိတ္ခ ရသည္ွ်ာ့ 
အကြက္ငယ္ေလးမ မးသည္ မိသမးစု အသက္ေမြးမႈ၏အေထမက္အပံ႔ သုိ႔မဟုတ ္ အသက္ေမြးမႈ 
အတြက ္ အေထမက္အကူျပဳာႏိုင္ေၾကမင္း ေတြ႕ရ ိခဲ႔ရသည္။ တရုတ္ာႏိုင္ငံတြင္ စုေပါင္းလယ္ယမကို 
မဖ က္သိမ္းမီ (၁၉၆၂ ခုာႏ စ္မ  ၁၉၇၉ ခုာႏ စ္ကမလ အတြင္း) ကမလက လယ္ယမေျမစုစုေပါင္း၏ (၅) 
ရမခိုင္ာႏ ဳန္းအမး မိသမးစုတစ္ာႏိုင္တစ္ပိုင္ အကြက္ငယ္ေလးမ မးအျဖစ္စိုက္ပ ိဳးခဲွ်ာ့ၿပီး စိုက္ပ ိဳးေရး 
ထုတ္ကုန္စုစုေပါင္း၏ (၁၅) ရမခိုင္ာႏ ဳန္းမ  (၂၀) ရမခိုင္ာႏ ဳန္းအထိ ထုတ္လုပ္ာႏိုင္ခဲွ်ာ့သည္။ အိာႏၵိယာႏိုင္ငံ၏ 
ျပည္နယ္သုံးခုတြင္၊ အတိတ္ကမလက ေျမမဲ႔ယမမဲ႔မိသမးစုမ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့၊ ရမေပါင္းမ မးစြမေသမ မိသမး 
စုမ မးအမး၊ ေျမကြက္ငယ္ေလးမ မးကိ ုခြေဲ၀ခ ထမးေပးခဲ႔ရမ၊ အစမအဟမရ တုိးတက္ရရရ ိမ ကု ိျဖစ္ထြန္း 
ေစ၍၊ ၀င္ေငြာႏ င္ွ်ာ့ လူမ ဳအဆင္ွ်ာ့အတန္းတုိ႕ကုိ တိုးျမ င္ွ်ာ့ေပးာုိႏင္ခဲွ်ာ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုတြင္ 
အမ ိဳးမ ိဳးကြဲျပမးေသမ မီးဖိေုခ မင္စိုက္ခင္းမ မးသည္ ေျပမင္းစိုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ မး၏ ေျမတစ္ယူ 
နစ္အျမတ္အစြန္းရရ ိမႈာႏ ဳန္းထက္ အဆေပါင္း (၂၀) ပို၍ အက ိဳးအျမတ္ရရ ိခဲွ်ာ့ေလသည္။ 

ယင္းသုိ႕ထုတ္ကုန္တိုးတက္လမျခင္း၏ အေျခခံအေၾကမင္းတရမးမ မ လုပ္ကြက္ငယ္မ မး (သို႕ 
မဟုတ္) ပိုမိုေသးငယ္ေသမေျမကြက္ငယ္ေလးမ မး (သို႕မဟုတ္) အိမ္ျခံဥယ မဥ္ေျမမ မးတြင္ ေျမယမ 
လုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳစိတ္ခ မ ဳရ ိေစျခင္းျဖင္ွ်ာ့၊ စိုက္ပ ိဳးလုပ္ကိုင္ေသမ အိမ္ေထမင္စုအဖို႔ လုပ္အမး အတြက ္
ျဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကးစုေဆမင္းျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အဓိကသြင္းအမးစုမ မးအတြက္ျဖစ္ေစ စိတ္ခ စြမ 
ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံာႏိုင္၍ ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ေျမယမေရရ ည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မ ဳအတြက္ ဆည္တမံမ မး၊  
ေျမမင္းမ မး၊ ေျမျပင္ည ိျခငး္၊ ေလ ခါးထစ္ေျမည ိျခင္း၊ ေျမဆီလႊမျပဳျပင္ျခင္း၊ ဖန္လံုအိမ္တည္ ေဆမက္ 
ျခင္း၊ သစ္ပင္ႀကီးမ မးစိုက္ပ ိဳးျခင္း၊ စင္ထိုးျခင္း၊ ငါးေမြးျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ တိရိစၦမန္ေမြးျခင္းစသည္ တို႕ကိ ု ျပဳလုပ္ 
ာႏိုင္ခဲွ်ာ့၍ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးျမင္ွ်ာ့သီးာႏ ံမ မးစိုက္ပ ိဳးျခင္းသည္လည္း အေျခခံစမးသံုးသီးာႏ ံမ မး စိုက္ပ ိဳးျခင္း 
ထက္ပို၍ တိုးတက္လမခဲွ်ာ့ပါသည္။ ထိုင္၀မ္ာုိႏင္ငံတြင္ ၁၉၅၂ ခုာႏ စ္မ  ၁၉၇၉ ခုာႏ စ္အတြင္း ေျမယမ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လုံၿခံဳစိတ္ခ ရေသမ စိုက္ပ ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းငယ္မ မးမ  တန္ဖိုးျမင္ွ်ာ့သီးာႏ ံ၊ ဟင္းသီး 



 
 

ဟင္းရြက ္ ာႏ င္ွ်ာ့ ေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္ မ မးထုတ္လုပ္မ ဳသည္ စိုက္ပ ိဳးေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန ္ အမးလံုး၏ 
(၂၁) ရမခိုင္ာႏ ဳန္းမ  (၆၀) ရမခိုင္ာႏ ဳန္း အထိတုိးတက္လမခဲွ်ာ့သည္။ 

ာႏႈိင္းယ ဥ္မႈမ မးအရ၊ ဧရိယမအက ယ္အျပန္႔ စိုက္ခင္းၾကီးမ မး၏ ေျမယမကုိ အက ဳိးရ ိစြမ 
အသုံးခ ာႏုိင္မႈာႏ င္ွ်ာ့ ထုတ္လုပ္ာႏုိင္စြမ္းမ မ၊ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လုံၿခံဳစိတ္ခ ရေသမ လုပ္ကြက္ငယ္  
ေတမင္သူစိုက္ပ ိဳးေရးထက္ ေလ မွ်ာ့နည္းေၾကမင္း တသမတ္တည္းေတြ႕ရ ိရေပသည္။ ဤအခ က္သည္ 
အေျခခံစမးေသမက္ကုန္ သီးာႏ ံမ မးအတြက္သမမက တန္ဖိုးျမင္ွ်ာ့သီးာႏ ံမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ပို႕ကုန္သီးာႏ ံမ မးအတြက္ပါ 
မ န္ကန္သည္။ ဤသုိ႔ေသမအေျခအေနတူညီေသမ္လည္း၊ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လုံၿခံဳစိတ္ခ ရမႈ မရရ ိ  
ေသမ လုပ္ကြက္ငယ္ေတမင္သူ စိုက္ပ ိဳးေရးအတြက္မ ူ မ န္ကန္မႈ မရ ိေပ။ ဘဂၤလမးေဒွ်ာ့ရ ္၊ အိာႏၵိယာႏ င္ွ်ာ့ 
ပါကစၥတန္ာႏိုင္ငံမ မးတြင္ ဦးပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ မးသည္ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လုံၿခံဳခိုင္မမမႈ မရ ိေသမ 
လုပ္ကြက္ငယ္မ မးသို႕ သီးစမးစနစ္ာႏ င္ွ်ာ့လုပ္ကုိင္ေစရမ ေတမင္ကိုရီးယမး၊ တရုတ္၊ ထိုင္၀မ္၊ ဗီယက္နမ္ 
ာႏ င္ွ်ာ့ ဂ ပန္ာႏိုင္ငံမ မးမ  ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လုံၿခံဳစိတ္ခ ရေသမ လုပ္ကြက္ငယ္စိုက္ပ ိဳးသူမ မး၏ ဆန္စပါး 
ထုတ္လပု္မ ဳာႏ ဳန္းာႏ င္ွ်ာ့ယ ဥ္ေသမ္၊ အၾကမ္းအမးျဖင္ွ်ာ့ အနည္းဆံုး မက္ထရစ္တန္ာႏ င္ွ်ာ့တြက္ပါက သံုးပံု 
ာႏ စ္ပံုသမ ထုတ္လုပ္ာႏိုင္ခဲွ်ာ့သည္။ ထိုင္၀မ္ာုိႏင္ငံ၏ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳစိတ္ခ ရေသမ လုပ္ကြက္ငယ္  
ေတမင္သူစိုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ မးမ  င က္ေပ မသီးာႏ င္ွ်ာ့ ႀကံထုတ္လုပ္မ ဳာႏ ဳန္းသည္ အမရ တိုက္ရ ိ အျခမး 
ာႏိုင္ငံမ မး၏ထုတ္လုပ္မ ဳာႏ ဳန္းမ မးထက္ ပိုမိုျမင္ွ်ာ့မမးလ က္ရ ိသည္။  တစ္ခ ိန္တည္းတြင္၊ မေလးရ မး၊ အင္ဒို 
နီးရ မး၊ အိာႏၵိယာႏ င္ွ်ာ့ ထိုင္းာႏိုင္ငံတို႕ရ ိ လုပ္ကြက္ငယေ္တမင္သ ူ စိုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ မး၏ ရမဘမ 
အထြက္ာႏ ဳန္းသည္ ယင္းာႏိုင္ငံမ မးရ ိ လုပ္ငန္းႀကီးမ မး၏ အထြက္ာႏ ဳန္းထက္ (၈၀) ရမခိုင္ာႏ ဳန္းပိုမို 
ျမင္ွ်ာ့မမးလ က္ရ ိသည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ခ) လပုက္ြကင္ယေ္တမငသ္စူိကုပ္ ိဳ းေရးသည၊္ ေျမယမမဲွ်ာ့မ ဳေျဖရ ငး္ရန ္အေကမငး္ဆံုးျဖစသ္ည္။ 
 
 အထက္ပါတငျ္ပခ က္မ မးအရ ျမနမ္မာုိႏင္ငံတြင္ လံုၿခံဳခိုင္မမမ ဳရ ိေသမ ေျမယမလုပပ္ိုင္ခြင္ွ်ာ့ အတြက ္
စီစဥ္ေဆမင္ရြက္မည္ဆိုပါက မည္သည္ွ်ာ့အုပ္စသုည ္ အက ိဳးအျမတအ္ရ ဆိံုးျဖစ္မည္နည္း။ အမရ ၏ အေတြ႕ 
အႀကံဳမ မးအရ မည္သည္ွ်ာ့နည္းလမး္သည ္အျဖစ္ာုိႏင္ဆံုးျဖစ္မည္နည္း၊ မည္သည္ွ်ာ့နည္းလမး္သည ္အက ိဳ းအျမတ ္
အရ ဆိံုးျဖစ္မည္နည္းာႏ င္ွ်ာ့ မည္သညက္ိုေရ မငလ္ႊဲရမည္နည္း။ အစရ သိည္ွ်ာ့ ေမးခြန္းမ မးသည ္ ဆင္းရဲမ ဳ ပေပ မက ္ 
ေရးအတြက္ ေျမယမမူ၀ါဒာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမဥပေဒမ မးခ မ တ္ရမတြင္ ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့ျဖစ္မႈကုိဖယ္ရ မးရန္ ထည္ွ်ာ့သြင္း 
စဥ္းစမးျခင္းျဖင္ွ်ာ့ ဗဟိျုပဳာုိႏင္ပါမည္။ အစျပဳမည္ဆိုပါက ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့ျဖစ္ေပၚရသည္ွ်ာ့ အေျခအေနအရပ္ရပက္ိ ု
တကိ ေသခ မစြမ နမးလညထ္မးရမည္ျဖစသ္ည္။ လငဒ္ကဆ္မအဖြဲ႔ၾကးီ၏ အေရ ႕ေတမငအ္မရ အတြင္း ၁၉၆၀ 
ႏ စ္မွ်ာီးမ စတင၍္ ေျမယမမဲွ်ာ့လူဦးေရာႏ င္ွ်ာ့ ပတ္သက၍္ ေဆမင္ရြက္ခဲွ်ာ့မ ဳ မ မး၏ အေတြ႕အႀကံဳမ မးအရ၊ ေျမယမ 
အခြင္ွ်ာ့အေရး လုံေလမက္စြမ မရရ ိသူမ မးမ မ၊ က႑ၾကးီ(၈)ခုအတြင္း၊ တစ္ခမုဟတုတ္စ္ခုထက္ပုိေသမက႑တြင္ 
အမ ိဳးမ ိဳးေသမ အခ ိဳးျဖင္ွ်ာ့ ပါ၀င္လ  က္ရ ိေလသည္။ (အခ ိဳ ႕က႑မ မးတြင္  အေၾကမငး္အရမအခ ိဳ႕မ မ ထပ္ေနာုိႏင္ 
ပါသည)္ 
 

 လံုး၀ေျမယမမဲွ်ာ့ျဖစ၍္၊ ေျမယမမပိုင္ဆိုငေ္သမ္လည္း စိကု္ပ ိဳ းေရးက႑တြင္ လုပက္ိုငလ္ က္ ရ သိူမ မး 
(ေယဘူယ အမးျဖင္ွ်ာ့ စိုကပ္ ိဳးေရးလပု္သမးမ မးျဖစ္ၿပးီ အထူးသျဖင္ွ်ာ့ ေန႕စမး အလုပသ္မမးမ မး) 

 
 သီးစမးလပု္ကိငု္သူေတမင္သမူ မး (အစုစပလ္ုပက္ိုငသ္ူမ မးအပါအ၀င္) 

 
 ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳမ ဳမရ ေိသမ က ဴးေက မ္လုပက္ိုငသ္မူ မး အစိုးရေျမ (သို႕မဟတု္) 

အမ မးပိုင္ေျမမ မးတြင္ က ဴးေက မ္စိုက္ပ ိဳ းေနသူမ မး၊ 
 

 ဓေလွ်ာ့ထံုးတမ္းအရ (သိ႕ုမဟတု္) အျခမးရိုးရမအစဥအ္ဆက္ေျမမ မးတြင္လုပက္ိုငသ္ူမ မး 
ထိုေျမမ မး၏ပိငု္ဆိငု္မ ဳကို ဥပေဒအရတရမး၀ငအ္သအိမ တ္ျပဳျခင္းမခရံသူမ မး၊ 

 
 ျပည္တြငး္ေနအတညတ္က ေနထိုင္မ ဳ မရ သိူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ဒုကၡသည္မ မး ထိသုတူို႕၏ 

မူလရိုးရမအသက္ေမြးမ ဳအရ စိုက္ပ ိဳ းေရးလုပင္န္းလုပက္ိုငသ္ူမ မး၊ 
 

 ေျမယမျပဳျပငေ္ျပမင္းလဲေရးေၾကမင္ွ်ာ့ ေျမလုပ္ပိုငခ္ြင္ွ်ာ့ရထမးသူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အျခမးလုပက္ြကင္ယ္ စိုကပ္ ိဳးသ ူ
မ မး ထိသုတူို႕၏ေျမယမမ မးကို ဥပေဒာႏ င္ွ်ာ့အညီေဆမငရ္ြကထ္မးမႈ မရ ိေသးျခငး္ ာႏ င္ွ်ာ့ လုပ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့ 
လုံျခဳံခုိင္မမမ ဳမရ ိေသးျခငး္၊ 

 
 ေမြးျမဴေရးသမမးမ မး ထိသုတူို႕သည္ ေျမယမကို စမးက က္အျဖစ္၊ ယမယအီသံုးျပဳေနေသမ္လည္း 

ဥပေဒအရအသအိမ တ္ျပဳျခငး္မခံရသူမ မး၊ 
 



 
 

 အမ ိဳးသမးီမ မး အမိ္ေထမင၏္အစတိ္အပိုင္းျဖစ္ေသမ္လည္း မသိမးစု၏လံုၿခံဳခိုင္မမေသမ ေျမယမပိုင ္
ဆိုင္ခြင္ွ်ာ့ကို မ  ေ၀ျခင္းမခံရသမူ မး၊ 

 
ေျမယမခြေဲ၀ခ ထမးမ ဳသည ္ေျမယမမဲွ်ာ့မ မးကိဥုးီတညရ္နလ္ိအုပေ္ၾကမငး္ အမ ိဳ းသမးေျမအသံုးခ မ ဳမ၀ူါဒ (မၾူကမး္)တြင ္ပါ၀ငမ္ ဳ  
 
ျမန္မမာုိႏင္ငံအစိုးရသည္ အမ ိဳးသမးေျမအသံုးခ မ ဳမူ၀ါဒ၏ (၆) ႀကိမ္ေျမမက္မူၾကမ္းတြင္ ေျမယမမဲွ်ာ့မ မးကိုဦးတည္သည ္ွ်ာ့  
ေသမွ်ာ့ခ က္(၃)ခမု မ- ပထမအေနျဖင္ွ်ာ့ အေျခခံမမူ မးတြင္ ယင္းကိစၥပါ၀င္မ ဳကိုျမ င္ွ်ာ့တင္ရန္၊ ဒုတယိအေနျဖင္ွ်ာ့ မူၾကမ္းတြင္ 
လိုအပ္ေသမ ေျမယမမဲွ်ာ့မိသမးစမု မး၏ အခ က္အလက္မ မးကို အမ ိဳးသမးအဆင္ွ်ာ့ စစ္တမ္းေကမက္ယူ၍ မ တ္တမ္းထမး 
ရ ိရန္၊ တတိယအေနျဖင္ွ်ာ့ မူ၀ါဒတြင္ ေျမယမမဲွ်ာ့မိသမးစုမ မးကို ေျမယမခြေဲ၀ခ ထမးေရးအတြက္ အခြင္ွ်ာ့အမဏမ ေပးအပ္ရန္ 
တို႕ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင္ွ်ာ့ မူၾကမ္း၏ အေျခခံမူမ မးတြင္ ေျမယမမဲွ်ာ့မ မးကိုဦးတည္ရန္ ထင္ရ မးစြမျပဆိုထမးသည္မ မ အပိုဒ္ 
(၇(ဍ))တြင္ “အိမ္ယမမဲ႔မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေျမမဲ႔ယမမဲ႔ျပည္သူမ မးအမး အိမ္ရမာႏ င္ွ်ာ့ေျမယမခြေဲ၀အသုံးျပဳခြင္ွ်ာ့ ေပးာႏုိင္ေရးအတြက္၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ မး ေရးဆြအဲသုံးျပဳရန္” ဟု အစိုးရအေနျဖင္ွ်ာ့လုပ္ေဆမင္ရန္လိုအပ္မ ဳကို ေဖမ္ျပထမးသည္။ ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ 
ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမလံုၿခံဳစိတ္ခ မ ဳ မရ ိသူမ မးအမး လုပ္ကြက္ငယ္စိုက္ပ ိဳးေရးအျဖစ္ ပ ိဳးေထမင္ေပးရန္ လိုအပ္ 
သည္မ မ ေသခ မလ က္ရ ိပါသည္။ အသစ္ထုတ္ျပန္ေသမ “ေျမာႏ င္ွ်ာ့သက္ဆုိင္သည္ွ်ာ့ သတင္းအခ က္အလက္စီမံခန္႔ခြျဲခင္း” 
အခန္းတြင္ ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့မ မးကိုစစ္တမ္းေကမက္ရန္ာႏ င္ွ်ာ့ စစ္တမ္းေကမက္ယူရမတြင္ ေဒသခံမ မးပါ၀င္ရန္ကို 
အပိုဒ္(၁၅(ဆ)) အျဖစ္ ထည္ွ်ာ့သြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ အခ ဳပ္အမးျဖင္ွ်ာ့ အပိုင္း(၃)၊ စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္းာႏ င္ွ်ာ့ 
ေျမအသံုးခ မ ဳေျပမင္းလဲျခင္း အခန္း၊ အပိုဒ္ (၁၉ (စ ))တြင္ “ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့ျပည္သူမ မးအမး ေျမယမခြေဲ၀ခ ထမးာႏိုင္ရန္ 
အရန္ေျမေနရမ သတ္မ တ ္ ေဆမင္ ရြက္ေပးျခင္း” ဟု အစိုးရအခြင္ွ်ာ့အမဏမျဖင္ွ်ာ့ ခရိုင္အဆင္ွ်ာ့ေျမအသံုးခ မ ဳ 
အစီအမံခ မ တ္၍ အေကမင္အထည္  ေဖမ္ရန္ ေဖမ္ျပထမးၿပီး အပိုင္း(၄) အစိုးရက စမီံခန္႕ခြပဲိုင္ခြင္ွ်ာ့ရ ိေသမေျမမ မးကို 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ျပဳျခင္းာႏ င္ွ်ာ့င မးရမ္းျခငး္အခန္း၊ အပိုဒ္ (၃၀(စ))တြင ္ “ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့မ မးကို ေျမယမခြေဲ၀ခ ထမး ေပးာုိႏင္ရန္ 
စီစဥ္ေဆမင္ရြက္ရမည္” ဟု အေရးပါေသမ ပံွ်ာ့ပိုးမ ဳကိုေဖမ္ျပထမးသျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမမဲွ်ာ့မိသမးစုမ မးအမး 
ေျမယမခြေဲ၀ခ ထမးေပးရန္သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကမင္း သိသမ ေစပါသည္။ 

 
လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔ၾကီး၏ ကြငး္ဆငး္ေလွ်ာ့လမခ က္ာႏ င္ွ်ာ့ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ က္မ မးအရ ႀကိဳတင၍္  ေကမက္  

ခ က္ခ ရလ င္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ေျမယမမဲွ်ာ့မ မးသည ္ ပထမာႏ င္ွ်ာ့ ဒုတယိ က႑ာႏ စ္ခုျဖစ္ေသမ လံုး၀ေျမယမမဲွ်ာ့  
လယ္ယမလုပသ္မးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ သီးစမးလပု္ကိငု္သူေတမင္သမူ မး အမ မးအျပမးပါ၀ငပ္ါသည္။ ထပမ္ံျဖည္ွ်ာ့စြက္ရလ င ္
ေဒသအလိုက ္ရပ္ရြမဓေလွ်ာ့အရ သဘမ၀ရင္းျမစ္ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမမ မးကို စီမံခန္႕ခြေဲလွ်ာ့ရ ရိမ ေတမငသ္အူမ မးအျပမး 
သည ္ ေျမလြတမ္ မး၊ သစ္ေတမေျမမ မး ဟ ု တရမး၀င ္ သတ္မ တထ္မးေသမ ေျမမ မးတြင္ စိကု္ပ ိဳးလုပက္ိုင ္
လ က္ရ ိေသမေၾကမင္ွ်ာ့ ထိသုူမ မးသည္ ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့ စမရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိကုဲွ်ာ့သို႕ေျမမ မးသည ္
တညဆ္ဲ ဥပေဒမ မးအရ လယ္ယမေျမအျဖစ္ မ တပ္ံုတင္ခြင္ွ်ာ့မရ ိရမ ထိုေတမင္သ ူ မ မးသည ္ ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့၊ 
ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳမ ဳ မရ ိေသမ က ဴးေက မ္လုပက္ိုငသ္ူမ မး၊ ‘ဓေလွ်ာ့ထံုးတမး္အရ’ (သိ႕ုမဟုတ္) ‘အျခမးရိုးရမ 
အစဥအ္လမ’ ေျမမ မးတြင္ လုပက္ိုငသ္ူမ မးက႑တြင္ ပါ၀ငလ္မျခင္းျဖစသ္ည္။ သမဓကျပရလ င္ ဥပေဒအရ 
သစ္ေတမေျမအျဖစ္ သတ္မ တထ္မးေသမေျမအတြင္း ကနဦးစိကု္ပ ိဳးခဲွ်ာ့သ ူေတမငသ္ူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အဆုိပါေျမအတြင္း 
ာႏ စ္ေပါင္းမ မးစြမ စုိက္ပ ဳိးလပု္ကုိင္လမသူမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ရရ ိေရးအတြက္ နမမတိအဖြဲ႔ၾကီး၏ 
ဥပေဒေရးရမလူမႈ၀နထ္မ္းမ မးထ ံ အကအူညီ ေတမငး္ခဲွ်ာ့ၾကသည္။ ယငး္ေတမငသ္ူမ မးအနက္မ  (၈၃) ရမခုိင္ 
ာႏ ဳန္းမ မ အျခမးစိုကပ္ ိဳးရန္ ေျမမရ ေိၾကမင္း ေတြ႕ရ ိခဲွ်ာ့ရသည္။ ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ ယင္းျပႆနမရပ္မ မးကို ဦးတည ္
ေျဖရ င္းျခင္းျဖင္ွ်ာ့လညး္ ေျမယမမဲွ်ာ့မ ဳအမး ေလ  မွ်ာ့ခ ာုိႏင္မည္ျဖစ္သည္။ 



 
 

ေျမယမမဲ႔လယယ္မလုပသ္မးမ မး (သို႔မဟတု္) သီးစမးစိကုပ္ ိဳးသူ ေျမယမမဲွ်ာ့ေတမငသ္ူ မသိမးစမု မး သည၊္ 
ေရ းယခငက္ လံုၿခံဳခိုင္မမေသမေျမယမ လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ရ ိခဲွ်ာ့ဘူးသူမ မး ျဖစ္ခဲ႔ၾကေသမ္လည္း၊ မ  တမႈမရ ေိသမ 
ေျမယမေလ မ္ေၾကးျဖင္ွ်ာ့ ေျမသိမ္းယူျခငး္ကိုခံခဲွ်ာ့ရသူမ မး (သို႕မဟတု္) မသိမးစု၀င္မ မးက ၿမိဳ႕ျပေဒသသို႕ အလုပ ္
ရ မေဖြရနထ္ြက္ခြမသြမးသျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမကိုစြန္႕လႊတ္ခဲွ်ာ့ရသမူ မး (သို႕မဟတု္) ေဒသတြင္းပဋိပကၡေၾကမင္ွ်ာ့ ေသမ ္
လည္းေကမငး္၊ နမဂစ္မုန္တိင္ုးကွဲ်ာ့သိ႕ုေသမ သဘမ၀ပတ၀္န္းက င္ျပႆနမမ မးေၾကမင္ွ်ာ့ (သုိ႔မဟတု္) ရမသီဥတ ု 
ေျပမင္းလဲျခငး္ဒဏ္ေၾကမင္ွ်ာ့ ေျပမင္းေရႊ႕လမခဲ႔ရသည္ွ်ာ့ အေျခခ သူမ မး ျဖစ္ၾကသည။္ နမမတ ိ အဖြဲ႔ၾကီး၏ ဥပေဒ 
လူမႈ၀နထ္မး္မ မး၏ အစီရငခ္ံခ ကအ္ရ၊ အဆုိပါေျမသိမး္ခံရမ ဳမ မးကို ပံုစံမ ဳိးစုံျဖင္ွ်ာ့ေတြ႕ရ ိခဲွ်ာ့ရသည္ဟဆုုိသည္။ 
အမ မးအမးျဖင္ွ်ာ့ အစိုးရအရမရ ိမ မး ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမရ င္ႀကီးမ မး၏ ဖအိမးေပးမ ဳမ မးေၾကမင္၊ွ်ာ့ လုပက္ြက္ငယ္ေတမင္သ ူ
မ မးမ မ ေျမယမမဲွ်ာ့ လယယ္မလုပသ္မးဘ၀ ာႏ င္ွ်ာ့ သးီစမးေတမငသ္ူမ မးဘ၀သို႔ ေျပမင္းလဲခဲွ်ာ့ရသည္။ သမဓကအမး 
ျဖင္ွ်ာ့ ဧရမ၀တီ တိုင္းတြင္၊ ၁၉၉၀ ာႏ စ္မ မးအတြင္းက အခြနအ္ခမ မးအေျပအေၾကမေပးာုိႏင္ျခင္း (သိ႕ုမဟုတ္) 
တမ၀န္ေက သီးာႏ ံ ခြဲတမး္အျပည္ွ်ာ့အ၀မသြင္းာုိႏင္ျခင္းတိ႕ုေၾကမင္ွ်ာ့ လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ရရ ထိမးေသမေျမမ  ထြက္ခြမခဲွ်ာ့ရ သည္ွ်ာ့ 
အေၾကမင္းရင္းအေပၚအေျခခံသည္ွ်ာ့၊  ေတမငသ္ူမ မး၏ ေျမယမအျငင္းပြမးမ ဳမ မးကုိ ေတြ႕ခဲ႔ရသည္။  ေဒသ 
အမဏမပိုငမ္ မးက၊ အဆုိပါေျမကိ ုအျခမးလုပက္ြက္ငယေ္တမငသ္ူမ မးသုိ႔  အစိုးရ၏ သီးစမးအျဖစ္ ခ ထမးေပး 
ခဲွ်ာ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ မးသည္ထပ္ခါထပခ္ါျဖစ္ခဲွ်ာ့သည္ွ်ာ့အမးေလ မ္စြမ ာႏ စ္ေပါငး္မ မးစြမၾကမၿပးီေနမက္ ေျမကြက္ 
တစ္ခထုအဲမး ပိုငဆ္ိုငလ္ိသုျဖင္ွ်ာ့ ေတမငသ္ူငါးဥးီ၊ ေျခမက္ဦးမ  ရပုိင္ခြင္ွ်ာ့ေတမင္းဆုိမႈမ မး ရ လိမသည။္ ေဒသ 
ဆုိင္ရမ ေျမယမအျငင္းပြမးမႈမ မးတြင္ ပါ၀ငပ္တသ္က္ေနသည္ွ်ာ့ ဥပေဒလမူႈ၀နထ္မ္းမ မးက ကူညီေဆမင္ရြက္ေပး 
ေနရသူမ မးအနက္ သုးံပုံ၊ ာႏ စ္ပံုခန္႔တြင္ ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ာႏ င္ွ်ာ့ ပတသ္က၍္ အေထမက္အထမးမ မးရ ၾိကရမ၊ 
အျငင္းပြမးမႈေျဖရ င္းေရး လုပင္န္းစဥတ္ြင္၊  အေရးဆိသုအူမးလံုးအမး ေျမယမရရ ိေရး ေသခ မေစရန ္ေဆမင္ရြက္ 
သင္ွ်ာ့သည္။  အထူးသျဖင္ွ်ာ့ အတတိ္ကမလက အစိုးရ၏အမးနည္းေသမမူ၀ါဒမ မးေၾကမင္ွ်ာ့သမ ေျမယမအျငင္းပြမးမ ဳ 
မ မးျဖစ္ေစရန ္ အေၾကမင္းခံခဲွ်ာ့ပါသည္။ ဆင္းရမဲ ဳပေပ မက္ေရးအတြက္ ေျမယမခြဲေ၀ေပးမႈ အစအီစဥတ္ြင္  
လုပက္ြက ္ ငယ္ေတမငသ္ထူံမ  ေျမကုိသိမ္းယ၍ူ အျခမးေတမင္သထူံခြဲေ၀ေပးျခင္းမ ဳိး ျပဳလုပ္မည္မဟတု္ေခ ။ 
အသံုးမျပဳရေသးေသမ အစိုးရေျမမ မးရ မေဖြျခင္း သို႕မဟတု ္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ မးကိ ု ကမလေပါက္ေစ း  
ေပး၍၀ယယ္ူျခင္းနည္းကုိသမ ေဆမင္ရြက္မည္ျဖစသ္ည။္ 

လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔ၾကီးအေနျဖင္ွ်ာ့ အထက္ျမန္မမျပည္၊ ေအမက္ျမနမ္မျပည္တစလ္ႊမး၊  တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ 
ျပည္နယ္ (၇)ခုမ  ရပ္ရြမေခါင္းေဆမင္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေဆြးောႏြးခ က္မ မးကို မ တခ္ က္ျပဳရမညဆ္ိလု  င္ တုိင္းေဒသႀကးီ၊ 
ျပည္နယက္ိယု္စမးျပဳၿမိဳ႕နယမ္ မးမ  စိကု္ပ ိဳ းေရးာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က္သည္ွ်ာ့အိမ္ေထမငစ္ုမ မး၏ (၆၀) ရမခုိငာ္ႏ ဳန္းာႏ င္ွ်ာ့ 
အထကသ္ည ္ ေျမယမမဲွ်ာ့စိကု္ပ ိဳးေရးလုပသ္မးမ မးျဖစ္ၿပီး (၃၀)ရမခိုငာ္ႏ ဳန္းခန္႔သည ္ ယခအုခါ လယ္ယမေျမ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ လကမ္ တရ္ရ ိၿပီးေသမ လုပက္ြက္ငယ္ေတမငသ္ူမ မးျဖစက္မ ရမခိုင္ာႏ ဳန္း အနည္းငယသ္ည ္ သီးစမး 
ေတမငသ္ူမ မးျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုာႏ စ ္ ောႏြရမသတီြင္ လငဒ္ကဆ္မ အဖြဲ႔ၾကီးာႏ င္ွ်ာ့ နမမတိ အဖြဲ႔ၾကးီတုိ႔၏ 
ရ မ္းျပည္နယအ္ေရ ႕ပိုင္းအတြင္း ေျမပိငု္ရ င္မ မးအမး ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳေမးျမန္းခ က္မ မးအရ ယင္းေဒသ 
အတြင္း စိကု္ပ ိဳးေရးအလပုသ္မမးမ မး မ မးျပမး လ က္ရ ေိၾကမငး္၊ အကယ၍္ လုပက္ြက္ငယ္ေတမငသ္ူမ မးသည ္
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ရထမးေသမ ေျမယမအမး ေရမငး္ခ မညဆ္ိုပါက အျခမးေဒသတြင္အလပု္ရ မာုိႏင္သူမ မးမ အပ 
စိုက္ပ ိဳ းေရး အလပု္သမမးမ မးအျဖစ္ လုပက္ိုင္ျခငး္အျဖစမ္  ေရ မငလ္ႊဲမရာႏိုင္ေၾကမင္း ေတြ႕ရ ခိဲွ်ာ့ရသည္။ ဤကဲွ်ာ့သို႔ 
ေသမ ေျမယမမလံုၿခံဳမ ဳသည္ အမရ တိကု္၏ ၾကးီက ယ္ေသမ ေအမင္ျမင္မ ဳသမိုင္းေၾကမင္း (၅)ခုာႏ င္ွ်ာ့ 
ဆန္႔က င္ေနေပသည္။ အဆုိပါ ေအမင္ျမင္မႈရရ ိခဲ႔သည္ွ်ာ့ ေဒသမ မးတြင္လညး္၊ ေျမယမလုံျခဳံစတိ္ခ ရမႈအေပၚ 
ဖြင္ွ်ာ့ဆုိထမးသည္႔  “ေတမငသ္လူယသ္မမးမ မးသည ္ ေျမယမအေပၚတြင္ လုံျခဳံခုိင္မမမႈရရ ိပါမ ၊ ကမလလတ၊္ 



 
 

ကမလရ ည္ရငး္ာႏ ီး ျမ ဳပ္ာႏ ံမႈမ မး ျပဳလုိေပမည္။ လုံျခဳံခုိင္မမမႈအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ ရျခင္း မရ ိပါက ထိုေတမင ္
သလူယ္ သမမးသည ္ေျမယမအေပၚ လံုၿခံဳစတိ္ခ ရမ ဳ မရ ေိလရမ ေျမယမမဲွ်ာ့ပမမျဖစ္ေလသည္္” ဟ ုလငဒ္က္ဆမ 
၏ ဖြင္ွ်ာ့ဆုိခ က္ာႏ င္ွ်ာ့ ထပ္တူျဖစေ္လသည္။ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ေက းလကလ္ူ႕အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အုပစ္ုႀကီး (၅)- ခုရ ၿိပီး အစိုးရအေနျဖင္ွ်ာ့ လကရ္ ိ 
အေျခအေနျဖစ္ေသမ ‘လံုၿခံဳစိတ္ခ မ ဳမရ သိည္ွ်ာ့ ရင္းာႏ ီးျမ ဳပာ္ႏ ံသူမဟတု္ေသမ’ (မသိမးစလုုပအ္မး၊ စုေဆမင္းေငြ၊  
ေခ းေငြာႏ င္ွ်ာ့ အျခမးအရင္းအျမစ္မ မးအတြက ္ အရင္းအာႏ ီးမရ ိျခင္း) အေျခအေန မ  တိုင္းျပညတ္ြင္အဖိုးတန ္
စိုက္ပ ိဳ းေျမအေျခခံမ မးရ ိသည္ွ်ာ့အေလ မက ္‘လံုၿခံဳစတိခ္ ရၿပးီရငး္ာႏ ီးျမ ဳပာ္ႏ ံရနအ္သင္ွ်ာ့ရ ေိသမ’ အေျခအေနသို႔ ကညူ ီ ေ
ျပမင္းလဲေပးာုိႏင္မည္ျဖစသ္ည။္ျမန္မမွ်ာ့ေက းလကလ္ူ႕အဖြဲ႔အစည္းကို  ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ာုိႏင္ရန္အတြက္   ဦး 
တည၍္ ကူညရီမည္ွ်ာ့သူမ မးမ မ၊ ထိုေျမယမဆိုင္ရမလံုၿခံဳစတိ္ခ ရမ ဳမရ သိည္ွ်ာ့ ထိအုုပ္စုႀကီး (၅)ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 
“စက္မ ဳတိုးတက္ေရးကိဆုာႏၵရ ိပါက စိကု္ပ ိဳ းေရးကိဖုြံ႕ၿဖိဳးရန္ျပင္ဆင္ပါ” 

 
Joe Studwell ၏ 

အမရ ဘယလ္ိလုုပသ္လဲ၊ ၂၀၁၄ စမအုပတ္ြင္ 
Michael Lipton ၏ 

လူေတြဘမေၾကမင္ွ်ာ့ဆင္းရေဲနလဲ(၁၉၆၇) မ ေကမက္ာႏ ဳတ္ခ က ္

 
အုပ္စုႀကီး (၅) ခုမ မ- 
 

(၁) အမ မးပိုငေ္ျမယမကိအုသံုးျပဳေနရ၍ အေၾကမငး္အမ ဳိးမ ဳးိေၾကမင္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပိုငခ္ြင္ွ်ာ့ လံုၿခံဳခုိင္မမမ ဳ   
မရ ိၾကသူမ မးပါ၀င္ေသမအုပစ္ုျဖစ္သည္။(တစ္ခါတစ္ရတံြင္ ယငး္ေျမကိုေဆြစဥ္မ ိဳးဆက္  လုပက္ိုင္ခဲွ်ာ့ၾက 
သည။္)  ဤအုပ္စုရ  ိေတမငသ္ူမ မးတြင္ ေျမယမလုပပ္ိုင္ခြင္ွ်ာ့ာႏ င္ွ်ာ့ပတ္သက၍္ စမရြက္စမတမ္း  အေထမက္      
အထမးမ မး ျပည္ွ်ာ့စံုမႈမရ ိျခင္း၊ သို႔မဟတု ္တကိ မ ဳမရ ိျခင္း သို႔မဟုတ ္သက္တမ္းလြန္ေနျခင္းမ မးေၾကမင္ွ်ာ့  
လည္းေကမငး္၊ စမရြက္စမတမ္းအေထမက္အထမးမ မးရ ိေသမ္လည္း အလမးတ ူ အေထမကအ္ထမး 
ရ ိသူမ မးမ မ  သတူုိ႔ေျမေပၚမ  ဖယ္ရ မးခရံျပီးျဖစ္ေနျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခမက္ခံေနရျခငး္ာႏ င္ွ်ာ့  ျပင္းထန္ေသမပဋ ိ
ပကၡျဖစ္ပြမးေနျခင္းမ မးေၾကမင္ွ်ာ့ စုိးရိ္မ္ေနရလ  က္ရ ေိနၾကရသည။္ ေျမယမလပု္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ကိုအသအိမ တ္ျပဳ    
မခံရပ ဲ က ဴးေက မ္အျဖစယ္ဆူခံေနၾကရသည္။ ထိအုခ က္မ မးေၾကမင္ွ်ာ့ ဦးေရမည္မ  ရ ိေၾကမင္း ဆန္းစစ္ 
သည္ွ်ာ့    အခ ကအ္လက္မ မး ရ မေဖြသည္ွ်ာ့လုပ္ငန္း ေဆမငရ္ြက္ရန ္ လိအုပ္ေလသည္။ (ေအမက္ပါ အခန္း 
- ၆၊  ေျမအမ ိဳးအစမးခြဲျခမးျခင္းကိုၾကည္ွ်ာ့ပါ) 

ကစုမးျခငး္။ အေထမကအ္ထမးမဲ႔ေနသူမ မးအတြက္ ေကမင္းမြနသ္ည္ွ်ာ့ အေထမကအ္ထမး 
စမရြက္စမတမ္းမ မး ထတု္ေပးာိုႏင္ေရး၊ ေဆမင္ရြက္ျခငး္သည ္ အလြယက္ူဆုးံ နည္းလမး္ျဖစ္ 
သည္။ (ေျမအသုးံခ ခြင္ွ်ာ့လက္မ တ္မ မး ထတု္ေပးေနျခငး္တြင္ ခ ဳ႕ိယြင္းခ က္မ မးရ ိေနရမ၊ ေဒသ 
အဆင္ွ်ာ့ သုေတသနမ မး ေဆမင္ရြက္ရန္လုိအပသ္ည္။ က ယက္ ယျ္ပန္႔ျပန္႔ ျပနလ္ည ္ထတု္ေပး 
ျခင္းမ ဳးိ ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ေကမင္း ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္မည္။) ေျမယမမူ၀ါဒာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမဥပေဒမ မး 



 
 

ျပန္လညေ္ရးဆြေဲနစဥက္မလအတြင္း လုပက္ြကင္ယေ္တမငသ္ူမ မးကုိ ဖယရ္ မးမႈမ မးအမး 
ရပ္ဆုိင္းထမးသင္ွ်ာ့သည္။ 

 
(၂) ရုိးရမအစဥအ္လမ၊ တုိင္းရင္းသမးလူမ ဳိးစု၊ သုိ႔မဟတု္ အျခမးဓေလွ်ာ့ထုံးစဆံုိင္ရမ ေျမမ မးေပၚတြင္ 
လုပက္ုိင္ ေနရေသမ္လည္း၊ တရမး၀င္အသအိမ တ္ျပဳမခရံသူမ မးပါ၀ငသ္ည္ွ်ာ့ အပု္စုျဖစ္သည္။ 

ကစုမးျခငး္။ လကရ္ ိ ဥပေဒမ မးကုိယ္ာႏႈိက္က လုပ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့တည္ျငမိ္လုံျခဳံမႈကုိ မေဖၚေဆမင္ာိုႏင္ 
(ဥပမမ- ေတမငယ္မေျမ) ျဖစ္ေနရမ၊ ဥပေဒအသစ္၊ မ၀ူါဒအသစ္တုိ႔ျဖင္ွ်ာ့ အစမးထုိးရန ္
လုိအပ္သည။္ တုိင္းရင္းသမး လူမ ဳးိစတုုိ႔အတြက္ တရမး၀ငေ္ျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးကုိ ဥပေဒျပဳ 
ေဖၚေဆမင္ေပးရနလ္ုိအပသ္ကဲွ်ာ့သုိ႔၊ လသူိရ င္ၾကမးအသေိပးရနာ္ႏ င္ွ်ာ့ အမဏမသက္  
ေရမက္ေစေရး ေဆမင္ရြက္ေပးရနလ္ုိသည္။ 

 
(၃) လယယ္မလုပ္ငနး္ျဖင္ွ်ာ့အစဥအ္လမ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကမင္းျပဳခဲ႔သူမ မးျဖစ္ေသမ္လည္း ေျမေပၚမ  
ဖယ္ရ မး ခံရသူမ မး၊ ျပည္တြင္းတိမး္ေရ မငေ္နရသူမ မး၊ ဆင္းရခဲ ဳိ႕တဲ႔စြမ ျပနလ္ည္၀ငေ္ရမကလ္မသူမ မး 
ပါ၀ငသ္ည္ွ်ာ့ အုပ္စု ျဖစသ္ည္။ 

ကစုမးျခငး္။  ေက းလက္ေနဆင္းရသဲူမ မး၏ အမ နတ္ကယ္ လုပက္ုိင္အသုံးျပဳမႈမ မ ရပ္ဆုိင္း 
သြမးခဲ႔ျပီျဖစ္ရမ၊ ထုိသတူုိ႔၏ဆုံးရႈံးလကလ္ႊတ္ခဲ႔ရေသမ ေျမယမမ မးအတြက ္ ျပနလ္ည္ေပး 
အပ္ရန၊္ သုိ႔မဟတု ္ လုေံလမက္ေသမေလ  မ္ေၾကးေပးအပ္ရန ္ လုိအပ္သည။္ အခ ဳ႕ိေသမ 
လုပ္ေဆမင္ခ ကမ္ မးသည္ ပုိမုိလြယ္ကမူႈရ သိည္။ ဥပမမ- ေျမအေျမမကအ္မ မး ရယထူမးသူမ မး 
စမရင္းတြင္ ျပဌမန္းသတမ္ တက္မလအတြင္း ေျမအသုးံမခ ာိုႏင္မႈကုိ ရ ငး္လငး္စြမ ေဖၚျပထမး 
ျခင္းျဖင္႔ လကရ္ ိဥပေဒအရ၊ အသုံးမျပဳေသမေျမကုိ မလူ ပုိင္ရ င္သုိ႔ ျပနလ္ည္ေပးအပ္ရနသ္မ 
ျဖစ္ေလသည္။ ေျမျပနလ္ညေ္ပးအပမ္ႈကုိ လကေ္တြ႔တြင္ မေဆမင္ရြက္ာိုႏင္သည္ွ်ာ့အခါ၊ ေျမရယ ူ
ထမးသည္ွ်ာ့ လုပ္ငနး္ရ င္မ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ အက ဳးိအျမတ္ခြဲေ၀ရမတြင္ ညီညြတ္မ  တေသမေ၀စ ု
အျဖစ္ပါ၀င္ခြင္ွ်ာ့ျပဳေစျခင္းနညး္လမး္ကုိလည္း ေရြးခ ယ္ာိုႏင္သည္။(တုိင္၀မ္ာႏ င္ွ်ာ့ေတမငက္ုိရီးယမး 
ဥပမမ) 

 
(၄) ေျမမဲ႔ယမမဲ႔ ျဖစ္ျပီး၊ ေန႔စမးအခေၾကးေငြျဖင္ွ်ာ့ လုပက္ုိင္ေနရသည္ွ်ာ့ လယယ္မလုပသ္မးမ မးပါ၀ငသ္ည္ွ်ာ့ 
အုပ္စ ု ျဖစသ္ည္။ ပဏမမေလွ်ာ့လမခ က္မ မးအရ အလြန္ၾကီးမမးသည္ွ်ာ့အုပ္စုျဖစ္ေလရမ၊ တစ္ဧကမ  
ငါးဧကအထဟိသူည္ွ်ာ့ ပီျပင္ေသမ လပု္ကြက္ငယ္ေတမငသ္ူမ မးအျဖစ္၊ အဆုိပါေျမမဲ႔ယမမဲ႔အမးလုံး 
(သုိ႔မဟုတ္) အမ မးစအုတြက္ ေျမယမခ ထမးေပးာိုႏင္ရန္ ေျမအလုအံေလမက္ရရ ိေရးမ မ ျဖစာို္ႏင္ဘြယ ္
မရ ိေခ ။ (အစုိးရပုိင္ ေျမမ မးမ မလည္း ၀င္ေရမကလ္ုပက္ုိင္ေနၾကျပးီျဖစသ္လုိ၊ အျခမးရာိုႏင္သည္ွ်ာ့ 
ေျမမ မးမ မလညး္ အလြန္ေစ းၾကီးမည္ျဖစသ္ည္။) 

ကစုမးျခငး္။ ေျမရရ ိာိုႏင္မည္ွ်ာ့အေျခအေနေပၚမတူညလ္  က္၊ အထးူသျဖင္ွ်ာ့ အစုိးရပုိင္ေျမမ မးကုိ 
(စမရင္းျပဳစုထမးသင္ွ်ာ့သည္။) ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့လယ္ယမအလပု္သမမးမ မးအမး ေျမ ၁ဧက ာႏ င္ွ်ာ့ 
အထကက္ုိ ခြဲေ၀ေပးာိုႏင္သည္။ ဤသုိ႔ခြဲေ၀မေပးာိုႏင္ခဲ႔ေသမ္၊ ယခငက္ တရတု္ျပည္တြင္  
ေဆမင္ရြက္ခဲ႔သကဲွ်ာ့သုိ႔၊ သုိ႔မဟတု္ အာိႏၵိယ၏ျပည္နယ္ အမ မးစုတြင္ ေဆမင္ရြက္ခဲွ်ာ့သကဲ႔သုိ႔ 
တစ္ဧက၏ဆယ္ပုတံစ္ပုံ အိမ္ျခံဥယ မဥ္ကြက္မ မးအျဖစ္ ခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ အေကမငး္ဆုးံ 



 
 

ေျဖရ င္းနည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေဆမင္ရြက္ျခငး္မ  ရရ လိမမည္ွ်ာ့ အက ဳိးသက္ေရမက္မႈအေပၚ 
တုိးခ ဲ႕အစီအစဥ္မ မးေဆမင္ရြက္ေပးျခင္းာႏ င္ွ်ာ့အတူ ေခ းေငြရရ ိေရးကုိပါ ေဆမင္ရြကေ္ပးျခင္းျဖင္ွ်ာ့၊ 
ရရ ိမည္ွ်ာ့အက ဳးိ သက္ေရမကမ္ႈကုိ ခ ဲ႕ထြင္ာိုႏင္ေပသည္။ ေျမယမခ ထမးျခငး္ာႏ င္ွ်ာ့အတ ူ ကုိယ္ပုိင္ 
အသုးံျပဳခြင္ွ်ာ့ အခြင္ွ်ာ့အေရးမ မး အေနျဖင္ွ်ာ့ မိမသိေဘမအေလ  မက္ လြတလ္ပ္ေသမ ေစ းကြက္ 
ကုိပါ ဆက္သြယ္ာိုႏင္ခြင္ွ်ာ့ ရရ ိေစသင္ွ်ာ့သည္။ အက ဳိးခံစမးခြင္ွ်ာ့ရရ ိမည္ွ်ာ့သူ တစ္ဦးခ င္းစ၏ီ 
မိသမးစုအတြက္ ေသးငယေ္သမအရြယ္အစမးျဖင္ွ်ာ့ တတ္ာိုႏင္သမ   ေ၀င ေပးမႈမ ဳိးလ ဲ ျဖစသ္င္ွ်ာ့ 
သည္။(ေျမေစ းာႏႈန္းမ မး မတနတ္ဆျမ င္ွ်ာ့တငထ္မးျခင္းမ ဳိးကို တရမးမ၀င္ေၾကမင္း ျပဌမန္းထမး 
သည္ွ်ာ့ ဥပေဒမ မးရ ိရနလ္ုိအပသ္ကဲွ်ာ့သုိ႔ အဆုိပါဥပေဒကုိ အသုးံခ ရနလ္ညး္ လုိအပ္ေပသည္။) 

 
(၅) အိမေ္ထမင္စုမ မးတြင ္ အမ ဳိးသမးမ မး၏ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးမ မး လုျံခဳံခုိင္မမမႈရ ိေနေစကမမ၊ူ 
အမ ဳိးသမးီမ မး၏ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးအတြက္ ရ င္းလင္းစြမ အမရုံစးူစုိက္ ေဆမင္ရြက္ရန ္ လုိအပ္ 
လ  က္ရ ိေနသည္။ ဥပေဒလမူႈ၀န္ထမး္မ မးက ကညူီေဆမင္ရြက္ေနသည္ွ်ာ့ လယယ္မေျမမ တပ္ုံတင္ရန ္
ကိစၥရပ္မ မးတြင္ အမ မးစုမ မ (၈၄% ခန္႔) အမ ဳးိသမးမ မးသမ ျဖစ္ေလရမ၊ လယယ္မေျမ အသုံးျပဳ 
ခြင္ွ်ာ့လက္မ တ္အေပၚတြင္၊ အမညတ္စ္ခသုမ အသုံးျပဳရမည္ဟ ု ကန္႔သတထ္မးပါက၊ အမ ဳိးသမီး 
မ မးအတြက္ နစ္နမမႈရ ာိုိႏင္ေပမည္။  

ကစုမးျခငး္။  ဥပေဒမ မးတြင္ လုိအပ္ေသမေနရမမ မး၌ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမပုိင္ဆုိင္ခြင္ွ်ာ့ 
အေပၚ တန္းတူအခြင္ွ်ာ့အေရး ရရ ေိစရန္ အတိအလင္း အသအိမ တ္ျပဳ ျပဌမနး္သတ္မ တ္ေပး 
သင္ွ်ာ့သည္။ (ဥပမမ- ေျမကြကသ္စ္မ မး၊ သုိ႔မဟတု္ ေျမကြက္ငယမ္ မး ခ ထမးေပးသည္ွ်ာ့အခါ 
ဇနီးသည္၏အမည္ကုိ ပူးတြပဲုိင္ဆုိင္သူ အျဖစ္ေဖၚျပာႏုိင္ရန ္ မ ဥး္(၂)ေၾကမင္းစမ ေနရမ 
ခ န္ထမးျခငး္။ ခင္ပြန္းျဖစသ္ကူ ေျမကြကက္ုိ ေရမင္းခ သည္ွ်ာ့အခါ၊ ခင္ပြန္းျဖစသ္ူက အဆုိပါ 
ေျမကြကက္ုိ သူပုိင္ပါသညဟ္ ု အတအိလငး္မေဖၚျပာိုႏငလ္  င္၊ အမည္ေပါက ္ စမရြက ္ စမတမ္း 
မ မးေပၚတြင္  ဇနီးသည္၏ သေဘမတူညီခ ကလ္ုိအပ္ေစျခင္း။ ေျမယမမႈခင္းမ မးအေပၚ ရုိးရမ 
အစဥအ္လမ အဖြဲ႔အစည္းမ မးက စစေ္ဆးဆုးံျဖတသ္ည္ွ်ာ့အခါ၊ အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းမ မးတြင္ 
အမ ဳိးသမးီမ မးအမး အျပည္ွ်ာ့အ၀ ကုိယ္စမးျပဳပါ၀င္ေစျခငး္၊ စသည္တုိ႔ျဖစသ္ည္။) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ဂ) အမရ တြင ္ေအမငျ္မငသ္ည္ွ်ာ့ လပုက္ြကင္ယေ္တမငသ္စူိကုပ္ ိဳ းေရးအတြက္ အေျခခအံတုျ္မစ ္(၃)ခ။ု 



 
 

 
 လုပက္ြကက္ ယ္စိကု္ပ ိဳးေရးလုပ္ငနး္မ မး ၊ စက္မႈအေေျချပဳစုိက္ပ ဳိးေရးမ မးကုိ အေျပမင္းအလဲအျဖစ္၊  
လုိအပ္မည္ွ်ာ့၊ လုပက္ြက္ငယေ္တမငသ္ူစိကု္ပ ိဳးေရးကို အေျခခံရန္စဥ္းစမးသည္ွ်ာ့အခါ ေပၚထြက္လမသည္ွ်ာ့ သဘမ၀ 
က သည္ွ်ာ့ ေမးခြန္းမ မးမ မ- အမရ ငါးာုိႏင္ငံ၏ေအမင္ျမင္မ ဳသမိုင္းမ မးတြင္ မည္ကသဲို႕ေဆမင္ရြက္ခဲွ်ာ့သနည္း။ 
ၾကြယ္၀ေသမ စီးပြမးေရးအင္အမးကိုဖနတ္ီးာိုႏင္ရန္ဦးတည္သည္ွ်ာ့ စကမ္ႈအေျချပဳစိကု္ပ ိဳးေရးထက္ ထတုလ္ုပမ္ႈ 
ပုိမုိအမးေကမင္းေသမ ဆငး္ရသဲူမ မးအေျချပဳ လယယ္မစုိက္ပ ဳးိေရးက႑ကုိထူေထမငရ္န္၊ ေျမယမလံုၿခံဳ  စတိ္ခ  
ရမ ဳမရ သိည္ွ်ာ့ သီးစမးလယသ္မမးမ မးျဖင္ွ်ာ့ စုစည္းထမးသည္ွ်ာ့  ာိုႏင္ငံတစ္ာိုႏင္ငံအမး၊ မည္သည္ွ်ာ့ေဖၚျမဴလမျဖင္ွ်ာ့  
ေဖၚေဆမင္ာုိႏင္ေလမည္နည္း။ အေျဖမ မ ေအမက္ပါေသမွ်ာ့ခ က္ (၃) ခုပင္ ျဖစသ္ည္။ 

(၁)   မ  တေသမေျမယမခြဲေ၀မ ဳ၊ 
(၂) လပု္ကြက္ငယ္ေတမငသ္ူမ မးအမး စိကု္ပ ိဳးေရးအတြက္တုိးခ ဲ႕လုပ္ငန္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အျခမးေက းလက ္   

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ေဆမင္မႈမ မး ေပးအပ္ျခင္း၊ 
(၃)   လုပက္ြက္ငယေ္တမငသ္ူမ မးကိ ုေငြေခ းာုိႏင္ရန္စီစဥေ္ပးမ ဳ 
 

(၁)မ  တေသမေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးေပးမ ဳ  
 
 ျမန္မမာုိႏင္ငံာႏ င္ွ်ာ့ပတ္သကလ္  င္ ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့မ မးအထးူေပါမ မးသညက္ိ ု ရ င္းလင္းစြမသိၿပးီျဖစ္ပါသည္။ 
ဆိုရ ယ္လစ္ အစြန္းေရမက္စနစ္ (သမ၀ါယမလယယ္မ)ာႏ င္ွ်ာ့ အရင္းရ င္အစြန္းေရမကစ္နစ္ (ေျမရ ငသ္ီးစမးစနစ ္
သို႕မဟတု္ စိုကပ္ ိဳးေရးလုပင္န္းႀကီးမ မး) ာႏ စ္ခုလံုးအနက္၊ မည္သည္႔စနစ္မ   ထတုလ္ုပ္မ ဳတည္ၿငိမ္ေစသည္ွ်ာ့  
အက ဳိးသက္ ေရမက္မႈာႏ င္ွ်ာ့ ၾကြယ္၀သည္ွ်ာ့လယယ္မစိကု္ပ ိဳ းေရးက႑ကို ေဖၚေဆမင္ာိုႏငမ္ႈ မရ ိေၾကမင္း  သမုိင္းက   
သက္ေသျပခဲ႔ျပီးျဖစသ္ည္။ အမရ ငါးာုိႏင္ငံ၏ေအမင္ျမင္မ ဳမ မးအရ ပထမဆံုးလ မး္ရမည္ွ်ာ့ေျခလ မ္းသည္ ေျမယမ 
အခြင္ွ်ာ့အေရးမ မး  လံုၿခံဳစတိ္ခ ရမ ဳမရ ိေသမ သးီစမးေတမငသ္ူမ မးအမး မ  တစြမေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးေပးျခငး္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယမခြဲေ၀ရမတြင္ အစိးုရမ စီမခံန္႕ခြာိုဲႏငေ္သမေျမမ မးအျပင ္လုပက္ြကက္ ယ္ ေျမရ င္ႀကးီ မ မးထံ မ  
ေျမမ မးကိ ု ေလ  မ္ေၾကးေပးျပီး ခြဲျခမ္းရယ၍ူ ခြဲေ၀ေပးရပါမည္။ (အမရ တိကု္ရ  ိ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲ  ေရး 
ေဆမင္ရြက ္ ခဲွ်ာ့သည္ွ်ာ့ာႏိုင္ငံမ မးအနက ္ အခ ိဳ႕ာုိႏင္ငံမ မးသည ္ ဤအခ ကက္ိုေဆမငရ္ြက္ျခငး္မရ သိျဖင္ွ်ာ့  ျပဳျပင္ 
ေျပမင္းလဲေရးလုပင္န္းမ မ ေအမင္ျမငမ္ႈမရရ ိခဲွ်ာ့ေပ (ဥပမမ ဖိလစ္ပိုင္ာိုႏင္င)ံ။ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ေရးကိ ု 
ေရ းရႈေသမ အမ ိဳးသမးေျမအသံုးခ ေရးမူ၀ါဒ (ဆဌမအႀကိမ္ေျမမက္မၾူကမ္း)တြင္ ထိသုို႕ေသမ ေျမယမခြဲေ၀ခ   
ထမးသည္ွ်ာ့ အစအီစဥ္မ ိဳးလိအုပ္ပါသည္။ အပိငု္း(၃) စမီံကိန္းေရးဆြျဲခငး္ ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမအသုးံခ မႈေျပမင္းလဲျခင္း၊   
အပိုဒ္(၁၉(စ ))တြငလ္ညး္ ‘ေျမမဲ႔ယမမဲ႔ျပည္သူမ မးအမး၊ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးာိုႏင္ရန္ အရန္ေျမေနရမသတ္မ တ္  
ေပးရန္ေဆမင္ရြက္ေပးျခငး္’ ဟူ၍ ပါရ ိၿပးီ အစိးုရတြင္ ခရိငု္အဆင္ွ်ာ့ေျမအသံုးခ မ ဳစီမံခ က္မ မးေရးဆြဲ 
အေကမငအ္ထညေ္ဖၚရန္ တမ၀နာ္ႏ င္ွ်ာ့ လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့မ မးရ ပိါသည္။ အပိုင္း (၄)၊  ‘အစိုးရက စမီံခန္႕ခြပဲိုင္ခြင္ွ်ာ့ရ ိေသမ 
ေျမမ မးကို လုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ျပဳျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ င မးရမ္းျခငး္’၊ အပိုဒ ္ (၃၀(စ)) တြင္ ‘ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့မ မးကို ေျမယမခြဲ ေ၀ခ ထမ 
ေပးာုိႏင္ရန ္ စီစဥ္ေဆမင္ရြကရ္မည’္ ဟ ု အေရးပါလ သည္ွ်ာ့ ပံွ်ာ့ပိုးမ ဳကိထုည္ွ်ာ့သြင္းထမးေၾကမငး္  ေတြ႕ရ ရိသည။္ 
ဤလုပ္ငနး္အေျခ တည္ခ ိနတ္ြင္ ပထမအဆင္ွ်ာ့အေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမမဲွ်ာ့မ မးအမး မ  တေသမ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးမ ဳ 
သို႕ဥးီတညမ္ည္ ျဖစ္ၿပီး လုပက္ြက္ငယေ္တမင္သစူုိက္ပ ဳိးေရးအမး တုိးျမ င္ွ်ာ့ေဖၚေဆမင္ရ မည္ျဖစသ္ည္။  
 မ  တေသမေျမယမခြဲေ၀မ ဳကိ ုလက္ေတြ႕ အေကမငအ္ထည္ေဖမ္ရမတြင ္လညး္ေကမငး္၊  ေျမယမပုိင္ဆုိင္  
လုပက္ုိင္မႈ စိတ္ခ ရေစမည္ွ်ာ့ အျခမးေဆမင္ရြက္ခ က္မ မးအရလည္းေကမငး္၊ အမရ ၏ေအမင္ျမင္မ ဳ သမဓက (၃) 



 
 

ခုမ မ  ဂ ပန၊္ ေတမင္ကိရုီးယမးာႏ င္ွ်ာ့ ဗီယက္နမ္ာုိႏင္ငတံို႕၏ ‘လယလ္ုပသ္သူမ၊ လယပ္ုိင္ခြင္ွ်ာ့’ ဟသူည္ွ်ာ့ ေျမယမျပဳ 
ျပင္ေျပမငး္လဲေရးအစီအစဥ္မ မးပင္ ျဖစသ္ည္။ 

ဂ ပနာို္ႏငင္ ံ

၁၉ရမစုောႏ မင္းပုိင္းေမဂ ီျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး၏ေနမကဆ္ကတ္ြအဲျဖစ္ ဂ ပန္ေျမယမျပဳျပင္ ေျပမငလ္ဲ ေရး     
ဒုတယိလ ိဳင္းမ မ၊ ဒတုယိကမၻမစစ္လြန္ကမလတြင္ ေပၚထြက္လမသည္ွ်ာ့ ၁၉၄၆ ခာုႏ စ္ လယယ္မေျမ ဥပေဒ 
ပင္ျဖစသ္ည္။ ဤဥပေဒတြင္ ေျမယမပိငု္ဆိငု္မ ဳအတြက္ အမ မးဆံုးပမမဏကို ကန္႕သတ္ထမးေလရမ၊ 
ကိယု္ပိုင္စိကု္ပ ိဳးေရးအတြက ္ (၃) ဟကတ္မ၊ သးီစမးခ ထမးၿပီး အေျခခ ေနထိုင္သူ ေျမပိုင္ရ င္မ မး အတြက္ (၁) 
ဟက္တမျဖစ္ၿပီး၊ အေ၀းေရမက္ေျမပိငု္ရ င္မ မးကို ေျမယမပိုင္ဆိုင္ခြင္ွ်ာ့မ  လုံး၀ကန႕္သတထ္မးသည္။ ဥပေဒတြင္ 
ဧကမ မးစြမ ပိုငဆ္ိုင္ေသမ ေျမပိုင္ရ င္ႀကီးမ မးအတြက္ ေလ မ္ေၾကးကို အာႏ စ္သံုးဆယ ္စမခ ဳပ္ျဖင္ွ်ာ့  ေပးေလ မ္ၿပီး  
ေပးေလ မ္သည္ွ်ာ့ပမမဏမ မမ ူ ေျမတန္ဖိုးာႏ င္ွ်ာ့ာႏိ ဳင္းယ ဥလ္ င္ အလြန္နည္းပါးသည္။ ျပဳျပင္ေျပမငး္လေဲရးကိ ု
လယ္ယမစိုကပ္ ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌမနမ  ဦးေဆမင္ၿပီး၊ ေဒသဆိုင္ရမ ေျမယမေကမ္မတမီ မးမ   ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး  
ကမလအတြင္း၊ ေျမပိုင္ရ င္မ မး၏ လက္ဦးမ ဳရယသူည္ွ်ာ့ မူမမ န္ေသမေျမယမလႊဲေျပမင္းျခင္းအပါအ၀င္ အျခမး 
အခက္အခမဲ ိဳးစံုကိ ုသံုးသပ၍္ အေကမငအ္ထည္ေဖၚခဲွ်ာ့ရသည္။ ျပနလ္ည္ေ၀င ျခင္းမျပဳမ ီ လေပါင္းမ မးစြမအတြင္း 
ေျမယမမတရမး သမိ္းယူရန ္ ၾကဳိးစမးမ ဳေပါင္း (၂၅၀,၀၀၀) မ   ရ  ိခဲ႔သညဟ္ု၊ ေျမယမေကမ္မီတီမ မး၏  ေဖၚထတု ္
ခွ်ကအ္ရ သိရသည္။  ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး၏ ပထမာႏ စ္ကုန္ၿပးီေနမက္ ေျမယမအၾကမ္းဖက္မႈ ေပါင္း (၁၁၀) 
မ ဳသမရ ခိဲွ်ာ့ကမ၊ ေသဆံုးမ ဳတစ္စံုတစ္ရမ မရ ိခဲွ်ာ့ေပ။ ဆယာ္ႏ စ္ခန္႔အတြင္း၊  ဂ ပန္ာုိႏင္ငံ၏ေျမယမစုစုေပါင္း၏ (၉၀) 
ရမာႏ ဳန္းသည ္လပု္ကြက္ငယေ္တမငသ္ူမ မးပုိင္ဆုိင္လုပက္ုိင္ခဲ႔ကမ၊ ေနမငဆ္ယစ္ုာႏ စ္အတြင္း စိကု္ပ ိဳး ထတုလ္ုပ္မ ဳ 
တစ္ာႏ စ္ၿပီးတစ္ာႏ စ ္ျမင္ွ်ာ့တကလ္မခဲွ်ာ့သည္။ 

ေတမငက္ိရုးီယမးာိုႏငင္ ံ

 ၁၉၄၉ ခုာႏ စ၊္ ေျမယမျပဳျပငေ္ျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ေရးအက္ဥပေဒ(၁၉၄၉) သည ္ ေတမငက္ိုရီးယမး၏ 
မ  တေသမေျမယမခြဲေ၀မ ဳာႏ င္ွ်ာ့ လုပက္ြကင္ယေ္တမင္သစူုိက္ပ ိဳး ထတုလ္ုပ္မ ဳအတြက ္ အေရြ႕ တစ္ချုဖစ္ခဲ႔သည္။  
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး မေဖၚေဆမင္မကီ၊ ေျမယမပုိင္ဆုိင္မႈအေျခအေနမ မ၊ အလြန္မမ  မတျဖစခ္ဲွ်ာ့ၿပီး ေတမငက္ိုရးီ 
ယမး အိမ္ေထမင္စ ုစုစုေပါငး္၏ (၄) ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းသည္၊ စိကုပ္ ိဳးေျမ၏ (၅၅) ရမခိုငာ္ႏ ဳန္းကိ ုပိုင္ဆိုငထ္မး ခဲွ်ာ့ၾကသည။္ 
ဂ ပန္ာုိႏင္ငမံ မကဲွ်ာ့သို႔ပင္ ေျမယမပိုငဆ္ိုင္မ ဳအတြက္ အမ မးဆံုးပမမဏကို (၃) ဟကတ္မအျဖစ္ ကန္႔ သတ္ခဲွ်ာ့ၿပီး  
ေျမပုိင္ရ င္မ မးကိလုည္း၊ အလမးတူ နည္းပါးေသမ ေလ မ္ေၾကးေငြကိုသမ ေပးေလ မ္ခဲွ်ာ့သည္။  ျပဳျပငေ္ျပမငး္ 
လဲမ ဳအရ ေတမငသ္ူလယသ္မမးမ မး၏ (၅၀) ရမခိငု္ာႏ ဳန္းသည ္ (၀.၅)ဟက္တမေအမက ္  ပိငု္ဆိငု္ခဲွ်ာ့ၿပီး 
ေတမငသ္ူမသိမးစု၊ စစုုေပါငး္၏ (၁၀) ရမခိငု္ာႏ ဳ န္းသမ ေျမယမပိုငဆ္ိုငခ္ဲွ်ာ့ရမမ  (၇၀) ရမခိုင္ာႏ ဳန္းအထိ တိုးတက္ 
ပုိင္ဆုိင္လမခဲွ်ာ့ၾကသည္။ ဤလယ္ယမစိုကပ္ ိဳးေရးက႑တြင္ အမ မးစုေသမ ေတမငသ္ူမသိမးစုမ မးမ မ ေျမယမ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လုံၿခံဳစိကု္ခ ရသည္ွ်ာ့၊ က ဥး္ေျမမငး္ေသမ ေျမကြက္ငယ္မ မးကိ ု ပိုငဆ္ိုင္ခဲွ်ာ့ၾကၿပးီ၊ ယခင္က 
သီးစမးလပု္ကိငု္သ ူေတမငသ္ူမ မးစုိက္ပ ဳိးလုပက္ုိင္ေပးရသည္ွ်ာ့ စုိက္ခင္းက ယ္ၾကးီမ မးထက္  ဆန္စပါး ထတုလ္ုပ္ 
မႈကုိ သသိမစြမတုိးျမင္ွ်ာ့ထုတလ္ုပ္ာိုႏင္ခဲ႔ၾကရမ၊ ေတမငက္ိုရးီယမး၏ အံ႔မခန္း စးီပြမးေရး၏  အေျခခအံတု္ျမစ္အျဖစ္  
ပံုေဖၚ ာိုႏင္ခဲွ်ာ့သည္။ 

ဗယီကန္မာို္ႏငင္ ံ



 
 

 ယခအုခါ လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔ၾကီး မ  USAID အကအူညီျဖင္ွ်ာ့ ပံုစံတူေဆမင္ရြက္ရနရ္ည္မ န္းထမးသည္ွ်ာ့ 
ဗီယက္နမ္၏ ‘လယလ္ုပ္သသူမ လယ္ပုိင္ေရး’ အစအီစဥ္သည္၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္စဥ္က ျပညတ္ြင္းစစ၏္ 
အလယက္မလတြင္ျဖစသ္ည။္ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးျခငး္ကို အဆင္ွ်ာ့သံုးဆင္ွ်ာ့ျဖင္ွ်ာ့ေဆမင္ရြက္ခဲွ်ာ့သည္။ ၁၉၆၈ 
ခုာႏ စ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပမငး္လေဲရးကုိ စတင္ေဖၚေဆမင္ခဲ႔ေသမ္လည္း၊ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ကဲွ်ာ့သို႕ ေျမပိုင္ရ င္ႀကီးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ 
တပ္မေတမ္မ  ေျမယမသိမ္းယူျခငး္၊ ေျမေပၚမ ာႏ င္ထုတျ္ခင္း၊ ဥပေဒာႏ င္ွ်ာ့မေလ မ္စြမ င မးရမ္းခမ မးေကမက္ခံျခင္း 
စသညတ္ို႕ကဲွ်ာ့သို႔ေသမ “အာႏႈတလ္ကၡဏမေဆမငသ္ည္ွ်ာ့ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး” ျဖင္ွ်ာ့ အဆုံးသတ္ခဲ႔ရသည။္  
ေနမကထ္ပတ္စ္ာႏ စ္ျဖစ္ေသမ ၁၉၆၉ ခာုႏ စ္တြင္ အစိးုရပိုင္ေျမမ မးကို လုပက္ြကင္ယ္ေတမငသ္ူမ မးထံသိ႕ု 
ေ၀င ခဲွ်ာ့ပါသည္။ ထို႕ေနမက ္၁၉၇၀ တြင္ ပဂုၢလကိပိုငေ္ျမ မ မးကိ ုသင္ွ်ာ့ေလ မ္ေသမေပါက္ေစ းအတိုင္းေပးေလ မ္၍ 
ေ၀င ခဲ႔ျပန္သည္။ ရလမဒအ္ျဖစ္ ေတမင္သလူယသ္မမးမ မးသည္ တစ္ဧကမ  သံုးဧကအထိရ ိေသမ 
ေျမကြက္ငယ္မ မးကိ ု ရရ ိခဲွ်ာ့ၿပးီ သီးစမးေတမငသ္ူေပါင္းတစ္သန္းသည္ လံုၿခံဳစတိ္ခ ရေသမ ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ 
အခြင္ွ်ာ့အေရးကိုရရ ခိဲွ်ာ့ၾကသည။္ ေလ မ္ေၾကးာႏႈန္းထမးကိလုည္း ာႏ စ္စဥ္စပါးအထြကာ္ႏ ဳ န္း၏ ၂ ၁/၂ ဆ သတ္မ တ္ၿပီး 
ေငြေၾကးေလ မ္ေၾကးအတြက ္ (၂၀) ရမခိငု္ာႏ ဳန္းကိ ုလက္ငင္းေပးေခ ကမ (၈၀) ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းအတြက္ တစ္ာႏ စ္လ င ္
အတိးု(၁၀) ရမခိုငာ္ႏ ဳန္းျဖင္ွ်ာ့ (၈)ာႏ စ္ စမခ ဳပျ္ဖင္ွ်ာ့ေပးေလ မ္ ခဲွ်ာ့သည္။ သံုးာႏ စ္လြန္ေသမအခါ ဆန္စပါးထတု္လပု္မ ဳ 
(၃၀) ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းတိးုတကလ္မခဲ႔ၿပီး၊ ဗယီက္ေကမင္းတပသ္မးစေုဆမင္းမ ဳသည္ (၈၀) ရမခုိင္ာႏ ဳ န္း အထိ က ဆငး္ 
လမခဲွ်ာ့ေလသည္။ 

 

(၂) စိကုပ္ ိဳ းေရးတုိးခ ႕ဲလပုင္နး္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ အျခမးေက းလကဖ္ြ႕ံၿဖိဳ းေရးဆုိငရ္မ ၀နေ္ဆမငမ္ႈမ မး 

 အမရ  (၅) ာုိႏင္ငံေအမငျ္မင္မ ဳမ မး၏ ဒတုိယအေရးပါေသမအခ က္သည ္ ေျမယမလံုၿခံဳစိတ္ခ  
မ ဳရရ လိမေသမ လုပက္ြက္ငယ္ေတမငသ္ူအသစမ္ မးအမး  စိကု္ပ ိဳးေရးအတြကတ္ိုးခ ဲ႕ပွ်ာ့ံပိုး၀န္ေဆမင္မ ဳ မ မး ျဖစ္ပါ 
သည္။ ယံုၾကည္မ ဳရ ိၿပီး၊ စြမး္ေဆမင္ာိုႏင္သည္ွ်ာ့ ေတမငသ္မူိသမးစုမ မးအျဖစ္ တည္ေဆမက္ရမတြင္ စိကု္ပ ိဳးေရး 
တုိးခ ဲ႔၀န္ေဆမင္မ ဳမ မးသည ္  မရ ိမျဖစ္လုိအပလ္  က္ရ ိျပးီ၊ ေတမငသ္ူမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ပုံမ န္ရယူာိုႏင္ခြင္ွ်ာ့ရ ိရမည္ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဥပမမအမးျဖင္ွ်ာ့၊ ၁၉၄၀ခုာႏ စ္မ မးက၊ ဂ ပန္ာိုႏင္ငံတြင္၊ စုိက္ပ ဳိးေရးတုိးခ ဲ႕၀န္ေဆမငမ္ႈမ မးမ မ မည္မ   
ျပန္႔ာႏ ံ႔သနည္းဆုိေသမ္၊ အစိးုရအေနျဖင္ွ်ာ့ တစ္ရြမလ  င္ စိုက္ပ ိဳ းေရး ကၽြမ္းက ငသ္ူ သို႕မဟတု္ ပညမေပးသ ူ
တစ္ေယမက္စီ ထမးရ ာုိိႏင္ခဲ႔သည္။ ာုိႏင္ငဖံြံ႕ၿဖိဳးတိုးတကမ္ ဳအတြက္၊ အေရးႀကီးေသမ အစတိ္အပိုင္းတစ္ခုမ မ 
ဤကဲွ်ာ့သိ႕ုေသမ စိုကပ္ ိဳးျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္း၊ မ ိဳ းေစွ်ာ့၊ ေရသြင္းေရထုတ၊္ ေျမဆလီႊမ၊ တိရစိၦမန္ေမြးျမဴေရးာႏ င္ွ်ာ့ 
မ မးစြမေသမ ဘမသမရပ္မ မးအတြက္ နည္းပညမဆိုငရ္မ အႀကေံပးမ ဳပင္ျဖစသ္ည္။  

 စိုက္ပ ိဳ းေရးတုိးခ ဲ႔၀န္္ေဆမင္မ ဳလုပ္ငန္းမ မး မပါရ ပိဲ ေျမယမခြဲေ၀ေပးျခင္းတစ္ခတုည္းဆိုပါက ေတမငသ္ ူ  
လယ္သမမးမ မးသည ္ ေျမယမေစ းကြက၏္ ဖအိမးတြင္ ပတိ္မသိြမးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သမဓကအေနျဖင္ွ်ာ့ 
အိာႏၵိယာုိႏင္ငံတြင္ ေတမင္သလူယ္သမမးမ မးသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ ရေသမေျမယမပိုငဆ္ိုငခ္ြင္ွ်ာ့ရ ိေသမ္လည္း ယင္း  
လယ္ယမ ေျမကိုေရရ ည္ထိမ္းသိမ္းာုိႏင္စြမ္းမရ သိျဖင္ွ်ာ့ မၾကမမၾကမပင ္ လယသ္မမးမ မး သတ္ေသသညက္ိ ု
ကပဆ္ိုးတစ္ခကုဲွ်ာ့သို႕ ႀကံဳေတြ႕ေနရသျဖင္ွ်ာ့ အိာႏၵိယာုိႏင္ငံအတြက္ စိကု္ပ ိဳ းေရးဆိငု္ရမ တုိးခ ဲ႔၀န္ေဆမင္မႈ လုပ္ငနီ္း 
မ မးသည ္ ေသေရးရ င္ေရးတမ   အေရးပါေသမကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ ယေန႔ အိာႏၵိယႏိုင္ငတံြင္၊ 
လုပက္ြကင္ယေ္တမင္သလူယသ္မမးမ မး  ရငဆ္ုိင္ေနရသည္ွ်ာ့ဖိအမးမ မ၊  စုိက္ပ ိဳးေရးဆိုင္ရမ  တုိးခ ဲ႔၀န္ေဆမင္မႈ 
လုပ္ငနး္သည ္  လုပက္ြကင္ယ္ေတမငသ္ူမ မးအတြက ္ အေျခခအံက ဆုံးေသမ  လုိအပ္ခ က္ၾကီးတစ္ရပ္ပင္  



 
 

ျဖစ္ေလသည္။ သီးာႏ ံစိုက္ပ ိဳ းမ ဳ ပညမရ င္မ မး၏ အဆိအုရ ယင္းကဲွ်ာ့သိ႕ု အႀကံေပးျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ပံွ်ာ့ပိုးျခငး္တိ႕ုမရ ိပါက  
ေတမငသ္ူငယ္ မ မးသည ္ေျမေစ းကြက္၏ ဖအိမး၀င္ေရမကလ္ ည္ွ်ာ့လည္ ထိုးာႏ က္ျခငး္၏ သမးေကမင္ အျဖစသ္ိ႕ု  
က ေရမကသ္ြမးာိုႏင္သည္။ အစိုးရ၏ ေကမင္းမြန္ေသမစိုက္ပ ိဳ းေရးဆိုငရ္မ အႀကံဉမဏ္ေပးမ ဳမရ ိျခင္းေၾကမင္ွ်ာ့  
ေတမငသ္လူယ္သမမးမ မးသည္ ႀကီးက ယ္ေသမစိကု္ပ ိဳးေရးအေျခခလံပု္ငန္းႀကီးမ မး၏ အက ဳးိအျမတက္ိ ု
ကိယု္စမးျပဳေသမ ရပ္ရြမတြင္းရ ိေစ းသည္မ မး၏ ေမတ မရပိ္ကိုခိလု ဳံရေတမွ်ာ့သည ္ဟဆုုိေလသည္။ (Ravindran, 
2015)။ မဟမရသ  တ ရျပည္နယ္၊ အမရ၀တီခရိုငေ္န ေတမငသ္ူတစ္ေယမကမ္ လည္း  “ေတမငသ္ူေတြ 
အတင္းအၾကပ ္ ာႏ င္ထတု္ခရံျခင္းအေၾကမင္းက ေျမဆလီႊမ၊ ဦးပိုငအ္က ယ္အ၀န္း၊ ဆည္ေရရရ ိမ ဳာႏ င္ွ်ာ့ အျခမး 
လိုအပ္ခ က္မ မး အေပၚအေျခခံထမးသည္ွ်ာ့၊ ‘အနၾံကးီကြင္းက ယ္’၊ စက္မႈအေျချပဳ စီမကံိန္းအစအီစဥ္မ မး ေၾကမင္႔ 
ျဖစ္ရသည။္   ၀ါဂြမ္းကဲ႔သုိ႔ေသမ ေငြေပၚသီးာႏ ံမ မးအတြက္၊ အထြကတ္ိုးမ ိဳးေစွ်ာ့မ မး၊ ေစ းႀကီးသည္ွ်ာ့ ပိုးသတေ္ဆး၊ 
ေျမၾသဇမေတြ အမးလံုးကိ ု အေၾကြးစနစ္ျဖင္ွ်ာ့ ၀ယ္ၾကရသည္။ သးီာႏ ံပ က္စီးဆံုးရ ံဳးသည္ွ်ာ့အခါ၊  အမးလံုး  
ေထမင္ေခ မက္ထပဲိတမ္ိကနု္ၾကတမပဲ”ဟု၊  နည္းပညမပံွ်ာ့ပိုးမ ဳမရ ိျခငး္၏ စိကု္ပ ိဳးေရးလပုင္နး္အေပၚ အက ိဳ းသက ္ ေ
ရမက္မ ဳကိ ုရ င္းျပခဲွ်ာ့သည္။ 

 အိာႏၵိယာုိႏင္ငံရ  ိၾကဳတိငျ္ပငဆ္င္မႈမရ ိေသမ၊ ထိုျပႆနမာႏ င္ွ်ာ့ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ွ်ာ့ လုပက္ြကင္ယ္  ေတမငသ္ ူ 
မ မးအမးရည္ရြယက္မ အခ ိဳ႕ျပည္နယ္မ မးတြင္ အစုိးရမဟတု္ေသမအဖြဲ႔အစညး္မ မးမ  စိကု္ပ ိဳးေရးဆိုင္ရမ  တုိးခ ဲ႔ 
လုပ္ငနး္မ မးကို တိုးျမ င္ွ်ာ့လ က္ရ ိၿပးီ၊ ထိလုုပင္န္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အစိုးရ၏ေျမယမခ ထမးမ ဳာႏ င္ွ်ာ့ လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့  မ တ္ပံုတင္ျခင္း 
အစီအစဥ္မ မးကိ ု ခ တိဆ္ကလ္ုပ္ကိငု္လ ကရ္ ိသည။္ သမဓကအျဖစ္ျပရလ င ္ ၾသဒိသ   ျပည္နယတ္ြင္ 
‘လူမ ဳိးစအုုပ္စမု မး၏ အသက္ေမြးမႈာႏ င္ွ်ာ့ လုပ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့တုိးျမင္ွ်ာ့ေစသည္႔’ အစအီစဥ္ျဖင္ွ်ာ့၊ တိုင္းရင္းသမး မ မး အတြင္းမ  
ေျမယမမဲွ်ာ့မ မး ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမလံုၿခံဳစိတ္ခ မ ဳမရ သိူမ မးအမး၊ လုပက္ြကင္ယေ္တမင္သမူ မးာႏ င္ွ်ာ့ အိမ္ၿခံဥယ မဥစ္ိုက္ပ ိဳး 
သူမ မးအထြက္တိးုေစရနရ္ည္ရြယ၍္ စိကု္ပ ိဳ းေရးဆိငု္ရမတုိးခ ဲ႔၀န္ေဆမင္မႈမ မး ပံပုိးျခင္းျဖင္ွ်ာ့  ကူညီေဆမင္ရြက္ 
ခဲွ်ာ့သည္။ အေနမကဘ္ဂၤလမးျပည္နယ္ာႏ င္ွ်ာ့ ၾသဒသိ  ျပညန္ယတ္ုိ႔တြင္ အစိးုရသည ္ လင္ဒကဆ္မ ကဲွ်ာ့သိ႕ုေသမ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ပူးေပါင္းကမ၊ စိကု္ပ ိဳးေရးဆိုင္ရမ ပံွ်ာ့ပိုးမ ဳလုပ္ငန္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမအမည္ 
ေပါကေ္ဆမင္ရြက္ျခင္း လုပင္န္းမ မးအျပင္ေရရရ ိေရး၊ တရိိစၦမန္ေမြးျမဴေရးအစရ ိေသမ အျခမး  ေထမက္ပံွ်ာ့မ ဳမ မး 
ကိုပါပံွ်ာ့ပိုး ေဆမင္ရြက္ခဲွ်ာ့သည္။ ာုိႏင္ငံေတမ္အဆင္ွ်ာ့အေနျဖင္ွ်ာ့မူ အိာႏၵိယအမ ိဳ းသမးေက းလက္အမိ္ျခံဥယ မဥေ္ျမ  
ေထမက္ပံွ်ာ့ျခငး္ အက္ဥပေဒ(၂၀၁၄) ကိုေရးဆြၿဲပီး လပု္ကြက္ငယ္ေတမငသ္ူမ မး အက ိဳးအတြက ္ အစိုးရ 
၀န္ေဆမင္မ ဳ   (၁၄) ခုပါ၀င္ေဆမငရ္ြကေ္စကမ ဆငး္ရသဲမးအိမ္ေထမင္စမု မးကို ပံွ်ာ့ပိးုကူညီရန္ တမ၀န္ရ သိည္ွ်ာ့ 
ျပည္နယ၊္ ခရိငု္မ  ရပက္ြကအ္ဆင္ွ်ာ့အထိ ဌမနဆိုင္ရမမ မး၏ ပူးေပါင္းေဆမငရ္ြက္မ ဳ  မ မးလိအုပလ္ က္ရ ိပါသည္။ 

 တရတု္ာုိႏင္ငံတြင္ အစိးုရအေနျဖင္ွ်ာ့ စိုက္ပ ိဳ းေရးဆိငု္ရမတုိးခ ဲ႕ေရးလုပင္န္းမ မး ဥပေဒသစက္ို လုပက္ြက္ 
ငယ္ေတမငသ္ူမ မး၏ နည္းပညမဗဟသုတုလိအုပ္ခ ကက္ိျုဖည္ွ်ာ့ဆညး္ရနအ္တြက္ ရည္စူး၍ ထတု္ျပန္ခဲွ်ာ့ပါသည္။ 
လယ္ယမစိုကပ္ ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌမနမ  အေကမငအ္ထည္ေဖမ္ေသမ၊ ၂၀၁၃ခုာႏ စ ္ တရတု္ျပညသ္ူ႕သမၼတာုိႏင္င ံ
စိုက္ပ ိဳ းေရးနည္းပညမတုိးခ ဲ႔ေရးဥပေဒတြင္ ေဒသဆိုင္ရမအစိုးရသည္ ေတမင္သတူစဥ္းီခ င္းာႏ င္ွ်ာ့ အဖြ႕ဲအစည္းမ မး 
မ မးအတြက္၊ မ ိဳးေစွ်ာ့၊ ေျမၾသဇမ၊ ပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳမ ဳ ၊ စိုက္ပ ိဳးျခငး္ာႏ င္ွ်ာ့ ထြန္ယကပ္ ိဳးေထမင္ျခင္းနည္းပညမ 
မ မး၊ ေရသြင္းေရထတု္၊ ေျမဆလီႊမ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေျမဆလီႊမအရည္အေသြးျမ င္ွ်ာ့တင္ျခင္း၊ စိုကပ္ ိဳးေရးထတု္ကုန ္
အရညအ္ေသြးာႏ င္ွ်ာ့ တရိိစၦမနေ္မြးျမဴျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ပတ္သက္ေသမ နည္းပညမဆိငု္ရမကူညီပံွ်ာ့ပိးုမ ဳအပါအ၀င္ စိကု္ပ ိဳ းေရး 
ဆိုင္ရမပံွ်ာ့ပိုးေရးလပု္ငန္းမ မးကို အခမဲွ်ာ့ပံွ်ာ့ပိးုေပးရနလ္ိုအပသ္ညဟ္ု ပါ၀င္ပါသည္။ 



 
 

 ျမန္မမာုိႏင္ငံအေျခအေနတြင္ ေတမငသ္လူယ္သမမးအသိငု္းအ၀ိုင္းမ  ကိယုစ္မးလ ယ္မ မးသည ္ 
စိုက္ပ ိဳ းေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေသမ ေျမဆလီႊမ၊ ေရသြင္းေရထုတ၊္ စိုကပ္ ိဳးျခင္း၊ ထြန္ယက္ပ ိဳးေထမင္ျခငး္ 
ဆိုင္ရမကိစၥရပ္မ မးကဲွ်ာ့သို႔ေသမ နယ္ပယ္မ မးအတြက္ သတင္းအခ က္ အလက္ာႏ င္ွ်ာ့ နည္းပညမရရ ိေရး လိုအပမ္ ဳ 
မ မးရ ိေၾကမငး္ အေလးထမးတင္ျပခဲွ်ာ့ၾကပါသည္။ အမ ိဳးသမးေျမအသံုးခ မ ဳမူ၀ါဒ၏ (၆) ႀကိမေ္ျမမက္မူၾကမ္းတြင္ 
အပိုင္း-၁၂၊ သုေတသနျပဳျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတကေ္စျခငး္၊ အပိဒု္-၇၇(ဆ)တြင္ “ေျမအမ ိဳးမ ိဳးကိ ုစဥ္ဆက္မျပတ ္
အသံုးခ ေရးအတြက္ စီမေံဆမင္ရြက္ရန္ အေကမင္းဆံုးနည္းလမး္မ မး” ဟူ၍လည္းေကမင္း၊ အပိုဒ္ -၇၇(ဋ)တြင္ 
“ေျမဆလီႊမေပၚမတူည၍္ သင္ွ်ာ့ေလ မ္ေသမ ေျမအသံုးခ ာုိႏင္သည္ွ်ာ့ နညး္းလမ္းမ မးကို ေရြးခ ယက္ င္ွ်ာ့သံုးျခင္း”  ဟ၍ူ 
အထးူျပဳေဖမ္ျပထမးပါသည။္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ မူၾကမ္းတြင္ စိကု္ပ ိဳ းေရးဆိုငရ္မတုိးခဲ ႔ေရး လုပ္ငနး္မ မးအတြက္ 
ပိုမိုက ယ္ျပန္႔စြမ ေဖၚျပထမးျခင္းမရ ိေခ ။ ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ ျမန္မမာုိႏင္ငံအေနျဖင္ွ်ာ့၊ ေပၚထြက္လမမည္ွ်ာ့ အမ ိဳးသမး 
ေျမအသံုးခ မ ဳဥပေဒ၏ ေအမကတ္ြင္ ထိလုုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္ရန္အတြက ္  သတသ္တ္မ တမ္ တ ္ထည္ွ်ာ့သြင္း 
ျပဌမန္းသင္ွ်ာ့ေပသည။္ 

(၃) ေခ းေငြရယာုိူႏငမ္ ဳ  

 အမရ စီးပြမးေရးအငအ္မးမ မး တညေ္ဆမက္ျခင္းအတြက ္ ညႊန္းဆုိရမတြင္၊ တတိယေျမမက ္ အေရးပါ 
သည္ွ်ာ့အခ က္မ မ၊ လုပက္ြကင္ယ္ေတမငသ္လူယသ္မမးမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ေခ းေငြရယူာုိႏငမ္ ဳပင္ ျဖစသ္ည။္ ‘အမရ  
ဘယ္လိလုုပသ္လဲ’ စမအုပေ္ရးသူ Joe Studwell က၊  ထုိာႏိုင္ငံမ မး၏ စးီပြမးေရးေအမင္ျမင္မ ဳမ မးကိ ု 
ေလွ်ာ့လမခ ကတ္စ္ရပတ္ြင္ ယခုျမနမ္မာုိႏင္င ံ ရငဆ္ုိင္ေနရသည္ွ်ာ့၊ အကူးအေျပမင္းကမလတြင္ အဓကိက ေသမ 
ေျမယမျပဳျပငေ္ျပမင္းလဲေရးေဖၚေဆမင္ရြက္ရမ၌ ေတမငသ္လူယသ္မမးမ မးအတြက္ အတိုးနည္း သို႔မဟုတ္ 
အတိးုမဲွ်ာ့ေခ းေငြသည ္ အထူးပင္ အေရးပါလ ေၾကမငး္ ေဖမ္ျပထမးခဲ႔သည္။ လယယ္မလုပသ္မးမ မး သို႔မဟတု္ 
သီးစမးလယသ္မမးမ မးာႏ င္ွ်ာ့မတူပ၊ဲ ေျမယမလပု္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လုံၿခံဳခိုင္မမေသမ လုပက္ြက္ငယ္ေတမငသ္ူမ မး၏  ေအမင ္
ျမင္မႈရရ ိခဲွ်ာ့ျခင္းမ မ၊ ယင္းတို႔၏ေျမအေပၚတြင္ ေရတို၊ေရရ ည္ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံမ ဳမ မးအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ ရ၍ 
ျဖစ္ေလသည္။ ယံုၾကည္ခ ကတ္စ္ခတုည္းဆိလု ငက္မး မလံုေလမက္ေသးပါ။ ေအမင္ျမင္မ ဳျဖစ္စဥက္ို ခုန္ေက မ္ 
၀င္ေရမက္ာိုႏင္္ေရးအတြက္ ထိသုို႔ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံမ ဳမ မး ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ရန္ အရင္းအာႏ ီးေထမက္ပံွ်ာ့  ေပးရနလ္ို 
အပ္ေလသည္။ဂ ပန္ာုိႏင္ငံတြင္ အျခမးရငး္ာႏ ီးျမ ဳပ္ာႏ ံမႈမ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့၊ လယယ္မကုနထ္တုလ္မ္းမ မး ေဖါက္လပု္ေပး 
ျခင္းာႏ င္ွ်ာ့အတူ၊ ေခ းေငြအစအီစဥလ္ည္း ကပ္လ က္ပါရ ိခဲ႔ေလသည္။ ဤအခ ကသ္ည္ ဗဟိုခ ဳပက္ိုငသ္ည္ွ်ာ့ 
စစ္တပ္ႀကီးစိုးေသမအစိုးရအပု္ခ ဳပ္ၿပးီ၊ စိုကပ္ ိဳးေရးက႑တြင္ ေျမရ ငႀ္ကးီမ မး ႀကီးစိးုေနေသမ အေျခ အေနမ ၊ 
လုပက္ုိင္ခြင္ွ်ာ့လုံျခဳခံုိင္မမသည္ွ်ာ့  လုပက္ြက္ငယေ္တမငသ္ူမ မးက ေထမက္ပံ႔ထမးသည္ွ်ာ့ လြတလ္ပသ္ည္ွ်ာ့ 
ဒီမုိကရကတ္စ္ေစ းကြက္စီးပြမးေရးာုိႏင္ငံအျဖစ္ေျပမငး္လဲခဲွ်ာ့သည္ွ်ာ့ အေျဖ၏ အေရးႀကီးေသမ အစတိ္အပိုင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ေလသည္။ ေတမငသ္လူယ္သမမးမသိမးစမု မးအေနျဖင္ွ်ာ့၊ သသိမထင္ရ မးေသမ အကူးအေျပမငး္ကမလကုိ 
ယုံၾကည္စြမလမ္းျပေဖၚေဆမင္နုိင္ရန္ာႏ င္ွ်ာ့ သတူုိ႔၏ ေျမယမမ မးအေပၚ ရင္းာႏ ီးျမ ဳပာ္ႏ ံာႏုိင္ေစမည္ွ်ာ့ နည္းလမး္မ မးကုိ 
လုိအပ္လ  က္ရ ေိလသည္။  

 ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြင္း ရ မ္းျပည္နယ္၊ တမခ လီိတ္ၿမိဳ႕နယတ္ြင္ နမမတ ိ ာႏ င္ွ်ာ့ လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔ၾကီးတို႕၏ 
ကြင္းဆင္းေဆမင္ရြက္စဥအ္တြင္း၊ ေတမင္သလူယသ္မမးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခ းေငြအစီအစဥက္ို၊ တရတု္ာုိႏင္ငံ ပူးေပါင္း 
ေဆမင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌမနမ၏ ေထမက္ပံွ်ာ့မ ဳျဖင္ွ်ာ့ ေဆမင္ရြက္ေနသညက္ိ ု သိရ ိခဲွ်ာ့ရပါသည္။ ထိအုစီအစဥက္ို 
ျမစိမ္းေရမင္စမီံခ ကဟ္ုေခၚၿပးီ တလံုးတခေဲခ းေငြ (၃) သနိ္းက ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလမ ၃၀၀ခန္႔)ကို အလြန္နည္း 
ပါးေသမအတိုးာႏ ဳန္း (တစ္ာႏ စ္လ င္ ၁ ရမခုိင္ာႏ ဳ န္း) ျဖင္ွ်ာ့ စိုက္ပ ိဳးေရးလုပင္န္းာႏ င္ွ်ာ့ သက္ဆိုငေ္သမလုပင္န္းမ မး 



 
 

လုပက္ိုငသ္ည္ွ်ာ့ ရြမသမးမ မးသို႔ ေခ းေငြေထမက္ပံွ်ာ့လ က္ရ သိည္။  ေခ းေငြပမမဏ သည္  အမ ိဳးမ ိဳးေျပမငး္လဲာုိႏင္ၿပီး 
အဖြ႕ဲငယက္ေလးမ မးဖြ႕ဲစည္း၍ ျပနဆ္ပ္ရနအ္တြက ္၀ိငု္းၾကီးခ ဳပ္စနစ ္ ျဖင္ွ်ာ့အမမခံကမ ေခ းေငြကိုမ  ေ၀ခြဲယူသည္ွ်ာ့ 
အစုအဖြဲ႕အလိကု ္အေသးစမးေငြေခ းျခင္းပံုစံာႏ င္ွ်ာ့  ေဆမင္ရြကလ္ က္ရ  ိပါသည္။ ျမစမိ္းေရမင္စမီံခ က္၏ အခက္ 
အခတဲစ္ခုမ မ စီမံခ က္မနေ္နဂ မမ မးသည ္ အက ိဳ းခစံမးသူျဖစသ္ည္ွ်ာ့  ေခ းေငြထတု္မည္ွ်ာ့ ဆင္းရေဲသမ 
အိမ္ေထမင္စုမ မးကိ ု ခကခ္စဲြမအခ ိန္ေပးရ မေဖြရျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ယငး္မသိမးစုမ မးသည ္
ေျမယမအေပၚလံုၿခံဳခိုင္မမမ ဳမရ ိသျဖင္ွ်ာ့ ေခ းေငြကိုျပန္မဆပ္ာိုႏင္မည္ွ်ာ့အေရးကိလုဲ စုိးရြံ႕ေနၾကသူမ မး ျဖစ္ပါသည္။ 
ျမစိမ္းေရမင္စမီံခ ကသ္ည ္ စိုက္ပ ိဳ းေရး ာႏ င္ွ်ာ့သက္ဆိငု္ေသမလုပ္ငန္းအျဖစ္ ယူဆကမ ေငြေၾကးခ မး္သမသ ူ
ရြမသမးမ မးမ  ေခ းေငြကုိ ရယူျပီး၊ ထိုရြမသမး မ မးမ  ယင္းေခ းေငြျဖင္႔ပင ္ေျမယမမ မး၀ယယ္ူျခင္း ရလမဒ္ျဖင္ွ်ာ့သမ 
အဆံုးသတသ္ြမးခဲ႔သည္။ တမခ လီတိ္ၿမိဳ႕နယ္မ  ရရ လိုိက္သည္႔ သင္ခနး္စမမ မ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးျခင္း၊ 
တုိးခ ဲ႔ေရးလုပ္ငနး္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေခ းေငြထတု္ေခ းျခင္းဟသူည္ွ်ာ့ အခ က ္ (၃) ခ က္မ မ၊ လုပက္ြက္ငယ ္  ေတမငသ္ူမ မး  
ေအမင္ျမင္မႈ ရေစရန္၊ အတတူကြ ေနရမ ယ ူေဆမင္ရြကရ္မည္ဟုပင ္ျဖစေ္ပသည္။ 

 

၂။ ဓေလွ်ာ့ထံုးတမး္စဥလ္မဆိငုရ္မေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရး 

အႀကျံပဳေထမကခ္ခံ ကမ္ မး 

 လက္ရ ိတြင္ သစေ္တမေျမအတြင္း စိကု္ပ ိဳ းအသံုးျပဳမ ဳအပါအ၀င္္ လမူႈအဖြ႕ဲအစည္းမ မး၏ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့ 
အေရးကိ ု အသအိမ တ္ျပဳ၍ တရမး၀င ္ သတမ္ တ္ေပးရမည္။ လူမႈအဖြ႕ဲအစညး္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ည ိာႏ ိဳင္းကမ 
တိုင္းရင္းသမးတုိ႕ေနထိငု္ရမဧရိယမ၀န္းက င္၊ ျပင္ပနယန္မိိတသ္တမ္ တအ္တည္ျပဳရမည္။ 

 ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံမ ဳစီမံကိနး္မ မးတြင္ ကနဦးႀကိဳတင၍္ လြတလ္ပ္စြမ အသိေပးသေဘမတူည ာိႏ ဳိင္းရန္ လိအုပ္ၿပးီ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ေလွ်ာ့လမသံုးသပ္ရမည္။ 

 ဓေလွ်ာ့ထံုးတမ္းစဥလ္မ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးမ မး ပါ၀င္ေနသည္ွ်ာ့ ထူးျခမးထင္ရ မးေသမ ေျမယမအျငင္း 
ပြမးမ ဳမ မးအမး ဥးီစမးေပးေျဖရ င္းရမည္။ 

ေဒသခ ံတိငု္းရင္းသမးလမူ ိဳးမ မးာႏ င္ွ်ာ့မ ဳိးာႏြယ္စုမ မး၊ အျခမးေသမ ဓေလွ်ာ့တံုးတမး္စဥလ္မ ေျမယမ အေလွ်ာ့ 
အထမ မးကို က င္ွ်ာ့သံုးသူမ မး၏ လိုအပခ္ က္မ မးအတြက္ ေျမယမမဲွ်ာ့မ ဳာႏ င္ွ်ာ့ သမိုင္းေၾကမငး္အရ နစ္နမမ ဳမ မး 
အေပၚက င္ွ်ာ့သံုးရနအ္ေျခခမံူမ မးကို (ေျမယမမူ၀ါဒ (မူၾကမး္)၏ အပိုငး္-၁၊ ‘လုပက္ြက္ငယ္ေတမငသ္ူစိကု္ပ ိဳးေရး၊ 
ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့ျဖစ္မ ဳ ာႏ င္ွ်ာ့ မ  တေသမေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးမ ဳ’ ာႏ င္ွ်ာ့ အပိငု္း-၄၊  ‘ေျမသိမ္းျခငး္ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမအျငငး္ပြမးမ ဳ 
အတြကဆ္ံုးျဖတ္ခ က္’ တို႕တြင္ ရ င္းလငး္ေဖမ္ျပထမးသကဲွ်ာ့သို႔) က င္ွ်ာ့သံုးသင္ွ်ာ့ပါသည္။ ထပ္မ၍ံ အျခမးေသမ 
နည္းလမ္းမ မးကိ ုျဖည္ွ်ာ့စြက္ရမည္ဆိလု  င ္

 ပထမဥးီစြမ ာုိႏင္ငံေတမ္အေနာႏ င္ွ်ာ့ ဓေလွ်ာ့ထံုးတမ္းစဥ္လမအရ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ကိ ု အသ ိ အမ တ္ျပဳ၍ 
တရမး၀င္ျဖစ္ေစရန္ေဆမင္ရြက္ရမည္။ ဓေလွ်ာ့ထံုးတမး္စဥလ္မအရ ေျမာႏ င္ွ်ာ့ သဘမ၀ရငး္ျမစ္မ မးအတြက ္
အခြင္ွ်ာ့အေရးကိ ု ဖလိစ္ပိုင္ာႏ င္ွ်ာ့ အာိႏၵိယကဲွ်ာ့သို႔ေသမ အမရ ာႏိုင္ငံမ မးစြမတြင္အသအိမ တ္ျပဳထမး ပါသည။္ 
(ေအမက္တြင္ေဖမ္ျပထမးပါသည)္ 

 ဒုတယိအေနာႏ င္ွ်ာ့ မၾကမခဏ မမ  တစြမေျမယမသိမ္းယူခံရေသမ သမးေကမင္မ မး ျဖစ္ေနသည္ွ်ာ့ 
တိုင္းရင္းသမးလူမ ိဳးစုမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေဒသခတံို႕၏ေျမမ မးတြင ္ ျပဳလုပ္မည္ွ်ာ့  ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံမ ဳစီမကံိန္းမ မးတြင္  



 
 

ေဆြးောႏြးစဥက္မလာႏ င္ွ်ာ့ စမခ ဳပ္ခ ဳပဆ္ိုစဥ္ ကမလအမးလံုးတြင္ ကနဥးီႀကိဳတင္၍ လြတလ္ပ္စြမ အသိေပး 
သေဘမတူည ိာႏ ဳိင္းရန္ လိအုပ္ၿပီး စဥဆ္က္မျပတ္ ေလွ်ာ့လမသံုးသပ္ရမည္။ ထိုအခါ ယင္းလူမ ဳအသိုင္း 
အ၀ိုင္းတြင္ ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံမ ဳစီမကံိန္းေဆမငရ္ြကခ္ြင္ွ်ာ့ကို ျငင္းပယ္ရန္ေရြးခ ယ္ခြင္ွ်ာ့ရ ိၿပီး အက ိဳးသက္ေရမက္ 
မည္ွ်ာ့ လူမ ဳအသိငု္းအ၀ိုင္း၏ ေလးပံုသံုးပံုာႏ င္ွ်ာ့ေဆြးောႏြးကမ ခြင္ွ်ာ့ျပဳခ က္ရယူရမည္ျဖစသ္ျဖင္ွ်ာ့ ကနဦးႀကိဳ 
တင၍္ လြတ္လပစ္ြမ အသိေပးသေဘမတူည ိာႏ ိဳင္းရနလ္ိအုပ္ျခငး္ျဖစသ္ည္။ 

 တတိယအေနျဖင္ွ်ာ့ ာုိႏင္ငံေတမ္သည္ ရပရ္ြမအဖြဲ႕အစည္းမ မးဦးေဆမင၍္ အာႏ ရမယ္ျဖစာ္ႏိုင္သည္ွ်ာ့ အုပ္စ ု
မ မးကို အကမအကြယ္ေပးရန္အတြက ္ ရပရ္ြမပိုင္ေျမမ မး၏ ျပင္ပနယ္နိမတိ ္သတ္မ တ ္သည္ွ်ာ့လုပင္န္း 
စဥ္မ မးေဆမငရ္ြကရ္မတြင္ လိုအပ္ခ က္မ မးျဖည္ွ်ာ့ဆည္းေပးရန္ာႏ င္ွ်ာ့ ရလမဒ္မ မးကို မ တတ္မ္းတင္ေပးရန ္
စဥ္းစမးေဆမင္ရြကရ္မည္ျဖစၿ္ပီး ရပရ္ြမအဖြဲ႕အစည္း မ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ယင္းနယ္နမိိတအ္တြင္းရ ေိျမမ မးာႏ င္ွ်ာ့ 
သဘမ၀ရင္းျမစ္မ မးကို စီမံခန္႕ခြမဲည္ွ်ာ့ စည္းမ ဥ္းစည္းကမး္မ မးကို ခ မ တ္ရန္အခြင္ွ်ာ့အေရးေပးရမည။္ 

 စတတုၳအခ ကအ္ေနျဖင္ွ်ာ့ ာုိႏင္ငံေတမ္သည္ ရပ္ရြမအဖြဲ႕အစည္းမ မး၏ ဓေလွ်ာ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယမလပု္ပိုင္ 
ခြင္ွ်ာ့ ာႏ င္ွ်ာ့ အသံုးျပဳခြင္ွ်ာ့မ မးကိ ု ကမကြယသ္င္ွ်ာ့ၿပီး ဆငး္ရဲာႏြမ္းပါးမ ဳ ၊ ေျမယမမဲွ်ာ့မ ဳာႏ င္ွ်ာ့ သဘမ၀ရငး္ျမစ္မ မး 
စီမံခန္႕ခြမဲ ဳတိ႕ုကိရုည္ရြယ၍္ စီမံကနိ္းမ မးျဖင္ွ်ာ့ အေကမင္အထည္ေဖမ္ တိးုတက္ေစရမည္။ ဤသုိ႔ 
မစဥ္းစမးခဲ႔ပါက အဆုိပါစီမံကိန္းမ မးသည ္ လမူႈအဖြဲ႔အစည္းမ မး၏ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးအေပၚ 
အာႏႈတ္လကၡဏမေဆမင္သည္ွ်ာ့ အက ဳိးသကေ္ရမက္မႈကုိ ျဖစ္ေစမည္ျဖစသ္ည္။ ဥပမမအမးျဖင္ွ်ာ့ အငဒ္ိုနီး 
ရ မးာုိႏင္ငံ၏ ေဒသေရႊ႕ေျပမငး္မ ဳအစအီစဥသ္ည ္ ဆင္းရာဲႏြမ္းပါးမ ဳ ာႏ င္ွ်ာ့ သဘမ၀ရင္းျမစစ္ီမံခန္႕ခြမဲ ဳ  ကိစၥ 
ရပ္မ မးကိ ု ဦးတည္ၿပးီ လဥူီးေရ ထထူပေ္သမ ဂ မးဗမးကၽြန္းကဲွ်ာ့သို႔ေနရမမ မးမ  ပါပူ၀ါ၊ ဆူမမးၾတမး 
ကဲွ်ာ့သို႔ေသမ လူဥးီေရ သိပသ္ည္းမ ဳ နည္းပါးသည္ွ်ာ့ေဒသမ မးသို႔ေရႊ႕ေျပမင္းေစခဲွ်ာ့သည္။ ထုိသို႔ေရႊ႕ေျပမင္း 
ရမတြင ္ သစ္ေတမေျမမ ေျပမင္းလဲထမးေသမ ေျမမ မးတြင္ ေနရမခ ထမးေပးခဲွ်ာ့ပါသည္ သို႔ေသမ္ 
မၾကမခနဆိသုလိ ုအဆုိပါခ ထမးေသမ ေျမယမသည ္ေဒသခလံူဥးီေရမ မးမ  အၿပိဳငအ္ဆိငု္ ေတမင္းဆိ ု
ေနသည္ွ်ာ့ ေျမသမ ျဖစ္ခဲွ်ာ့ေလသည္။ 

 ပဥၥမအခ ကအ္ေနျဖင္ွ်ာ့ အၾကမ္းဖက္မ ဳ မ မးကို ေရ မင္ရ မးရန္ာႏ င္ွ်ာ့ ေရရ ည္ပဋိပကၡမ မးကို ေျဖရ င္းရန္အ 
တြက္ ာုိႏင္ငံေတမ္သည္ ထူးျခမးထင္ရ မးသည္ွ်ာ့ ေျမယမအျငင္းပြမးမ ဳမ မးကုိ ေျဖရ င္းရန္ဥးီစမးေပး  
ေဆမင္ရြကသ္င္ွ်ာ့သည္။ ထုိသုိ႔ေဆမင္ရြက္ရမတြင္ ေဒသခမံ မးအမးတရမး၀ငအ္သိေပးလ ဳ႕ံေဆမ္မ ဳ၊ 
တရမး၀င္နည္းလမး္ျဖင္ွ်ာ့ အျငင္းပြမးမ ဳမ မးေျပလည္ေစရန္ ဥပေဒအကူအညမီ မးပံပိုးမ ဳ၊ တရမး၀င ္
အုပ္ခ ဳပ္စီမံမ ဳ  ယာႏ ယမးလကလ္ မ္းမမ သီည္ွ်ာ့ေနရမမ မးတြင္ အျငင္းပြမးမ ဳမ မးကိလုမူ ဳေရးအရ ေျပလည ္
ေစရန္ ဓေလွ်ာ့ထံုးတမ္းစဥလ္မအတိုငး္ ဆံုးျဖတ္ေျဖရ င္းေစသည္ွ်ာ့ ယာႏ ယမး ကုိ တရမး၀င္ အသ ိ
အမ တ္ျပဳေပးျခင္းတိ႕ုျဖင္ွ်ာ့ ျပႆနမေျဖရ င္းရန္နညး္လမ္းမ မးလည္း ပါ၀ငသ္ည္။ သီရလိကၤမာုိႏင္ငံတြင္ ၂၅ 
ာႏ စ္ၾကမ ျပညတ္ြင္းစစ္၏ အျမင္ွ်ာ့ဆံုးအခ ိန၌္၊ ဂ က္ဖနမရ ိ၊ တမလီလ္ူနည္းစုသည၊္ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့ 
အေရးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ပတသ္က၍္ ဥပေဒေရးရမပညမေပးျခငး္၊ ေျမယမာႏ င္ွ်ာ့သက္ဆိငု္ေသမ စမရြက္စမတမ္း 
အေထမကအ္ထမးမ မးရရ ေိစရန္၊  ဥပေဒေရးရမလူမႈ၀နထ္မ္းမ မး၏ အကူအညေီပးျခင္းတို႔၏ အက ဳးိကုိ  
ေကမငး္စြမခံစမးခဲ႔ၾကရသည္။ ယင္းမ မ ဆယ္စုာႏ စ္ၾကမ၊ ပဋိပကၡဆုိင္ရမ ေနရမေရႊ႔ေျပမင္းရမႈမ မးကုိ 
ကူညီေျဖရ င္း ရန္ ဥးီတညေ္ဆမင္ရြက္ခဲ႔မႈ၏ အက ဳိးရလမဒ္ပင္ျဖစသ္ည္။ 

 



 
 

 ဖိလစ္ပိုငာုိ္ႏင္ငံသည္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ မး၏ ေျမယမလုပ္ပိုငခ္ြင္ွ်ာ့ကို တရမး၀ငအ္သအိမ တ္ျပဳရန္ 
အတြက္ ‘၁၉၉၇ ခာုႏ စ္၊ တုိင္းရင္းသမးလူမ ဳးိမ မး၏အခြင္ွ်ာ့အေရးအက္ဥပေဒ’ ကိထုတု္ျပန္ျခငး္ျဖင္ွ်ာ့ လူမႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ မး၏ အမည္ေပါကပ္ုိင္ဆုိင္ခြင္ွ်ာ့ ခ ဥ္းကပ္နည္းကုိ အသုံးျပဳခဲ႔သည။္ ထုိဥပေဒအရ အမ ိဳးသမး ေကမ္မရ င္ 
တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး  လက္ရ ာိႏ င္ွ်ာ့ သမိုငး္တစ္ေလ  မက္ ေျမယမအသံုးျပဳမ ဳ ၊ ပိုငဆ္ိုင္မ ဳတို႕ကိ ု တုိင္းရငး္သမး ယဥ ္
ေက းမ ဳအဖြဲ႕အစည္းမ မး၊ ေဒသခံျပည္သမူ မး၏ ပံွ်ာ့ပိးုမ ဳျဖင္ွ်ာ့ စုေဆမငး္ေစခဲွ်ာ့ၿပးီ၊ ခြဲျခမးထတု္ေဖၚပုိင္ခြင္ွ်ာ့၊ ပုိင္းျခမး 
ပုိင္ခြင္ွ်ာ့၊ ေ၀င ပုိင္ခြင္႔ ာႏ င္ွ်ာ့ မ ိဳးရိုးစဥဆ္က္ပိုငဆ္ိုင္ေသမ ေျမယမမ မးအတြက ္ အမည္ေပါကလ္ကမ္ တ ္
ထတု္ေပးပုိင္ခြင္ွ်ာ့ အမဏမအပ္ာႏ င္းေပးခဲွ်ာ့သည္။ အဆုိပါ ေျမာႏ င္ွ်ာ့ အရင္းအျမစ္မ မးသည္ လူမႈအဖြ႕ဲအစညး္မ မး၏ 
ဓနဥစၥမျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းရင္းသမးအုပ္စုမ မး၏ မ ိဳးရိုးစဥဆ္က္ပိုငဆ္ိုင္ပစၥည္းမ မးျဖစ၍္၊ ျပနလ္ည္ေရမငး္ခ ျခင္း၊ 
ေနရမခ ျခင္းသို႔မဟုတ ္ ဖ ကဆ္ီးျခငး္ျပဳလုပ္ခြင္႔မရ ိေပ။ ေကမ္မရ င္သည ္ ရပ္ရြမအဖြ႕ဲအစည္း ၂၅၀ ေက မ္၏ 
အမည္ေပါက္ပိငု္ဆိငု္မ ဳမ မးကို ထတု္ေပးခဲွ်ာ့ၿပီး ေျမအက ယ္အ၀န္း ဟကတ္မ (၁.၆) သန္းေက မ္ က ယ္၀န္း 
ခဲွ်ာ့သည္။ ထုိဥပေဒသည ္တုိင္းရင္းသမးလူမ ဳိးအုပ္စုမ မးအမး ယင္းတို႕ကိယု္တုိင္အသိအမ တ္ျပဳေသမ အျငင္းပြမး 
မ ဳေျဖရ ငး္သည္ွ်ာ့ ယာႏ ယမး၏ဆံုးျဖတ္ခ ကအ္တိုင္း ဓေလွ်ာ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ အျငင္းပြမးမ ဳမ မးအမး ေျဖရ ငး္ေစရန္ 
အမးေပးခဲွ်ာ့သည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ေျမယမသိမး္ယမူႈမ မးအတြက္ လြတ္လပ္စြမ၊ တင္ၾကဳိအသိေပးျပီး၊ သေဘမတူ 
ညီခ ကအ္တြက ္ သတငး္ေပးသည္ွ်ာ့ လပု္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ လုိအပ္မႈကုိလည္း ထည္ွ်ာ့သြင္းထမးသည္႔အျပင ္
တုိင္းရင္းသမးလူမ ဳးိစုမ မးအတြက္ ဥပေဒေရးရမ အကအူညီကုိပါ ေပးအပထ္မးသည္။ ဤကဲွ်ာ့သို႔ တရမး၀င ္
အသအိမ တ္ျပဳခဲွ်ာ့သည္ွ်ာ့အတြက္ စိကု္ပ ိဳ းေျမမ မးကို သတၳဳတးူေဖမ္ေရးလုပ္ငနး္အတြက္ဆံုးရ ံဳးျခင္းကဲွ်ာ့သို႔ေသမ 
ဥပေဒာႏ င္ွ်ာ့ မေလ မ္ေသမကိစၥမ မးမ  ကမကြယ္ေပးာုိႏင္ခဲွ်ာ့ၿပီး၊ လမူႈအဖြ႕ဲအစည္းမ မးအမး သစ္ေတမာႏ င္ွ်ာ့ ေတမရိုငး္ 
တိရိစၦမန္ကမကြယေ္ရးအတြက္ အေရးပါေသမအခန္းက႑မ  ပါ၀င္ေစခဲွ်ာ့သည္။ ထိသုို႔ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းအေျချပဳ 
သစ္ေတမစီမခံန္႕ခြမဲ ဳအမး ဗယီက္နမ္ာုိႏင္ငံမ  စံျပအျဖစ္ အတယုူခဲွ်ာ့သည္။ 
 ျမန္မမာုိႏင္ငံအေနျဖင္ွ်ာ့၊ လကရ္ ိလူမႈအဖြ႕ဲအစည္းအေျချပဳ သစ္ေတမထိန္းသိမ္းေရးလုပင္န္း စတင ္   ေ
ဆမင္ရြက္ေနမႈကုိ ဗယီက္နမ္ာႏ င္ွ်ာ့ အိာႏၵိယတို႔၏ တူညေီသမ အေတြ႔အၾကဳံမ မးကဲ႔သုိ႔ တညေ္ဆမက္ာိုႏင္ရန္ 
စဥ္းစမးာိုႏင္သည။္ သုိ႔မ သမ၊ သစ္ေတမေျမအတြင္းရ ိ၊ ဓေလွ်ာ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရမ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ကို ေကမင္းမြန္စြမ 
ကမကြယာို္ႏင္ေပမည္။ ထို႕အတူ၊ သစ္ေတမေျမမဟတု္ေသမေနရမမ မးတြင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အေလ႔အထအေပၚ 
အလမးတူအသအိမ တ္ျပဳျခငး္အတြကလ္ညး္ နမနူမျပ ျဖစေ္လသည္။ ဗီယက္နမ္ာုိႏင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ ဓေလွ်ာ့ထံုး 
တမ္းဆိုင္ရမေျမယမလုပ္ပိုငခ္ြင္ွ်ာ့ကို ရ ငး္ရ င္းလငး္လင္း အသအိမ တ္ျပဳမထမးေပ။ သို႔ေသမ္ ၂၀၀၄ ခုာႏ စ္တြင္ 
သစ္ေတမကမကြယျ္ခင္းာႏ င္ွ်ာ့ စီမံခန႕္ခြမဲ ဳဥပေဒကိ ု ထတု္ျပန္ၿပီး ယငး္ဥပေဒတြင ္ ေဒသခအံဖြ႕ဲအစညး္မ မး၏ 
လက္ရ ိအသံုးျပဳေနေသမ သစ္ေတမေျမကိ ု ရိုးရမအစဥ္အလမအရ လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့အမး အသအိမ တ္ ျပဳထမးၿပီး 
ယင္းတို႔၏သစ္ေတမေျမမ မးအမး စီမခံန္႕ခြရဲမတြင္မ ူ မ မးစြမေသမ တမ၀နယ္ူမ ဳမ မး သတ္မ တေ္ပးထမးသည္။ 
ဗီယက္နမ္၏ ဥပေဒအရ သစ္ေတမေျမအတြင္းေနထိုငသ္ူမ မးသည္ ရိုးရမဓေလွ်ာ့အရ ေျမကိလုုပက္ိုင္ၿပီး  
ေက းရြမ၀န္းက င္ဧရယိမရ  ိ သဘမ၀အရင္းအျမစ္မ မးကိ ု ေရရ ည္တည္တံွ်ာ့ေစရန္ စီမံခန္႕ခြမဲ ဳ စီမံခ ကရ္ ပိါက 
ေရရ ည္ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ လက္မ တမ္ မးရရ ိာုိႏင္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ က္မ မ ဆင္းရဲေသမလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ မး၏ 
လူေနမႈဘ၀တုိးတက္ျမင္ွ်ာ့မမးရန္၊ လံုၿခံဳခိုင္မမေသမ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ ာႏ င္ွ်ာ့ အျခမးတစ္ဖကတ္ြင္ သစ္ေတမ 
သယံဇမတမ မးကို ေရရ ည္ရရ ိာုိႏင္ရန္အျပင္ သဘမ၀ပတ္၀န္းက င္ကိထုိနး္သိမး္ရနဟ္ူသည္ွ်ာ့ အစြန္း ာႏ စ္ဘက ္
အၾကမး၊ ခ ိန္ခြင္လ  မ ညီမ  ေစရန္ပင္ျဖစသ္ည္။ 
 အိာႏၵိယာုိႏင္ငံတြင္ ၂၀၀၆ ခုာႏ စ ္ဇယမး၀င္ တိုငး္ရင္းသမးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အျခမးရိးုရမဓေလွ်ာ့အရ သစ္ေတမတြင္း 
အေျခခ ေနထုိင္သူမ မး (သစ္ေတမအခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးအသအိမ တ္ျပဳျခင္း) အက္ဥပေဒ (FRA) အရ၊ သစ္ေတမ 



 
 

အတြင္း အနည္းဆံုး (၇၅)ာႏ စ္ေနထုိင္သည္ွ်ာ့၊ ဇယမး၀ငလ္နူည္းစတုိုင္းရငး္သမးမ မး၏ ဓေလွ်ာ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယမ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့မ မးကုိ အသအိမ တ္ျပဳကမကြယ္ေပးခဲွ်ာ့သည္။ လက္ရ ိေျမယမအသံုးျပဳေနသူမ မးအမး တရမး၀င္ 
အသအိမ တ္ျပဳရန ္ ႀကိဳးပမ္းခ ကတ္စ္ခအုေနာႏ င္ွ်ာ့ FRA သည ္ ရိးုရမဓေလွ်ာ့အရ သစေ္တမတြင္း ေနထိုင္ေသမ 
တိုင္းရင္းသမးမ မးကို၊ တစ္ဥးီခ င္းျဖစ္ေစ၊ အစအုဖြ႕ဲလိကုျ္ဖစ္ေစ ေျမယမကိုပိုငဆ္ိုင္၊ အသံုးျပဳ၊ ထိနး္သမိ္းရန ္
သစ္ေတမေျမ- ငါးဧကအထလိုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ ေလ  မကထ္မးခြင္ွ်ာ့ျပဳခဲွ်ာ့သည။္ ၂၀၁၅ ခုာႏ စ ္ေဖေဖၚ၀ါရလီတြင္ အစိုးရသည ္
တစ္ဦးခ င္းစာီႏ င္ွ်ာ့ အစအုဖြ႕ဲအလိကု ္ ေလ  မကထ္မးမ ဳ  (၄)သန္းနးီပါး လက္ခံရရ ိခဲွ်ာ့ၿပီး၊ FRA ၏ စီမံမ ဳ ျဖင္ွ်ာ့ 
ေျမယမပိုင္ဆိငု္ခြင္ွ်ာ့၊ စုစုေပါငး္ (၁.၅) သနး္ေက မ္ ခ ထမးေပးာုိႏင္ခဲွ်ာ့သည္။ အက္ဥပေဒသည္ ဆင္းရသဲမူ မးအမး 
လူေနမ ဳ ျမ င္ွ်ာ့တင္ရန္ာႏ င္ွ်ာ့ သစ္ေတမထိန္းသိမး္ေရးအတြက္ ရည္ရြယသ္ည္ွ်ာ့အေလ မက္ သဘမ၀ 
ပတ္၀နး္က င္ထနိ္းသိမ္းေရးသမမးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ သစ္ေတမတြင္းေနထိုငသ္ူမ မး အေျခခ ခြင္ွ်ာ့အတြက ္တက္ၾကြလ ဳပ္ရ မး 
သူမ မး၏ ရႈေဒါင္ွ်ာ့အမ ိဳ းမ ိဳမ  ေ၀ဖန္မ ဳ မ မးကိ ု ခံခဲွ်ာ့ရသညွ်ာ့္အခ က္မ မးမ မ - (၁) ရည္ရြယ္ခ ကသ္ို႔ေရမကရ္န္ 
အလ မ္းေ၀းေၾကမင္း (၂) အေကမငအ္ထညေ္ဖမ္မ ဳအမးနည္းေၾကမငး္ (၃) အမ ိဳ းသမီးေျမယမလပု္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ကိ ု
အကမကြယ္ေပးမ ဳ မလံုေလမက္ေၾကမငး္ တို႕ျဖစသ္ည္။ အက ိဳးသက္ေရမက္မ ဳကိသုံုးသပ္ေနစဥ္ကမလအတြင္း 
ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ရသူမ မး၏ လုပ္ကုိင္ခြင္ွ်ာ့ လံုၿခံဳခိုင္မမမ ဳတိုးတကလ္မသည္ွ်ာ့အေလ မက္ ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံမ ဳလညး္ 
တိုးတက္လမေၾကမင္း ာႏ င္ွ်ာ့ ေရရ ည္ေျမယမအသံုးခ မ ဳကို ထိန္းထမးာုိႏင္ေၾကမင္း အမ မးကယူဆၾကသည္။ 

၃။. အမ ိဳ းသမးီမ မး၏ေျမယမအခြင္႔အေရး 

အႀကျံပဳခ ကေ္ထမကခ္ခံ ကမ္ မး 

 ဆုံးျဖတ္ခ က္ခ မ တ္သည္ွ်ာ့အဖြဲ႔အစည္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့အလြယ္တကဆူကသ္ြယ္ာိုႏင္ခြင္ွ်ာ့ ာႏ င္ွ်ာ့ အဆုိပါအဖြဲ႔မ မး  
ေရ ႕ေမ မကတ္ကေ္ရမကပ္ုိငခ္ြင္ွ်ာ့အပါအ၀င၊္ အဆုိပါအဖြဲ႔အစညး္မ မးတြင ္အမ ဳးိသမးီမ မးပါ၀ငေ္စျခငး္ ျဖင္ွ်ာ့  ေ
ျမပုိင္ခြင္ွ်ာ့ရ ိသူမ မးကဲ႔သုိ႔ အမ ဳိးသမီးမ မး၏တနး္တူေနရမရရ ေိရး အမးေကမငး္လမေစရန္။ 

 ေျမအသုံးခ မႈလက္မ တတ္ြင္ ပူးတြအဲမညေ္ပါက္ပုိင္ဆုိင္ခြင္႔ကဲ႔သုိ႔ေသမ၊ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမ 
အခြင္႔အေရးအတြက ္ဥပေဒေၾကမငး္အရ အကမအကြယေ္ပးမႈ တုိးတက္ျဖစထ္ြန္းေစရန္။  

 ဥပေဒ အကအူညီေပးေရးာႏ င္ွ်ာ့  ဥပေဒေၾကမင္းအရကညူီရနရ္ည္စူးမႈ ာႏ င္ွ်ာ့ ၀န္ေဆမင္မႈ -၂ ရပ္လုံး အတြက္ 
ကုိယ္စမးလ ယ္ အျဖစ္ ကနဥးီမ တ္ပုတံငလ္ုပ္ငန္းတုိ႔တြင္ အမ ဳိးသမးီမ မး စဥဆ္က္မျပတ္ ပါ၀င္ေစရန္။ 

ကမၻမွ်ာ့လူဦးေရ၏တစ္၀က္နီးပါးသည ္ ေက းလကတ္ြင္ေနထိုငလ္  က္ရ ိၿပီး လယယ္မ စိကု္ပ ဳးိေရးလုပ္ငန္း 
အမ မးစုတြင္ပါ၀င္ေနရေသမ္လည္း၊ ေရရ ည္ခိုင္ျမသဲည္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့အေပၚ မ ခီိုေနရသည္ွ်ာ့ အမ ိဳးသမးီ 
ဦးေရမ မမ ူ ေသးငယ္ေသမအစတိ္အပိငု္းမ  သမ ျဖစ္ေလသည္။ အမ ိဳးသမီးမ မး၏ ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ကိ ု
လံုၿခံဳခိုင္မမေစရန္ေဆမင္ရြက္ျခငး္သည ္ ရည္ရြယ္ခ ကမ္ မးျဖစ္ေသမ ၀င္ေငြတိးုတက္ျခငး္၊ ကေလးငယမ္ မး 
အဟမရပိုမိုစမးသံုးာုိႏင္ျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ပညမေရးတိုးတက္ျခငး္၊ မိသမးစုအတြင္း အမ ိဳးသမီးမ မး၏ ေျပမေရးဆိခုြင္ွ်ာ့ 
ပုိမုိခုိင္မမလမျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ လူမ ဳအသိငု္းအ၀ိုင္းအတြင္း ပိုမိအုေရးပါအရမေရမကလ္မေစျခင္း စသညတ္ို႔ကိုလည္း  
ေပါကေ္ျမမက္ေစပါသည္။ အမ ိဳးသမးီမ မး၏ ပိုငဆ္ိုင္ခြင္ွ်ာ့၊ အမ ိဳ းသမီးမ မးေျမယမလံုၿခံဳခိုင္မမမ ဳကို ပိုမိဥုီးစမးေပး  
ျခင္းျဖင္ွ်ာ့ အျခမးအက ိဳးအျမတ္မ မးပါ မ မးစြမရရ လိမာုိႏင္ေၾကမင္း ခိုင္မမသည္ွ်ာ့ သက္ေသမ မးရ ိပါသည္။ 

လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔ၾကီး၏ အိာႏၵယိ၊ တရတု္ာႏ င္ွ်ာ့ အမဖရကိတိ႕ုတြင္ ာႏ စ္ေပါငး္မ မးစြမ အေတြ႕အႀကံဳမ မးအရ 
ညီမ  ၍၊ ထုတလ္ုပ္မႈပုိမုိေစမည္ွ်ာ့ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးကုိ ေဖၚေဆမင္ရနအ္တြက္၊ အမ ိဳးသမီးမ မး၏ 
ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ ခိုင္မမလံုၿခံဳေစေရး အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္၊  ခိုင္မမသည္ွ်ာ့ အဆင္ွ်ာ့ေပါင္း (၂၀)  



 
 

ေက မ္ကိ ု ေဖမ္ထတုတ္ည္ေဆမက္ခဲွ်ာ့ရၿပးီျဖစသ္ည္။ ယငး္အခ က္မ မး၏ စမရင္းအျပည္ွ်ာ့အစံုကို ကိလုနဘ္ယီမ 
တကၠသိလု ္ာုိႏင္ငံတကမေရးရမဂ မနယတ္ြင္  (Posterman, 2013) ေဖၚျပခဲ႔သည္။ ယင္းအခ က္မ မးမ  အခ ဳ႕ိမ မ- 
ဆုံးျဖတ္ခ က္ခ မ တ္သည္ွ်ာ့ အဖြဲ႔အစည္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့အလြယ္တကဆူကသ္ြယ္ာိုႏင္ခြင္ွ်ာ့ာႏ င္ွ်ာ့ အဆုိပါအဖြဲ႔မ မး ေရ ႕ေမ မက္ 
တက္ေရမက္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့ အပါအ၀င္၊ အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းမ မးတြင္ အမ ဳိးသမီးမ မးပါ၀င္ေစျခင္း၊ တြဖဲက္ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ာႏ င္ွ်ာ့ အေမြဆကခ္ံခြင္ွ်ာ့ကဲွ်ာ့သို႔ေသမ အမ ိဳးသမးီေျမယမလပု္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ကို ကမကြယ္သည္ွ်ာ့ တရမး၀င ္
ယာႏ ယမးမ မးကိ ု ပိုမိအုမးေကမင္းေစျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ဥပေဒ အကူအည ီ ေပးေရးာႏ င္ွ်ာ့  ဥပေဒ ေၾကမင္း အရကူညရီန ္
ရည္စူးမႈ ာႏ င္ွ်ာ့ ၀န္ေဆမင္မႈ -၂ ရပ္လုံး အတြက္ ကုိယ္စမးလ ယ္ အျဖစ္ ကနဥးီမ တ္ပုတံငလ္ုပ္ငနး္တုိ႔တြင္ 
အမ ဳိးသမးီမ မး စဥဆ္က္မျပတ္ ပါ၀င္ေစရန္တုိ႔ျဖစသ္ည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံု (၂) ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယမမ တ္ပံုတင္လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္ေပးခဲွ်ာ့သူမ မးအမး 

လိင္အလုိက္ခြဲျခမးမ ဳ (နမမတ ိ၂၀၁၅) 

ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ အမ ိဳးသမးာႏ င္ွ်ာ့ အမ ိဳးသမီးသည ္ စိကု္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ တန္းတ ူ ပါ၀ငလ္ က ္
ရ ၾိကသည။္ သို႔ေသမ္ လက္ရ ိေျမယမမ တ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငနး္ ေဆမင္ရြက္ေနမ ဳတြင္ အမည္ျဖည္ွ်ာ့ သြင္းရန ္
ေနရမတစ္ေနရမသမပါ၀င္ၿပးီ အမ မးအမးျဖင္ွ်ာ့ အိမေ္ထမင္ဥးီစီးကိ ု ျဖည္ွ်ာ့သြင္းၾကေလရမ၊ အမ မးစုမ မ 
အမ ိဳးသမးမ မးျဖစ္ေလွ်ာ့ရ ိပါသည္။1 နမမတိအဖြဲ႔၏ ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မး ကူညီေဆမင္ ရြက္ေပးခဲ႔သည္ွ်ာ့ 
ေျမယမမ တ္ပံုတငရ္န္ ေလ  မကထ္မးမ ဳ ရမေပါငး္မ မးစြမတြင္ လယယ္မေျမမ တ္ပံ တင္ လကမ္ တစ္ုစုေပါငး္၏ 

                                           
1မ တသ္မးရန္မ မ အဌမအႀကမိ္ အမ ိဳးသမးေျမယမအသံုးခ မ ဳမူ၀ါဒ မူၾကမ္းတြင္  ျပငဆ္ငရ္န္အခ က္အေနျဖင္ွ်ာ့  လယယ္မေျမ မ တ္ပံုတင္လပု္ငန္းတြင ္
စမရပစ္မတမ္းမ မး၌ အမည္တစ္ခသုမပါ၀င္ျခင္းကိ ု အပိငု္း(၉) အမ ိဳးသမီးာႏ င္ွ်ာ့အမ ိဳးသမး တန္းတ ူ အခြင္ွ်ာ့ အေရးမ မးတြင္  
အမိ ဳးသမီးမ မးာႏ င္ွ်ာ့အမ ိဳးသမးမ မးတြင္ “တစဥ္ီးတည္း သို႔မဟတု္ ပူးတြေဲျမယမ ပိုငဆ္ိုင္မ ဳအခြင္ွ်ာ့အေရးမ မး” တူမ  စြမရ ိရန္ (အပိုဒ္ ၇၃) ဟု စတငရ္မည္။ 
မည္သုိ႔ဆိုေစ ဤမူ၀ါဒကို အေကမငအ္ထည္ေဖမ္ရမ၌ အမ ိဳးသမီးမ မး၏ ေျမယမ အခြင္ွ်ာ့အေရးကို အမ နတ္ကယက္မကြယ္ရန ္ လကရ္ ိဥပေဒမ မးကို 
ေျပမင္းလဲရန္လိအုပ္ပါမည။္ 



 
 

(၈၄%) ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းသည၊္ အမ ိဳးသမးအမညသ္မျဖစေ္လသည္။ (ပံ-ု၂)။ နမမတအိဖြဲ႔- ဥပေဒလူမႈ၀နထ္မ္းမ မး၏  
တုိင္းေဒသႀကးီာႏ င္ွ်ာ့ ျပည္နယ္ (၇) ခုအတြင္း ေဆမင္ရြက္ခ က္ မ မးအရ၊ ဤကဲွ်ာ့သို႔ အမ ိဳးသမီးပါ၀င္ာႏ ဳန္း 
နည္းပါးျခင္းသည ္ တုိင္းရငး္သမး လူမ ဳးိစကုြျဲပမးမႈကုိ ေက မ္လြန္၍ လိင္ခြဲျခမးဆကဆ္ံမ ဳာႏ င္ွ်ာ့ ဆက္စပ္ဖြယ္ 
ရ ိေၾကမင္း သံုးသပ္ရသည္။ 

 

 
ပုံ (၃) ျမနမ္မာုိႏင္ငံတြင္ တိုငး္ေဒသႀကီး ျပည္နယအ္လိုက ္ေျမယမမ တ္ပံုတငလ္ုပင္န္း 

ေဆမင္ရြက္ေပးခဲွ်ာ့သူမ မးအမးလိငအ္လိကု္ခြဲျခမးမ ဳ (နမမတိ ၂၀၁၅) 

နမမတအိဖြဲ႔ာႏ င္ွ်ာ့ လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔တို႕၏ သးီျခမးစီေသမ္လည္းေကမငး္၊ ပူးေပါင္း၍ေသမ္လည္းေကမငး္ 
ကြင္းဆင္းေဆမင္ရြက္ခ က္မ မးအရ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ အမ ိဳးသမီးမ မးကိ ု တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံျခင္းေၾကမင္ွ်ာ့၊ 
အမ ိဳးသမးီမ မးေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးအတြက၊္ အထးူစုိးရိမ္ဘြယ္ မရ ိေခ ။ သုိ႔အတြက္ ေျမယမမ တ္ပုတံငရ္မတြင္၊ 
ပူးတြအဲမည္ေပါကပ္ုိင္ဆုိင္ခြင္ွ်ာ့ ရရ ိေစရန္ေတမင္းဆုိမႈမ မလည္း အထူးဖိအမးတစ္ရပမ္ဟတု္ေပ။ အခ က္အ 
လက္မ မးအရ ဥပေဒလမူႈ၀န္ထမ္းမ မးက ေျမယမမ တပ္ံု တင္ရန ္ ကူညေီဆမင္ရြက္ရသူမ မး၏ (၁၆%) 
ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းမ မ၊ အမ ိဳ းသမီးမ မးျဖစ္ေလရမ၊ အမ ိဳးသမီးမ မး၏ စီးပြမးေရးလံုၿခံဳမ ဳမ မ  အာႏ ရမယ္ရ ိာုိႏငေ္ၾကမင္း 
ျပဆုိေနေပသည္။ လပု္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ မ တ္ပံုတင္ရမတြင္ အမ ိဳးသမီး၏ အမည္ထည္ွ်ာ့သြင္းရန္ ကိစၥာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က၍္ 
အိမ္ေထမငသ္ည ္ အမ ိဳ းသမီးမ မးသည ္ ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ကို ကိုငတ္ြယထ္မးသူျဖစ္သည္ွ်ာ့ ခင္ပြနး္သည္၏ 
အေထမကအ္ပံွ်ာ့ကိ ု ရရ သိျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ဆံုးရ ံဳးရန္ သို႔မဟတု္ စီးပြမးေရးအမးလံုး၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ  
ရမ ဳဆံုးရ ံဳးရန္အတြက္ စုိးရြံ႕မ ဳမရ ိေၾကမင္း ေယဘယူ ယဆူရပါသည။္ ပကတိအေျခအေနတြင္ အိမ္ေထမင္သည ္
အမ ိဳးသမးီ မ မးသမမက တကိုယတ္ည္းအမ ိဳ းသမီးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အိမ္ေထမင္ဥးီစီးအမ ိဳးသမီးမ မးသည္ မသိမးစ ု
အတြင္း ေျမယမအသံုးခ မ ဳ၊ သမူအပါအ၀င္ သမးသမီးမ မးအမး အေမြဆက္ခံေစမ ဳတိ႕ုာႏ င္ွ်ာ့ ပတ္သက၍္  
ေျပမေရးဆိုခြင္ွ်ာ့ နည္းပါးျခင္းအမးျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ မလံုၿခံဳမ ဳကိ ု ေတြ႕ႀကံဳၾကရသည္။ နမမတ ိ
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အဖြဲ႔၏အခ က္အလက္မ မးအရ သံုးပံုတစပ္ုံေသမ အမ ိဳးသမီးမ မးသည္ တစက္ိုယရ္ည္မ မး ျဖစက္မ ေျမယမ   
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳခိုင္မမမ ဳအတြက္ အကအူညီရ မေနၾကၿပီး ယင္းအနက္ (၁၃%) ရမခိုင္ာႏ ဳန္းမ မ လက္မထပသ္ူ 
မ မးျဖစ၍္၊ (၂၂%) ရမခိငုာ္ႏ ဳန္းမ မ မဆုိုးမမ မးျဖစ္ၾကကမ၊ (၁%-၂%) ရမခိုင္ာႏ ဳန္းမ မ ကြမရ င္းထမးသူမ မး 
ျဖစ္ၾကသည္။ (လယယ္မေျမလုပ္ပိုငခ္ြင္ွ်ာ့ မ တ္ပံုတင္ရန္ ေလ  မကထ္မးသ ူ အမ ိဳးသမးမ မးတြင္မ ူ (၂.၅%) 
ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းမ မ မဆုိုးဖို၊ တစ္ခုလပ၊္ ကြမရ င္းထမးသူမ မးျဖစ္ၾကၿပီး (၅%) ရမခိုငာ္ႏ ဳန္းမ မ လကမ္ထပ္သ ူ
မ မးျဖစ္ၾက၍ (၉၃%) ရမခိုငာ္ႏ ဳန္းမ မ အိမေ္ထမင္ရ သိူမ မး ျဖစ္ၾကသည္။) 

လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ မး၏ ဥပေဒေရးရမ လမူႈ၀နထ္မ္းမ မး၏ ထတု္ေဖၚခ ကအ္ရ၊ အထက္ပါ လူဦးေရ 
ဆိုင္ရမ အခ က္အလက္မ မး ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္၊  အမ ိဳးသမီးမ မးပါ၀င္မႈအခ ဳိးသည္  အာႏ ရမယ္ရ ာုိိႏင္သည္ွ်ာ့ အေန 
အထမးျဖစ္ေၾကမင္း၊   လငဒ္ကဆ္မအဖြဲ႔ၾကီး၏ အျခမးအမရ ာုိႏင္ငံမ မးအတြင္း လပုင္န္း ေဆမငရ္ြကခ္ က္မ မး၊ 
သုေတသန ျပဳခ က္မ မးအရ တသမတတ္ည္း ျပဆုိေနသည္။ သမဓကအေနျဖင္ွ်ာ့ အာိႏၵိယာႏိုင္ငံ၊ 
ၾသဒသိ  ျပည္နယ္တြင္ လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔သည ္တစ္ကိယုရ္ည္အမ ိဳးသမီးမ မးအမး ယငး္တုိ႕၏ေျမယမလုပ္ပိုငခ္ြင္ွ်ာ့ 
လံုၿခံဳခိုင္မမရန ေဆမင္ရြကရ္မတြင ္ အေၾကမင္းအရမေပါင္းစံုအတြက္ ထငရ္ မးေသမ လိအုပ္ခ က္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ 
ရင္ဆိုင္ခဲွ်ာ့ရသည္။ မုဆိးုမမ မး၊ တစ္ခလုပ္မ မး၊ စြန္႕ပစ္ခံရသ ူ အမိ ဳးသမီးမ မး၊ အိမ္ေထမင္မရ ိဖူးသ ူ
အမ ိဳးသမးီမ မး၊ ကိယုအ္ဂၤါ မျပည္ွ်ာ့စံုသအူမ ိဳးသမးီမ မးသည္ အမ မးအမးျဖင္ွ်ာ့ ဆင္းရသဲမးမ မးၾကမးတြင္ 
အဆင္းရဆဲံုးျဖစ္ၾကၿပီး ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့မ တ္ပံုတင္ျခငး္ လပု္ငန္းက ထုိသတူုိ႔ကုိ မ ကက္ြယ္ျပဳထမးခံ                   
ေနရသည။္ လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔၏ ၾသဒသိ  ျပညန္ယတ္ြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲွ်ာ့ေသမ အျဖစတ္စ္ခတုြင္ တစက္ိယု္ရည္ 
အမ ိဳးသမးီတစ္ဦးအမး အမိေ္ထမင္မရ ိသျဖင္ွ်ာ့ မိသမးစုမ ာႏ ိမ္ခ ၿပီး ာႏြမးတငး္ကတုတ္ြင္ေနေစသည္ကိ ု  ေတြ႕ခဲ႔ 
ရသည္။ အစိုးရ၏ ေျမယမခြဲေ၀မ ဳ အစအီစဥအ္ရ လငဒ္ကဆ္မအဖြဲ႔၏ အကအူညီျဖင္ွ်ာ့ ထိုအမ ိဳး သမီးအမး 
အသအိမ တ္ျပဳ၍ အိမ္ၿခ ံဥယ မဥ္ေျမကြက္တစက္ြက္ ခ ထမးေပးခဲွ်ာ့သည္။ 

အမ မးအမးျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးနည္းပါးျခင္းသည ္အမ ိဳးသမီးမ မးအမး မိသမးစဘု၀ာႏ င္ွ်ာ့ လူမ ဳဘ၀၏ 
အၾကမး အေရးမပါအရမမေရမက္မႈကုိျဖစ္ေစၿပီး၊ ထိအုမ ိဳးသမီးမ မးအမး ေျမယမ ေထမက္ ပံွ်ာ့ေပးျခငး္ျဖင္ွ်ာ့  
ယင္းတို႕၏စီးပြမးေရးအခြင္ွ်ာ့အလမ္းအတြက္ အဓိကေသမွ်ာ့ခ ကက္ုိ ပံ႔ပုိးသည္ာႏ င္ွ်ာ့ တူေလ သည။္ ယခုအခါ 
ေျမအသုံးခ မႈ အခြင္ွ်ာ့အေရးအတြက္၊ ေျမယမမ တ္ပံုတင္ျခင္းတြင္ ပူးတြပဲုိင္ဆုိင္ခြင္ွ်ာ့ အတြက္ တမးဆီးျခငး္မ မးကိ ု
ျမင္ေတြ႕ခဲွ်ာ့ရရမ၊  ေျမယမမဲွ်ာ့အမ ဳိးသမးီမ မးကုိ အထူးရည္ရြယ၍္၊ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးမ ဳ  အစအီစဥမ္ မးအမးျဖင္ွ်ာ့ 
ကုစမးေပးသင္ွ်ာ့သည္။ 

ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ အမ ိဳးသမးမ မးသည ္ လက္နကက္ိုငအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ မးတြင္ တမ၀န ္ ထမ္းျခငး္ 
သို႔မဟုတ ္ အျခမးတစ္ေနရမသို႔ အလပု္လပု္ကိငု္ရန္ ထြက္ခြမသြမးျခင္းတို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ တစက္ိုယရ္ည္အမ ိဳးသမီး 
ရမခုိင္ာႏ ဳ န္းသည္ ျမင္ွ်ာ့တကလ္မာုိႏင္သည္။ သီရလိကၤမာႏိုင္ငံေျမမက္ဖက္ရ ိ ဂ က္ဖနမခရိုင္တြင္ (၂၅)ာႏ စ္ၾကမ 
ျပည္တြငး္စစ္ေၾကမင္ွ်ာ့ ေျမမက္ဖက္တမီလမ္ မးေနထိငု္ရမ နယ္ေျမမ မး သည္ပိတ္ဆိ႕ုခထံမးရၿပီး၊  ေတမငဘ္က္ရ  ိ
လူမ မးစုျဖစ္ေသမ ဆငဟ္မလီနယ္ေျမာႏ င္ွ်ာ့ သီးျခမးျဖစ္ခဲွ်ာ့ရသည္ွ်ာ့အတြက္ အမ ိဳးသမီးဦးေဆမင္ေသမအိမ္ေထမငစ္ ု
မ မး မ မးျပမးခဲွ်ာ့ရသည္။  လင္ေယမက မ္းမ မး၊ အစက္ိ ု ေမမင္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ဖခငမ္ မးသည္ စစ္မႈမထမ္းမေနရ 
အစီအစဥ္ေၾကမင္ွ်ာ့ စစသ္မးအျဖစ္ စုေဆမငး္ခံခဲွ်ာ့ရၿပးီ စစ္ပြဲတြင္က ဆံုးခဲွ်ာ့သလုိ၊ စစ္ျပန္ေယမက္ွ်ားမ မးသည ္လညး္ 
ေျမမကဘ္က္ရ ိ အိာႏၵိယာႏ င္ွ်ာ့ ေတမင္ဘက္ရ  ိ သီရလိကၤမသို႔ အလုပ္ရ မရန္ထြက္ခြမခဲွ်ာ့ၾကသည္။   
ရလမဒအ္ျဖစ္ေထမင္ေပါင္း မ မးစြမေသမ အမ ိဳးသမးီမ မးသမ က န္ရစခ္ဲွ်ာ့ရမ၊ အမ ိဳးသမီးမ မးသည္ အိမ္ေထမင္ဥးီ 
စီးအျဖစ္ မိသမးစတုမ၀န္ ကို ယူခဲွ်ာ့ရေသမ္လည္း၊ ယင္းတုိ႔တြင္ ေျမယမလုပပ္ိုင္ခြင္ွ်ာ့သည္ တရမး၀င္အခြင္ွ်ာ့ 



 
 

အေရးအျဖစ ္မရရ ိၾကေပ။ ဂ က္ဖနမအေျခစိုက ္အမ ိဳးသမးီမ မးေဆမငရ္ြက္ေသမ တရမး၀င္ကညူီေထမကပ္ံွ်ာ့ေရး 
ဌမနသည ္ ထိအုမ ိဳးသမီးမ မးအတြက ္ ယင္းတို႕၏ေျမအမး တရမး၀င္အမည္ေေပါက္္ ရရ ေိရးအတြက ္
ေျမယမမ တ္ပံုတငေ္ရးအစအီစဥ္ျဖင္ွ်ာ့ ကညီူေျဖရ င္းေပးခဲွ်ာ့ရသည္။ 

အမ ိဳးသမးီမ မးသညယ္ငး္တိ႕ုလုပက္ိုင္ေသမေျမယမအတြက္ အမ ိဳးသမးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ထပ္တူ ေျမယမ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ရရ ိေရး၊ အျခမးေသမ အမ ိဳ းသမီး၊အမ ိဳ းသမး ပူးတြလဲုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ သို႔မဟတု္ တြဖဲကလ္ုပပ္ိုင္ 
ခြင္ွ်ာ့တို႕ာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က၍္  အေျခခအံခြင္ွ်ာ့အေရးတို႔သည ္ က ယ္ျပန္႔ေလသည္။  ၂၀၁၄ ခုာႏ စ ္ ဒီဇင္ဘမလ ၌  
ာုိႏင္ငံတကမမ  မ မးစြမေသမအေတြ႕အႀကံဳမ မးကိ ု အေျခခံ၍ နမမတ ိ မ  ျမန္မမာႏိုင္ငံေျမယမ အသံုးခ မ ဳ 
မူ၀ါဒ(မူၾကမ္း)တြင္ လယယ္မေျမမ တပ္ံုတင္လုပင္န္းအတြင္း အမ ိဳးသမီးအမ ိဳ းသမး အခြင္ွ်ာ့ အေရးညီမ  ေအမင ္ ေ
ဆမင္ရြက္ျခငး္သည ္ အမ ိဳးသမီးမ မး၏ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးကို တိုးတက္ေအမင ္ လုပ္ေဆမင္ရံုသမမက 
က န္းမမေရး၊ လူမ ဳေရး၊ စးီပြမးေရးာႏ င္ွ်ာ့ အျခမးေသမ က႑မ မးစြမတြင္ အက ိဳးအျမတ္မ မးရရ ိေစေၾကမင္း  
ေဖမ္ျပခွဲ်ာ့သည္။ ေဖၚျပခ ကတ္ြင္၊ သမးဆက္ျခမးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ က န္းမမေရးတုိးတကေ္ကမင္းမြနေ္စျခငး္၊   
မိသမးစုအတြင္း ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးအေပၚ ၾသဇမသက္ေရမက္ေစျခင္းအပါအ၀င္၊ အခြင္ွ်ာ့အမဏမပုိမု ိ
ရေစျခင္းတုိ႔လဲ ပါ၀ငသ္ည္။ 

 

 

 

 

 



 
 

အမ ဳးိသမးီမ မး၏ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးအေပၚ အာိႏၵိယျပညမ္  ေလ႔လမေတြ႔ရ ခိ က ္
၂၀၁၂ခာုႏ စ္၊ ေအမက္တုိဘမ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္၊ စည္းရုံးလ ဳပ္ရ မးသူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ျပည္ေထမင္စအုစုိးရတုိ႔ အဂၢရမသေဘမတ ူ
ညီခ က္ကုိ လက္မ တ္ေရးထုိးလုိက္သည္ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမမဲ႔ယမမဲွ်ာ့မ မးအမးကုိယ္စမးျပဳသည္ွ်ာ့ ဂာႏၵီေနမက္လုိက္မ မး၏ ‘ေဒလီသုိ႔  
ျငိမ္းခ မ္းစြမခ ီတက္ေရး’ အစအီစဥ္သည္လည္း ရပ္နမးသြမးခဲ႔သည္။  ဤသေဘမတူညီခ က္က ေျမယမလုပ္ကုိင္ 
ခ ထမးမႈအတြက္ အၾကီးစမးျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈ ေဆမင္ရြက္ရန ္ အခ ိန္ဇယမးကုိသတ္မ တ္ေပးခဲ႔သည္။ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲ 
ေဖၚေဆမင္ရမတြင ္ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမပုိင္ဆုိင္ခြင္႔အခြင္ွ်ာ့အေရးကုိအသိအမ တ္ျပဳေရး၊ တစ္ဧက၏ ၁၀ပုံတစပ္ု ံ
ေသမေျမကုိ အိမ္ျခံဥယ ဥ္ေျမအျဖစ္ ေ၀ျခမ္းေပးေရး၊ ေက းလက္ေနဆင္းရဲသမးျပည္သူမ မးအတြက္ က မး-မခြျဲခမးမႈ 
မရ ိေစဘဲ အိမ္ရမေျမကြက္ ခြေဲ၀ခ ထမးေပးေရးတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 
သေဘမတူညီခ က္တြင္ ပါ၀ငသ္ည္ွ်ာ့ အေကမင္အထည္ေဖၚရန္ အခ က္တစ္ခ က္ကုိ ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ရန္အတြက္၊ 
အိာႏၵိယေက းလက္ဖြံ႔ျဖဳိးေရး၀န္ၾကီးဌမန၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင္ွ်ာ့ လင္ဒက္ဆမအဖြဲ႔ၾကီးသည္ အိာႏၵိယလူမူေရးအဖြဲ႔အစည္း 
မ မးာႏ င္႔ဆက္သြယ္၍ ‘တစ္မ ဳိးသမးလုံးအိမ္ျခံေျမရပုိင္ခြင္ွ်ာ့’ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိေဖၚေဆမင္ရမတြင္ ပါ၀ငေ္ဆမင္ရြက္ခဲ႔သည္။ 
အဆုိပါ မူၾကမ္းသည္ ယခုအခါ အစုိးရအဖြဲ႔၏အတည္ျပဳခ က္ရရန္ာႏ င္ွ်ာ့ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ တင္သြင္းာႏုိင္ရန္ ေစမင္ွ်ာ့ 
ဆုိင္းသည္ွ်ာ့အဆင္ွ်ာ့သုိ႔ ေရမက္ရ ိေနေပျပီ။ အဆုိပါဥပေဒမူၾကမး္ကုိေရးဆြရဲမတြင္ လြန္ခဲ႔သည္ွ်ာ့(၁၀)ာႏ စ္ေက မ္ ကမလ 
အတြင္း ရရ ိခဲ႔သည္ွ်ာ့ ာႏုိင္ငံေတမ္အဆင္ွ်ာ့ အိမ္ျခံေျမခ ထမးေရးအစီအစဥ္မ မးေဆမင္ရြက္ခဲ႔ရမမ  ရရ ိခဲ႔သည္ွ်ာ့ က ယ္ျပန္႔ေသမ 
အေတြ႔အၾကဳံမ မးကုိအေျခခံ၍ ေဆမင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အဆုိပါအေတြ႔အၾကဳံမ မးထြင္ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမ 
ပုိင္ဆုိင္ခြင္ွ်ာ့ အခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးမ မ သိသမစြမပါ၀င္လ  က္ရ ေိနခဲ႔ရမ၊ ဥပေဒမၾူကမ္းတြင္ေဖၚျပပါ အေၾကမင္းအရမအမ မးစု ကုိ 
ထည္ွ်ာ့သြင္းျဖစ္ခဲ႔ရေလသည္။  
ဒသမ တစ္ဆယ္ဧက၊ အိမ္ျခံေျမဥယ မဥ္ ခြေဲ၀ေပးရမတြင္ အမ ဳိးသမီးမ မးလည္း အက ဳံး၀င္ေၾကမင္း ေဖၚျပသည္ွ်ာ့ 
အေနျဖင္ွ်ာ့ မူၾကမ္း၏-အပုိင္း-၂ “မိသမးစု” ဟုေဖၚျပရမ၌ “မုဆုိးမမ မး၊ အိမ္ေထမင္ကြမဲ မး၊ မိသမးစု၏စြန္႔ပစ္ခံမ မး (လင ္
ေယမက ္မးမ မး၏စြန္႔ပစ္ခံမ မး) ကုိလည္း သီးျခမးအိမ္ေထမင္စဟုုမ တ္ယူရမည္ဟု ပါရ ိခဲ႔သလုိ၊ “တကုိယ္တည္း အမ ဳိး 
သမီး” ကုိအဓိပၸါယ္ဖြင္ွ်ာ့ဆုိရမတြင္လည္း “မုဆုိးမမ မး၊ အိမ္ေထမင္ကြမဲ မး၊ သီးျခမးေနထုိင္သူအမ ဳိးသမီးမ မး၊ လင ္
ေယမက ္မးေပ မက္ဆုံး ေနသူမ မး၊ အသက္-၃၀ ာႏ င္ွ်ာ့အထက္အိမ္ေထမင္မျပဳရေသးသူမ မး” ဟူ၍ပါရ ိခဲ႔ေလသည္။ 
အထူးတလည္ေဖၚျပ ျပဌမန္းခဲ႔ခ က္ အေနျဖင္ွ်ာ့ “ထုိက္သင္ွ်ာ့ေသမအိမ္ေထမင္စုတစ္ခုတြငရ္ ိသည္ွ်ာ့ အရြယ္ေရမက္ျပီးျဖစသ္ူ 
အမ ဳိးသမီးရ ိခဲ႔လ  င္၊ အိမ္ေထမင္စု၀င္အမ ဳိးသမီး၏ အမည္ျဖင္ွ်ာ့ အိမ္ျခံေျမအမည္ေပါက္သတ္မ တ္ေပးရမည္” ဟုပင ္
ေဖၚျပာိုႏင္ခဲ႔သည္။ (လက္ရ ိ ာႏုိင္ငံေတမ္၏ အိမ္ျခံေျမခ ထမးေရးအစီအစဥ္တြင္ ကမနမတမကမျပည္နယ္၌ ဇနီးသည္ 
တစ္ဦးတည္းအမည္ျဖင္ွ်ာ့ခ ထမးေပးသလုိ၊ အေနမက္ဘဂၤလမးျပည္နယ္တြင္ ဇနီးသည္ာႏ င္ွ်ာ့ ခင္ပြန္းအမည္ ပူးတြခဲ ထမး  
ေပးခဲ႔သည္။) 
ဥပေဒမၾူကမ္း၏ အပုိင္း-၈၊  တြင္ ‘အိမျ္ခံေျမခ ထမးေပးရမတြင္ ဦးစမးေပးရမည္ွ်ာ့ စမရင္း’ ကုိေဖၚျပရမ၌၊  အမ ဳိးသမီး အိမ ္
ေထမင္ဦးစီး ာႏ င္ွ်ာ့ တကုိယ္တည္းေနအမ ဳိးသမီးတုိ႔ကုိစမရင္း၏အစပုိင္း၌ ေဖၚျပထမးသည္။ 
ေအမက္ပါအေရးယူေဆမင္ရြက္ခ က္မ မးမ မ ဦးစမးေပးအျဖစ္ခယံူထုိက္သည္ွ်ာ့ ဆင္းရဲသူအမ ဳိးသမီးမ မးအတြက္ အထူး 
ျပဳထမးသည္ွ်ာ့ အေရးၾကီးေဆမင္ရြက္ခ က္မ မးျဖစ္ေပသည္- 
ဆင္းရဲသည္ွ်ာ့မိသမးစုမ မး၏ အိမ္ျခံေျမခ ထမးမႈ ရရ ိခံစမးထုိက္သူမ မး စိစစ္သတ္မ တ္ရန္နည္းလမ္းမ မး ေခါင္းစဥ္ပါ အစ ီ
အစဥ္-၁ ၏ အိမ္ျခံေျမရရ ိပုိင္ခြင္ွ်ာ့အတြက္ ေဖၚေဆမင္ရမတြင္ အနိမ္ွ်ာ့ဆုံးသတ္မ တ္ခ က္မ မးအတြက္ ေဖၚျပထမးသည္ွ်ာ့၊ 
အပုိဒ္ခြဲ-၁(က)တြင္၊ အမ န္စငစ္စ္၊ ရသင္ွ်ာ့ရထုိက္သည္ွ်ာ့ ဆင္းရဲသူေျမမဲ႔ယမမဲ႔၊ အိမ္ရမေျမမရ ေိသးသည္ွ်ာ့ မိသမးစုမ မး 
မက န္ခဲ႔ေစေရးမ မ လုိအပ္ခ ကတ္စ္ရပ္ျဖစေ္ၾကမင္း၊ အပုိဒ္-၁(ဂ)တြင္ အိမ္ရမေျမခ ထမးရမတြင္ ကုန္က စရိတ္ မရ ိေစရ 
ဟူ၍လည္းေကမင္း၊ ျပဌမန္းထမးသည္။ 
အဆုိပါျပဌမန္းခ က္မ မးသည္၊  အလြန္တရမဆင္းရဲ၍ ေနစရမ၊စမးစရမမရ ိသူ အေျခအေနမဲ႔အမ မးစုကုိ ကူညီေပးမည္ွ်ာ့ 
ျပဌမန္းခ က္မ မး ျဖစ္ေပသည္။ 



 
 

 
အမ ဳးိသမးီမ မး၏ ေျမယမအခြင္ွ်ာ့အေရးအေပၚ တရတုျ္ပညမ္  ေလ႔လမေတြ႔ရ ခိ က ္

တရုတ္ျပည္သည္ စုေပါင္းလယ္ယမစနစ္ကုိ ၁၉၇၉ခာုႏ စ္ ာႏ င္ွ်ာ့ ၁၉၈၄ခာုႏ စ္ကမလအတြင္း ပယ္ဖ က္ခဲ႔ျပီး အသင္း၀င္ 
မ မးကုိ လယ္ယမေျမအညီအမ  ခြေဲ၀ေပးခဲ႔သည္။ ဤသုိ႔ လယ္ယမလုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈကုိ အိမ္ေထမင္စုတစ္ခခု င္း 
စီအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့ခြေဲ၀ေပးခဲ႔ျခင္းျဖင္ွ်ာ့ ကမလတုိဖြံ႔ျဖဳိးမႈလုပ္ငန္းမ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့ (လယ္ယမလုပ္ငန္းမ မးကုိ အခ ိန္ကုိက္ 
ေဆမင္ရြက္ေစာိုႏင္ျခင္း၊  စိတ္ၾကဳိက္မ ဳိးကုိေရြးခ ယ္စုိက္ပ ဳိးာႏုိင္ျခင္း၊ ဓါတ္ေျမၾသဇမအသုံးျပဳမႈကုိ သတိျဖင္ွ်ာ့ ေဆမင္ရြက္  
ေစာိုႏင္ျခင္း၊  ေပါင္းျမက္ကုိာိုႏင္နင္းစြမာႏ ိမ္နင္းာိုႏင္ျခင္း)စသည္တုိ႔ကုိ  ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ေစျခင္းတုိ႔ေၾကမင္ွ်ာ့  ထုတ္လုပ္္မႈကုိ 
ကနဦးအစကပင္ အၾကီးအက ယ္တုိးျမ င္ွ်ာ့ေစခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္းတစ္ဦးခ င္းစီ၏ ေ၀စုကုိ ေျမေပၚတြင္ ျပသာိုႏင္ျခင္း 
မရ ိသျဖင္ွ်ာ့ေျမာႏ င္ွ်ာ့ပတ္သက္၍ဆုိင္ရမဆုိင္ခြင္ွ်ာ့ အေထမက္အထမးမ မးေပၚတြင္အိမ္ေထမင္ဦးစီး၏အမည္၊ အထူးသျဖင္ွ်ာ့  
ေယမက ္မးအမည္မ မးသမ ေဖၚျပာိုႏင္ၾကသည္။ အိမ္ေထမင္စုပုိင္ေျမာႏ င္ွ်ာ့ပတ္သက္၍ စီမံဆုံးျဖတ္ရမတြင္လည္း   ထုိသူက 
သမ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ေလ႔ရ ိသည္။ 
သုိ႔ေသမ္၊ ေက းရြမအမ မးအျပမးတြင္ ေျမယမခြေဲ၀မႈ ညီတူမ  တူျဖစ္ေစေရး ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္ေပးရသည္ွ်ာ့ ‘ျပန္လည္ 
ည ိာႏႈိင္းေရး’ဟုေခၚသည္ွ်ာ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကရ ိေနျပန္သည္။ အိမ္ေထမင္စုမ မးတြင္ အိမ္ေထမင္က ၍ ေခြ းမ အျဖစ ္
ေရမက္ရ ိလမသူမ မး၊ အျခမးအိမ္ေထမင္စုမ  အမ ဳိးသမးာႏ င္ွ်ာ့လက္ထပ္ျပီးအျခမးအိမ္ေထမင္စု၏ ေခြ းမအျဖစ္ မိမ ိ အိမ ္
ေထမင္စုမ  ထြက္ခြမသြမးသူမ မး၊ အသစ္ေမြးဖြမးလမသူမ မး၊ ကြယ္လြန္သူမ မးစသည္ျဖင္ွ်ာ့ လူဦးေရအေျပမင္းအလဲ အျမဲ 
ျဖစ္ေပၚေနေလရမ၊ လူဦးေရေျပမင္းလဲလမမႈာႏ င္ွ်ာ့အညီ ေျမယမခ ထမးမႈကုိျပဳာိုႏင္ရန္ အခါအမးေလ  မ္စြမ၊ ေက းရြမ 
ေကဒါမ မးက ဦးေဆမင္၍ မူလခ ထမးေျမကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူျပီး၊ လုိက္ေလ  မညီေထြသည္ွ်ာ့ ေျမယမခ ထမးမႈမ မး ကုိ 
ေဆမင္ ရြက ္ ေပးရသည္။ ဤသုိ႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းသည္  ေက းရြမအတြင္းရ ိလူတစ္ဦးခ င္းစီအလုိက္ ေျမယမေ၀စုကုိ 
အညီအမ   ျဖစ္ေစေသမ္လည္း မေမ  မ္မ န္းာိုႏင္သည္ွ်ာ့ ၀န္ထုပ္၀နပ္ုိးကုိ ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ ေျမတစ္ရပ္အတြက္ ကမလလတ္၊ 
ကမလရ ည္ ရင္းာႏ ီးျမ ဳပ္ာႏ ံမႈမ ဳိးကုိ မည္သူမ   လုက္ကုိင္ေဆမင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကေတမွ်ာ့ေခ ။ တစ္ရမသီစမ သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္ာႏ စ္စမအတြက္သမ လုပ္ေဆမင္ၾကေတမွ်ာ့သည္။ အေၾကမင္းကမး၊ အဆုိပါေျမကုိမည္သည္ွ်ာ့အခ ိန္၊  ေက းရြမေကဒါ 
မ မးက ‘ျပန္လည္ည ိာႏႈိင္းေရး’ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေျမကုိျပန္လည္သိမ္းယူမည္ ဆုိသည္ကုိမည္သူမ  မသိာိုႏင္  ေ
သမေၾကမင္ွ်ာ့ျဖစ္ ေလသည္။ 
ေျမယမအေပၚရင္းာႏ ီးျမ ဳပ္ာႏ ံၾကေစရန္အမးေပးေသမအမးျဖင္ွ်ာ့၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတာႏုိင္ငံေတမ္၏ ၁၉၉၈ခာုႏ စ္၊ ေျမယမ 
စီမံခန္႔ခြေဲရးဥပေဒအရ၊ ေတမငသ္ူလယ္သမမးမ မးကုိမိမိလုပ္ကုိင္ခြင္ွ်ာ့ရေျမေပၚတြင္ ာႏ စ္ေပါင္း(၃၀)လုပ္ကုိင္အသုံးျပဳခြင္ွ်ာ့  
ျပဳလုိက္သည္ွ်ာ့အတြက္၊ အဆုိပါေျမကုိသိမ္းယူ၍ ျပန္လည္ည ိာႏႈိင္းရန္မ မမ မးစြမ ခက္ခဲသြမးေစခဲ႔သည္။ ေနမက္ဆက္တြဲ 
အေနျဖင္ွ်ာ့၊ ၂၀၀၂ခုာႏ စ္တြင္ ျပဌမန္းခဲ႔သည္႔ ေက းလက္ေဒသ၊ ေျမယမမ မးကုိ ကန္ထရုိက္ခ ဳပဆ္ုိမႈဆုိင္ရမ ဥပေဒ ထြက္ 
ေပၚလမျပီးေနမက္ ‘ျပန္လည္ည ာိႏႈိင္းေရး’ လုပ္ငန္းစဥမ္ မလက္ေတြ႔တြင္ မရ ိသေလမက္ပင္ ျဖစသ္ြမးခဲ႔သည္။ ယင္းသုိ႔ 
ျဖစ္လမသည္ာႏ င္ွ်ာ့ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမပုိင္ဆုိင္ခြင္ွ်ာ့အခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးအတြက္ အထူးျပဌမန္းခ က္မ မး ထြက္ေပၚလမခဲ႔ 
သည္။ ယင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ-၆တြင္ အမ ဳိးသမီးမ မး၏ ေျမယမရပုိင္ခြင္ွ်ာ့တန္းတူ အခြင္ွ်ာ့အေရးအတြက္ အခုိင္အမမ ရပ ္
တည္ေဖၚျပထမးသည္။ သုိ႔ေသမ္ ပုဒ္မ-၂၁(၁)တြင္မူ ာႏ စ္(၃၀) ကန္ထရုိက္စမခ ဳပအ္တြက္ ခ ဳပဆ္ုိသည္ွ်ာ့ အိမ္ေထမင္စု၏ 
ကုိယ္စမးလ ယ္ျဖစ္ရမည္ဟုဆုိျပန္သည္။ ေနမက္ဆက္တြသဲုေတသနျပဳခ က္မ မးအရ ခ ဳပ္ဆုိျပီးသည္႔ ကန္ထရုိက္ 
စမခ ဳပ္၏ (၁၇%)တြင္လည္းေကမင္း၊ ဒုတိယအေထမက္အထမးအျဖစ္ ထုတ္ေပးသည္ွ်ာ့ သက္ေသခံလက္မ တ္၏ 
(၃၈%) တြင္လည္းေကမင္း ဇနီးျဖစ္သူ၏အမည္ပါရ ခိဲ႔ေလသည္။ 
ပုဒ္မ (၃၀)တြင္ ျပဌမန္းခ က္မ မပုိ၍အေရးပါသည္။ အမ ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ အျခမးရြမသုိ႔လုိက္ပါ အိမ္ေထမငျ္ပဳခဲ႔ရေသမ္ 
ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ေက းရြမတြင္ သူမအတြက္ ေျမယမေ၀စုမရရ သိ၍ သူမ၏ မူလေျမေ၀စုထမိ္းသိမ္းထမးရန္ျဖစ္သလုိ၊ 
ခင္ပြန္းေသဆုံး (သုိ႔မဟုတ္) ကြကဲြမခဲ႔လ  င္လည္း သူမ၏ေ၀စုကုိ ထိန္းသိမ္းထမးေစရန္ ျပဌမန္းထမးသည္။ ‘ျပန္လည္ 
ည ိာႏႈိင္းေရး’ ကုိဥပေဒကလက္မခံသည္ွ်ာ့အတြက္ သူမအေနျဖင္ွ်ာ့ ခင္ပြန္းရ ိရမ ရြမတြင ္ သူမအတြက္ ေျမေ၀စုရာိုႏင္ရန္ 
အေၾကမင္းမရ ိေတမွ်ာ့ေခ ။ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳခ က္မ မးအရ ေတြ႔ၾကဳံရသည္ွ်ာ့ အခက္အခဲမ မးမ မ အမ ဳိးသမီး အနည္း 



 
 

ငယ္သမလ  င္၊ လက္ထပ္ျပီးေနမက္ သူတုိ႔ခံစမးပုိင္ခြင္ွ်ာ့ရ ိသည္ွ်ာ့ေျမေ၀စုကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ာႏုိင္ရန္ အခြင္ွ်ာ့အေရးကုိ 
အသုံးခ ၾကသည္။ အေၾကမင္းရင္းတစ္ခုမ မ ၊ မိမိရပရ္ြမကုိစြန္႔၍ လက္ထပ္သြမးၾကသူမ မးမ မ ေျမရ ိရမအရပ္သုိ႔ 
အၾကိမ္ၾကိမ္ အသြမးအျပန္ မလုပ္ာႏုိင္ၾက၍ျဖစ္သည္။ မိသမးစုပုိင္ေျမယမအေပၚတြင္ ေ၀စေုတမင္းခံသည္႔ အေလ႔ 
အက င္ွ်ာ့မ မမိန္းမသမး အမ မးစုအတြက္ ရ က္စရမဟု ခံယူထမးၾကသည္မ မးလည္းရ ိသည္။ အျခမးတစ္ဖက္တြင္မူ သမီး 
ျဖစ္သူ၏ ေျမယမေပၚတြင္ပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင္ွ်ာ့အေရးကုိ ထိန္းသိ္မ္းထမးၾကျခင္းမ မ မိမိ၏သမီးျဖစသ္ူ အိမ္ေထမင္ကြခဲဲ႔လ  င္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ခံခဲ႔ရလ  င္ အိမက္ုိျပန္လမ၍ သူမ၏မူလရပုိင္ခြင္ွ်ာ့အတုိင္း ရရ ိခံစမးေစာိုႏင္ရန္ျဖစသ္ည္။  
ျပသနမကုိ ေျဖရ င္းရနအ္တြက္ မူေဟမင္းျဖစ္သည္ွ်ာ့ ‘ျပန္လည္ည ိာႏႈိင္းေရး’လုပ္ငန္းစဥ္နည္းျဖင္ွ်ာ့ ေျဖရ င္း၍မရာိုႏင္ေပ။ 
ဤသုိ႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင္ွ်ာ့ တရတု္ေတမင္သူမ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့၊ ေယမက ္မး၊မိန္းမအမးလုံးအတြက္ လုပ္ကုိင္ခြင္ွ်ာ့ကုိ မတည္ 
မျငိမ္ ျဖစ္ေစလ  က္၊ ေယဘူယ အမးျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမအေပၚတြင္ ရင္းာႏ ီးျမ ဳပ္ာႏ ံၾကမည္မဟုတ္ေပ။ အမ မးေထမက္ခံမႈ 
ရရ ိေစာိုႏင္သည္ွ်ာ့ ျဖစာို္ႏင္ေျခတစခ္ုမ မ အိမ္ေထမင္စုအလုိက္ ဦးပုိင္ဧရိယမမ မးကုိလက္ရ ိအက ယ္အ၀န္းအတုိင္းထမးျပီး၊ 
အိမ္ေထမင္စု လူဦးေရေျပမင္းလဲလမမႈအေျခအေနအရ၊ အနဲဆုံးသမီးတစ္ေယမက္ တစ္ရြမသမးာႏ င္ွ်ာ့လက္ထပ္သြမး 
လ  င္ေသမ္လည္းေကမင္း၊ မိသမးစု၀င္ျဖစ္လမမည္ွ်ာ့ ေခြ းမေရမကရ္ ိလမလ  င္ ေသမ္လည္းေကမင္း ေ၀စုကုိ ျပန္လည္ခြေဲ၀ 
သတ္မ တ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထမင္စု၀င္တစ္ဦးခ င္း၏ေ၀စုကုိ ေျမေပၚတြငခ္ြျဲခမးသတ္မ တ္ျခင္းမဟုတ္မူဘဲ၊ 
ေ၀စုအခ ဳိးအဆကုိသမသတ္မ တ္ျခင္းျဖစ္ေၾကမင္းမ တ္ယူသင္ွ်ာ့သည္။ ဥပမမ… အိမ္ေထမင္စတုစ္ခုသည္ (၅)မူသုိ႔မဟုတ ္
တစ္ဟက္တမ၏ သုံးပုံတစ္ပုံကုိကန္ထရုိက္ခ ဳပ္ဆုိထမးသည္ဆုိပါစုိ႔။ ဤအိမ္ေထမင္စုတြင္ လူ(၄)ဦးရ ိခဲ႔ေသမ္၊ အိမ ္
ေထမင္စု၀င္တစ္ဦးစမီ မ အဆုိပါဦးပုိင္ဧရိယမ၏ ေလးပုံတစ္ပုံစီကုိ ပုိင္ဆုိင္ခြင္ွ်ာ့ရရ ိေပမည္။ သုိ႔ေသမ္ ေျမေပၚတြင ္
မည္သည္ွ်ာ့အပုိင္းျဖစ္သည္ဟု ပုိင္းျခမးသတ္မ တ္ထမးမႈ မရ ိေပ။ သုိ႔ေသမ္ ဥပေဒတြင္ ေ၀စပုုိင္ဆုိင္သူ အေနျဖင္ွ်ာ့ ေ၀စ ုအရ 
ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ အေျခအေနအရ ေတမင္းဆုိလမလ  င္ သီးျခမးလုပ္ကုိင္ထြန္ယက္ာႏုိင္ေစရန္၊ င မးရန္၊ ေရမင္းရန္၊ 
လႊဲအပ္ာႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမေပၚတြင္ပုိင္းျခမးသတ္မ တ္ေပးရန္ကုိ ေတမင္းဆုိပုိင္ခြင္ွ်ာ့ရ ိေၾကမငး္၊ ရ င္းလင္းစြမ ျပဌမန္း 
ာႏုိင္ခြင္ွ်ာ့ရ ိသည္။ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

၄။ ေျမယမသမိး္ယျူခငး္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမအျငငး္ပြမးမႈ ျဖနေ္ျဖေရး 

အႀကျံပဳေထမကခ္ခံ ကမ္ မး 

 
 မျဖစ္မေနေျမကုိ သမိ္းယူ၍ ေလ မ္ေၾကးေပးသည္ွ်ာ့အခါ၊ လုပက္ြကဥ္ီးပုိင္က ယ္ပါက  ေငြျဖင္႔ေပးေလ မ္  

ေစျပီး၊ လုပက္ြက္ဦးပုိင္ေသးငယ္ပါက ေျမအစမးေပးျခင္းနည္းလမ္းကုိသမ အသုံးျပဳေစသည္ွ်ာ့ ခ ဥ္းကပ ္
ေဆမင္ရြက္ပု ံေျပမင္းလဲက င္ွ်ာ့သုံးေစရန္အတြက္ ဥပေဒမ မးကုိ ျပငဆ္င္ရန၊္ 

 သိမ္းဆည္းထမးသည္ွ်ာ့ ေျမယမမ မးကုိ အသုံးမျပဳျဖစ္ပါက ျပနလ္ည္ေပးအပေ္ရး ဥးီစမးေပး  
ေဆမင္ရြက္ရန္၊ 

 အတတိက္မလနစ္နမမႈမ မးအေပၚ ခြဲေ၀ပုိင္ဆုိင္ခြင္ွ်ာ့ (ကမလရ ည္ခံစမးခြင္ွ်ာ့ အခြင္ွ်ာ့အေရး)၊  ေငြျဖင္ွ်ာ့  
ေပးေခ ျခင္း၊ အစုရ ယ္ယမေ၀စု စသညတ္ုိ႔အပါအ၀င ္ ေလ  မ္ေၾကးကုိ နည္းလမ္းစုံျဖင္ွ်ာ့ေပးေခ ျခင္း 
ခ ဥ္းကပ္မႈမ ဳိးျဖင္ွ်ာ့ ေျဖရ ငး္ရန္၊ 
 

 ေျမသိမး္ဆည္းျခငး္အတြက္ ေလ  မ္ေၾကးေပးရန္ နည္းအမ ဳိးမ ဳိးရ ိရမ၊ ေအမက္ပါတုိ႔ပါ၀ငသ္ည္- 
 
(က) ေျမသိမး္ယစူဥက္မလ၏ သင္ွ်ာ့ေလ  မ္ေသမ ေလ  မ္ေၾကးကုိ တပါတည္းေပးျခင္း၊ 
(ခ) ာိုႏင္ငံေတမ္မ  သိမး္ယသူည္ွ်ာ့ေျမမ မးအတြက္၊ အသုံးမျပဳျဖစ္ပါက ျပနလ္ည္ေပးအပ္ျခင္း၊ 
(ဂ) အတတိ္က သိမ္းယသူည္ျဖစ္ေစ၊ လတတ္ေလမသမိ္းယသူည္ျဖစ္ေစ၊ မ  တမႈမရ ေိသမေလ  မ္ေၾကးအတြက ္
အစမးထုိးျပန္ေပးျခင္း ဟ၍ူ ျဖစ္သည္။ 

(က) သမိး္ယစူဥက္မလ၏ သင္ွ်ာ့ေလ မ္ေသမေလ မ္ေၾကးေပးျခငး္ 

 ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ေျမယမလံုၿခံဳခိုင္မမမ ဳမရ ျိခင္းတြင္ မေရတြက္ာုိႏင္ေသမေျမသမိ္းမ ဳမ မးသည္ က ယ္ျပန္႔စြမ 
ပါ၀င္ေနသည္။ ထုိေျမသိမး္မ ဳမ မးစြမသည္ ပံုမ န္မဟတု္ပ ဲ စစအ္စိုးရအုပ္ခ ဳပ္ခဲွ်ာ့သည္ွ်ာ့ ဆယ္စုာႏ စ္ မ မးစြမ 
အတြင္းျဖစပ္ြမးခဲွ်ာ့သည္။ ေျမယမမ မးကို စစတ္ပက္ိယုတ္ိုင္ျဖစေ္စ ယင္း၏ ကိယု္စမးလ ယ္မ မးကျဖစ္ေစ  
ေက နပ္ေလမကေ္သမအေၾကမင္းျခင္းရမ သို႔မဟတု္ ရ င္းလင္းခ က္မရ ပိဲ မၾကမခဏသိမ္းယူၿပးီ ထိုသမိ္းယူမ ဳ 
မ မး၏ ဆိုးက ိဳ းမ မးကိ ု ယေန႔တုိင္ ခံစမးေနရလ  က္ရ သိည္။ ၁၉၈၀ ာႏ စ္မ မးမ  ၁၉၉၀ ာႏ စ္မ မးအတြင္း 
ေျမယမဆံုးရ ံဳးခဲွ်ာ့သည္ွ်ာ့ မ မးစြမေသမေတမငသ္ူမ မးသည္ ယခအုခါ ပထမဆံုးအႀကိမအ္ျဖစ ္ယင္းတို႕၏ေျမယမကိ ု
ျပန္လညရ္ရ ိရန ္ရရဲတဲင္းတင္း ေတမင္းဆိလု က္ ရ ိၾကသည္။ (ပံ-ု၄)။ လတတ္ေလမာႏ စ္မ မးအတြင္း အခ ိဳ႕ေသမ 
ေျမယမသိမး္မ ဳမ မးတြင္ ပြင္ွ်ာ့လင္း ျမငသ္မမ ဳ အနည္းငယာ္ႏ င္ွ်ာ့ ေလ မ္ေၾကးေပးရနည္ႊန္ၾကမးမ ဳ  အနည္းငယတ္ို႕ျဖင္ွ်ာ့ 
ပုိမုိ၍ ပံုစံမ န္လမၿပးီ တရမး၀င ္ လမး္ေၾကမင္းမ မး အရေဆမင္ရြကလ္မသညက္ို ေတြ႕ရခ ိနတ္ြင္ လကတ္ေလမ 
အေနျဖင္ွ်ာ့ အစိးုရ၏ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမ ဳမ မး ေဆမင္ရြကသ္ည္ာႏ င္ွ်ာ့အညီ အဖြ႕ဲအစညး္ အမးလံုးၿခံဳငံုကမ ပံုစံမ န ္    ေ
ျမယမသိမ္းမ ဳ မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ပံုစံမမ န္ေသမေျမသမိ္းမ ဳမ မးကို တင္ျပလမၾကသည္။ 



 
 

 
ပုံ (၄) ျမနမ္မာုိႏင္ငံ၏ာႏ စ္အလိကု္ေျမယမသိမ္းမ ဳမ မး (Namati, 2015) 

  

 ေျမယမသိမး္ယူျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ေပးေလ မ္ျခင္းတို႕အတြက ္ ဥပေဒာႏ စ္ခုမ  စည္းမ ဥ္းစည္းကမး္မ မး ခ မ တထ္မး 
ပါသည္။ (၁) ေရ းက ေသမ ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းအကဥ္ပေဒာႏ င္ွ်ာ့ (၂) အစိးုရအေနျဖင္ွ်ာ့ အစိုးရပိုင္ေျမမ မးကိ ု 
ေပးအပရ္န္ အရ ိန္ျမ င္ွ်ာ့တင္ေပးေသမ လတတ္ေလမဥပေဒျပဳမ ဳျဖစ္သည္ွ်ာ့ ၂၀၁၂ ခုာႏ စ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ာႏ င္ွ်ာ့ 
ေျမရုိင္းမ မးစီမံခန္႕ခြေဲရးဥပေဒ တို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ဥပေဒတြင္ ေျမယမေလ မ္ေၾကးေပးအပ္ရမ၌ သင္ွ်ာ့ေတမ္ 
မ  တေစရန္ျပဌမန္းထမးရမ - တစ္ဧကပ မ္းမ   အထြကာ္ႏ ဳန္း၏ သံုးဆေသမပမမဏကိ ု ေပးေလ မ္ရန္၊ ေျမယမကို 
တိုးတက္ေအမင္ေဆမင္ရြကထ္မးမ ဳ မ မးအတြက္ တန္ဖိးု၏ (၂) ဆေသမပမမဏကို ေပးေလ မ္ရန္၊ ေျမယမ 
အတြက ္လက္ရ ေိပါက္ေစ း ပမမဏအတိုင္း ေပးေလ မ္ရန္- ယင္းေပးေလ မ္ရမည္ွ်ာ့ပမမဏမ မးကို တြက္ခ က္ရ မည္ွ်ာ့ 
နည္းလမ္း၊ ေျမသမိ္းယူျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ေပးေလ မ္ျခင္းတိ႕ုကိုေဆမင္ရြက္မည္ွ်ာ့နည္းလမ္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ပတသ္က္၍မ ူ
ျပင္းထန္စြမေ၀ဖန္ခရံလ က္ရ သိည္။ ထိ႕ုနည္းတ ူ ၁၈၉၄ ခုာႏ စ ္ ေျမသိမး္အက္ဥပေဒတြင္ အစိုးရအေနာႏ င္ွ်ာ့ 
ေျမယမကိအုမ မးျပညသ္ူ အက ိဳးအတြက္ျဖစ္ေစ စီးပြမးေရးအတြက္ျဖစ္ေစ သိမး္ယူရမတြင္ လိကု္နမရမည္ွ်ာ့ 
နည္းလမ္းကိ ု ခ မ တထ္မးရမ ႀကိဳတငအ္သိေပးျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ေလ မ္ေၾကးေပးေလ မ္ျခင္းဆိုင္ရမ နည္းလမ္းမ မးကို 
ခ မ တထ္မးေသမ္လည္း တသမတ္တည္း လုိက္နမမ မရ ိၾကေျခ။ 

 ေျမယမသိမး္ယူျခင္း သို႔မဟတု္ ေျမယမကိုမျဖစ္မေန ရယူျခငး္တို႔သည ္ ာုိႏင္ငံတစခ္ကုို အုပ္ခ ဳပ္ရမတြင္ 
ပါ၀င္ေသမ သမမနအ္စတိအ္ပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည။္ အေျခခံဥပေဒာႏ င္ွ်ာ့ ဥပေဒအမ မးစသုည္ “အမ မးျပညသ္ ူ
အတြက္” “အမ မးျပညသ္ ူ အသံုးျပဳရန္” ာႏ င္ွ်ာ့/သို႔မဟတု္ “အမ မးျပညသ္အူက ိဳးစးီပြမးအတြက္” မျဖစမ္ေန 
ေျမယမရယူျခင္းကိုခြင္ွ်ာ့ျပဳထမးၿပီး မ မးစြမေသမရည္ရြယခ္ က္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမရယျူခင္းမ မးရ ိရမ လမး္ပန္းဆက္ 
သြယ္ေရး(လမ္းမ မး၊ တးူေျမမင္းမ မး၊ အျမနလ္မ္းမမ မး၊ ေလဆိပမ္ မး၊ မီးရထမးလမ္းမ မး)၊ အမ မးျပညသ္ ူ
အေဆမကအ္ဥ ီ (ေက မင္းမ မး၊ စမၾကည္ွ်ာ့တိကု္မ မး၊ ေဆးရံုမ မး၊ ျပညသ္ူ႕အိမယ္မမ မး)၊ အမ မးျပညသ္ူ အတြက ္
အသံုးခ မ ဳမ မး (ေရ၊ ေရဆိုးေျမမင္း၊ လ  ပ္စစ၊္ ဓါတ္ေငြ႕၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိငု္ရမမ မး၊ ဆည္မ မး၊ ေရေလ မငက္န္ 
မ မး)၊ အမ မးျပညသ္ူ အပန္းေျဖရမေနရမ (ကစမးကြင္းမ မး၊ ဥယ မဥမ္ မး၊ အမးကစမးျပဳလပု္ရန္ေနရမမ မး၊ သဘမ၀ 
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အတိငု္းထိန္းသိမ္းသည္ွ်ာ့ေနရမမ မး) ာႏ င္ွ်ာ့ ကမကြယ္ေရးဆိုင္ရမရည္ရြယခ္ က္မ မး (စစ္အေျခစိုက္ စခန္းမ မး) 
တို႕ျဖစ္သည။္ ျမန္မမာုိႏင္ငံသည္ ဆကလ္က္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတကလ္  ကရ္ ိရမ ယင္းေျမယမသိမ္းယသူညွ်ာ့္ ကစိၥမ မးသည ္
ဆက္လကတ္ိုးတက္လမာုိႏင္ဖြယ္ရ ိပါသည။္ ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ သိမး္ယသူည္ွ်ာ့ လပု္ငန္းစဥ္တြင္ ာႏ စ္ဦးာႏ စ ္ ဘက ္
မ  တေစရန္အတြက္၊ ာုိႏင္ငံတကမဥပေဒ၊ လုပထ္ံုးလပု္နည္းမ မးအတိုင္း မသမိ္းမျဖစ္ေျမသိမ္းျခင္းဆိုင္ရမ 
လုပ္ငနး္စဥ္၏အဆင္ွ်ာ့မ မးစြမကို ေကမင္းမြန္စြမ ပံုစံခ စီစဥထ္မးသည္ွ်ာ့ ဆိုင္ရမဥပေဒမ မးတြင္ ရ င္းလငး္စြမ ျပဌမန္း 
ထမးသည္ွ်ာ့အတုိင္း လြတ္လပ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္အသိ ေပးျခင္း၊ သေဘမတူညီခ က္မ မးအမး ခ ျပအသ ိ ေပးျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ 
သင္ွ်ာ့ေလ မ္ေသမေလ မ္ေၾကးေပးေလ မ္ျခင္း တို႕ပါ၀င္ေသမ နည္းလမ္းကို လိကု္နမသင္ွ်ာ့ပါသည္။ (ပံ ု- ၅ ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

ပုံ (၅) ာုိႏင္ငံတကမမ  အသအိမ တ္ျပဳထမးေသမ ေကမငး္စြမေရးဆြထဲမးသည္ွ်ာ့ မသိမ္းမျဖစ္ေေျမသိမ္းယူမ ဳ 
လုပ္ငနး္စဥ္ (Landesa, 2015) 

 
 ေျမယမရယူမ ဳမ မးာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က္၍ ရ င္းလငး္စြမျပဌမန္းထမးသည္ွ်ာ့ လုပ္ငန္းစဥတ္စ္ရပ္ အျပင္၊ ယခုအခါ 
ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့ာႏ ဳန္းမ မးျမငွ်ာ့္တကလ္ က္ရ ိၿပီး လုပ္ကြက္ငယ ္ ေတမင္သူစိကု္ပ ိဳးေရးကုိ ျမ င္ွ်ာ့တင္ေပးရန္အလုိ႔င မ 
လံုၿခံဳခိုင္မမေသမ ေျမယမလပု္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ကို ပံွ်ာ့ပိးုေပးရနလ္ိအုပ္သည္ွ်ာ့အေလ  မက္ ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့ မ မးအတြက္ ေျမယမ 
ခြဲေ၀ခ ထမးေပးမ ဳျဖင္ွ်ာ့ ပံွ်ာ့ပိုးေပးရမည္ ျဖစသ္ည။္ ျမန္မမာုိႏင္ငံအေနာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမသိမ္းယူျခငး္လပု္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပလ္ံုးအတြက္ ျပနလ္ည္တြက္ခ က္ သံုးသပသ္င္ွ်ာ့ပါသည္။ မျဖစ္မေန ေျမယမသိမ္းယူျခငး္ာႏ င္ွ်ာ့ေလ မ္ေၾကး   
ေပီးေလ မ္ျခင္း၏ အေျခခလံပု္ငန္းစဥ္ တစရ္ပလ္ံုးကို  လပု္ကြက္က ယ ္ဦးပိငု္ႀကးီမ မးထံမ  သိမ္းယူပါက  ေငြျဖင္ွ်ာ့ 
ေပးေလ မ္၍၊ လုပက္ြက္ငယ္ေတမငသ္ူမ မးထမံ  သိမ္းယူပါက ေျမအစမးထုိးေပးေလ  မ္ေစျခင္းမ   လြ၍ဲ  အျခမးနညး္ 
လမ္းျဖင္ွ်ာ့ ရယရူန္ မျဖစ္ာုိႏင္ေသမ အေျခအေနသို႔ ေျပမင္းလဲသင္ွ်ာ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုာႏ စ္၊ ကမၻမွ်ာ့ဘဏ္၏ 
ေျမယမာႏ င္ွ်ာ့ဆင္းရဲာႏြမ္းပါးမ ဳကြန္ဖရင္ွ်ာ့သို႔ တငသ္ြင္းခဲ႔သည္ွ်ာ့ လတတ္ေလမတအစီရင္ခစံမတြငလ္ည္း တူညီေသမ 
သံုးသပ္ခ ကက္ိုေတြ႕ရ ရိသည္။ ထိတုင္ျပခ က္တြင္ ျမန္မမ၏ ေျမယမဥပေဒာႏ င္ွ်ာ့ မူ၀ါဒတြင္ လုပက္ြက္ငယ္  
ေတမငသ္ူမ မးဘကမ္  အထးူအခြင္ွ်ာ့အေရးေပးရပ္တညရ္န ္ ေျပမင္းလသဲင္႔ေၾကမငး္   ျငင္းခုံေဆြးောႏြးခဲ႔သည္။ 
“ေျမယမေစ းကြကတ္စ္ခသုို႔ အကူးအေျပမငး္ကမလတြင္၊ ေတမင္သလူယသ္မမးမ မးကို ကမကြယ္သည္ွ်ာ့ 
ယာႏ ယမးမ မးမ မ အမးေကမင္းသနမ္မေစရမည္။ အေရးအႀကးီဆံုးမ မ ထိအုခ ကက္ိပုံွ်ာ့ပိုးသည္ွ်ာ့အေနျဖင္ွ်ာ့ ၂၁၁၂ 
ခုာႏ စ္၊ ေျမယမဥပေဒမ မးတြင္ အခ ိဳ ႕ေသမဥပေဒဆိုင္ရမအခ က္မ မးကိ ု ေျပမငး္လရဲမည္မ မ ျပင္ပရင္းာႏ ီးျမ ဳပ္ာႏ ံ 



 
 

သတူစ္ဦးာႏ င္ွ်ာ့ လယ္ယမေျမကိုခ ႕ဲထြင္စိုကပ္ ိဳးာုိႏင္သညက္ိျုပသာုိႏင္ေသမ ေတမငသ္တူစ္ဦးတိ႕ု ေျမယမပဋပိကၡ 
ျဖစ္လ  င္ ယငး္ေတမငသ္ူအမး ဥးီစမးေပးရမညဟ္ ု ရ ငး္လင္းစြမ ျပဌမန္းထမးရပါမည္။ ထိသုို႔ကမကြယ္ေပးမ ဳ 
နည္းပါးျခင္းသည ္ ာုိႏင္ငံတစ္၀ မ္း ေျမယမသိမ္းယူျခင္ီးမ မးကိုႀကးီစြမအေထမကအ္ကူျပဳေလသည္။” (Mark 
2015)။ ထုိခ ဥ္းကပ္ေလွ်ာ့လမမ ဳ နည္းလမ္းာႏ င္ွ်ာ့ ယထမဘတူက ေသမ ေကမက္ခ က္မ မးအရ၊ အထူးစးီပြမးေရး 
ဇံုမ မးရ  ိ စက္မ ဳလုပ္ငနး္မ မး၊ စိကု္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ မးကဲွ်ာ့သို႔၊ ခ မး္သမသူမ ဆငး္ရဲသသူို႔ ဦးတည္ေသမ 
စီးပြမးေရးထက၊္ လကရ္ ိရ ငသ္န္ေနေသမ လပု္ကြက္ငယ္ေတမငသ္ူစိကု္ပ ိဳးေရးကိ ု အသမးေပးသင္ွ်ာ့ ေၾကမင္း 
မ တယ္ူရမည္ျဖစ္ၿပီး ယငး္အခ ကက္ို ဆင္းရာဲႏြမ္းပါးမ ဳေလ  မွ်ာ့ခ ရန္ ဦးတညသ္ည္ွ်ာ့ စိုကပ္ ိဳးေရးလုပင္န္းမ  တဆင္ွ်ာ့ 
စက္မ ဳာုိႏင္ငံေတမ္သို႔ ေျပမင္းလဲ၍ ျမန္မမာုိႏင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ထိေရမက္ေသမ  လက္နကအ္ျဖစအ္သံုး 
ခ ရမည္ျဖစသ္ည္။  

 

(ခ)။ ာိုႏငင္ေံတမ္မ  သမိး္ယသူည္ွ်ာ့ေျမမ မးအတြက၊္ အသုးံမျပဳျဖစပ္ါက ျပနလ္ညေ္ပးအပျ္ခငး္၊ 

 ဤနည္းလမး္ကိ ု အေရ ႕ေတမငအ္မရ တြင္ လြန္ခဲွ်ာ့သည္ွ်ာ့ာႏ စ္မ မးအတြင္း၌ ေအမင္ျမင္စြမ အသံုးခ ာုိႏင္ 
ခဲွ်ာ့သည္။ ဤနည္းလမး္တြင္ လထူု၊ အစိးုရ၊ အရပ္ဖကအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ မးသည ္ ေျမယမသိမ္းယူမ ဳ မ မးအတြက္ 
ပိုမိုအကဆဲတလ္မၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံရ  ိ မေျပလည္ေသးေသမ အတတိသ္မိုင္းရ ိ ေျမယမသိမး္ယူမ ဳ 
မ မးတြင္ အမ မးစုမ မ သံုးစြမဲ ဳမရ ိသညက္ို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရ ိ ျမန္မမာုိႏင္ငံရ ိဥပေဒမ မးတြင္ ယင္းအသံုး မျပဳသည္ွ်ာ့ 
ေျမယမမ မးကို ျပန္ေပးအပ္ရန္ ျပဌမနး္ထမးသည္မ မးမ မ ေအမက္ပါအတုိင္းျဖစသ္ည္။ 

 လယ္ယမေျမဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၂) တြင္ စီမကံနိ္းတစခ္ုသည ္ လိအုပ္သည္ထက္ပိုမိုေသမ 
ေျမကိသုိမ္းယူပါက အသံုးမျပဳပဲက န္ရ ိေသမေျမအမး မလူေျမပိုင္ရ ငထ္ံေပးအပရ္မည္ ာႏ င္ွ်ာ့ 

 ေျမလြတ္ေျမလပာ္ႏ င္ွ်ာ့ေျမရိုင္းမ မးစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ ပဒု္မ (၁၆ (ခ))တြင္ ေျမကို ေလးာႏ စ ္ အတြင္း 
အသံုးမျပဳပါက ာုိႏင္ငံေတမ္သို႔ျပန္လညအ္ပ္ာႏ ံရမည္။ 
 

 ဗီယက္နမ္ာုိႏင္ငံတြင္ စက္မ ဳလုပ္ငနး္ႀကးီမ မးတညေ္ဆမက္ရန္ရည္ရြယ၍္ သိမး္ယၿူပးီ အသံုးမျပဳသည္ွ်ာ့ 
ေျမမ မးာႏ င္ွ်ာ့ပတ္သက၍္ ကုစမးရမတြင္ လကရ္ ိျမန္မမာုိႏင္ငတံြင္ က င္ွ်ာ့သံုးေနေသမ ဥပေဒ လုပထ္ံုးလုပန္ီးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ 
ဆငတ္ူသည္ွ်ာ့နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳခဲွ်ာ့ေၾကမင္း လတတ္ေလမ သမဓကမ မးရ ိပါသည္။ ၂၀၁၃ ခာုႏ စ္တြင္ 
ဗီယက္နမ္ေတမငပ္ိုင္းရ  ိ ေတနင္ျပည္နယာ္ႏ င္ွ်ာ့ လံုအန္ျပည္နယတ္ို႕၌ ေဒသအမဏမပိုင္မ မးသည ္ ဟကတ္မ 
ငါးေထမင္ပမမဏရ ိေျမအမး စပါးစိုက ္ လယ္သမမးမ မးထသံို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲွ်ာ့သည္။ ထိေုျမသည ္ စကမ္ ဳ 
ဥယ မဥာ္ႏ င္ွ်ာ့ ေဂါက္ကြင္းမ မး တည္ေဆမက္ရန ္စီမကံိန္းအမ ိဳးမ ိဳးေရးဆြထဲမးသည္ွ်ာ့အတြင္းမ  အစတိ္အပိငု္းျဖစ္ၿပီး 
ယင္းျပည္နယ္ ာႏ စ္ခုသည္ ပထမဆံုး အသံုးမျပဳသည္ွ်ာ့ေျမမ မးကို ျပန္ေပးသည္ွ်ာ့ ျပည္နယ္မ မးအျဖစ္ မ တတ္ိုင ္
စိုကထ္ူာုိႏင္ခဲွ်ာ့သည္။ အစိုးရ၏တမ၀န္ရ ေိသမဌမနမ မ စမီကံိန္းဥးီစီးဌမနျဖစ္ၿပီး ဌမနေပါင္းစံု ေကမ္မတတီစ္ရပ္ဖြဲ႕ 
စည္းကမ ယင္းစက္မ ဳလုပင္နး္မ မးသည္ ထတုလ္ုပ္ာုိႏင္စြမ္းရ ိမရ ိကိ ုဥပေဒအတိုင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲွ်ာ့သည္။ ထိအုခါ 
ဧကေထမင္ာႏ င္ွ်ာ့ခ ီ၍ အသံုးမျပဳပထဲမးသညက္ို ေတြ႕ရ ရိၿပီး လယ္သမမးမ မးထံသို႔ျပန္လညအ္ပ္ာႏ ံခဲွ်ာ့ပါသည္။ 
အမဏမပိုငမ္ မးသည ္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ ကက္ို ျပည္သအူမး အသိေပးၿပီး ယခင္စိကု္ပ ိဳးသမူ မးကို ေျမယမ 
ျပန္လညရ္ယူၿပီး စိကု္ပ ိဳးရန ္အမးေပးလ ံဳ ႕ေဆမ္ခဲွ်ာ့သည္။ 



 
 

 ကေမၻမဒီယမးာုိႏင္ငံတြင္ စီးပြမးေရးေဆမငရ္ြက္ရန္ အေၾကမင္းျပခ က္ျဖင္ွ်ာ့ ရယထူမးၿပီး အသံုးမျပဳသည္ွ်ာ့ 
ေျမယမမ မးကို ၂၀၀၁ ခုာႏ စ္၌ ျပနလ္ည္ေပးအပ္ခဲွ်ာ့ရမ၊ လုပန္ည္းလပု္ဟန္ တမကူြျဲပမးျခမးနမးသည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမရုိင္းမ မးစီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒတြင္ (၅၀) ဧကမ  ဧကေထမင္ေပါင္းမ မးစြမ အထ ိ
က ယ္ျပန္႔စြမရယာုိူႏင္သကဲွ်ာ့သို႔၊ စီးပြမးေရးအလ ငအ္ျမန ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန ္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင္ွ်ာ့ ကေမၻမဒီးယမး၏ ၂၀၀၁ 
ခုာႏ စ္၊ ေျမယမဥပေဒသည္၊ စိကု္ပ ိဳးေရးလုပ္ငနး္ႀကးီမ မးာႏ င္ွ်ာ့ စက္မ ဳလပု္ငန္းအသံုးျပဳရနအ္တြက ္ ေျမယမ 
ဟက္တမတစသ္နး္အမး၊ လက္ရ ိေဖမ္ေဆမငေ္နေသမ ခ မ္းသမသမူ  ဆငး္ရသဲသူို႔ဦးတည္ေသမ စးီပြမးေရး 
တည္ေဆမက္ရန္ အလိ႕ုင မ ခြဲေ၀ေနရမခ ထမးေပးခဲွ်ာ့သည။္ ထိုမျဖစမ္ေန ေျမယမသိမး္ယူျခငး္၏ ဂယကေ္နမက္ 
တြင္ အသံုးမျပဳပဲ က န္ေသမေျမမ မးစြမ က န္ရ ိေနသျဖင္ွ်ာ့၊ အစိုးရသည ္ ထိအုသံုးမျပဳေသမ ေျမမ မးအတြက္ 
အခြန္ေကမက္ရန္ လုပထ္ံုး လုပ္နည္းမ မးကို ထတု္ျပန္ေၾကျငမလိကု္သည္။ ထို႕ေၾကမင္ွ်ာ့ ေျမရယူထမးသူမ မး သည ္
ရယထူမးေသမေျမမ  အက ိဳးအျမတ္ထက္ အခြနထ္မး္ေဆမင္ရျခင္းက ပိုမိုမ မးျပမးလမသျဖင္ွ်ာ့ ယငး္အရ ံဳး ေၾကမင္ွ်ာ့ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့မ မးကို ရပ္စလဲုိက္ၾကသည္ွ်ာ့ အက ိဳးထးူမ မးရရ ခိဲွ်ာ့သည္။ ယင္းနည္းလမး္ာႏ င္ွ်ာ့ ပတသ္က္၍ 
အခ က္အလက္မ မး မရရ ိေသးေသမ္လည္း၊ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၌ ေျမယမမဲွ်ာ့ ေတမငသ္ူမ မးအမး 
ေျမယမခြဲေ၀ေပး၍ လုပက္ြက္ငယေ္တမင္သစူိုကပ္ ိဳးေရးကိအုမးေပးရန ္ မ မးစြမေသမ နည္းလမ္းမ မးထဲမ  
တစ္ခအုျဖစ ္ မ တယ္ူရမည္ျဖစ္သည္။ ကေမၻမဒီးယမး၏ ဒတုယိနည္းလမ္းမ မ မမ  မတေသမ ေလ မ္ေၾကးျဖင္ွ်ာ့ 
သိမ္းယထူမးေသမေျမမ မးအမး ျပန္ေပးသည္ွ်ာ့အခါက က င္ွ်ာ့သံုးခဲွ်ာ့သည္။ ထတု္ျပန္ထမးသည္ွ်ာ့ သမဓက တစ္ခုမ မ 
အပန္းေျဖဇိမ္ခံစမီံကနိ္း တစ္ခုတြင္ မမ  တေသမ ေလ မ္ေၾကးျဖင္ွ်ာ့ လ ူ (၉၀၀)ကိုာႏ င္ခဲွ်ာ့ရမ အစိုးရမဟတု္ေသမ 
အဖြ႕ဲမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ကမၻမွ်ာ့ဘဏ္ (ကေမၻမဒီးယမးသို႔ ေခ းေငြရပဆ္ိုင္းျခင္းျဖင္ွ်ာ့)၏ တြန္းအမးေၾကမင္ွ်ာ့ ေျမယမရယူမ ဳမ မး 
ရပ္ဆိုငး္ကမ ေျမယမမ မးအမး ျပနလ္ည ္အပ္ာႏ ံခဲွ်ာ့ရသည္။ 

ျမန္မမာုိႏင္ငတံြင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ မးသည ္ သိမး္ယထူမးေသမေျမယမမ မးအမး ျပနလ္ည္ေပးအပရ္န္ 
အတြက ္ဖိအမးေပးသည္ွ်ာ့နည္းလမး္အမ ိဳးမ ိဳးကို လုပ္ေဆမငလ္ က္ရ သိည္။ အသံုးျပဳေသမ နည္းလမး္ တစ္ခမု မ 
တရမးစြဲဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းနည္းအတြက္ တရမးစရတိ္ ျမင္ွ်ာ့မမးျခငး္သည ္ အဟန္႕အတမးျဖစ္လ က္ရ ရိမ 
အလ ဴ ရ င္ေထမက္ပံွ်ာ့သည္ွ်ာ့ ဥပေဒ၀န္ေဆမင္မ ဳမ မး လိအုပ္ပါသည္။ ထိုအမ ဳမ မးတြင္ ေျမယမျပနလ္ည္ေပး 
အပ္ျခငး္သညရ္ မးပါးၿပီး ေအမင္ျမငသ္ည္ွ်ာ့ အမ ဳမ မးမ မလည္း ေလ မ္ေၾကးတိုးျမ င္ွ်ာ့ေပးအပ္ျခင္းသို႔သမ ဦးတည ္
ခဲွ်ာ့သည္။ သမဓကအမးျဖင္ွ်ာ့ မၾကမမကီထုတ္ျပန္ေသမ အစရီင္ခံစမ တစေ္စမငတ္ြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း 
ဆည္ေဆမက္လပု္သျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမဆံုးရ ံဳးခဲွ်ာ့သူရြမသမးမ မးပါ၀ငသ္ည္ွ်ာ့ အမ ဳအတြက္ တရမးရံုးစမးရိတမ္ မ (၁၈) 
သိန္း(အေမရကိန္ေဒၚလမ ၁၈၀၀ခန္႔) (Mark 2015) လိုအပ္ခဲွ်ာ့သညဟ္ဆုုိသည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ 
ပိုမိုထိေရမကေ္သမ နည္းလမ္းမ မ ျပည္သ႕ူလႊတ္ေတမ္လယ္ယမေျမသိမ္းဆည္းမ ဳ စံုစမ္းေရး ေကမ္မရ င္ျဖစ္ၿပီး 
ယင္းနည္းလမ္းတြင္ ေအမင္ျမင္သည္ွ်ာ့ အမ ဳအေရအတြက္ပိုမ မးျပမးၿပီး တရမးရံုးစမးရတိက္ုနက္ ျခငး္မရ ိေပ။ 
ထိုနည္းလမး္အရ ေျမယမအမ နတ္ကယ ္ ျပန္ရသည္မ မးလညး္ရ ိၿပီး ေကမ္မရ င္အေထြေထြ အတြင္းေရးမ ဴး၏ 
၂၀၁၅ ခုာႏ စ ္ဇြနလ္တြင္   ေျပမဆိုခ ကအ္ရ ေကမ္မရ င္သို႔ တိငု္စမစုစေုပါင္း (၃၀၀၀၀) ေရမက္ရ ိခဲွ်ာ့ၿပီး (၂၀၀၀၀) 
ကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးလ က္ရ ိပါသည္။ အနည္းငယ္ေသမပမမဏျဖစ္သည္ွ်ာ့ (၈၈၂)မ ဳကို ေလ မ္ေၾကးေပးအပ ္
ရန္ဆံုးျဖတခ္ဲွ်ာ့ပါသည္။ ယင္းအမ ဳအမ မး အျပမးမ မ၊ စုေပါင္းအမႈတြမဲ မးျဖစ္ျပီး၊ ေကမ္မရ င္၏အဆိအုရ (၃၃၆၈၀) 
မိသမးစုမ မးအမး၊  (၃၃၅၀၀၀) ဧက ခန႕္ရ ိေသမ လယယ္မေျမ (၁၈၀၀၀၀) ဧကာႏ င္ွ်ာ့ ျမဳိ႔ေျမ (၁၅၀၀၀၀) ဧက)  
အမး၊ ျပနလ္ည ္ေပးအပ္ာိုႏင္ခဲွ်ာ့သျဖင္ွ်ာ့ အက ိဳးေက းဇးူမ မးခံစမးလ က္ရ ပိါသည္။ 



 
 

ထိုအခ က္အလက္မ မးသည ္ ေကမင္းမြန္ေသမလုပ္ငန္းအစဟုထင္ရေသမ္လည္း နမမတအိဖြဲ႔ာႏ င္ွ်ာ့ 
လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ရ မး္ျပည္နယ္အေရ ႕ပိငု္းတြင္ ကြင္းဆငး္ေဆမင္ရြက္ခ ကအ္ရ ေတမင္သ ူ
လယ္သမမးအဖြ႕ဲမ မးသည္ ယခငက္မမ  တေသမ ေျမယမသိမ္းယူမ ဳ မ မး သို႔မဟုတ ္အနည္းငယ္မ  ေသမ ေလ မ္ 
ေၾကးျဖင္ွ်ာ့ လတတ္ေလမသမိ္းယူမ ဳ မ မးအေပၚ ဆုံးရႈံးခံရသည္ွ်ာ့အေသးစတိ္အခ ကအ္လက္မ မးာႏ င္ွ်ာ့တကြ ပုံမ န ္
အယခူံတင္ျပလ  က္ရ ိၾကသည္။ တိုငး္ေဒသႀကီးာႏ င္ွ်ာ့ ျပည္နယ္ ငါးခအုတြင္း လငဒ္ကဆ္မအဖြဲ႔၏ ၀နထ္မး္မ မးမ  
ကြင္းဆင္းေဆမင္ရြက္ခ က္၊ တိုင္းေဒသႀကးီ ာႏ င္ွ်ာ့ ျပည္နယ္ခုာႏ စ္ခုအတြင္း နမမတအိဖြဲ႔၏ လထူုအေျချပဳ ဥပေဒ 
လူမႈ၀နထ္မး္မ မး၏လပု္ငန္းေဆမင္ရြက္ခ က္၊ ေတမင္သလူယသ္မမး အသင္းအဖြ႕ဲမ မး၊ တက္ၾကြလ ဳပ္ရ မး သူမ မး၊ 
ဥပေဒအက ိဳးေဆမင္ေရ ႕ေနမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ာုိႏင္ငံတကမအဖြဲ႕အစညး္မ မး၏ အစရီင္ခံတငျ္ပခ က္မ မးအေပၚ 
ကုိးကမးတြက္ခ က္မႈအရ၊  ေျဖရ င္းၿပီးသည္ွ်ာ့တိင္ုၾကမးစမ အေရအတြက္ အေနျဖင္ွ်ာ့ (၈၈၂) ေစမငထ္က္မ မးစြမ 
ပိုမိုသင္ွ်ာ့ၿပီး ထပ္မတံိုးခ ႕ဲ ေဆမင္ရြက္ာုိႏင္ေသးေၾကမငး္ေတြ႕ရသည္။ ထပ္မ၍ံ ေဒသဆိုငရ္မအဆင္ွ်ာ့သို႔ ေျမယမမ မး 
ကိုျပနလ္ည ္ ေပးအပသ္ည္ွ်ာ့အခါ တင္ျပတိုငၾ္ကမးမ ဳမ မး ထပ္ေနရမ၊ ေျမယမျပနလ္ည္ခ ထမးျခင္းအေပၚ တြင္ 
ေျမယမအျငငး္ပြမးမ ဳမ မး ျပနလ္ည္ေပၚေပါကလ္မပါသည္။ အစိးုရအေနာႏ င္ွ်ာ့ လက္ရ အိေျခအေနတြင္ တိုင္ၾကမးမ ဳ 
မ မးအေပၚ ပြင္ွ်ာ့လင္းျမငသ္မမ ဳရ ိၿပီး ျပည္သပူါ၀င္ေသမနည္းလမ္းျဖင္ွ်ာ့ ဆံုးျဖတရ္နအ္တြက္ မူခ မ တ္ထမးမ ဳ  
နည္းပါးေနေသးသည္။ ရလမဒ္အေနျဖင္ွ်ာ့ ျပန္လည္ေပးအပ္ေသမ ေျမယမမ မးအတြက္ လယယ္မေျမမ တ္ပံုတင ္
လက္မ တထ္တု္ေပးရန္မ မ ႀကိဳတင္စီစဥထ္မးမ ဳမရ ပိဲ၊ တစ္ခါတစ္ရ ံ ယင္းေျမသည ္ မူလေတမင္သမူိသမးစုမ  
ျပန္ရၿပးီ၊ တစ္ခါတစ္ရတံြင္ သိမ္းယထူမးေသမစစ္တပ္ထမံ  သးီစမးအျဖစ ္ ျပနလ္ည္င မးရမ္းလုပက္ိုငသ္ူေတမငသ္ ူ
မ မးမ  လုပ္ပိုငခ္ြင္ွ်ာ့ရေလွ်ာ့ရ ကိမ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ လကရ္ ိအသံုးျပဳေနသေူတမင္သမူ မးမ  လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ ရတတ္ 
ေလသည္။ လမဘ္ေပးလမဘယ္ူမ ဳမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက ိဳးအျမတ္မ မးေၾကမင္ွ်ာ့ တရမး၀ငတ္င္ျပ တိုင္ၾကမးျခင္း 
မရ ိသူမ မးထံသို႔ ေျမကိုေပးအပ္ေလွ်ာ့လ ဲရ ိေလသည္။  

ထိုအခ က္မ မးအရ ထိခိကု္နစ္နမပ က္စီးမ ဳမ မးာႏ င္ွ်ာ့ မတရမးရယမူ ဳမ မးအတြက္ တရမးရံုး ာႏ င္ွ်ာ့ ာုိႏင္င ံ
ေတမ္အဆင္ွ်ာ့ လႊတ္ေတမ္ေကမ္မရ င္တိ႕ုသညလ္ညး္ ေလ မ္ေၾကးေပးရံုသမတတ္ာုိႏင္ၿပီး အမးကိုးဖြယ ္သူရေဲကမင္း 
အျဖစသ္ို႔ နီးစပ္လမမ ဳမရ ေိပ။ အကယ၍္ ေနမကဆ္ံုးေသမပနး္တိုငသ္ည္ ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့မ မး ကိုေလ  မွ်ာ့ခ ရန္ာႏ င္ွ်ာ့ 
လုပက္ြကင္ယေ္တမင္သမူ မးကိုပံွ်ာ့ပိုး၍ ဖြ႕ံၿဖိဳးလမေစရနဆ္ုိပါက အေကမင္းဆံုးေသမ နည္းလမး္သည ္အမရ တြင္ 
ႀကီးက ယ္စြမ ေအမင္ျမငခ္ဲွ်ာ့ေသမ ငါးာုိႏင္ငံ၏အေတြ႕အႀကံဳမ မးကိုအေျခခ၍ံ တစ္ာုိႏင္င ံလံုးပါ၀ငသ္ည္ွ်ာ့ ေျမယမခြဲေ၀ 
ခ ထမးမ ဳ  အစအီစဥက္ိ ု အလ ငအ္ျမန္ာႏ င္ွ်ာ့ ျပငး္ျပငး္ထန္ထန္ႀကိဳးစမး အေကမင္ထည္ေဖၚရနပ္င္ျဖစ္ပါသည။္ 
(အပိုင္း ၁၊ လုပက္ြက္ငယ္စိကု္ပ ိဳးေရး၊ ေျမမဲွ်ာ့ယမမဲွ်ာ့ာႏ င္ွ်ာ့ မ  တေသမ ေျမယမခြဲေ၀မ ဳတြင္ ေဖမ္ျပထမးသည)္ 

 
(ဂ) လတတ္ေလမာႏ င္ွ်ာ့ အတတိက္မလ မမ  တေသမေပးေလ မ္ျခငး္ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမသမိး္မ ဳမ မးအမး ေျဖရ ငး္ျခငး္ 

အတတိက္မလနစ္နမမႈမ မးကုိ ေျဖရ ငး္ရမတြင္ ာိုႏင္သအူကနု္ယ၊ူ ရႈံးသူအကုန္ေပး ဟသူည္ွ်ာ့ သုည 
ေပါင္းလဒ္ေျဖရ င္းနည္း၊တနည္းအမးျဖင္ွ်ာ့  အက ိဳးထိခိကုန္စ္နမေစခဲွ်ာ့သူမ မးက ေျမကိရုယူၿပးီ တင္ျပေတမင္းဆုိ 
သူမ မးက ေျမယမလက္မဲွ်ာ့ေစသည္ွ်ာ့ နည္းျဖင္ွ်ာ့ စတင္ေျဖရ င္းရနမ္သင္ွ်ာ့ေခ ။ ေျဖရ င္းသည္ွ်ာ့အစီအစဥ္တြင္ 
အျခမးပိုမိုအက ိဳးရ သိည္ွ်ာ့ ေျဖရ င္းရန ္ နည္းလမ္းမ မးအနက္ - အျငငး္ပြမးေျမ ကိုခြဲျခမ္း၍ တစ္ဖက္မ  အျခမး 
တစ္ဖကက္ိုပံွ်ာ့ပိုးေစျခင္း သို႔မဟတု္ အစိးုရမ ေလ မ္ေၾကးအျဖစ္ ေငြေၾကး၊ ေျမအစမးေပးျခင္း သို႔မဟတု္ ဖြံံၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အစုရ ယယ္မပါ၀ငခ္ြင္ွ်ာ့တုိ႔ ပါ၀င္သည္။  တရတု္ျပညမ္ႀကးီ၊ ထိုင၀္မ္ာႏ င္ွ်ာ့ ေတမငက္ိုရီး 
ယမးာုိႏင္ငံမ မးတြင္ လငဒ္ကဆ္မအဖြဲ႔မ  ေတြ႕ရ ိခဲွ်ာ့သညမ္ မ စိုက္ပ ိဳးေရးမဟတု္ေသမ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း 



 
 

မ မးအတြက္ ေျမယမ သိမး္ယူရမတြင္ ရ ယယ္မအညအီမ  ပါ၀င္ေစျခင္းသည ္ ထေိရမက္ေသမ ေလ မ္ေၾကး 
တစ္ခုျဖစ္သည။္ ေတမငအ္မဖရကိတြင္မ ူ အတတိက္မလကေျမယမမ ာႏ င္ထတုခ္ံခဲွ်ာ့ရသူမ မးကိ ု ေငြေၾကး 
ေလ မ္ေၾကးေပးျခင္းသည ္ ေအမင္ျမင္ေသမေပးေလ မ္မ ဳ ျဖစ္သညဟ္ု ေတြ႕ရ ိရသည္။ (ျမနမ္မာုိႏင္ငံတြင္မ ူ
လူမ ဳဘ၀မ မးကို ျပနလ္ညထ္ေူထမင္ာုိႏင္ရန ္ေျမအစမးေပးေလ  မ္ျခင္းသမ ျဖစ္ရပါမည္။) နစ္နမမႈမ မး ထပခ္ါ ထပ္ခါ 
မရ ေိစေရးအတြက္၊ ကမကြယ္မ ဳမ မးျပဳလုပ္ရနသ္ညလ္ည္း အေရးပါေပသည္။ သမဓက အေနျဖင္ွ်ာ့ 
အိာႏၵိယာုိႏင္ငံတြင္ ဇယမး၀င ္တိုင္းရင္းသမးအုပ္စုမ မးကဲွ်ာ့သို႔ေသမ ေျမယမျပနလ္ည္ရရ ိသ ူအုပစ္ုမ မးကိ ုေျမယမကိ ု
လႊဲေျပမငး္ျခင္းမ  အစိုးရက တမးျမစ္ သို႔မဟုတ ္ဆိုင္းငွ်ာ့ံထမးသည္။ 

တရမး၀င္အပု္ခ ဳပ္မ ဳယာႏ ယမးမ မးအတြင္း သင္ွ်ာ့ေလ မ္စြမကိယု္စမးျပဳေစမ ဳ၊ ဥပေဒျပဳဘမသမစကမး၊ 
မူၾကမး္ေရးဆြသဲူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အေကမငအ္ထည္ေဖမ္သူမ မးပါ၀င္မ ဳ၊ ေဒသခံမ မး၏ ဆံုးျဖတ္ာုိႏင္ခြင္ွ်ာ့၊ ဆက္လက ္
ထတု္ျပန္မည္ွ်ာ့ေၾကျငမခ က္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ အမ မးျပည္သူ အတြက္ေဆြးောႏြးပညမေပးေရး တို႔တြင္ပြင္ွ်ာ့လင္း ျမင ္
သမရ ိမ ဳ(ထို႕အတူ ျမနမ္မာုိႏင္ငံတြင္ ယခင္ကျပႆနမတစ္ရပအ္ျဖစရ္ ဳျမင္ရေသမ ပူးေပါငး္ပါ၀ငခ္ြင္ွ်ာ့အတြက္ 
အမ နတ္ကယ ္ အလပု္ျဖစ္မည္ွ်ာ့အခ ိန္ျပဌမန္းမ ဳ) ပါ၀ငသ္ည္ွ်ာ့ မ  တေသမေျမယမခြဲေ၀မ ဳသည ္ အတတိက္မလ၏ 
ေျမယမဆိုင္ရမတင္ျပ တိုင္ၾကမးမ ဳ မ မးအတြက္ အျခမးေသမယတု ိက သည္ွ်ာ့အေျဖတစ္ခုျဖစ္သည။္ အစမးထုိး 
ေပးေလ မ္ျခင္းမ ိဳးသည ္ လေူနမ ဳဘ၀ျပနလ္ညထ္ူေထမငေ္ရးအတြက္ အေကမင္းဆံုးျဖစ္ေသမ္လညး္ နစ္နမမ ဳ 
မ မးကို ရ င္းလင္းစြမသိရ ိျခင္းသည္လညး္ ဤလုပင္န္းစဥအ္တြက ္ အေရးႀကီးေသမ အစိတအ္ပိုငး္ 
တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ေျမာႏ င္ွ်ာ့ဆိုင္ေသမ အမ နတ္ရမးာႏ င္ွ်ာ့ ျဖန္ေျဖေရးေကမ္မရ င္မ မး သို႔မဟုတ ္ ယင္းာႏ င္ွ်ာ့တူေသမ 
ဖြဲ႕စည္းမ ဳ မ မးသညလ္ည္း ေတမငအ္မဖရကိာုိႏင္ငံ၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ ထေိရမကသ္ည္ွ်ာ့ အခ က္မ မးျဖစ၍္ 
ထည္ွ်ာ့သြင္းစဥး္စမးသင္ွ်ာ့ပါသည္။ 

 
(ဃ) အျငငး္ပြမးမ ဳ မ မးေျဖရ ငး္ရန ္မ တစ္အုက ဥး္ 

ေျမယမစီမံကနိ္းအစီအစဥ္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ယင္းတို႕ကိအုေထမက္အပံွ်ာ့ျပဳမည္ွ်ာ့ ဥပေဒအကအူညီလပု္ငန္းမ မး 
သည ္အျငငး္ပြမးမ ဳ ေျဖရ ငး္ေပးမည္ွ်ာ့အဖြ႕ဲအစည္းမ မး၊ အစီအစဥ္စမီံခန္႕ခြသဲူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒအရ အက ိဳးရရ ိ 
မည္ွ်ာ့သူမ မးကို ေျမယမမူ၀ါဒ၊ ေျမယမဥပေဒာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမမ တ္ပံုတင္ျခငး္ လုပ္ငနး္စဥ ္မ မးအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရမ 
ပညမေပးလုပ္ငနး္ ေဆမငရ္ြကသ္င္ွ်ာ့သည္။ ဆံုးျဖတခ္ ကခ္ မ တသ္ူမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ဥပေဒဆိုင္ရမ လုပ္ငနး္စဥ္မ မး၊ 
လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ မးကို အျပည္ွ်ာ့အ၀နမးမလည္ေသးသ၍ လုပ္ပိုငခ္ြင္ွ်ာ့မ မး ခ ထမးေပးမ ဳမျပဳသင္ွ်ာ့ပါ။ အိာႏၵိယ၊ 
သီရလိကၤမာႏ င္ွ်ာ့ ကေမၻမဒီးယမးာုိႏင္ငံတို႕၏ တရမးစီရင္ေရးက႑မ  အေရးပါသူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမဌမနမ အရမရ ိမ မး 
အတြက ္ ပညမေပးေရးကို ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ေပးေရးအစီအစဥ္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ တကြေဆမငရ္ြက္ခဲွ်ာ့ၿပးီ ရလမဒ္ေကမင္း 
အခ ိဳ႕ ရရ ိခဲွ်ာ့သည္။ ေျမယမျပႆနမမ မးအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းေသမ ေျမယမအျငင္းပြမးမ ဳ  ေျဖရ င္းသည္ွ်ာ့ 
အမဏမပိုငအ္ဖြ႕ဲမ မးအတြက ္ မ မးစြမေသမစံျပမ မးတြင္ ၾသစေတးလ  ာႏ င္ွ်ာ့ ေဟမငေ္ကမင္ရ  ိ ေျမယမခံုရံုးမ မး၊ 
နယူးဇလီနရ္ ိ မမအိုရတီိုငး္ရင္းသမးမ မးအတြက ္ ၀န္ေဆမငလ္ က္ရ ိေသမ ေျမယမအထူးျပဳတရမးရံုးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ 
အေမရကိန္ျပည္ေထမင္စု၊ မန္ဆမခ ဴးဆက္ျပည္နယ္ရ  ိ ေျမယမတရမးရံုးမ မး ပါ၀င္ပါသည္။ ေတမင္အမဖရကိ 
ာုိႏင္ငံတြင္ ေျမယမအျငင္းပြမးမ ဳေျဖရ ငး္ရန္ အမ နတ္ရမးာႏ င္ွ်ာ့ျပန္လည္ထူေထမင္ေရး ေကမ္မရ င္မ မးကို စံျပအျဖစ ္
မ တယ္ူ ေဆမင္ရြကသ္ည္။ 

(၅) သတငး္အခ ကအ္လက ္စမီခံန႕္ခြဲမ ဳ  



 
 

အႀကျံပဳေထမကခ္ခံ ကမ္ မး 

 ေက းလကလ္ူထအုဖြ႕ဲအစညး္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ တစ္သးီပုဂၢလမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က္ေသမ စမရြက္ 
စမတမး္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒဆိုင္ရမသတင္းအခ ကအ္လက္မ မးကိရုရ ိမ ဳ ပိုမိလုြယက္ူေစရန္၊ 
 

 လက္ခံာုိႏင္ဖြယ္ေျမပံုထုတလ္ပု္ေရးအစီအစဥ္မ မး၊ ပြင္းလင္းျမင္သမမ ဳရ ိရန္ာႏ င္ွ်ာ့ ရယူာုိႏင္ရန္အတြက္ 
ေသခ မေအမင္ေဆမင္ရြက္ရန္၊ လထူုပါ၀င္မ ဳရ ိေစရန္၊ ေျမယမမဲွ်ာ့မသိမးစုမ မး၏ စမရငး္ေကမကယ္ူရန္ာႏ င္ွ်ာ့ 
အစိုးရပိငု္ေျမရာုိႏင္မ ဳကိသုိရ ထိမးရန္၊ 
 
ေတမငသ္လူယ္သမမးမ မးသည္ ပိုငဆ္ိုင္ေသမေျမမ မး၏ လုပပ္ိုင္ခြင္ွ်ာ့လံုၿခံဳခိုင္မမမ ဳကို ကမကြယ္ရန ္

အတြက္ ယင္းေျမာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္ကသ္ည္ွ်ာ့ သတင္းအခ က္အလက္မ မးကိ ု ရရ ိာုိႏင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
သတင္းအခ က္အလက္ရရ ိာုိႏင္ေရးသည္ ေကမင္းမြနေ္သမအုပ္ခ ဳပမ္ ဳ၏ ေသမွ်ာ့ခ ကတ္စ္ခလုည္း ျဖစ္ပါသည။္ 
တကိ ေသခ မေသမ၊ ပြင္ွ်ာ့လင္းျမငသ္မေသမ၊ အလြယတ္ကူရာုိႏင္ေသမ သတငး္အခ က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမ ဳ 
အမးျဖင္ွ်ာ့ ေတမငသ္လူယသ္မမးမ မးသည ္ ယင္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသမ ေျမ၏ တရမး၀င္အခြင္ွ်ာ့အေရး မ မးကိ ု
သက္ေသျပာုိႏင္ၿပီး၊ ယငး္လပုပ္ိုင္ခြင္ွ်ာ့မ မးာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္ကသ္ည္ွ်ာ့ အသိေပး ေၾကျငမခ ကမ္ မးကို လည္းေပးာိုႏင္သျဖင္ွ်ာ့၊ 
အစိုးရအေနျဖင္ွ်ာ့ လုပက္ြကင္ယ္ေတမငသ္ူမ မး၏ အေျခအေနာႏ င္ွ်ာ့ ယင္းတို႔၏ လထူုအဖြဲ႔အစညး္ မ မး၏ 
အေျခအေနကို ပိုမိ၍ု မ ကခ္ ည္မျပတ္ ေစမင္ွ်ာ့ၾကည္ွ်ာ့ာႏိုငေ္ပသည္။ ထို႔အျပင္ ပံွ်ာ့ပိးုမ ဳမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အမေတမ္ေၾကး 
သို႔မဟုတ ္ တိးုခ ဲ႕၀န္ေဆမငမ္ ဳ မ မးကဲွ်ာ့သို႔ေသမ အျခမးအစိုးရ၀န္ေဆမင္ မ ဳမ မးကိ ု ပိုမိုထိေရမက္ေစရန္ ာႏ င္ွ်ာ့ 
ပုိမုိရရ ာုိိႏင္ရန္ ေဆမင္ရြက္ာုိႏင္မည္ျဖစသ္ည္။  ထိသုတင္းအခ က္ အလက္စနစအ္ေနျဖင္ွ်ာ့ လုပက္ြက္ငယ္  ေ
တမငသ္ူမ မး၏ အက ိဳးစီးပြမးကိကုမကြယ္ရန ္ မျဖစမ္ေန လိုအပ္ၿပီး အဓကိ ေသမွ်ာ့ခ က္မ မးမ မ (၁) 
ကုနက္ စရတိ္နပဲါးျခငး္ (၂) ပြင္ွ်ာ့လင္းျမငသ္မမႈရ ိျခင္း (၃) ရယလူြယ္ျခင္း (အခ ကအ္လက္မ မးကိ ုသကဆ္ိုင္ေသမ 
လထူုေနထိုင္ရမ အနီးအနမးအထိ ေရမက္ရ ိ ာုိႏင္ျခင္းအပါအ၀င္) (၄) မ  တမႈရ ိျခင္း (၅) ထံုးတမ္းစဥ္လမစနစ္ာႏ င္ွ်ာ့ 
ဆြယ္ပြမးေသမ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ မ မးအပါအ၀င္ ရ ဳပ္ေထြး၍ တစ္ခုာႏ င္ွ်ာ့တစ္ခု 
ထပ္ေနေသမေျမယမလုပ္ပိုငခ္ြင္ွ်ာ့မ မးကိလုည္း လႊမး္ၿခံဳမျိခင္း (၆)ေရးသမးျပဳစုထမးေသမ စမရြက္စမတမ္း 
မ မးကိုအေျချပဳသညထ္က္ လက္ရ ိလမူ ဳစနစက္ိ ု ပိုမိအုေျခခံ၍တည္ေဆမကထ္မးျခင္း၊ (၇) အမ ိဳးသမးီမ မး 
အပါအ၀င္ ျပႆနမရ ာုိိႏင္ေျခရ ိေသမ အုပ္စမု မး ကိကုမကြယ္မ ဳအတြက္ စစ္ေဆးခ နိ္ည ိျခင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
အခ ိဳ႕ကစိၥမ မးတြင္ သတင္းအခ က္ အလက္မ မးသည ္အငတ္မနက္မ ရရ ိာုိႏင္ေသမ္လည္း အမ နအ္ေျခအေနအရ 
ကြန္ျပဴတမာႏ င္ွ်ာ့အင္တမနက္ရရ ိာႏိုင္မ ဳ ခ ိဳ႕တဲွ်ာ့တတသ္ျဖင္ွ်ာ့ သတငး္အခ ကအ္လကမ္ မးကို စမရြက္စမတမ္း 
အသြင္ျဖင္ွ်ာ့ ေရမက္ရ ိာုိႏင္ေသမ ေနရမမ မးသို႔ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းသည္ ပိုမိုအဆင္ေျပသည္။ ျမနမ္မာုိႏင္ငံတြင္ 
ေျမယမမ တတ္မး္အေျမမကအ္မ မးကိ ု ၿမိဳ႕နယ္အဆင္ွ်ာ့တြင္ ထိန္းသိမ္းထမးၿပီး သမမန္ေက းလက္ေန  
ေတမငသ္ူမ မးအေနာႏ င္ွ်ာ့ ထိအုခ က္အလက္မ မးကိရုရ ိရနအ္တြက ္ ခရီးအကြမအေ၀းာႏ င္ွ်ာ့ လုပ္ငန္းစဥတ္ို႔သည ္
အခက္အခအဲဟန္႔အတမးျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကမင္ွ်ာ့ ျမန္မမာုိႏင္ငံအေနာႏ င္ွ်ာ့ ေက းရြမ၊ ေက းရြမ အုပ္စအုဆင္ွ်ာ့တြင္ 
သတင္းအခ က္အလကထ္မးရ ိျခင္းကဲွ်ာ့သို႔ေသမ လကလ္ မ္းမ ရီန္အတြက္ အျခမးေရြးခ ယ္ရန ္ နည္းလမ္း 
အေျမမကအ္မ မးကိ ုစဥ္းစမးရမည္ျဖစသ္ည္။ 

ထုိသို႔လူထအုေနာႏ င္ွ်ာ့ရရ ိာုိႏင္မည္ွ်ာ့ မ တတ္မး္မ မးတြင္ ေျမယမာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္ကသ္ည္ွ်ာ့္ တရမး၀င္ ေျမမ ိဳး 
အတန္းအစမး၊ တရမး၀ငတ္ကိ ေသမေျမပံုာႏ င္ွ်ာ့ ေျမတိငု္းမ တတ္မး္မ မး၊ ေျမယမလုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ ရ ိသူမ မးစမရင္း 



 
 

(မူလေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ရရ ိသူမ မး၊ သးီစမးမ မး၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟတု ္ ေျမကိအုသံုးျပဳရန္ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမရ  ိ ေရ 
သို႔မဟုတ ္ သစ္ပင္စေသမ အရင္းအျမစ္မ မးကိအုသံုးျပဳခြင္ွ်ာ့ရ ိေသမ ဆင္ွ်ာ့ပြမးလပု္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့ရရ ိသူ၊ အေပါင္ခသံူ 
သို႔မဟုတ ္ အေပါငထ္မးသူမ မး၊ ကင္းလြတ္ခြင္ွ်ာ့ရသူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အစိုးရလုပပ္ိငု္ခြင္ွ်ာ့ရေျမတို႔အပါအ၀င္)ာႏ င္ွ်ာ့ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ကိုလႊဲေျပမင္းမ ဳမ မးအမးလံုး စသည္ွ်ာ့အခ က္မ မး ပါ၀င္ရေပမည္။ 

အိာႏၵိယာုိႏင္င ံ အနဟ္ရမပရမဒက္ရ ္တြင္ ေက းရြမအဆင္ွ်ာ့ အုပ္ခ ဳပသ္ူအမဏမပိငု္မ မးမ  ေျမယမ 
မ တတ္မ္းမ မးကို ထိန္းသမိ္းထမးရ ိၿပီး ေျမပုိင္ရ င္ကိစိုစစ္သတမ္ တ၍္ လုပ္ပိုငခ္ြင္ွ်ာ့မ တတ္မး္ မ မးတြင္ 
ထည္ွ်ာ့သြင္းမ တသ္မးသည္။ ထိုမ တတ္မ္းမ မးတြင္ ေျမယမာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က၍္အေျခခအံခ က္မ မးျဖစသ္ည္ွ်ာ့ 
ပ္ုိင္ရ င္အမည္ာႏ င္ွ်ာ့ ဧရိယမ၊ ေျမမ ိဳးတန္ဖိုးာႏ င္ွ်ာ့ ေျမခြန္ေကမက္ခံမ ဳတို႔ကဲွ်ာ့သို႔ အေျခခံ အခ က္အလက္မ မး ပါ၀ငသ္ည။္ 
တိုင္းတမမ တသ္မးမ ဳ မ မး ျပဳလုပၿ္ပီးသည္ွ်ာ့ နယ္ေျမမ မးတြင္ ေျမယမမ တတ္မ္းမ မး၌ ေရ၀င္ာႏ ဳန္း၊ 
ေျမဆလီႊမအမ ိဳးအစမး၊  ပိုငဆ္ိုင္မ ဳသဘမ၀၊ ပိုမိအုေသးစတိ္ေသမ အျခမးသတင္း အခ က္ အလက္မ မးျဖစ္သည္ွ်ာ့ 
တမ၀န္ရ မိ ဳမ မး၊ သးီစမးခ မ ဳာႏ င္ွ်ာ့ စိကု္ပ ိဳးသည္ွ်ာ့သီးာႏ ံတို႕ကသဲို႔ အေသးစတိအ္ခ ကအ္လက္မ မး ထည္ွ်ာ့သြင္း 
မ တသ္မးထမးသည္။ ေျမယမမ တတ္မ္းမ မးသည္ ေက းရြမအဆင္ွ်ာ့ ေျမယမအုပ္ခ ဳပ္ေရး ရံုးခန္းတြင္ 
ရ ိေနသည္ွ်ာ့အတြက္ ရြမသရူြမသမးမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ မ တတ္မ္းမ မးကို စစ္ေဆးရနလ္မ ေရမက္ာုိႏင္ေပသည္။ 
မ တတ္မ္းမ မးကိုေျပမင္းလဲမ ဳျပဳရနလ္ိုအပ္ေသမအခါ ေဒသ အမဏမပိုငမ္ မးသည ္ ေကမင္းစြမခ မ တထ္မးေသမ 
လုပ္ငနး္စဥအ္တိငု္း လိကု္နမေဆမငရ္ြကရ္သည။္ ထိလုပု္ငန္းစဥတ္ြင္ ာုိႏင္ငံေတမ္အဆင္ွ်ာ့ ေျမစမရင္း ဌမနသို႔ 
ေျပမင္းလဲျခငး္မ မးကိ ု ေပးပို႔ရန္လညး္ ပါ၀င္သည။္ အေမြဆက္ခံျခင္းအတြက္ အေမြဆက္ခသံူ မ မးသည ္
ေလ  မကလ္ႊမပံုစံတစ္ေစမငက္ို ေဒသအမဏမပိုင္မ မးထံေပးပို႔၍ အမဏမပိုင္မ မးမ  အမ မးျပညသ္ူ သိရ ိရန ္
ေၾကညမခ က ္ထုတ္ျပန္ ပါသည္။ ကန္႔သတထ္မးသည္ွ်ာ့ အခ ိနအ္ေတမအတြင္း ကန္႔ကြက္ခ က္မ မး တင္ျပာုိႏင္ၿပီး 
ကန္႔ကြကမ္ ဳရ  ိလမပါက အျငင္းပြမးမ ဳမ မးကိ ုေျဖရ ငး္ေပးပါသည္။ ကမလေစွ်ာ့ေရမက၍္ အျငင္းပြမးမ ဳမရ ိသည္ွ်ာ့အခါ 
ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့မ တတ္မ္းအမး အမဏမပိုင္မ မးမ  လုပထ္ံုး လုပန္ည္းအတိုငး္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ 2 

ေျမယမမူ၀ါဒ၏ အေျခခကံ ေသမနယ္ပယတ္စ္ခုမ မ သတင္းအခ က္အလက္စမီံခန္႔ခြဲေရး ျဖစ္ၿပီး 
အထးူသျဖင္ွ်ာ့ ျပဳျပင္ေျပမငး္လဲေရး၏ အေစမပိုင္းကမလျဖစ္ေသမ ေျမယမမဲွ်ာ့မသိမးစုမ မးအမး စမရင္းေကမကယ္ ူ
ခ ိန္တြင္ အေရးႀကီးပါသည။္3 ေျမပံုထတု္လုပျ္ခင္းသညလ္ည္း ဆငး္ရဲာႏြမ္းပါးမ ဳေလ  မွ်ာ့ခ ရန္ ေျမယမျပဳျပင ္ 
ေျပမင္းလဲေဖမ္ေဆမင္ေရးလပု္ေဆမငရ္မတြင္ အေရးပါၿပီး ျမန္မမာုိႏင္ငံ အမ ိဳးသမး ေျမယမအသံုးခ မ ဳမူ၀ါဒ 
ဆဌမအႀကိမ္မူၾကမ္းတြင္ ထည္ွ်ာ့သြင္းေရးသမးထမးပါသည္။  အသစ္ျပဌမနး္ေသမ ေျမယမသတင္းအခ က ္
အလက္စမီံခန္႔ခြဲမ ဳအခနး္တြင္ ေဒသခံမ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမမဲွ်ာ့သူမ မ အတြက္ အခ က္အလက္ေကမက္ခံရမတြင္ 
ပါ၀င္ေဆမင္ရြက္ရနအ္ခ ကက္ို ထည္ွ်ာ့သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည။္ (အပိုဒ္-၁၅ (ဆ)) ယင္းအခ ကသ္ည ္
ေျမယမအသံုးခ မ ဳစီမံခ က္မ၀ူါဒခ မ တ္ျခငး္ာႏ င္ွ်ာ့ ပြင္ွ်ာ့လင္းျမင္သမမ ဳတို႔အတြက ္ အင္အမးေကမင္းေသမ အစပ ိဳး 
ျခင္းျဖစ္ပါသည။္ အိာႏၵိယာုိႏငင္ံ၊ ၾသဒိသ   ျပည္နယတ္ြင္လည္း အစိုးရ၏ အခြန္ာႏ င္ွ်ာ့သဘမ၀ေဘးအာႏ ရမယ္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဌမနအေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးမ ဳာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမမဲွ်ာ့လူဦးေရအမး အုပ္ခ ဳပစ္ီမံရၿပီး ၂၀၁၅ ခုာႏ စ္တြင္ 
တစလ္အတြင္း ေျမယမမဲွ်ာ့မသိမးစအုမးလံုးကို စမရင္းေကမက္ယရူန္ အမိန္႔တစ္ရပထ္တု္ျပန္ခဲွ်ာ့သည္။ ေဒသ 

                                           
2မ တသ္မးရန္မ မ အန္ဒရမပရမဒကရ္ ္ျပည္နယ္ရ  ိ အခြန္ဦးစီးဌမနသည္ ေျမစမရင္းမ မးကိ ု ပိုမိလုကလ္ မ္းမီာုိႏင္ရန ္ ႀကိဳးစမးလ ကရ္ ိပါသည။္ ၂၀၁၅ 
ခုာႏ စ္ဇြနလ္အတြင္း အငတ္မနက္အသံုးျပဳသည္ွ်ာ့ မီးဘိမုီ စနစက္ိ ုအငတ္မနကတ္ြင ္လႊင္ွ်ာ့တငခ္ဲွ်ာ့ၿပီး လုပပ္ိုင္ခြင္ွ်ာ့ရရ ိထမးသူမ မးသည္ ကိယုတ္ိုငလ္ြတ္လပ္စြမ 
ၾကည္ွ်ာ့ရ ဳာုိႏင္သည္။ ေဒသအမဏမပိုင္မ မးထံ တြငလ္ည္း ေျမစမရင္းမ မးကိသုြမးေရမက္ၾကည္ွ်ာ့ရ ဳာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထမးၿမဲျဖစသ္ည္။ 
3ေျမယမမဲွ်ာ့ဟူေသမစကမးရပ္၏ အဓိပၸါယဖ္ြင္ွ်ာ့ဆိုခ က္ကိေုဆြးောႏြးရန္ အပိုင္း(၁-ခ) လုပက္ြက္ငယစ္ိကု္ပ ိဳးေရးသည္ ေျမယမမဲွ်ာ့မ ဳအတြက ္
အေကမင္းဆံုးအေျဖျဖစ္ာုိႏင္သညတ္ြင္ ရ ဳ 



 
 

ဆိုင္ရမအခြန္ဥးီစီးဌမနမ အမဏမပိုင္မ မးသည္ စမရင္းေကမက္ယမူ ဳလုပ္ငန္းစဥက္ို ဦးေဆမင္ခဲွ်ာ့သည္။ အစိုးရ၏ 
ကတိက၀တအ္ရ ေျမယမမဲွ်ာ့စမရင္းကိုေကမကယ္ူၿပီးေနမက္ ေျမယမမဲွ်ာ့မသိမးစမု မးကို အမ နတ္ကယ ္
ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးျခင္းလုပင္န္းလိကု္ပါေဆမင္ရြက္ခဲွ်ာ့ပါသည္။ ထိုလပု္ငန္းစဥ္မ မးသည္ ျမန္မမာုိႏင္င ံ အတြက ္
အသံုး၀င္ေသမ စံနမူနမမ မးျဖစ္ပါသည္။ မညသ္ို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၾသဒသိ  ျပည္နယသ္ည္ လုပင္န္းစဥအ္တြက ္
အခ ိနက္မလ တစလ္သမခြင္ွ်ာ့ျပဳေသမ္လည္း ထိအုေရးႀကီး၍ ရ ဳပ္ေထြးေသမ လုပ္ငန္းကိ ု ထထိိေရမက္ေရမက ္
အေကမငအ္ထညေ္ဖမ္ေဆမင္ရြက္ရန ္အနည္းဆံုးလမ မးစြမ အခ ိနယ္ူရနလ္ိုအပ္ပါမည္။ 

အမဆီယံာုိႏင္ငံမ မးတြင္ ေျမယမသတင္းအခ က္အလကစ္ီမံခန္႔ခြဲမ ဳဖြံ႕ၿဖိဳးတိးုတက္ေရး အတြက ္ ျဖစ္ာုိႏင္ 
ေခ ရ ိေသမ ထင္ရ မးသည္ွ်ာ့ေဆမင္ရြက္ခ ကမ္ မ လတတ္ေလမာႏ စ္မ မးအတြင္း စတင္ခဲွ်ာ့သည္ွ်ာ့ တစ္ခတုည္း 
ေသမေျမပံု (One Map) ျဖစ္ပါသည။္ ထိုစနစ္တြင ္ ေျမယမဆိုင္ရမ ေျမပံုာႏ င္ွ်ာ့ အခ က္အလက္စုစည္းမ ဳ 
(database) မ မးပါ၀င္ၿပးီ အစိုးရမ အေျခခ၍ံ မ  ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ေၾကမင္း အစိးုရမ မးမ  သေဘမတူထမးၾကပါသည္။ 
ထိုစနစသ္ည ္ အမဆယီံာုိႏင္ငံအသီးသီးတြင္ အမ ိဳးမ ိဳးေသမ အတိုင္းအတမ အမးျဖင္ွ်ာ့လႊမး္ၿခံဳထမးပါသည္။ 
စကၤမပူာုိႏင္ငတံြင္ အရင္းအျမစ္ကို ပိုမိုက ယျ္ပန္႔စြမ အသံုးျပဳေသမ္လည္း အင္ဒိုနးီရ မးာႏ င္ွ်ာ့ မေလးရ မးတို႔တြင္မူ 
ေလ မွ်ာ့နည္း၍ အသံုးျပဳသည္။ လတတ္ေလမတြင္မ ူ အင္ဒိုနးီရ မး သုေတသီမ မးမ  ယင္းစနစ္သည ္
ေဒသခတံိုငး္ရင္းသမးမ မး၏ ဓေလွ်ာ့ထံုးတမး္အရ ေျမယမလုပ္ပိုငမ္ ဳ၊ သဘမ၀ပတ္၀န္းက င္ ေရးရမကိစၥမ မးာႏ င္ွ်ာ့ 
လုပက္ြကင္ယေ္တမင္သမူ မးာႏ င္ွ်ာ့ ပတ္သက္ေသမကိစၥမ မးတြင္ အေထမကအ္ကရူာုိႏင္ေၾကမငး္ ယံုၾကည္လ က ္
ရ ိပါသည။္ ယငး္နညး္လမး္သည္ ျမနမ္မာုိႏင္ငံ၏ ေျမယမပဋိပကၡ မ မးတြင္လည္း အသံုး၀င္ာုိႏင္မည္ဟ ု
ေမ  မ္လင္ွ်ာ့ရပါသည္။ မေျဖရ င္းရေသးေသမ ေျမယမအျငင္းပြမး မ ဳမ မးအတြက္မ ူ တရမး၀င္ေျမပံုထုတ္ျပန္ 
လိကု္ျခင္းအမးျဖငွ်ာ့္ ပိတ္မသိြမးာႏိုင္သည္ွ်ာ့ စြန္႔စမးမ ဳ တစ္ရပလ္ည္း ရ ိေပသည္။ 

 
 

(၆)ေျမအတနး္အစမးခြဲျခမးျခငး္ 

အႀကျံပဳေထမကခ္ခံ ကမ္ မး 

လက္ရ ိေျမအတန္းအစမးမ မး၏ရ ဳပ္ေထြးမႈမ မးကုိေလ  မွ်ာ့ခ ရန္အတြကလ္ူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ မးပါ၀င္ေစသည္ွ်ာ့ 
ေျမအတန္း အစမးခြဲျခမးျခင္းစနစ္တစခ္ု ေဖၚေဆမင္ရမည္။ ေျမအတန္းအစမးအသစ္၏ ဆီေလ  မ္မႈာႏ င္ွ်ာ့ တကိ မႈ 
ကုိျဖစ္ေစရနလ္ူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ မးအမး လုေံလမကသ္ည္ွ်ာ့ပညမေပးမႈာႏ င္ွ်ာ့ အစုိးရအရမထမ္းမ မးဘက္ကလညး္ 
စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ မးကုိ နမးလညတ္တက္ြ မ္း၍ ေျမအတန္းအစမးျပန္လညခ္ြဲျခမးမႈအေပၚ အမဏမသက္  ေ
ရမက္ေစရန ္ယုံၾကညက္ုိးစမးထုိက္သူမ မးျဖစ္ေစရမည္။ 

ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္၊ လုပက္ြကင္ယ္ေတမငသ္ူမ မး၏ ထပ္ျပန္တလလဲဲျဖစ္ေပၚခံစမးေနရသည္ွ်ာ့စုိးရိမ္မႈမ မ၊ 
ေျမအမ ဳိးအစမးအလုိက္တငး္ၾကပ္စြမသတ္မ တထ္မးသည္ွ်ာ့ အတနး္အစမးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ရႈပ္ေထြးစြမဖြဲ႔စည္းထမးမႈ 
အေပၚာိုႏင္ နင္းစြမအသုံး မခ ာိုႏင္ျခင္းပင္ျဖစသ္ည္။  ေတမငသ္ူမသိမးစမု မးပင္ျဖစ္ေစ၊ ဘုံေျမမ မးတြင္ဓေလ႔ 
ထုံးအစဥအ္လမအရ ရပုိင္ခြင္ွ်ာ့အခြင္ွ်ာ့အေရးမ မးကုိ ရ မေဖြေနသည္ွ်ာ့  ေတမင္သူျဖစ္ေစ၊  ေတမင္သလူယသ္မမး 
အမ မးအျပမးမ မလက္ရ ိေျမ အတန္းအစမးခြျဲခမးပုံစနစ္ေၾကမင္ွ်ာ့ သတူုိ႔၏ေျမယမလပုက္ုိင္ပုိင္ဆုိင္ခြင္ွ်ာ့ ရရ ိာိုႏင္ရန္ 
ထင္ရ မးသည္ွ်ာ့အတမးအဆီးမ မး ျဖင္ွ်ာ့ရငဆ္ုိင္ေနၾကရသည္။ဥပမမအမးျဖင္ွ်ာ့၊ အစုိးရကေျမလြတ္ ၊ေျမလပ ္ ၊ေျမရုိင္း 
ဟသုတ္မ တထ္မးသည္ွ်ာ့ေျမကုိ အသုးံျပဳေနသည္ွ်ာ့ လယသ္မမးမ မးမ မ၊ ထုိေျမအမ ဳိးအစမးကုိ လယ္ယမေျမ 
အျဖစသ္ုိ႔တရမး၀င္မေျပမင္းလဲေပးသေရြ႕ထုိေျမကုိမ တ္ပုတံင္ာိုႏင္ခြင္ွ်ာ့မရ ိေပ။ လယယ္မစုိက္ပ ဳိးမႈကုိ ဆယ္စုာႏ စ္မ 



 
 

ကစုိက္ပ ဳးိလပု္ကုိင္လ  က္ရ သိည္ွ်ာ့ ေျမမ မးပင္လ  င္ ဤအခကအ္ခဲမ ဳးိရ ိေနာိုႏင္သည။္ ေျမကုိအမ ဳိးအစမီး            ျ
ပန္လည္ခြျဲခမး သတ္မ တ္ရန္အတြက၊္ မ မးလ စြမေသမအုပ္ခ ဳပ္ေရး ဆုိင္ရမလုပ္ငနး္စဥ္မ မးကုိ  ျပီးေျမမကေ္စ 
ရသည္။ ေျမအသုံးျပဳခြင္ွ်ာ့ရရန ္ေလ  မကထ္မးရသည္။ ေျမအမ ဳိးအစမးခြျဲခမးေပးရန္ ေတမင္းဆုိရသည္။ ထုိ႔ေနမက္ 
ေၾကးတုိင္ာႏ င္ွ်ာ့ေျမစမရင္းဥးီစီးဌမနတြင္ အသစသ္တ္မ တလ္ုိက္ေသမ လယယ္မေျမအတြက္ေျမ အသုံးခ ခြင္႔ 
လက္မ တ၊္(ပံုစံ-၇) ထုတ္ေပးရန္ ေလ  မကထ္မးရသည။္4 (တစ္ခါတစ္ရတံြင္ေၾကးတုိင္ ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမစမရင္းဦးစီး 
ဌမနသည ္ကမလရ ည္ၾကမစြမစပါးစုိက္ပ ဳိးလမသည္ွ်ာ့ လယ္ေျမျဖစ္ေၾကမင္းအေထမက္အထမးရ ိမႈအေပၚအေျခခ၍ံ 
လယ္ယမေျမဥပေဒအရ၊ ေျမအသုံးျပဳခြင္ွ်ာ့လက္မ တ ္ထတု္ေပးရန ္ ေတမငသ္ူလယသ္မမး၏ တုိက္ရုိက္ေလ  မက ္
ထာီးမႈကုိ လက္ခံခြင္ွ်ာ့ျပဳသည။္ သုိ႔ေသမ္ ဤအေလ႔အက င္ွ်ာ့မ မ တသမတတ္ည္းမရ ိေခ ။) 

ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ကစိၥရပ္အမ မးအျပမးတြင္၊ ေျမအမ ဳိးအစမးျပနလ္ည္ခြျဲခမးသတ္မ တ္ရနအ္တြက ္ လုိအပ ္
သည္ွ်ာ့အဆင္ွ်ာ့မ မးအတုိင္း လုိက္နမာိုႏင္ေစရန္ၾကဳးိစမးရမတြင္၊ အမ ဳိးမ ဳိးေသမအတမးအဆီးမ မးေၾကမင္ွ်ာ့ ထုိအဆင္ွ်ာ့ 
မ မးအတုိင္းလုိက္နမမႈမရ ိၾကေခ ။ ၄င္းအတမးအဆီးမ မးမ မ (၁) ေတမင္သူေသမ္လည္းေကမငး္၊ ေၾကး/ေျမ 
၀န္ထမး္ေသမ္လည္းေကမင္း၊ ာႏ စ္ဦးစလုံးကေသမ္လည္းေကမငး္၊ စည္းမ ဥ္းဥပေဒမ မးကုိနမးလည္မႈမရ ိျခင္း၊   
(၂)စည္းမ ဥ္းဥပေဒမ မးကုိအျပည္ွ်ာ့အ၀နမးလည္ာိုႏင္ရန္မ မ၀န္ထုပ္၀နပ္ုိးပမမျဖစ္ေနျခင္း၊ (၃) ေၾကး/ေျမအရမထမ္း   
မ မးအေနျဖင္ွ်ာ့ ေျမအမ ဳးိအစမးျပနလ္ည္ခြျဲခမးမႈကုိ ျပီးေျမမကာို္ႏင္ေစေသမ သင္ွ်ာ့ေလ  မ္သည္ွ်ာ့ အခြင္ွ်ာ့အမဏမ 
ရ ိသညဟ္ု ယုံၾကည္မႈမရ ိၾကျခငး္ပင္ျဖစ၏္။အက ဳိးဆက္အေနျဖင္ွ်ာ့၊ေျမလြတ္ေျမလပ္အမးလုံးနးီပါးကုိနမမတာိႏ င္ွ်ာ့ 
CPRCG ၏ ဥပေဒေရးရမလမူႈ၀န္ထမး္မ မးက ျပနလ္ညအ္မ ဳိးအစမးခြျဲခမးျခင္းကုိ  ျပီးေျမမက္ေအမင္  ေရ ႔တုိး  
ဆမင္ရြက္ာိုႏင္ခဲ႔ေလရမ၊ ဥပေဒေရးရမလမူႈ၀နထ္မ္းတစ္ဥးီ၏ေဖၚျပခ ကအ္ရဆုိရေသမ္၊ ‘ေဆြးောႏြးျခင္း 
ာႏ င္ွ်ာ့ည ိာႏႈိင္းျခင္း’  လုပ္ငနး္စဥ္ဟဆုုိေလသည္။ အထကေ္ဖၚျပပါအတမးအဆီး (၃) မ ဳးိအျပင္၊  ေတမငသ္ူ  
သမ္လည္းေကမငး္၊ အရမထမ္းေသမ္လည္းေကမင္း၊ ာႏ စ္ဦးစလုံးကေသမ္လည္းေကမင္း၊  ‘ေဆြးောႏြီးျခင္းာႏ င္ွ်ာ့  
ည ိာႏႈိင္းျခငး္’လုပ္ငနး္စဥအ္ရ၊ ေျမအမ ဳိးအစမးျပန္လည္ခြျဲခမးသတ္မ တ္ျခင္းအတြက္ ေျဖရ င္းေဆမင္ရြက္ရမတြင္၊  
ေငြေၾကးသုိ႔မဟတု ္ အက ဳိးစီးပြမးတစ္စုံတစ္ရမရ ိေနသည္ဟု ယုံၾကည္ာိုႏင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည။္ ထုိ႔ျပင ္
တရမးမ၀ငအ္ခေၾကးေငြရယူျခင္း၊ (တံစုိးလက္ေဆမငေ္ပးကမ္းျခငး္) တုိ႔ကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစာိုႏင္သည္႔ 
လပု္ငနး္စဥ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ၂၀၁၁ခုာႏ စ္တြင္၊ အိာႏၵိယာႏုိင္ငံ၊ ၾသရသိျပည္နယ္၌ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ မးသည္          
တေျပီးညီေျမအတန္းအစမးခြဲျခမးျခင္းလုပင္န္းကုိစတင္ေဖၚေဆမင္ခဲ႔ၾကသည္။ ဤလပု္ငန္းစဥ္မ မ ျမန္မမျပည္ 
အတြက္ နမူနမအျဖစသ္တမ္ တ္ာိုႏင္သည္။ အတတိ္ကမလကေျမအတန္းအစမးေပါင္း (၃၂) မ ဳိးထိ ရ ေိလရမ 
ေျမပုိင္ရ င္မ မးနညး္တ ူအစုိးရ၀န္ထမး္မ မးအတြက္လည္း ရႈပ္ေထြးလြန္းသညဟ္ ု  အရမထမး္မ မးက  ေကမက ္
ခွ်က္ခ သည။္ တေျပးညီစနစက္ုိက င္ွ်ာ့သုံးရမတြင္ ေခတ္မီေျမပုံမ မးအတြက ္  ျဂဳလိတ္ုဓါတ္ပုံမ မး၊  ေက းရြမသူရြမ 
သမးမ မး၏အမ န္ေျမအသုံးခ မႈကုိစိစစ္အတည္ျပဳေပးမည္ွ်ာ့အျပင္၊လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ မးပါ၀င္မႈျဖင္ွ်ာ့ အမ န္အတုိင္း 
မ တတ္မ္းတင္ာိုႏင္ေရး ကညူီေဆမငရ္ြက္ရန္ ပံုမ န္စခန္းရုံးမ မးဖြင္ွ်ာ့လ စ္ျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ေျမအတန္းအစမး ခြဲျခမး 
သည္ွ်ာ့စနစ္သစအ္ေပၚ ဆုိင္ရမအရမထမး္မ မး ေကမင္းစြမနမးလညသ္ေဘမေပါက္ေစရန၊္ ေျမခြန္ေတမ္ 
စစ္ေဆးေရးသငတ္န္းေက မင္းမ ပုိ႔ခ မည္ွ်ာ့သငရ္ုိးမမတကိမလည္းထပ္ေဆမငး္ပါရ သိည္။ 

                                           
4လယ္ယမေျမဥပေဒ (၂၀၁၂)အရ ေလ  မကထ္မးျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ အတည္ျပဳျခင္းလုပင္န္းစဥက္ိုလုိကန္မရၿပီး ပံုစံ (၇) သည္ ေျမကြက္တစက္ြက္၏ 
ပိုငဆ္ိုင္မ ဳအခြင္ွ်ာ့အေရးကိသုကေ္သခံပါသည္။ ပံုစံ (၇) ကုိ လယ္ယမေျမဟု ေျမအမ ိဳးအစမး ခြျဲခမးထမးေသမေျမအတြကသ္မထုတေ္ပးပါသည။္ 
သမၼတရံုး၏ထုတ္ျပန္ခ က္ အမ တ္ ၆၂/၂၀၁၃-ဓ-၂၃(က) ကိရု ဳ 



 
 

ျမန္မမျပည္၏ေျမအသုးံခ မႈအေျခအေနကြျဲပမးျခမးနမးမႈက ေျမအတန္းအစမးခြဲျခမးမႈတြင္ ရႈပေ္ထြးမႈ 
အဆင္႔တစ္ခုရ ိနုိင္သည္မ မ မလြဧဲကန္ျဖစ၍္ အေၾကမင္းခုိင္လုံမႈလည္း ရ ိေလသည္။ ေျမအတနး္အစမး 
ခြဲျခမးရမတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္ွ်ာ့ေျပမင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုမ မ၊ ၂၀၁၅ခုာႏ စ္ဇြနလ္အတြင္း တငသ္ြင္းခဲ႔သည္ွ်ာ့ (၆) 
ၾကိမ္ေျမမက ္ အမ ဳိးသမးေျမအသုးံခ မႈမ၀ူါဒ(မူၾကမး္)တြင္ ေျမအတနး္အစမး (၁၀)ခမု ၊ လြယက္ူရ င္းလင္းေသမ 
အတန္းအစမး(၃)ခု (စုိက္ပ ဳိးေျမ၊သစေ္တမေျမာႏ င္ွ်ာ့အျခမးေျမ- အခန္း-၂၊ပဒု္မ-၁၂)သုိ႔ေလ  မွ်ာ့ခ ခဲ႔ျခင္းျဖစသ္ည္။ 
မူ၀ါဒမူၾကမ္းက သကဆ္ုိင္ရမဌမန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ မးအမး ၊ျပနလ္ နသ္ုံးသပ၍္ ေျမအမ ဳိးအစမးျပငဆ္င္ခြင္ွ်ာ့ကုိ 
ပြင္ွ်ာ့လငး္ျမငသ္မစြမ ေဆမငရ္ြက္ၾကရန္ လုပ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့ေပးထမးသည္။ အဆုိပါအခ ကက္ ေျမယမမူ၀ါဒ၏  ေ
ျပမင္းလဲမႈအာႏ စ္သမရပင္ျဖစရ္မ၊ ေတမငသ္ူမ မးေတြ႔ၾကဳေံနရသည္ွ်ာ့၊ ေျမအသုးံခ ခြင္ွ်ာ့  ခိုင္မမလုျံခဳံမႈမရ ေိစသည္ွ်ာ့ 
အတမးအဆီးအခ ဳိ႔ကုိလညး္ ေလ  မွ်ာ့ခ ာိုႏင္မည္ျဖစသ္ည္။ (အခန္း၁၃)။ ေျမအတန္းအစမးခြျဲခမးျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ပတ္သက၍္ 
မူ၀ါဒမူၾကမ္းကခရုိင္ေျမအသုးံခ မႈေကမ္မီတီအေနျဖင္ွ်ာ့ဇုန ္ (၇)ခု သတ္မ တေ္ဖၚေဆမင္ခြင္ွ်ာ့ကုိ 
ဆက္လက္ေပးအပ္ထမးသည္။ (ျမဳိ႔ျပာႏ င္ွ်ာ့ေက းလကဖ္ြဲ႔ျဖဳိးေရးဇုန၊္ စုိက္ပ ဳးိေရးဇနု္၊ ေမြးျမဴေရးာႏ င္ွ်ာ့ေရလပု္ငန္းဇနု္၊ 
ကမကြယထ္မးေသမနယ္ေျမဇုန္ (သုိ႔မဟတု္) အမ ဳိးသမးကမကြယေ္ရးနယ္ေျမဇုန္၊ ‘ကူးသန္းေရမင္း၀ယ္ေရးဇုန၊္ 
စက္မႈလက္မႈဇုန္ သုိ႔မဟတု္ သတၳဳတြင္းေျမဇုန၊္’ စမးက က္ေျမဇုန္၊သစေ္တမဇုန၊္- အခန္း-၂၊ပုဒ္မ-
၂၂)။အဆုိပါဇုန္မ မးေဖၚေဆမင္ေရးအတြက္၊ ျပညသ္ူမ မးပါ၀င္မႈာႏ င္ွ်ာ့ ျပည္သသူုိ႔ခ ျပည ာိႏႈိင္းရယူရန္ လုိအပ္ပုံကုိ 
လုပထ္ုံးလုပ္နည္းအေသးစတိ္ျဖင္ွ်ာ့ ညြန္ၾကမးထမးရ သိည္။ (ပုဒ္မ၊၂၃-၂၅)။ မည္သုိ႔ဆုိေစ၊ ေက းလကလ္ူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ မးက ေဒသအဆင္ွ်ာ့တြင္ ညီညြတ္မ  တသည္ွ်ာ့ ေျမာႏ င္ွ်ာ့သယံဇမတဖြ႔ံျဖဳိးမႈကုိ ဦးစြမေဖၚေဆမင္ခဲ႔ေသမ္၊  
ေတမငသ္လူယ္သမမးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ မး၏ လက္ရ ိေျမအသုံးခ မႈအေပၚ အေကမငး္ဆုးံ ကမကြယ္မႈ  ေ
ပးာိုႏင္ရမည္ျဖစသ္ည္။ ထုိ႔ေနမက္ ခရုိင္အဆင္ွ်ာ့ အစုိးရက အဆုိပါစီမကံိန္းမ မးကုိ စုေပါင္း၍ ခရုိင္အဆင္ွ်ာ့ 
ဇုန္ေဖၚေဆမင္ျခင္းအစအီစဥက္ုိ ေရးဆြရဲမည္။5 ျခဳ၍ံဆုိရေသမ္၊ ဤကဲ႔သုိ႔ဇုန္ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမအတန္းအစမးမ မး 
ခြဲျခမးျခငး္သည္လညး္၊ လပု္ကြက္ငယ္ေတမငသ္ူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အစုိးရ၀နထ္မ္းမ မးကုိပါ နမးလည္ရနခ္က္ခသဲည္ွ်ာ့ 
အတမးအဆီးမ မးကုိ ဖန္တီးမည္ွ်ာ့ အမ ဳးိမ ဳးိကြျဲပမးေနသည္ွ်ာ့ က႑မ မးကုိ ဆကလ္ကျ္ဖစ္ေပၚေစျမသဲမျဖစသ္ည္။ 
အစုိးရဌမနအသးီသးီကလညး္၊ ပီျပင္မႈမရ သိည္ွ်ာ့ အတန္းအစမး ခြဲျခမးစနစ္မ မးျဖင္ွ်ာ့ပုိမုိရႈပ္ေထြးေအမင္ 
ဖန္တီးာိုႏင္မည္ျဖစ္သည။္ သုိ႔ေသမ္ မူ၀ါဒမူၾကမ္းက ေျမအတန္းအစမး ျပန္လညသ္တ္မ တ္ာိုႏင္ခြင္ွ်ာ့ကုိ 
ခြင္႔ျပဳထမးေလရမ၊ ပုိမုိတင္းၾကပ္ေသမဇုန္သတ္မ တခ္ြင္ွ်ာ့ျပဳမႈလုပ္ငနး္စဥတ္ြင္ ေတမငသ္ူမ မးကုိယ္တုိင္ 
မိမိလယယ္မေျမကုိ တရမး၀င္လုပ္ပုိင္ခြင္႔ရမည္ျဖစသ္လုိ၊ အဆုိပါေတမငသ္ူမ မးကပင ္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ 
ေျမပံုေရးဆြျဲခင္း၊ ဇုနသ္တ္မ တ္ျခင္းတုိ႔တြင္ လကရ္ ိာႏ င္ွ်ာ့ အနမဂတက္မလ သယံဇမတ အသုံးခ မႈတုိ ႔ 
အတြကသ္တင္းအခ ကအ္လက္ေပးရန္ကုိယတ္ုိင္ပါ၀ငခ္ြင္ွ်ာ့ရ ိေနၾကျပီျဖစ္သည။္ 

အစုိးရ၏ အတိတက္မလစုိက္ပ ဳးိေရးမ၀ူါဒမ မးအရ၊ ခ ထမးေပးခဲ႔သည္ွ်ာ့ေျမလြတ္ေျမလပ္မ မးမ မ၊ 
လုပ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့တည္ျငိမ္ခုိင္မမမႈာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က္၍အမးနည္းမႈမ မးရ ိခဲ႔သည္။လယယ္မေျမမ တ္ပုတံင္ျခငး္ာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က္၍
၊ ဥပေဒလူမႈ၀နထ္မ္းမ မးကညူီေဆမငရ္ြက္ခဲ႔သည္ွ်ာ့ကိစၥရပ္ေပါင္း (၂၀၀၀) တြင္၊၈၆% မ မ၊ ေျမခြန္ေျပစမ 

                                           
5ထိသုို႔ေသမ လထူုအမးတိုငပ္င္ေဆြးောႏြးျခင္းာႏ င္ွ်ာ့  ထည္ွ်ာ့သြင္းမ ဳမ မးအတြက္ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းညႊန္ၾကမးခ က္မ မးသည္ ကလုသမဂၢ 
စမးနပရ္ကိၡမာႏ င္ွ်ာ့စိကု္ပ ိဳးေရးအဖြ႕ဲမ  ထတု္ေ၀သည္ွ်ာ့ အမ ိဳးသမးအဆင္ွ်ာ့စမးနပ္ရကိၡမဖူလံုေရးဆိငု္ရမ ေျမယမလုပပ္ိုငခ္ြင္ွ်ာ့၊ ေရလုပင္န္းာႏ င္ွ်ာ့ 
သစေ္တမလပု္ငန္းတို႔အတြက ္ တမ၀န္ယူအုပ္ခ ဳပ္ျခင္းဆိငု္ရမ လမ္းညႊန္ခ က္ (၂၀၁၂)s,3B6 ပါ တုိင္ပင္ေဆြးောႏြးျခင္းဆိုငရ္မအေျခခံမူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ေလ မ္ညသီင္ွ်ာ့ပါသည္။ ာုိႏင္ငတံကမဖြံ႔ၿဖိဳးမ ဳရန္ပံုေငြမ လည္း ာုိႏင္ငံတကမ၏ အေလွ်ာ့အက င္ွ်ာ့ေကမင္းမ မးကိထုငဟ္ပေ္စေသမ 
လထူုပါ၀င္ေသမ ေျမယမအသံုးျပဳမ  ဳစီမံကနိ္းဆိုင္ရမ လမ္းညႊန္ခ က္ာႏ င္ွ်ာ့လက္စြစဲမအုပ ္ ကိထုုတေ္၀ထမးၿပီး ယင္းစမအုပသ္ည ္ လူထပုါ၀ငေ္သမ 
ေျမအသံုးခ မ ဳ ဇနု္ခြျဲခင္းအတြက္ လပု္ထံုးလုပန္ည္းညႊန္ၾကမးခ ကမ္ မးအၾကမ္းေရးဆြရဲမာႏ င္ွ်ာ့ လပု္ငန္းစဥမ္ မး ေရးဆြရဲမတြင္ အသံုး၀ငမ္ည္ျဖစသ္ည္။ 



 
 

ကဲ႔သုိ႔ေသမ အေထမကအ္ထမးမ မးသမရ သိည္။ ဤအေထမကအ္ထမးမ မးကလည္း မ တ္ပုတံင္ခြင္ွ်ာ့ရရန္ 
အသုးံ၀င္ခဲ႔သည္။ ၆၈%ေသမ အေထမက္အထမးရ ိသည္ွ်ာ့ အမႈတြမဲ မးကုိ ၊ဥပေဒလူမႈ၀န္ထမ္းမ မး အကူအညျီဖင္ွ်ာ့ 
မ တ္ပုတံင္ျခင္းေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ခဲ႔သည္။ အေထမက္အထမးကင္းမဲ႔သူမ မး၏ ၃၅% ကုိလည္း၊ ပတ္၀နး္ 
က ငလ္ုပက္ုိင္သူမ မး၏ ေထမက္ခံခ ကအ္ပါအ၀င္ အျခမးနည္းအေထမက္အထမးမ မးျဖင္႔ မ တပ္ုံတင္ျခင္းကုိ  
ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ခဲ႔သည္။ 

ေျမလြတ္ေျမလပက္ုိ လယယ္မေျမအျဖစမ္ တပ္ုံတင္ရန ္ ၾကဳိးစမးသည္ွ်ာ့အခါ၊ ၆၇%ေသမ   ေလ  မကထ္မး 
သူမ မးတြင္ ေျမလြတ္ေျမလပ္မ လယ္ယမေျမအျဖစသ္ုိ႔  ေျပမငး္လသဲည္ွ်ာ့အဆင္႔မ မးစြမကုိ ေက မ္လႊမးရန္ 
ပုိင္ဆုိင္မႈကုိသက္ေသျပာိုႏင္သည္ွ်ာ့ အေထမက္အထမးရ ၾိကသည္။ သုိ႔ေသမ္ ေတမင္သလူယ္သမမးအမ မးစ ု
ကုိင္ေဆမငထ္မးသည္ွ်ာ့ အေထမက္အထမးမ မးမ မ ၊အစုိးရ၏ တရမး၀င္မ တတ္မ္းမ မးာႏ င္ွ်ာ့ အၾကဳံးမ၀င္ 
သည္ွ်ာ့အတြက္၊ ေတမငသ္ူမ မး၏ အခြင္ွ်ာ့အေရးအတြက ္ေတမင္းဆုိရမတြင ္ပုိ၍အျငင္းပြမးစရမ ျဖစလ္မရသည္။ 

ေျမအမ ဳိးအစမးကြျဲပမးမႈ ၊ေျမအသုံးခ မႈအစဥအ္လမာႏ င္ွ်ာ့ သးီာႏ ံအလ ည္ွ်ာ့အေျပမင္းကမလအတြင္း 
ေျမလ ပထ္မးမႈတုိ႔ာႏ င္ွ်ာ့အတူ လူမ ဳးိစတုုိင္းရင္းသမးမ မးကုိ အကမအကြယ္ေပးမႈတုိ႔ာႏ င္ွ်ာ့လည္း ခ ိတဆ္က္ေနေလရမ 
၊ေျမမ က္ာႏ မျပင္အေနအထမးသည ္ ေျမအတန္းအစမးခြဲျခမးျခင္း၊ ေျမမ ဳိးေျပမင္းလဲျခင္းတုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈ 
တစ္ရပ္ပင္ျဖစသ္ည္။ အျပးီသတ္ေျမယမမ၀ူါဒာႏ င္ွ်ာ့၊ ဥပေဒမူေဘမငသ္ည ္ ဤလပု္ကုိင္ပုိင္ဆုိင္ခြင္ွ်ာ့ အခြင္ွ်ာ့ 
အေရးမ မးအေပၚ အထးူအေလးထမးဖြင္ွ်ာ့ဆုိရန္ လုိအပသ္ည္။ ၂၀ ရမစု အလယ္ပုိင္းေလမက္မ စ၍ 
ေဖၚေဆမငလ္မခဲ႔သည္ွ်ာ့ ရ င္းလင္းပျီပင္ရန ္လုိအပသ္ည္ွ်ာ့ လုပ္ငနး္စဥတ္စ္ရပလ္ည္း ျဖစ္သည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(၇)ေျမယမာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က၍္အျခမးအေရးၾကးီစနိေ္ခၚမႈမ မး 
 
(က) ပဋပိကၡကမလာႏ င္ွ်ာ့ပဋပိကၡကမလလြနေ္ျမယမျပဳျပငေ္ျပမငး္လေဲဖမ္ေဆမငမ္ ဳမ မး 



 
 

 
 အႀကျံပဳခ ကမ္ မး။ 

 ေျမယမပဋိပကၡကင္းရ င္းသည္႔ (သုိ႔မဟတု္) ပဋိပကၡေျဖရ င္းျပီးသည္ွ်ာ့ ေနရမတုိင္းတြင္ ေျမယမျပဳျပင္  ေ
ျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္မႈမ မးကုိ ျဖစ္ာိုႏင္သမ  ေဆမင္ရြက္ရမည္။ သုိ႔မ သမ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ဆ ဲ ေဒသမ မး 
အတြကလ္ည္း၊ အနမဂတတ္ြင္ေအမင္ျမင္ခဲ႔ေသမ အနးီပတ္၀န္းက င္ ေဒသမ မးတြင္  ေဆမင္ရြက္မႈ 
ပုံစံအတုိင္း   အေျချပဳေဖၚေဆမင္ာိုႏင္မည္ျဖစသ္ည္။ 

 ပဋိပကၡေျဖရ င္းျပီးသည္ွ်ာ့ ေဒသရ လိူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ မးအတြက္ ၊ေျမယမအခြင္႔အေရးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က္၍ 
ျပည္သတူုိ႔အသိရ ေိစရန္ာႏ င္ွ်ာ့ အျငင္းပြမးမႈမ မးကုိေျဖရ င္းရန္အတြက ္ကြ မး္က င္သည္ွ်ာ့ ျဖန္ေျဖ ေရးသမမး 
မ မးက ျဖနေ္ျဖေရးလုပင္န္း၊ ပညမေပးေရးလပု္ငန္းမ မး ေဆမင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင္ွ်ာ့ ေထမက္ပံွ်ာ့ ေပးရမည။္ 

 ေျမမဲ႔ယမမဲ႔မ မးအတြက္ ေျဖရ င္းေဆမင္ရြကသ္ည္ွ်ာ့ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးေရးအစအီစဥ္မ မးတြင္ ေနရမ  
ေရႊ႔ေျပမင္းရသမူ မး ၊ ျပန္လည္အေျခခ ေနထုိင္သူမ မးကုိ ဦးစမးေပးပါ၀ငေ္စရမည္။ 
 
ပဋိပကၡအေနအထမးတြင္ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးေဖၚေဆမင္ရန္ မည္သုိ႔ေဆမငရ္ြက ္ မည္ဆုိသည္ 

ကုိ အခကအ္ခဲျဖစ္ေစသည္႔ေဒသမ မးမ မ၊ လက္နကက္ုိင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြမးေနသည္ွ်ာ့ ေဒသမ မးာႏ င္ွ်ာ့   ျ
ငိမ္းခ မး္ေရးရယထူမးေသမ္လည္း ဆန္႔က ငဘ္ကပ္ါတီမ မးက သီးျခမးအစုိးရပုံစံ ဖြဲ႔စည္းထမးသည္ွ်ာ့ 
ေဒသမ မးပငျ္ဖစသ္ည္။ လက္ရ ိေနထုိင္လုပက္ုိင္သူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ျပန္လည ္  ေရမက္ရ လိမသည္ွ်ာ့ ဒကုၡ သည္မ မး 
အၾကမး၊ ေတမင္းဆုိသည္ွ်ာ့ ေျမယမတထပတ္ည္းျဖစာ္ႏုိင္သလုိ၊ အနမဂတ္ေျမယမ ခြဲေ၀ခ ထမးမႈအစ ီ
အစဥ္ာႏ င္ွ်ာ့ဆန္႔က ငဘ္ကအ္စုိးရ၏ေျမယမမ တ္ပုတံင္ျခငး္တုိ႔သညလ္ည္း ေျမယမခ ထမးမႈ ထပ္ေနာိုႏင္သည။္ 
ဤသုိ႔ေသမအေျခအေန၀န္းက ငတ္ြင္ လုပ္ငနး္ေဆမင္ရြက္ရမတြင္ အာႏ ရမယ္ရ ိပုံမ မ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးဆဲာႏ င္ွ်ာ့ 
ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ မး၏ ေျမယမျပဳျပငေ္ျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ရမတြင္ ေတြ႔ၾကဳရံသည္ွ်ာ့စိန္ေခၚမႈအခ ဳိ႕သမ 
ျဖစ္သည။္ ဤသုိ႔ေသမစိနေ္ခၚမႈမ မး ရ ေိနေသမ္လည္း၊ ပဋပိကၡေဒသအတြင္း ေနထုိင္ရသည္ွ်ာ့  ေ
တမငသ္ူမ မးမ မ၊ ၾကးီစြမေသမလုိအပ္ခ က္အခ ဳိ႕ာႏ င္ွ်ာ့ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလ ြဲ  ေ
ဖၚေဆမင္မႈမ မးသည္၊ ဤသုိ႔အကအူညလီုိအပ္ေနသူမ မးကုိ ဦးတည ္ ေဆမင္ရြက္ရန ္ စီမံရမည္ျဖစသ္ည္။ 
မည္သုိ႔ဆုိေစ ေျမယမဟေူသမ စကမးလုံးကုိယ္ာႏႈိကက္၊ပဋိပကၡ၏ ပင္ရင္းျဖစသ္ညက္ုိခံယူထမးရမည္။ 
ပဋိပကၡအေနအထမးတြင္ ေျမယမျပသနမမ မးကုိေျဖရ ငး္ရန္  ေဆမင္ရြကျ္ခင္းသည္၊ ခက္ခမဲည္ျဖစ္ 
ေသမ္လည္း၊  ပဋိပကၡကုိေျဖရ င္းရန္ၾကဳိးစမးအမးထတု္မႈ၏ အဓကိ အစတိ္အပုိင္းျဖစ္ေလသည္။ 

ပဋိပကၡအေနအထမးတြင္ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ရန ္ ၾကဳိးစမးအမးထတုမ္ႈသည္ အနမဂတ ္
ကမလအတြက္ မုိဒယတ္စခ္ု ပုံသြင္းေဖၚေဆမင္ျခင္းျဖစ္သကဲ႔သုိ႔ အနိမ္႔ဆုံးေမ  မ္မ န္း ျပငဆ္င ္  ေ
ဆမင္ရြကသ္င္ွ်ာ့သည္။ ေတမင္ဗီယက္နမ္ာိုႏင္ငံ၏ “လယလ္ုပသ္ူသမလယ္ပုိင္ခြင္ွ်ာ့” ဟေူသမ အစအီစဥက္ဲ႔သုိ႔ 
ေဆမင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစသ္ည္။ အဆုိပါ အစအီစဥ္ျဖင္ွ်ာ့၊ ၁၉၇၀-၇၃ ာႏ စ္မ မးအတြင္း မသိမးစုေပါင္း 
တစသ္န္းအထိ၊ လုပပ္ုိင္ခြင္ွ်ာ့ခုိင္မမသည္ွ်ာ့ လယယ္မကုိ ေအမင္ျမငစ္ြမအပ္ာႏ င္းာိုႏင္ခဲ႔သည္။ 
ာႏ စ္ေပါင္းမ မးစြမၾကမျပီးေသမအခါ၊ ေတမင္ဗယီက္နမသ္ည္ ေျမမက္ဗယီကန္မ္၏သိမး္သြင္းမႈကုိ ခလံုိက္ရျပီး၊ 
ေတမင္ပုိင္းမ  လယယ္မေျမမ မး၏ ထုတလ္ုပမ္ႈသည္၊ ဗယီက္နမ္အစုိးရအုပ္ခ ဳပ္လပု္ကုိင္သည္ွ်ာ့ 
စုေပါင္းလယ္ယမေအမကတ္ြင္ ေတြ႔ၾကဳံေနရေသမ၊ ထတုလ္ုပ္မႈျပသနမမ မးကုိ ေျဖရ ငး္ရန္ မုိဒယ္တစ္ခုျဖစ ္
လမေလသည္။ အဆုးံတြင္ ဗီယက္နမအ္စုိးရသည၊္ ေတမငသ္လူယ္သမမးမ မးအမး ာႏ စ(္၂၀)ထ ိ
လုပက္ုိင္ခြင္ွ်ာ့ေပးရန ္ ရည္ရြယ္၍၊ စေုပါင္းလယယ္မမ မးကုိ ျဖဳိဖ က္ခဲ႔ရသည္။ ၂၀၁၄ ခုာႏ စ္တြင္၊ ာႏ စ္ေပါင္း 



 
 

(၅၀)အထိ လုပက္ုိင္ခြင္႔ျပဳျခင္းကုိ တုိးခ ဲ႔ေပးခဲ႔သည္။ ၁၉၆၀ ာႏ င္ွ်ာ့ ၁၉၇၀ ခုာႏ စ္မ မးအတြင္း၊ 
လင္ဒကဆ္မအဖြဲ႔ၾကီး၏ ဗယီက္နမ္ာိုႏင္ငံအတြင္း ခ ဥ္းကပ္ေဆမင္ရြက္ခဲ႔သည္ွ်ာ့နည္းလမ္းသည္၊ ျမန္မမာိုႏင္င ံ
အတြကလ္ည္း အသုးံ၀ငလ္မိ္႔မည္ျဖစ္ေပသည္။ အဘယေ္ၾကမင္ွ်ာ့ဆုိေသမ္၊ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ ျပည္နယအ္ခ ဳိ႕၌ 
ပဋိပကၡမ မးရ ိေနျပးီ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးအစီအစဥ္မ မးေၾကမင္ွ်ာ့ ေခတ ရပဆ္ုိင္းေနျခင္း သုိ႔မဟတု္ 
ျဖစ္ပြမးေနဆဲ မ မးလည္းရ ိေန၍ျဖစသ္ည္။ အခ ဳိ႕ျပဳျပငေ္ျပမင္းလြဲ ေဖၚေဆမင္မႈမ မးရ ိေန၍ ဆကလ္က္   
ေဆမင္ရြက္ရန္ က န္ရ ိေနစဥက္မလအတြင္း၊ အခ ဳိ႕ေသမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈမ မးမ မ အနမဂတက္မလအတြက္ 
မုိဒယ္မ မး အျဖစ္အသုံး၀င္ာိုႏင္ျခင္း (သုိ႔မဟတု္) ဆကလ္ကေ္ျပမင္းလဲေဖၚေဆမင္ရနအ္တြက ္
အေျခခအံျဖစရ္ ိေနာိုႏင္ျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစသ္ည္။ 
 နီေပါာုိႏင္ငံတြင္ ေမမ္၀ါဒီသူပနု္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ဆယ္စုာႏ စ္ၾကမျပည္တြင္းစစ္ပြဲ၏ အေၾကမင္းရင္းျမစ္မ မးအနက ္
ေျမယမလုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့သညတ္စခ္ုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ မ္းေရးတည္ေဆမက္ေနခ ိန ္ ာႏ င္ွ်ာ့ ပဋိပကၡလြန္ 
ကမလတြင္ ကမလရ ည္ၾကမေတမင္းဆိုခဲွ်ာ့ေသမ ေျမယမအျငင္းပြမးမ ဳမ မးာႏ င္ွ်ာ့အသစ္ျဖစေ္သမ ေျမယမ 
အျငင္းပြမးမ ဳမ မးကို ေျဖရ င္းရန္အတြက္ မ တသ္မးဖြယ္ေဆမင္ရြက္ခဲွ်ာ့ပါသည။္ ထိုေျမယမ ပဋိပကၡမ မး၏ 
အေၾကမင္းရင္းမ မးတြင္ လူဦးေရေျပမငး္လလဲမျခင္း၊ ေျမယမတန္ဖိုးျမင္ွ်ာ့တကလ္မျခငး္၊ ေဒသခံမ မး၏ 
ေျမယမဥပေဒာႏ င္ွ်ာ့ပတ္သက၍္ အသိပညမနည္းပါးျခငး္ာႏ င္ွ်ာ့ ာုိႏင္ငံသမးအခြင္ွ်ာ့အေရး၊ ေျမယမလုပ္ငနး္မ မးတြင္ 
မရိုးမသမးျပဳလုပသ္ူမ မးတို႔ပါ၀င္ၿပီး အေမြဆကခ္ံျခင္း၊ ပိငု္ဆိုင္မ ဳ ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမ ပိုငး္ျခမးမ ဳတို႔ာႏ င္ွ်ာ့ပတ္သက၍္ 
အျငင္းပြမးျခငး္သို႔ ဦးတညလ္မၾကသည္။ ထိုျပႆနမမ မးအတြက ္ တရမးရံုးမ မးသည ္  ေကမင္းစြမ  
ေလွ်ာ့က င္ွ်ာ့သင္ၾကမးထမးေသမ ဖ နေ္ျဖေရးသမမးမ မးမ  ဖ နေ္ျဖျခငး္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳခဲွ်ာ့ၿပီး 
ပိုမိုထိေရမကေ္သမရလမဒ္မ မးထြက္ေပၚလမသည္ာႏ င္ွ်ာ့အတူ လထူု၏ ေျမယမလုပ္ပိုငခ္ြင္ွ်ာ့ာႏ င္ွ်ာ့ ပတ္သက္ေသမ 
သတိျပဳမ ဳကိလုည္း တိးုတကေ္စခဲွ်ာ့သည။္ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြက ္ အေရ ႕တိေမမာုိႏင္ငံသညလ္ည္း အသံုး၀င္သည္ွ်ာ့ေမမ္ဒယတ္စခ္ုအျဖစ ္
အတယုူဖြယ္မ မးရ ိေနပါသည။္ အေရ ႕တိေမမာုိႏင္ငံသည ္ကိလုိုနီမ မးာႏ င္ွ်ာ့ တိုငး္ရင္းသမးမ မး၏ ခက္ခလဲြန္းၿပီး 
အလႊမမ မးစြမပါေသမ ပဋိပကၡမ မးကိ ု ရငဆ္ိုငခ္ဲွ်ာ့ရသည္။ ပထမဦးစြမ ဥေရမပတိကုသ္မးမ မးမ  ကၽြန္းကို 
ကိလုိုနီျပဳခဲွ်ာ့ၿပီး ဒတုယိကမၻမစစ္တြင ္ ဂ ပန္မ သိမ္းယူခဲွ်ာ့သည္။ ေနမကဆ္ံုးတြင္ အင္ဒိနုီးရ မးာုိႏင္ငံက ၁၉၇၀ 
ာႏ စ္မ မးမ  ၁၉၉၀ ာႏ စ္မ မးအတြင္း တိကု္ခိကုသ္ိမ္းပိကု္ခဲွ်ာ့ပါသည္။ အေျခအေနသည္ ေဒသခလံူဦးေရမ မးသည ္
သသိမစြမေျပမင္းေရႊ႕သြမးျခငး္ေၾကမင္ွ်ာ့ ရ ဳပ္ေထြးလမၿပီး မရူင္းေျမသို႔ ျပနလ္မၾကေသမအခါ ျပႆနမမ မးာႏ င္ွ်ာ့ 
ရင္ဆိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အေရ ႕တိေမမ၏ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖမ္ေဆမင္ေရးလုပင္န္းစဥသ္ည္ အေစမ 
ပိုင္းအဆင္ွ်ာ့မ မးတြင္ရ ိေနေသးၿပီး ကနဥးီေဆမင္ရြက္ခ ကမ္ မးသည္ ေဒသအတြင္း ေျမယမျပႆနမမ မး၏ 
ရ ဳပ္ေထြးမ ဳာႏ င္ွ်ာ့ ေျဖရ င္းရန္ရ ည္ၾကမေသမအခ ိန္ယရူျခင္းတို႔ေၾကမင္ွ်ာ့ ထငသ္ေလမက္ မေပါက္ခဲွ်ာ့ေပ။ 
ေျမယမျပဳျပငေ္ျပမင္းလဲေဖမ္ေဆမင္ေရးလုပ္ငနး္စဥ္အတြင္း ေျမယမစီမခံန္႔ခြဲမ ဳရံုးမ မး ဖြင္ွ်ာ့လ စ္ခဲွ်ာ့ၿပီး ေျမယမမဲွ်ာ့ 
မ မးအတြက္ ေျမယမခြဲေ၀ခ ထမးရနအ္စီအစဥ္မ မး၊ ကၽြန္းအတြင္းရ  ိ အျခမးေဒသမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ပင္လယ္ 
ရပ္ျခမးမ ျပန္လမသည္ွ်ာ့ သိနး္ာႏ င္ွ်ာ့ခ ီေသမ တိေမမလူမ ိဳ းမ မးအမး ျပနလ္ည္ေနရမခ ထမးျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့ျပႆနမႀကံဳေနေသမ မသိမးစုမ မးအမး ဥပေဒဆိုင္ရမပညမေပးျခင္း တို႔ပါ၀င္ခဲွ်ာ့ပါသည္။ 
တိေမမာုိႏင္ငံ၏ ပဋိပကၡလြန္ေျမယမျပႆနမမ မးကိုေျဖရ င္းရန္ ရည္ရြယသ္ည္ွ်ာ့ မူ၀ါဒမ မးသည္လညး္ 
ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြက ္ေလွ်ာ့လမအတယုူဖြယ္ ျဖစ္ာုိႏင္ပါသည္။ 

 
(ခ  ) ဖကဒ္ရယစ္နစ ္



 
 

 
အႀကျံပဳခ က ္

 အျခမးေသမ အမရ ာုိႏင္ငံမ မးရ ိ ေျမယမစီမံခန္႔ခြဲမ ဳာႏ ငွ်ာ့္ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ ္ တို႔၏ 
ကိယု္စမးျပဳပံုမ မးကို နမူနမအျဖစထ္ည္ွ်ာ့သြင္းစဥ္းစမးရန္၊ အုပ္ခ ဳပ္မ ဳာႏ င္ွ်ာ့ လုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ပတ္သက၍္ အမဏမ 
ခြဲေ၀ရမတြင္ ေျမယမကိ ုစမ္းသပက္ြင္းအျဖစအ္သံုးျပဳရန ္

 
 ျမန္မမာုိႏင္ငသံည ္ အုပခ္ ဳပ္မ ဳပံုစံကိ ု ေျပမငး္လေဲနၿပီး ာုိႏင္ငံေတမ္အဆင္ွ်ာ့အပစ္အခတရ္ပ္စရဲန္ သေဘမ 

တူညီခ ကအ္တြက္ လိကု္ေလ မႀကိဳးပမ္းမ ဳမ မး ေဆမင္ရြက္ေနသည္ာႏ င္ွ်ာ့အညီ လမမည္ွ်ာ့အနမဂတတ္ြင္ ဖက္ဒရယ ္
ျပည္ေထမင္စုာုိႏင္ငံပံုစံတစ္မ ိဳးမ ိဳးသို႔ ဦးတညလ္မမည္ျဖစသ္ည္။ ထို႔အတူ ဖကဒ္ရယ၀္ါဒ၏ ပုစၦမတစ္ခအုေနျဖင္ွ်ာ့ 
ေျမယမမူ၀ါဒကိ ုသိသမထငရ္ မးေသမတစ္ေထမင္ွ်ာ့ တစ္ေနရမမ  ေတြ႔ႀကံဳရငဆ္ိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေမးပုစၦမငယ ္
မ မး အေနျဖင္ွ်ာ့ေတြ႔ႀကံဳရမညမ္ မ အမ ိဳးသမးလႊတ္ေတမ္/ျပည္သူ႔လႊတေ္တမ္ကဲွ်ာ့သို႔ပင္ တိုင္းေဒသႀကးီ၊ ျပည္နယ ္
အဆင္ွ်ာ့လႊတ္ေတမ္မ မးမ  ေျမယမသိမ္းယူမ ဳေကမ္မတီမ မး ဖြဲ႕ာုိႏင္မည္ေလမ၊ ဧရမ၀တတီိုင္းကဲွ်ာ့သို႕ အခ ိဳ႕ေသမ 
တိုင္းေဒသႀကးီ၊ ျပည္နယ္မ မးတြင္ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖမ္ေဆမင္ေရးာႏ င္ွ်ာ့ပတသ္က္၍ အဘယ္ွ်ာ့ေၾကမင္ွ်ာ့ 
ပိုမိုတက္ၾကြသကဲွ်ာ့သို႔ ရ ိေနပါသနည္း၊ ကခ ငျ္ပည္နယတ္ြင္ ေကအိုငအ္ို၊ တနသၤမရတီုိင္းတြင္ ကရင္အမ ိဳးသမး 
အစည္းအရံုးတို႔ကဲွ်ာ့သို႔ လကန္ကက္ိုငတ္ိုင္းရငး္သမးမ မး ထိန္းခ ဳပထ္မးေသမ ေနရမေဒသမ မး တြင္ ေျမယမ 
မူ၀ါဒမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေဖမ္ေဆမင္ေရးတို႕သည္ မည္ကဲွ်ာ့သို႔ျဖစ္လမမည္နည္း စသည္တို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ အမရ ာုိႏင္ငံအေတမ္မ မးမ မးတြင္ အစိုးရမ မးသည္ ဖကဒ္ရယ္၀ါဒာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမမူ၀ါဒတို႔၏ အဆိုပါ 
အေမးပစုၦမမ မးကို ေတြ႔ႀကံဳခဲွ်ာ့ရၿပီး ေအမင္ျမင္မ ဳအဆင္ွ်ာ့မ မးမ မ မတညူီခဲွ်ာ့ေပ။ သမဓက အေနျဖင္ွ်ာ့ အိာႏၵိယာုိႏင္ငတံြင္ 
ေျမႏ င္႔ပတသ္က၍္ ျပည္နယအ္ဆင့္အစုိီးရမွ်ာီးက ကုိင္တြယသ္ည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗဟုိအစုိီးရ၏ လႊမီ္းမုိီးမႈမွ်ာီးလည္ီး 
အခွ် ိ႔ေနရာတြင္ ရ ိျပနသ္ည္။ ဥပမာ- အမွ် ိီးသမ ီးမွ်ာီး၏ ေျမယာအခြင့္အေရီးအတြက္ အေရီးၾက ီးသည့္ 
အကာအကြယ္ေပီးမႈမွ်ာီးမ ာ ပူီးတြြဲအမည္ေပါက္ပုိငဆ္ုိင္ခြင့္ျဖစ္ျပ ီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မူ၀ါဒ ျဖစသ္ည္ ့
အမွ် ိီးသမ ီးမွ်ာီး၏ လုပပ္ုိင္ခြင့္အပ္ႏ င္ီးေရီး မ၀ူါဒတြင္ အရင္ီးခသံည္။ ေျမယာမြဲ႔မွ်ာီးအတြက္ 
ေျမယာခြြဲေ၀ခွ်ထာီးျခင္ီး ကြဲ႔သုိ႔ေသာ အေျခခမံူ၀ါဒမွ်ာီးမ ာမူ အစုိီးရ၏ ကိစၥသာျဖစ္သည္။  

အိာႏၵိယာုိႏင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒသည ္ တရမးစရီင္ေရးနယ္ပယ္ (၃)ခအုျဖစ္ ဥပေဒျပဳခြင္ွ်ာ့အမဏမကို 
ပိုင္းျခမးေပးအပထ္မးသည္မ မ (၁) ျပည္ေထမင္စအုစိုးရမ အုပ္ခ ဳပ္ေသမနယ္ပယ္ (၂) ျပည္နယအ္စိုးရမ မး 
အုပ္ခ ဳပ္ရနထ္မးရ ိေသမနယပ္ယ္ (၃) ျပည္ေထမငစ္ုအစိုးရာႏ င္ွ်ာ့ ျပည္နယ္အစိုးရမ မး တစ္ၿပိဳင္တညး္ 
ဥပေဒျပဳာုိႏင္ေသမနယ္ပယ ္ ဟ၍ူျဖစ္သည။္ ေျမယမမူ၀ါဒမွ်ာီးသည ္ အေျခခဥံပေဒအရ ျပည္နယ္ကစိၥ 
ရပ္မွ်ာီးသာျဖစ္၍ ျပည္နယအ္ဆင္ွ်ာ့ အစိုးရမ မးသည ္ ေျမယမဆိုင္ရမဥပေဒကို ခြင္ွ်ာ့ျပဳရန္ အမဏမရ သိည္။ 
ျပည္ေထမင္စလုႊတေ္တမ္သည္ ာုိႏင္ငံေတမ္အဆင္ွ်ာ့အက ိဳးစီးပြမးအတြက္ ဥပေဒျပဌမန္းသည္ွ်ာ့ အခ ိဳ ႔ေသမ 
အေျခအေနမ မးတြင္သမ လႊတ္ေတမ္၏ သံုးပံု ာႏ စ္ပံု ေထမက္ခံမ ဳျဖင္ွ်ာ့ ေျမယမဥပေဒမ မးကို ခြင္ွ်ာ့ျပဳာုိႏင္သည္။  

 အင္ဒိုနးီရ မးာုိႏင္ငတံြင္လည္း တိုင္းရင္းသမးျပညန္ယမ္ မးတြင္ မတူညီေသမ ဖက္ဒရယ္စနစ ္ပံုစံမ မးရ ၿိပီး 
ေျမယမမူ၀ါဒာႏ င္ွ်ာ့ပတ္သက၍္ မတူညီေသမပံုစံမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ကြျဲပမးေသမနည္းလမ္းမ မး  အသံုးျပဳရမ နမူနမျပဳဖြယ္ 
သမဓကသံုးခုရ ိသည္။ ၁၉၉၀ ာႏ စ္မ မးတြင္ ဆဟူမတိုအပု္ခ ဳပ္ေနရမမ  အုပခ္ ဳပ္မ ဳပံုစံေျပမင္းလကဲမ ထင္ရ မးေသမ 
ဖက္ဒရယ ္ဖြဲ႔စည္းမ ဳမ မးကို တည္ေဆမက္ခဲွ်ာ့ၿပီး အေရ ႕တေိမမ၊ အမးခ ယ္ာႏ င္ွ်ာ့ ပါပ၀ူါ ျပည္နယ္မ မးသို႔ ေျမယမာႏ င္ွ်ာ့ 
အရင္းအျမစမ္ မးထိန္းခ ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ကို ခြဲေ၀ေပးခဲွ်ာ့သည။္ ဆဟူမတိ၏ု အမဏမရ ငဆ္န္ေသမအုပ္ခ ဳပ္ေရးစနစ္မ   
ေျပမင္းလဲရမတြင္ တီေမမလူမ ိဳးမ မး အမးခ ယလ္ူမ ိဳးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ပါပူ၀ါတို႔၏ အမ ိဳးမ ိဳးေသမဖအိမးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ 



 
 

လြတ္လပေ္ရးကို ေတမင္းဆိခုဲွ်ာ့သည္။ ဗဟိုအစိးုရသည ္ကနဦးအေနာႏ င္ွ်ာ့ ယင္းေတမင္းဆိုမ ဳ မ မးကိုေျဖရ င္းရန္ာႏ င္ွ်ာ့ 
အျခမးေသမ တိုငး္ရင္းသမးမ မးအတြက္ပါ ေယဘယူ ရ ဳေမ  မ္ၿပီး ဖကဒ္ရယ္စနစသ္ို႔သြမးရန္ နည္းလမ္းကိ ု
ကမ္းလ မ္းခဲွ်ာ့သည။္ သို႔ေသမ္ထိုတိငု္းရငး္သမးသံုးမ ိဳးသည ္ ကိယု္ပိငု္လြတလ္ပခ္ြင္ွ်ာ့အတြက္ ပုိမုိဖိအမးေပး 
လမသျဖင္ ွ်ာ့   အစိးုရသည္ျပည္နယအ္သးီသးီအတြက္ သ ီးျခာီး မူ၀ါဒမ မးကို ခ မ တ္ခဲွ်ာ့ရသည္။ 

 အေရ ႕တိေမမကို လထူဆုာႏၵခံယူၿပီး အငဒ္ိုနီးရ မးာႏိုင္ငံမ လံုး၀ခြျဲခမးေပးခဲွ်ာ့ၿပးီ ကိယု္ပိုင္အပု္ 
ခ ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ရာႏိုင္ငံျဖစလ္မကမ အမဏမပိုင္မ မးမ  ကိယု္ပိုင္ေျမယမမူ၀ါဒမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ဥပေဒမ မးခ မ တသ္ည္။ 

 အမးခ ယ္ျပည္နယ္သည ္ အထးူကိယု္ပိငု္အုပ္ခ ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ကို ၂၀၀၁ ခာုႏ စ္ကရရ ခိဲွ်ာ့ေသမ္လည္း 
အမးခ ယလ္ြတ္ေျမမက္ေရးလ ဳပ္ရ မးမ ဳာႏ င္ွ်ာ့ လက္နကက္ိုင္ပဋပိကၡမ မး ဆကလ္က္ျဖစ္ပြမးကမ 
အျပည္ွ်ာ့အ၀လြတလ္ပ္ေရးအတြက္ ဆကလ္က္ဖအိမးေပးခဲွ်ာ့သည။္ ထို႔ေနမက္ ၂၀၀၄ ခုာႏ စ ္ တြင္ 
ဆူနမမလီ ိဳငး္ရိကု္ခတ္မ ဳကိုခခံဲွ်ာ့ရၿပီး ကိယု္ပိငု္အုပခ္ ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥသ္ည ္ ရပတ္န္႔ခဲွ်ာ့သည္။ ၂၀၀၆ 
ခုာႏ စ္တြင္ ၂၀၀၁ ခုာႏ စ္ အထူးကိယု္ပိုငအ္ုပ္ခ ဳပခ္ြင္ွ်ာ့ ဥပေဒကိုအစမးထုိးေသမ  ‘အမးခ ယ္အပု္ခ ဳပမ္ ဳ ဥပေဒ’ 
ကိ ု ျပဌမန္းခဲွ်ာ့ၿပးီ လုပပ္ိုင္ခြင္ွ်ာ့မ မးကိ ု ထပ္မတံိုးျမ င္ွ်ာ့ေပးခဲွ်ာ့ကာ အမ ိဳးသမးေျမယမေအဂ င္စီ၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့အမဏမကိ ုျပည္နယ္ာႏ င္ွ်ာ့ ခရုိင္မ မးသို႔ခြေဲ၀က င္ွ်ာ့သံုးေစရန္  မူေဘမငတ္စ္ရပခ္ မ တခ္ဲွ်ာ့သည။္ 
 
အမးခ ယက္ဲွ်ာ့သို႔ပင္ ပါပ၀ူါျပည္နယတ္ြင္လည္း ၂၀၀၁ ခုာႏ စ္ အထူးကိုယပ္ိုင္အပု္ခ ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ ဥပေဒအရ 

ေျမယမဆိုင္ရမလပု္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့မ မးအပါအ၀င္ လုပ္ပိငု္ခြင္ွ်ာ့မ မးခြေဲ၀ရရ ိခဲွ်ာ့သည္။ ပါပူ၀ါ၏ အထူးကိယု္ပိုင္ အုပ္ခ ဳပခ္ြင္ွ်ာ့ 
အရ အငဒ္ိုနီးရ မးအစုိးရသည ္ ျပည္ွ်ာ့စံုေသမ လြတလ္ပစ္ြမအုပ္ခ ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ ေပးထမးၿပီး ယခငက္ တိုငး္ရင္းသမး 
လူမ ိဳးမ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေပါင္းစပ္ရန္ ႀကိဳးစမးသည္ွ်ာ့အေျခအေနမ  လို္က္ေလ မသည္ွ်ာ့နည္းလမ္းသို႔  ေျပမင္းလဲ လမသည္ကိ ု 
ေတြ႕ရသည။္ ၂၀၀၁ ခုာႏ စ္ ဥပေဒအရ ပါပူ၀ါသည ္ သဘမ၀အရငး္အျမစ္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ေျမယမတို႔ကို ပုိမုိ 
လြတ္လပစ္ြမအပု္ခ ဳပခ္ြင္ွ်ာ့အပါအ၀င ္ အဓိက က ေသမကိစၥမ မးတြင္ အလြန္ျပည္ွ်ာ့စံုေသမ ေဒသအုပ္ခ ဳပ္ခြင္ွ်ာ့ 
အမဏမကိုရရ ိခဲွ်ာ့သည္။ 

 
(ဂ) လပုပ္ုိငခ္ြင္ွ်ာ့အမဏမ ခြဲေ၀သုးံစြဲျခငး္ 
အႀကျံပဳခ က ္

 ေဒသရ ေိျမယမအပု္ခ ဳပခ္ြင္ွ်ာ့ယာႏ ယမးမ မးကို အမးျဖည္ွ်ာ့ရန္ာႏ င္ွ်ာ့ ေဒသခလံူထအုမး ေျမယမဆိုင္ရမ 
စမရြက္စမတမ္းမ မး၊ ေျမပံုမ မးရရ ိေစၿပးီ ေျမယမအျငင္းပြမးမ ဳေျဖရ င္းသည္ွ်ာ့ လုပင္န္းစဥ္မ မးအမး 
ပိုမိုထိေရမကေ္အမငေ္ဆမငရ္ြက္ရန၊္ ေဒသခံမ မး၏ ပိငု္ဆိုင္မ ဳ ာႏ င္ွ်ာ့ ေျမအတနး္အစမး ခြဲျခမး 
ျခင္းဆိုင္ရမအသအိေပၚ အေျချပ ရန္၊    တာ၀နယ္တူာ၀န္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္ီးျမငသ္ာမႈႏ င့္ ျပည္သသူုိ႔ 
အသပိညမေပီးမႈတုိ႔ကိ ုပိုမိုေကမင္းမြန္ေစရန။္ 

 
 ေျမယမစီမံခန္႕ခြဲေရးာႏ င္ွ်ာ့ နည္းလမး္မ မးခ မ တ္ျခငး္ဆိုငရ္မ လုပင္န္းအခ ိဳ႕ကိ ု ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ ဳ မ  ေဒသ 
အစိုးရသို႔ျဖစ္ေစ ဗဟိအုစိုးရ၏ဌမနခြဲမ မးသို႔ျဖစ္ေစ ေလ  မွ်ာ့ခ ေပးျခင္းသည္၊ ေျမယမစီမခံန္႔ခြဲမ ဳစနစ၏္ စြမး္ရည္ာႏ င္ွ်ာ့ 
ထိေရမက္မ ဳကိ ု တိးုတက္ေစၿပီး လုပက္ြက္ငယ္ေတမင္သူမ မးာႏ င္ွ်ာ့ လုပင္န္းမ မးကို ပိမုိုနီးကပလ္မေစကမ 
ေျမယမစီမံခန္႔ခြဲမ ဳစနစအ္မး သမမနလ္တူစ္ေယမက္အေနာႏ င္ွ်ာ့ ပိုမိထုိစပလ္ြယ္မည္ျဖစပ္ါသည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ 
ေၾကးတုိင္ာႏ င္ွ်ာ့ေျမစမရင္းအရမရ ိမ မးအေနာႏ င္ွ်ာ့ သမမနလ္ယယ္မေျမမ တ္ပံုတငျ္ခင္းအတြက္ လပု္ပိုင္ခြင္ွ်ာ့အမဏမာႏ င္ွ်ာ့ 
ကိယု္ပိုငဆ္ံုးျဖတ္ခြင္ွ်ာ့ရ ိေသမ္လည္း ေျမလြတ္ေျမရုိင္းအမးေျပမင္းလဲျခငး္ သို႔မဟတု္ သစ္ေတမေျမအမး  



 
 

ေျပမင္းလဲျခငး္ သို႔မဟုတ ္ ေျမသိမ္းျခငး္ကိစၥတစ္ရပအ္မးကန္႔ကြက္ျခင္းကဲွ်ာ့သို႔ ပုိမုိရ ဳ ပ္ေထြးေသမ ကိစၥမ မး 
အတြက္မူ ေဒသအမဏမပိုင္မ မးသည္ ဗဟိုခ ဳပက္ိုင္မ ဳပိုရ ိေသမ အထကသ္ို႔ရည္ညႊန္းၾကပါသည။္ 
ထိသုို႔ရ ဳပ္ေထြးေသမကိစၥမ မးသည္ လယယ္မေျမမ တ္ပံု တင္ျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ယ ဥလ္  င္ မ မးေသမအမးျဖင္ွ်ာ့ တိုင္းေဒသ ႀကီး/ 
ျပည္နယအ္ဆင္ွ်ာ့ သို႔မဟတု ္ ဗဟိအုဆင္ွ်ာ့ အမဏမပိငု္မ မးာႏ င္ွ်ာ့ ဆက္စပ္ေဆမင္ရြက္ရန္ လိအုပ္ေလွ်ာ့ ရ ိပါသည္။ 
နမမတအိဖြဲ႔ ာႏ င္ွ်ာ့ CPRCG ၏ ဥပေဒလူမႈ၀နထ္မ္းမ မး၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ ယခငက္တည္းက လယယ္မေျမအျဖစ ္
အမ ိဳးအစမးခြထဲမးၿပးီေသမ ေျမမ မးအတြက ္ လယယ္မေျမမ တ္ပံုတငျ္ခင္းျပဳလပုလ္ င္ ေဒသ ဆိငု္ရမမ  
ဆံုးျဖတ္ပါသည။္ မည္သို႔ဆိုေစ၊ သစ္ေတမေျမတြင ္ ပါ၀ငျ္ခင္းကဲ႔သုိ႔ေသမ  မ မးစြမေသမအျခမး 
အမ ဳကိစၥမ မးအတြက္ တုိင္းေဒသၾကးီ/ျပည္နယ္ာႏ င္ွ်ာ့ ဗဟုိသုိ႔ ရည္ညႊန္းမႈမ မးရ ိရမ၊ ေျဖရ ငး္ေပးရန ္ အမ န ္
ေတမငး္ဆိလုိသုူ ေတမငသ္လူယ္သမမးမ မးအေနာႏ င္ွ်ာ့မူ ပိမုိုခက္ခ ဲေနဆဲပင ္ျဖစ္ပါသည္။ (ပံ ု(၆) ကိုၾကည္ွ်ာ့ပါ) 
 

 
ပုံ (၆) အဆင္ွ်ာ့ျမင္ွ်ာ့အမဏမပိုငမ္ မးမ  ေျဖရ င္းေပးရန္လိအုပ္ေသမ အမ ဳမ မးရမခိုင္ာႏ ဳန္း  

(နမမတအိဖြဲ႔ ၂၀၁၅) 
 
 ကိစၥရပ္မ မးစြမအတြက္ အဆင္ွ်ာ့ျမင္ွ်ာ့အမဏမပိုင္မ မးကို ရိုေသေလးစမး ဂါရ၀ထမးရန္မ မ ေသခ မလ သည။္ 
(ဆိုလိသုည္မ မေအမက္ေျခအဆင္ွ်ာ့၏ဆံုးျဖတ္ခ ကအ္တြက္ အယူခံသည့္အခါ၊ မူ၀ါဒမ မးာႏ င္ွ်ာ့ လုပထ္ံုး 
လုပ္နည္းမ မးသည ္ ေအမကေ္ျခအဆင္ွ်ာ့တြင္ အမဏမပိုငမ္ မးအေနာႏ င္ွ်ာ့ စည္းျခမးထမးေသမအုပ္စုမ မးကို  ခြဲျခမး 
ဆက္ဆံမ ဳမျဖစ္ေစရန္ ကမကြယ္ေပးထမးသညအ္ေနအထာီးျဖစ္သည)္။ အမ ဳတစ္ခကုို အထကအ္မဏမပိုငသ္ို႔ 
လႊဲအပသ္ည္ွ်ာ့အခါတိုင္းတြင္ ပို၍ပြင္ွ်ာ့လင္းျမငသ္မမ ဳနည္းလမျခငး္၊ ေတြ႕ထိရန္ပိမုိုခက္ခလဲမျခငး္ာႏ င္ွ်ာ့ ေအမကေ္ျခ 
ေဒသအေျခအေနကို နမးလည္ာုိႏင္မ ဳ ပိုမိနုည္းလမျခငး္တို႔ကိုႀကံဳရသည္။ သမဓကအေနျဖင္ွ်ာ့ အိာႏၵယိ ႏုိင္ငံတြင္ 
ေက းရြမဘံုေျမမ မးကို ရြမသမးမ မးမ အသံုးျပဳၾကေသမ္လည္း အစိုးရ၏ေျမစမရင္းမ တတ္မ္းမ မးတြင္မ ူ  “ေျမရုိင္း” 
အျဖစ္မ တသ္မးထမးမ ဳကို မၾကမခဏႀကံဳေတြ႔ရသည္။ အျငင္းပြမးမ ဳ ျဖစ္ပြမးေသမအခါ ေဒသအမဏမ ပိုင္မ မးသည ္
အခ င္းျဖစ္ေက းရြမကိမုျမင္ဖးူေသမ အဆင္ွ်ာ့ျမင္ွ်ာ့အရမရ ိႀကီး မ မးထက္ပိ၍ု လက္ရ လိုပက္ိုင္ေန 
သူမ မးကိသုတ္မ တ္ေပးရန္ ပိ၍ုေကမင္းမြန္ေသမအေျခအေန တြင္ရ သိည္။ 



 
 

 အစိုးရအေနာႏ င္ွ်ာ့ အခ ိဳ႕ေသမလုပ္ငနး္တမ၀န္မ မးကိ ု ေဒသအဆင္ွ်ာ့အဖြဲ႔အစည္းမ မးသို႔ ဗဟိထုိန္းခ ဳပ္မ ဳ   
ေလ  မွ်ာ့ခ ၿပီး အပ္ာႏ င္းေသမ္လည္း ဘကမ္လိကု္ပ ဲ ဆံုးျဖတမ္ ဳ၊ ပြင္ွ်ာ့လင္းျမငသ္မမ ဳ၊ ပံွ်ာ့ပိုးမ ဳာႏ င္ွ်ာ့ ေဒသအဆင္ွ်ာ့ 
ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မ တ္သမူ မးအေပၚတမ၀နယ္ူမ ဳကိထုိန္းသိမး္ထမးျခင္း ကဲွ်ာ့သို႔ေသမ တသမတ္တည္းေသမ 
လုပ္ငနး္စဥ္ မ မးကို ဖန္တးီျခင္းျဖင္ွ်ာ့ ဗဟိအုစိုးရ၏ အဆင္ွ်ာ့သည္ ယတု ကိ က က နေ္နေသးသည။္ သမဓက 
အေနာႏ င္ွ်ာ့ အာိႏၵိယာုိႏင္ငံ၊ အေနမကဘ္ဂၤလမးျပည္နယ္တြင္ ေဒသအမဏမပိုင္မ မးသည ္ ဗဟိထုိနး္ခ ဳပမ္ ဳေလ  မွ်ာ့ခ  
ထမးေသမ ေျမယမခြဲေ၀မ ဳအစီအစဥ္၌ လက္မထပထ္မးေသမအမ ိဳးသမီးမ မးအမး အက ိဳးခံစမးခြင္ွ်ာ့ရရ ိာႏိုင္ 
မည္ွ်ာ့စမရင္းမ  ဖယထ္ုတထ္မးၿပီး လိင္ခြဲျခမးဘကလ္ိကု္ခဲွ်ာ့ရမ ာုိႏင္ငံေတမ္အဆင္ွ်ာ့အမဏမပိုင္မ မးသည္ ထိအုမ မးကို 
ျပင္ဆငရ္န ္ေဆမငရ္ြကခ္ဲွ်ာ့ရသည္။ 
 တရတု္ာုိႏင္ငံတြင္ ေျမယမအေပၚထမးရ သိည္ွ်ာ့ မူ၀ါဒမ မးကို ဗဟိမု ျမင္ွ်ာ့မမးစြမထိန္းခ ဳပထ္မးသည္။ 
သို႔ေသမ္လည္း ျပည္နယဆ္ိုင္ရမအစိုးရမ မးသည ္ ေျမသိမ္းယူရန္ခြင္ွ်ာ့ျပဳျခင္း၊ ပဋပိကၡျဖင္ွ်ာ့ မဟတု္ပဲ ဗဟို 
ဥပေဒမ မးအရ ေျမယမသမိ္းယူျခငး္တြင္ ေျမယမေလ မ္ေၾကးအတြက ္တကိ ေသမစံာႏ ဳန္းမ မး သတ္မ တ္ ေပးျခငး္ 
ာႏ င္ွ်ာ့ ဗဟိုဥပေဒမ မးအရ ျဖစ္ပြမးေသမဆူပူမ ဳမ မးကိ ု ေစမင္ွ်ာ့ၾကည္ွ်ာ့ျခင္းာႏ င္ွ်ာ့ တည္ွ်ာ့မတ္ေပးျခင္းတို႔ကဲွ်ာ့သို႔ေသမ 
ေျမယမစီမံခန္႔ခြဲမ ဳကစိၥမ မးကိ ုခ ဳပက္ိုင ္ထမးသည္။ သမဓကအေနျဖင္ွ်ာ့ ဗဟိုဥပေဒတြင္ ေျမအစတိအ္ပိုင္းတစ္ခ၏ု 
ာႏ စ္စဥ္စုိကပ္ ိဳးေရး ထတု္လပု္မ ဳ၏ အဆ (၃၀) ထက္မပိုေသမ ေျမယမေလ မ္ေၾကးေပးရမညဟ္ု ျပဌမန္း 
ထမးသည္။ ထိအုခ ကအ္ရ ျပည္နယ္မ မးသည ္ ေပးေလ မ္ရမည္ွ်ာ့ အဆာႏ ဳန္းကိ ု ဆံုးျဖတေ္ပးရမည္ျဖစ္ရမ 
ေျမယမေလ မ္ေၾကးအတြက ္ ေဒသဆိုင္ရမမ  တမ၀န္ရ ိမည္ျဖစ္ေသမ္လည္း တိုင္းျပည္အတြင္း ေျမယမ  
ေလ မ္ေၾကးာႏ ဳန္းသည ္ ကြျဲပမးာုိႏင္သည္။ သမဓကအေနာႏ င္ွ်ာ့ ဗဟိုဥပေဒသည ္ သိမး္ယူေသမ ေျမယမေပၚတြင္ 
တည္ရ ိေနေသမ သးီာႏ ံမ မးအတြက္ ေျမယမေလ မ္ေၾကးစံာႏ ဳန္းကိဆုံုးျဖတ္ရန္ ျပည္နယအ္သးီသးီသို႔ လြတလ္ပ္စြမ 
ကိယု္စမးျပဳရန္ အမဏမလႊဲအပထ္မးပါသည္။ 
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