
Christian Erni ESifh Antoine Deligne

taMumif;t&mtusOf;csKyf

atmufwdkbmv ? 2022 ckESpf

ajr,mtcGifhta&;rsm; jyefvnf&&Sda&; - 
jrefrmEdkifiHwGif "avhxkH;wrf; ajr,mvkyfydkifcGifh 
todtrSwfjyKa&;qDodkY OD;wnfaomvrf;aMumif;rsm;



todtrSwfjyKjcif;

þtusOf;csKyfonf atmufazmfjyygtaMumif;t&mtvdkuf avhvmqef;ppfrIrl&if;udk tESpfcsKyfazmfjyxm;jcif; jzpfygonf -  

Erni, C. & Deligne, A. (2022).  Restoring land rights: Pathways towards the recognition of customary tenure in 

Myanmar. Thematic Study No.13. Yangon: Promotion of Indigenous and Nature Together and Mekong 

Region Land Governance.

tqdkygtaMumif;t&mtvdkuf avhvmqef;ppfrIudk þwGif&&SdEdkifygonf - https://www.mrlg.org/publications/restoring-land-
rights-pathways-for-the-recognition-of-customary-tenure-in-Myanmar/

zwf½IavhvmokH;oyfay;cJholrsm;ESifh uRrf;usifynm&Sifrsm;tm; ¤if;wdkY\tzdk;rjzwfEdkifonfh tBuHjyKaqG;aEG;csufrsm;twGuf a&;om; 
jyKpkolrsm;u aus;Zl;wif&Sdygonf/ jrefrmEdkifiHESifh MRLG \ rdwfzuftzGJUtpnf;rsm;onf pdefac:rItcuftcJrsm;pGm BuHKae&onfhwdkif 
þtaMumif;t&mtvdkuf avhvmqef;ppfrIudk NyD;ajrmufatmifaqmif&GufEdkifcJhrIESifh tqdkygqef;ppfrIudk tm;jznfhulnDay;onfh Alliance 
tzGJU0ifrsm;\ yg0ifaqG;aEGrIrsm;onf jrefrmEdkifiHwGif trsm;yg0ifonfh vlUtzGJUtpnf;jzpfay:vma&;twGuf ¤if;wdkYtaejzifh xJxJ0if0if 
pdwf0ifwpm;yg0ifaqmif&Gufvsuf&SdaMumif; oufaoyifjzpfygonf/ 

zwf½IokH;oyfay;cJholrsm;

Ke Jung, Naw Ei Ei Min, Natalie Y. Campbell, Paul De Wit, Jonathan Liljeblad, Peter Swift, Céline Allaverdian, 
Frankie Abreu and Maung Maung Than

zwf½IítrSm;jyifqifay;ol -  T.A. Garraghan

tjyiftqifESifh'DZdkif; - Win Myat Thu, Watcharapol Isarangkul Na Ayuthaya

"mwfykHrSwfwrf; -  KMSS, POINT, RECOFTC, Natalie Y. Campbell, Antoine Deligne and Christian Erni

udk;um;&eftBuHjyKcsuf
Erni, C. & Deligne, A. (2022). Restoring land rights: Pathways for the recognition of customary tenure in 
Myanmar. Thematic Brief No.12. Yangon: Promotion of Indigenous and Nature Together and Mekong Region 
Land Governance.

wm0efr&SdaMumif;jiif;qdkcsuf

þa&;om;xkwfa0rIwGif yg&Sdonfhtjrifrsm;? t,ltqrsm;ESifh t"dyÜg,fzGifhqdkrIrsm;onf a&;om;jyKpkolrsm;ESifh tm;jznfhyg0ifolwdkYxHrS jzpf 
ygonf/ ¤if;wdkYonf SDC ? *smreDESifh vlZifbwfEdkifiHrS t&m&Sdrsm;\ w&m;0if̂ w&m;r0ifxifjrif,lqcsufrsm; odkYr[kwf &nfwnfcsufrsm;udk 
udk,fpm;rjyKyg/  

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

မျက်နှာဖုံးပုံ- ပဲခူးရိုးမ ရွှေရောင်ရငေရောင်ရောမှ မျှစ်ချ ိုးရေရော စရကာကွင်လူမျ ိုးများ (ဓာေ်ပုံ - ရစာအယ်ခူဒါး ၊ ပေိုင့် - ရိုးွာဝေ်းကျင်မမှင့်ေင်ရွးအဖေဲ့)



rmwdum

အသိအမှတ်ပြုပြင်း................................................................................................................................................................................. ၂

အတိုကောေ်စေားလုံးများ................................................................................................................................................................... ၃

မိတ်ဆေ်............................................................................................................................................................................................... ၄

ဓကလ့ထုံးတမ်းကပမယာလုြ်ြိုင်ြွင့်ေို ဥြကေအရ အသိအမှတ်ပြုပြင်းနှင့်

အောအေွယ်ကြးပြင်းအတွေ် လုြ်ငန်းစဉ်များ.................................................................................................................................... ၆

၁။  အမျ ိုးအစားေွဲပြားစုံလင်လှသည့်ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်များေိုနားလည်ပြင်း ...........................................................................၆

၂။  ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်ေို ဥြကေအရအသိအမှတ်ပြုရန်နည်းလမ်းများ............................................................................... ၇

 နည်းလမ်း ၁ - ခြုံငုံအသိအမှတ်ပြုပြင်းနှင့် FPICအြွင့်အကရး................................................................................................... ၇

 နည်းလမ်း ၂ -  ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်ဇုန်များ................................................................................................................... ၁၀

 နည်းလမ်း ၃ - ကေျးရွာအုြ်ြျုြ်ကရးအဖွဲ့များေဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာစီမံအုြ်ြျုြ်ပြင်း......................................................... ၁၁

 နည်းလမ်း ၄ - နယ်နိမိတ်များအတွင်းကပမယာအြွင့်အကရးအသိအမှတ်ပြုမှုဆိုင်ရာ တရားဝင်လေ်မှတ် ထုတ်ကြးပြင်း......... ၁၂

 နည်းလမ်း ၅ - ကပမေွေ်များအတွေ်လုြ်ြိုင်ြွင့်လေ်မှတ်များ.............................................................................................. ၁၄

 နည်းလမ်း ၆ - ြူးတွဲစီမံြန့်ြွဲကရးဆိုင်ရာစာြျုြ်များ.............................................................................................................. ၁၅

အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအမျ ိုးအစားများမှသည် ြိုင်မာသည့်အကပဖရှာကဆာင်ရွေ်မှုများဆီသို.့ . . .......................................................... ၁၇

နိဂုံး....................................................................................................................................................................................................... ၂၁

ေျမ်းေိုးစာရင်း..................................................................................................................................................................................... ၂၃

twdkaumufpum;vHk;rsm;

FPIC လွတ်လြ်ကသာကေိုတင်အသိကြးတိုင်ြင်မှုနှင့်လူထုသကောထားရယူပြင်း

IDP ပြည်တွင်းကနရြ်စွန့်ြွာသူ

ILO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားကရးရာအဖွဲ့
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ဤအစီရင်ြံစာသည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းကပမယာ လုြ်

ြိုင် ြွင့်ေို မူဝါေနှင့် လေ်ကတွ့ြိုင်းတွင် မည်သို့ အသိအမှတ်ပြုော

ေွယ်နိုင်မည်နည်းဟူ၍ ကဆွးကနွးကနြေသည့် အရြ်ဖေ်အဖွဲ့

အစည်းများနှင့် ပြုပြင်ကပြာင်းလဲကရး ကဖာ်ကဆာင်လိုသူများအား 

ေူညီနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ 

၂၀၁၆ ြုနှစ်အကစာြိုင်းတွင် ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးရေ အမျ ိုးသား 

ကပမအသုံးြျမှုမူဝါေေို ထုတ်ပြန်ြဲ့ြါသည်။ အဆိုြါ မူဝါေတွင် တစ် 

နိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံမှုရှိသည့် အမျ ိုးသားကပမဥြကေေို ကရးသားရန် 

ရည်ရွယ် ြျေ်ြါရှိပြီး “ဓကလ့ထုံးတမ်း ကပမယာလုြ်ြိုင်ြွင့်များေို 

တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရန်၊ အဆိုြါအြွင့်အကရးများေို အော 

အေွယ်ကြးရန်နှင့် တည်ရှိနှင့်ပြီးပဖစ်ကသာ ေေ်မလိုေ်သည့် 

အပငင်းြွားမှု ကပဖရငှ်းကရးလြုင်န်းစဉမ်ျား”ေိ ုအြိငုအ်မာတညရ်ှလိာ

ကစရန် ပဖစ် သည် (အြိုင်း ၈ - တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ၏ ကပမ

အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာအြွင့်အကရးများ)။ ထို့ကနာေ် ပမန်မာအစိုးရသည် 

အမျ ိုးသားကပမဥြကေမြူေမ်းကရးသားပြုစရုန ်အမျ ိုးသားကပမအသုံးြျ

မှုကောင်စီေို တာဝန်ကြးအြ်ြဲ့သည်။ အဆိုြါလုြ်ငန်းစဉ်သည် 

ေနဦးအဆင့်တွင်သာရှိကသးပြီး ၂၀၂၁ တွင် ရြ်တန့်သွားြဲ့ရသည်။ 

ထိုလုြ်ငန်းစဉ်ေို မြောမီပြန်လည်စတင်နိုင်ကရးနှင့် မည်သည့်

နိုင်ငံကရးအြင်းအေျင်းတွင် ပြန်လည်စတင်နိုင်မည်နည်းဆိုသည် 

မှာ မကသြျာမကရရာပဖစ်ကနဆဲြင် ပဖစ်သည်။

MRLG သည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းကပမယာလုြ်ြိုင်ြွင့်

အသိအမှတ်ပြုကရးရည်သန်၍ Alliance (မဟာမိတ်) တစ်ရြ်ေို 

၂၀၁၈ တွင် ဖွဲ့စည်းြဲ့ြါသည်။ Alliance တွင် အရြ်ဖေ်အဖွဲ့အစည်း 

၁၀ ဖွဲ့ြါဝင်ပြီး ဓကလ့ထုံးတမ်းကပမယာလုြ်ြိုင်ြွင့် အသိအမှတ်ပြု

ကရးအတွေ် အမျ ိုးမျ ိုး ကသာဥြကေနည်းလမ်းများေို ကဖာ်ထုတ်

သတ်မှတ်ော အမျ ိုးသားကပမဥြကေမူြေမ်း ကရးသားပြုစုကရးေို 

အေူအညီကြးရန် ပဖစ်ြါသည်။ ယြုအြျနိ်တွင် ထိုဥြကေမူြေမ်း

ပြုစုနိုင်ကရးေို ြါဝင်အားပဖည့်ရန် မပဖစ်နိုင်ကတာ့ကသာ်လည်း 

အနာဂတ်တွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းကပမယာလုြ်ြိုင်ြွင့်များေို မည်သို့

အသိအမှတ်ပြု ောေွယ်နိုင်မည်နည်းဟူ၍ မူဝါေကရးဆွဲြျမှတ်

သမူျားေ အဓေိကမးြနွ်းများကဖာထ်တုက်ဆွးကနွးလာနိငုရ်နအ်တေွ ်

အေူအညီကြးနိုင်ရန် ဤအစီရင်ြံစာေ ကယေုယျအားပဖင့်ရည် 

ရွယ် သည်။ ကေျးလေ်လူထု၊ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုများနှင့် ဌာကန

တိငု်းရင်းသားတို၏့ ဆန္ဒနငှ့က်မှောမ်နှ်းြျေမ်ျားေိ ုတုံပ့ြနက်ဆာင ်ရေွ ်

ကြးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ ဤအစီရင်ြံစာသည် ကရးသားပြုစု

သူများ၏ တင်ပြြျေ်များနှင့် နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းအဖွဲ့

နငှ့ ်Alliance အဖွဲ့ဝငမ်ျား၏ ကနာေ်ဆေ်တွအဲကေပံြုြျေ်များြါဝင်

သည့် ထြ်ြါတလဲလဲလုြ်ကဆာင်မှု၏ ရလေ်ပဖစ်ြါသည်။ 

ကယားမပည်ေယ်ေေင် ွွာေစ်ေစ်ွွာ မေည်ရောင်မီ ရမမယာေေ်များကို ကိုးကေယ်ဆည်းကပ်မခင်းအခမ်းအေား (ဓာေ်ပုံ- အယ်လီေား၊ KMSS)

rdwfquf
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“ကပမယာလုြ်ြိုင်ြွင့်” ဆိုသည်မှာ ကပမနှင့်သောဝသယံဇာတအရင်း 

အပမစ်များေို ပြည်သူများ မည်သို့ရရှိနိုင်သည်ေို ရည်ညွှန်းြါသည်။ 

ကေျးလေ်ကနပြည်သူများသည် ကပမယာလုြ်ြိုင်ြွင့်များေို ပြဋ္ဌာန်း

ထားသည့်လုြ်ြိုင်ြွင့် (နိုင်ငံကတာ်မှ ဥြကေပဖင့်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်

လြုြ်ိငု ်ြငွ့မ်ျား) အကနပဖင့လ်ည်းကောင်း၊ ဓကလထ့ုံးတမ်းလြုြ်ိငုြ်ငွ့ ်

(ဓကလ့ထုံးစံများအရ သတ်မှတ်ေျင့်သုံးသည့် လုြ်ြိုင်ြွင့်များ) 

အကနပဖင့် လည်းကောင်း ရရှိြေသည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်

ဆိုသည်မှာ ကပမယာနှင့် အပြားအရင်းအပမစ်များေို မည်ေဲ့သို့အသုံး 

ပြုပြီး မှေကဝသုံးစွသဲညေ်ိ ုဆုံးပဖတသ်ည့ ်ရြရ်ွာအကပြပြုအြငွ့အ်ကရး

များ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အကလ့အေျင့်များေို ရည် 

ညွှန်းသည။် ဤနည်းစနစတ်ငွ ်ကအာေက်ဖာပ်ြြါအြျေအ်ြျ ို့လည်း

ြါဝင်နိုင်ြါသည် - 

 • အြျနိ်ောလ ြောပမင့်လာသည့်အကလျာေ် ရရှိလာသည့်  

ကရရှည်လူမှုဆိုင်ရာတရားဝင်ပဖစ်မှု

 • အကြောင်းအရာသစ်များနှင့် လိုေ်ကလျာညီကထွပဖစ်မှုနှင့် 

တိုးတေ်ကပြာင်းလဲနိုင်မှု

 • လူတို့၏ ဝိကသသလေ္ခဏာ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ 

ယဉ်ကေျးမှု၊ တန်ဖိုးများနှင့် ထဲထဲဝင်ဝင်ြျတိ်ဆေ်မှု

 • မိမိကပမကြါ်တွင်ကနထိုင်ြေကသာပြည်သူများ၏  

ေိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်မှု

 • ကပမနှင့်သေ်ဆိုင်သည့်အရင်းအပမစ်များအားလုံးြါဝင်မှု 

(ကရ၊ ပမစ်ကြျာင်းများ၊ သစ်ကတာ၊ ကတာရိုင်း တိရစ္ဆာန် အစ

ရှိသပဖင့်)

 • ‘စုဖွဲ့ပဖစ်တည်ကနကသာ အြွင့်အကရးများ’ ၏ 

သကောတရား - ရင်းပမစ်များေို ရယူသုံးစွဲနိုင်ြွင့်နှင့် 

ထုတ်ယူြွင့်၊ အသုံးမပြုရန် တားဆီးြိုင်ြွင့်၊ စီမံြန့်ြွဲမှုနှင့် 

ထိန်းြျုြ်ြိုင်ြွင့်၊ ကပမနှင့်သယံဇာတများေို လွှဲကပြာင်းြွင့် 

နှင့် ကရာင်းြျြွင့်

1 Wily (2012).
2 See various publications on land rights, conservation and climate change by the Rights and Resources Initiative https://rightsandresources.org/

climateandconservation.

"avhxkH;wrf;vkyfydkifcGifhudk tb,faMumifh 
tumtuG,fay;zdkY  vdktyfygoenf;

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းြုံအကပြြံဥြကေနှင့် ဥြကေများတွင် ဓကလ့

ထုံးတမ်းကပမယာလြုြ်ိုငြ်ွင့်များေို လေ်ရှိအြျနိ်အထိ အသိအမှတ် 

ပြုမှုနှင့ ်အောအေယွက်ြးမှု မရှကိသးြါ။ တိငု်းရင်းသားလမူျ ိုးစမုျား

နှင့် ဌာကနတိုင်းရင်းသားများသည် အဆိုြါအြွင့်အကရးများ ရရှိနိုင်

ကရး ကတာင်းဆိုလာြဲ့ြေသည်မှာ အြျနိ်ောလ ြောပမင့်လှပြီပဖစ်

ြါသည။် ယြအုြါ ထိကုတာင်းဆိမုှုများေိ ုအပြညပ်ြညဆ်ိငုရ်ာဥြကေ

ကြေညာစာတမ်းများတွင် များစွာရည်ညွှန်းေိုးေားလာြေပြီပဖစ် 

သည်။ ဥြမာအားပဖင့် ဌာကနတိုင်းရင်းသားအြွင့်အကရးများဆိုင်ရာ 

ေုလသမဂ္ဂ၏ကြေညာစာတမ်း (UNDRIP) ပဖစ်ြါသည်။

ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်ကအာေ်တွင် အေျုံးဝင်သည့် တည်ရှိနှင့်

ပြီးပဖစ်ကသာ အြွင့်အကရးများေို ဖိအားကြးပြိမ်းကပြာေ်လာကန

သည့် ပြဿနာရြ်များ ရှိကနြါသည်။ ၎င်းတို့တွင် - တရားဝင် 

သို့မဟုတ် တရားမဝင် ကပမယာကေးေေွ် ကြါ်ကြါေ်လာပြင်း၊ ယြင်

ေ စုကြါင်းကဆာင်ရွေ်သည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းစီမံြန့်ြွဲမှုကအာေ်ရှိ ပမ

များနှင့် ရင်းပမစ်များအား တစ်ဦးတည်းြိုင်ပဖစ်ကအာင်ပြုပြင်းနှင့် 

ြုဂ္ဂလိေလုြ်ြိုင်ြွင့်ပြုပြင်းေို ဦးတည်ကနသည့် လမ်းကြောင်း၊ 

နိငုင်ကံတာန်ငှ့ ်ြဂု္ဂလေိဏ္ဍအေျ ိုးစီးြွားအတေွ ်ကပမယာသမိ်းဆည်း

ပြင်း စသည်တို့လည်း အြါအဝင်ပဖစ်ြါသည်။ ဤသို့လုံခြုံမှုမရှိပြင်း

သည ်ြဋြိေ္ခများ၏ အကရးြါသည့ဇ်စပ်မစတ်စြ်ပုဖစသ်ည။် သိုက့သာ ်

တစ်ပြိုင်နေ်တည်းတွင်လည်း ဆင်းရဲမွဲကတမှုကလှော့ြျကရး1  ၊ ဇီဝမျ ိုး

စုံမျ ိုးေွဲများ ောေွယ်ထိန်းသိမ်းကရးနှင့် ရာသီဥတုကပြာင်းလဲမှုဆိုင် 

ရာ ဆိုးေျ ိုးများ ကလျာ့ြါးသေ်သာကစကရး2တို့အတွေ် ဓကလ့ထုံး 

တမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်နည်းစနစ်များသည် အကရးြါသည့်အရာတစ်ြု

ပဖစ်ကြောင်း ေျယ်ေျယ်ပြန့်ပြန့် အသိအမှတ်ပြုမှုများရှိလာကနပြီ 

ပဖစ်သည်။
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ajr,mtcGifhta&;rsm;jyefvnf&&Sda&; - jrefrmEdkifiHwGif"avhxkH;wrf;ajr,mvkyfydkifcGifh todtrSwfûya&;qDodkYOD;wnfaomvrf;aMumif;rsm;

1/ trsdK;tpm;uGJjym;pkHvifvSonfh 
"avhxkH;wrf;enf;pepfrsm;udkem;vnfjcif;

ပမနမ်ာနိငုင် ံကနရာအနှံအ့ပြားတငွ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းကပမယာလြုြ်ိငုြ်ငွ့်

အြျ ို့ တည်ရှိကနပြီး အမျ ိုးအစားစုံလင် ေွဲပြားလှသည်ေို ကတွ့ရ

သည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းကပမယာလုြ်ြိုင်ြွင့် အသိအမှတ်ပြုပြင်းနှင့်

အောအေွယ်ကြးပြင်းဆိုင်ရာ မည်သည့်မူဝါေ ကရးဆွဲကဆာင်ရွေ်

ြျေ်မဆို ထိုသို့ အမျ ိုးအစားစုံလင်ေွဲပြားကနမှုေို ထည့်သွင်းစဉ်း 

စားရန် လိုအြ်သည်။ ကေသတစ်ြုတွင် အဆင်ကပြသည့်နည်းလမ်း

သည် အပြားကေသများအတွေ်လည်း အဆင်ကပြလိမ့်မည်ဟု တစ်

ထစ်ြျယူဆြျေ်သည် လေ်ကတွ့ေျမှန်ေန်ပြင်းမရှိြါ။ ေွဲပြား

စုံလင်လှသည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းနည်းစနစ်များေို အသိအမှတ်ပြုရန်

အတေွ ်ကအာေက်ဖာပ်ြြါအြျေအ်လေမ်ျားေိ ုထည့သ်ငွ်းစဉ်းစား

သည့ ်နည်းလမ်းအသယွသ်ယွေ်ိ ုထည့သ်ငွ်းစဉ်းစားရန ်လိအုြမ်ည ်

ပဖစ်ြါသည် - 

"avhxkH;wrf;pDrHtkyfcsKyfrIenf;pepfudk 
todtrSwfjyKjcif;

နိုင်ငံကတာ်သည် ၎င်း၏ဥြကေအရအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်အတွင်း တရားဝင်

ကတာင်းဆိုမှုများအတွေ် ဓကလ့ထုံးတမ်း ကပမယာလုြ်ြိုင်ြွင့်ေို 

အကပြြံအပဖစ် အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဓကလ့ထုံးတမ်း

ကပမယာလြုြ်ိငုြ်ငွ့ေ်ိ ုေိယုြ်ိငုအ်ြငွ့အ်ကရးအရ လတွလ်ြက်သာ စမီံ

အုြ်ြျုြ်ကရးစနစ်တစ်ြုအပဖစ် အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ ြထမနည်း

လမ်းတွင် စီမံအုြ်ြျုြ်မှု စည်းမျည်းစည်းေမ်းများနှင့်ြတ်သေ်၍ 

ဆုံးပဖတ်ြျေ်အားလုံးေို နိုင်ငံကတာ်ေသာ ပြုလုြ်မည်ပဖစ်သည်။ 

ေုတိယနည်းလမ်းတွင်မူ ဓကလ့ထုံးတမ်းစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ် တည်ရှိ

မည်ပဖစ်ပြီး ေိုယ်ြိုင်စီမံအုြ်ြျုြ်နိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်း

စမီအံြုြ်ျုြမ်ှုစနစက်အာေရ်ှ ိကေသြအံဖွဲ့အစည်းများ/ဌာနများသည ်

တရားဝင်ပဖစ်ပြီး ောလရှည်ြောစွာအသံုးပြုရရိှလာသည့်လေ်ကတွ့ 

အကတွ့အကေုံများပဖင့ ်ြုကံဖာထ်ားသည့ ်အကလအ့ေျင့မ်ျားေိ ုအသုံး 

ပြုမည်ပဖစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံကတာ်သည် ေုတိယနည်းလမ်း

အတေွ ်ပြငြ်မ ှစည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ ြျမတှ်ပြင်းမပြုေ ဲတညရ်ှိ

ပြီး စီမံအုြ်ြျုြ်မှုနည်းစနစ်များေိုသာ ပဖစ်နိုင်သမှေ အသိအမှတ်ပြု

ကြးသင့်ြါသည်။ 

3  Erni (2021, pp. 40–41).

wpfpdwfwpfydkif; odkYr[kwf tjynfht0pepfrsm;

“အပြည့်အဝ ဓကလ့ထုံးတမ်းနည်းစနစ်များ”3 ဆိုသည်မှာ ရြ်ရွာ

လူထုသည် ၎င်းတို့၏ ဓကလ့ထုံးတမ်း စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေို 

၎ငး်တ့ုိ၏ေုိယ်ြုိင်အစုိးရအဖဲွ့အစည်း/ဌာနများမှတစ်ဆင့် အကောင် 

အထည်ကဖာ် ေျင့်သုံးြွင့်ရရှိသည်ဟု ဆိုလိုပြီး “တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း 

ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်များ” ဆိုသည်မှာ ဓကလ့ထုံးတမ်းအစီအစဉ်များ

သာမေ နိငုင်ကံတာက်ပမမတှြ်ုတံငပ်ြင်းေိလုည်း ကဆာငရ်ေွပ်ြင်းဟု

ဆိုလိုြါသည်ဟူ၍ စနစ်နှစ်ြု၏ေွဲပြားမှုေို အဆိုပြုတင်ပြြေ 

သည်။ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းစနစ်များတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာအဖွဲ့

အစည်းများ/ဌာနများသည် ကယေုယျအားပဖင့် ြိုမိုအားနည်းကလ့ရှိ

ပြီး ကပမနှင့်သယံဇာတရင်းပမစ်များ၏ အစိတ်အြိုင်းအြျ ို့ေိုသာ စီမံ

ြွင့်ရရှိြေသည်။ 

&if;jrpfrsm;pkHvifuGJjym;rIESifh pDrHtkyfcsKyfEdkifonfh 
twdkif;twme,fy,f

ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်ပဖင့် စီမံအုြ်ြျုြ်နိုင်သည့် ကပမနှင့်ရင်းပမစ်  များ

တွင် သတ်မှတ်နယ်ကပမတစ်ြုအတွင်းရှိ ကပမအမျ ိုးအစားအားလုံး နှင့်

ရင်းပမစ်များြါဝင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ကပမဧရိယာ (ကပမ 

ေေွ)် နငှ့ ်သတမ်တှက်ပမအမျ ိုး အစားများသာြါဝငန်ိငုသ်ည ်- ဥြမာ 

သစ်ကတာကပမနှင့်စားေျေ်ကပမ။ ကပမတွင် တစ်ြါသုံးကပမေွေ်၊ ရင်း 

ပမစ်တစ်ြုတည်းသာရှိကသာ ကပမေွေ်များ၊ ရည်ရွယ်ြျေ်မျ ိုးစုံပဖင့် 

အသုံးပြုသည့က်ပမေေွမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ရြရ်ွာလထူတုစြ် ုသိုမ့ဟတု ်

ရြ်ရွာလူထုများေစီမံြန့်ြွဲသည့် ကပမဧရိယာတစ်ြုလုံး ြါဝင်နိုင်

ြါသည်။ 

tcGifhta&;ydkifqdkifolrsm;

ဓကလ့ထုံးတမ်းစီမံအုြ်ြျုြ်မှုစနစ်ေို အသိအမှတ်ပြုပြင်းသည် အစု

အဖွဲ့တစ်ြုေို အဓိေအြွင့်အကရးြိုင်ဆိုင်သူအပဖစ် သတ်မှတ်လိမ့် 

မည်ဟု ဆိုလိုပြင်းြင်ပဖစ်ြါသည်။ အဆိုြါအစုအဖွဲ့သည် ကေျးရွာ

တစ်ရွာမှ ကပမအသုံးပြုသူ အုြ်စုငယ်ကလးတစ်စု သို့မဟုတ် ရြ်ရွာ

လူထုများ သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုတစ်ြုလုံး ပဖစ်ကနနိုင် 

သည်။ အြွင့်အကရးြိုင်ဆိုင်သူအစုအဖွဲ့၏ လူအင်အားကေီးထွားလာ

သည်နှင့်အမှေ ၎င်းတ့ုိ၏အုြ်ြျုြ်မှုကအာေ်တွင်ရိှသည့် လူမျ ိုးစုငယ်များ 

သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးြျင်း၏အြွင့်အကရးများေို ၎င်းတို့အကန ပဖင့်  

မည်သ့ုိအသိအမှတ်ပြုကြးမည်၊ မည်သ့ုိ ြဲွကဝကြးမည်၊ မည်သ့ုိစီမံြန့်ြဲွ 

မည်ဟူသည့်အြျေ်များေလည်း ြုိ၍အကရးြါလာမည်ပဖစ်သည်။ 

"avhxkH;wrf;ajr,mvkyfydkifcGifhudk Oya't&  todtrSwfjyKjcif;ESifh 
tumtuG,fay;jcif;twGuf vkyfief;pOfrsm;



7

taMumif;t&mtusOf;csKyf-Zlvdkifv ? 2022 ckESpf

pDrHtkyfcsKyfonfhtzGJUtpnf;

အားကောင်းသည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းစီမံအုြ်ြျုြ်မှုအဖွဲ့အစည်းများ 

သည် ၎င်းတို့၏နယ်ကပမအတွင်း စီရင်ြိုင်ြွင့်ေို ဆေ်လေ်ထိန်း 

သမိ်းထားနိငုပ်ြီး ကပမယာနငှ့သ်ယဇံာတရင်းပမစအ်ားလုံးေိ ုစမီြံန့်ြွဲ

ရန ်အြငွ့အ်ာဏာအပြည့ရ်ှသိည။် အေယ၍် ဓကလထ့ုံးတမ်းဆိငုရ်ာ

အဖွဲ့အစည်းများသည် ဖယ်ေျဉ်ြံရပြင်း သို့မဟုတ် စွမ်းကဆာင်ရည်

ြိုင်းတငွအ်ေန့်အသတရ်ှကိနပြင်း စသညတ်ိုပ့ဖစက်ြါ်ြါေ နိငုင်ကံတာ ်

အုြ်ြျုြ်ကရးအဖွဲအစည်း/ဌာနများအကနပဖင့် စီမံြန့်ြွဲမှုတာဝန်များ

ေို အပြည့်အဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း ယူသွားနိုင်သည်။ 

အပြားနည်းလမ်းတစ်ရြ်အကနပဖင့် နိုင်ငံကတာ်အုြ်ြျုြ်ကရးအဖွဲ့

အစည်းများနှင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအြေား နှစ်

ဦး နှစ်ဖေ် ြါဝင်သည့အ်ဖွဲ့အစည်းတစ်ရြ် ဖွဲ့စည်းပြင်းလည်း ပြုနိုင ်

သည်။ ဤသို့ပဖင့် သေ်ဆိုင်ရာအကတွ့အကေုံများနှင့် တရားဝင်မှုတို့

မှတစ်ဆင့် ကပမယာစီမံြန့်ြွဲမှုအတွေ် အေျ ိုးရှိကစမည်ပဖစ်သည်။  

သို့တည်းမဟုတ် အမှီအြိုေင်း လွတ်လြ်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ြု

ဖွဲ့စည်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် တည်ရှိနှင့်ပြီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ြု၏ စွမ်း

ကဆာင်ရည် အားကောင်းလာကစရန်အတွေ် အဖွဲ့အစည်းတည် 

ကဆာေ်ြုံနှင့် ြါဝင်သူများေို လိုအြ်သလို အကပြာင်းအလဲ ပြုလုြ်

နိငုသ်ည။် ရြရ်ွာအများအပြားြါဝငသ်ည့န်ယက်ပမကေီးများအတေွမ် ူ

ဥြကေသည ်ထိနုယက်ပမအတေွ ်စကုြါင်းအြငွ့အ်ကရး ြိငုဆ်ိငုသ်မူျား

ေို တရားဝင်ြါဝင်ကစရသည့် အဖွဲ့အစည်းအသစ်များေိုတည် 

ကထာင်ကြးရန် လိုအြ်မည်ပဖစ်သည်။

todtrSwfjyKjcif;vkyfief;pOfrsm;

အြွင့်အကရးများေို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရာတွင်  လုြ်ထုံး လုြ် 

နည်းများေို လိုေ်နာရန်လိုအြ်ပြီး အမျ ိုးမျ ိုးကသာရှုြ်ကထွးနေ်နဲမှု

များနှင့် ေုန်ေျစရိတ်များ ရှိကနနိုင်သည်။ အသိအမှတ်ပြုလုြ်ငန်း 

စဉ် တွင် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ကဖာ်ပြပြင်း ရှိ / မရှိ၊ ကပမြိုင် ဆိုင်ြွင့် 

သို့မဟုတ် ကပမအသုံးပြုြွင့်လေ်မှတ် ထုတ်ကြးပြင်း ရှိ/မရှိ၊ စီမံ

အုြ်ြျုြ်မှုအဖွဲ့အစည်းအသစ် တည်ကထာင်ပြင်း ရှိ/မရှိ စသည့်

အြျေမ်ျားအကြါ်မတူညပ်ြီး ရှုြက်ထွးနေန်မဲှုအတိငု်းအတာ ေွပဲြား

နိုင်သည်။ ြိုမိုြိုင်မာအားကောင်းသည့် အောအေွယ်ကြးမှုရရှိရန်

အတွေ် ရှုြ်ကထွးသည့်အသိအမှတ်ပြုလုြ်ငန်းစဉ်ေို ကဆာင်ရွေ်ရ

လိမ့်မည်ဟု ကေိုတင်ကမှော်လင့်ထားရကြမည်။ သို့ကသာ်လည်း ေုန် 

ေျစရိတ်များပြီး ရှုြ်ကထွးလှသည့် ရုံးြိုင်းဆိုင်ရာလုြ်ထုံးလုြ်နည်း

များသည် ကေသြံရြ်ရွာလူထုအတွေ် ပြဿနာအြေ်အြဲပဖစ်ကစ

နိုင်ပြီး ဥြကေအရ အသိအမှတ်ပြုမှုဆိုင်ရာ အေျ ိုးကေျးဇူးများေို 

လေ်ကတွ့တွင် အနည်းငယ်သာရရှိမှုလည်း ပဖစ်သွားနိုင်သည်။ 

2/ "avhxkH;wrf;vkyfydkifcGifhudk 
Oya't&todtrSwfjyK&ef enf;vrf;rsm;

ကအာေ်တွင် ကဖာ်ပြထားသည့်နည်းလမ်း ၆ ြုေို အရိုးရှင်းဆုံးမှ

သည် ြိုမိုရှုြ်ကထွးသည့်နည်းလမ်းများ (အစိုးရအုြ်ြျုြ်ကရး၏ြါဝင်

ကဆာင်ရွေ်မှုြိုမိုများပြားသည်)ဟူ၍ အစဉ်အလိုေ်အေျယ်တဝင့် 

ကဖာ်ပြထားပြင်း ပဖစ်သည်။ ဇယား ၁ တွင်မူ နည်းလမ်းတစ်ြုြျင်း၏ 

အဓိေအြျေ်အလေ်များေို ကဖာ်ပြထားြါသည်။ 

enf;vrf; 1 - NcHKikHtodtrSwfjyKjcif; (Blanket 
recognition) ESifh vGwfvyfpGmBudKwiftoday; 
oabmxm;&,ljcif; (FPIC) tcGifhta&;

ဤနည်းလမ်းသည် တရားဝင်မှတ်ြုံတင်မှုမရှိကသးသည့်ကပမများ

အားလုံး၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်များေို အောအေွယ်ကြး 

သည်။ ဤနည်းလမ်းတွင် အြွင့်အကရးြိုင်ဆိုင်သူများေို ကဖာ်ထုတ်

သတ်မှတ်ပြင်း၊ မှတ်ြုံတင်ပြင်း သို့မဟုတ် ကပမနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်

ပြင်းတို့ပြုလုြ်ရန် မလိုအြ်ြါ။ ကပမနှင့်သယံဇာတရင်းပမစ်များ စီမံ

အုြ်ြျုြ် မှုေို ဓကလ့ထုံးတမ်းအဖွဲ့အစည်းများေသာ ပြုလုြ်မည်

ပဖစ်ပြီး နိုင်ငံကတာ်မှ ြေားဝင်ကဆာင်ရွေ်ပြင်းမရှိကြ။

ခြုံငုံအသိအမှတ်ပြုပြင်းနည်းလမ်းတွင် ရြ်ရွာလူထုသည် ၎င်းတို့၏ 

ြိုင်ဆိုင်ြွင့်အြွင့်အကရးများေို သေ်ကသပြရန်မလိုြါ။ အေယ်၍ 

ပြင်ြမှလူများ (လူတစ်ဦးြျင်း၊ ြုဂ္ဂလိေေုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် 

အစိုးရဌာနများ)သည် ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်ကအာေ်ရှိ ကပမနှင့်သယံ 

ဇာတ ရင်းပမစ်များေို ရယူသုံးစွဲရန် ကေိုးြမ်းလာြါေ ထိုပြင်ြမှလူ

များသည် ၎င်းတို့စီမံေိန်းများကြောင့် ရြ်ရွာလူထုအကြါ်သေ် 

ကရာေ်လာနိုင်သည်များေို ကလ့လာဆန်းစစ်ရန်နှင့် ရြ်ရွာလူထု၏ 

သကောတူညီြျေ်ေိုရယူရန် တာဝန်ရှိသည်။ ထိုနယ်ကပမများတွင် 

ပြင်ြမှလူများအကနပဖင့် မည်သည့် ကဆာင်ရွေ်ြျေ်ပြုလုြ်လိုသည်

ပဖစက်စ ရြရ်ွာလထူထုမံ ှ(FPIC) မပဖစမ်ကန ရယရူမညဟ် ုဥြကေတငွ်

ပြဋ္ဌာန်းထားရမည်ပဖစ်ြါသည်။ အစိုးရနှင့် အမှီအြုိေင်းလွတ်လြ်

သည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းများမှ ေိုယ်စားလှယ်များပဖင့် ဖွဲ့စည်း

ထားသည့် ကေီးြေြ်ေွြ်ေဲကရးကော်မတီေ FPIC လုြ်ငန်းစဉ်ေို

အေူအညီကြးပြင်းနှင့် ကလ့လာကစာင့်ြေည့်ပြင်းတို့ ပြုလုြ်မည်

ပဖစ်သည်။ 

tm;omcsufrsm; ESifh tm;enf;csufrsm;

အသိအမှတ်ပြုပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်များတွင် ရှုြ်ကထွးမှုအနည်းဆုံးမှာ 

ခြုံငုံအသိအမှတ်ပြုပြင်းနည်းလမ်းပဖစ်သည်။ ရြ်ရွာလူထုအကြါ်
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နည်းလမ်းနည်းလမ်း အဓိကအခြေေံမူများအဓိကအခြေေံမူများ

ဓခလ့ထုံးတမ်း ဓခလ့ထုံးတမ်း 
စီမံအုပ်ေျုပ်မှု စီမံအုပ်ေျုပ်မှု 
စနစ်ကိုအသိ စနစ်ကိုအသိ 
အမှတ်ြပုမှုအမှတ်ြပုမှု

သင့်ခလျာ်မသင့်ခလျာ်မှု နယ်ပယနယ်ပယ် အေွင့်အခေးပိုင်ဆိုင်သူများအေွင့်အခေးပိုင်ဆိုင်သူများ စီမံအုပ်ေျုပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းစီမံအုပ်ေျုပ်သည့်အဖွဲ့အစည်း

နိုင်ငံခတာ်ကနိုင်ငံခတာ်က
ကကားဝင်ကကားဝင်

ခဆာင်ေွက်မှုခဆာင်ေွက်မှု

လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်
ရှုပ်ခထွးနက်နဲမှုရှုပ်ခထွးနက်နဲမှု

ဥပခေအေ  ဥပခေအေ  
အကာအကွယ်ခပးမှုအကာအကွယ်ခပးမှု

၁။  ခြုံငုံအသိ 
အမှတ်ပြုပြင်းနှင့် 
FPIC

မှတ်ြုံတင်ရန်မလို၊ FPIC 

လုြ်ငန်းစဉ်ကိုသာ 

အလလးထားလောင်ရွက်ရန်

    ရှိသည် အပြည့်အဝ စနစ်များ ပြင်ြလူများလြကာင့ ်

ထိြိုက်မှု/သက်လရာက်မှုရှိသည့်

နယ်လပမများနှင့်ရင်းပမစ်များ

ရင်းပမစ်အသုံးပြုသူများနှင့် 

ထိြိုက်မှုကကုံရသူ အြွင့်အလရး

ြိုင်ေိုင်သူများအားလုံး

တည်ရှိနှင့်ပြီးပြစ်သည့် ဓလလ့

ထုံးတမ်းေိုင်ရာအြွဲ့အစည်း 

(ရှိမည်ေိုြါက)

အနည်းေုံး နည်းြါးသည် နည်းြါးသည်

၂။  ဓလလ့ထုံးတမ်း
လုြ်ြိုင်ြွင့်ဇုန်များ

ဇုန်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ် ပြင်း

နှင့် ဇုန်အေင့် ဓလလ့ထုံးတမ်း

အြွဲ့အစည်းကိ ု

အလပြြံအသိအမှတ်ပြုပြင်း

  ရှိသည် အပြည့်အဝစနစ်များ သတ်မှတ်ထားသည့်နယ်လပမ/

ဇုန်အတွင်းရှိ ရင်းပမစ်များ

အားလုံး

ရြ်ရွာလူထုများစွာ၊ 

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုများ 

(လြါင်းစုံ)

တည်ရှိနှင့်ပြီးပြစ်သည့် 

သို့မဟုတ် အသစ်ြွဲ့စည်း 

သည့် ဓလလ့ထုံးတမ်း 

အြွဲ့အစည်း

အနည်းေုံးမှ 

အလယ် 

အလတ်သို့

အလယ်အလတ် ကိုယ်ြိုင်အစိုးရကို ဥြလေ

အရ အသိအမှတ်ပြုြါက 

အလယ်အလတ်မှ  

ပမင့်မားသည့်အေင့်

၃။  လကျးရွာ အုြ်ြျုြ်
လရးအြွဲ့များက 
လပမယာ
စီမံအုြ်ြျုြ်ပြင်း

လကျးရွာြိုင်းပြားသတ် မှတ်မှု

အလြါ်အလပြပြု၍ လကျးရွာ

အေင့် အာဏာရှိသူများအား 

လပမယာစီမံအုြ်ြျုြ်ြွင့်

လြးအြ်ပြင်း

လကျးရွာအေင့်

အာဏာရှိသူများ

အလြါ်မူတည် 

သည်  

အပြည့်အဝနှင့်  

တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း  

စနစ်များ

လကျးရွာအတွင်းရှိ နယ်လပမ

အားလုံး သို့မဟုတ် 

ရည်ရွယ်ြျက် လြါင်းစုံပြင့် 

အသုံးပြုသည့်လပမကွက်များ

လကျးရွာလူထု ဓလလ့ထုံးတမ်း အြွဲ့အစည်း

များ ြါသည်ပြစ်လစ/  

မြါသည် ပြစ်လစ  

ြွဲ့စည်းထားသည့်  

လကျးရွာအုြ်ြျုြ် လရးအြွဲ့

အလယ် 

အလတ်မှ ပမင့်

မားသည့်အေင့်

နည်းြါးသည် အလယ်အလတ်

၄။ နယ်နိမိတ်များ
အတွင်း  လပမယာ 
အြွင့် အလရးအသိ 
အမှတ်ပြုမှုေိုင်ရာ  
တရားဝငလ်ကမ်တှ ် 
ထုတ် လြးပြင်း 
(land titles)

စုလြါင်းအြွင့်အလရး 

ြိုင်ေိုင်သူများ၏ ြူးလြါင်းမှု 

ရှိြါက အပြည့်အဝ 

အသိအမှတ်ပြုပြင်း 

လုြ်ငန်းစဉ် 

ရှိသည် အပြည့်အဝစနစ်များ နယ်နိမိတ်တစ်ြုလုံးအတွင်းရှိ 

ရင်းပမစ်များအားလုံး

ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားသည့်

လူအစုအြွဲ့(self-defined 

community)၊လူအစုအြွဲ့များ 

သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသား

လူမျ ိုးစုများ

အြွင့်အလရးြိုင်ေိုင်သူများ၏ 

ကိုယ်စားလှယ် အြွဲ့ -  

ဓလလ့ထုံးတမ်းအြွဲ့အစည်း 

သို့မဟုတ်  

အြွဲ့အစည်းအသစ်

နည်းြါးသည် 

(land titles 

လြးအြ်ပြင်း

လုြ်ငန်းစဉ်  

ကာလတွင်  

ပမင့်မားသည်)

ပမင့်မားသည် ကုစားြွင့်ကိ ု

လကာင်းမွန်စွာ  

လက်လှမ်းမှီြါက  

ပမင့်မားသည်

၅။ လပမကွက်များ 
အတွက် 
လုြ်ြိုင်ြွင့်
လက်မှတ် 
ထုတ်လြးပြင်း

သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း  

လပမအသုံးပြုရန်အတွက်

လုြ်ြိုင်ြွင့်  

လက်မှတ်လြးပြင်း

ရှိနိုင်သည်၊ 

သို့လသာ်  

အများ အားပြင့် 

ကန့်သတ်မှုများ

ရှိလနနိုင်သည်

တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း  

စနစ်များ

လပမအသုံးပြုမှု  

အမျ ိုးအစားတစ်ြုအတွက် 

လပမကွက်တစ်ြု သို့မဟုတ် 

လပမကွက်များ

လကျးရွာလူထု သို့မဟုတ် 

သတ်မှတ်ထားသည့်အသုံးပြုသူ

အစုအြွဲ့

လကျးရွာလကာ်မတီ သို့မဟုတ် 

အသုံးပြုသူအစု အြွဲ့

လကာ်မတီ

အလယ် 

အလတ်မှ ပမင့်

မားသည့်အေင့်

အလယ်အလတ်မှ 

ပမင့်မားသည့်

အေင့်

အလယ်အလတ်မှ  

ပမင့်မားသည့်အေင့်

၆။ ြူးတွဲ စီမံြန့်ြွဲလရး 
စာြျုြ်များ

ရြ်ရွာလူထုနှင့်  

နိုင်ငံလတာ်အုြ်ြျုြ်လရး 

အြွဲ့များအြကား စာြျုြ်

နိုင်ငံလတာ် 

အုြ်ြျုြ်လရးအြွဲ့

အလြါ်မူတည်ပြီး

ကန့်သတ်ြျက် 

ရှိြါသည်

အပြည့်အဝနှင့်  

တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း 

စနစ်များ

နိုင်ငံလတာ်ပြည်သူ့အုြ်ြျုြ်လရး

အြွဲ့လအာက်ရှိ သတ်မှတ်

နယ်လပမများနှင့်ရင်းပမစ်များ

သတ်မှတ်နယ်လပမအတွင်း

လနထိုင်သူ ရြ်ရွာလူထု 

သို့မဟုတ် နယ်လပမသို့

လက်လှမ်းမှီနိုင်သူများ

နိုင်ငံလတာ်အုြ်ြျုြ်လရး 

အြွဲ့က  ကကီးြကြ်ကွြ်ကဲ

သည့် စီမံြန့်ြွဲလရးလကာ်မတီ

ပမင့်မားသည် ပမင့်မားသည် နည်းြါးသည်

ဇယား ၁ - ဓခလ့ထုံးတမ်းခြမယာလုပ်ပိုင်ေွင့် အသိအမှတ်ြပုြေင်းဆိုင်ောနည်းလမ်းများ၏ အဓိကအခြေေံမူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ေျက်များ
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ကလးလသံည့ ်ဝနထ်ြုဝ်နြ်ိုးမပဖစက်စေ ဲပြငြ်မလှမူျားေိသုာတာဝန်

ယူြိုင်းပြင်းပဖစ်သည်။ မှတ်ြုံတင်ရန်မလိုအြ်သပဖင့် ထို့အတွေ်

ရင်းပမစ်များအသုံးပြုရန် မလိုအြ်ေဲ အများပြည်သူနှင့်ြုဂ္ဂလိေ

ကဆာင်ရွေ်ြျေ်များအြေား ြဋိြေ္ခမပဖစ်ကအာင်ကေိုတင်တားဆီး

ကရးတွင်သာ ပြည်သူ့ရင်းပမစ်များနှင့်အားထုတ် ကေိုးြမ်းမှုများေို 

ရှင်းနှီးပမှုြ်နှံနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ြိုမိုရှုြ်ကထွးသည့်အသိအမှတ်ပြုမှု

ြုံစံများအတွေ် ဥြကေမူကောင်များ မြျမှတ်နိုင်ကသးမီောလြတ် 

လုံး ဓကလထ့ုံးတမ်းလြုြ်ိငုြ်ငွ့စ်နစမ်ျားအားလုံးေိ ုဤနည်းလမ်းေ 

ယာယီအောအေွယ်ကြးနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ FPIC ဥြကေတစ်ရြ်ရှိ

ပြင်းသည် ဤနည်းလမ်း ၁ အတွေ်သာမေ အပြားနည်းလမ်းများ

ပဖင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်အားလုံးေို အကောင်အထည်ကဖာ်

ကရးနှင့်အောအေွယ်ကြးကရးတို့တွင် အကရးြါအရာ ကရာေ်သည့်

အင်အားတစ်ရြ် ပဖစ်ကစမည်ပဖစ်သည်။ 

သို့ကသာ် ြါဝါမညီမှေမှုကြောင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းအဖွဲ့အစည်းများဖယ်

ေျဉ်ြံရြါေ သို့မဟုတ် ရြ်ရွာလူထုအတွင်း သို့မဟုတ် ရြ်ရွာလူထု

တစ်ြုနှင့်တစ်ြု၏အြေားြဋိြေ္ခများေို မကပဖရှင်းကြးနိုင်ြါေ ဤ

နည်းလမ်းပဖင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်ေို အောအေွယ်ကြးနိုင်

မှု နည်းြါးလာမည်ပဖစ်သည်။ ထို့အပြင် ဓကလ့ထုံးတမ်းနယ်ကပမများ 

အား ြိုင်းပြားသတ်မှတ်မှုမရှိပြင်းကြောင့် လုြ်ေွေ်ငယ်/အကသး

စားကဆာင်ရွေ်သူများနှင့် တရားမဝင်ကဆာင်ရွေ်မှုများ၏ ေျူး 

ကေျာ်မှုများမှ ောေွယက်ြးနိုင်မှုမှာလည်း ဆေ်လေ်အားနည်းကန

နိုင်ြါသည်။ 

enf;vrf; 2 - "avhxkH;wrf;vkyfydkifcGifhZkefrsm;

ဓကလ့ထုံးတမ်းနယ်ကပမများေို ြိုမိုအားကောင်းစွာ အောအေွယ်

ကြးနိုင်ရန်အတွေ် အြျ ို့ကသာရြ်ရွာများသည် ဓကလ့ထုံးတမ်း

လြုြ်ိငုြ်ငွ့ဇ်နုသ်တမ်တှပ်ြင်းမတှစဆ်င့ ်နိငုင်ကံတာ၏်အသအိမတှပ်ြု

မှု ြိုမိုရရှိလိုြေသည်။ ထိုဇုန်အတွင်းတွင် ကပမနှင့်သယံဇာတရင်းပမစ်

များအားလုံးေို ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်ကအာေ်တွင် ထားရှိပြီး ဓကလ့

ထုံးတမ်း စီမံအုြ်ြျုြ်မှုအဖွဲ့အစည်းများေ စီမံြန့်ြွဲြေသည်။ နိုင်ငံ 

ကတာအ်ြုြ်ျုြက်ရးအဖွဲ့အစည်းများ၏တာဝနမ်ှာ ဇနုပ်ြငြ်နယန်မိတိ်

ေို သတ်မှတ်အကောင်အထည်ကြးရုံသာ ပဖစ်ြါသည်။

ဓကလ့ထုံးတမ်းစီမံအုြ်ြျုြ်မှုအဖွဲ့အစည်းများသည် ဥြကေပဖင့်အသိ 

အမှတ်ပြုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းပဖစ်ရန် မလိုအြ်ေဲ ရိုးရှင်းသည့်

လြု်ငန်းစဉ်တစ်ြပုဖင့် ၎င်းတိုေ့ို အသိအမှတ်ပြုကြးနိုင်သည်။ အြျ ို့

မှာ အလွတ်သကော တည်ရှိကနနိုင်သည်။ အြျ ို့မှာမူ ဓကလ့ထုံးတမ်း

အဖွဲ့အစည်းများေို မည်သို့ဖွဲ့စည်းရမည် သို့မဟုတ် မည်သို့ လည် 

ြတ်ရမည်ဟူသည့် အစိုးရထံမှ ဝင်ကရာေ်စွတ်ဖေ်မှုများမြါေဲ ြိုမို

တိေျသည့်ဥြကေများနှင့် နည်းဥြကေများ ကရးဆွဲနိုင်သည်။ 

ဓကလ့ထုံးတမ်း လုြ်ြိုင်ြွင့်ဇုန်များတွင် ရြ်ရွာလူထုတစ်ြုေအသုံး 

ပြုသည့်ဇုန်မှသည် တစ်ြုထေ်ြိုသည့် ရြ်ရွာလူထုများ အတူတေွ

အသုံးပြုသည့်ဇုန် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုတစ်ြုေ စီမံ

ြန့်ြွဲသည့်ကေီးမားသည့်နယ်ကပမများအထိ ဇုန်အမျ ိုးမျ ိုး ရှိကနနိုင် 

သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ေိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွင့်ရဇုန်များေို သို့မဟုတ် 

တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များတစ်ြုလုံးေို သို့မဟုတ် အြျ ို့အစိတ် 

အြိုင်းများေို သို့မဟုတ် တိုင်းများတွင်လည်း အြျ ို့အစိတ်အြိုင်း

များေို  ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်ဇုန်များဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

ကယားမပည်ေယ် ရဒါ်လားရဆာရကျးွွာွှိ ရောင်ယာစပါးခင်းများ။ ရမမဆီဩဇာကို မပေ်လည်ေက်ေေ်လာရစနိုင်ေည်ဟု လူအများေိရော ေစ်ပင်များကို 
ရောင်ေူများက ရွှေ့ရမပာင်းရောင်ယာ စိုက်ကေက်များေေင် ေိေ်းေိမ်းေားကကေည်။  (ဓာေ်ပုံ-ရေမင်းလေင်၊ KMSS)
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ကေသကေီးများအားလုံးေို ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်ဇုန်များအပဖစ်

သတ်မှတ်မည်ဆိုြါေ ေူညီြံ့ြိုးကြးမည့်အထူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ြု

ေို ဇုန်အဆင့်တွင ်ဖွဲ့စည်းသင့ြ်ါသည် - ဥြမာအားပဖင့် ရြ်ရွာလူထု

တစ်ရြ်အတွင်း ြဋိြေ္ခများေို ညှိနှိုင်းဖျန်ကပဖကြးနိုင်ရန်ပဖစ်သည်။ 

ဇုန်၏တရားဝင်ပဖစ်မှုအကနအထား၊ ြိုမိုအဆင့်ပမင့်သည့်ဥြကေမူ

ကောင်များနှင့် အြျတိ်အဆေ်မိပြင်း စသည်တို့နှင့်ြတ်သေ်၍ 

ဥြကေ(များ) ကရးဆွဲြျမှတ်ရန် လိုအြ်နိုင်ြါသည်။ အမျ ိုးသားဥြကေ

များတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် သောဝြတ်ဝန်းေျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ

အောအေယွအ်ြျ ို့လည်း သေက်ရာေန်ိငုသ်ည၊် ထိုက့ြောင့ ်ဇနုစ်မီံ

အုြြ်ျုြ်မှုအဖဲွ့အစည်းနှင့် နုိင်ငံကတာ်အဖဲွ့အစည်းများအြေား ညိှနှိုင်း 

ကဆာင်ရွေ်မှုြုံစံအြျ ို့ လိုအြ်နိုင်ြါသည်။ 

tm;omcsufrsm; ESifh tm;enf;csufrsm;

ဤဓကလ့ထုံးတမ်းဇုန်များနည်းလမ်းတွင် ဇုန်နယ်နိမိတ်ြိုင်းပြား

သတ်မှတ်ရန်လိုအြ်မှုကြောင့် နည်းလမ်း ၁ ပဖစ်သည့် ခြုံငုံအသိ  

အမှတ ်ပြုပြင်းနည်းလမ်းထေ် ြိုမိုရှုြ်ကထွးနေ်နဲသည်။ အြျ ို့

ပဖစ်ရြ်များတွင် ဇုန်စီမံအုြ်ြျုြ်ကရးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံကတာ်ထံမှ 

တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိရန် လိုအြ်မည်ပဖစ်သည်။ ဇုန်အရွယ် 

အစားနှင့် ြါဝင်သူရြ်ရွာလူထုအကရအတွေ်အကြါ် မူတည်ပြီး 

ရှုြ်ကထွးနေ်နဲမှု ြိုမိုများပြားလာနိုင်သည်။ သို့ြါကသာ်လည်း ဤ

နည်းလမ်းသည် အပြားနည်းလမ်းများထေ် ရိုးရှင်းကနကသးပြီး 

နိုင်ငံကတာ်ထံမှ ကငွ ကြေးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အုြ်ြျုြ်ကရးဆိုင်ရာ 

ရင်းပမစ်အြျ ို့ လိုအြ်ြါသည်။ “တရားဝင်ဥြကေများေသာ မသင့် 

ကလျာ်သည့် ေန့်သတ်ြျုြြ်ျယ်မှုများ မြျမှတ်ြါလှေင်  အြျနိ်ောလ

ကရွ့လျားလာသည်နှင့်အမှေ(…) ဤနည်းလမ်းသည် ဓကလ့ထုံးတမ်း 

အြွင့်အကရးများေို တိုးတေ်မှုပဖစ်ကြါ်ကစလိမ့်မည် ပဖစ်သည်” 4 ။

ဤနည်းလမ်းသည ်ဥြမာအားပဖင့ ်အပြည့အ်ဝစနစမ်ျားတငွရ်ှသိည့ ်

အားကောင်းသည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းအဖွဲ့အစည်းများအတွေ် သင့် 

ကလျာ် သည်။ ဥြကေအရ အသိအမှတ်ပြုထားသည့်အဖွဲ့အစည်း

မဟုတ်သပဖင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းအဖွဲ့အစည်းများသည် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု

ပြုလိုသူ၊ ကပမငှားလိုသူ သို့မဟုတ် သယံဇာတရင်းပမစ် ထုတ်ယူသုံးစွဲ 

လိုသူ ပြင်ြမှလူများ / ြုဂ္ဂလိေေုမ္ပဏီများ / အစိုးရဌာနများနှင့် 

ဥြကေဆိုင်ရာစာြျုြ်များ မြျုြ်ဆိုနိုင်ြါ။ သို့ကသာ် နည်းလမ်း ၁ 

ပဖစ်သည့် ခြုံငုံအသိအမှတ်ပြုပြင်းေဲ့သို့ FPIC ေို အသုံးပြုနိုင်သည်။ 

ကေသြံအဖဲွ့အစည်းများ၏ ကေီးြေြ်ေွြ်ေဲမှုဆုိင်ရာ အေန့်အသတ်  

များ/အားနည်းြျေ်များကြောင့် ပြငြ်မှလူများနှင့် ရိုးရာအာဏာြိုင်

များအြေား သို့မဟုတ် ြါဝါရှိသူလူတစ်ဦးြျင်းတို့အြေား ရြ်ရွာ

လူထု၏ ေျယ်ေျယ်ပြန့်ပြန့်သကောတူညီြျေ်မြါေဲ တရားမဝင်

စာြျုြ်ြျုြ်ဆိုမှုအန္တရာယ်များ ရှိကနနိုင်သည်။

4  Fitzpatrick (2005, p.458).
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ဇုန်များဖန်တီးပြင်းအပြင် အပြားကသာနည်းလမ်းတစ်ရြ်မှာ ကပမနှင့်

သယံဇာတရင်းပမစ်ြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စီမံအုြ်ြျုြ်မှုဆိုင်ရာအာဏာများ

ေို တည်ရှိနှင့်ပြီးပဖစ်သည့် နိုင်ငံကတာ်အုြ်ြျုြ်ကရးအဖွဲ့အစည်းများ

အားကြးအြ်ပြင်းပဖစ်သည်။ ဥြမာ - ပမန်မာနိုင်ငံရှိကေျးရွာအုြ်စု

တစြ်၏ု ကပမဧရယိာစစုကုြါင်းေိ ုအဆိြုါကေျးရွာအြုစ်တုငွ ်ကနထိငု်

သူအားလုံးေ စုကြါင်းြိုင်ဆိုင်သည့်နယ်ကပမတစ်ြုအပဖစ် သတ်မှတ်

နိုင်သည်။ ကေျးရွာအြု်စု အုြြ်ျုြက်ရးမှူးများအား ကေျးရွာလူထေု 

သွယ်ဝိုေ်ကရွးကောေ်တင်ကပမှာေ်ပြင်းပဖစ်၍ အုြ်ြျုြ်ကရးမှူးများ 

၏တရားဝင်မှုသည် အတိုင်းအတာတစ်ြုအထိ ရှိနှင့်ပြီးပဖစ်သည်။ 

ကပမနှင့်သယံဇာတရင်းပမစ်များအား စီမံအုြ်ြျုြ်မည့်အဖဲွ့အစည်းသည် 

တည်ရှိနှင့်ပြီးပဖစ်သည့် အုြ်ြျုြ်ကရးအဖွဲ့အစည်း (ဥြမာ - ကေျးရွာ 

အြုစ်အုြုြ်ျုြက်ရးအာဏာြိငုမ်ျား) ပဖစက်နနိငုသ်ည ်သိုမ့ဟတု ်တည ်

ရှိနှင့်ပြီပဖစ်သည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းအဖွဲ့အစည်း (ဥြမာ - ရြ်မိ ရြ်ဖ

ကောင်စီ) ပဖစ်ကနနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဓကလ့ထုံးတမ်းအဖွဲ့အစည်းမှ 

ေိုယ်စားလှယ်များ၊ အုြ်ြျုြ်ကရးအဖွဲ့အစည်းမှ ေိုယ်စားလှယ်များ

နငှ့ ်ဖွဲ့စည်းထားသည့ ်ကြါင်းစြအ်ဖွဲ့အစည်းတစြ်လုည်း ပဖစက်နနိငု်

ြါသည်။ မည်သည့်နည်းေို အသုံးပြုသည်ပဖစ် ကစ ကေသြံအာဏာ 

ြိငု ်များ သည ်ပြငြ်မလှမူျားနငှ့ ်ကေျးရွာလထူအုြေား ြေားြအံပဖစ်

သာ ကဆာငရ်ေွလ်မိ့မ်ညပ်ဖစသ်ည။် ဤနည်းလမ်း ၃ တငွ ်အကရးကေီး

သည့်အြျေ်မှာ ကေသန္တရစီမံအုြ်ြျုြ်ကရးေို မည်သည့်အတိုင်း 

အတာ အထိ အသုံးပြုမည်၊ မည်သည့်အကပြအကနများတွင် ကေျးရွာ

အဆင့်အုြ်ြျုြ်ကရးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ထို့ထေ်အဆင့်ပမင့်သည့် အုြ် 

ြျုြ်  ကရး အဖွဲ့အစည်းများေ ဝင်ကရာေ်ကဆာင်ရွေ်မည်ဟူ၍ ရှင်း 

ရှင်း လင်းလင်း သတ်မှတ်ထားရန် ပဖစ်ြါ သည်။  

tm;omcsufrsm; ESifh tm;enf;csufrsm;

ဤနည်းလမ်းေို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာပဖင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး 

အထူးထြ်ကဆာင်းရင်းပမစ်များ မလိုအြ်ြါ။ အုြ်ြျုြ်ကရးနယ်နိမိတ်

များ ရှင်းလင်းစွာတည်ရှိနှင့်ပြီးပဖစ်၍ ကနာေ်ထြက်ပမြုကံရးဆွကဲနရန်

လည်း မလိုအြ်ကြ။ ထို့အပြင် စီမံအုြ်ြျုြ်မှုအြွင့်အာဏာေိုလည်း 

ကေသန္တရအဆင့်တွင် ထားရှိနိုင်သပဖင့် ရှုြ်ကထွးသည့်မှတ်ြုံတင် 

လုြ်ငန်းစဉ်လည်း မလိုအြ်ြါ။ 

မည်သည့်(ကေျးရွာအုြ်စုအဆင့်)ကေသန္တရအုြ်ြျုြ်ကရးအဖွဲ့များေ 

မည်သည့က်ေျးရွာ၏လူထေုိ ုေိယု်စားပြုသည်ဟ ုအတိအေျကပြာ 

ဆိရုန ်ြေြ်နဲိငုသ်ည ်- ဥြမာအားပဖင့ ်ကေျးရွာအြုစ်တုစြ်ကုအာေ်

တွင် ကေျးရွာများစွာ ြါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကေသြံရြ်ရွာလူထု
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ajr,mtcGifhta&;rsm;jyefvnf&&Sda&; - jrefrmEdkifiHwGif"avhxkH;wrf;ajr,mvkyfydkifcGifh todtrSwfûya&;qDodkYOD;wnfaomvrf;aMumif;rsm;

သည် သေ်ဆိုင်ရာနယ်ကပမဧရိယာအတွင်း ၎င်းတို့၏သေ်ဆိုင်ရာ 

အြွင့်အကရးများအား ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထားရန် လိုအြ်ြါ 

သည်။ 

ရြ်ရွာလူထုေ နိုင်ငံကတာ်အစိုးရ၏ အုြ်ြျုြ်ကရးအဖွဲ့များအကြါ် 

မှီြိုမှု များလာသည်နှင့်အမှေ နိုင်ငံကတာ်၏ ြေားဝင်စွေ်ဖေ်ကဆာင် 

ရေွမ်ှုနငှ့ ်အထေမ်ကှအာေေ်ိ ုအမနိ့်ကြးသည့ ်ဆုံးပဖတြ်ျေြ်ျမတှ်

ပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်များ ပဖစ်ကြါ်လာနိုင်ကပြလည်း ြိုများလာမည်ပဖစ် 

သည်။ စီမံအုြ်ြျုြ်မည့် ကေသန္တရအာဏာ အြ်နှင်းြံရသူများသည် 

ကရွးကောေ်ြံရသူများပဖစ်သည့်တိုင် လေ်ကတွ့တွင် ၎င်းတို့၏ 

လုြ်ြိုင်ြွင့်အာဏာ အေန့်အသတ်ရှိကနနိုင်သည် -  အထူးသပဖင့် 

ရိုးရာဓကလ့အရအာဏာရှိသူများေို ကေျးရွာလူထုေ ေျယ်ေျယ်

ပြန်ပြန့် လေ်ြံထားပြီး အဆိုြါအာဏာရှိသူများသည် စီမံအုြ်ြျုြ်

မှုြိုင်းတွင် မြါဝင်ြဲ့လှေင်ပဖစ်ြါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤနည်းလမ်း ၃ 

သည် အားမကောင်းကသးသည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းအဖွဲ့အစည်းများရှိ

သည့် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းစနစ်များအတွေ် ြို၍သင့်ကလျာ်မည်ပဖစ် 

သည်။ ြုံမှန်အားပဖင့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတစ်ြုမှာမူ အထေ်တန်းလွှာ

များ/အသာစီးရကနသူများေ အပမတ်ထုတ်သွားနိုင်မှုပဖစ်သည်။ 

အေယ်ကြောင့်ဆိုကသာ် ကေျးရွာ/ကေျးရွာအုြ်စုမှ ကြါင်းကဆာင်

များ သို့မဟုတ် အုြ်ြျုြ်ကရးမှူးများသည် ကပမယာစီမံြန့်ြွဲမှုမှတစ် 

ဆင့ ်ေိယုေ်ျ ိုးရှာလိြုေပြီး ကပမအပငင်းြွားမှုြဋြိေ္ခများတငွ ်၎င်း တို့

ေိုယ်တိုင် မြောြဏ ြါဝင်ြတ်သေ်ကနမှုကြောင့် ပဖစ်သည်။5  

5  Boutry et al. (2017, pp. 247–253)

enf;vrf; 4 - e,fedrdwfrsm;twGif; 
ajr,mtcGifhta&;todtrSwfjyKrIqdkif&m w&m;0if 
vufrSwfxkwfay;jcif; (Titles over territories)
အြျ ို့ရြ်ရွာများသည် ၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်များအားလုံးအတွေ်

အြငွ့ ် အကရးြုိင်ဆုိင်သူများအပဖစ် အသိအမှတ်ပြုြံလုိြေပြီး နုိင်ငံကတာ်  

အုြ်ြျုြ်ကရးစေ်ေွင်းကအာေ်မှအလုံးစုံေင်းလွတ်သည့် ေိုယ်ြိုင်

စမီအံုြြ်ျုြန်ိငုမ်ှုအပြည့အ်ဝ လိြုျင်ြေြါသည။် ကပမယာစီမအံြုြ်ျုြ်

မှုနငှ့သ်ေဆ်ိငုသ်ည့ေ်စိ္စရြမ်ျားအားလုံးတငွ ်ဥြကေေ အသအိမတှ ်

ပြုသည့် ေိုယ်ြိုင်စီမံအုြ်ြျုြ်ြွင့် အပြည့်အဝရရှိနိုင်ရန် ရြ်ရွာလူထု

သည ်ဥြကေအရ တရားဝငသ်ည့ ်အစအုဖွဲ့ပဖစရ်န ်လိအုြပ်ြီး ကပမယာ

အြွင့်အကရးများ အလုံးစုံအေျုံးဝင်သည့် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု

လေမ်တှ(်title)ရှရိနလ်ည်း လိအုြ်သည။် ထိတုရားဝငအ်သအိမတှ ်

ပြုလေ်မှတ်နှင့်သေ်ဆိုင်သည့် အြွင့်အကရးများနှင့် တာဝန်များ

အကြောင်းေိုလည်းကောင်း၊ အဆိုြါလေ်မှတ်ေို သေ်ဆိုင်ရာ

အာဏာြိုင်များေ မည်သို့မည်ြုံ ထုတ်ကြးမည်ဟူ၍လည်းကောင်း 

ဥြကေတွင် ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းရန် လိုအြ်ြါသည်။

တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလေ်မှတ် (Land titles)ထုတ်ကြးပြင်း

လုြ်ငန်းစဉ်တွင် အများအားပဖင့် နယ်ကပမနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပြင်း

နှင့် ကပမြုံကရးဆွဲပြင်းတို့ြါဝင်သည်။ ထို့အပြင် အများသိကအာင် 

တရားဝင်အသိကြးကြေညာပြင်း၊ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလေ်မှတ် 

ထုတ်ကြးပြင်းနှင့် နယ်နိမိတ်မှတ်ြုံတင်ပြင်းတို့လည်း ြါဝင်သည်။ 

စစ်ကိုင်းေိုင်း၊ ရလွှီးမမို့ေယ်၊ ောဂရကျးွွာ၏ ရှုခင်းများ (ဓာေ်ပုံ- ရမာင်ရမာင်ေေ်း၊ RECOFTC)
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ဥြကေအရ တရားဝင်သည့်အစုအဖွဲ့ပဖစ်လာရန် ကြါင်းစည်းမှုများ 

(incorporation) လိုအြ်နိုင်သည်။ သို့ကသာ် မပဖစ်မကနမဟုတ်ေဲ 

ဆန္ဒအကလျာေ်သာ ကြါင်းစည်းပြင်းပဖစ်ပြီး ထြ်ကဆာင်းအော 

အေွယ် များရရှိနိုင်ရန်အတွေ် ပဖစ်သည်။ 

tm;omcsufrsm; ESifh tm;enf;csufrsm;

မအူရဆိလုှေင် နယ်နိမိတ်အတွင်း ကပမယာအြွင့်အကရးများေုိ တရားဝင် 

အသိအမှတ်ပြုသည့် လေ်မှတ်ထုတ်ကြးပြင်းသည် ဓကလ့ထုံးတမ်း

အြွင့်အကရးများဆိုင်ရာ အပမင့်ဆုံးဥြကေ အောအေွယ်ကြးပြင်း

ပဖစ်သည်။ သို့ကသာ် ဤနည်းလမ်းတွင် ရှုြ်ကထွးမှု အဆင့်ပမင့်မား

သည။် အပြားနိငုင်မံျားထမံ ှအကတွ့အကေုံများအရ နိငုင်ကံတာအ်စိုးရ 

သည် အသိအမှတ်ပြုပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်အကြါ် ၎င်း၏လိုသလိုကေီး 

ြေြ ်ေြွေ်မဲှုေိ ုမြောြဏပြုလြုက်လရ့ှပိြီး တရားဝငအ်စအုဖွဲ့များ

အား တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလေ်မှတ်ရရှိရန် ကနှာင့်ကနှးပြင်း 

သို့မဟုတ် တားဆီးပြင်းတို့ ပဖစ်ကြါ်ကစသည်။ ထို့အပြင် တရားဝင်

အသိအမှတ်ပြုလေ်မှတ်ရရှိထားသည့် ရြ်ရွာလူထုများသည် ၎င်း

တို့၏နယ်နိမိတ်များသို့ ေျူးကေျာ်ဝင်ကရာေ်လာမှုများ မပဖစ်ကြါ်

ကအာင် အစဉ်အပမဲ ောေွယ်တားဆီးနိုင်ပြင်း မရှိြါ။ တရားရုံးများ

သို့ လေ်လှမ်းမမှီနိုင်ပြင်း၊ နိုင်ငံကတာ်အုြ်ြျုြ်ကရးအဖွဲ့အစည်းများ

ထမံ ှကထာေြ်ေံညူမီှုနည်းြါးပြင်း သိုမ့ဟတု ်ရြရ်ွာအတငွ်း အပငင်း 

ြွားပြင်း တို့ကြောင့် ပဖစ်ကနနိုင်ြါသည်။

6  Fitzpatrick (2005, p. 462)

ဤနည်းလမ်း ၄ သည ်ဓကလထ့ုံးတမ်းအဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်း

ြိုင်မာစွာရှိသည့် ရြ်ရွာလူထုများအတွေ် သင့်ကလျာ်သည်။ ကြါင်း 

စည်းမှု (incorporation) ပြုလုြ်ပြင်းအားပဖင့် ပြင်ြသေ်ဆိုင်သူ 

များနှင့် ဥြကေအရ ြျတိ်ဆေ်ကဆာင်ရွေ်မှု ပြုလာနိုင်ကစသည် 

သို့မဟုတ် ကငွကြေးအဖွဲ့အစည်းများထံမှကြျးကငွများေို လေ်လှမ်း 

မှီလာကစသည်။ သို့ကသာ် အထေ်တန်းလွှာများ/အသာစီးရကနသူ 

များေ ေိုယ်ေျ ိုးရှာလိုသည့်အြါမျ ိုးတွင် သို့မဟုတ် တရားဝင် အစု

အဖွဲ့သည် မူရင်းအြွင့်အကရးြိုင်ဆိုင်သူအဖွဲ့ မဟုတ်သည့်အြါမျ ိုး

တွင် ကြါင်းစည်းပြင်းသည် ပြဿနာပဖစ်ကြါ်ကစနုိင်ြါသည်။ လေ်မှတ် 

ထုတ်ကြးပြင်းအားပဖင့် ရြ်ရွာလူထုထံ အြွင့်အကရးများ အြ်နှင်း

မည်ဆိုြါေ နယ်နိမိတ်တစ်ြုအတွင်းရှိ လူတစ်ဦးြျင်းနှင့် လူအုြ်စု

ြွဲ/လူမျ ိုးစုြွဲများ၏ တည်ရှိနှင့်ပြီးအြွင့်အကရးများေိုလည်း တရား 

ဝင ်အသအိမတှပ်ြု အောအေယွက်ြးရန ်အကရးကေီးြါသည။် ကြါင်း 

စည်းပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်သည် ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်ေို အကပြာင်းအလဲ 

ပြုလုြ်လာနိုင်သည်။ ပြဋ္ဌာန်းဥြကေြါစည်းမျဉ်းများနှင့် အော 

အေွယ် ကြးမှုများေိုသာမေ လူမှုတရားမှေတမှုနှင့် ကောင်းမွန်

သည့် စီမံအုြ်ြျုြ်ကရးဆိုင်ရာ အကပြြံမူများေိုလည်း လိုေ်နာ 

ေျင့်သုံးရန်အတွေ် ပဖစ်ြါသည်။ သို့ကသာ်လည်း နိုင်ငံကတာ်သည် 

“လေ်ကတွ့ တွင် မလိုေ်နာရန်ပဖစ်နိုင်ကပြများသည့် လူမှုအကပြာင်း 

အလဲေို ရြ်ရွာလူထုများတွင် အတင်းအဓမ္မကဖာ်ကဆာင်ပြင်း”ေို 

ကရှာင်ြေဉ်ရမည် ပဖစ်သည်။6 

ောဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခေင့်ွေယ်ရမမ၊ ေေ်းယေေ်းမမို့ေယ် ေေ်ဆေ်းောဂရကျးွွာေေင် ရေအိမ်အေစ်ေစ်လုံး ေည်ရဆာက်ွာေေင် ကူညီွေ်  
ဝါးေယ်ယူရပးရေရော ရဒေခံများ၊ ။ (ဓာေ်ပုံ- CHRISTIAN ERNI)
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ပြဋ္ဌာန်းဥြကေပဖင့် ကပမနှင့်သယံဇာတရင်းပမစ်များအား စီမံြန့်ြွဲကန

သည့်ရြ်ရွာများတွင် အြျ ို့လူများသည် ထိုအြွင့်အကရးများအား 

ဓကလ့ထုံးတမ်းအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ လွှဲကပြာင်းစီမံကစပြင်း မပြုလို

ြေြါ။ သို့ကသာ် အြျ ို့ကသာစုကြါင်းအသုံးပြုကပမများ (သစ်ကတာ၊ 

စားေျေ်ကပမ၊ ငါးကမွးပမူကရးကပမများ စသပဖင့်) အတွေ်မူ ဓကလ့ 

ထုံးတမ်းစနစ်ပဖင့် စီမံအုြ်ြျုြ်ရန် သကောတူတတ်ြေြါသည်။ ဤ

ပဖစ်ရြ်မျ ိုးတွင် ပြဋ္ဌာန်းဥြကေပဖင့် စီမံြန့်ြွဲသည့် နယ်နိမိတ်မှလွဲ၍ 

အပြားအစတိအ်ြိငု်းများေိ ုဓကလထ့ုံးတမ်းစနစပ်ဖင့ ်အသအိမတှပ်ြု

နိုင်သည်။ သေ်ဆိုင်ရာ ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်နှင့်အညီ စုကြါင်းအြွင့် 

အကရးြိုင်ဆိုင်ထားကသာ ရြ်ရွာတစ်ြု သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအစု

အဖွဲ့တစ်ြုေို ထိုကပမေွေ်များအတွေ် လုြ်ြိုင်ြွင့်လေ်မှတ်များ

ထုတ်ကြးနိုင်ြါသည်။

စီမံအုြ်ြျုြ်ပြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့် နည်းဥကြေ

များေို  ထိုကပမအမျ ိုးအစားများအတွေ် တရားစီရင်ြိုင်ြွင့်ရှိသည့်

နိုင်ငံကတာ်အုြ်ြျုြ်ကရးအဖဲွ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် ရြ်ရွာလူထုေုိယ်တုိင် 

ေ ကရးဆွဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

တရားဝင်ပဖစ်ကစပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်တွင် အဆင့်များစွာြါဝင်သည် -  

အသုံးပြုသအူစအုဖွဲ့ေိ ုကဖာထ်တုသ်တမ်တှပ်ြင်း၊ စကုြါင်းစမီြံန့်ြွမဲှု

ကအာေ်ရှကိပမ(ေေွ်)များေို ကပမြုကံရးဆွပဲြင်း၊ ရင်းပမစ်များ စီမြံန့်ြွဲ

ပြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများသတ်မှတ်ပြင်းနှင့် စီမံအုြ်ြျုြ်

မည့်အဖွဲ့ေိုလည်း အများြါဝင်သည့်လုြ်ငန်းစဉ်ပဖင့် ဖွဲ့စည်းပြင်း။ 

ဤ နည်းလမ်း ၅ တွင် တရားဝင်ပဖစ်ကစပြင်း၌ ကြါင်းစည်းပြင်းနှင့်

နယ်နိမိတ်မှတ်ြုံတင်ပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ် လိုအြ်ကောင်းလို 

အြ်နိုင်ြါသည်။ တစ်ြုတည်းကသာေွာပြားြျေ်မှာ နယ်နိမိတ်တစ်

ြုလုံးအတွေ်မဟုတ်ေဲ ကပမေွေ်များအတွေ်သာ ဓကလ့ထုံးတမ်း

လုြ်ြိုင်ြွင့်လေ်မှတ်များ ထုတ်ကြးပြင်းပဖစ်သည်။

tm;omcsufrsm; ESifh tm;enf;csufrsm;

ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်လေ်မှတ်များသည် ကေျးရွာနယ်နိမိတ်

ကအာေရ်ှ ိကပမအစတိအ်ြိငု်းများ စမီအံြုြ်ျုြမ်ှုစနစန်ငှ့ ်သေဆ်ိငုရ်ာ

စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေို လိုေ်ကလျာညီကထွနိုင်စွမ်းရှိသည်။ စု 

ကြါင်းအေျ ိုးစီးြွားနှင့် တစ်ဦးြျင်းအေျ ိုးစီးြွား မတိုေ်ဆိုင်သည့်

ကနရာများရှိ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းစနစ်များအတွေ် ထိုသို့ လိုေ်ကလျာ 

 ညီကထွပဖစ်နိုင်မှုသည် မရှိမပဖစ်လိုအြ်သည်။ ထိုသို့လေ်မှတ်ပဖင့်

အသိအမှတ်ပြုပြင်းသည် ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်ပဖင့် စီမံအုြ်ြျုြ်သည့်

အဖွဲ့အစည်းများအတွေ် စုကြါင်းအသုံးပြုကပမများေို စီမံြန့်ြွဲရန် 

တရားဝင်မှုအသစ်တစ်ရြ် ထြ်ကဆာင်းကြးပြင်းလည်းပဖစ်သည်။ 

အြွင့်အကရးများ တရားဝငြ်ိုင်မာလာပြင်းသည် ြိုမိုကရရှည်တည်တံ့

မည့ ်စမီြံန့်ြွမဲှုအကလအ့ေျင့မ်ျားေိ ုလိေုန်ာေျင့သ်ုံးရန ်ဆွကဲဆာင်

မှုတစ်ရြ်လည်းပဖစ်သည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်လေ်မှတ်

သည် အြွင့်အကရးများအားလုံးမဟုတ်ေဲ အြျ ို့အတွေ်သာအေျုံး 

ဝင်ပြင်းပဖစ်ြါလှေင်လည်း အားကောင်းသည့်ဥြကေအောအေွယ်

များ ကြးအြ်နိုင်ြါသည်။ 

ဤနည်းလမ်းသည် နည်းလမ်း ၄ ထေ် ြိုမိုရှုြ်ကထွးသည့်အပြင် 

ရင်းပမစမ်ျားလည်း များစွာြိမုိလုိအုြသ်ည။် အေယက်ြောင့ဆ်ိကုသာ ်

ကပမေွေ်တစ်ြုတိုင်း သို့မဟုတ် ကပမေွေ်အစုအဖွဲ့တစ်ြုတိုင်း

အတွေ် အြွင့်အကရးများ တရားဝင်ကစရန် လိုအြ်မှုကြောင့်ပဖစ်ပြီး 

စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများသည်လည်း ရြ်ရွာတစ်ြုနှင့်တစ်ြုမတူေဲ 

ေွဲပြားနိုင်ပြင်းကြောင့်ပဖစ်သည်။ ထို့အပြင် အထေ်တန်းလွှာများ/

အသာစီးရကနသူများ၏ ေိုယ်ေျ ိုးရှာသည့် အန္တရာယ်လည်း ရှိနိုင် 

သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအန္တရာယေ်ိုကလှော့ြျနိုင်ရန် ကပမေွေ်လုြ် ြိုင်

ြွင့် လေ်မှတ်တွင် အြွင့်အကရးများေို ရြ်ရွာလူထုမဟုတ်သူထံသို့ 

လွှဲကပြာင်းြွင့်မရှိကစရဟု သီးသန့်ကဖာ်ပြရန်လိုအြ်သည်။ 

ွှမ်းမပည်ရောင်ပိုင်း ွွာငံမမို့ေယ်၊ ေဲလုရကျးွွာ၏ ဓရလ့ေုံးေမ်းဆိုင်ွာ ကျင့်ေုံးများအရကကာင်းကို ဓနုအမျ ိုးေမီးများနှင့် ေိုင်ပင်ရဆေးရနေးရေမခင်း 
(ဓာေ်ပုံ- NATALIE Y. CAMPBELL, MRLG)
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အေယ်၍နိုင်ငံကတာ်၏အများြိုင်ကပမများသည် တရားဝင်လုြ်ြိုင် 

ြငွ့ ်လေမ်တှမ်ျားထတုက်ြးရန ်အေျုံးမဝငြ်ါေ ကေသြရံြရ်ွာ လထူု

အကနပဖင့် ၎င်းတို့၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်များေို ောေွယ် နိုင်

ရန် တစ်ြုတည်းကသာ ဥြကေဆိုင်ရာအြွင့်အလမ်းမှာ ြူးကြါင်းစီမံ

ြန့်ြွဲပြင်း သို့မဟုတ် ြူးတွဲစီမံြန့်ြွဲကရးဆိုင်ရာစာြျုြ်များ ြျုြ်ဆို

ကဆာင်ရွေ်ပြင်းြင် ပဖစ်ြါသည်။ ဤနည်းလမ်းတွင် သေ်ဆိုင်ရာ

နိုင်ငံကတာ်ကပမများဆိုင်ရာ အာဏာအြ်နှင်းြံရသည့် နိုင်ငံကတာ်

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းေ ထိုကပမများအကြါ် ရိုးရာဓကလ့အရ အြွင့် 

အကရးရရှကိနသ ူရြရ်ွာလထူမုျားထ ံြူးတွစဲမီြံန့်ြွကဲရးဆိငုရ်ာစာြျုြ်

ြျုြ်ဆိုရန် ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးရမည်ပဖစ်သည်။ စာြျုြ်များတွင် “သတ် 

မှတ်နယ်ကပမ၊ ဧရိယာ သို့မဟုတ် သောဝအရင်းအပမစ်များ အစု 

အကဝးအတွေ် စီမံြန့်ြွဲကရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းကဆာင်တာများ၊ ရြိုင် 

ြွင့်များနှင့် တာဝန်များေို မည်သို့ြွဲကဝကဆာင်ရွေ်မည်” ဟု သတ် 

မှတ်ကြးသည်။7

ြူးတွဲစီမံြန့်ြွဲပြင်းသည် ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်များေို အသိ 

အမှတ်ပြုပြင်း မဟုတ်ကသးကသာ်လည်း သတ်မှတ်နယ်ကပမ သို့ 

မဟတု ်ရင်းပမစမ်ျားစမီြံန့်ြွကဲရးတငွ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းစမီအံြုြ်ျုြက်ရး

ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ြါဝင်ကဆာင်ရွေ်နိုင်ရန် အြွင့်အလမ်း

ဖနတ်ီးကြးသည။် သေဆ်ိငုရ်ာနယက်ပမများဆိငုရ်ာ ကပမြုကံရးဆွပဲြင်း

နှင့် ဇုန်သတ်မှတ်ပြင်း၊ စီမံြန့်ြွဲကရး ေီဇိုင်းကရးဆွဲပြင်းပဖင့် ဓကလ့

ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်များနှင့် အကလ့အေျင့်များေို မည်သို့ကဆာင် 

ရွေ်နိုင်မည်ဟူ၍ အပြန်အလှန်နားလည်မှုရရှိကအာင် ေူညီကြးမည်

7  Borrini-Feyerabend et al. (2007, p.2)

ပဖစ်သည်။ ရြ်ရွာလူထု သို့မဟုတ် အစုအဖွဲ့ြွဲတစ်ြုေို ေိုယ်စားပြု

သည့်ကော်မတီတစ်ရြ် ဖွဲ့စည်းမှုလည်း ရှိနိုင်သည်။ အဆိုြါ

ကော်မတီသည် နိုင်ငံကတာ်အစိုးရ၏ အဖွဲ့အစည်းနှင့်စာြျုြ်ြျုြ်ဆို

ပြီး သေ်ဆိုင်ြါဝင်သူများေ သတ်မှတ်စည်းေမ်းများအား မည်သို့ 

မည်ြုံ အကောင်အထည်ကဖာ် ကဆာင်ရွေ်ကနသနည်းဟု ကလ့လာ

ကစာင့်ြေည့်မှုပြုမည်ပဖစ်သည်။  

ြူးတွဲစီမံြန့်ြွဲပြင်း၏ အဓိေအားသာြျေ်တစ်ရြ်မှာ အဆိုြါ

လုြ်ငန်းစဉ်သည် ပမန်မာ့တည်ဆဲဥြကေများတွင် တည်ရှိနှင့်ပြီး ပဖစ်

ပြင်းြင်ပဖစ်သည် (ဥြမာ - အစုအဖွဲ့ြိုင်သစ်ကတာနှင့် ငါးကမွးပမူ 

ကရး)။ ထို့အပြင် ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်အကရးများ အသိအမှတ်ပြုကရး

အတွေ်လည်း ြိုမိုတိုေ်ရိုေ်သေ်ဆိုင်သည့်လမ်းကြောင်းတစ်ရြ်

ေို ဖန်တီးကြးသည်။ သို့ကသာ် သေ်ဆိုင်ရာဥြကေများတွင် ဓကလ့

ထုံးတမ်းစီမံအုြ်ြျုြ်မှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှုြါဝင်လာကရး

အတွေ်မူ ကပြာင်းလဲပြင်ဆင်ြျေ်များစွာပြုလုြ်ရန် လိုလိမ့်မည်

ပဖစ်သည်။

သေ်ဆိုင်ရာနယ်ကပမအတွေ် ကပမြုံများကရးဆွဲပြင်း၊ ဇုန်သတ်မှတ်

ပြင်းနှင့် နိုင်ငံကတာ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရြ်ရွာလူထုအြေား 

အများြါဝင်သည့် ကဆွးကနွးညှိနှိုင်းကရးလုြ်ငန်းစဉ် ကဖာ်ကဆာင်ရန် 

လိုအြ်ပြင်းတို့ကြောင့် ဤြူးတွဲစီမံြန့်ြွဲပြင်းနည်းလမ်းသည် ရှုြ် 

ကထွးနေ်နဲမှု အဆင့်ပမင့်မားပြီး ေုန်ေျစရိတ်လည်း များနိုင်ြါ 

သည။် ြူးတွစဲမီြံန့်ြွကဲရးစာြျုြမ်ျားတငွ ်အမျ ိုးမျ ိုးကသာ လွှမ်းခြုံနိငု်

မှု နယြ်ယအ်သီးသီးနငှ့ ်အြငွ့အ်ကရးအစအုစည်းများ ြါဝငန်ိငုသ်ည့်

နည်းတူ ေန့်သတ်ြျေ်/အားနည်းြျေ်များလည်းရှိနိုင်ပြီး ကအာေ်

ြါတို့လည်း အြါအဝင်ပဖစ်သည် - 

ကယားမပည်ေယ် ဟာရဆာခူးရကျးွွာေေင် ရွှေ့ရမပာင်းရောင်ယာစိုက်ကေက်ေစ်ခု၌ စိုက်ပျ ိုးရေေည့်ရောင်ေူများ (ဓာေ်ပုံ - ရေမင်းလေင်၊ KMSS)
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 • ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်အကရးြိုင်မာမှုအားနည်းပြင်း - နိုင်ငံကတာ်

အစိုးရသည် အမှီအြိုေင်းလွတ်လြ်သည့် ကေီးြေြ်ေွြ်ေဲမှု 

မရှိေဲ စာြျုြ်ေို ၎င်းတို့အာဏာပဖင့် တစ်ဖေ်သတ် ပြန်လည်

ရုြ်သိမ်းသွားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်စာြျုြ်သည် အြျနိ်အေန့် 

အသတ်ပဖင့်သာ ြျုြ်ဆိုထားပြင်းပဖစ်သည်။ 

 • စီမံြန့်ြွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေို ကရးဆွဲသတ်မှတ်

ရာတငွလ်ည်း တညရ်ှနိငှ့ပ်ြီးပဖစသ်ည့ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းစမီအံြုြ်ျုြ်

မှုစနစ်များေို အနည်းငယ်မှေသာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြင်း 

ပဖစ်သည်။ 

 • ရြ်ရွာလူထုအသုံးပြုကနသည့် ကပမနှင့်သယံဇာတရင်းပမစ်များ၏ 

အနည်းငယ်ကသာအြျ ိုးအစားေိုသာ ြူးတွဲစီမံြန့်ြွဲနယ်ကပမ များ

အပဖစ် သတ်မှတ်ထားပြင်းပဖစ်သည်။ တစ်ြါတစ်ရံ အဆိုြါနယ် 

ကပမများ သည် ယိုယွင်းြျေ်စီးနှင့်ပြီးပဖစ်သည့်နယ်ကပမများ ပဖစ် 

ကနတတ်သည်။ 

 • ပမင်သာစွာအေျ ိုးအပမတ်များရရှိကစနိုင်သည့် ေူးသန်းကရာင်း 

ဝယ်ကရးနှင့် ထုတ်လုြ်ကရးဆုိင်ရာစီးြွားကရး ကဆာင်ရွေ်ြျေ်များ 

ပြုလုြ်ကဆာင်ရွေ်နိုင်ရန် ရြ်ရွာလူထုတွင် အြွင့်အကရးမရှိြါ။ 

ြဂု္ဂလေိ ရင်းနှီး ပမှုြန်ှသံမူျားနငှ့ ်စာြျုြြ်ျုြဆ်ိြုငွ့လ်ည်းမရှကိြ။ 

သိုက့သာလ်ည်းဤအားနည်းြျေမ်ျားသည ်မကေျာလ်ွှားနိငုက်လာေ်

ကအာင်ကေီးမားသည်ဟု မဆိုလိုြါ။  ြိုမိုအားကောင်းြိုင်မာသည့်

အြွင့်အကရးများ ပဖစ်လာကစရန် ဥြကေများေို လိုအြ်သည့်အတိုင်း 

ပြုပြင်ကပြာင်းလဲနိုင်ြါသည်။ စနစ်တေျ ေီဇိုင်းကရးဆွဲထားသည့်

ြူးတွဲစီမံြန့်ြွဲမှုစနစ်တစ်ြုရှိပြင်းသည် နိုင်ငံကတာ်အစိုးရနှင့်ရြ်ရွာ

လထူ၏ုရညမ်နှ်းြျေမ်ျား ပြည့က်ပမာေက်အာငပ်မငက်စနိငုသ်ည့ ်နည်း

လမ်းတစ်ရြ်ပဖစ်ြါသည်။ 

ကအာေ်ကဖာ်ပြြါြုံတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်များအသိအမှတ် 

ပြုနိုင်ကရးနည်းလမ်း ၆ ြုေို အဓိေရှုကထာင့် ၂ ရြ်ပဖင့် ရိုးရှင်းစွာ

အေျဉ်းြျုြ်ကဖာ်ပြထားြါသည် -  ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်အမျ ိုးအစား 

နှင့် အောအေွယ်ကြးနိုင်မှု အတိုင်းအတာတို့ပဖစ်သည်။ 

အြပည့်အဝစနစမ်ျား 
(ဓေလထ့ုးံတမး်အဖွဲအစညး်များ

အားေကာငး်သည)်

တစစ်ိတတ်စပ်ိုငး်စနစမ်ျား 
(ဓေလထ့ုးံတမး်အဖွဲအစညး်များ 

အားနညး်သည)်

နညး်လမး် ၁ 

�ခံငုအံသိအမှတြ်ပြခငး်ှင့်
လွတလ်ပေ်သာကိတငအ်သိေပးတိုငပ်ငမ်ှှင့်လူထုသေဘာထားရယူြခငး်

ိုငင်ေံတာပ်ိုငေ်ြမများအတွက ်
ိုငင်ေံတာအ်ုပခ်ျပ်ေရးအဖွဲအစညး်များှင့ပ်ူးတွဲစီမခံန�်ခွဲေရးစာချပ်

ဓေလထ့ုးံတမး်ဇုန်များ
နယ်နိမိတ်သတမ်ှတြ်ခငး်ှင့် 

အသိအမှတြ်ပြခငး်လုပင်န်းစ်

နယ်နိမိတ်တစခ်ုလုးံအတွက ်
ေြမအခွင့်အေရးအသိအမှတြ်ပလကမ်ှတ်

ေပးအပြ်ခငး်ှင့် ေပါငး်စညး်ြခငး်
(incorporation) လုပင်န်းစ ်

ေကျးရ�ာအုပ်ချပ်ေရး
အာဏာပိုင်များက 

ေြမယာစီမံအုပ်ချပ်ြခင်း

ေြမကွက်များှင့် 
အသုံးြပသူအစုအဖွဲများအတွက် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်
ထုတ်ေပးြခင်းလုပ်ငန်းစ်

နညး်လမး် ၆

နညး်လမး် ၃
နညး်လမး် ၂

နညး်လမး် ၄
နညး်လမး် ၅

ပိုမိုအားနည်းသည့်
အကာအကွယ်ေပးမှ

ပိုမိုအားေကာင်းသည့်
အကာအကွယ်ေပးမှ
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taumif;qkH;enf;vrf; trsdK;tpm;rsm;rSonf cdkifrmonfh  tajz&Sm 
aqmif&GufrIrsm;qDodkY 

ဤနည်းလမ်းများေို လေ်ကတွ့အကောင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ရွေ်

နိုင်ကရးဥြကေတစ်ရြ် မူြေမ်းပြုစုရာတွင် နယ်ြယ်အသီးသီးတွင်

ြါဝင်ကနသည့် အကရးြါသည့်အကြောင်းအရာအြျ ို့ေို ထည့်သွင်း

စဉ်းစားရန် လိုအြ်ြါသည်။ နိုင်ငံတောအကတွ့အကေုံများအရ 

ကောင်းမွန်သည့် ဥြကေမူကောင်များသည် မရှိမပဖစ်လိုအြ်ကသာ် 

လည်း ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်အကရးများအား ထိကရာေ်စွာောေွယ်

ကြးနိုင်ရန်အတွေ်မူ မည်သည့်အြါမှေလုံကလာေ်ပြင်းမရှိဟု ကတွ့ရှိ

ရသည်။ 

,m,DtumtuG,fay;EdkifrI enf;vrf;rsm;ay;yg

ဥြကေအသစ်တစ်ရြ် ကရးသားပြုစုရန်၊ ပြဋ္ဌာန်းရန်နှင့် လေ်ကတွ့

အကောင်အထည်ကဖာ်လာရန်မှာ အြျနိ်ောလ ြောပမင့်မည်ပဖစ်၍ 

ထိုောလအတွင်း ဓကလ့ထုံးတမ်းကပမများ ထြ်မံဆုံးရှံးမှုမရှိကစရန်

အတေွ ်ယာယအီောအေယွက်ြးနိငုမ်ှုနည်းလမ်းများေိ ုြျမတှရ်န ်

လိုအြ်ြါသည်။ ဥြမာ - ကပမယာလုြ်ြိုင်ြွင့်ြျကြးမှုများေို ဆိုင်းငံ့ 

ထားရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်နိုင်သည် သို့မဟုတ် နည်းလမ်း ၁ တွင်

ကဖာ်ပြထားသည့်အတိုင်း FPIC ဆိုင်ရာ ဥြကေအသစ်တစ်ြုေို

လျင်ပမန်စွာ အကောင်အထည်ကဖာ်နိုင်ြါသည်။ 

Oya'ESifhoufqdkif&mvkyfxkH;vkyfenf;rsm;onf 
 a'ocH&yf&Gmvlxk vufvSrf;rSD tokH;jyKEdkif&ef 
½dk;&Sif;&ygrnf

ကအာေ်ကဖာ်ပြအကပြြံမူများေို လိုေ်နာကဆာင်ရွေ်ပြင်းပဖင့် အသိ 

အမှတ်ပြုလုြ်ငန်းစဉ်ေို ရိုးရှင်းစွာ ထားရှိနိုင်သည် -  

 • ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်အကရးများ မှတ်ြုံတင်ပြင်းသည် ဆန္ဒ

အကလျာေ်နှင့် ကတာင်းဆိုမှုအရ ပဖစ်သင့်ြါသည် -  ဥြကေသည် 

တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုရကသးသည့်ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်  

အကရးများအား ြျေ်စီးကစမှု/ အဆုံးသတ်သွားကစမှု မပြုရြါ။

 • ပြင်ြမှကဆာင်ရွေ်မှုများအားလုံးအတွေ် FPIC လိုအြ်ပြီး သေ် 

ဆိုင်ရာ ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်အကရးများေို ကဖာ်ထုတ်မှတ်တမ်း

တင်ရန်တာဝန်သည် ရြ်ရွာလူထုတာဝန်မဟုတ်ေဲ ပြင်ြမှလူ

များ၏တာဝန်သာပဖစ်သည် (ဥြမာ -အစိုးရဌာနများ သို့မဟုတ် 

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများ)။

 • အသိအမှတ်ပြုမှုတွင် အများအသိမှတ်ပြုထားကသာ တိုင်းရင်း 

သားလူမျ ိုးစုအြျ ို့အတွေ်သာမဟုတ်ေဲ ရြ်ရွာလူထုေိုယ်တိုင်

ကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်မှုများေိုလည်း ြွင့်ပြုကြးသင့်ြါသည်။ 

 • လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ/လုြ်ငန်းစဉ်များေိုလည်း ပဖစ်နိုင်သကရွ့

အုြ်ြျုြ်မှုအနိမ့်ဆုံးအဆင့်ရှိ ရုံးတစ်ြုေသာ ေိုင်တွယ်သင့်ြါ 

သည်။ 

 • ဓကလ့ထုံးတမ်းဧရိယာများအား ေျွမ်းေျင်သူများေသာ ကပမြုံ

ကရးဆွဲပြင်းထေ် အများြါဝင်သည့်ကပမြုံကရးဆွဲမှုေ ြို၍ သင့် 

ကလျာ် လုံကလာေ်မှုရှိသည်။

 • ကေသြံရြ်ရွာလူထုေို အြွင့်အကရးြိုင်ဆိုင်သူ အစုအဖွဲ့များ 

အပဖစ် အသိအမှတ်ပြုရမည်ပဖစ်ပြီး မပဖစ်မကန ကြါင်းစည်းကစ

ပြင်း (incorporation) မပြုသင့်ြါ။

 • လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများတွင် အပြုသကောကဆာင်တိုးတေ်သည့်

အဆင့်များ ထည့်သွင်းပြင်းအပြင် ြိုမိုအားကောင်းသည့်အော 

အေွယ်ကြးမှုရရှိရန်အတွေ် လိုအြ်ြျေ်များေိုလည်း ထည့် 

သွင်းပြင်းတို့ပဖင့် ကဖာ်ကဆာင်သင့်ပြီး ရြ်ရွာလူထုကရာေ်ရှိလို

သည့်အဆင့်ေို ကရွးြျယ်ြွင့်ပြုသင့်ြါသည်။ 

 • ဥြကေေို အြွင့်အကရးများ၊ အောအေွယ်ကြးမှုများနှင့် အကထွ 

ကထွအကပြြံမူများအဆင့်နှင့် နည်းဥြကေများနှင့် စည်းမျဉ်းများ

ေို အကောင်အထည်ကဖာ်ရန်အတွေ် ကရးဆွဲထားသည့် ပြင်ဆင်

ရန် ြိုမိုလွယ်ေူကသာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းအဆင့်တွင် ထားရှိသင့်

ြါသည်။ 

Oya'onf zuf'&,fjynfe,frsm;tcif;tusif;ESifh 
vdkufavsmnDaxG&Sd&ygrnf

ပြီးြဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း တုိင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုများသည် ဖေ်ေရယ်  

ပြညက်ထာငစ်မုကူောငအ်တငွ်း၌ ေိယုြ်ိငုအ်ြုြ်ျုြပ်ြဋ္ဌာန်းြငွ့ရ်ရှကိရး

အတွေ် ကေိုးြမ်းကနမှုများကတွ့ရှိရသည်။ ဖေ်ေရယ်စနစ် အား 

ကောင်းကစမည့် ဖွဲ့စည်းြုံအကပြြံဥြကေအသစ်တစ်ြု ရှိပြင်းပဖင့် 

ဌာကနတိုင်းရင်းသား ရြ်ရွာလူထုများ၏ အဓေိအြွင့်အကရးများေို 

ောေွယ်ကြးနိုင်ရန်နှင့် ပြည်နယ်အားလုံးတွင် အပြားကသာဥြကေ

များေိုလမ်းညွှန်ကြးနုိင်မည့် အကပြြံအောအေွယ်များေုိ သတ်မှတ် 

နိုင်ရန် အြွင့်အလမ်းတစ်ရြ် ပဖစ်နိုင်ြါသည်။

ပြည်နယ်တိုင်းသည် ၎င်းတို့ပြည်နယ်အကပြအကနနှင့် ေိုေ်ညီသည့် 

ဓကလထ့ုံးတမ်းလြုြ်ိငုြ်ငွ့ ်အသအိမတှပ်ြုပြင်းဆိငုရ်ာဥြကေများကရး 

ဆွဲြျမှတ်နိုင်သည်။ သို့ကသာ် ထိုဥြကေများအြေား သဟဇာတပဖစ်မှု 

အတိုင်းအတာတစ်ြုအထိရှိြါေ ြို၍ကောင်းမွန်ြါသည်။ ရှုကထာင့်

များစွာမှ ကလ့လာသုံးသြ်ြျေ်များအရ ေိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြွင့်ရ ပြည် 
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နယ်များတွင် ပဖစ်ကြါ်သည့် ဓကလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာပြဿနာရြ်များ 

သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်တွင် ပဖစ်ကြါ်သည့်ပြဿနာများနှင့်

အလားတူြင်ပဖစ်ပြီး အမျ ိုးကြါင်းစုံလင်လှသည့် ရြ်ရွာလူထုများ၏ 

အမျ ိုးမျ ိုးကသာ လိုလားြျေ်များေို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ြါသည်။ 

"avhxkH;wrf;pDrHtkyfcsKyfrIwGif rnfonfhtcsdeftcgü 
EdkifiHawmftpdk;&tzGJUtpnf;rsm;u 
yg0ifaqmif&Gufoifh ygoenf;

ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်အကရးများေို အသိအမှတ်ပြုပြင်းသည် ရြ် ရွာ

လထူ၏ု ေိယုြ်ိငုစ်မီအံြုြ်ျုြမ်ှုေိ ုအသအိမတှပ်ြုပြင်းြငပ်ဖစသ်ည။် 

သို့ကသာ် နိုင်ငံကတာ်အစိုးရအာဏာြိုင်များ ဝင်ကရာေ်ကဆာင်ရွေ်

သင့်သည့် အကပြအကနများလည်း ရှိြါသည်။ ထိုအကပြအကနများ 

တွင် - ပြင်ြရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများနှင့် ဆေ်ဆံကဆာင်ရွေ်ပြင်း၊ ကပမ

သမိ်းဆည်းြရံပြင်း၊ သောဝြတဝ်န်းေျင ်ယိယုငွ်းြျေစ်ီးမှုပဖစက်ြါ်

ပြင်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေို အများလိုေ်နာကအာင် ရြ်ရွာ

လူထုေ မကဆာင်ရွေ်နိုင်ပြင်း သို့မဟုတ် အပငင်းြွားမှု/ြဋိြေ္ခများ

ေို မကပဖရှင်းနိုင်ပြင်း သို့မဟုတ် ကောင်းမွန်သည့်စီမံအုြ်ြျုြ်မှုဆိုင် 

ရာစံနှုန်းများေို ထိထိကရာေ်ကရာေ် မလိုေ်နာနိုင်ပြင်း စသည်တို့

ြါဝင်သည်။ ရြ်ရွာအတွင်း ြါဝါမညီမှေပြင်း၊ ရြ်ရွာအတွင်း အထေ် 

တန်းလွှာများ/အသာစီးရကနသူများေ ေိုယ်ေျ ိုးရှာပြင်း၊ အမျ ိုး 

သမီးများနှင့် ကရှေ့ကပြာင်းသွားလာကနထိုင်သူများ၏ တန်းတူညီမှုမရှိ

သည့်အြွင့်အကရးများ စသည်တို့သည် ရြ်ရွာလူထုများအြေား 

အပဖစ်များသည့်ပြဿနာရြ်များ ပဖစ်ြေသည်။

သေ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကတာ်အစိုးရအာဏာြိုင်များသည် အောအေွယ်

ကြးကရးလြုင်န်းစဉမ်ျား တညက်ထာငပ်ြင်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ

ေို လိုေ်နာမှုရှိကစပြင်း၊ အြွင့်အကရးအစုအစည်းများေို ေန့်သတ်

ပြင်း၊ အထေ်တွင်ကဖာ်ပြြဲ့သည့် ရြ်ရွာလူထုအတွေ် ြဋိြေ္ခကပဖ

ရှင်းကရးနှင့် နစ်နာမှုတိုင်ြေားပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်များ ထူ ကထာင်ပြင်း

တို့ပဖင့် ပြဿနာများေို ကပဖရှင်းနိုင်သည်။ ထိုသို့ကဆာင်ရွေ်ရာတွင်

လည်း ရြ်ရွာလူထု၏ ေိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်မှုေို မထိြိုေ်ကစရကအာင်၊ 

ပြုပြငက်ပြာင်းလကဲရးေိ ုအားကြးကသာလ်ည်း အစိုးရအာဏာြိငုမ်ျား

ေိုယ်တိုင်ြျမှတ်သည့် ပြုပြင်ကပြာင်းလဲမှုမပဖစ်ရကလကအာင် သတိ

ကေီးစွာပဖင့် လေ်ကတွ့ေျေျကဆာင်ရွေ်ရမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

atmufajctqifhodkY wm0efcHrIrsm; 
wdk;wufvma&;twGuf EdkifiHawmftpdk;&\
Xmersm;^tzGJUtpnf;rsm;udk avhvmqef;ppfjyifqifyg

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ကပမယာစီမံအုြ်ြျုြ်မှုသည် အကပြြံအားပဖင့်

နိုင်ငံကတာ်၏အေျ ိုးစီးြွား (ပြည်တွင်းအြွန်ေဏ္ဍာကငွရရှိကရး) သို့ 

မဟတု ်နိငုင်ကံတာအ်စိုးရနငှ့ ်ဆေစ်ြသ်အူာဏာရှသိအူသိငု်း အဝိငု်း 

၏ အေျ ိုးစီးြွားအတွေ်သာ ပဖစ်ကနသည်။ ကပမစီမံြန့်ြွဲမှု သည် 

အထေ်မှကအာေ်သို့ အဆင့်ဆင့်သွားသည့် စီမံြန့်ြွဲမှုြုံစံပဖစ်ပြီး 

ကေသြတံို၏့ ကဆာငရ်ေွြ်ျေမ်ျားအတေွ ်အနည်းငယမ်ှေသာ ကနရာ

ကြးထားသည်။ ဥြကေကရးရာပြုပြင်ကပြာင်းလဲမှုများ ကအာင်ပမင်နိုင်

ရနအ်တေွ ်စမီအံြုြ်ျုြက်ရးဆိငုရ်ာယဉက်ေျးမှုသည ်ဝနက်ဆာငမ်ှုေို

ြိမုိအုကလးထားကသာ၊ ကေသြတံို၏့ လိုအြြ်ျေမ်ျားနငှ့ ်ေိုေည်ပီြီး

တာဝန်ြံမှုရှိကသာ ယဉ်ကေျးမှုပဖစ်လာရန် လိုအြ်ြါသည်။ အုြ်ြျုြ်

ကရးဆိငုရ်ာ ပြုပြငက်ပြာင်းလမဲှုပြုလြုရ်ာတငွ ်ရြရ်ွာလထူ၏ု ထြိိေု်

နစန်ာမှုများေိ ုကပဖရငှ်းကြးမည့ ်ကေီးြေြေ်ြွေ်ကဲရး ကောမ်တတီစ်

ြု ဖွဲ့စည်းပြင်းလည်း ြါဝင်သင့်ြါသည်။ အပြားနည်းလမ်းတစ်ရြ်

အကနပဖင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းေိစ္စရြ်များေိုသာ သီးသန့်ေိုင်တွယ်

ကဆာငရ်ေွမ်ည့ ်နိငုင်ကံတာအ်စိုးရအဖွဲ့အစည်းအသစတ်စြ် ုဖွဲ့စည်း

ပြီး မတူေွဲပြားသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုအသီးသီးထံမှေိုယ်စား 

လှယ်များေို ဝန်ထမ်းြန့်အြ်ော စီမန်ြန့်ြွဲမှုြုံစံအသစ်ေို အစပြု

ထူကထာင်နိုင်ြါသည်။ 

မရကေးေိုင်းရဒေကကီး ရဝးလံရခါင်ေီရော ရကျးွွာမှ အရှိုချင်းအမျ ိုးေမီးအဖေဲ့ေစ်ဖေဲ့ လယ်ယာေေက်ကုေ်များ ေယ်ယူရွာင်းချရေမခင်း 
(ဓာေ်ပုံ- CHRISTIAN ERNI)
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&yf&Gmrsm;twGif;&Sd tpktzGJUrsm;\tcGifhta&;rsm;ESifh 
tpktzGJUaygif;pkHtokH;jyKrI tcGifhta&;rsm;udk 
umuG,fyg

ြိကုေီးမားသည့ ်ဓကလထ့ုံးတမ်းစမီအံြုြ်ျုြက်ရး အဖွဲ့အစည်းကအာေ်

တွင် လူတစ်ဦးြျင်းသာမေ အမျ ိုးမျ ိုးကသာ အစုအဖွဲ့များ( ဥြမာ - 

မိသားစုဝင်များစွာရှိသည့်မိသားစုများ၊ ေိုးစဉ်ကောင်ဆေ်မိသားစု

အနွယ်ဝင်အုြ်စုများ) သည် အြျ ို့ကသာကပမနှင့်သယံဇာတရင်းပမစ်

များရှိရာကပမေွေ်များအကြါ် မတူညီသည့်အြွင့်အကရးများ ြိုင်ဆိုင် 

ကနနိငုသ်ည။် ထိအုြငွ့အ်ကရးများေိ ုဓကလထ့ုံးတမ်းလြုြ်ိငုြ်ငွ့အ်သိ

အမှတ်မပြုမီေတည်းေြင် ဥြကေအရ ြိုင်ဆိုင်ထားသည်ပဖစ်ကစ 

သို့မဟုတ် ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ ြိုင်ဆိုင်ထားသည်ပဖစ်ကစ ကလးစားမှု

ရှိရမည် ပဖစ်ြါသည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းအရ တည်ရှိနှင့်ပြီးပဖစ်သည့်

အြွင့် အကရးအစုအစည်းများေို ြိုမိုအားကောင်းစွာအောအေွယ် 

ကြးမှု မရှိမပဖစ်လိုအြ်ြါေ အဆိုြါအြွင့်အကရးများေို ဥြမာအား 

ပဖင့် ရြ်ရွာနည်းဥြကေများတွင် အသိအမှတ်ပြုကြးနုိင်သည် သ့ုိမဟုတ် 

ရြ်ရွာြိုင်ကပမနှင့် အပြားရင်းပမစ်များ မှတ်ြုံတင်ရာတွင် အဆိုြါ

အြွင့်အကရးများေိုလည်း မှတ်ြုံတင်နိုင်သည်။ ပြဋ္ဌာန်းဥြကေအရ

အြငွ့အ်ကရးများအတေွမ် ူဥြကေသည ်ထိကုပမများအတွေ ်စီမြံန့်ြွဲ

ြိငုြ်ငွ့အ်ာဏာေိ ုရြရ်ွာေိကုြးအြန်ိငုပ်ြီး ထိအုာဏာအြန်ငှ်းြရံသ ူ

များသည ်ရြရ်ွာနည်းဥြကေများ/စည်းေမ်းများအတိငု်းကဆာငရ်ေွ်

ကြးရမည်ပဖစ်သည်။

ရင်းပမစ်များအား တစ်ြုထေ်ြိုသည့် ရြ်ရွာလူထုေလေ်လှမ်းမှီ

အသုံးပြုကနပြင်းပဖစ်ြါေ ဓကလ့ထုံးတမ်းနယ်ကပမဧရိယာများသတ် 

မှတ်ရာတွင် အဆိုြါရြ်ရွာလူထုအသီးသီး၏အြွင့်အကရးများေို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပဖစ်ပြီး သို့မှသာ အပြားရြ်ရွာလူထုအား ဖယ်

ြျန်ြဲ့ပြင်း သ့ုိမဟုတ် ြဋိြေ္ခပဖစ်ြွားကအာင် အစပြုမိပြင်းတ့ုိမှ ကရှာင် 

ေျဉ်နိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ြူးတွဲအသုံးပြုဓကလ့ထုံးတမ်းဧရိယာများ 

သတ်မှတ်ပြင်းပဖင့် ထိုသို့ကဆာင်ရွေ်နိုင်ြါလိမ့်မည်။

"avhxkH;wrf;vkyfydkifcGifhrsm;udk todtrSwfjyK  
ae&may;Edkif&eftwGuf ajrtrsdK;tpm; 
cGJjcm;owfrSwfrIrsm;udk avhvmqef;ppfjyifqifyg

လေ်ရှိတည်ရှိနှင့်ပြီးပဖစ်သည့် ကပမအမျ ိုးအစား ြိုင်းပြားသတ်မှတ်

မှုသည ်ကပမယာစမီြံန့်ြွကဲရးေိလုည်း အသီးသီးြိငု်းပြားသတမ်တှမ်ှု

များပဖစ်ကြါ်ကစပြီး ဓကလ့ထုံးတမ်းဧရိယာစီမံြန့်ြွဲမှုအတွေ်သင့် 

ကလျာ်မှုမရှိြါ။8 ရည်ရွယ်ြျေ်ကြါင်းစုံပဖင့် အသုံးပြုကနသည့်ဧရိယာ

များတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းအတွေ် ကပမအမျ ိုးအစားအသစ်တစ်ြု

သတ်မှတ်သင့်ပြီး အဆိုြါကပမအမျ ိုးအစားအသစ် သတ်မှတ်ြျေ် 

8    For more information about land categories in Myanmar see Leckie & Simperingham (2009) and UNHabitat (2010).
9    San Thein et al. (2018, p.3–4) and Allaverdian (2019).
10 pringate-Baginski (2019).
11    Republic of the Union of Myanmar (2012 and 2018).

သည် ကရှေ့ကပြာင်းကတာင်ယာကပမအြါအဝင် အပြားကပမအမျ ိုးအစား

အားလုံးေို လွှမ်းခြုံမှုရှိသင့်ြါသည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းအတွေ်သတ် 

မှတ်ကပမဧရိယာများတွင် အပြားကသာ ကပမအမျ ိုးအစားများနှင့်သေ် 

ဆိုင်သည့် (လယ်ယာကပမ၊ သစ်ကတာကပမ၊ စားေျေ်ကပမ စသပဖင့်) 

နည်းဥြကေ/ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ အေျုံးဝင်ပြင်းမရှိြါ သို့ 

မဟုတ် သတ်မှတ်အကပြအကနအြျ ို့တွင်သာ အေျုံးဝင်ြွင့် ရှိသင့် 

ြါသည်။

ကပမလွတ်၊ ကပမလြ်နှင့် ကပမရိုင်းသတ်မှတ်ပြင်းနှင့် ထိုကပမများအကြါ်

လုြ်ြိုင်ြွင့မ်ျားြျထားကြးပြင်းသည် ပမန်မာနုိင်ငံတွင် ကပမ လေ်လွတ် 

ဆုံးရှုံးရမှု၏ အဓေိအကြောင်းရင်းပဖစသ်ည။်9 အမနှတ်ငွ ်“ကပမလတွ်

ဟူ၍ မရှိြါ”။10 ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်အကရးများေို ောေွယ်နိုင်ရန်

အတွေ် ကပမလွတ်၊ ကပမလြ်နှင့်ကပမရိုင်းစီမံြန့်ြွဲကရးဥြကေ11ေို 

တစ်ြါတည်း အပြီးဖျေ်သိမ်းရန်လိုအြ်ြါသည်။

နိုင်ငံကတာ်ြိုင်သစ်ကတာကပမ သို့မဟုတ် သောဝထိန်းသိမ်းကရးနယ် 

ကပမများအပဖစ် သတ်မှတ်ြံထားရသည့် နယ်ကပမဧရိယာများ အတွင်း ၌ 

လည်း ဓကလ့ထုံးတမ်းစီမံအုြ်ြျုြ်ြွင့် အသိအမှတ်ပြုြံရသည့်

ဧရိယာ များ ြါရှိကနနိုင်သည်ပဖစ်ရာ ထိုကပမများအတွေ် ပြန်လည်

ကဆွးကနွးညှနိှိုင်းမှုများ ပြုသင့ြ်ါသည။် နိငုင်ကံတာေ် နစှရ်ညှလ်ြု ်ြိငု်

ြွင့် ြျကြးလိုေ်သည့်ကပမများ - ဥြမာအားပဖင့် ေုမ္ပဏီများ နှစ်ရှည်

ငှားရမ်း အသုံးပြုကနသည့်ကပမများတွင်လည်း အလားတူပဖစ်ရြ်များ

ြါဝင်ကနနိုင်သည့်အတွေ် ထိုကပမများအတွေ် ပြန်လည်ကဆွးကနွး

ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုြ်သင့်ြါသည်။

"avhxkH;wrf;vkyfydkifcGifhrsm;rSwpfqifh 
pD;yGm;a&;tusdK;tjrwfrsm; &&Sdap&ygrnf

ဓကလ့ထုံးတမ်းဧရိယာများစွာတွင် ကတာင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ 

ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်အကရးများ ြိုင်မာလာကစလိုရုံသာမေေဲ ၎င်း

တို့၏ အသေ်ကမွးဝမ်းကေျာင်းမှုများနှင့် စီးြွားကရးအြွင့်အလမ်း

များေိလုည်း ဆေလ်ေထ်နိ်းသမိ်း ြျဲ့ထငွလ်ိြုေကြသည။် ကပမများ

ေို အေျ ိုးရှိထိကရာေ်စွာ အသုံးပြုရန်နှင့် စီမံြန့်ြွဲနိုင်ရန်အတွေ် 

အသိအမှတ်ပြုသင့်သည့် အြွင့်အကရးများတွင် ကအာေ်ြါတို့လည်း

ြါဝင်သည် - 

 • ကေီးကလးသည့် ရုံး/ဌာနဆိုင်ရာ လိုအြ်ြျေ်များမရှိေဲ သီးနှံရိတ် 

သိမ်းြွင့်၊ လိုအြ်သည့်အတိုင်း ထုတ်ေုန်အဆင့်ဆင့် ထုတ်လုြ်

နိုင်ြွင့်နှင့် အဖိုးတန်ထုတ်ေုန်များေို ေူးသန်းကရာင်းဝယ်ြွင့်

 • နိုင်ငံကတာ်မှ ကပမသိမ်းယူြဲ့သည်ရှိကသာ် နစ်နာကြေးရရှိြွင့်
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 • ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများနှင့် စာြျုြ်ြျုြ်ဆိုနိုင်ြွင့် (ဥြမာ - ယိုယွင်း

ြျေ်စီးလာကနသည့်ဧရိယာများတွင် သစ်ကတာပြန်လည်ဖံုးလွှမ်း 

ကရးအတေွ ်ကရရညှတ်ညတ်ံသ့ည့စ်ိေုြ်င်းများ တညက်ထာငရ်န)်

နှင့် သင့်ကလျာ်သည့်အောအေွယ်ကြးမှု ရရှိြွင့်

 • တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းထားသည့်ဧရိယာများထံမှ ရရိှသည့် အေျ ိုး 

ကေျးဇူးများေို ြံစားြိုင်ြွင့် (ဥြမာ - ကရကဝကရလဲကေသများော

ေွယ်ထိန်းသိမ်းပြင်း၊ ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးေွဲများ ောေွယ်ထိန်းသိမ်း

ပြင်း၊ REDD+ နှင့် အပြားကသာောေွယ်ထိန်းသိမ်းပြင်း 

အစီအစဉ် များ) 

ကယေုယျအားပဖင့်ဆိုရြါလှေင် ြိုင်ဆိုင်မှုလွှဲကပြာင်းြွင့် သို့မဟုတ် 

အြငွ့အ်ကရးများေိ ုလွှကဲပြာင်းအသုံးပြုြငွ့ ်မကြးထားသပဖင့ ်စကုြါင်း

ကပမအြွင့်အကရး အသိအမှတ်ပြုလေ်မှတ်များေို တစ်စုံတစ်ြု

အတွေ် အာမြံအပဖစ် အသုံးပြု၍မရနိုင်ြါ။ ကတာင်သူအစုအဖွဲ့များ

အတွေ် စုကြါင်းကပမအြွင့်အကရး အသိအမှတ်ပြုလေ်မှတ်များေို

အကပြပြု၍ ကြျးကငွရရှိနိုင်ကစရန် သို့မဟုတ် တစ်ဦးြျင်း၏ဓကလ့ထုံး 

တမ်းအသအိမတှပ်ြုလေမ်တှမ်ျားေိ ုအာမြအံပဖစ ်အသုံးပြုနိငုရ်န ်

ဥြကေေို ပြုပြင်ကပြာင်းလဲနိုင်ြါသည်။

vlenf;pkrsm;? ae&yfpGefYcGm&olrsm;ESifh a&TUajymif; 
oGm;vm aexdkifolrsm;\ tcGifhta&;rsm;udkumuG,fyg

ကေျးရွာအများစုသည် လူမျ ိုးစုတစ်မျ ိုးတည်းသာရှိသည့် ကေျးရွာ

များမဟုတ်ြေေဲ မတူညီသည့် ဝိကသသလေ္ခဏာများ ြိုင်ဆိုင်ြေ

သူ လူမျ ိုးစုများစွာေ အတူတေွယှဉ်တွဲကနထိုင်ြေသည့် ကေျးရွာ

များပဖစ်ြေသည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်များ အသိအမှတ်ပြု

ရာတွင် ကအာေက်ဖာပ်ြြါလအူြုစ်မုျား၏ တရားဝင်အြွင့အ်ကရးများ 

(သို့မဟုတ် အများအသိအမှတ်ပြုထားသည့် အြွင့်အကရးများ)ေို  

မထိြိုေ်ကစရြါ - ြိုမိုကေီးမားသည့်တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးစုအုြ်စု

အတွင်းရှိကနသည့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ၊ အပမဲတမ်းအကပြြျ

ကနထိုင်သူများ၊ လေ်ြံကြးသည့် ရြ်ရွာများတွင်လာကရာေ်ကနထိုင်

ရသူ ကရှေ့ကပြာင်းသွားလာကနထိုင်သူများနှင့် ပြည်တွင်းကနရြ်စွန့်ြွာ

ရသူများ(IDPs)နှင့် IDPs များ၏ မူလဇစ်ပမစ်ကေသများ။ အဆိုြါလူ

အုြ်စုများ၏ အြွင့်အကရးများေို ောေွယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများ

တွင် - ဥြမာအားပဖင့် ကေသတွင်းစီမံြန့်ြွဲကရးအဖွဲ့များတွင် ၎င်းတို့

ေိယုစ်ားပြု ြါဝငန်ိငုပ်ြင်း၊ လိအုြြ်ျေန်ငှ့အ်ည ီသမားရိုးေျမဟတု်

ေဲ ထူးေဲသည့်ဓကလ့ထုံးတမ်းဇုန်များ ဖန်တီးပြင်း သို့မဟုတ် အြျ ို့

ကပမများအား ဓကလထ့ုံးတမ်းစမီြံန့်ြွမဲှုကအာေမ် ှဖယထ်တုက်ြးပြင်း

နှင့် အထေ်ကဖာ်ပြြါလူအုြ်စုများအတွေ် နစ်နာမှုတိုင်ြေားပြင်း 

လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ြု ထူကထာင်ကြးပြင်းတို့လည်း အြါအဝင် ပဖစ်ြါ 

သည်။ IDPs များသည် ၎င်းတို့၏ မူလဇစ်ပမစ်ကေသတွင် ၎င်းတို့ မူလ

12    Republic of the Union of M

ေတည်းေ ြိုင်ဆိုင်ြဲ့သည့်ကပမများ (ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်ကအာေ် 

ေျကရာေ်သွားသည့်ကပမများ အြါအဝင်)အား ပြန်လည်ရရှိြိုင်ြွင့်ရှိ

သင့်ြါသည်။12

Oya'qdkif&m&if;jrpfrsm;ESifh 
trSDtcdkuif;vGwfvyfonfh epfemrIwdkifMum;jcif;ESifh 
y#dyu©ajz&Sif;a&;vkyfief;pOfrsm; xlaxmifyg

ရြ်ရွာလူထုသည် ၎င်းတို့အြွင့်အကရးများြျ ိုးကဖာေ်ြံရြါေ သို့ 

မဟုတ် အပငင်းြွားမှုများပဖစ်ကြါ်ြါေ ထိုအြွင့်အကရးများအတွေ်

ြုြံောေွယ်ရန် ရှင်းလင်းသည့်လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ြုရှိမှသာ ဓကလ့ထုံး 

တမ်းအြငွ့အ်ကရးများ ောေယွက်စာင့က်ရှာေပ်ြင်းသည ်အေျ ိုးရှထိိ

ကရာေမ်ညပ်ဖစြ်ါသည။် ရြရ်ွာလထူအုတေွ ်ထကိရာေသ်ည့ ်နစန်ာ

မှုတိုင်ြေားပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်တစ်ြု ရှိရန်လိုအြ်ပြီး ကေသတွင်းစီမံ

အုြ်ြျုြ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကောင်းမွန်သည့်စီမံအုြ်ြျုြ်မှု

အကပြြံမူများ - အထူးသပဖင့် ြွင့်လင်းပမင်သာမှု၊ ြွဲပြားဆေ်ဆံပြင်း

ေင်းမှု၊ သာတူညီမှေရှိမှုနှင့် ေျား/မတန်းတူမှုတို့ေို လိုေ်နာရမည်

ပဖစ်သည်။

ရြရ်ွာလထူမုျားသည ်အစိုးရတရားရုံးများသို ့လေလ်မှ်းမှနီိငုမ်ှုနည်း 

ြါးသည့်အတွေ် တရားရုံးပြင်ြ ေုန်ေျစရိတ်နည်းကသာ၊ ကေသ

တွင်းပဖစက်သာ၊ တရားဝင်မှုရှကိသာ/အများလေြ်ကံသာ၊ လွယေ်ူစွာ

လေလ်မှ်းမှနီိငုက်သာ ြဋြိေ္ခကပဖရငှ်းကရးလြုင်န်းစဉမ်ျား ထကူထာင်

ရန် ဦးစားကြးစဉ်းစားသင့်သည်။ အဆိုြါလုြ်ငန်းစဉ်များေို ရြ်ရွာ 

အဆင့်တွင် ထူကထာင်နိုင်ပြီး အေယ်၍ ရြ်ရွာအဆင့်စီမံအုြ်ြျုြ်

သည့်အဖွဲ့အစည်းေြါ အပငင်းြွားမှုတွင် ြါဝင်ကနြါလှေင် ကပဖရှင်း

ကရးလုြ်ငန်းစဉ်များေို ထို့ထေ်ပမင့်သည့်အဆင့်တွင် ထားရှိနိုင် 

သည်။ ရှုြ်ကထွးမှုအပမင့်မားဆုံးကသာ ပြဿနာရြ်များေို ေိုင်တွယ်

ကပဖရှင်းနိုင်ကရးအတွေ် အနီးစြ်ဆုံးတွင်ရှိသည့် တရားရုံးများနှင့် 

တရားသူကေီးများသည်လည်း အကရးြါသည့်အကနအထားတွင် ဆေ်  

လေ်ရှိကနြါသည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းောေွယ်ကရး မည်သည့် ဥြကေ

တွင်မဆို တရားရုံးပြင်ြဆုံးပဖတ်ြျေ်များ၏ တရားဝင်ပဖစ်မှုေို 

ရှင်းလင်းစွာ ပြဋ္ဌာန်းကဖာ်ပြရြါမည်။

ထိုအ့ပြင ်ရြရ်ွာလထူေုိ ုအြုြ်ျုြက်ရးအဖွဲ့များ၏ တစဖ်ေသ်တဆ်ုံး 

ပဖတ်မှုများနှင့် မလိုလားအြ်သည့်ဌာနဆိုင်ရာ လိုအြ်ြျေ်ဝန်ထုြ် 

ဝန်ြိုးများမှလည်း ောေွယ်ကြးရြါမည်။ အစိုးရဆုံးပဖတ်ြျေ်များ 

သည် ြွင့်လင်းပမင်သာသည့် စံနှုန်းများအကြါ်အကပြပြု၍ ြျမှတ်ရ

မည်ပဖစ်ပြီး အေယ်၍ ရြ်ရွာလူထုသည် ထိုဆုံးပဖတ်ြျေ်များအား

ေန့်ေွေ်လိုြါေ တရားရုံးတွင်ပဖစ်ကစ သို့မဟုတ် အမှီအြိုေင်း 

လွတ်လြ်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်ပဖစ်ကစ ေန့်ေွေ်နိုင်ြွင့်ရှိရ

ြါမည်။
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ဤအစီရင်ြံစာတွင် ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်အကရးများေို ဥြကေအရ

အသိအမှတ်ပြုကရး နည်းလမ်း ၆ သွယ်ေို အကေံပြုကဆွးကနွးထားြါ 

သည။် နည်းလမ်းတစြု်နငှ့တ်စြ် ုရှုြက်ထွးနေန်မဲှုအဆင့ ်မတသူေ့ဲ 

သို့ြင် အြွင့်အကရးများေို အောအေွယ်ကြးနိုင်သည့်အတိုင်း 

အတာလည်း ေွဲပြားြါသည်။ ထို့အပြင် နည်းလမ်းတစ်ြုစီတိုင်း၏ 

ဓကလ့ထုံးတမ်းကပမယာစီမံအုြ်ြျုြ်မှုတွင် နိုင်ငံကတာ်အစိုးရ၏ ြါဝင်

ထိန်းြျုြ်မှုနှင့် ကေသြံအာဏာအြ်နှင်းြံရသူများ၏ ြါဝင်ကဆာင် 

ရွေ်မှုလည်း ေွဲပြားမည်ပဖစ်သည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်အကရးများ

ေိ ုဥြကေအရ အသအိမတှပ်ြုကရး ဤနည်းလမ်း ၆ သယွသ်ာရှသိည်

ဟု မဆိုလိုြါ။ မတူညီသည့် အြင်းအေျင်းများအတွေ် သင့်ကလျာ်

သည့ ်မတညူသီည့လ်ြုင်န်းစဉမ်ျားရှမိညပ်ဖစပ်ြီး ကေသြရံြရ်ွာလထူု

အတွေ် ကပမပြင်ြေတိအရှိတရားနှင့်ေိုေ်ညီကအာင် ကဖာ်ကဆာင်

သင့်ြါသည်။ 

Xmaewdkif;&if;om;rsm;\ vdkvm;csufjzpfonfh 
udk,fydkiftkyfcsKyfjy|mef;vdkrIudk xnfhoGif;pOf;pm;yg

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုကြါင်းများစွာ ကနထိုင်ြေပြီး 

၎င်းတို့ကပမများ၊ နယ်နိမိတ်များနှင့် သယံဇာတရင်းပမစ်များအတွေ် 

ကရှးယြင်ေြင် အြွင့်အကရးများ ြိုင်ဆိုင်ြဲ့ြေသူများပဖစ်သည်။ 

အများစုသည် ေိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ပြဋ္ဌာန်းြွင့်ရရန် ဆယ်နှစ်များစွာ

ြောသည့်တိုင်ကအာင် တိုေ်ြွဲဝင်ကနြေသည်။ ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့် 

အကရးဆိုင်ရာဥြကေသည် ဤသို့သယံဇာတရင်းပမစ်များအကြါ် 

ေိုယ်ြိုင် ြိုမိုစီမံအုြ်ြျုြ်ြွင့်နှင့် ြိုင်ဆိုင်ြွင့် လိုလားကနြေသည့် 

တိငု်းရင်းသားလမူျ ိုးစမုျား၏ လိလုားြျေမ်ျားေိ ုထည့သ်ငွ်းစဉ်းစား

တုံ့ပြန်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်သင့်ြါ သည်။ 

ed*kH;

ပဲခူးရိုးမွှိ ရွှေရောင်ရငေရောင်ရကျးွွာွှိ စရကာ ကွင်ရဒေခံများ  ရောင်ယာစပါးစိုက်ပျ ိုးရေမခင်း။ 
ရောင်ယာစိုက်ပျ ိုးရွး၏ အဆင့်ဆင့်ေေင် လုပ်ေားလဲလှယ်မှုကို ပုံမှေ်ကျင့်ေုံးဆဲမဖစ်ေည်။ (ဓာေ်ပုံ- CHRISTIAN ERNI)
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enf;vrf;rsm;udk jrefrmEdkifiH\
tjynfjynfqdkif&mwm0efrsm;? tjynfjynfqdkif&m 
taumif;qkH;tavhtusifhrsm;ESifh csdefxdk;pOf;pm;yg

ဓကလ့ထုံးတမ်းအြွင့်အကရးများဆိုင်ရာ မည်သည့်ဥြကေေို ြျမှတ်

သည်ပဖစ်ကစ ၎င်းသည် သေ်ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥြကေများ

နငှ့ ်ေိေုည်မီှုရှရိြါမည။် ဌာကနတိငု်းရင်းသားများ၏ ဓကလထ့ုံးတမ်း

အြွင့်အကရးများ ကတာင်းဆိုမှုေို UNDRIP နှင့် ILO သကောတူညီ

ြျေ် 16913  အြါအဝင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥြကေများေ ကထာေ်ြံ

ဝန်းရံလျေ်ရှိသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုပြင်းသည်လည်း အကရးကေီး

ကြသည်။

&yf&Gmvlxk\ FPIC cdkifrmrI&Sdygap

ဥြကေအရ တရားဝင်မှုကဖာ်ကဆာင်ပြင်းသည် ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်

များ၏ သကောသောဝေို ကပြာင်းလဲသွားကစနိုင်မှုရှိသည့်အတွေ်  

မူလနည်းစနစ်၏ အနှစ်သာရအြျ ို့ (ဥြမာအားပဖင့် လိုေ်ကလျာ ညီ

ကထပွဖစမ်ှု) သည ်လြုင်န်းစဉတ်ငွ ်ကြျာေဆ်ုံးသွားနိငုသ်ည။်  အဓေိ

အကပြြံမူတစ်ြုမှာ နိုင်ငံကတာ်အစိုးရ၏ ြါဝင်ကဆာင်ရွေ်မှုေို ပဖစ်

နိုင်သကရွ့ အနည်းဆုံးသာြါဝင်ကစရန်ပဖစ်ကသာ်လည်း တစ်ပြိုင်နေ်

တည်းတွင် အားလုံးအတွေ် ဓကလ့ထုံးတမ်းြိုင်မာမှု၊ ကောင်းမွန်

သည့်စီမံအုြ်ြျုြ်မှုနှင့် လူမှုတရားမှေတမှု ရရှိကစရန်အတွေ် နိုင်ငံ 

ကတာအ်စိုးရ၏ ြါဝငက်ဆာငရ်ေွမ်ှု လိအုြသ်င့သ်ကလာေ ်လိအုြက်န

မည်ပဖစ်သည်။ 

အြျ ို့ရြ်ရွာလူထုသည် ပြဋ္ဌာန်းဥြကေြါအြွင့်အကရးများေိုသာ

လေလ်မှ်းမှလီိြုေပြီး အြျ ို့မှာမူ ဥြကေအရ တရားဝငမ်ှုကဖာ်ကဆာင်

ပြင်းလုြ်ငန်းစဉ်နှင့်မဟုတ်ေဲ ၎င်းတို့၏ ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်ေိုသာ 

ဆေ်လေ်သယ်ကဆာင်သွားလိုြေသည်။ ထို့ကြောင့် FPIC ေို

အကောင်အထည်ကဖာ်သင့်ပြီး ရြ်ရွာလူထုအကနပဖင့် ဥြကေအရ

လုြ်ငန်းစဉ်ေို လိုေ်နာလိုသည် သို့မဟုတ် မည်သည့်ဥြကေ

လုြ်ငန်းစဉ်ေိုမှေ မလိုေ်နာလိုဟု ဆုံးပဖတ်ြိုင်ြွင့် ရှိသင့်ြါသည်။ 

13    Myanmar has not yet ratified Convention 169 (ILO, 1989). 

trsm;jynfolus,fus,fjyefYjyefY axmufcHvmrI 
jzpfay:apNyD; "avhxkH;wrf;ESifhywfoufonfh 
cH,lcsufrsm;udk ajymif;vJyg

နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ရာ ကဆွးကနွးမှုြျည်းသေ်သေ်ပဖင့် ဓကလ့ထုံး 

တမ်းအသအိမတှပ်ြုကရးဥြကေဆိငုရ်ာလြုင်န်းစဉ ်ထွေက်ြါ်လာနိငု်

မည်မဟုတ်ြါ။ ဓကလ့ထုံးတမ်းစနစ်သည် ကြတ်ကနာေ်ေျပြီး ထိ

ကရာေ်မှုမရှိသည့် အကလ့အေျင့်များသာပဖစ်သည်ဟူကသာ အများ

စု၏ြံယူြျေ်ကြောင့် ဥြကေဆိုင်ရာပြုပြင်ကပြာင်းလဲမှု ပမှင့်တင် 

ကဆာင်ရွေ်ရန် ပြင်းထန်ကသာအတားအဆီးတစ်ြု ပဖစ်ကနသည်။ 

အများပြည်သူအကနပဖင့် ဓကလ့ထုံးတမ်းအကလ့အေျင့်၏ ြေတိ 

အမှန်တရားေို သိရှိနားလည်ရန်လိုအြ်သည် - ဓကလ့ထုံးတမ်း

အကလ့အေျင့်များသည် ေိန်းကသအပဖစ် ရြ်တန့်ကနပြင်းမဟုတ်

ကြောင်း၊ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ကရးေို ဆန့်ေျင်ကနသည့်အကလ့အေျင့်

များ မဟုတ်ကြောင်း၊ ြိုမို ကရရှည်တည်တံ့ပြီး သာတူညီမှေရှိသည့်

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်မှုများဆီသို့ နည်းလမ်းတစ်ြုပဖစ်ကြောင်း သိရှိနား 

လည်လာရန် လိုအြ်ြါသည်။

EdkifiHa&;rwnfNidrfonfhtajctaewGif 
a&SUqufoGm;&ef

ပမန်မာနိုင်ငံ ဓကလ့ထုံးတမ်းလုြ်ြိုင်ြွင့်အသိအမှတ်ပြုကရး Alliance 

အဖွဲ့ဝငမ်ျားသည ်မဝူါေအရသာမေ လေ်ကတွ့တငွ ်ဓကလ့ထုံးတမ်း

အသအိမတှပ်ြုကရးနငှ့ ်အောအေယွက်ြးနိငုက်ရး မညသ်ိုက့အာငပ်မင်

စွာ ကဆာင်ရွေ်နိုင်မည်နည်းဟု ပြန်လည်သုံးသြ်ကဆွးကနွးရန် စိတ်

အားထေ်သန်လျေ်ရှိြါသည်။ လာမည့်နှစ်များတွင် ပမန်မာပြည်သူ 

ပြည်သားများသည် တိုင်းသူပြည်သားများနှင့် ၎င်းတို့ကပမများ၏ 

အနာဂတ်အတွေ် အများြါဝင်သည့် ကဆွးကနွးမှုတစ်ရြ်ေို ကဖာ်

ကဆာင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကမှော်လင့်မိြါသည်။

ကယားမပည်ေယ်ွှိ ဓရလ့ေုံးေမ်းများကို ရဆေးရနေးရေကကရော ရဒါဝီးကူး ွွာေားများ (ဓာေ်ပုံ- အယ်လီေား၊ KMSS)
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