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ဓလ ေ့ထ  ုံးတမ်ုံးလ မယာဥပလေလပေါ်လပေါကလ် ုံး 

အ ောငအ်  ော်အ  ော်1၊ အ ြေငငြိမ််းအ  ော်2 

 

စာတမ်ုံးအကျဉုံး 

ဤစောတမ််းသည် ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းအ မယောလုြ်ေြေြိုငခ်ွငေ့န်ငှေ့ ်ြေြိုငဆ်ြိုငမ်ှုမ ော်း ြို 

အလေ့လောဆန််းစစ်ထော်းအသော စောတမ််း ြစ်သည်။ ဤစောတမ််းတွင ် သ ်ဆြိုငရ်ော 

စောအြေနယ်ြေယ်မှ သ ု်းသြ်ေအတွွေ့ ရှြိခ  ်မ ော်းနငှေ့ ်အ မယော ုြ်ေခ ျုြ်ေမှုဆြိုငရ်ော  ြိုယ်အတွွေ့ 

 အတွွေ့ က  ျုမ ော်း ြို အြေေါင််းစြ်ေ၍ အလေ့လောတင ်ြေထော်းရော  နောဂတ် 

ြ ်ဒရယ် ြေည်အထောငစု် တည်အဆော ်အရ်း တွ ် က ြိျုတင ်ြေငဆ်င ်

ဆင ်ခငန်ြိငုမ်ည် ြစ်သည်။ တည်ဆမူဲဝေါဒနငှေ့ ် ဥြေအဒမူအ ောငမ် ော်း  

တြိုငရ်င််းသော်းလူနည််းစုမ ော်း၏ ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယော ုြ်ေခ ျုြ်ေမှု ြေ ုစ မ ော်း၊ 

မူလ ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း ြို လ စ်လ ျူရှုထော်းလ  ်ရှြိသည်။ 

 
1 ဦးအ ောငအ်  ော်အ  ော်သည် မအ  းတ ိုင်းအေသက  းအတောငသူ်လယ်သမေားသမဂ္ဂ  ို 

တည်အ ောင်သဖူြစ်ပ  း၊ တ ိုင်းအေသက  း ဆင ် လယ်ယောအဖမနှင   ်  ဖ ေားအဖမမ ေား 

သ မ်းဆညး်ဖ င်း ံရမှုမ ေားဖ န်လည်စ စစ်အရးအ ော်မတ  ြ  ွဲ့ဝငတ်စ်ဦးဖြစ်    ါသည်။   းအမးလ်မှော 

aungkyawkyaw69@gmail.com ဖြစသ်ည။် 

2 အဖ ပင မ်းအ  ောသ်ည်  င်းလ ေားအ ောဂ္အေေ ြ  ွဲ့ရှ  Promoting Good Governance Program 

ေါရ  ို တ်ော တစဦ်းဖြစ်ပ  း၊   းအမးလ်းမှော pyainyo@gmail.com ဖြစ်သည်။  
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တြိုင််းရင််းသော်းလူနည််းစုမ ော်း တွ ် အ မယော ုြ်ေခ ျုြ်ေမှုြေ ုစ မ ော်းသည် 

အ မယော ြိစစထ ်ြေြိုအသော ၎င််းတြို ေ့၏  ဝမ ော်း ြစ်ငြေ ်း - ယဉ်အ  ်းမှု၊ 

ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း၊  ြို်း ွယ်ယ ုက ည်မှု၊ လူမူအရ်းနငှေ့ ် နြိငုင် အရ်း ဝမ ော်း  ြစ်သည်။ 

ထြို ေ့အက ောငေ့ ် မူဝေါဒခ မှတ်သူမ ော်း အန ြငေ့ ်  ဆြိုြေေါ တနြ်ြို်းမ ော်း ြို ထညေ့်သွင််း 

စဉ််းစော်းဆင ်ခငရ်မည် ြစ်သည်။ ထြို ေ့  ြေင ် တြိုင််းရင််းသော်းလူနည််းစုမ ော်း၏ 

အ မယောမ ော်း အြေေါ်ထော်းရှြိသည်ေ့ စ တနြ်ြို်းမ ော်းသည် နြိငုင် အတော်၏ စ ်းြေွော်းအရ်း 

မူဝေါဒမ ော်းထတဲွင ် အြော် ြေထော်းသညေ့် လယ်ယော ဏ္ဍြွ ွေ့ ငြြိျု်းအရ်းဟူသည်ေ့ 

စ ်းြေွော်းအရ်း ရ တြိမ််းညွတ်မှုထ ် မ ော်းစွော န ်ရှု ြိင််းသည်။ ထြို ေ့အက ောငေ့ ်

“ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောဥြေအဒ” အရ်းဆွရဲန ်လြို ြ်ေအြေသည်။ 

အဓိကစကာုံး   ုံးမျာုံး - အ မယောဥြေအဒ၊ ြ ်ဒရယ်၊ ဗဟြိုခ ျုြ်ေ ြိုငမ်ှုအလ ောေ့ခ အရ်း 

 

နိေေါန်ုံး 

တည်ဆဥဲြေအဒမ ော်း  ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏  ခွငေ့ ်အရ်း 

တစ်နည််း ော်း ြငေ့ ် တြိုင််းရင််းသော်းလူနည််းစုမ ော်း၏  ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း ြိ ု

အ မယော  ခွငေ့ ်အရ်းတွငသ်ောမ  ၎င််းတြို ေ့၏ မတူ ဲွ ြေော်းသညေ့ ်

လူအနမှုစနစ်မ ော်း (လူမှု အဆော ်  ုမ ော်း)၊ စ ်းြေွော်းအရ်းစနစ်မ ော်း၊ 

နြိငုင် အရ်းတွငြ်ေေါဝငမ်ှု၊  ောသောအရ်းနငှေ့ ်  ြို်း ွယ်ယ ုက ည်မှု 
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စသည်တြို ေ့တွငြ်ေေါ မ ော်းစွော အလ်းထော်းမှု  ော်းနည််းလ  ်ရှြိသည်။  ဆြိုြေေါ 

အမေ့အလ ောေ့မှုမ ော်းသည်  မနမ်ောနြိငုင် တွငသ်ောမ   မ္ောေ့နြိငုင် မ ော်းတွငလ်ည််း 

အတွွေ့ က  ျုရငဆ်ြိငုလ်  ်ရှြိသည် (Smith, 2016)။  မနမ်ောနြိငုင် တငွ ်

တြိုင််းရင််းသော်း  မ ြိျု်းအြေေါင််း ၁၀၀ အ  ော်ရှြိငြေ ်း (၁၃၅) မ ြိျု်းဟ ု တရော်းဝင ်

 သြိ မတှ် ြေျုထော်းသည်၊  ောသောစ ော်း (အဒသြိယစ ော်း) 

 ွဲ ြေော်းမှုမ ော်းစွောရှြိသည် (Martin Smith and Annie Allsebrook, 

1994)။ တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းဟု တရော်းဝင ်တည် ြေျုထော်းသညေ့ ်

 အရ တွ ်နငှေ့ ် ြေတ်သ ်၍လည််း မ ော်းစွော   ငင််းြွေော်းအနသ ဲေ့သြို ေ့ 

နြိငုင် အရ်း ရ လွှမ််း ခ ျုမှု မရှြိဟုလည််း ဆြိုနြိငုအ်ြေသည် (Cheesman, 

2017)3။  မနမ်ောနြိငုင် ၌ ယဉ်အ  ်းမှု၊ ထ ်ုးတမ််း၊ ဓအလေ့နငှေ့ ်

 ြို်း ွယ်ယ ကု ည်မှု စသည်တြို ေ့သည် စ ုလင ်ွ ဲြေော်းအသော တြိုင််းရင််းသော်း 

 စု ြဲွွေ့မ ော်းတွင ် မတူ ဲွ ြေော်းလ   ် ရှြိသည်။ 

လွတ်လြ်ေအရ်းရငြေ ်းအနော ်ြေြိုင််း  ြေည်တွင််းစစ်မ ော်းနငှေ့ ်တူ 

စစ် ုြ်ေခ ျုြ်ေအရ်း ောလမ ော်း တွင််း တြိုင််းရင််းသော်းလူနည််းစုမ ော်း၏ 

 
3 Taingyintha was not a politically significant term in anti-colonial politics. Nationalist 

political leader did not address their audiences as “national races,” as their counterparts 
today so often do. [Nick Cheesman (2017) How in Myanmar “National Races” Came to 
Surpass Citizenship and Exclude Rohingya, Journal of Contemporary Asia, 47:3, 461-
483, DOI: 10.1080/00472336.2017.1297476] 

https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1297476
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နြိငုင် အရ်းတွငြ်ေေါဝငမ်ှု၊ စ ်းြေွော်းအရ်းချွတ ်ခ ျု  မှု၊ လူမှု ဝ 

 ရည် အသွ်းနြိမေ့ ် လောမှု (တစ်နည််း ော်း ြငေ့ ် ဆင််းရဲနမွ််းြေေါ်းမှုမ ော်း 

 ောလက ောရှည်လော ခင််း) စသညေ့်  အ ခ အနမ ော်းသည် နြိငုင် အရ်း ြိ ု

လ ်န ် ြငေ့ ် အ ြရှင််းအနက သည်မှော ယခု  ရြ်ေသော်း စြိ်ုးရနစှက် ြိမ ်

အရွ်းခ ယ်တငအ် မ ော ်ငြေ ်း ၂၀၂၀ ခုနစှ်ထြိ ြစ်သည်။ 

သမြိုင််းအက ောင််းမ ော်း ရ  ြိုလြိုန အခတ်မတြိုငခ်င ် 

အ မယော ုြ်ေခ ျုြ်ေမှုနငှေ့ ် အ မ မ ြိျု်း စော်းမ ော်း ြို သ ု်းမ ြိျု်း ခဲွ ခော်းခဲေ့က သည်။ 

(၁) နြိငုင် အတောြ်ေြိုငအ် မ (၂) သောသနောြေြိုငအ် မနငှေ့ ် (၃) ြေုဂဂလြိ ြေြိုငအ် မဟူ၍ 

 ြစ်သည်။ နြိငုင် အတေ်ာြေြိုငအ် မမ ော်းသည် တြိငု််း ြေည်၏ စ ်းြေွော်းအရ်းတငွ ်

 ဓြိ   သညေ့်  ခန််း ဏ္ဍမသှော ရြ်ေတည်ခဲေ့ြူ်းြေေါသည်။ 

သောသနောြေြိုငအ် မမ ော်းသည်  ောသောအရ်း အဆော ်  ုမ ော်း၊ 

အစတ ြုေထြိ်ုးမ ော်းနငှေ့ ်  ုနက်  ်းအ  ောင််းမ ော်း တွ  ်  သ ်ုး ြေျုခဲေ့ငြေ ်း 

ြေုဂဂလြိ ြေြိုငအ် မမ ော်းသည်  ရြ်ေသော်းမ ော်း ြေြိုငဆ်ြိုငက် သည်။ 

 ဆြိုြေေါအ မမ ော်း ြို အရ်ှး   ဆ ု်း  သ ်ုး နှုန််း  ရ “ဓော်းမဦ်းခ ”ဟု 

သ ု်းနှုန််းခဲေ့သည်မ ော်း ြိ ု အတွွေ့ရသည်။  ဆြိုြေေါအ မမ ော်း ြို 

အရောင််းခ နြိငုသ် ဲေ့သြို ေ့ ဝယယ်ူနြိငုသ်ည်။  ခ ြိျုွေ့ ြေုဂဂလြိ  အ မမ ော်းသည် 
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 ုရင ်  ရြ်ေသော်းမ ော်း ြို စွန ေ့အ်သော အ မမ ော်းလည််း  ြစန်ြိငုသ်ည် (Thant, 

2018)။ သောသနောြေြိငုအ် မမ ော်းနငှေ့ ် သောသနောြေြိုငအ် မမ ော်း 

တြို်းခ ဲွေ့  ခင််း ြိစစမ ော်းတွင ်  ြ်ုေခ ျုြ်ေသညေ့်  ုရငမ် ော်း အန ြငေ့ ်  ဆြိုြေေါ 

အ မမ ော်း ြိ ု  ခွန ်င််းလွတ်ခွငေ့အ်ြေ်းထော်းသည် (ဦ်းအ ောငသ်ြိန််းဟန,် 

၂၀၀၃) (သန််းထနွ််း, ၁၉၆၉)။ ထြို ေ့အက ောငေ့ ် သောသနောအ မတြို်းတြိုင််း 

 ုရင ်အန ြငေ့ ်  ခွန ်ခ မရသညေ့ ်တွ  ်  ုရင ် 

မနစှ်ငမြိျုွေ့ နြိငုဟ်ုလည််းဆြိကု သည် (သန််းထနွ််း, ၁၉၆၉)။ 

အခတ် ဆ ်ဆ  ်  ုရငစ်နစ်မ ော်းနငှေ့ ်  ြိုလြိုန အခတ် ြိ ု

 ြေနလ်ည်အလေ့လောက ညေ့်ြေေါ  အ မယော ော်းလ ု်း ြိ ု နြိငုင် အတော ် 

ထြိန််းခ ျုြ်ေထော်းအက ောင််း အြေေါ်လွငထ်ငရ်ှော်းသည် (Julia Fogerite, Jack 

Jenkins Hill, and Athong Makury, 2018)။  

လွတ်လြ်ေအရ်းအခတ် အ မယော ုြ်ေခ ျုြ်ေမှု ြိ ု  ြေနလ်ည် 

အထော ်ရှုြေေါ  ၁၉၄၇ ြဲွွေ့စည််း ုြ်ေခ ျုြ်ေြေ  ုအ ခခ ဥြေအဒ ရ အ မယောနငှေ့ ်

သ ောဝသယ ဇောတ  ြေျု ြေငအ် ြေောင််းလဲအရ်း  မ ော်း  ြေော်း 

 ြေျုလုြ်ေခဲေ့ြေေါသည်။ ၁၉၅၃ ခုနစှ် လယ်ယောအ မ နြိငုင် ြေြိုင ်ြေျုလုြ်ေအရ်း 

ဥြေအဒ ရ  ြိလုြိုန အခတ ် မ တမှုမရှြိအသော အ မယောြေြိုငဆ်ြိုငမ်ှုမ ော်း ြို 



Inya Economic Journal 

178 
 

 
 

အ ြရှင််းရန ် အ မယောမ ော်း ြိ ု နြိငုင် အတေ်ာြေြိုင ်ြေျုလုြ်ေခဲေ့ငြေ ်း  စြိ်ုးရ  

 ြေနလ်ည်ခွဲအဝအြေ်းသည်4 (Thant, 2018)။ အတောငသ်ူမ ော်း ြို 

 ြေနလ်ည်အြေ်း ြ်ေသညေ့် ခေါ  ြေည်တွင််းစစ် ြေဿနောမ ော်း၊ 

 ဂတြိလြိ ်ုစော်းမှုမ ော်းနငှေ့ ် မှန ်နစ်ွောအဆောငရွ် ်နြိငုသ်ညေ့် 

 ျွမ််း  ငဝ်နထ်မ််းမ ော်းမရှြိသညေ့် တွ ် မ ော်းစွော အနေှာငေ့အ်န်ှးခဲေ့ရငြေ ်း 

နြိငုင် ြေြိုငအ် မ စုစအုြေေါင််း၏ ၁၇.၁ရောခြိုငန်ှုန််း ြိုသော 

အြေ်း ြ်ေနြိငုခဲ်ေ့သည်(Thant, 2018)။  မနမ်ောနြိငုင် ရှြိ 

အ မယော ုြ်ေခ ျုြ်ေမှုစနစ်သည်လည််း  ြိုလြိုန အခတ ်ြို  အ ခခ  

စဉ််းစော်းထော်းြေ ရုသည်ဟုဆြိရုမည် (Julia Fogerite, Jack Jenkins Hill, 

and Athong Makury, 2018)။ 

 မနမ်ောနြိငုင် ၌  ောလက ောရှည်အနငြေ  ြစ်အသော  ြေညတ်ွင််းစစ ်

 ြစ်ြေွော်းရ ခင််း၏  ဓြိ  အက ောင််းရင််းမ ော်းတွင ်  ြိယ်ုြေြိုင ်ုြ်ေခ ျုြ်ေခွငေ့ ်

ဟူသညေ့် တြိုင််းရင််းသော်းတြို ေ့၏ နြိငုင် အရ်း ရ ရည်အမ ေ်ာခ  ်မ ော်း ြိ ု

 ရင််းစစက် ညေ့်လ င ် အ မယောစ မ ခန ေ့ခဲွ်မှု၊ သယ ဇောတမ ော်းခဲွအဝမှုတြို ေ့တွင ်

တရော်းမ တမှု၊ လွတ်လြ်ေမှု၊ တန််းတူည မ မှုတြို ေ့  င််းမဲေ့အနသည်ဟု 

 
4 ၁ ၉၅ ၃  ိုနစှ ်၊ လယ ်ယောအ ဖမ န  ိုင ်င ံ  ိုင ်ဖ ြုလ ို ်အ ရး   ဥ်  အ ေ ၊ ၁ ၉၅ ၃  ိုန ှစ ်၊   ဥ်  အ ေ 

 မှတ ် ၇၅ 

http://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordListId=2397
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လူနည််းစ ု တြိငု််းရင််းသော်းမ ော်း  ခ စော်းရအသောအက ောငေ့ ် လ ်န ်စွဲ ြိုင ်

အတော်လှနအ်ရ်းမ ော်း အြေေါ်အြေေါ ်အနရ ခင််း  ြစသ်ည်ဟ ု သ ု်းသြ်ေြေေါသည်။ 

ထြိသုြို ေ့ လ ်န ်စဲွ ြိုငတ်ြိ ်ုခြို ်အနက  ခင််းအက ောငေ့ ် စစ်တြ်ေ  ်မ ှ

အသော်လည််းအ ောင််း၊ တြိငု််းရင််းသော်း တြ်ေြဲွွေ့မ ော်း  ်မှအသော်လည််းအ ောင််း 

စစ်သော်းမ ော်း အသအ  ြေ  ်စ ်းအနက ရသည်မှော တြိုင််း ြေည်၏ 

 ော်းထော်းရအသော လူသော်း ရင််း  မစ်မ ော်း ဆ ်ုးရှု  ်းအန ခင််း  ြစ်သည်။ 

စစ်မ ် ြစ်ြွေော်းအနသ ြငေ့ ် စစ် ြစ်ြေွော်းရောအနရောအဒသတစ်ဝြို ်ရှြိ ဌောအန 

တြိုင််းရင််းသော်းမ ော်းမှော စစ်အ ်းအက ောငေ့ ် ထ ွ်အ ြေ်းက ရ ခင််း၊ 

အသအ  ြေ  ်စ ်းက ရ ခင််း၊ အ ခ ြေတ်လ ် ြေတ်ဒ ုခြိတ ြစ်က ရ ခင််း၊ 

 ြို်းမဲေ့ ြိမ်မဲေ့ လယ်မဲေ့ယောမဲေ့  ြစ်က ရ ခင််းစသညေ့ ်  နြိဋ္ဌောရ ုမ ော်း ြိ ု

အန ေ့စဉ်နငှေ့ ်မ  ခ စော်းအနက ရသည်။ စစ် သ ်ုးစရြိတ်မ ော်း ြို နစှ်  ်လ ု်းမ ှ

သ ု်းစဲွအနက သ ြငေ့ ် တြိုင််း ြေည် ြွ ွေ့ ငြြိျု်းတြို်းတ ်မှု တ ွ် သ ု်းစွဲရမညေ့ ်

အငအွက ်း ြေေါ ဝင ် စွမ််း င ်ရင််း  မစမ် ော်း ော်းလ ်ုးသည်  ခ ည််းနှ ်း 

 လဟဿ  ုနဆ် ု်းအနရအတောေ့အလသည်။ တြ်ေမအတော်၏ 

စစ် သ ်ုးစရြိတ်သည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈  ဏ္ဍောအရ်းနစှ်တငွ ်   ြ်ေ ၂.၉၁ 

ထရ လ ယ ရှြိငြေ ်း  စြို်းရ သ ု်းစရြိတ်၏ ၁၃ ရောခြိုငန်ှုန််း ရှြိသည်။  ဆြိုြေေါ 
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 သ ု်းစရြိတ်ြေမောဏသည် ယခင ်ဏ္ဍောအရ်းနစှ် နစ်ှခုနငှေ့ ် နှုြိင််းယှဉ်ြေေါ  

အလ ောေ့  သွော်းသည်ေ့ ြေမောဏ ြစ်သည် (Parameswaran, 2017)။   

ထြိ ဲုေ့သြို ေ့ ရုြ်ေဆြိ်ုး   ည််းတနအ်သော  ြေည်တွင််းစစ်မ ော်းရြ်ေတန ေ့င်ြေ ်း 

ငငြိမ််းခ မ််းအရ်းရရှြိရနန်ငှေ့ ်  အ မယော ုြ်ေခ ျုြ်ေမှု  ြေြိငု််းတွင ် မ တစွော 

စ မ အဆောငရွ် ်နြိငုရ်န ်ြိစစသည်  မနမ်ောနြိငုင် ၏  အရ်းက  ်းဆ ု်းအသော ြိစစ 

 ြစ်အြေအတောေ့သည်။ သြို ေ့ဆြိလု င ် ယခုလ ်ရှြိ ခ ြိနတ်ွင ် အဆောငရွ် ်လော 

အသော ၂၁ ရောစု ြေငလ် ညု လောခ သည် ငငြိမ််းခ မ််းအရ်းရရှြိလောအစရန ်

မည်မ အမ ေ်ာလငေ့န်ြိငုြ်ေေါမည်နည််း။5  တြိုင််းရင််းသော်းလမူ ြိျု်းမ ော်းသည် ရြို်းရော 

ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း ရ အ မြေြိငုဆ်ြိုငမ်ှု၊ စ မ ခန ေ့ခဲွ်မှု၊ လယ်ယောအ မ   ငင််းြေွော်းမှု 

အ ြရှင််း ခင််း စသည်တြို ေ့ ြို မ ြိျု်းဆ ်တစ်ဆ င်ြေ ်းတစ်ဆ ် နှုတ် ြငေ့သ်ော 

မှတ်သော်း သယ်အဆောငလ်ောခဲေ့က ငြေ ်း စောနငှေ့အ်ြေနငှေ့ ် စနစ်တ   

မှတ်တမ််းတင ်ခင််းမ ော်း မရှြိခဲေ့ြေေါအြေ (Celine Allaverdian, Julia 

Fogerite, Natalia Scurrah, Si Thu Htike San, ၂၀၁၈)။ ထြိနုည််းတူစွော 

 စြို်းရမှ စ မ ခန ေ့ခဲွ်အသော (သြို ေ့မဟုတ်)  စြိ်ုးရမှ  သြိ မှတ် ြေျုအသော 

ဥြေအဒတစ်ရြ်ေ  ြစ်သြို ေ့ အရော ်ရှြိလော ခင််း မရှြိသ ြငေ့ ်  စြို်းရ၏ 

 
5 ယ  ိုတ ငဖ် အ သော စော တ မး် သည် ၂၁ ရော စ ို ငလ် ံိုည လ ော  ံ  ို အ ဝြ နအ် ဆ  းအန  း တ င ်ဖ ရန ် 

ရည်ရွယ်ဖ င ်း မရှ  ါ။ 



Inya Economic Journal 

181 
 

 
 

နြိငုင် သော်း အ ခ ြေျု ဥြေအဒမ ော်းနငှေ့ ် ထြိြ်ေတြိ ု်အတွွေ့အသော ခေါ 

တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစမု ော်း၏ ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောစ မ ခန ေ့ခဲွ်မှု 

စနစ်မ ော်းသည်  ငမဲတမ််း ြေယ်ခ ခ ရအလအတောေ့သည်။ ထြိ ုခေါ 

စည််းအနေှာငမ်ှု ော်းနည််းအသော တြိုင််းရင််းသော်း လူမ ြိျု်းစုမ ော်း၏ 

ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောစ မ ခန ေ့ခဲွ်မှုစနစ်မ ော်းအ ော ်၌ ၎င််းတြို ေ့၏ 

လယ်ယောအ မမ ော်းသည်   ော  ွယ ်မရရှြိအတောေ့  ဲဥြေအဒအက ောင််း ရ 

ရငဆ်ြိငုရ်သညေ့် ခေါ အခေါင််းစဉ်  မ ြိျု်းမ ြိျု်း ြငေ့ ်ဆ ု်းရှု  ်းက ရသည်။  

ထြိသုြို ေ့ က  ျုအတွွေ့ရြန ် မ ော်းလောသညေ့ ်ခေါ တြိုင််းရင််းသော်း 

လူမ ြိျု်းစုမ ော်း၏ မအ  နြ်ေမှုမ ော်းသည် ြေြိုမြို မငေ့တ် ်လောသ ြငေ့ ်

လ ်န ်စွဲ ြိုင ် တြို ်ြေွဲဝငက်  ခင််း ြိုသော တစ်ခုတည််းအသော 

နည််းလမ််း  ြစ် အရွ်းခ ယ်လောက အသောအက ောငေ့ ်  မနမ်ောနြိငုင် သည် 

ငငြိမ််းခ မ််းအရ်းနငှေ့ ် အဝ်းသထ ်အဝ်းလောအြေသည်။ ယခုစောတမ််း၏ 

 ဓြိ ခ ဉ််း ြ်ေလြိုအသော ရည်ရွယ်ခ  ်မှော တြိုင််းရင််းသော်း လူမ ြိျု်းစုမ ော်း၏ 

ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောစ မ ခန ေ့ခဲွ်မှုစနစ်မ ော်း ော်း 

စနစ်တ  မှတ်တမ််းတင၍် ဥြေအဒ  ြစ် ခြိုငမ်ောအစလြိုအသော ရည်ရွယ်ရင််း 

 ြစ်ြေေါသည်။ တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုမ ော်း အနထြိငုရ်ော ရြ်ေအဒသရှြိ 
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အ မမ ော်းသည် သောမနစ်ြို ်ြေ ြိျု်းအ မ သြို ေ့မဟုတ် လယ်ယောထတု် ုနတ်ွင ်

 သ ု်း ြေျုသညေ့်  အ ခခ   ုနထ်တု် ရင််း နှ ်း (Factors of production) 

တစ်ခုထ ်ြေြို၍န ရ်ှု ြိင််းသည်။   ဆြိုြေေါအ မမ ော်းသည် ၎င််းတြို ေ့၏ လူမှုအရ်း၊ 

နြိငုင် အရ်း၊  ြို်း ွယ်ယ ုက ည်မှုနငှေ့ ် ယဉ်အ  ်းမှု ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းမ ော်း ြငေ့ ်

ဆ ်န ွှယ်တည်အဆော ်ထော်းလ  ် ရှြိသည် ြိ ု

မူဝေါဒအရ်းဆွသဲူမ ော်း အန ြငေ့ ် နော်းလည် သအ ောအြေေါ ရ်မည်  ြစ်သည်။ 

ယူဆခ  ် အန ြငေ့ ် တြိငု််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုမ ော်း၏ ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း 

အ မယောစ မ ခန ေ့ခဲွ်မှုစနစ်မ ော်းသည် ဥြေအဒ  ြစ ် ခြိုငမ်ောလောသညေ့် ခေါ 

 ော်းအ ောင််းအသော ဗဟြိုခ ျုြ်ေ ြိုငမ်ှုမှ လွတ်အ မော ်လောမည်။ ထြိ ုခေါ 

တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစမု ော်းသည် မြိမြိတြို ေ့၏လယ်ယောအ မမ ော်း ြိ ု

မြိမြိတြို ေ့ ြိုယ်တြိုင ် ရြို်းရောဓအလေ့ ထ ်ုးတမ််း အ မယောစ မ ခန ေ့ခဲွ်မှုဥြေအဒမ ော်း ြငေ့ ်

စ မ ခန ေ့ခဲွ်က  ခင််း ြငေ့ ် နြိငုင် အရ်း ရ လွတ်လြ်ေခွငေ့၊် တန််းတူည မ ခွငေ့ ်ြိ ု

ရရှြိနြိငုမ်ည်  ြစ်သည်။ လ ်န ် ြိုင ် ြေဋြိြေ ခမ ော်း ြိုလည််း 

နြိဂ ု်းခ ျုြ်ေအစရန ် ြေ ေ့ြေြိ်ုးရောလည််း အရော ်အစသည်။ ယခုစောတမ််းသည် 

တြိုင််းရင််းသော်း လူမ ြိျု်းစုမ ော်း၏ ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောစ မ ခန ေ့ခဲွ်မှု 

စနစ်မ ော်း ော်း ဥြေအဒ  ြစ်ခြိုငမ်ောလောအစအရ်း က ြိျု်းြေမ််း 
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အဆောငရွ် သ်ညေ့် ခေါ က  ျုအတွွေ့ရနြိငုသ်ညေ့်  ြစ်နြိငုအ်ခ   ရြ်ေရြ်ေ၊ 

စြိနအ်ခေါ်မှု ခ  ်ခဲမ ော်းစသညေ့်  အ ခခ သအ ောတရော်းမ ော်း ော်း 

တင ်ြေ ခင််းသော  ြစ်ြေေါသည်။ 

 

 ည် ွယခ်ျကမ်ျာုံး 

 ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းအ မဟဆုြိုလြို ်လ င ် ၄င််း၏ မည် ွဲမ ော်း 

 အ မော ် မ ော်းရှြိအနသည် ြို  ျွန်ြ်ုေတြို ေ့ သတြိ ြေျုမြိက အြေလြိမေ့်မည်။ 

ထြိ ုမည် ွဲမ ော်းမှော “ဓော်းမဦ်းခ ” “ ြို်း ွော်းြေြိုငအ် မ” “ဌောအန” “အဒသခ ” 

“ အလေ့ ထ” “မြိရြို်းြလော” “သ ောဝ တြိငု််းတည်ရှြိသညေ့်အ မ” 

“  ုအ မ” စသည်တြို ေ့  ြစ်က ြေေါသည်။  စြိ်ုးရဝနထ်မ််း ခ ြိျုွေ့  ယူမှော်း 

 မှတ်မှော်း ြစ်အနက သညေ့ ်  ခ  ်တစ်ခုမှော ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းအ မဟု 

ဆြိုလြို ်လ င ်   ုြေြိုငအ် မမ ော်း ြိုသော ဆြိုလြိုငြေ ်း တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်း 

တစ်ဦ်းခ င််း လြို ် အ မြေြိုငဆ်ြိုငမ်ှုမ ော်း မြေေါဝငဟ် ု

ထင ်မငအ်နတတ်က  ခင််း  ြစ်သည်။ 

ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းအ မဟဆုြိုရောတွင ်   ြုေြိုငအ် မတစ်ခုတည််း ြိုသော 
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ခ ဉ််း ြ်ေအဆောငရွ် ်မည်ဆြိြုေေါ   ြေဿနောမ ော်း ြိ ုမအ ြေလည်အစနြိငုရ် ုမ  

ြေြို၍ြေင ်ဆြိ်ုးဝေါ်းအစြေေါလြိမေ့်မည်။ 

လ ုွံးလ ုွံးချက ်

 မနမ်ောနြိငုင် တငွ ် အ မယော ုြ်ေခ ျုြ်ေမှုမ ော်းနငှေ့ ် ြေတသ် ်ငြေ ်း 

တည်ဆဥဲြေအဒအ ောင ်တွင််း သော ဆ ု်း ြတ်လ  ်ရှြိသည်။ 

တြိုင််းရင််းသော်း လူမ ြိျု်းစုမ ော်း၏ ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းမ ော်း ြို ဥြေအဒ 

စည််းအနေှာငမ်ှု ြငေ့ ် ခြိုငမ်ောစွော  သြိ မှတ် ြေျု ခင််း ြငေ့ ် ငငြိမ််းခ မ််းအသော 

ြ ်ဒရယ်ဒ မြို အရစ   ြေည်အထောငစ်ုက  ်း တည်အဆော ်ရနဟ်ူအသော 

လွနစ်ွောက  ်းမော်းသညေ့် ရည်မှန််းခ  ်က  ်း  ြေညေ့်ဝလောအစရန ်တ ွ ်

 အရ်းတက  ်းအဆောငရွ် ရ်န ် လြို ြ်ေမှုမ ော်း ြို အ ော ်ြေေါ တြိငု််း 

ဆင ်ခငန်ြိငုရ်န ်တင ်ြေအဆ်ွးအန်ွးြေေါသည်။ 

၁။  ြေဋ္ဌောန််းငြေ ်း ြစ်အသော  မ ြိျု်းသော်းအ မ သ ု်းခ မှု မူဝေါဒလမ််းညွှနခ်  ် ရ 

အရ်းဆွအဲနအသော  မ ြိျု်းသော်းအ မဥြေအဒ (National Land Law) ၌ 

ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောဥြေအဒဆြိုငရ်ော  ခ  ် လ ်မ ော်း ြေေါဝင ်

 ြေဋ္ဌောန််း လောအစရန။်  
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၂။  တြိတသ်မြိုင််းသငခ်န််းစော၏ ခေါ်းသ ်းလှစွောအသော အ မယောသြိမ််းဆည််းမှု 

မ ော်း ယခုမ  ်အမှော ်အခတ်နငှေ့ ်  နောဂတ် ောလတွင ် ထြ်ေမ  

မ ြစ်အြေေါ်အစအရ်း တွ  ် တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုမ ော်း၏ 

အ မ သ ်ုး ြေျုအနမှုမ ော်း ြိ ု   ော  ွယ်  ြေျုထော်းအသော 

 ခ  ် လ ်မ ော်း ော်း ဥြေအဒ ြေဋ္ဌောန််းရန။် 

၃။ ရြို်းရောဓအလေ့ ထ ်ုးတမ််းအ မယောဥြေအဒ ော်း လြို ်နော  ငေ့သ် ု်းက  ခင််း 

 ော်း ြငေ့ ်သ ောဝြေတ်ဝန််း  ငထ်ြိန််းသြိမ််းအရ်း ြေြိုမြိ ုအ ောင််းမွနလ်ောအစရန။် 

၄။ ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောဥြေအဒမ ော်း ော်း သ ်ဆြိုငရ်ော 

တြိုင််းအဒသက  ်း/  ြေည်နယ ်လြို ်  ြေဋ္ဌောန််းနြိငုအ်စရန၊် ၂၀၀၈ ခုနစှ် 

ြဲွွေ့စည််းြေ ု အ ခခ ဥြေအဒ၌ ြေေါဝငသ်ညေ့် သ ်ဆြိုငရ်ော တြိုင််းအဒသက  ်း 

/ ြေည်နယ်လွှတ်အတေ်ာမ ော်း  ဥြေအဒ  ြေဋ္ဌောန််းနြိငုအ်သော ဇယော်း (၂) 

ဥြေအဒအရ်းဆွ ဲြေဋ္ဌောန််းခွငေ့ ်ော်း တြို်းခ ဲွေ့အြေ်းရန။် 

၅။  မ ြိျု်းသော်းအ မ သ ်ုးခ မှု မူဝေါဒသည် တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုမ ော်း၏ 

အ မယော ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း ော်း  သြိ မှတ ်ြေျု ော ွယရ်နဟ်ု စတင ်

 ြေဋ္ဌောန််းလောအသော်လည််း ြ ်ဒရယ်စနစ ်ြို  အ ခခ ရည်ညွှန််းခဲေ့ ခင််း 

မရှြိသ ြငေ့ ်  အ ောင ်ထည်အြော်အရ်း  ခ  ်ခဲမ ော်း အတွွေ့ က  ျုအနရရော 
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၎င််း ခ  ်ခဲမ ော်း အလ ောေ့နည််းြေအြေ ော ်သွော်းအစအရ်း တွ ် (၅) 

နစှ်တစ်က ြိမ ်  ြေငဆ်ငန်ြိငုသ်ည်ဟူအသော  ြေဋ္ဌောန််းခ   ်ရ 

 မ ြိျု်းသော်းအ မ သ ်ုးခ မှု မူဝေါဒ ော်း သ ်ုးသြ်ေ ြေငဆ်ငမ်ှုမ ော်း  ြေျုလုြ်ေအနရန။် 

၆။ ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းအ မယောဟုဆြိုရော၌ တြိငု််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုတြို ေ့၏ 

သစ်အတောစ မ ခန ေ့ခဲွ်မှု၊ သစအ်တောအ မစ မ  ခန ေ့ခဲွ်မှုတြို ေ့လည််း ြေေါဝင၍် 

ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောဥြေအဒ၌ တစ်ြေေါတည််း ထညေ့်သွင််း 

 ြေဋ္ဌောန််းနြိငုအ်စအရ်း အဆောငရွ် ်ရန။် 

၇။ ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောဥြေအဒမ ော်း ော်း သ ်ဆြိုငရ်ော 

တြိုင််းအဒသက  ်း/ ြေည်နယ် လြို ်  ြေဋ္ဌောန််း၍ သ ်ဆြိုငရ်ော 

တြိုင််းအဒသက  ်း/ ြေည်နယ် စြို်းရမ ော်း  စ မ  ုြ်ေခ ျုြ်ေရမည်ဟ ု

ဆြို ငော်းအသော်လည််း စ မ ခန ေ့ခဲွ်အရ်းဆြိငုရ်ော လုြ်ေြေြိုငခွ်ငေ့မ် ော်း ြိ ု

တြိုင််းအဒသက  ်း/ ြေည်နယ် စြို်းရမ ော်း၌ လမ််းဆ ု်းအန ခင််း မရှြိအစ  ဲ

တြိုင််းရင််းသော်း လူမ ြိျု်းနယွ်စုမ ော်း  ဆငေ့ ်ထြိ စ မ ခန ေ့ခဲွ်အရ်းလုြ်ေြေြိုငခွ်ငေ့မ် ော်း 

 ြိ ုဥြေအဒ  အြေ်း ြ်ေနြိငုအ်ရ်း  အ ခခ  ုတ် မစ် ခ မှတ်နြိငုရ်န။် 

ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းအ မယောစနစ်တွင ်

 ော်းသောခ  မ် ော်းရှြိြေေါသည်။ ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း  အလေ့ ထမ ော်း ြိ ု
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မ ြိျု်းဆ ်အြေေါင််းမ ော်းစွော လ ်ဆငေ့ ်မ််း  သ ်ုး ြေျုလောခဲေ့က  ခင််းအက ောငေ့ ်

အ မယော၊ သစ်အတော ြေေါ ဝင ် ယဉ်အ  ်းမှု  ော်းလ ်ုး ြိ ု  မှနတ် ယ ်

ခ စ်ခငအ်စောငေ့အ်ရှော ်က  ခင််းနငှ်ေ့ ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ အ မယောနငှေ့ ်

ဆ ်နယွ်တည်အဆော ်ထော်းသညေ့် လူမှုစ တနြ်ြို်းမ ော်း ြိ ု တနြ်ြို်းထော်း 

ထြိန််းသြိမ််းထော်းနြိငု ်ခင််း ြစ်သည်။ ထြိမု သောမ  ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း 

 အလေ့ ထမ ော်းသည် အဂဟစနစ် ထြိန််းသြိမ််းအရ်း   မငမ် ော်းနငှေ့ ်

လြို ်အလ ောည အထရွှြိအနငြေ ်း တည်တ ေ့ခြိုငင်မသဲညေ့် သ ောဝြေတ်ဝန််း  င ်

ထြိန််းသြိမ််းအြေ်းနြိငုသ်ည်ဟုလည််း ဆြိုရမည် ြစ်သည်။ ရြို်းရောဓအလေ့ 

ထ ်ုးတမ််း အလေ့ ထမ ော်း ြိ ု တြိုင််းရင််းသော်း လူမ ြိျု်းစုမ ော်း ော်း 

 သ ု်း ြေျုအစ ခင််း ြငေ့ ် ဗဟြိုခ ျုြ်ေ ြိုငမ်ှု အလ ောေ့ခ ၍ ထြိအရော ်သညေ့ ်

 ုြ်ေခ ျုြ်ေအရ်းစနစ်၊ တရော်းစ ရငအ်ရ်းစနစ်မ ော်း   ငေ့သ် ု်း ခင််း ော်း ြငေ့ ်

တြိုင််းရင််းသော်း လူမ ြိျု်းစုမ ော်း ော်းလ ု်း၏  ြိုယ်ြေြိငု ်ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း 

ခြိုငမ်ောလော ော ဗဟြို စြိ်ုးရ တွ ် ဝနထ်ြ်ုေဝနြ်ေြိုမ ော်း အလ ောေ့ြေေါ်းအစမည် 

 ြစ်သည် (ENAC, ၂၀၂၀) ။   

ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းအ မယောစနစ်သည် အ ြေောင််းလလဲောသညေ့ ်

မ  ်အမှော ်အခတ် လူမှုစ တနြ်ြို်းမ ော်းနငှေ့ ်  ခ ြိျုွေ့အသော  အ ခ အန၊ 
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 ခ ြိန ်ခေါတြို ေ့တွင ်  ြို ်ည မှုရှြိအစရန ်  ြေနလ်ည်စဉ််းစော်းရမညေ့် ြေြိငု််းမ ော်း 

လည််း ရှြိြေေါသည်။  ခ ြိျုွေ့အသော တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုမ ော်း၏ 

 အလေ့ ထမ ော်း၌  မ ြိျု်းသမ ်းမ ော်း ော်း အ မယောြေြိငုဆ်ြိုငမ်ှု မအြေ်းသ ြငေ့ ်

  ော်း-မ တန််းတူည မ အရ်း ယူ ဆနငှေ့ ်ြေဋြိြေ ခ ြစ်လ  ် ရှြိအန ခင််းသည် 

ဆင ်ခငရ်မညေ့် ခ  ် ြစ်၍  ော်းနည််းခ  ်တစရ်ြ်ေ  ြစ်အနြေေါသည်။ 

ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းအ မယောစနစ်မ ော်းတငွ ် အ မ သ ်ုးခ မှုြေ ုစ တစ်ခု ြစ ်

အသော အရွှွေ့အ ြေောင််း အတောငယ်ောစြို ်ြေ ြိျု်းအရ်းသည် နစှ် ောလ ခော်းသညေ့ ်

 ခ ြိနတ်ြိုလောသ ြငေ့ ်  စြိ်ုးရ ောဏောြေြိငုမ် ော်းနငှေ့ ် သ ောဝ ြေတ်ဝန််း  င ်

ထြိန််းသြိမ််းအရ်းသမော်းမ ော်း  သစ်အတောနငှေ့ ် အ မဆ လွှော  ြေျုန််းတ ်းမှု 

 ြစ်အစသည်ဟ ု အထော ် ြေ အဝြနအ်နက  ခင််းသည်  ော်းနည််းခ   ်

တစ်ရြ်ေ ြစ်ြေေါသည်။ ထြိ ဲုေ့သြို ေ့  ော်းနည််းလ  ရ်ှြိသညေ့ ်  ြေြိုင််းမ ော်း ြိ ု

 ြေနလ်ည် ဆင ်ခင ်ော ြေေါဝငသ်ငေ့ြ်ေေါဝငထ်ြိ ်ုသမူ ော်း  ည ြိနှုြိင််း အ ြရှော 

ရမည် ြစ်ငြေ ်း ထြိ ုြေဿနော ြိ ုန်ူးည ေ့သြိမ်အမွွေ့ စွော  ြိုငတ်ွယ်အ ြရှင််းရြေေါမည်။ 

တစ်ခေါတစ်ရ တငွ ် ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောစနစ်မ ော်း ရ 

အ မယော  ငင််းြေွော်းမှုမ ော်း ြိ ု အ ြရှင််းရောတွင ် တြိငု််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစ ု

အခေါင််းအဆောငမ် ော်း အန ြငေ့ ်   ်လြို ်သညေ့်ဆ ်ုး ြတ်ခ  ်မ ော်း ခ မှတ်နြိငု ်
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ငြေ ်း  ထ ် ဆငေ့ဆ်ငေ့ ်ော်း  ယူခ နြိငုသ်ညေ့်  ခွငေ့ ်အရ်းဆ ု်းရှု  ်း ခင််းသည် 

 ော်းနည််းခ  ်တစ်ရြ်ေ  ြစ်ြေေါသည်။ ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း 

အ မယောခန ေ့ခဲွ်မှုစနစ်မ ော်းတွင ် အ မယောြေြိုငဆ်ြိုငမ်ှုမ ော်း ြို ရြ်ေမြိရြ်ေြမ ော်းနငှေ့ ်

အ  ်းရွောလူထတုြို ေ့  လူမှုအရ်း ရ သြို ေ့မဟုတ်  စဉ် လော ရ  

တရော်းဝငသ်ည်ဟ ု သတ်မှတ်ထော်းက အသော်လည််း  စြို်းရ၏ 

တည်ဆဥဲြေအဒမ ော်း  တရော်းဝင ်  သြိ မှတ် ြေျုထော်း ခင််းမရှြိသ ြငေ့ ်

 ခ ြိနမ်အရွ်း သြိမ််းယူခ ရနြိငုသ်ညေ့်  နတရောယ ်ရှြိအနသည်။ ထြို ေ့အက ောငေ့ ်ဓအလေ့ 

ထ ်ုးတမ််းအ မယောစနစသ်ည် ဥြေအဒ  ြစ် တရော်းဝငမ်ှု ရှြိမအနသ ြငေ့ ်

ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းအ မယောစနစ ်ရ တည်ရှြိအနအသော တြိငု််းရင််းသော်းတြို ေ့၏ 

အ မယောမ ော်းသည် အ မယော လ ု ခ ျုမှု နတရောယ်ရှြိအန ခင််းသည်လည််း 

 ော်းနည််းခ  ်တစ်ရြ်ေ  ြစ်ြေေါသည်။ 

 

ရိ ုံး ာဓလ ေ့ထ  ုံးတမ်ုံး လ မယာဥပလေလပေါ်လပေါက ်ိ ငလ် ုံး  ကရ် ိ 

အလ ခအလန အခငု်ံးအကျငု်ံး 

ရြို်းရောဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောဥြေအဒအြေေါ်အြေေါ ်နြိငုအ်ရ်း တွ  ်

အ မယောဆြိုငရ်ော ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်းနငှေ့ြ်ေတ်သ ်၍ နြိငုင် တ ော 
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စောခ ျုြ်ေစောတမ််းမ ော်းနငှေ့ ် နြိငုင် အတော ်စြို်းရ၏ အ မယောဆြိငုရ်ော 

 ြေဋ္ဌောန််းငြေ ်းဥြေအဒမ ော်း၊  ြေဋ္ဌောန််းရနလ်ုြ်ေအဆောငဆ်ဲ ဥြေအဒမ ော်း၊ 

တြိုင််းရင််းသော်းလ ်န ် ြိငုတ်ြ်ေြဲွွေ့မ ော်း၏ ၎င််းတြို ေ့လွတ်အ မော ်နယ်အ မ၌ 

အရ်းဆွ ဲ ငေ့သ် ်ုးလ  ်ရှြိသညေ့ ် အ မယောမူဝေါဒ၊ လယ်ယောအ မဥြေအဒ၊ 

သစ်အတောဥြေအဒမ ော်း စသညေ့် အရ်းဆွ ဲ ငေ့သ် ု်းလ  ်ရှြိသည်ေ့ 

 အ ခ အန ရြ်ေရြ်ေ ော်း လွှမ််း ခ ျုစဉ််းစော်းရန ်လြို ြ်ေြေေါသည်။ 

ဦ်းသြိန််းစြိန ်စြိ်ုးရလ ်ထ ၌်  ြေဋ္ဌောန််းခဲေ့အသော 

 မ ြိျု်းသော်းအ မ သ ်ုးခ မှုမူဝေါဒ၏ အရှွေ့ဆ ်လုြ်ေအဆောငရ်မညေ့ ်

လုြ်ေငန််းစဉ်တစ်ခု ြစ်သညေ့ ်  မ ြိျု်းသော်း အ မဥြေအဒအရ်းဆွအဲရ်း 

လုြ်ေငန််းစဉ်သည်  မ ြိျု်းသော်းဒ မြို အရစ  ြဲွွေ့ခ ျုြ်ေ  စြို်းရလ ်ထ ်တွင ်

၂၀၁၉ခုနစှ်မှ စတင၍် အဆောငရွ် ်အနငြေ  ြစ်ြေေါသည်။ 

ဒသုမမတဦ်းအဆောငအ်သော  မ ြိျု်းသော်းအ မ သ ်ုးခ မှုအ ောငစ်  ြိ ု ၂၀၁၈ 

ဇနန်ဝေါရ လတွင ်  မ ြိျု်းသော်းအ မ သ ု်းခ မှုမူဝေါဒ ရ ြဲွွေ့စည််းခဲေ့ ခင််း ြိ ု

အတွွေ့ ရှြိရြေေါသည်။ အ ောငစ် ၏ လုြ်ေငန််းတောဝနမ် ော်း န ်  မ ြိျု်းသော်းအ မ 

 သ ု်းခ မှုမူဝေါဒ ရ  မ ြိျု်းသော်းအ မဥြေအဒ ြိုအရ်းဆွရဲန ် အဆောငရွ် ် ခင််း 

ဟူအသောတောဝနြ်ေေါရှြိငြေ ်း ၂၀၁၉ခုနစှ်၊ ကသဂုတ်လတွင ်“ မ ြိျု်းသော်းအ မဥြေအဒ 
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အရ်းဆွ ဲြေျုစုအရ်းနငှေ့ ် အ မစ မ ခန ေ့ခွ် မှုဥြေအဒမ ော်း သဟဇောတ ြစ်အရ်း 

လုြ်ေငန််းအ ော်မတ ” ြိ ု  စြို်းရ ောဏောြေြိုင၊် ဌောနဆြိငုရ်ောဝနထ်မ််းမ ော်း 

သောမ  အတောငသ်ူလယ်သမော်း ြိုယ်စော်းလှယ်မ ော်း  ြိြုေေါ ထညေ့်သွင််း 

ြဲွွေ့စည််းလောသည် ြို အတွွေ့ ရှြိရြေေါသည်။ 

 ဆြိုြေေါအ ော်မတ    မ ြိျု်းသော်းအ မဥြေအဒ ြိုအရ်းဆွရဲန ်

အဆောငရွ်  ်ခင််း လုြ်ေငန််းစ မ ခ  ်၏ ရည်ရွယ်ခ  ်တငွ ် “အနာဂတ ်

ဖကေ် ယေ်မိီ ကလ စီ  ပည်လထာငစ် ကကုီံးကိ  လရ ုံးရှုသညေ့ ်

အမျိ ုံးသာုံးလ မဥပလေတစ် ပ် လပေါ်လပေါက ်ာ ခငု်ံး ဖငေ့”် 

ဟူအသောစ ော်းရြ်ေ ြိ ုသ ်ုးစဲွလော ခင််းအက ောငေ့ ်တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုမ ော်း၏ 

အ မလုြ်ေြေြိုငခွ်ငေ့ ် (ြေြိုငဆ်ြိငုခွ်ငေ့)် ခြိုငမ်ောမှုမ ော်း  ော်းအ ောင််းလောအတောေ့မည်ဟု 

ယူဆရြေေါသည်။ သြို ေ့အသေ်ာ ငော်းလည််း ြ ်ဒရယ် ြေည်အထောငစ်ု ြိ ု

အရှ်းရှုအဆောငရွ် ် လုြ်ေ ြိုငက် ြြို ေ့ဆြိုသည်မှော တစ် ြေည်အထောငစ်နစ် ြငေ့ ်

 သော်း  အနခဲေ့အသော  မနမ်ောေ့လူ ေ့ ြဲွွေ့ စည််းတွင ် စြိနအ်ခေါ်ခ  ်မ ော်း 

ရှြိအနလြိမေ့်ဦ်းမည်သော  ြစသ်ည်။  မမတ် ော်း ြငေ့ဆ်ြိုရလ င ် ဗဟြိ ု

( ြေည်အထောငစ်)ု  ဆငေ့ ် ဥြေအဒမ ော်း ြေျု၍ တြိုင််းအဒသက  ်း/ 

 ြေည်နယ်မ ော်းသြို ေ့ ဗဟြိုခ ျုြ်ေ ြိုငမ်ှု  ော်းအ ောင််းအ ောင််း ြငေ့ ်
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စ မ ခန ေ့ခဲွ်သည်ထ ် မြိမြိအဒသ၌ မြိမြိတြို ေ့ ောသော ဥြေအဒ ြေျု၍ 

စ မ ခန ေ့ခဲွ်ခွငေ့မ် ော်း ြို  မ ြိျု်းသော်းအ မဥြေအဒ  ခွငေ့ ်ြေျုလြို ်မှသော 

ြ ်ဒရယ်ဒ မြို အရစ  ြေည်အထောငစ်ုဟု  မှနတ် ယ် ရည်ညွှန််းနြိငုအ်သော 

ဥြေအဒ  ြစ်လောအြေလြိမေ့်မည်။  မနမ်ောနြိငုင် ၏ အ မယောစ မ ခန ေ့ခဲွ်မှုမ ော်းသည် 

ဗဟြိုခ ျုြ်ေ ြိုငမ်ှု အလ ောေ့ခ အသော၊ လူထဗုဟြို ြေျုမှုရှြိအသော၊  ဓြိ  

   ြိျု်းသ ဆ်ြိုငသ်ူ အတောငသ်ူလယ်သမော်းမ ော်းနငှေ့ ် တြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း 

ြေြိုမြိုြေေါဝငခွ်ငေ့ရ်ရှြိအသော စသညေ့်  အ ခ အနမ ော်း  အြေေါ်အြေေါ ်ရန ်

တောစူအနသညေ့်  အ ခ အနတစ်ရြ်ေသြို ေ့ ဦ်းတည်အနငြေ လည််း  ြစ်သည် 

(အ ောငအ်  ော်အ  ော၊် အ ြေငငြိမ််းအ  ော်, 2019)။ တြိုင််းအဒသက  ်း/ 

 ြေည်နယ်မ ော်း၏ ဥြေအဒအရ်းဆွအဲဆောငရွ် ်ခွငေ့ ် ဆြိုရောတွင ်

အတောငသ်ူလယ်သမော်းမ ော်း၏ လယ်ယောအ မြေြိငုဆ်ြိုငခွ်ငေ့ ် (လုြ်ေြေြိုငခွ်ငေ့)်  ော်း 

ြေ ုစ -၇  ဲေ့သြို ေ့အသော နြိငုင် သော်း အ ခ ြေျု အ မယောလုြ်ေြေြိငုခွ်ငေ့ ်ြေျုလ ်မှတ် ြိ ု

အတောငသ်ူလယ်သမော်းမ ော်း ော်း ထတ်ုအြေ်းသ ဲေ့သြို ေ့ တြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ 

အ မယောြေြိုငဆ်ြိငုမ်ှု ြို ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ ခ ြေျုလယ်ယောအ မ လုြ်ေြေြိုငခွ်ငေ့ ်ြေျု 

လ ်မှတ် ြိုတ ထငွ၍် နြိငုင် သော်း အ ခ ြေျုစနစ်နငှေ့ ်  ငြေြိျုင ် ခွငေ့ ်ြေျုရမည် 

 ြစ်ြေေါသည်။ သြို ေ့ဆြိုရလ င ်  မ ြိျု်းသော်းအ မဥြေအဒ၌ 
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တြိုင််းရင််းသော်းလ ်န ် ြိငုတ်ြ်ေြဲွွေ့မ ော်း  ၎င််းတြို ေ့လွတ်အ မော ်နယ်အ မ၌ 

အရ်းဆွ ဲ ငေ့သ် ်ုးလ  ်ရှြိသညေ့ ် အ မယောမူဝေါဒ၊ လယ်ယောအ မဥြေအဒ၊ 

သစ်အတောဥြေအဒတြို ေ့၏  နစှ်သောရမ ော်းြေေါဝငလ်ောအစရန ်

၎င််းတြို ေ့ ြိုြြိတ်က ော်း၍ အဆွ်းအန်ွးတင ်ြေခွငေ့မ် ော်း ြေျု ခင််း ော်း ြငေ့ ်

ငငြိမ််းခ မ််းအရ်း ြစ်စဉ် ြေြို၍အ ောင ်မငလ်ောအစသညေ့် လ ်အတွွေ့     

ခ ည််း ြ်ေအဆောငရွ် ် ခင််း ြစ်သည်ဟု ဆြိုနြိငုြ်ေေါသည်။ 

 

ရိ ုံး ာဓလ ေ့ထ  ုံးတမ်ုံး လ မယာဥပလေလပေါ်လပေါက ်ိ ငလ် ုံး အခွငေ့အ် မ်ုံး  ငေ့ ်

စိန်လခေါ်ချကမ်ျာုံး 

နြိငုင် တ ော စောခ ျုြ်ေမ ော်းနငှေ့ ် ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ 

ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းနငှေ့ ်အ မယော ခွငေ့ ်အရ်းဆြိငုရ်ောမူအ ောင ်မ ော်း အန ြငေ့ ် 

- နြိငုင် တ ော လုြ်ေသမော်းမ ော်းသမဂဂ (International Labour 

Organization-ILO)၏ သအ ောတူစောခ ျုြ်ေ၊  

-  မ္ောေ့ ုလသမဂဂ ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းမ ော်းလူမ ြိျု်းမ ော်း၏ 

 ခွငေ့ ်အရ်းဆြိုငရ်ော အက ညောစောတမ််း၊  
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- နြိငုင် သော်းနငှေ့ ် နြိငုင် အရ်း ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်းဆြိငုရ်ော နြိငုင် တ ော 

သအ ောတူစောခ ျုြ်ေ၊  

-  မ ြိျု်းသော်းစော်းနြ်ေရြိ ခောြူလ ုအရ်း  တွ  ် အ မယော၊ သော်းငေါ်းနငှေ့ ်

သစ်အတောမ ော်း၏ လုြ်ေြေြိငုခွ်ငေ့ ်ော်း စ မ ခန ေ့ခဲွ်ရန ် လြို ်နောသငေ့သ်ညေ့ ်

လမ််းညွှနခ်  ်မ ော်း6၊  

-   ခော်း သ ်ဆြိုငအ်သော စောခ ျုြ်ေမ ော်းနငှေ့ ် အက ညောစောတမ််းမ ော်း  

စသည် ြငေ့ ်ရှြိသည်။ (ရှင််းသွော်းအ ောငလ်ြို ေ့  ခ  ်ခွဲထတု်လြိ ု်တယ်။) 

 

 ိ ငင် တကာစာချ ပ်စာတမ်ုံးမျာုံး 

(၁)  ိ ငင် တကာအ  ပ်သမာုံးမျာုံးသမဂဂ (International Labour 

Organization-ILO) သလ ာတစူာချ ပ် အမ တ ်၁၆၉  

ILO သအ ောတူစောခ ျုြ်ေ  မှတ်၁၆၉တွင ်

ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ ဓအလေ့ထ ်ုးစ နငှေ့ ် အ မယော ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း ြိ ု

  ော  ွယ်အြေ်း ခင််း၊ ထြိ ုခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း ြိ ု

ထြိခြို ်အစမညေ့်ဆ ု်း ြတ်ခ  ်မ ော်း ခ မှတ်ရောတငွ ်

 
6 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries 

and Forests in the Context of National Food Security 
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ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ ြေူ်းအြေေါင််းြေေါဝငမ်ှုရှြိရန ် လြို ြ်ေ ခင််း စသည်တြို ေ့ 

ြေေါဝငြ်ေေါသည်။ ြေုဒမ် ၄ တငွ ် ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းတြို ေ့၏ ြေြိုငဆ်ြိုငမ်ှုမ ော်း၊ 

 အဆော ် ဦမ ော်း၊ ယဉ်အ  ်းမှုမ ော်းလ ု ခ ျုအရ်း တ ွ ် သ ်ဆြိုငရ်ော 

နြိငုင်  စြိ်ုးရမ ော်း၏  ြေဋ္ဌောန််းမှုမ ော်း ြို ထြိလုူမှု သြိငု််း ဝြိုင််းမ ော်း၏ 

သအ ောဆနဒမ ော်းနငှေ့ ်ည  ခ မှတ်ရမည်ဟ ု အြော် ြေထော်းြေေါသည်။ ြေုဒမ် ၈ 

(၁)တငွ ်  စြို်းရမ ော်း၊ နြိငုင် အတေ်ာ ဆငေ့ ် ဥြေအဒမ ော်းနငှေ့ ်

စည််းမ ဉ််းစည််း မ််းမ ော်း ြို   ငေ့သ် ု်းရောတွင ် ဌောအန တြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ 

ဓအလေ့ထ ်ုးစ နငှေ့ ် ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းဥြေအဒမ ော်း ြို ထညေ့်သငွ််းစဉ််းစော်းရန ် (Due 

regard) လြို ြ်ေသည်ဟ ု အြော် ြေထော်းသည်။ ြေုဒမ် ၁၅ (၁)တွင ်

ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ အ မယောနငှေ့ ် ဆ ်စြ်ေအနအသော 

သ ောဝ ရင််း  မစ်မ ော်း ြိ ု  သ ု်း ြေျုြေြိုငခွ်ငေ့၊် စ မ ခန ေ့ခဲွ်ြေြိုငခွ်ငေ့၊် 

ထြိန််းသြိမ််းအစောငေ့အ်ရှော ်ြေြိုငခွ်ငေ့ ် စသညေ့် အရ်း ြိစစမ ော်းနငှေ့ ် ြေတ်သ ်အသော 

ဆ ု်း ြတ်ခ  ်မ ော်းခ မှတရ်ောတွင ် ဌောအနတြိငု််းရင််းသော်းမ ော်း၏ 

ြေူ်းအြေေါင််းြေေါဝငမ်ှုရှြိအရ်း ြို  ောမခ  ထော်းြေေါသည်။ 
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(၂)ကမ္ာေ့က  သမဂဂ ဌာလနတိ ငု်ံး ငု်ံးသာုံးမျာုံး မူျိ ုံးမျာုံး၏ 

အခွငေ့အ်လ ုံး ိ င ်ာ လ ကညာစာတမ်ုံး (The United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples-UNDRIP) 

UNDRIPသည်  အတေ်ာ တန ်ြေညေ့်စ ုအသော ဌောအန 

တြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏  ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်းစောရင််း  ြစ်သည်။ 

အက ညောစောတမ််းတွင ် ြေုဒမ် ၄၆ ခု ြေေါရှြိငြေ ်း တစ်ဦ်းခ င််း ခွငေ့ ်အရ်းနငှေ့ ်

စုအြေေါင််း ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း ြေေါဝငသ်ည်။ ခွဲ ခော်း ဆ ်ဆ မှုမရှြိ ခင််း၊ 

အ မယောြေြိုငဆ်ြိငုမ်ှု  ခွငေ့ ်အရ်း၊ ဌောအနတြိငု််းရင််းသော်းတြို ေ့၏ 

ဓအလေ့ထ ်ုးစ မ ော်းနငှေ့ ် ရြို်းရောဓအလေ့ အ မယောမ ော်း အြေေါ် သ ်အရော ်မှုရှြိမညေ့ ်

လှူြ်ေရှော်းအဆောငရွ် ်မှုမ ော်း မ ြေျုလုြ်ေခငတ်ွင ် သ ်ဆြိုငရ်ော 

နြိငုင်  စြိ်ုးရမ ော်း  ထြိလုူမှု  သြိုင််း ဝြိငု််းမ ော်းနငှေ့ ်

“ ြေညေ့်စ ုအသောနော်းလည်မှု ြငေ့ ် လွတ်လြ်ေအသောက ြိျုတင ် သအ ောတူည မှု” 

(Free, Prior and Informed Consent-FPIC) ရယရူန ် တောဝနရ်ှြိ ခင််း 

စသညေ့် အက ောင််း ခ  ်မ ော်းသည် အက ညောစောတမ််းတငွ ် ြေေါဝငသ်ည်။ 

ြေုဒမ် ၂၆။ (၃) တွင ် နြိငုင်  စြို်းရမ ော်းသည် ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်း မ ော်း၏ 

နယ်အ မမ ော်း ြိ ု ဥြေအဒ ရ  သြိ မှတ် ြေျုရနန်ငှေ့ ်   ော  ွယ်အြေ်းရန ်
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လြို ြ်ေသည်ဟု ဆြိုထော်းသညေ့်  ြေင ် ထြိ ုသြိ မှတ် ြေျုမှုမ ော်း ြိ ု

ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ဓအလေ့ထ ်ုးစ ၊ ရြို်းရောဓအလေ့နငှေ့ ်

အ မယောြေြိုငဆ်ြိငုမ်ှုစနစ်တြို ေ့နငှေ့ ်  ြို ်ည စွော အဆောငရွ် ်ရမည်ဟုလည််း 

အြော် ြေထော်းြေေါသည်။ 

 

(၃)  ိ ငင် သာုံး  ငေ့ ်  ိ ငင် လ ုံးအခွငေ့အ်လ ုံးမျာုံး ိ င ်ာ 

 ိ ငင် တကာသလ ာတစူာချ ပ် (The International Covenant on 

Civil and Political Rights-ICCPR) 

ICCPRသည်   ြေည် ြေည်ဆြိုငရ်ော လူ ေ့ ခွငေ့ ်အရ်းအက ညော 

စောတမ််းတငွြ်ေေါဝငအ်သော နြိငုင် သော်း ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း ြို ရှင််းလင််း 

တင ်ြေထော်းသညေ့်  အ ခခ နြိငုင် တ ောလူ ေ့ ခွငေ့ ်အရ်း ြိရြိယော ြစ်သည်။ 

 ြေြိုဒ၂်၇တွင ် အြော် ြေထော်းအသော  ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်းသည် 

နယ်အ မြေြိုငန် ်မ ော်းနငှေ့ ် ထြိြုေြိုငန် ်မ ော်း တငွ််းရှြိ သ ောဝ 

 ရင််း  မစ်မ ော်းနငှေ့ ် တြို ်ရြို ်ြေတ်သ ် ဆ ်နယွ်အနသည်။ 

လူနည််းစုမ ော်းဟုယူဆရသညေ့ ် ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုမ ော်းနငှေ့ ်

ြေြိုမြိုဆ ်စြ်ေအနသည်။  
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(၄) အမျိ ုံးသာုံးစာုံးနပ် ိကခာဖူ   လ ုံးအတကွ် လ မယာ၊ သာုံးငေါုံး  ငေ့ ်

သစ်လတာမျာုံး၏   ပ်ပိ ငခ်ွငေ့အ်ာုံး စီမ ခန ေ့ခ်ွွဲ န်  ိ ကန်ာသငေ့သ်ညေ့် 

 မ်ုံးညွှန်ချကမ်ျာုံး (Voluntary Guidelines on the Responsible 

Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the 

Context of National Food Security) 

နြိငုင် အတေ်ာနငှေ့ ် နြိငုင် ဦ်းအဆောငသ်ူမ ော်းသည် 

ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းတြို ေ့၏ အ မယော၊ သော်းငေါ်းနငှေ့ ် အတောအတောင ်

(သစ်အတော)ဆြိငုရ်ော  ြိစစမ ော်းတွင ် ရှြိအနအသော လူမှုအရ်း၊ စ ်းြေွော်းအရ်း၊ 

 ြို်း ွယ်ယ ကု ည်မှု၊ သ ောဝြေတ်ဝန််း  ငန်ငှေ့ ် နြိငုင် အရ်းဆြိုငရ်ော 

တနြ်ြို်းထော်းမှုစ နှုန််း မည်သြို ေ့ရှြိအနအက ောင််း  သြိ မှတ် ြေျုရန ်

လြို ြ်ေြေေါသည်။ ဌောအနတြိငု််းရင််းသော်းမ ော်းနငှေ့ဆ်ြိုငအ်သော  ြိစစမ ော်း ြိ ု

မူဝေါဒနငှ်ေ့ ဥြေအဒမ ော်း အရ်းဆွသဲညေ့ ်ခေါ ၎င််းတြို ေ့၏ 

ြေေါဝငြ်ေ်ူးအြေေါင််းအဆောငရွ် ်မှု ြို ခွငေ့ ်ြေျုငြေ ်း နြိငုင် တ ော 

စ ခ ြိနစ် ညွှန််းမ ော်းနငှေ့ ်ည   သြိမှတ် ြေျုသငေ့သ် ဲေ့သြို ေ့ တစ်ခေါတစ်ရ တငွ ်

ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း ရ (အ မ ြေငတ်ွင ် ဥြေအဒ ရမဟုတ် အ  ်းရွောဓအလေ့၊ 
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ယဉ်အ  ်းမှု ရ  ြစ်တည်အနအသော အဆောငရွ် ်ခ  ်မ ော်း) တည်ရှြိမှုမ ော်း 

 ြိုလည််း ထည်ေ့သွင််းစဉ််းစော်း  သြိမှတ် ြေျုသငေ့သ်ည် (FAO, 2012)။  

 မနမ်ောနြိငုင်  ဲေ့သြို ေ့ လူမ ြိျု်းစု တြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း 

(ဌောအနတြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း သြို ေ့မဟုတ် လူနည််းစုတြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း)၏ 

ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းနငှေ့ ် ယဉ်အ  ်းမှုမ ော်း မ ော်းစွော ဲွ ြေော်းလ  ရ်ှြိသညေ့ ်

 အ ခ အနတငွ ် ၎င််းတြို ေ့နငှေ့ ် သ ်ဆြိငုအ်သော မူဝေါဒ၊ 

ဥြေအဒအရ်းဆွမဲှုမ ော်းသည် ၎င််းတြို ေ့၏ အ မ ြေင ်  အ ခ အန သြို ေ့မဟုတ် 

 ရှြိတရော်းမ ော်း ြို မထြိခြိ ု် မြွေန််းြဲေေ့အစ  ဲ အဆောငရွ် ရ်မည်မှော 

 အရ်းက  ်းငြေ ်း  အ ခခ   အသော နော်းလည်သအ ောအြေေါ ်မှု ြစ်သည်။ 

ထြိ ုအ ခ အနသည်  မနမ်ောနြိငုင်  ဲေ့သြို ေ့ ြ ်ဒရယ်ဒ မြို အရစ သြို ေ့ 

 ူ်းအ ြေောင််းအနအသော နြိငုင် မ ော်းတွင ်  ဆြိုြေေါ ခ  ်မ ော်းသည် 

 အ ခခ   သည်။  ြေည်အထောငစ်ု ငငြိမ််းခ မ််းအရ်းည လောခ  ၂၁ရောစြုေငလ် ု၊ 

ဒတုြိယ စည််း အဝ်းတွင ် ြ ်ဒရယ်စနစ် ြိ ု  အ ခခ အသော 

အ မယောမူဝေါဒ၏  အ ခခ မူမ ော်း (၆) ခ   ် တငသ်ွင််းခဲေ့သည်။ ၎င််းတြို ေ့ထမှဲ 

 ခ  ်တစ်ခ  ်သည် “လ မယာမူဝေါေလ ုံး ွွဲ ာတငွ ်  ူ ေ့အခွငေ့အ်လ ုံး 
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စ  ှုန်ုံးမျာုံး၊  ိ ငင် တကာ စ  ှုန်ုံးမျာုံး၊ ေမိီ ကလ စီ  ငေ့ ်ဖကေ် ယစ်  ှုန်ုံးမျာုံးကိ  

ထညေ့်သငွု်ံးစဉုံးစာုံးလ ုံး ွွဲ န် “  ြစ်သည် (လ နမ်ှုန််း, ၂၀၁၉)7။  

 

 ပည်တငွု်ံး မူလ ာငမ်ျာုံး 

၂၀၀၈ ြဲွွေ့စည််းြေ  ုအ ခခ ဥြေအဒ  ြေဋ္ဌောန််းခ  ်မ ော်း - နြိငုင် တစ်နြိငုင် ၌ 

မည်သညေ့်ဥြေအဒတစရ်ြ်ေ ြို ြစ်အစ အရ်းဆွ ဲြေဋ္ဌောန််းလ င ် မြိခငဥ်ြေအဒ 

 ြစ်သညေ့် ြဲွွေ့စည််း ြ်ုေခ ျုြ်ေြေ ု အ ခခ ဥြေအဒ ြိ ု အ  ော်လွနအ်ရ်းဆွ၍ဲ 

မရနြိငုြ်ေေါအြေ။ သြို ေ့ ြစ်ြေေါ၍ ြဲွွေ့စည််း ုြ်ေခ ျုြ်ေြေ  ုအ ခခ ဥြေအဒ၌ 

အ မနငှေ့သ် ်ဆြိငုသ်ညေ့်  ြေဋ္ဌောန််းခ  ်မ ော်း ြို အရ်ှးဦ်းစွောအလေ့လောရန ်

လြို ြ်ေအြေသည်။ ၂၀၀၈ ခုနစှ ် ြဲွွေ့စည််းြေ ု အ ခခ ဥြေအဒသည် 

 ြေည်အထောငစ်ုစနစ် ဟနအ်ဆောငထ်ော်းအသော တစ် ြေည်အထောင ်

စနစ်သော ြစ်အက ောင််း၊ တြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ ရြေြိုငခွ်ငေ့မ် ော်းနငှေ့ြ်ေတ်သ ်၍ 

 ောမခ မှုမရှြိအသော ြ ်ဒရယ် ြို  မှနတ် ယ် မရည်ညွှန််းသညေ့ ်

 
7  ြေည်အထောငစု် ငငြိမ််းခ မ််းအရ်းအဆွ်းအန်ွးမှု ြူေ်းတွဲအ ော်မတ ၏ အ မယောနငှေ့ ်

သ ောဝြေတ်ဝန််း  င ်ဏ္ဍဆြိုငရ်ော မူဝေါဒ ဆြိုြေေါ ြေျုလွှော ြို  ြေည်အထောငစု် ငငြိမ််းခ မ််းအရ်းည လောခ  (၂၁) 

ရောစု ြေငလ် ု ဒတုြိယ  စည််း အဝ်းသြို ေ့ တငသွ်င််းခဲေ့သည်။ တငသ်ွင််းရောတွင ်

တြိုင််းရင််းသော်းလ န် ် ြိငု ်ြွဲွေ့ စည််းမ ော်း စု ြွဲွေ့၊  တငွ််းအရ်းမှူ်း ြွဲွေ့ဝင၊် ခွန ်မငေ့ထ်နွ််း  

ြတ်က ော်းတငသ်ငွ််းသည်။  
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ြဲွွေ့စည််းြေ ု အ ခခ ဥြေအဒ တစ်ခုသော ြစ်အက ောင််း အလေ့လောသူမ ော်း  

ဆြိုက ြေေါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနစှ် ြဲွွေ့စည််းြေ ု အ ခခ ဥြေအဒ၊ ြေုဒမ်၃၇သည် 

နြိငုင် ၏နြိငုင် အတော် ဗဟြို ြေျုစနစ်တစ်ရြ်ေ ြို အြော်ညွှန််းထော်းသည် ြစရ်ော 

အ မ ော်းလ ု်း၏ ြေငရ်င််းြေြိုငရ်ငှသ်ည် နြိငုင် အတောသ်ော ြစ်အက ောင််း၊ အ မထ၊ု 

အရထ၊ု အလထ ုတငွ််းရှြိ သယ ဇောတ ြေစစည််း ော်းလ ု်း၏ 

ြေငရ်င််းြေြိငုရ်ငှသ်ည် နြိငုင် အတေ်ာ ြစ်အက ောင််း ြေုဒမ် ၃၇ ( ) ၌ 

အြော် ြေထော်းအြေသည်။  

ြေုဒမ်၃၇(ခ)၌ စ ်းြေွော်းအရ်း ုမပဏ မ ော်းသည် သယ ဇောတ 

ထတု်ယူရော၌လည််းအ ောင််း၊ အ မမ ော်း ြို  သ ်ုး ြေျုရောတွငလ်ည််းအ ောင််း 

 ွြ်ေ ဲက  ်းက ြ်ေသညေ့ ် ဥြေအဒမ ော်း  ြေဋ္ဌောန််းအဆောငရွ် ်မည်ဟ ု

ဆြိုထော်းြေေါသည်။ ြေုဒမ် ၃၇(ဂ)၌ နြိငုင် သော်းမ ော်း ြို ြေစစည််းြေြိုငဆ်ြိငုခွ်ငေ့၊် 

 အမွဆ ်ခ ခွငေ့၊်  ြိုယ်ြေြိုငလု်ြ်ေ ြိုငခွ်ငေ့၊် တ ထငွခွ်ငေ့န်ငှေ့ ် မူြေြိုငခွ်ငေ့တ်ြို ေ့ ြိ ု

ဥြေအဒ ြေဋ္ဌောန််းခ  ်နငှေ့ ်ည ခွငေ့ ်ြေျုရမည်ဟု  ြေဋ္ဌောန််းထော်းြေေါသည်။ ၎င််းြေဒုမ် 

၃၇(ဂ)၌ နြိငုင် သော်းမ ော်း ြို ြေစစည််းြေြိုငဆ်ြိုငခွ်ငေ့ ်ြေျုမည်ဆြိသုည်မှော လွနစ်ွော 

စြိတ်ဝငစ်ော်းစရောအ ောင််းအသော  ြေဋ္ဌောန််းခ  ် ြစ်ြေေါသည်။ 

လယ်ယောအ မသည်လည််း မအရွှွေ့အ ြေောင််းနြိငုအ်သော ဥစစောြေစစည််းထတဲွင ်
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ြေေါဝငအ်နရော အတောငသ်ူလယ်သမော်းမ ော်း ြိ ု လယ်ယောအ မ 

ြေြိုငဆ်ြိုငခွ်ငေ့ ်ြေျုမည် (သြို ေ့မဟုတ်) လယ်ယောအ မ ော်း နြိငုင် အတေ်ာနငှေ့ ်

အတောငသ်ူလယ်သမော်းမ ော်း ြေူ်းတွဲြေြိုငဆ်ြိုင ်ခင််း ြို ခွငေ့ ်ြေျုနြိငုသ်ည်ဟူအသော 

 ခ  ် ြိ ုအတွွေ့ ရှြိရအြေသည်။  ော်းနည််းသညေ့် အတောငသ်လူယ်သမော်းမ ော်း၊ 

တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစငုယ်မ ော်း တွ ်  ဆြိုြေေါ ၂၀၀၈ ခုနစှ ်

ြဲွွေ့စည််းြေ ု အ ခခ ဥြေအဒ၊ ြေုဒမ် ၃၇ (ဂ)  ြိ ု  သ ်ုးခ ၍ရနြိငုြ်ေေါအက ောင််း 

တင ်ြေလြိရုင််း  ြစ်ြေေါသည်။ 

၂၀၀၈ ခုနစှ ်ြဲွွေ့စည််းြေ  ုအ ခခ ဥြေအဒ၌ ဥြေအဒ ြေျုခွငေ့ ်ောဏောမ ော်း ြိ ု

 ြေည်အထောငစု် ဆငေ့လ်ွှတ်အတေ်ာ  ဥြေအဒ ြေျုခွငေ့ ်ော်း ဇယော်း(၁) 

ဟူ၍လည််းအ ောင််း၊ တြိုင််းအဒသက  ်း/ ြေည်နယ်လွှတ်အတော်မ ော်း  

ဥြေအဒ ြေျုခွငေ့ ်ြို ဇယော်း(၂) ဟ၍ူလည််းအ ောင််း အရ်းဆွ ဲြေဋ္ဌောန််းထော်းသည် ြိ ု

အတွွေ့ ရှြိရြေေါသည်။ ဥြေအဒ ြေျုခွငေ့ ်ောဏောမ ော်း ြို  ြေည်အထောငစု် ဆငေ့ ် 

သြိမ််း   ျု်းရယူထော်းသ ဲေ့သြို ေ့ ြစ်အနငြေ ်း တြိုင််းအဒသက  ်း/ ြေည်နယ ်

 ဆငေ့မ် ော်း၏ ဥြေအဒ ြေျုခွငေ့မ် ော်း ြို   ဉ််း  ဉ််းအ မောင််းအ မောင််း 

အြေ်း ြ်ေထော်း ခင််း ြို အတွွေ့ ရှြိရအြေမည်။ ၂၀၀၈ခနုစှ် ြဲွွေ့စည််းြေ ု 

 အ ခခ ဥြေအဒ၊ ဇယော်း(၂) ြိ ု တြို်းခ ဲွေ့လြို ်မသှောလ င ် တြိုင််းအဒသက  ်း 
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/ ြေည်နယ် ဆငေ့မ် ော်းသည် အ မနငှေ့သ် ်ဆြိငုအ်သောမူဝေါဒမ ော်း၊ 

ဥြေအဒမ ော်း ြိ ု တရော်းဝငအ်ရ်းဆွ ဲြေဋ္ဌောန််းလောနြိငုသ် ဲေ့သြို ေ့ တြိုင််းအဒသက  ်း/ 

 ြေည်နယ ်  စြိ်ုးရမ ော်းသည်လည််း တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုတြို ေ့၏အ မမ ော်း ြိ ု

မြိမြိတြို ေ့ ောသော ဥြေအဒနငှေ့ ်ည  စ မ ခန ေ့ခဲွ် ုြ်ေခ ျုြ်ေခွငေ့ ် ရရှြိလောအြေမည်။ 

သြို ေ့မှသော  မ ြိျု်းသော်းအ မ သ ု်းခ မှု မူဝေါဒ  လမ််းညွှနထ်ော်းအသော 

ဗဟြိုခ ျုြ်ေ ြိုငမ်ှုအလ ောေ့ခ အရ်းဟူအသော လမ််းညွှနခ်  ်နငှေ့ ်ြို ်ည သ ဲေ့သြို ေ့ 

စစ်ြေွဲမ ော်းမရှြိ ငငြိမ််းခ မ််းအသော ြ ်ဒရယ်ဒ မြို အရစ   ြေညအ်ထောငစ်ုက  ်း ြိ ု

 မှနတ် ယ် တည်အဆော ်နြိငုြ်ေေါလြိမေ့်မည်။ 

  ခော်းတစ်ြ ်တွင ်  ြေငဆ်ငလ်ြို ်သညေ့် အ မယောနငှေ့ ်

သ ်ဆြိုငအ်သော ဥြေအဒမ ော်းတွင ် ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယော အြေေါ် 

 သြိ မတှ် ြေျုမှုမ ော်း က ညေ့်မည်ဆြိုြေေါ  လယ်ယော အ မဥြေအဒသည် 

 ြေည်အထောငစ်ုတစ်ဝန််း လွှမ််း ခ ျုအသောဥြေအဒ  ြစ်အသေ်ာ ငော်းလည််း 

တြိုင််းရင််းသော်း လူမ ြိျု်းစုမ ော်းနငှေ့ြ်ေတ်သ သ်ညေ့် ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းအ မယော 

ခန ေ့ခဲွ်မှုစနစ်မ ော်း ြို  သြိ မှတ် ြေျု ရည်ညွှန််းထော်း ခင််းမရှြိြေေါအြေ။ 

တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းတြို ေ့၏ ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််းစနစ ် တစ်ခု ြစ်အသော 

အရွှွေ့အ ြေောင််းအတောငယ်ော ြိစစနငှေ့ြ်ေတ်သ ်၍ နည််းဥြေအဒတွင ် ြေဋ္ဌောန််းမည်ဟ ု
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လယ်ယောအ မဥြေအဒ၌ ဆြိုခဲေ့အသေ်ာလည််း လယ်ယောအ မနည််းဥြေအဒတွင ်

 ြေဋ္ဌောန််းခဲေ့ ခင််းမရှြိြေေါ။ သြို ေ့ ြစ်၍ လယ်ယောအ မဥြေအဒသည် 

တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုတြို ေ့၏ ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ မယောစနစ် ော်း 

 သြိ မတှ် ြေျုထော်း ခင််း မရှြိသ ြငေ့ ် “မအ ြေ်းအသော ်  နရ်ော ရှြိ”ဟုဆြိုလ င ်

ရနြိငုအ် ောင််းအြေလြိမေ့မ်ည်။ ထြိမု သောမ  သစ်အတောဥြေအဒ ြိ ု

အလေ့လောက ညေ့်အသော ခေါတွင ် က ြိျု်းဝြိုင််းအတော၊ 

က ြိျု်း ြေင ်ော ွယ်အတောမ ော်း စြိစစ်အရ်း ြဲွွေ့၊ လြ်ုေငန််း ြဲွွေ့မ ော်း ြိ ု

ြဲွွေ့စည််းအသော ခေါ အဒသခ တြိုင််းရင််းသော်း ြေည်သမူ ော်း ြိ ု

ထညေ့်သွင််းြဲွွေ့စည််းရမည်ဟု အတွွေ့ ရှြိရြေေါသည်။ ထြို ေ့  ြေင ် “အဒသခ မ ော်းမ ှ

၎င််းတြို ေ့၏ ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း ရ ထြိန််းသြိမ််းထော်းသညေ့် 

သ ောဝသစ်အတောမ ော်းနငှေ့ ် ဒ အရအတောမ ော်း ြိ ု  သြိ မှတ် ြေျုနြိငုသ်ည်” 

ဟူအသော  ြေဋ္ဌောန််းခ  ်သည်   ြေျုသအ ောအဆောငအ်နအသော 

ဥြေအဒ ြေဋ္ဌောန််းခ  ်  ြစ်အြေသည်။ သြို ေ့အသေ်ာ ထြိဥုြေအဒ ြေဋ္ဌောန််းခ  ် ြိ ု

 မှနတ် ယ် အလ်းစော်းလြိ ု်နော  အ ောင ်ထည် အြော်အဆောငမ်ှသော 

ဥြေအဒ ြေဋ္ဌောန််း ခင််း၏    ြိျု်းရလဒမ် ော်း ြို တြိငု််းရင််းသော်း ြေည်သူမ ော်း 

ခ စော်းက ရမည်  ြစ်အြေသည်။ ထြို ေ့နည််းတူ အ မလွတ်၊ အ မလြ်ေ၊ 
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အ မရြိုင််းစ မ ခန ေ့ခဲွ်အရ်း ဥြေအဒတွငအ်ြော် ြေြေေါ တြိငု််းရင််းသော်းတြို ေ့၏အ မမ ော်း ြိ ု

အ မလွတ်၊ အ မလြ်ေ၊ အ မရြိုင််းမဟုတ်ဟူ၍ သတ်မတှ်ထော်းြေေါသည်။ 

“တည်ဆဥဲြေအဒ၊ စည််းမ ဉ််းမ ော်းနငှေ့ ်ည  အတောငယ်ောလုြ်ေြေြိုငခွ်ငေ့ ်

အြေ်း ြ်ေထော်းသညေ့်အ မမ ော်း၊ အဒသခ တြိငု််းရင််းသော်းမ ော်း၏ 

ရြို်းရောယဉ်အ  ်းမှုဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း  စဉ် လော ရ သတ်မှတ်အ မမ ော်း၊ 

 မ ော်း ြေည်သူနငှေ့ ် တြိုင််းရင််းသော်းမ ော်းဆြိငုရ်ော  ောသောအရ်း၊ လူမှုအရ်း၊ 

ြေညောအရ်း၊   န််းမောအရ်းနငှေ့ ် လမ််းြေန််းဆ ်သယ်ွအရ်းတြို ေ့ တွ ် 

လ ်ရှြိ သ ု်း ြေျုထော်းသညေ့်အ မမ ော်း”ဟု အြော် ြေထော်းြေေါသည်။ အတောငယ်ော 

အ မ ြိ ု တည်ဆဥဲြေအဒ ရ သတ်မှတ်ထော်းသည်ဟဆုြိုလ င ် ြေ ုစ -၇ 

ရရှြိထော်းသညေ့်အတောငယ်ောအ မမ ော်း ြို ဆြိုလြိုြေေါသလော်း။ 

အဒသခ တြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ ရြို်းရောယဉ်အ  ်းမှု ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း 

 စဉ် လော ရ သတ်မှတ်အ မမ ော်းနငှေ့ ် ောသောအရ်း၊ လူမှုအရ်း၊ ြေညောအရ်း၊ 

  န််းမောအရ်းနငှေ့ ် လမ််းြေန််းဆ ်သယ်ွအရ်းတြို ေ့ တွ ် လ ်ရှြိ 

 သ ု်း ြေျုထော်းသညေ့် အ မမ ော်းဆြိုသည်မှော မည်သညေ့်အ မမ ော်း ြစ်ြေေါသည်ဟ ု

တြိုင််းတောသတ်မှတ်၍ တည်ဆဥဲြေအဒတစ်ရြ်ေရြ်ေ၌  ြေဋ္ဌောန််း 

 တည် ြေျုငြေ ်းြေေါငြေ လော်း။ ဤအမ်းခွန််းမ ော်း အမ်း မန််းက ညေ့လ်ြို ်အသော ခေါ 
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အ မလွတ်၊ အ မလြ်ေ၊ အ မရြိုင််း စ မ ခန ေ့ခဲွ်အရ်းဥြေအဒတွငအ်ြေ်းထော်းသညေ့ ်

တြိုင််းရင််းသော်း ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်းသည် “အြေ်း ော်းအြေ်း၏ မရ” ဟူ၍ ဆြိရုအခ  

အတောေ့မည်။  မှနတ် ယတ်ွင ် အ မ ြေင၌် အ မလွတ်၊ အ မရြိုင််းမရှြိအြေ။ 

(Julia Fogerite, Jack Jenkins Hill, and Athong Makury, 2018)။ 

 မနမ်ောနြိငုင်  တွ ် အရရှည်တည်တ ေ့ခြိုငင်မဲငြေ ်း ဟနခ်  ည် အသော 

ြွ ွေ့ ငြြိျု်းတြို်းတ ်မှု စ မ  ြိန််း(၂၀၁၈-၂၀၃၀)၏ မဟောဗ ျူဟော ၅.၅ သည် 

အ မယော ုြ်ေခ ျုြ်ေမှုနငှေ့ ်တြိုင််း ြေည်ရှြိ သအ ောဝ ရင််း  မစမ် ော်း ြို  ြေည်သူ ေ့ 

   ြိျု်းစ ်းြေွော်း တွ ် အရ်ှးရှုငြေ ်း စ မ  ြ်ုေခ ျုြ်ေမှု  ော်းအ ောင််းလောအ ောင ်

လမ််း ြေထော်းသည်။ (MSDP, 2018)။  မနမ်ောနြိငုင် ၏ စ ်းြေွော်းအရ်းမူဝေါဒ ၁၂ 

ခ  ်တွငလ်ည််း လယ် ဏ္ဍနငှေ့ ် အတောငသ်ူလယ်သမော်းမ ော်း၏ စ ်းြေွော်းအရ်း 

လုြ်ေငန််းမ ော်း အရရှည်ြွ ွေ့ ငြြိျု်းတြို်းတ ်အစရန ် စသညေ့် မူဝေါဒအြော် ြေခ  ်မ ော်း 

ြေေါရှြိသည် (Ministry of Planning and Finance, 2016)။ 

 မ ြိျု်းသော်းအ မ သ ်ုးခ မှုမူဝေါဒတွင ် “တြိငု််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းမ ော်း၏ 

အ မ သ ်ုးခ မှု ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း”ဟ၍ူ  ခန််းတစ်ခန််း သ ်းသန ေ့ ်ြေဋ္ဌောန််း 

ထော်းသည် ြို အတွွေ့ ရှြိရြေေါသည် (National Land Use Policy, 2016)။ 

တြိုင််းရင််းသော်းတြို ေ့၏ လ ်ရှြိအ မ သ ်ုးခ မှု ြို မတှ်ြေ ုတငထ်ော်း ခင််း 
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ရှြိသည် ြစ်အစ၊ မရှြိသည် ြစ်အစ တြိုင််းရင််းသော်း လူမ ြိျု်းစုမ ော်း၏ 

ရြို်းရောအ မလုြ်ေြေြိုငခွ်ငေ့ ်  ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း၊ ရြို်းရောအ မစ မ  ုြ်ေခ ျုြ်ေမှု 

 အလေ့ ထမ ော်း ြို  သြိ မတှ် ြေျု ော ွယ်ရမည် ဟူ၍ 

 ြေဋ္ဌောန််းထော်း ခင််း ြို ယင််း ခန််းတွင ် အတွွေ့ ရှြိရြေေါသည်။ သြို ေ့အသေ်ာ 

မည်သြို ေ့ ော ွယ်မည်။ တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုတြို ေ့၏အ မ သ ု်းခ မှု ြိ ု

မှတ်ြေ ုတငန်ြိငုရ်န ် တည်ဆဥဲြေအဒမ ော်းတငွ ်  ြေဋ္ဌောန််းရမည်။ သစ်အတောအ မ 

သြို ေ့မဟုတ် လယ်ယောအ မ သြို ေ့မဟုတ် အ မလွတ်၊ အ မလြ်ေနငှေ့အ် မရြိုင််း  ြစ် 

သတ်မှတ်ထော်းအသော အ မအြေေါ်တွင ်  လှညေ့်    နော်းအြေ်း 

အတောငယ်ောအ မမ ော်းနငှေ့ ် စြ်ေလ ဉ််း၍ ရြို်းရောအ မ သ ု်းခ မှု ခွငေ့ ်အရ်း ြိ ု

မှတ်ြေ ုတငန်ြိငုအ်ရ်း  တွ ်  မ ြိျု်းသော်းအ မဥြေအဒသစ်တွင ်

 ြေဋ္ဌောန််းရမည်ဟု ြေေါရှြိြေေါသည်။ သြို ေ့ဆြိလု င ်  ထ ် ဆြိုခဲေ့အသော ြေ ုစ -၇ 

 ဲေ့သြို ေ့အသော နြိငုင် သော်း အ ခ ြေျု အ မယောလုြ်ေြေြိုငခွ်ငေ့ ်ြေျု လ ်မှတ် ြို 

အတောငသ်ူလယ်သမော်းမ ော်း ော်း ထတ်ုအြေ်းသ ဲေ့သြို ေ့ တြိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ 

အ မယောြေြိုငဆ်ြိငုမ်ှု ြို ဓအလေ့ထ ်ုးတမ််း အ ခ ြေျု လယ်ယောအ မ 

လုြ်ေြေြိုငခွ်ငေ့ ်ြေျု၊ ြေြိငုဆ်ြိုငခွ်ငေ့ ်  လ ်မှတ် ြိုတ ထငွ၍် နြိငုင် သော်း အ ခ ြေျု 

စနစ်နငှေ့ ်  ငြေြိျုင ်ြေဋ္ဌောန််း ခင််း ော်း ယခုအရ်းဆွအဲနအသော 
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 မ ြိျု်းသော်းအ မဥြေအဒသစ်တငွ ်  ြေဋ္ဌောန််းလြို ်လ င ်

 မ ြိျု်းသော်းအ မ သ ်ုးခ မှုမူဝေါဒ၏ လမ််းညွှနခ်  ်နငှေ့ ်  ြိ ု်ည ြေေါအက ောင််း 

ရှင််းလင််းတင ်ြေလြို ရ်ြေေါသည်။ 

 

နိဂ  ုံး 

အ မ ြေေါ ဝင ် သယ ဇောတမ ော်း 

အြေေါက ယ်ဝအသော မနမ်ော ြေည်သည် စစ်မ ် ြစ်ြေွော်းအနသည်မေှာ 

 ောလရှည ် က ောလှငြေ  ြစ၍်  မနမ်ော ြေည်သမူ ော်းသည်  မ္ောေ့ လယ်တွင ်

မ  ်နေှာငယ်ငယ် ြငေ့ ် ဆင််းရဲနြိမေ့်  စွော အနထြိငုက် ရ သည်မှောလည််း 

 ခ ြိနက် ော မငေ့ခဲ်ေ့ငြေ   ြစ်အြေသည်။  ောရှြွ ွေ့ ငြြိျု်းအရ်း ဏ၏် ၂၀၁၇ ခုနစှ ်

 စ ရငခ် စောမ ော်း ရ  မနမ်ောနြိငုင် လ ု်း ဆငေ့ ်(တစ်နည််း- မ ြိျု်းသော်း ဆငေ့)် 

ဆင််းရဲနမွ််းြေေါ်းမှု သ ်မှတ်ခ  ်မ ဉ််းအ ော ်တွင ် ရှြိအသော 

 အရ တွ ်သည်  မနမ်ောနြိငုင်  စုစုအြေေါင််း လူဦ်းအရ၏ ၂၄.၈ 

ရောခြိုငန်ှုန််းရှြိသည် (ADB, 2017)။ ဆငရ်ဲနမွ််းြေေါ်းအသော 

 မနမ်ော ြေည်သမူ ော်း အန ြငေ့ ် ယခု ြစ်ြေွော်းလ  ်ရှြိအသော Covid-19 

 ြ်ေအရောဂေါအက ောငေ့ ် ြေြိုမြိုဆင််းရဲနမ်ွ်းြေေါ်းြြို ေ့သော ရှြိြေေါသည်။ (The World 
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Bank, 2020)။  စစ်မ ် ြစြ်ေွော်းအနအသော  ဓြိ  အက ောင််းရင််း ြစ်သညေ့် 

ငငြိမ််းခ မ််းအရ်း င််းမဲေ့ ခင််းသည် အလော ြေေါလတရော်းမ ော်း ြစ်သညေ့ ်

လွတ်လြ်ေ ခင််း၊ တရော်းမ တ ခင််း၊ တန််းတူည မ  ခင််းဆြိသုညေ့်တရော်းမ ော်း 

 ော်းနည််းအလ ောေ့ြေေါ်းအန ခင််းအက ောငေ့ ်  ြစ်အြေသည်။ ထြိအုလော ြေေါလ 

တရော်းမ ော်း  ြေနလ်ည်ထနွ််း ော်းအစရန ် ၂၁ ရောစု ြေငလ် ု ဲေ့သြို ေ့အသော 

 ော်းလ ်ုးြေေါဝငအ်သောနြိငုင် အရ်းအတွွေ့ဆ ု အဆွ်းအန်ွးြေွဲက  ်းမ ော်း 

  င််းြေရမည် ြစ်သ ဲေ့သြို ေ့ ယခု 

ဒ မြို အရစ  သွင ်ူ်းအ ြေောင််းအရ်း ောလတွင ် ဥြေအဒအဟောင််းမ ော်း ြိ ု

 ြေငဆ်ငင်ြေ ်း ဥြေအဒသစ်မ ော်း ြိုအရ်းဆွကဲ ရောတွင ်  ြေည်သ ူြိုမ  ်နေှာမူအသော 

တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုတြို ေ့၏  ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း ြို ောမခ အသော 

ငငြိမ််းခ မ််းအရ်း ြိ ု ရည်အမ ော်အသော ဥြေအဒမ ော်း ြစ်လောအစရနမ်ှောလည််း 

လွနစ်ွော  အရ်းက  ်းလှြေေါသည်။ 

တြိတြိလင််းလင််းဆြိုရလ င ် အရ်းဆွအဲနအသော 

 မ ြိျု်းသော်းအ မဥြေအဒသည်  မ ြိျု်းသော်းအ မ သ ်ုးခ မှုမူဝေါဒ 

လမ််းညွှနခ်  ်အ ောင််း ြစ်သညေ့် “ဗဟြိုခ ျုြ်ေ ြိုငမ်ှုအလ ောေ့ခ အရ်း” 

ဆြိုသညေ့်လမ််းညွှနခ်  ် ြိလုြိ ု်နော၍ တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစု  သ ်းသ ်း၏ 
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အ မယောြေြိုငဆ်ြိငုမ်ှု ခွငေ့ ်အရ်းမ ော်း ြို အဆောငရွ် ်အြေ်းရြေေါမည်။ 

တြိုင််းရင််းသော်းလူမ ြိျု်းစုတြို ေ့ ြိယ်ုတြိုင ် ဥြေအဒ ြေျုနြိငုအ်သော၊ စ မ ခန ေ့ခဲွ်နြိငုအ်သော 

 အ ခ အန တစ်ရြ်ေ ြို လမ််းြွငေ့အ်ြေ်းလြို ်မှသော 

ငငြိမ််းခ မ််းသညေ့်ြ ်ဒရယဒ် မြိ ုအရစ   ြေည်အထောငစ်ုက  ်း ြစ်အြေေါ်အစရန ်

က  ်းမော်းသညေ့်  အထော ် ြေ ေ့အ ောင််း တစ်ခု  ြစ်လောအြေလြိမေ့်မည်။ 

ဗဟြိုခ ျုြ်ေ ြိုငမ်ှု  ော်းအ ောင််းအသော  ြေဋ္ဌောန််းခ  ်မ ော်း ြငေ့သ်ော 

 မ ြိျု်းသော်းအ မဥြေအဒ ြိ ု ဆ ်လ ် အရ်းဆွမဲည်ဆြိြုေေါ  

စစ်မ ် ြစ်ြေွော်းအနမှုမ ော်း ြိ ု မ ်းအလောငရ်ောအလြေငေ့ ် လုြ်ေသ ဲေ့သြို ေ့ 

 ြစ်အနလြိမေ့်ဦ်းမည်ဆြိသုည် ြိ ု သတြိက  ်းက  ်းထော်းက ရန ်

လြို ြ်ေြေေါအက ောင််း အစတနောအ ောင််း ြငေ့ ်တင ်ြေလြို ်ရြေေါသည်။ 
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