




အသိေပးေၾကျငာခ်က္

ဤစာတမ္းကို ဥေရာပသမဂၢ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ 

လူဇင္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဆြဒီင္၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 

ႏွင့္ မစ္ဆူဘီရွီေကာ္ပုိေရးရွင္းတုိ ႔ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းထားသည့္ LIFT ရန္ပုံေငြ၏ ပံပုိးမႈျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္သည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ LIFT အလွဴရွင္မ်ား၏ 

တရား၀င္အတည္ျပဳထားသည့္ အျမင္မ်ားဟု မယူဆႏုိင္ပါ။ 
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  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာႏွင့္ လူမႈဘဝဆိုင္ရာ သုေတသနအတြဲ (Of Lives and Land 

Series) သည္ လူမႈေရးမႏုႆေဗဒ သုေတသန နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ေျမယာႏွင့္ 

လူတို ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။ 

  အဓိက ဗဟိုျပဳေလ့လာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ- ၿမိဳ႕ျပ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္နီးစပ္ေသာ 

ေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထိငု္ျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏငွ္ ့ျပနလ္ညအ္ေျခခ် ေနထုိင္ျခင္း စသည္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားႏငွ္ ့

ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏံွ႔အျပားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ 

ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ားကုိ အေျခခံကာ 

ေျမယာႏွင့္  သက္ဆိုင္ေနသည့္အရာမ်ားကို  မည္ကဲ့သို ႔ပံုေဖာ္ေနေၾကာင္း  အေသးစိတ္ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ထားေသာ သုေတသန ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေန 

မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ား အားလုံး 

ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ထိုအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ မူဝါဒ 

ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္အႀကံျပဳခ်က္ 

မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

  ဤသုေတသန စာတြဲကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 

ေကာ္မတီတစ္ခုက ျပန္လည္ဆန္းစစ္ အတည္ျပဳထားပါသည္။ 

ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမယာႏွင့္ လူမႈဘဝသုေတသနစာတြဲမ်ား

Boutry, M., Allaverdian, C. Mellac, M., Huard, S., San Thein၊ 

Tin Myo Win, Khin Pyae Sone. (2017).  ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ 

ေျမယာပိငုဆ္ုငိလု္ပကုိ္ငခ္ြင့ ္- အပပူိငု္းဇနု ္ႏငွ့ ္ျမစဝ္ကၽြန္းေပၚေဒသရွ ိသမိငု္းေၾကာင္းရာ႐ႈေထာင့ ္

မ်ားမသွည ္လကရ္ွၾိကံဳေတြ႕ေနရေသာ ဘဝျဖစရ္ပမ္နွမ္်ားဆသီို႔၊ ျမနမ္ာႏိုငင္ ံေျမယာႏငွ္ ့လမူႈဘဝ 

သုေတသနစာစဥ္ - GRET ရန္ကုန္။ 

https://www.gret.org/publication/land-tenure-in-rural-lowland-myanmar-from-

historical-perspectives-to-contemporary-realities-in-the-dry-zone-and-the-

delta/?lang=en

သုေတသနစာတြဲအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္မွ ရယူႏုိင္ပါသည္။ -

https://www.gret.org/wp-content/uploads/Gret_LandTenure_report_Myanmar-1.pdf 
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ေအာက္ေမ့သတိရလ်က္

ဤစာအုပ္ကို ကုိတင္မ်ိဳးဝင္း "ဆရာ အိုက္စ္ (သို႔မဟုတ္) ေမာင္ေရခဲ" အား 

ရည္ရြယ္လ်က္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“ထက္ျမက္ၿပီး စိတ္အားထက္သန္ေသာ သုေတသီတစ္ဦး

လြတ္လပ္ေသာ စိတ္၀ိဥာဥ္ရွင္

ဟာသဥာဏ္ရႊင္သူတစ္ဦး

အလုပ္ကုိႏွစ္ျမႇပ္ၿပီးလုပ္တတ္ေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္တစ္ဦး

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စြန္႔စားခန္းမ်ားတြင္ အေဖာ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္”

သတိရလ်က္ပါ ဆရာ…
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မာတိကာ

စ်ပံု ၁ : ဘြလ္တက္ခ္ေက်းရြာရွိ ၿခံခတ္ထားေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံ

အတိုေကာက္ ေဝါဟာရမ်ား ဋ

လိုင္ (ဟားခါးခ်င္း) ေဝါဟာရမ်ား ဎ

ေက်းဇူးတင္လႊာ ဒ

အႏွစ္ခ်ဳပ္ န

သုေတသန အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁။ နိဒါန္း  ၁

၂။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စီမံခန္႕ခြဲေသာ ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္အား  ၃ 

 အသိအမွတ္ျပဳေရး ဥပေဒဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

၃။ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားဆိုင္ရာ  ၄ 

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း

၄။ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားတြင္  ၈

 ဆက္လက္က်င့္သံုးမႈ ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား 

 ၄.၁ ။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ ၈

 ၄.၂ ။ အၿမဲတမ္း စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္း  ၁၃

 ၄.၃ ။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျပာင္းအလဲ - ေျမအသံုးခ်မႈ၊  ၂၁

  ၿမိဳ႕ျပျဖစ္တည္မႈႏွင့္  သက္ဆိုင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား

 ၄.၅။ သစ္ေတာႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား ၂၃

 ၄.၆။ ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းေၾကာင့္အဖိုးတန္လာေသာအရင္းအျမစ္မ်ား ၂၆

 ၄.၇။ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာလႊဲေျပာင္းျခင္း ၂၈

၅။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း  ၃၀

C
el

in
e 

A
lla

ve
rd

ia
n



ပံု ၂ : ႏွံစားေျပာင္း၊ ဆာလဖာပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ အပင္သီး ခရမ္းခ်ဥ္

၆။ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္  ၃၅ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။

 ၆.၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္   ၃၅

  ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း

 ၆.၂။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စနစ္အလြန္- စပါးမဟုတ္ေသာ  ၃၆

  အၿမဲတမ္း စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္

 ၆.၃။ အေရးပါေသာ သစ္ေတာမ်ား၏အခန္းက႑ ၃၇

 ၆.၄။ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ၃၈

  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို  တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ 

  အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား 

 ၆.၅။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကိုခိုင္မာေစရန္ ၄၆

  အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 

 ၆.၆။ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း ၄၇

 ၆.၇။ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစျခင္း ၄၉

၇။ နိဂံုးခ်ဳပ္ ၄၉

၈။ ကိုးကားခ်က္မ်ား ၅၄
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AMD  Agricultural Mechanization Department (စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန)

CARD Community Association for Rural Development 

 (ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လူထုအဖြဲ႔အစည္း)

CCER Chin Committee for Emergency Response 

 (ခ်င္းျပည္နယ္အေရးေပၚတုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ)

CF   Community Forestry (ေဒသခံျပည္သူပုိင္အစုအဖြဲ႔သစ္ေတာ)

CLS  Customary Land tenure Systems (ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္)

CNF   Chin National Front (ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး)

CT   Customary tenure (ဓေလ့ထုံးတမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္)

CORAD  Chokhlei Organisation for Rural and Agricultural Development 

 (ေက်းလက္ႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ ခ်ဳပ္လိုင္အဖဲြ႕အစည္း)

DALMS Department of Agricultural Land Management and Statistics 

 (လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန)

DOF   Department Of Forests (သစ္ေတာဦးစီးဌာန)

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 (ကမာၻကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္း)

GAD  General Administration Department (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန)

GRET  Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques 

 (သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာ ဖလွယ္ေရးအဖဲြ႕)

HCDC   Hakha City Development Committee 

 (ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ)

အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရမ်ား
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JICA  Japan International Cooperation Agency 

 (ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ)

KMSS  Karuna Mission Social Solidarity 

 (ဂ႐ုဏာလူမႈစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအသင္း)

LCG   Land Core Group (ေျမယာမ႑ိဳင္အဖဲြ႕)

LUC  Land Use Certificate (ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္)

MoALI   Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation (စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 

ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန)

MMK   Myanmar Kyat (က်ပ္ေငြ)

NGO   Non-Governmental Organization (အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း)

NLD  National League for Democracy (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္)

NLUP   National Land Use Policy (အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒ)

NTFP   Non-Timber Forest Products (သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား)

SC   Shifting Cultivation (ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ)

SLRD   Statistical and Land Record Department (ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန)

SLORC State Law and Order Restoration Council 

 (ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕)

SPDC -State Peace and Development Council 

 (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ)

UN   United Nations (ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ)

UNDP   United Nations Development Programme (ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္)

UNICEF  United Nations Children's Fund (ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖဲြ႕)

VFV  Virgin, Fallow and Vacant land (ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ား)

VLMC  Village Land Management Committee 

 (refers to Village Tract management committee) 

 (ေက်းရြာေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ (ေက်းရြာအုပ္စုစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ))

WFP   World Food Programme (ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖဲြ႕)
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လိုင္ (ဟားခါးခ်င္း)
အာရ္ - ar  ၾကက္

အာရ္ပီ - arpi  သားေဖာက္ၾကက္မ

ေဘြ - bawi  အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ဳိးႏြယ္စု ( ဖြန ္တြင္လည္း ၾကည့္ပါ။)

ေဘြပါး - bawipa  ႐ိုးရာအႀကီးအကဲေနရာ (ေဘြ) တြင္ မိမိကုိယ္ကို အစားထုိးရန္  

ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳမ်ားမွ ( အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ - ဘာဝီ ႏု)  

ေပးထားေသာအမည္

ခ်ီယာ - chia  သာမန္အရပ္သားမ်ား

ေဘဆူလ္ - busal ဆာလဖာပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး

ခ်န္း - chung  မ်ိဳးႏြယ္၊ အဆက္္အႏြယ္

ဒြမ္း - dum  ဥယ်ာဥ္ (အင္ဒြမ္း- အိမ္စိုက္ဥယ်ာဥ္)၊ သစ္သီးၿခံ

ဖန္း - faang  ေျပာင္းဆန္

ဖက်န္း - facang  စပါး

ဖန္ဗြီ - fangvui  ေျပာင္းဖူး

မြန္းဖီယ ခြန္း-   ဟားခါးေစ်းသို႔ေရာင္းခ်ေသာ တံျမက္စည္႐ုိးထုတ္ႏုိင္သည့္ အပင္

hmunphiah kung

အင္ဒြမ္း - Inn dum ဒြမ္း ကိုၾကည့္ပါ

ကာလ္ဒ္- kalh  သတို႔သမီးဘက္မွ လက္ဖဲြ႕အျဖစ္လက္ခံရရွိေသာ ေျမကြက္

ခဝီ - kawi  သတို႔သား၊ သတို႔သမီးတို႔၏ အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္း

ခမ္ဖီ - khamphe  ရွမ္းနံနံပင္ သို႔မဟုတ္ မက္ဆီကို နံနံပင္ (Eryngium foetidum)

ခူခ်ီယာ - Khuachia မေကာင္းဆိုးဝါး

ခြာဟရြမ္း - khua hrum  အႀကီးအကမွဲ သူ၏ ၾသဇာအာဏာကုိလက္ခံရရိွေသာ ေနရာတစ္ခုကုိ 

ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဝိဥာဥ္

ခြာရမ္ - khua ram ေက်းရြာတစ္ခု၏နယ္နမိတ္ႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္သက္ဆုိင္ေသာ 

နယ္ေျမျပယူနစ္။

လိုင္လုိ - lai lo ေႏြးေသာ ေျမ၊ လိုပီလ္ကို ၾကည့္ပါ

လိုင္(ဟားခါးခ်င္း) ေ၀ါဟာရမ်ား
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ပံု ၃ : စပါးရိတ္သိမ္းသည့္ ခ်င္းတံစဥ္
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လိုင္ (ဟားခါးခ်င္း)ေ၀ါဟာရမ်ား

လက္ - lei ေလွကားထစ္စပါးစုိက္ခင္း

လိုပီလ္ -lopil ေက်းရြာပိငု္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာ စုကိပ္်ိဳးေရးယူနစတ္စခ္ ုပါဝင္ေသာ 

(ရံဖန္ရံခါတြင္ ေတာင္တစ္လံုး၏ ေဘးဘက္တြင္ ရွိေသာ) က်ယ္ျပန္႔ 

သည့္ ကြင္းျပင္၊ ေက်းရြာပိုင္အလွည့္က် ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ 

တြင္ လုိပီလ္မ်ားစြာရွိၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းစီကုိ အလွည့္က်ႏွစ္တြင္ ရွင္း 

လင္းျခင္း၊ မီး႐ိႈ႕ျခင္းႏွင့္ ေျမလြတ္အျဖစ္ ျပန္မျဖစ္မီ ( ၁ မွ ၃ ႏွစ္အထိ) 

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ျပဳလုုပ္ၾကသည္။ လိုပီမ်ားကို လိုင္ ႏွင့္ ဇို အကြက္မ်ား 

အျဖစ္ ျပန္ခဲြထားသည္။ လိုင္သည္ အျမင့္ေပနိမ့္ေသာေနရာရွိ  

ေႏြးေသာ အကြက္မ်ား ျဖစ္ကာ၊ ဇိုမ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ 

ေတာင္ေစာင္းမ်ားရွိ ေအးေသာေျမကြက္မ်ားျဖစ္သည္။ 

လို - lo  လိုပီတစ္ခုအတြင္းရွိ ေျမကြက္ (လိုပီကို ၾကည့္ပါ)

လိုမြန္း - lo hmun စာပုိဒ္တြင္ အေမြရအကြက္ဟု ရည္ညႊန္းၿပီး၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေျမတစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ လိုပီတစ္ခုရွိ 

၎အကြက္ကိ ုဘုိးဘြားမ်ားမ ွစုကိပ္်ိဳးခဲၾ့ကၿပီး အသံုးျပဳလုပက္ိငုခ္ြင့က္ု ိ

အေမြေပးျခင္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလုိပီကို 

စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက ထုိအကြက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အေမြ 

ဆက္ခံသူကို ဦးစားေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေျမသည္ ေက်းရြာစီမံ 

ခန္႔ခဲြမႈေအာက္တြင္သာ ရွိေနေသးၿပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာင္းခ် 

ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းတို႔ကို ခြင့္မျပဳေပ။

လိုစြာလ္မန္လီယမ္ -  လယ္သမားတစ္ဦး၏ လယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ ဥယ်ာဥ္ကို ဖ်က္စီးျခင္း

lo hrawh man liam အတြက္ ေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

(ဖလမ္းခ်င္းတြင္ )  သတုိ႔သမီးတစ္ဦးအျဖစ္ ဇနီးမယားမွ ဝယ္ေသာ အဆင္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ 

ႏူေနာ္ သြမ္း သို႔မဟုတ္  အဝတ္မ်ား (Stevenson 1943 – 166)

(ဟားခါးခ်င္းတြင္) 

ႏူသြ၀မ္ - nunau thuawm 

ဖီယန္း - phiang ပဲစဥ္းငံု

ဖီယန္းကြမ္ - "ပဲႏွစ္"။ ပဲႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ လိုပီ (လိုင္လို) တြင္ 

phiang kum ပဲစဥ္းငံုမ်ား အဓိကစိုက္ပ်ိဳးသည္။ ယခုႏွစ္သည္ ႐ိုးရာဓေလ့အရ 

"ပဲႏွစ္တြင္ ပဲမ်ားကုိ အၿမဲစိုက္ပ်ိဳးေစေသာ ဒ႑ာရီလာ တားျမစ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ဖြယ္မ်ား" (Lehman 1963: 61)
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လိုင္ (ဟားခါးခ်င္း)ေ၀ါဟာရမ်ား

ဖြန္ - phun မ်ိဳးႏြယ္စု

ေဘြဖြန္ - bawi phun မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲ

ဖြန္ေသာ့ - phun thawh ဇနီး၏ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ မ်ိဳးရိုးအဆင့္္အတန္းႏွင့္ဆိုင္ၿပီး သူမမွ ခင္ပြန္း ႏွင့္ 

ကေလးမ်ား၏ မ်ိဳးရိုးအဆင့အ္တန္းကိ ုအေထာက္အထားျပေပးေသာ 

ထိမ္းျမားသည့္ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစား

စူ - seu လပုသ္ားငွားျခင္း သို႔မဟုတ ္ပစၥည္းခ်င္းဖလယ္ွျခင္း ကိဆုံုးျဖတ္ရာတြင ္

သုုံးေသာ ယူနစ္တစ္ခုကုိ ဆုိလုိသည္။ (နီလႊမ္းမန္ ဟုလည္းေခၚသည္)

စတီလ္ရမ္ - satil tlawn စားက်က္ေျမ

စီယာ - sia ႏြားေနာက္ (Bos frontalis)

စီယာပီလ္ - siapil လိုပီေျမ၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေနာက္ 

လိုပီတြင္ စားက်က္ေျမျပဳလုပ္ျခင္း

စီယာပီလ္နမ္ -  စီယာေဖလ္တစ္ခုတြင္ ျမက္စားမည့္ တိရိစာၦန္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ 

siapil nam ႏြားေနာက္ တစ္ေကာင္ကို ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း

သန္ေၾတ (ဖလမ္းခ်င္း)  ဆာလဖာပဲအမ်ဳိးမ်ိဳး

သို႔ ရတြန္ (ဟားခါးခ်င္း) 

- thantre (Falam Chin) or ratum (Hakha Chin)  

သက္ဟြန္း သို႔  စုေပါင္း၍ လုပ္သားမွ်ေဝသည့္စနစ္။ လိုပီရွိ ေျမကြက္တစ္ကြက္ကို 

ေလွာဘုံ - စုိက္ပ်ိဳးေနေသာ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းသည္ လိုပီလုပ္သားအုပ္စုသို႔ 

Thathunh or အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ေပးရန္လိုအပ္သည္

hlawh bung 

တီဟူ - ti huai စိမ့္စမ္းကို ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟုယံုၾကည္ေသာ နတ္ဆိုး။ ခရစ္ယာန္ 

ဘာသာသို႔ မဝငမ္ ီစမိ္စ့မ္းဝန္းက်ငရ္ွ ိသစ္ေတာမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း 

အတြက္ တီဟူကို ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းျဖစ္သည္

ဗို႔ - vok ဝက္

ဗို႕ပီး - vok pi  ဝက္သိုး 

ဇိုလို - zo lo ေအးေသာေျမ၊ လိုပီကို ၾကည့္ပါ

ဇူပီ - zu pi ေျပာင္းဆန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းဖူးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ  ႐ိုးရာေခါင္ရည္

ဇူပူး - zu pu ေခါင္ရည္အိုးႀကီး

တ
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ပံု ၄ : HNIARLAWN ေက်းရြာရွိ မိခင္ႏွင့္ကေလးငယ္ 

ဤစီမံကိန္းအား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ (Live-

lihoods, and Food Security Trust Fund – LIFT) ၏ သင္ယူေလ့လာမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ 

အစီအစဥ္က အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာ ဗဟု 

သုတမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစရန္ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ကူညီေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ သုေတသနစာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ Maxime 

Boutry (သုေတသီေခါင္းေဆာင္) ႏွင့္ Celine Allaverdian (စီမံကိန္းညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး) တုိ႔က 

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ကြင္းဆင္းသုေတသီမ်ားမွာ မခင္ျပည့္စံု ၊ ကုိတင္မ်ိဳးဝင္းႏွင့္ 

မဆုန္ခ်င္းပါရ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ ေဒသတြင္း 

လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ဆယ္စုႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဟားခါး GRET ႏွင့္ CORAD အဖြဲ႔တို႔ကိုလည္း 

ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြင္းဆင္းသုေတသနလုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ 

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အကူအညီမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

Murielle Morrisson (GRET ဟားခါးစီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ)၊ Lai Uk Nawl (ခ) Ukte 

(ခ်င္းျပည္နယ္ MFI စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ)၊ Tial Lian (ဟားခါး - GRET ဆက္သြယ္ညႇအ.ိႏႈင္ိးေရးမွဴး)၊ 

Salai Sui Cue (CORAD)၊ Tha Khar (CORAD)၊ ႏွင့္ Thla Uk (CORAD) တုိ႔အားလည္း လြန္စြာ 

ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အကူအညီမ်ား 

ကို မရခဲ့ပါက ဤသုေတသနေလ့လာမႈ ျဖစ္္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။ 

သုေတသနကြင္းဆင္းေလ့လာခ်ိန္တြင္ ေစတနာေမတၱာအျပည့္ျဖင့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ 

စြာလက္ခံၾကၿပီး မိမိတို႔၏ အသိအျမင္မ်ားကို မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကေသာ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာ 

မ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။

ဤသုေတသနစာတမ္းအတြဲကို ဝိုင္းဝန္း ဆန္းစစ္သံုးသပ္ ကူညီေပးခဲ့ေသာ Paul 

DeWit, Olivier Evrard, Philip Hirsch ႏွင့္ Mark Vicol တို႔ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ 

ပါသည္။ ၎တုိ႔၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားသည္ အလြန္တရာအေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာဘာသာသုိ႔ျပန္္ဆုိမႈကုိ ေခ်ာေမြ႕သည္အထိျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ေပးခဲ့သည့္  ကုိကဲယုန္း     

(Ke Jung) ကုိလည္း အထူးေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ 

ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဒ



ပံု ၅ :  စပါး႐ုိက္သိမ္းခ်ိန္တြင္ စုေပါင္းလုပ္သားမွ်ေ၀လုပ္ကုိင္ၾကသည့္အဖြဲ႕
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ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဖ်ား 

ေဒသရွိ  ေက်ာက္ေဆာင္ကမ္းပါးမ်ား ထူထပ္လ်က္ရွိေသာ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ တည္ရွိ 

ၿပီး ေဝးလံေခါင္ပါးသည့္ ေက်းလက္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စုစုေပါင္း 

လူဦးေရ ၅၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိကာ  (၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ) အဓိကေတာင္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဆင္းရဲဆံုးေဒသ 

တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

ေနာကခ္အံခင္းအက်င္းတြင ္ျပငပ္ႏုငိင္မံ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိငု္ေနၾကေသာ ခ်င္းလငူယမ္်ား၏  

အေရးႏငွ္ ့ႏိငုင္အံတြင္းႏငွ္ ့ကမၻာအဆင္ ့ေစ်းကြကမ္်ားသို႔ ခ်င္းျပညန္ယ္၏ တုိးပြားလာေနေသာ 

စီးပြားေရး ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Vicol et a/. 2018) တို႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

ခ်င္းလမူ်ဳိးမ်ား၏ ေျမယာအာမခခံ်က္ ရရွိေရးတို႔ႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္းၿပီး အသစအ္သစ္ေသာေမးခြန္းမ်ား 

ကို ေပၚေပါက္လာေစပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကာစအခ်ိန္တြင္ ယခုသုေတသန 

ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာထားသည့္ ေျမယာျပဳျပင္မႈအေျပာင္းအလဲ၊ ၿမဳိ႕ျပ ျဖစ္ C
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 အႏွစ္ခ်ဳပ္
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တည္လာမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ အေရြ႕မ်ားတို႔သည္  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ (NLD) အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ေအာက္ႏွင့္ အလြန္ကာလမ်ားတြင္ ဆီေလ်ာ္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၈ လြတ္၊ 

လပ္၊ ႐ုိင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ 

လည္း ကုိက္ညီလ်က္ရွိပါသည္။ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား (CLS)ကုိ အစုိးရဘက္မွ အသိအမွတ္ျပဳ 

ထားျခင္းမရွိသည္က ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ ေဒသတြင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (NGOs)မ်ားမွ အဓိကစုိးရိမ္ပူပန္မ်ားရွိေနသည္ကို 

ေတြ ႔ရွိရပါသည္။ အမွန္မွာ အဆိုပါစနစ္မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း1ေက်းရြာမ်ားရွိ 

ေျမယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ခဲြရာတြင္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ 

မူေဘာငတ္စရ္ပက္ိ ုကိယုစ္ားျပဳေနျခင္းျဖစပ္ါသည။္ သို႔ေသာလ္ည္း ခ်င္းျပညန္ယ္ရွ ိေဒသခမံ်ား 

မွ က်င့္သံုးေနေသာ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား (ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 

(သုိ႔မဟုတ္) အလွည့္က်အနားေပးစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သယံဇာတဘုံစီမံခန္႔ခြဲမႈ)သည္ လက္ရွိျပ႒ာန္း 

ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် မရွိေသးသကဲ့သို႔ အျခားေသာ တရားဝင္ အသိအမွတ္ 

ျပဳထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလည္း ျဖစ္မေနပါ။

ယခုစာတမ္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ၿဗိတိသွ် 

ကိုလိုနီတို႔ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ ယေန႔ေခတ္အထိ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္ဆင့္တို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္ 

အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈတြင္ ဟားခါး 

ၿမိဳ႕(ခ်င္းျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္)ႏွင့္  အနီးတစ္ဝိုက္ေက်းရြာ ကုိးရြာ၌ ရက္ေပါင္း ၈၈ ရက္ 

(ေလ့လာသူ x  ရက္ေပါင္းၾကာခ်ိန္) ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းကာ အဓိက ေျဖဆိုသူ ၁၃၇ 

ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမျပန္႔ေဒသတြင္မူ  အရွိန္အဟုန္ျမင့္ 

စြာ ေျပာင္းလဲေနေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္တည္လာမႈမွာ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ 

ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားအၾကား အားၿပဳိင္ေနသည့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္ 

မ်ား ရွိေနပါသည္။

 ထ႔ိုေၾကာင့္ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္လာမႈတုိ႔သည္ ဟားခါး 

ၿမိဳ႕အပါအဝင ္အနီးတစဝ္ိကု္္ေက်းရြာသားမ်ားႏငွ္ ့၎တုိ႔၏ ေျမယာအသုံးခ်သည္ ့ပံစုဆံက္ႏြယမ္ႈ 

1  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ေပၚေဒသအမ်ားစုတြင္ ေတြ႕ရွိရသကဲ့သုိ႔။
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အေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အေကာင္း 

ဆံုးေနရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ခ်င္းျပညန္ယ ္ဟားခါးၿမိဳ႕ဝန္းက်ငရ္ွ ိ ေက်းရြာမ်ား၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ ္ေျမယာပိငုဆ္ိငု ္ 

မႈႏွင့္ ေျမယာအေျချပဳအရင္းအျမစ္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း(၁၈၉၆-၁၉၄၈)

မွ အစျပဳခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကာလတြင္ 

ေက်းရြာတည္ေနရာမ်ားကို ေျမပံုေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ပိုင္နက္နယ္နိမိတ္မ်ားကို 

သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသအား ႏွစ္သမိ့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ခ်င္းလမူ်ဳိးမ်ားသည္ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေနာက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ရွိလာျခင္း 

စသညတို္႔ေၾကာင္ ့ဟားခါးခ်င္းလမူ်ဳိးမ်ား၏ ေျမယာအေပၚ ႐ႈျမငပ္ံမုွာလည္း ေျပာင္းလခဲဲပ့ါသည။္ 

မ်ဳိးႏြယ္စုတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားတုိင္း ေျပာင္းလဲေနသည့္ နယ္ေျမနယ္နိမိတ္မ်ားကုိ 

အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဘုရားသခင္၏ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည့္ လူမ်ဳိးစုအႀကီးအကဲအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို 

ခံယူထားသူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုခံယူကာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ မိမိတုိ႔လုပ္ကိုင္ႏိုင္သေလာက္ 

ရရွိထားေသာ ေျမမ်ားကို အစဥ္အဆက္ အေမြဆက္ခံလာခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ေၾကာက္ရြံ႕႐ုိေသရေသာ နတ္ဝိဥာဥ္ (အထူးသျဖင့္ ေရေဝေရလဲသစ္ေတာမ်ားကို ကာကြယ္ 

မည့္သူ) ေနရာတြင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားသခင္ျဖင့္ အစားထုိးခဲ့ၿပီး လူမ်ဳိးစုအႀကီးအကဲအစား 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆီသုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

သြားလာရ လြယ္ကူလာၿပီး ေျမျပန္႔ေဒသႏွင့္ ပိုမိုဆက္သြယ္မႈရွိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 

ဆန္စပါးကို စတင္စိုက္ပ်ဳိးလာကာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားတြင္ ပုံမွန္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရိွသည့္ 

ေျပာင္းဆန္ကဲ့သို႔ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအစား ေျပာင္းဖူးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾကပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကုန္စည္ခ်င္းဖလွယ္သည့္စနစ္မွ ေငြေၾကးျဖင့္ေရာင္း၀ယ္သည့္ 

စနစ္ဆီသုိ႔ တျဖည္းျဖည္း အစားထုိးေျပာင္းလလဲာခဲ့ၾကပါသည္။ ဆန္စပါးသည္ အားထားရသည့္ 

အဓိက သီးႏံွတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ေခတ္မီေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစေရးအတြက္ 

လည္း လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ ဆန္စပါးသည္ ရာသီတုိင္းစိုက္ပ်ဳိးေသာ ပထမဆံုး 

သီးႏွံျဖစ္လာၿပီး ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးရာမွ တစ္ဦးခ်င္းစီေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားလည္း ရွိလာ 

ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ကို ခ်င္းျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး 

ေနာက္ တုိးပြားလာေသာ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရမ ွစားသုံးမည့ ္ေစ်းကြကလ္ိအုပခ္်ကက္ိ ုဟင္းသီးဟင္းရြက ္

စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
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ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာျခင္း၊ ဝင္ေငြရ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို စတင္စိုက္ပ်ဳိး 

လာျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္သူ 

မ်ားသည္ သစ္မ်ား၊ မီးေသြးမ်ားသာမက လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေက်ာက္မ်ား 

လည္း လုိအပ္လာသျဖင့္ ထုိသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္သည္ ေက်းရြာမ်ားအထိ 

သက္ေရာက္မႈရွိလာခဲ့ပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကုိင္ျခင္းမွာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ အေျခခံ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း 

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေျမအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ  ေရေဝေရလဲသစ္ေတာမ်ား၊ သစ္ႏွင့္ 

ထင္းခတု္ေတာမ်ား စသည္ ့မတညူီေသာ ေျမမ်ားျဖစၾ္ကပါသည။္ ထို႔ျပင ္အဓကိ စိကုပ္်ဳိးေျမမ်ား 

ကုိ လုိပီလ္းလ္(lopil- ေတာင္ယာကြက္မ်ား) အျဖစ္ ထပ္မံပုိင္းျခားထားပါသည္။ ေက်းရြာအတြင္း 

ရွိ လုိပီလ္းလ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အလွည့္က်စိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ေက်းရြာတစ္ရြာရွိ 

လုိပီလ္းလ္ (lopil) အေရအတြက္မွာ လူဦးေရအခ်ဳိးအစားအေပၚ မူတည္ၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ေျပာင္း 

လဲေလ့ရွိပါသည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား (ေျပာင္းဖူး၊ ေတာင္ေပၚစပါးႏွင့္ ယခင္က စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ 

ေျပာင္းဆန္ စသည့္သီးႏွံမ်ား)ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ ကိုယ္တုိင္စားသံုးရန္အတြက္ 

စိကုပ္်ဳိးျခင္းမ ွေစ်းကြကကို္ ဦးတညသ္ည္ ့ဝင္ေငြရ စိကုပ္်ဳိးေရးအျဖစသို္႔ ေျပာင္းလလဲာျခင္းသည ္

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ သကဆ္ုိင္ေသာ သသိာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလဲ 

တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားတြင္ ဝင္ေငြရသီးႏွံမ်ားကုိစိုက္ပ်ဳိးသည့္ အေလ့အထဆီသို႔ 

လည္း သိသာစြာ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ ေရသြင္းစပါးစိုက္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေလွကားထစ္စိုက္ခင္း 

မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး၏ ႏွစ္စဥ္စားသံုးမႈအတြက္ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ 

ခင္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ဝင္ေငြကုိ ဆန္ႏွင့္ အျခားစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ အသံုးျပဳ 

ၾကပါသည္။ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပိုမိုေဝးကြာၿပီး ဝင္ေငြရႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမမီ 

ႏိုင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ အထူးအေရးႀကီးပါ 

သည္။ ထို႔ျပင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ စားနပ္ 

ရိကၡာျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေသာအခါတြင္မူ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ 

ဝင္ေငြႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို အသင့္ရရွိႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေရးအရင္းအျမစ္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ေဘးဒဏ္မ်ားကုိလည္း ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ 

ေပသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာမ်ားမ ွတစဥ္ီးခ်င္းပုငိ္ေျမယာအျဖစ ္အသံုးျပဳလပုက္ိငုစ္မီရံသည္ ့
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အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ဳိးေရးသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း အဓိကအဆင့္သံုးဆင့္ရွိပါသည္။ ပထမအဆင့္တြင္ 

ေလွကားထစ္မ်ားျဖင့္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရွည္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားႏွင့္ အျခားဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ 

တုိ႔ကို (ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးစားပင္မ်ား) စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ မၾကာေသးမီ 

အခ်ိန္ကစ၍ ဝဥကုိ အေျခခံေသာ သီးႏွံသစ္ေတာေရာေႏွာ စိုက္ပ်ဳိးသည့္စနစ္မ်ား ေပၚေပါက္ 

လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ လူမ်ဳိးစုအဆင့္အတန္းခြဲျခားသတ္ 

မွတ္မႈ ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေလွကားထစ္ စနစ္သုံး စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားျဖင့္ ေက်းရြာအတြင္း 

လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ား စတင္ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

အိမ္ၿခံဥယ်ာဥ္မ်ား (Inn Dum) တည္ရိွခဲသ့ည္မွာ ႏွစ္ၾကာရွည္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြား 

ျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးေသာ အၿမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္မ်ား (Dum) ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္ဝန္း 

က်င္ေဒသမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပ စတင္ျဖစ္တည္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ေလွကားထစ္ 

စိုက္ခင္းမ်ားျဖစ္ထြန္းလာျခင္း၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္  ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ကြက္မ်ားကို အၿမဲတမ္း 

စိုက္ကြက္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလာကာၿပီး ေျမကုိ ျပန္လည္အသြင္ေျပာင္း၍လည္း အသုံးခ် 

ႏိုင္သည္။  အၿမဲတမ္း စိုက္ကြက္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးလာျခင္းသည္ ေငြေၾကးသံုးစြဲသည့္ လူမႈစီးပြား 

စနစ္ဆီသုိ႔ ေျပာင္းလာျခင္းကုိ အေထာက္အပံ့တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ရြာႏွင့္ အနီးအနားမ်ားတြင္ 

ေလွကားထစ္ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္းစိုက္ကြက္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးျခင္းေၾကာင့္ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴ 

ေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာသည္ကိုလည္း သိသာစြာ ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ 

ရာသီအလိုက္ေမြးျမဴလာၾကေသာ တိရိစာၦန္မ်ားကို နိစၥဓူ၀ေၾကာင္းရန္အတြက္ အၿမဲ 

တမ္းစိုက္ကြက္မ်ားအေပၚတြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမွာ လေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ 

ထင္းႏွင့္သစ္သည္ ေက်းရြာမ်ားတြင္သာမကဘဲ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚအထိပါ လိုအပ္ခ်က္ 

ျမင့္မားေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ထင္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း 

သည္ ဝင္ေငြရ နည္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ 

တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထင္းမ်ားခုတ္ယူရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ 

ရြာ မတူၾကေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ရြာမ်ားတြင္မူ ထင္းမ်ားရႏိုင္သည့္ ႏွစ္ရွည္သစ္ေတာမ်ား ရွိေနေသး 

ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ရြာမ်ားတြင္မူ ႏွစ္စဥ္အလွည့္က် သတ္မွတ္ထားေသာ ထင္းရွာေဖြႏိုင္သည့္ 

သတ္မွတ္ေနရာမ်ားရွိပါသည္။ သစ္မာ ထုတ္ယူမႈစနစ္မွာ ဓေလ့ထံုးတမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္ 

ႏြယ္မႈရွိၿပီး (ေက်းရြာအဆင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္တြင္ရွိေနေသးျခင္းျဖင့္) သစ္ေတာဦးစီး 

ဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ အရင္းအျမစ္မွာမူ အစုိးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္ေန 

ေပသည္။ 
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ဓေလ့ထံုးတမ္းစီမံမႈမ်ားအရ လြတ္လပ္စြာ ရယူအသုံးခ်ခြင့္ရွိေသာ အိမ္ၿခံကြက္ 

မ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေငြရေစေသာ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ 

သို႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စီမံေလ့ရွိသည့္ ေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ေဘာင္၏ 

ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရိွသြားေစသည္။ ျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္အတူ 

ၿမိဳ႕ျပအေနအထား ပိုမိုတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ သစ္မာမ်ားႏွင့္ ထင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားအရင္း 

အျမစ္မ်ားလည္း အဖိုးတန္လာၿပီး ၎တုိ႔ကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္လည္း ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စီမံ 

ခန္႔ခြဲသည့္စနစ္ ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ အလားတူပင္ ယခင္က ေရေဝေရလဲသစ္ေတာ 

ဟူ၍ သီးသန္႔သတ္မွတ္မႈ မရွိခဲ့ဘဲ နတ္ထိန္းေတာမ်ားအျဖစ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကၿပီး ထင္း 

ႏွင့္ သစ္မာမ်ားကိုမူ (သစ္ေတာမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမႏွင့္ ေျမလြတ္မ်ား၊ အိမ္ေျမမ်ား အစရွိသည္ 

တုိ႔အပါအဝင္) ေက်းရြာ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအာက္တြင္ထားရိွခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အရင္းအျမစ္ 

မ်ားသည္ ေငြေၾကးအျဖစ္ အဖိုးတန္လာၿပီးေနာက္တြင္ CLS အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွ 

လြတ္ကာ သီးျခားစီမံသည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 

ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႕၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေက်ာက္ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယခင္က 

လပုကုိ္င္ျခင္းမရွခိဲ့ေသာလ္ည္း ယခအုခါ ထိအုရင္းအျမစ ္(ေက်ာက္ႏငွ္ ့သစမ္ာ)မ်ားကိ ုျပညန္ယ ္

အစိုးရ၏ အပုခ္်ဳပ္ေရး လကတ္မံ်ားျဖစ္ေသာ ေက်းရြာအပုစ္ ုအပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက စမီလံာရျခင္း 

ေၾကာင္ ့ျပညန္ယအ္စိုးရ၏ စမီခံန္႔ခြဲပိငုခ္ြင္မ့်ားကိ ုကုိယစ္ားျပဳမႈ ပိမုိအုားေကာင္းလာေစပါသည။္ 

CLSႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ မူေဘာင္မ်ားအၾကား ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အခန္း 

က႑မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာအေနအထား ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

ေျမယာႏွင္ ့အရင္းအျမစမ္်ားကိ ုစမီခံန္႔ခြဲျခင္းႏငွ္ ့ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ား ခ်မတ္ွရာတြင ္အမနွတ္ကယ္ 

တရားဝင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ဆိုသည္ႏွင့္ ေက်းရြာဘံုပိုင္ေျမမ်ားကို အၿမဲတမ္းဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားအျဖစ္ 

ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးတည္းသာ ႀကီးၾကပ္ရေသာေၾကာင့္ အလြဲမ်ား 

ရွိႏုိင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေက်းရြာလူထုက ေျမယာႏွင့္ အရင္း 

အျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ (ဥပမာအားျဖင့္ ရပ္ရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖ 

(ေခါင္းေဆာင္မ်ား) ေကာင္စီမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္) ရွိလာေစရန္ ေတာင္းဆိုလာ 

ၾကပါသည္။ 

လကရ္ွတိြင ္စိကုပ္်ဳိးေရးလပုင္န္းသည ္ဟားခါးခ်င္း အမိ္ေထာငစ္မု်ားအတြက္ ယခငက္ 

ကဲ့သို႔ မရွိမျဖစ္ အေရးမပါေတာ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ဧကအနည္းငယ္ (အၿမဲတမ္းစိုက္ကြက္ 

၁ မွ ၂ ဧက) တို႔ကုိ ယေန႔တိုင္ လက္လွမ္းမီသေလာက္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ေလွကားထစ္စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္း စိုက္ကြက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မႈ အေျခ 
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အေနေပၚမူတည္ကာ လူမႈေရးအေျခအေန ကြာဟမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အလွမ္း 

ေဝးကြာေနေသးပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ မိသားစုလုပ္အားကိုသာ အားကိုးၾကၿပီး စိုက္ပ်ဳိး 

ေရးအတြက္ အလုပ္သမားငွားရမ္းမႈမွာ နည္းပါးပါသည္။  

မၾကာေသးေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြရသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးလာၾကေသာ္လည္း 

ေက်းလက္ေန အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ တႏိုင္တပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကိုသာ အစဥ္တစိုက္ 

လပုက္ုငိ္ေနၾကပါသည။္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏငွ္ ့အနီးဆံုးေက်းရြာမ်ားတြငပ္င ္ဝင္ေငြရသီးႏွမံ်ားကိအုဓိက 

ထား စိုက္ပ်ဳိးသူ အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ အၿမဲတမ္း စိုက္ခင္း 

ႏစွမ္်ဳိးစလံုးကိ ုတြဖဲကလ္ပုက္ိငုသ္ည္ ့အခ်ကက္ိ ုအဓကိထား မီးေမာင္းထိုးျပရန ္လိအုပပ္ါသည။္ 

ရပ္ေဝးသုိ႔ေရာက္ေနသည့္ မိသားစုဝင္မ်ားမွ ျပန္ပို႔ေငြမ်ားသည္ ရပ္ရြာတြင္ က်န္ရစ္ေနေသာ 

မိသားစုအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလွပါသည္။ ထုိေငြမ်ားကို ေက်ာင္းစရိတ္ႏွင့္ မိသားစု 

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အဓိက အသံုးျပဳၾကသည္ဟု အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူမ်ားထံမွ 

သိရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုေငြမ်ားကို တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။

 

တခ်နိတ္ည္းမွာပင ္လမ္းတတံားေဆာက္လပု္ေရးလပုင္န္းမ်ားတြင ္လပုက္ုငိ္ျခင္းသည ္

လည္း ဝင္ေငြရ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑ကုိလည္း 

လြယ္ကူၿပီးျမန္ဆန္လာေစသည္။ ယခုအခါတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေ၀း 

ကြာေသာရပ္ျခားနယ္ေျမမ်ားတြင ္လုပကုိ္ငလ္ာၾကေသာေၾကာင္ ့လူမ်ားႏွင္ ့ပိငုန္ကန္ယ္ေျမၾကား 

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲလာေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေသာ အေျခအေနတြင္ အႏြမ္း 

ပါးဆံုးအမိ္ေထာငစ္မု်ားသည ္ေက်းရြာအတြင္း လမူႈစီးပြား ကြာဟခ်ကမ္်ားေၾကာင္ ့ ေက်းရြာသစ ္

မ်ားအျဖစ္ ခြဲထြက္၍ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးၾကသည္။ 

အက်ပအ္တည္းကာလမ်ားတြင ္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာစိကုပ္်ဳိးျခင္းသည ္အိမ္ေထာငစ္ ု

အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရးဖူလုံမႈကို ေပးစြမ္းႏုိင္သျဖင့္ ျပ႒ာန္းေျမယာမူေဘာင္ 

မ်ားထဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခုိင္မာ 

လံၿုခံဳမႈရွိေစရနလ္ိအုပပ္ါသည။္ ေတာငသ္မူ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာလပုကုိ္ငရ္ာမ ွအၿမတဲမ္း 

စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာေအာင္တြန္းအားေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
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အၿမဲတမ္း စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမရွိ (စပါးစိုက္ကြက္မွလြဲ၍) ေသးသည္ 

ကို အံ့အားသင့္စြာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရာတြင္ သစ္ေတာထြက္ အရင္း 

အျမစ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ‘ဓေလ့ 

ထံုးတမ္းေျမယာ’ဟုဆိုရာတြင္ စုိက္ေရးပ်ဳိးေရးတစ္ခုတည္းကိုသာ အေလးထားေျပာဆိုၾကေလ့ 

ရွပိါသည။္ သစမ္ဟတ္ုေသာ သစ္ေတာထြကပ္စၥည္းမ်ား၊ အမိသ္ံုးေလာငစ္ာအျဖစ ္အသံုးျပဳေသာ 

ထင္းမ်ား၊ သစ္မာမ်ားႏွင့္ မီးေသြးမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းသည္ 

လည္း ေဒသေနျပည္သူမ်ားအတြက္ သစ္ေတာမွ ရရိွေသာ အေရးပါသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ 

CLS ကုိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚ ဂ႐ုတစုိက္ 

အေလးထားစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

  ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ 

  ရပ္ဝန္းတစ္ခုလိုအပ္ပါသည္ -

 အရင္းအျမစ္ အသံုးခ်ေျမပံုမ်ားႏွင့္ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အတူတကြ 

ျပန္သုံးသပ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ္ 

လည္း ေျမယာအသံုးခ်မႈႏငွ္ ့စိကုပ္်ဳိးေရး လပုင္န္းစနစတ္ုိ႔ လိက္ုေလ်ာညီေထြ 

ရွိေနမႈအေပၚ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည္။ 

 အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

 မတူညီေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား -

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာတြင္ ပါရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ အမ်ားပိုင္စနစ္ 

ႏွင့္ တစ္ဦးပိုင္စနစ္ၾကား မတူညီေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 

ျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေနသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို တရားဝင္ အသိ 

အမွတ္ျပဳရာတြင္ ေဘာင္တစ္ခုကန္႔သတ္ကာ အဓိကထား စဥ္းစားေလ့ ရိွ 

တတသ္ည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟားခါးခ်င္းေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာမခံခ်က္ ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ အစိုးရ၏ 

ေျမယာ မူေဘာင္မ်ားကုိလည္း ခြဲျခားဖယ္ခ်န္ထားျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ေစဘဲ က်ယ္ 

ျပန္ ႔ေသာနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အက်ိဳး 

အျမတ္မ်ားကိုခြဲေဝရာတြင္ ေဒသခံလူထုအားလုံးအတြက္ သာတူညီမွ်ရွိေစ  

ရ

အႏွစ္ခ်ဳပ္



ရန္အတြက္သာမက ပ်က္စီးေနၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမအေနအထားမ်ားအား 

ကာကြယ္ရန္အတြက္ပါ ရည္ရြယ္၍ (သစ္၊ ထင္းသစ္ႏွင့္ ေက်ာက္ထုတ္ယူမႈ 

စသည့္) စီးပြားေရးအရတန္ဖိုးပို ႀကီးေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေက်းရြာ 

အေျချပဳမူေဘာင္တစ္ခုအတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ အေမြရအကြက္မ်ား(လုိမြန္)သည္ ေက်းရြာမွစီမံခန္႔ခဲြသည့္ စနစ္ 

တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း တစ္ဦးခ်င္း အသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ CLS တရားဝင္းအသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ထုိအခြင့္အေရးမ်ား 

မထိခုိက္ေစရန္ အထူးဂ႐ုမူၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဒုတိယ 

အဆင့္တြင္ အစိုးရ၏ေျမယာမူေဘာင္အတြင္းတြင္ (ရပ္ရြာအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ 

တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ) စုေပါင္းေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ 

ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။  

 အသံုးခ်ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ 

 ေျမယာအမ်ဳိးအစားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း -  

 ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္သည္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားႏွင့္ လပ္ထားေသာေျမမ်ား 

ကုိ အလွည့္က် အနားေပးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေစသည္ကုိ နားလည္ထားရမည္ျဖစ္ 

ပါသည္။ ထို ႔အျပင္ လုိပီလ္(Lopil)တြင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ဳိးစံုကို စိုက္ၾက 

သည့္အျပင္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသုံးခ်ေလ့ရွိသည့္ ေျမလပ္မ်ားသည္လည္း 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြၿပီး အေထာက္အကူျပဳ 

ေစႏုိင္ပါသည္။ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား၏ အဓိက အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာ ေျမ 

ဧရိယာတစ္ကို နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ အသုံးခ်ေျမအျဖစ္ သတ္ 

မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

 ေက်းရြာဘံုလုပ္ပိုင္ခြင့္အား အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ 

 သက္ဆိုင္ေသာက႑မ်ားကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္း 

 ေက်းရြာေနလူထုႏွင့္ ေက်းရြာတြင္းအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက မိမိတုိ႔၏ ပိုင္နက္ 

နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြင့္အေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေက်းရြာ ဘံုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္ 

တြင္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ထားေလ့ရွိပါသည္။ ထုိနယ္နိမိတ္တုိ႔ကုိမူတည္၍ 

ဟားခါးခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားက ေက်းရြာ၏ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္သည့္ ေရ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ သစ္ 
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ေတာမ်ားကုိ ေက်းရြာမ်ားမွ စုေပါင္းစီမံခန္ ႔ခြဲကာ အသုံးျပဳ ၾကပါသည္။ 

ထို ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာဘံုပိုင္ေျမမ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ 

ေက်းရြာတစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာၾကားရွိ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈကုိထည့္သြင္း စဥ္း 

စားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

 ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း 

 ေက်းရြာတစရ္ြာခ်င္းစတီုိ႔၏ ပုငိ္းျခားသည့န္ယ္နမိတိမ္်ားကုိ သတမ္တွရ္ာတြင ္

ပဋိပကၡအသစ္ ေပၚေပါက္လာႏို္င္သည္။ CLS ကို အသိအမွတ္မျပဳမီ ေျမယာ 

ႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ပဋိပကၡမ်ားကို 

အရင္ေလ့လာစမ္းစစ္ၿပီး လုိအပ္ေသာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္ 

နည္းယႏၱရားမ်ားကို ဖန္တီးေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ   အခ်က္ 

အလကမ္်ား စုေဆာင္းျခင္းႏငွ္ ့သေဘာထားဆႏၵခယံူျခင္း၊ ရြာနီးခ်င္း ေက်းရြာ 

မ်ား နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ တိက်ေသာ လုပ္ 

ထံုးလုပ္နည္းယႏရၱားမ်ား အစရွိသည္တုိ ႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 

မရိွေသးသည့္ အျခားသီးသန္႔ ပဋိပကၡေျဖရွင္းသည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (ဥပမာ- 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္) လိုေကာင္းလိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ကနဦးအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ေျမယာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အရင္းအျမစ္ 

မ်ား အသံုးခ်ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာ - ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 

မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္ခုခ်င္းစီကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းထက္ အျခားေနရာတြင္ အသံုး 

ျပဳရန္လိုအပ္လာသည့္အခါ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ 

ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါ့အျပင္ ေက်းရြာတစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာဆက္မ်ားၾကား 

ထပ္တူေသာ အခ်က္မ်ားရွိ/မရွိ ႏွင့္ ေက်းရြာ ဘံုေျမႏွင့္ တစ္ဦးပိုင္ေျမမ်ား ေတာင္းဆိုမႈတို႔ကို 

လည္း စနစ္တက် ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေျမယာႏွင့္ ဆက္စပ္အရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳခြင့္ရွိသူတို႔၏ အခြင့္ 

အေရးကုိ ကာကြယ္ရန္ ကနဦးအာ႐ံုစိုက္ရမည့္ ကိစၥမွာ ျပႆနာကုိ အျခားနည္းျဖင့္ ကိုင္ 

တြယ္ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းကို 

တရားဝင္ျပဳလုပ္မည့္အစား ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေျမယာမ်ားကို 

ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ကို သတ္မွတ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းပင္ 

ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျမယာကို ေတာင္းဆိုလာေသာ 
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အခါတြင္ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားၾကားရွိ ေျမေနရာမ်ား ထပ္ေနျခင္း ရွိ/မရွိကုိ စစ္ေဆးရန္ 

အတြက္ စနစ္က်ေသာ အတည္ျပဳမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လက္ရွိ ေျမယာအသံုး 

ခ်မႈအစီအမံတစ္ခုအေပၚ အေျခခံလွ်င္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ ၿပီး ေမြးျမဴေရး 

တိရိစာၦန္မ်ားေၾကာင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္ပါမည္။ 

ထပ္မံ၍ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ အစီအမံေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ လယ္သမားမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ NGO 

မ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင့္ကြဲျပားမႈကို ေျဖရွင္းရန္ ကူညီေပးႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 

အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ေျမယာ အသုံးခ်မႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ 

ေက်းရြာဘံုပိုင္ေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ အမ်ားလက္ခံ၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေျမယာ 

အသုံးခ်မႈ အစီအမံေရးဆြဲျခင္း (PLUP) လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ 

ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ 

ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၱရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့ 

အက်င္မ့်ားႏငွ္ ့ဒမီိကုေရစ ီအေျခခမံမူ်ားကိ ုအေျခခ၍ံ စမီံေဆာငရ္ြကၾ္ကရန ္အေရးႀကီးပါသည။္ 

တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ေဒသတြင္းတာဝန္ခံမႈႏွင့္ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ တုိက္တြန္းအားေပးသင့္ 

သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေက်းရြာကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာ 

ေစရန္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္ေသာ အႀကီးအကဲေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ မ်ဳိးႏြယ္စု ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ားပါ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

သ

အႏွစ္ခ်ဳပ္



၀

A
da

p
te

d 
fr

om
 M

IM
U

, 2
01

6



၁

၁ ။  နိဒါန္း

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဖ်ား 

ဖက္ေဒသရွိ  ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္ကမ္းပါးမ်ား ထူထပ္လ်က္ရွိေသာ ေတာင္တန္းမ်ား 

ေပၚတြင္ တည္ရိွၿပီး အလြန္ပင္ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေက်းလက္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၅၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရိွကာ  (၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ) အဓိက 

ေတာငယ္ာလပုင္န္းျဖင္ ့အသက္ေမြးၾကၿပီး ႏိငုင္တံကာစံႏႈန္းမ်ားအရ  ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ အဆင္းရဆဲံုး 

ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ၏ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

ေနာကခ္ ံအခင္းအက်င္းတြင ္ျပငပ္ေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိငု္ေနၾကေသာ ခ်င္းလငူယမ္်ား၏ 

အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ကမၻာအဆင့္ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ခ်င္းျပည္နယ္၏ တိုးပြားလာေနေသာ 

စီးပြားေရး ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Vicol et a/. 2018) တို႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

ခ်င္းျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာအာမခံခ်က္ ရရွိေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းကာ အသစ္အသစ္ေသာ ေမးခြန္း 

မ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစပါသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္စနစ္မ်ား (CLS) ေပးမထား 

သည္ကို ေဒသတြင္းအရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား (CSOs)ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား (NGOs)မွ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနသည္ကုိ အႀကဳိေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ အမွန ္

သုေတသနအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ပံု ၄ : ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ေလျဖင့္ စပါးေလွ႕ျခင္း
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မွာ အဆိုပါစနစ္မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေက်းရြာ1မ်ားရွိ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန္ ႔ခဲြရာတြင္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကုိ 

ကိုယ္စားျပဳေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႕ 

အ သံုးျပဳေနေသာ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားသည္  လက္ရွိျပ႒ာန္း ဥပေဒ 

မူေဘာငမ္်ားႏငွ္ ့အဝံငခ္ြငက္် မရွိေသးသကဲသ့ို႔ အျခားေသာ တရားဝင ္အသအိမတွ ္ျပဳထားသည့ ္

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလည္း ျဖစ္မေနပါ။

ယခုစာတမ္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ၿဗိတိသွ် 

ကိုလိုနီတို႔သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ ယေန႔ေခတ္အထိ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္ဆင့္တို ႔ကုိ ေကာင္းမြန္စြာနားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္ 

အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ 

ၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ေက်းရြာ ကိုးရြာတြင္ ရက္ေပါင္း ၈၈ 

ရက္ၾကာ (ေလ့လာ သူ x ရက္ေပါင္းၾကာခ်ိန္) ႏံွ႔ႏံွ႔စပ္စပ္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းကာ အဓိက 

ေျဖဆုိသူ (၁၃၇) ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမျပန္႔ 

ေဒသတြင္မူ  အရွိန္အဟုန္ျမင့္စြာ ေျပာင္းလဲေနေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပ ျဖစ္တည္လာမႈမွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ 

ႏွင့္ အနီးရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားအၾကား 

အားၿပဳိင္ေနသည့္ ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား ရွိေနပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရက္သတၱတစ္ပတ္ၾကာသည့္ ကနဦး ေလ့လာဆန္းစစ္ 

ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (မတူညီေသာအေျခအေနမ်ားကို ၿခံဳငံုႏိုင္ေသာ သုေတသန နည္းလမ္း၊ 

ေလ့လာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း)၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ သုံးပတ္ၾကာ 

ကြင္းဆင္းေလလ့ာခဲပ့ါသည။္ ဤသုေတသနပါ ေတြ႔ရွခိ်ကမ္်ားသည ္ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚႏငွ္ ့ေက်းရြာ 

ကိုးရြာတို႔တြင္ ၈၈ ရက္ၾကာ [ေလ့လာသူ x ရက္ေပါင္းၾကာခ်ိန္] ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၊ ဗမာ 

သုေတသီမ်ားႏွင့္ ခ်င္းသုေတသီမ်ားက အေသးစိတ္ေလ့လာထားသည့္ ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ား ျဖစ္ 

ပါသည။္ ကနဦးႀကဳတိင္ျပငဆ္ငထ္ားသည့ ္သုေတသနေမးခြန္းမ်ားကု ိအဓကိေျဖဆုိသမူ်ားအား 

အႀကိမႀ္ကမိ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲပ့ါသည။္ စစုုေပါင္းေျဖဆိုေပးသ ူ၁၃၇ ဦးကုိ ေမးျမန္းခဲၿ့ပီး (အခ်ဳ႕ိကိ ု

အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း) အလြတ္သေဘာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

သုေတသန အစီရင္ခံစာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝၿပီးေသာ စာတမ္းမ်ား (အထူး 

သျဖင့္ သမိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာတမ္းမ်ား) ကို အေျခခံၿပီး ျပဳစုထားပါသည္။ 

1   ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ေပၚေဒသအမ်ားစုတြင္ ေတြ႕ရွိရသကဲ့သုိ႔။

၂
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၂ ။  ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္ကို 
 အသိအမွတ္ျပဳေရးတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

 ေျမယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ပထမဆုံး အရပ္သားတစ္ပုိင္း အစုိးရ (သမၼတ 

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅) လက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂  လယ္ယာေျမ 

ဥပေဒအရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အဓိက အေျပာင္းအလမွဲာ ေျမယာမ်ား အသုံးခ် မွတ္ပုံတင္စနစ္ျဖင့္ 

အေမြေပးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္ အေပါင္ထားျခင္းတို႔ကို တရားဝင္ 

အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ဥပေဒမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အဆိုပါဥပေဒမွာလည္း 

အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေျမယာအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္တို ႔အေပၚ အေလးေပးထား 

ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ (VFV) အရ 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ား စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ 

ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ (၃၀)လုပ္ပုိင္ခြင့္ ျပဳေပးႏုိင္သည့္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သေဘာတရား 

အရ အလွည့္က် အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ေျမလပ္(လွပ္ထားသည့္ေျမ)မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း မွတ္ပုံ 

မတင္ထားသည့္ မည္သည့္ေျမကုိမဆုို ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ ပုဂၢလိကႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

ကမုၸဏမီ်ားထသံုိ႔ တရားဝငလ္ပုပ္ုငိခ္ြင္ ့ခ်ထားေပးႏုငိ္ျခင္းျဖစပ္ါသည။္ အလားတပူင ္ေတာင္ေပၚ 

ေဒသရိွ ေျမအမ်ားစုကုိ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (DALMS)2မွ 

စာရင္းမ်ား ေကာကယ္ူႏုငိ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင္ ့လြတ၊္ လပ၊္ ႐ုငိ္း ေျမမ်ားအျဖစ ္အလိ ုအေလ်ာက ္

သတ္မွတ္ခံရႏုိင္ပါသည္။ လြတ္၊ လပ္၊ ႐ိုင္း ဥပေဒကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ 

ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ျပႆနာရပ္ကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေပ။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း 

ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း (၁၉၉၁) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားရွိ ေျမမ်ားကုိ သိမ္းယူ 

ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေဒသေနျပည္သူလူထုက မိမိတို ႔၏ ေျမယာႏွင့္ အရင္း 

အျမစ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳမည့္အေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 ထုိ ႔ျပင္ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 

မူေဘာငမ္်ားကိသုာ အေျခခၿံပီး ေဆာငရ္ြက္ရေသာေၾကာင္ ့ေဒသေနျပညသ္မူ်ားလပုက္ုငိသ္ည့္

ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစနစ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမႈ အလြန္ပင္ နည္းပါးသည္။ သစ္ေတာ 

မူဝါဒ (၁၉၉၅) တြင္လည္း ‘ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို အလြန္အကၽြံ 

ျဖစ္ေစေသာေၾကာင္ ့အားမေပးသင္’့ဟ ု၎၏ ရပတ္ညခ္်က္ကိ ုရငွ္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

ေဒသေနျပည္သူမ်ား အစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာ ညႊန္ၾကားခ်က္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ 

2 ယခင္က ေျမယာျပန္လည္ခ်ထားေရး ႏွင့္ ေျမယာမွတ္တမ္းဦးစီးဌာန (SLRD) ဟု ေခၚဆိုသည္။
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အတည္ျပဳထားေသာ CFI-၁၉၉၅) အရ ေဒသေန  ျပည္သူမ်ားက ႏွစ္သံုးဆယ ္ခြင့္ျပဳထားေသာ 

သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေသာ္လည္း 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စီမံခန္႔ခြဲေသာ သစ္ေတာေျမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ျပင္ 

သစ္ေတာ ဥပေဒ (၁၉၉၂) တြင္ မပါရိွေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အစုအဖြဲ႔ပုိင္ သစ္ေတာညႊန္ၾကား 

ခ်က္(၂၀၁၆)ပါ က႑အခ်ဳိ႕ကုိ အသက္ဝင္ေစရန္အတြက္ သစ္ေတာဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကုိ 

လုိအပ္ လ်က္ရိွပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာမ်ားကုိ 

မတ္ွပံ ုတငရ္ာတြင ္ကနုက္်စရတ္ိမ်ား လိအုပမ္ႈေၾကာင္ ့အပုခ္်ဳပ္ေရး လပုထ္ံုးလပုန္ည္းမ်ားသည ္

NGO မ်ား ပါဝင္ကူညီေထာက္ပံ့ေနရေသးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ 

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒပါ “အပိုင္း (၈) 

တိငု္းရင္းသားလမူ်ဳိးမ်ား ေျမအသံုးခ်မႈအခြင္အ့ေရးမ်ား” သည ္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာႏငွ္ ့ဓေလ ့

ထံုးတမ္းအရ ေျမယာ ပိငုဆ္ိငုခ္ြင္က့ိ ုအသအိမတွ္ျပဳႏိငုမ္ည္ ့အခြင္အ့လမ္းမ်ား ပါရွိေသာေၾကာင္ ့

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ 

ေျမယာဥပေဒမ်ား မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ၎ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ 

 ျပည္ပသုိ႔တင္ပို ႔ႏိုင္ရန္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ဝင္ေငြရ သီးႏွံမ်ားကုိ 

အၿမတဲမ္းစိက္ုပ်ဳိးႏိုငမ္ည္ ့စိက္ုပ်ဳိးေရးမဝူါဒႏငွ္ ့ခ်တိဆ္က္ေဆာငရ္ြက္ရနသ္ာ ႏိငုင္ံေတာ ္အစိုးရက 

အဓကိ ဦးတည္ေလရ့ွပိါသည။္ အမ်ဳိးသား ဒမီိကုေရစအီဖြ႕ဲခ်ဳပ ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလကထ္က ္

တြင္ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား ခ်ိ္တ္ဆက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 

ေရး လမ္းစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ (Vicol et al.2018 p 453)

၃ ။ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားဆိုင္ရာ 
 ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ဝန္းက်င္ရွိ  ေက်းရြာမ်ား၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေျမယာပိုင္ 

ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမယာအေျချပဳ အရင္းအျမစ္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ကိုလိုနီေခတ္ (၁၈၉၆-၁၉၄၈)မွ 

အစျပဳခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကာလတြင္ 

ေက်းရြာတည္ေနရာမ်ားကုိ အတည္တက်သတ္မွတ္ၿပီး ေက်းရြာနယ္နိမိတ္မ်ားက ပုိင္းျခား 

ေပးျခင္းျဖင့္  ခ်င္းေတာင္တန္းအား ႏွစ္သိမ့္ေပးခဲ့သည္။ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ 

ဘာသာဝင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ား ရွိလာျခင္းႏွင့္ အတူ 

ဟားခါးခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေျမယာအေပၚ ရႈျမင္ပံုမွာလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ မ်ဳိးႏြယ္စုတိုက္ပြဲ
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မ်ားျဖစ္ပြားတုိင္း ေျပာင္းလဲေနသည့္ နယ္ေျမနယ္နိမိတ္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဘုရားသခင္၏ 

ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည့္ လူမ်ဳိးစုအႀကီးအကဲအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကုိ ခံယူထားသူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ 

ခံယူကာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ မိမိတို ႔လုပ္ကိုင္ႏိုင္သေလာက္ ရရွိထားေသာ ေျမမ်ားကို 

အစဥ္အဆက္ အေမြဆက္ခံလာခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေၾကာက္ရြံ႕႐ုိေသရေသာ 

နတ္ဝိဥာဥ္ (အထူးသျဖင့္ ေရေဝေရလသဲစ္ေတာမ်ားကုိ ကာကြယ္မည့္သူ) ေနရာတြင္ ခရစ္ယာန္ 

ဘုရားသခင္ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ၿပီး မ်ဳိးႏြယ္စုအႀကီးအကဲအစား အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ 

ေက်းရြာအာဏာပုိင္တစ္ဦး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆီသုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ 

မ်ဳိးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမွ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ တစ္ခန္းရပ္သြားျခင္းသည္ ခ်င္း လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းအတြက ္သသိာထငရ္ွားေသာ သက္ေရာကမ္ႈမ်ား ရွလိာခဲပ့ါသည။္ မ်ဳိးႏြယစ္မု်ားအၾကား 

သာမန္ ခ်ီယာ (Chia) ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေဘြ (Bawi)  မ်ဳိးႏြယ္စု ဟူ၍ အဆင့္အတန္း ခြဲျခားမႈကို 

ဖယ္ရွား ေျပာင္းလဲလိုက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုလူတန္းစားမ်ားၾကား တူညီေသာ လူမႈအဆင့္ 

အတန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ိုးရာဓေလ့အရ ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈအေပၚ မူတည္၍ ေပးဆပ္ရျခင္း  

ႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားအေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈရိွလာခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ 

ခုႏစွ၊္ ဆုိရယွလ္စ ္အစုိးရလကထ္က္တြင ္စိကုပ္်ဳိးေျမမ်ားကိ ုႏိငုင္ပံိငု္ေျမမ်ားအျဖစသ္ို႔ ေျပာင္းလ ဲ

သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ မ်ဳိးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမ်ား အုပ္စိုးေသာစနစ္ တခန္းရပ္သြားျခင္း 

ေၾကာင့္ ေျမပုိင္ရွင္ ႀကီးမ်ားစနစ္ အဆံုးသတ္ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမမ်ား (Lopil) 

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဘက္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့သည္။ 

သြားရလာရ ပုိမုိလြယ္ကူလာသည္ႏွင့္အမွ် ေျမျပန္႔ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားႏွင့္ 

ကူးလူးဆကဆ္မံႈ ပုမိုမိ်ားျပားလာကာ ဆနစ္ပါးစိကုပ္်ဳိးျခင္းကိ ုစတငလ္ာခဲၿ့ပီး ဓေလအ့ရ စိကုပ္်ဳိး 

ခဲ့သည့္ ႏွံစားေျပာင္းကဲ့သို႔ေသာ သီးႏွံမ်ားအစား ေျပာင္းကို အစားထိုး စိုက္ပ်ဳိးလာခဲ့ၾကသည္။ 

ခ်င္းေတာင္တန္း၏ စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ေငြေၾကးကို အသံုးျပဳလာၾကသျဖင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ 

အသိုင္အဝန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ လိုအပ္ 

ခ်က္အသစ္မ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းဖလွယ္ရန္ႏွင့္ ဝမ္းစာဖူလုံရန္အတြက္သာ 

စိုက္ပ်ဳိးရာမွ ဝင္ေငြရ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုအစြဲမ်ား ေလ်ာ့ 

နည္းလာၿပီး ေက်းရြာ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိလည္း မ်ဳိးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမ်ားက ဗဟိုျပဳစီမံျခင္းမွ 

အိမ္ေထာင္စုအလိုက္  စီမံလုပ္ကိုင္ေသာ အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

၅
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ပံု ၇ : ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေျမပုံ

၆



သုေတသနအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဆန္စပါးသည္ ေခတ္မီေသာ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ အဖုိးတန္ 

ေသာ ပင္မသီးႏွံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေလွကားထစ္စိုက္ခင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ 

အစိုးရက အေထာက္အပံ့မ်ားေပးကာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးရန္ အေလးထားျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ 

စပါးစိုက္ပ်ဳိးလာျခင္းျဖင့္ ပထမဆံုး အၿမဲတမ္း စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကို စတင္ခဲ့ၿပိး (အိမ္ၿခံဥယ်ာဥ္မွ 

လြဲ၍) တစ္ဦးခ်င္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လုပ္အားဖလွယ္ေသာ စနစ္ 

ႏငွ္ ့စုေပါင္းလပုက္ိငုမ္ႈစနစ ္ေလ်ာန့ည္းလာၿပီး လပုသ္ားငွားရမ္းသည္စ့နစဘ္ကသ္ို႔ ဦးတညလ္ာ 

ခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ၏္ ၿမိဳ႕ေတာဟ္ားခါးတြင္ ေနထိငု္သလူဥူီးေရ တိုးပြားလာ 

သည္ႏွင့္အမွ် ဟင္းသီးဟင္းရြက္လုိအပ္မႈ ပုိမုိျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ဳိးသည့္ 

ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြရသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေျမယာပိုင္ 

ဆိုင္မႈမ်ားစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေပၚေနလူထုအတြက္ ထင္းႏွင့္သစ္မာမ်ား လိုအပ္လာ 

ျခင္းႏွင့္ လမ္းတံတားေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်ာက္ထုတ္ယူမႈ ျမင့္မားလာ 

သျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈကို သက္ေရာက္မႈ ရွိလာပါသည္။ 

၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြ႕ဲ (နဝတအစိုးရ) တက္ 

ခ်ိန္မွစၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည္ကို ‘တစ္ရက္ ထက္ 

တစ္ရက္ စစ္အစိုးရ၏ ႀကီးစိုးမႈ တျဖည္းျဖည္း တိုးပြားလာသည္’ ဟု Callahan 2007-39 တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ တိုးပြားလာမႈသည္ ေဒသတြင္းရွိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ၏ 

တည္ရွိမႈကုိ တံု႔ျပန္ရန္ဟု အေၾကာင္းျပေသာ္လည္း သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီး 

ေသာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ စတင္ၾကိဳးပမ္းလာျခင္း 

ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု (ibid-59)တြင္  ေရးသားထားပါသည္။ ယင္းသည္ လူသားႏွင့္ ေျမယာၾကား 

ဆက္ႏြယ္မႈကို အသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ ေစ်းကြက္သစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အားေကာင္းလာေစ 

ျခင္း၊ ေဒသတြင္းရွိ ေျမယာႏွင့္ ေျမယာအေျချပဳ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ 

ျပႆနာသစမ္်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲပ့ါသည။္ စီးပြားေရးဖိအားႏငွ့္ စစ္ေရးအေျခအေန တင္းမာ 

လာျခင္းတုိ႕ႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း (အဓမၼ လပု္အားေပးေစခိုင္းမႈ၊ ေငြညႇစ္ျခင္း 

အစရွသိည)္တို႔ေၾကာင္ ့ေက်းရြာေနေဒသခမံ်ားသည ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏငွ္ ့ႏိငုင္ရံပ္ျခား တုိင္းျပညမ္်ား 

သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သြားၾကသည္။ 

အဆုိပါေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ေျမမ်ားကုိ ပိုမိုအသံုးခ်လာျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ CLS 

အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား)ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 

ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ႀကီးမားေသာ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ကာ 

ဆိုးရြားေသာ သဘာဝေဘးမ်ားကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္မွာ သိသာထင္ရွားေနပါသည္။ ထိုသဘာဝ 
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ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေဟာင္း3တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက ဟားခါးၿမိဳ႕သစ္ဆီ ေရႊ႕ေျပာင္းၾက 

ရၿပီး နီးစပ္ရာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္တည္မႈ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။  

၄ ။ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ 
 ဆက္လက္က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား

 ၄.၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ

အခြင့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳး - ေက်းရြာဘံုပိုင္စနစ္တစ္ခုအတြင္းရိွ တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ အေျခခံစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္၏ အျဖစ္ 

ယေန႔တိုင္က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေရေဝ ေရလဲ 

ေတာမ်ား၊ သစ္ႏွင့္ ထင္းေတာမ်ား စသည့္ မတူညီေသာေျမမ်ား ပါဝင္သည္။ ရြာနယ္နိမိတ္၏ 

အဓကိအပိငု္းမ်ားကုိ စိကုပ္်ိဳးေျမ လိပုလ္ီ (lopil) (လယက္ြက္မ်ား) အျဖစခ္ဲြျခားထားသည ္(႐ပုပ္ံ ု

၂ ကို ၾကည့္ရန္)။ ေက်းရြာအတြင္းရိွ လိုပီလ္ (lopil) အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို 

ကိုင္ၾကပါသည္။

အေမြဆကခ္ံျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟတု ္လကထ္ပထိ္မ္းျမားျခင္းျဖင္ ့ရလာသည ္လိ-ုမြန္း 

(lo-hmun) 4 ဟုေခၚေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ အကြက္မ်ားသည္ လက္ရွိႏွစ္တြင္အလွည့္က်၍ စိုက္ပ်ိဳး 

ေသာ လုိပီလ္ (lopil) (တစ္ဖက္ပါ ႐ုပ္ပုံ ၁ ကုိ ၾကည့္ရန္) အတြင္းရိွမွသာ အဆိုပါအကြက္မ်ားကုိ 

ဦးစားေပး အသုံးျပဳခြင့္ရိွၾကသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္ လုိပီလ္ (lopil) တစ္ခုအတြင္းတြင္ 

လို-မြန္း (lo-hmun) မ်ားစြာရွိႏုိင္ေသာ္လည္း၊ လိုပီလ္ (lopil) တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ လို-မြန္ (lo-

hmun) မ်ား ရွိေနစရာမလုိအပ္ေပ။ ဤေျမမ်ားသည္ ေက်းရြာဘံုစီမံခန္႔ခဲြမႈေအာက္တြင္ ရွိ 

ေသာေၾကာင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍မရေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 

လပုကုိ္ငရ္ာတြငမ္ ူအမိ္ေထာငစ္မု်ားသည ္မမိတိို႔ အမနွတ္ကယ္လပုက္ိငု္ႏုငိသ္ည္ ့ဧရယိာထက ္

3  အဆုိပါ ေျမၿပိဳမႈမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိလူေပါင္း ၆၅၃၅ ေက်ာ္ကို သက္ေရာက္ခဲ့ကာ၊ 
ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ပင္ ေျမဧကေပါင္း ၁၀၆၀ ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ (CCERR 2015) ။ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ 
အိမ္ေပါင္း ၃၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး၊ အျခားပစၥည္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးခဲ့ကာ၊ လူေပါင္း ၂၆၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို 
ေဘးကင္းေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ (http://landslideinhakhacity.blogspot.com)
4   "အေမြရေျမကြက္" ဆိုသည္မွာ လိုပီတစ္ခုတြင္ ေကာင္းေသာအရည္အေသြးရွိေသာ 
ဘိုးဘြားမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ခဲ့ကာ အေမြေပးျခင္းမွတဆင့္ အသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ 
ေျမတစ္ကြက္ကိုဆိုလိုသည္။
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ပို၍ ေနရာယူထားျခင္း၊ သီးစား(အငွား) ခ်ထားျခင္းကိုလည္း ခြင့္မျပဳေပ။ လုိအပ္ခ်က္ထက္ 

ပုိေနေသာ အေမြရ ေျမအကြက္ (lo-hmun) မ်ားကုိ လုိပီလ္ (lopil) စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာဘံုစီမံ 

ခန္႔ခဲြသည့္အကြက္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းၾကပါသည္။ အဆုိပါ ေက်းရြာပုိင္ လုိပီလ္ (lopil) 

မ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္တြင္ ေက်းရြာအတြင္း အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားၾကား 

မဲစနစ္ျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွ ေျမကြက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ခဲြေဝၾကပါသည္။ ေျမ 

ေနရာ ေရြးခ်ယ္မႈကို ေက်းရြာအစည္းအေဝးတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေက်းရြာအႀကီး 

အကဲေကာင္စီ၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိယူ၍ အတည္ျပဳေပးရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 

အဆိုပါ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ေက်းရြာတြင္းရွိ အဓိက မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုခ်င္းစီကို ကိုယ္ 

စားျပဳသူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားရြာမ်ားတြင္မူ ၎တုိ႔သည္ "ဆယ္အိမ္စု" ကို 

ကိယုစ္ားျပဳေသာ ဆယအ္မိစ္မုွဴးမ်ား ျဖစၾ္ကသည။္ ေက်းရြာအတြင္း မေနထုိငသ္ည္ ့အမိ္ေထာငစ္ ု

မ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာေျမကြက္မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္မရွိေပ။ ေက်းရြာတြင္ အေျခခ်ေန 

သူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလိုပါက လိုပီလ္ (lopil) အတြင္း ေျမကြက္မ်ား အသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ 

အလားတူပင္ ေက်းရြာသို႔ ေရာက္လာေသာ အိမ္ေထာင္စုအသစ္မ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ 

ေျမကြက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။

  

 

႐ုပ္ပံု ၁ - နာဘြဲးေက်းရြာတြင္ေတြ႕ရသည့္ နမူနာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ 
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 လုိပီလ္ (lopil) အေရအတြက္ႏွင့္ လုိပီလ္ တစ္ခုခ်င္းဆီတြင္ ဆက္တုိက္ႏွစ္စဥ္ 

စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္သည့္္ ႏွစ္အေရအတြက္ - ဆိုလိုသည္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစက္ဝန္းႏွင့္ ေျမလပ္ 

မ်ား၏ သက္တမ္းသည္ လူဦးေရတုိးပြားႏႈန္း၊ ေျမၾသဇာအေျခအေန၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ 

စုိက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ ရရိွႏိုင္သည့္ ေျမဧရိယာမ်ားစသည္တုိ႔အေပၚမူတည္၍ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ 

ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ လိုပီလ္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍လည္း အလွည့္က်စုိက္ပ်ိဳးသည့္ႏွစ္ကာလ 

မ်ားကဲြျပားပါသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ "ေအးေသာ" ႏွင့္ "ေႏြးေသာ" ေျမကြက္မ်ား ဟူ၍ အနီး

စပ္ဆုံးအနက္ျပန္ဆို5ႏိုင္သည့္ ဇုိလုိ (zo lo) ႏွင့္ လုိင္လုိ (lai lo) စသျဖင့္ အသီးသီး  

ခဲြျခားၾကသည္။ ဇိုလုိ (zo lo) မ်ားသည္ လိုင္လို (lai lo) ထက္ (အျမင့္ေပ ၅၀၀၀ ) ပို၍ျမင့္ေသာ 

ေနရာတြင္ တည္ရိွသည္။ ဇုိလုိ (zo lo) ေျမမ်ားသည္ အရည္အေသြး နိမ့္ပါးသည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ေျမလပ္ထားသည့္ကာလမ်ားတြင္ အပင္ျပန္လည္ႀကီးထြားႏႈန္းမွာလည္း လိုင္လို (lai 

lo) ထက္ ပို၍ေႏွးေကြးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇိုလိုမ်ား (zo lo) ကို လိုင္လိုမ်ား (lai lo) ထက္ 

သက္တမ္းတုိအျဖစ္သာ (ပုံမွန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္) စုိက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ လုိင္လုိမ်ားကုိ (Lehman 1963- 

54) ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ႏွစ္သာ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကၿပီး၊ ယေန႔ေခတ္တြင္ တစ္ႏွစ္မွ 

ႏွစ္ႏွစ္ထိ (တခါတရံတြင္မူသံုးႏွစ္အထိ) စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

အၿမဲလုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွေသာ လုိပီလ္ (lopil) စနစ္

ေက်းရြာတစ္ရြာရွိ လိုပီလ္ (lopil) အေရအတြက္သည္ ေျပာင္းလဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း 

အင္တာဗ်ဴးမ်ားအရ သိရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အသံုးျပဳလုပ္ကိုင္သူ

မ်ားေလ်ာ့နည္းလာေသာေၾကာင့္  လိုအပ္သည့္ ေျမဧရိယာလည္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ 

ေက်းရြာႏွင္ ့နီးေသာ လိပုလီမ္်ားကုိ ယခအုခါတြင ္အလွည္က့်စိကုပ္်ိဳးရန ္"လိပုလီခ္ဲြ" (sub-lopil) 

မ်ားအျဖစ္ထပ္မံခဲြျခားၾကသည္။ လိုပီလ္မ်ား၏ အမည္မ်ားကုိလည္း (ျမစ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်ား၊ 

စသည္တို႔၏အမည္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍) အဆိုပါေနရာမ်ားႏွင့္ အနီးဆံုးျဖစ္ေသာ ေဒသခဲြမ်ားကို 

ရည္ညႊန္း၍ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေသာေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား

စုိက္ပ်ိဳးသည့္ ကာလစက္ဝန္းသည္ (လွပ္ေျမသက္တမ္းၾကာခ်ိန္ေပၚမူတည္လ်က္) 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလယ္အလတ္အျမင့္ရွိေသာ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ ျမင့္မားေသာသစ္ပင္မ်ားျဖင့္ 

5   လိုင္ ႏွင့္ ဇို အဓိပၸါယ္ကို ပို၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ 
Lehman 1963 - စာမ်က္ႏွာ ၅၃-၅၅ ကို ၾကည့္ပါ။
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ပံု ၈ : ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ေလွကားစပါးစုိက္ခင္း 
       (ခၽြန္က်ဳံးေက်းရြာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅)
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ဖုံးလြမ္းေနေသာ လုိပီလ္ (lopil) အသစ္တစ္ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ စတင္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ 

ဝန္းက်င္တြင္ သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲျခင္းျဖင့္ ေျမကြက္မ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီး၊ မတ္လ-ဧၿပီလ 

ဝန္းက်င္တြင္ လိုပီလ္ေပၚရွိ က်န္ေနေသးေသာ အကိုင္းအခက္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ၾကသည္။ လိုင္လို 

(lai lo) ကြက္မ်ားတြင္ ေျပာင္းဆန္ႏွင့္ေတာင္ယာစပါး6မ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးမႈသည္ နည္းပါးလာ 

ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ အဓိကအားျဖင့္ ေျပာင္းဖူးကုိ ေမလတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ျပာမႈန္႔မ်ား 

ႏွင့္ ဇီဝေျမၾသဇာ စုပံုေနေသာေျမကြက္ဧရိယာမ်ားတြင္ သခြားသီးႏွင့္ ဖ႐ုံုသီးကဲ့သုိ ႔ေသာ 

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ရံဖန္ရံခါစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ခ်င္းႏွမ္း၊ ပဲ၊ ပိန္း၊ ကန္စြန္းဥ ႏွင့္ ခရမ္းခါး 

တို႔ကိုလည္း အနည္းငယ္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ "ပဲႏွစ္" (သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 

ေတြ႕ရေသာ ဖီယန္းကြမ္[phiag kum] 7)  ျဖစ္ပါက ပဲစဥ္းငံုကို အဓိကသီးႏွံအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးၾက 

သည။္ ဇိလုိုေျမတြငမ္ ူအာလူးကဲသ့ို႔ေသာ သီးႏွမံ်ားကိ ုစိကုပ္်ိဳးၾကသည။္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာ 

တြင ္အမိ္ေထာငတ္စစ္မု ွ(ေလကွားထစစ္ပါးစိက္ုခင္းမရွအိိမ္ေထာငစ္မု်ား) စိက္ုပ်ိဳးေသာ ပ်မ္းမွ် 

ေျမဧရိယာသည္ ၁-၂ ဧကခန္႔ထိရွိၿပီး၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ လုပ္သား အင္အားပိုရွိပါက ဧက 

အေရအတြက္ ပိုမ်ားႏုိင္ပါသည္။

အဓိက အေျပာင္းအလဲမ်ား 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ 

အဓကိေကာကပ္ဲသီးႏွမံ်ား (ေျပာင္း၊ ေတာင္ေပၚစပါး ႏငွ့ ္ယခငစ္ိကုပ္်ိဳးခဲ့ေသာ ေျပာင္းဆန)္ ႏငွ္ ့

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္စားသံုးမႈအတြက္သာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ ဟားခါးေစ်းကြက္သို႔ 

တငသ္ြင္းရန ္ဝင္ေငြရေကာကပ္သဲီးႏံွအျဖစ ္စတငစ္ိကုပ္်ိဳးလာေသာ အေျပာင္းအလဲျဖစပ္ါသည။္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္းမွာ ဝင္ေငြရေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္သို႔ သိသိသာသာ ဦးတည္ 

လာခဲ့ၿပီး ထုိဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ဆန္ဝယ္ရန္အတြက္ အဓိကတဖန္ျပန္လည္ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေရသြင္းစပါးစိုက္ကြင္းမ်ားႏွင့္  ေလွကားထစ္စိုက္ခင္းမ်ားသည္ 

အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလံုး၏ ႏွစ္စဥ္စားသံုးမႈအတြက္ မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ရွားပါးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့ 

6   ေျပာင္းဆန္ဘီယာထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ (Vicol et al. 2018: 456) အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းဆန္ကို 
ယေန႔တိုင္စုိက္ပ်ိဳးေနေသးေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမ်ားရွိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္၊ 
အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုမွာ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဟားခါးေဒသတြင္ ထိုကဲ့သို႔စုိက္ပ်ိဳးျခ
င္းမဟုတ္ေပ။ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းသည္ တေစးအေျချပဳထုတ္ကုန္မ်ား စားသံုးျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။
7  ခုႏွစ္သည္ ရိုးရာဓေလ့အရ "ပဲႏွစ္တြင္ ပဲမ်ားကို အျမဲစိုက္ပ်ိဳးေစေသာ ဒ႑ာရီလာတားျမစ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ေရွာင္ၾကဥ္ဖြယ္မ်ား" (Lehman 1963: 61)
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အထမ်ားကို ႐ုိးရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ မ်ဳိးကြဲမ်ား 

စိုက္ပ်ိဳးေနမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ 
 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပိုမိုေဝးကြာၿပီး၊ ေစ်းမ်ား၊ ၿမိဳ႕

မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈအလန္းေဝးေနေသာ ဝင္ေငြရအခြင့္အလမ္းမ်ားနည္းပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ား 

အတြက္ပိုမို အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတဝုိက္ 

ရိွ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ နီပီ၊ ဘြဲလ္တက္ ႏွင့္ ေလာ့ခ္ေလာင္စသည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ 

ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ၀ မွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး၊ (ၿမိဳ႕မွ သံုး- 

ေလးနာရီၾကာ ကားျဖင့္သြားရေသာ) ဖိုင္ပါးကဲ့သို ႔ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ 

ရွိပါသည္။ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ အၿမဲတမ္းစိုက္စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထသစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈ 

ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္သည္ တစ္ႏွစ္ထက္ 

တစ္ႏွစ္ေလ်ာ့နည္းလာသည္။

သို ႔ေသာ္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ 

ေျမၿပိဳက်မႈကဲ့သို႔ေသာ) သို႔မဟုတ္ စီးပြားအၾကပ္အတည္မ်ား ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာျပတ္ေတာက္မႈ 

မ်ား ျဖစ္သည့္အခါတြင္မူ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ဝင္ေငြႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား 

ကို အလြယ္တကူရရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္  ေဘးဒဏ္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏုိင္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေတာင္ယာ လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ ေလွကားထစ္စပါးစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ အျခား အၿမဲတမ္းစိုက္ကြက္ 

မ်ားမရွိသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ ရင္းျမစ္ 

တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

 ၄.၂။  အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္း

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ျခင္းစနစ္မွ တစ္ဦးခ်င္း ေျမယာအသံုးျပဳလုပ္ကုိင္ စီမံ 

ရသည့္ အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာေစသည့္ အဓိကအဆင့္သံုးဆင့္ရွိပါသည္ 

- ပထမဆံုးအဆင့္မွာ ေလွကားထစ္စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ အၿမဲစိုက္ ဥယ်ာဥ္ 

မ်ားႏွင့္ သစ္သီးၿခံမ်ား (ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ား ႏွင့္ သစ္သီးစားပင္မ်ား) စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကၿပီး 

မၾကာေသးမီကစတင္၍ ဝဥကို အေျခခံေသာ သီးႏွံသစ္ေတာစနစ္မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 

(႐ုပ္ပံု - ၂  ကို ၾကည့္ရန္)။ အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ရြာႏွင့္နီးကပ္ 

ေသာ လုိပီလ္ (lopil) မ်ားရွိ အကြက္မ်ားတြင္ ကနဦး စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။  မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ ေျမအရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းေသာေျမမ်ားျဖစ္သည့္ အေမြရထားေသာ အကြက္မ်ား 
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ပံု ၉ :    ၀ဥ (ေျမျပင္ေပၚတြင္ ဥအစိမ္းမ်ား၊ ေနာက္ဘက္တြင္ ပါးလႊာကာ 
 အေျခာက္လွမ္းထားသည့္ပုံ)၊ အသစ္စုိက္ပ်ဳိးလာေသာ သီးႏွံ

(lo hmum) သို႔မဟုတ္  ေက်းရြာဘံုပိုင္ေျမကြက္မ်ားအထဲမွ ရႏိုင္ေသးေသာအကြက္မ်ားကို 

တစ္ဦးခ်င္း စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္8 ျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေနသည္။ ေျမကြက္တစ္ကြက္သည္ 

အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳလာပါက ၎အား တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ 

ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ၾကၿပီး ေျမယာေရာင္းခ်မႈကိုလည္း လက္ခံခြင့္ျပဳထားသည္။

 

႐ုပ္ပံု ၂ - ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ႏွစ္အလိုက္ လိုပီလ္ေျမအသံုးျပဳမႈ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ 

တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား

စပါးစတင္စိုက္ပ်ိဳးလာျခင္းသမိုင္း

ေရသြင္းစပါးစတင္စိုက္ပ်ိဳးလာျခင္းသည္ အေစာဆုံးမွတ္တမ္းမ်ားအရ (ဆတ္တား 

ေက်းရြာ) ၁၉၃၀ ခုႏစွတ္ြငအ္စျပဳခဲ့ေသာလ္ည္း ထိအုဆင့သ္ည ္ခ်င္းျပညန္ယ ္စိကုပ္်ိဳးေရးက႑ 

တြင္ သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာရိွခဲ့ေၾကာင္း ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ Lehman (1963: 48) မွ 

တခါတရံ ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့သည္။ ခ်င္းေတာင္သို ႔ အဆုိပါစိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထမ်ားကို 

ေဆာင္က်ဥ္းလာခဲ့ျခင္းသည္ စားသံုးမႈတုိးျမင့္မားလာေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးလို 

သည့္ ခ်င္းလူမ်ိဳး "စြန္႔ဦးတီထြင္ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား" မွ တဆင့္ ေျမျပန္႔ (ကေလးၿမိဳ႕) ေဒသ 

ႏငွ္ ့ပိနုီးစပ္ေသာ ခ်င္းအသိငု္းအဝိငု္းမ်ားထမံတွဆင္ ့ေတာင္ေပၚေဒသသို႔ တျဖည္းျဖည္းေရာက ္

ရွိ လာခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဆန္ကို အဆင့္ျမင့္ေသာစားေသာက္ဖြယ္ရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾက 

8  အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျမကြက္တစ္ကြက္ကို အျမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္ေျမအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္းကို 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရြာအႀကီးအကဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ 
အျခားေက်းရြာမ်ားတြင္မူ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးတည္းမွ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိၿပီး၊ ေက်းရြာသားမ်ားအၾကား 
တြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။
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ၿပီး အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားခန္႔မွသာ ေျမာက္ပိုင္း 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပိုမိုလက္ခံစားသံုးလာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္အတူ ဗဟို 

အစိုးရသည္ ပထဝီဝင္အေနအထားႏွင့္ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 

မရွိဘဲ တစ္တုိင္းျပည္လုံးအႏွံ႔တြင္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈတိုးတက္ေစရန္အတြက္ တြန္းအားေပးခဲ့ 

သည္။ တြန္းအားေပးမႈမ်ားသည္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာကာ ေက်းရြာေန 

ျပည္သူမ်ားကုိ ဒုကၡခံ၍ ေလွကားထစ္စိုက္ခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ကၽြဲႏြားမ်ား 

ကိုလည္း တပါတည္း စတင္မိတ္ဆက္လာကာ လူ႔လုပ္အားျဖင့္ လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ားကို ထြန္ 

ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္အစားထိုးခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴး ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ "အေမြရေျမကြက္" 

ပိုင္ရွင္မ်ားကို ၎တို႔ေျမေပၚ၌ ေလွကားထစ္စိုက္ခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဦးစားေပးခံရေသာ္လည္း၊ 

ေလကွားထစ ္စပါးစိကုခ္င္းမ်ား ျပဳလုပလ္ိုျခင္းမရွပိါက လပုက္ိငုရ္နဆ္ႏၵရွသိည္ ့အျခားမညသ္ည္ ့

ရြာသားကိုမဆို ေျမကြက္ေပးအပ္ရေပသည္။ ေလွကားထစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ ဗဟိုအစိုးရမ ွ

အလုပ္သမားခမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းေၾကာင့္ ေလွကားထစ္စပါးစိုက္မ်ားေဖာက္ထုတ္ျခင္း

သည္ ၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုထြန္းကားလာခဲ့သည္။ 

ေလွကားထစစ္ပါးစိကုခ္င္းမ်ား - အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ အလြနအ္မင္း အေရးပါျခင္းမ်ဳိး 

ထက္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကိုေဖာ္ညႊန္းသည့္ ျပယုဂ္

အမိ္ေထာငစ္တိုုင္းသည ္၎တို႔စုကိပ္်ဳိးရရွလိာေသာ စပါးမ်ားကိ ုစားသံုးၾကေသာလ္ည္း 

ဝမ္းစာအတြက္ ေရသြင္းစပါးစိက္ုပ်ိဳးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိက အေၾကာင္း 

တရားတစခ္ ုမဟတု္ႏုငိ္ေပ။ ဟားခါးခ်င္းအမိ္ေထာငစ္မု်ားသည ္(ကေလးၿမိဳ႕ စပါးစိကုခ္င္းမ်ားမ ွ

လာေသာ) ေျမျပန္႔လြင္ျပငမ္်ားမ ွဝယ္ယူေသာစပါးကိသုာ ပိမုိအုားထားေနရေၾကာင္း အငတ္ာဗ်ဴး 

မ်ားမွ သိရသည္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္ ေလွကားထစ္စပါးစိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ 

တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးစာ ဆန္စပါးဖူလုံမႈအေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေလာက္သည့္ သက္ေရာက္မႈမရွိ 

ေၾကာင္းကိုု ဤေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်းရြာမ်ား၌ပင္ Frissard and Rritts (2018-100) 

တို ႔ႏွစ္ဦး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္ကလည္း ျပသ 

ေနသည္။

Danel-Fédou and Robinne (2007: 14) မွ "ဝမ္းစာဖူလုံမႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ေျမျပန္႔ 

ေဒသ စပါးစိကု္ေတာငသ္မူ်ားအေပၚ မီခွိကုာ ေလကွားထစစ္ိက္ုခင္းမ်ား လုပက္ိငုလ္ာျခင္းေၾကာင္ ့

[…] တို႔သည္ အက်ိဳးအျမတ္ရေရးထက္ […] လူမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္မႈသဖြယ္ ေရြးခ်ယ္မႈ 

၁၆
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တစ္ရပ္ျဖစ္သည္" ဟု ရွင္းျပထားသည္။

ဓေလ့႐ိုးရာအရ ေဘြ [bawi] (မ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ား) – ခ်ီအာ [chia] (သာမန္ျပည္သူမ်ား) 

အျဖစ ္အဆင့အ္တန္းခဲြျခားသည္စ့နစ ္ေပ်ာကက္ြယမ္ႈႏငွ္အ့တ ူေလကွားထစစ္ပါးစိကုပ္်ိဳးေရးကိ ု

စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ ေက်းရြာတြင္း လူမႈ- စီးပြားခဲြျခားသည့္ျဖစ္စဥ္ကုိ ဆက္လက္အဓြန္႔ရွည္ 

ေစသည္။ ေလွကားထစ္စပါး စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္လာၾကၿပီးေနာက္ ႏြားေနာက္ (Bos frontalis) 

ေနရာတြင ္ကြ်ဲႏြားေမြးျမဴေရးမ်ားျဖင္အ့စားထိုးလာခဲသ့ည။္ ေလကွားထစစ္ပါး စိကုပ္်ိဳးျခင္းသည ္

လူမႈအဆင့္အတန္းကုိ ေဖာ္ညႊန္းသည့္ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည့္ႏွင့္အတူ ႏြားေနာက္ပိုင္ဆိုင္

မႈစနစ္မ်ားကိုလည္း အစားထိုးလာခဲ့ၾကသည္။ 

အၿမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား - ၿမိဳ႕ျပျဖစ္တည္မႈႏွင့္ လူမႈ-စီးပြားအေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ

အမိၿ္ခဥံယ်ာဥ ္ေခၚ (အငဒ္ြမ္း) မ်ား စိကုပ္်ိဳးခဲသ့ညမ္ွာ ကာလၾကာျမင္ၿ့ပီးျဖစ္ေသာလ္ည္း 

"စီးပြားျဖစ္" အၿမဲစိုက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား (ဒြမ္း) ေပၚထြန္းလာျခင္းသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕စြန္ 

ၿမိဳ႕ဖ်ားေနရာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပ စတင္ခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္း ကို ရည္ညႊန္းေနပါသည္။ ဤစိုက္ပ်ိဳးေရး 

အေလ့အထသည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း (ခ်င္းျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ဖလမ္းမွ ဟားခါး 

အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္) သိသာစြာတိုးပြားလာေသာ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၏ ေဒသတြင္း ဝယ္လို 

အားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ 

ျခင္းမွ  ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား၊ သစ္သီးၿခံမ်ားႏွင့္ ဝဥ မ်ားကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလာေစေသာ တြန္းအား 

တစခ္မုွာ လပုသ္ားရွားပါးမႈ ႏငွ္ ့ေငြေၾကးလိအုပခ္်က ္တိုးျမင္လ့ာမႈေၾကာင့္ျဖစသ္ည။္ လငူယ္မ်ား 

ရပ္ေဝးေဒသမ်ားသို႔ ဆကလ္က္ေျပာင္းေရႊ႕ေနေသာေၾကာင္ ့စုကိပ္်ဳိးေရးအတြက ္ေတာငသ္မူ်ား 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လယ္ယာလုပ္သားမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္ 

တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား9ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းလက္တြင္ ေနထုိင္ 

ေသာသူမ်ား၏ သက္တမ္းကုိလည္း ဤအေျခအေနတြင္ ထည့္တြက္ရန္ လုိသည္။ အက်ိဳးဆက္ 

အေနျဖင့္  သီးႏံွသစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္သည့္  ဥယ်ာဥ္ ၿခံမ်ား ၊ သစ္သီး ၿခံမ်ား ႏွင့္  ဝဥ 

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲမႈသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္လာမႈမ်ားႏငွ့္ ယွဥ္တြဲ ျဖစ္ 

ပြားေနပါသည္။ အၿမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားကို စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ 

9   ေျဖဆိုသူတစ္ဦးမွ - လယ္သမားမ်ားသည္ အိုမင္းလာၿပီး၊ ေရႊြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ရာတြင္ ျပဳလုပ္ရသည့္ 
သစ္ပင္ခုတ္ျခင္းႏွင့္ မီး႐ႈိ႔ျခင္းႏွင့္ ေလွကားထစ္ဆန္စပါးစိုက္ကြင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ထြန္ယက္ရသည့္အလုပ္မ်ား 
စသည့္လုပ္အားသံုးရသည့္ အလုပ္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ရန္မလိုေသာ ၎တို႔အိုမင္းသည့္အရြယ္တြင္ ပံုမွန္ 
ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္တစ္ခု ေပးႏိုင္သည့္ အပင္မ်ားကိုသာ စိုက္လိုေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။ 
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တေျပးညီမျဖစ္ေသးေသာ္လည္း ေနရာေဒသအားလံုးတြင္ အဆိုပါ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျပာင္းအလဲ 

ကို ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

အၿမစဲိကုဥ္ယ်ာဥၿ္ခမံ်ားျဖစထ္ြန္းလာျခင္းသည ္စိက္ုပ်ိဳးေရးအေလအ့ထမ်ားကိ ုသာမက 

တိရိစာၦန္ေမြးျမဴမႈေပၚတြင္လည္း ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈရိွပါသည္။ "(dum-ization) 

ဥယ်ာဥၿ္ခမံ်ားတည္ျခင္း10 "  သည္ မၾကာခင္က စတင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သာေၾကာင့္ အထြက္ 

ႏႈန္း တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အက်င့္မ်ားသည္  ယခင္ 

ေတာင္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားေပၚတြင္သာ အေျချပဳေနရေသးသည္။ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား 

ကို သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ထိ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေသာအခါတြင္ ေျမၾသဇာမ်ား ကုန္ခမ္းလာမႈႏွင့္ အထြက္ႏႈန္း 

ေလ်ာ့နည္းလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကုိ စြန္႔ပစ္လုိက္ၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ 

သိရသည္။ ေလွကားထစ္စပါးစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ အၿမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားေၾကာင့္ တိရိစာၦန္မ်ားကို 

ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ညအပိမ္ထားႏုငိ္ေသာအခါ ေျမၾသဇာအတြက ္တရိစိာၦနမ္စငမ္်ား စုေဆာင္း 

ရယူျခင္းမွာလည္း အကန္႔အသတ္ျဖစ္လာကာ အိမၿ္ခံစိုက္ဥယ်ာဥ္မ်ားအတြက္သာ အသုံးျပဳ 

ေနရသည္။

ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား - အၿမဲတမ္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းပံုစံမ်ားၾကားရွိ အလွည့္အေျပာင္း

ေလွကားထစ္စပါးစိုက္ခင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာမႈ၏အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေတာင္ယာမွအကြက္မ်ား လို(lo) ကုိ အၿမဲစုိက္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား ဒြမ္း(dum) အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ 

ေျပာင္း၍ စုိက္ပ်ဳိးလာၿပီး တဖန္၍ လို(lo) ေတာင္ယာကြက္မ်ားအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ အသုုံးျပဳႏိုင္ 

ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လုိပီလ္ (lopil) တစ္ခုလုံးကုိ ေျမလြတ္မ်ားအျဖစ္ ငါးႏွစ္ခန္႔ လွပ္ထားစဥ္တြင္ 

လုိ (lo) တစ္ကြက္ကို ငွက္ေပ်ာပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါအကြက္ကုိပင္ ငွက္ေပ်ာ 

စိုက္ကာလအၿပီးတြင္ ထိုအကြက္ရိွရာလုိပီလ္(lopil)၏ အလွည့္က်စက္ဝန္းအတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ 

ထည္သ့ြင္းကာ  စမီခံန္႔ခြၾဲကသည။္ အျခားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းစိကုက္ြကမ္်ားကိမု ူႏစွရ္ညွပ္ငမ္်ားႏငွ္ ့

ေဒသတြင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ ဂ်င္းႏွင့္ အျခားဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ အၿမဲ 

စိုက္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားအျဖစ္သို႔ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲလုိက္ႏုိင္သည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္း 

မ်ားေၾကာင့္ပင္ လူမႈ-စီးပြားဘဝအေျခအေန အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုိမုိ 

လိုအပ္သည့္အတြက္ ကုန္စည္ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းတုိ႔ 

သည္  ပုိ၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွလာပါသည္။ 

10  လိုပီေျမေနရာမ်ားကို ဥယ်ာဥ္မ်ား (ဒန္) အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ ထြင္ထားေသာ စကားလံုး။
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ပံု ၁၀ :   ေဆာင္းရာသီတြင္ သီဖူးလ္ေက်းရြာရွိ ေဂၚဖီႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားစိုက္ပ်ဳိးထားေသာ 
 ေလွကားထစ္စုိက္ခင္း
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ဤအၿမဲတမ္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္းၾကားရွိ အလွည့္အေျပာင္းသည္ 

မၾကာေသးေသာကာလ11မ်ားအတြင္း စတင္စိုက္ပ်ိဳးလာၾကသည့္ ဝဥစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္လည္း ဆက္ 

စပ္ေနသည္။ ဝဥမ်ားကုိ သဘာဝသစ္ေတာေပါက္ပင္မ်ား၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ မရိတ္သိမ္းမီ 

သံုးႏွစ္မွ ေလးႏွစ္ ၾကာကာလအတြင္း စိုက္ပ်ိဳး ၾကသည္။ ေျမလြတ္မ်ားမွေန၍ သက္တမ္း 

ရင့္လာေသာ သဘာဝသစ္ေတာအခ်ိဳ႕တြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဝဥစိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ 

အျခား အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အလားတူပင္ - ဝင္ေငြရရွိေရးသို႔ 

ဦးတည္လာခဲ့သည္။

အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေသာေျမကြက္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ေလကွားထစစ္ပါးႏငွ္ ့အၿမစဲိကုဥ္ယ်ာဥၿ္ခမံ်ားစိကုပ္်ိဳးျခင္း အေလ့အထမ်ားႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း 

သည့္ တရားဝင္ေျမယာအသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားရွိ 

ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါစိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထႏွစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္ 

လာျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မတူေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလွကားထစ္ 

စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ၎သည္  ၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ လူမႈအဆင့္အတန္း 

ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ အၿမစုိဲက္ဥယ်ာဥ္မ်ားမွာမူ ဝင္ေငြရေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ စုိက္ပ်ိဳးရး 

လပုင္န္းတစခ္ုျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ပ့င ္အဆိပုါစိကုပ္်ိဳးေရး အေလအ့ထႏစွမ္်ိဳးႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္းသည္ ့

ေျမယာအသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို တရားဝင္ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကြဲျပားရျခင္းျဖစ္သည္။ 

အစိုးရမွ ေလွကားထစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးကို တက္တက္ၾကြၾကြအားေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ 

ေလွကားထစ္စပါးစိုက္ခင္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ကို အစိုးရမွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားေစာေစာကပင္ အသိ 

အမွတ္ျပဳထားခဲ့ပါသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂) ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္တြင္ ေလွကားထစ္ 

စပါးစိုက္ခင္းမ်ားစြာကို ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္လတ္မွတ္ (Land Use Certificate ေခၚ ပံုစံ ၇) ျဖင့္ 

မွတ္ပုံတင္ခဲ့ၾကသည္။ ေလွကားထစ္စပါးစုိက္ခင္းမ်ားသည္ အေမြပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး 

ႏြားေနာက္မ်ားႏွင့္ ေမာင္းမ်ားစသည့္  ႐ုိးရာပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အိမ္ေထာင္စု၏ သီးသန္႔ပိုင္ 

ဆိုင္မႈအျဖစ္ နည္းလမ္းတက်ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့သည္။

တနည္းအားျဖင္ ့ဟားခါးခ်င္းေက်းရြာမ်ားတြင ္ေတြ႔ရနည္းပါးေသာ အၿမစဲိကုဥ္ယ်ာဥၿ္ခ ံ

11    ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္ ဝဥမ်ားကို ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာၾကာၿပီးမွစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၈ တြင္ အရန္စုိက္ပ်ိဳးေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း 
သတိျပဳပါ။
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မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေျမကြက္တစ္ကြက္တြင္ႏွစ္ရွည္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ 

ပံုစံတစ္ခုၾကား လုံးဝမတူညီေသာ အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚ 

တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကုိ မလုပ္ကိုင္ၾကေတာ့ဘဲ အၿမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ 

ေရသြင္းစပါးစိကုပ္်ိဳးျခင္းတို႔မွာ အဓကိစိက္ုပ်ိဳးေရးလပုင္န္းမ်ား ျဖစလ္ာၾကၿပီး ဥယ်ာဥၿ္ခအံမ်ားစ ု

ကုိ တရားဝင္အမည္ေပါက္ ပုိင္ဆုိင္မႈစနစ္မ်ားကုိ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚ၏အနီး 

အနားေက်းရြာမ်ားတြငမ္ ူေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာစိကုပ္်ိဳးေရး ႏငွ္္ ့ဥယ်ာဥၿ္ခမံ်ားၾကားရွ ိအေျပာင္း 

အလသဲည ္အမိ္ေထာငစ္တုစခ္ခု်င္းစ၏ီ စီးပြားေရးလိအုပခ္်ကမ္်ားေပၚတြင ္မွတီည္ေနေပသည။္ 

ေငြေၾကး ပုမိုလိုိအပပ္ါက ဥယ်ာဥၿ္ခမံ်ားအား ပုမိုိျဖစထ္ြန္းေအာင ္လပုက္ုငိၾ္ကၿပီး မသိားစလုပုသ္ား 

မရွိပါက ၿခံမ်ားကို ပစ္ထားေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံ 

အမ်ားစုကို တရားဝင္အမည္ေပါက္ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္မထားဘဲ၊ ၎တို႔ကို ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေတာငယ္ာစိကုပ္်ိဳးေျမကြက္မ်ားအျဖစသ္ို႔ ျပနလု္ပက္ိငု္ႏိငု္ေသာ လမ္းတစခ္ဖုြင္ထ့ားသည။္ အမ်ား 

အားျဖင္ ့ဥယ်ာဥၿ္ခကံြကမ္်ား၏တရားဝငမ္တွပ္ုတံင ္ပံစု ံ(၇) ကုိ အဆကအ္သြယ္ေကာင္းရွိေသာ 

လယ္သမားမ်ားသာ ရႏုိင္ေပသည္။

 ၄.၃။ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ 
 ၿမိဳ႕ျပျဖစ္တည္မႈမ်ားႏွင့္အတူ - ေမြးျမဴေရးပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲမႈ

ေက်းရြာအနီးတဝိုက္တြင္ ေလွကားထစ္စပါးစိုက္ခင္းမ်ား ႏွင့္ အၿမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား 

ေပၚထြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးပံုစံမ်ားကုိ သိသာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွလာခဲ့ပါ 

သည္ (Frissard and Pritts 2018: 71-72)။ ယခင္က တိရိစာၦန္မ်ားကုိ ေတာစားက်က္မ်ားသို႔ 

ထိန္းေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ ေစလႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေန႔ခင္းဘက္အခ်ိန္တြင္ လိုပီလ္ (lopil) 

(စီယာ-ေပလ္) သတ္မွတ္ထားေသာ စားက်က္မ်ားသို႔ လႊတ္ထားျခင္း၊ ညဖက္တြင္ ေက်းရြာ 

အိမ္ဝန္းအတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေခၚျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခ့ၾဲကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလွကားထစ ္စပါးစုိက္ခင္း 

မ်ားႏွင့္ အၿမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားကို လုပ္ကိုင္လာျခင္းေၾကာင့္ တိရိစာၦန္မ်ား စိုက္ခင္းမ်ားကို ေန႔ 

တိုင္းျဖတ္သန္းသြားလာႏုိင္ရန္မွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆန္စပါး 

စိုက္ပ်ိဳးရာသီ (ေမလမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိ) တြင္ ဘုံစားက်က္ေျမအတြင္းထိန္းေက်ာင္းၾကၿပီး 

စပါးမ်ား ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာအခါတြင္ ေလွကားထစ္စပါးစိုက္ခင္းမ်ားကိုု လြတ္လပ္စြာအမ်ားသံုး

စားက်က္ေျမအျဖစ္ ရာသီအလုိက္ သတ္မွတ္အသံုးျပဳလာၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ တိရိစာၦန္မ်ား 

ကို ကာလအတန္ၾကာ လႊတ္ေက်ာင္းထားေသာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ 

အၿမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာေစပါသည္။ 
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ပံု ၁၁ : ကုိယ္တုိင္စားသုံးရန္အတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္စုိက္ပ်ဳိးေသာ အိမ္ၿခံဥယ်ာဥ္
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၁၉၉၁ ေျမ႐ုိင္းဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ အႀကီးစားေမြးျမဴေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံအသိ 

အမွတ္ျပဳ စားက်က္ေျမမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းပိုင္အျဖစ္ခဲြေဝခ်ထားေပးျခင္းကို အားေပးေသာ 

အစိုးရအစီအစဥ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အစိုးရကိုယ္တိုင္ပါဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း လူကံုထံ 

မ်ားႏွင့္ အႀကီးစားေမြးျမဴေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ ေျမယာဧကေပါင္းမ်ားစြာကို ေလွ်ာက္ထား 

ရယူႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေျမယာမ်ားသည္ ဥပေဒအရ "ေျမ႐ိုင္း" ဟုယူဆထားေသာ္လည္း 

လက္ေတြ႕တြင ္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာစိကုပ္်ိဳးေရးႏငွ့္ ္အျခားေသာေျမယာအသံုးခ်မႈမ်ားအတြက ္

ေက်းရြာပိုင္နယ္ေျမျဖစ္ေနပါသည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ႐ုိးရာဓေလ့ ေျမ 

ပိငုဆ္ုငိမ္ႈ မူေဘာငတ္စရ္ပ္ႏငွ္ ့ (ဓေလထံု့းတမ္းအရ ေက်းရြာအေျချပဳအရင္းအျမစမ္်ားကိ ုအသံုး 

ျပဳသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ ေက်းရြာဘုံပိုင္စားက်က္ေျမ) အစုိးရ၏ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

မူေဘာင္ (ေျမယာသီးသန္႔ အသံုးျပဳမႈကိုသာအေျခခံေသာ စီးပြားေရးျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေသာ ကၽြဲႏြား 

ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ေက်ာက္ထုတ္ယူျခင္းတို႔ကို စတင္လုပ္ကိုင္လာျခင္းမွွတဆင့္) 

တို႔သည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု စင္ၿပိဳင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

 ၄.၄။ သစ္ေတာနွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ေက်းရြာမ်ားၾကားရိွ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခဲြမႈ

႐ိုးရာအေလအ့ထမ်ားကုိ မူႏငွ္ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက လႊမ္းမိုးေျပာင္းလသဲြားေသာ ္

လည္း ဓေလ့ထုံးစံေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခဲြမႈ ဆက္လက္တည္ရွိေန 

ေၾကာင္းကုိ ယေန႔ေခတ္ေရေဝေရလဲ သစ္ေတာမ်ားက နမူနာအျဖစ္ျပသေနပါသည္။ ထိုေရေဝ 

ေရလဲ သစ္ေတာတြင္လည္း သစ္မာပင္မ်ားႏွင့္ ထင္းေတာမ်ား အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ 

ပါဝင္ပါသည္။ ဟားခါးခ်င္းတုိ႔၏ CLS သည္ နတ္ကုိးကြယ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေလ့ 

အထမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုးလာျခင္းႏွင့္  ေရရရွိမႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္းကို တုံ႔ျပန္သည္အေန 

ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္လာျခင္းသည္ 

၎တို႔၏ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္ႏုိင္စြမ္းကို ျပသေနေပသည္။ 

စားက်က္ေျမမ်ားကဲ့သုိ ႔ပင္ ေရေဝေရလဲေတာမ်ား၏ အဓိကလကၡဏာတစ္ရပ္မွာ 

ေက်းရြာတစ္ရြာတည္းကသာ စီမံခန္႔ခဲြသည့္(ေရႊ႕ေျပာင္းႏွင့္ အၿမဲတမ္းစိုက္) စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား 

ႏွင့္မတူညီပဲ အဆိုပါေျမေနရာမ်ားကို ေက်းရြာမ်ားမွေပါင္းစပ္ စီမံခန္႔ခဲြ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ (ထင္းေတာကဲ့သို႔ေသာ) အျခားေျမယာ အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေနႏိုင္ေသာ 

ေၾကာင့္ ၄င္းေျမယာမ်ား စီမံခန္႔ခဲြရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဓေလ့ 
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ထံုးတမ္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အဓိကအတားအဆီး 

ျဖစ္ေနသည္မွာ စားက်က္ေျမမ်ားႏွင့္ ေရေဝေရလဲေတာမ်ားအား ေက်းရြာႏွစ္ရြာ သို ႔မဟုတ္ 

ႏွစ္ရြာထက္ပိုေသာ ေက်းရြာမ်ား၏  ဘံုပိုင္ေျမေနရာအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ရန္လို

အပ္ၿပီး အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမအသံုးျပဳမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ရွင္းရွင္း

လင္းလင္းခ်မွတ္ထားရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရတုိးပြားလာမႈႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား အတည္တက် 

ထူေထာင္လာျခင္းေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိထုတ္ယူသုံးစြဲမႈပိုမိုျမင့္တက္လာၿပီး သစ္မာႏွင့္ 

ထင္ေလာင္စာမ်ားအား ကုန္ၾကမ္းမ်ားအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထုတ္ယူအသုံးျပဳၾကပါသည္။ 

ေလာင္စာ - ထင္း ႏွင့္ မီးေသြး

ဟားခါးေတာင္ေပၚေဒသ၏ အလြန္ေအးသည့္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ထင္းသည္ ေက်းရြာ 

အဆင့္တြင္သာမက ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ပါ လိုအပ္မႈျမင့္မားေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ထင္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းသည ္အႏြမ္းပါဆုံးအမိ္ေထာငစ္မု်ားအတြက ္အေရး 

ႀကီးေသာ ဝင္ေငြရင္းျမစတ္စခ္လုည္းျဖစပ္ါသည။္ အငတ္ာဗ်ဴးေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ဟားခါးၿမိဳ႕ေန 

မိသားစုဝင္ငါးဦးရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၏ ထင္းအသံုးျပဳမႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁.၅ တန္ခန္႔ 

ရိွပါသည္။ ေက်းရြာေနအိမ္ေထာင္တစ္စုတြင္မူ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁ တန္နီးပါးခန္႔ အသံုးျပဳၾကပါသည္။

ထင္းမ်ား ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ မတူညီ 

ၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ထင္မ်ားခုတ္ယူႏိုင္သည့္ ႏွစ္ရွည္သစ္ေတာမ်ားရိွၾကၿပီး 

အျခားေက်းရြာမ်ားတြင္မူ ေက်းရြာဘုံပိုင္သစ္ေတာအတြင္း ထင္းမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ သတ္မွတ္ 

ေနရာမ်ားမွ အေလ့က်ခုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ထင္းမ်ားထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္သည့္ ေျမကြက္ကို မဲစနစ္ 

ျဖင့္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ကုန္ပစၥည္း သုိ ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈဖလွယ္ျခင္းစနစ္ကုိ 

အသံုးျပဳၿပီး တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ေျမကြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေမြရအကြက္မ်ား လုိ-မြန္း(lo-hmun) 

ေျမကြက္ ပုိင္ရွင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံကာ ထင္းမ်ားကိုခုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ထင္းထုတ္ယူမႈအား တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ထင္းသစ္တစ္တန္ 

ဟ ုဘံုသေဘာတညူီျဖင္ ့ခတုယ္ၾူကၿပီး အျခားေက်းရြာမ်ားမွာမ ူတနအ္ေရအတြက္ျဖင္ ့ကန္႔သတ္ 

ထားျခင္းမဟုတ္ပ ဲအခ်ိန္ကာလအားျဖင့္သာ (ေအာက္တုိဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလ) ထင္းခုတ္ယူရန္ 

ရြာသားမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားကလည္း သေဘာတူညီ 

ခ်က္ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ား၏နယ္နိမိတ္အတြင္းမွ ထင္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ခုတ္ယူႏိုင္ပါ 
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သည္။ အျခားေက်းရြာမ်ားတြင္မူ မီးေသြးဖုတ္ၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕ေစ်းကြက္သို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ 

ဝင္ေငြရေစေသာ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

သစ္မာ

ခ်င္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပိငု္းရိရွြာမ်ားသည ္ရြာ၏ ဇိလုု ိ(zo-lo) ေျမမ်ားတြင ္ေပါက္ေရာက ္

ေသာ ထင္း႐ႈးပင္မ်ားကို  (အထူးသျဖင့္ အိမ္ေဆာက္ျခင္းအတြက္သံုးေသာ) မွီခိုထုတ္ယူၾက 

ပါသည္။ ေက်းရြာတည္ေနရာေပၚမူတည္၍ ထိုသစ္မ်ားကို ေပါမ်ားစြာေတြ႔ရိွႏိုင္ေသာ္လည္း 

ေက်းရြာအနည္းငယ္တြင္သာ စီးပြားျဖစ္ခုတ္ယူႏုိင္ေသာ သစ္ေတာမ်ားရွိပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ 

ေနာကပ္ိငု္း ၿငမိဝ္ပပ္ိျပားေရးအစိုုးရ တကလ္ာၿပီးေနာက ္ႏိငုင္စံမီအံပုခ္်ဳပ္ေရးက႑တြင ္ေခါင္းပု ံ

ျဖတမ္ႈမ်ားရိလွာခဲၿ့ပီး အစိုးရကိ ုေက်ာေထာက္ေနာကခ္ံျပဳထားေသာ တစဥ္ီးခ်င္းစ၏ီ (ခ႐ုနိစီနစ)္ 

ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ပါသည္။ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝုိက္မွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အစိုးရ၏ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္လာၾကၿပီး ၄င္းတို ႔၏အခန္းက႑မ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 

ေခါင္းပုံျဖတ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

(၁၉၉၁ ေျမ႐ိုင္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္) ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ၍ အဆက္ 

အသြယ္ေကာင္းေသာ ဟားခါးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ စားက်က္ေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ 

ေၾကာင္း မိမိတို ႔ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားထဲမွ ရြာတစ္ရြာတြင္ ေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္။ 

အလားတူကာလတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ရိွ အေဆာက္အဦမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ထုိေက်းရြာ 

တြင္ သစ္ထုတ္ယူရန္အတြက္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုကာလတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွာ 

ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ ေက်းရြာေနလူထုအတြက္ ဝင္ေငြအရင္အျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားကလည္း ႀကိဳတင္ေငြမ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံးကိရိယာမ်ား (သစ္ျဖတ္လႊ)ကို လက္ခံ 

ကာ သစ္ကန္ထ႐ုိက္သမားမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သစ္ကန္ထ႐ုိက္ 

သမားမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ရဲမ်ားမွ တရားမဝင္ 

သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ လာေရာက္ စစ္ေဆးမႈမွ အကာအကြယ္ရရွိၾကပါသည္။ အျခား 

ေသာရြာသားမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ေငြကိုမယူဘဲ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္  သစ္မ်ား ေရာင္း 

ခ်ႏုိင္ေသာ္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ားရွိလာပါက သစ္ေတာဦးစီးဌာန/ရဲတို ႔ကို လာဘ္ေပးရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။

သစ္ထုတ္ယူပိုင္ခြင့္စနစ္သည္ ဓေလ့ထံုုးတမ္းအရ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ရိွသည့္ပုံစံမ်ိဳးႏွင့္ 

(ေက်းရြာအဆင့္မွ စီမံခန္႔ခဲြသည့္သေဘာ) ဆက္ႏြယ္ေနေသာ္လည္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္  နုိင္ငံေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ႏွင့္ ပိုနီးႏြယ္လာေစပါသည္။ သစ္ထုတ္ယူ 
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ႏိင္ုရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈေပၚအေျခခံကာ ေျမပံုုေပၚတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ 

သို႔မဟုတ္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားအျဖစ္ ခြဲေဝခ်ထားပါသည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ 

ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မရိွေသးေသာ္လည္း ေက်းရြာတစ္ရြာ၏ လိုပီလ္ (lopil) 

အတြင္းရိ ွထင္း႐ႈးေတာအား သစထု္တလ္ပု္ေရးကမုၸဏတီစခ္မု ွသိမ္းယရူနႀ္ကိဳးစားခဲဖ့ူးေၾကာင္း 

ႏွင့္ ယခုအခါတြင္မူ မည္သည့္အရာမွ် ဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေၾကာင္း အဆိုပါေက်းရြာမွ 

အႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕က  ေျပာျပပါသည္။ 

ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္းရိွ ေနအိမ္အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာသစ္မ်ား ထုတ္ 

ယူႏိုင္ရန္ တရားဝင္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားခ်ထားေသာ္လည္း အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း 

မ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္မည့္ဗ်ဴဟာကုိ ယေန႔တိုင္အသုံးျပဳေနေသးပါသည္။ ၄င္းဗ်ဴဟာမွာ သစ္ 

မ်ား ဟားခါးသုိ႔ မတင္ပို႔မီ ထိုသစ္ထုတ္သည့္ဝန္းက်င္တြင္ အိမ္တစ္လုံးေဆာက္လုပ္လိုက္ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သစ္ခုတ္ယူမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ခ်မွတ္ထားေသာ အခြန္မ်ားကိုေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား (NTFPs)

သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ (NTFPs)  အဓိကအားျဖင့္ သစ္ခြမ်ား၊ 

ပိန္းဥမ်ား၊ မၾကာေသးမီအခ်ိန္ကစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ (အပင္သစ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ အေစ့အတြက္ အဓိက 

စိုက္ပ်ဳိးေသာ) ဝဥ ႏွင့္ ဥျဖဴ (အျဖဴေရာင္ဥမ်ား) မ်ားပါဝင္သည္။ တံျမက္စည္းလုပ္ရာတြင္ 

အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ မြန္ဖီယ (hmun phiah) ျမက္ပင္မ်ိဳး ႏြယ္တစ္မ်ိဳးကုိလည္း ဟားခါးေစ်းသို႔ 

ေရာင္းခ်ၾကပါသည။္ အဆိပုါထတ္ုကနုမ္်ားမွာ ႀကီးမားသည္ ့ပမာဏမဟတု္ေသာလ္ည္း ဝင္ေငြရ 

နည္းပါးသည့္  အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အဓိိကဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာ 

အမ်ားစုတြင္ NTFPs မ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ ထုတ္ယူသံုးစဲြရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

 ၄.၅။ ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းေၾကာင့္အဖိုးတန္လာေသာအရင္းအျမစ္မ်ား

ၿမိဳ႕ျပတစ္ခုအျဖစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈ၏အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

ေျမယာႏွင္သ့ကဆို္င္ေသာ အက်ပအ္တည္းမ်ား- အထူးသျဖင္ ့သစမ္ာ၊ ထင္းႏငွ္ ့အမိၿ္ခံေျမကြက္ 

မ်ား လုအိပခ္်ကမ္်ားျပားလာသည။္ အဆုပိါအရင္းအျမစမ္်ားေၾကာင္ ့က်င္သ့ုံးလ်ကရ္ွိေသာ CLS 

ႏွင့္ ေျမယာတုိ႔ၾကား တုိက္႐ုိက္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

အိမ္ေျမကြက္ကိစၥတစ္ခုတည္းကုိသာၾကည့္ပါက အိမ္ေျမကြက္တစ္ကြက္သည္ 

၂၆
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ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ မည္သည့္အိမ္ေထာင္စုမဆို လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္ 

တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္လာေသာအခါတြင္မူ အဆုိပါေျမေနရာသည္ တန္ဖိုးျမင့္ 

တက္လာကာ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မရွိသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္သုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ 

ေရာက္သြားေစသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ၿခံေျမကြက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း 

ဥပေဒသည္ အလြန္႐ိုးရွင္းပါသည္။ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ေသာ မည္သည့္ 

အိမ္ေထာင္စုမဆုိ ၎၏ အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေျမေနရာ၊ လုိပီလ္တြင္ 

ေတာင္ယာလုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း၊ အိမ္အတြက္ သစ္ႏွင့္ သံုးစြဲရန္ ထင္းမ်ားကုိ 

ထုတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုသည္ ေက်းရြာမွ အၿပီးအပိုင္ထြက္ခြာသြား 

မညဆ္ုလွိ်င ္ဓေလထံု့းတမ္းဥပေဒအရ အဆိုပါ အိမ္ေနရာကိ ုျပငပ္မလွမူ်ားအား ေရာင္းခ်ပိငုခ္ြင္ ့

မရွိဘဲ ေက်းရြာပုိင္ေျမအျဖစ္ ရြာသို႔ျပန္လည္ေပးအပ္ရသည္။ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းကို ေက်းရြာ 

အမ်ားစုတြင္ က်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အနီးတ၀ုိက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္မူ ဓေလ့ 

ထုံးတမ္းမူေဘာင္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း အသြင္ 

ေျပာင္းလာသည္။ အမွန္တြင္ တုိးပြားလာသည့္ ဟားၿမဳိ႕ျပေန လူဦးေရသည္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ 

ေျမကြက္မ်ား လုိအပ္လာမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ အိမ္ၿခံေျမကြက္မ်ားကုိ အေရာင္းအ၀ယ္ 

လုပ္လာၾကပါသည္။ ေျမၿပိဳက်မႈမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစီမံခ်က္မ်ားကလည္း 

ဤျဖစ္စဥ္ကို ျမန္ဆန္ေစခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေဒသႏၱသရဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးယႏၱရားက်ယ္ျပန္႔ 

လာျခင္းေၾကာင့္ သစ္ ႏွင့္ ထင္းကဲ့သို႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား အဖုိးတန္လာကာ အဆုိပါ အရင္း

အျမစ္မ်ားကိုစီမံခန္ ႔ခဲြမႈသည္လည္း ႐ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းျဖင့္စီမံခန္ ႔ခြဲသည့္စနစ္၏ ျပင္ပသုိ ႔ 

ေရာက္ရွိသြားသည္။ 

အလားတူပင္ ယခင္က ေရေဝေရလသဲစ္ေတာမ်ားသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ သီးျခားသတ္မွတ္ 

တည္ေထာငထ္ားျခင္း မဟုတခ္ဲဘ့ ဲနာတဝ္ဥိာဥမ္်ားကုိ ေၾကာကရ္ြ႕ံမႈေၾကာင္ ့၎တုိ႔ကိ ုကာကြယ္ 

ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ - သစ္ႏွင့္ထင္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ (သစ္ေတာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ႏွင့္ 

ေျမ႐ုိင္းမ်ား၊ အိမ္ေျမကြက္၊ စသည္တို႔ အပါအဝင္) ေက်းရြာနယ္ေျမတစ္ခုလံုးကို စီမံသည့္ ဘုံ

အပုခ္်ဳပမ္ႈေအာကတ္ြငရ္ွခိဲပ့ါသည။္ အခ်ိဳ႕ေသာ အရင္းအျမစမ္်ားအား ေငြေၾကးတနဖ္ုိးျဖင္ ့သတ္ 

မတွလ္ာျခင္းေၾကာင္ ့ယခငက္ CLS တစခ္လုုံးေအာကတ္ြငသ္ာရွခိဲ့ေသာ အဆုပိါ အရင္းအျမစမ္်ား 

ကုိ ယခုအခါတြင္ မတူညီေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ျဖင့္ စီမံလာၾကပါသည္။ 

မၾကာေသးသည့္ကာလမွ အစပ်ဳိးလာသည့္ ေက်ာက္ထုတ္ယူမႈကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္ 

၂၇
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၂၈

သည ္အစုိးရ၏ ေျမအသုံးခ်မႈစနစကို္ပုမိိ ုမွခီုလိာျခင္းေၾကာင့ ္ေက်းရြာအပုစ္ ုအပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 

မွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား၏ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားအျဖစ္သုိ႔ အလုိေလ်ာက္ျဖစ္လာပါသည္။ 

ေျမယာႏွင္ ့ဆကစ္ပအ္ရင္းအျမစမ္်ားကိ ုစမီခံန္႔ခဲြျခင္းႏငွ္ပ့တ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတခ္်က္ 

မ်ားခ်ႏုိင္သည့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရ 

၏ တရား၀င္မူေဘာင္မ်ားအၾကား ၎၏ အမွန္တကယ္တရား၀င္မႈ ရိွ/မရိွကို ေမးခြန္းထုတ္ 

စရာျဖစ္လာပါသည္။ 

ထုနိည္းတူ ေက်းရြာပိငုဘ္ုပံုငိ္ေျမကြကမ္်ားအား  အၿမစဲိက္ုဥယ်ာဥမ္်ားအျဖစသို္႔ ေျပာင္း 

လဲရာတြင္လည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးတည္းကသာ ႀကီးၾကပ္သည့္အေပၚတြင္လည္း 

ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိလာပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာကိစၥမ်ားကို ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ပိုမို 

ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈကိုလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - 

ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္  ရြာလူႀကီး 

မ်ားျဖင့္ ေကာင္စီဖဲြ႕စည္းျခင္းမ်ိဳး လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

 ၄.၆။ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေျမယာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

အမ်ားေသာအားျဖင္ ့အၿမတဲမ္းစုကိက္ြကမ္်ားျဖစသ္ည္ ့အေမြရေသာ ေျမကြကမ္်ားႏငွ္ ့

တစ္ဦးခ်င္းပုိင္ေျမကြက္တုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ  အသိအမွတ္ျပဳဳထားကာ အဆုိပါေျမကြက္မ်ားကုိ 

ေက်းရြာလူထုမွ (ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေက်းရြာလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ (VLMC) 

ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ရြာလူႀကီးမ်ားမွတဆင့္) တစိတ္တေဒသ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရိွေနပါေသးသည္။ 

ထုိ႔အျပင ္ အၿမတဲမ္းစုကိက္ြကမ္်ားအား တရား၀င ္ပုငိဆ္ုငိ္ျခင္း ရွ/ိမရွကိုိ ေက်းရြာရပ၀္န္းအတြင္း 

တတ္ႏုိင္သမွ် ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ေက်းရြာတြင္ မေနထိုင္ေတာ့သည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ား12မွ 

အၿမဲစိုက္ေျမကြက္ အသုံးျပဳလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္အနည္းငယ္မွလဲြ၍ 

စီမံခန္႔ခဲြခြင့္၊ လက္လွမ္းမီအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ အေဝးမွစီမံခြင့္တုိ႔သည္ ေက်းရြာလူထု၏ ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခဲြမႈေဘာင္အတြင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္းယူဆႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ (အဆိုပါေက်းရြာမ်ားႏွင့္ 

နီးေသာ ဟားခါး၌ပင္ ေနထိုင္ေနသည့္) အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္မူ အေဝးမွေျမကြက္မ်ားကုိ 

စီမံခန္႔ခဲြရန္ စိတ္၀င္စားမႈ နည္းပါးသည္မွာ အဆုိေျမကြက္မ်ားအား သီးစားခ်ျခင္းျဖင့္ ေငြေရး 

ေၾကးေရး အက်ိဳးအျမတမ္်ား မရရွိေသာေၾကာင့္ျဖစသ္ည။္ သီးစားခ်ျခင္းကိ ုဟားခါးခ်င္း ေက်းရြာ 

မ်ားတြင္ လံုးဝမသိၾကျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အခမဲ့ငွားရမ္းျခင္းကုိ ေဆြးမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ 

ရြာသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ၾကားတြင္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

12    ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္လံုးအတြင္း အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ိဳး သံုးခုသာ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 
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၂၉

ၿမဳိ႕ျပရိွေျမယာအေရာင္းအဝယ္မ်ား

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ယႏၱရားပုိမုိသက္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ဟားခါးခ်င္း 

အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေျမယာတန္ဖိုးမ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ 

ၿမိဳ႕ျပေပၚရိွ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပအနီးအနားတြင္ တည္ရိွေသာ ေျမယာမ်ားသည္ ေငြေၾကးအရ 

အဖိုးတန္လာျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရးအရအေရးပါမႈထက္ ေငြေၾကးအရ အဖိုးတန္မႈအေပၚတြင္ 

အေလးသာသြားေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အေရာင္းအဝယ္စနစ္ ႏွင့္ ေငြေၾကးထားတန္

ဖိုးမ်ားေပၚတြင္မူတည္ပါတယ္။ လူကံုထံမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ - ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ သာ

မန္ေနထုိင္သူမ်ားၾကားျပဳလုပ္ေသာ အိမ္ သို ႔မဟုတ္ ဥယ်ာဥ္ၿခံကြက္ အေရာင္းအဝယ္မ်ား 

ျပဳလုပရ္ာတြင ္ဓေလ့ထံုးတမ္းမူေဘာငက္ိ ုအသံုးျပဳေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည။္ ေျမတနဖ္ိုး 

ကို ပံုေသသတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူမ်ားၾကား ရင္းႏွီးေတာ္စပ္မႈ 

အတုိင္းအတာေပၚ မူတည္ေနျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္စုံတစ္ဦးမွ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္း 

ျဖစ္ေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတဆင့္ ေျမတစ္ကြက္ကို ေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳမီတြင္ ဓေလ့ 

ထံုးတမ္းအရ ေျမပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိင္ပင္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ 

ျပ႒ာန္းထားေသာ ေျမယာမူေဘာင္ (ဥပေဒ - ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္ ႔ခြဲ 

ေရးဥပေဒ) မွတဆင့္ လူကံုထံမ်ားမွ ေျမကြက္ေပါင္းမ်ားစြာသိမ္းယူသည့္ အေျခအေနတြင္မူ ထို 

ကဲ့သို႔ေသာ ႐ုိးရာဓေလ့မူေဘာင္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဟားခါးႏွင့္ ဆန္းထန္း 

(Senthang) ေဒသမ်ားအၾကားရွိ  ပုိင္နက္မ်ားအတြက္မူ ရင္းႏီွးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 

႐ုိးရာဓေလ့မူေဘာင္ကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။

အေမြဆက္ခံျခင္း

တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ အေမြခြဲေဝရာတြင္က်င့္သုံးသည့္ပုံစံမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမယာမ်ားကို 

သားအႀကီး သုိ႔မဟုတ္ အေထြးဆုံးအား အေမြေပးသည့္စနစ္မွာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေပၚမူတည္ကာ 

ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမ်ားသို႔  ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈလည္း သိသိသာသာ 

မ်ားျပားလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ သားအလတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာခဲ့ၾကပါသည္။ 

ထို ႔ေၾကာင့္ အျခားသားႀကီးမ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ ႔ေျပာင္းေရႊ႕သြားလွ်င္ အေမြကို သားလတ္မွ 

အလုိအေလ်ာက္ဆက္ခံႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ 

သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားပိုမ်ားေသာေၾကာင္1့3 က်ားမႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေမြဆက္ခံမႈ စည္းမ်ဥ္း 

13  (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၅၊ ၁၂-၁၃) ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုသန္းေခါင္စာရင္း - 
ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လူဦးေရပိရမစ္ကိုၾကည့္ပါ။
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ပံု ၁၂ : ရက္ကန္းယက္လုပ္ျခင္း၊ ေတာင္ယာခုတ္ထားၿပီးခ်ိန္တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြရႏုိင္ေသာ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခု 

မ်ားလည္း ေျပာင္းလလဲာသညမ္ွာ မဆန္းေပ။ ယခအုခါတြင ္သမီးမနိ္းကေလးမ်ား အေမြဆက္ခ ံ

ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

၅ ။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

ယခအုခ်နိတ္ြင ္စိက္ုပ်ိဳးေရးလပုင္န္းသည ္ခ်င္းျပညန္ယ ္ေက်းလကအိ္မ္ေထာငစ္မု်ား၏ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အတိတ္ကာလကဲ့သို ႔  မရိွမျဖစ္အေရးပါျခင္း 

မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဒသခံအမ်ားစုမွာ ေျမယာကုိ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ဧကအနည္းငယ္ခန္႕ 

(အၿမဲစုိက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ ၁ - ၂ ဧကခန္႕) စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရိွၾကသည္။ ေလွကားထစ္စပါးစိက္ုခင္း 

မ်ားႏွင့္ အၿမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးမႈေပၚတည္ၿပီး လူမႈအဆင့္ မတူညီမႈမ်ားေပၚလြင္လ်က္ရိွ 

ပါသည။္ ထိသုို႔ဆိုေစကာမ ူခ်င္းျပညန္ယ္ေျမာကပ္ိငု္းေဒသရိ ွစိကုပ္်ိဳးေရးလုပင္န္းသည ္ဝင္ေငြရ 

ရန္ ဦးတည္ေသာ စြန္႔ဦးလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈပံုစံမ်ိဳးႏွင့္ အလွမ္းေဝးလြန္းေနေသးပါသည္။ လယ္ 

သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိသားစုလုပ္အားကိုသာ မွီခိုအားထားေနၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္တာမ်ားအတြက္သာ လုပ္သားမ်ားကိုငွားရမ္းၾကသည္။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအရ စပါး 

စိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေလွကားထစ္ဧက ၀.၅ မွ ၁ ဧကထိသာ 

ပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး၊ လူအနည္းငယ္ကသာ ၁.၅ ဧကထက္ပင္ ေက်ာ္၍ပိုင္ဆုိင္ၾကသည္ (Frissard 

and Pritts 2018)။ အလားတူပင္ အၿမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားလည္း အလြန္နည္းပါးၿပီး ၀.၂၅ ဧက 

မွ အမ်ားဆံုး ၁ ဧက အထိသာရိွပါသည္။ ၎သည္ မိသားစုလုပ္အား အကန္႔အသတ္ရွိမႈႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္မွာ သိသာလွေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း 

ဝင္ေငြရသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ ေသာ္လည္း ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာ 

ထုတ္လုပ္မႈကုိသာ အဓိက လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွၾကပါသည္။ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးရိွ ေက်းရြာမ်ားမွ 

လယ္သမားအနည္းငယ္ကသာ ဝင္ေငြရသီးႏွံမ်ားကို  အဓိကထားစိုက္ပ်ိဳး ၾကပါသည္။ 

လယ္သမားမ်ားသည္ ေလွကားထစ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းကို အတတ္ 

ႏိုင္ဆုံး ယွဥ္တြဲလုပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ အၿမဲစုိက္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈပံုစံမ်ားသည္ သီးျခားစီ ျဖစ္ေန 

ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္သည္ကို ေဖာ္ျပရန္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေရွ႕တြင္ အဆိုပါ စိုက္ပ်ိဳးမႈ 

ပံုစံမ်ားၾကားရွိ အလွည့္အေျပာင္းကုိ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေလွကားထစ္စပါး 

စိက္ုပ်ိဳးျခင္း ႏငွ္ ့/သို႔မဟတ္ု အၿမဲစိက္ုဥယ်ာဥမ္်ားစုက္ိပ်ိဳးသည္ ့လယ္သမားေတာ္ေတာမ္်ားမ်ား၊ 

အထူးသျဖင္ ့လယလု္ပင္န္းလုပက္ိငု္ေသာ မသိားစဝုငအ္ေရအတြကမ္်ားသည့ ္အမိ္ေထာငစ္မု်ား 

သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကိုလည္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေနေသးသည္။ Frissard 
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and Pritts (၂၀၁၈) မွ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လယ္ယာအမ်ိဳးအစားမ်ားအရ အေကာင္ႀကီး 

တိရိစာၦန္မ်ား (ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ႏြားေနာက္မ်ား ႏွင့္ ျမင္းမ်ား) ကုိ မပိုင္ဆုိင္ျခင္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေတာင္ယာကိုသာ မွီခိုေနရေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ သိသာထင္ရွားသည့္ ဝိေသသလကၡဏာ 

တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ မရင္းႏွီးႏုိင္သူမ်ားအတြက္ ထိုစိုက္ပ်ိဳးမႈ 

ပုံစံသည္  အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ဆက္လက္ရိွေနေၾကာင္း 

မီးေထာင္းထိုးျပေနသညမ္ွာ  မထူးဆန္းပါေပ။ အဆိပုါအမိ္ေထာငစ္မု်ားသည ္မ်ားေသာအားျဖင့ ္

အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အလြတ္သုံးစားက်က္ေျမမ်ားေၾကာင့္ ေကာက္ပဲ 

သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးမႈ တုိးျမင့္လာကာ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးပံုစံ ေျပာင္းလဲလာမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ကို 

အခံရဆံုးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ လယ္သမားမ်ားစုသည္ အေရအတြက္မ်ား 

ေသာ ေမြးျမဴေရးတိရိစာၱန္မ်ားကို ပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္းကုိလည္း အမ်ိဳးအစားခြဲျခားၾကည့္ပါက 

သိရိွႏိုင္ပါသည္။ 

လယ္သမားမ်ားမွ အသားတိုးဝက္ေမြးျမဴျခင္း သို ႔မဟုတ္ သားေဖာက္ တိရိစာၦန္ 

ေမြးျမဴေရးကို အျခားဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ လူမႈ-စီးပြားလံုၿခံဳေရး အကာ 

အကြယ္အေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေမြးျမဴၾကသည္။ စီးပြားေရးပုိအဆင္ေျပသည့္ လယ္ 

သမားမ်ားအခ်ိဳ႕မွ အာဟာရျဖည့္ အစာအျဖစ္စားသံုးရန္ႏွင့္  ေရာင္းခ်ရန္လည္းရည္ရြယ္ 

လ်ကလ္ပုက္ိငု္ေသာ အေသးစားငါးေမြးျမဴျခင္းသည ္အနည္းငယသ္ာရိွေသာလ္ည္း ဆကလ္က ္

လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရိွေနပါသည္။

ေကာက္ပသဲီးႏွမံ်ား၊  တိရစိၦာန္ႏငွ္ ့ငါးေမြးျမဴေရးကိ ုအတတူကြထည္သ့ြင္းတြကခ္်ကပ္ါက 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွရရိွသည့္ဝင္ေငြသည္ ကိုယ္တိုင္စားသံုးသည့္တန္ဖိုးကို 

ထည့္တြက္ထားလွ်င္ပင္ အလြန္နည္းေနေသးသည္။ Frissard and Pritts (၂၀၁၈) အရ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွရရိွေသာ တစ္ႏွစ္သာဝင္ေငြသည္   မိသားစုဝင္တစ္ဦးလွ်င္  အေမရိကန္ 

ေဒၚလာ ၃၀၀ မွ ၁၉၀၀ ထိသာရိွသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စု 

မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လ်ွင္အလြန္နည္းပါးပါသည္ (Allaverdian and Diepart 2018)။ သို႔ေသာ္ 

အမ်ားစုေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ၎တုိ႔၏ စားနပ္ရိကၡာလုိအပ္ခ်က္ကို 

ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ၾကေသာ္လည္း အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းရင္းျမစ္မ်ား လိုအပ္ခ်က္

မ်ားရိွသည္ကုိအထူးသတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စု  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးမွ  

ေျပာၾကားသည္မွာ - "ဒီရြာမွာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၀၀ ေလာက္ရွိတယ္ - အိမ္ေထာင္စု ၁၉၀ 

ေလာကက္ လယလု္ပၾ္ကေပမယ္ ့စိက္ုပ်ိဳးေရးလုပင္န္း တစမ္်ိဳးတည္းနဲ႔ ေနထုိငစ္ားေသာက္ႏုငိတ္ာ 

အိမ္ေထာင္စု ၃၀ ေလာက္ပဲရွိတယ္ " ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
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ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပို႔ေငြမ်ား

ကိလုိနုီေခတမ္တုိငမ္တီြင ္ေျမာကပ္ိငု္းခ်င္းေဒသရိွေက်းရြာမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ

မႈမ်ားျပားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးလြင္ျပင္မွ ဟားခါးေတာင္တန္းေဒသထိ ကုိလိုနီျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ 

စိတ္ဝင္စားစြာအမွတ္ရႏုိင္ပါသည္။ ထုိေဒသတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ အေမြဆက္ခံစရာမရွိသည့္ 

လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ ေက်းရြာသစ္မ်ားထူေထာင္ျခင္းသည္ အျဖစ္မ်ားေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ 

ပါသည္ (Lehman 1963: 122, 150)။ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းသည္ ေျမယာ မလုံေလာက္မႈ 
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ႏင့္ွ ငွားရမ္းခေစ်းႀကီးမႈ ကုိေက်ာ္လႊာရန္ျဖစ္ပါသည္ (Stevenson 1943: 96)။ တၿပိဳင္တည္းတြင္ 

လက္ရိွေျမျပင္အေျခအေနရ ပိုဆင္းရဲေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားက မူလေက်းရြာမွ ခြဲထြက္ၿပီး 

ေက်းရြာသစ္မ်ားကို ထူေထာင္ၿပီးေနထိုင္ျခင္းမွာလည္း လူမႈစီးပြားအေျခအေနမတူညီမ်ားကို 

ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ က်င့္သုံးသည့္ဗ်ဴဟာတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။  
 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ က်န္ေနခဲ့ေသာ လူမ်ားအတြက္ ျပန္ပုိ႔ေငြမ်ား (remittances) သည္ 

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္  မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားအရ 

လႊဲေငြမ်ားကို ကနဦးက ေက်ာင္းစရိတ္ႏွင့္  မိသားစုအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္တင္းရန္ 

အသုံးျပဳခဲၾ့ကသည။္ တျဖည္းျဖည္းႏငွ္ ့ျပနပ္ို႔ေငြမ်ားကိ ုေမြးျမဴေရးႏငွ္ ့စိကုပ္်ိဳးေရးတြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွ ံ

ရန္ အသုံးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။  ျပန္ပို႔ေငြအား အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွအသံုးျပဳပံုနည္းကို အနည္းဆံုး 

ႏစ္ွမ်ိဳးကုိ ခဲြဲျခားႏုိင္သည္ Cung Lian Hu (2018)။ ျပန္ပုိ႔ေငြကုိ လက္ခံရရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုသည္ 

(က်နရ္ွခိဲ့ေသာ မသိားစဝုငမ္်ား အိမုင္းျခင္းေၾကာင့ ္သုိ႔မဟတု ္လပုသ္ားအငအ္ား မရွိျခင္းေၾကာင့ ္

သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအတြက္ အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္) ေနာက္ထပ္ အသက္ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္ႏုိင္ပါက ျပန္ပို႔ေငြကို ပမာဏ နည္းနည္းျဖင့္ပုံမွန္

ပို႔မည္ျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု 

မ်ားအတြက္မူ ျပန္ပို႔ေငြမ်ားကို ပုံမွန္မပို႔ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္္ လုံေလာက္ေသာ 

ပမာဏကို တၿပိဳင္တည္းပို႔ေပးၾကပါသည္။ အဆိုပါ စာေရးသူ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ (ibid.: 48-49) 

အကယ၍္ သားသမီးမ်ားသည ္ဒကုၡသညခ္ုလံုခံြင္အ့စအီစဥ္ျဖင္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳးၿပီးႏုငိင္မံ်ားသို႔ ေရာကသ္ြား 

ပါက ၎တို႔၏ မိဘမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္မ်ားကို ဆက္လက္္လုပ္ကိုင္ရန္မလိုအပ္သည့္အထိ 

ေထာက္ပ့ံေပးေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းသည္ ပထမဦးစြာအေနျဖင့္ 

ေက်းရြာအတြင္း အလုပ္လုပ္ေသာလူအေရအတြက္ကို ေလ်ာ့နည္းေစကာ၊ ဒုတိယအေနျဖင့္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အမိ္ေထာငစ္မု်ားအတြက ္ဝင္ေငြရင္းျမစအ္ျဖစ္ျပနပ္ို႔ေငြေၾကာင္ ့ေျမယာလိုအပခ္်က ္

ဖိအားမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားမွ 

မသိားစမု်ားကုိ ျပနပ္ို႔ေငြမ်ားေပးပို႔ျခင္းေၾကာင္ ့အထူးသျဖင္ ့ဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမတွဆင္ ့

အေဆာင ္အေဆာက္လပု္ျခင္းကဲသ့ို႔ေသာ စုေပါင္းလပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားအတြကလ္ည္း အေရးပါ 

လ်က္ရိွပါသည္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဝင္ေငြရရင္းျမစ္ 

တစခ္ုျဖစသ္ကဲသ့ို႔ ပိမုိ ုျမနဆ္န ္လြယ္ကူေသာ လမ္းပန္းဆကသ္ြယ္ေရး ႏငွ္ ့သယယူ္ပို႔ေဆာင္ေရးကိ ု

ဦးတည္ေနေသာ ေျမျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းကုိေက်ာ္လြန္၍ ပိုမိုအလွမ္းေဝးေသာေနရာမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္ 

ထားေသာေၾကာင္ ့လမ္းတတံားေဆာက္လပု္ေရး သည ္လတူို႔ႏငွ္ ့၄င္းတုိ႔၏ပိငုန္ကန္ယ္ေျမၾကား
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ဆက္ႏြယ္ကိုေျပာင္းလဲေစသည္။ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ေက်းရြာျပင္ပတြင္ ေန႕စဥ္အလုပ္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ ရာသီအလိုက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ အေျခခ်ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈတို႔မွတဆင့္ 

မတူညီေသာေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္  မတူေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း 

ေနထိုင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ မိမိတုိ႔၏ကေလးမ်ားပညာေရးလြယ္ကူေစရန္ ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ေနအိမ္မ်ား 

ပိငုဆုိ္ငထ္ားၾကသည ္(စီးပြားေရးအဆင္ေျပသမူ်ား) ကိ ုေက်းရြာအမ်ားစတုြင ္ေတြ႔ရိခွဲရ့ပါသည။္ 

စိုက္ခ်ိန္ပ်ိဳးခ်ိန္ကာလမ်ား (မိုးရာသီအတြင္း) ႏွင့္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေက်ာက္မ်ားတူး 

ေဖာ္ျခင္း (အမ်ားအားျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ) တို ႔အၾကား လွည့္လည္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ 

ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား လယ္ယာႏွင့္ လယ္ယာျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ 

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစသည္။

၆ ။ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ 
 အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပ႒ာန္းဥပေဒ 

မူေဘာင္တစ္ခုအတြင္း CLS ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္ေနသကဲ့သုိ႔ ထိုသို႔အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္

ရာတြင္လည္း ႐ႈပ္ေထြးသည့္ CLS ကိုအျပန္အလွန္စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

 ၆.၁ ။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကို အသိအမွတ္ျပဳရန္အဘယ္ေၾကာင့္ 
 အေရးႀကီးသနည္း။

အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေသာစိုက္ခင္းမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ ႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားအျဖစ္ 

တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာ 

ေသာ္လည္း ၄င္းမွာ မတူညီေသာ႐ႈ႕ေထာင္အရ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အဓိကအရင္းအျမစ္တစ္ခု 

ျဖစ္ေနေပေသးသည္။ ပထမဦးစြာ ယင္းသည္ - (ဝယ္ယူ၍ျဖစ္ေစ၊ အေမြရ၍ျဖစ္ေစ) ေလွကားထစ္ 

စပါး မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထိုကဲ့သို ႔ေသာ ေလွကားထစ္စိုက္ခင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ 

မရင္းႏွီးႏိငု္ေသာ ႏြမ္းပါးသည္အ့မိ္ေထာငစ္မု်ားအတြက ္ ေျမယာကုိ ဆက္လက၍္ အသံုးျပဳရန္ႏငွ္ ့

မျဖစမ္ေန ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိငုရ္နမ္လုိဘ ဲစုက္ိပ်ိဳးေရးလုပင္န္းကိ ုဆကလ္က ္လပုကုိ္င္ႏုငိ္ေစသည္ ့

အဓိကက်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အျခားအသက္ေမြး

ဝမ္းေက်ာင္းလပုင္န္းမ်ား၊ အခကအ္ခမဲ်ားကုိ  ခ်နိည္ႇရိန္ႏငွ္ ့လုိက္ေလ်ာ ညီေထြစြာေနထိငု္ႏုငိ္ေစရန ္

တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားသည္ 

ကမာၻအႏွံ႔မ ွ ၿခံဳငံုေလ့လာထားသည္ ့ေရႊ႕ေျပာင္းေတာငယ္ာ စိကုပ္်ိဳးေရးပုစံ ံႏငွ့ ္ကိကုည္မီႈရွိေနၿပီး 
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ႏြမ္းပါးေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အက်င့္ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိသာထင္ရွားေစသည္ (Vliet et al. 2012: 9)။ လယ္သမားမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းစုိက္သည့္  

စိုက္ခင္းမျဖစ္ေေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးပံုစံ (ဥပမာ - ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ႏွင့္ ရွမ္းနံနံပင္ကဲ့သို႔ေသာ 

အျခားစီးပြားျဖစ္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား) နွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ 

စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသးေၾကာင္းကုိလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေျမၿပိဳက်မႈမ်ား14 ျဖစ္ပြားၿပီး အၿမဲ 

တမ္းစိုက္ခင္းကို ထိခိုက္ေသာအခါတြင္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ လုပ္ကုိင္ျခင္းကို  ေျဖ 

ရွင္းသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ လယ္သမားမ်ားမွ က်င့္သံုးၾကသည္။ ယင္းကုိ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ 

ေျမၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳေၾကာင္း 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးခက္ခဲၿပီး ေစ်းကြက္ 

သို႔လက္လွမ္းမီမႈ  အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ပိုမိုေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသ 

မ်ားတြင္မူ ဝမ္းစာဖူလႈံမႈ ျဖည့္ဆည္းရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကို မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ေနၾက 

ေသးသည္။ 

 ၆.၂ ။ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအလြန္ - စပါးမဟုတ္ေသာ 
 အျမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္ကို ရယူျခင္း

မၾကာေသးေသာကာလမ်ားအတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္အား ကာကြယ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္အတြက္ 

စိတ္ဝင္တစားရိွလာခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဂ႐ုမျပဳမိသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ အၿမဲစုိက္ 

ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ သစ္သီးၿခံမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

လယ္သမားမ်ားအား အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အလားတူ NGO မ်ားထံမွ ဆယ္စုႏွစ္ 

ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ တိုက္တြန္း၍ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ ႔တြင္ 

အၿမဲတမ္း စိုက္ခင္းမ်ား (ဆန္စပါးစုိက္ကြက္မ်ားမပါ)ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း မရွိ 

ေသးေၾကာင္းကို သတိျပဳသိရွိရသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ေလ့လာခဲ့ 

သည့္ေက်းရြာမ်ား၌ တရားဝင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ကုိ ရယူရန္အတြက္ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ 

14  မီ္ဒီယာမ်ား ႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ရံဖန္ရံခါ ေဖာ္ျပထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကို ဆန႔္က်င္ 
သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊ အဓိက 
အားျဖင့္ ေျမႀကီးႏွင့္ ေအာက္ခံေျမဆီလႊာ၏ ပထဝီဝင္သေဘာသဘာဝအရ ဤေဒသတြင္ ေျမၿပိဳက်မႈမ်ား 
မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

၃၆



သုေတသနအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ခုႏွစ္တြင္ ေျမယာမ်ားကိုတရားဝင္မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္  DALMS ၏ ေျမယာ 

မတွပ္ံတုင္ျခင္း လပုင္န္းစဥတ္ြငပ္ါဝငသ္ည္ ့စစတ္မ္းေကာကယ္ူျခင္းလပုင္န္းမ်ားတြင ္အခြင္အ့ေရး 

ရယူႏိုင္ခဲ့ေသာ အဆက္အသြယ္ေကာင္းသည့္ လယ္သမား အနည္းငယ္မွလဲြ၍ အမ်ားစုတြင္ 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမရိွပါ။

ခ်င္းျပည္နည္ေတာင္ပိုင္းကဲ့သို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဝဥေစ်းကြက္ ဆက္ 

လက္တိုးတက္လာပါက ေဒသခံမ်ားအတြက္ သိသာေသာ ဝင္ေငြရင္းျမစ္သစ္တစ္ခုကုိ ပံ့ပိုး 

ေပးႏုငိရ္န ္ေက်းရြာပိငု ္လိပုလီ္ေျမမ်ားတြင ္လယသ္မားမ်ားမ ွေျမယာရယူေရး လႈပရ္ွားမႈအသစ ္

တစခ္ ုျဖစလ္ာႏုငိ္ေျခရိပွါသည။္ ထည့သ္ြင္း စဥ္းစားရမည္အ့ခ်ကတ္စခ္်က္မွာ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ 

ေအာက္တြင္ရိွေသာ ထိုစိုက္ပ်ိဳးသည့္ပံုစံမ်ိဳးအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ကို ရယူရန္ မည္သည့္ 

ယႏၱရားမ်ားကို တည္ေဆာက္ရမည္နည္း။ 

 ၆.၃ ။ သစ္ေတာမ်ား၏အေရးႀကီးက႑

ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ 

သံုးသပ္ရာတြင္ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

စင္စစ္တြင္ စိုက္ေရးပ်ိဳးေရး အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္သာ အေလးေပးေဆာင္ရြက္လိုမႈ ရွိလာခဲ့ 

ပါသည္။ သို ႔ေသာ္ လုပ္ကြက္ႏွင့္ အိမ္သံုးထင္းမ်ားမွစ၍ သစ္ႏွင့္ မီးေသြးေရာင္းခ်မႈအထိ 

ေဒသတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သစ္ေတာမ်ားမွ ေရရွည္ေထာက္ပံ့ေပးေန 

ေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးကဲ့သို႔ေသာ သစ္မဟုတ္သည့္ သစ္ေတာ 

ထြက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ႏြမ္းပါးသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ဝင္ေငြရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ 

လာေနသည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္ ေရေဝေရလဲ ထိမ္းသိမ္းရန္အတြက္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ကာကြယ္ထားေသာ "ေျမေနရာ 

လြတ္" အျဖစ္ႏငွ္ ့လိအုပခ္်က္အသစမ္်ားမေပၚေပါက္လာခင ္အျခားေသာ အသုံးခ်မႈမ်ိဳးအတြက ္

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိသည္။ Baird ေရးသားထားသည့္ လာအိုႏွင့္ 

ကေမာၻဒီးယားရွိ ေျမယာမွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ 

ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား၏ အဓိကအတားအဆီးမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာ လူထု 

သည္ သစ္ေတာထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ အလြန္အမင္း မွီခိုေနရေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္း ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္း 

ေျပာဆိုထားသည္။

၃၇



သုေတသနအက်ဥ္းခ်ဳပ္

 ၆.၄ ။ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
 လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို  တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ 
 အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား

ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာလက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အသုံးျပဳလုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ 

အလို႔ငွာ CLS ကုိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္ 

ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူကံုထံမ်ား/ျပင္ပလူမ်ားမွ အရင္းအျမစ္မ်ားသိမ္းယူျခင္းကုိ ထိန္းမထားႏိုင္ 

သည့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

အထက္ပါ ေျမယာအသုံးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအားလုံးအတြက္ 

လက္ရွခိ်မတွထ္ားေသာ ယႏရၱားမ်ားသည ္ရပရ္ြာလူထု၏ လုိအပခ္်က္မ်ားကုိ ေျဖရငွ္းႏုငိမ္ႈမရွိေပ။ 

 ေျမယာအသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္္မွတ္ (ပံုစံ ၇) သည္ လယ္ယာေျမမ်ားအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားကိုအသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပုံတင္ထား 

ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လပ္ေျမမ်ားကုိ မပါ၀င္ေစဘဲ (ဆန္စပါး၊ သစ္သီးၿခံ 

စသည့္) တို႔အတြက္အသံုးျပဳရန္သာ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပံုစံ 

၇ သည္ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္ ႏွင့္ ငွားရမ္းခြင့္အစရိွသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို 

ေပးအပ္ထားသျဖင့္ ေဒသခံလူထုမွ ေျမယာမ်ားကို ရပ္ရြာအတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ မတူညီေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပါဝင္ေစလုိမည္ျဖစ္္ 

ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ေက်းရြာတြင္မေနထိုင္ေသာသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ

ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားလကထ္သုိဲ႔ ေျမယာမ်ားမေရာကရ္ိွေစရန ္တိုးျမင္လ့ာေသာ 

လူမႈအဆင့္အတန္းမတူညီမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ေျမယာေရာင္းခ်မႈကို 

ေက်းရြာ၏ ဓေလ႐့ိုးရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမ ွဆက္လကထ္နိ္းသမိ္းထားရန ္ေဒသခ ံ

မ်ားက လိုလားေတာင့္တမည္ ျဖစ္သည္။

  အျခားတစဘ္က္တြငမ္ ူေျမယာမ်ားကိ ုေဒသခံျပည္သူပိုင္ အစုအဖြ႕ဲပုိင္သစ္ေတာ 

လက္မွတ္မ်ားျဖင့္လည္း မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ပါသည္။ သို ႔ေသာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 

႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အလြန္ 

ေႏွးေကြးၿပီး NGO ၏ စဥ္ဆက္မပ်က္ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမရိွပါက ရပ္ရြာေန ျပည္သူ 

မ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီရန္ခက္ခဲပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ 

ေဒသခံျပည္သူပုိင္အစုအဖြ႕ဲသစ္ေတာ (CF) အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 

၎ကို ႏွစ္ ၃၀ သာ အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ား

၃၈ ပံု ၁၇ : ဆတ္တားေက်းရြာပုိင္နယ္ေျမအတြင္း သစ္ေတာဧရိယာ
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ကိ ုသစ္ေတာအသုံးျပဳမႈ တစတ္ိတပိငု္းအျဖစ ္ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိေပ။ 

CF မ်ားကုိခ်႕ဲထြင္ရာတြင္ ၄င္းမွာ လြတ္၊ လပ္၊ ႐ုင္ိးေျမ (VFV) အမ်ိဳးအစားေအာက္ 

တြင္ ရွိေနေသာအခါ ေျမယာအမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ (စိုက္ 

ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔အၾကားတြင္)  အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာလု

ပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနပါသည္။

 လြတ္၊ လပ္၊ ႐ုိင္းေျမ ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ေသာ 

စီးပြားျဖစ္ထြန္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ၎တို႔ကို 

ေဒသခံလူထုအတြက္ အက်ိဳးျပဳရန္ စီစဥ္ေရးဆဲြထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ္လည္း 

၄င္းတို ႔အေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။   

သို႔ေသာ ္ဥပေဒကိ ုလတတ္လုံးျခား ျပဳေနရျခင္းသည ္ေရရညွအ္တြက္ သင့္ေလ်ာ ္

မည္မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး 

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာကို လြတ္၊ လပ္၊ ႐ိုင္း ေျမမ်ား 

အျဖစ္မွ ခ်န္လွပ္ထားရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လတ္၊ လပ္၊ ႐ိုင္း 

ေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေသာ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ ဓေလ့ထုံတမ္းေျမယာအသုံးခ်

မႈေအာက္တြင္ မည္သည့္ေျမယာမ်ားပါဝင္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း 

မရိွေပ။ ထို႔အျပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ ၃၀ အတြက္သာျဖစ္ၿပီး၊ လႊဲေျပာင္း 

၍လည္း မရႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေသာအခါ 

လြတ္၊ လပ္၊ ႐ိုင္း ေျမမ်ားကို လယ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒ 

တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွာ လက္ေတြ႔တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

စြာ ရိွေနပါသည္။ 

CLS ကုိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚ 

ဂ႐ုတစိုက္ အေလးထားစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ရပ္ဝန္းတစ္ခုလုိအပ္ပါသည္ 

သမိငု္းေၾကာင္းအရ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာလုပပ္ိငုခ္ြင္စ့နစတ္ြင ္အေလအ့က်င္မ့်ားႏငွ္ ့

စံႏႈန္းမ်ားကို ပုံေသသတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေပ။  ေဒသတြင္း လူမ်ိဳးႏြယ္စုဗဟုိထားကာ ခ်ဥ္းကပ္ 

ေလလ့ာေသာအခါတြင ္ဓေလထ့ုံးတမ္းစနစမ္ွာ မတကူဲြျပားမႈ ႏငွ္ ့ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေန 

မ်ားတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
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ႏငွ္သ့ကဆ္ိငုသ္ည္ ့အရင္းအျမစ္ျပေျမပံ ုေရးဆြဲျခင္းႏငွ္ ့လထူပုူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သုံးသပ္ျခင္းျဖင္ ့

(တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔ၾကားရွိ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡကို 

ေျဖရွင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ) အခ်ိဳ႕အေရးႀကီးျပႆနာရပ္မ်ားကို ေက်းရြာမွ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ကူညီ 

ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အခက္အခဲအခ်ိဳ႕လည္းရွိေနႏုိင္ပါသည္။ ပထမဦးစြာအေနျဖင့္ သမား႐ိုးက် 

စီရင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုေရးဆဲြျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ (ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ) တည္ျငိမ္ေနသည့္ 

အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေျမတန္ဖိုးႏွင့္ ေျမအသံုးျပဳမႈတုိ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို 

ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ိဳး မဟတ္ုေပ။ ထို႔ေၾကာင္ ့ယင္းသည ္ျပဳလြယ္ျပငလ္ြယရ္ွခိဲ့ေသာစနစက္ိ ု

ရပ္တန္႔သြားေစႏုိင္သည္ (Arko-Adjei 2009)။ ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အက်င့္သစ္မ်ား 

ႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈပံုစံအသစ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးနုိင္ေစေသာ ေက်းရြာေျမပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ 

စြမ္းကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည္။ ေလ့လာခဲ့သည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ လိုပီလ္ 

(lopil) မ်ားကုိ ေပါင္းလုကိ္ျခင္း၊ ခဲြလုိက္ျခင္း၊ အၿမတဲမ္းစိကုပ္်ိဳးေျမယာမ်ားအျဖစ ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 

(ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းရြာကို ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္ေသာအခါတြင္) အလွည့္က်ကာလမ်ားႏွင့္ စပ္ 

လ်ဥ္းသည့္ စည္းကမ္းမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။  

႐ႈပ္ေထြးေနေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကုိေပါင္းစည္းျခင္း 

ခ်င္းအသုိင္းအဝန္းတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရစုိက္ပ်ဳိးေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ ပိုင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္ခြင့္သည္ ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားစု 

ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔၏ အပ္ႏွင္းျခင္း၊ လဲႊေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အျခားအခြင့္အရးမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား ေတာင္း 

ဆိခု်ကမ္်ားၾကား ႐ႈပ္ေထြးေသာ စနစတ္စခ္ုျဖစပ္ါသည။္ လက္ေတြ႕တြင ္ေျမယာမ်ားကိ ုမတ္ွပုတံင ္

ျခင္း ျပဳလုပ္ေသာအခါ အမ်ားအားျဖင့္ ေဘာင္တစ္ခုကန္႔သတ္၍15 ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရိွရန္သာ 

စဥ္းစားၾကေလ့ရိွပါသည္။ အခြင့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာယွက္ေနေသာ စနစ္တစ္ခုတြင္ ပိုင္ဆိုင္သူ

တစ္ဦးအားမွတ္ပံုတင္ေစျခင္းမွာ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ၿပီး အဆုိပါ 

အဆင့္တြင္ ရိွေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သတိထားရသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္ (Lavigne 

Delville 2013)။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမြရအကြက္မ်ား (လိုမြန္) သည္ ေက်းရြာမွစီမံခန္႔ခဲြသည့္စ

နစတ္စခ္တုြင ္ပါဝင္ေနေသာလ္ည္း တစဥ္ီးခ်င္း အသံုးျပဳလပုက္ိငုခ္ြင့ရ္ွသိည။္ ထို႔ေၾကာင္ပ့င ္CLS 

15        သို႔ေသာ္ ခၽြင္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ မိုဇမ္ဘစ္ကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
ေဒသတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးကို အေလးထားအာရံုစုိက္ျခင္းျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပိုမို 
က်ယ္ျပန္႔ေသာပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ (Norkolk 2017)
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တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားမထိခုိက္ေစရန္ အထူးဂ႐ုမူၿပီး စီစဥ္ ေဆာင္ 

ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ေျမယာအသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းရြာနယ္ေျမအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲေသာ 

နယ္ေျမမ်ား - ဥပမာ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ 

ေလွကားထစ္စပါးစိုက္ခင္းမ်ားအား ခြဲျခားၿပီးစဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ေျမယာကိုအသံုးျပဳသူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ရိွႏိုင္ေျခအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွး 

ေစႏုိင္သည္။ (Ewers Anderson 2015) ေျမစာရင္းမွတ္ပုံတင္စနစ္ျဖင့္ ဓေလ့႐ုိးရာေျမယာ 

အသုံးျပဳလုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားကုိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေျမယာမ႑ိဳင္အဖဲြ႕ (LCG) မွ ျပဳ 

လုပ္ေသာ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေလ့လာမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေနသည့္အခ်က္မွာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္  ေက်းရြာတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္အတြက္သာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္ 

(ဥပမာ - ဟားခါးၿမိဳ႕အနီးရွိ ခၽြန္းက်ဳံးေက်းရြာ)။

“ေတာင္ေပၚေဒသရိစွိကုပ္်ိဳးေရးလပုင္န္းတြင ္ေရသြင္းစပါးစိကုခ္င္း၊ သီးႏံွဥယ်ာဥၿ္ခံႏငွ္ ့

ေလွကားထစ္ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားကို စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေသာစနစ္အတြင္းမပါဝင္သင့္ေပ။ ၿမိဳ႕နယ္ 

ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန (ယခု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန)၏ 

ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ၄င္းေျမမ်ားအား လယ္ယာေျမ ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ရမည္ (Ewers 

Adnderson 2015:87)”

ထပ္မံေဖာ္ျပရေသာ္ ခၽြန္းက်ဳံးရြာ၏  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ

အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ဆီသို ႔  ဦးတည္ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွ ၿပီး  

စုေပါင္းစီမံေသာ ေတာင္ေပၚ (လိုပီလ္)မ်ားအား လံုးနီးပါးကို အၿမဲတမ္းစုိက္ေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ 

ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့သည္။ ခၽြန္းက်ဳံးရြာ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမကြက္

မ်ားမွ ေက်ာက္ထုတ္ယူျခင္း (ေက်ာက္၊ ေက်ာက္စရစ္ ႏွင့္ သဲ) ကဲ့သုိ႔ေသာ ေျမယာအေျချပဳ 

တန္ဖိုးရိွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို "ေျမပိုင္ရွင္မ်ား" အားထုတ္ယူရန္ခြင့္ျပဳထားၿပီး၊ လိုပီလ္မ်ားတြင္ 

"က်ပန္းေရြးခ်ယ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ရွိသူမ်ားအား ထုတ္ယူရန္တားျမစ္ 

သည့္ စာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ပါဝင္သည္ (Ewers Anderson 2015- 87)။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေမြ 

ဆက္ခံထားေသာေျမကုိ စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္တြင္မူ အၿမဲတမ္းစိုက္ေျမကြက္မ်ားကို ဆက္ခံသူထံ 

အေမြေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေပသည္။ ယင္းကို (ေက်ာက္ထုတ္ယူ 

ျခင္းအပါအဝင္) အျခားမည္သည့္ ေျမယာအသုံးျပဳလုပ္ကိုင္မႈမ်ိဳးတြင္မဆို အသံုးခ်ႏုိင္သည္။ 

၄၂



သုေတသနအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္  "အဖုိးတန္ေသာ" ေျမယာမ်ားသည္ ေက်းရြာ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္မွ 

လြတ္ကာ ျပင္ပမွဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၏ အက်ိဳးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာအသံုးျပဳမႈမ်ားကို အစိုးရ၏ေျမယာမူေဘာင္မ်ား 

ေအာက္သုိ႔ သြတ္သြင္းျခင္း မျပဳဘဲ အျခားေသာေျမယာအသုံးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အခြင့္ 

အေရးမ်ားသည ္ဓေလထ့ုံးတမ္းစနစတ္စခ္ုႏငွ္ ့ပိမုိကုိကုည္ီႏုငိသ္ညဟ္ ုထည္သ့ြင္းစဥ္းစားလ်က ္

ဟားခါးခ်င္းေက်းရြာမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ကို ရယူရာတြင္ ေပါင္းစပ္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္အေရးႀကီးသည္။ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ခြဲေဝရာတြင္ ေဒသခံလူထုအားလုံး 

အတြက္ သာတူညီမွ်ရိွေစရန္အတြက္သာမက ပ်က္စီးေနၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမအေန အထားမ်ား 

အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ပါ ရည္ရြယ္၍ (သစ္၊ ထင္းသစ္ ႏွင့္ သတၱဳတြင္းသံုးေက်ာက္စသည့္) 

စီးပြားေရးအရပုိအဖုိးတန္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေက်းရြာအေျချပဳမူေဘာင္တစ္ခုအတြင္း 

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသင့္ပါသ ည္။ ထုိသုိ ႔လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွသာ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္  

အစိုးရ၏ေျမယာမူေဘာင္အတြင္းတြင္ (ရပ္ရြာအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ) စုေပါင္း 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကုိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။  

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ေျမယာအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္  ေရႊ ႕ေျပာင္းေတာင္ယာတြင္  စိုက္ပ်ိဳးေျမကြက္မ်ားအျပင္  

လွပ္ေျမမ်ားပါ ပါဝင္ေသာ အလွည့္က်သံုးသည့္ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္နားလည္ထားသင့္သည္။ 

လွပ္ေျ မမ်ားသည္  လက္ေတြ ႕တြင္  စိုက္ ပ်ိဳးလု ပ္ ကုိ င္ ရန္  "လမ္း ဖြ င့္ "ေပးထားေသာ 

လိပုလ္ီေျမကြကမ္်ားမ ွ ထတုက္နုအ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိ ုထတုယ္ူႏိငုသ္ည္အ့ျပင ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အသံုးျပဳနည္းေပါင္း

မ်ားစြာရွသိည္ ့ေနရာတစခ္ပုင္ျဖစသ္ည။္ လပွ္ေျမမ်ားသည ္ေမြးျမဴထားေသာတရိစိာၦနမ္်ားအတြက ္

စားက်က္ေျမမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အမိသ္ံုးအတြက ္သစ္ႏငွ္ ့ထင္းမ်ားရရိွႏိငု္ျခင္း ႏငွ္ ့ ေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္ေစ 

အိမ္ေထာင္စုအတြက္ စားသုံးမႈကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ အသံုးဝင္ေသာ သစ္မဟုတ္သည့္ 

သစ္ေတာထြက္ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးစသည္တုိ႔ကိုလည္း ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ လွပ္ေျမမ်ားကုိ 

လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂) အရ တရားဝင္လယ္ယာေျမအမ်ိဳးအစား တစ္ခုအျဖစ္ 

အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ျပန္းဥပေဒမ်ား ရွိ  အဓိက ဥပေဒေရးရာအရ 

အတားအဆီးတစ္ခုမွာ ေျမဧရိယာတစ္ခုအတြက္ အသံုးျပဳမႈတစ္ခုသာရိွသည္ဟု အသိအမွတ္ 

ျပဳထားျခင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ေက်းရြာ၏ဘံုပိုင္ေျမမ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာအတြက္

သင့္ေလ်ာ္ေသာယူနစ္မ်ားကုိသတ္မွတ္ျခင္း

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို ႔၏ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (ရြာလူႀကီးမ်ားေကာင္စီ ႏွင့္/

သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) မွ ေျမယာမ်ား ႏွင့္ 

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး စီမံခန္ ႔ခဲြေနေသာ ေဒသတြင္းနယ္နမိတ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ေက်းရြာေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုေအာက္တြင္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ 

ရွိေနသည္။ ဟားခါးခ်င္းလူမ်ိဳးမ်းတြင္ အဆိုပါနယ္ေျမအား ရံဖန္ရံခါတြင္ ေက်းရြာနယ္ေျမႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေလ့ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ပိုင္နက္နယ္နမိတ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် 

ခ်ယ္လယ္ွခခံဲၾ့ကရၿပီး၊ ရဖံနရ္ခံါတြင ္ေျပာင္းလဲေကာင္းေျပာင္းလဲႏုငိ္ေသာလ္ည္း၊ ရညည္ြန္းစရာ 

ပင္မနယ္နမိတ္အမွတ္အသားတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနပါသည္။ စင္စစ္တြင္ ေက်းရြာ 

ပိုင္နယ္နမိတ္သည္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ နယ္နမိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ဆက္ႏြယ္ 

လ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ေက်းရြာ 

အဆင့္တြင္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္မႈရွိၿပီး အျခားေက်းရြာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈမ်ားကို ထည့္တြက္ရန္ 

လိအုပ္ေပသည။္ အမနွတ္ကယ္တြင ္ေက်းရြာအဆင့ ္ေျမယာပုငိဆ္ိငုခ္ြင့က္ိ ုလကရ္ွိေက်းရြာမ်ား 

တြင ္ေနထုိငသ္ ူအမိ္ေထာငစ္မု်ားႏငွ္ ့ျပငပ္မဝွင္ေရာကလ္ာသူမ်ား၏ အေျခခ်ေနထုိငမ္ႈမ်ားသည ္

ေက်းရြာသစမ္်ားတည္ျခင္းကလည္း သက္ေရာက္ႏိငုသ္ည။္ ေက်းရြာအပုစ္မု်ားစြာတြင ္ေက်းရြာ 

တစ္ရြာစီသာ (Bualtak, Mang Nu and Nipi), (Sakta, and Zathal), (Tiphul and Hairawn) 

or (Loklung and Li Chia) ပါဝင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္မူ ရြာေပါင္း 

မ်ားစြာပါဝင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကို သီးျခား "နယ္နမိတ္" တစ္ခုအျဖစ္ စီမံၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိုမူ 

တညူီေသာေက်းရြာအပုစ္တုစခ္အုတြင္း ကိယုပ္ိငု္ေက်းရြာ "နယန္မတိ"္ တစခ္ခု်င္းစီျဖင့ ္ေျမယာ 

ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္ (ဥပမာ Sakta and Bualtak)။ ေရ၊ စားက်က္ေျမမ်ား ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား 

စသည့္ အရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕ကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ အသုံးျပဳ 

စီမံခန္႔ခဲြဲၾကေၾကာင္း ဤေလ့လာမႈမွတဆင့္ ေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္ (ဥပမာ Tiphul and Hairawn)။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ေက်းရြာအဆင့္သည္ သင့္ 

ေလ်ာ္ေသာယူနစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈကို ထည့္ 

သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ပဋိပကၡပံုစံသစ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေျခကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း

အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပသကဲသ့ို႔ပင ္ေက်းရြာအခ်ိဳ႕၏ နယန္မတိမ္်ားသည ္အျခား ေက်းရြာ 

နယ္နမိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာတစ္ရြာခ်င္းစီႏွင့္ ေက်းရြာခဲြမ်ား၏ 
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နယ္ေျမအမွန္ကို ကန္႔သတ္ေဘာင္ခတ္ရာတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္သည္။  အင္တာဗ်ဴး 

တစခ္တုြင ္ေက်းရြာေျမပိငုဆ္ိငုခ္ြင္ ့ႏငွ္ ့ဆကစ္ပစ္ည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ုတရားဝငအ္သအိမတွ္ျပဳေရးကိ ု

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခ်ိန္၌ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေခတ္ သီးစား 

ခ်သည္ ့စနစသ္ို႔ ျပနသ္ြားလိုေၾကာင္း၊ ၿဗတိသိွ်တို႔ သတမ္တွခ္ဲသ့ည္ ့နယန္မတိမ္်ားအတုိင္း အျခား 

ေက်းရြာမ်ားအပါအဝင္ ၎တို ႔၏နယ္ေျမအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အခ်ဳပ္အျခာ ရွိေစလိုေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဤအေျခအေနကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္ CLS မ်ားကိုမဆို တရားဝင္ 

အသိအမွတ္မျပဳလုပ္ခင္တြင္ ႀကိဳတင္၍ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ 

လက္ရွိတင္းမာမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ လို 

အပသ္ည။္ ဤသုိ႔လပု္ေဆာငရ္ာတြင ္မတညူီေသာ အေျခခ်ေနထိငုမ္ႈသမိငု္းေၾကာင္းမ်ားရွသိည္ ့

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုအခဲြမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ၎အခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရန္ ပုိ၍ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းတြင္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ သေဘာထားဆႏၵခံယူျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ားႏွင့္ နယ္နမိတ္ကုိ 

တတိိက်က်သတ္မတွ္ျခင္း၊ ႏငွ္ ့ကန္႔ကြက္ျခင္းအတြက္ တကိ်ေသာအစအီစဥမ္်ားခ်မတွ္ျခင္းကဲ့

သို ႔ေသာ အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ သို ႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ မရွိေသးသည့္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ (ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ရွိေသာ) ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား

ကိုလည္း လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ႏုိင္သည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့မတြက္သင့္ေပ။ Cooperation International pour 

le Developpement st la solidarite (CIDSE) ၏ ေက်းရြာပိုင္ေျမအမည္ေပါက္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ဆုိ

ငရ္ာ အေတြ႕အၾကံဳမွေဖာ္ျပေနသညမ္ွာ ဦးတည္ေက်းရြာမ်ားတြင ္ျဖစပ္ြားေသာ ပဋပိကၡအမ်ားစ ု

မွာ (ျပႆနာမ်ား၏ ၃၀ %) နယ္နမိတ္အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး "နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ရန္ 

ကနဦးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေရးႀကီးေၾကာင္း" အႀကံျပဳထားပါသည္ (Ling and Scurrah 

2017 - 25)။ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရပ္ရြာလူထုအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေစသည့္ "PLUP fiction" နည္းလမ္း 

ျဖင့္ သာဓကျပထားသကဲ့သို႔ပင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးျခင္းလည္း ပါဝင္ 

ႏုိင္သည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ဓေလ့႐ိုးရာေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္စနစ္ (CLS) ကို တရားဝင္ အသိ 

အမွတ္ျပဳရာတြင္ -  

၁)  ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း ႏွင့္ စာရင္းသြင္းျခင္း

၂) လတူစဥ္ီးစီႏငွ္ဆ့ုငိ္ေသာ အခြင့အ္ေရးမ်ားကိ ုစာရင္းသြင္းရန ္ရညရ္ြယခ္်င္းမ်ိဳး 
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မဟုတ္ဘဲ CLS ေအာက္ရွိ အခြ င့္္အေရးမ်ား၏ သေဘာသဘာဝကုိ 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း 

၃)  ေက်းရြာခ်င္း အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ အစီအမံမ်ားကို  မွတ္တမ္း 

ျပဳစုျခင္း

၄)  ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ 

ဖန္တီးေပးျခင္း  ႏွင့္

၅)  ပဋိပကၡမ်ားကိုသတိျပဳျခင္း၊ သေဘာထားဆႏၵခံယူရန္အစီအမံထားရိွျခင္း၊ 

ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းရန္ ယႏၱရားမ်ား တည္ေဆာက္ 

ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သင့္သည္။

 ၆.၅။  ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကိုခိုင္မာေစရန္
 အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 

ခ်င္းျပည္နယ္အဆင့္တြင္သာမက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ထိပါ ျပန္လည္သုံးသပ္ပါက 

သက္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕မ်ား (ေက်းရြာ ႏွင့္ ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္း) ႏွင့္ ေျမယာ 

အမ်ိဳးအစားအသီးသီး  ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈ အစရွိသည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ 

ေျမယာပိုင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္ခြင့္စနစ္မ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား 

ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  စည္းမ်ဥ္းႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆဲြခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စနစ္က် 

ေသာ ေက်းရြာ နယ္နမိတ္ေျမပံု ေရးဆဲြျခင္းတို႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အႏွံ႔ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအေန 

ျဖင့ ္မတူကဲြျပားေသာ ဓေလထ့ုံးတမ္းအရ ေျမပိငုဆ္ုငိမ္ႈစနစအ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိ ုထည္သ့ြင္းစဥ္းစားသည္ ့

အခါတြင္ အထူးသျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားၿပီး က်ယ္ျပန္႔လြန္းပါသည္။ ကေမာၻဒီးယား၏ ေက်းရြာ 

ဘုပံိုင္ေျမမ်ားကို မွတပ္ုံတင္ျခင္းလပု္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳသည္ ဤနည္းလမ္းေပၚတြင္ အေျခခံ 

ထားျခင္းျဖစၿ္ပီး၊ ၎ကိ ုအေကာငအ္ထည္ေဖာရ္ာတြင1္6 အဆင့္တိုင္း၌ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္ 

အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ အဓိကက်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မျဖစ္လာေသးေပ။ လူမ်ား၏ ေျမယာ 

16 ေက်းရြာပိုင္ေျမယာအမည္ေပါက္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၂၀၀၁ ေျမယာဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၀၉ 
ဆင့္ပြားဒီခရီအရ၊ ေက်းရြာအဖဲြ႕အစည္း ၁၉ ခု ( အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၇၈၄ စု) သာ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿပီးေျမာက္၍ 
(ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆဲြေရး ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန) ၁၆၂၇၁ ဟက္တာပါဝင္ေသာ 
ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ရရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ရရွိရန္ ရပ္ရြာမ်ားသည္  အလြန္ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ 
ဦးစြာ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ႏွင့္ ဒုတိယအေနျဖင့္ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို လိုအပ္ေပသည္။ (Baird 2013)
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ႏွင့္ ဆက္စပ္အရင္းအျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳခြင့္ကုိ ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ ဦးစား 

ေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆံုးသည္ ျပႆနာကို အျခားနည္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္

သည္ဟူေသာ အခ်က္ေပၚတြင္ ေတြေဝသံသယမ်ားရွိေနႏုိင္ပါသည္။ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 

မ်ားအေပၚ ပိုင္ဆုိ္င္ခြင့္တစ္ခုခ်င္းစီတုိင္းကို တရားဝင္ျပဳလုပ္မည့္အစား၊ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ 

ခ်ဥ္းကပန္ည္းလမ္းတစခ္မုွာ ေျမယာမ်ားကုိ ကာကြယရ္နအ္တြက္ ခိငုမ္ာေသာ လပုထ္ံုးလပုန္ည္း 

တစ္ရပ္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔မွသာ ျပင္ပရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

အတြက္ (ေျမယာသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ VFV စီမံေရးဥပေဒမွတဆင့္) ေျမယာကို ေတာင္းဆိုလာ 

ေသာအခါတြင္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ရပ္ရြာအလုိက္ ေတာင္းဆိုခ်က္နယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ ေက်းရြာ 

ႏွင့္/သို ႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ားၾကားရွိေျမေနရာမ်ား ထပ္ေနျခင္းရွိမရွိကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ 

စနစ္က်ေသာ အတည္ျပဳမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ "ေျမယာမ်ားသည္ 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားျဖစ္မျဖစ္" အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ VFV နည္း 

ဥပေဒ အခန္း (၂) တြင္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ေျမျပင္တြင္ ေျမယာေတာင္းဆိုမႈမ်ား 

ကို အတည္ျပဳရန္ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ 

ယင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။ လာအိုႏုိင္ငံ ရိွ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ 

ေျမယာအသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းအစီအစဥ္မွာ ဤစိတ္ကူးမွ အစျပဳလာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 

ေက်းရြာေျမမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

 ၆.၆ ။ ေျမယာအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း ေလွကားထစ္စပါးစုိက္ခင္းမ်ားကို စတင္ မိတ္ဆက္ 

လာျခင္းႏွင့္အတူ ကၽြဲႏြားအေကာင္အေရအတြက္ သိသိသာသာတုိးတက္လာခဲ့ၿပီး၊ (Frissard 

and Pritts 2-18- 108) တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးကို တိုးျမႇင့္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈႀကီးမားလာခဲ့ပါသည္။ 

တၿပိဳင္တည္းတြင္ပင္ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ယခင္ 

အေလ့အထမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ကာ အၿမဲစိုက္ဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ သစ္သီးၿခံမ်ားကို 

စိုက္ပ်ိဳးလာၿပီး သစ္ေတာေျမမ်ားမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္ယူလာၾကေၾကာင္းေတြ႔ရိွရသည္။ 

ရြာသားမ်ားသည္ လုပ္သားအင္အား သိပ္မလိုအပ္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းရင္း 

ျမစမ္်ားကိ ုရွာေဖြလာၾကေသာေၾကာင့ ္တရိစိာၦန္ေမြးျမဴေရးသည ္ဆကလ္ကဖ္ြံြ႕ၿဖိဳးတိုးတကလ္ာ 

ႏိုင္ေျခရွိ ၿပီး ေမြးျမဴေရးပံုစံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

မခ်မတွ္ႏိုငပ္ါက အၿမစဲိကု ္စိကုခ္င္းပိငုရ္ငွမ္်ားႏငွ္ ့အျငင္းပြားမႈမ်ား ပိမုိုေပၚေပါကလ္ာႏိငုပ္ါသည။္  

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ 
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ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလားအလာမ်ားႏွင့္ ေျမယာအသုံးျပဳလုပ္ကုိင္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းေပၚ 

အေျခခံေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား၊ အာဏာပိုင္ 

မ်ားႏွင့္ NGO မ်ားၾကားရွိ ေျမယာအသံုးျပဳမႈအေပၚ ႐ႈျမင္ၾကသည့္ မတူညီသည့္အျမင္မ်ားကို 

ေျပလည္ေစရာ၌ ကူညီေပးႏုိင္ေပသည္။ ေက်းရြာလူထုမ်ားသည္ ၎တို႔ေက်းရြာအတြင္းရွိ 

တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမယာအမ်ိဳးအစားမ်ား (VFV ႏွင့္  တရားဝင္သစ္ေတာအျဖစ္သ

တ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ား )အေၾကာင္းကို လံုးဝ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာ သိရွိထားၾကၿပီး 

လယယ္ာေျမစမီခံန္႔ခြဲေရးႏငွ္စ့ာရင္းအင္းဦးစီးဌာနႏငွ့ ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔မ ွမညသ္ို႔ မတ္ွတမ္း 

တင္ေၾကာင္းကိုလည္း လံုုးဝမသိရွိ ၾကေပ။ ၎တို ႔သည္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္  ကန္ ႔သတ္ 

တားျမစခ္်ကမ္်ားဆိငုရ္ာ ဥပေဒေရးရာ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း အနည္းငယ္သာ သိရွ ိ

သတိျပဳမိၾကပါသည္။ အျခားတဖက္တြင္ အဆုိပါဌာနမ်ားကလည္း ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 

မ်ားကုိ အသုံးျပဳမႈ၊ ၎တို႔၏ ဓေလထံု့းတမ္းလုပထ္ုံးလုပန္ည္းမ်ားႏငွ္ ့ေဒသေျမျပငအ္ေၾကာင္းကိ ု

မသိရွိၾကေပ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေျမယာအသံုးျပဳလုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆဲြေရးလုပ္ငန္း

စဥ္သည္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အင္တိုက္အားတုိက္ အျပဳ 

သေဘာေဆာင္ေသာ အျပနအ္လနွ္ေျပာဆိ ုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့ ္ ကြာဟခ်ကမ္်ားကိ ုေလွ်ာခ့်ရာတြင ္

အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လာအိုႏုိင္ငံ၏ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာေျမယာမွတ္ပုံ

တင္ျခင္း စီမံကိန္း (PLUP)  အေတြ႔အႀကဳံ (Ling and Scurrah 2017) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 

အေျခခံတစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အရင္းအျမစ္စီမံခန္ ႔ခဲြျခင္းႏွင့္ 

ေျမယာကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ PLUP လုပ္ငန္းစဥ္ပါ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ 

စီမံခန္႔ခဲြေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်းရြာပိုင္ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ စစ္မွန္ 

ခိုင္မာမႈကို တိုးျမင့္ေစႏိုင္သည္ဟု လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ 

နယ္ေျမကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ နည္းလမ္းမ်ားေပးရန္ 

လိုအပ္ပါသည္ - ေက်းရြာ ေျမယာအသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ခြင့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ေက်းရြာရံပံုေငြတို႔သည္ 

အဆုိပါနည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ေျမအတြက္ CLS အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တရားဝင္ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရာ ေရာက္ 

ပါသည္။ ဟားခါးေက်းရြာမ်ားတြင္ ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ေက်းရြာရန္ပံုေငြႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳလုပ္ကုိင္

မႈအစီအစဥ္သည္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းမွရလာေသာ ဝင္ေငြ 

မ်ားကုိ ၾသဇာေညာင္းသူမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ေက်းရြာအက်ိဳးအတြက္ မွ်တေသာ 

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ သာတူညီမွ်အသံုးျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
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 ၆.၇ ။ ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို အားေကာင္းလာေစျခင္း

ေဒသခအံဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏငွ္ ့၎တုိ႔၏ ကုိယစ္ားလယွမ္်ား (ဥပမာ- လိပုလီအ္လွည္က့်

ခဲြတမ္းခ်ျခင္းကို ဆုံးျဖတ္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)သည္ ဘုံပိုင္အရင္းအျမစ္ 

မ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြမႈကုိ တာဝန္ယူၾကရသည္။ ၎တုိ႔သည္ တစ္ဦးခ်င္း၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ 

ဘုံပုိင္စနစ္ျဖင့္ စီမံသည့္အရင္းအျမစ္မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္ပလူမ်ားအားလႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳရ

န္)ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ပါဝင္သည္။ 

သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဆိုပါ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲမႈမ်ား၊ ႀကိဳးကိုင္ 

ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ္လည္း  ဆက္လက္တည္ရိွေနၿမဲျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေစျခင္းသည္ CLS တရားဝင္ 

အသိအမွတ္ျပဳေရးတြက္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာက႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္း 

မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၱရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း 

က်ေသာ မူမ်ားျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။  

မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အခန္းက႑သည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါပံုေပၚေပါက္ 

ေသာ္လည္း ထိုေခါင္းေဆာင္သည္ ၎အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာလူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳ 

ေနသလား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကုိယ္စားျပဳေနျခင္းလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ 

ရိွပါသည္။ ဤအခ်က္ကို မည္သို႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ အထိန္းအေက်ာင္းျပဳမည္ကိုလည္း စဥ္းစား 

သင့္ပါသည္။ ေဒသတြင္းရွိအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ ေဒသအဆင့္၌ပင္ အစုိးရဖဲြ႕စည္းပုံႏွင့္ ခ်ိတ္ 

ဆက္ရန္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္ 

အေရးႀကီးပါသည္။ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ေဒသတြင္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ လူတိုင္းပါဝင္ေစမႈ 

စသည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္  တိုက္တြန္းမႈမ်ား လုိအပ္ေသာေၾကာင့္  

ေက်းရြာကိ ုအမနွတ္ကယက္ိယ္ုစားျပဳႏုငိသ္ည္ ့ရြာလႀူကီးမ်ားေကာငစ္ ီႏငွ္/့သို႔မဟုတ ္မ်ိဳးႏြယစ္ ု

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အနည္းဆံုးအေနျဖင့္  ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ 

သင့္ေပသည္။

၇။  နိဂံုးခ်ဳပ္

ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ "ဓေလ့ 

ထံုးတမ္းအရ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္" ဟု သတ္မွတ္ၾကေသာ္လည္း ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတဝိုက္တြင္မူ  

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အစိုးရအေျချပဳ လုပ္ပိုင္ခြင့္မူေဘာင္းမ်ားႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ထိေတြ႔လာပါ 

သည္။  ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ပိုင္ဆိုင္ ေသာေျမယာမ်ားကို ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
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မ်ား အသံုးျပဳမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး ပုံေဖာ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျခ

အေနမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အဆုိပါအေလ့အက်င့္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲေနပါသည္။

ဓေလထ့ံုးတမ္းအရ ေျမယာပိငုဆ္ိငုခ္ြင့စ္နစမ္်ား အထူးသျဖင့ ္၎တုိ႔၏ စုေပါင္း ေဆာင ္

ရြက္မႈ၊ တန္းတူညီမႈ ႐ႈေထာင့္မ်ားတြင္ အားနည္းလာရျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ ၾသဇာရွိ လူကံုထံ 

မ်ား၏ ေျမနွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား သိမ္းဆည္းခံရႏုိင္ျခင္းႏွင့္သာ ဆက္စပ္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

ယခင္က ရိွခဲ့ေသာ လူမႈ-ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ယေန႔တိုင္ 

လယ္၀ယ္ယူထားၾကေသာေၾကာင့္ အဆိုပါအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူကံုထံမ်ား 

သည္ - ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ မွ ၆၀ (၁၉၄၀ ျပည့္နွစ္မ်ားမွ ၁၉၉၀/၂၀၀၀) အတြင္း - ယခင္မ်ိဳးႏြယ္စုအ

ႀကီးအကဲမ်ားအျဖစ္မွ ဘာသာေရး ႏွင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ၁၉၉၀ 

ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ၏ ေဒသအေပၚပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈသည္ ခ႐ိုနီ လူကံုထံ

စနစ္အသစ္မ်ားကိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းဆုိင္ရာ အား 

ထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ဦးတည္ေနသည့္လားရာကို စစ္အစိုးရ အာဏာမသိမ္းခင္ ကာလမ်ား 

အတြင္းက ခ်င္းနယ္ေဒသရိ ွလူမႈ-ပထဝီေဒသပုငိ္းျခားျခင္းကိ ုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့ ္သိႏုငိပ္ါသည။္ 

ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း သို႔မဟတု ္ဆင္ေျခဖံုးေဒသနားရိွေက်းရြာမ်ား ပါဝငလ္ာျခင္းႏငွ္အ့တ ူ

ျပညန္ယ္ဖဲြ႕စည္းေရးႏငွ္ ့ေစ်းကြကသ္စမ္်ားေပၚလာခဲပ့ါသည။္ ထို႔ေၾကာင့ ္ၿမိဳ႕ျပခ်႕ဲထြင္ျခင္းသည ္

တညဆ္ဲဓေလ့ထံုးတမ္းစနစမ္်ားအရ တညရ္ိွေသာ လသူားႏငွ္ ့ေျမယာ ဆကစ္ပ္ႏွီးႏြယမ္ႈမ်ားကိ ု

ေျပာင္းလဲေစေသာ အခ်ကတ္စခ္ုျဖစပ္ါသည။္ ေက်းရြာတစရ္ြာခ်င္းစတီြင ္ေျမႏငွ္ ့ေျမယာအေျချပဳ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေက်းရြာမွပိုင္ဆိုင္သည့္ပံုစံသည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ေနာက္ခံသမို

င္းေၾကာင္းေပၚတြင္မွီတည္ေနၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏငွ့ ္ထစိပ္မႈရွမိရွိေပၚတြင္ မွတီည္ပါ 

သည္။ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိမႈသည္ ေဒသေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုလက္လွမ္းမီေစလ်က္ 

အၿမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာမႈကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အားေပးေန 

သည္။ ထို ႔ေၾကာင့္ပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရိွ ေျမယာအသုံးခ်မႈအေျပာင္းအလဲ 

ပုံတစ္ရပ္မွာ  မတူညီေသာပထဝီအေနအထားေၾကာင့္ ေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္း ကဲြျပားမႈမ်ားကို 

သာမက အနီးအနား ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္းမ်ားၾကား ကဲြျပားမႈမ်ားကိုပါ ဦးတည္ေစပါသည္။ 

ဟားခါးေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုလက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားဆီသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းသည္ 

အရင္းအျမစမ္်ားခြဲေဝသုံးစြမဲႈအေပၚ ပိမုိဖုအိားမ်ားျဖစလ္ာေစၿပီး အဆိပုါအရင္းအျမစမ္်ားကိ ုCLS 

ျဖင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုပါ ထိခိုက္လာေစပါသည္။

ေျမ ႏွင့္ ေျမယာအေျချပဳအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဓေလ့ 
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ထုံးတမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရအေျချပဳမူေဘာင္တို႔သည္ စီးပြားေရးကို အေျခမခံေသာအခါ 

တြင္ အဆင္ေျပစြာ အတူတကြ တည္ရိွေနႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမယာတစ္ကြက္ကုိ 

ေလွကားထစ္စပါးစုိက္ခင္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလလုိဲသူသည္ ဓေလ့ 

ထံုးတမ္းအရ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုေပးလ်က္ (ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ) 

တရားဝင္ပိုင္ဆုိင္သူထံမွ ခြင့္ေတာင္းႏုိင္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ထိုသူသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမွဴး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေတာင္းႏုိင္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

ေရထိန္းေတာတစ္ခု၏ ျဖစ္စဥ္ကုိၾကည့္မည္ဆုိပါက လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း 

ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားထက္ ၎တို႔ၾကားတည္ရွိေသာ 

ဓေလ့႐ုိးရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ပို၍အေလးေပးေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ 

နယ္ေျမမွ ေရကိုအသုံးျပဳႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးကုိ အေလးထားကာ မူလသေဘာတူညီခ်က္ကို 

စီမံရာတြင္  ဥပေဒေရးရာဗဟုဝါဒကို ေကာင္းမြန္စြာအသုံးျပဳေနေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

သို႔ေသာ္ေျမယာႏွင့္ သဘဝအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ေရာင္းကုန္မ်ားျဖစ္လာစလာေသာ 

ေၾကာင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အေပၚ ဖိအားမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ ေျမယာ 

ကို အစိုးရမွ တိုက္႐ိုက္သိမ္းႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီအားလည္း ေရာင္းခ်ႏုိင္ 

သည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္း ႏွင့္ ျပ႒ာန္းေျမယာမူေဘာင္မ်ားၾကား အနက္ျပန္ဆုိမႈမ်ားသည္ ေငြေၾကး 

တန္းဖိုးမ်ားႏငွ္ ့ ခ်တ္ိဆက္ေနေသာအခါ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ား ျဖစ္ေလရ့ွိပါသည။္ ယခင္က စီးပြား 

အရ ေရာင္းကုန္မဟုတ္ေသာ (ထင္း၊ သစ္ ႏွင့္ ေက်ာက္မ်ား) ကို ဟားခါးခ်င္း CLS မ်ားျဖင့္ 

ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈအားနည္းခဲ့ေသာလ္ည္း အဆိပုါအရင္း အျမစမ္်ားေပၚတြင ္တစဥ္ီးခ်င္းေျမပုငိဆ္ိငုခ္ြင့ ္

တိုးျမင့္လာျခင္း ေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈရိွလာသည္။ ယေန႔ခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာဘုံပိုင္စနစ္ စီမံခန္႔ခြဲ 

ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ၿပီး နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ ႏွင့္ အရင္း 

အျမစ္မ်ားကို အိမ္သုံးအျဖစ္သာ အသုံးျပဳလာၾကပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း 

စနစသ္ည ္ေျမယာႏငွ္အ့ရင္းအျမစမ္်ားကုိ17 အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသုံးျပဳႏိငု္ေသာလ္ည္း စီးပြား 

ျဖစ္မဟုတ္ေပ။ (႐ုပ္ပုံ ၄ တြင္ ၾကည့္ရန္)

 17 အျမဲတမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာေအာင္ ေထာက္ခံေပးၿပီးေနာက္တြင္ 
GRET အပါအဝင္ ေဒသတြင္း ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ၎တို႔၏ 
အာရံုကို ရိုးရာေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီမႈရွိၿပီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ 
ပိုမိုလိုက္ေလ်ာညီေထြကာ၊ ပိုမို၍လည္း အက်ိဳးအျမတ္ရႏုိင္သည့္ သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆီသို႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလာေနသည္။
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႐ုပ္ပံု ၄  - ေျမယာအသံုးျပဳမႈမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔ကို စီမံျခင္းဆုိင္ရာ အဓိက "ဥပေဒေရးရာ" မူေဘာင္

တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေဒသခံအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္မွာ CLS 

ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္  လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္မျဖစ္မေနအေရးပါလာၿပီး ၿမိဳ႕ျပ 

ခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းေၾကာင့္ လည္းပိုအလ်င္လိုအပ္လာပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေျမႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 

အစိုးရ ႏွင့္ လူကုံထံမ်ားမွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ႏွင့္ ျဖစ္လာ 

ႏိုင္ေျခရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံး 

အတိုင္းအတာျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုပါက ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္၊ စီးပြားဖြ ႔ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ လူမႈတန္းတူညီမွ်မႈတို ႔ကို ဦးတည္ႏိုင္ေစသည့္ 

အေရးႀကီးေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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